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٥ . مطالب فهرست
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٩ . مترجم مقدمه
مترجم مقدمه

جزيرة در مقدس آيين اين ترويج و تبليغ به كرم ا پيامبر اس�م هدايتبخش مكتب ظهور با
فرا را ديار آن اس�م نور و يافت گسترش عربستان در اس�م اينكه از پس ورزيدند/ اهتمام العرب
به را اس�م گرفتند تصميم حديبيه صلح از پس ق ه ششم سال در محمدBص@ حضرت گرفت
ايران, جمله از همجوار ممالك سران به نامههايي ارسال به اقدام لذا كنند صادر مرزها فراسوي
اينكشور تا كردند حركت ايران كشور سوي به اس�م سپاهيان مدتي از پس فرمودند حبشه و روم
به متعدد شهرهاي فتح از پس اس�م سلحشور رزمندگان درآورند/ اس�م قلمرو تحت را پهناور
سكونت و قوا تجديد منظور به اردوگاهي و پايگاه وجود شهر اين تصرف از پس رسيدند مداين
انتخاب مسلمانان پايگاه عنوان به را مدائن نخست لذا مينمود/ ضروري بسيار عرب نيروهاي
مكـان جسـتجوي بـه اعراب بالطبع و ديار آن هواي و آب بودن نامساعد علت به ولي كردند
مكان اس�م سپاه استقرار براي را جا آن و رسيدند كوفه محل به سرانجام و برآمدند مناسبتري
در كه منطقه اين در ق ه ١٧ سال در مسلمانان تاريخنگاران كثر ا نقل به و دادند تشخيص مناسبي
و جداست كوفه شهر از كوفه مسجد تاريخ ولي زدند اردو شد, تبديل شهر به ق ه ١٨ سال آغاز
پرستشگاه نخستين كوفه, مسجد است/ برخوردار خاصي عظمت و فضيلت و قدمت از مسجد
نـخستين فـرمود: عـليBع@ حضرت است/ مقدس مكانهاي فضيلتترين با از يكي و پروردگار
امر م�ئكه به خداوند كه بود هنگامي آن و بود كوفه مسجد شد, عبادت آن پروردگار كه مكاني
روز و شب فرشتگان و كردند سجده او بر كوفه مسجد محل در آنها و كنند سجده آدم بر تا فرمود
قديميتر مسجدالحرام بجز مساجد همه از كوفه مسجد همچنين ميآيند/ فرود كوفه مسجد در

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ١٠
ميان كه ديدم ويران بار ٢٠ و آباد بار ٢٠ را مسجد اين من ميفرمايد: باره اين در جبرئيل است/
بنياد را كوفه مسجد كه بود كسي اولين آدم, حضرت و بود/ فاصله سال ٥٠٠ آن ويراني و آبادي
رسول و پرداخته عبادت به صديقان و اوليا امامان, پيامبران, آدم, حضرت مسجد, اين در نهاد,
آورنـد/ بـجا نـماز ركـعت دو و آمده فرود آن فراز بر عبور هنگام به معراج شب در اس�م كرم ا
بار يكصد كسي گر ا ميفرمايند: مسجد اين فضيلت باره در الرضاBع@ موسي بن علي حضرت
مـيفرمايند: نـيز عليBع@ حضرت و ميآمرزد/ را او بار يكصد خداوند شود, مسجد اين وارد
ابراهيم حضرت پنجم ركن كنار جوشيد/ آب تنوري از كوفه مسجد گوشه از نوح طوفان هنگام
در خـوانـدند/ نماز مسجد اين در نيز وصي هزار و پيامبر هزار و گزاردند نماز نوحBع@ و خليل
يونس حضرت كدوي بوته و سليمان حضرت انگشتر موسيBع@ حضرت عصاي كوفه, مسجد
مـحشور مسـجد ايـن از عذاب و حسابرسي بدون نفر هزار ٧٠ قيامت روز و است داشته قرار
مسـجد و پيامبر مسجد Bمسجدالحرام, مسجد سه زيارت براي جز فرمودند: سپس ميشوند,
امام حرم و الحرام مسجد و النبي مسجد مانند مسجد اين در همچنين نبنديد, سفر بار كوفه@
نـيز مسـجد اين در اعتكاف و بخواند كامل يا شكسته را نمازش است مخيّر مسافر حسينBع@
قصرهاي از يكي و امن مكان عنوان به كوفه مسجد نيز روايات از برخي در دارد/ خاصي امتياز
و فرات ساحل در حاصلخيز زميني و مطبوع هوايي و آب با كوفه است/ شده برده نام بهشت
نـفر هزار ٢٤ تعداد با و بود شده بنا قصر ١١ و دير ١٦ آن اطراف در است; واقع حيره نزديك
نخستين پرداختند/ كوفه شهر طراحي به مسلمانان ابتدا در كرد/ آغاز را خود شهري حيات مهاجر
كه بود شهر مركز محور عنوان به مسجد مكان تعيين پذيرفت, صورت راستا اين در كه اقدامي
قـبايل به زمينهايي سپس شد/ ايجاد آن اطراف و فروشان صابون و فروشان خرما بازار بعدها
خانههاي يافت/ اختصاص گذرگاهها و بازار احداث براي محلهايي و منزل ساختن براي مختلف
حريقي كه آن تا بودند شده منع خشت با خانه احداث از زيرا شد, ساخته ني از نخست كوفه
متداول ضوابطي طبق و خشت با خانه ساختن پس آن از و گرفت آتش نيين كلبههاي و داد روي
پديد شهر اين در محلههايي آغاز همان از و پرداختند عشاير و قبايل سازماندهي به سپس شد
و خدا نيزه عرب, سرور به آن از كوفه وصف در كرم ا پيامبر ميشد خوانده قبيلهها نام به كه آمد
ما, شهر شهر, اين فرموده كوفه شهر باره در اميرالمؤمنين حضرت حتي كردند تعبير ايمان ذخيره
و دارد دوست را ما كه است تربتي كوفه فرمود: ديگر جاي در و است شيعيان جايگاه و ما محله
تبديل شهر به را آن علي حضرت و است علوي شهري كوفه حقيقت در داريم, دوستش نيز ما



١١ . مترجم مقدمه
پرورش مهد و مؤمنان امير گستر عدالت حكومت و اس�م ناب انديشههاي خاستگاه كوفه كرد/
نتوانست زمامداري هيچ كوفه تاريخ طول در رخدادهاست/ و حوادث گذرگاه و قيامها و نهضتها
نيز شهر اين فرهنگ كوفه, شهر توسعه با همگام كند/ حكمراني عدالت به شهر اين در علي مانند
با نامي استادان آن در كه درآمد بزرگي مدرسه صورت به اندك مدتي در و كرد بسزايي پيشرفت
از كه داشتند اشتغال استفاده و افاده به اس�مي مختلف علوم در عامه و خاصه از بسيار گردان شا
مرهون را خود علمي حيات كوفه, واقع در شمرد, بر ميتوان را كوفه دانشور خاندان ٢٢ ميان آن
صريح پاسخ و حضرت آن توسط اس�م ناب فرهنگ ترويج و است مؤمنان امير مبارك وجود
عـادxنه قـضاوتهاي مـختلف, زمينههاي در مردم اجتماعي و علمي مشك�ت مسائل به وي
پايه آنان, اغ�ط تصحيح و مؤمنان امير حضور با قاريان توسط قرآن قرائت مسجد, در حضرت
علم زمينه در و كرده ظهور كوفه در كه دانشمنداني ميرود/ شمار به كوفه علمي ساختار اساس و
صـرف و لغت عـلم عـرصه در كوفيان از نفر ٤٨ نفرند/ ٥٠ بر بالغ كردند تأليف كتابهايي نحو
ناظم و شاعر ٧٩ همچنين نهادند/ يادگار به گرانقدري آثار و تاليفات زمينه اين در و درخشيدند
منصب قاضي و زمامدار ٧٠ همچنين سرودند/ شيوايي اشعار كه كردند ظهور كوفه در نيز نامدار
اقامت كوفه در نيز خدا پيامبر اصحاب از نفر ١٤٧ و داشتند عهده بر را كوفه قضاوت و حكومت
بـا مـيشود/ شـامل را عـباسي دوران اواخر تا كوفه شهرسازي زمان از فوق آمار البته داشتند/
چيرگي قوتشان نقاط بر آنان ضعف نقاط كه درمييابيم كوفه مردم عملكرد و روحيات بررسي
كه قبيلهاي هر كه ترتيب بدين قبيلهاي نظام وجود ١ـ از است عبارت كوفه مردم ضعف نقاط دارد/
وضـع جديدي قوانين و ميداد تغيير را شده تعيين پيش از مواضع سريع ميرسيد, قدرت به
راي و تصميم آن قدرتمندي و متنفذ قبيله ميشد, اتخاذ قبايل ميان تصميمي هرگاه يا و ميكرد
رفـتن مـيان از و پـيشين مشـي خـط شـدن مخدوش موجب وضعي چنين و ميكرد نقض را
كـوفه مـردم چه گر غارتگري, خوي و دنيا به تمايل ٢ـ ميشد/ مردم يكپارچگي و هماهنگي
كسب انگيزهشان حقيقت در ولي ميجنگيدند ا� سبيل في جهاد و قرآن و اس�م نام به ظاهرا
سپاه كه كرب�ست در عاشورا واقعه از پس كوفيان غارتگري آن, آشكار نمونه بود/ بيشتر غنايم
در آنها عادل: حكام از تمرد و غرورآميز برخورد ٣ـ ربودند/ را �كرب شهداء لباسهاي حتي كوفه
را ياسر عمار همچون صالحي و نهاد ك پا فرد لذا داشتند, غرورآميزي روحيه حكام, با برخورد
با و كرد عزل را او عمر تا نشدند همدل و همراه او با و كردند موضعگيري برابرش در و نپذيرفتند
و نـيرنگ و خـدعه بـا افـرادي نتيجه در و كردند عمل گونه آن نيز حسن امام و علي حضرت



كوفه تاريخ . ١٢
آنها بر زياد بن عبيدا� و ابيه بن زياد و شعبه بن مغيرة مانند مستبدانه و خشونتآميز شيوههاي
منافع آوردن بدست يا موجود منافع حفظ براي مردم اين اراده, و عزم سستي ٤ـ يافتند/ تسلط
كه اين ترس از ميكردند نقض را خود استوار پيمانهاي و تعهدات شرايط, حساسترين در بيشتر
تـجمع نـويد يك بـه كـوفه مـردم ديگر, عبارت به گيرد/ قرار خطر معرض در منافعشان مبادا
در حـضرت رو ايـن از بـرميگردانـيدند/ روي داشـتند كـه هـدفي از نهيب يك به و ميكردند

الب�غه/ نهج ٩٦ خطبه ١ـ

در كه چيز دو و هست شما در كه چيز سه سبب به من كوفه, مردم اي ميفرمايد: نهجالب�غه١
با هستيد كور داريد چشم كه وجودي با شماست در كه چيزي سه آن اما كم اندوهنا نيست شما
شما در كه چيزي دو آن اما هستيد گنگ ميگوييد سخن كه اين با و هستيد كر داريد گوش اينكه
نيستيد/ اعتماد قابل گرفتاري و �ب زمان در و نيستيد قدم ثابت و استوار جنگ هنگام نيست,
پسر از شود, شعلهور آن آتش و گيرد در سختي جنگ گر ا كه ميبينم چنان را شما خدا به سوگند
رحلت از پس ميشود/ جدا فرزندش از حمل وضع با كه زني مانند شد خواهيد جدا ابوطالب
بـزرگترين پيامبر, وصيت رعايت عدم و علي با نكردن بيعت سبب به كوفه مردم كرم, ا پيامبر
و آورد فراهم را ديگر فرقهسازيهاي و بدعتگزاري زمينه كه آوردند پديد اس�م جهان در را بدعت
سـلطنت مـعاويه جـانشين عـنوان بـه پليد يزيد با كردن بيعت وسيله به مردم همين نتيجه در
و سـال ٧٠ از بـيش امـويان بـزرگ بدعت اين با و نهادند بنياد اس�م جهان در نيز را موروثي
سستي, اعتنايي, بي با همواره كوفه مردم كردند/ سلطنت مبنا اين بر سال ٥٠٠ از بيش عباسيان
و مؤمنان امير آزردگي و روحي تالم و رنج و درد باعث دنياطلبي بدعهدي, دروغگويي, نفاق,
در را علي عظمت به مردي كوفه مردم بودند/ آنان وفاي با ياران و عليهمالس�م معصومين ائمه
را وي بـا بيعت دادند, قرار توهين و تحقير مورد را وي حتي نكردند ياري شرايط حساسيترين
تـحميل با همچنين و كردند قيام وي ضد بر و پيوستند/ ياغي و معزول كم حا به و شكستند
بـه خوارج و يابد استحكام معاويه حكومت پايههاي كه شدند باعث حضرت آن به حكميت
تـا كردند متهم دروغگويي و زندقه و كفر به را معصوم امام كه اين مهمتر همه از آيند, وجود
در نـهجالبـ�غه در حضرت كرد/ نفرين را آنها و كرد اميد قطع آنها از كلي به حضرت كه حدي
مـن از هـم ايشان شدهام, دلتنگ و بيزار كوفه اهل از من خداوندا, ميفرمايد: قوم اين مذمت
بهتري افراد آنها جاي به آمدهاند, ستوه به من از نيز آنها متنفرم, آنها از من شدهاند/ آزرده و خسته



١٣ . مترجم مقدمه
مانند را آنها دلسردي بارالها فرما, مسلط آنها بر بدكاري شخص من جاي به و فرما مرحمت من به

الب�غه/ نهج ٢٥ خطبه ١ـ

مردان شبيه كه كساني اي ميفرمايد: ديگري خطبه در حضرت همچنين / كن١ ذوب آب در نمك
اي است, حجلهنشين عروسان و كودكان مانند شما عقل كه كساني اي نيستيد, مرد ولي هستيد
انـدوهگين اينچنين مرا سرانجام كه شناختي همان نميشناختم و نميديدم را شما هرگز كاش
و كـرديد خشـم از مملو مرا سينه و كرديد من دل به خون قدر اين كه بكشد را شما خدا كرد,
و نقشها من نكردن ياري و سرپيچي با و نوشانيديد, بمن جرعه جرعه را اندوه و غم جامهاي
فنون از ولي است شجاعي مرد ابوطالب, پسر گفتند قريش كه جا آن تا كرديد, تباه را طرحهايم
كوفي خوارج از يكي مرادي ملجم ابن توسط عليBع@ اميرالمومنين سرانجام نيست/ گاه آ جنگ
بيعت مجتبي حسن امام فرزندش با كوفيان ابتدا وي از پس رسيد/ شهادت به كوفه مسجد در
آن بـه كـه حدي تا پيوستند/ او به شده معاويه تزوير و زور و زر فريفته زودي به ولي كردند
را خـيمهگـاهش و كردند مجروح خنجر با را پايش و كشيدند را ردايش كردند, حمله حضرت
ياور و يار بي را او و داشتند روا وي به نسبت زيادي ظلمهاي و جنايتها شماتتها, و كردند غارت
بـپذيرد/ را تـحميلي صـلح بـاطني ميل رغم علي كه شدند باعث و كردند رها جنگ ميدان در
حسين امام مكه به نامه هزار ١٢ ارسال با كوفيان يزيد, با حسن امام كردن بيعت از پس همچنين
٢٠ كوفه به مسلم ورود هنگام همچنين كردند/ ياد استوار سوگندهاي و كردند دعوت كوفه به را
كردند, حركت آنها سوي به بيتش اهل و حسين كهامام هنگامي ولي كردند بيعت او با نفر هزار
وي از شـمشيرها تـيغ و نـيزهها نوك با و پيوستند دشمن به كرده, نقض را خود پيمان و عهد
كردند/ عام قتل مظلومانه را مخلص مومنان گروه و او ك پا ذريه و پيامبر خاندان و كردند استقبال
تا و آفريدند �كرب در را فاجعه گوارترين نا و مصيبتبارترين خود وفايي بي و شكني پيمان با و
به قساوت و بيرحمي كمال در كوفيان نهادند, جاي بر خود از سياهي اعمال نامه قيامت روز
و بينظير نبردي و مقاومت با آنان پرداختند وفايش با ياران و امام با ناجوانمردانه و نابرابر نبردي
شهادت به تشنهكام نفر آخرين تا و نهادند پيمان سر بر جان كوفه ك سفا مردم برابر در متهورانه
به غرقه و مطهر بدنهاي و زدند نيزه به و بريدند را شهدا مقدس سرهاي كوفيان سپس رسيدند
غارت را آنان خيمههاي كردند, رها بيابان در كفن و غسل بدون را يارانش و پيامبر فرزند خون
هم اين به حتي گرفتند اسارت به را رسالت خاندان كودكان و زنان و كشيدند آتش به سپس كرده



كوفه تاريخ . ١٤
استخوانهاي كه طوري به كردند لگدكوب را حضرت آن بدن خود اسبهاي با بلكه نكردند كتفا ا
حـضرت بـريده سـرهاي همراه به �كرب اسيران كاروان كه هنگامي حتي شكستند درهم را امام
اين در ندادند/ نشان العملي عكس هيچ كوفه مردم شدند, كوفه وارد شهدا ساير و سيدالشهدا
برداشتند پرده كوفه اهل باطن از و فرمودند ايراد خطبههايي كبريى زينب و سجاد حضرت هنگام
تـمام مـورخـان, از بسـياري گـفته بـه كردند, آشكار را آنها گمراهي و شكني پيمان خيانت, و
شـهادت به را آنان و جنگيدند يارانش و حسين امام با و يافتند حضور �كرب در كه لشكرياني

/٧١ ص ٣ ج الذهب, مروج ١ـ

اينكه شگفتآورتر , نبود١ آنها ميان در شام اهل از نفر يك حتي و بودند كوفه مردم از رسانيدند
صـرد بـن سلمان به كوفيان �كرب خونبار واقعه از پس شدند/ امام با نبرد داوطلب كوفيان كثر ا
اين در كردند/ خيانت نيز /// و علي بن زيد و شقفي عبيد ابي بن مختار توابين قيام رهبر خزاعي
اراده عدم ترديد, و شك وفايي, بي و وثاق ميشود شناخته آنها واقعي چهره خوبي به رويدادها
بهترين ميشود مشخص كام� آنها خيانت و خباثت فرومايگي, بدعهدي تصميمگيري, قدرت و
x الكـوفي است جمله اين آمده در المثل ضرب صورت به كه شهر اين كنان سا باره در سخن
صورت به كوفه و يافت شهرت شيعه شهر عنوان به كوفه شهر بعدها ولي ندارد وفا كوفي يوفي,
و ع�قه و آمدند/ شمار به كوفه اهل از مؤمنان امير شيعيان متعصبترين و درآمد تشيع كانون
عـراق مـردم امام و كوفه پيامبر را باقرBع@ امام كه رسيد حدي به شيعه امامان به مردم محبت
امام بودند, كوفه اهل از صادقBع@ امام و باقرBع@ امام برجسته و نامدار گردان شا و ميخواندند
ذوات آن از كوفي محدثان و شدند تشريففرما كوفه به بارها ـ عليهماالس�م ـ صادق امام و باقر
مـنصور حكومت زمان در صادقBع@ امام ساله پنج اقامت حتي بردهاند/ وافر بهرههاي مقدس
كوفه معنوي و علمي حيات به پيش از بيش دارد قرار كوفه نزديكي در كه هاشميه شهر در عباسي
محدثين از نفر نهصد عباسيان عصر در كه است آمده روايي منابع و تاريخ در حتي كرد كمك
از كوفه شهر ترتيب بدين ميكردند/ نقل حديث صادق جعفر امام قول از كوفه مسجد در كوفي
مشرب آن محدثان كه طوري به شد اس�م ناب حقايق نشر كانون و حديث نقل كز مرا مهمترين
ايام در كه است آمده معتبر روايات در همچنين داشت/ شيعي گرايش كه نهادند بنياد را كوفي
عمر بن مفضل است/ حضرت آن قيام محل و پايگاه منزل كوفه الزمان, صاحب حضرت ظهور
كـوفه منبر فراز بر كه ميبينم را محمد آل قائم من گويي فرمود: كه كرده روايت صادق امام از



١٥ . مترجم مقدمه
آمدهاند, گرد او اطراف در هستند نفر ٣١٣ بدر جنگ سربازان تعداد به كه باوفايش ياران و نشسته

/٦٧٢ ص الدين كمال ١ـ

مردم ناپسند رفتار مجموع در ولي / هستند١ زمين روي بر خداوند حكمرانان و پرچمداران آنها
تاريخ اينكتاب, كه ميشوم متذكر را نكته اين خاتمه در دارد/ رجحان پسنديدهشان رفتار بر كوفه
را آن ژرف نگرشي و صداقت با و است كرده احيا بود, شده سپرده فراموشي بدست كه را كوفه
ايـن سـياسي و تاريخي اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي, پيشرفتهاي طرفي از و ميكند ارزيابي
عاليه توجهات و متعال پروردگار خاصه عنايات با جانب اين ميكند/ نشان خاطر نيز را سامان
كتاب اين ترجمه به بسيار جديت و ت�ش با و الثناء و التحية آxف عليه الححج ثامن حضرت
بـا خوانـندگان است اميد رسانيدم, سرانجام به مستمر تحقيق و تتبع با و گماردم همت وزين
را xزم عبرتهاي و درسها گذشته تاريخسازان عملكرد بررسي و حماسه سراسر تاريخ اين مطالعه

بندند/ بكار خويش زندگي در و گيرند فرا

٨٠ زمستان ـ رحيمي راد سعيد
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١٧ . مؤلّف حال شرح

م/ ـ ١١٧ تا ١١٣ صفحه از اول, جلد نجف, اعتدال, مجله از نقل به ١ـ

مؤلّف١ حال شرح

تحصي�ت و زندگي تاريخ

مكــتوبا بــالتاريخ ك رأيــنا حــتي تكـتبه بـالتاريخ تـلهج زلت ما ٢ـ

/ شد٢ ثبت تاريخ در نامت كه اين تا ميگفتي سخن و مينوشتي تاريخ باره در پيوسته
مشهور نجفي حسني زيني اسماعيلبن احمدبن حسينبن سيد عراقي, بزرگ مورخ
جملة از وي شد/ متولد اشرف نجف در بعد سال يك يا ق9 / >ه ١٢٦١ سال در براقي به
رويدادهايي, اساس بر را آن و كردند خدمت كوفه تاريخ به كلي طور به كه بود موّرخاني
آوردندو دست به آثار و كتابها ميان از آنچه نيز يافتند, گاهي آ آن از و بودند شاهد خود كه

نوشتند/ كردند, جستوجو محققان و سنگنبشتهها و كتيبهها KبهKي يا
تمايل عالمان و تحقيق و علم به خانوادهاش افراد تمام برخPف كودكي دوران از او
و بـررسي بـا او سـرشت گويي كه چنان ميداد, نشان خاصي عPقة تاريخ به و داشت
علما مجالس به مينشستو دانشمندان با او است/ آميخته رويدادها حوادثو پيگيري
عPوه اين و ميجست بهره آنان گفتگوهاي از و ميكرد رفتوآمد سالخورده خبرگان و
هـوشياري و گاهي آ با او مييافت/ اطPع آنها بر كردن, سؤال با كه بود مطالبي همة بر
با و ميكرد جلب خود به را او توّجه ميداد اطرافشرخ در كه حادثهاي هر و ميكرد رشد
كشـورهاي از كه را مختلفي اخبار بيشتر اينها, بر افزون مينوشت; را آنها كامل, اطPع

بازگشت به فهرست
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عمر از اتّفاق حسن از او ندهد/ دست از را مطلبي تا ميكرد يادداشت ميرسيد, او به دور
از بـزرگي مجموعة و داشت اشتغال تأليف به جواني دوران از و بود برخوردار طوKني
است مطالبي بر افزون اين, و آورد گرد بود, آن شاهد زندگي طول در كه را تاريخي وقايع
به كتابها بررسي و جمعآوري به او بود/ آورده دست به مانده جاي بر آثار و كتابها از كه
به رسيدن از را او تنگدستي, و حال نبودن مساعد ولي پرداخت, تاريخي كتابهاي ويژه
چـاپ كـتابهاي از بعضي حتي و نياز مورد كتابهاي بازنويسي به لذا بازداشت/ مهم اين
كـتابخانة تـنهايي بـه او كـند/ خـريداري را كتابها آن نميتوانست چون آورد روي شده
او براي كتابها بازنويسي بود/ كمياب و مهم آثار از بعضي داراي كه كرد تأسيس كوچكي
مـطالعه دقّت بـه بـود, كـرده بازنويسي كه را كتابهايي تمامي زيرا داشت دوجانبه فايدة
كه كتابخانهها, در وي اين, بر عPوه ميشد/ تقويت او تاريخي بنية ترتيب, بدين و ميكرد
يافتو گاهي آ خطي و چاپي ارزشمند كتابهاي از زيادي تعداد بر بود, بسيار او عصر در
كتابهاي از بسياري تاريخي حقايق كه آنجايي تا كرد, مطالعه جديّت با را كتابها اين همة
اين و آورد دست به نميرود, آنها در تاريخي مطالب گمانوجود كه رجال حديثو و فقه
از وسـيعي مـنطقة در مسافرت همچنين دارد دKلت او استوار ارادة و بسيار كوشش بر
مشاهده را قديم عراق باقيماندة آثار از بسياري و شد ميّسر برايش عراق كناف ا اطرافو
عراقپس داشتتاريخ قصد وي كه آنجا از كرد/ همراه عمل با را علم ترتيب, بدين و كرد
آورد روي فـارسي زبان به شد ناچار بنويسد, مفّصل را عباسيان حكومت فروپاشي از
بخشي زمان آن در عباسي, حكومت ويرانههاي بر بيگانه حكومتهاي برپايي اثر بر زيرا
بـه فـارسي كتابهاي بررسي به براقي بود/ شده نوشته فارسي زبان به ما كشور تاريخ از
پرداخت/ بود, شده نوشته كتابها اين در عراق تاريخ بارة در كه مطالبي از استفاده منظور
و نظر صاحب آن در علّت همين به و ميداد اهميت تاريخ به بيشتر وي كلي طور به
هيچ به تاريخ با دو آن ارتباط سبب به هم آن رجال, انسابو علم جز به و شد متخّصص
زبان در ولي داد قرار بررسي مورد دقّت به را علم دو اين او نداشت/ توّجه ديگري علم
از يك هـيچ رو, ايـن از نـداشت/ چنداني مهارت نامهنگاري و نگارش سبك به عربي
او, نگارِش سبك oمعمو زيرا ندارد جاذبهاي بPغت فصاحتو دوستداران براي آثارش



١٩ . مؤلّف حال شرح
كـه بـرميخوريم زيـادي عـبارتهاي بـه او آثار در بود/ فصيح و محّلي زبان ميان سبكي
گـيريهاي نتيجه و اجتهاد در اشتباههايي نيز و نميپسندند را آنها معاصر, روشنفكران
قديمي كتابهاي از بسياري همچون او آثار اين, از گذشته ميخوَرد/ چشم به او تاريخي
كه آنجا از اين, وجود با اينهاست/ مانند و فصلبندي نداشتن بينظمي, آشفتگي, داراي
آنها منزلت از كاستيها اين ميخورند, چشم به او ارزشمند كتابهاي و آثار در مهّمي فوايد

نميكاهند/

او احوال و اخ�ق
ميكرديم/ رفتوآمد زياد براقي سّيد منزل به مجيد قرآن حفظ براي كودكي دوران در
بـرهاي گـوشهاي در بـود/ خرما بلند نخلهاي و درختان سرسبز, نهالهاي داراي او منزل
منزل, فضاي در ميخورد/ چشم به شده شكار حيواني ديگر, گوشة در و بود شده بسته
پيرمردي و ميشدند جمع آن بزرگ حياط در يا بودند پرواز در زيبايي كوچكو پرندگان
بـود/ آنـها مـواظـبت عـهدهدار گندمگون, و اندام Kغر خندهرو, نوراني, چهره با ثغرنام
و طبيعي مظاهر به گرايش تكّلفو از پرهيز و مهرباني به داشت, وجود منزل در هرآنچه

داشت/ اشاره زندگي صحيح
رفـتار از وي بـود/ سـخاوتمند بـزرگش خانوادة به نسبت و جوانمرد مهربان, براقي
و نـاراحت داشت قـرار آنـان زمـرة در كـه گـروهي از بخصوص معاصرش, دانشمندان
مـيگذشته, زنـدگياش مـحيط در آنچه از خود كتابهاي در همچنين بود/ رنجيدهخاطر
بـا كـه بـود مـواجـه نامأنوسي و ناخوشايند رفتارهاي با زيرا است كرده شكايت بسيار
١٣٢٠ سال حدود در كه اين تا نبود; سازگار وي پسنديدة اخPق و عربي ك پا سرشت
لهياتنام روستا, اين كند/ مهاجرت عراق اطراف روستاهاي از يكي به شد مجبور /ق9 >ه
و او اقامتكرد/ آنجا در تنگدستي سختيو با وي بود/ روستاهايحيره از يكي داشتو
افـراد از نشـوند مـجبور تـا ميكردند استفاده كوچكي مزرعة محصوKت از فرزندانش
در ق9 / >ه ١٣٣٢ سـال شعبان در سرانجام براقي سيد كنند/ كمك درخواست فرومايه

درگذشت/ مزرعه همان
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كلي طور به و بررسي تحقيقو دقت, ذهن, حضور فكري, خوش حافظه, قدرت از او
در ويـژگيها اين و بود برخوردار باشد, داشته بايد خوب مورخ يك كه ويژگيهايي تمام
بـازنويسي و زندگي, مخارج تأمين به وي اشتغال و تنگدستي در كه آثارش از بسياري
از پس را او براقي, وفات از پيش سال يك ـ /ق9 >ه ١٣٣١ سال در است/ نمايان شدهاند,
گاهي آ كسب منظور به ديدار اين كرديم/ ديدار مزرعهاش در اتفاق حسب بر دوري مدتي
بعضي در او با نظر تبادل قصد به نيز و نداشتيم, آنها از اّطPعي كه او, كتابهاي بعضي از
يافته دست آن به عراق مختلف نواحي در بررسي و تحقيق طريق از كه تاريخي, مسائل

پذيرفت/ صورت بود,

او آثار و تأليفات
اوست دستخطخود آنها بيشتر كه است جلد هشتاد بر بالغ >ره9 موّرخ براقي تأليفات
نتيجة آثار اين است/ نرسيده چاپ به آثارش از يك هيچ كنون تا ميدانيم, كه آنجا تا و
كـلي طـور بـه و داده انجام خود زندگي دوران در وي كه است بررسيهايي و تحقيقات
از بعضي در او است/ كرده نقل آثارش در بوده كه طور همان را فراواني تاريخي مطالب
حقيقت و دارد مفيدي اصPحطلبانة انديشههاي شد, برده نام اين از پيش كه تأليفاتش
بـه و كـندهانـد پـرا عـراق اطـراف روسـتاهاي در كه را, زيارتگاههايي و قبور از بسياري
اصلي علّت كه است افزوده و كرده, روشن شدهاند, داده نسبت اطهار>ع9 ائمه فرزندان
اسـتفاده سـوء عـوام نـادانـي از كـه مـزدورانـي عملكرد به زيارتگاهها اين بيشتر ايجاد

ميگردد/ باز ميكردهاند,
آنها بيشتر كه دارد وجود نيز حجاز و شام در زيارتگاهها, اين مانند است: گفته وي
مـجموعه نـام بـه خـود كـتابهاي از يكـي در را زيـارتگاهها اين اسامي او ساختگياند/

ميكنيم: كر ذ را براقي كتابهاي اسامي فهرست اينك است/ حكاياتآورده
تـاريخ در بـزرگ, مـجّلد چـهار در ا��خـرين; و أ�ّوليـن احوال فيى المؤمنين بهجة ١ـ

داشت/ ادامه عمرش پايان تا آن نگارش كه است عمومي
مـجّلد, يك در الحدثان; طوارق من الّسنين في جري فيما المرجان و الّدرر ق-ئد ٢ـ



٢١ . مؤلّف حال شرح
است/ كرده استناد كمياب منابع به آن در كه است تاريخي كتابي

حيره بارة در ارزشمندي تاريخي فصلهاي داراي الحيره; تحديد في السيرة براقيّة ٣ـ
قديمي آثار و عراق تاريخ بارة در داشته عادت او كه ميشود آشكار كتاب اين از استو

كند/ تحقيق آن
ثويه]/ و [حنانه مكان دو اين پيرامون تحقيقي و زيبا مقالهاي الثويه; و الحنانة كتاب ٤ـ
مـجلد, يك در الطاهرة; العترة من فيها حل من و كرب- فضل في الزاهره الجوهرة ٥ـ

كربPست/ باره در تاريخي مطالبي حاوي
أ�نساب/ في العنبرية التحفه صاحب رد في البراقيه السيرة ٦ـ

م/ ـ است حاضر كتاب منظور, ١ـ

; العربان١ و القبائل من فيها سكن من و تحديدارضكوفان في المرجان و اللؤلؤ عقد ٧ـ
شده نوشته كوفه بارة در كه است كتابهايي دقيقترين از و او آثار بهترين از مجلد, يك در
طور به خود زندگي روزهاي آخرين تا را كوفه جديد قديمو تاريخ كتاب, اين در او است/

است/ كرده بيان كامل
است/ نوشته را نجف تاريخ كتاب اين در الزكيّه; المباركة فيا�رض الغروية اليتيمة ٨ـ
را, حوادثي پيدايشوهابيّتو كتابتاريخ اين در الوهابيّه; احوال في الجليه النخبة ٩ـ

است/ كرده كر ذ آوردهاند, وجود به آن جز و عراق در آنان كه
احوالهم/ قريشو كتاب ١٠ـ

احوالهم/ و اميّة بني كتاب ١١ـ
الّرجال/ مشاهير في المقال كسير ا ١٢ـ

مؤّلف, خود گفتة طبق است/ نجف مشهور علماي بارة در رسالهاي الشرف: منبع ١٣ـ
نگرداند/ باز را كتاب او ولي شد داده شخصي به امانت رسم به كتاب اين اصلي نسخة

عبدأ�صنام/ فيمن ا�حكام تغيير ١٤ـ
أ�نجاب/ السادة فضل النقابفي كشف ١٥ـ

معاوية/ يزيدبن تاريخ في الهاوية ١٦ـ
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عليهمالس-م/ ا�طهار آله و النّبي في أ�نوار معدن ١٧ـ

است/ كرده بيان را كوفه شهر تاريخ از مختصري كتاب, اين در البهيّة; البقعة ١٨ـ
زمان كه ناداني افراد به است پاسخي كتاب اين المصون; الغائب في المكنون الّسر ١٩ـ

هستيم/ زمان آخر در ما كه ميكردند گمان و كردند, معيّن را مهدي>عج9 امام ظهور
/QعSا�ئمه مشاهد الي ا�موات نقل جواز في أ�مّة ارشاد ٢٠ـ
/QصSالمختار النّبي من خديجة او�د في ا�ستار كشف ٢١ـ

/QرهSالمفيد الشيخ تاريخ في رسالة ٢٢ـ
/QصSللنبي ثبتا هل و النسيان و السهو في رسالة ٢٣ـ

ديگر/ كتابهاي بسياري و
دسـتخط آنـها بـيشتر كـه او, ديگـر كـتابهاي همراه به را نامبرده تأليفات وي وارثان
زيـرا نداشتند گاهي آ عPّمه آثار نگهداري و اهميت به نسبت آنان بردند, بود, خودش
شّوال ماه در حادثه اين گذاشتند/ حراج به و بردند نجف شهر در كتاب بازار به را كتابها
اندوهگين بسيار يافتيم, اّطPع كتابها اين وضعيّت از كه زماني داد/ روي /ق9 >ه ٣٣٣ سال
كـتابها آن به بسيارند, شهر اين در كه ادبي, آثار سارقان هرگاه ميدانستيم چون شديم
بود, كتابها آن از ما اطPع آخرين اين و ميانجامد كجا به آنها عاقبت كنند, پيدا دسترسي

است/ تاريخ عهدة به بقيه شبيبيو محمدرضا شيخ مه عّ%



٢٣ . مقّدمه
مقّدمه

به ما براي ارزشمندي علمي ادبيو آثار شهر اين است شكوهي با تاريخ داراي كوفه
آغـاز در كـوفه نـميشود, سـپرده فرامـوشي دست به تاريخ طول در كه گذاشته يادگار
حركت ايمان, نيروي با اسPم كه زماني در درآمد/ شهر صورت به اسPمي بزرگ نهضت
و كفر سران و بگستراند جهان تمام در را هدايتبخشخود مكتب تا كرد آغاز خويشرا
سـپاه برد, يورش ايران بزرگ مملكت به كه هنگامي و كند پايمال را شرك سردمداران
بهداشتي و رفاهي امكانات داراي كه بود كل فرماندهي مقّر يك جستوجوي در اسPم
آسمان با و پذيرفت باز آغوش با را اسPم لشكر كوفه, سرزمين جا, اين در باشد/ كافي
شاداب باغهاي مرطوب نسيم از آميزهاي كه خود, روحبخش نسيم و آبگوارا درخشان,
الجند كوفة به كوفه شهر و زد لبخند آنان روي به بود, صحرا خشك بادهاي و آن حومة

بود/ كوفه تاريخي پيدايش آغاز اين, يافت/// شهرت
ميرفتكه شمار به عرب سپاه جذب مركز يا شهر اين قلبتپندة كوفه, بزرگ مسجد
در كه سپاهي بود; كرده احاطه ايمان و قدرت با پرافتخار و پيروز سپاه اين را آن پيرامون
افـتخارات بـر كه بود آن پي در مسجد اين در قبيلهاي هر مييافت/ تجسم عرب قبايل
و عّزت براي مزّيتي را آن اعظم, مسجد سوي چهار از يكي برگزيدن با و بيفزايد خويش
چهار به و درآمد نيز قبايل كوفة صورت به كوفه ترتيب, بدين و دهد سروريخويشقرار
قـبيلهاي بـه داشت, قرار مسجد ضلع يك در كه بخشي هر و شد تقسيم مشهور بخش

بازگشت به فهرست
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آنـها بـه بود, ضلعها فضيلتترين با كه مسجد, شرقي ضلع كه قبايلي يافت/ اختصاص
بـودند/ يـمن قـبايل آنـها و ميرفتند بهشمار قبيلهها سعادتمندترين مييافت اختصاص
ضرورت ـ حكم به بنا شهر اين در آباداني مراحل و شد تقسيم محّله هفت به سپسكوفه
ساخته خام خشتهاي با كه رسيد خانههايي به و شد آغاز خيمهها و چادرها از ـ پيشرفت
نهاده بنا آجر با قصرهايي و خانهها و ايجاد كوچهها و خيابانها تدريج, به سپس ميشد/

ميكند/ تشويق بررسي بحثو به را موّرخ كه است جالبي داستان اين و شد/
تـصميمگيري مـركز صـورت بـه و شـد شـهر مراحل اين طي از پس كوفه كه زماني
نشيبي و فراز پر روزگار بودن, مركز علّت به و درآمد, حكومت پايتخت و اسPم سياسي
حـوادث و جنگها و گذاشت سر پشت است, اسPمي حكومت دورانهاي همان كه را,
در كنونيو عصر در كوفه كه شد موجب اينها همة ديد/ خود به را حيرتانگيزي و غمبار
تحّوKت تاريخ با كه موقعيتي شود, برخوردار تاريخي ارزشمند موقعيت از عصري هر
و پـژوهشگران تـوّجه و دارد ارتـباط آن شرايـط حساسترين و دورانها بهترين در اسPم

است/ كرده جلب خود به را محّققان
را بينظيري ادبي و علمي مركزيت بلكه نكرد, كتفا ا اش سياسيى مركزيت به تنها كوفه
ايـن از روزگار, آن در كه بصره بجز داد, اختصاص خود به اسPمي كشورهاي ميان در
حال در شهر دو اين اختPف بروز به موارد از بسياري در ميكرد/ رقابت كوفه با لحاظ
ادبـي بـحثهاي و علمي نظريّات در گرايي گروه اين و بودند يكديگر با كشمكش و نزاع
آن كوفة اين, بنابر گويند/// بصريان و گويند/// كوفيان ميشنويم: هم هنوز و ميشد; منجر
و علمي آثار با مركز اين و بود نيز اسPمي جامع فرهنگ مركز يا ادب دانشو كوفة روز,
در اسـPم تـاريخ مـفاخر از كـه شـاعران و اديـبان دانشمندان, پرورش نيز و خود ادبي
افزوده كوفه تاريخي ارزش بر ميروند, بهشمار آن فرهنگي انقPب دورانهاي مهمترين

است/
با و ميدانيم, شد گفته كه جهاتي از كوفه تاريخي اهميت دربارة مطالبي ما, از يك هر
تا لكن ميبريم پي ديگري جهات از آن اهميت به ماست, برابر در كه كتاب, اين مطالعه
مشّوق تا باشد شده كر ذ آن در كوفه تاريخ مختلف زواياي كه نداريم سراغ كتابي كنون
حركت مركز كوفه >كه گذشته دورانهاي در اسPمي تاريخ باشد/ موّرخان و پژوهشگران
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كوفه از را آشفتهاي و كّلي تصوير تنها است9 بوده اسPم تجاري و ادبي علمي, سياسي,
آن تاريخي زواياي از بسياري هنوز استو نيازمند هماهنگي و نظم به كه مينماياَند ما به
كه كندهاي پرا مطالب به نيز و تاريخي مختلف منابع در درازمّدت پژوهش و ژرفنگري
شـمارش قـابل و شده كر ذ بلدان, و رجال ادبيات, حديث, كتابهاي و فرهنگنامهها در
كهن شهر اين تاريخ به را آنان شديد اشتياق كه دارند نياز كتابي به مردم و دارد نياز نيست,

ورزيدهاند/ غفلت توجه, جالب نكتة اين از مورخان چرا كه نيست روشن نشاند/ فرو
از و سـپرده فـرامـوشي دست به را آنها روزگار كه قديمي, كتابهاي از برخي دربارة
نشانهاي و اثر گونه هيچ كنون ا ولي خواندهايم و شنيده مطالبي داشته, دريغ پژوهشگران

جمله: از است, نمانده باقي آنها از
در وي كوفي/ نجار ابن به معروف جعفر محّمدبن حسين ابي نوشته كوفه تاريخ ١ـ

است/ شده كر ذ الظنون كشف در مطالب اين درگذشت/ ق9 / >ه ١٤٠٢ سال
شده كر ذ كشفالظنون در نيز مطلب اين كه معروف, مجاهد ابن تأليف كوفه, تاريخ ٢ـ

است/
>نام مشهور رجال كتاب صاحب نجاشي, نوشتة آن, فضيلت و آثار و كوفه كتاب ٣ـ

است9/ شده گفته وي حال شرح در كتاب اين
كه شهريار تأليفجعفربنحسنبن مسجدهايآن, و فضيلتكوفه و مزار در كتابي ٤ـ
كرده كر ذ رجالش در نجاشي نيز را كتاب اين >نام است/ درگذشته /ق9 >ه ٣٤٠ سال در

است9/
كوفه دربارة را خود سخنراني ماسينيون لوئي فرانسوي, مشهور مستشرق كه هنگامي
و كـرد, معطوف مهم تاريخي موضوع اين به را همه توّجه كرد, ايراد مصر دانشگاه در
كوفه, تاريخ شناخت به مردم اشتياق بيانگر كه نهاد جاي بر روشنفكران بر مطلوبي تأثير
سوي از سخنراني يك زيرا نميكند دوا را دردي هيچ اين ولي است/ باستاني شهر اين
كه شهري باشد; باشكوه بزرگو شهر اين تاريخ بيانگر نميتواند باشد شده ايراد كس هر
كه اين تا بوده علمي ادبيو سياسي, حركتهاي و جنگها بروز شاهد قرن, چندين طول در
همچون بتوانيم تا هستيم قديمي كتابي نيازمند هنوز ما است/ گراييده خاموشي به يكباره
چه با كه است مطرح پرسش اين كنون ا كنيم/ استدKل و اعتماد بدان تاريخي سند يك
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فـرو را قديمي آثار شيفتگان اشتياق كه كتابي كجاست كنيم؟ برطرف را نياز اين چيزي

نشاَند؟
مـطالب مـيكند پـيشنهاد سرگرداني اين از رهايي براي كتاب خوانندة ميكنم گمان
و جـامع كـتابي و گردآوري است, كنده پرا مختلف كتابهاي KبهKي كه كوفه, به مربوط
گذشته علماي ديدگاههاي با مؤّلف نظر كه آن شرط به شود, تأليف منسجم هماهنگو
تـرتيب, بدين نشود/ اعمال آن, به بخشيدن نظم و ديدگاهها كر ذ از بيش و نياميزد, در
و ماستـ نظر مورد كه گونه آن ـ قديمي ديدگاههايش و گفتارها كه ميشود آماده كتابي
از گـاهي آ نـيز و كـتاب ايـن كـمك بـه پـژوهشگر رو اين از است/ جديد گردآورياش
خاطر به محققان كه را هدفي و يابد دست حقايق به ميتواند تاريخي جديد حفاريهاي

بخشد/ تحقق ميدهند, اهميت قديمي كتابهاي به آن
در است؟ آسان پيشنهاد اين به دادن مثبت پاسخ ميكند گمان پيشنهادكننده آيا لكن
رعايت به و بيشمار كتابهاي طوKني بررسي و بسيار تPش به كار اين ميدانيم كه حالي

است/ نيازمند نكتهسنجي دقتو مطالبو نقل در امانت
داده مثبت پاسخ آن طرح از قبل پيشنهاد, اين به پژوهشگران, توفيق با اتفاق ُحسن از
پيش كه را, كتابي بحرالعلوم آل صادق محمد سيد استاد عPّمه راستا اين در و ميشود
مـؤّلف اين ميكند/ منتشر است, براقي حسين سيد مرحوم فاضل تأليفات از و ما روي
از يك هـيچ كـه ـ تـاريخي مطالب از بسياري به خاص عنايت و توجه سبب به مشهور
هـنوز است/ گـرفته قـرار قـدردانـي و تشكـر مورد بارها ـ نپرداختهاند بدان نويسندگان
بـهشمار نـجف تـاريخ براي سودمند مأخذي نجف, كتابخانههاي در او خطي كتابهاي
همين او ابتكارِي و گرانقدر تأليفات جملة از ميكنند/ استناد بدان نجف علماي و ميرود
از تـعدادي و دارنـد, نـياز كـتابها گـونه بدين پژوهشگران كه است, كوفه9 >تاريخ كتاب
دست بـه اطـPعي آنـها دربـاره كـنون تـا ولي شـنيده را آنـها نام كه او, قديمي تأليفات
و گرفته كار به را پيشنهادكننده نظر كتاب, اين مؤّلِف واقع, در شدهاند, مفقود نياوردهايم,
تـا است كـرده گـردآوري بـودهانـد, كه چنان را سنن و احاديث و گذشته علماي گفتار
آنها از نميتواند ديگر كتابهاي در كه كند گاه آ مطالبي از كوفه تاريخ مورد در را خواننده

يابد/ اّطPع
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سيد استاد ما دوست نبود, كافي كوفه تاريخ كامل بررسي براي اصلي كتاب كه آنجا از
سزاوار كه افزود بدان مهّمي مطالب پرداختو آن تصحيح به بحرالعلوم آل صادق محمد
در و افزود آن تاريخي ارزش و زيبايي بر كه كرد اصPح گونهاي به را آن استو قدرداني
فـضيلت بـه اعتراف سبب به وي لكن شد/ تبديل دو آن ميان مشترك كتابي به حقيقت
كـتاب ايـن اصـلي گـذار پايه كه او توسط جديد موضوعي آوردن پديد و پيشين مؤّلف
بهخوبي را آن تأليف از هدف و داد نسبت آن اصلي مؤلف به كتابرا اين ميآيد, بهشمار
خـوانـنده داد/ جـاي كـتاب آخر يا ميان در غالبا را خود اضافات و بررسيها و كرد بيان
سّيد عصر در مؤّلف يك سبك با كه كرده تغيير چنان كتاب, اين سبك يافتكه درخواهد
شدة مطالبچاپ از بخشي كه ميشود مشخص زماني موضوع, اين دارد/ تفاوت براقي
مطالعه شدهاند, نوشته براقي از متماديپس سالهاي كه مقاKتي از بخشي نيز كتابو اين

شود/
پـيرامـون دانشورم دوست پژوهشهاي و تحقيق و كوشش و ازتPش نيستم قادر من
از برخي چه گر كنم/ ستايش تمجيدو است, نپرداخته بدان او جز محققي هيچ كه مطالبي
ايـجاب را آن بحث ضرورت كه افتاده قلم از او خاص ديدگاههاي و تاريخي داوريهاي
و گـذشته عـلماي سـخنان و رعـايت را پـيشنهادكننده نـظر وي نه گر و است, ميكرده
مجموعة ارزشمندترين و كرده, نقل هست, كه صورتي همان به را متأخران ديدگاههاي

است/ داشته ارزاني ما به را موضوع اين در كمنظير
مأخذي هيچگونه كه اين وجود با داده, قرار بحث مورد كتاب اين در تنها كه موضوعاتي از
از وابسته, بخشهاي و محلهها روستاها, كوفه, اسامي فرهنگ است, نداشته دست در
تـاريخ و حكـمرانـان قـضات, رؤسـا, فرهنگ نيز و و/// قصرها و خانهها, بقعهها, قبيل

است/ ديگر بسيار مطالب و آشوبها و رويدادها
باشد/ يافته دست خود نظر مورد هدف به مؤّلف مظفّراميدوارم محمدرضا شيخ استاد مه اشرفعّ% نجف در فقه دانشكدة رئيس
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٢٩ . كتاب چاپ تاريخ و يظ تقر
كتاب چاپ تاريخ و تقريظ

و ميدارد وا تمجيد و تحسين به را انسان كه است معرفتي و علم بوستان كوفه, تاريخ
ايـن از تاريخ جوياي اي است شده آراسته نيكويي الفاظ با كه است نابي معاني داراي
بـود مشـتاق و شـيفته بسـيار آن گردآوري در براقي برگير ميخواهي, آنچه هر بوستان
و دانش در نـميشود يـافت او بـراي هـمانندي كـه گماشت همت آن تكميل به صادق
و افتخار سرچشمه كه شخصيتي است, بحرالعلوم فرزند او كدامني پا و پارسايي فضيلت

تـــزدهي فــــضل ريــــاض بــه HكــوفانJ تــــاريخ شــــهي١ـ لفـــــظ يــــــــزينه رائـق مــعني كــل تشــتهيىمــن مــا روضــة مــــن خـذ التـاريخ طـالب الولهيا قــــــــرين عــــــــه بـجم HالبــراقـيJ شــــــــبهكــان مــــــــن له ليس مــن HصــادقJ كــمله المــــــــنزهأ بــــــــرده و فــضله و عــلمه يــــــــنتهيفــــي الفــــــــخار له مـن HبحرالعلمJ ابن بــهيHهو تــاريخ حســن Jيــا ارخــته: مــــذانــــتهي

/ بهي١ تاريخ حسن با نگاشتم: گونه اين را آن خاتمة تاريخ است سربلندي
ق / ه ١٣٥٧ ,١٧ ,١٢١١ ,١٢٩

بازگشت به فهرست
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٣١ . كتاب چاپ تاريخ و يظ تقر
الرحيم بسما	الرحمن

و آسمانها مخلوقاتو همة آفرينندة كه جهانيان مخصوصپروردگار ستايش, و حمد
حـضرت او امـين و پـيامبر بـر و مـيجويم يـاري او از و مــيستايم را او است/ زمــين
درود آخرين, و اّولين سروران او, مطّهر و ك بيتپا اهل بر و رسوKن سرور محّمد>ص9
بهشمار مؤمنان از ما و ميرسد كمال به دين آنها محبّت و سببوKيت به كه ميفرستم

ميرويم/
مشهور حسني, احمد حسينبن بينياز پروردگار رحمت به نيازمند بندة اين بعد, اما
مـيگويد: ُكـناد9 رفـتار او بـا خـود خـفي لطف با >خداوند نجفي براقي حسون سيد به
در و يافتم فراغت كيه الّز الكوفة مبدأ في ورد فيما البهيّه كتابالبقعه تأليف از كه هنگامي
دو اين دربارة آنچه نيز و سهيل مسجد و كوفه مسجد فضيلت دربارة مطالبي كتاب, اين
نقل آن ويراني و آنجا به قبيلهها شدن وارد آن, بناي و كوفه حدود آنها, اعمال و مسجد
كند, بررسي دقّت به را كوفه تاريخ ميخواهد كه كسي براي بودم; عPقهمند آوردم, شده
قديميو آن, مسجد ويژه به كوفه, كه را, نكته اين و بنويسم, سودمندي و مختصر رسالة

كنم/ بيان است, باستاني
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كوفه مسجد فضيلت

به مساجد همة از كوفه مسجد شده, نقل تاريخ و سيره كتابهاي در كه اخباري طبق
حـضرت خـلقت از قبل كوفه مسجد كه شده روايت است/ قديميتر مسجدالحرام جز
آدم عبادتحضرت نيز و داده بركت آن به خدا كه بوده مباركي مكان و عبادتگاه آدم>ع9
مگر بخواند, شكسته را نمازش بايد مسافر است/ بوده صديقان و اوليا و پيامبران>ع9 و
آن در كه است مخّير مسافر است; كوفه مسجد مواضع, اين از يكي كه موضع چهار در
ميآيد/ بهشمار كوفه مسجد فضيلتهاي از يكي اين و بخواند شكسته يا و تمام را نمازش
زمـان از مـا فـقهاي تـمام و شـده وارد بسـياري روايتهاي كوفه, مسجد فضيلت بارة در
يادآور خود كتابهاي در مسجد آن در را عبادت اجر و شرافت فضيلت, كنون تا ائّمه>ع9
بر آن فضيلت و كوفه مسجد دربارة سّني و شيعه موّرخان و سيرهنويسان نيز و شدهاند;

گفتهاند/ سخن تفصيل به مسجدالّنبي>ع9 و مسجدالحرام جز به مساجد ديگر
روايت كناني ميثم و عرني حبة از سند سلسلة حذف با ,٢٢ ج بحارأ�نوار در مجلسي
فراهم توشهاي من اميرمؤمنان, اي گفت: آمدو علي>ع9 خدمتحضرت مردي كه: كرده
به ميخواهم و دادهام انجام را ضروريام كارهاي و كرده خريداري سفر وسايل آورده,
را توشهات بفروش, را سفرت وسايل فرمود: حضرت كنم/ حركت بيتالمقدس سوي
دو اقـامة و است بافضيلت مسجد چهار از يكي كه برو, كوفه, مسجد به و كن مصرف
تا آن بركت و خير و است ديگر مساجد در بسياري ركعتهاي با برابِر آن در نماز ركعت

م/ ـ معين� و نفيسي �فرهنگ است/ ذراع ٤٠٠٠ معادل متأّخران نزد و كيلومتر ٢ يا فرسخ ـــ معادل ميل ١١٣ـ
كـم ذراع هزار آن نخستين بناي وسعت از و است گسترده مسجد اطراف ميل١ دوازده
شـده ذكـر ٤٠ . هـود سـورة در و داد روي الهـي عذاب نزول هنگام و HعJنوح حضرت زمان در واقعه اين م/٢ـ ـ است/
حـضرت پـنجم ركـن كـنار , جـوشيد٢ آب آتش تـنور از مسـجد گـوشة از است شـده

بازگشت به فهرست



٣٣ . كوفه مسجد فضيلت
نـماز مسـجد آن در نـيز وصـي هـزار و پيامبر>ص9 هزار و گزارد نماز خليل اهيم>ع9 ابر
بوته و سليمان>ع9 حضرت انگشتر موسي>ع9/ عصايحضرت كوفه مسجد در خواندند;
آن در چشـمه سـه كـه است بـهشت بـاغهاي از بـاغي آن, وسـط در و دارد قـرار كـدو
آمده وجود به گياهاني از باغ اين شير/ چشمة و روغن چشمة آب, چشمة ميدرخشند:
كوه به كه است راهي مسجد, ازاين ميكند/ كيزه پا را مؤمنان و ميزدايد را پليدي كه است
بـه يعوق و يغوث و گزارد نماز نوح>ع9 حضرت كوفه مسجد در ميشود/ منتهي اهواز
محشور آنجا از عذاب حسابرسيو بدون نفر هزار هفتاد قيامت, روز و رسيدند هPكت

كوفه چپ سمت در كه است اين روايت قسمت اين از مراد كه آمده مْكر واژة ذيل ,٢ ج الموارد, اقرب در م/#ـ ـ است/ فراوان نيرنگ و فريب آن در كه گرفته قرار بازار

مردم گر ا و نيرنگاست#, و مكر آن سمتچپ و دعا, و كر ذ آن سمتراست ميشوند,
ميآورند/ روي بدان است, مسجد اين در فضيلتي چه كه بدانند

بـن جـعفر نـزد گـفت: كـه كرده روايت حارثي زيد بن حماد از سند كر ذ با مجلسي
اي پـرسيد: ميان آن از مردي بودند/ كرده ازدحام خانه آن در كوفيان و بودم محمد>ع9
فرزند بخوانم/ نماز آن در نميتوانم و دارم زيادي فاصلة مسجد از من خدا! رسول فرزند
با حّتي دارد فضيلتي چه كوفه مسجد كه بدانند مردم گر ا برو, جا آن به فرمودند: پيامبر
امام دارم/ اشتغال كاري به من گفت: مرد ميروند/ جا آن به زمين روي بر خود كشيدن
كه را مسجد سمتراست مكنو ترك را آن امكان حّد تا و برو آنجا به فرمود: صادق>ع9
مقام پنجم ركن كنار و كن زيارت است, اهيم>ع9 ابر مقام و دارد قرار كندة ابواب از پس
مـيدانـم, كـوفه مسـجد دربـاره مـن را آنـچه مـردم گر ا سوگند, خدا به است/ جبرئيل

ميكردند/ ازدحام آنجا در ميدانستند,
روايت خـارجـه هارونبـن از مسند صورت به بحارأ�نوار و برقي محاسن كتاب در
مـيل يك كوفه, تامسجد تو فاصلة آيا فرمودند: صادق>ع9 امام حضرت گفت: كه شده
فرمود: خير, گفتم: ميخواني؟ جا آن در را نمازها همة آيا فرمودند: خير/ گفتم: هست؟
آن در را نمازهايم تمام تا ميكردم آرزو بودم, كوفه مسجد جوار در من گر ا باش, گاه آ
در خدا صالح بندگان و پيامبران تمام كه ميداني را مكان اين فضيلت آيا بخوانم/ مسجد
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رفت, آسـمان بـه كـه زماني معراج, شب در كرم>ص9 ا پيامر حتي خواندهاند؟ نماز آن
كوفه مسجد برابر در كنون ا هستي؟ كجا ميداني آيا محمد>ص9! اي گفت: او به جبرئيل
سپس بخوانم/ نماز ركعت دو مسجد اين در تا بخواه خداوند از فرمود: پيامبر داري/ قرار
و مـركز و چپ و راست سـمت و جلو سمت گزارد/ نماز و آمد فرود مسجد در پيامبر
هزار معادِل آن, در واجب نماز اقامة و است, بهشت باغهاي از باغي كوفه, عقبمسجد

است/ ركعت پانصد برابر نافله نماز آوردن جا به ركعتو
اين از پيش آنچه مانند صادق>ع9 امام خارجه, بن هارون از سند كر ذ كتاباماليبا در
اقامة بدون حّتي كوفه مسجد در نشستن است: شده افزوده پايان در و شده نقل گذشت,
بر خود كشيدن با حتي بدانند, را آن فضيلت مردم, گر ا استو عبادت دعا خواندن و نماز

ميروند/ جا آن به زمين روي
خارجه هارونبن از حسن محّمدبن از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابامالي در
كوفه مسجد تا تو منزل ميان فاصلة فرمودند: من به صادق>ع9 امام گفت: كه شده روايت
پـيامبر و مـقّرب مـلك هـر فرمودند: كردم, عرض ايشان به را فاصله من است؟ چقدر
و است, خوانده نماز كوفه مسجد در شده, كوفه شهر وارد كه پرهيزكاري بندة و مرسل
خـوانـدن نـماز براي جبرئيل و كرد عبور مسجد آن از معراج شب در كرم>ص9 ا پيامبر
گزارد/ نماز ركعت دو پيامبر>ص9 و خواست اجازه خداوند از مسجد آن در پيامبر>ص9
برابر مستحبي نماز آوردن جا به و ركعت هزار معادل كوفه مسجد در واجب نماز اقامة
مجبور گر ا حتي است, عبادت قرآن, تPوت بدون آن در نشستن و است ركعت پانصد

برو/ جا آن به بكشي زمين روي بر را خود شدي
صـادق>ع9 امـام كه شده روايت خارجه هارونبن از بحارأ�نوار و عياشي تفسير در
گـفتم: است؟ چـقدر كـوفه شكـوه بـا مسجد و تو منزل ميان فاصلة هارون! اي فرمود:
نمازهايترا تمام فرمود: است, نزديكتر گفتم, هست؟ ميل يك آيا فرمود: است, نزديك
حضرت دارم/ اشتغال كاري به بسا چه فدايت! به جانم خدا, به گفتم: ميخواني؟ آنجا
بـا و ميآوردم, بهجا آن در را نمازهايم همة بودم, كوفه مسجد نزديك من گر ا فرمود:
وارد كه پرهيزگاري, بندة و مرسل پيامبر و مقرب ملك هر افزود: مباركش دست حركت



٣٥ . كوفه مسجد فضيلت
اي گـفت: جبرئيل معراج, شب در است/ گزارده نماز كوفه مسجد در شده, كوفه شهر
نماز ركعت دو دهد اجازه تا بخواه خدا از فرمود: حضرت است/ كوفه مسجد اين محمد!
چپ و راست سـمت در كـه نـميدانـي آيا فرمود: صادق>ع9 امام سپس بخوانم/ آن در
هزار برابر آن در واجب نماز اقامة كه نميداني آيا است؟ بهشت باغهاي از باغي مسجد,
در نشستن و ركعت پانصد معادل مستحّبي, نماز آوردن جا به و ديگر مساجد در ركعت
از پس فـرمود: مباركش انگشت دادن حركت با و است؟ عبادت قرآن تPوت بدون آن

ندارد/ وجود كوفه مسجد از فضيلتتر با مسجدي مسجدالنبي, و مسجدالحرام
فرمود: كه شده نقل صادق>ع9 امام از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابامالي در
اي تـو بـر سـPم گـفت: و رسـيد عـلي>ع9 حـضرت حـضور بـه كوفه مسجد در مردي
مرد داد/ را او سPم جواب علي>ع9 حضرت باد! تو بر خدا بركات رحمتو و اميرمؤمنان
و سـPم عـرض مـنظور بـه و بـروم اKقـصي مسـجد بـه ميخواهم شوم! فدايت گفت:
گفت: ميخواهي؟ چه سفر اين از فرمود: حضرت رسيدم/ شما خدمت به خداحافظي
توشهات بفروشو را سفرت وسايل فرمود: حضرت هستم/ فضيلت طالب شوم! فدايت
معادل كوفه, مسجد در واجب نماز اقامة زيرا بخوان نماز مسجد اين در و كن, مصرف را
دوازه تا آن بركات استو مقبوله عمرة يك برابر مستحبي, نماز آوردن جا به و يكحج
و مكـر آن چپ سمت و بركت مسجد راست سمت است/ گسترده مسجد اطراف ميل
آب از چشمهاي و شير از چشمهاي و روغن از چشمهاي مسجد وسط در است, نيرنگ
آن در مؤمنان طهارت براي آب از چشمهاي نيز و است, مؤمنان نوشيدني كه دارد وجود
آن در يـعوق و يـغوث و نسر بتهاي و كرد حركت نوح كشتي كوفه مسجد از دارد/ قرار
و هستم آنان از يكي من كه گزاردند نماز كوفه مسجد در وصي هفتاد پيامبر هفتاد بودند;
از كوفه مسجد در كه گرفتاري شخص هر فرمود: و گذاشت سينه بر را مباركش دست

ميبرد/ بين از را او اندوه و ميكند روا را او حاجت خداوند بخواهد, چيزي خدا
گـفت: كـه شده روايت يزدان اسحاقبن از سند كر ذ با بحارأ�نوار و كتابامالي در
نـقرهام و Pطـ حـّتي چـيز هـمه از مـن گـفت: و رسـيد صـادق>ع9 امـام خدمت مردي
را كار اين فرمود: بروم, مّكه به گرفتم تصميم و فروختم را خود دارايي كردم, چشمپوشي



كوفه تاريخ . ٣٦
رسـول حـرم بـه پس گـفت: مـرد مـيورزند/ كـفر خـدا به آشكارا مكه اهالي زيرا نكن
به فرمود: بروم؟ كجا گفت: بدترند/ مكه اهالي از آنها فرمود: ـ ميروم/ مدينه خدا>ص9
قبري آن كنار و و/// دارد امتداد ميل دوازده فاصله تا آن بركت زيرا برو كوفه شهر و عراق
برطرف را او اندوه و گرفتاري خداوند برود, جا آن به كي اندوهنا و گرفتار هر كه است

ميكند/
ابي از صفوان از بطائني ابن از نقل به طوKني سند كر ذ با بحارأ�نوار الغريو فرحة در
كـه شـنيدم حـضرت آن از گفت: كه شده روايت صادق>ع9 امام حضرت از او و اسامه
و سيصد ابراهيمو حضرت حضرتنوحو قبر است/ بهشت باغهاي از باغي كوفه, فرمود

است/ آن در علي>ع9 حضرت اوصيا سيد مرقد و وصي ششصد و پيامبر هفتاد
در صادق>ع9 امام از گفت: كه شده روايت مردي از بحارأ�نوار و عياشي تفسير در
فدايت گفتم: مسجدالنبي>ع9 و مسجدالحرام فرمود: كردم, سؤال فضيلت با مساجد بارة
است آسمان در مسجد اين فرمود است؟ مساجد اين جزو هم مسجداKٔقصي آيا شوم!
فرمود: است/ بيتالمقدس ميگويند مردم گفتم كرد/ سفر جا آن به خدا>ص9 رسول كه

است/ فضيلتتر با آن از كوفه مسجد
امام گفت: كه شده روايت ثمالي ابوحمزه از مسند صورت به بحارأ�نوار و امالي در
گزارد/ نماز ركعت دو و آمد كوفه مسجد به مدينه از زيارت قصد به فقط زينالعابدين>ع9

داد/ ادامه راهش به شده, سوار مركبخود بر سپس
كنار مسجد در روزي گفت: كه شده نقل ثمالي حمزه ابو از سند كر ذ با بحارأ�نوار در
همه از او شد/ داخل كنده باب طرف از كه ديدم را مردي گهان نا بودم/ نشسته هفتم ركن
و پيراهن اما نبود دستاري و جّبه داراي بود/ كيزهتر پا جامهاش و خوشبوتر زيباتر, مردم
كفشهايش بود; پوشيده نيز عربي يكجفتكفش داشتو سر بر عمامهاي تنو بر ردايي
تكبير با و برد Kبا گوشهايش برابر تا را دستخود دو ايستاد, هفتم ركن كنار و درآورد را
نماز ركعت چهار شد, راست بدنم موهاي تمام حاKت اين مشاهدة با آورد/ پايين را آنها
گـر ا پـروردگارا! فـرمود: و آورد جـا بـه وجه نيكوترين به را سجودش و ركوع و خواند
افتاد, سجده به سپس كريم, اي فرمود: كه جا آن تا كردم/// نيز اطاعت ورزيدم عصيان



٣٧ . كوفه مسجد فضيلت
امـام مـوKيم او كـه كـرد خـطور ذهـنم بـه گـهان نـا بـرخـاست, سجده از مّدتي از پس
ببوسم, را آنها تا افتادم مباركش دستهاي روي بر است, حسين>ع9 عليبن زينالعابدين
كه ميشناسيد مرا من! سرور اي گفتم: خواند/ فرا سكوت به مرا و كشيد عقب دستشرا
ديدي/ كه سبب همان به فرمود: آمديد؟ جا اين به سبب چه به هستم, شما دوستدار

گفت: كه شده روايت ثمالي ابوحمزه از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابامالي در
نماز ايستاده, هفتم ركن كنار كه شدم روبرو مردي با گهان نا شدم, وارد كوفه مسجد به
ولي ببنيم را او تا رفتم جلو ميآَورد/ جا به وجه بهترين به سجودشرا ركوعو ميخواَندو
از و كرد تمام را نمازش كه اين تا ميخواند دعا سجده در كه شنيدم و رفت سجده به او
سياهي مرد به جا آن در شده وارد كلبتين محل به تا اورفتم دنبال به شد/ خارج كنده باب
حضرت گفت: كيست؟ او گفتم: مرد آن به نشدم, متوّجه كه داد دستوري او به و رسيد
آمديد؟ محل اين به علت چه به شوم فدايت گفتم: امام>ع9 به است/ حسين>ع9 عليبن

ديدي/ كه علت همان به فرمود:
در روزي گفت: كه شده روايت نباته ابن از سند كر ذ با بحارأ�نوار و كتابامالي در
به را چيزي متعال خداوند كوفه, اهل اي فرمود: بوديم, اميرالمؤمنين>ع9 نزد كوفه مسجد
عبادتگاهها ساير بر را شما عبادتگاه استو نداده كس هيچ به كنون تا كه كرده عطا شما
مـصPي خـليل ابراهـيم عبادتگاه و ادريس نوح, آدم, حضرت خانة آن و داده, برتري
را آن خداوند كه است فضيلت با مسجد چهار از يكي شما مسجد است/ خضر برادرم
ُمحرم شخص شبيه سفيد لباس دو مسجد اين قيامت روز گويا است/ برگزيده اهلش براي
شفاعتشرّد و ميكند شفاعت است, گزارده نماز آن در كه كسي اهلشو براي و پوشيده
آنجـا و مـيشود نـصب كـوفه مسجد در حجراKسود كه ميرسد فرا روزي نميشود/
روي بر مؤمني هيچ و شد خواهد مؤمنان همة و مهدي>عج9 فرزندم مصPي و عبادتگاه
آن است/ آن آرزوي در يا خوانده, نماز كوفه مسجد در كه اين مگر نميماند باقي زمين
مـنظور بـه و جوييد تقّرب متعال خداوند به آن در نماز اقامه با و نكنيد ترك را مسجد
بركاتي چه داراي مسجد اين بدانند مردم گر ا كنيد/ تضّرع خود حاجتهاي شدن برآورده
ميروند/ سويش به برف و يخ روي بر خود كشيدن با حّتي دنيا مختلف نقاط از است,



كوفه تاريخ . ٣٨
زمـان در گـفت: كـه شده روايت وليد عبدا�بن از سند كر ذ با كتاببحارأ�نوار در
اهل گفتيم: هستيد؟ كجا اهل فرمود: رسيديم, حسين>ع9 امام حضور به مروان حكومت
دوست بيشتر ديگر شهرهاي مردم از را ما گروه, اين ويژه به كوفه مردم فرمود: كوفه,
را ما شما بيخبرند, آن از مردم كه كرد هدايت >وKيت9 امري به را شما خداوند, دارند/
مـا با مردم ولي كرديد پيروي ما از شما كردند/ دشمني ما با مردم ولي داشتيد دوست
را شما خداوند, كردند/ تكذيب را ما مردم امّا كرديد, تصديق را ما شما كردند, مخالفت
پدرم كه ميدهم گواهي بميراند, ما مرگ به و بدارد زنده ميكنيم, زندگي ما كه طوري به
بـه دست بـا و است فاصله مرگ خوشحالي, و سرور با شما از يك هر ميان ميگفت:
َو َقبلَِک مِْن �ُرُس ا نى َاْرَسلْ لََقْد (َو فرمود: قرآن در متعال خداوند كرد, اشاره گلويش طرف

داديم/ قرار فرزنداني و همسران آنها براي و فرستاديم رسوpني تو از قبل ما و ,٣٨ . رعد ١ـ

هستيم/ خدا>ص9 رسول ذرّية ما و , يًَّة)١ ذُرِّ َو اجا َاْزوى لَُهْم ا نى َجَعلْ
كـه شـده روايت صادق>ع9 امام از مفّضل از بحارأ�نوار و أ�عمال ثواب كتابهاي در
است/ مساجد ساير در نماز هزار با برابر كوفه, مسجد در نماز يك آوردن جا به فرمود:
امـام از گـفت: كـه شده نقل بصير ابي از سند كر ذ با بحارأ�نوار و أ�عمال ثواب در
هـزار و پـيامبر هـزار است! خوبي مسجد چه كوفه مسجد فرمود: كه شنيدم صادق>ع9
درآمد/ حركت به نوح كشتي آبجوشيدو آتش, تنور از جا آن گزاردند/ نماز آن در وصي
و مكر آن, سمتچِپ بهشتو باغهاي از باغي وسطش الهي, بهشت آن, راسِت سمت
مـنازل مـنظورش گـفت: چـيست؟ مكـر از امام منظور گفتم: بصير ابي به است/ نيرنگ

است/ شيطان
كـه شـده روايت سنان محّمدبن از مسند صورت به بحارأ�نوار و أ�عمال ثواب در
هفتاد از كوفه مسجد در فرادا نماز يك اقامة فرمود كه شنيدم: رضا>ع9 حصرت از گفت:

است/ فضيلتتر با مساجد ساير در جماعت با نماز
كه شده نقل باقر>ع9 محمد امام از ثمالي حمزة ابو از سند كر ذ با كتاببحارأ�نوار در
نـماز آوردِن جـا بـه و مقبول حّج يك معادل كوفه, مسجد در واجب نماز اقامة فرمود:



٣٩ . كوفه مسجد فضيلت
است/ مقبول عمرة يك برابر مستحبي,

عـلي>ع9 حـضرت از نباته اصبغبن از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابكامل در
همراه به عمره يك با كوفه مسجد در مستحّبي نماز آوردن جا به فرمود: كه شده روايت
است/ برابر پيامبر>ص9 همراه حج يك با واجب نماز اقامة و ميباشد برابر پيامبر>ص9

خواندهاند/ نماز وصي هزار و پيامبر هزار مسجد, اين در
كه شنيدم صادق>ع9 امام از گفت: كه شده نقل قPنسي از بحارأ�نوار و كتابكامل در

است/ برابر نماز هزار با كوفه مسجد در نماز يك اجر فرمود:
امـام حـضرت از گـفت: كه شده روايت مدائني از سند كر ذ با كتاببحارأ�نوار در
است محمد>ص9 حضرت حرم مدينه خداست, حرم مّكه, فرمود: كه شنيدم صادق>ع9
داد قرار حرم ندازه ا همان كوفه از علي>ع9 حضرت است; علي>ع9 حضرت حرم كوفه, و

دادند/ قرار حرم مدينه از محمد>ص9 حضرت و مكه از اهيم>ع9 ٕابر حضرت كه
شده روايت صادق>ع9 امام حضرت از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابكامل در
با آن در خواندن نماز است, علي>ع9 حرم و خدا رسول حرم و خدا حرم مّكه, فرمود: كه
است/ درهـم هـزار يكـصدر مـعادل آن در درهم يك و ميباشد برابر ركعت هزار صد
مسجد در خواندن نماز است; علي>ع9 حرم و خدا>ص9 رسول حرم و خدا حرم مدينه,
كوفه, است/ درهم دههزار معادل آن, در درهم يك و است, برابر ركعت دههزار با مدينه
با كوفه مسجد در خواندن نماز است/ علي>ع9 حرم و خدا>ص9 رسول حرم و خدا حرم

است/ برابر نماز هزار
صـادق>ع9 امـام حـضرت كـه شـده روايت سند كر ذ با بحارأ�نوار و كتابكامل در
و است ديگر شهرهاي در درهم يكصد معادل كوفه, در درهم يك كردن انفاق فرمود:

است/ برابر ركعت يكصد با آن در نماز ركعت دو اقامة
است/ برابر درهم هزار با آن در درهم يك بخشيدن كه شده كر ذ روايتي در

فضيلت مورد در كرديم/ بيان كوفه مسجد فضيلت دربارة اختصار به را مطالبي كنون تا
نيست/ شمارش قابل استو پر آنها از كتابها كه شده وارد بسياري روايات كوفه, مسجد
روايات مزارات, فقها, كتابهاي به ميتوانند بارهاند, اين در بيشتر گاهي آ پي در كه كساني



كوفه تاريخ . ٤٠
امالي أ�عمال ثواب الزيارات, كامل كافي, اصول قبيل: از كنند, مراجعه تاريخ كتابهاي و
كرديم, كر ذ را آنها از بخشي كفايت بقدر كه آنها, جز الشرايعو علل مفيد, شيخ صدوقو
فـضيلت دربارة آنچه اما كنيم/ كر ذ را آن فضيلت از ديگري بخش نيز آينده در شايد و
هزار معادل روايتي در و يكحج معادل روايتي در كه گذشت كوفه مسجد در نمازگزاران
پوشيده معرفت اهل بر آن درستي است/ شده بيان كمتر يا بيشتر ديگر روايات در و حج
اختPفهايي <شايد است: كرده اشاره آن به خود سخن در مجلسي>ره9 عPمه و نيست,
حالتهاي و نيّتها و نمازگزاران و نمازها اختPف از ناشي ميشود ديده روايات اين در كه
عـPّمة دارنـد/ مـنافات هم با مفهوم نظر از تنها كثر, ا و اقّل كه اين وجود با باشد, آنان
از باغي بركتيا و خير كوفه مسجد سمتراست ميگويد كه ديگري روايات به مجلسي
اشـاره Pكرب و نجف به روايات اين است: گفته و كرده اشاره نيز است, بهشت باغهاي
در عـصا آن است: گـفته گـذشت, آن كر ذ كه موسي عصاي بارة در مجلسي>ره9 دارد/
امانت به آن در نيز كنون ا و برداشت را آن پيامبر>ص9 بود; شده سپرده امانت به مسجد

برميدارد>/ را آن بخواهد, امام>ع9 هرگاه شده, گذاشته
نقل محّمدباقر>ع9 امام از عبيده ابي از مسند صورت به بحارأ�نوار و كتابهايكافي در
نماز آن در پيامبر هفتاد و هزار است/ بهشت باغهاي از باغي كوفه, مسجد فرمود: كه شده
حـضرت عـصاي است/ كـرامت آن, چپ سـمت و رحمت آن, راست سمت گزاردند,
از مسجد همين در است/ آن در سليمان>ع9 حضرت انگشتر و كدو درخت موسي>ع9,
اجـتماع مـحّل و بـابل صّرة آن و كرد, حركت نوح>ع9 كشتي و جوشيد آب آتش, تنور

انبياست/
مـعناي به صّره زيرا بابل محّل بهترين يعني بابل> <صّرة است: گفته مجلسي فاضل

ميرود/ شمار به اموال سودمندترين جزو كه است پول كيسة
يـعني سـرةالوادي شده: قاموسگفته در و است آمده بابل ُة ُسرَّ عياشي, روايت در

آن/ محل بهترين
مـن به خدا>ص9 رسول گفت: كه شده روايت خدري سعيد ابي از الشرايع علل در

است/ ايمان گنج و متعال خداوند نيزة عرب, مركز كوفه, فرمود:



٤١ . كوفه مسجد فضيلت
مركز يعني عرب جمجمة آنجا كه برو كوفه به الحديثگويد: كتابنهاية در اثير ابن

است/ بدن عضو برترين و سر معناي به جمجمه زيرا است, عرب بزرگان
عربها و بودند منتسب آنها به قبايل كه هستند كساني عرب, بزرگان از منظور گفتهاند:
از را بPها كوفه وسيله به خداوند يعني ميدانند/ جلوگيري و كردن دور از كنايه را نيزه
و قوانين انتشار و واقعي مؤمنان رشد و پرورش ايمان, گنج از مراد ميكند/ دور آن اهل

است/ كوفه در اسPم احكام
كوفه شهر ما فرمود: كه شده روايت عبدا�>ع9 ابا از مسند صورت به بحارأ�نوار در

داريم/ دوست بيشتر شهرها همه از را
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كوفه مسجد قدمت

حسـينبـن موسيبن عليبن محمدبن صدوق شيخ جمله از فقها از بسياري گروه
را مطلب اين او گفتهاند/ سخن باره اين در است زيادي تأليفات داراي كه قمي>ره9 بابويه
مسـجد قدمت دربارة كه كسي آخرين است/ كرده كر ذ الفقيه يحضره � من كتابش, در
اين است/ طباطبايي>ره9 عبدالكريم سيد محمدبن سيد بزرگ عPّمه گفته سخن كوفه
تأليفاتي داراي كه است, العلوم>قده9 بحر به مشهور مهدي محّمد سّيد عPّمه جّد سّيد,
كرد/ اشاره است نوشته كوفه مسجد فضيلت در كه رسالهاي به ميتوان ميان آن از استو
آن در نماز اقامة فضيلت و كوفه بزرگ مسجد فضايل از خPصهاي كتاب اين مقّدمة در او

است/ نوشته
بـر كه حالي در معراج شب در فرمود: كه كرده روايت كرم>ص9 ا پيامبر از همچنين
گفت: جبرئيل كردم/ عبور كوفه مسجد از ميكرد همراهي مرا جبرئيل و بودم سوار براق
نـماز مـحّل ايـن در و بـرو پايين است/ كوفه مسجد هم آن و كوفه شهر اين محمد, اي
كـجاست؟ ايـن جبرئيل, اي گفتم: و خواندم نماز و رفتم پايين فرمود: حضرت بخوان/
را مسجد اين باش گاه آ است آن مسجد و كوفه جا اين محّمد>ص9, اي گفت: جبرئيل
بوده فاصله سال ٥٠٠ آن ويراني آباديو ميان كه ديدم, آباد بار بيست و ويران بار بيست

است/
دو جـبرئيل سـخن در كـن, تـوجه كـوفه مسـجد قدمت به خواننده اي گويد: براقي
بيست يعني آدم>ع9 خلقتحضرت از قبل را كوفه مسجد جبرئيل ١ـ دارد: وجود احتمال
آنجـا گـفتيم كـتاب ابـتداي در كه چنان بنابراين است, ديده آدم>ع9 از پيش سال هزار

است/ بوده مPئكه عبادتگاه
پـيامبر تـازمان آدم>ع9 حـضرت خـلقت زمـان از را كـوفه مسجد جبرئيل كه اين ٢ـ
راويـان و سيرهنويسان مورخان, چون نيست; صحيح ديدگاه اين كه است ديده ما>ص9

بازگشت به فهرست



٤٣ . كوفه مسجد قدمت
هـزار شش حـدود پيامبر>ص9 تازمان آدم>ع9 خلقت زمان از كه اين بر دارند نظر اتفاق
را آن برخي كه دارد, اختPفوجود آنان ميان مدت اين از بيش درباره تنها و است, سال

ميدانند/ كمتر يا بيشتر برخي و سال صد
كـه شـده نـقل است: گفته جبرئيل حديث به استناد با رسالهاش در بحرالعلوم سّيد
آنچه با مطلب اين افزوده: سپس است; كرده طرح را كوفه مسجد نقشة آدم>ع9 حضرت
نـدارد/ مـنافاتي است, كـرده طـرحريزي را مسجد اين آدم>ع9 حضرت كه گفتيم پيشتر
يا سال هزار شش ما>ص9 پيامبر زمان تا آدم حضرت خلقت ابتداي از كه است مشهور
ساخته آدم>ع9 حضرت زمان در مسجد اين گر ا اساس, اين بر است/ بوده آن به نزديك
باشد, ديده را آن مرتبه دوازده كرم>ص9 ا پيامر دوران تا زمان آن از جبرئيل بايد شده,
خلقت از قبل جّنيان, و مPئكه خPفت زمان در ديگر بار هشت بيستو رؤيت, اين زيرا
است ممكن جنيان و مPئكه زمان در كوفه مسجد آباداني و شده حاصل آدم>ع9 حضرت

است/ بوده آن ظاهري بناي يا عبادت وسيلة به
وجـود آدم>ع9 حـضرت خـلقت از پـيش سال هزاران كوفه, مسجد كه است بديهي
بوده خداوند مخلوقات و مPئكه عبادتگاه آدم>ع9, حضرت خلقت از پيش نيز و داشته

است/
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را كوفه مسجد كه است كسي نخستين آدم>ع9, حضرت منقول, و مشهور قول بر بنا
از يك هيچ چند هر باشند ساخته را آن گذشته در مPئكه كه دارد احتمال گذاشتو بنيان
گفت: پيامبر>ص9 به كه جبرئيل كPم مضمون با ولي نكردهاند كر ذ را مطلب اين راويان
به مPئكه كه مشخصميشود ديدم, آباد بيستبار خرابو بيستبار را كوفه مسجد من
است/ كرده بازسازي را مسجد اين آدم>ع9 حضرت آن از پس و ساختهاند را آن خدا امر
تـوسط كـوفه مسجد ساختن كه ميكنيم كر ذ آينده در بسياري روايات گويد: براقي
نـخستين بـناي از ايـنكه دربـارة ميدهند/ قرار تأييد مورد گفتيم قب� كه را آدم حضرت
از بخشي كه است شده وارد بسياري روايتهاي شده, كم زيادي مقدار نيز كوفه مسجد

ميشويم/ متذكر را آنها
بـزرگتر بسـيار آن كـنوني بـناي از كـوفه مسـجد پـيشين بـناي گويد: طباطبايي سيد

است/ بوده
مسند صورت به بحارأ�نوار در مجلسي و الفقيه يحضره � من كتاب در صدوق شيخ
كـه است سـراجـين آخر كوفه, مسجد انتهاي فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9 امام از
سـؤال ايشان از شوم, آن وارد سواره دارم كراهت من و ساخت, را آن آدم>ع9 حضرت
نـوح>ع9 حضرت زمان در كه طوفاني فرمود: امام داد؟ تغيير را آن نقشة كسي چه شد:
بـن زياد آن از بعد و منذر نعمانبن و كسري اصحاب سپس داد, تغيير را آن شد, واقع
كـه كرده نقل صدوق شيخ شد كر ذ قب� كه را خبري و شدند آن تغيير باعث ابيسفيان
را سـفرت وسـايل فـرمود: جـواب در ايشـان و كـرد سـؤال علي>ع9 حضرت از مردي
بركت و خير و ـ فرمود كه آنجا تا ـ برو كوفه مسجد به و مصرفكن را توشهات بفروش,
ذراع هزار آن نخستين بناي وسعت از و است; گسترده مسجد اطراف ميل دوازده تا آن

است/ شده كم



٤٥ . كوفه مسجد بنيانگذار نخستين
چـهار از يكي كوفه, مسجد فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از بحارأ�نوار در
مساجد ساير در ركعت ده از من نزد آن در ركعتنماز دو اقامة استكه مسلمانان مسجد
آب آتش, تـنور از آن گـوشة از و شـد سـاخته آن وسـط در نوح كشتي است, محبوبتر
تا دوران آن از و است گسترده مسجد اطراف ميل دوازده تا آن بركت و خير و جوشيد

است/ شده كاسته مسجد وسعت از ذراع دوازدههزار كنون
خـدا بـه فـرمود: امـام>ع9 كه شده روايت حذيفه از مسند صورت به بحارأ�نوار در
مـدينه, مسجد الحرام, مسجد است: معدود مسجد چهار از يكي شما مسجد سوگند,
از پس كه مسجد راست گوشة در باشيد گاه آ كوفه9/ >مسجد مسجد اين و اقصيى مسجد
بـه مسـجد صحن كنار در پنجم, ستون نزديك جوشيد/ ازتنور آب دارد قرار كنده باب
در نوح كشتي است/ خليل>ع9 ابراهيم حضرت مصPي كنده باب از پس راست, سمت
ركعت ده از من نزد كوفه مسجد در نماز ركعت دو خواندن شدو ساخته مسجد اين وسط
و شده كاسته ذراع دوازده آن, اولية بناي وسعت از و ميباشد محبوبتر مساجد ساير در

است/ گسترده مسجد اطراف ميل دوازده تا آن بركت و خير
كه كرده روايت بصير ابي از او و بطائني ابي از مسند صورت به بحارأ�نوار كافيو در
هـزار است/ مسجدي نيكو كوفه, مسجد ميفرمود: كه شنيدم صادق>ع9 امام از گفت:
آن در نوح كشتي و جوشيد, آب تنور از آنجا در خواندند, نماز آن در وصي هزار و پيامبر
بهشتو باغهاي از باغي آن وسط خدا, بهشت مسجد راست سمت شد, ساخته مسجد
نيرنگ و خدعه از امام منظور گفتم: بصير ابي به است/ نيرنگ و خدعه آن چپ سمت
در كـنار مـؤمنان>ع9 امـير افـزود: سـپس است, شيطان منازل منظورش گفت: چيست؟
و ميآمد فرود خرمافروشان بازار در تير آن ميكرد, پرتاب را تيرش و ميايستاد مسجد
شده كاسته چهارگوشهاش مانند مسجد بنيان از و ميباشد مسجد جزو آنجا ميفرمود:

است/
همراه روزي گفت: كه شده روايت عمر مفضلبن از بحارأ�نوار و عياشي تفسير در
سـمت به رسيديم كناسه به كه هنگامي ميرفتيم, سفاح ابيالعباس نزد صادق>ع9 امام
سـپس شـد/ آويـخته دار به زيد عمويم جا اين در مفضل, اي فرمود: و نگريست چپ
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/ ـ است/ كوفه شهر در محل دو نام ١ـ

از رسـيد/ است, سراجـين آخر كه , رفائين١ به تا داد ادامه خود راه به اصحابش همراه
و داشـته قرار محل اين در كوفه مسجد قب� بيا, پايين فرمود: من به و آمد پايين مركب
اين به سواره دارم كراهت من و است كرده بنا را آن آدم حضرت كه بوده مسجدي اولين
فـرمود: امام داد؟ تغيير را آن ساختمان كسي چه كردم: عرض امام به شوم/ وارد مكان
و مـنذر نعمانبن و كسريى ياران سپس وزيد, نوح حضرت زمان در كه طوفاني نخست
زمان در كوفه مسجد و شهر آيا شوم, فدايت گفتم: دادند, تغيير را آن سفيان ابي بن زياد
روستايي قومشدر و نوح منزل نيز و مفّضل, اي بلي فرمود: داشت؟ نوحوجود حضرت
بود نّجار مردي نوح, فرمود: و داشت; قرار كوفه غربي بخش از فراتپس رود كرانة در
ساخت كشتي كه بود كسي اولين نوح, و برانگيخت, پيامبري به و برگزيد را او خداوند كه
و كرد درنگ قومش ميان در سال پنجاه و نهصد نوح شد/ روان آب روي بر كشتي آن و
مسـخره را او مـيگذشتند, كـنارش از كـه هـنگامي كـرد, دعـوت راست راه بـه را آنان
َعـلَي تََذْر 0ى (َربِّ گفت: و كرد نفرين آنان بر ديد را كافران كنش وا نوح چون ميكردند/

گذاري, باقي را آنها گر ا زيرا مگذار زنده را كافران از يك هيچ زمين روي پروردگارا! گفت: نوح ,٢٧ و ٢٦ . نوح /٢ـ م ـ نميآورند/ وجود به كافر و فاجر نسلي جز و ميكنند گمراه را ايمانت با بندگان

كهاي كرد وحي نوح به خداوند / ارا)٢ كَّفى اِجرا فى ٕا0ّى ا يَلُِدو9 َو0ى ا ت ارا, َديّى يىَن افِر الْكى مَِن ا0َْٔرِض
در را كشتي نوح شتابكن/ آن ساختن در ما وحي نظارتو با و بساز, بزرگي كشتي نوح,
ساختن كار كه اين تا ميآورد چوب دور مسافت از ساختو دستخود به كوفه مسجد

شد/ تمام كشتي
و كرد قطع كPمشرا امام>ع9 و رسيد آسمان وسط به خورشد هنگام اين در گويد: مُفّضل
با و كرد نگاه مسجد سمتچپ به رفتو بيرون مسجد از و خواند را عصر و ظهر نماز
فـرات رودخـانة امروزه و بود حكيم ابن خانة كه كرد اشاره دارالداريين محل به دست
قرار مكان اين در نسر و يعوق يغوث, نوح, اقوام بتهاي مفضل, اي فرمود: من به و است,
ساختن شوم! فدايت كردم: عرض ايشان به شود سوار مركبش بر تا رفت امام داشتند/
است؟ چـقدر دوره دو گـفتم: دوره, دو فرمود: امام كشيد؟ طول سال چند نوح كشتي
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انجاميد/ طول به سال پانصد نوح كشتي ساختن ميگويند مردم گفتم: سال/ هشتاد فرمود:
به ميفرمايد: خداوند كه حالي در است ممكن چيزي چنين چگونه هرگز, فرمود: امام
بـرفور دKلت امـر صـيغة اصول, علماي نظر بنابر [و پرداز/ كشتي ساختن به ما دستور

دارد]/
و امرنا اَء جى حّتي متعال خداوند كPم شما عرضكردم صادق>ع9 امام به گفت: مفّضل
چگونه و كجاست؟ آن محل چيست؟ تنور اين از منظور فرمودهايد; مPحظه را فارالتنور
تنور آن از آب ابتدا در گفتم: كردم/ توصيف برايت كه است آنگونه تنور فرمود: امام بود؟
امر به بنماياَند/ نوح قوم به را قيامت نشانة تا خواست خداوند بلي, فرمود: شد, خارج
زمـين از چشمهها تمام و كرد طغيان فرات رودخانة و باريد سيلآسا باران آنان بر خدا
يافتند, نجات كشتي در پيراونش و نوح و شدند غرق مردم همة خدا فرمان به و جوشيد
كشـتي از و نشست فرو آب تا ماندند كشتي در پيروانش و نوح مّدت چه كردم: عرض
و كرد, طواف را خدا خانة كشتي ماندند, كشتي در روز شبانه هفت فرمود: شدند؟ خارج
آيـا كردم: عرض گرفت/ قرار است, كوفه فرات رودخانة كنون ا كه جودي, كوه روي بر
رسـول و است پـيامبران عبادتگاه جا آن بلي, فرمود: دارد؟ زيادي قدمت كوفه مسجد
بـه بـراق بـر سـوار پـيامبر>ص9 و جـبرئيل كـه هـنگامي خـوانـد, نماز آن در خدا>ص9
ـ مـيخواست پـيامبر كـه حـالي در رسـيدند, داشت, قـرار كـوفه پشت كـه دارالسـPم,
عـبادتگاه و آدم حضرت مسجد اين محمد>ص9 اي گفت: جبرئيل برود, بيتالمقدس
از پس گزارد, نماز و آمد پايين پيامبر بخوان/ نماز مسجد اين در و بيا پايين است/ پيامبران

كرد/ عروج آسمان به جبرئيل آنگاه خواند نماز نيز آنجا و رفت, بيتالمقدس به آن
داراي كوفه مسجد كه ميشود آشكار كرديم كر ذ كنون تا كه مطالبي از گويد: براقي
مسجد ساختند/ را آن وي, از پس پيامبران و آدم حضرت استو فضيلتزيادي قدمتو
هـزار دوازده كرديم بيان پيشين روايتهاي در كه همانگونه و است باشكوه بسيار كوفه,
برخPف آن كاستي استو شده كاسته مسجد بناي وسعت از كمتر يا بيشتر اندكي ذراع
چيزي آن سبب به مطلب اين و است, گاه آ امور حقايق به خدا و ميباشد, قبله جهت
به صادق>ع9 امام رسيديم, كناسه به كه <هنگامي شد: كر ذ مفضل حديث در كه است
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شد, آويخته دار به زيد عمويم جا اين مفضل, اي فرمود: و كرد نگاه مسجد سمتچپ
مركبپايين از رسيد, است, سراجين آخر كه رفائين طاق به تا داد ادامه خود راه به آنگاه
اولين آن و است داشته قرار محل اين در كوفه مسجد قب� بيا, پايين فرمود: من به و آمد
در كنون ا گذشت/ چنانچه روايت آخر تا كرد> بنا را آن آدم>ع9 حضرت كه بود مسجدي
از مـقام ايـن و دارد, قـرار است وي سوزاندن و دفن محل كه علي, زيدبن مقام كناسه
ميشد/ مسجد محلوارد اين از صادق>ع9 امام دارد/ فاصله كوفه با ميل كفلپنج روستاي
گاهتر آ امور حقايق به خدا و بوده يونس مقام نزديك از مسجد شدن كم ابتداي بنابراين,
قبلة جهت در اماره قصر زيرا باشد قبله جهت از آن شدن كم كه است بعيد خيلي است,
بـيرون عـلي>ع9 حـضرت خـانة از كس هـر كه اين واضحتر است/ آن روبهروي مسجد
محل را آن حضرت, بود, مسجد جزو ايشان خانه گر ا زيرا ميشد مسجد وارد ميرفت,
حضرت منزل خانه, اين كه نيست ترديدي هيچ جاي بنابراين نميداد/ قرار خود اقامت
ميكند تأييد را موضوع اين گفتهاند, باره اين در مورخان كه مطالبي و است, بوده علي>ع9

كرد/ خواهيم بيان را مطالب آن آينده در خدا خواست به و
پيامبر>ص9 براي مساجد در تصرف مورد در خداوند آنچه هر بگوييم است صحيح
بـراي فـقط را مسـاجد اين خداوند زيرا بوده جايز هم علي حضرت براي شمرده جايز
شـمرده جـايز حسـين>ع9 امـام و حسن امام فاطمه, حضرت مؤمنان, امير پيامبر>ص9,
دارد, اختصاص معصوم به امر اين چون علي>ع9 فرزندان و همسران همة براي نه است,
نـظر اتـفاق دورانـها تـمام در مـردم كه است آن مطلب, اين اثبات بر دليل روشنترين و

است/ مؤمنان>ع9 امير خانه همان مكان, اين كه داشتند/



٤٩ . كوفه مسجد مقامات تعيين
كوفه مسجد مقامات تعيين

گفتار دليل كرده, كر ذ كوفه مسجد مقامات تعيين پيرامون مجلسي عPمة كه مطالبي
كـوفه مسـجد كـنون ا كه بدان است: گفته بحارأ�نوار دوم و بيست جلد در وي ماست,
به و علي>ع9 حضرت منزل كنار در يكي دارند: قرار هم روبهروي كه است در دو داراي

/ و/// بستهاند ديگر درهاي و قبله, به پشت آن, روبهروي ديگري و قبله سمت
دوم و بـيست جـلد حـاشيه در مـجلسي عـPّمة گرد شا افندي, عبدا� ميرزا قاضي
از مثني محمدبن كتاب <از است: قرار بدين كه نوشته مطالبي دستخطخود به بحارأ�نوار
در صادق>ع9 امام از ويگفت: كه شده روايت محاربي ذريح از شريح محمدبن جعفربن
سـمت از گـر ا فرمود: امام>ع9 كردم, سؤال علي>ع9 حضرت خانه و مسجد حدود بارة
پيامبر>ص9 خانة و علي>ع9 حضرت خانة ميان شوي, وارد مسجد صحن به خانه راست
بوده مقامي آن استو نوح>ع9 حضرت خانة پيامبر, خانة از وي منظور باشد>/ دريچهاي
عـPّمة قـب� و دارد قـرار امـيرمؤمنان>ع9 مقام و نوح مقام ميان كنون ا كه منبري مجاور
دارند وجود هم روبهروي در >دو داشت: بيان آن درباره مطالبي صورت اين به مجلسي
استو نوح>ع9 خانة آن و دارد///9 قرار محراب از بعد و اميرمؤمنان>ع9 خانة كناِر يكي كه

ميشود/ كر ذ آن تأييد در مطالبي زودي به
آورد/ كاهلي اسود عبدالرحمنبن از ثابت ابي پسر حبيب از شهيد از نقل به مجلسي
گفتم: نميآيي؟ اميرالمؤمنين مسجد به نماز اقامة براي ما همراه آيا گفت: من به وي كه
گـلدستهاش پـايه و مسـجد پاية جز به كه كاهل, بني مسجد گفت: است؟ مسجد كدام
به علي>ع9 حضرت گفت: بگوييد/ سخن برايم آن دربارة گفتم: است/ نمانده باقي چيزي

خواند/ را صبح نماز كاهل بني مسجد در ما همراه
علي>ع9 حضرت خانة در مجاور قبرستان كنار گلدسته, آن آثار كنون ا گويد: مجلسي

آورد/ جا به كاهل بني مسجد در را صبح نماز نيز صادق>ع9 امام است, باقي

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٥٠
خودش عصر است9 باقي گلدسته آن آثار كنون >ا جملة از مجلسي منظور گويد: براقي

است/ بوده ق9 / >ه ١٠٨٠ سال حدود يعني
است: نوشته چنين خود دستخط با آن حاشية در افندي عبدا� ميرزا قاضي همچنين

دارد/ وجود است, علي>ع9 خانة در و قبرستان كنار كه گلدسته آن آثار كنون ا
نماز زيارتو بارة در چه گر است: گفته مزار كتاب در ُشّبر عبدا� سيد محقق عPّمة
شـرافت ايشـان سكـونت مـحل چون ولي نشده وارد روايتي علي>ع9 خانة در خواندن
در مـطلق طـور به نيز رواياتي نيست/ فضيلت از خالي آن در خواندن نماز و دعا دارد,
دختران از برخي مرقد فرموده: سپس است, آمده آنان زيارتگاهاي و منازل بزرگداشت

است/ مشهور كوفه, مسجد اطراف در علي>ع9 حضرت
كر ذ آنان زيارتگاههاي و منازل بزرگداشت در مطلقي روايتهاي كه طور همان گويد: براقي
يَها فـى يُْذكَـَر و تُْرفََع َاْن @ُ ا َاِذَن بُيُوٍت (فىي فرموده: چنين باره اين در نيز قرآن است, شده

شود/ ياد جا آن در نامش و دارند ارجمندش فرمود رخصت خداوند كه است خانههايي در نور آن :٣٦ . نور ١ـ

است/ برهان و دليل قويترين آيه اين و اْسُمُه)١
از وي است/ نـوشته ق9 / >ه ٧٠٠ سال حدود را سفرنامهاش جهانگرد, بطوطه ابن
او رسيده, كوفه به تا كرده سفر مختلف شهرهاي به و بوده, تجربه با و بزرگ دانشمندان
سـاج چوبهاي مرتفع, محرابي گرد گردا است؟ گفته چنين كوفه مسجد محراب باره در
مردم كه حالي در جنايتكار, ملجم ابن كه بوده اميرمؤمنان>ع9 محراب آن و داشت قرار
شهادت به شمشير با را حضرت آن كنند, اقتدا حضرت به نماز اقامة براي ميخواستند
چوبهاي آن گرد گردا كه بود كوچكي مسجد زمين, اين انتهاي از زاويهاي در و رسانيد,
آب تنور, از نوح طوفان هنگام كه است مكاني آنجا, كه ميشود گفته داشت/ قرار ساج
و باشد نوح خانة ميكنند گمان كه است خانهاي مسجد, خارج در آن پشت و جوشيد
به چسبيده محوطهاي و بوده ادريس عبادتگاه ميكنند ادعا كه است خانهاي آن, مقابِل
نوح كشتي ساختن محل ميگويند كه است متصل خانه آن به نيز مسجد جلويي ديوار
داده غسل آن در كه خانهاي و طالب>ع9 ابي عليبن خانة محوطه, اين انتهاي در و بوده



٥١ . كوفه مسجد مقامات تعيين
ميگويند/ نوح خانة آن, به كه است متصل آن به خانهاي و دارد قرار شد,

و اثر گونه هيچ حاضر زمان در كه كرده مشاهده را زيادي آثار بطوطه, ابن گويد: براقي
بـر چـنين امـيرمؤمنان>ع9 مـحراب دربـارة بطوطه ابن كPم از نيست/ باقي آن از نشاني
گچو از و دارد قرار منبر كنار در كنون ا هم استكه محرابي محراب, اين از مراد كه ميآيد
مسجد صحن انتهاي در ميگويد: او كه زاويهاي از مقصود نيز استو شده ساخته سنگ
گفته طبق و هست آن در بزرگي اتاق حاضر, حال در كه است آن غربي زاوية دارد, قرار

جوشيد/ آب تنور از مكان اين در او,
ادعا كه است خانهاي مسجد, خارِج و صحن اين پشت گفت: كه بطوطه ابن سخن از
به و چسبيده مسجد غربي زاوية به نوح خانه كه ميآيد دست به بوده نوح خانة ميكنند
آن و كرديم ياد است, منبر جنب كه نوح, مقام عنوان به آن از قب� كه است متصل دري

ميشد/ مسجد وارد آن از علي>ع9 حضرت كه است دري
طبق كه محوطهاي اما نيست دست در ادريس عبادتگاه از نشاني و اثر هيچ امروزه
است, مـتصل ـ شده ساخته آن در كشتي كه ـ مسجد جلويي ديوار به بطوطه ابن گفتة
بـه دارد/ قـرار بوده جلويي ديوار به چسبيده كه علي>ع9 خانة ميان كه است محوطهاي
يافت/ بيشتريخواهيد گاهي آ باره اين در ميكنيمو كر ذ را مطالبي آينده در خواستخدا



كوفه تاريخ . ٥٢
كوفه مسجد قبلة بودن چپ به مايل

چنين مجلسي>ره9 گفتار متن است/ چپ به مايل نمازگزاران براي كوفه مسجد قبلة
است:

شـولستاني عـلي الدين شرف امير جناب پرهيزكار, خبره, ثقه, كامل, فاضل, شيخ
است: گفته چنين باد, ك روانشپا پيوسته كه اشرف, نجف كن سا

وي دستور و معصوم>ع9 محراب سبب به آن جهت و كعبه كه نيست هيچكسپوشيده بر
بـدون عـلي>ع9 حـضرت ولي ميشود شناخته آن از پس چه و وي حيات زمان در چه
كوفه مسجد بنابراين خوانده, نماز كوفه مسجد محراب سوي به راست و چپ به تمايل
و است شده ساخته علي>ع9 حضرت زمان از پيش چون است دشواري وضعيّت داراي
ستاره دادن قرار با است معروف اميرالمؤمنين>ع9 محراب به كه آن محراب و قبله ديوار
بطوري دارند تمايل راست سمت به بلكه نيستند, موافق راست شانه پشت مقابل جدي
ميكردم فكر و بودم متحير باره اين در و ميگيرد قرار راست شانه مقابل جدي ستاره كه
نيز و بودند مقدس ضريح جهت برخPف محراب و ديوار كه جايي آن از اين, بر عPوه
بـه مسـجد سـاختن هـنگام شد/ افزوده حيرتم بر بود, مايل زياد چپ سمت به ضريح
جـهت تغيير راست, سمت به را ضريح گفتم: معمار به صفي شاه بزرگ سلطان دستور
محراب مخالف بوده, چپ به مايل حدي تا هم باز اين وجود با كرد/ را كار اين نيز او بده,
كه كساني از معصوم غير شخصي محرابرا اين كه دادم احتمال من و است, كوفه مسجد
كوفه در راستو به مايل مطهر حرم در است/ ساخته دارند, اعتقاد آن چپبودن به مايل
و خواند نماز كوفه مسجد در علي>ع9 كه شده روايت زيرا ميخواندم نماز چپ به مايل
در باشد/ خوانده نماز چپ راستو به تمايل بدون مستقيم بطور ايشان كه نشده نقل لي
عـنوان بـه و نـميشد عـبادت آن در مـدتها كه بود بزرگي محراب مذكور, ديوار وسط
كه هنگامي نداشت/ شهرت نيز امامان>ع9 و پيامبران از يكي يا علي>ع9 حضرت محراب



٥٣ . كوفه مسجد قبلة بودن چپ به مايل
كپوشيده خا سنگو با مسجد اصلي كف ريختو فرو آن ستونهاي شدو خراب مسجد
در موجود, آلودگيهاي از را مسجد خواست محّمد>ره9 الدين تقي ميرزا بزرگ وزير شد,
تا را مسجد صحن در شده سنگريخته كو خا و بسازد را مسجد قبلة سمت كند/ ك پا آن
و شرقي سمت دو در دّكه دو و كرد تميز را مسجد منظور بدين آورد, Kبا آن اصلي كف
كه علي>ع9 بابحضرت محرابو به مشهور باب محرابو رو, اين از ساخت/ آن غربي
بلندتر اصل كف از ذراع دو به نزديك و شدند/ نمايان بودند, متّصل مسجد اصلي كف به
بود/ اصلي كف به متصل داشت, قرار قبله ديوار وسط در كه متروكي محراب و بودند

از قبله ديوار كنار شد/ نمايان قبله ديوار به چسبيده نزديك, ديگري بزرگ دِر همچنين
روي بر را خود بناي بزرگ, وزير و داشت/ قرار سّكوهايي و ستونها ديوار انتهاي تا ابتدا
از سكـو دو انـدازة بـه بـزرگ سكوي محراب, آن كنار و ساخت سكّوها و ستونها اين
چـون و نبود ستونها از اثري بزرگ, سكوي آن ميان و داشت, وجود ساختمان اطراف
سفيد را آن كنده, را محراب نماي تا داد دستور وزير شد, كهنه و فرسوده بزرگ محراب
رنگ مرتبه سه شده, كنده Kية آن زير كه كردند, مشاهده كندند, را آن كه هنگامي كنند/
اين از كردهاند, متمايل سمتچپ به را سرخي سفيديو بار هر شده, زده سرخ و سفيد
از زيـادي گـروه داد/ نشـان مـن بـه را آن و طـلبيد حـضور بـه مـرا شد, متحير امير رو,
ايـن كـرد خـطور ذهـنم به بودند, وي همراه حيرتزده نيكوكار خردمندان و دانشمندان
نـماز آن جـانب بـه عـلي>ع9 حـضرت و بـوده مـؤمنان>ع9 امير محراب همان محراب,
سكـوي بـر و بـود مـتصل كوفه مسجد اصلي كف به محراب آن زيرا است ميخوانده
نماز به امام سر پشت و ميآمدهاند گرد آن در نيكان و دانشمندان كه داشت قرار بزرگي
آن از علي>ع9 حضرت شد/ خواند علي>ع9 باب نام به در آن سبب, بدين ميايستادهاند
بود قديمي ديوار چون و ميآمد مسجد به خانه از بود متصل مسجد اصلي كف به كه در
سـبب ايـن بـه نـبود, موافق قبله شرعي جهت با و داشت قرار آن در مذكور محراب و
مسلمانان علي>ع9 حضرت پساز ميگذارد/ سمتچپنماز به متمايل علي>ع9 حضرت
عـلي>ع9 كـه بـدانـند مردم تا كردند, متمايل چپ سمت را محراب سرِخ و سفيد رنگ
بدانند تا درآوردند سرخ رنگ به محرابرا است/ نميخوانده نماز سمتچپ به متمايل



كوفه تاريخ . ٥٤
به محراب سرخي و سفيدي تكرار و رسيده شهادت به محراب ميان علي>ع9 حضرت
و شـد ويـران مسجد كه هنگامي است/ بوده آن ديوار كهنگي و فرسودگي تكرار سبب
شد, نمايان ديگري كف و پنهان مسجد اصلي كف رفتو بين از آن سكوهاي و ستونها
كـف روي بـر آن نـزديك كوچكي َدِر و ساختند را كوچك محراب آن مردم, از بعضي
وزير به را مطلب اين شد/ مشهور علي>ع9 حضرت باب محرابو به كه گشودند, جديد
كـنار را واجب نماز و كردند تأييد و تصديق مرا گفتار آنها همة كردم, عرض حاضران و
كردند قراءت محراب كنار را نماز از پس مشهور دعاي و خواندند اميرالمؤمنين محراب
داد دستور وزير آوردند/ جاي به سمتچپ به متمايل را نماز محراب, ظاهر با مطابق و
انگـاري سهل باره اين در معمار ولي كنند تزيين محرابها ساير از بيش را محراب آن تا
ساير مانند خود, اول صورت به محراب اين و داد روي زيادي اتفاقات عراق در و كرد,
عـPّمه كـPم بـود اين كند/ پيروي هدايت طريق از كه كسي بر درود ماند/ باقي محرابها

شولستاني>ره9/ شرفالدين
اخـتPف يكـديگر بـا عـراق در آنها ساختمانهاي و محرابها است: گفته مجلسي عPّمه
طبق هم باز استولي نزديكتر رياضي قواعد به حسين>ع9 امام حرم قبله و دارند بسياري
كاظمين و علي>ع9 حضرت ضريح امّا دارد/ انحراف كمي النهار نصف از رياضي قواعد
حسن امام و هادي>ع9 امام ضريح و دارند قرار النهار نصف روي بر آشكار انحرافي بدون
مـحراب و دارند انحراف درجه بيست حدود النهار, نصف چپ سمت از عسكري>ع9
ميزان به كه است منحرف درجه چهل حدود النهار نصف راست سمت از كوفه مسجد
كه اين بر مبني شولستاني الدين شرف سيد گفتة با و است نزديك اصفهان قبله انحراف
محراب ميبايست صورت, اين غير در و نيست منطبق است/ شانه مقابل جدي ستاره
درجه دوازده رياضي, قواعد طبق كوفه, شهر قبلة انحراف ميبود مغرب سمت نزديك
شهر قبله انحراف و حدود همين در نيز بغداد قبله انحراف و النهار نصف سمتراست از
قواعـد به سهله مسجد قبلة و النهار نصف راست سمت از درجه هشت حدود سامراء

است/ نزديك رياضي
مـحراب بـه نسـبت اميرالمؤمنين>ع9 حرم قبلة كه شد روشن گفتيم, كنون تا آنچه از



٥٥ . كوفه مسجد قبلة بودن چپ به مايل
گسـتردگي اساس بر اختPفات اين شايد است; نزديكتر رياضي قواعد به كوفه مسجد
زيرا باشد عراق اهل مخصوص چپ, سمت به محراب تمايل كه نيست بعيد باشد/ قبله
ساخته كوفه در ستمگر خلفاي زمان در كوفه, مسجد محراب ويژه به مشهور محرابهاي
شـيعيان بـه رو اين از كنند/ اظهار را ستمگر خلفاي خطاي نتوانستند عراق مردم و شد
دKيلي تقّيه, روي از و بخوانند نماز چپ سمت به محرابها آن در تا دادند دستور عراق
قدر به اينجا تا نشود/ شايع آنان ناحية از پيشين ستمگر خلفاي خطاي به حكم تا آوردند

كرديم/ بيان مجلسي كPم از نياز



كوفه تاريخ . ٥٦
كوفه مسجد در نماز خواندن تمام يا قصر ميان مسافر بودن مخيّر

گر ا و ميباشد قصر مسافر نماز حكم كه است اين كوفه, مسجد فضيلتهاي از يكي
فقهاي همة از كه چنان بخواند تمام را نمازش ميتواند شود, كوفه مسجد وارد مسافري
عاملي حّر شيخ كه مطالبي از برخي به ما استو شده نقل معصوم>ع9 امامان از نقل به ما
مخّير <باب عنوان تحت را گانهاي جدا باب وي ميكنيم/ كتفا ا كرده, كر ذ كتابوسائل در
قـصد كـه صورتي در تمام, و قصر نماز ميان Pكرب و كوفه مدينه, مكه, در مسافر بودن
است/ داده اختصاص موضوع اين به تمام> نماز اختيار استحباب و باشد نكرده اقامت

عليبن حسنبن از يحيي احمدبن محّمدبن از مسند صورت به حسن محّمدبن از
بن حماد از همگي كه راشد, عليبن ابي و مهزيار عليبن از برقي عبدا� ابي از نعمان
تـمام الهي, علم اسرار از فرمود: كه كرده روايت حسين>ع9 امام حضرت از او و عيسي
حـرم خـدا, رسـول حـرم خدا, حرم از: عبارتند كه است موضع چهار در نماز خواندن

علي>ع9/ حسينبن حرم و اميرالمؤمنين>ع9
عليبن حسنبن از صفار از محمدبنحسن از كتابخصال در صدوق شيخ همچنين

است/ كرده نقل را روايت اين نعمان
عليبن حسنبن از احمد محّمدبن بن علّي از عياشي از مزار كتاب در نيز قولويه ابن

است/ كرده نقل را روايت آن مانند نعمان
قـندي زيـاد از ـ حـمدان محمدبـن يعني ـ محمد جعفربن از همام محمدبن از نيز
دوست تـو براي را آنچه زياد, اي فرمود: كاظم>ع9 امام حضرت گفت: كه كرده روايت
نـيز خـود بـراي مـيشمرم نـاپسند تو براي را آنچه و دارم, دوست نيز خود براي دارم/
حسين>ع9 امام مرقد كنار و كوفه مسجد مسجدالنبيو و مسجدالحرام در ميدانم/ ناپسند

بخوان/ تمام را نمازت
از قـندي داود احمدبـن محمدبن از مسند صورت به مزار كتاب در قولويه ابن نيز

بازگشت به فهرست



٥٧ . كوفه مسجد در نماز خواندن تمام يا قصر ميان مسافر بودن مخيّر
زياد از مدايني حمدان محمدبن از مالك محمدبن جعفربن از سفيان عليبن حسينبن

است/ كرده نقل را روايت اين قندي
حسينبن از محمد احمدبن از محبوب عليبن محمدبن از خود سند با همچنينوي
از خادم عبدالحميد از جابر اسماعيلبن از قمي عبدالملك از سنان محمدبن از سعيد
تـمام نـماز محل, چهار در فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9 امام از جعفر اسماعيلبن
امـام حـرم و كـوفه مسـجد مسجدالنـبي, مسجدالحرام, از: عبارتند كه ميشود خوانده

حسين>ع9/
است/ كرده نقل محمد احمدبن از ما ياران از جمعي از نيز كليني را روايت اين

اسماعيل از سعد از و الحسين>ع9 عليبن برادرشو و پدر از كتابمزار در قولويه ابن
است/ نبرده نامي سنان محمدبن از كه آن جز كرده نقل را روايت اين محمد احمدبن از
وي از قبل كه شخصي و جابر اسماعيلبن از مصباح كتاب در طوسي>ره9 شيخ همچنين

است/ كرده نقل را روايت اين مثل قندي زياد از بوده,
از منصور بن حذيفة از سنان محمدبن از حسين محمدبن از محّمد عليبن از نقل به
در ميفرمود: امام>ع9 كه است كرده روايت نيز شنيده, صادق>ع9 امام از خود كه كسي
خـوانـده تـمام نـماز حسين>ع9 امام حرم و كوفه مسجد و مسجدالنبي و الحرام مسجد

ميشود/
گفته: سپس است/ كرده نقل را روايت اين مانند منصور از حذيفه از نيز طوسي شيخ
و اميرالمؤمنين>ع9 حرم و پيامبر>ص9 حرم و خدا حرم در كه است آمده ديگر روايتي در

ميشود/ خوانده تمام نماز حسين>ع9 امام حرم
ابـي از حريز اسحاقبن از سنان محمدبن از حسين محمدبن از يحيي محمدبن از
در نماز ميفرمود: كه شنيدم حضرت آن از گفت: كه شده روايت صادق>ع9 امام از بصير
مسـجد مسـجدالنـبي, مسجدالحرام, از: عبارتند كه ميشود خوانده تمام موضع چهار

حسين>ع9/ امام حرم و كوفه
يعقوب محمدبن از سند كر ذ با را روايتپيشين همچنين روايتو اين طوسي, شيخ

است/ كرده نقل



كوفه تاريخ . ٥٨
در نـماز خـوانـدن تمام فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9 ازامام باقر>ع9 محمد امام

است/ اسرار از Pكرب و كوفه مسجد مدينه, مكه, موضع چهار
از حـميري جـعفر عـبدا�بـن محمدبن از مزار كتاب در قولويه محمدبن جعفربن
امام از ما ياران برخي از عيسي بن حماد از پدرش از برقي عبدا� ابي احمدبن از پدرش
مسجد مدينه, مكه, موضع چهار در نماز خواندن تمام فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9
ترجيح و تخيير به قائل شيعيان بيشتر يا همه است/ اسرار از حسين>ع9 امام مرقد و كوفه
حـّر شيخ كه مطالبي است/ نادر و شاذ نظر, اين خPف و ميباشند, نماز خواندن تمام
در ما فقهاي همه يافت/ پايان جا اين در است, كرده كر ذ الشيعه كتابوسائل در عاملي
آنان فتواي عملو نوشتهاندو باره اين در مطالبي كنون تا ائمه>ع9 عصر از كتابهايشان تمام
مـنابع آن به هستند بيشتري مطالب خواهان كه كساني است/ بوده مطلب اين مؤّيد نيز

كنند/ مراجعه



٥٩ . كوفه مسجد در اعتكاف استحباب
كوفه مسجد در اعتكاف استحباب

همة استو شده وارد كوفه مسجد در اعتكاف باب در >ع9 ائمه از بسياري روايتهاي
و كـردهانـد صادر فتوا نوشتهاند, مطالبي باره اين در كنون تا ائمه>ع9 عصر از ما فقهاي
و اشاره شده, وارد زمينه اين در كه روايتهايي از بخشي كنون ا است/ آن مؤيد كردارشان
كـتفا ا است, كـرده كر ذ كتابوسائل در عاملي حّر شيخ كه روايتهايي از نمونه چند به
در كـه است ايـن اعـتكاف <شـرط عـنوان: تــحت را گــانهاي جــدا بــاب او مــيكنيم/
به باشد> شهر جامع مسجد يا بصره مسجد كوفه, مسجد پيامبر, مسجد مسجدالحرام,

است/ داده اختصاصي موضوع اين
حـلبي از حماد از عمير ابي ابن از پدرش از ابراهيم عليبن از يعقوب محمدبن از
تـنها فـرمود: شـد, سـؤال اعـتكاف بـاره در صـادق>ع9 امـام از گـفت كـه شـده روايت
و است, اعـتكاف سـزاوار جـامع مسـجد يـا كـوفه مسجد الّنبي, مسجد مسجدالحرام,

باشد/ روزهدار است, معتكف كه زماني تا بايستي
كه شده نقل يزيد بن عمر از محبوب حسنبن از زياد سهلبن از اصحاب از گروهي از
مسـاجد از بـعضي در اعتكاف به راجع شما نظر كردم: عرض صادق>ع9 امام به گفت:
نماز آن در عادلي امام كه جامع مسجد در فقط اعتكاف فرمود: حضرت چيست؟ بغداد
و پـيامبر مسـجد بـصره, كـوفه, مسـجد در اعـتكاف و است جـايز بـخوانـد جــماعت

ندارد/ اشكالي مسجدالحرام
كلمة ولي كرده نقل را روايت اين يعقوب محمدبن از مسند صورت به طوسي شيخ

است/ نكرده كر ذ را >والبصره9
حسـنبـن از عـلي محمدبن از فّضال حسنبن عليبن از سند كر ذ با طوسي شيخ

است/ افزوده بدان را بصره مسجد و كرده نقل را روايت اين نيز محبوب
صـحيح مسجدي در تنها اعتكاف, كه شده روايت گويد: مقنعه كتاب در مفيد شيخ

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٦٠
چـهار آنـها و بـاشد خوانده جماعت نماز آن در پيامبري وصي يا پيامبر>ص9 كه است
و است, خـوانـده جـماعت نـماز آن در پـيامبر>ص9 كـه مسجدالحرام, هستند: مسجد
و خواندهانـد, جماعت نماز آن در علي>ع9 حضرت و پيامبر>ص9 كه مسجدالنبي>ص9
است/ خوانده جماعت نماز آنها در علي>ع9 حضرت كه بصره مسجد و كوفه مسجد

در حلي عPمه و كرده نقل را روايت اين مرسل طور به مقنع كتاب در صدوق شيخ
مساجد در اهلبيتفقط نزد اعتكاف, گفت: استكه كرده نقل عقيل ابن كتابمختلفاز
در شهرها ساير در و كوفه مسجد پيامبر, مسجد مسجدالحرام, در اعتكاف و است, جايز

ميباشد/ فضيلتتر با جامع, مسجدهاي
كـه كـرده روايت صـادق>ع9 امام از سعيد حسينبن گفت: كه شده نقل جنيد ابن از
بـه كـه مسـجدي در و بخواند جمعه نماز آن در عادل امام كه مسجدي هر در اعتكاف
شيخ كه را مطالبي جا اين تا است/ جايز ميشود خوانده خطبه و جمعه نماز امام, امامت
و مـيكنيم كتفا ا مقدار همين به و آورديم كرده, كر ذ الشيعه كتابوسائل در عاملي حر
بـاعث گـويي زياده زيرا كنيم كر ذ شده, وارد زمينه اين در كه را مطالبي همة نميتوانيم

است/ مPلت



٦١ . كوفه مسجد در نماز اقامة فضيلت
كوفه مسجد در نماز اقامة فضيلت

به وي ميكنيم/ كتفا ا نوشته كتابوسائل در عاملي حّر شيخ آنچه به موضوع اين در
عـلي مـحّمدبـن از نـقل بـه نيز و پدرش از كتابخصال در باقر>ع9 محمد امام از نقل
حسنبن از ما اصحاب برخي از يحيي احمدبن محّمدبن از يحيي محمدبن از ماجيلويه
است آورده چنين ميرسانند, علي>ع9 حضرت به روايترا همگي كه الصخر ابي و علي
و پيامبر>ص9 مسجد مسجدالحرام, مسجد: سه زيارت براي جز فرمود: حضرت آن كه

نبنديد/ سفر بار كوفه, مسجد
احمدبـن از سند كر ذ با و ا و حسن محمدبن از مرسل صورت به عاملي حّر شيخ
عمربن از سنان محّمدبن و حديد بن علّيى و حسين محمدبن از احمدبنحسن از محمد
از زيـارت قصد به زينالعابدين>ع9 امام گفت: كه كرده روايت ثمالي حمزة ابي از خالد
مـركبش بر و كرد دعا سپس خواند, نماز ركعت دو آن در و آمد كوفه مسجد به مدينه

بازگشت/ شد, سوار
مـحمدبـن از جوهري حسين محمدبن از قولويه محمدبن جعفربن از سند كر ذ با نيز
كرده, نقل روايترا آن مانند خالد عمربن از سليمان محمدبن از حديد عليبن از حسين
است/ آمده روايت در كه چنان خواند, نماز ركعت دو آن در امام است: گفته او كه اين جز
از عطيه مالكبن از حكم عليبن از حماد ابي صالحبن از محّمد بن علّي از همچنين
بود اينگونه زينالعابدين>ع9 امام با من آشنايي نخستين گفت: كه كرده روايت حمزه ابي
به تا رفتم دنبالش به خواند/ نماز ركعت چهار و شد وارد فيل ازباب كه ديدم را مردي كه
اين گفتم: او به ديدم, شده بسته اشتر دو همراه را سياهي غPم گهان نا رسيد/ ركوه چاه
به گفتم: و كردم سPم رفتم, نزديك است/ زينالعابدين>ع9 امام گفت: كيست؟ شخص
را پدرم مرقد فرمود: رسيدند/ شهادت به آن در جّدت و پدر كه آمدي شهري علتبه چه

بود/ همين علتش افزود: سپس خواندم/ نماز مسجد اين در و كردم زيارت



كوفه تاريخ . ٦٢
حسنبن از جدش از پدرش از مهزيار عليبن حسنبن محّمدبن از عاملي حّر شيخ
مردي به حضرت آن كه كرده روايت محمدباقر>ع9 امام از او و سدير حنانبن از محبوب
فرمود: خير, گفت: ميخواني؟ كوفه مسجد در را نمازهايت همة آيا فرمود: كوفه اهل از
چطور؟ جمعه هر فرمود: امام خير, گفت: ميكني؟ غسل فرات آب در بار يك روزي آيا
امام خير, گفت: چطور؟ سال هر فرمود: خير, گفت: چطور؟ ماه هر فرمود: خير گفت:
امام مرقد جمعه هر آيا فرمود: سپس هستي/ محروم بركت و خير از تو فرمود: باقر>ع9
هر فرمود: خير, گفت: چطور؟ ما هر فرمود: خير, گفت: ميكني؟ زيارت را حسين>ع9
هستي/ محروم بركت و خير از تو فرمود: باقر>ع9 امام آنگاه خير, گفت: چطور؟ سال

باقر>ع9 امام از عبيده ابي از زياد بن علّي از محبوب حسنبن از مسند صورت به نيز
رسيدن براي چه گر نكن, ترك را كوفه مسجد در نماز ابوعبيد! اي فرمود: كه شده روايت
هفتاد معادل كوفه, مسجد در نماز يك ثواب زيرا بكشي زمين روي بر را خودت آن به

است/ ديگر مساجد در نماز
از عـثمان بن عمرو از زياد سهلبن از محمد بن علّي از حسن محّمدبن از همچنين
به امام گفت: كه شده روايت صادق>ع9 امام از خارجه هارونبن از خزاز عبدا� محمدبن
گفتم: است؟ فاصله ميل يك كوفه مسجد و تو ميان آيا خارجه! هارونبن اي فرمود: من
شهر در گر باشا گاه آ فرمود: خير, گفتم: ميخواني; آنجا نمازهايترا همة فرمود: كمتر,
اين فضيلت آيا آورم/ جا به كوفه مسجد در را نمازهايم تمام تا ميكردم آرزو بودم, كوفه
در حـّتي خوانـدند, نماز مسجد اين در پيامبران و صالح بندگان همة ميداني؟ را مكان
هستي؟ كجا كنون ا ميداني آيا خدا! رسول اي گفت: پيامبر>ص9 به جبرئيل معراج, شب
ركعت دو رفته, آنجا به تا بخواه خداوند از فرمود: حضرت كوفهاي, مسجد مقابل تو
راست سمت داد/ اجازه او به خداوند و طلبيد رخصت خداوند از جبرئيل بخوانم/ نماز
آن انتهاي بهشتو باغهاي از باغي نيز آن استوسط بهشت باغهاي از باغي مسجد, اين
نماز هزار معادل كوفه, مسجد در واجب نماز يك اقامة است/ بهشت باغهاي از باغي هم
در نشستن است/ برابر نماز پانصد با آن, در مستحّبي نماز يك و است ديگر مساجد در
را آن فـضيلت مـردم گـر ا است/ عـبادت دعا, خواندن و قرآن تPوت بدون مسجد اين



٦٣ . كوفه مسجد در نماز اقامة فضيلت
ميروند/ آنجا به زمين روي بر خود كشيدن با حتي بدانند,

كـوفه, مسـجد در واجب نـماز كه شده نقل من براي عمر از گويد: عاملي حّر شيخ
است/ عمره يك با برابر مستحبي نماز و يكحّج معادل

پرهيزكاري و صالح بندة هيچ است: كرده نقل امام>ع9 قول از مرسل صورت به شيخ
ميرود, جا آن به زمين روي بر خود كشيدن با كه اين مگر ميفرمايد: كه آنجا تا نيست
نكـرده نقل است, بهشت باغهاي از باغي كوفه مسجد وسط كه را جمله اين شيخ ولي

است/
امـام>ع9 كه آنجا تا را روايت اين مانند زياد ازسهلبن مسند طور به شيخ همچنين

است/ كرده نقل ميرود, آنجا به زمين روي بر خود كشيدن با حتي فرموده
به معروف جعفر محمدبن از عليبنفضل محمدبن كتابمجالساز در صدوق شيخ
از ثقفي محمد ابراهيمبن از عبدالوهاب محّمدبن از تميمي قاسم محمدبن از نباته ابن
شيخ روايت در كه طوري به را آن مانند خارجه ابن از حسن محمدبن از خليل بن توبة

است/ كرده نقل آمده,
از عبدا� حسينبن پدرشاز از سند كر ذ با را روايت اين كتابامالي, در طوسي شيخ
از عثمان بن عمرو از را روايت اين مانند محاسن كتاب در نيز برقي و كرده نقل بابويه ابن

است/ كرده نقل نماز> <پانصد امام: فرمايش تا خارجه هارونبن از زياد محمدبن
سه زيارت براي جز فرمود: كه كرده روايت علي>ع9 حضرت از باقر>ع9 محمد امام
به علي>ع9 حضرت نبنديد/ سفر بار كوفه مسجد و پيامبر مسجد مسجدالحرام, مسجد:
براق بر كه حالي در كردم, عبور كوفه مسجد از معراج شب در فرمود: پيامبر>ص9 از نقل
نماز مكان اين در و بيا پايين محمد! اي گفت: جبرئيل بود, همراهم جبرئيل و بودم سوار

خواندم/// نماز و رفتم پايين فرمود: حضرت بخوان,
از حـميري جـعفر عـبدا�بـن از هـمه و عبدا� محمدبن و پدرش از طوسي شيخ
از اعـور فضيل از حكم عليبن از سعيد حسنبن از علي برادرش از مهزيار ابراهيمبن
آسمان به مرا جبرئيل فرمود: كه كردهاند نقل پيامبر>ص9 از عايشه از سليم ابي ليثبن
واجب نماز اقامة سپسفرمود: خواندم/ ركعتنماز دو و آمدم فرود كوفه مسجد در و برد



كوفه تاريخ . ٦٤
برابر مقبول عمرة يك با آن در مستحبي نماز و مقبول حج يك معادل كوفه, مسجد در

است/
نماز خواندن كه شده روايت گويد: الزائر مصباح كتاب در طاووس موسيبن عليبن
مسـتحبي نماز پانصد معادل نافله نماز و واجب نماز هزار برابر كوفه مسجد در واجب
مستحبي نماز و يكحج معادل واجب نماز كه شده روايت همچنين افزود: وي ميباشد/

است/ عمره يك برابر
از مـهزيار عـليبـن از جدش از پدرش از مهزيار عليبن حسنبن محمدبن از وي
امـام از گـفت: كـه كـرده روايت قـPنسي خـالدبن از نافع طريفبن از سعيد حسينبن
است/ نماز هزار معادل كوفه, مسجد در نماز يك خواندن فرمود: كه شنيدم صادق>ع9

و خدا حرم مكه فرمود: كه كرده نقل صادق>ع9 امام از قPنسي خالد از سند كر ذ با وي
كـه >چـنان فرمود كه آنجا تا است طالب>ع9 ابي عليبن حرم و خدا>ص9 رسول حرم
و است, طالب>ع9 ابي عليبن حرم و خدا>ص9 رسول حرم و خدا حرم كوفه گذشت9:

كرد/ سكوت درهم مورد در استو نماز هزار معادل آن در خواندن نماز
شيخ و كرده نقل قPنسي مار خالدبن از مسند صورت به را روايت اين صدوق شيخ
كه كرده روايت قPنسي مار خالدبن پدرش از ديگران و ابراهيم بن علّي از را آن كليني

است/ ديگر جاهاي در درهم هزار با برابر كوفه در درهم يك انفاق گفت:
حسنبن از محمد احمدبن از صفار از وليد حسنبن محمدبن از قولويه ابن از وي
نقل باقر>ع9 امام از حطيم نجمبن از زكريا مفضلبن از محمد ابراهيمبن از فضال ابن علي
سرزمينهاي از آن زيارت براي بدانند, را كوفه مسجد فضيلت مردم گر ا فرمود: كه كرده
مـعادل آن در واجب نماز خواندن افزود: سپس ميكنند/ فراهم سفر لوازم و توشه دور

است/ عمره يك برابر مستحبي نماز و يكحج
محبوب حسنبن پدرشاز از محمد عبدا�بن حسنبن از القاسم ابي از همچنينوي
حضرت از نباته اصبغبن از طريف سعدبن از عميره ابي بن سPم از جبله عبدا�بن از
عمره يك برابر كوفه مسجد در مستحبي نماز خواندن فرمود: كه كرده روايت علي>ع9
هزار و پيامبر هزار استو پيامبر وصي با يكحج معادل واجب نماز و پيامبر>ص9 همراه



٦٥ . كوفه مسجد در نماز اقامة فضيلت
گزاردهاند/ نماز آن در پيامبر وصي

مردم اي فرمود: علي>ع9 حضرت كه كرده نقل نباته اصبغبن از مسند صورت به نيز و
عبادتگاه و مسجد نداد: كس هيچ به كه فرمود عطا شما به چيزي متعال خداوند كوفه,
و ادريس>ع9 حضرت و نوح>ع9 حضرت آدم>ع9, حضرت خانه آن كه داد برتري را شما
شما, مسجد است/ من مصPي و خضر>ع9 برادرم و خليل>ع9 ابراهيم حضرت مصPّي
گـويا بـرگزيده, كوفه مردم براي را آن خداوند كه است فضيلت با مسجد چهار از يكي
شخص شبيه سفيد لباس دو كه حالي در ميشود آورده مسجد اين قيامت روز ميبينم
رد شـفاعتش و مـيكند شـفاعت نمازگزارانش و خود اهل براي و است/ پوشيده ُمحرم
آمد خواهد زماني و ميشود نصب آن در حجراKٔسود كه ميرسد فرا روزي و نميشود
هيچ زمين روي بر و شد خواهد مؤمني هر و مهدي>ع9 حضرت مصPي مسجد, اين كه
اين است/ آن آرزوي در يا خوانده نماز مسجد آن در كه اين مگر نميماَند باقي مؤمني
منظور به و جوييد تقّرب متعال خداوند به آن در خواندن نماز با و نكنيد ترك را مسجد
چهار از بدانند را آن بركت مردم گر ا كنيد/ تضّرع مسجد آن در نيازهايتان شدن برآورده

ميروند/ آنجا به يخ برفو روي بر خود كشيدن با حتي جهان گوشة
جـعفر محمدبـن از كوفي فضل بن علّي محمدبن از مجالس كتاب در صدوق شيخ
سعدبن از پدرش از داهر عبدا� از كسائي مقري خالد از ابراهيم از تبان ابن به معروف

است/ كرده نقل را روايت اين مانند نباته اصبغبن از طريف
از القـاسم ابـي بـن محمد از ماجيلويه علي محمدبن از ا�عمال كتابثواب در وي
صادق>ع9 امام از عمر مفضلبن از سنان محمدبن از پدرش از برقي عبدا� ابي محّمدبن

فرمود: كه كرده روايت
است/ مساجد ساير در نماز هزار معادل كوفه مسجد در خواندن نماز

بـن محمد از عبدا� ازسعدبن پدرش از مزار كتاب در قولويه محمدبن جعفربن از
او جز و طربال مولي سليمان از يونس بن منصور از بزيغ اسماعيلبن محمدبن از حسين
يكصد معادل كوفه در درهم يك انفاق فرمود: صادق>ع9 امام حضرت گفت: كه شده نقل
در ركعت يكصد با برابر آن در نماز ركعت دو خواندن و است/ ديگر جاهاي در درهم
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است/ مساجد ساير

عبدالرحمن محمدبن از مردي از پدرش از حميريى جعفر عبا�بن محمدبن از شيخ
اقامة فرمود: كه كرده روايت باقر>ع9 امام از حمزه ابي از فرقد بن داود از هشام ابيى بن
يك بـا برابر آن در مستحبي نماز و مقبول حج يك معادل كوفه, مسجد در واجب نماز

است/ مقبول عمرة
در اضـافات يا آنها سند اختPف علّت به احاديث از برخي تكرار است: گفته براقي
كر ذ روايي كتابهاي در احاديث اين همة ولي آنهاست متن اختPف يا احاديث از بعضي

است/ شده
جاي يا مهمانسرا براي درهم يك كه كسي است: اين كوفه مسجد فضيلتهاي از يكي
فرمود: صادق>ع9 امام كه كرديم بيان پيشتر است/ چندان دو او پاداش بپردازد, آن ديگر
از كليني شيخ استو ديگر جاهاي در درهم يكصد معادل كوفه در درهم يك كردن انفاق
در خواندن نماز و خداست/// حرم مكه فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9 امام از قPنسي
درهم هزار با آن در درهم يك انفاق همچنين ميباشد, ركعت هزار معادل كوفه مسجد
همچنين ميكند/ شفاعت نمازگزارانش براي كوفه مسجد و است برابر ديگر مساجد در
كوفه, مردم اي فرمود: حضرت كه كرديم كر ذ را علي>ع9 حضرت از نباته اصبغبن روايت
ايـن قـيامت روز در گـويا گويد: كه آنجا تا فرموده/// عطا شما به چيزي متعال خداوند
اهل براي و است پوشيده ُمحرم شبيه سفيد لباس دو كه حالي در ميشود آورده مسجد

حديث/ آخر تا نميشود, شفاعتشرد و ميكند شفاعت نمازگزارانش و خود
ايـن قـيامت روز در گـويا فرمود: كه كرده روايت پيامبر>ص9 از مجلسي>ره9 عPمه
شـهادت نـمازگزارانش بـراي و دارد تـن بـه احـرام لباس دو كه حالي در ميآيد مسجد

ميدهد/
از تقي عبدالحميدبن بزرگوار سّيد كه كرده نقل كبير مؤلفكتابمزار از همچنينوي
حّلة در ق9 / >ه هشتاد و پانصد سال ذيقعده در روايت اين كه حسيني اسامه عبدا�بن
مـحمدبـن غنائم ابي از قرشي احمد ابوالفرج شيخ از شده خوانده وي براي الجامعين
از انـصاري احـمد عبدا�بن تمام ابي از علوي حسن عليبن محمدبن شريف از علي



٦٧ . كوفه مسجد در نماز اقامة فضيلت
محمد از ضبي فضيل محمدبن از احمسي اسماعيل محمدبن از عامري كثير عبدا�بن
نقل مسعود عبدا�بن از اسود عبدا�بن از اسود بن علقمة از نخعي ابراهيم از سوقه بن
به مرا جبرئيل كه هنگامي مسعود, پسر اي فرمود: خدا>ص9 رسول گفت: وي كه كرده
چـيست؟ ايـن جـبرئيل, اي گـفتم: من داد/ نشان من به را كوفه مسجد برد, دنيا آسمان
براي را آن خداوند و دارد بسيار بركت و خير كه است مباركي مسجد اين گفت: جبرئيل
بطور حديثرا ميكند; شفاعت نمازگزارانش براي قيامت روز استو برگزيده كوفه اهل

است/ شده وارد زيادي روايات زمينه اين در و كرده كر ذ كامل
نـماز و رود آنجـا بـه كه نيازمندي هر كه است اين كوفه مسجد فضيلتهاي از يكي
حـّر شـيخ و مـجلسي عPّمه را مطلب اين كه چنان ميشود, برآورده حاجتش بخواند,



كوفه تاريخ . ٦٨
حسنبن عليبن از عقده ابن از مقري حسين محمدبن از مفيد شيخ از ديگران و عاملي
حـذاء صباح از ماست اصحاب از شيخي كه ابراهيم عبدالرحمنبن از پدرش از فضال
َرود, كوفه مسجد به بايد دارد حاجتي كسي هر فرمود: صادق>ع9 امام گفت: كرده نقل
سورة هفت با را حمد سورة ركعتي هر در و بخواند نماز ركعت دو گرفته, كاملي وضوي
نـماز پايان از پس و كند قراءت قدر, و اعلي نصر, كافرون, اخPص, ناس, فلق, ديگر:

ميشود/ برآورده پروردگار ياري به بخواهد, خداوند از را حاجتش
كه گفت من به ابراهيم9 >عبدالرحمنبن شيخ همان كه گويد فّضال حسنبن بن علّي
خداوند و بخشد فزوني را روزيام و رزق تا خواستم خداوند از و خواندم را نماز اين من
به فرمايد, نصيبم را حج تا خواستم خداوند سپساز فرمود, عطا من به نعمتهايشرا تمام
نيز وي آموختم, بود گرفتار فقر به كه دوستانم از يكي به را نماز اين شدم/ مشرف نيز حج

شد/ توانگر
است/ شده نقل حديثفوق همانند مرسل طور به حضرت آن از نيز كتابمصباح در



٦٩ . است آمرزيده شود, كوفه مسجد وارد كسي هر
است آمرزيده شود, كوفه مسجد وارد كسي هر

از الغري فرحة در طاووس ابن وسائلو در عاملي حّر و بحارأ�نوار در مجلسي عPمه
نقاش بكران محمدبن از مفيد شيخ از ذوالفقار, از فضلا�, سيد از پدرش, از نصيرالّدين
گفت: كه كرده روايت خراساني سعد ابي از هPل احمدبن از مالكي محّمد حسينبن از
يـا است فـضيلتتر با علي>ع9 حضرت مرقد زيارت كردم: عرض رضا>ع9 حضرت به
زندگي كجا فرمود: من به رضا>ع9 حضرت گفت: كه آنجا تا حسين>ع9/// امام قبر زيارت
گـر ا بـود; نوح>ع9 حضرت خانة كوفه, مسجد فرمود: امام>ع9 كوفه/ در گفتم: ميكني؟
حضرت زيرا ميبخشد, را او يكصدبار خداوند شود, مسجد اين وارد يكصدبار شخصي

الَِديَّ لِوى َو اْغفِْرليى (َربِّ فرمود: و طلبيد بخشش مغفرتو خداوند, از كوفه مسجد در نوح

بيامرز/ شود, وارد من خانة به ايمان با را كه هر و را مادرم و پدر و مرا من, پروردگار اي ,٢٨ . نوح ١ـ

منظور فرمود: بود؟ كه مادرش و پدر از حضرت منظوِر گفتم: / مُْؤمِنا)١ يْتِي بَ َدَخَل لَِمْن َو
بود/ حّوا و آدم وي

بازگشت به فهرست
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كوفه مسجد درهاي

وارد در آن از عـلي>ع9 حـضرت كـه است سـده باب كوفه, مسجد درهاي از يكي
غرب جهت از مسجد راست سمت در كه است مسجد در دومين كنده ميشد/ مسجد
انماط باب آن از پس است/ ايوان دو به در نزديكترين مسجد, غربي زاوية از و دارد, قرار

است/ شده واقع فيل باب مقابل كه است
ميشد خوانده ثعبان باب نام به قب� كه است مسجد درهاي از ديگر يكي فيل, باب
گفتند كه شده روايت مسند مناقببطور غرر و مدينةالمعاجز و بحارأ�نوار در كه چنان
از بزرگ ماري گهان نا ميكرد, سخنراني كوفه مسجد منبر بر علي>ع9 حضرت كه هنگامي
كه اين تا كرد منبر از رفتن Kبا زمينو روي بر خود كشيدن به شروع و شد, ظاهر منبر كنار
دور امـام>ع9 از را آن تا شدند آن بر و ترسيدند مار آن از مردم رسيد/ حضرت نزديك
روي بر مار آن كه هنگامي كنند, رها را او تا كرد اشاره مردم به دست با حضرت>ع9 كنند,
طرف به امام>ع9 و ايستاد سپس بود/ نشسته امام>ع9 كه رفت پلهاي روي گرفت, قرار منبر
اين از مردم برد/ گوشحضرت در دهان و كشيد امام سوي به خودشرا او و شد خم مار
كPم نيز امام نزديك افراد گفتكه سخن حضرت با طوري مار آن و شدند حيرتزده واقعه
ميداد تكان مباركشرا لبهاي علي>ع9 حضرت رفتو كناري به مار سپس شنيدند, را او
به علي>ع9 حضرت رفتو او آن از پس ميداد/ گوش امام سخنان به دقت با بزرگ مار و
مـردم و آمـد پايين منبر از سخنراني يافتن پايان از پس امام>ع9 داد/ ادامه سخنرانياش
حـضرت كـردند/ سـؤال آن شگفتيهاي و مار بارة در و شدند جمع حضرت آن اطراف
مشكل مسألهاي و بود, جنيان فرمانرواي او نيست/ ميكنيد, گمان شما كه آنگونه فرمود:
فهماندم/ او به را مسأله هم من بپرسد تا آمد اينجا به بود, آمده پيش او براي دشوار و

رفت/ و كرد خير دعاي من براي او سپس
در كـه شـد مسـجد داخل ميشدند, وارد آن از مردم امروز كه بزرگي در از مار آن



٧١ . كوفه مسجد درهاي
شهرت نام اين به >و شد ناميده ثعبان باب نام به رو اين از دارد/ قرار قبله مخالف جهت
بـدين بـودند, ناراضـي علي>ع9 حضرت براي فضيلتي چنين ظهور از بنياميه و يافت9
تـا و شـود فرامـوش فضيلت اين تا بود اين قصدشان و بستند در اين كنار را فيلي علت

يافت/ شهرت فيل باب نام به امروز
وجود قبيله آن نام به دري كوفه قبايل از يك هر براي زيرا است بسيار مسجد درهاي
ثعبان باب تنها و شده بسته درها اين مصيبتبار, حوادث بروز و ايام مرور به ولي داشته

است/ مانده باقي



كوفه تاريخ . ٧٢
سهله< و كوفه مسجد دو @در بحرالعلوم سيد آثار

آثـار داراي بحرالعـلوم>ره9 به مشهور نجفي مهدي محمد سيد حجهالحّق بزرگ عPّمه
دورانهايي از همچنان كه است كوفه مسجد مقدس مقامهاي آنها جملة از است/ جاوداني
تعدادشان و بودند دين در بصيرت داراي كه كساني جز و بود ناشناخته مردم نزد گذشته
مقّدس مقامامت اين تعيين سيد>ره9 رو, اين از نميشناخت/ را آنها كسي بود, اندك هم
مـحراب در سـنگي ستوني و ساخت آنها در محرابهايي و نشانهها و گرفت عهده به را
>رخـامه9 نـام بـه امـروز كـه است شـاخصي ايـن و داد قرار قبله تعيين براي النبي>ص9
عبادت از گرمايخورشيد اثر بر كه كسي تا كرد بنا مسجد در اتاقهايي وي است/ معروف
در دارد, اعتكاف قصد زمستان روزهاي در كه كسي يا ببرد, پناه آن ساية به ميماَند باز
و خـير تقوا, كار در رساندن ياري منظور به او كارهاي اين همة كند/ اعتكاف اتاقها اين

ميگرفت/ صورت دين امامان و پيامبران آثار كردن جاوداني بر اعانت
كه بود زميني اصل در كوفه مسجد زمين كه است اين بحرالعلوم سيد آثار جمله از
داشتو قرار آن در الطشت9 >بيت به معروف سرداب و شد ساخته آن در نوح>ع9 كشتي
آنجـا در مـردم مـختلف طـبقات و مـيكردند لگـدكوب را آن و عبور رويَش از عابران
بودند آنان ميان در نيز خردسال دختران همراه به عرب زنان و مردان كه ميكردند اجتماع
و ميشد آلوده مسجد زمين گاهي ميكردند/ شبزندهداري نشسته, مسجد گوشة در و
مسـجد خـارج بـه را كش خـا و مـيكندند را زمـين رو, ايـن از بـود, واجب آن تــطهير
امر اين سيد>ره9 نيست/ پوشيده كسي بر كه داشت, شرعي محذور كار اين و ميريختند,
و آلودگي از شريفه مكان اين حفاظت براي را كوفه مسجد زمين و داد قرار توجه مورد را
زمـيني نتيجه, در و پوشاند/ مسجد بيرون ك پا ك خا با آن از نجاست ازالة آسانسازِي
كه طوري به ساخت, اصلي محرابهاي روي محرابهايي او آمد/ بوجود ديگر زمين روي
فساد اتاقها اين در ما عصر در چون ميبيند, را آنها َرود, جا آن به كه مسافري هر امروزه



٧٣ . Qسهله و كوفه مسجد دو Rدر بحرالعلوم سيد آثار
خراب را اتاقها ديوار ق9 / >ه ١٣١٠ سال در كرباسي ابوالقاسم ميرزا حاج بود, شده زياد
در فسـاد وقـوع از جـلوگيري علت به اينها همة درآورد/ ايوان صورت به را آنها و كرد
مسجد متصدي علوي, حرم پردهدار كمونه علي سيد ق9 / >ه ١٣٢٥ سال در بود/ مسجد
آن در و كـرد بنا غرب سمت در آن امتداد در و مسجد كنار بزرگي كاروانسراي و شد,
بنا ميآمدند, مسجد زيارت قصد به كه زائريني براي بازاري همچنين ساخت اتاقهايي
اهل از شريف سّيدي و كرد, احداث كاروانسرا در بر حيوانات براي اسطبلهايي و كرد
كرد/ تكميل ق9 / >ه ١٣٢٧ سال در را ساختمان و ميكرد كمك مالي نظر از او به بحرين
دارد9 شهرت سهله مسجد نام به كنون ا >كه سهيل مسجد در كه اين سّيد آثار جملة از
و نبوده شده شناخته مردم نزد ولي داشت وجود مهدي>عج9 حضرت براي جايگاهي
را شكوهمند جايگاه آن تا بسازند آن روي بر گنبدي تا داد دستور بحرالعلوم>ره9 سّيد

است/ بوده گاه آ و دانا امر اين به وي كه چرا نيست شگفت البته مشّخصكند/



كوفه تاريخ . ٧٤
است مقدس مكانهاي بافضيلتترين از كوفه مسجد

از يا صادق>ع9 امام از حضرمي ابوبكر از نقل به آنان جز عامليو حّر مجلسي, عPمه
حـرم و خـدا حـرم از پس كـردم عـرض امـام>ع9 بـه گفت: كه كرده روايت باقر>ع9 امام
ك پا شهر آن, زيرا كوفه ابوبكر: اي فرمود: امام است؟ فضيلتتر با محل كدام پيامبر>ص9
كوفه در آنان راستين جانشينان و آنان جز و رسوKن و پيامبران مرقد و است مطّهري و
نماز آن در برانگيخته رسالت به خداوند كه پيامبراني همه كه سهله مسجد و دارد, قرار
ميباشد پايدار آن در و ميشود ظاهر خداوند عدل كوفه, از جاستو آن در خواندهاند,

است/ آنان صالح جانشينان و پيامبران منزل كوفه بود, خواهد چنين نيز آينده در و
از جعفر محمدبن از نقل به سPمه است: گفته الغريى فرحة و كتاببحارأ�نوار مؤّلف
اسامه ابي از صفوان از حمزه ابي عليبن حسنبن از رازي عبدا� ابي از احمد محّمدبن
از باغي كوفه, فرمود: كه شنيدم حضرت>ع9 آن از گفت: كه روايتكرده صادق>ع9 امام از
و سـيصد قـبر و اهـيم>ع9 ابر حضرت و نوح>ع9 حضرت آرامگاه است/ بهشت باغهاي

دارد/ قرار آن در علي>ع9 حضرت اوصيا سيد مرقد و وصي ششصد و پيامبر هفتاد
و عـراق, بزرگان گردهمايي مركز كوفه, است: آمده الرضوان بشائر و بحارأ�نوار در
حـضرت قبر آن در است; بهشت باغهاي از باغي و مطّهر و ك پا ايمان, گنج خدا, نيزة
سرور مرقد وصيو ششصد و پيامبر هفتاد و سيصد قبر و اهيم>ع9 ابر و نوح>ع9 و آدم>ع9
و است حـضرت آن هـجرت مـحل و حـرم شـهر, ايـن است, علي>ع9 حضرت اوصيا
پذيرفت, هفتم آسمان نخست شد, عرضه زمين و آسمانها به ايشان وKيت كه هنگامي
و شد مفتخر حرم عنوان به كه زمينحجاز بعد و اول آسمان از وپس چهارم آسمان سپس
مـرقد بـه كـه مـدينه زمـين آنگـاه يـافت/ افـتخار بـيتالمـقدس به كه شام زمين سپس
پيامبر>ص9 جانشين آرامگاه افتخار به كه كوفه, زمين سرانجام و شد, مفتخر پيامبر>ص9

آمد/ نايل علي>ع9 حضرت

بازگشت به فهرست



٧٥ . پروردگار پرستشگاه نخستين كوفه مسجد
پروردگار پرستشگاه نخستين كوفه مسجد

فـرمود: امـيرمؤمنان>ع9 كـه شـده روايت سند كر ذ با وسائل و كتاببحارأ�نوار در
كـه هـنگامي آن و بـود كـوفه سـرزمين شد, عبادت آن در پروردگار كه مكاني نخستين
سجده او بر كوفه زمين در آنها و كنند سجده آدم>ع9 بر تا فرمود امر مPئكه به خداوند

ميآيند/ فرود كوفه مسجد در شب هر مPئكه و كردند
گفت: كه شده نقل اسباط ابن از مسند طور به كافي و وسائل و كتاببحارأ�نوار در
نـازل كوفه مسجد در فرشته هزار شصت شب هر كه كرد روايت برايم ديگري شخص
باز فرشتگان آن از كدام هيچ قيامت روز تا و ميخوانند, نماز هفتم ستون كنار ميشوند,

نميگردند/



كوفه تاريخ . ٧٦
جمعه روز ظهر از پيش كوفه مسجد از شدن خارج كراهت

از خروج كراهت باب در وسائل در عاملي حر شيح و بحارأ�نوار در مجلسي عPمه
از نـقل بـه مسـند طـور بـه حسـن محّمدبـن از جمعه ظهر از پيش Pكرب و كوفه و مكه
كه كسي گفت: كه كرده روايت صادق>ع9 امام از بختري حفصبن از عمير ابي محمدبن
مPئكه شود, خارج حسين, امام حرم و كوفه مسجد يا مدينه يا مكه از جمعه ظهر پيشاز

نگرداند! باز جا اين به را تو خداوند ميروي؟ كجا ميگويند: او به بلند صداي با



٧٧ . كوفه مدح در قرآن از آياتي
كوفه مدح در قرآن از آياتي

محمدبـن جعفربن از علوي جعفر مظّفربن از نقل به وسائل و كتاببحارأ�نوار در
از حسـن احـمدبـن از حـماد عبدالرحمنبـن از اشكيب حسينبن از پدرش از مسعود
امام از اسكافي سعيد ابي از شعيب يعقوببن از نصر ابي مهرانبن از حسان صدقةبن
(َو آيـه: تـفسير در عـلي>ع9 حـضرت فـرمود: حـضرت آن كه است شده نقل باقر>ع9

داديم/ جاي داشت روان آب و قرارگاهي كه جايي بلند در را وعيسي مريم ما :٥٠ . مؤمنون ١ـ

قـرار و كـوفه ربوه,شـهر از منظور است: فرموده , يٍْن)١ مَعى َو اٍر قَرى ذىاِت َربْوٍة الي ا اهُمى نى ىاَويْ
ميباشد/ فرات رود مَِعيْن و كوفه مسجد

ا پدرش از ا�خبار معاني در حسين عليبن محمدبن از نقل به وسائل و بحارأ�نوار در
ابي بن علّي حسنبن از رازي عبدا� ازابي خالد محمدبن احمدبن از يحيي محمدبن ز
نقل پدرش از او و پدرش از نقل به جعفر>ع9 موسيبن امام از بكر موسيبن از عثمان
و بـرگزيد, را شـهر چـهار شـهرها ميان از خداوند است: فرموده پيامبر>ص9 كه فرمود

/HمكهJ يعني شهر اين به سوگند و مبارك طور به سوگند و زيتون و انجير به سوگند :٣-١ . تين ٢ـ

و مدينه شهر تين, از منظور ; مىيِن)٢ ا0َْٔ بَلَِد الْ هىَذا َو ينىيَن سى طُوِر َو الَّزيْتُوِن َو يىِن (َوالتّ فرمود:
ميباشد/ مّكه شهر امين, بلد و كوفه شهر سينين, طور بيتالمقدسو شهر زيتون,

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٧٨
است بهشت قصرهاي از يكي كوفه, مسجد

مجالسوي كتاب در طوسي محمد حسنبن از نقل به بحارأ�نوار و كتابوسائل در
از دعبل اخي بن علّي از دعبلي علي اسماعيلبن از حفار محّمد هPلبن از پدرش از
قصرهاي از تا چهار فرمود: كه كرده روايت علي>ع9 حضرت از پدرانش از رضا>ع9 امام
مسـجد و المـقدس بـيت مسجد پيامبر>ص9 مسجد مسجدالحرام, دنياست: در بهشت

كوفه/

/٥٠ . مؤمون ١ـ

, َربَْوة)١ ِاليى ا اهُمى نى ىاَويْ (َو خداوند: كPم بحارأ�نوار, از العام و السماء كتاب در مجلسي
و هموار بلند, را محل دو آن ما يعني ميگويد: طبرسي شيخ كه است گفته و كرده بيان را
مسـجد قرار, از مراد است/ آن اطراف و كوفه حيرة همان منظور كه داديم قرار گسترده
صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام از مطلب اين چنانچه است فرات عين, از مقصود و كوفه

است/ شده نقل
از پدرش از ادريس حسينبن از خصال و ا�خبار معاني و العالم و السماء كتاب در
بكر موسيى از عثمان ابي عليبن حسنبن از رازي عبدا� ابي از اشعري احمد بن محمد
مـيان از خـداونـد فـرمود: حـضرت آن كه شده نقل پيامبر>ص9 از علي>ع9 حضرت از
البلد هذا سينينو طور و الزيتون و والتين فرمود: رو اين از برگزيد, را شهر چهار شهرها,
مكه امين, بلد و كوفه سينين, طور بيتالمقدسو زيتون, و مدينه تين, از منظور اKمين/

ميباشد/
كه نجف شهر زيرا است كوفه از كنايه سينين طور شريفه, آيه در است: گفته مجلسي
مـحل طـور, كـوه كـه چنان بوده علي>ع9 حضرت مناجات محل دارد, قرار كوفه پشت
آن فـراز بـر مـوسي>ع9 حـضرت كـه كوهي يا است, بوده موسي>ع9 حضرت مناجات



٧٩ . است بهشت قصرهاي از يكي كوفه, مسجد
از برخي در چنانچه افتاد; كوفه در آن از قطعهاي و پاشيد ازهم و ببيند را خدا خواست
و پاشيد هم از ببرد پناه كوه آن به خواست نوح فرزند كه هنگامي يا است, آمده روايات
در لغويها و مفّسران سيناستو طور نجفهمان واقعا يا و افتاد سينا طور در آن از بخشي

كردهاند/ اشتباه مورد اين



كوفه تاريخ . ٨٠
آن مردم و كوفه تربت مدح در روايتهايي

از جميله ابي از فضال ابن از محمد احمدبن از نقل به بصائر و اَلم َوالعى اُء مى كتابَالسَّ در
مـردم بـر را مـا وKيت خـداونـد, فرمود: كه است آمده صادق>ع9 امام از حلبي محمد

نپذيرفت/ را آن كس هيچ كوفه مردم جز داشتو عرضه شهرها
ابـي از القصب بيّاع عنبسة از سنان ابن از يزيد يعقوببن از بصائر و بحارأ�نوار در
و آسمانها به ما وKيت ميفرمود: كه شنيدم صادق>ع9 ازامام گفت: كه شده روايت بصير

نكرد/ قبول را آن كوفه مردم مانند كدام هيچ و عرضه شهرها و كوهها و زمين
از ليثي عبدا� از وائل ابي از نقل به بصري عبدالواحد از سند كر ذ اَلمبا َوالعى اُء مى السَّ در
كـه بـودم نشسـته پـيامبر نزد روزي گفت: كه شده روايت مالك انسبن از شبامي ثابته
آغوش در را او سپس بيا, من نزد ابوالحسن اي فرمود: پيامبر شد; وارد علي>ع9 حضرت
بـر را تـو وKيت مـتعال, خداونـد علي! اي فرمود: و بوسيد را ديدگانش ميان و گرفت
زينت عرش به را آن لذا ُجست, پيشي آن پذيرش در هفتم آسمان كرد, عرضه آسمانها
آن از پس كرد/ مزيّن معمور بيت به را آن و پذيرفت را آن چهارم آسمان سپس بخشيد,
عرضه زمينها به را تو وKيت آنگاه داد, زينت ستارگان به را آن و كرد قبول دنيا آسمان
قبول را آن مدينه سپس آراست/ كعبه به را شهر آن و پذيرفت را آن مكه نخست داشت,
پس كرد, مزين تو به را شهر آن پذيرفتو را آن كوفه بعد بخشيد, زينت من به را آن كرده
بهشت درهاي از َدري شهر, آن براي و داد زينت عربها به را آن و كرد قبول را آن قم آن از

گشود/
كشمار علي حسنبن همدانيو قتيبه محمدبن از قم تاريخ و العالم و كتابالسماء در
كـه كـرده روايت صادق>ع9 امام از صائغ ميمون از كراد ا ابي از نعمان عليبن از جاني
شهرهاي مؤمنان نمونة را كوفه مؤمنان و شهرها ساير نمونة را كوفه شهر خداوند فرمود:
جن از اعم مغرب مشرقو اهل بر را آن مردم و شهرها ساير بر را قم شهر و داد قرار ديگر

بخشيد/ برتري انس و

بازگشت به فهرست



٨١ . آن مردم و كوفه از ب% دفع درباره روايتهايي
آن مردم و كوفه از Kب دفع درباره روايتهايي

سعدبن از برقي خالد محمدبن از عيسي احمدبن از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
گير فرا مصيبتها هرگاه فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از گروهي از اشعري سعد
هستند/// امني مكانهاي جبل, سرزمين از قم و عراق سرزمين از آن اطراف و كوفه شود,
امام از جدش از پدرش از يسع سهلبن محمدبن از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
سوار اسبها بر مردم و برود بين از شهرها امنيت گر ا فرمود: كه كرده روايت صادق>ع9
به شوم! فدايت عرضكردم: بگريز; آنان از حتما كنند گيري كناره عطر و زنان از و شوند
دور جا آن از مصيبت بPو زيرا برو شهر دو اين اطراف و قم و كوفه به فرمود بروم؟ كجا

است/ شده
سليمانبن از كرخي ابوالحسن از يزيد يعقوببن از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
و عباس بني فتنههاي او بوديم, صادق>ع9 امام نزد روزي گفت: كه شده روايت صالح
فـدايت كرديم: عرض فرمود, بازگو شدند متحمل آنان سوي از مردم كه را نصيبتهايي
پـناه شـهر دو اين اطراف و قم و كوفه به فرمود: ببريم؟ پناه كجا به زمان اين در شويم!

ببريد/



كوفه تاريخ . ٨٢
كوفه مدح در روايتهايي

نزد آنان كه است شده روايت ري هل ا از گروهي از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
قـم اهـل برادران به فرمود: حضرت هستيم, ري اهل ما گفتند: و آمدند صادق>ع9 امام
و فرمود تكرار بار چند را كPم اين ايشان هستيم, قم اهل ما گفتند: ميگويم, آمد خوش
پـيامبر حـرم مكـه, خداوند حرم فرمود: حضرت آنگاه داد, پاسخ آنان به گذشته مانند
دفن آنجا در من فرزندان از زني است, قم شهر ما حرم و كوفه, اميرمؤمنان حرم مدينه,

ميشود/ واجب او بر بهشت كند, زيارت را او كس هر دارد, نام فاطمه كه ميشود
/ فرمود كاظم>ع9 موسي امام تولد از قبل را سخن اين حضرت گفت: راوي

صادق>ع9 امام از يزيد خالدبن از يوسف حسنبن از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
برگزيد/ را تفليس و قم كوفه, شهرها تمام ميان از خداوند فرمود: كه است آمده

جميلبن از عمير ابي محمدبن از يزيد يعقوببن از نقل به قم تاريخ و بحارأ�نوار در
سرشناسان خراسان, اهل فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از اعين بن زراره از دراج
آنـها از مـا و مـا از مـنطقه اين اهل و هستند ما بزرگان كوفه, اهل ما, ياران قم, اهل ما,

هستيم/
از تلعكبري از غضائري عبيدا� حسينبن از نقل مجالسشيخبه در كتابو دو اين در
روزي گفت: كه شده روايت خلقاني زريق از طيالسي از حميري عبدا� از همام محمدبن
حـضرت شـدند, وارد كـوفه اهـالي از دوستانمان از تن دو كه بودم صادق>ع9 امام نزد
فرمود: هستند/ شما دوستداران از اينها بله! گفتم: ميشناسي؟ را نفر دو اين آيا فرمود:

داد/// قرار عراق در را ما دوستداران بيشتر كه را خداوندي ستايش, سپاسو بله!
از زبير محمدبن عليبن از عبدون ابن از نقل به شيخ مجالس در و كتاب دو اين در
امام نزد گفت: كه شده روايت وليد عبدا�بن از عامر عباسبن از فضال عليبنحسنبن
پرسيدند: ما از حضرت نشستيم/ ايشان روي به رو سPم عرض از پس و رفتيم صادق>ع9



را, گروه اين بويژه كوفه مردم ما فرمود: هستيم كوفه اهل ما كرديم: عرض كيستيد؟ شما
هدايت >وKيت9 امري به را شما خداوند و داريم دوست بيشتر ديگر شهرهاي مردم از
كردند, دشمني ما با مردم ولي داشتيد دوست را ما شما بيخبرند, آن از مردم كه كرد
مردم ولي كرديد پيروي ما از شما كردند, تكذيب را ما مردم ولي كرديد تصديق را ما شما
بميراند/// ما مرگ به و بدارد زنده ما زندگاني به را شما خداوند كردند, مخالفت ما با

منظور و هستند شهرها ساير از بيش كوفه شهر در گروه اين ـ توضيح ـ گويد: مجلسي
مـردم از گـروهي مـعناي به ِعصابه و است كليتر عصابه از محّب است, شيعيان گروه

است/
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كوفه به تجاوز و ظلم قصد كه ستمگري هر
ميگيرد انتقام او از خداوند باشد, داشته را

كردندو حكومت ستمگري فرمانروايان و داد حوادثزياديروي و مصيبتها كوفه در
ايـن كوفه شهر فضيلتهاي از يكي زيرا رساند هPكت به كرده, مجازات را آنها خداوند
ميگيرد/ انتقام او از خدا باشد, داشته را شهر اين به تجاوز قصد كه ستمگري هر استكه
باره در علي>ع9 حضرت كPم از بخشي ميگويد: والعالم السماء در مجلسي عPمة
ميشويو كشيده عكاظي چرم مانند كه ميبينم را تو گويا كوفه! اي است: اينچنين كوفه
ميدانم من ميشويو گرفتار Pب مصيبتو انواع به و ميشوي پايمال حادثهها پيشامد از
مـصيبتي و Pب به را او خداوند, كه آن مگر نكند ستم و ظلم اراده تو بر ستمگري هيچ

يا بك كأني J كوفه كر ذ في ـ اميرالمؤمنين يعني ـ عليهالس�م له ك�م من فقال العالم و السماء في كرالمجلسي ذ ا١pـ سوء جبار بك اراد ما انه pٔعلم داني بالزpزل تركبين و بالنوازل تعركين العكاظي pديم مدا تمدين /كوفه م ـ Hبقاتل رماه او بشاغل ابت�ها�

/ ميكند١ مسلط او بر را ُكشندهاي يا Pمبت
ُعكـاظ, و است شـده دبـاغي پوست اديم, ميگويد: سخن اين توضيح در مجلسي
بازاري ماه يك مدت به و ميآمدند گرد آن در ساله هر عربها كه بود مكه اطرال در محلي
در زياد فروش علت به ميپرداختند/ اشعار سرودن و فروشي فخر به و ميكردند برپا را
كششزياد داراي و محكم بسيار عكاظي چرم ميشد/ داده نسبتچرم آنجا به بازار اين
ساييدين و ماليدن معناي به عرك است/ كوفه و عكاظي اديم ميان شبه وجه اين, و بود
جنگ, يعني الحرب القوم كت َعَر و داشت, زشتوا كار به را او يعني َكه َعَر و ميباشد,
و مـصيبتها نوازل, از مراد و درآورد پا از و آزمود را آنها كه هنگامي كرد پايمال را مردم
قبلي, فعل دو مانند تركبين و پريشانيهاست, و بPها معناي به زKزل و گرفتاريهاست
به فعل جا اين در ميگيري; قرار نامPيمات و معرضمصيبتها در يعني ميباشد, مجهول



كه نامPيماتي و باشد/ سببيه با قبلي فعل مانند كه بنابراين ميشود, متعدي هم با وسيلة
است/ شده كر ذ نيز تاريخي كتابهاي در بوده مشهور شدند آن دچار مردمش و كوفه

پـايگاه و مـا اقـامت مـحل مـا, شهر كوفه, فرمود: كه شده نقل علي>ع9 حضرت از
دوست را ما كوفه سرزمين فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 حضرت از ماست/ شيعيان
خـداونـدا! فـرمود: كه شده نقل حضرت>ع9 از همچنين عPقهمنديم/ آن به نيز ما دارد

برسان/ مجازات به را كوفه دشمن و بدخواه
آنگاه است/// كرده نقل مجلسي همانند نهجالب-غه شرح در را خطبه اين الحديد, ابي ابن
كشيده عكاظي چرم مانند تو كوفه! <اي فرمود: كه علي>ع9 سخن از جمله اين ميگويد:
<تعركين> جملة ميشود/ وارد آن به كه است نابسامانيهايي و ظلم از استعاره ميشوي>
كـرد, پايمال را مردم جنگ, يعني شده گرفته الحرب القوم عركت از امام>ع9 سخن در

درآورد/ پا از و آزمود را آنان كه هنگامي
شـدن كشـيده معناي به مّداKرض و شده كشيده يعني ْت ُمدَّ است: آمده مجمع در

است/ عرض و طول جهت از زمين



كوفه تاريخ . ٨٦
نهجالبKغه شرح در كوفه اهل فضيلت درباره الحديد ابي ابن سخن

دربـارة ميگويد: مصر9 چاپ ,٢٨٦ ص ,٣ >ج نهجالب-غه شرح در الحديد ابي ابن
سـخن مانند است شده وارد بسياري مطالب پيامبر>ص9 خاندان از كوفه مردم فضيلت
هزار هفتاد قيامت روز فرمود: و است/ پربركتي شهر كوفه فرمود: كه علي>ع9 حضرت
هـمچنين و مـيشوند مـحشور كوفه سرزمين از ميدرخشد ماه چون چهرهشان كه نفر
فـرمود: صادق>ع9 امام و است/ شيعيان پايگاه و ما اقامت محل ما, شهر كوفه, فرمود:
دوست را مـا كوفه سرزمين فرمود: و فرما مجازات را كوفه دشمن و بدخواه خداوندا,
به ستم و ظلم قصد كمان, حا و فرمانروايان كه مواردي اما عPقهمنديم/ بدان ما و دارد

است/ بسيار كرد, دفاع آن از خداوند داشتند را كوفه
را خانهها تا بفرستم كوفه به را افرادي ميخواهم گفت: صادق>ع9 جعفر امام به منصور
حكومت به كه را كساني و كنند غارت را اموالش كشيده, آتش به را نخلها كرده, ويران
اي فرمود: امام فرما/ راهنمايي مرا باره اين در بكشند; دارند, ترديد و شك عباس بني
حضرت هستند: نفر سه تو پيشوايان و كند روشگذشتگانشپيروي از انسان بايد منصور
و شـد Pمبت بيماري به كه ايوب>ع9 حضرت كرد, شكرگزاري و بخشيد كه سليمان>ع9
هـر از حـال بـخشيد, و داشت قـدرت كـه يوسف>ع9 حضرت و كرد شكيبايي و صبر

بخشيدم/ گفت: و كرد سكوت كمي منصور كن, پيروي خواهي كه كدامشان
مردم كه هنگامي كرد: روايت منتظم كتاب در جوزي عليبن عبدالرحمنبن ابوالفرج
قطع را آنان از نفر هشتاد دست او زدند, سنگ با منبر بر سخنراني حال در را زياد كوفه,
همه سپس بكشد, آتش به را نخلهايشان كرده, خراب را آنها خانة گرفتتا تصميم و كرد
خواستتا آنها از آنگاه شد/ جمعيتپر از ميدان و مسجد كه طوري به كرد جمع را مردم
بهانهاي را اين و ميكنند; امتناع كار اين از آنها كه ميدانست و جويند بيزاري علي>ع9 از
گفت: انصاري سائب عبدالرحمنبن داد/ قرار شهرشان كردن خراب و آنها نابودي براي

بازگشت به فهرست



٨٧ . /// درباره الحديد ابي ابن سخن
كمي هنگام اين در داشتند/ بزرگي گرفتاري مردم روز آن و بودم قبيلهام از گروهي همراه
و متورم بالباني شتر گردن مانند دراز گردن با ميآيد جلو چيزي ديدم خواب در خوابيدم,
صاحب سوي به هستم, ذوالرقبه نّقاد من گفت: كيستي؟ تو گفتم: داد, سر آواز آويخته
من آنچه آيا گفتم: دوستانم به و شدم ترسبيدار از هنگام اين در شدم, فرستاده قصر اين
ما نزد قصر از شخصي آنگاه كردم/ گاه آ خوابم از را آنان نه, گفتند: ديديد؟ نيز شما ديدم
Pمبت طاعون به وي ندارم/ كاري شما با امروز من ميگويد امير زيرا برگرديد گفت: آمده,
به زياد سرانجام و ميكنم احساس را آتش حرارت بدنم از نيمي در من ميگويد: شده,

است: سروده چنين او بارة در سائب عبدالرحمنبن رسيد, هPكت
ذوالرقبه نقاد كه اين تا نميشود منصرف بود گرفته ما درباره كه تصميمي از >زياد9 او
الرحـبه صـاحب كـه چنان شد وارد بدنش از نيمي بر سنگيني ضربت گرفت را او جان

ذوالرقــبه النــقاد تــــناوله حــــتي بـنا اراد عــما مــنتهيا كــان مــا الرحـبه١ـ صـاحب ظـلمآ تـناول كـما عظمت ضربة منه الشق قاثبت

گرفت١ قرار ستم و ظلم مورد علي>ع99 >حضرت
در علي>ع9 حضرت مرقد وجود به قائل كه كند گمان كسي است ممكن گويد: براقي
اين در دليلي ليكن كند, استدKل الّرحبه> <صاحب شاعر: سخن اين كوفه, مسجد رحبه
مـيان و مينشست مسجد رحبه در وقتها بيشتر علي>ع9 حضرت زيرا ندارد وجود باره
داده نسـبت حـضرت آن بـه رحبه كه است جايز اعتبار اين به و ميكرد, قضاوت مردم

نهجالب-غه/ شرح در الحديد ابي ابن گفتار خاتمه شود/
Pمبت مصيبت و Pب به داشتند را كوفه به ستم و ظلم قصد كه را ستمگراني خداوند

فرمود/
است: گفته نهجالب-غه شرح در الكيدري حسين محمدبن كه شده نقل بحارأ�نوار در
در كـه هـنگامي بـود/ <زياد> كرد Pمبت Pب به كوفه در را او خدا كه ستمگراني جمله از
گرديد باز گفت: آمدو زياد دربان دهند, دشنام علي>ع9 حضرت به تا شدند جمع مسجد
عبيدا�بن وي فرزند است, شده Pمبت فلج مرض به كنون ا و ميباشد پريشان امير زيرا
و مرد/ تا آمد پديد ثقفي يوسف حجاجبن شكم در مارهايي و شد Pمبت جذام به نيز زياد



كوفه تاريخ . ٨٨
و زندانـي قسري خالد شدند/ دچار برص بيماري به يوسف فرزندش و هبيره بن عمر
كرد مسلط آنان بر قاتPني خداوند, كه كساني شد/ هPك گرسنگي از تا شد بازخواست
قتل به همه كه آنان جز و ابوسرايا و زبير مصعببن و زياد عبيدا�بن از: بودند عبارت

شد/ كشته وضع بدترين به نيز مهلب يزيدبن و رسيدند;
كه ستمگري هر است: آمده حديثكوفه در ميگويد: جبر ماّدة در البحرين مجمع در
كرد, مسلط او بر را قاتلي يا Pمبت بPيي به را او خداوند داشت, تو به ستم و ظلم قصد
بـود/ اميه بن زياد داشت كوفه به ظلموجور قصد كه ستمگراني از يكي گفتهاند: برخي
از و گويند ناسزا علي>ع9 حضرت به تا كرد جمع كوفه مسجد در را مردم او كه شده نقل
كه هنگامي برساند/ قتل به كند, سرپيچي او فرمان از كه را كس هر و جويند بيزاري او
باز تا داد دستور آنها به و آمد آنان نزد زياد مأمور بودند, كرده اجتماع مسجد در مردم
بود/ شده Pمبت مرضفلج به لحظه آن در وي ندارد, كاري شما با امير گفت: و گردند

سرينش و آمد پديد شكمش در مارهايي كه بود حجاج ستمگران, آن از ديگر يكي
رسيد/ هPكت به تا سوخت

زدند را قسري خالد و شدند Pمبت برص به يوسف فرزندش و هبيره بن عمر همچنين
كـرد مسلط آنها بر را قاتPني خداوند, كه كساني و ُمرد/ گرسنگي از تا كردند زنداني و
است/ مشهور آنها حاKت كه بودند, مهلب يزيدبن و زبير مصعببن و زياد, عبيدا�بن
از نقل به رضا>ع9 امام استكه آمده تميمي از سند كر ذ با بحارأ�نوار و اخبار عيون در
مـانند كـوفه از مـصيبت و Pبـ فـرمود: كـوفه بـارة در عـلي>ع9 حضرت فرمود پدرانش

ميشوند/ دور پيامبر>ص9 خيمههاي
از ميمون ابراهيمبن از ثقفي از زعفراني از كاتب از نقل به بحارأ�نوار و مفيد امالي در
ستون كنار علي>ع9 حضرت گفت: كه شده نقل نباته ابن از طريف ابن از سPم مصعببن
دو آمد/ او سوي به مردي كه ميخواند نماز دارد قرار صحن از پس كه الفيل باب هفتم
حضرت كه هنگامي داشت/ سفيد ريشي و سياه بافته گيس دو و بود پوشيده سبز لباس
را سـرش و انـداخت حـضرت روي بر را خودش مرد آن كرد, تمام را نمازش علي>ع9
ما گفت: نباته ابن كرد, خارج كنده باب از را او گرفتو دستشرا سپسحضرت بوسيد,



امام>ع9 سPمتي نگران كه حالي در شديم خارج كنده باب از دو آن سر بسرعتپشت نيز
داريد؟ كار چه فرمود: و ديد را ما سوج چهار در ميگشت, باز كه حالي در امام بوديم,
شخص اين فرمود: حضرت بوديم, نگران شما سPمتي براي سوار اين وجود با ما گفتيم:
بـله/ گـفتيم: انـداخت؟ مـن روي بر را خودش چگونه نديديد آيا بود, خضر>ع9 برادرم
داشته آن به جور و ظلم قصد ستمگري هر كه هستي شهري در تو فرمود: من به حضرت
مسجد از خضر>ع9 بدرقه براي من كن/ دوري مردم از ميكند, نابود را او خداوند, باشد,

داشت/ سفر قصد او زيرا شدم خارج
است/ شهر معناي به مدره ميگويد: مجلسي
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كوفه مبارك مساجد

عPمه كه دارد وجود نامبارك و مبارك مساجد از اعم بسياري مسجدهاي كوفه, در
فضيلت دربارة كرده كر ذ را آنها ديگران, وسائلو در عاملي حر و بحارأ�نوار در مجلسي
مساجد ساير و كوفه درباره بزرگي كتاب ميگويد: مجلسي گفتهاند/ سخن تفصيل به آنها

نوشتم/ آن
وارد بسياري روايات مسجد, اين به راجع است/ سهيل مسجد مساجد, اين از يكي
ميگويند/ نيز ظفر بني مسجد مسجد, اين به كرد/ خواهيم كر ذ را آنها از بعضي كه شده
آن در زينالعابدين>ع9 امام است: آمده روايت در ميباشدو مباركي مسجد غني, مسجد

فرمود/ دعا و خواند نماز مسجد
آن در علي>ع9 حضرت كه است آمده و ميباشد بركتي با مسجد نيز جعفي مسجد
ولي است متي>ع9 حضرتيونسبن مسجد حمرا, مسجد كرد/ دعا و خواند نماز مسجد

است/ خوانده نماز جا آن در علي>ع9 حضرت كه شد گفته نيست, او مرقد

بازگشت به فهرست
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كوفه نامبارك مساجد

مـيان كـه اشـعث, مسـجد و ثـقيف مسجد از: عبارتند كوفه در نامبارك مسجدهاي
است مانده باقي آن از گلدستهاي و قبله ديوار و داشتند قرار كوفه مسجد و سهله مسجد
در علي>ع9 حضرت از كه كينهاي سبب به را آن اشعث, ميگويند/ جواشن مسجد آن به و
كه مخرمه, كبن سما مسجد بجليو عبدا� بن جرير مسجد همچنين كرد بنا داشت, دل
است/ ميشده گفته نيز حوافر مسجد آن به كه شده نقل است, آهنگران كارگاه نزديك
مسـجد و داشت قـرار الحجاج درب آخر بازاري در كه ربعي شبثبن مسجد همچنين
مسـاجد ديگـر از و شـده سـاخته نـجارين محل در فرعونها از يكي قبر روي كه حمرا

برد/ نام را رزام عبدا�بن بني مسجد و سيد بني مسجد تيم, مسجد ميتوان نامبارك
روايت باقر>ع9 امام از مسلم محمدبن از نقل به سند حذف با بحارأ�نوار در مجلسي

دارد/ وجود مباركي و نامبارك مساجد كوفه در فرمود: كه كرده
و انحراف بي قبلهاش سوگند خدا به است, غني مسجد مبارك, مسجدهاي از يكي
در چشمه دو كه اين تا نميرسد آخر به دنيا كرد, بنا را آن مؤمني مرد است/ كيزه پا آن گِل
شدهاند نفرين آن مردم و ميآيند وجود به آن در باغ دو و ميجوشند زمين از مسجد اين
امروزه كه جعفي و حمرا و سهله و ظفر بني مسجد و جداست, آنها از مسجد اين ولي

است/ شده ويران جعفي مسجد گويند: شيت, مسجد
كه حمرا, و ك سما بجلي, جرير اشعث, ثقيف, مسجد از: عبارتند نامبارك مساجد

شد/ ساخته فرعونها از يكي قبر روي
عـلي>ع9 حـضرت از گفت: كه شده روايت عرعره خالدبن از نقل به سند حذف با
مسجدهاي از يكي دارد, وجود نامبارك و مبارك مساجد كوفه, در ميفرمود: كه شنيدم
بنياد را آن مؤمن مردي و ندارد انحراف آن قبله سوگند خدا به است/ غني مسجد مبارك
اين تا نميرسد آخر به دنيا است, خوب بسيار آن محل و دارد قرار زمين مركز در نهاد,
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و ميآيد, وجود به باغ دو آنها كنار و ميجوشند/ زمين از مسجد اين در چشمههايي كه

نيست/ آنها جزء غني مسجد ولي شدهاند نفرين كوفه مردم
در ما بزرگان از عرب نژاد از مردمي بسا چه است مباركي مسجد نيز جعفي مسجد
آن در سوگند خدا به است بركتي پر مسجد ظفر مسجد خواندند/ نماز كرده, اجتماع آن
مگر نكرد مبعوث رسالت به را پيامبري هيچ خداوند داشتو قرار سبزي سنگ مسجد

است/ سهله مسجد همان مسجد, اين و بود مسجد آن در او شمايل كه اين
آن در چشـمهاي و است مـتي>ع9 يونسبن حضرت مسجد همان كه حمرا, مسجد

ميگيرد/ فرا را آن اطراف و شورهزار زمين كه شد خواهد روان
ثـقيف بـجلي, عبدا� بن جرير قيس, اشعثبن مسجد از: عبارتند نامبارك مساجد

خـزيمة بـن اسـد بـن و عـمر بن هالك بني از اسدي بلث بن حمين بن مخرمة بن ك سما به ك سما مسجد ميسرايد:١ـ چنين اخطل ك, سما مسجد بارة در است/ منسوب ميجويدمدركه پيشي خير عمل و مرگ, زمان تا نهاد بنياد را سرفرازي خانوادهاش براي شدماهيگيري دور او جامة از آتش امروز, گاهميكردم موضوعآ از را او و برهايميپنداشتم را يبتدروي الخير فعل و الممات حتي سـرته p مـجدا كــابني ســما الشـرران اثـوابـه عـن طــير فــاليوم اخـبره و قـينا احسـبه كـنت قــد

شد/ ساخته فرعونها از يكي قبر روي كه حمرا, مسجد و سماك١
مسجد و ظفر بني مسجد اتحاد بر روايت اين افزود: مطلب توضيح منظور به سپس
كرده اضافه را <واو> نويسنده گذشته, روايت در است ممكن بنابراين, دارد/ دKلت سهله
بـر كـبير مزار كتاب از كه چنان ميگويد: او باشد/ تفسير براي عطف حرف كه اين يا و
حـضرت قـبر و مسـجد نـام بـه كـنون ا كـه است مسـجدي همان حمرا مسجد ميآيد,
شده دفن مسجد اين در حضرت آن كه نيافتيم روايتي هيچ در و است/ معروف يونس>ع9

باشد/
سـبب بـه كـوفه در مسـجد چهار گفت: باقر>ع9 امام از نقل به سالم كه شده روايت
اشـعثبـن مسـجد از: عبارتند كه شد, بازسازي حسين>ع9 امام شهادت از خوشحالي

ربعي/ شبثبن مسجد و ك سما بجلي, عبدا� بن جرير قيس,
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كوفه مبارك مسجدهاي ساير

مجلسيو عPمه و شهيد است/ كاهل بني مسجد كوفه, در مبارك مسجدهاي از يكي
و ميشود شناخته علي>ع9 حضرت مسجد به كاهل بني مسجد گويند: عاملي>ره9 حّر

است/ مانده باقي آن گلدستة پاية و مسجد ستون تنها
علي>ع9 حضرت خانه َدِر و قبرستان كنار گلدسته, آن آثار كنون ا ميگويد: مجلسي
روايت كاهلي از ثابت ابي حبيببن از شهيد از نقل به مجلسي كه را آنچه و دارد وجود

كنيد/ مراجعه مطالب آن به كرديم/ بيان گذشته در است, كرده
حـضرت يـاران >از صـوحان بـن صـعصعة مسجد مبارك, مسجدهاي از ديگر يكي
حديث شده/// ديده دعا و نماز حال در مسجد اين در زمان>ع9 امام و ميباشد علي>ع99

است/ طوKني
روايت تستري عبدالرحمن محمدبن عليبن از سند كر ذ با كبير مزار مؤلف و شهيد
به را ما گفتند: من به برادرانم از بعضي كردم, عبور رواس بني قبيله از گفت: كه كردند
محلهاي اين زيارت استو رجب ماه زيرا بخوانيم/ نماز جا آن در تا ببر صعصعه مسجد
مسجد استو مستحب ميخوانند, نماز و شده كن سا آن در عرب غير مردم كه شريف
كه بند در شتري با گهان نا و رفتم مسجد به او همراه ويگفت: آنهاست, از يكي صعصعه
كـه هـنگامي شـدم/ مواجه بود, شده خوابانده مسجد در كنار و شده بسته او بر پاKني
بر آنان مانند دستاري و بود پوشيده را حجاز مردم لباس كه ديديم را مردي شديم, داخل
كرديم/ حفظ را آن دوستم منو كه خواند را دعا اين بود, نشسته كه حالي در داشتو سر
ملكا و قريرا عيشا و /// جملة تا السابغة ذالمنن يا اللهم شد: آغاز عبارت اين با او دعاي
آنگـاه رفت, سـجده بـه زيادي مدت سپس / كثيرا/// آله و محمد علي صليا� و كبيرا
است, خضر>ع9 حضرت او نظر به گفت: دوستم رفت, و شد شترش سوار برخاست,
داود ابي ابن شديم, خارج كه زماني بود, آمده بند ما زبان گويي نكنيم, صحبت او با چرا
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قضيه از را ما وي صعصعه, مسجد از گفتيم: ميآييد؟ كجا از گفت: كه ديديم را رواسي
كه است روز سه و ميآيد صعصعه مسجد به كه است روز دو سوار اين گفت: و كرد گاه آ
او مـا گـمان به گفتيم: كيست؟ او شما گمان به گفت: اوكيست؟ گفتيم: نميگويد/ سخن
نيز خضر كه است كسي او من نظر به سوگند! خدا به ويگفت: است/ خضر>ع9 حضرت
حـضرت او سوگند! خدا به گفت: من به دوستم خيرپيش, است/ نيازمند او مPقات به

بود/ صاحبالزمان>ع9
مـحمدبـن همراه رجب ماه روزهاي از يكي در گويد: رواسي و داود ابي محمدبن
مسجد كه ببر, صعصعه مسجد به را ما گفت: او به و رفت سهله مسجد به دهان جعفر
اقامت مكان آن در حاجيان استو خوانده نماز آنجا علي>ع9 حضرت و است/ مباركي
از مـردي گـهان نـا ميخوانديم, نماز ما كه هنگامي رفتيم, آن سوي به آنگاه كردهاند,
طـوKني نـماز ركـعت دو و شد مسجد وارد و بست سايه در را شتر شد, پياده شترش
آخر تا السابغه ذالمنن يا اللهم گفت: كرده دراز آسمان سوي به را دستش سپس خواند/
گفت: من به دهان جعفر ابن شد/ سوار و رفت شترش طرف به و برخاست آنگاه دعا/
عـرض رفـته, وي نـزد منظور بدين كيست؟ كه بپرسيم او از و اوبرويم نزد نيست بهتر
كه ميدهم سوگند را شما گفت: وي كيستي؟ بگو ميدهيم; سوگند خدا به را تو كرديم:
خـضر>ع9 حـضرت مـا گمان به گفت: دهان جعفر ابن كيستم/ من شما گمان به بگوييد
من گفت: دارم/ را نظر همين هم من گفتم: چطور؟ تو گفت: كرده من به سپسرو هستي,

هستم/ شما زمان امام من كه برويد است, نيازمند ديدارش به خضر كه هستم كسي
كه بود پيامبر>ص9 ادريس خانه آن استو سهله مسجد مبارك, مساجد از ديگر يكي
خدا از مسجد اين در را حاجتش كسي ميخواند/ نماز و ميكرد خياطي مسجد اين در
در بـلندي جايگاه به را وي قيامت روز در و ميكند روا را او حاجت خداوند بخواهد,

ميدهد/ دشمنانشپناه مكر و دنيا گرفتاري از را او و ميبرد Kبا ادريس مرتبة
وارد هرگاه گفت: كه كرده روايت صادق>ع9 امام از مهران ابن از نقل به بحارأ�نوار در
دنيايترا دينو حاجت خداوند از و بخوان نماز جا آن و برو سهله مسجد به شدي كوفه
نماز و ميكرد خياطي مسجد آن در كه است پيامبر>ع9 ادريس خانة سهله, مسجد بخواه/
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خـداونـد كـند, دعـا مـيخواهـد, خـدا كـه چنان مسجد, اين در كه كسي و ميخواند/
و ميبرد Kادريسبا مرتبة در بلندي جايگاه به را او قيامت روز كرده, روا را او حاجتهاي

ميشود/ دشمنانشرها مكر و دنيا گرفتاري از
كه شده روايت يقظان عمار از نقل به سند كر ذ با دو آن جز وسائلو و بحارأ�نوار در
ابانبن او به كه بود مردي آنان ميان در و داشتند حضور صادق>ع9 امام نزد گروهي گفت:
داريد؟ گاهي آ علي زيدبن عمويم بارة در شما از يك كدام فرمود: امام ميگفتند, نعمان
شبي گفت: داري؟ او از شناختي چه فرمود: دهد/ خير جزاي تو به خدا من, گفت: مرد آن
بـه وي هـمراه آنگاه برويم؟ سهله مسجد به هستيد مايل آيا گفت: وي بوديم, زيد نزد
فرمود: صادق>ع9 امام داشت/ عبادت در بسيار سعي بود گفته كه چنان و رفتيم مسجد
همچنين رفتو عمالقه قوم نزد به آنجا از كه بود اهيم>ع9 ابر حضرت خانة سهله مسجد
شمايل سبز, سنگ مسجد اين در ميكرد/ خياطي آن در كه بود ادريس>ع9 حضرت خانه
زيد عمويم گر ا فرمود: سپس داشت, قرار خضر>ع99 >حضرت سوار اقامتگاه و پيامبران
خداوند ميبرد, پناه خدا به و ميخواند نماز آن در و ميآمد مسجد اين به خروج هنگام
عشا و مغرب نماز بين و آيد مسجد آن به كه گرفتاري هر و ميداد, پناه را او سال بيست

ميكند/ برطرف را او گرفتاري خداوند كند, دعا و بخواند نماز آن در
محمد! ابا اي فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از بصير ابي از نقل به سند كر ذ با
منزل گفتم: ميشوند, سهله مسجد اهلبيتشوارد همراه به زمان>ع9 امام كه ميبينم گويا
هـيچ و است بـوده نـيز ادريس>ع9 حـضرت مـنزل جـا آن بله, فرمود: جاست, آن امام
آن در كه كسي خواند; نماز مسجد آن در كه اين مگر نشد برانگيخته رسالت به پيامبري
آرزوي در مؤمنان همه است, كرده اقامت پيامبر>ص9 خيمه در گويا كند اقامت مسجد
عبادت به آورده, پناه مسجد اين به مPئكه روز, شبانه هر در و هستند مسجد آن زيارت
در را نمازهايم همة بودم, مسجد شمانزديك مانند من گر ا محمد! ابا اي ميپردازند, خدا
از ما پيامبرشو خداوند, براي كند, قيام زمان>ع9 امام كه هنگامي و ميخواندم مسجد آن

ميگيرد/ انتقام دشمنان
كه شده روايت ابان عبدا�بن ابي از نقل به مسند صورت كافيبه و مذكور كتابهاي در
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كسي شما ميان در آيا پرسيد: ما از ايشان شديم/ مشرف صادق>ع9 امام حضور به گفت:
در من گفت: قوم ميان از مردي آنگاه باشد؟ داشته اطPعي علي زيدبن بارة در كه هست
كه بوديم او نزد انصاري اسحاق بن معاوية خانه در شبي ميدانم, مطالبي شما عموي بارة
كرد؟ چنين آيا فرمود: صادق>ع9 امام بخوانيم/ نماز تا بياييد سهله مسجد به ما با گفت:
گـر ا سـوگند, خـدا بـه فـرمود: امام ماند/ باز رفتن از و آمد پيش كاري خير, گفت: مرد
اين كه ميداني آيا بود/ گرفته قرار خدا پناه در مسلما بود, داده پناه او به يكسال خداوند
حـضرت جـا آن از و مـيكرد خـياطي آن در ادريس>ع9 حـضرت كـه بـود مـحلي جــا
حـضرت مسـجد ايـن از و كـرد, حركت يمن سوي به عمالقه قوم همراه به اهيم>ع9 ابر
گِل و دارد قرار پيامبران تمام شمايل و سبز سنگ آن در و رفت, جالوت سوي به داود>ع9
سوار شد: عرض است/ سوار اقامتگاه آنجا و شده گرفته صخره آن زير از پيامبران همه

است/ خضر>ع9 حضرت فرمود كيست؟
خداوند ميبرد, پناه خدا به يكسال زيد گر ا سوگند, خدا به است: افزوده كبير مزار در
طالوت سوي به داود>ع9 حضرت مسجد, آن از و ميگرفت, خود پناه در را او سال دو
همراه سبز سنگ آن در و مسجد گوشههاي در بود؟ كجا آنها منزلهاي گفت: كرد/ حركت

است/ پيامبران>ص9 از يك هر شمايل
ركـعت دو كه كسي ميكند: نقل سجاد>ع9 امام از مسند صورت به كبير] مزار [صاحب

ميافزايد/ عمرش به سال دو خداوند بخواند, سهله مسجد در نماز
امـام از خزاز سعيد عبدالرحمنبن از نقل به مسند صورت به بحارأ�نوار و كافي در
سـهله مسـجد آن بـه كـه است مسـجدي كـوفه, در فـرمود: كه كرده روايت صادق>ع9
مـيبرد, پـناه خـدا بـه و ميخوانـد نماز و ميرفت جا آن به زيد عمويم گر ا ميگويند/
ادريس منزل و خضر>ع9 حضرت اقامتگاه, آن در و ميداد, پناه او به سال بيست خداوند
به و بخواند نماز عشا و مغرب بين و برود جا آن به كه گرفتاري هر دارد, قرار پيامبر>ع9

ميكند/ برطرف را او گرفتاري خداوند كند, دعا خداوند درگاه
كه شده روايت صادق>ع9 امام از اKسود ابي صالحبن عثمانبن از نقل به سند كر ذ با
زمان>عج9 امام ما ياور اقامت محل جا آن فرمودند سهله مسجد يادآوري ضمن ايشان
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كند/ قيام خاندانش همراه كه زماني است

شخص هر فرمودند: كه شده روايت صادق>ع9 امام از بحارأ�نوار كتابتهذيبو در
به و بخواند ركعتنماز دو عشا مغربو نماز بين و شود وارد سهله مسجد به كه گرفتاري

ميفرمايد/ برطرف را وي گرفتاري خداوند كند دعا تعالي حق درگاه
در محلي روحا, فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از نقل به بحارأ�نوار و كامل در

است9/ روحا سهله مسجد >حد است/ سهله مسجد انتهاي
فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از نقل به اسناد حذف با بحارأ�نوار در همچنين
بـرسي مسـجد مـا و سـهله مسـجد آن, بـه شما و شماست نزديك كه مسجدي در آيا
فرمود: ميخوانم: نماز مسجد آن در من َشوم! فدايت گفتم: ميخواني؟ نماز ميگوييم,
را او گرفتاري خداوند كه اين مگر نميرود مسجد آن به گرفتاري هيچ زيرا برو جا آن به
هـمة شـمايل و زبرجد مسجد, آن در و برآورد, را او حاجت و فرمود: يا كند, برطرف

داد/ قرار اوصيا و پيامبران

گـر ا است: ايـن مـضمونش كـه دارد سـخني الزائـر مصباح در طاووس>ره9 سيدبن
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وقتهاي از كه برو چهارشنبه شب عشاي و مغرب بين بروي, سهله مسجد به خواستي

است/ بهتر ديگر
گروهي گويد: كبير مؤّلفمزار و شهيد>ره9 سعيد شيخ قول از بحارأ�نوار در مجلسي
الفـضل ابـي شـريف از طـوسي عـلي محمدبن حسنبن علي ابي مفيد شيخ از نقل به
شهر ابن جليل شيخ از خازن شهريار محمدبن امين شيخ از حسيني زيد ابي المنتهيبن
علي محمدبن جعفر ابي شيخ از نقل به آنها همة و رازي عبدالجبار از مقري از آشوب
از نقل به سلمي عبيدا� محمدبن المفضل ابي از غضائري عبيدا� حسينبن از طوسي
به دو اين و شهريار احمدبن محمدبن شيخ طوسيو محمد عليحسنبن ابو مفيد شيخ
خانهاش در /ق9 >ه ١٤٦٧ سال در كه معدل, عكبري عبدالعزيز احمدبن محمدبن از نقل
مـطلب عـبدا�بـن مـحمدبـن ابوالمفضل از نقل به و كرده نقل را حديث اين بغداد در
ازپدرش نهشلي زيد عبدا�بن محمدبن از نحوي هر از ابي از يزيد محمدبن از شيباني
از بزوفري سفيان عليبن به حسين از وهبان بن محمد از علوي جعفر زيدبن شريف از
عبدا� هيثمبن از عمي جمهور محمدبن از علوي احمد محمدبن ادريسبن احمدبن
شدم, مشرف صادق>ع9 امام حضور به كوفه در گويد: كرده, روايت مكاري بشار از ناقد
مـن به بود, خوردن مشغول حضرت و داشت قرار طبرزد خرماي از ظرفي او برابر در
به را غيرتم كه ديدم چيزي راه در شوم! فدايت باد, گوارا گفتم: بخور/ و بيا نزديك فرمود:
خودم حق به فرمود: حضرت گذاشت/ بسيار تأثير من بر و آورد در به را قلبم و جوش
سخنترا Kحا فرمود: گاه آن خوردم/ و رفتم نزديك گفت: بخور/ و بيا نزديك كه سوگند
سر به ضرباتي و ميُبرد زندان به را زني كه ديدم را حكومتي مأموران از يكي گفتم: بگو/
هيچ ولي ميخواست كمك رسولش و خدا از بلند صداي با زن آن و ميكرد وارد زن آن
كه شنيدم مردم از عرضكردم: ميزد, را زن آن چرا فرمود: امام نميكرد/ كمك او به كس
كه را كساني خداوند, فاطمه, كهاي است گفته حال آن در و لغزيده پايش زن آن ميگفتند
از امام>ع9 گويد: راوي شد/ َاعمال اين مرتكب مأمور, آن و كند, لعنت كردند, ستم تو به
گانش ديده اشك از سينهاش ريشو و دستمال كه گريست قدر آن و كشيد دست خوردن
دعـا خدا درگاه به و برويم سهله مسجد به تا برخيز بشار! اي فرمود: آنگاه شد, خيس
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قصر به را شيعيان از يكي امام>ع9 گويد: راوي بخواهيم/ خدا از را زن اين آزادي و كنيم
گر ا و نكند; ترك را جا آن است, نيامده امام پيك كه زماني تا فرمود: او به و فرستاد كم حا
مسجد به ويگفت: برساند, ما به خبرشرا باشيم كه جا هر در بيفتد, زن آن براي اتفاقي
آسمان سوي به را دستش صادق>ع9 امام گاه آن خوانديم, نماز ركعت دو و رفتيم سهله
سجده به امام>ع9 آن پساز افزود: وي دعا/ آخر انتتا Kّا اله K انتا� فرمود: و كرد بلند
كه برخيز فرمود: من به و كرد بلند را سرش بعد نشنيدم, وي از صدايي َنَفس, جز و افتاد
كم حا قصر به كه مردي راه بين در شديم, خارج مسجد از همه گفت: شد, آزاد زن آن
شد, آزاد زن آن گفت: مرد داري؟ خبري چه فرمود: امام شد, ملحق ما به بوديم فرستاده
ايستاده قصر در كنار كه هنگامي ولي نميدانم/ گفت: شد؟ خارج جا آن از چگونه فرمود:
و لغزيد پايم گفت: زن گفتي؟ چه تو گفت: او به و كرد صدا را زن آن و آمد دربان بودم,
من با مأمور آن و كند لعنت كردند, ظلم فاطمه>س9 حضرت به كه را كساني خداوند گفتم
راضـي امـير از و بگير را اين گفت: او به و آورد بيرون درهم دويست دربان كرد/ چنين
و شد قصر داخل ديد, را كنشزن وا دربان كه وقتي كرد, امتناع پذيرشپولها از زن باش,
منزلش به هم زن برگرد, خانهات به گفت: و شد سپسخارج كرد, خبر با ماجرا از را امير

گشت/ باز
در بلي, گفت: كرد; امتناع درهم دويست پذيرفتن از زن آن آيا فرمود: صادق>ع9 امام
جيبش از امام>ع9 ميگويد: راوي داشت/ احتياج پول آن به او سوگند, خدا به كه حالي
از و ببر زن آن خانة به را اين فرمود: او به و بود دينار هفت آن در كه درآورد پولي كيسة
طـرف از و رفـتيم همگي گفت: بده/ او به را دينارها اين و برسان سPم او به من طرف
صـادق>ع9 امـام بـه مـرا سـPم هم شما گفت: زن آن رسانديم/ سPم زن آن به امام>ع9
رساند/ سPم تو به امام>ع9 سوگند, خدا به كند, رحمت را تو خدا گفتم: او به برسانيد/
گفت: و آمد بههوش تا كرديم صبر ما افتاد/ زمين روي بيهوشبر و كشيد فريادي گهان نا
و شد بيهوش بار سه كه جايي تا كرديم تكرار نيز ما كنيد/ تكرار من براي را امام>ع9 كPم
را آن خير كه بگير فرستاده تو براي امام>ع9 كه را پول اين گفتيم: او به آنگاه آمد/ بههوش
بخواهد خداوند از تا كنيد درخواست امام>ع9 از گفت: گرفتو ما از را پول زن آن ببيني/
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او به تا نميشناسم را كسي اجدادش, و پدران و او از بزرگتر و برتر زيرا ببخشد كنيزشرا
بازگو حضرت براي را ماجرا و گشتيم, باز صادق>ع9 امام نزد به آن از پس شوم/ متوسل
چـه كه ميدانستم كاش اي گفتم: كرد, دعا زن آن براي و گريست حضرت>ع9 كرديم,
بشار! اي فرمود: امام>ع9 باشم/ محمد>ص9 آل آسودگي و رهايي شاهد ميتوانم زماني
دنيا از مردم تبهكارترين ميان مكانها بدترين در من فرزند چهارمين وليا�, كه هنگامي
ديدي, را واقعه اين هرگاه ميرسد/ كي دردنا مصيبت فPني فرزند به زمان اين در برود,

است/ اجتنابناپذير خداوند, امر و ميشود دشوار كارها

ازخارج پس خضر>ع9 حضرت كه است صوحان بن زيد مسجد مسجدها, آن از يكي
بـه خضر>ع9 حضرت ميگويد: چنين مجلسي خواند, بناز آن در سهله مسجد از شدن
دو آرامش و وقـار با و شد وارد داشت, قرار سهله مسجد برابر در كه كوچكي, مسجد
و كار خطا <خدايا! گفت: و كرد دراز آسمان سوي به دستشرا سپس خواند/ نماز ركعت
راستش گونة گريستو آنگاه دعا> آخر تا است/// كرده دراز تو درگاه به دست گنهكاري
گفت: گذاشتو ك خا روي بر چپشرا سپسگونة كن/// رحم گفت: گذاشتو ك خا بر را
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موKي اي گفتم: و رفتم او دنبال به من شد/ خارج مسجد از آن از پس شده/// زياد گناهم
ابـي عـليبـن يـاران از صـوحان زيـدبـن مسجد آن گفت: چيست؟ مسجد اين نام من!
دوسـتم شـد; ناپديد ما نظر از آنگاه بود, حضرت نيايش و دعا اين و است طالب>ع9,

بود/ خضر>ع9 خضرت او گفت:
اين الغريگويد: فرحة در طاووس ابن است, حنانه مسجد مساجد, آن از ديگر يكي
من به را آن روايت اجازة سره9 پدرم>قدس و ديدم آشوب شهر ابن مناقب در را روايت
نجف راه در خميده ستوني دربارة مسكان ابن گفت: فخار الدين شمس از نقل به وي داد/
امير تابوت همراه مردم كه هنگامي بله, فرمود: وي كرد/ سؤال صادق>ع9 امام از كوفه و
حضرت>ع9 آن اندوه و غم اثر بر ستون اين ميكردند عبور ستون كنار از علي>ع9 مؤمنان

شد/ خم
مـحمد ابـراهـيمبـن از شـاذان حسنبن احمدبن محمدبن از نقل به شيخ امالي در
بـن جـعفر از مسكـان ابـن از يـونس از عـيسي مـحمدبـن از جعفر محمدبن از مذاري
كـردم, سـؤال حضرت از نجف راه در ستوني بارة در گويد: كه كرده روايت محمد>ع9
كردند عبور ستون كنار از علي>ع9 اميرمؤمنان تابوت همراه مردم كه هنگامي بله, فرمود:
كنار از عبدالمطلب وقتي كه چنان شد, خم حضرت>ع9 آن اندوه و غم اثر بر ستون اين

شد/ خم او روي بر كرد, عبور ابرهه جنازة
جباعي, علي محمدبن شيخ دستخط به است: گفته و كرده نقل حديثرا اين مجلسي
كه است مسجدي ستون, آن محل شايد و ديدم, سره9 >قدس شهيد نوشتة از را روايتي
ميخوانند/ نماز آن در مردم استو نجف نزديك و دارد شهرت حنانه مسجد به كنون ا
از قـPنسي مـحمد عـليبـن از شاذان حسنبن احمدبن محمدبن بارة در مجلسي
روايت مفضل از عمير ابي ابن از حسين محمدبن از عبدا� سعدبن از قاسم بن حمزة
و كرد عبور نجف راه در ستون آن كنار از صادق>ع9, جعفر امام ما, موKي گفت: كه كرده
جا اين فرمود: بود؟ نمازي چه اين شد: عرض حضرت به خواند/ نماز ركعت دو آن كنار

گذاشتند/ را حسين جّدم سر كه است محلي
كرده كر ذ حسين>ع9 امام براي مختصري زيارتنامة كبير مؤلفمزار ميگويد: مجلسي
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امام و آنجاست/ حسين>ع9 امام سر كه شده نقل ميشود/ نجفخوانده ستون كنار در كه
نماز ركعت كنارشچهار در و كرد, زيارت عبارات, اين با را او آنجا در صادق>ع9 جعفر
اميرمؤمنان! اي تو بر درود خدا! رسول فرزند اي تو بر درود است: چنين زيارت خواند/

سـّيده الطـاهره الصـديقة يـابن عـليك الس�م اميرالمؤمنين يابن عليك الس�م ـ رسولا� يابن عليك الس�م نساءالعالمين///١ـ

/ زيارت١ آخر تا جهانيان/// زنان سرور طاهره! صديقه فرزند اي تو بر درود
زيارت اين حاشية در خطخودش با مجلسي عPّمة گرد شا افندي, عبدا� Pّم قاضي
سر كه است اين مضمونش ولي ميكنم خودداري آن متن كر ذ از كه است نوشته حديثي
عـPّمة و وسـائل در عاملي حّر را روايتها اين است/ شده دفن حنانه در حسين>ع9 امام
كر ذ مزارشان كتاب در آنان جز و شPل خضر شيخ و شبر عبدا� سيد و بهبهاني وحيد
كليني شمارشنيستولي قابل زيادي, سبب به هستكه هم ديگري روايتهاي كردهاند,
امـام آمـدن بـارة در روايـتها آن از يكـي كردهاند/ كر ذ را آنها مجلسي, و طاووس ابن و
حركت و شد مركبش سوار آنگاه خواند, ركعتنماز دو كه اين آنجاستو به صادق>ع9
و شد سوار سپس خواند, نماز ركعت دو و آمد مركبپايين از مسافتي طي از پس و كرد
اين در صفوان خواند/ ركعتنماز دو آمدو پايين مجددا مسافتي طي وپساز حركتكرد
دو و علي>ع9 حضرت مرقد در اّولي ركعت دو فرمود: امام كرد, سؤال حضرت از باره
حـضرت مـنبر مـحل در سـوم ركـعت دو و حسـين>ع9, امام سر موضع در دوم ركعت

بود/ قائم>ع9
اسـد بني از قعين بن نصر مالكبن بن جذيمة مسجد مبارك, مساجد از ديگر يكي

است/ كرده كر ذ را آن معجم در حموي كه ميباشد
مـفصل شـرح طـالب كس هـر مسـجدهاست/ آن از ديگـر يكـي عنزه, بني مسجد
و مفيد شيخ كند/ مراجعه مبسوط كتابهاي به بايد است مساجد اين فضيلت و تاريخچه
نـماز و كـوفه مسـجد اعـمال باره در آنان جز و شهيد و كبير مزار مؤلف و طاووس ابن
كوفه رودخانة وارد هرگاه گفتهاند: و كرده روايت مسجد به ورود آداب و آن در خواندن
است, شريفي مكان كه شرق, سمت در جديد نزديكپل مسجد در و كن غسل شدي,



١٠٣ . كوفه مبارك مسجدهاي ساير
بخوان/ نماز

زيـارت قـصد بـه سپس گزارد, نماز مسجد آن در علي>ع9 حضرت كه شده روايت
آخر تا طلبيد/// دخول اذن و ايستاد در كنار رفتو او مرقد به متي>ع9 يونسبن حضرت

كPم/
كنون ا كه باشد محّلي همان شرق سمت در جديد پل محل كه نيست بعيد گويد: براقي
خـاندان به متعلق است باغي روبهروي و شده واقع البازول9 >عبرة معروف پل نزديك
در كه دارد قرار قصري مقابل در و هستند علوي حرم پردهداران از كه رفيعي, رضا سيد

است/ شده بنا باغ آن
و مجلسي عPمة را مسجد به ورود آداب و آن در نماز فضيلت سهله, مسجد اعمال

كنيد/ مراجعه كتابها آن به بيشتر اطPع براي كردهاند/ كر ذ او جز



كوفه تاريخ . ١٠٤
شدند دفن آن اطراف و كوفه در كه علوياني

را اشخاصي اسامي فقط ما ولي شدند سپرده ك خا به كوفه شهر در علويان از بسياري
و الطالبين مقاتل الذهب, سبك ا�زهار, تحفة مجدي, بحرا�نساب, عمده, صاحب كه

از: عبارتند كه ميكنيم بيان كردهاند, كر ذ آنان جز
نزديك و است طباطبايي سادات جّد كه سبط, حسن مثنيبن حسن غمربن ابراهيم
غمر به سخاوتمندياش سبب به و است, شده دفن حديديه محجة كنار سهله, مسجد
و حديث راوي شريف, مردي غمر, ابراهيم كه است آمده الطالب عمدة در شد/ ملقب
را بـرادرش و او مـنصور, ابوجعفر است; زيارتگاه قبرش كه بود كوفه صندوق صاحب

درگذشت/ زندان در سالگي نه شصتو سن در /ق ه ١٤٥ سال در و كرد دستگير
/ق ه ١٤٥ سال در سبط مثنيبنحسن حسن محضبن عبدا� العينبن احمر ابراهيم

شد/ دفن كوفه نواحي از باخمراء در و شد كشته
اهالي امروزه, و قوارير ابو روستاي نزديكي در كه است قبري آن و ميگويد: براقي
را خود ُمردگان و هستند, كن سا رماحيه منطقه در و دارند اشتغال كشي كرايه حرفة به آن
اين كه ميكنند دفن دارد, قرار سيفيه حله نزديك <عذار> در كه قبري يا قبر اين نزديك

است/ نزديكتر واقع به اخير قول
الطالب عمدة در و شده دفن نجف شهر در نميالحسني ابي محمد بن رميثة احمدبن

است/ آمده ميان به كري ذ او از
بـطحانيبـن مـحمد فرزند كوفه, كم حا علي, حسينبن عليبن حسينبن احمدبن

شد/ سپرده ك خا به كوفه در سبط حسن زيدبن حسنبن قاسمبن
شد/ دفن كوفه در اKشبال ميتم زيد عيسيبن حسينبن زيدبن احمدبن

شد/ سپرده ك خا به كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن احمدبن
شد/ مدفون هاشميه در طباطبا, ابراهيم اسماعيلبن

بازگشت به فهرست



١٠٥ . شدند دفن اطرافآن و كوفه در كه علوياني
شد/ دفن هاشمّيه در سبط حسن مثنيبن حسن مثلثبن حسن

شد/ سپرده ك خا به كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن حسنبن
Pبـ بـه كـه كـاظم/ مـوسي حسنبـن جعفربن محمدبن عليبن حسنبن حسينبن

شد/ كشته هبيره ابن قصر مسير در داشت, شهرت
دارد/ قرار عذار در و هاشميه كنار مسير اين گويد: براقي

شد/ دفن عباسّيه در و سپرد جان كوفه در كاظم موسي حسينبن
شهرت حسن قبر به آنان نزد كه بعرور, ام نزديكي در كه است قبري آن من: نظر به

دارد/
شد/ دفن كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن بن عمر محمدبن فدانبن حسين

كسـي بر مطلب آن گفتم: شد/ آويخته دار به كوفه كناسة در حسين, عليبن زيدبن
محل آنجا, و دارد قرار الكفل ذي مدفن از ميلي پنج فاصلة در زيد مقام نيستو پوشيده

است/ وي سوزاندن و آويختن دار به
شد/ سپرده ك خا به كوفه در اKشبال ميتم زيد عيسيبن حسينبن زيدبن

ك خـا بـه عـذار نواحـي از هاشمّيه در سبط حسن مثنيبن حسن محضبن عبدا�
شد/ سپرده

در زينالعابدين>ع9 امام بن اصغر علي افطسبن حسن مكفوفبن حسن عبدا�بن
شد/ دفن كوفه

قرار شنافيه روستاي نزديك و ستون كنار در كه است قبري آن, من, گمان به گفتم:
دارد/

حسنبن عبدا�بن فرزند كوفه, و مكه كم حا عبيدا�, بن باغر علي بن اصغر عبيدا�
شد/ دفن كوفه در كه مثني حسن جعفربن

شد/ سپرده ك خا به كوفه در كاظم موسي عبيدا�بن
شد/ مدفون عذار نواحي, از هاشميه در مثني حسن مثلثبن حسن عباسبن

روستاي ميلي سه فاصلة در او مقبرة و شد, دفن كوفه در اشبال ميتم زيد عيسيبن
از بود, كراماتي داراي وي است/ معروف عيسي نبي به آشبل نزد كه دارد, قرار شنافيه



كوفه تاريخ . ١٠٦
اتـمام بـه آن بـناي كه هنگامي كردند; بنا او قبر نزديك ساختماني مردم, كه اين جمله
و ريخت فرو هم آن ساختند ديگري ساختمان سپس ريخت, فرو ساختمان آن رسيد,

داد/ روي /ق ه ١٣٢٧ سال در واقعه اين
در طـيار جـعفر عبدا�بـن عليبن محمدبن ابراهيمبن بن جعفر اسماعيلبن عيسيبن

گذشت/ در كوفه زندان
سپرده ك خا به عذار نواحي از هاشميه در مثني حسن مثلثبن حسن شديدبن علي

شد/
شـد/ دفـن عـذار نواحـي از هاشمّيه در مثني حسن محضبن عبدا� محمدبن عليبن
دوانيقي منصور شدند, سپرده ك خا به هاشميه, در او پيشاز كه را كساني ويو ميگويم:
گرسنگي شدت از آنان بستو آنها روي به را آن دِر سپس و كرد حبس سياهچال يك در
تن پنج گورستان به آنها قبر و بودند جا يك در همه كه حالي در باختند, جان تشنگي و

نيست/ پوشيده كسي بر اين استو معروف
در زيـنالعـابدين>ع9 امـام حسينبن اعرجبن عبيدا� جوانيبن كبر ا محمد عليبن
شد/ ساخته بارگاهي بود, واقع كنده باب ز ا پس كه قبرش, روي بر درگذشتو كوفه

عبيدا� جوانيبن محمد حسنبن محمدبن ابراهيمبن عليبن گويد: مجدي مؤلف
است/ كوفه در كنده باب از مرقدشپس زينالعابدين>ع9 امام حسينبن اعرجبن

كوفه در سبط حسن زيدبن حسنبن قاسمبن بطحانيبن محمد اميربن علي مقبرة
قرار كوفه در زينالعابدين>ع9 امام زيدبن حسينبن يحييبن بن كتيله علي آرامگاه است/

دارد/
است/ كوفه در قبرش شهيد زيد حسينبن يحييبن عليبن

است/ كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن عليبن ابو عمر مرقد
عـليبـن زيدبـن مقام نزديك و كوفه اطراف شوشي در كاظم عباسبن قاسمبن مقبرة
و مـيكاشت سـبزي و مـيكرد زنـدگي غريبانه وي است/ الكفل ذي روستاي و حسين
به منبرها روي بر سخنرانان اشتباه به كه دارد داستاني اين, و فرستاد مدينه به دخترشرا

ميافزايند/ بدان عباراتي خود از و ميدهند نسبت كوفه امير علي قاسمبن



١٠٧ . شدند دفن اطرافآن و كوفه در كه علوياني
زيـدبـن حسـنبـن قاسمبن بطحانيبن محمد فرزند كوفه امير علي قاسمبن مرقد

دارد/ قرار كوفه شهر در اميرالمؤمنين>ع9 حسنبن
است/ شده دفن هاشميه در او گفتم: ميباشد, سوراء در كاظم موسي قاسمبن قبر

در و يـافت وفات حله نميدر ابي فارسبن عبدا� محمد ابو عضدالدين محمدبن
شد/ دفن نجف در علي حضرت جوار

شد/ مدفون كوفه در طباطبا ابراهيم محمدبن
كه طالب, ابي عليبن اطرفبن عمر محمدبن عبدا�بن يحييبن صوفيبن محمد
شهر در سهله مسجد نزديك قبرستاني در و شد كشته هارونالرشيد دست به زندان در

شد/ سپرده ك خا به كوفه
حسن جعفربن حسنبن عبيدا�بن فرزند كوفه, و مكه امير عبيدا�, ادرعبن محمد

شد/ سپرده ك خا به كناسه در درگذشتو جا همان بود, كوفه كم حا كه مثني
حسينبن يحييبن يحييبن حسينبن يحييبن بن جعفر بن منصور محمدبن مرقد

است/ كوفه در شهيد حسين زيدبن
كوفه در شهيد حسين زيدبن يحييبن محمدبن قاسمبن حسينبن محمدبن آرامگاه

ميباشد/
كوفه شهر در مرقدش شهيد زيد اKشبالبن ميتم عيسي حسينبن زيدبن محمدبن

است/
است/ كوفه در شهيد زيد محمدبن جعفربن محمدبن قبر

در طـيار جعفر عبدا� عليبن محمدبن ابراهيمبن بن جعفر اسماعيلبن موسيبن
است/ كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن يحييبن موسيبن مقبره درگذشت/ كوفه
كـوفه شـاهي نواحـي در شهيد زيد حسينبن يحييبن بن عمر ابوالحسينبن يحيي
سني نزديكپل قبرش شايد استو هاشميه نواحي از ِعذار در مرقدش گفتم: شد, كشته

باشد/ شافعي
نـزديك كـوفه, در امـيرالمـؤمنين>ع9 بـن عـمر محمدبن عبدا�بن يحييبن آرامگاه

است/ سهله مسجد



كوفه تاريخ . ١٠٨
شد/ سپرده ك خا به كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن يحييبن

احمد زيدبن بن عاثر عليبن حسين ابي فرزند كوفه, جامع مسجد امام يحيي, آرامگاه
دارد/ قرار كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن يحييبن بن

زيـد حسينبـن يحييبن بن عمر احمدبن حسينبن فرزند كوفه, عالم , يحييى مرقد
است/ كوفه در شهيد

حسينبن يحييبن بن عمر احمدبن حسينبن يحييبن بن عمر ابوالحسنبن يحيي
شد/ كشته و كرد قيام كوفه در شهيد زيد

روسـتاي در و كرد خروج كوفه در شهيد, زيد بن حسين يحييبن بن عمر يحييبن
دارد/ قرار شافعّيه در كه است قبري همان او قبر گفتم: شد/ كشته كوفه توابع از شاهي

است/ كوفه در شهيد زيد حسينبن يحييبن يحييبن آرامگاه



١٠٩ . QرضRعقيل مسلمبن آرامگاه تعيين
عقيل@رض< مسلمبن آرامگاه تعيين

در چه گر است/ وي زيارتگاه همان عقيل مسلمبن آرامگاه كنون ا كه نيست ترديدي
تأليـف مـا>رض9 عـلماي كـه روايي كتابهاي جز نشده وارد روايتي هيچ مرقدش تعيين
دارنـد, نـظر اتفاق است, فعلي مرقد همين وي آرامگاه محل كه اين بارة در و كردهاند
است/ نكرده مخالفت آن با كس هيچ و پذيرفتهاند را آن دورهاي هر مردم كه اين بر افزون
دليل مخالفت, وجود عدم و عصرها طول در مردم پذيرش و شهرت نظر, اتفاق اين و
امور اين و است, عقيل بن مسلم آرامگاه جا اين كه اين بر است قاطعي برهان و كافي
كاشيكاري رواقي و نقره پنجرة داراي آرامگاه, اين كنون ا است/ امام>ع9 نظر از كاشف
اين به جا همه از زائران است/ شده بنا كاشي از بزرگ گنبدي آن روي بر و ميباشد/ شده
خدا از و ميكنند نذر بسيار و هستند/ قائل زيادي احترام آن براي ميآورند, روي بارگاه
كري ذ آرامگاه اين از ما فقهاي تمام و ميخواهند/ را خود مهم حاجتهاي شدن آورده بر
و مـقاماتش تـمام و كـوفه مسـجد اعمال و فضيلت فقها, كه هنگامي آوردهاند/ ميان به
آن به ميگويند: ميكنند, كر ذ را ايشان مقام در دعا و نماز و صادق>ع9 امام مقام همچنين

است/ >ره9 عقيل مسلمبن آرامگاه نزديك كه برو جا
حّر مجلسي, شهيد, كبير, مزار صاحب گفتهاند, سخن باره اين در كه كساني ديگر از
آرامگـاه بـه يـافتي, فـراغت كارهايت از هرگاه گفتهاند: كه ميباشند, آنان جز و عاملي
نكردهاند/ كر ذ اختPفي مورد اين در و بخوان, زيارتشرا آخر تا و برو عقيل>ره9 مسلمبن
نجف در كه كساني از برزخ عذاب ميگويد: كتابارشادش در ديلمي شيخ همچنين
صالحي مرد كه كوفي, همداني بدر قاضيبن از نقل به وي ميشود/ برداشته شوند دفن
درآوردند, صدا به را مسلم باب گروهي كه بودم كوفه مسجد در باراني شبي گويد: بود,
مسجد داخل را آن داريم, همراه جنازهاي گفتند: آنان از برخي و شد باز رويشان به در

دادند//// قرار عقيل مسلمبن مزار روبروي مسجد از گوشهاي در و آوردند



كوفه تاريخ . ١١٠
عبدا� سيد و وسائل در عاملي حّر و الغري فرحة در نيز طاووس ابن را حديث اين
بحارأ�نوار, در مجلسي كتابمزارشو در يك هر شPل, شيخخضر بهبهانيو آقا و شبر
توضيح باره اين در حتما بود, مبهم مطلب اين گر ا و كردهاند كر ذ را آن ما فقهاي تمام بلكه

ميدادند/
و ترويه روز در عقيل>ره9 مسلمبن كه است اين گفتيم, كه مطالبي بر دليل محكمترين
و عصرشان در ما امامان همة و شد ُكشته حسين>ع9 امام ورود از پيش روز چهار بيستو
از را مردم خودش دوران در يك هر يارانشان و فرزندانشان فرزندان و فرزندان همچنين
مسـلمبـن آرامگـاه گـر ا و كـردند, گـاه آ ديگـران و امـيرالمـؤمنين>ع9 حـضرت آرامگاه
را آنان ترديد و شبهه و ميگفتند مردم به بود, آن فعلي مكان بهجز جايي در عقيل>رض9
مطلب اين بيان از آنان سكوت و ميكردند مشخص را مسلم آرامگاه و ميبردند, بين از

ماست/ سخنان بر حجت و دليل محكمترين



١١١ . QرضRعروه هانيبن آرامگاه تعيين
عروه@رض< هانيبن آرامگاه تعيين

در و عـقيل مسلمبن آرامگاه پشت معروف, محّلي در عروه هانيبن آرامگاه كنون ا
كاشي از گنبدي آن روي بر و مسزرد از پنجره دو آن وسط در است/ واقع شمال سمت
شهدا نخستين دو آن مسلما و ميآورند روي آن سوي به جا همه از زائران و دارد/ قرار
و مسـلم بـراي خدا از رسيد, حسين>ع9 امام به آنها شهادت خبر كه هنگامي و هستند
گر ا و ندارد وجود ايرادي و اشكال مطلب, اين در كلي بهطور فرمود/ طلبرحمت هاني
مهدي محمد سيد آيةا� حضرت نوشته رجاليه, كتابفوائد در او مفصل حال شرح به

مييابيد/ را خود نظر مورد مطلب كنيد, مراجعه بحرالعلوم

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ١١٢
ثقفي@رض< عبيد ابي بن مختار آرامگاه تعيين

سـره9 انـي>قـدس تـهر عبدالحسـين شيخ بصره9 و >كوفه ِعراقَين شيخ بزرگ عPمة
در كرد, آنها بازسازي به اقدام و آمد عراق به عاليات عتبات زيارت قصد به كه هنگامي
و كند بازسازي نيز را آن تا پرداخت, مختار آرامگاه جستجوي به كوفه مسجد گوشههاي
به چسبيده عقيل>س9 مسلمبن صحن در مختار آرامگاه كه بود دست در نشانه اين تنها
لذا است, واقع عروه>رض9 هانيبن حرم جلِو بزرگي دكة باKي و دارد قرار جامع مسجد
مـختار آرامگـاه كه شد مشخص و آمد پديد آن در حمام نشانههاي و كردند حفر را آن
سيدرضا, بزرگ عPمة كه بود آن جستجوي در شيخ هنوز ولي بينرفت از آن اثر نيستو
ديوار كنار شرقي گوشة از پدرش هرگاه گفت: او به طباطبايي>ره9 بحرالعلوم آيةا� فرزند
مـيشود9 شـناخته مـختار آرامگـاه كنون ا كه >محلي ميكرد عبور كوفه مسجد جلويي
را مـحل آن داد دسـتور شـيخ ميخواند/ و بخوانيم فاتحه سورة مختار, براي ميگفت:
عبيد ابي بن مختار قبر <اين بود: شده نوشته آن روي بر كه شد آشكار سنگي و كندند
صحن از خارج در آرامگاه و جاست, آن مختار آرامگاه كه شد مشخص و است> ثقفي
و ديـوار ايـن از مختار آرامگاه به ورود محل چه گر بود واقع قبله ديوار پايين و مسجد
از بزرگان از گروهي از مطلب اين بود/ /ق9 >ه ١٢٨٥ سال حدود در آن, عمارت تاريخ
شـده نـقل نيز نجفي>قده9 تهراني خليل ميرزا حسينبن ميرزا شيخ عPمه جناب كهجمله گرانقدري كتاب در غروي اردوبادي علي محمد ميرزا استاد خبير ع�مة صورت, همان به را داستان اين از١ـ او است/ كرده نقل َعراقين, شيخ به استناد با نهاده, النضار> <سبيك را آن نام و نوشته مختار تنزيه به منحرفراجع راست راه از مختار كه بود معتقد سويي از عراقين شيخ شما, نظر به Jآيا ميگويد: چنين داستان خواستنقل وسيله بدين و كرد زيادي ت�ش او ياد و كر ذ احياي و مقبره ساختن در ديگر سوي از و است درشده انحرافي و اعتقاد در خللي ميدانست كه اين با بحرالعلوم آيةا� كند, اص�ح را خويش گذشته فـاتحهعملكرد سـوره بـرايش و مـيداشت گرامـي را آن و ميايستاد او آرامگاه روي بر دارد, وجود مختار مسلك

/ است١



١١٣ . QرضRثقفي عبيد ابي بن مختار آرامگاه تعيين

و نيست, صحيح مطلب اين سوگند, خدا به خير, ميزد, دامن مختار گمراهيهاي بر كار اين با و داشتندميخواند, اط�ع او نظر صحت و عقيده درستي از پيشين بزرگ علماي مانند نيز بحرالعلوم آيةا� و عراقين است/شيخ گرفته عهده بر را او سوي به دعوت و خدا راه در جهاد سنگين مسؤوليت كه ميدانستند و



كوفه تاريخ . ١١٤
ديگران@رض< و تمار ميثم آرامگاه تعيين

كـه است وسيعي ساختمان علي>ع9 حضرت منزل نزديك و كوفه مسجد خارج در
آن به زائران شد/ آويخته دار به سبخه در او است, واقع آن در تمار>رض9 ميثم آرامگاه

ميجويند/ ك تبّر بدان و ميروند جا
ذيالكفل نزديكروستاي آرامگاهش و شد دفن كوفه النخيلة باب در هجري رشيد
مـقام نـزديك مـرقدش و شـد سپرده ك خا به سبخه در ازدي عفيف عبدا�بن است/

است/ يونس>ع9 حضرت

در كه است ارت خباببن جمله از علي>ع9 حضرت نزديك ياران آرامگاه ثويه, پسدر جنگهاي و بدر جنگ در كه بود فضيلت با مهاجران نخستين از آنجناب گويد: استيعاب در عبدالبَّر ابن حضرت١ـ همراه به نهروان و صفين جنگ در شركت از پس و شد كن سا كوفه در كه اين تا يافت حضور آن /از سپرد١ جان كوفه در /ق9 >ه ١٣٩ سال



١١٥ . QرضRديگران و تمار ميثم آرامگاه تعيين

م/ ـ خواند/ نماز او جنازة بر حضرت و سپرد جان كوفه در ,HعJعلي

در را كوفه حكومت معاويه سوي از ابيه بن زياد كه دوراني در عبدي سهر بن جويرية
در را او جويريه, پاي دستو بريدن از پس زياد رسانيد/ قتل به را جويريه داشت, اختيار

آويخت/ دار به كوفه
علي>ع9 حضرت ركاب در وي شد/ كشته كوفه در حجاج توسط نخعي زياد كميلبن

يافت/ حضور صفين جنگ در
در و كرد شركت صفين جنگ در علي>ع9 حضرت همراه به تميمي قيس احنفبن

سپرد/ جان كوفه در /ق9 >ه ٦٧ سال
داشت حضور پيامبر>ص9 همراه جنگها همة و جنگبدر در انصاري, احنف سهلبن
تكبير پنج و نماز او جنازه بر علي>ع9 حضرت و سپرد جان كوفه در /ق9 >ه ٣٨ سال در و

خواند/
و خـيبر جـنگ در و كـرد بـيعت حـضرت بـا رضـوان بيعت در اوفي ابي عبدا�بن
وفات رسول>ص9 حضرت كه بود مدينه در هنوز و ُجست شركت آن از پس جنگهاي
سال در و ماند باقي كوفه در كه بود پيامبر يار آخرين او و آمد كوفه به آن از پس فرمود,

سپرد/ جان داد, دست از را بينايياش كه اين از پس /ق9 >ه ٨٦
كـه بـود كـوفه اهـل سـوي به او فرستادة حسين, امام شيري برادر يقطر, عبدا�بن
و شد, تكهتكه انداختو پايين به قصر باKي از را او دستيافتو او بر زياد ابن سرانجام

كرد/ چنين كوفه قاضي لخمي عمير عبدالملكبن گويند بريد, را سرش ازدي عمرو
ميثم و كميل آرامگاه جز به اينك بود; علي>ع9 حضرت كاتب رافع, ابي عبيدا�بن

است/ نمانده جاي بر ديگر آرامگاههاي از اثري و نشان هيچ تمار
گذشت/ روايات از بعضي در كه چنان شد, دفن حسين>ع9 امام سر حنانه در

جا آن گويند دارد, شهرت الصياغ حبل به كه است مكاني سهله, و كوفه مسجد ميان
است/ بوده ملعون ملجم ابن بدن سوزاندن محّل

امـام از مسـند صـورت بـه مـزارات جـميع و وسائل و بحارأ�نوار و الغري فرحة در



كوفه تاريخ . ١١٦
و نوح آرامگاه است; بهشت باغهاي از باغي كوفه, فرمود: كه است شده نقل صادق>ع9
اوصيا, سيد آرامگاه استو آن در وصي ششصد و پيامبر هفتاد و سيصد مرقد و ابراهيم

دارد/ قرار آنجا علي>ع9, حضرت
كس هيچ آرامگاه و رفتند دنيا از كوفه در صحابه از تن بيست و سيصد گويند: نيز و
نـزديك است تـپهاي نـام ثـويه, گـويد: مـجلسي نيست/ مشخص علي>ع9 حضرت جز
است/ علي>ع9 نزديكحضرت ياران آرامگاه آنجا و ميگويند, حنانه آن به كه ستوني

ياران تمام گويد: النجاة كتابفلك در نجفي قزويني مهدي سيد محدث كبير عPّمة
سيد و شدند, سپرده ك خا به نجف شهر در حنانه مسجد بلنداي بر علي>ع9 حضرت
اين خويش مزارنامههاي در نوري محدث و شPل خضر شيخ و بهبهاني آقا شبر عبدا�

كردهاند/ كر ذ را مطلب



١١٧ . كوفه مسجد آغاز به بازگشت
كوفه مسجد آغاز به بازگشت

آفـرينش از پيش كوفه, مسجد ميپردازيم, كوفه مسجد از مطالبي بيان به بار ديگر
من فرمود: پيامبر>ص9 به كه جبرئيل سخن به استناد با البته بود; آباد آدم>ع9, حضرت
با آدم>ع9 حضرت كه براين افزون ديدم; ويران بار بيست و آباد بار بيست را مسجد اين

كرد/ ويران را آن نوح طوفان بار اولين ساختو را كوفه دستخودش
را كشـتي نـوح كـه هـنگامي فرمود علي>ع9 حضرت گويد: سند كر ذ با روضتين در
آنگاه بجوشد, آب تنور از كه بود اين هPكتقومش پروردگارشدر و او وعدة ساختو
نوح>ع9 ـ شد خارج آب آن از يعني ـ جوشيد تنور گفت: نوح زن و جوشيد آب تنور از
كرد, بيرون خواست را كه هر و كرد كشتي خواستوارد كسرا هر و پوشاند را تنور روي
و نَْهِمٍر مُ بماء السماء ابواب ا ْحنى (فََفتَ ميفرمايد: خداوند برداشت/ را تنور درپوش سپس

و شكافتيم را زمين و باريد, فرو پياپي و فراوان آب و گشوديم را آسمان درهاي هنگام اين در ;١١-١٣ . قمر و١ـ الواح از كه كشتي بر را او و درآميختند هم با مقدر, اندازه به آب دو اين و كرديم جاري بسيار /چشمههاي م ـ كرديم; سوار بود, شده ساخته ميخها

نـوح دسـر)١ و الواح ذات علي حملناه و قدر قد امر علي الماء فالتقي عيونا ا0رض فجرنا
شد/ كاسته مسجد طول از ذراع هفتصد ساختو شما مسجد وسط در را كشتي

نوح همسر فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از سند كر ذ با روضتين در همچنين
به نوح شد, آبخارج تنور از گفت: و بود كشتي ساختن مشغول كه حالي در آمد وي نزد
از و پـوشانيد را آن روي و گـذاشت تـنور روي بر سرپوش و رفت آن سوي به سرعت
كرد باز را تنور روي يافت, فراغت كشتي ساختن از كه هنگامي كرد/ جلوگيري آب فوران

جوشيد/ تنور از آب برداشتو را آن سرپوش و
صادق>ع9 امام كPم و كرد بازسازي را كوفه مسجد نوح, طوفان, از پس گويد: براقي
امـام>ع9 گـذشت, نـيز كرد, ويران را كوفه مسجد كسي چه پرسيد: كه مفضل پاسخ در



كوفه تاريخ . ١١٨
ابـي بـن زيـاد و مـنذر بـن نـعمان و كسـري اصحاب سپس نوح, طوفان نخست فرمود:

كردند/ ويران را آن سفيان///
بـنا را آن عـجم پـادشاهان كه ميرسد نظر به چنين صادق>ع9 امام حديث ظاهر از
آن وسعت از ساخته, را آن نيز ابيه بن زياد و نعمان آل كاستند, مسجد وسعت از و كردند

كاستند/
بود/ كوفه مسجد بنيانگذار ابيه, بن زياد معارفگويد: كتاب در قتيبه ابن

ديـواري كـوفه شـهر اطراف در /ق9 >ه ١٥٥ سال در منصور گويد: كامل در اثير ابن
و كاظم امام بارگاه و علي>ع9 حضرت مرقد و آمدند كار روي بر بويه آل سپس ساخت,
امتداد كوفه تا و ساختند قناتهايي و كردند بنا جوامع مساجدو بازسازيو را جواد>ع9 امام
قنات كوفه تا و كردند, بازسازي را مطّهر زيارتگاههاي صفوي, پادشاهان همچنين دادند/
گذشت/ است, كرده نقل را آن نيز مجلسي كه شولستاني الدين شرف حديث و ساختند,

است/ شده بازسازي بار چندين كوفه مسجد كه ميشود روشن ما براي همه, اين با



١١٩ . كوفه در اماره قصر
كوفه در اماره قصر

در مداين فتح از بازگشت از پس تا داد دستور اسدي الهيجاء ابو به وقاص سعدبن
را آن اعـظم مسـجد و كـوفه نـيز او و كـنند, طـرحريزي را كـوفه مسـجد /ق ه ١٧ سال
قرار مسلمانان بيتالمال را آن و كرد بنا سعد براي قصري آن برابر در و كرد طرحريزي
ربود, را اموالي و راهيگشود بيتالمال به سپس و شد كن سا آن اطراف در خودش و داد
كنار به را آن و دهد تغيير را مسجد جاي تا خواست وي از نوشتو نامهاي عمر به سعد
نـمازگزارانـي مسجد, دهد, قرار آن قبلة سمت در را داراKماره و كند, منتقل داراKماره
عمر ميكنند/ حفظ را مسلمانان الماِل بيت و ميپردازند, نيايش به شب و روز كه دارد
بوذرجمهر بن روزبه نام به همدان اهالي از كشاورزي كرد/ منتقل جديد جاي به را مسجد
به تا ميكنم متصل هم به را داراKماره و مسجد و ميسازم تو براي قصري من عرضكرد:
خواست و كرد طرحريزي را كوفه قصر گذشته, نقشة طبق و درآيند واحد بنايي صورت
قصر مساحت همان در حيره اطراف در عجم پادشاهان قصر آخرين بقاياي از استفاده با
ساخت بيتالمال مقابل در را مسجد لذا نشد, داده او به كاري چنين اجازه ولي كند بنا را
از سـپس داد/ امـتداد قـبله راست سـمت در قصر انتهاي تا بيتالمال ابتداي از را آن و
قبلة همان حضرت>ع9 صحن و داد امتداد علي>ع9 حضرت صحن تا قبله راست سمت
صحن سمت به مسجد قبلة كه داد امتداد گونهاي به را مسجد ساختمان و است, مسجد
و سـعد قصر به كاخ آن گرفت, قرار قصر سوي به آن راست سمت و امير>ع9 حضرت
حكمرانان و پادشاهان و خلفا كاخ سعد, از پس و دارد شهرت داراKماره و اKماره قصر
محل بزرگترين كاخ, اين ميكردند/ اتخاذ آنجا را خويش تصميمات و توطئهها كه بود
به جنگها و حوادث و سخت شرايط بروز هنگام و بود درباريانشان و آنان براي اجتماع
سـبب بـه مروان عبدالملكبن كه بود استوار و آباد همچنان كاخ اين ميبردند/ پناه آن

كرد/ خراب را آن قصر نامباركي



كوفه تاريخ . ١٢٠
كتابتاريخخميس در يافت, وفات /ق9 >ه ٩٦٦ سال در كه مالكي, بكري ديار قاضي
را كـوفه امـاره قصر /ق9 >ه ٧١ سال در مروان عبدالملكبن ميگويد: 9٣٤٥ ص ,٢ >ج
عبدالملک و بود برابرش در مصعب سر و بود نشسته او كه بود اين سببش و كرد, ويران
و داشتيم مجلسحضور اين در زياد عبيدا�بن منو اميرمؤمنان! اي گفت: او به عمير بن
عبيدا� سر و بوديم نشسته عبيد ابي بن مختار و من و بود, مقابل در حسين>ع9 امام سر
و بود مقابلش در مختار سر و بوديم مجلس اين در مصعب و من بود, برابرش در زياد بن
اين شر از من و ميباشد/ محضرش در مصعب سر و نشستهام مؤمنان امير با من كنون ا
تـا داد دستور و برخاست فورا و لرزيد خود بر عبدالملك ميآورم/ پناه امير به مجلس

است: درآورده نظم به چنين گوي پارسي شاعري را گفتگو اين پـــند١ـ روي از عــــبدالمــــلك بــــر گــــفت هــــوشمند عــــرب ز مــــــردي جــــايگاهنــــــــادره ايــــن و مســــند هــــــمين روي بــــارگاه ايــــن و گــــنبد هــــمين مـــبادزيــــــــر چشــــمم دو كــــه ديــــدم چــــه آه زيــــاد ابــــن بــــِر ديــــــــدم و نــــهانبــــــــودم رويش ز خــــــــورشيد طــــــــلعت آســــمان ســــپر چــــون ســــري خــــداJصHتـــــــازه رســــول دســــتار صــــــاحب فــدا افســر و ســــر هــــزارش كــــه نــــورعينســــر را HسJفــــاطمه نــــبي, ســــبط HعJحســـين شــــهيدان شــــاه ســــر ســــپربــــود روي بــــه مــــختار بُــــــــدبـــــــر خــــيرهسر آن ســــر چــــــندي ز شــــدبــــــــعد مــــختار ســـــــِر او دســــــــتخوش شــد ســردار و ســر مـــصعب چــــو روزگــاربــــاز دگـــر تــــو بــــا كــــند چــــه تــــا كــار مــجازات بـــه مــــصعب ســــر نــــيستايــــن خــــــبردار درد, از كس هــــــــيچ نــــيست بــــيدار ديــــــــدة يك شــدآهكــــــــه ســرازيــر طــــاق, ايــــن خــــم نَــــه شــد ســير خــود, گـــردش از فــــلك م/نُــــه ـ شكست نتوان كه است طلسمي چه اين بست و بــند دريـــن كــــه هــــمينم مــــات

/ كنند١ ويران را قصر

م/ ـ است كرده نقل را سخن اين او زيرا باشد صحيح عمير عبدالملكبن شايد ٢ـ

قصر اين در ميگويد: 9١٤٨ >ص جوزي سبطبن الخواص تذكرة در عمير٢ عبيدبن
سر بود, شده گذاشته زياد ابن مقابل كه ديدم را حسين>ع9 امام سر ديدم/ عجيبي وقايع
مصعب سر و كردم مشاهده زبير مصعببن نزد را مختار سر و مختار برابر در را زياد ابن
طول مدت چه وقايع اين شد: سؤال او از ديدم, مروان عبدالملكبن مقابل در را زبير بن

دارد! سرانجامي چنين كه دنيايي بر واي كشيد; طول سال سه تقريبا گفت: كشيد؟



١٢١ . كوفه در اماره قصر
سـخن عـجيب اتـفاقات از يكي كه است آمده 9١١٨ >ص محرقه صواعق كتاب در
رديف دو در مردم و رفتم زياد ابن نزد كوفه در اماره قصر به است: عمير عبدالملكبن
بر آن از پس بود, او راست طرف در سپري روي بر حسين>ع9 امام سر و داشتند حضور
مصعببن نزد بودند, آمده گرد او نزد مردم و ديدم را زياد ابن سر و شدم وارد مختار
سر و رسيدم مروان عبدالملكبن حضور به و ديدم برابرش در را مختار سر و رفتم, زبير
نخواهي را سر پنجمين گفت: او كردم/ گاه آ ماجرا اين از را او و يافتم وي نزد را مصعب

كنند/ خراب را داراKماره تا داد دستور آنگاه ديد;
كرده كر ذ مدفون كنز از نقل به 9١٢٤ >ص نورا�بصار در شبلنجي مطالبرا اين مانند
پس و كرده نقل را گذشته حديث 9١٢١ ٢,ص >ج الذهب مروج در مسعودي ولي است,
روي بر كه را سقفي تا داد دستور و پريد جا از مروان <عبدالملكبن است: افزوده آن از
و خـباب وليـدبـن را حـديث ايـن ميگويد: سپس كردند>/ خراب داشت, قرار مجلس

كردهاند/ نقل ديگران///
منظور به را حفاري متخصصين از برخي بغداد, باستاني آثار مديريت روزها, اين در
زير آنها گمان به كه باستانيي آثار به تا فرستاد كوفه به اماره قصر كتشاف ا عمليات اجراي
يـابند/ راه بـرميدارد, پـرده شهر اين اسرار از كه كتيبههايي و است, شده مدفون زمين
بـراي داد: انـتشار را مـطلب اين اول, سال ,١٥ شمارة در بغداد چاپ ا�خبار, روزنامة
و درآمـد اجـرا بـه شـرقي شـمال و شـمال و شـرق جـهت سـه در حفاري بار نخستين
اتصال نتيجة در و شد پديدار متر هفت ارتفاع و متر چهار قطر به تقريبا بزرگ, ديوارهاي
١٧٠٠ نيز عرضآن و متر ١٧٠ قصر طول كه ميشود خارجيروشن داخليو ديوارهاي
چهار ميكنند, قطع را يكديگر خارجي ديوارهاي كه جايي آن, چهارگوشة در است/ متر
آجر از ساختمانها است/ متر چهارده آن محيط و متر شش برجي هر قطر دارد/ برجوجود
عربي سبك به آن ساختمان مهندسي كارهاي كه اين جز است, شده ساخته گچ و بزرگ
چنان شد, ساخته سرعت به بنا اين ظاهرا نپرداختهاند/ آن نقاشي و تزيين به ولي است/
در بـزرگي دِر است: بـوده در دو داراي قصر كه شد گفته شد, ويران نيز سرعت به كه
مختار آرامگاه آن مقابل و ميباشد جامع مسجد مجاور كه برجي نزديك شمال, سمت



كوفه تاريخ . ١٢٢
جامع مسجد جنوبي ضلع با كه غرب سمت در كوچكي در و دارد قرار ثقفي عبيد ابي بن

است/ همجوار
قابل كه ارزشمندي آثار آن, در كنون تا و دارد فرعيوجود و بزرگ برج چند قصر در
مرغوب سلطنتيبسيار شيشة نوع از شيشه تكه چند استجز نيامده دست به باشد, كر ذ
اين ولي ميساختند ظريف صنايع صاحبان كه آن امثال و شراب ظروف و جامها مانند

است/ نبوده كامل صنعت
قطعات و بود نرفته كار به آن در شيشه كه دندانهدار سفال از مختلفي قطعات به آنها

يافتند/ دست شيشهاي سفال از كمي
ميشود معلوم كه يافتند بود, شده نوشته <دار> كلمة آن روي بر مُنقشكه آجري همچنين

است/ ديگري مكتوب آجر چندين جزء آجر, اين
بود, گذشته عصرهاي چاقوهاي شبيه مسكه يكقطعه مسو از مختلفي پولهاي به آنان
براي ظاهرا كه آوردند دست به گون گونا سنگهاي از قطعه چند همچنين يافتند, دست

است/ ميشده گذاشته مرمر سنگ ستونهاي زير و رو يا و ميرفته كار به درها قفل
دست گوناگون رنگهاي و مختلف اندازههاي و متنوع, شكلهاي با آجرهايي به آنها
آشور و كلده پادشاهان رسم كه چنان ديوارها نقاشي و تزيين عدم آKيشيو بي از يافتند/
مـعلوم آن, سـادة بسـيار مهندسي سبك از همچنين و است, بوده اسPم ظهور از پيش

است/ اسPمي بناهاي از داراKماره كه ميشود
عرض و متر هشت طول با اتاقي است, متصل مسجد ركن به كه غربي شمال ركن در
اتاق چهار اتاق, اين كنار و مسجد از بعد استو در دو داراي اتاق اين دارد, وجود متر پنج
يا اتاقها شايد كه شد كشف ديگر بناي چند قصر, داخل در همچنين, دارد/ قرار كوچك

است/ بسيار قصر در آنها تعداد كه بوده گون گونا انبارهايي
به كه كس هر هنوز و بود شده معطر مشك با كه شد پيدا اتاقي شرقي, شمال زاوية در
بسـيار رايـحه اتـاق, ايـن مـيكند/ احسـاس را مشك تـند بـوي مــيشود, نــزديك آن

است/ عطر شديد بوي از كنده آ و دارد شگفتانگيزي
با كه شد كشف مييافت, جريان قصر داخل از كه آب مجراي چند قصر اطراف در



١٢٣ . كوفه در اماره قصر
كندابها انتقال براي كه فاضلآب چاههاي به مجاري اين شايد بود, شده ساخته آجر گچو
در بودهاند/ قصر به رودخانه از آشاميدني آب مجاري يا و داشته اتصال بودند شده تعبيه
كشف بود, شده ساخته سنگ و شن با كه چاههايي و فاضPب چاه چند نيز قصر داخل

شد/



كوفه تاريخ . ١٢٤
است كوفه به مربوط زمان آخر فتنههاي

نقل به زمان>عج9 امام ظهور عPمتهاي باب در 9١٣ >ج بحارا�نوار در مجلسي عPمه
از مسـند صـورت به او و عبدالحميد عليبن سيد از ايمان اهل سرور كتاب صاحب از
علي>ع9 حضرت <از گفت: كه كرده روايت نباته اصبغبن از مرفوع صورت به او اسحاقو
راهـهاي به من زيرا نيابيد مرا كه آن از پيش بپرسيد من از ميفرمود: مردم به كه شنيدم
تمام احوال و اوضاع به گاه آ و آشنا ما خاندان از امامي هر داناترم; زمين راههاي از آسمان
(انَّما مـيفرمايد: آيه اين در متعال خداوند كه چنان ميباشد, حكومتش و وKيت اهل

است/ رهبري را قومي هر و هستي بيمدهندهاي تو كه نيست اين جز :٧ . رعد ١ـ

كه آن از پيش نيابيد, مرا كه آن از پيش بپرسيد من از مردم اي , هاد)١ قوٍم ولكل منذٌر انت
خود مهار بر رميده صاحبش دست از سركش شتر مانند و بگيرد پا اميه بني فساد و فته
و عPيم آن, براي و فرمود: كه آن تا شود برافروخته غرب سمت از آتشي شعلة نهدو گام
پيچ بردن بين از خندق, حفر نگهبانانو وسيلة به كوفه محاصرة نخست است: نشانههايي
هيكل, شدن پيدا شب, مّدتچهل به مسجدها شدن تعطيل كوفه, كوچههاي خمهاي و
آتش در دو هـر كـه مقتولي و قاتل كوفه, بزرگ مسجد پيرامون پرچمها شدن برافراشته
شخصي كوفه, بيرون در نفر هفتاد يا زكّيه نفس شدن ُكشته مرگ, و قتل شيوع گرفتارند,
در شكـنجه با مظّفر اسبع شدن كشته و ميكنند جدا بدنش از سر مقام و ركن ميان كه
كه ميكند اعزام كوفه به را نفر هزار سي و صد سفياني فرمود: كه جا آن تا بيعةاKصنام,
در كـوفه در كرده, حركت آنان نفر هزار سي جا آن از ميآيند/ فرود فاروق و روحا در
حـمله مـردم بـه جـمعه روز و مـيآيند فـرود است, واقع نخيله در كه هود>ع9 آرامگاه
در ميگويند/ ساحر كاهن باو كه است سركشي ستمكار كوفه, كم حا روز آن در ميكنند/
خـارج آنـان بـا جـنگ قصد به كاهنان از نفر هزار پنج با >بغداد9 زوراء كم حا هنگام آن

بازگشت به فهرست



١٢٥ . است كوفه به مربوط زمان آخر فتنههاي
شدن سببجاري به مردم و ميرسانند قتل به كوفه پُل روي را نفر هزار هفتاد و ميشوند
خـودداري فـرات بـه رفـتن از روز سه مّدت به اجساد تعفن بوي و شدگان كشته خون
اسـارت بـه نـديده, را آنـها چـهره و دست كسي كه كره با دختر هزار هفتاد و ميكنند,
نفر هزار يكصد آن, از پس ميبرند/ غري يعني ثويه به نهاده محملها در را آنها و ميروند
از كسي كه اين بدون ميكنند, حركت دمشق سوي به شده, خارج كوفه از منافق مشركو

م/ ـ Hالعماد ذاِت Jِاَرَم دارد اشاره فجر سوره هفتم آية به جمله اين ١ـ

بدون خراسان از پرچمهايي و است باشكوه ارم١ شهر همان جا آن و كند جلوگيري آنها
آنان نيزههاي سر ميآيند, مشرق سوي از نيست ابريشم و كتان پنبه, جنس از كه عPمت
ايـن است/ پيامبر خاندان از مردي آنها پيشواي و است شده زده >پيامبر9 كبر سيدا ُمهر
ماه يك ميدمد, غرب به معطر مشك مانند آن رايحة و ميشود پديدار شرق در پرچمها
بـه كـه ايـن تـا مـيگيرد, جـاي مـردم دل در جـا همه آنها ترس و بيم آمدنشان از پيش

ميآيند/ كوفه به خود پدران خونخواهي
كه كرده روايت يمان بن حذيفة از سند كر ذ با ثعلبيو تفسير از نقل به بحارأ�نوار در
و شـد, يـادآور ميپيوندند, وقوع به غرب و شرق مردم ميان كه را فتنهاي پيامبر گفت:
تا ميكند خروج حاصل بي خشكو سرزميني از سرعت به سفياني ترتيب بدين فرمود:
سپاهي شرقو سمت به سپاهي ميكند, روانه را سپاه دو و ميآيد, فرود دمشق در كه اين
هزار سه از بيش و ميآيند فرود بابل سرزمين در بغداد شهر طريق از تا مدينه, سوي به
هجوم كوفه به سپس ميدهند,/// قرار تجاوز مورد را زن يكصد از بيش و ميُكشند را نفر
خـارج كـوفه از شـام تـصاحب قـصد بـه آن از پس ميكنند/ ويران را آن اطراف آورده,
بـه را آنـها پرداخته, آنها تعقيب به شده خارج كوفه از بخشي هدايت سپاه و ميشوند
غنيمتهايي و اسيران و نميبرد, در به سالم جان معركه آن هيچكساز ميرساندو هPكت
به روز شبانه سه شده, وارد مدينه به دوم سپاه ميكنند, آزاد بودند آورده دست به كه را
بيداء به كه زماني و ميشوند خارج مكه قصد به سپس ميپردازند, آن غارت و چپاول
جبرئيل كن, نابود را آنها و برو ميفرمايد: او به و ميفرستد را جبرئيل خداوند ميرسند,
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تنها و ميبرد فرو زمين در را آنها خداوند و ميآورد, وارد لشكر آن به ضربهاي پايش با

ميبرند/ در به سالم جان معركه اين از ُجهينه قبيله از مرد دو
امـام از وي كـه مـيكند نـقل جـابر از مسند صورت به كتابالغيبة در طوسي شيخ
مـيخواهـي جابر! اي فرمود: ميپيوندد؟ وقوع به واقعه اين هنگام چه پرسيد: باقر>ع9
فزوني كوفه و حيره ميان شدگان كشته تعداد كه زماني ميدهد, رخ كي واقعه اين بداني

يابد/
با سپاهياني خراسان از فرمود: كه شده روايت باقر>ع9 امام از نقل به كتاب همين در
كند ظهور مهدي>عج9 حضرت كه هنگامي ميشوند, خارج كوفه قصد به سياه پرچمهاي

ميشوند/ برانگيخته او با بيعت براي
فتح سال در فرمود: كه شده نقل صادق>ع9 عبدا� ابي از سند كر ذ با كتاب اين در
وارد كـوفه كـوچههاي به حّتي و ميشود شكافته فرات رود حضرت, ظهور سال يعني

ميشود/
فرمود: كه كرده روايت باقر>ع9 امام از مسند صورت به الدين كمال ا در صدوق شيخ
حـضرت هـرگاه مـيشوند, خارج كوفه قصد به خراسان از سياه پرچمهاي با سپاهياني

ميكنند/ بيعت وي با كند ظهور مهدي>عج9
مردي فرمود: كه كرده روايت علي>ع9 حضرت از مسند صورت به كتاب همين در
گـمان بـبيني را او گر ا ميكند/ خروج از/// بزرگ سري با رو آبله زشت, القامه, متوسط
ـ دارد آبجاري امنيتو آرامشو كه بلندي سرزمين به كه اين تا دارد يكچشم ميكني
فـرمود: امـام>ع9 مـينشيند/ مـنبر روي بر و ميشود وارد ـ است كوفه سرزمين منظور
بـراي را آن خداوند ميرسند/ هPكت به نفر هزار صد كه ميدهد رخ شام در زلزلهاي
داد رخ پيشامدي چنين هرگاه ميدهد/ قرار عذاب كافران براي بركتو رحمتو مؤمنان
نـزديك مـغرب جـانب از كـه بـنگريد زرد پرچمهاي و كستري خا يابوهاي صاحبان به
فراز بر و آمده مغرب سمت از كه ابري به هنگام اين در آيند/ فرود شام در تا ميشوند
مـنتظر آن, از پس بـنگريد/ است, گـرفته قـرار حـرستا نـام بـه شـام روستاهاي از يكي
رهايي آن از نومه كسجز هيچ و ميافكند سايه شما بر پنهان بيهدفو فتنهاي / باشيد///



١٢٧ . است كوفه به مربوط زمان آخر فتنههاي
است/ گاه آ مردم باطن از كه كسي فرمود: كيست؟ نومه شد: عرض نمييابد,

حضرت فرمود: صادق>ع9 امام ميگويد: سند كر ذ با الدين قطب جرايح, و خرايج در
همگي و ميكنند خروج هاشم بني از نفر دوازده كه زماني تا نميكند خروج قائم>عج9
زكّيه, نَْفس قتل و مهدي>عج9 حضرت قيام ميان و ميخوانند خويش سوي به را مردم

است/ فاصله روز پانزده تنها
قـرار مسـعود عبدا�بن خانه ز ا پس كه كوفه مسجد ديوار انتهاي هرگاه گويد: وي
را آن كننده ويران ولي ميكند سقوط فPن بني حكومت هنگام آن در شود ويران دارد,

نميكند/ بنا دوباره
از پـيش فـرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از مسند صورت به الدين كمال ا در
به سرخ ملخهاي موقع بي هجوم و سفيد مرگ و سرخ مرگ مهدي>عج9 حضرت ظهور
مرگ از منظور و شمشير با شدن كشته سرخ, مرگ از مراد ميپيوندد/ وقوع به رنگخون

است/ طاعون سفيد,
آن منتظر كه امري اين فرمود: كه شده روايت حسن>ع9 مام ا از نقل به الكلم جوامع در
جسته, بيزاري ديگر برخي از شما از برخي كه آن از پس مگر نميپيوندد وقوع به هستيد
كـفر نسـبت ديگـر بـعضي بـه شما از بعضي و بيندازيد, دهان آب يكديگر صورت به
هنگام, آن در كه است اين خيرش فرمود: است؟ آن در خيري چه شد: عرض بدهيد;

ميَبرد/ بين از را اينها همة و ميكند ظهور مهدي>عج9 حضرت
قائم, ظهور از پيش فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از نقل به كتاب همين در
مـرگ ميشوند/ دچار بدان نفر پنج نفر, هفت هر از و ميآيد پديد سفيد و سرخ مرگ

است/ طاعون سفيد مرگ و شمشير با شدن كشته سرخ
شنيدم باقر>ع9 امام از گفت: كه شده روايت ثمالي حمزة ابو از نقل به كتاب همين در
و نشانهدار مPئكه وسيلة به را او خداوند, كند, ظهور محمد>عج9 آل قائم گر ا فرمود: كه
جـبرئيل مـيرساند; يـاري كّروبيان و ميآيند زمين به آسمان از كه آنها و كشيده صف
بيم رعبو ميكنند, حركت سمتچپ اسرافيل سمتراستو ميكائل, آنها, پيشاپيش
جاي آنها دل در راه, يكماه اندازة به آنها چپ راستو سمت و سر پشت پيشاپيشو آنها
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مهدي>عج9 حضرت با كه كسي نخستين هستند/ او روبهروي مقّرب مPئك و ميگيرد,
او هـمراه است/ عـلي>ع9 حـضرت وي از پس و مـحمد>ص9 حـضرت مـيكند, بيعت
چـين, روم, سـرزمينهاي فتح در را وي آن, وسيله به خداوند كه است آخته شمشيري
حـمزه! ابا اي فرمود: حضرت ميدهد/ ياري خزر, و شاه كابل هند, سند, ديلم, ترك,
و Pب فتنه, زلزله, شديد, ترس به مردم كه زماني مگر نميكند قيام مهدي>عج9 حضرت
عربها ميان شمشير, و ميشوند, Pمبت طاعون به اينها از پيش ميشوند, دچار مصيبت
وجـود بـه كـندگي پرا دينشان در و شديد اختPف مردم, ساير ميان و ميافكند جدايي
بـه آنـان تـجاوز مـردم, آزمندِي شّدت علت به و ميشود, دگرگون احوالشان و ميآيد
يأس كه هنگامي و ميكنند طلب خدا از شام و صبح هر خويشرا مرگ يكديگر, حقوق
حـال بـه خـوشا ميكند; ظهور مهدي>عج9 حضرت باشد, گرفته فرا را همه نوميدي و
مخالفت او با كه كسي بر واي و باشد, وي ياران جمله از كرده, مPقات را ايشان كه كسي

ميرود/ شمار به وي دشمنان از صورت اين در كه كند سرپيچي فرمانش از كرده,
دست در را حكومت زمام جديد داوري سنتو كتابو و فرمان با وي افزود: سپس
توبة و ميكشد را ناشايست انسانهاي همة ميكند, برخورد شدت به عربها با ميگيرد/

ندارد/ اثري او در افراد سرزنش و نميپذيرد كسرا هيچ
شنيدم باقر>ع9 امام از گويد: كه شده روايت مسلم محمدبن از نقل به كتاب همين در
بيشترشان ميكند, چه ظهور از پس مهدي>عج9 حضرت ميدانستند مردم گر ا فرمود: كه
قـريش از حـضرت ابـتدا نباشند/ زيادش كشتار شاهد تا نبينند را او ميداشتند دوست
از او ميگويند: مردم بيشتر كه جايي تا ميرساَند قتل به را آنها شمشير با و ميكند شروع
روا مهرباني و رحم ما به نسبت بود, محمد>ص9 آل از گر ا نيستزيرا پيامبر>ص9 خاندان

ميداشت/
براي فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از و بصير ابي از نقل به كتاب همين در
است; خورش بدون غذايش و خشن لباسش سوگند! خدا به نكنيد, شتاب قائم ظهور

است/ شمشير ساية در مرگ و ميباشد شمشير همانند وي
عرب و او ميان كند, ظهور مهدي>عج9 حضرت گر ا فرمود: باره اين در صادق>ع9 امام



براي ميرساَند; قتل به شمشير با را آنان او ميكند; قضاوت شمشير تنها قريش, قبيلة و
او است; نيمكوب جو غذايش و خشن لباسش سوگند! خدا به نكنيد, شتاب ظهورش

است/ شمشير ساية در مرگ و ميباشد شمشير همانند
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كند, ظهور مهدي@عج< حضرت هرگاه
بود خواهد كوفه مسجد حكومتش مقّر

كـه شده روايت صادق>ع9 امام از اصبغ اسعدبن از مسند صورت به بحارأ�نوار در
ندهد/ دست از را آن دارد, خانهاي كوفه در كس هر گويد:

ظهور ما قائم هرگاه فرمود: كه شده روايت صادق>ع9 امام از نقل به عمر مفضلبن از
و است در هزار داراي كه ميشود ساخته مسجدي كوفه, مسجد پشت در او براي كند,
بر سوار مردي جمعه, روز گر ا كه حّدي تا دارد امتداد Pكرب رودخانة تا كوفه خانههاي

نميرسد/ جمعه نماز به شود منزلشخارج از جمعه نماز خواندن قصد به قاطر
كوفه مسجد وارد مهدي حضرت كه هنگامي فرمود: كه شده روايت باقر>ع9 امام از
خواندن نماز مانند شما با خواندن نماز خدا! رسول فرزند اي ميگويند: او به مردم شود,
نجف به حضرت آنگاه ندارد; را ما گنجايش مسجد اين ولي است پبامبر>ص9 سر پشت
پشت و دارد, را مردم گنجايش استو در هزار داراي كه ميريزد را مسجدي طرح رفته,
در و بـرسد نـجف بـه تا ميكند جاري رودخانهاي غري طرف به حسين>ع9 امام مرقد

ميكند/ بنا آسيابهايي راه, دو و پلها رودخانه, دهانة
از علي>ع9 حضرت ميگويد: كه شده روايت العرني حبة از نقل به الكلم جوامع در
بـا و مـيپيوندند, يكديگر به حيره9 و >كوفه شهر دو اين فرمود: و رفت حيره به كوفه
و كوفه ميان زمين از ذراع يك كه ميرسد فرا زماني افزود: و كرد اشاره حيره به دستش
در ٥٠٠ كه ميشود ساخته مسجدي حيره, در و ميشود, فروخته دينار دو مبلغ به حيره
را آنان گنجايش كوفه مسجد زيرا ميخواند نماز جا آن در مهدي>عج9 حضرت و دارد
آن آيا مؤمنان>ع9 امير اي كردم: عرض ميخوانند/ نماز عادل امام دوازده آن در و ندارد
چـهار آنـها براي فرمود: ميگيرد؟ بر در را حاضر نمازگزاران از نيمي كوفه مسجد روز,
مسجد طرف دو در مسجد دو استو كوفه مسجد آنها كوچكترين كه ميشود بنا مسجد

بازگشت به فهرست



١٣١ . /// كند ظهور QعجRمهدي حضرت هرگاه
اشاره عرنيين بصريينو رودخانه سوي دستشبه با و سمتـ اين از ميشود ساخته كوفه

/ ـ كرد
روايت وي از طوKني حديثي در باقر>ع9 امام از بصير ابي از نقل به كتاب همين در
را مسجد چهار و ميرود كوفه به كند ظهور مهدي>عج9 حضرت هرگاه فرمود: كه شده
كرده, خراب باشد بالكن داراي زمين روي بر كه مسجدي هر و ميكند ويران شهر اين در
راه بلنديهاي و پستيها همة داده, وسعت را اصلي جادة و ميكند, مصالح از انباشته را آن
خـراب دارنـد, قـرار جـادهها كـنار در كـه را ناودانهايي و مستراحها و ميكند, هموار را
و چـين كشـورهاي و مـيدارد بـپا را سنّتها همه و ميبرد بين از را بدعتها تمام ميكند/

/ و/// ميكند فتح را ديلم كوههاي و قسطنطنيه
حـضرت هـرگاه فـرمود: كـه شـده روايت بـاقر>ع9 امـام از نـقل بـه مأخذ همين در
كس هيچ كه ميدهد ندا او منادي برود, كوفه به بخواهد و كند ظهور مكه در مهدي>عج9
را آن پس بياورد, خود با را عمران>ع9 موسيبن سنگ بلكه نياورد, همراه به آب و غذا
ميجوشد آن از چشمه ميگذارند, زمين به سنگرا آن كه منزلي هر در و ميكنند شتر بار
توشة آن و ميشود سيراب باشد, تشنه كس هر و ميشود سير باشد, گرسنه كس هر و

آيند/ فرود دارد, قرار كوفه پشت كه نجف در تا است راهشان
حضرت از گفت: كه كرده روايت باقر>ع9 امام از جارود ابي از نقل به كتاب همين در
عرض نميبينيد; را او شما جارود! ابا اي فرمود: ميكند؟ ظهور كي شما قائم كردم: سؤال
ما قائم ميبينند, را او هستند, همزمان وي با كه كساني فرمود: چطور؟ او معاصراِن كردم:
ولي ميخواَند فرا را مردم روز سه و ميكند ظهور حق به شيعيان, نوميدي ئاسو از پس
بـه را خـود امـام مـيرسد, فـرا چهارم روز كه هنگامي و نميدهد پاسخ او به كس هيچ
مسـتجاب دعـايش و فـرما, ياري مرا پروردگارا! ميگويد: آويخته, كعبه خانه پردههاي
زيـنهاي و كـردند يـاري را پـيامبر>ص9 بدر جنگ در كه مPئكهاي به خداوند ميشود/
نيز آنان كنند بيعت امام>ع9 با تا ميفرمايد امر نگذاشتند, زمين رابر سPحهايشان اسبانو
به امام>ع9 گاه آن ميكنند, بيعت وي با نيز مردم از نفر ده و سيصد سپس ميكنند/ چنين
جز كه ميُكشند را نفر پانصد و هزار و شود خشنود خدا تا ميرود مدينه به مردم همراه
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و ميكند ويران را آن ميشود, حائطوارد مسجد به سپس نيست/ آن در كسي ربيبيه فوج
خارج كوفه از نفر هزار شانزده و ميكند حركت كوفه سوي به كرده, خراب را شهر ديوار
نفاق و هستند نبرد آماده سPح در غرق ديني, فقيه قرآن, قاري كه حالي در ميشوند,
تـو به ما كه بازگرد, فاطمه! فرزند اي ميگويند: يكصدا همگي است, گرفته فرا را آنان
با شب تا عصر از ميكند; حمله آنها به كوفه پشت در دوشنبه غروب امام نداريم/ نيازي
يارانش و نميبرد در به سالم جان كس هيچ و ميرساَند قتل به را همه و ميجنگد آنها
شده كوفه وارد آنگاه است/ خداوند به تقرب ماية خونهايشان و نميبينند, آسيبي هيچ

شود/ خشنود خدا تا ميُكشند آنقدر
عرض آن از پس كردم/ درنگ مدتي و نفهميدم را امام>ع9 كPم معناي ميگويد: راوي
ابا اي فرمود: چيست؟ شود9 خشنود خدا >تا جمله از شما منظور شوم, فدايت كردم:
مـادر از مـهدي>عـج9 حـضرت كـه حالي در كرد وحي موسيى مادر به خداوند جارود!
ميباشد, برتر زنبور از حضرت كه اين با كرد سفارش عسل زنبور به استو برتر موسي
فرمود: بلي/ كردم: عرض فهميدي؟ را مطلب فرمود: امام>ع9 كردم/ درك را مطلب پس
غار در نيز كهف اصحاب كه چنان ميكند حكومت سال ُنه و سيصد مهدي>عج9 حضرت
ظلم از كه آن از پس ميكند, پر قسط و عدل از را زمين و كردند درنگ اندازه كهفهمين
به را مردم او و ميگشايد او روي بر را غربزمين شرقو خداوند و باشد/ شده پر ستم و
حـضرت سـيرة بـه و مـيشود مشاهده پيامبر>ص9 دين تنها كه حّدي تا ميرساَند قتل
اجـابت را وي آنـها و ميخواَند فرا را ماه و خورشيد ميكند/ عمل داود>ع9 سليمانبن
امـر به او و ميكند وحي او به خداوند ميشود, نورديده در او پاي زير زمين ميكنند,

مينهد/ گردن خداوند
كـه شـهري نـخستين فـرمود: كه شده روايت باقر>ع9 امام از نقل به كتاب همين در
عصاي آن در كه غاري از توراترا استو كيه انطا ميرود, جا آن به مهدي>عج9 حضرت
كوفه اهل مردم, خوشبختتريِن فرمود: ميآورد/ بيرون است, سليمان انگشتر و موسي
هدايت پنهان امور به را مردم چون شد ناميده مهدي>عج9 حضرت, آن افزود: و هستند
كه اين وجود با بُكشد را او تا ميفرستد مردي سوي به را شخصي كه طوري به ميكند,
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مـيگويد, سـخن خـانهاش در شـخصي كـه هـنگامي و ندارند سراغ او از گناهي مردم

دهد/ شهادت او عليه ديوار كه ميترسد
نـجف پشت در را مـهدي حـضرت گـويا فـرمود: صـادق>ع9 امـام مأخذ, همين در
دو ميان كه است سوار سفيد و سياه اسبي بر برسد نجف پشت به وي هرگاه ميبينم,
شهرها تمام مردِم و ميآورد در حركت به اسبشرا سپس دارد, وجود نشانهاي چشمش
اهـتزاز بـه خـدا>ص9 رسـول پرچـم كه هنگامي است, آنان شهر در وي كه ميپندارند
مـPئكه اين و ميشوند قائم ظهور منتظر آمده, فرود وي نزد ملك هزار سيزده درآيد,
زمـان در اهـيم>ع9 ابـر حـضرت يـاران كشتي, در نوح>ع9 حضرت همراهان از: عبارتند
ملك هزار چهار وي, عروج هنگام عيسي>ع9 حضرت حواريون آتشو در وي افكندن
هزار چهار و آمدند, فرود بدر جنگ روز كه ملك سيزده سيصدو كشيده, صف نشانهدار
به و نشد داده اجازه آنان به ولي آمدند زمين به حسين>ع9 امام كنار در نبرد براي كه ملك
بود/ رسيده شهادت به حضرت>ع9 آمدند, فرود زمين به كه هنگامي و بازگشتند آسمان
ميان و ميگريند, قيامت روز تا حسين>ع9 امام مرقد نزد غبارآلود, و ژوليده حالتي با آنها

است/ مPئكه شد و آمد محل آسمان, و او آرامگاه
حـضرت كـه شـود خـبر بـا سـفياني هـرگاه فرمود: صادق>ع9 امام كتاب, همين در
پس كند, مPقات را امام تا ميرود وي نزد سپاهش با ميآيد, كوفه سوي از مهدي>عج9
بـه سـفياني آنگاه آوريد, من نزد را عمويم پسر ميفرمايد: رفته آنها نزد امام>ع9 آن از
وي به آنها ميگردد, باز سپاهش نزد سپس ميكند بيعت ايشان با و ميرسد امام خدمت
او بـه آنـهان ميكنم/ پيروي امام از و كردم اختيار اسPم ميگويد: كردي؟ چه ميگويند
پـيرو خود تو ميكنند, پيروي تو از ديگران كه حالي در گرفتي, بدي تصميم ميگويند:
روز, آن فرداي و ميجنگد ايشان با شب تا رفت, امام سوي به سفياني شدي/ ديگران
حضرت خداوند, كه اين تا ميپردازند, جنگ به هم را روز آن و ميگيرند, سر از جنگرا
را سفياني سپاهيان تا ميجنگند قدر آن و ميكند مسلط آنها بر را يارانش و مهدي>عج9
درختو آن شود, مخفي سنگي يا درخت پناه در مردي گر ا كه طوري به ميكنند, نابود
از درندگان و بُكش, را او است, آورده پناه من به كافري مرد مؤمن, اي ميگويند: سنگ
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اجرا به را الهي دستورهاي كوفه, در مهدي>عج9 حضرت ميشوند/ سير كافران گوشت
سپاهي ميدهد, تشكيل سپاه سه كوفه, در مهدي>عج9 حضرت فرمود: امام درميآورد/
و چـين بـه سپاهي و ميكند, فتح مسلمانان دست به را آن خداوند, كه قسطنطنيه به را

ميكند/ نصيبحضرت را آن فتح خداوند, كه ميفرستد, ديلم جبال به سپاهي
حـضرت گـويا فـرمود: كـه كـرده روايت صـادق>ع9 امـام از نـقل به كتاب همين در
تعداد به نفر, سيزده و سيصد او پيرامون كه ميبينم كوفه مسجد منبر روي بر را قائم>عج9
زمـين در مـردم بـر خـدا حكـمرانـان و برگزيده اصحاب كه دارند حضور بدر اصحاب
مـمهور Pط از مهري به كه ميآورد بيرون كتابي جامهاش درون از كه اين تا ميباشند,
مانند دشمن سپاه است/ داده خبر آن به خدا>ص9 رسول كه است امري اين استو شده
عيسي حضرت وزير, از >منظور وزير فقط كه طوري به ميرمند, او اطراف از گوسفندان
بـاقي وي نـزد ديگـر, سـردار يـازده و سرداران از فارسي سلمان و است9 مريم>ع9 بن
روي بـر آنـان بود/ سردار يازده داراي نيز عمران>ع9 موسيبن كه طور همان ميمانند,
ميگردند/ باز امام نزد به و نمييابند راهي امام طريق جز ولي ميپردازند گردش به زمين

ميدانم/ نميپذيرند, آنان ولي ميگويد, آنها به امام>ع9 كه را سخني سوگند, خدا به
فرمود: بصير ابي به كه شده روايت صادق>ع9 امام از نقل به بحارأ�نوار و وسائل در
كوفه مسجد بيتشوارد اهل همراه به مهدي>عج9 حضرت كه ميبينم گويا محمد, ابا اي
مـنزل آنجـا بلي, فرمود: است؟ امام منزل جا آن شوم, فدايت كردم: عرض ميشوند/
را پـيامبري هـيچ خـداونـد و است خـليل>ع9 ابـراهـيم حـضرت و ادريس>ع9 حضرت
كسي دارد, قرار خضر>ع9 حضرت منزل آن, در و خواند نماز آن در كه اين مگر برنگزيند
تمام استو گزيده سكنيى خدا>ص9 رسول خيمة در گويا كند, اقامت مسجد اين در كه
آن روي بر استكه سنگي مسجد, اين در هستند/ آن زيارت مشتاق ايمان با زنان و مردان
ك نيّتپا با و بخواند نماز كوفه مسجد در كس هر است/ شده ترسيم پيامبران همه تصوير
پناه خدا به كه نيست بندهاي هيچ و برآورد را او حاجتهاي خداوند كند, دعا خدا درگاه به

ميدهد/ پناه ميترسد, آنچه از را او خداوند, كه اين مگر برد
بگويم؟ روايت اين بيشاز فرمود: است؟ قدر همين مسجد اين فضيلت عرضكردم:



١٣٥ . /// كند ظهور QعجRمهدي حضرت هرگاه
خوانده دعا درگاهش به دارد دوست خداوند كه است محلي جا اين فرمود: بلي, گفتم:
عبادتپرودگار به آن در و كرده, زيارت را مسجد اين مPئكه, روز, شبانه هر در و شود,
آنجـا را نـمازهايم تـمام بـودم, مسـجد نـزديك شـما مـانند نـيز مـن گـر ا ميپردازند,
عرضكردم: كردم/ كر ذ استكه آن از بيش نگفتم كه را مطالبي محمد! ابا اي ميخواندم/
گفتم: بلي/ فرمود: است؟ كوفه مسجد در مهدي>عج9 حضرت هميشه آيا شوم فدايت

بود/ خواهد آنجا مهدي>عج9 قيامتحضرت روز تا فرمود: كيست؟ ايشان از پس
صـادق>ع9 حـضرت گفت: كه كرده روايت ثمالي حمزة ابو از نقل به بحارأ�نوار در
بلي, عرضكردم: ديدي؟ را وي كرد, خروج زيد عمويم كه شبي آيا اباحمزه اي فرمود:
شما منظور شايد كجاست سهيل مسجد گفتم: خواند؟ نماز سهيل مسجد در آيا فرمود:
فرمود: امام نخواند, نماز مسجد آن در خير عرضكردم: بله, فرمود: است؟ سهله مسجد
در را او يكسال خداوند ببرد, پناه خدا به و بخواند مسجد اين در نماز ركعت دو كه كسي
سـهله مسـجد ايـن فدايت, به مادرم و پدر كردم عرض ميدهد/ قرار خويش لطف پناه
منزل و رفت عمالقه قوم سوي به آن از كه اهيم>ع9 ابر حضرت خانة بله, فرمود: است؟
مسافران اقامتگاه مسجد, اين است/ آن در ميكرد خياطي آن در كه ادريس>ع9 حضرت
شـده تـرسيم آن روي بر پيامبران همة تصوير كه دارد قرار آن در سبزي سنگ و است
مردم عبور محل اعظم, فاروق مسجد اين و رفت, معراج به آنجا از پيامبر>ص9 و است,
هزار هفتاد و ميشود دميده صور در سهله مسجد در قيامت روز است/ كوفه از جزئي و
كه هستند افرادي ايشان و ميشوند بهشت وارد حسابرسي بدون و محشور آنجا از نفر
آنـان مـيكند/ بـرابـر چـندين را آنـان پـاداش و نـعمتها و ميپذيرد را آنها عذر خداوند
از را خـودپسندي و تكـّبر دارنـد دوست و هسـتند پـرهيزكاران و پيروزمندان پيشتازان,
ميكنند/ مPقات را خدا گويا كنند, زندگي الهي عدل در قيامت روز در كنندو خويشدور
ميدانسـتند و ميپرداختند خير كارهاي به و ميكردند, شتاب خداوند عبادت در اينها
و كـينه و نـميشوند, عذاب و بازخواست قيامت روز و بيناست ميكنند, آنچه به خدا
اهـواز كوه شهر اين وسط از ميشوند, مطهر ك پا مؤمنان و ميرود بين از آنها دشمني

ميشود/ آباد آنجا كه ميرسد فرا زماني و ميگذرد
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مسجد از پيامبر>ص9 فرمود: كه جمله اين از صادق>ع9 امام مراد شايد گويد: مجلسي
و آمد فرود كوفه مسجد در معراج شب در پيامبر وقتي كه باشد اين رفت, معراج به سهله
معنوي معراج منظور, يا كرد, عروج آسمان به آنجا از و آمد سهله مسجد به خواند, نماز

ميشود/ حاصل مؤمنان براي مسجد اين در كه است
موضعي از پيامبر>ص9 يعني است اعظم فاروق سهله مسجد فرمود: كه امام>ع9 كPم
حضرت آن, از مكاني در كه است اين مقصود يا رفت معراج به غار نام به مسجد اين از
كه است آمده ديگري روايت در كه چنان ميافكند, جدايي باطل حقو ميان مهدي>عج9

است/ الهي عدل مظهر مسجد, اين
به مردم عبور محل است, مردم عبور محل مسجد, اين فرمود: كه امام كPم از مقصود

ميباشد/ محشر سوي



كوفه به مكه از حجراVٔسود انتقال

كرده روايت علي>ع9 حضرت از نباته اصبغبن از نقل به بحارأ�نوار در مجلسي عPمة
نداده هيچكس به كه فرموده عطا شما به چيزي متعال, خداوند كوفه! مردم اي فرمود: كه
ابـراهـيم عبادتگاه ادريس>ع9, نوح>ع9, آدم>ع9, حضرت خانة بر شما عبادتگاه است,
فـرا زمـاني فـرمود: كـه آنجـا تا دارد/ برتري خضر>ع9/// برادرم پرستشگاه و خليل>ع9
مهدي>عج9 فرزندم عبادتگاه محل, اين و ميشود نصب آن در حجراKسود كه ميرسد

/ شد/// خواهد
بسا چه ميگويد: كه جا آن تا كه/// ميرسد فرا روزي گويد: كتابالبيان در >ره9 عPمه
كه ستم دشمنيو روي از نه گيرد, صورت حق به معصوم>ع9 سوي از نصبحجراKسود
مطلب اين به ميباشد/ حضرت>ع9 آن زمان ويژگيهاي جمله از موارد, از بسياري مانند
زمان آن ويژگيهاي شمار در جابهجايي و انتقال اين كه ميشود وارد خدشه طريق بدين
در ستم و دشمني روي از كه است واقعهاي روايات, اين منظور شايد است/ نشده كر ذ
و دادند انتقال كوفه به مكه از را حجراKسود كه طوري به پيوست, وقوع به قرمطيان زمان
تا داشت قرار مسجد آن در طوKني مدت به سنگ آن و كردند, نصب كوفه مسجد در
هنگام كه است مشهور يافت/ انتقال نخست جايگاه به و شد منقرض قرمطيان حكومت
نـاتوان حـملش از شتران از بسياري آن سنگيني سبب به كوفه به مكه از آن جابهجايي
بـاز مـيكرد/ حـمل را سـنگ شـتر, يك تـنها مكه, به آن گرداندن باز هنگام اما شدند,
از نيز عجيبي داستان كه صورتپذيرفت قولويه محمدبن عصر در حجراKسود گرداندن

كردهاند/ نقل وي
خروج /ق9 >ه ٢٩٣ سال در قرمطي زكروية كه بود اين حجراKسود, جابهجايي سبب
كردند اجابت را وي نيز آنان و خواند فرا خود سوي به را مردم و آورد جديدي دين و كرد
ميدانهاي از يكي در زكرويه كه اين تا كرد/ مردم عام قتل به شروع گرفتو Kبا او كار و

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ١٣٨
قتلو به /ق ه هفده و سيصد سال تا و شده جانشينوي قرمطي, ابوطاهر شد/ كشته نبرد
در شد/ مكه وارد ترويه روز در و كرد حركت مكه سوي به سپس پرداخت/ مردم غارت
و كرد غارت را اموالشان و عام قتل را حاجيان مكه, درههاي و خدا خانة و الحرام مسجد
جنگيدند وي با كرده قيام مكه مردم فرستاد/ هجر شهر به و َكند جاي از را حجراKسود
براي را يارانش از مردي و َكند را خدا خانة دِر ابوطاهر آنگاه كُشت/ را مردم همة او ولي
ملعون آن ولي سپرد, جان و كرد سقوط او ولي فرستاد خدا خانة پشتبام به ناودان كندن
در را مـقتولين سـاير و انـداخت زمـزم چاه در را شدگان كشته و شد خشمگين قرمطي
ميان برگرفته, را خانه پوشش و كرد/ دفن بودند رسيده قتل به كه جايي و مسجدالحرام
اين رفته, خدا خانه فراز بر ملعون آن كرد/ غارت را مّكه مردم خانههاي يارانشقسمتو

سرود: را شعر

انـا وافـنيهم الخلق يخلق انــا بــا� و بــا� انــا ١ـ

ميبرم١ بين از من و آفريد را مردم او است من با خدا و خدا با من
سرود: را شعر اين حجراKسود, كندن هنگام

ميريخت فرو آتشبرما آن فراز از ميبايست بود ما پروردگار عبادتگاِه خانه, اين گر ا
ما براي سودي هيچ كه نيرنگ, روي از آورديم حجبهجا دورانجاهليت, ماهمانند زيرا
پـروردگاري خـدا, جـز كـه را جـنازههايي كرديم رها صفا كوفه و زمزم ميان ما نداشت

صـبا فـوقه مـن النـار عــلينا لصب ربـنا مـعبد البيت هذا كان لو و غـربا٢ـ p و شـرقا تـبق لم حـلة مما جـاهلية حـجة حـججنا نــا pربـا ربّـها ســوي تــبغيى p جــنايز الصـفا و زمـزم بين تركنا انا و

نميُجستند٢
به و بود آنان نزد سال دو و بيست حجراKسود, است/ ابوطاهر كفر نشانة شعر, اين
دينار هزار پنجاه داشت, Pاستي بغداد بر با� راضي روزگار در كه ترك كم يكحا دستور
امتناع آن بازگرداندن از آنان ولي شد پرداخت قرمطيان به حجراKسود بازگرداندن براي
در و ببينند را آن مردم تا آويختند كوفه جامع مسجد بر و بردند كوفه به را آن و ورزيدند
گرفتيم را حجراKسود حكمي به گفتند: و بازگرداندند مكه به را سنگ ُنه, و سيصد سال
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بـاز خـود جاي به را حجراKسود قعده, ذي ماه در قرمطيان بازگردانيديم/ حكمي به و

گرداندند/
شده روايت قولويه, محمدبن جعفربن قاسم ابو از نقل به جرايح و خرايج كتاب در
كردم حج سفر قصد رسيدم, بغداد به هفت سيو و سيصد سال در كه هنگامي گفت: كه
خـدا خـانة در جـايگاهش بـه را حـجراKسـود قـرمطيان كـه بود سالي همان در اين, و
دست مـيكند, نصب را حجراKسود كه كسي به تا بودم عPقهمند بسيار و بازگرداندند
دوران در كه چنان باشد, زمان>ع9 امام كه مينهد, جايش در را سنگ كسي تنها زيرا يابم
آن در كرد مستقر گذاشتو مكانش در را حجراKسود زينالعابدين>ع9 حضرت حجاج,
را آنچه و شدم ك بيمنا جانم به نسبت كه حّدي تا شدم/ Pمبت سختي بيماري به من هنگام
نوشتم نامهاي ميرود, حرم به هشام ابن كه شدم خبر با نشد/ امكانپذير داشتم, قصد كه
بيماري همين با آيا كه اين و كردم سؤال عمرم مدت از نامه اين در دادم, او به كرده, ُمهر و
كـه است كسـي بـه نـامه ايـن رسـاندن مـن, مـنظور گـفتم: او به و نه؟ يا ميروم دنيا از

ميگذارد/ جايش در را ججراKسود
مـردم ازدحـام از مـرا تـا بـردم را كسـي خـود هـمراه رفتم, حرم به گفت: هشام ابن
تكـان دهـد, قـرار جـايش در را سنگ آن ميخواست شخصي هرگاه و كند, محافظت
راه از زيـباروي و گـندمگون جـوانـي, گهان نا زمان اين در نميماند, استوار و ميخورد
گـويا كه چنان آن ماند, استوار سنگ آن و گذارد جايش در و برداشت را سنگ رسيد,
در از جـوان آن و گـرفت Kبـا مـردم صداي و سر است, نكرده حركت جايش از هرگز
سـمت از را مـردم و رفـتم دنبالش به و برخاستم جايم از من شد, خارج مسجدالحرام
مردم شدهام, ديوانه من كردند گمان مردم كه طوري به ميكردم, دور او چپ و راست
سرعت به و شد جدا مردم از كه اين تا بودم شده خيره او به من و ميكردند باز برايشراه
برسم, او به نميتوانستم اين وجود با ميرفت, راه آهسته او ولي ميكردم دنبالشحركت
كرده, من به رو و ايستاد نميديد, را او من جز كس هيچ كه رسيد جايي به كه هنگامي
او به گفت: نامه به كردن نگاه بدون و دادم, او به را نامه داري, همراه چه جلو, بيا گفت:

ميكند/ زندگي ديگر سال سي تا او نباشد, بيماري اين نگران كه بگو
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رفت, و كـرد رهـا خود حال به مرا او نكردم, حركتي هيچ نگراني و ترس از گفت:
از پس گفت: هشام ابن كرد; گاه آ امام كPم از مرا و آمد من نزد هشام ابن گويد: ابوالقاسم
را خود وصيت, نوشتن و لوازم تهية با و شد, بيمار ابوالقاسم شد, سپري سال سي كه اين
بـراي تـو نگـرانـي شـد: گـفته او بـه داشت, جّديّت باره اين در و كرد آماده مرگ براي
پس فـرمايد, عـنايت تـندرستي و سـPمت تو به كه ميخواهيم خداوند از ما چيست؟
درگذشت/ بيماري همان به استو كرده غلبه من بر ترس امسال گفت: وي نباش/ نگران
و نوشته كوفه مسجد فضيلت بارة در كتابشكه در طباطبايي محّمد سيد بزرگ عPّمة
نقل است: گفته كرده اشاره بدان حجراKسود بازگرداندن مبحث در نيز مجلسي عPمه
مكـه بـه حـجراKسـود كـه شد خبر با بود, بغداد در قولويه محمدبن كه هنگامي شده
ببيند را زمان>عج9 امام تا شد سفر عازم حجر با همراه سبب بدين ميشود, بازگردانده
به كه هنگامي ميدهد/ قرار جايش در را حجراKسود معصوم>ع9, تنها كه ميدانست زيرا
مـورد افـراد از يكـي رو, اين از شد/ عاجز راه ادامه از مريضو شدت به رسيد, كوفه
و كرد اعزام آن به خدمت و مسجدالحرام برپايي منظور به بسيار دارايي با را خود اطمينان
اجازه تو به ميدهند قرار جايش در را حجراKسود كه هنگامي تا بخواه آنها از گفت: او به
امـام بـراي او وسـيله بـه را شـدهاي مُـهر نـامة هـمچنين و يابي/ حضور ركن كنار دهند
مـحلّش در را حـجراKسـود كـه كسـي بـه را نـامه ايـن گفت: او به و فرستاد زمان>عج9
شده امر بدان كه را آنچه و رسيد مكه به تا رفت او همراه امين شخِص آن بده, ميگذارد
به متصديان و دهند قرار جايش در را حجراKسود خواستند كه هنگامي و داد انجام بود
در را حـجراKسـود آمـده, عـرب سران و بزرگان يابد, حضور ركن كنار دادند اجازه او
حـجراKسـود جـايگاه بـرابـر به تا كردند بلند را پارچه آن هم با همه و نهادند پارچهاي
جايشگذاشت/ در برداشتو رويپارچه از سنگرا چهره, جوانيخوش گهان نا رسيد/
پشت سوي به كه اين تا شتافتم او دنبال به و رفت, بيرون مسجد داخل و مردم ميان از و
نزد نيز او بياور, برايم را قولويه محمدبن نامة فPن! اي زد: صدا و رفت مكه كوههاي
دعـا برايت من بگو, قولويه محمدبن به گفت: او و داد وي به را نامه و رفت امام>عج9
كه ميشوي Pمبت شديدي بيماري به تو و ميدهد, شفا را جانكاه درد اين خداوند كردم,
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زندگي تندرستي با ديگر سال سي تا و ميشود/ مأيوس بهبوديت از ميبيند را كستو هر
آنگاه ميگيرد/ را جانت بيماري بدون خداوند, شب فPن و ساعت فPن در و ميكني/
چون و است, زمان>عج9 امام او كه فهميدم حال گفت: فرستاده آن شد/ غايب امام>عج9

كرد/ نقل موKيش براي بود, شنيده و ديده كه را آنچه گشت, باز بغداد به
از نزديكانش و پزشكان و شد بيمار بارها سخت, بيمارِي آن از پس قولويه محمدبن
بيماري اين سبب به من ميگفت: و ميداد دلداري را آنها او ولي شدند نااميد او بهبودي
به و كرد جمع را دوستانش و بستگان رسيد, فرا موعود شب كه زماني نميروم/ دنيا از
بـيمارهاي به بارها تو گفتند: آنها ميروم, دنيا از ساعت فPن در امشب من گفت: آنان
به كه امشب و ميدادي دلداريمان شديم, مأيوس تو بهبودي از ما و شدي Pمبت سخت
او شـدي, خبر با كجا از و ميگويي سخني چنين چطور نيستي Pمبت مرضي و بيماري

درگذشت/ موعود ساعت در و كرد نقل برايشان را ماجرا
ميشود, نصب جايش در حجراKسود كه ميرسد فرا روزي ميگويد: همچنين وي
اين بيانگر سخن, اين چون كرديم, كر ذ ما كه باشد مطالبي تأييد در گفتار, اين بسا چه

ميپيوندد/ بهوقوع زمان>عج9 امام عهد به نزديك مذكور, حادثة كه است
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معناي به ـ كاف ضم به ـ كوفه واژة ميگويد: العروس كتابتاج آن, شرح قاموسو در
شني يا باشد, دايرهوار گفتهاند: برخي و باشد شده انباشته جايي در كه است سرخي شن

شني/ گونه هر يا و باشد مخلوط سنگريزه با كه
مسـلمانان مهاجرت محل و اسPم جهان مركز عراق, بزرگ شهرهاي از يكي كوفه
آن, از پـيش و آورد در شهر صورت به را آن وقاص, ابي سعدبن كه شده گفته و است

ساخت/ را كوفه اعظم مسجد او بوده, نوح>ع9 حضرت منزل
بـعضي بـودن, دايـرهوار برخـي است; شده اختPف كوفه, نامگذاري سبب بارة در
نـامگذاري سـبب را مـحل آن در سـرخ شن وجود ديگر گروهي و آن در مردم اجتماع
كوفه جا آن به شن, با آنجا ك خا بودن آميخته سبب به وي نو ديدگاه طبق بر ميدانند/
آب ولي شد كوفه وارد طماح منقذبن حصينبن دختر رامة ميگويد: صاغاني ميگويند/

سرود: را اشعار اين نساختو او به كوفه هواي و
و مـن مـيان كـه حـالي در بـمانم كوفه در شب يك ميتوانم آيا ميدانستم كاش اي
دهـد نـجاتم كرد, تشويق كوفه به سفر براي مرا كه كسي گر ا است فاصله رود كوفةدو

النــهران الكـــوفة بــــين و بــــيني و ليـلة ابــيتن هــل شــعري اpليت شــنآن١ـ مــن و عـــمر مــــن فــــ�بد لها شاقني الذيى منها ينجني فان
/ كنم١ زندگاني كينهتوزي با گزيرم نا

حـازمي ابيبكر از مسلم شرح در را مطلب اين نووي ميگويند, كوفان شهر اين به
كردهاند/ كتفا ا آن ضّم به آنان استو كرده نقل او جز و حافظ

است: سروده نواسچنين ابو

صـبـري ظـرفائها من عدمـت و مــذهبهـا كـوفـان بـنا ذهـبت ٢ـ
/ كنم٢ صبر آن بزرگوار اهالي ديدن براي نميتوانم ديگر برد خود سوي به را ما كوفه
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ميشد/ ناميده آن به گذشته در كه است كوفه ديگر نام كوفان, ميگويد: ليحاني

فـتح به كوفان است: گفته وي ميگفتند; كوفان كوفه, به درگذشته ميگويد: كسائي
عـرب كPم در ميگويد: كه است كرده نقل عباد ابن از را مطلب اين و ميشود خوانده
الجند كوفة كوفه به شد/ خواهد كر ذ درآينده كه چنان است, گوفان شهر آن است: آمده
عمر زمان در و شد طرحريزي آن در عرب نقشههاي عثمان, دوران در زيرا ميگويند هم
همان او و گرفت/ عهده به را نقشهها اين طرح ثقفي عوف اقرعبن سائببن عباب, در
شدو اصفهان كم سپسحا داشت/ نهاوندحضور فتح در مقرن نعمانبن با كه است كسي

هستند/ آنجا در او نسل هنوز درگذشتو همانجا
ميسرايد: چنين عبشمي طبيب بن عبدة

پـيشامدهاي تأثـير مـحبتش و مـهر ساخت خانه الجند, كوفة در كه مهاجري زن آن

غـول دهـا و غالت الجند بكوفة مـهاجرة بـيتا ضربت التيى ان ١ـ

/ گرفت١ قرار گوار نا
كشي نقشه سپس و مسطح را آن كه است كوچكي كوه آن و شد/ ناميده كوفان كوفه;

شد/ نقل كسايي و لحياني از بيشتر نظريه, اين كردند/
به را كوفه پرويز, زيرا است گذاري وا معناي به كه شده گرفته ُكيف از كوفه كلمة يا
چون استو ُكيفه ُكوفه, اصل است/ كشور از قسمتي كوفه, كه اين يا و كرد گذار وا بهرام
اين از كوفان كه اين يا و است/ شده تبديل واو به ياء بوده, مضموم آن ماقبل و كن سا ياء
هستند, كُوفان در گروه آن گفتهاند: كه شده برداشت ميشود كوف ُكْيف, و عرب سخن

است/ شده نقل اموي از ضم و عباد ابن از فتح كه كاف] فتح[ به و ضم به
كـوه كـه ايـن بـراي يا است, مناعت و عزت معناي به مشّدد واو و حركت با فان كُوَّ
كوفه وقاصخواست سعدبن كه هنگامي يا است برگرفته در را آن كاف مانند <ساتيذما>
مـحل ايـن در گفته آنها به و بود مسلمانان براي منزلتي و مقام ايجاد هدفش كند, بنا را

م/ ـ المكان هذا فيى تكّوفوا گفت: آنها به و برد كار به را تكوف واژه سعد, ٢ـ
ابـن كـه بود مفضل سخن اين بنشينيد, و بزنيد كنار را شنها اين گفت: يا كنيد٢ اجتماع

است/ كرده نقل را آن سيده
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و رفت منبر باKي ساخت را كوفه مسجد زياد, عبدا�بن كه هنگامي گويد: ياقوت
زمين روي بر آن مانند كنون تا كه ساختم شما براي مسجدي من كوفه! مردم اي گفت:
جز و كردم صرف دينار هفده و يكصد آن ستون هر ساختن براي و است نشده ساخته

نميكند/ ويران را آن كسي حسود, سركشو افراد
روايت داشت, اقـامت دمشـق در كه اميه بني موKي قرشي, عبدالوهاب بن بشر از
پنجاه كوفه در ميباشدو ميل آنـــ١٦ مساحت كردهام, گيري اندازه را كوفه كهگفت: ٢شده

٣
و وسي عربها ساير آن از خانه هزار چهار بيستو و مضر و ربيعه قبايل آِن از خانه هزار
بوده راهپيمايي بيستروز حدود مدينه و كوفه ميان فاصلة و يمنيها آن از خانه هزار شش

است/
عـمر >عـبدا�بـن عـمر فـرزند به و كوفه نزديك است محلي جهينه مانند كويفه و
كه است همان درست سخن است: گفته چنين اين نيز صاغاني است, منسوب خطاب9
اهل قيس, بن عمرو او و ميگويند عمرو كويفه آن به عربها كه است رايج عرب زبان در
و آمد عمرو نزد پرويز خورد, شكست گور بهرام از پرويز كه هنگامي ميباشد/ اردكان
آن گردد, كشورشباز به خواست پرويز كه زماني و كرد پذيرايي وي از گرمي به نيز عمرو

كرد/ گذار وا عمرو به را محل
به جلسان هيبانو وزن بر كوفان كوفهو است/ شده نقل عباد ابن از ضم فتحو به كوفان
نـامگذاري وجوه از يكي اين و باشد شده انباشته دايره شكل به كه است شني معناي
شـدند/ رهـا كـوفان در گروه آن ميگويند: است/ شكل دايرهاي سرزميني است, كوفه
درباره همچنين و شد گرد شنها يعني بالفتح كوفانّا و تكوفا الرمل تكوف گويد: جوهري
آنـان بـه يـا يافت شباهت كوفيان به مرد آن يعني الرجل تكوف و ميشود, گفته مردي
آن, بر افزون پيشگرفت/ را آنها روش و راه پيوستو كوفيان به كه اين يا و شد منسوب
كـوفه بـه يعني القوم كوف و آورد/ گرد را آن شده: گفته داد/ جهت بدان الشييء: ف كَوَّ

آمدند/



١٤٥ . فرهنگنامهها در كوفه

يكــوف و جــيرانــها مــــن يــــبصر كـبا را النـاس من يوما رأت ما اذا ١ـ

/ ميگردد١ او پي در و ميپرسد همسايگان از كه ديد را سواري زن, آن روزي
به كوفه گويد: الصحاح مختصر در وي ه9 >أ يافت تغيير كوفه به كوف گويد: يعقوب

شد/ ناميده كوفه شهر اين سبب, بدين و گويند سرخ شنهاي موضع
بـه است: افـزوده وي است/ عـراق در مشهوري شهر كوفه, گويد: المنير مصباح در
هرگاه القوم: تكوف گويند: زيرا شد/ نامگذاري كوفه به ساختارش بودن دايرهوار سبب

آيند/ هم گرد كرده, اجتماع مردم
داشت, كوفه بناي قصد سعد, كه آنگاه گويد: سعد حال شرح در النهايه, در اثير ابن
كوفه را جا آن سبب بدين و آييد گرد مكان اين در يعني الموضع هذا في تكوفوا گفت:

ناميدند/
است/ بوده كوفان آن نام درگذشته, گفتهاند: برخي



كوفه تاريخ . ١٤٦
جهانگرد جبير ابن عصر در كوفه

جمعه روز كه او ميكند, توصيف را كوفه سفرنامهاش در جبير ابن بزرگ جهانگرد
مـيگويد: كـرد, مشـاهده را آن زيباي آثار و شد كوفه وارد /ق9 >ه ٥٨٠ سال محرم ٢٨
از آن خرابي و شده ويران آن بناهاي بيشتر كه است كهن ساختاري با بزرگ شهري كوفه,
كه بود كوفه همساية خفاجه قبيلة شهر, اين ويراني عوامل از يكي است/ بيشتر آبادانيش
عبرت روزگار فرازهاي و نشيب از بايد و ميداد قرار تاز و تاخت مورد را كوفه پيوسته
جـامع مسـجد ندارد/ ديوار آن دور ولي شده, ساخته آجر با ويژه به شهر اين بگيريد/
به ساختماني هيچ شرق سمت از استو آن شرقي جهت وپساز شهر انتهاي در قديمي
در و مـيباشد طـاق پنج داراي و قبله سمت در بزرگ جامع مسجد اين نميپيوندد/ آن
از كه دارند قرار ستونهايي روي بر طاقها اين دارند, وجود طاق دو مسجد ديگر زواياي
شده پر سرب با آنها ميان و ساخته نهاده, هم روي بر و تراشيده قطعهسنگهاي ردههاي
سقف به كه است بلند حدي به ديوارها اين و نيست; برخوردار زيادي استحكام از است
زمين, روي در و ميكند خيره را چشم آنها ارتفاع اختPف و ميكند پيدا اتصال مسجد
آثار داراي شريف, مسجد اين است/ نشده ديده آن از بلندتر سقفي و ستون با مسجدي
قرار قبله راست سمت از محراب مقابل كه است خانهاي آنها از يكي است/ ارزشمندي
محراب, اين روي بر است/ بوده خليل>ع9 ابراهيم حضرت عبادتگاه آنجا, گويند: دارد/
تن به سياه لباسي كه خطيبي و ميكند محافظت محراب از كه دارد قرار سياه پارچهاي
مكـان ايـن در نـماز اقـامة بـراي مردم و ميشود, خارج آنجا از خطبه ايراد براي دارد
كـه است مـحرابـي قـبله, راست سـمت از پس و آن نـزديكي در مـيآيند/ گرد مقدس
همانند و است, بلندتر نيز رواق صحن از كه شده برده كار به آن پيرامون ساج چوبهاي
عـلي>ع9 حـضرت مـؤمنان امـير مـحراب هـمان اين و ميرسد نظر به كوچكي مسجد
ضربت با را وي ملجم, عبدالرحمن نام به ملعون و شقي مردي محل, همان در ميباشد/

بازگشت به فهرست



١٤٧ . جهانگرد جبير ابن عصر در كوفه
نماز آنجا در گويان ثنا و اشكبار چشماني با مردم رو, اين از رسانيد/ شهادت به شمشير

ميخوانند/
شبيه مكاني است, متصل غربي رواق انتهاي به كه قبله رواق انتهاي از گوشهاي در
همان اين, استو گرفته فرا را آن پيرامون ساج, چوبهاي كه دارد كوچكوجود مسجدي
آن, پشت مـيآيد/ شـمار به نوح>ع9 حضرت معجزات از يكي كه است تنور جوشيدن
خانة آن, پشِت و است, ميزيسته آن در نوح>ع9 حضرت كه است خانهاي مسجد, بيرون
به متصل محوطهاي و است بوده ادريس>ع9 حضرت عبادتگاه گويند كه است ديگري
حـركت مبدأ جا آن گويند كه چنان است, چسبيده آنها به نيز مسجد قبله سمت ديوار
و عـلي>ع9 حـضرت خـانة مـحوطه, اين انتهاي در است/ بوده نوح>ع9 حضرت كشتي
است خانهاي آن, مجاورت در دارد/ قرار است, شده داده غسل او جا آن در كه خانهاي

است/ بوده نوح>ع9 حضرت دختر خانة ميگويند كه
خانة جامع, مسجد شرق سمت در شنيديم, كوفه بزرگان زبان از را ارزشمند آثار اين
آنجـاست/ ابـيطالب عقيل مسلمبن آرامگاه و گرفته قرار بلندي در كه است كوچكي
حوض سه كه است فرات آب از بزرگي سّقاخانة آن, از كمي فاصلة در و مسجد داخل
از كـه رودي به ظهر نزديك و كرديم شروع را سفرمان شنبه, روز صبح ما دارد/ بزرگ
سـمت از فـرسخ نـيم حـدود كوفه, از فرات فاصلة رسيدم/ ميگرفت, سرچشمه فرات
مرتبط شهر حومه به كه دارد قرار خرما انبوه باغهاي شرقي, سمت تمام در است/ شرقي

ميرسد/ نظر به ميكند, كار چشم تا استو



كوفه تاريخ . ١٤٨
جهانگرد بطوطه ابن عهد در كوفه

اواخر در وي ميكند/ توصيف را سفرنامهاشكوفه در نيز بطوطه ابن بزرگ, جهانگرد
عراق شهرهاي عمدهترين ز ا يكي كوفه ميگويد: او شد/ كوفه شهر وارد /ق ه ٧٢٥ سال
آرامگـاه كـوفه مـيشود; مـتمايز شهرها ساير از ويژگي چند از برخورداري با كه است
ابـيطالب>ع9 عـليبـن حـضرت مـقام و صالحان و دانشمندان جايگاه تابعين, و صحابه
آن مجاورت در كه خفاجه تباهي و فساد نيز و دشمنان تجاوز اثر بر شهر اين ولي است/
خانههايش نداشتو ديوار كوفه شد/ ويران ميپرداختند, راهزني به و ميكردند زندگي
فروش به آن در ماهي و خرما بيشتر كه داشت زيبايي بازار بود, شده ساخته آجر از نيز
روي بر آن طاق هفت كه بود شريفي و بزرگ مسجد آن اعظم جامع مسجد ميرسيد,
صـورت بـه سـنگها ايـن داشت/ قـرار شـده تـراشـيده و بـزرگ سنگهاي از ديوارهايي
بسـيار و ريخته سرب آنها KبهKي و بودند شده نهاده هم روي بر و ساخته قطعههايي
سمتراست از محراب برابر در است; ارزشمندي آثار داراي مسجد اين بودند/ طوKني
در و است بـوده خـليل>ع9 ابراهـيم حضرت عبادتگاه گويند كه دارد قرار خانهاي قبله,
محراب و است گرفته فرا را آن پيرامون ساج چوبهاي كه بلند است محرابي آن نزديكي
شمشير ضربت با را امام>ع9 شقي ملجم ابن محل همان در و ميباشد علي>ع9 حضرت
به صحن انتهاي گوشة در ميآيند/ آنجا به نماز اقامة قصد به مردم و رسانيد شهادت به
گرفته فرا را آن پيرامون ساج چوبهاي كه كوچك مسجدي بسان است محّلي قبله, سمت
جوشيد/ آب آتش, تنور از نوح>ع9 طوفان هنگام كه است محلي آنجا ميگويند: است/
حضرت خانة ميكنند ادعا كه است خانهاي مسجد, بيرون كوچك, محل اين پشت
حضرت عبادتگاه آنها گمان به كه دارد وجود خانهاي آن برابر در و است بوده نوح>ع9
محل ميشود: گفته كه مسجد قبلة ديوار به متصل است محوطهاي ميباشد/ ادريس>ع9
و طالب>ع9 ابي عليبن خانة محوطه, اين انتهاي در استو بوده نوح>ع9 كشتي ساختن



١٤٩ . جهانگرد بطوطه ابن عهد در كوفه
كـه است خـانهاي آن مـجاورت در و است, واقـع شـده داده غسـل آن در كـه خانهاي

است/ نوح>ع9 حضرت خانة ميگويند
آرامگـاه گـرفته, قـرار بـلندي در كـه است خـانهاي جـامع, مسـجد شرق سمت در
قبر مسجد, بيرون آن, نزديكي در و آنجاست/ طالب>ع9 ابي عقيلبن مسلمبن حضرت

دارد/ قرار حسين>ع9 امام دختر دو سكينه, و عاتكه
چيزي آن زيربناي جز كه كرد بنا كوفه در را اماره قصر وقاص, ابي سعدبن دارا(ماره:
ايـن است, شـرقي سمت از فرسخ نيم حدود كوفه, از فرات فاصله است/ نمانده باقي
سمت در استو يافته زينت پيوستهاند, يكديگر به كه خرما انبوه باغهاي وسيله به قصر
خبر من به و ديدم رنگ سفيد و ساده سرزميني در سياه بسيار مكاني كوفه قبرستان غربي
و ميآورند بسيار هيزم ساله, هر كوفه مردم است/ ملعون ملجم ابن قبر جا آن كه دادند
فراز بر شدم مطلع كه است گنبدي آن نزديكي در و ميافروزند, قبرش سر بر روز هفت

است/ ثقفي عبيد ابي بن مختار آرامگاه



كوفه تاريخ . ١٥٠
تاريخ نگاه از كوفه

آن زوايـاي از بسـياري هـنوز كـوفه تـاريخ پيرامـون فراوان بررسي و بحث وجود با
بررسي و تحقيق مورد برنامهريزان و مورخان سوي از كوفه است سزاوار است/ پوشيده
و تابعان و اصحاب از بسياري شمار و است عراق شهرهاي بزرگترين از زيرا گيرد قرار
آنجا در آنان جز و شاعران و واليان و كمان حا و صالحان و دانشمندان و تابعان پيروان
و شناسايي خور در كه دارد وجود متبركهاي كن اما و آثار شهر, اين در داشتند/ اقامت
كوفه به كه را كساني زندگينامههاي و آثار همة بخواهد پژوهشگر گر ا ميباشد, معرفي
پيوست, بهوقوع آن در كه را رويدادهايي حوادثو يا كردند اقامت آن در يا شدهاند وارد
بحثو با كه را اندكي مطالب نيز ما شد/ خواهد مواجه مشكل با دهد قرار بررسي مورد
آن بـه قرائن و مييابد آرامش بدان انسان نَْفس كه را آنچه و يافتيم گاهي آ آن از تحقيق
را كوفه شدن شهر به راجع مورخان سخن از بخشي ابتدا در ميكنيم/ بيان دارند, دKلت

ميكنيم/ كر ذ
كوفه هواي است/ نزديك بصره شهر به كوفه شهر قدمت, نظر از ميگويد: حوقل ابن
بصره مانند ساختارش د/ دار قرار فرات ساحل در استو بصره از آبشگواراتر و سالمتر
كوفه بصره, خPف بر كه آن جز شد, طرحريزي عرب قبيلههاي براي كوفه شهر استو
در كه بود مواتي زمينهاي از بصره اراضي و قديمي بسيار كوفه, اراضي زيرا شد, ويران

شد/ احيا اسPم زمان
در آب پرداخـتند/ كوفه آباداني به بصره از پس سال دو مسلمانان ميگويد: قزويني
و يافتن تغيير از پس بصره به امّا ميشود سرازير شهر اين به است خنك و گوارا كه حالي
شهري, هر كنان سا باره در مردم سخن صادقترين كه ميرود گمان ميرسد/ شدن تيره
اهل شد موجب كه عواملي از ندارد>/ كوفيوفا > است: كوفه مردم به راجع آنها سخن اين
مجروح خنجر با را علي حسنبن آنها كه است اين گيرند, قرار نفرت و خشم مورد كوفه



١٥١ . تاريخ نگاه از كوفه
رسانيدند/ شهادت به كوفه به دعوت از پس را حسين>ع9 امام و كردند

است علوي شهري كوفه, كه العجايبآورده خريدة در وردي ابن گويد: الدين سراج
فرات ساحل در زيبا و بزرگ شهري كوفه, كرد/ تبديل شهر به را آن علي>ع9 حضرت و
ميوههاي و فراوان نخلهاي داراي شهر, اين دارد/ مستحكمي دژ و زيبا بناهاي كه است
ولي دارد, فـاصله بـصره از مـيل شش كوفه كه اين وجود با است, طعمي خوش بسيار
ميگويند كه دارد قرار باشكوهي بارگاه شهر اين در است/ بصره شبيه آن ساختمانهاي
حضرت خاندان آرامگاه آن, پيرامون و جاست آن طالب>ع9 ابي عليبن حضرت مرقد
بـنيعباس حكومت در حمدان عبدا�بن عباس ابو زمان در بارگاه اين است/ علي>ع9

شد/ ساخته
وقـاص ابـي بـن سـعد به نامهاي خطاب, عمربن ميگويد: البلدان فتوح در بPذري
ميان و كند, انتخاب سكونت براي را محلي مسلمانان براي تا داد دستور وي به نوشتو
را آن خواست و آمد انبار شهر به وقاص سعدبن ندهد/ قرار فاصله را دريا آنان و خود
آن چون و كرد مكان نقل ديگري محل به مگس فراواني سبب به ولي كند حكومت مركز
مردم ميان را خانهها و ريخت را آن طرح و رفت كوفه به نبود, مركزيّت شايستة نيز جا
واقعه اين و ساخت را كوفه مسجد سعد, كرد/ مستقر مكانهايشان در را قبيلهها و تقسيم

داد/ روي /ق9 >ه هفده سال در
بـه يـافت فـراغت قـادسيه جنگ از وقاص ابي سعدبن كه هنگامي گويند: همچنين
شهر دو و كرد فتح را مداين سپس كرد/ صلح سير بهر و روم مردم با رفتو مداين سوي
سعد به عمر كرد/ مسلط آنها بر را خود سپاه گرفتو شمشير زور با را كردبنداذ و اسبانبر
برخي كرد/ منتقل حكمه سوق به را آنها نيز او كند, منتقل ديگر جاي به را آنها تا نوشت

داد/ انتقال كوفه نزديك كويفه, به را آنها ميگويند:
از كه شكلي دايرهاي مكانهاي گويند: است/ آمده اجتماع معني به تكوف گويد: اثرم
گفته سرزميني به كوفه گويند: ديگر برخي ميشوند, ناميده كوفان ميشوند, ساخته شن
معرض در مردم كوفه, در گويند: باشد/ شن و گل با همراه سنگريزه آن در كه ميشود
و است شتر مانند عرب نوشت! پاسخ در عمر كرد/ گاه آ را او گرفتند, قرار پشهها خطر



كوفه تاريخ . ١٥٢
و گزين, بر آنها براي هوا و آب خوش جايگاهي داراست/ را شتر خصوصيات و ويژگيها
الهياج ابا عهدة به را مردم خانههاي طرحريزي او مده, قرار فاصله را دريا آنها و من ميان

خرما و صابون بازار محل در را آن و كرد طرحريزي كوفه در ابوالهياج كه بود مكاني نخستين جامع, مسجد خندقي١ـ كوفه در آن از پس كرد, طرحريزي كوفه در آمدن فرود هنگام سعد كه است محلي بجز اين و كرد آنبنا انـدازة كـه بـود,سـاخت شـده آورده حيره از كه مرمر سنگ از جايگاهي خندق, ابتداي در و كرد بناحفر دنباله و كناره بدون را مسجد ستونهاي سپس نكنند, ازدحام آمده, گرد آن در مردم تا بود, ذراع نداشت/دويست ديوار مسجد اين زمانكرد, تا و ميديد را هند دير و جسر باب مينشست, كوفه مسجد در كس هر كه كرد روايت شعبي از شبرمة بـدانابن بناهايي كوفه, در حكمرانياش دوران در شعبه بن مغيرة كه اين تا مانده باقي صورت اين به ديوارهاييمعاويه و درها و كرد بنا شكوهي با طرز به را آن و افزود بدان ذراع بيست ابيه, بن زياد وي از پس ستون,افزود, هر در بودند/ آورده اهواز كوههاي از را آن مرمر سنگهاي و بود ذراع سي آن ارتفاع كه ساخت آن دربراي سـاخت/ دوبـاره و كرد ويران را آن ثقفي يوسف بن حجاج آن از پس رفت, كار به سنگ سيصد و ريختهزار فرو داشت, قرار ثقفي عبيد ابي بن مختار خانه از پس كه مسجد ديوار ثقفي, عمر بن يوسف ساخت/روزگار را آن مجددا كه

گفت: آمدو سعد نزد بقيله عبدالمسيحبن آنگاه نهاد, مالكبنجناده١ بن عمرو اسديو
باران كه زمينهايي از و پستتر صحرا از آن سطح كه ميكنم راهنمايي سرزميني به را تو
در كه برد, كنوني كوفه جايگاه به را وي گاه آن و باشد بلندتر ميريزد فرو آن بر سيلآسا
تا داد فرمان مردي به رسيد آن مسجد موضع به چون ميگفتند/ سورستان آن به گذشته
تيري سپس نهاد, نشانهاي نشست, فرو تير كه را آنجا پس بيفكند/ قبله سمت به تيري
جـنوب جـانب به تيري باز نهاد, نشاني نيز را آنجا و كرد پرتاب شمال سوي به ديگر
عPمتي نيز را آنجا و افكند آيد, صبا باد كه سوي بدان ديگر تيري نهاد/ نشاني و افكند
ميان سپس كرد/ معيّن آن اطراف و تيرانداز جايگاه در را داراKماره و مسجد آنگاه نهاد/
دو اين بهترين كه جانبچپ كند, اصابت كس هر نام به انداختتا قرعه يمن اهل و نزار
قرار شرقي جانب در كه زمينهايي و افتاد يمن اهل به قرعه باشد/ وي آن از است, بخش
گرفت قرار عPمتها آن از باKتر غربو سمت در نزاريان, زمين و شد ايشان آن از داشت,
بـن مـغيرة سـپس دادند/ اختصاص داراKماره و مسجد صحن به را نزديكتر زمينهاي و
زياد كرد/ بنا نيز را داراKماره و كرد استوار ساختو را آن زياد و داد گسترش را آن شعبه,
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بـن عـمرو پرداختم, دينار هجده و يكصد كوفه مسجد ستونهاي از يك هر براي گفت
بـه را وي مـيرفت بصره به زياد كه بار هر ساخت, بنايي كوفه در نيز مخزومي حريث
شهر اين در ساختمانسازي به كارگزاران ديگر آنگاه ميگماشت/ كوفه در خويش جاي
كوفه, در عمرو كوي صاحب گويند كاستند/ منازل آستانة و حياط وسعت از و پرداختند
بودهاند/ يقيطه بن مخزوم بن عمر عبدا�بن عثمانبن بن عمرو حريثبن عمروبن قبيله
نزاريـان و بوديم نفر هزار دوازده يمن, اهل يعني ما گويد: كه شده روايت شعبي از
زدند قرعه چون هستند, يمن اهل كوفه مردم بيشتر كه است اين نه مگر نفر, هزار هشت
است/ واقع اينك كه گرفت قرار جايي همان در ما زمينهاي و افتاد ما نام به شرقي ناحية
آن بر نيز زياد ساخت, را آن و داد وسعت را كوفه مسجد مغيره, ميگويد: او همچنين
نماز هنگام كه بود آن بصره مسجد و مسجد آن در ريگ ريختن سبب اما افزوده چيزي
و ميشد كي خا و غبارآلود دستهايشان ميبردند, Kبا را دستهايشان نمازگزاران كه وقتي
در دست تكاندن كه كنند گمان مردم زمان مرور به ميترسم گفت/ زياد ميتكاندند, را آن
دسـتور و داد گسـترش را آن و افـزود مسجد به نيز ساختمانهايي او است/ سنّت نماز,
آن جـمعآوري مأمـور كـه كساني بريزند/ مسجد صحن در و بياورند شن كه كرد صادر
بـودند, گـمارده كـار ايـن بـه كه كساني به و ميكردند رفتار خشونت به مردم با بودند,
شـن مـختلفي انـواع نـيز آنـها بياوريد/ كرديم, راهنمايي را شما كه همانطور ميگفتند:
حكمراني گفتهاند: و يافتند/ دست ثروتي به و بودند آن مشابه يافتن صدد در و برگزيدند/

باشد/ سنگي بر چه گر نيكوست چه
پذيرفت/ صورت /ق9 >ه ١٨ سال در كوفه طرحريزي گفت: عبيده ابو ميگويد: اثرم
به قسري عبدا� خالدبن و كرد اختيار كوچكي اتاق كوفه, مسجد در زياد ميافزايد: وي

پرداخت/ آن نوسازي
و كـردند, طـرحريزي را آن بـناي و اقـامت مــدايــن در مســلمانان مــيگويد: وي
را هـوايش و آب يـافته, آلوده را جـا آن مســلمانان ولي ســاختند آن در مســجدهايي
داد: پاسخ چنين عمر نوشتو عمر به نامهاي باره اين ابيوقاصدر سعدبن نپسنديدند/

بده/ منزل دوري جاي در را آنها
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خارج جا آن از لذا برگرفته, در را آن آب كه كرد مشاهده رفت عمر بن كويفه به سعد
و ميشد ناميده العذراء> <خدا سرزمين اين و رسيد امروزي كوفه محل به ظهر تا و شد
ميروييد, آن در Kله گل و بومادران از نوعي خوشبو, گياهان انواع بابونه, وحشي, سنبل

كرد/ طرحريزي را آن بناي سپس
مـلطاط كـه بـود سـرزميني حيره و كوفه ميان كرد: روايت برايم كوفيان از پيرمردي
داده دستور عمر زيرا بود مهمانسرا عمير عبدالملكبن خانة افزود: وي ميشد/ ناميده
در مهمانها و كند آماده ميآيند, دور راههاي از كه كساني پذيرايي براي را خانهاي تا بود
و سـاخت چـوب از دري وقاص, ابي سعدبن ميگويد: وي ميگزيدند, مسكن جا آن
را انـصاري مسـلمه مـحمدبـن خطاب عمربن كرد, بنا ني از سايباني نيز قصرش براي
باره اين در رفتو منبر بر كوفه مسجد در سعد سپس بكشد, آتش به را دروني تا فرستاد

نگفت/ سخن نيكي و خير جز
رسـتم هـمراه سـرباز نـفر هزار چهار قادسيه, جنگ روز در گفت: مرد آن همچنين
دوست كه جا هر تا خواستند اجازه آنها ميشدند, ناميده شاهنشاه گارد كه بود فرخزاد
آنها براي بيتالمال از سهمي و شوند, پيمان هم خواستند, كه هر با و آيند فرود داشتند
بني از سعدي جويريه بن زهرة با آنها كردند, دريافت خواستند, را آنچه پس دهند, قرار
از آنان سهم و داد, مسكن آنها به برگزيدند كه را جايي هر سعد شدند/ پيمان هم تميم
حمراء ميگفتند/ ديلم او به كه داشتند رئيسي آنها داد/ قرار دينار ميليون يك را بيتالمال

است/ شده گفته نيز ديلم
منسوب همداني صعب بن سبع سبيعبن فرزند به سبيع قبرستان گفت: او همچنين
بـن نـمر طريفبـن حرببن مالكبن بن ثعلبة بن قرار بني به قرار بني صحراي و است

است/ شده داده نسبت نزار بن ربيعة اسدبن بن عنزة بن َيقدم
ريـخته آن در كـثافات و زبـالهها كـه بـود كوفه مردم زبالهدان دارالروميين, گفت: او
او به را آن تا عبدالملکخواست يزيدبن از عاصي سعيدبن بن عنبسة كه اين تا ميشد,
معادل هزينهاي صرف با نيز عنبسه كرد, گذار وا وي به را دارالروميين يزيد و كند گذار وا

كرد/ منتقل ديگر جاي به را آن زباله, و ك خا درهم پنجاه و هزار يكصد
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اعين همين و است منسوب وقاص ابي سعدبن موKي اعين به اعين حمام گفت: او
و فـرستاد زستفاباذ از عبدي جارود عبدا�بن سوي به را او يوسف, حجاجبن كه بود
بـا عـراق از حجاج كردن بيرون منظور به و ورزيد مخالفت به وي كه بود هنگامي اين,
كند/ گذار ديگريوا شخص به حكومترا عبدالملكخواستتا از و شد همدست مردم
گـر ا گـفت: او بـه عـبدالمـلك داد, عبدالمـلك به را نامه جارود, عبدا�بن كه هنگامي

ميُكشتم/ را تو نبودي, فرستاده
برادر جابر نام به پرهيزكار مردي آِن از او, از پيش حمام كه شنيدم گويد: مسعود ابن
كـه است حيره در جابر سناة صاحب وي است/ كرده كر ذ را او نام اعشي كه بود حيان

خريد/ وي وارثان از را حمام

ميگويد: معجم در حموي و ميباشد Hجهات Jاربع عربي زبان به آن معناي كه است فارسي لفظي چهارسو, كوفه١ـ در نام اين به محلهاي ولي دارد وجود اسم اين به محلهاي نيز بصره در و دارد قرار حله در سو است/چهار نكرده كر ذ

آنـان و مـيباشد بـجله بني به منسوب و دارد قرار بجيله در چهارسو١ ميگويد: او
است مادرشان بجله, و ميباشند منصور سليمبن بن بهثة فرزند ثعلبه مالكبن فرزندان

ميگويند/ بجيله او به غلط به مردم و دارد برتري آنها بر نسب در كه
منسوب خثعمي قمير بن منارة بن عمرو بن ربيعة بن بشر به بشر آرامگاه ميگويد: او

ميسرايد: باره اين در وي است/

امـير عـلي وقـاص بـن ســعد و نـاقتي القـادسيه بباب تحن ٢ـ

/ داشت٢ وقاصحكومت سعدبن كه حالي در آمد وجد به قادسيه دِر كنار شترم
ناميده حجام عنتره كه است گونه سياه موضعي كوفه در گفت: مسعود ابن گويد: وي
ميگفتند, عنتره حجام محل آن به شدند كوفه وارد خراسان مردم كه هنگامي ميشود,

رواس/ ك ضحا و فرج استحجام همينطور و ندادند تغيير را نام اين نيز مردم
ايـوببـن ابراهيمبـن اوسبن بن ثعلبة حسانبن مقاتلبن به مقاتل كاخ ميگويد: او

است/ منسوب تميم بن مناة زيد فرزند امريءالقيس, فرزندان از يكي محروق,
فـرزند صـPبه, بـه دارد, قرار فرات ساحل در كه صPبه ابي روستاي ميگويد: وي



كوفه تاريخ . ١٥٦
به منسوب مالك اقساس و است, شده داده نسبت عبدي همام بن جبر طارقبن مالكبن

ميباشد/ نزار بن زهر بن حذاقة فرزندان از يكي لجم هندبن عبد قيسبن مالكبن
به منسوب ديرالسوا و بود حذاقه بن امية فرزندان از يكي آِن از قره معبد ميگويد: او
و مـيآمدند جاي آن به قضاوت منظور به نصاريى است, عدل معناي به سوا آنهاست/

نصاراست/ از زني نام سوا, گويند: راويان از برخي ميكردند, ياد سوگند
بني و قضاعه الحافبن بن عمر بهراءبن و آنها ميان كه است اياد به متعلق جماجم دير
در جـنگي الحـاف بـن عـمران حـلوانبـن ثعلببن بن وبرة شيعا�بن جسربن القينبن
يـافت, پـايان جـنگ كـه هـنگامي رسيدند, قتل به جنگ اين در اياد از گروهي گرفت,
را جمجمهها كنده, را جا آن مردم آن از پس سپردند/ ك خا به دير كنار را خود كشتههاي
كـرده نـقل قـطامي شرقيبـن را مطالب اين شد, ناميده جماجم دير لذا آوردند, بيرون

است/٠
فارس اهالي از قومي ايادي, محرز مطاماحبن مالك ميگويد: كلبي سائب محمدبن
گويند گرفت/ نام جماجم دير لذا كرد, نصب دير جلوي را آنها جمجمههاي و كشت را
مادر آن از هند دير و است بوده ديگران آن از گويند: برخي و است أياد آن از كعب دير
او نام گويند بود/ كنديه مادرش و ماءالسماء فرزند منذر, بن عمرو او استو هند بن عمرو
ضـيزن به و دادند تغيير را اسمش ولي ميشد خوانده ضيزناباذ كه است بوده طيزناباذ
عـمرانبـن طريفبـن عمربن سليح نام و است منسوب سليحي عبيد بن معاوية فرزند
جبهله ضيزن مادر استو ضيزن دختر النضيره الخضراء ربة و ميباشد قضاعة الحافبن

ميباشد/ قضاعه الحافبن بن عمر يزيدبن دختر
مالكبن ازفرزندان اسدي حمين مخرمةبن ابن به كوفه ك سما مسجد ميگويد: او

سرود: او براي را شعر اين اخطل كه است منسوب اسد بن عمر
خـير عـمل و مرگ زمان تا آورد ارمغان به را سرفرازي خانوادهاش براي ماهيگيري
امـروز, مـيكردم گاه آ موضوع اين از را او و ميپنداشتم بردهاي را وي ميجويد پيشي
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يبتدر الخير فعل و الممات حتي pسـرته مجدا كابني سما ان الشـرر١ـ اثـوابـه عـن طـير فــاليوم اخبره و قينا احسبه كنت قد

/ شد١ دور او جامة از آتش
پـدرشان شغل سبب به فرزندانش پرداخت, آهنگري به كه بود كسي اولين هالك,
ناتوان را تو چيزي چه تو! بر واي گفت: اخطل به ماهيگير ميگرفتند/ قرار نكوهش مورد
از او بپردازي, من سرزنش و بدگويي به كه اين نه بگويي مرا مدح خواستم است, كرده

شد/ كن سا رقه در گريختو كوفه از ابيطالب>ع9 عليبن دستحضرت
آِن از است, مـعروف امـروزه كـه مـوسي عيسيبـن سكونت محل گويد: كلبي ابن
عـبد شـمسبـن عـبد عبدالغريبـن بن ربعة بن حارثة بن محرز عبدالرحمنبن بن عPء
و ميكرد زندگي كوفه مناطق از يكي در زبير ابن حكومت زمان در عPء و است مناف
شهاببن بن عميرة كه است كوچهاي كوفه در و است, وي به منسوب محرز ابن كوچه
وقاص ابي سعدبن عمربن همسر خواهرش كه است منسوب كندي شمر ابي بن محرز
بود/ تميم قبيله از رياحي ربعي شبثبن صحراء و آورد; دنيا به را عمر حفصبن و بود

است/ منسوب جمحي جعد حجيربن به كوفه در حجير خانة ميگويد: او
منسوب جعفي حمير عكرمةبن مباركبن به جعفي آرامگاه در مبارك چاه گويد: وي
گـويد: گـرفت, عـهده بـه را عـراق نواحي از بعضي زمامداري عمر, يوسفبن و است
بـه جـذيمه بـني مسجد و است/ قاسط وائلبن بن عنز بني به منسوب عنز نبي مسجد
مـنسوب اسد دودانبن بن ثعلبة حارثبن قعينبن بن نصر مالكبن بن جذيمة خاندان
آن در و ميباشد, منسوب عبسي رواحه بن جذيمة خاندان به مسجد اين گويند است,

است/ داشته قرار صرافي مغازهاي
بن قطيعة حارثبن بن زبيبة كوانبن ذ مقاصفبن قبيله به كه است مسجدي كوفه در
هيچ كه ميباشد, منسوب َعيPْن قيسبن سعدبن غطفانبن ريثبن بغيضبن عبسبن

است/ نمانده باقي آنها از كس
كـندة از مـعاويه مثلبـن بن بهدلة خاندان به منسوب بهدلة بني مسجد ميگويد: او
ابي خانه استو منسوب همدان وابستة جعد به كوفه در جعد چاه است: افزوده استو
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است/ شده داده نسبت بجلي مالك بن ارطاة به ارطاة

بـراي و بـود بـجيله اهـالي از كـرزقسري اسدبن عبدا�بن خالدبن گويد: همچنين
بود/ مسيحي مادرش استو كوفه در پُست جادة امروزه كه ساخت خانهاي مادرش

گـچ, و آجـر از اسـتفاده بـا را آنها سقفهاي و بسازند مغازههايي تا داد دستور خالد
در و دارد شهرت جامع رود به كه كرد احداث رودي خالد, دهند/ قرار شكل مستطيل
را روستايي عبدا�, اسدبن برادرش است/ معروف خالد كاخ به كه ساخت كاخي روستا
آنجا به مردم و تبديل بازار به را آن استو مشهور اسد بازار به كه داد قرار خويش مقّر
دارد/ قرار رياحي ورقا, عتاببن زمين ديگر, طرف در شد/ گفته اسد بازار آن به و رفتند
بـازارش همين كنار وي پايگاه رفت, ديار آن به خراسان حكمران عنوان به او كه زماني

بود/
دوران در الفـزاري مـعية بـن هـبيرة بـن عـمر است: گفته مسعود ابن گويد: همچنين
و كرد مرمت را آن قسري عبدا� خالدبن سپس ساخت, را كوفه پل عراق, بر حكومتش

شد/ مرمت بار چندين پل اين نيز آن از پس كوشيد, آن حفظ در
از مـردي كرد, بنا را كوفه مسجد كه كسي اولين ميگويند ما ازبزرگان برخي گويد:
پـلي آن محل در و ويران مسجد سپس بود, جاهليت دورة در جعفي قبيله از پارسايان
بـن خـالد وي از پس كرد/ بنا را آن سفيان ابي بن زياد اسPم, ظهور از پس شد/ ساخته

شد/ مرمت بارها نيز اميه بني از پس ساختند, را آن هبيره بن عمر يزيدبن و عبدا�
بن سلمة فرزند يحيي از نقل به و كرد روايت من براي كوفي مسعود ابن ميگويد: او
به كردند, فتح را مداين مسلمانان, كه هنگامي گفت: كوفه اهل مشايخ از حضرمي كهيل
نامهاي بار اين امّا ميُكشتند/ مييافتند, كه را فيلي هر گذشته در آنان يافتند, دست فيلي
لذا بـفروشيد/ او بـه را فـيل يافتيد, خريداري گر ا نوشت جواب در او نوشتند/ عمر به
و ميداد نشان مردم به را آن و ميكرد نگهداري خود نزد و خريد را فيل حيره از مردي
ايـوب, مـادر كه اين تا بود وي نزد فيل مدتي ميگرداند/ روستا در و ميآراست را فيل
ـ كرد ازدواج زن آن با مغيره پساز زياد ـ شعبه بن مغيرة همسر معيط, ابي بن عمارة دختر
كنار و آوردند را فيل ميكرد/ زندگي پدرش خانة در او و ببيند را فيل آن كه كرد پيدا تمايل
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صاحب به و ديد را فيل ايوب, مادر ايستاد/ دارد, شهرت بابفيل به امروزه كه مسجد در
ُمرد, و افتاد زمين بر كه بود برنداشته كوتاه گام چند فيل هنوز و برگشت/ و داد انعامي آن
ديد/ را آن معيط, ابي بن عقبة وليدبن زن گويند: شد/ مشهور فيل باب نام به در اين لذا
در اين از اKغي بر سوار را فيلي او كه وانمود مردم به چنين جادوگري است: شده گفته
روي بر بود مسجد در كه بزرگي ظرف گفتهاند: برخي است/ باطل قول اين و كرد خارج
راويان از برخي شد/ ناميده فيل باب سبب بدين و شد مسجد وارد در اين از و حمل فيل
از اول روايت شد/ منسوب فيل به لذا آورد, هجوم در اين به كمان حا از يكي فيل گويند:

است/ مستدلتر ديگر, روايات
بـه را آنان از يك هر و وادار خندق حفر به را كوفه اهل منصور, ميگويد: همچنين
عليه شايعهسازي و طالبيان به سببتمايل به را آنها ونيز كرد مجبور درهم پرداختچهل

داد/ قرار نكوهش مورد سلطان
از جندب از عامري شريك ابي عبدا�بن شريكبن از نقل به تمار ابونصر ميگويد:
ميرسد فرا زماني است, اسPم جهان مركز كوفه, گفت: كه كرده روايت فارسي سلمان
تمايل آن سوي به قلبش يا و اقامت كوفه در كه اين مگر نميماَند باقي مؤمني هيچ كه

دارد/
نامهاي عمر ميگويد: /ق ه ١٧ سال حوادث مورد در بزرگ تاريخ در طبري جرير ابن
ناتوان و رنگپريده عربها شده باعث چه كه بده خبر من به نوشت: سعد به مضمون بدين
چروكيده را آنها چهرههاي دجله, رود و مداين هواي و آب بدي نوشت: سعد شوند؟
با كه سرزمينهايي در تنها عربها نوشت: او به عمر است/ داده تغيير را آنها رنگ و كرد
آنـها زندگي براي جا اين كه حالي در كنند اقامت ميتوانند است سازگار شتران زندگي
مـحلي يافتن براي تا بفرست سپاه جلودار عنوان به را حذيفه و سلمان نيست, مناسب
حايل پلي و دريا شما و من ميان كه طوري به كنند جستجو دريا يا خشكي در مناسب
براي را سلمان و حذيفه و كرد, گذار وا شخصي به را لشكر امور از كدام هر سعد نباشد/
درنورديد را فرات غرب سمت او رسيد, انبار به تا رفت سلمان فرستاد/ مأموريت انجام
سرخ, شن به و بود شنزار زميني داراي كوفه ـ رسيد كوفه به كه اين تا نپسنديد را محلي و
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هر ـ ميشود ناميده كوفه باشد, آميخته هم ريگبا شنو كه سرزميني هر و گويند, سهله
دير و عمر, اّم دير حرقه, دير بود, دير سه جا آن در رسيدند كوفه شنزار سرزميني به دو
شگفتزده را نفر دو آن بقعه اين داشتو قرار آبادي تعدادي دير سه اين ميان و سلسله
دعا اين دو آن از يك هر و خواندند نماز سرزمين آن در آمده, مركبپايين از دو هر كرد/
هر زمينو پروردگار و افكنده سايه آن بر آسمان كه آنچه و آسمان ايپروردگار خواند: را
آنچه و ستارگان خداوند و كند ميپرا فضا در آنچه و باد خداوند استو آن روي بر آنچه
گـمراه آنچه و شيطانها پروردگار و است جريان در آنچه و درياها پروردگار و آيد فرود
مـنزل و فـرما مـبارك ما براي را كوفه ميرويد! آن در آنچه و آباديها خداوند و ميكنند

نوشتند/ سعد براي را ماجرا شرح و بده/ قرار ثبات اقامتو
و بـازگشت مـردم هـمراه سعد خوردند, شكست جلوKء نبرد در مردم كه هنگامي
عمار آمد/ بدشان شهر آن در ماندن از آنها و برد مداين به را مردم آمد, عمار كه زماني
پشه جا آن نه, گفتند: است/ مناسب شتر زندگي براي آن هوايي و آب شرايط آيا گفت:
شتر زندگي براي هوايش آبو كه سرزميني در عربها ميگويد عمر كه گفت عمار است,

رسيد/ كوفه به تا شد خارج مردم همراه عمار گويند: نميكنند, اقامت نيست مناسب
اين در ماندن از مسلمانان كه دريافتيم شديم مدائن وارد ما كه اين از پس ميگويد: او
نوشت سعد به عمر ميدهد/ آزارشان مگس و غبار و گرد و ميكنند ناراحتي اظهار شهر
زيـرا بـاشد, داشـته مـرطوب و گرم هواي كه بجويند جايگاهي كه بفرستد را كساني تا
مـناسب بـز و شـتر براي كه است سازگار عربها براي را سرزميني هوايي و آب شرايط
سؤال باشد ويژگي چنين داراي كه جايي بارة در بودند وي نزد كه كساني از سعد باشد/
را كوفه محل بردند/ نام را لسان ـ بودند ديده را عراق كه آنها ـ عرب سران ميان از و كرد
روستا در صحرا ميگفتند: عربها بود, حذاء بني چشمه تا نهرين ميان كه ميگفتند لسان
>سـاحل9 مـلطاط بـود, فـرات مـجاور كـه را آنچه آنها است/ آورده بيرون را خود زبان
بـه نـامهاي عمر آنگاه ميناميدند/ بلند9 >جاي نجاف بود, گِل مجاور آنچه و ميگفتند/
و مسـلمانان كـه هـنگامي مـيگويد: او همچنين داد/ دستور باره اين در و نوشت سعد
گـفته وي بـه آنـچه بارة در عمر نامة آوردند, خبر كوفه بارة در آمده, سعد نزد خذيفه
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و پـيروانـتان هـمراه را قـباذ كـه نـوشت نـامهاي عـمرو قعقاعبن به سعد رسيد, بودند,
نـزد خود سپاه با و كرد چنين قعقاع بگمار, جلوKء به آمدهاند وي همراه كه عجمهايي
قادسيه جنگ در كه را عبدا� مسلمبن كه نوشت معتم عبدا�بن به سعد و آمد, سعد
موصل حكومت به هستند, شما همراه يا پذيرفته را دعوتتان كه سرداراني با شده اسير
به سعد آنگاه آمد/ سعد نزد خويش سپاه با و كرد اجرا را او دستور عبدا� كن/ منصوب
جنگ از زد/ اردو كوفه در /ق ه هفدهم سال محّرم در و شد خارج مداين از مردم همراه
طرحريزي تا عمر زمان از و كشيد; طول ماه دو و سال يك حدود كوفه به ورود تا مداين
در وي خـPفت سال چهارمين در كوفه و انجاميد طول به ماه هشت و سال سه كوفه,
شـهر در سال همين محّرم در شد/ طرحريزي /ق9 >ه تاريخ مبدأ از هفدهم سال محّرم
سير, بهر شهر در شانزدهم سال محّرم در و دادند, مردم به هدايايي سفر, از پيش مداين
سرانجام كوفه در اقامت نوبت سه از پس نيز بصره مردم و بودند داده هديه مردم به نيز
ماه يك مدت در كار اين و يافتند استقرار كنوني محل در /ق9 >ه هفدهم سال محّرم در

شد/ انجام
اقامت كوفه در /ق9 >ه هفدهم سال آخر در مردم كه شنيدم معن قاسمبن از گويد: واقدي
هجدهم سال آغاز در كوفه ميگفت: پدرش از نقل به الرقاد ابي ابن ميگويد: او كردند/

شد/ منزلگاه /ق9 >ه
فصل در مردم با كه نوشت غزوان بن عتبة مالكو سعدبن به عمر ميگويد: همچنين
هر محّرم در و كمكها سال, هر بهار در داد دستور و كنند اقامت سرزمينها بهترين در بهار

سال, هر در ِشعرا ستارة طلوع هنگام را غنيمت و بدهند/ را مردم مقّررِي سال,
دو شوند, مستقر كوفه در مردم كه اين از پيش و بدهند/ ميآيد, دست به غله كه هنگامي

ميگرفتند/ مقّرري
اقامت كوفهاي در نوشت: عمر به كرد, اقامت كوفه در سعد كه هنگامي ميگويد: او
آن در خوبي گياهان و ميباشد دريايي و صحرايي استو فرات و حيره ميان كه كردهام
را او پسنديد, را آنجا در اقامت كس هر و كردم مخّير را مسلمانان مداين, در و ميرويد
از بيشترشان كه ماندند نيز ديگر قبايل از گروهي و گماردم آنجا در پيادهنظام عنوان به
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هستند/ عبس بني

خـود جـاي در بـصره مـردم و شـدند كن سا كوفه, شهر در كوفه مردم وقتي گويد:
دست به دوباره را رفته دست از نيروي و يافتند باز را خويش هويت و يافتند, استقرار
باره اين در نيز بصره مردم و بسازند ني از بناهايي تا خواستند اجازه كوفه مردم آوردند,
بـيشتري تـيزهوشي و آمـادگي از شـما بـا نبرد براي لشكر گفت: عمر خواستند/ اجازه
كه است علفي گفتند: چيست؟ ني كنم, مخالفت شما با نيستم مايل ولي است برخوردار
شهر دو مردم و دانيد, خود گفت: است/ شده تبديل ني به و يافته استحكام شده, آبياري
سـوزي آتش ولي داد رخ سوزي آتش بصره, و كوفه در سپس ساختند/ ني از بناهايي
مـاه در واقعه اين نماْند/ باقي هم ني يك و سوخت سايبان هشتاد و بود شديدتر كوفه
سوي به را آنها از تعدادي سعد آنگاه ميكردند/ ياد آن از پيوسته مردم, و داد روي شّوال
آتشسوزيو خبر آنان خشتبسازند/ با را خانهها كه بگيرند اجازه وي از تا فرستاد عمر
انجام او با مشورت و نظرخواهي بدون را كاري هيچ آنان گفتند, وي به را آن خسارات
و مرتفع را خانهها و نسازد اتاق سه از بيش كس هيچ ولي بسازيد گفت: عمر نميدادند/
به فرستادگان بماند/ پايدار شما حكومت دولتو تا باشيد پايبند سنّت به و نسازند, بلند
مردم منازل تا داد دستور را فرمان همين نيز بصره اهل و عتبه به عمر و بازگشتند كوفه
كنند, معيّن حرباء ابو دلف عاصمبن را بصره مردم خانههاي مالك ابوالهياجبن را كوفه
Kبـا اندازه از بيش را ساختماني هيچ كه گفت مردم به و داد دستور فرستادگان به عمر
نكند نزديك اسراف به را شما كه است مقداري گفت: چيست؟ اندازه گفتند: آنها نبرند/
و سواد از: بودند عبارت شده فتح شهرهاي ميگويد: او همچنين َنَبرد/ بيرون اعتدال از و
قعقاعبن آن فرماندار كه حلوان بود: مرز چهار داراي كوفه قرقيسياء/ و ماسبذان و حلوان
كـه قـرقيسياء داشت, حكـومت آن در فـهري خـطاب بن ضرار كه ماسبذان بود, عمرو
عبدا�بن كه موصل و بود آنجا كم منافحا عبد نوفلبن بن عتبة بن عمر مالكيا بن عمر
در بـودند, مستقر مذكور مرزهاي در فرمانداران اين و داشت حكمراني آنجا در معتم
پرداخت, كوفه شهرسازي به سعد كه آن از پس و داشتند اقامت مداين در مردم كه حالي
را مـرزها كار تا كردند تعيين خود براي جانشيناني و بازگشتند كوفه به مرزها مسؤوKن
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مـوصل, در عـبدا� نـايب عـبدا�, بـن قـباذ حـلوان, در قعقاع جانشين بخشند/ سامان
بـودند, عـبدا� عشنقبن عمر نايب و عبدا� رافعبن ضرار, جانشين عبدا�, مسلمبن
و گيرند, كمك دارند, نياز كارشان به كه فارس سواران از تا نوشت مرزها عامPن به عمر

كردند/ چنان آنان و بردارند آنها از جريمه
درهـاي مسلمانان شد, داده مردم به ساختمان اجازه و طرحريزي كوفه كه هنگامي
كردند نصب بودند كرده بنا كه ساختمانهايي بر و بردند كوفه به مداين از خويشرا منازل
نداشتند/ اختيار در اين جز روستا از و بود همين مرزهايشان و گزيدند اقامت كوفه در و
ماسبذان موصلو حلوانو از بودند عبارت آن مرزهاي و روستاها و كوفه ميگويد: او
آن كم حا نيم و سال سه مالك سعدبن كوفه, طراحي از پس ميافزايد: وي قرقيسياء/ و
و ماسبذان و موصل و حلوان و كوفه در و بود مداين در آن, از پيش كه مدتي جز به بود,

داشت/ عامPني بصره حدود تا قرقيسياء
نزديك بصره به وسعت نظر از كوفه ميگويد: ممالك و كتابمسالك در اصطخري
مـانند آن سـاختار و است نـزديك فـرات بـه و گواراتر آبش و خوشتر آن هواي است/
قبايل سكونت براي و كرد تبديل شهر به را آن وقاص, ابي سعدبن استو بصره ساختار
شـمار به خراجي سرزمينهاي از بصره خPف بر كوفه كه آن جز شد, طرحريزي عرب
زمان در بصره زمينهاي و بود جاهليّت عصر زمينهاي همان كوفه زمينهاي زيرا ميرفت

است/ جاري آن بر موات احياي احكام و شد احيا اسPم
سمت در آنها پيرامون و است مغرب سمت بيابان, كرانة بر خورنق و حيره و قادسيه
دارند/ كمي فاصلة كوفه, با شهرها اين كشتزارهاستو و رودها خرما, درختان مشرق

چون ولي است شكوه با ساختمانهايي و ك پا كي خا با بزرگ و قديمي شهري حيره,
تا آنجا از و سالمتر كوفه از حيره ك خا و هوا شد, سكنه از خالي حيره كردند, بنا را كوفه

دارد/ قرار كوفه نزديك علي>ع9 حضرت مطهر مرقد است/ راه فرسنگ يك كوفه,
وسيله به كوفه بنياد باره در ميگويد: ليدن, چاپ اشراف, و كتابتنبيه در مسعودي
روي /ق9 >ه هفدهم سال در واقعه اين گفتهاند: بعضي است, اختPف ابيوقاص سعدبن
سال در آن بنياد گفتهاند: ديگر گروهي پذيرفتهاند, را نظر همين نيز ديگران و واقدي داد/
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شد رهنمون آن محل به را سعد غساني, بقيله عبدالمسيحبن استو بوده /ق9 >ه پانزدهم
اختPفي باشد/ پايينتر فPت از و باKتر باتPق از كه ميدهم نشان تو به را جايي گفت: و
پسر شهريار, پسر يزدگرد رفتن و ايران پايتخت مداين, فتح از پس كوفه و بصره كه نيست
مـروج در مسـعودي است/ شـده بـنياد جلوKء جنگ از پس و حلوان به آنجا از كسرا

است/ كرده كر ذ نيز را مطالب اين مانند الذهب
كتابنزهة در /ق9 >ه ٧٥٠ سال متوفاي قزويني مستوفي احمد بن بكر ابي حمدا�بن
و سـوم اقليم علي>ع9, حضرت مرقد حكمراني, سرزمين كوفه, شهر ميگويد: القلوب
و دقـيقه دو و سـي و درجـه نـه و نود خالدات, جزاير از طولش است/ اسPمي شهري
حسب بـر وعـرض طـول مقدار اين است/ درجه يك و شصت استوا خط از آن عرض

ميباشد/ Kل> لب, عط, <تجلس:
شد خراب چندي از پس ساخت, را كوفه هوشنگ قديم, زمانهاي در ميگويد: آنگاه
حضرت بود/ دلو برج عمارتش طالع و كرد عمارت تجديد را آن وقاص, ابي سعدبن و
و رسانيد اتمام به را كوفه بناي دوانيقي منصور و نهاد بنياد روستاهايي آن كنار در علي>ع9
آنجـا هـواي است/ گام هزار هجده آن پيرامون كه كرد بنا حكومت براي مكاني آن در

م/ ـ است شده كر ذ ناحيه القلوب نزهة كتاب در ١ـ

از كه است ناحيه١ رودخانه از آبش ميوزد/ بيشتري باد آنجا در استو بغداد از گرمتر
فربهتر و زيباتر جا آن چهارپايان و دارد بسياري نخل درختان و ميگيرد سرچمشه فرات

م/ ـ ميباشد ديگر وpيتهاي از بزرگتر و نيكوتر آنجا روستاهاي است: آمده چنين القلوب نزهة كتاب در ٢ـ

سرچشمه كوفه از برآمد آب آن از نوح>ع9 زمان در كه تنوري و , است٢ ديگر مناطق از
مكـاني از و است آن شـاهد <وفـارالتـنور> مـجيد: قـرآن در خـداونـد كـPم و ميگيرد,
است/ غـرب و قـبله سـمت ميان گوشهاي در مسجد, داخل كنون ا كه گرفته سرچشمه
حـضرت زد, ضـربت حـضرت بـه مسـجد اين در ملعون مرادي ملجم ابن كه هنگامي
دست اثر مدتي و شد, پديدار آن در مباركوي دست اثر كه گذارد ستوني بر را دستش
آثار ماليدند, آن بر دست ُجستن تبرك منظور به مردم چون ولي بود باقي ستون آن بر او

شد/ محو آن
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شيرين آب چاه آن, جز به كوفه تمام در و نمود حفر چاهي كوفه در علي>ع9 حضرت
است ويران كوفه شهر بيشتر كنون ا داشت/ تلخ و شور آبي چاهها, ساير نداشتو وجود
آن, در و مـيكنند, تكـلم عـربي زبـان بـه و هستند, عشري اثني شيعة آن مردم كثر ا و
كه است بكر عبدا�بن آرامگاه آنها آخرين كه دارد قرار صحابه از بسياري زيارتگاههاي
آرامگاههاي جمله از نماند/ جاي بر وي قبر از اثري هيچ /ق9 >ه شش و هشتاد سال در

است/ ابوعمر آرامگاه كوفه, در علما و بزرگان
تـوابـع و بسـيار وKيتهاي و داراست/ را سوم رتبة هفتگانه, شهرهاي ميان در كوفه
است, مـيشده تأمين مشخص اموالي از شهر آن ديواني حقوق و است/ داشته بزرگي
برخي و قديم زمان از بعضي كه ميپرداختند بسياري ماليات آن باغهاي و عراق شهرهاي
بـراي ـــ ديوان, براي تابستاني و زمستاني كشتهاي از ـــ ميزان به بود, شده مقرر ١اخيرا

٣
١
٣

مـالكيت مـيشد/ بـرداشت بـذر خـريد و مـخارج پرداخت براي ـــ و زراعت ١صاحبان
٣

ميشد/ تعيين حكومت سوي از زمان آن در كوفه زمينهاي
مشهد را آن كه دارد قرار كوفه فرسنگي دو در قبله سمت به علي>ع9 حضرت مرقد
را حـضرت كـوفه مسـجد در مـلعون مرادي ملجم ابن كه هنگامي زيرا مينامند غروي
شـتري روي بر را مباركش جسد وفات, از پس تا فرمود وصيت حضرت كرد, مجروح
حركت تنهايي به تا كنيد رها را آن گذاشتيد, شتر پشت بر مرا هرگاه فرمود: و كنند حمل
كـه محلي در شتر آن كردند, را كار اين كنيد/ دفن همانجا مرا ايستاد, شتر هرجا كند,

خوابيد/ است, حضرت آن مرقد كنون ا

ليدن/ چاپ ,٣٩ كتابص همان ١ـ
شهر كوفه ميگويد: بلدان١ كتاب در كاتب واضح يعقوببن ابي احمدبن يعقوبي,
در شـهر نـخستين و مسـلمانان هجرت محل و اKسPم قّبة و اعظم مصر و عراق بزرگ
زمـينهاي و كـردند طـرحريزي را آن /ق9 >ه چهاردهم سال در مسلمانان كه است عراق
از كوفه اهل آشاميدني آب و دارد قرار فرات از بزرگي بخش كنار كوفه, آنجاست/ عرب
گستردهترين و حاصلخيزترين وسيعترين, كيزهترين, پا از كوفه ميشود, تأمين فرات آب
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منسوب آن به كه وناحيههايي ميباشد عراق نواحي ماليات جزو آن ماليات شهرهاستو

م/ ـ است كوفه سواد در محلي جمله از محل, چندين نام ه ُجبَّ و ناحيه معناي به وج طُسُّ ١ـ

حيره يوسفو نهر سالحين, ,Pبادق فرات ُبداه, طسوج , ُجبَّه١ وج طُسُّ از: عبارتند است,
بـوده شور درياي ساحل نجف و دارد قرار نجف فراز بر و كوفه ميلي سه در حيره كه

است/
توقف و آمدند, فرود مداين در مسلمانان كه هنگامي كتابمعارفگويد: در قتيبه ابن
جايگاهي نوشت: سعد به عمر ميداد, آزارشان مگس و غبار و گرد و شد طوKني آنها
سـازگار عربها براي سرزميني هواي و آب باشد, داشته مرطوب و گرم هواي كه بيابيد
كه جايي بارة در بودند وي نزد كه كساني از سعد باشد, مناسب بز و شتر براي كه است
بـودند ديـده را عراق كه آنها عرب سران ميان از و كرد سؤال باشد ويژگي چنين داراي
زبان روستا, در صحرا ميگفتند: عربها ميگفتند/ لسان را كوفه محل بردند, نام را لسان
و ميگفتند, >ساحل9 ملطاط بود فرات مجاور كه را آنچه آنها است, آورده بيرون را خود
نوشتو سعد به نامهاي عمر آنگاه ميناميدند/ بلند9 >جاي نجاف بود, گِل مجاور آنچه
سه بصره و كردند, اقامت كوفه در /ق9 >ه هفدهم سال در آنها و داد, دستور باره اين در

است/ قديميتر كوفه از سال
و شد طرحريزي كوفه گويد: /ق9 >ه هفدهم سال حوادث مورد در كامل در اثير ابن
شده ياد فتحهاي خبر تا فرستاد عمر نزد را هيأتي سعد, زيرا رفت جا آن به مداين از سعد
آنها حال تغيير و پريدگي رنگ علت ديد, را آنها عمر كه هنگامي برسانند/ وي اطPع به را
است/ كـرده دگرگون را ما حال ما, اقامت محل هواي و آب بدي گفتند: آنها پرسيد/ را
ثعلب قبيلة از تن چند گروه آن ميان بيابند/ مردم سكونت براي محلي تا داد دستور عمر
اسـPم مـطيع خود قوم بقية با بتوانند تا بودند آمده عمر نزد اتحاد عقد براي كه بودند
ساير با شود مسلمان شما از شخصي هر كه ميبندم پيمان شما با من گفت: عمر شوند,
را اسPم كس هر و شريكباشد آنها با حاKت همة بديو خوبيو در و يكسان مسلمانان
آنها ميشوند/ عجم و ميگريزند ديگران اين بنابر گفتند: آنها بدهد/ جزيه بايد نپذيرد,
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ولي نپذيرفت عمر بدهند, ماليات و بمانند باقي >مسيحيت9 خود دين به شدند حاضر
كه را طفلي آنها كه اين شرط به كرد, مقرر ماليات اندازة به و داد تخفيف را جزيه مبلغ
قبول را شرط اين آنها كنند/ مسيحي شدهاند مسلمان مادرش و پدر و آمده دنيا به تازه
مـدايـن در سـعد نـزد ايـاد و نـمر بـني قبيلههاي از پيروانشان و ياران و ثعلبيها كردند,

كردند/ اقامت كوفه در سعد همراه آن از پس مهاجرتو
پشت به آنها شكم شدهاند, ناتوان مداين در عربها كه نوشت عمر به حذيفه گويند:
هـنگام آن در است/ كـرده تـغيير و پريده آنها رنگ شده, ضعيف آنها بازوان چسبيده,
رنگ عربها شده باعث چه بده خبر من به نوشت سعد به عمر بود/ سعد همراه حذيفه
دگرگوني اين باعث محيط شرايط و هوا و آب بدي نوشت: سعد شوند؟ ناتوان و پريده
ميكنند/ اقامت است, سازگار شتران زندگي با كه محيطي در تنها عربها زيرا است شده
مـحلي بـراي تـا بـفرست سـپاه جلودار عنوان به را حذيفه و سلمان نوشت: او به عمر
حايل پلي و دريا شما و من ميان كه طوري به كنند جستجو دريا يا خشكي در مناسب
را فـرات غـرب سـمت او رسـيد/ انـبار به تا رفت سلمان فرستاد, را آنها سعد, نباشد/
هم ريگبا شنو كه سرزميني هر ـ رسيد كوفه به كه اين تا نپسنديد را محلي و درنورديد
سه آنجا در رسيدند, كوفه شنزار سرزمين به دو هر ـ ميشود ناميده كوفه باشد, آميخته
قـرار آبـادي تعدادي دير, سه اين ميان و سلسله دير و عمر ام دير حرقه, دير بود, دير
آن در آمده, مركبپايين از دو هر بود/ كرده شگفتزده را نفر دو آن بقعه, اين و داشت
دهد, قرار ثبات اقامتو منزل را محل آن خداوند تا كردند دعا و خواندند نماز سرزمين
رسيد, هم عمر دستور و نامه دادند/ شرح او براي را ماجرا و گشتند, باز سعد نزد سپس
نزد و كنند انتخاب را خود جانشينان كه نوشت معتم عبدا�بن عمرو قعقاعبن به نيز سعد
كرد حركت كوفه سوي به مداين از سعد كردند/ اجابت را وي دستور نيز آنها بروند, وي

رسيد/ كوفه به /ق9 >ه هفدهم سال محّرم در كه اين تا
است/ بوده ماه دو و سال يك كوفه شهر در اقامت و قادسيه جنگ ميان زماني فاصلة
چون انجاميد, طول به ماه هشت و سال سه كوفه, شهر احداث تا عمر خPفت آغاز از و
قرار فرات و حيره ميان كه برگزيدم را محلي كوفه در من نوشت: عمر به آمد كوفه به سعد
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ميان را مسلمانان من ميرويد/ آن در نسفي و حلفا گياه دو استو مرطوب و گرم و دارد
پاسدار, مانند را او پسنديد, را مداين در اقامت كه هر كردم, مخّير مداين يا كوفه انتخاب
باز را هويّتخويش و كردند اقامت كوفه در عربها كه هنگامي كردم, مستقر محل آن در
اجازه كوفه مردم آنگاه آوردند, دست به دوباره را خويش رفته دست از نيروي و يافتند
بـصره اهل خواستند/ را اجازه همين نيز بصره مردم بسازند, ني از بناهايي تا خواستند
كوفه شهر در كردند اقامت كوفه مردم كه ماهي همان در كوفه, در اقامت نوبت سه از پس
مايل ولي است, سرسختتر شما با نبرد براي لشكر آنهانوشت: به عمر يافتند/ استقرار
بصره و كوفه سپسدر ساختند, ني از بناهايي شهر دو مردم و مخالفتكنم/ شما با نيستم
را آنها از تعدادي سعد, آنگاه بود/ شديدتر كوفه سوزي آتش ولي داده رخ سوزي آتش
آتش خبر نيز آنها بسازند, خشت با را خانهها بگيرند اجازه وي از تا فرستاد عمر سوي به
بنا خشت از خانههايي تا خواستند اجازه او از و دادند وي به را آن خسارات و سوزي
را خانهها و بسازد اتاق سه از بيش نبايد شما از يك هيچ ولي بسازيد گفت: عمر كنند/
بـماند, پـايدار شـما دولت و حكـومت تا باشيد پايبند سنّت به و نسازيد مرتفع و بلند

نوشت/ آن مانند نيز بصره مردم به عمر و بازگشتند كوفه به فرستادگان
اقامت مأمور حرباء, ابو دلف عاصمبن و كوفه مردم اسكان مأمور مالك, ابوهياجبن
را كـوچهها ذراع, بـيست را خـيابانها مـيان و ذراع چهل را خيابانها آنها بود/ بصره مردم

دادند/ قرار ذراع شصت را ميدانها و ذراع هفت
در است/ شهر دو آن مسجد دو شد, بنا و پيريزي شهر دو آن در كه چيزي نخستين
چهار از يك هر به و ايستاد نيرومند و ماهر تيرانداز مرد يك مسجد, دو از يك هر ميان
در سايباني كنند/ گذاري پايه تير, فرود محل انتهاي در تا داد دستور و كرد جهتتيريرها
دست به خسروان ويرانههاي از كه مرمر سنگ از ستونهايي روي بر و كوفه مسجد جلو
در و َنبَرد هجوم آن بر دشمن تا كردند حفر خندقي صحن, پيرامون نهادند/ بنا بود, آمده
بقاياي از را آن روزبه, استو كوفه قصر امروزه كه ساختند سعد براي خانهاي آن, مقابل
كه طوري به داد قرار مساجد مانند را بازارها كرد/ بنا حيره در خسروان كاخ سنِگ و آجر
زماني تا بود وي اختيار در روز آن پايان تا ميكرد اشغال را مكان آن زودتر كه كاسبي هر
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و سـر كـه هـنگامي ـ است: گفته سعد كه رسيد خبر عمر به ميكشيد/ كار از دست كه
صدا و سر اين كه كنيد دور من از را بازاريان هياهوي ـ بود شنيده بازار از را مردم صداي
نـاميده سعد كاخ را عمارت آن مردم, كه بود شنيده و است من آسايش و آرامش مانع
آتش بـه را سعد قصر در تا داد دستور او به و فرستاد را مسلمه محمدبن عمر, بودند/
اين گفت: و شد گاه آ موضوع اين از سعد داد/ انجام را دستور اين هم او گردد/ باز و كشد
او ولي خواند فرا را وي آنگاه است/ شده فرستاده مأموريت اين به كه است فرستادهاي
نپذيرفت/ او پرداخت, را او سفر مخارج و رفت او نزد سعد كرد, خودداري حضور از
گاه پناه و دژ را آن ساخته, كاخي تو شنيدهام بود: چنين كه داد, سعد به را عمر نامة ولي
دربان و در مردم و خود ميان است, شده معروف سعد قصر نام به كه دادهاي, قرار خود
يكي در و بيا بيرون قصر آن از است, ديوانگان جاي بلكه نيست تو كاخ آن دادهاي, قرار
باشد نداشته در هم قصر و ببند هم را آن دِر و گزين مسكن نزديكبيتالمال خانههاي از
محمد است/ نشده مرتكب كاري چنين كه كرد ياد سوگند سعد شود, مردم ورود مانع تا

كرد/ تصديق را سعد كPم هم عمر كرد, ابPغ عمر به را سعد سخنان بازگشتو
كه ماسبذان و بود عمرو قعقاعبن آن فرماندار كه حلوان بود, مرز چهار داراي كوفه
عتبه بن عمر يا مالك بن عمر كه قرقيسياء داشت, حكومت آن در فهري خطاب بن ضرار
حكـمرانـي آنجـا در مـعتم عبدا�بن كه موصل و بود آنجا كم حا مناف عبد نوفلبن
معين جانشين خويش, براي ميرفتند مسافرت به يا نميآمدند كمان حا اين گر ا داشت,
بـجز البـته شد كوفه امير نيم و سال سه مدت به سعد كوفه, احداث از پس ميكردند/

ميكرد/ حكومت مداين در كه مدتي
,١٦٣ >صـفحه كـتاببـلدان در فقيه ابن به معروف هذاني, محمد احمدبن ابوبكر
كه است گرفته عربها سخن اين از را خود نام كوفه, گفت: قطرب ميگويد: ليدن9 چاپ
شكل دايرهاي معناي به كوفان و شد/ انباشته هم روي شن يعني الرمل تكوف ميگويند:

است/
گويا گويند: ميباشد/ شكل دايرهاي شن معناي به كوفه ميگويد: سجستاني حاتم ابو

هستند/ كوفان در آنها
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از قبل گفتند: كرده, روايت ما براي بودند حيره در كه ايرانياني گويد: شعبه بن مغيرة
بـه كـه هنگامي و ديديم شعلهور آتشي كوفه, محل در نخيله و حيره ميان اسPم ظهور
او بـه كسـري نوشت, كسرا به باره اين در حيره كم حا و نديديم چيزي رسيديم, آنجا
مـقداري كوفه, مركز و اطراف از گفت: بفرست/ من رانزد آن ك خا از قدري كه نوشت
محل, اين در گفتند: و ديدند را آن كاهنان, و علما و فرستاديم وي نزد كرده, فراهم ك خا
در سوگند خدا به گفتند: ميرسانند, قتل به را ايرانيان آن اهالي كه شد خواهد بنا شهري

ديديم/ را كوفه محل اين
ديگران كرد/ احداث را كوفه مسجد كه بود كسي وقاصنخستين ابي سعدبن گويند:
در صحرا ميگويند: عربها نهادند, بنا را كوفه اسدي, ابوالهياج و اقرع سائببن گفتهاند:
>ساحل9 ملطاط بود, فرات مجاور كه را آنچه آنها است, آورده بيرون را خود زبان روستا,

ميناميدند/ بلند9 >جاي نجف بود, گِل مجاور را آنچه و ميگفتند
و شمشير و اسPم مركز و ايمان گنج كوفه, فرمود: كه شده روايت علي>ع9 حضرت از
دست بـه جـانم كـه خـدايـي به سوگند مينهد, بخواهد كجا هر كه است خداوند نيزة
حجاز در كه چنان ميكند ياري مغرب و مشرق در را كوفه مردم متعال, خداوند اوست,

كرد/ ياري
آن ما علفخوار شتران كه است معروفي دشتستان كوفه! به مرحبا ميفرمود: حضرت

ميشد/ ناميده سورستان كنوني كوفة درگذشته, گويند: ميشناسند را
هـر كـه است اKسـPم قـّبة كـوفه و هسـتند الهي ملتي كوفه, مردم ميگويد: سلمان

ميباشد/ آن ديدار مشتاق مسلماني
جـاي آن در ايـماني با زن و مرد هر كه ميرسد فرا زماني فرمود: علي>ع9 حضرت

ميتپد/ كوفه ديدار شوق در قلبشان يا و ميگيرند
يـافته هدايت افراد خوشبختترين از شما كوفه! مردم اي ميگفت: عمر عبدا�بن

هستيد/
است! بصره تو همساية كه كوفه تو بر واي فرمود: كوفه به خطاب علي>ع9 حضرت
مرا متعال خداوند ميشوند/ كشيده عكاظي چرم مانند كه ميبينم را بصره و كوفه گويا



١٧١ . تاريخ نگاه از كوفه
Pب به را او خداوند كه آن مگر نكند ستم و ظلم ارادة شما بر ستمگري هيچ كه فرمود گاه آ

آن خـطاب و كـردهانـد روايت ديگران و الحديد ابي ابن كه است الب�غه نهج در HعJعلي حضرت ك�م اين كتاب١ـ همين ٦٣ صفحه در كه است نيامده ميان به بصره از سخني آن در و است كوفه شهر به تنها م/حضرت ـ گذشت

/ ميكند١ Pمبت مصيبتي و
چون باشم شما ميان مايلم و آزمودم را شما من نوشت: كوفه مردم به خطاب عمربن
را مسعود عبدا�بن و كم حا عنوان به را ياسر بن عّمار و ميدانم را پيامبرش و خدا حكم
و اسـتفاده آنها از هستند بدر نجيب مردم از دو هر و فرستادم شما نزد مؤذن عنوان به

دادم/ ترجيح خودم بر را شما مسعود, عبدا�بن فرستادن با من كنيد, پيروي
و مـعاويه خـلفا از و حسـن>ع9 امـام و علي>ع9 حضرت ائمه, از ميگويد: همچنين
پيشاز آمدند/ كوفه به الرشيد هارون مهديو و منصور جعفر ابو ابوالعباسو عبدالمکو

آمد/ عمل به دعوت عطايا از استفاده براي كوفه كمان حا از بصره, مردم
زيـاد بـود/ نـفر هـزار چـهل سـپاهيانش و نـفر هزار هشتاد كوفه مردم شمار گويند:

داشتند/ زيادي پول بصره مردم و بسيار طعام كوفه, مردم ميگفت:
انبوه باغهاي ميان هرمز فرزند كسري, خانههاي در كوفه مردم گويد: قيس احنفبن
بـدون و تـازه آنـها مـيوههاي مـيكردند/ زندگي پيوسته هم به رودهاي و گوارا آبهاي و
طرف يك در كه كرديم اقامت خشك سرزميني در ما, ميرسيد/ آنها دست به پژمردگي
كه داشت خشكوجود و شورهزار زميني در شور نمكبسيار ديگر طرف در و صحرا آن
را مـحصولي هـمان و نميروييد, آن در گياهي هيچ و نميشد خشك آن ك خا هيچگاه

ميدهد/ مرغ شتر مرغزار, در كه ميداد
را ابيات اين همداني, اعشي آمد, بصره مردم نزد علي>ع9 حضرت كه هنگامي گويد:

سرود:
رانده فرومايه و اندك افراد زيرا كن دور خود از را او كردي, برخورد بصري يك با گر ا
است بخشنده و درستكار بصري, استولي نيرنگباز و گر حيله كوفي, شخص ميشوند
كرديم رفتار شما با جنگجمل در چگونه كه آوريد ياد به كنيد تفاخر ما به خواستيد گر ا
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زره هـمه نـازپرورده و خـندان سـفيد, جـوان تا بود بسته حنا را ريشش كه پيرمردي از
شتر, كُشتن مانند ازظهر پيش و دادند قرار معرضخطر در را خود آمده, ما نزد پوشيده
نعمت و برديد ياد از را ما بخشش شما ولي بخشيديم را شما ما رسانيديم قتل به را آنها

ورزيديد كفران را بزرگ خداوند
هفتاد گفتم: پرداخت/ جدال به من با بصره و كوفه بارة در قتاده گويد: خليفه قطربن
وي آنگـاه شد/ وارد غزوان بن عتبه تنها بصره, در و شدند كوفه وارد بدر اهالي از نفر

كرد/ سكوت
شام در ابدال استو دارالهجره مدينه و اKسPم قّبة كوفه, ميگويد: علي>ع9 حضرت

است/ اندك تعدادشان كه هستند مصر در نَُجبا و
كـوفه در نميتواند نپذيرد, را كوفه مردم فضيلت سه و آيد كوفه به كس هر گويند:

/ علي>ع9 فضيلتحضرت و مشان خرماي فرات, آب فضيلت كند: اقامت
ربـعي بـن عكـرمة و خارجـه بن اسماء و عتاب هPلبن كوفه, سخاوتمندان گويند:
بن عمرو و شعبه بن مغيرة بن عروة ابوسفيانبن و عتاب خالدبن جوانها از و فياضبودند

برد/ نام ميتوان را حمزه محمدبن
و احـنف مـردم, شكيباتريِن گفت: عبدالملك سليمانبن به مازني مسعود سعيدبن
و خـلف عـبدا�بـن بـن طـلحه آنـها سـخاونمندترين و قـتاده اياسبـن آنها صبورترين
است/ قـيس عبد بن عامر آنها پرهيزكارترين و حريش و حصين بن عباد شجاعترينشان
عتاب خالدبن سخاوتمندترين, اشتر, ما ميان در شخص شجاعترين گويند: كوفه ناظران

ميباشند/ فرقد بن عتبه بن عمرو پرهيزكارترين الفياضو عكرمه صبورترين و
كوفي سخاوتش و شامي عبادتش حجازي, شخصي, علم هرگاه ميگويند: آنان همة

است/ كاملي انسان باشد,
سـال در يـعني سال, اين در ميگويد: 9١١٠ صفحه ,٢ >ج تاريخش در خلدون ابن
دگرگوني اين نيز عمر است/ شده دگرگون رنگشان عربها گفتند: عمر به /ق9 >ه چهاردهم
اثـر در گـفتند: پـرسيد/ را آن سـبب و ديـد مـيآمدند, وي نزد كه هيأتهايي چهرة در را

است/ شهر هواي آبو بدي و ناسازگاري



١٧٣ . تاريخ نگاه از كوفه
از عمر نوشت/ نامه عمر به باره اين در بود, سعد همراه كه حذيفه ميگويند: بعضي
را رنگشـان بـPد, هـواي و آب بدي گفت: سعد شد/ جويا را آن سبب وقاص سعدبن
عمر باشد/ سازگار شترش براي كه است سازگار عربها براي هوايي آبو و كرده دگرگون
خـور در كـه سـرزميني تـا بفرستد مشرق جانب به را حذيفه و سلمان نوشت: سعد به
جاي به نماز جا آن در نيافتند/ كوفه از مناسبتر را هيچجا آنها بيايند, باشد, عربها زندگي
و قعقاع به سعد بازگشتند/ سعد نزد سپس باشد, نيكو قرارگاهي كه كردند دعا و آوردند
به مداين از خود و بروند او نزد و بگمارند خود جاي به را كسي نوشتكه معتم عبدا�بن
و قادسيه فتح از بعد ماه دو و سال دو يعني /ق9 >ه هفدهم سال در واقعه اين آمد/ كوفه
سرزمين در من نوشت: عمر به سعد داد/ رخ عمر خPفت آغاز از ماه هشت و سال سه
و گـزيدهام اقـامت دارد, پيوستگي دريا و بيابان به و است, فرات و حيره ميان كه كوفه
مدايـن و آن ميان را مردم شويم/ پيروز و بمانيم يا و كنيم ترك را جا اين كه دارم ترديد
چون گذاشتم/ آنجا نظامي يك عنوان به را او پسنديد, را مداين كه كس هر و كردم مخّير
بـاز را رفـته ازدست سPمت و نيرو و شد نيكو حالشان يافتند, استقرار كوفه در عربها
آنها شدند; كن سا خود منازل در كوفه مردم همراه زمان همان در نيز بصره مردم يافتند/
سـاختن بـراي عـمر از شـهر دو مردم بودند/ گزيده منزل آنجا در بار سه اين, از پيش
است سرسختتر شما با نبرد براي لشكر نوشت: عمر خواستند/ اجازه نيين خانههاي
آتش شـهر دو هـر در پس بسـازيد, خانه ِني با كنم/ مخالفت شما با ندارم دوست ولي
با را خود خانههاي كه خواستند اجازه او از ديگر بار بسوخت/ خانهها و داد رخ سوزي
به و نسازد اتاق سه از كسبيش هيچ كه شرط بدان گفت: و داد اجازه عمر خشتبسازند/

باشد/ پاينده شما دولت تا كنيد رعايت را سنّت شما نيفزايد; خانهها ارتفاع
اقامت مأمور الحرباء, الدلف عاصمبن و كوفه مردم اسكان مأمور مالك, ابوالهياجبن
كه ماسبذان بود, قعقاع آن فرمانرواي كه حلوان داشت: مرز چهار كوفه بود/ بصره مردم
بود آنجا كم عبدالملكحا بن عمر كه قرقيسياء داشت, حكومت آن در خطاب بن ضرار
از كـمان حـا ايـن كـه زمـان هـر داشت, حكمرانـي آن در معتمر عبدا�بن كه موصل و

ميكردند/ معيّن جانشيناني خود براي ميرفتند, جايي به مأموريتخود حوزههاي
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تا بود عراق پايتخت مدتي مداين, است: آمده ٩٩ ص اول, ج ا�س-م, كتابحماة در
سعد به لذا است, شده ناتوان و ضعيف بدنشان و دگرگون مردم رنگ ديد عمر كه اين
و كـرد طـرحريزي را آن و بـرگزيد را كـوفه نـيز او بـرگزيند/ ديگري تامكان داد دستور
را خيابانها ميان متر, چهل را اصلي خيابانهاي وسعت ساختو خشت با را آن خانههاي
صورت به كوفه شهر نهاد/ بنياد را آن مسجد و داد قرار ذراع هفت را كوچهها و ذراع سي
مـاه, اصـفهان, ري, هـمدان, آذربايجان, الباب, ايران, شهرهاي از و درآمد عراق مركز
ميرفت/ شمار به آن توابع از دارند قرار شمالي قسمت در همگي كه قرقيسياء و موصل
و كرديم بازگو شما براي كه بود كوفه احداث پيرامون مورخان سخن شد, گفته آنچه
اين از بسياري كه مييابيد در بنگريد, تاريخي مواد از بعضي در موجود اختPفات به گر ا
احداث مسؤوليت وقاص, ابي سعدبن آيا كه اين استو كوفه احداث باره در اختPفات
سـال در او چـون دو؟ هـر به يا اقرع سائببن به يا سپرد اسدي الهياج ابي به را كوفه
است, بوده /ق9 >ه چهاردهم سال در كوفه احداث آيا نيز نداشتو حضور كوفه احداث
به را مورخان سخنان گر ا لذا هجدهم؟ سال اوايل يا و هفدهم يا شانزدهم, يا پانزدهم, يا
اين و مستدلتر /ق9 >ه هفدهم سال كه مييابي در دهي, قرار بررسي مورد صحيح طور

است/ مشهورتر نظرات ديگر از نظريه



١٧٥ . كوفه مرزهاي
كوفه مرزهاي

عذار روستاهاي و اصلي فرات به آن بيابانهاي و روستاها و بوده بزرگ بسيار كوفه,
است/ ميرسيده ميل ـــ١٦ به آن مساحت و داشته ٢اتصال

٣
قبيلة عربهاي آِن از خانه هزار پنجاه كوفه, در كه شده نقل ميگويد: معجم در ياقوت
اهل آن از خانه هزار شش و عربها ساير آِن از خانه هزار چهار و بيست و مضر و ربيعه
و قضاعه خزاعه, انصار, خثعم, بجيله, ازد, قبيلههاي طبري تاريخ در و است/ بوده يمن
از را هـمدان و مـذحج غطفان اسد, اعصر, بني هوزن, تميم, و يمنيان از را حضرموت

است/ شمرده بر مضريان جمله
و دارد شهرت سعد بكري به كه است كوفه خندق آن, مرزهاي از يكي گويد: براقي
به امروزه كه روستايي نزديكي تا استو قائم نزديك كه ميشود ناميده قاضي ديگر مرز
و حسكـه تـا ديـوانـيه از كـه مـيباشد فرات ديگر مرز ميرسد; است, معروف شنافيه
روسـتاهاي چهارم, مرز دارد; امتداد است, معروف <ابوقوارير> به امروزه كه روستايي

ميرود/ شمار به سيفيه حله مناطق از كه است عذار

بازگشت به فهرست
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كوفه طرحريزي

گويد: /ق9 هفدهم>ه سال حوادث بارة در 9١٩١ صفحه ,٤ >ج كبير تاريخ در طبري
عمر نامة از را او و فرستاد الهياج ابي نزد سعد كنند, بنا را كوفه گرفتند تصميم كه هنگامي
سـي كماهميتتر, معابر و ذراع چهل بزرگ, معابر بود: گفته كه كرد گاه آ معابر باره در
نـباشد/ كـمتر ايـنها از و بـاشد ذراع هـفت كوچهها و ذراع بيست متوسط معابر و ذراع
مّطلع افراد بود/ َضبَّه بني آِن از كه قطعهاي مگر بود كرده معين ذراع شصت را قطعهها
تـقسيم ابوالهـياج ميكردند, معلوم را چيزي چون و آمدند گردهم مساحت تعيين براي
محل در را آن و بود مسجد شد, ساخته و طرحريزي كوفه در كه جايي نخستين ميكرد/
تيري و ايستاد مسجد ميان در نيرومند تيراندازي آنگاه نهادند, بنياد خرما و صابون بازار
از و بسازد خانه تير, اين محل سوي آن خواهد كه هر گفت: و كرد سمتراستپرتاب به
بنا تيرها محل سوي آن خواهد كه هر گفت: و انداخت تير نيز خود سر پشت و روبهبرو
كـه شـد ساخته رواقي آن جلو در و داشت قرار مرتفعي گوشه چهار در مسجد بسازد/
بود, ازدحام از جلوگيري و مردم آمدن گرد براي گوشه چهار اين نداشتو دنباله و كناره
آن مـانند را مسجدها حرمتش پاس به كه بود چنين مسجدالحرام جز به مسجدها همة
داشت, تعلق خسروان به كه مرمر ستونهاي بر و بود ذراع دويست رواقش نميساختند/
خندقي صحن, دور داشت/ شباهت رومي كليساهاي سقف به آن سقف و بود شده بنا
ساختند خانهاي مسجد كنار در سعد براي و نسازد خانه آن, داخل در كسي تا كردند حفر
وجود ذراع دويست طول به سرپوشيدهاي راهرو دو, آن ميان است/ كوفه قصر كنون ا كه
حيره در خسروان بناي آجر از روزبه را آن بناي و دادند قرار آن در را خزانهها كه داشت
شرق, سمت و معبر چهار قبله, سمت بزرگ, معبر پنج مسجد, صحن پشت و ساخت,
و دادند بزرگجاي معبر دو كنار و پشتصحن ثقيفرا و سليم قبيلة و كردند بنا معبر سه
گرفتند/ جاي ديگر معابر كنار تغلب و تيم و معبر يك كنار بجيله و معبر يك كنار همدان,
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نـخع, و اسـد بـني مـيان كردند/ اقامت آن نزديك و صحن قبله سمت در اسد بني
در بود/ معبري ازدهم, و كنده ميان داشت/ معبريوجود نيز كنده و نخع ميان بود, معبري
و معبر يك در را محارب و تميم قبيله معبر, يك در را مزينه و انصار صحن, شرقي سمت
بجله و بجاله قبيلة صحن, غربي سمت در و دادند, جاي ديگر معبري در را عامر و اسد
در را كنده پرا گروهي و جهيه و معبر يك در را متفرق گروهي و جديله معبر, يك در را

دادند/ جاي معبر يك
داشتند قرار آنها سر وپشت آنها ميان در مردم ساير بودندو صحن مجاوران قبايل اين
و بـود كوفه] بزرگ[ معبرهاي اينها شد/ تقسيم قسمت دو به جايگاهها ترتيب, بدين و
ديگـر مـعبرهاي و ميرسيد معبرها اين به كه ساختند آنها مقابل نيز ديگري معبرهاي
محلهها اين بود/ معبرها ميان و پايينتر محلهها داشتند, كمتري وسعت كه بود آن موازي

كردند/ احداث صحن بيرون را
اهل و مرزداران براي دادند/ جاي آن در را قادسيه غير و قادسيه سپاهيان از گروه كـوفه]ده [بـه دوم و اول گـروه بـقية چـون بروند, آنجا به آنها تا برگزيدند مكاني موصل
بود, بسيار گروهش تعداد كه كسي شد/ تنگ محلهها جمعيت, كثرت علت به رسيدند,
كه گروهي به بود كم گروهش تعداد كه كسي و ميرفت/ آنان نزد كرده, رها را خود محلة
ايـن غـير در و مـيپيوست بـود انـدك نـيز تعدادشـان و داشتند قرار همسايگياش در

ميگرفتند/ سخت خودشان بر و ميافزودند تعدادشان بر صورت,
آن در قبايل و بود شده رها خود حال به كوفه] صحن[مسجد عمر, روزگار در گويند:
نداشت/ مشخصي حّد و بنياد نيز بازارها نبود; آن در قصر و مسجد جز و نميكردند طمع
آن از رسـد جـايگاهي به زودتر كه هر مسجدهاست, همانند بازارها بود گفته عمر

يابد/ فراغت فروش از يا َرود خود خانة به كه زماني تا اوست
مـنزل جـا آن در مـيآمد كه هر و بود آماده توقفگاهي ميرسيد, راه از كه هر براي
را آنها كار او و روند ابوالهياج نزد تا بكاست9 بني مردم خانة امروزه توقفگاه >آن ميكرد

كند/ تعيين برايشان محلي خواستند جا هر و شود عهدهدار
مـجاور كـنون ا كـه سـاخت قصري بود, شده معيّن قصر براي كه مساحتي در سعد
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طرف يك و داد جاي آن در را خزانه و كرد محكم را آن بنياد استو كوفه مسجد محراب
عمر به را ماجرا سعد, بردند, يغما به را آن مال زده, نقب خزانه به اتفاقا گزيد, سكنيى آن
را مسجد نوشت: عمر كرد/ گاه آ صحن به نسبت خزانه و خانه موقعيّت از را او نوشتو
زيرا شود واقع مسجد روبهروي خانه و باشد خانه مجاور تا كن منتقل ديگري جاي به
را مسـجد سـعد, مـيكنند/ حفظ را خويش مال و هستند كساني مسجد در روز و شب
بـزرگمهر پسـر روزبه, نام به همدان اهالي از دهقاني نهد, بنياد خواست و كرد جابهجا
و باشد, بنا يك تا ميكنم, متصل هم به را دو آن و ميسازم را قصر و مسجد من گفت:
آجـرهاي از فـعلي مسـاحت در را آن و كرد طرحريزي موجود طرح طبق را كوفه قصر
و نـداد او بـه كـار ادامـه اجازه سعد ولي ساخت داشتند, حيره در خسروان كه قصري
راست سمت كه داد وسعت قصر انتهاي تا ساختو قصر خزانههاي مقابل در را مسجد
آن علي>ع9 حضرت صحن انتهاي تا خزانه راست سمت از آنگاه و بود قبله سوي به آن
بر مسجد بناي باشد/ قصر سمتراست صحنو سوي به مسجد قبلة تا بخشيد امتداد را
ايـن بـر شد استوار بود, برده كار به كليساها در خسرو كه كناره بي مرمريني ستونهاي
كـنوني صورت به زياد دست به سفيان ابي بن معاوية روزگار در كه اين تا بود وضعيت
روزگار بنايان از چند تني نهد, بنياد را مسجد ميخواست زياد كه هنگامي شد/ ساخته
داشت, نظر در كه را آن ارتفاع مقدار و مسجد مساحت و محل و خواند فرا را جاهليت
راتوصيف آن نميتوانم ولي است من نظر مورد ارتفاعي گفت: و داد توضيح آنها براي
اهواز كوههاي از بايد استكه ميسر ستونهايي وسيله به كار اين گفت: بنايان از يكي كنم/
سي را آن آنگاه و كنند ُپر را آن آهن, ميلههاي و سرب با و شود سوراخ درونش آورده,
تـا بسازي آن براي دنبالههايي و كنارهها و بزني سقف سپس ببري Kبا آسمان در ذراع

كنم/ بيان را آن نميتوانستم اما بود ذهنم در وصف اين گفت: زياد شود/ محكمتر
و سر و ميشد ساخته قصر محل در و وي برابر در بازارها و بست, را قصر دِر سعد
وي به سخناني مردم كرد, بنا را قصر وقتي ميشد/ سعد گفتگوي مانع بازاريان صداي
خاموش را صداها و سر اين است: گفته سعد كه گفتند آنان بود, نگفته كه دادند نسبت
محمد لذا مينامند/ سعد قصر را قصر آن مردم, كه شنيد و رسيد عمر به سخن اين كنيد,
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را آن دِر و بـرو قـصر سـوي به گفت: و فرستاد كوفه سوي به و خواند فرا را مسلمه بن
مقداري رسيد, كوفه به تا رفت مسلمه محمدبن كرد/ باز رفتهاي كه راهي از و بسوزان
رسـاندند, سعد اطPع به را خبر اين چون زد/ آتش را آن و برد قصر در به خريد هيزم
مـرد آن بـبيند تـا فـرستاد را شخصي او فرستادهاند, كار اين براي را شخص اين گفت:
وارد قـصر به تا فرستاد او نزد را شخصي و است مسلمه محمدبن شد معلوم كيست,
ولي كـند اقـامت و بـيايد كـه خـواست او از و رفت وي نـزد سـعد نـپذيرفت/ اما شود
كـه داد سـعد بـه را عمر نامة و نكرد قبول بپردازد, وي به مبلغي خواست و نپذيرفت,
سـعد قـصر را آن كـه كـردهاي پناهگاهي را آن و ساختهاي قصري شنيدهام بود: نوشته
است/ ديوانگان قصر نيست, تو قصر اين نهادهاي, دري ديگران خودتو ميان و مينامند
كه نده قرار دري قصر, براي اما ببند, را آن دِر و ُگزين سكني خزانهها مجاور منزلي در
شوي, خانهاتخارج از تو يا آيند مجلستو به كه هنگامي و شود آن به مردم ورود مانع
دادهانـد, نسبت وي به كه را سخني كه كرد ياد سوگند سعد كني/ رعايت را آنها حقوق
تـمام او توشة رسيد, مدينه نزديك چون بازگشت, فورا مسلمه محمدبن است/ نگفته
عمر رساند/ عمر اطPع به را خبرها همة و رفت عمر نزد و خورد درخت پوست و شد
اجازه يا مينوشتي يا بگيرم ميخواستي گر ا گفت: نكردي؟ قبول را سعد پول چرا گفت:
ندارد, خود پيشواي از دستوري وقتي استكه كسي كامل, خردمند گفت: عمر ميدادي/
گفتار و سعد سوگند مسلمه, محمدبن نماَند/ در تا گويد سخن يا كند عمل دورانديشانه
سخن وي عليه كه كسي از او گفت: و كرد تصديق را سعد گفتة عمر, گفت/ عمر به را او

است/ راستگوتر آورد, من نزد كه آن و گفته
بنا را اعظم مسجد زياد, كه آن از قبل گويد: طلحه اسحاقبن وابستة محمد ابي عطاء
ميديدم/ را پل دروازه و هند دير جا آن از نداشتو دنباله و كناره و مينشستم آن در كند
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قبايل و عشاير سازماندهي

دربارة سعد و شد بيشتر ديگر گروههاي از دهگانه گروههاي از بعضي تعداد گويد:
سـعد, كـن/ مـنظم را آنان نوشت: درجواب عمر و نوشت نامه عمر به آنها كردن منظم
و غـران سعيدبن جمله از عرب خردمندان و صاحبنظران و شناسان نسب از گروهي
گروه وهفت كردند تنظيم هفتگانه ترتيب به را گروهها آنها و خواند فرا را نعيم بن مشعلة
تيرة از كه جديله و شدند گروه يك آنان جز و حبشيان از آنها پيمانهاي هم و كنانه شدند/
غسان تيرة كه قضاعه قبيلة و دادند, تشكيل را گروه يك بودند, عيPن قيس عمروبن بني
و شـدند گروه يك نيز ازد و حضرموت و كنده و خثعم و بجيله با بود, آنها از شبام بن
رباب قوم ديگر و تميم و دادند تشكيل را يكگروه وابستگانشان و همدان حمير, مذحج,
يك تعلب و ضبعه نمرود محاربو و غطفان و اسد طايفه و شدند يكگروه نيز هوازن و
در و شدند گروه يك عجمان و مردم عبدالقيسو عكو و اياد و دادند, تشكيل را گروه
كه اين تا بودند گونه بدين معاويه حكومت دوران بيشتر و >ع9 علي و عثمان عمر, روزگار

كرد/ تقسيم گروه چهار به را آنها زياد,

بازگشت به فهرست
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مردم مجدد سازماندهي

از يك هر و ميكردند, سازماندهي درهم هزار يكصد مبناي بر را گروهها اين گويد:
سه و چهل و مرد سه و چهل ميان درهم هزار يكصد تقسيم مسؤوليت قادسيه سرداران
جنگهاي سرداران از يك هر گرفتو برعهده را خانوادههايشان اعضاي از تن پنجاه و زن
و هزار سه ميان آنها تا شدند مرد بيست ميان درهم يكصدهزار تقسيم مسؤول نيز گذشته
پيشواي و كنند, قسمت بود, درهم يكصد سهمشان كه آنها خانوادة اعضاي و زن بيست
چهل و وشصتزن مرد شصت ميان را درهم يكصدهزار تقسيم مسؤوليت نيز اول طبقة
گرفتو عهده بر بود, دينار پانصد و يكهزار مردانشان سهم كه اعضايخانوادهشان از نفر

ترتيب/ همين به
ترتيب همين به نيز بصره مردم ميشناختم/ را سرگروه يكصد گويد: حارث بن عطيه
ميكردند پرداخت راويان و پرچمداران و گروه هفت سران به را مقرريي عربها, وسيله به
برسانند/ صاحبانش به خانهها در تا ميدادند امين وافراد نقيبان و سردستگان به آنها و

مـيگويد: نـجف چاپ كتاببلدان در كاتب واضح يعقوببن ابي احمدبن يعقوبي
او بـه و نـوشت كـرد, فتح را عراق كه آن از پس وقاص, ابي سعدبن به خطاب عمربن
هر پس كنند/ ريزي طرح را آن تا دهد دستور مردم به و كند منزل كوفه تادر داد دستور
رسـول اصـحاب از يك هـر بـه عـمر سـپس كردند/ ريزي طرح خود رئيس با قبيلهاي
از قـومي سپس شدند, واقع مسجد كنار َعبس قبيلة و بخشيد زمين قطعهاي خدا>ص9
و فـزاري نجبة مسيببن و باهلي ربيعه سلمانبن و يافتند انتقال كوفه اطراف به ايشان
بن طلحة و مسعود عبدا�بن و گرفتند/ منزل مسعود ابن خانة مقابل در قيس از مردمي
مطعم, جبيربن به عمر و ساختند/ خانههايي مسجد پيرامون حريث عمروبن و عبيدا�
سـعدبـن به فروخت/ طلحه موسيبن به و ساخت خانهاي نيز او بخشيد/ زميني قطعه
داد/ زميني قطعه نيز بود, فاصله راهي دو آن ميان كه ربيعه سلمانبن خانة نزديك قيس
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معروف سعد عمربن خانة به كه را خانهاي همان زميِن خود, ابيوقاصبراي سعدبن
ضـرار ابـي حـارثبـن عـمروبن و ارث جناببـن و عرفطه خالدبن به و برگزيد است,
بني به و داد/ زمين قطعهاي انصاري عمرو بن عقبة مسعود ابو و تميمي رويبه ابن وعمارة

داد/ زمين جهينه نزديك نيز فزاره شمجبن
به و كرد گذار وا زميني قطعه خنيس سوي چهار در وقاص ابي بن عتبة هاشمبن به
مسجد ميان خانهاي زيد, بن اسامة عمربن به و بخشيد, زميني نيز طائي حارث شريحبن
نـزديك محوطهاي كه را آKري نصف و بخشيد/ زميني ضرار ابي حارثبن عمروبن و
بـا يـمان بـن حـذيفه بـه را آKري ديگـر نصف و داد اشعري موسي ابو به بود, مسجد
بـه بود/ مسلمانان ستوران نگهداري براي محوطهاي آKري, بخشيد/ عبس از جماعتي
است مـعروف >ع9 طـالب ابي عليبن نام به كه را ميداني همان آKري ميمون عمروبن

بخشيد/
به را بشر جبانه ناحيه و داد زميني قطعه بود, سپاهيان رئيس كه انصاري جبيرة ابا به
عبدا� جريربن به و داد عوام زبيربن به زميني و كرد گذار طيوا رجال ديگر و حاتم عدي
تا جهينه ناحيه از زميني قطعه و بخشيد بزرگ و وسيع زميني بجيله, رجال ديگر و بجلي

كرد/ گذار وا كنده رجال و كندي قيس اشعثبن به اود بني
مـنزل جـا هـمان و آوردند دست به تهي زميني كنده و بجيله ميان و آمدند ازد قوم
شهر اطراف در و آمدند اسد و بكر تميمو و شدند كنده پرا كوفه در همدان قبيلة و گزيدند
چرا عبدا�گفت: بن جرير گاه آن داد/ زميني بجيله در جدلي عبدا� ابو به و شدند كن سا
كه جايي به گفت: او به عمر است؟ كرده اقامت ما ميان در نيست ما از كه اين با مرد اين

برو/ است بهتر تو براي
جبانه به عبدا� جريربن با مجاورت احمسپساز عامه قبيله رفتو بصره به هم او و

شدند/ منتقل
شد/ معروف كردند, ساختمان و خريدند بعدها كه قومي نام به يافتو تغيير نقشهها
جـمله آن از بـود مـعروف سرورانشـان و قبيله آن نام به كه داشت آرامگاهي قبيله, هر
برد/ نام ميتوان را عامر بني و شكر بني اثير, صحراي صائدين, كنده, عرزم, آرامگاه



١٨٣ . مردم مجدد سازماندهي
قرار يكسان طور به ذراع پنجاه را كوفه كوچههاي كه نوشت سعد به خطاب عمربن
قرار اشجع ثقيفو خانههاي تا قPئين تا وليد سراي تا مسجد و قصر از بازارها و دهد,
را بـازارهـا كـه قسـري عبدا� خالدبن دوران تا داشت, بوريا از سايبانهايي و شد, داده
زيرا داد, اختصاص سپاهيان به را آنها كرانه و داد قرار سرايي صنفي هر براي و ساخت

داشتند/ اقامت كوفه در جنگي مرد هزار ده
چهارم جلد از ٤١ صفحه اول, بخش نجفي, اعتدال مجله در شرقي علي شيخ عPّمه
طي و شد/ شهر به تبديل ق9 >ه/ هفدهم سال در كوفه گويد: المتنّبي عروبة عنوان تحت
از ديوارهايي مغيره, دوران در و درآمده كوخنشين شهر يك صورت به سال پنج مدت
بنا آجر با زياد روزگار در و شد, برپا بزرگي خيمههاي آن از پس و شد ساخته خشتخام
بدين كه خانههايي اولين و بود/ خانهها دِر شد, ساخته آجر با كه جايي نخستين و شد

بود/ شده واقع است, متنبي محله كه كنده خيابان در شد ساخته شيوه
بيشتري امتياز شرق, سمت غربي/ و شرقي شد: ريزي طرح مسجد سوي دو كوفه
آن اداره بـراي و بـود, نزار آِن از غرب سمت و بودند نزديكتر آب به يمنيها و داشت

ميكرد/ اداره را آن كه داشت سرپرستي بخش, هر و شد تشكيل بخش چهار
طـبق كـه يـافت اختصاص نظامي بزرگ اردوگاه به نيز قسمتي كوفه, ريزي طرح در
نام به كه محلههايي از يكي به دسته هر و ميشد تشكيل دسته هفت از نظامي تقسيمات
ايـن بلكه بود, نشده كشي خيابان كوفه ابتدا, در ميپيوست/ داشت, شهرت قبيلهشان
يك در كـه ميشد تشكيل قبيله چند از مجموعه هر كه بود مجموعه هفت داراي شهر
از اعـم رودخـانهها كنارة در عراق به ورود ابتداي در عربها داشتند/ اقامت شهر سوي
خيمه دو از كه هندسي شكل به را خود خانههاي و ميشدند كن سا روستا وغير روستا
آمده Kبا ساحلها از ميكرد طغيان رودخانه كه هنگامي و ميساختند, بود, شده تشكيل
ذيـل شـرح بـه كوفه هفتگانة تقسيمات ميبردند/ پناه كوفه و بصره بزرگ خيمههاي به

است:
پشتيبان امويان دوران تا سعد زمان از قبيلهها اين جديله, پيمانانشو هم و كنانه ـ ١
تعداد از بتدريج و زياد آنها تعداد و داشتند, شهرت عاليه اهل به آنان و بودند كوفه والي



كوفه تاريخ . ١٨٤
ميشد/ كاسته آنها

ازد/ و حضرموت و كنده و خثعم و وغسان بجيله و قضاعه قبيلة ـ ٢
و كرد ايفا بسزايي نقش كوفه حوادث در گروه اين همدان, و حمير و مذحج قبيلة ـ ٣

بود/ برخوردار برجستهاي جايگاه از
رباب/ و تميم قبيلة ـ ٤

ربـيعه قبيلة از آنها بيشتر كه تغلب, و بكر بني از نمر و ومحارب اسد بني قبيلة ـ ٥
بودند/

هستند دسته اين از نخست قبيلة دو حمر, و هجر مردم قيسو عبد بني و اياد قبيلة ـ ٦
بن زهرة سرپرستي به قيس عبد بني داشتند, اقامت جا آن در گذشته از قبيلهها ساير و
شدند, كن سا آنها با و بودند قبيلةزهره پيمانان هم از حمر خاندان آمدند/ بحرين از حويه
ميشدند, ناميده شاهنشاه سپاه نام به كه بود ايراني سرباز هزار چهار حمر قبيله تعداد
اقامت باشند مايل جا هر تا خواستند امان قادسيه نبرد روز در ميگويد: بPذري كه چنان
يابد/ اختصاص آنان به المال بيت از سهمي و شوند, پيمان هم خواستند كه هر با و كنند
آنـها بـه لذا داشت نام ديلم آنها رئيس شد/ داده آنها به بودند خواسته آنچه هر گاه آن
كـوفه و بصره و شام در را آنها رسيد, فرا زياد دوران كه هنگامي ميگفتند/ ديلم حمراء

داشت/ فرهنگي نقش وبصره كوفه در ششم گروه كرد/ كنده پرا
عـلي>ع9 حـضرت كـه هـنگامي بـودند, ململمه قبايل برجستهترين از طي قبيلة ـ ٧

داد: تغيير ذيل ترتيب به را گروهها اين تشكيPت شد, عهدهدار را كوفه حكومت
وحمر/ حمير همدان, قبيلة ـ ١

بود/ مزاحم نصربن گروه اين پرچمدار طي, و اشعر مذحج, خاندان ـ ٢
قيس/ وعبد ذبيان عبس, قيس, قبيله ـ ٣

مهره/ و قضاعه حضرموت, كنده, خاندان ـ ٤
وانصار/ خثعم بجيله, ازد, قبيله ـ ٥

ربيعه/ قبيله افراد ساير تغلبو بكر, خاندان ـ ٦
رباب/ و ضبه تميم, اسد, كنانه, قريش, قبيلة ـ ٧



١٨٥ . مردم مجدد سازماندهي
كـه شـد, ساخته آن در كوچههايي و خيابانها يافت, پايان كوفه احداث كه هنگامي
روشـن مشـعلهايي وسيله به كوچهها شب, طول در و بود ذراع پنجاه كوچه هر عرض
محرز, بني عPء, بريد, كوچه : از عبارتند مانده جاي بر كنون تا كه كوچههايي و ميشد
ديگري بسيار كوچههاي است; داراKماره نزديك كه دارالروميين كوچه و عميره شبث,

حجام/ عنتره كوچه مانند ميشد نامگذاري تاجران اشخاصو نام به كه هست نيز
واقع كناسه و قصر ميان و شرق سمت در پلي ميان كه است بريد كوفه كوچة مهمترين

دارد/ قرار جامع مسجد شرقي جهتجنوب در قصر امروزه و بود شده
به بخشكوفه چهار است, شده واقع كوفه و سهله مسجد ميان شرقي شمال در كناسه
داشت قـرار جـامع مسـجد شمال در كه اول بخش مناطق ميشد: تقسيم منطقه پانزده
بخش مناطق و ميباشند تغلب الPتو تيم بجيله, همدان, ثقيف سليم, محلههاي شامل
ازد و كنده نخع, اسد, بني محلههاي شامل داشت قرار قبله سمت و جنوب در كه دوم
مـحلههاي شامل شده, واقع مسجد شرقي سمت در كه سوم بخش مناطق و ميباشند
جهت در كه بخشچهارم مناطق و ميباشند/ عامر و اسد محارب, تميم, مزينه, انصار,
جز و جهينه جديله, قيس, بجيله غطفان, بجيله محلههاي شامل دارد قرار مسجد غربي

ميباشند/ قبيلهها ساير از آنها
و بـود خـندقي كـوفه, شـرقي شمال جهت در ولي شد/ ساخته ديوراي كوفه, براي
و بود/ سليم بني رودخانة كوفه, شرقي درجنوب داشت/ قرار مزينه محلة در جابر مسناة
كـوفه اطـراف در تـا واداشت را كوفيان منصور, شد/ ساخته حمامها و بازارها جا آن از
عـبور آن روي از پلها وسيله به و ميگرفتند فرات از را شهر اين آب كنند/ حفر خندقي
در تجاري كارهاي كردن آسان براي قايقها و بود, در چندين داراي پلها واين ميكردند
در چاهي آب, آوردن دست به براي اول قرن طول در و بودند آمد رفتو در خندق اين
ميآوردند آب رودخانه از كه سقاهايي به مردم و داشت, قناتوجود چند ولي نبود كوفه
ميكردند/ تأمين آن از را آبخود مردم, و يافتند را علي چاه مدتي از پس بودند, وابسته
نـزد امروزه كه باشد جايي همان كوفه پل شايد كرد, احداث را كوفه پل هبيره, ابن
است/ گـرفته قـرار جامع مسجد شرقي جنوب در و دارد شهرت >كنيدره9 نام به مردم



كوفه تاريخ . ١٨٦
شد/ مرمت بار چندين نيز وي از پس پل اين كرد/ ترميم را كوفه پل قسري, خالد سپس
به وپلي ريخت فرو مدتي از پس و شد, ايجاد اسPم از پيش كوچك, پل اين گويند:
بنا را پل اين عمر, يزيدبن قسريو خالد و هبيره ابن و زياد آن, از پس و ساختند آن جاي
نقشه طرح در توجه مورد مكانهاي از شد/ مرمت بار چندين نيز اميه بني از پس و كردند
ايجاد وسيعي ميدان محله, هر وسط زمينو قطعه هر در ميدانهاست و آرامگاهها كوفه,
و زبـير كـوفه, نـجف, يثرب, همچون عربي شهرهاي در آن مانند امروزه كه ميكردند
بـه ميشود/ ديده نيز ميگويند, مناخه و فضوه و صفاوه و صفا آن به كه منتفك شطرة
را خود مردگان محله, آن اهالي كه بود مكاني آن و ميگفتند/ جبانه ميدان اين از قسمتي
گردهماييهاي و جشنها محل كه ميشد اطPق صحرا آن بقية به و ميكردند دفن آن در
بود/ قريش ثقيفو قبيلة به متعلق ثويه آرامگاه آنها مهمترين و قديمترين بود, عمومي

قرار كوفه نجفو ميان كنون ا و است شده تكرار ثويه نام بار چندين متنبي شهر در
تـابعين از يكي زياد كميلبن آرامگاه آن و است مشهور كميل به مردم عامه نزد و دارد
از جديدي محلة آن, و است ثويه نزديك بسيطه شد/ سپرده ك خا به ثويه در كه است
ميسرايد: چنين متنبي آن دربارة دارد, شهرت غازي محلة به كه است نجف محلههاي

حـياري عــبيدي عــيون تــركت القـطارا سـقيت مـه� بسيطة ١ـ

/ كردي١ متحير مرا بندگان چشمان و باريد خواهد تو بر باران كه باش آرام بسيطه اي
است/ شده كر ذ متنبي شعر در كه است محلي آن و سبيع آرامگاه

قيس/ قبيله به متعلق فزاري عرزم آرامگاه
طي/ خاندان آِن از خثعمي, بشر آرامگاه

ازد/ قبيله به متعلق مخنف آرامگاه
قيس/ قبيلة از عامر بني آِن از سالم آرامگاه

مذحج/ قبيله به متعلق مراد آرامگاه
است/ شده كر ذ متنبي شعر در كنده محلة ربيعه/ و كنده خاندان آِن از كنده آرامگاه

هستند/ قيس قبيلة از كه اسد بني به متعلق صعيديين آرامگاه



١٨٧ . مردم مجدد سازماندهي
برگشت/ سكون قبيلة به سپس بود, عبس قبيلة آِن از نخست كه عثيراسدي آرامگاه

است/ شده كر ذ متنبي شعر در سكون محلة و
گردهماييهاي براي كه بود معروفي مكان اين و همدان قبيلة سرپرست, رهط آرامگاه

ساخت/ آن در را خانهاش حجاج, ميگرفتو قرار استفاده مورد عمومي
ميگويد: مستشرق ماسينيون عامر/ بني يعقوب, يشكر, ميمون, آرامگاه

نشدهاند/ شناسايي آرامگاهها اين هنوز



كوفه تاريخ . ١٨٨
كوفه ميدانگاههاي

بردخت به >منسوب بردخت سالم, سلمه, ام شبث, عثير, قيس, عبد ميدانگاههاي
اثير/ و قرار بني عزرم, ضبي9, شاعر

وسط در كه بود زمينهايي گذاري وا آن و داشت, گذاريزمينوجود نوعيوا كوفه, در
براي زمين گذاري وا يعني كشاورزي, زمينهاي گذاري وا يا بود شده ساخته خانههايي آن

كشاورزي/ سكونتو
صحاري آن به كه داشت قرار زميني كنار در سكونت براي شده گذار وا زمينهاي اما
و شد ساخته شريف افراد از برخي براي وسيع ميدانهايي وسط در خانههايي و ميگفتند

كردند/ گذار وا خانه نوزده تنها صحابه به و شدند, داده اسكان گذاري وا نظام طبق
اختصاصيافت/ گروهي به ترتيب همين به خانه چندين نيز امويان زمان در

شركت درفتوحات كه سربازاني ميان كشاورزي اراضي تقسيم يا زمين گذاري وا اما
زمينهاي شده, فتح غلبه و قهر با كوفه زمينهاي يا عراق چون پذيرفت/ صورت داشتند,

است: نوع سه داراي و دارد را خراجيه اراضي حكم آن
جا آن از فتح حوادث دنبال به و داشتند سكونت آن در حيره عربهاي كه زمينهايي ـ ١
بدان امروزه كه چنان بود, شده ثبت آنها مالكان نام به و نقشهبرداري زمينها اين رفتند/

گويند/ >لزمه9
و مـيگرفتند مـاليات آنـها از سـاساني, ماليات جمعآوري مأموران كه زمينهايي ـ ٢

ميگويند/ >اميريه9 بدان امروزه
است/ معروف طاپو به امروزه كه ساسانيان ملكي زمينهاي ـ ٣

كه چنان شد, گذار وا واشراف سرپرستان به روستا, به روستا زمينها اين انواع تمامي
بـوده نيز او از پيش ظاهرا بلكه نشد آغاز عثمان زمان از زمين گذاري وا است, مشهور
كه بابل نزديك در را منطقهاي ناطف, قس قهرمان ثقفي, عبيد ابا نمونه, عنوان به است/



١٨٩ . كوفه ميدانگاههاي
درك را عثمان حكومت دوران عبيد, ابو و كرد/ گذار برگزيدهاشوا فرزند به بود وي آِن از

بود/ نكرده
واقـع كـوفه, و حيره ميان كه ملطاط سرزمين به زمينها اين كه هنگامي گويد: طبري

شد/ كوفه اشراف ميان درگيري باعث رسيد, است, شده
در آن آباد مناطق مساحت و رسيد عمران و آباداني نهايت به كوفه متنبي, زمان در
مـضر, و ربـيعه قـبيلة آِن از هزارخانه پنجاه كوفه در بود, ميل سوم دو و شانزده حدود
داشت, يمنوجود اهل آِن از خانه هزار شش عربها, ساير آِن از خانه هزار چهار بيستو
قرشي عبدالوهاب شبربن قول بر بنا /ق9 >ه چهارده و سيصد سال در كوفه اينوضعيت و

بود/
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كوفه در داراييها و اموال تأثير و اقتصادي وضعيت

صـورت بـغداد و مـدايـن كـوفه, درحـيره, دقيقي و خوب بسيار اقتصادي كارهاي
است: چنين آن شرح كه پذيرفت

بـود/ يـونان و روم سـوريه, هـند, ايـران, كشورهاي ميان تجاري بزرگ مركز حيره,
حـيره مـردم كـه يـافت افزايش حّدي تا داراييها و واموال گرفت رونق اقتصادي حركت
محروف, ايوببن براي قPم اوسبن ميكردند/ معامله Pط با ابتدا در شدند, ثروتمند
اوقيه دويست آن, ساختِن وبراي خريد, Pط اوقيه سيصد بهاي به خانه بناي براي زميني

بودند/ حيره مسيحيان يعني عباديان از بازرگانان و صرافان كرد/ پرداخت
يا روزي شهر كوفه در مسلمانان رسيد فرا كوفه نوبت كه هنگامي ميگويد: بPذري
ابتدا خانه اين در ساختند, فسطاط و بصره در را آن نظير و كردند/ احداث روزي خانه
خـPل در شد/ تبديل اقتصادي معامPت محل به سپس ميشد, گردآوري جنگ توشة
و يهود خيابان نزديك موقعيت, نظر از و داشت, بسزايي نقش محل اين كوفه آشوبهاي
مقام امروزه داشت/ قرار يونس9 >بني به معروف محلي و كوفه شرقي سمت در پلي ميان
در كـه سـاختمانهايي وسط در رودي كنار در و دارد شهرت كوفه قصبه در يونس, بني
يـا و روزي خـانة بـنابرايـن است/ گـرفته قـرار است, جـامع مسجد غربي شمال سمت
آن نزديك يا است معروف شمسه9 >آل بازار نام به كنون ا كه بازاري محل در شهرروزي

دارد/ قرار
شـرق سـمت در داراKمـاره بودند/ شده واقع ترتيب به داراKماره از كوفه بازارهاي
ثقيفو قبيله منازل به ديگر سوي از و عقبه وليدبن خانة به سويي واز بود جامع مسجد
تـا و دارند قرار جامع مسجد شرقي سمت در بازارها اين امروزه ميشد/ منتهي اشجع
و بـودند, پيوسته كناسه به بازارها اين زيرا يافتهاند امتداد >سهله9 سهل مسجد نزديك

دارد/ قرار محل اين در كناسه شد, خواهيد متوجه بزودي كه چنان

بازگشت به فهرست



١٩١ . كوفه در داراييها و اموال تأثير و اقتصادي وضعيت
اين در شد بسته سنگ با قسري خالد زمان در و بود شده پوشيده حصير با بازارها اين
در ميپرداخت/ قضاوت به مينشستو آن در محتسب كه بود قضاوتي محكمه بازارها,
بر شرطبندي و بندگان فروش محلهاي داشتند/ حضور دهندگان وام و صّرافان بازار, اين
در صّرافي داشت/ قرار بازار اين در نيز شدند آورده گرد كناسه در كه باربر حيوانات روي
معامPت با را وحوادث توطئهها مخارج صّرافها اين زيرا بود پرسود بزرگو كاري كوفه,
تـصاحب را شهر از قسمتي كارشان با صّرافان و دهندگان وام و ميكردند تأمين پرسود
تا كرد تعهد منصور نزد ق9 / >ه ١٤٥ سال در صّراف مقرن ابن ترتيب, بدين بودند/ كرده
صـورت بـه را آن و كـرد تكميل را صّرافي كار كوفه كند/ تأمين را كوفه امنيت و آرامش
وامدار كارشان سبب به امروزي بغداد در صّرافان و بخشيد, سامان امروزي بانكداري
اقـليت مداين, در ميكرد/ اداره صرافي كار با را مداين مستقيما كوفه زيرا هستند كوفه
و ايـران نقره ميان واسطة تنها كه حّدي تا داشتند مهارت صّرافي در كه بودند مسيحي
حيره در كه بود مسيحياني آِن از كوفه در صّرافي مكانهاي بزرگترين و شدند/ روم طPي
از را صـّرافـي هـنر بغداد, يهوديان از گروهي ق9 / >ه دهم قرن در و ميكردند, زندگي

گرفتند/ فرا مداين
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آن موقعّيت تعيين و كناسه

تجاري مركز يا بازار محله به سپس داشت, شهرت اسد كناسه به محل, اين آغاز, در
جـهت در و است بصره در مربد مانند كوفه در كناسه يافت/ شهرت تغيير عرب بزرگ
و عـربي كشـورهاي با تجاري كارهاي مركز آنجا, است گرفته قرار كوفه غربي دروازه
برميداشتند/ و ميگذاشتند آنجا در را بارها كه بود Kكا نقل و برايحمل انباري همچون
چهارپاياني فروشندگان, كه داشت قرار چهارپايان بازار كناسه, قسمتهاي از يكي در
فـروش بـه نيز بردگان آنجا ميدادند, كرايه يا و ميفروختند شتر و اKغ استر, قبيل از
علي زيدبن جسد آنجا در داشتكه وجود اعدام براي نيز محلي كناسه, در ميرسيدند,
و >سـهله9 سهيل مسجد ميان ساختماني امروزه, دادند/ قرار همگان ديد معرض در را
معروف علي زيدبن نام به كه ميروند آنجا به مردم و دارد وجود كوفه مسجد نزديكآن
قرار همگان ديد معرض در او آويختة دار به جسد محل, آن در كه معتقدند مردم است/

است/ شده واقع كوفه مسجد و سهله مسجد ميان كناسه امروزه, گرفت/
وي از سخناني چنين و بود/ آن جايگاه تعيين و كناسه پيرامون شرقي استاد سخن اين
و سهله مسجد ميان ساختماني وجود گذشته زمانهاي در و امروزه زيرا است بعيد بسيار
سـراغ بـاشد داشـته شهرت علي زيدبن نام به آنها نزد و بروند آنجا به مردم كه كوفه
معرض در آنجا در زيد آويخته دار به جسد كه اين به باشد معتقد آنان از يكي تا نداريم,
ساختماني آنجاست, كناسه كه كند حكم استاد نتيجه, در استو گرفته قرار همگان ديد
كه است علي>ع9 حضرت ياور صوحان, زيدبن مسجد همان دارد, قرار آنجا امروزه كه
در مردم و دارد/ شهرت صوحان زيدبن مسجد نام به آنها نزد و ميروند آنجا به مردم
حموي ميدهند/ انجام است, شده كر ذ دعا كتابهاي در خويشرا شرعي وظايف آنجا,
نـام كـاف ضـّم به كناسه است, نگفته سخن اين از بيش كناسه باره در معجمالبلدان در
ابي عليبن حسينبن عليبن زيدبن به ثقفي يوسفبن آنجا در كه است كوفه در محلي



١٩٣ . آن موقعيّت تعيين و كناسه
برد/ يورش طالب

ميگويد: ١٥٣ صفحه شهيد, كتابزيد در مقرم موسوي عبدالرّزاق سيد خبير عPمة
صفحاتتاريخ در آن نام تكرار وجود با و دارد كه شهرتي باتمام كناسه موقعيت شناخت
آن نواحي نقشهاي, هيچ در زيرا نيست آساني كار داده, رخ آن در كه حوادثي مناسبت به
جاي بر كناسه از ناشناخته تصاوير و فرسوده نشانههاي جز به اثري هيچ و نشده ترسيم
مور در كه چنان آورد/ دست به اطPعاتي آن وضعيت از آن وسيلة به بتوان استتا نمانده
پژوهشگر و ميشود! عمل روش اين به سكنه از خالي سرزمينهاي و پيشين ملتهاي آثار
در متداول سخنان به اعتماد يا حفاريها و تپهها و آثار از گاهي آ و گمان و حدس با جز
فـراهـم مـوارد آن از يك هيچ كنون تا يابد/ اطمينان آثار اين به نميتواند سيره كتابهاي
>قّدس قزويني مهدي سيد عPمه جناب تأليف النجاة كتابفلك در آنچه جز به نشده,
بدان و ميروند زيارتوي به مردم كه علي زيدبن شهادِت مشهور <محل يافتيم: سّره9

است>/ وي جسد سوزاندن و اعدام محل همان ميجويند, تبرك
مورد وي, بسيار گاهي آ و سرشار دانش به توجه با پژوهشگر سيد اين سخنان بايد
و قطعي مطالبي عنوان به را آنها و داشته اطمينان مطالب اين به سيد گيرد, قرار عنايت
معنا بدين نداريم, آن قبول جز چارهاي ما لذا است, كرده نقل منابع معتبرترين از مسلم
قرار است, كناسه محل در كه الكفل ذي روستاي شرقي سمت در شهادتوي محل كه
مردم ترسانيدن آن, مانند و آويختن دار به از هدف كه گفت بايد مطلب اين تأييد در دارد/
و عـمومي مـحافل در جـز كـه است سـلطان سختگيري و اراده قدرت كردن مجسم و
همان و دارد قرار نخيله نزديك مكان, اين و نميگيرد صورت مردم مختلف گروههاي
كه نيست شكي و دارد شهرت عباسيات نام به امروزه و است/ نما ابن كPم در عباسيه

است/ بوده Pكرب و مداين شام, سوي به كوفه دروازة نخيله
و زد, اردو مكـان اين در كرد, حركت صفين سوي به علي>ع9 حضرت كه هنگامي
و زد, اردو مـحل ايـن در كـرد, حركت معاويه سوي به كه زماني نيز علي>ع9 حسنبن
در مـيكرد, آمـاده حسـين>ع9 امام با جنگ براي را خود سپاهيان زياد, ابن كه هنگامي
شود انجام آن به نزديك يا عمومي محل در آويختن دار به كه بود سزاوار و زد/ اردو آنجا



كوفه تاريخ . ١٩٤
و نرود بين از سلطان قدرت و غلبه و قهر قصد و مردم ترسانيدن يعني نظر, مورد هدف تا
قـرار تأيـيد مـورد است, كـرده نـقل مـحقق سيد كه را مطالبي كه دارد وجود شواهدي
بـاقي شـد, سـپرده ك خا به آن در قبر نبش از قبل زيد كه محلي تعيين تنها و ميدهد/

مينهيم/ پژوهشگر توانايي و تاريخ عهدة بر را آن كه ميماند



١٩٥ . كوفه مكتب
كوفه مكتب

زيرا بودهاند ادب و هنر دانش, مركز همواره دهكدهها, و روستاها خPف بر شهرها,
بـراي را زمـينه كـه ابزاري و برخوردارند بيشتري آباداني و فروانتر امكانات از شهرها
ابزار و آباداني زيرا ميشود يافت آنها در مناطق ساير از بيش ميكند آماده فكري حركت
دنبال به را ادبي ذوق و عاطفه فكري, رشد نيز اين استو آسايشهمراه توانگريو با آن
و رشـد ادب, و دانش و مـيآيد پـديد روشـها و نـظريهها كه است حالت اين در دارد/
اين و ميكند ايجاب را قوانيني كه كارهاست اين آداب و كارها آري, ميكند, پيشرفت

ميشود/ انديشه پيشرفت موجب كه ميبخشد سامان را علومي نيز قوانين
در كم حا تفكر طرز لحاظ از شهرها يافتو تمركز بصره و كوفه در عرب عراق امور
آن كه بود عواملي پيرو شهرها اين در موجود مكتب و داشتند/ اختPف يكديگر با آنها
بود, عربي زبان ادبيات مكتب بيشتر كوفه, مكتب بنابراين, ميكرد/ ايجاب را تفكر طرز

بود/ عربي سبك به شهر اين در چيز همه زيرا علوم ساير نه
تفكر طرز پيامدهاي از كوفه استو كوفه ميراث عربي, زبان ادبيات ميگويند: برخي
در را بـغداد مكـتب كـه فـارسي ادبيات از و شده سرازير بصره در آن امواج كه هندي
تأثـير آن ادبـي شـيوة بـر عـرب غـير سـپاهيان يـا ايـرانـيان داشت/ فاصله بود, برگرفته
ادبيات كه است برجستهاي جايگاه و زيباتر دوشيزگان گونه خطوط از كوفه ميگذاشتند/

شد/ شكوفا حيره در مناذره حكومت دوران در عرب
حـماد داسـتان بـه نيازي ما و گرفت تحويل حيره از را عرب] امانت[ادبيات كوفه,
و ميشد رونويسي مندر نعمانبن براي عربها ادبي امتيازات و اشعار ميگويد: كه نداريم
ميگفتند: كرده, اشاره آنجا به كوفه مردم و ميكرد نگهداري سفيدش كاخ در را آنها او
عرب ادبي گنجهاي و كرد پيدا را آن محل و آمد مختار كه اين تا است/ پنهان گنجي آنجا
يـا زويـن خاندان خانة شد/ پديدار دارد, قرار جعاره در امروزه كه سفيدي كاخ محل و

بازگشت به فهرست
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آن بـه نيز كنون تا و بودند شريفي علوي خاندان آنها و شد بنا آنجا در مهمانسرايشان

ميگويند/ قصر مكان
كـه است نـمايان خانه, ديوارهاي و شهر حصار قبيل از قديمي آبادي آثار كوفه در
آمـيختگي درهـم و نژادي زباني, زماني, مكاني, وحدت زيرا نيست, آن كر ذ به نيازي
همانطور شود, منتقل كوفه به حيره از ادبي ويژگيهاي كه است اين مستلزم كوفه و حيره
درهم نجف با كوفه و كوفه با حيره يافتو انتقال نجف به كوفه از ترديدي هيچ بدون كه

آميخت/
در ديگـر خـط و فـعلي نـجف شهر آن خطوط از يكي كه دوشيزهاي گونة بنابراين,
است, كوفه ميل, پنج فاصلة با آن, شرقي سمت در و حيره ميل, ده فاصلة با آن جنوب

ميرود/ شمار به عربي ادبياتواKي مركز هنوز
بـا را موضوع اين داشت/ اختصاص عربي زبان به تنها متنبي دوران در كوفه مكتب
و بود معاصر متنّبي با نديم ابن درمييابي, خوبي به نديم ابن كتابفهرست به مراجعه
در فكري رشد طرز بر دليل بهترين كتابش اين و نهاد وجود عرصة به پا وي از اندكيپس
همين در ميكند/ گاه آ كوفه در عربي تأليفات از را خواننده او است/ متّنبي روزگار در كوفه
مـدارس بـه كـودكي سّن در و يافت پرورش عربي ناب فرهنگ با متّنبي عربي, مكتب
ايـن پـيوست/ كـوفه ادبي انجمن جرگة به تحصيل از فراغت از پس و يافت/ راه بزرگان
شهر اين حومة و كوفه مسجد در كه بود ادبي علمي محافل اجتماعاتو جمله از انجمن
ديار آبهاي و منازل خبرها, از و خواند درس عرب ادبيات بزرگان نزد او ميشد/ تشكيل

يافت/ اطPع عرب
ارزشـمندي مـجموعة آن, بـر گـواه نـخستين عربي, زبان در متنّبي علمي سطح اما
در كه اوست شنيدني داستانهاي و لطايف دوم: گواه است وي اشعار ديوان بر مشتمل
در كه هنگامي است, علي ابي شهادت ميان آن از و ميشد نقل عربي زبان علماي محافل

داد/ پاسخ وي به فعلي وزن بر جمع باره
گواهي آن بر وي مقصور قصيده استكه امري عرب, آبهاي و منازل از گاهيوي آ اما
مـصر بـه مسـافرت هـنگام در وي كه را آبهايي و منازل از بسياري قصيده اين ميدهد/



١٩٧ . كوفه مكتب
بوده راهي كرده, ياد آن از مقصورهاش در و پيموده او كه راهي ميگيرد, دربر را پيموده

كند/ عبور آن از ميتوانسته تجربه با و دانا راهنماي فقط كه است
به كوشيد و كرد خالص را خويش عربي فرهنگ جزيره, و صحرا به سفر با آغاز در
خوي و خلق كه آنجا تا كند, تقويت خود در يافته, باز را عربي رسوم و آداب اخPق,
بـه گشت بـاز كـوفه بـه كـه هـنگامي شـد/ تـازه وي خون و روح و كرد پيدا غربي ناب
از كه مغازههايي ميكرد/ آمد و رفت كاغذفروشان مغازههاي و عمومي كتابفروشيهاي
و عـربي عـلوم كـه مـداركـي و پـوستها و مـصري خراسـاني, تهامي, چيني, كاغذهاي

بود/ كنده آ ميكرد, حفظ را فكري دستاوردهاي
اين به كتابفروشان از يكي مغازة در وي داستان كه چنان بود, حافظه خوش بسيار او
كرد/ دريافت دKلها از يكي از را اصمعي كتابهاي از يكي كه هنگامي دارد, اشاره مطلب



كوفه تاريخ . ١٩٨

م/ ـ كرديم/ نقل ٢٤٩ ص دوم, سال ,٦ ج اعتدال, مجله از را مطالب اين ١ـ

كوفه١ در سعد كري يا حيره در سدير رودخانة

جاري مردم زبان بر آنها نام هنوز و دارند شهرت رودخانه دو كوفه, و حيره تاريخ در
و دارد, شـهرت <نـعمان> و است حيره آثار بقاياي از كه <سدير> رودخانه يكي است;

ميباشد/ كوفه آثار از كه سعد> <كري ديگري
صـحراي بـر جنوب سمت از كه است نعمان> <خورنِق نزديك سدير رودخانة آثار
و دارد قرار خورنق همين غرب در متر سيصد حدود مسافتي با و ميباشد مشرف حيره

ميريزد/ حيره صحراي به
دوران در كه كوفه بناهاي آثار ميان در ميشود, داده نسبت سعد كري به كه آثاري اما
اين كه ميآمد بر چنين ميشنيديم, و ميديديم آنچه از و دارد/ قرار شده احداث اسPم
پيدرپي كاوشهاي ولي ميپيوندند يكديگر به سرانجام ولي يكديگرند از جدا يا رود دو
حيرة در كه هستند يكرود حقيقت در رود, دو اين و هستند/ يكرود آنها كه ثابتكرد ما
يـاد سـعد كري نام به اسPمي الجند كوفة در ميشد, خوانده نعمان سدير نام به قديم

ميشود/
تنها كه حالي در كرديم, آغاز شد, كر ذ نامش قب� كه سدير رودخانة از اثر اين بررسي
بقاياي نزديك از را سدير رود آثار آغاز, در ميكرديم/ حركت رود كرانه در مسير يك در
و داديـم قـرار بـررسي مـورد داشت, فـاصله آن از كيلومتر شش حدود كه قديم حيره
داشت قرار كوفه شهر وسط در كه سعد كري آثار گهان نا رسيديم/ كوفه آثار به نخست
هيچگونه داديم, انجام آن برجستة آثار بين كه تحقيقي بررسيو خPل در ولي شد, نمايان
و حيره آثار ميان از عبور از پس كه بوده رود يك فقط اين و نكرديم/ مشاهده اختPفي
امـتداد مستقيم خط يك در كوفه شهر پشت در و ميكرده پيدا جريان بسترش از كوفه



١٩٩ . كوفه در سعد كري يا حيره در سدير رودخانة
است/ ميرسيده Pكرب اطرافزمين به كيلومتر پنج و نود حدود مسافتي طي با و مييافته
غرب سمت در كه ديلم اراضي به سدير رود ميدهد نشان كه دارد وجود نشانههايي
,Pكرب زمين تا شمال سمت از غربي زمينهاي پيرامون و داشته اتصال شده, واقع Pكرب
و جـوييها هـمچون انشـعابهايي است/ مـيكرده پـيدا جريان حيره و نجف9 >بحر غري
شـهر مختلف نواحي در كه گرفتهاند سرچشمه رود اين از قديمي و زيرزميني قناتهاي
مسـجد نـزديكي در و دارنـد جريان آنها جز و محاجير مشخاب, حيره, زمين و نجف
ميشوندو تقسيم شاخه چند به خورنق قصر و كوفه قديمي مسجد ميان و كوفه در سهيل
دوران در آبياري براي اصلي جويي سدير, رود كه است اين بيانگر رود شاخههاي اين
حـيره قـديمي شهر آثار ميان در كه طوري به است/ بوده اسPم از قبل عرب حكومت
گـرفته قرار قديمي شهر بناهاي آثار ميان در كه دارد وجود زيرزميني قناتهاي >كنبدره9
در اخـتPف وجود ميريزد/ ضحير9 ابو و نجف >ميان حيره پست زمينهاي در و است
و است, يكـي سعد, كري و سدير رود كنيم باور تا شده سبب رود, دو اين نامگذاري
ايـن در گـذشته روزگاران در آنها متوالي حضور و عرب حكومتهاي اختPف آن, علت

ميباشد/ منطقه
كه طوري به بدانيم, كنوني عصر در مشاهداتخود را ظن اين علتصحت ميتوانيم
وقت چند هر كه حكومتهايي اعتبار به طرحها بيشتر بلكه رودها و كاريزها اسامي امروزه
كه نجف فعلي روخانة مانند ميكند تغيير ميآيند, كار روي ديگري از پس يكي و يكبار
ولي ميشد ناميده سنيه عثماني عهد در عبدالحميد سلطان به انتساب علت به درگذشته

ميشود/ ياد غازي ملك نام به مجدد بازسازي از پس امروزه
اول فيصل به و ميشود ناميده فيصلي امروزه كه حيره ناحية در بديريه رود همچنين
بسا چه كه است, شايع حاضر و گذشته تاريخ در كه قانون, اين اساس بر است/ منسوب
شده تبديل سعد كري به ابيوقاص سعدبن سرزمين اين فاتح دوران در نعمان سدير نام
امور تمام در تاريخ استو يكي هم رود يكيو زمين ميكنيم مشاهده كه چنان زيرا باشد
ديگر بعضي به آثار از بعضي ميبينيم زمين از قطعه اين در كه گونه همان ميشود/ تكرار
در مـيشوند, نـاميده كوفه آثار ديگر بخش و حيره آثار آنها از بخشي كه است مرتبط



كوفه تاريخ . ٢٠٠
و زمـاني شـرايـط و مـقتضيات حسب بر آن اسامي كه است شهر يك دو اين كه حالي

است/ يافته تغيير مختلف نامهاي به داده, رخ آن در كه حوادثي
كـه جـديد برداري نقشه و فني بررسي و غور با همراه تحقيقاِت از پس حال هر به
اين كه شد مشخص كرد, آشكار ما براي را منطقه اين زمين بلنديهاي و پستي موقعيت
بوده Pكرب زمين طريق از پشتكوفه در قديمي عربي شهرهاي آبياري منبع تنها رودخانه,
رود آب مييافتند, تسلط ميانه فرات زمينهاي از مرتفعي مكان بر عربها وهرگاه است,
در چه و دو, آن جز يا مناذره زمان در چه و بابل حكومت زمان در چه ميشد, جاري
انبار از رود اين كه اين در نيست شكي و اسPم از بعد كوفه در چه و اسPم از قبل حيره

ميگيرد/ سرچشمه ديلم لواي در حبانيه
زمينهاي مرتفع قسمتهاي در آب سطح هرگاه كه است اين بيانگر رود, اين آثار آري,
به آب جريان اين كه نميكند تفاوت استو ميشده جاري رود آب ميآمده, Kبا فرات
هرگاه و فني/ سدهاي وسيله به گذشتيا آن كر ذ كه بوده مخزن در آب علتجمعآوري
هـرگاه و مـييافت ادامـه آب جـريان ميشد, حكمفرما سرزمين اين در امنيت و صلح
جنگها اثر بر كه كانالها و سدها سببخرابي به يا ميشد, خراب مخزن در آبياري سيستم
در آب سطح ميآمد, پديد اينها مانند و تاتار و چنگيز جنگهاي مانند تاريخي حوادث و
سدها از آن وسيله به كه عربها قدرت و سلطه يا مييافتو كاهش فرات مرتفع قسمتهاي

ميشد/ قطع رود اين آب جريان ميكرد, كاهشپيدا ميكردند, محافظت



٢٠١ . دمشق و بصره مكه, و كوفه ميان منازل
دمشق و بصره مكه, و كوفه ميان منازل

بـصره و مكـه بـه كـوفه از مسـافران كه را راههايي نفيسه, كتاباع-ق در رسته ابن
تا كوفه از ميگويد: كتاب اين از ١٧٥-١٧٦ صفحات در او است/ كرده بيان ميپيمودند,
بوده ايرانيان اردوگاه عذيب است; بوده راه ميل ٦ ُعذيب تا قادسيه از و ميل, ١٥ قادسيه
وجود هم به متصل ديوار دو قادسيه, عذيبو ميان است/ داشته قرار بيابان راه سر بر كه
به شوي خارج عذيب از هرگاه و است گرفته قرار نخلستانهايي آنها اطراف در كه دارد
كـه است كاروانسـرايـي مغيثه و است ميل ٣٠ مغيثه تا قادسيه از ميشوي/ وارد بيابان
١٥ در السباع وادي در آن شبانه استراحتگاه و دارد باران آب جمعآوري براي بركههايي

است/ واقع قادسيه ميلي
كه است منزلگاهي آن و است ميل ٢٤ واقصه تا ازقرعاء و ميل ٣٢ َقرعاء تا مغيثه از
تأمـين وچشمهها بركهها از آن آشاميدني آب دارد/ كاخهايي و خانهها و بسيار كنان سا

است/ راه ميل ٢٤ قاع تا ازعقبه و ميل ٣٩ عقبه تا واقصه از ميشود/
تا زبله از است بازارهايي داراي و بزرگ, روستايي آن و است ميل ٢٤ زبله, تا قاع از
از ميباشد, ميل ٣٩ است, آن در العبادي قبر كه بطان تا شقوق از است, ميل ٢١ شقوق
و گرمابه چندين شهر اين در استو ديواري ثعلبيه پيرامون است; ميل ٣٩ تاثعلبيه بطان
است, منبر و جامع مسجد داراي و شده واقع مكه راه ثلث در شهر اين دارد/ قرار بازار

ميشود/ تأمين بركهها از آن آشاميدنِي آب
است/ ميشده ناميده َزرود منزلگاه اين گذشته در است/ ميل ٣٢ خزيميه تا ثعلبيه از

است//// ميل ٣١ فيد تا اKجفر از و ميل ٤٢ اKٔجفر تا خزيميه از
از است: چنين گويد, نفيسه كتاباع-ق در رسته ابن كه چنان بصره به كوفه راه اما
مي قلع به ماِرق از ماِرقو به قرعاء از آنجاست, سعد, مسجد كه ميرسيم قرعاء به كوفه
و صيد عين به جا آن از و اخاديد به آن پساز و ُاُقر به جا آن از و سلمستان سپسبه رسيم

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٢٠٢
كـه بـود بـصره و كـوفه مـيان راه ايـن مـيرسيم/ بصره به سرانجام و جمل عين سپس,

ميپيمودهاند/ است, بوده فرسخ ٨٥ كه را مسافت اين اميه بني كارگزاران
در كه است گفته نيز برده ابي بPلبن ابن استو كرده پدرشروايت از كلبي بن هشام
طي شبانهروز يك در را كوفه و بصره ميان راه قسري, عبدا� خالدبن فرمانروايي روزگار

است/ كرده

/٩٩ ص ممالك, و مسالك ١ـ

و ميرسيم قطقطانه به حيره از گويد: چنين خرداذبه١ ابن دمشق, به كوفه راه بارة در
ميرسيم/ دمشق و منزل اذرعات, ك اعنا بقعه, به آنجا از

از بخواهد كه كسي ميگويد: مكه و مدينه به كوفه راه بارة در كتاببلدان در يعقوبي
كـه دايـر آبـخورهايي و آباد منزلهايي ميان از و قبله سمت از بايد َرود, حجاز به كوفه
است, قادسيه منزل, نخستين رود/ بيرون داشت, قرار آن در هاشم بني خلفاي قصرهاي
محل چهار اين و دارند قرار بطان و شقوق زباله, قاع, عقبه واقصه, قرعاء, مغيثه, سپس
اجفر و زرود و دارد قرار ديواري آن پيرامون كه است شهري ثعلبيه و است, اسد بني ديار
مـنزل آن در مكـه راه عـامPن كـه جايي همان فيد, شهر سپس ميباشد, طي منازل از
توز, شهر و است, سلميى معروفشان كوه پايين در شهر اين و طائياند آن اهالي و ميكنند
بيشترشان قيسو قبيله دو آن اهالي كه حاجز و سميراء و ميباشند طي قبيله منازل اينها
هر و آنهايند جز قيسو از آميخته مردمي آن اهالي كه نقره معدن و نقره و عبساند, بني
ميگردد/ باز نخل بطن سوي به همينجا از برود, خدا>ص9 رسول مدينة به كسبخواهد
به سپس است/ محارب بني ديار كه برود الماوان مغيثه به كند, مكه قصد كس هر و
حج براي جا اين از و ميرسد, غمره مسلح, افيعيه, سليم, بني معدن عمق, سليله, ربذه

ميرسد/ مكه به باKخره و عامر بستانبن عرق, ذات به آن از پس ميشود ُمحرم
حـدود مـدينه, تـا كـوفه از گويد: ليدن چاپ ممالك, و مسالك كتاب در اصطخري
مكه به كوفه از مستقيم راه و ـ مرحله ده حدود مكه تا ازمدينه و است راه مرحله بيست
راه از مـيرسند, نقره معدن به كه هنگامي ـ است كوتاهتر راه اين از مرحله سه حدود



٢٠٣ . دمشق و بصره مكه, و كوفه ميان منازل
مكـه بـه تـا ميروند عرق ذات سپس و سليم بني معدن سوي به بلكه نميروند مدينه

برسند/
كوفه راه دو با نقره معدن نزديكي در و است, مرحله هجده حدود مدينه, تا بصره راه

ميكند/ تPقي



كوفه تاريخ . ٢٠٤
آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ

اسـامي كـه ميگذرد ما نظر از شده, تنظيم الفبا حروف اساس بر كه فرهنگي اينك
آبها, اراضي, مناطق, دارند, قرار آن حومة در كه روستاهايي محPت, روستاها, كوفه,
دارد/ دربر ندارند, ارتباطي كوفه تاريخ با كه را اينها جز و كاخها و خانهها درهها, بيابانها,
ترتيب بدين را ا�ط-ع مراصد صاحب و البلدان معجم در حموي ياقوت گفتار اينك و

ميكنيم: بيان
است/ كوفه در روستايي نام ْستِيْنِيا ِا

جـاي بـه تـا مـيخواسـتند او از و ميرفتند عفان عثمانبن نزد مردم گويد: مدايني
آنها به بصره و كوفه در زمينهايي است, مانده باقي تهامه و حجاز در آنان از كه زمينهايي

داد/ ارت جناببن به است كوفه در روستايي كه را استينيا وي بنابراين, كند/ گذار وا
چون ميگويند مالك اقساس آن به كه است منطقهاي يا كوفه در روستايي نام اقساس,
زهوبن بن حذافة بن اميه ديلبن دوسبن برجانبن بن منعة نجمبن هندبن مالكبن به
استو چيزي جستجوي بررسيو معناي به لغت در وقس ميباشد/ منسوب نزار بن اياد
پـي در و مكـان اين جستجوي در مالك گفت ميتوان لذا ميباشد, اقساس آن جمع
يحيي محمدبن ابو به محل, اين است/ شده ناميده اقساس علت بدين و بود آن آباداني
طالب>ع9 ابي عليبن زيدبن حسينبن يحييبن محمدبن عليبن محمدبن بنحسنبن

است/ منسوب نيز
علويان از گروهي و يافت, وفات كوفه در اندي و هفتاد و چهارصد سال در اقساسي

ميشوند/ داده نسبت بدان
است/ كوفه سرزمين در هوايي آبو خوش روستاي نام َكْيراح, ُا

آن در عـبادتگاه بدون راهبان كه است كوچكي خانههاي معناي به َكْيراح ُا همچنين
يكي به دارد, قرار عبادتگاه دو آن, نزديكي در كه گويند كرح آن مفرد به داشتند/ اقامت



٢٠٥ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ
استو كوفه شهر حومه در محلي كه ميگويند حنه دير ديگري به و مرعبدا دير دو, آن از

ميسرايد: ابونواسچنين آن بارة در دارد; بسياري گلزارهاي و باغها
اشخاصي مينهم ارج را تو من نكند, اعتنا تو به كس هر كيراح ا منطقة از حنه دير اي
به دارند تن بر فرسوده لباسهاي پارسايي و زهد روي از و تراشيدهاند را خو سرهاي كه
كه شد>وقايعي داده آنها به كه هشدارهايي از ترس كه جواناني با همراه ميآيند زيارتتو
آب سوي به ظرف با آنها است درآورده شبح صورت به را آنها ميدهد9 رخ آخرت در

بالصاحي لست فاني عنك يصح من اpكـيراح ذات مـن حـنة ديـر يـا امســاح١ـ ســحق عــليه الدهــان مــن مــفارقه مــحفر كــــل اشــباحيــــعتاده غــير حــذروه مــــا وقــــوع تـخوفهم مـنهم يـدع لم فتية بــالراحفي الغــدران مــن اغــــترافــا pا بـــباطيه مــــاء الي يــــدلفون p

/ برميدارند١ آب چاه از دست كف با بلكه نميروند
ماروت, و هاروت ببابل المالكين علي انزل ما و متعال: خداوند كPم بارة در مفّسران
شرابخواري جادوگريو استو آن جزء حله و كوفه كه است منطقهاي اسم بابل, گويند:

است/ شده گفته نيز دنباوند بابل و قراق بابل است/ شده داده نسبت آن به
آن بارة در QعSخليل ابراهيم اخبار و كتابفتوح در است/ كوفه مناطق از يكي بانقيا
كه برادرشلوط فرزند همراه به بود سوار اKغي بر وي كه حالي در است: شده كر ذ چنين
بانقيا به كه اين تا شد خارج ميكرد, حمل دوشخود بر را سطلي هدايتو را گوسفندان
نزد را شب ابراهيم چون ميلرزيد/ زمين شب هر و بود فرسخ دوازده آن وسعت رسيد,
بود, كرده سپري او نزد شبرا ابراهيم كه پيرمردي درنيامد/ لرزه به زمين برد, سر به آنها
من نزد را شب كه پيرمردي خاطر به فقط را Pب اين خداوند سوگند! خدا به گفت: آنها به
او بـه و آمـدند ابراهـيم نزد مردم ميخواند, نماز بسيار او كرد, دور شما از برد سر به
گفت: ابراهيم كنند, جلب را او نظر تا كوشيدند بسيار و بماَند آنها نزد تا كردند پيشنهاد
را نجف چون رسيد, نجف به تا رفت جا آن از و كردم هجرت پروردگارم سوي به من
و دادند مژده يكديگر به مردم آن لذا بازگشت/ بود, آمده كه راهي همان از كرد زيارت
>نجف9 سرزمين اين گفت: آنها به حضرت است, پذيرفته را آنها پيشنهاد كه كردند گمان
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تو آن از زمين اين گفتند: بفروشيد/ من به پس فرمود: ماست/ آِن از گفتند: كيست؟ آِن از
كه را گوسفنداني و بخرم را آن مايلم فرمود: نميُروَيد/ آن در چيزي سوگند, خدا به امّا
دارم كراهت من فرمود: ميگفتند/ <نقيا> گوسفند به نبطيه در و داد آنان به داشت همراه
بيتالمقدس مردم كه كردند را كاري همان نيز آنان بگيرم/ را زمين اين پرداختپول بدون
آنجا به شد, آباد كه هنگامي و بخشيدند او به را خود زمين آنها كردند/ خود موKي با

بازگشتند/
مـحشور موضع آن از وي فرزندان از شهيد هزار هفتاد فرمود: اهيم>ع9 ابر حضرت

ميكردند/ منتقل مكان اين به را خود ُمردگان نيز يهوديان ميشوند;
مكه سوي به كرده ترك را آنها شد, آنان جور و ظلم متوجه حضرت>ع9 بنابراينچون

است/ سروده چنين اعشي و دارد مفّصلي داستان كه شد رهسپار
نيستند او بخشندگي به هرگز شود آب پر بانقيا درياي يا آيد Kبا مصر نيل آبرود گر ا

مــفعما راح اذا بــــانقيا بــــحر pو حـبابه تسـامي اذ مصر نيل فما حـمحما١ـ صـدو المـعروف سئل اذا بـعضهم ان نـائ� مــنه بأجــود

/ ميكنند١ خودداري ناله با شود درخواستي آنها از برخي از كه هنگامي زيرا
گويد: نيز و

تسـياري و تكراري العجم في طال و عـدن الي بـانقيا بين ما سرت قد ٢ـ

/ ميكردم٢ رفتوآمد بسيار عجمها, ميان در و كردم مسافرت عدن تا بانقيا از
بن بشير آمد, عراق به وليد خالدبن چون گويد: يحيي احمدبن كه است آمده فتوح در
يورش وي بر سپاهي با فرخبنداذ و فرستاد, بانقيا به را انصاري بشير نعمانبن ابا سعد
زخمي خود سپسبازگشتو كشت, را فرخبنداذ و داد شكست را او سپاه بشير, ولي برد
بن جرير خالد, آن از پس درگذشت, بود, التمر عين در كه زماني داشتو بدن در جانكاه
از و شـتافت وي نـزد صـلوبا ُبصبهريبن و فرستاد بانقيا اهل جنگ به را بجلي عبدا�
صلح وي با طيلسان يك و درهم هزار مقابل در جرير كرد/ صلح طلب و زد سرباز جنگ
صـلحي عـهدنامة سواد مردم, از يك هيچ بانقيا, و ُاليس حيره, اهل جز گويد: و كرد,
َصلوبا نبو زمينهاي جز زميني هيچ فروش و خريد جبل, سوي اين در گويند: لذا ندارند,
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نيست/ جايز حيره و

اسحاقبن آن در كه خواندم بود, داده اسناد شعبي به كه را عبدري عامر ابي دستخط
فرمانرواي صلوبا نزد و كرد حركت حيره از وليد خالدبن بود: گفته چنين حذيفه ابو بشير
براي اماننامهاي مقابل, در او و داد خالد به درهم هزار صلوبا و كرد اقامت سميا و بانقيا

است/ معروف كنون تا كه نوشت آنها
نبرد وي با صبح شبتا از آمد, فرود فرات كرانة در و بانقيا در خالد كه هنگامي گويد

است: سروده چنين باره اين در اسدي ازور بن ضرار و كردند
متحمل انقيا با جنگ در من كه را رنجهايي كس هر و نيايد چشمم به خواب بانقيا در

يأرق الحــرب مــن بــبانقيا لقــيت مـا مثل يلق من و ببانقيا ارقت ١ـ

/ نمييابد١ چشمانشراه به خواب هرگز كند, تجربه شدم,
صلح آنها با نيز خالد كردند, صلح تقاضاي نداشتند, وي با جنگيدن توان مردم چون
اين مهربان, بخشاينده خداوند نام <به نوشت: آنها براي مضمون بدين اماننامهاي و كرد
دارد/ سكونت فرات كرانه در كه است بصبهري بن صلوبا به وليد خالدبن از اماننامهاي
روستايت اهالي و همسايگان خود, جانب از درهم هزار معادل جزيهاي پرداخت با تو
همراه مسلمانان و پذيرفتيم شما از را اين ما هستيد/ امان در شدن كشته از سميا, و بانقيا
گواهان هستي, مسلمانان و محمد>ص9 حضرت خدا, امان در تو و دارند رضايت نيز من
در و بـودند عمرو سعيدبن و عوف ابي عبدا�بن بن جرير وليد, بن هشام اماننامه اين

شد>/ نوشته /ق ه سيزدهم سال
شد/ نوشته /ق ه دوازدهم سال در نامه امان اين روايتي بنابر

است/ كوفه حومة در ناحيهاي نام اة: بدى
است/ آمده ميان به كري ذ آن از نيز روايات در كه است كوفه اطراف در محّلي َبرئه:
او گويد: هشام است/ بوده آنجا در رومانس بن برة و منزل و دارد قرار كوفه در بردان:
بـن كـنانة عوفبن بن عبدود بن عمرو محاسنبن معقلبن رومانسبن بن اKصغر برة و
منذر نعمانبن مادري برادر و وبره كلببن بن ثور بن رفيدة Kتبن زيد بن عذرة عوفبن
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در حـرثه مكحولبن لذا سپردند, ك خا به محل همان در را وي درگذشت, چون بود/

سرود: چنين او رثاي
را كس هـيچ دنيا عراق در قضاعه قبيله از بره و سوك در بگرييد بسيار ديدگان! اي
و نهادند جاي بر قبرستاني بردان در نميماَند باقي دنيا در زندهاي هيچ و نميگذارد زنده

بــالعراق قــضاعة مــردي عــلي نـدفاق بـا جـودي ياعين pا بـبـاق١ـ الــدنيـا عــلـي حــــي pو لحــي بــباقية الدنــيا بــــانط�قفــمــا للــــتفرق هـــــموا و قـبرا البـردان علي تركوا لقد

/ شوند١ كنده پرا ديار, آن از رفتن با تا شدند آن بر
و پـيوست, وقـوع بـه آنجـا در خـوارج با جنگ كه است كوفه روستاهاي از بقيقا:
او به و برگزيد/ كوفه در خود جانشيني به را قباع ربيعه ابي عبدا�بن حرثبن مصعب,
تـا كـوفه از او مسافرت رفت/ قباع به او آمد, مداين به فجاءه قطريبن كه دادند اطPع

سرودند: چنين شاعران از برخي باره اين در انجاميد/ طول به ماه يك باجوا
طـي ماه پنج حدود در را بديقا تا بقيقا از و ميرفتيم قباع سوي به آرام حركتي با ما

خــمسا بـــديقا و بــــقيقا بــــين مـلسا سـيـرا القبـاع سـاربنـا ٢ـ

/ كرديم٢
گويد: نيز و است, بوده فاصله ميل دو حدود شهر دو اين ميان گويد:

اقامت ماه يك و ميپيموديم راه يكروز كرديم حركت قباع سوي به خشنودي با ما

شــهرا يــــقيم و يــــوما يســــير نكــرا سـيـرا القبـاع سـاربنـا ٣ـ

/ ميكرديم٣
آن دهانة است, كوفه موضع در و عراق در نهري نام و ميباشد/ باب مصغر بويب:
روزگـار در جنگي مكان, اين در ميگيرد/ سرچشمه فرات از و دارد قرار دارالرزق كنار
خـانه مـحل بـه رود اين گرفت, در ابوبكر زمان در و ايرانيان و مسلمانان ميان فتوحات
از مردم ميآمد, Kبا فرات آب كه روزهايي در داشتو جريان نيز كوفه در علي صالحبن
كشتيها تا ساختند را آبگير اين آنها ميكردند, پر را آبگير آب, اين با و ميگرفتند آن آب

بياندازند/ لنگر آن در



٢٠٩ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ

طسوج هر و ميشود تقسيم ناحيه] =] طسوج چند به رستاق هر و است شده تشكيل رستاق چند از استان طسـوج١ـ شـصت بـه را عراق سواد و ميرود كار به عراق سواد در بيشتر كلمه اين و روستاست چند است/شامل شده اضافه اسمي به طسوج هر و كردهاند تقسيم

است/ كوفه آنها از يكي كه ميباشد طسوج١ پنج نام ِبْهتُصاذ:
و ميباشد, منسوب كوفه فرمانرواي قسري, عبدا� خالدبن به معبد اين خالد: معبد
كه كرد بنا گچ و آجر با مغازههايي آن پيرامون و ساخت مسيحياش مادر براي را آن او

شد/ تبديل بريد جادة به چندي از پس
داشت/ اقامت كوفه در و بود لخمي دميك عديبن وي عدي: معبد

است/ شده واقع كوفه منطقه در دهستاني كنار در كه است نهري تاجيه:
است/ كوفه روستاهاي از بََونّا: تَْل

است: سروده چنين فزاري اسماء مالكبن
از ميپردازيم/ نوازندگي به و مينوشيم شراب ميبريم سر بونابه تل كه امشب خوشا
چرخيد, شيشه طور هر نشستيم آنان نزد و كرديم شرابگذر خوانو آوزه و خوشبو زنان

نــغني و شــرابــنا نســقي حــــيث بـــونا بــــتل ليــــلتي حــــبذا فــــنزلنا٢ـ وقــــــرقف ســــــــماع و عــــطرات بــــنسوة مــــررنا جــــنناو انــــا الجــــاهلون يــــحب درنـا الزجـاجة دارت ما حيث

/ ديوانهايم٢ ما انگاشتند نادانان كه طوري به چرخيديم نيز ما
ثـويه شده: گفته ميباشد/ كوفه به نزديك محلي نام و مصغر اسم ثويه گويند ثَِويّه:
دارد/ فاصله آن با ساعت يك حدود و است گرفته قرار حيره كنار در كه است ويرانهاي
ميخواست كه را كسي هر استو بوده منذر نعمانبن زندان ثويه, گويند: علما از برخي
او بـه مـيشد, زنـدانـي آنجا در كه كس هر به و ميكرد, زنداني آن در برساند قتل به
در را آن متنّبي و شد ناميده ثويه علت بدين و كرد اقامت آنجا در يعني , ثويى ميگفتند

است/ كرده كر ذ خود شعر
جـبانه قـبرستان, بـه كـوفه مـردم و صـحراست, مـعناي بـه جـبان اصل, در َجبّىانه:
ايـن به كه است محلههايي كوفه, در ميناميدند/ مقبره بصره, مردم كه چنان ميگفتند,
جبانة جمله از ميشود, اضافه قبايل از بعضي اسامي به جبانه و ميشوند/ ناميده اسم
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جبانه و شد سپرده ك خا به آنجا در عبيد بن مختار كه است, سبيع جبانه كنده, مشهور
كـتاب مؤلف عباس, عبدا�بن عليبن محمدبن وابستة ميمون, بشير ابي به كه ميمون
از برخـي است/ واقع شام دروازة نزديك و بغداد در جبانه ابن است/ منسوب طاقات,
بـن عـمارة سـالمبـن بـه سـالم, جـبانة دادهانـد/ نسـبت عرزم جبانه به را عرزمّي علما,
مـنسوب هـوازن بكـربن بن معاوية بن صعصعة بن مرة بن نبار ملكانبن عبدالحارثبن

دارند/ قرار كوفه در همه كه اين, جز استو

از فرات رود از پس كوفه سواد و ميباشد, انبوه درختان و نخلها داراي كه است كشتزارهايي و باغها سواد: است١ـ سيفّيه حلة فرات همان فرات رود دارد, امتداد شمال جهت از كوفه پشت تا كوفه مسجد شرقي شـهرسمت و دارد شـهرت ديـوانـيه بـه امروزه كه محلي سوي به و ميآيد شمار به منطقه آن آِب اصلي منبع روستاو چند سوي به كه اين تا ميشود, جاري خمره روستاي سمت به سپس مييابد/ جريان است, شـهرنوبنيادي بـه آن از پس ميشود/ سرازير گويند, نيزمي دهله آن به كه رميثه و قوارير ابو امنجرس, جمله آن واز باغها و است متصل فرات رود به كوفه روستاهاي كردند/ جاري رود چند حله فرات از ميرسد/ است/سماوه گرفته نام سواد آنها, انبوهي و فراواني علت به و دارد قرار فرات كرانة در آن علتكشتزارهاي به و ميباشد, آن مانند نيز عراق سواد و است آن درختان و نخلستانها كوفه, سواد گويد: البحرين مجمع شد/در ناميده اسم اين به گياهانش و درختان سرسبزي

است/ كوفه١ ازسواد طسوجي نام ُجبّه:
است/ ربيعه بني به متعلق و كوفه اراضي از يمامه در زميني نام جرزه:

در شـنزار و هـموار مكـاني است/ كـرده گـذاري اعـراب سكون, به صدفي َجَرعة:
كه الجرعه استويوم آمده معنا يك به جرعاء و جرع و جرع گويند: است, كوفه نزديكي
سعدبن كه است روزي آن و ميشود افزوده موارد اين به نيز شده, كر ذ مسلم كتاب در
از شده, خارج شهر از مردم ولي آمد, كوفه به عثمان سوي از كوفه والي عنوان به عاص
سپس برگزيدند/ خويش سرپرستي به را اشعري موسيى ابو و كردند جلوگيري وي ورود
گـماشت/ آنان حكمراني به را ابوموسي كتبا نيز او و كردند سؤال عثمان از باره اين در
آمـد, فرود داشت, قرار حيره و نجفه ميان كه جرعه در آمد عراق به خالد كه هنگامي

كردهاند/ ثبت را سكون به را جرعة
در نبردي محل اين در زياد, عبيدا�بن ورود هنگام است; كوفه در محلي نام جزير:

گرفت/
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با نهروان جنگ روز در خوارج دارد/ قرار نخيله جنب و كوفه حومه در خرب: جوسق
نـوفل بـن فـروة هـمراه سـوار پـانصد از متشكل گروهي و كردند پيدا اختPف يكديگر
با بلكه نيستيم معتقد باعلي>ع9 مبارزه به ما گفتند: و كردند گيري كناره جنگ ز اشجعي
از پس چون آمدند/ فرود زور شهر منطقة در و شدند جدا خوارج از و ميجنگيم معاويه
گفتند: و كردند اجتماع خوارج بازگشت, شام به كوفه از معاويه علي>ع9 شهادتحضرت
در كه نخيله در كه اين تا كردند حركت و نماند باقي معاويه با جنگيدن در عذري هيچ
آنها سوي به را سپاهش از گروهي نيز معاويه آمدند/ فرود دارد, قرار كوفه شهر حومة
عملكرد اين گفت: كوفه مردم به معاويه دادند, شكست را آنها خوارج و داشت گسيل
آنها با كرده حمله خوارج به كوفه مردم و گيريد, عهده به را ايشان امر خودتان شماستو
به خوارج شايد گرفت/ در خرب جوسق در جنگ و رساندند قتل به را آنان و جنگيدند

ميسرايد: چنين خوارج رثاي در اصم قيسبن و بردند پناه آن حومة
به كه كساني خرب جوسق كنار و نخيله جنگ در گرويدهام خوارج آيين و مرام به من
شوند ترديد و شك دچار كه اين از پيش البته رفتند جنگ به خوارج پيشينيان از پيروي
به ترسخدا از آورند ياد به را خدا خودشان يا دهند تذكر آنها به ديگران هرگاه كه قومي
در زيباستو تختهاي داراي كه اتاقهايي در و ميروند خدا سوي به آنها افتند در سجده
بي رويان سفيد آن كردند درنگ دنيا اين در اندكي مدت ميشوند كن سا Pط از خانهاي
تندرو جوان, شتران كه ديد را آنها سرهاي بيننده, و رفتند بين از سرانجام Kبا بلند آKيش
دوردستخود هدف به و نداشتند دلبستگي دنيا به نسبت آنها ميبردند را آنها نجيب الخـربو الجـوسق عــند النــخيله يــوم بــه الشــراة دان بــما اديــن انــــي الريب١ـ و الشك قــبل الخـــوارج مــــن اولهــم مــنهاج عــــلي والركبالنــــافرين ل�ذقــان الخــوف مــن خــروا ذكــروا او بــا� ذكــروا اذا الذهبقـــوما مــن بــيت فــي اpرائک مــــن َغـرفا انــزلوا حــتي اليا� شـطبســاروا ذي اللـون صافي ابيض كل من وقــفتهم ريث قــلي� pا كــان نــجبمــا مــهرية قــــلص بــــها تــــغدو رؤسـهم الرائـي رأي و فـنوا الطـلبحــتي مـن اpقـصي الغــرض بــلغو و انـقطعت قد الدنيا عنهم فاصبحت

/ يافتند١ دست
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بـن زيـاد مـيان جنگي و ميباشد كوفه روستاهاي از يكي كه است معروف حبانية:
در گرفت/ در محل اين در كوفه مردم ميان و وي همراه گروه و خوارج از عجلي خراس
زمـان در واقـعه اين و شدند كشته آنها از گروهي و خوردند شكست كوفيان جنگ اين

داد/ روي ابيه بن زياد
ميرسد/ فروش به چوبك آن در كه است كوفه در بازاري نام حراضة:

اهالي به كه ميباشد كوفه در بزرگي منطقة و محله است/ حPل مقابل لفظ, در حرام:
مالكبن سعدبن بن حرام او و است, تميم قبيلة از شاخهاي چون ميگويند, حرام بنو آن
حرام ميرود/ شمار به آنان از حرامي مغيره عيسيبن استو تميم مناتبن زيد سعدبن

است/ كرده روايت حرام از نيز ثوري و كرده روايت او جز و شعبي از
استو آن ميلي دو در موضعي نام شده گفته و كوفه شهر خارج در روستايي اء: َحَرْورى
آن به لذا گزيدند, اقامت مكان آن در ورزيدند, مخالفت علي>ع9 حضرت با كه خوارجي

شدند/ داده نسبت جا
در مـحلي به خوارج گويد: منصور ابو است/ روستايي نام حروراء گويد: انباري ابن
شـدهانـد/ داده نسـبت حـروراء بـه خوارج يا حروريه و ميباشند, منسوب كوفه خارج
بود/ مكان اين در علي>ع9 حضرت با مخالفت هنگام آنها گردهمايي و داوري نخستين
است/ كوفه شهر توابع از و هبيره ابي قصر نزديكي در سواد روستاهاي از َحصاّصة:
مالكبن بن كثير بن معاوية صعببن سبيعبن او و است/ قبيلهاي نام سبيع َسِبيع: حفر
دارند/ كوفه در معروفي منطقة آنها و است/ همدان نوفبن خيوانبن حاشدبن جشمبن
منسوب حفري ابوداود كه است كوفه در محلي نام سبيع, حفر گويد: سعد محمدبن
وي كه كرده ثوريروايت از شيبه ابي بن ابوبكر ميكند/ خوريروايت از او و است/ آن به

يافت/ وفات /ق ه ٢٠٦ قولي به و /ق ه ٢٠٣ سال در
محل اين است, مشهور روايات در آن نام و دارد قرار كوفه در اعين حمام اعين: حمام

ميباشد/ منسوب وقاص ابي سعدبن وابستة اعين به
است/ كوفه به حركتحاجيان مسير در محلي نام سعد: حمام

آنجا به حوزي هيثم زيدبن عليبن حسنبن علي ابو و است, كوفه در محلي َحْوز:
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و بـرسي ابـي است/ كـرده نقل حديث نحاس حسن محمدبن از او و شده داده نسبت
وي از حـوزي زيـد عـليبـن حسنبن يحييبن محمد ابو فرزندش و ميمون محمدبن
از نيز پدرم و كرده نقل حديث تيملي هشام عبدا�بن محمدبن از او و كردهاند روايت

است/ كرده روايت وي
است/ كوفه در سرزميني نام خانقين:

و شـادابـي و كـيزگي پـا سـبب به را كوفه كه است آمده ساجي كتاب در خدعذراء:
ميگفتند/ خدالغدراء بسيار, رودهاي و درختان

است/ كوفه نواحي از سيلحون نزديكي در محلي اره: َخّرى
دارد/ قرار خندق از پس كوفه در عبداOبندارم: بني ناحية

است/ كوفه در وقاص ابي سعدبن مسجد نزديك بيشه دو خفيه: و خفان

كـوفه در خـندقي وي كـه هـنگامي ميشد/ خوانده دوانيقي بخلش, سبب به منصور گويد: كامل در اثير ابن درهم١ـ ـــ دانك كنند/ حفر را خندق داد دستور و پرداخت نقره دانك يك كارگران, از يك هر به كرد, هر١٦احداث به تا داد دستور و ساخت خندقي و ديوار وبصره, كوفه در Hق/ Jه ١٥٥ سال در منصور گفت: سپس دستوراست, رسيد, پايان به كار كه هنگامي بپردازند, درهم پنج كند, مشاركت خندق و ديوار ساخت در كه ميسرايد:كسي چنين باره اين در شاعر گرفت! درهم چهل يك هر از و كردند جمع را آنها ماداد از درهم چهل و كرد تقسيم ما ميان درهم پنج ديديم چه اميرالمؤمنين از ما كه ببينيد تا كجايي شما مردم! كريگرفتH#J/اي نام به امروزه كه پرداخت آن بناي تجديد به منصور و كرد احداث كوفه در شاپور كه است خندقي همان دارد/اين شهرت امـيرالمـؤمنيناسعد مـن لقـينا مـا يالقوم اpربـعينا# انا جــبى و فـينا الخمسة قسم

عربها و خود ميان عربها بيم از كوفه دشت در ايرانيان پادشاه شاپور : سابور١ خندق
به انوشيروان كه هنگامي بود/ انبار ناحية توابع از عانات هيتو گويند: كرد/ حفر خندقي
او ميدادنـد, قرار حمله مورد را باديه تا سواد از عرب قبايل از تعدادي رسيد, جا اين
شاپور را شهر اين كنند/ بازسازي بود, معروف نسر به كه را شهري ديوار تا داد دستور
دستور و كند محافظت را باديه اطراف تا داد قرار مرزي پاسگاه را آن كرد/ بنا ذواKكتاف
بصره از پس كه كاظمه تا كرد عبور باديه وسطزمين از كه كنند حفر خندقي هيت از تا داد
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كرد, بنا قلعههايي و ديدباني برجهاي آن روي بر و برسد, دريا به و يابد امتداد دارد, قرار
شود سواد مردم با باديه اهل درگيري مانع تا بخشيد نظم بدان نظاي پايگاه كردن برپا با و
عـانات زيـرا شـد خـارج فـيروز شـاه ناحية از عانات و هيت خندق, اين حفر سبب به

بودند/ هيت به پيوسته روستاهاي
از المثلهايي ضرب كPمشان در كردهاندو كر ذ را آن نام اشعارشان در عربها َخَوْرنَق:

است/ كوفه در منطقهاي خورنق بردهاند/ كار به آن
سرود: چنين آن بارة در استو نهري خورنق گويد: منصور ابو

الخــورنق و انــهارها فــيى صــريفون دونـها و السـيلحون اليـه تجبي و ١ـ

/ ميشود١ گرفته خورنق و صريفون آن جز و سيلحون رودهاي ماليات
آثـار گـواهـي بـنابر است/ گـفته چـنين خورنق باره در نيز سكيت ابن ميگويد: وي
اختPف آن بنيانگذار بارة در داشت/ قرار حيره شهر پشت كه بود كاخي خورنق واخبار,
بـن نـصر عديبن عمروبن القيسبن امريء نعمانبن گويد: عدي هيثمبن است, شده
يـعرببـن بـن سـبا كهPنبـن زيدبن بن ادد بن مرة عديبن لخمبن بن عمرو حارثبن
مـدت در خـورنق كـرد, صـادر را كاخ بناي دستور پيش, سال هشتاد در َملك, قحطان
به سال سه دو وي ساخت/ را او كاخ سنمار نام به روم از مردي و شد/ ساخته سال شصت
جستوجوي در ميشد, ناپديد كمتر يا بيشتر سال پنج حدود ميپرداختو بنا ساختن
تـا پيوسته و ميآورد, بهانه و عذر و ميآمد سپس نمييافتند/ را وي ولي ميرفتند وي
بـر نعمان و يافت, فراغت آن ساخت از كه اين تا ميكرد عمل شيوه بدين سال شصت
سوسمار, ماهي, و ديد را خشكي سرش پشت در و دريا برابرش در و رفت كاخ باKي
محل من گفت: او به سنمار نديدهام/ بنا اين مانند هرگز گفت: و كرد مشاهده را نخل و آهو
آيـا گفت: نعمان ميريزد, فرو كاخ تمام شود برداشته آجر آن گر ا كه ميدانم را آجري
را آن البـته گـفت: نعمان خير/ گفت: سنمار ميداند؟ را آن جاي تو جز ديگري شخص
از و صادر را او قتل دستور سپس نميكند, پيدا اطPعي آن از كس هيچ و ميدارم پنهان
لذا شد; ضربالمثل عربها نزد واقعه اين شد/ قطعهقطعه و كرد پرتاب پايين به كاخ باKي
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ميسرايد: باره اين در شاعر

مجازات را او گناه, بي سنمار مانند صورت بدترين به خداوند كرد, مجازات مرا او
بـرد كـار بـه آن در سرب و كاشيها و كرد بنا سال شصت مدت در را كاخ تمام وي كند
شده استوار و بلند كوهي مانند و رسيد پايان به ساختمان كار كرد مشاهده كه هنگامي
دست نعمان به نزديكي محبتو به و ميدهند بسيار عطاياي او به كرد گمان سنمار است
سوگند, خدا به افكنيد زير به قصر باKي از را خدانشناس اين گفت: نعمان ولي مييابد

ذنب ذا كــان مــــا و ســــنمار جــــزاء جــزائــه شــر جــزاها� جــــزانــي السكب١ـ و بــــالقرامــيد عــــليه يــــعل حـّجة سـتين البــنيان رمــه الصـعبســوي الشـامخ و الطـود كمثل آض و ســحوقه تــم البــنيان رأي القــــربفــــلما و بــــالمودة لديــــه وفـــــاز حــبوة كــل بـــه ســــنمار الخـطبفــــظن اعــجب مــن العــمرا� فــهذا رأسـه فوق من بالعلج اقذفوا فقال

/ پيشآمدهاست١ شگفتانگيزترين از اين
ميزنند/ مَثَل سنمار به و برده نام وي از عربها از بسياري

از يكـي بود/ قدرتمندتر پادشاهان, همة از و جنگيد شام با بار چندين نعمان همين
نخلستانها و باغها و نجف بر و بود نشسته خورنق در خود جايگاه بر كه هنگامي روزها
غربو سمت بر همچنين و داشتند قرار آن غرب سمت در كه رودخانههايي و وگلزارها
همانند فرات رسيد نظرش به داشت اشراف بود, فرات مقابل كه خورنق و فرات شرق
كـرده احـاطه داشت, قرار فرات خم و پرپيچ محل ساحل بر كه را خورنق شهر خندقي
وزيرشگفت: به نعمان كرد/ شگفتزده را وي آن, رودهاي روشناييو سرسبزي, است;
پادشاه! اي خير سوگند, خدا به گفت: وزير ديدهاي؟ زيبايي منظرة چنين حال به تا آيا
دوام چيزي چه پس گفت: نعمان ندارد/ دوام هم منظره اين ولي نديدهام منظرهاي چنين
وزير ميآيد؟ دست به چه با گفت: است/ آخرت در خدا نزد آنچه گفت: وي مييابد؟
شب, هـمان نـعمان اوست, نـزد آنـچه درخـواست و خدا عبادت و دنيا ترك با گفت:
او رفتن متوجه كس هيچ و گريخت پنهاني طور به و پوشيد ردايي و كرد رها را حكومت
در به رسوم آدابو بنابر كه صبحدم نيست/ دست در وي از خبري هيچ كنون تا و نشد,
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نفهميدند, را آن علت افتاد, تأخير به دادن اجازه چون نيافتند/ ورود اجازة رفتند, او منزل
مشخص مدتي از پس بود, مشتبه آنها بر امر روز, چندين و كردند سؤال باره اين در لذا
ديگر, است, برده دشتپناه و كوه به عبادت براي و كرد گيري حكومتكناره از او كه شد
چنين زيد عديبن باره اين در رفت/ وي همراه نيز وزيرش گويند: نشد/ ديده گاه هيچ

ميسرايد:
انديشه راهنمايي و ارشاد و ميكرد نظارت كار به روزي كه را خورنق پادشاه آور يا به
خوشحال سدير, كاخ و پهناور درياي دارايي ثروتو فزوني ديدنيها, سبب به او ميطلبد
است زندهاي انسان براي سروري خوشيو چه گفت: و آمد خود به گهان نا شد مسرور و
كردند پنهان را آنان قبرستانها توانگري پادشاهيو كاميابي پساز ُمرد خواهد زودي به كه

تــــفكير للــــهدي و فيـــــــوما شـر اذ الخـورنق رب تــبين و والســدير١ـ مــــعرضا والبــــحر لك يـم مـا كـثرة و رأي مــا يــصيرســره المــمات الي حــــي طــــة غب فـما قـال و قلبه القــــبورفارعوي ك هـــــنا وارتــــــــهم ة اpم و الملك و الف�ح بعد الدبــورثم و الصـــبا بــــه فألوت ف ج ورق كــانهم صـــاروا ثــــم

/ پيچيد١ درهم را آنها دبور, و صبا بادهاي كه خشكيدهاي برگهاي مانند مردند همه پس
يـافت, تسـلط حـيره بـر وليـد بـن خـالد ابـوبكر, خـPفت روزگـار در كـه هـنگامي

سرود: چنين بقيله بن عمرو عبدالمسيحبن
آمـد و رفت سدير و خورنق ميان كه ديد خواهم را چهارپاياني مندر, دو از پس آيا
غـرش از تـرس خاطر به ميورزند اجتناب وي با رويارويي از قبيله هر دKوران كنند؟
در شدهايم گوسفنداني مانند ابوقبيس مرگ از پس ما ممدوح9 >شخص شير رعدآساي
شتر, اعضاي از بعضي مانند ما گويا كردند تجزيه را ما خاندان معد, قبيلههاي باراني روِز

والســـدير بــــالخورنق تــــروح سـوامـا اري المـنذرين أبعد الزئــير٢ـ عــالي ضــيغم مــــخافة حـي كـل فــوارس المـطيرتــحاماه اليـوم فـي الشـاة كــمثل قبيس ابي هلك بعد الجــزورفصرنا اجــزاء بـــعض كــــانا مـعد مـن القــبائل تــقسمنا

/ شدهايم٢ پارهپاره
گور, بهرام كرد, صادر را آن بناي دستور كه كسي خورنقو فرمانرواي گويد: كلبي ابن
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و نميماْند, فرزندي هيچ يزدگرد براي و بود, اKكتاف ذي شاپور فرزند يزدگرد, فرزند
محل جستجوي در لذا شد, Pمبت استسقا شبيه بيماري به كودكي در گور بهرام فرزندش
بيمارياش ترس از را بهرام تا باشد دور بيماريها امراضو از كه بود هوايي آبو خوش
شير و بول تا بفرستد عرب سرزمين به را او تا كردند توصيه پزشكانش بفرستد, آنجا به
كاخي فرزندش براي تا داد دستور او به و فرستاد نعمان نزد را او نيز يزدگرد بنوشد شتر
به و داد جاي آن در را بهرام ساختو او براي كاخي نيز نعمان بسازد/ خورنق كاخ مانند
نعمان نزد خواستتا اجازه پدرش از بهرام آن پساز يافت/ بهبودي پرداختتا او معالجة
به كه اين تا بود خورنق كاخ در و نعمان نزد پيوسته و داد, اجازه او به نيز يزدگرد بماند/
رسيد نيز آن به و يابد, دست حكومت به تا شد مصمم و درگذشت, پدرش و رسيد بلوغ

است/ چنين شاهان رسم كه چنان
در آن معروف كاخ در كه اين مگر نشد وارد كوفه به كمي حا هيچ گويد: عدي هيثمبن
در جايي چند آمد, كوفه به قيس كبن ضحا كه هنگامي ساخت/ جديدي بناي خورنق
قاضي شريح روزي پرداخت/ جستجو به آن در و كرد, سفيد گچ با را آنها و كرد بنا كاخ
گفت: شريح ديدهاي؟ اين از زيباتر بنايي آيا اميه! ابا اي گفت: او به ك ضحا و آمد وي نزد
نكردم, سؤال تو از آسمان بارة در من گفت: است/// كرده بنا را آن كه كسي و آسمان بله,
چرا؟ گفت: ك ضحا نميكنم/ را كار اين گفت: بگويي/ ناسزا را اباتراب كه كن ياد سوگند
ك ضحا نميگوييم/ ناسزا آنها مردگان به و ميگذاريم احترام قريش زندگان به ما گفت:

دهد/ خير جزاي تو به خداوند گفت:
است: سروده چنين حماني به مشهور كوفي علوي عليبن

فرما آبياري دارد, قرار كثيب و خورنق ميان كه را هوايي آبو خوش محل خداوندا,
را آن پادشاهان, كه كاخي دارند قرار خصيب ابي قصر اطراف كه چشمههايي وسيلة به
جاي زيبارويان دِل در من روزگاري ميكند جلب خود به را خردمندان نظر و برگزيدند
آنان و من زماني ميدادند جاي خود, سينة و گردن مياِن مرا ميتوانستند گر ا كه داشتم
اشِك بـا نامPيمات با رويارويي هنگام جوان دو آن نميورزيدم اجتناب گناهي هيچ از
محبوبي داشتِن باز و جدايي را تيرهروزي تنها آنها ميكردند ابراز را شكايتخود جاري,
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والكـثيب الخــورنق بــين طـيب و لمـنزلة سقيا الخصيب١ـ ابي قصر كناف ا من الجرعات اللــبيببمدافع رأي فــهتكت ك المـــلو القلوبدارتــــخيرها من السواد في ني الغـوا مـن كـنت الجـيوبايـام و المـخانق بـين خــبأنني الذنـوبلويســتطعن مـن مــتحرجـين p كـن و كــنت السـروبايــام بـالدمع يـجدان مـا يشــتكيان الحـبيبغــرين عن الحبيب صد سـوي نكدا يعرفا لم

/ ميدانند١ دلبرش از
ميسرايد: نيز كوفي محمد عليبن

از است ديگـران توقفهاي از بيشتر و بهتر كه داشتي خورنق در زيادي توقفهاي چه
مـندرس و كـهنه لبـاسهاِي كـه راهـباني راهـهاي تا كشيشان كليساهاي تا سدير تا غدير
نشانههاي آن افتادة دور و متروك مناطق باغهاي حتي هستند ك بيمنا و ترسان و پوشيده
قـرآن جـزوهاي مـانند آن تاKبهاي و بركهها گويا ميپوشاند را نگار و نقش ُپر لباسهاي
سـر جـلو مـوي مـيخوَرد تكـان شديد بادهاي وزش با آن درختاِن شاخههاِي و است
و ابتدا درختان رنگين برگهاي و شاخ و ميكند برخورد كتابها حاشية با نوجوان دختران
مـناطق در و دارد دريـايي هواي آن زمستانهاي ميدهند پيوند يكديگر به را آن انتهاي
خـوش بـه و مرواريد درخشندگي به شرابي دارد وجود ييPقهايي آن, بياباني و خشك

بـالمواقـف تـوازي مــا نــق بـالخور لك وقـفة كــم اpســاقف٢ـ ديـــارات الي ر السـدي الي الغـدير خــائفبـين و خــائفة اطــــمار فـي الرهـبان المــطارففــمدارج اعــ�م يكســين ريــــاضها كأن مـصاحفدمـــــن فـي عشـور فـيها غــــدرانـــها كــــانما العــواصــفو بــالريح تــهتز اعــــضانها كــــــانما المـصاحفو طرر الي بها ن يـلتقي الوصــائف الرفـــارفطــرر بــــالوان ئــــلها اوا اواخــــرها المــــصائفتــــلقي فــــيها بــــرية شــــتواتــــها المشــارفبــــحرية مـــنها فــــورية كــا الصــــهباء دريــــة

/ ميآيد٢ دست به آن بلنِد زمينهاي از كافور بويِي



٢١٩ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ
از ثـوربكائي بـن سـعد حكـيمبـن بـه كه است كوفه در مشهور محلهاي حكيم: دار

است/ منسوب صعصعه عامربن بن ربيعة بن عامر بن بكاء فرزندان
داده نسـبت كندي هاني بن حارث دختر قمامه, به و دارد قرار كوفه در احتمام: در

است/ شده قيسواقع بن اشعب دار كنار در و شده
چـنين او بـارة در رقاع عديبن است, منسوب كلبي مقطع به و كوفه در مقطع: دار

ميسرايد:
را المـقطع دار مـيهمانان, كـه چـنان مـيشناسد را شـده گـذاري نشانه مكاِن چشم,

دارالمــقطع اpٔضــياف تــعرف كــما مـتنه العـين اتعرف منا ذي علي ١ـ

/ ميشناسند١
و مـيكردند زنـدگي جا آن مردم از زيادي تعداد و است كوفه مناطق از يكي ُدرتا:
داشـته وجود آنجا در انبوه درختان مختلف انواع و نخل درخت هزار بيست و يكصد

است/
خـالدبـن بـرادر قسري, اسماعيل كاخ و شده واقع كوفه پل پشت كه محلي ُدْوران:

است/ بوده آنجا كوفه, كم حا قسري, عبدا�
كه هنگامي زيرا است دومه آن اسم گويند است/ آن از محلهاي نجف و كوفه در دوبا:
را آن ساختو ُدري آنجا در رفتو حيره به او راند, را الجندل دومة كم حا كيدر> <ا عمر

ناميد/ دومه
رؤسـاي آنـان و است, اسـقف جـمع اساقف و دير, جمع ديارات اساقف: ديارات
حيره ابتداي در نجف و دارند, قرار كوفه پشت نجف در ديارات اين هستند/ مسيحيان
غـدير به معروف رودي برابرش در كه است قصرهايي و گنبدها آن و است/ شده واقع
واقع سدير آن چپ سمت در و خصيب ابي كاخ آن, راست سمت در و مييابد جريان

است: سروده چنين حماني علوي جعفر محمدبن عليبن آن بارة در و شده
از است ديگـران توقفهاي از بيشتر و بهتر كه داشتي خورنق در زيادي توقفهاي چه
مـندرس و كـهنه لبـاسهاِي كـه راهـباني راهـهاي تا كشيشان كليساهاي تا سدير تا غدير
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نشانههاي آن افتادة دور و متروك مناطق باغهاي حتي هستند ك بيمنا و ترسان و پوشيده
قـرآن جـزوهاي مـانند آن تـاKبهاي و بركهها گويا ميپوشاَند را نگار و پرنقش لباسهاي
يـيPقهايي آن, بـيابانِي و خشك مـناطق در و دارد دريـايي هواي آن, زمستانهاي است

بــالمواقــف تــوازيى مــا بـالخور لك وقفه كم اpسـاقف١ـ ديــارات الي ر السدي الي الغدير خـائفبين و خــائفة اطــمار فـي الرهبان المـطارففمدارج اعـ�م يكسـين ريـاضها كــٔان مـصائفدمــن فـي عشـور فيها غــدرانــها كـــانما المــصائفو فـــيها بــــرية شــتواتــها بــــحرية

/ دارد١ وجود
فـرزندان از اعور به مشهور اياد, قبيله از مردي و دارد قرار كوفه پشت در ديراعور:

كرد/ بنا را آن اياد بن زهر بن خذافة
است/ شده واقع حيره و كوفه پشت در ديرحنه:

دارد/ فاصله نخيله از كيلومتر نيم هفتو حدود استو كوفه زمين در ديرشاء:
است/ منسوب معيط ابي بن عقبه بن عمارة به كه كوفه در محلهاي نام عمارة: رحا

ابـي جّد سعد نعمانبن برادر سعد خنيسبن به كه كوفه در محلهاي خنيس: رحبة
است/ شده داده نسبت قاضي خنيس حبيببن ابراهيمبن يوسفيعقوببن

در را آن نـام كـوفي سـري, حسينبـن و ساخت را آن عباسي منصور كوفه: رصافة
است: آورده شعرش

آثار و گرفته فرا را مناطق آن ويراني, و خرابي افكندم نظر خورنق و ثنيه و رصافه به

فــــالخورنق فــــالثنية فــــــة الرصـا الي نـظرت لقـد و اخــــلق٢ـ و فــــادرسها فــــيها اذيــــاله البــــلي جــــــر

/ بودند٢ شده فرسوده و رفته ميان از آنها
بـنو قـبيله از عدس عمروبن يزيدبن بن زرارة نام به و است دركوفه محلهاي زراره:
در و گرفت وي از را آن معاويه اما است/ بوده وي منزل آنجا در زيرا شده, ناميده بكّار
اشعثبن محمدبن به را آن ابوجعفر, سرانجام كه اين تا درآورد حكومت زمينهاي شمار



٢٢١ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ
مـلكيت در زراره بـود, كـوفه در عـاص سعيدبن كه هنگامي كرد/ گذار وا خزاعي عقبه
افكـند, نـظر زراره بـه عـلي>ع9 حضرت كه است آمده حديثي در بود/ عاص سعيدبن
گوشت آن در و ميگويند زراره آن به كه روستايي گفتند: است؟ روستايي چه اين فرمود:
سـوي به بود فرات روي بر كه پلي روي از حضرت آنگاه ميرسد/ فروش به شراب و
از خـبيث زيـرا برافروزيد را آن و بياوريد, آتش من براي فرمود: و رفت زراره روستاي
بـاغ بـه آتش و گـرفت آتش غـرب سـمت از زراره افـزود: وي مـيشود/ خورده درون

كرد/ سرايت نيز حيُرونىا ْستاِبْر وا خى
است/ كوفه در محلهاي زوره:
است/ كوفه در موضعي زيدان:

ميباشد/ كوفه زمين در محلهاي َسكِن:
گذار وا ياسر عماربن به را آن عفان عثمانبن استو كوفه مناطق از روستايي سِنْينيا:

كرد/
ايـوببـن بـن زيـد عـديبـن زيدبن بن سواد به و است كوفه در روستايي َسواديه:

ميباشد/ منسوب تميم مناتبن زيد القيسبن امريء بن عصبة عامربن محروقبن
شاعر عبادي يزيد عديبن يزيدبن بن سوار به و ميباشد كوفه در محلهاي سواريه:

است/ شده داده نسبت
كم حا عبدا� خالدبن برادر قسري عبدا� اسدبن به و دارد قرار كوفه در اسد: بازار

است/ منسوب بصره و كوفه
است/ كوفه مناطق در محلي نام َحكَمه: بازار

او است/ منسوب بدر بن خديفة بن حكمة به بازار اين گويد: جابر يحييبن احمدبن
رسول عليه كه است قرفه مادر همان حكمه مادر ميگويد: او مينشست/ بازار اين كنار

منزلشكشت/ در را وي حارثه, زيدبن و ميكرد توطئهچيني خدا>ص9
مـيگفتند, َحكَـم وي بـه كـه حكـمه فرزندان از مردي به بازار اين گويد: يقظان ابو

است/ داناتر خداوند, استو منسوب
رياحي ورقاء عتاببن كه گرفت در شبيبخارجي و حجاج ميان جنگي بازار, اين در



كوفه تاريخ . ٢٢٢
شد/ كشته جنگ آن در

ثقفي عقيل حكمبن محمدبن عمربن يوسفبن به و دارد قرار كوفه در يوسف بازار
است/ منسوب

است/ كوفه در مسجدي و است, مشخص آن معناي هموار> و نرم <زمين َسهله:
حمزة ابا اي فرمود: من به صادق>ع9 محمد جعفربن عبدا� ابو گويد: ثمالي حمزه ابو
سـهله آن بـه كـه است مسـجدي مـا نزد گفتم: ميشناسي؟ را سهيل مسجد آيا ثمالي!
نـماز و مـيآمد مسـجد ايـن بـه زيـد گـر ا است, هـمين مـنظورم بله, فرمود: ميگويند/
مسـجد, ايـن در مـيداد/ پـناه او به خدا ميبرد, پناه خدا به شدن كشته از و ميخواند
از و رفت/ آسمان به آنجا از و ميكرد خياطي آن در ادريس>ع9 كه است خانهاي جايگاه
كـه است صـخرهاي مـحل, آن در و رفت, عمالقه نزد اهيم>ع9 ابر حضرت مسجد, اين
آن از شدند, آفريده آن از الهي پيامبران كه كي خا استو نقشبسته آن بر پيامبران تصوير
كـه ايـن مگر نيامد جا آن به اندوهگيني هيچ و بود خضر توقف محل جا آن و جاست

ُبرد/ بين از را او اندوه خداوند,

باشد/ داشته رودخانهاي يا شهر, يا قصبه يك كه روستا, چند شامل ميشود گفته ناحيهاي به كوره ١ـ

سواد از كورهاي١ آن و رودخانه مانند است آب جريان محل معناي به اصل در ِسيْب:
ابن كاخ كنار و سورا, طسوج از سيبپايين و Kبا سيب بودند, سيب دو اينها و بود كوفه
ـ شـافعي فـقيه ـ ابـوبكر سـيبي عـلي احـمدبـن محمدبن احمدبن داشتند/ قرار هبيرة
٣٩٢ سال در آمدو دنيا به هبيره ابي كاخ در /ق9 >ه ٢٧٦ سال در وي است/ آن به منسوب

درگذشت/ /ق9 >ه
باKست/ سيب از و سورا طسوج از كه كوفه نواحي از روستايي شانيا:

به مسلمانان و مثني با جنگ براي مهران سپاه كه است كوفه زمين در محلي شوميا:
است/ كوفه در رزق دار محل شوميا, گويند: آمدند, آنجا

نيز كتابفتوح در دارد, شيلي نام به رودخانهاي و است, كوفه نواحي از يكي شيلي:
منسوب ابيه بن زياد به و دارد شهرت زياد رود نام به امروز رودخانه, اين است, شده كر ذ
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است/ داناتر خداوند, استو

عمرو اثيربن به و دارد قرار كوفه در اثير صحراي است/ اثر تصغير گويا اثير: صحرا
است/ منسوب عمريا ابن به معروف كوفي, پزشك سكوني,

ضربت علي>ع9 حضرت به ملعون ملجم ابن كه هنگامي ميگويد: مالك عبدا�بن
مهارت اثير آنان, ميان از و آمدند گرد علي>ع9 حضرت مداواي براي پزشكان همة زد,
رگـي جسـتجوي در و برداشت را گوسفندي گرم شش اثير داشت پزشكي در بيشتري
را آن و دمـيد رگ در سپس كرد, وارد علي>ع9 جراحت در و آورد بيرون را آن و برآمد
بـر ضـربت كـه شد متوجه و است چسبيده آن مغز سفيدِي كه ديد گهان نا كرد, خارج
دنـيا از كـه كـن وصـيت اميرالمؤمنين! اي گفت: و است رسيده سر مغز اطراف پوست

رفت/ خواهي
كشيد/ آتش به را غاليان گروه طالب>ع9 ابي عليبن حضرت اثير, صحراي در

فـرزند سـلمه, يـعقوببـن دخـتر سـلمه, بهام كه كوفه در محلي سلمه: ام صحراي
كـوفه در مـوضع چـند است/ منسوب سفاح همسر فخروميه, مغيره وليدبن عبدا�بن

گويند/ صحرا آن به كه هست
داده نسبت عكلي شاعرضبي بردخت, به كه كوفه در محلهاي نام بردخت: صحراي

است/ خالد عليبن او اسم و شده
دهقان سليمان عليبن حسينبن محمدبن حسينبن كه كوفه روستاهاي از صريفين:
آن سران و بزرگان از يكي آنجاستو به منسوب كوفي ابوالقاسم صريفيني معدل مقري
و بـود دانايي قاري وي كردند: ختم را قرآن وي نزد مردم از بسياري و ميآيد شمار به
داشت/ اعتقاد زيديه مذهب به و بود رازدار و امين راستگو, و ميكرد نقل حديث بسيار
ابا و گرفتند فرا حديث وي نزد مردم و شد بغداد وارد /ق ه ٤٨٠ سال محّرم در وي
و پـرداخـتند حديث استماع به او نزد جزوي و محاري جناح نذيربن ابن جناح محمد
درگذشت/ /ق9 >ه ٤٩٠ سال در محرم ماه هفدهم شب در و كردند, ويروايت از گروهي
و رودخانه يك و بود منذر منازل از يكي و است كوفه حومه در شهري نام الصنين:
وي بـه نـامهاي و خريد عبيدا� بن طلحة از را آن عفان, عثمانبن داشت, مزرعه چند
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آن نقل از نامه, آن بيهودگي علت به من و است زبانزد و مشهور محدثان نزد كه نوشت

كردم/ خودداري
است/ كوفه در محلي نام گويد, عمراني صين:

محمدبن محمدبن ابراهيمبن بن عمر ابوالبركات شريف كه كوفه در قلعهاي ِضبّاب:
است/ آن به منسوب نحوي زيدي ضبابي علوي حسيني حمزه

بغيضبنريث عبسبن او و شده داده عبسنسبت قبيلة به كه كوفه در محلهاي عبس:
ميباشد/ منسوب قبيله آن به كه است نزار بن مضر عيPنبن قيس سعدبن غطفانبن بن

است/ كوفه و بصره منظور عراقان:
آرامگاه به كه كوفه در است محّلهاي عرزم, گويند است/ كوفه در آرامگاهي نام َعرَزم:
مـنسوب بـود, عرزم نامش و ميساخت آجر آن در كه مردي به و است معروف عرزم

ميباشد/
آن به عبيدا� محمدبن عمربن بن ميسرة عبدالملکبن جمله از دانشمندان از گروهي
از و حديثنقل جبير سعيدبن و عطاء از سليمان ابي عبدا�بن ابو ميباشند, منسوب جا
او است/ كرده روايت نيز آنان جز و قطان سعيد يحييبن شعبةبنحجاجو ثوريو سفيان
درگذشت/ /ق9 >ه ١٤٥ سال در و ميشد اشتباه دچار احاديث برخي در كه بود ثقهاي

عـطاء از نـيز عـرزمي سليمان ابي عبيدا� محمدبن عبدالرحمن ابو برادرش فرزند
كرد/ فوت /ق9 >ه ١٥٥ سال در وي ميكند/ نقل حديث وي از افنون ابو و ميكند روايت
كـه هـنگامي شـده روايت كربPست/ نزديك و كوفه نواحي در روستايي عقربابل:
كـردند, احـاطه را وي زيـاد, عـبيدا�بـن سـواران و رسـيد Pكرب به علي>ع9 حسينبن
است/ عقر آن اسم عرضكردند: چيست؟ روستا اين نام فرمود: عقر به اشاره با حضرت
,Pكرب گفتند: چيست؟ هستم آن در كه سرزميني نام ميبرم/ پناه خدا به عقر از فرمود:
از ولي شـود خـارج آنجا از خواست و است مصيبت و اندوه سرزمين جا اين فرمود:

داد/ روي گوار نا حادثه آن تا كردند, جلوگيري ايشان خروج
فرمان از او و شد كشته مكان اين در صفره ابي مهلببن يزيدبن /ق9 >ه ١٠٢ سال در
فارسو اهواز, بصره, مردم و فراخواند خود سوي به را مردم و كرد سرپيچي مروان بني
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عـبدالمـلك, يـزيدبـن كرد/ قيام نفر بيست و صد و هزار با و كردند پيروي او از واسط
يـزيد بـا بـابل سـرزمين از عـقر در مسلمه برگزيد, او با مبارزه براي را مسلمه برادرش

شد/ منجر مهلب يزيدبن قتل به جنگ اين و كرد برخورد
آنجا در چون است قطقطانه نزديك و نجف از بخشي كوفه, مناطق از جمل: عين
نامش كرد, كشف را آنجا كه كسي ميگويند: برخي شد/ ناميده اسم اين به ُمرد شتري

بود/ جمل
نـزديك و كـوفه نـواحـي از روسـتايي كـه اسـد بني از غاضره به منسوب غاضريه:

كربPست/
كه بتي معناي به غري است, چسب به آغشته جسم آن و است, غري تثنيه غريان:
دو آنـها و طرباKن يعني غريان است, آمده نيز ميكردند ذبح برابرش در را گوسفندان
قرار علي>ع9 حضرت مرقد نزديك و كوفه حومه در كه هستند صومعه شبيه ساختمان

دارند/
مـن براي قطامي شرقيبن گفت كلبي محمد بن هشام است, كوفه در غريان گويد:
و عـربها بـارة در مـن و فرستاد, پادشاهان از برخي نزد مرا منصور گفت: كرده, روايت
از مـردي گويد: وي زده/ شگفت نه و شد خشنود نه و ا ولي گفتم, سخن ايشان نسب
مـعناي بـه غـري گـفتم: چيست؟ غري عرب كPم در مثني! ابا اي گفت: من به يارانش
دو ايـن است زيـبايي مـرِد ايـن, يـعني غري رجل هذا ميگويد: عرب و است, زيبايي
قرار كوفه در كه غرياني و شدند, ناميده غريين زمان آن در آنها زيبايي علت به ساختمان
آنـها بـر و سـاخت كشـورش در را آنـها مصر فرمانرواي كه شده بنا غرياني مانند دارد
را لكنوي ميشد, كشته نميخواند, نماز بنا دو اين در كه كسي هر گماشتو نگاهباناني
نـبايد و نـداشت رهـايي مـرگ از حـال, هـر بـه كـه مـيكرد مخير امر در پذيرش ميان
را و ا سـپس مـيداد, وي بـه مـيخواست را آنـچه فورا و ميكرد حكومت درخواست
اKغ با افريقا از رختشويي روزي گويد: وي شد/ سپري منوال بدين روزگاري ميكُشتو
لذا نخواند, نماز آنها برابر در ولي گذشت غريان كنار از و آمد جا آن به چوبدستياش و
نـماز غـريان نـزد چـرا گـفتند: گـرفتيد؟ مـرا چرا گفت: رختشوي گرفتند, را او نگهبانان
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بـرابـر در او گفتند: و بردند فرمانروايشان نزد را وي آنها نميدانستم/ گفت: نخواندي؟
نميدانستم گفت: نخواندي؟ نماز آنها نزد چرا گفت: فرمانروا است/ نخوانده نماز غريان
را نزديكانت و لباستو تا باشم شما نزد داشتم دوست هستم/ افريقا از غريب مردي من
ميخوانـدم, نماز ركعت هزار آنها براي ميدانستم گر ا ببرم/ نفعي تو ساية در و بشويم
رهـايي و حكومت بارة در گفت: بخواهم؟ چه گفت: چيست؟ آرزويت گفت: فرمانروا
ميگويد: كن/ آرزو ميخواهي چه هر اينها جز و نكن درخواست شدن ُكشته را خودت
مـن زيرا بداريد معذور مرا گفت و پرداخت زاري و ناله به و برگشت و رفت رختشوي
تو از درهم هزار َده من گفت: وي كرد/ امتناع آن پذيرش از فرمانروا ولي هستم غريب
آمد پيكي بياوريد, پيكي رختشويگفت: آوريد/ من نزد درهم هزار َده گفت: ميخواهم,
رخـتشوي فـPن مـنزل از رسيدي, افريقا به هرگاه گفت: و داد او به را درهم هزار ده و
دومترا آرزوي گفت: فرمانروا سپس بده/ خانواداش به را درهم هزار ده اين و كن سؤال
ضربت شديد, اول ضربت بزنم چوبدستي با بار سه را شما از يك هر گفت: وي بگو,
درنگ زيـادي مدت و شد ترديد دچار فرمانروا گويد: آرام آخر ضربت و متوسط دوم
نظر گفتند: چيست؟ شما نظر گفت: بودند, نشسته مجلسش در كه افرادي به سپس كرد,
كسـي چـه از گـفتند: نكـنيم/ قطع كردند, پايهريزي پدرانت كه را سّنتي كه است اين ما
گفت: است/ نهاده را سنت اين كه فرمانروايي فرزند فرمانروا, از گفت: ميكني؟ شروع
زد/ گردنش پشت به كرده, بلند را چوبدستي رختشوي, و آمد پايين تختش از فرمانروا
سـنگيني ضـربات چـه ايـن ميدانستم كاش گفت: او به و افتاد, زمين روي به فرمانروا
من بر شديد متوسطو ضربة آن وپساز بود آهسته ضربه, اين گر ا سوگند, خدا به است;
گـمان حـرامزادههـا! گـفت: و افكند نظر نگهبانان به آنگاه ميُمردم/ حتما ميشد, وارد
نماز كه ديدم را او من سوگند, خدا به ولي است نخوانده نماز غريان برابر در او ميكنيد
از كه حّدي به خنديد رختشوي گويد: كنيد, خراب را غريان و كنيد رها را او ميخواند,

ميكشيد/ زمين به را پايش خنده شدت
را سنت اين ساخت كوفه حومه در را غريان منذر, كه هنگامي من نظر به ميگويم:
خداوند نكرد; شرط بود, كرده مقّرر مصر پادشاه كه را حاجتي سه برآوردن ولي نهاد هم
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داناست/ و گاه آ

كرد بنا را آنها ماءالسماء القيسبن امريء بن منذر داشتو قرار كوفه حومه در غريان
خـالدبـن از يكي به كه بود اسد خاندان از خدمتكار دو داراي وي كه بود اين وسببش
بود, مست فرمانروا كه حالي در شبي آنها ميگفتند, مسعود بن عمر ديگري به و نضله
داد فرمان مستي حال در نيز فرمانروا كنند/ صحبت وي با مطلبي مورد در تا رفتند, او نزد
آن بعد, روز صبح كنند/ دفن زنده را آنها و كنند حفر دو آن براي قبر دو كوفه, حومة در تا
خـبر ايـن از او كـردند/ گـاه آ بـود, آورده دو آن سـر بر آنچه از را وي خواند/ فرا را دو
و سـاختند آنـها روي بـر طربال دو داد, دستور و رفت دو آن قبر كنار و شد اندوهگين
و كنند, عبور قبر دو ميان از بايد عرب زايران تمام گفت: منذر است/ صومعه همان طربال
روز و بـدبختي روز آنـها بـراي سال هر در و كند/ مخالفت من فرمان با نبايد كس هيچ
بـه را طـربالها و ميكُشت ميديد, را كس هر بدبختي, روز در و كرد/ مقرر خوشبختي
گر ا و ميكردند تعقيب را آن اسبها ميآمد, او نزد حيواني گر ا و ميكرد آغشته او خون
ظـاهر برابرش در چه هر و ميفرستاد سراغش به را شكاري بازهاي ميآمد, پرندهاي
حكومتش دوران از بخشي و ميكرد, آغشته خونش به را بنا دو آن و ميكُشت ميشد,
هـر كه بود روزي آن و شد, ناميده بدبختي روز روز, دو از يكي شد, سپري بدينسان
و گرفت نام خوشبختي روز ديگر, روز و ميرسيد قتل به ميشد, ديده حيواني و انسان
خـلعت او به و ميداد قرار خويش حمايت مورد ميديد, كه را شخصي هر روز آن در
اسدي ابرص عبيدبن با و شد خارج كاخ از منذر بدبختي روزهاي از يكي در ميبخشيد,
گفت: ديده, را او منذر چون ميآمد/ پيش سرايي مديحه حال در كه شد روبهرو شاعر
گـوينده و آمـد تو نزد خود پاي با خائن گفت: عبيد عبيد؟ اي باشد, تو براي مرگ چرا
مردي است/ رسيده فرا مرگت گفت: او به منذر داد/ قرار ضربالمثل را جمله اين سخن
ميكنم گمان زيرا كن, رها را او باد, دور تو از نفرين و لعنت گفت: بود شاعر همراه كه
گر ا و كن گوش او اشعار به ميخواهي, قتلش از آنچه از است بهتر شعر, به او آشنايي
امر اين بر تو و ميُكشي را او بود, اين جز گر ا و بخواه, بيشتر او از شنيدي خوبي اشعار
نظرت گفت: و خواند فرا را او منذر آنگاه نوشيد/ آب و خورد غذا نشست, عبيد توانايي/



كوفه تاريخ . ٢٢٨
شعر برايم گفت: منذر سپس ميبينم, مرگ آستانة در را خودم گفت: عبيد بگو, من به را
اندوهگين شخص حال من, حاِل گفت: عبيد ميآورد, شگفت به مرا شهرتتو كه بخوان
گوينده, و است, رسيده استخوانم به كارد و ندارد شعر سرودن توان كه است پريشاني و
بـه مـادرت گـفتند: مـجلس در حاضران از برخي داد/ قرار ضربالمثل را جمله دو اين
كشته بزودي كه شخصي سخن گفت: عبيد بخوان, سرود فرمانروا براي بنشيند عزايت
اهميت تو به كه كسي يعني آورد المثل صورتضرب به را آن و دارد, تأثيري چه ميشود
كـه آن از پـيش كـردي, خسته مرا گفت: منذر مده/ دخالت كارهايت در را او نميدهد,
صورت به را آن و كيست عزيز گفت: عبيد كن/ آسوده مرا كنم, صادر را تو قتل دستور

ملحوب/// اهله من اقفر ١ـ

شد؟١ سكنه از خالي ملحوب آيا بسراي, برايم را شعرت گفت: منذر آورد/ ضربالمثل
سرود: چين عبيد

آمد برايشپيش مرگي نيست ساخته او از كاري امروزه و شد خاندانشجدا از عبيد

يـعيد p و pيـبدي فاليوم عـبيد اهـله مـن اقفر ورود٢ـ له مــنهما حـــان و تكـود مـنية له عـنت

/ ميرسد٢ فرا مرگش دو آن وسيلة به و كرد محروم زندگي از را او كه
سرود: عبيد بخوان/// را شعرت بُكشم, را تو كه اين از قبل عبيد! اي گفت: منذر

و فرزندانم به نيستم تنها بمانم, زنده گر ا و نميكنم زيان بميرم گر ا سوگند, خدا به
با مردم همة كه دارد معّيني زمان مرگ, ميرسد فرا مرگ سرانجام, كه بگو عموهايشان
بـيتابي مـيشود نزديك شما به كه مرگي براي ميروند سويش به آن از بيزاري وجود

واحـده في عشت ما عشت وان مــــــــاضرني مت ان وا� الوارده٣ـ المــــــــناياهي بــــــــان اعــمامهم و بـــني قــــاصدهفــــابلغ كــــرهت اليــــــهاوان العــباد فــنفوس مــدة الوالدهلهــا تــــلد مــــا فـــــللموت دنــا لحــمام تــجزعوا فــ�

/ ميزايد٣ مرگ براي مادر زيرا نكنيد
سرود: چنين عبيد بده/ ادامه تو! بر واي گفت: منذر
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جــعده ابــا يكــــني لذئب كــــما الطـ� تكني بالهزل الخمر هي ١ـ

/ ميگويند١ جعده ابا گرگ, به كه چنان ميگويند Pط شراب, به تمسخر روي از
او گر ا استو رفته بين از نعمان كه ميداني تو و شوي, ُكشته بايد عبيد اي گفت: منذر
گـرفت, تـعلق تـو بـه امر اين گر ا ولي بكشم را او گزيرم نا كنم, مشاهده شوم روز در را
قـطع را دستت رگ يا و پا رگ يا كه كني انتخاب را مرگ روشهاي اين از يكي ميتواني
كه دارد ميدانهاييوجود بسان محدوده سه باد! دور تو از نفرين لعنتو گفت: عبيد كنيم/
نـامبارك او بـراي گردد, باز آنجا از يا و شود گردان رو آن از يا رود, جا آن به كس هر
مرا ميخواهي حتما گر ا نمييابد/ خيري كند, آمد رفتو آنجا به كس هر و بود, خواهد
سرم از هوش و افتاد كار از جوارحم و اعضا كه اين از پس تا بده شراب من به بُكشي,
و نـوشيد او خـواست, شراب او براي منذر برساني/ قتل به مرا خواستي طور هر رفت
كرد: اشعار اين خواندن به شروع عبيد و پيشفرستاد را او منذر آمد, وجد به و شد مست
را نيستي و مرگ آنها تمام در كه كرد مخير روش چند ميان مرا ُشوم روز در پادشاه
كه ابرهايي شد مخّير روزگار, طول در بار يك عاد, قوم كه چنان ميبينم نمايان و آشكار
نميشود فرستاده سرزميني به كه ابرهايي ندارد دربر بركتي و خير نكوكار, شخص براي

بـرق قـد المـوت كـلها فـي اري pخـ� بـؤسه يـوم في ذوالبؤس خيرني و انــق٢ـ خــيرة لذي فــيها مــا ســـحائب مـرة الدهـر مـن عـاد خـيرت الطــــلقكـما ليــــلة كــــما pا فــــــــتتركها بــبلدة تــوكل لم ريــح ســـحائب

/ ميدهد٢ قرار گرم شبي مانند را آن كه اين مگر
او از زيادي خون و زدند را او دست رگ و كرد, صادر را وي قتل دستور منذر, سپس

كردند/ آغشته خونش به را غريين درگذشت, كه اين از پس رفت/
مقابل از حنظله نام به طي قبيلة از مردي شوم, روزهاي از يكي در تا بود چنين پيوسته
به من باد! دور تو از نفرين لعنو گفت: مرد بُكشد/ را او منذر نزديكبود و كرد عبور منذر
قتل را آنها آذوقة پس برگيرم, توشه خانوادهام براي تو سخاوت درياي از تا آمدم زيارتت
مـرگت از قـبل تـا بـخواه را خـود حاجتهاي بُكشم, را تو بايد گفت: منذر نده, قرار من
تـصميم آنها بارة در و گردم باز خانوادهام نزد تا بده مهلت من به يكسال گفت: برآورم/
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تـعهد كسـي چـه گفت: منذر ميشود/ اجرا فرمانت و ميآيم, تو سوي به آنگاه بگيرم/
شراحـيل عمروبن شريكبن و كرد حاضران به نگاهي حنظله گردي؟ باز تو كه ميكند

سرود: چنين شناختو را شيباني
عمرو! فرزند اي شريك! اي هست؟ گريزي مرگ از آيا عمرو! فرزند اي شريك! اي
به آسيبي است ممكن كه كن آزاد مرا امروز منذر! برادِر اي ندارد برادر كه كسي برادِر اي
كـه كسي برادر و ميدهد نسبت طايفهاي به را خود كه شخصي هر برادر اي برسد من
ميدارند گرامي را خود شخصيتهاي اوست به منسوب شيبان قبيله كه شيبان ندارد برادر
رقيبان آنها ستايش و مدح عظمتو و مجد در امروز حماله شراحيل و عمرو ابوالخيرات

مــحاله المــوت مــن هــل عـمرو يـابن شـريك يا اخــاله١ـ p مـــن اخــــا يــــا عـمرو يـابن شـريك انـــالهيا قــــد رهــــنا يــــوم ال فك المـنذر اخــا اخــــالهيــا p مــــن اخـــــا و مـضاف كــل اخــا رجــــالهيــا النــــاس اكــــــرم قــــبيل شــــــــيبان الحــــمالهان شــــراحــــيل و عـمرو ابــوالخــيرات المــقالهو حســن فــــي و د المـج فـي اليوم ك رقبا

/ هستند١ تو
مقّرر مهلت تا گر ا ميكنم تعهد باد! دور تو از نفرين و لعن گفت: و پريد جا از شريك

كرد/ آزاد را او منذر لذا بريزيد/ را خونم و كنيد قطع مرا دست او جاي به نيامد
شريك و كرد تأخير عبيد ولي بود حنظله انتظار در نشسته تخت بر منذر آينده سال
كـفن و كـرده حـنوط بـود, حنظله او شد, ظاهر سواري گهان نا شود/ ُكشته تا آمد جلو
منظره اين منذر كه هنگامي ميخواند, مرثيه برايش كه بود نوحهگري او همراه پوشيده,
دهي؟ كُشتن به را خودت شد باعث چه گفت: و كرد تعجب او عهد به وفاي از ديد, را
تـو َديـن گـفت: منذر ميداشت/ باز خيانت از مرا كه دارم َديني من فرمانروا! اي گفت:
در را رسم اين و كرد آزاد را دو هر و پسنديد را او سخنان منذر مسيحيت/ گفت: چيست؟
و منذر شدن مسيحي علت امر, اين كردهاند, نقل مورخان كه چنان و كرد باطل سال آن

شد/ حيره مردم
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و است چـيزي هـر خـوبِي مـعناي به غري ميگويد: كرده روايت قطامي شرقيبن
بت دو صـورت به را غريان منذر, و ناميدند اسم اين به نيكوييشان سبب به را غريان

بودند/ ساخته را آن مصر, فرمانروايان از برخي قب� و ساخت,
عـمر عـثمانبـن اديب دسـتخط بـه بود, مبرد آِن از كه سيبويه شرح كتاِب پشِت در
پشت در را >ره9 سراج بكر ابي دستخط خواندم: مضمون بدين خزرجي نحوِي صقلي,
داده, خبر من به يزيدي عبدا� ابو بود: نوشته كه يافتم سيبويه كتاب بخشهاي از يكي
يكي كه ميكرد عبور Pكرب نجفو از زائده معنبن گفت: و كرد روايت برايم ثعلب گفت:

سرود: را اشعار اين لذا ديد, ويران و آشفته را دو آن از
ويران Pكرب نجفو كه بود سزاوار نشود ويران چيز هيچ زمان طول در بود قرار گر ا
و جدايـي به سرانجام الفتي و انس هر و افكند جدايي دو آن مياِن روزگار, ولي نشوند

الغــريان بــاد لمــا الزمــــان طــــول عـلي يـبيد p ان له شـيء كان لو هــــجران١ـ و بــــين الي الف كـــــل و بــينهما اpيــام و الدهــر فــفرق

/ ميشود١ منجر دوري
مـرتبط شـانيا بـه و سورا نزديك Kبا سيب از كه است كوفه در روستايي نام غطط:

است/
اين و است آن به منسوب كوفي ُقّبي كثير بن عمر كوفه, سرزمين يعني كوفه قبة ُقبّه:
سـعيد از كـندي يـحيي ابـي حّسانبن و است شده شنيده نيز جبير سعيدبن از مطلب

است/ معين يحييبن عمر نسب كه كرده روايت
است/ كوفه نواحي از يكي ين: ُقسِّ

خانههاي سدير و آن ميان است, سدير نزديك و كوفه حومة در خصيب: ابي قصر
خصيببن ابو نجفاست/ بر مشرف و هوا مناطقخوشآبو از يكي آن و اسقفهاست,

بود/ او دربانان از يكي منصور, وابستة ورقاء
سرودند: خصيبچنين ابن بارة در برخي

خورنق ميان است داده تغيير را آن شكل جنوب و شمال بادهاي وزش كه خانهاي اي
به مسيحيان كوههاي مقام عالي نجف و دير دادي قرار ابيخصيب قصر داخل و سدير و
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الجـنوب مــع الشــمال مــر رســمها غــيّر دار يــــا الخـصيب١ـ ابـي قـصر فـبطن والسـدير الخـورنق الصــليببين اربـــاب جــــبال اpشـم فالنجف فالدير

/ ميروند١ شمار
ايـن مـيپزد/ عدس كه است شخصي عدسي و است عدسي جمع عدسيين: قصر
بـن حـرملة قيسبن عبدالمسيحبن بن عماد و داشت قرار حيره كنار در و كوفه در قصر
بن عذرة بكربن عوفبن كبربن ا عامر عوفبن مذممبن عامر رماحبن بن عثير بن علقمة
دختر عدسه مادرشان به را قصر و كرد بنا را آن وبره كلببن ثوربن بن رفيده بن زيدKت

دادند/ نسبت كلبي عوف عامربن مالكبن
مسلمانان كه بود جايي نخستين عدسيين ميگويد: چنين جمهرهاش در نيز كلبي ابن

كردند/ فتح را آن عراق به حمله هنگام
ابـي هـاشمبـن ابي بن جعفر ابو هاشمي مبارك محمدبن عبدالخالقبن كوفه: قصر
دوم در و آمد دنيا به /ق9 >ه ٥١٣ سال در وي است/ آن به منسوب كوفي قصري القاسم
سپرده ك خا به خPل ابن كنار ازج باب در و سپرد جان بغداد در /ق9 >ه ٥٨٩ سال رجب

شد/
بـغيضبـن خديجبن سكينبن معيدبن بن هبيرة بن عمر يزيدبن به هبيره: ابن قصر
است/ مـنسوب غـطفان ريثبـن بغيضبن ذبيانبن بن فزاره عديبن سعدبن مالكبن
در شد, عراق حكومت عهدهدار مروان محمدبن مروانبن سوي از هبيره ابن كه هنگامي
مروان كه بود نكرده تمام را آن هنوز و شد كن سا آن در ساختو شهري كوفه فرات كنار
او ورزد/ اجتناب كوفه مردم با مجاورت از تا داد دستور و نوشت نامهاي او به محمد بن
به سفاح كه هنگامي ساخت/ سورا, نزديكپل معروفشرا قصر و كرد ترك را شهر آن نيز
را قـصر بـناي و پـوشانيد سـقف با را قصر اتاقهاي و رفت قصر آن به رسيد, حكومت
هـبيره ابن قصر آن, به نخست عادت طبق مردم, ولي ناميد هاشميه را آن و داد توسعه
ترك را جا آن لذا است, آن روي بر هبيره ابن نام هنوز كه ميبينم گفت: سفاح ميگفتند/
آنجا در و كرد كامل را آن بناي و شد كن سا آن در و ساخت شهري كنارش در و كرد
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به سپس درآورد, ميخواست كه صورتي به را آن و افزود بدان بخشهايي و گزيد اقامت

نهاد/ نام الّسPم مدينه را آن و كرد بنا شهري رفتو بغداد
احمدبن برادر و اباالحسن به مكني حسن عليبن محمدبن عليبن گويد طاهر ابن
روايت نيز ديگران ازديو ابراهيم عبدا�بن از وي است/ كرده روايت كاخ اين در محمد
حسن محمدبن ابراهيمبن عبدا�بن و محمد احمدبن عبدا� ابو برادرزادهاش و كرد,
احـمد و حلوانـي حسن از نيز او و است كرده نقل حديث وي از ضريره قصري ازدي

است/ كرده روايت دورقي
احـمدبـن عليبن عبدالكريمبن و ديگران و اسماعيلي ابوبكر و عدي احمدبن ابو
روايت او از قصري سيني ابن به مشهور تميمي عبيدا� ابو و عبدا� ابن حسين عليبن
ابوبكر استو كرده روايت نيز كفائي ا محمد ابي و زنبور بن عمر محمدبن از او كردهاند,
درگـذشت/ /ق9 >ه ٤٥٩ سال در وي است/ كرده تأييد را او و حديث نقل او از خطيب
ابي كتاب حاشيه كه قصري طوسي محمدبن و قصري رميس بن جعفر محمدبن ابوبكر
مـنصور ابـو را مـطلب ايـن كـردهانـد/ روايت او از نـيز اوست, به منسوب فارسي علي
است/ آورده كرد, تأليف اشعري حسن ابي محكوميّت بارة در كه كتابش در اصبهاني

نـام و است كـوفه در مـحلي نـام قـطوان گـويد: مقدسي طاهر ابوالفضلبن َقطوان:
زياد ابي عبدا�بن و مشهور محدث قطواني, مخلد خالدبن هيثم ابو كه نيست قبيلههاي
بـن ابـوبكر و است كـرده روايت موسي عبيدا�بن از او است/ آن به منسوب قطواني,
همان قطواني اسلمي زكريا ابو يعلي يحييبن كردهاند, روايت وي از ديگران و خزيمه
همچنين استو ضعيف اسلمي ولي بود ثقه محاربي زيرا نيست محاربي يعلي يحييبن

كوفي/ قطواني خالد بن اسماعيل
جمله از دارد, قرار روستا چند آن كنار در كه است رودي و كوفه نواحي از يكي قَورا:

غرما/ و سورا روستاهاي
يزيدبـن با ثقفي عمر يوسفبن مكان, اين در و است كوفه در محلهاي نام ُكناسه:

ميسرايد: او بارة در شاعر جنگيد/ طالب ابي عليبن حسين بن علي
مكه سوي به قومشرا استو حركت در مقصدش سوي به بامدادان كه سواري اي
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به بودي, آنها خانة نزديكِي در روزي يا رسيدي عمرو قبيلههاي به گر ا ميكند راهبري
و پست مـردم اي بـمانيد كـناسه خـود, شـهر در شـما هسـتيم, خشـمگين مـا بگو آنها
سـفيدي كه چنان است ديگري گونة به آن در مردان افتخارات كه سرزميني تهيدست!

الحـرم البــلدة اهــل بــالقوم يُــوم لطـيته الغـادي كب الرا ايّـها يا امـم١ـ عـلي يـوما دارهم من كنت او اتـيتهم ان عـمرو قـبائل العـدمابــلغ و اللـؤم اهـل الكـناسة اهـل بـ�دكم فـي فـقروا وجـدنا بـالحممانا الربـط بـياض كـمارسمت بها الرجال احساب تغير ارض

/ ميشود١ تبديل سياهي به ريسمان
سروده حمانيچنين به مشهور علوي كوفي محمد عليبن استو يكي كوفه و كوفان

است:
كـه ضب مـيشود روشـن بـدان كردن نظر با چشمها كه ببينيم؟ را كوفه ميشود آيا
جا آن در بايستند آنجا نفر دو هرگاه ميدهد جلوه وارونه را كوفه است, سدير نزديك
تـپههاي و آنـها آيـا گـرفتهانـد قرار بلندي مكان در رواقهايشان با ماديان و خورنق كاخ
و پـيدا شـاهجان درههـاي مانند كه آنها ميشوند؟ بيدار خواب از زود صبح اطرافشان

النـاظران بـها يـحيي بكــوفان نـظرة الي ســبيل اpٔهــل القـائمان٢ـ بــها اقــام حــيث و السدير دون الضب المــاديانيقلبها و الخــورنق مــحل بـارواقـه انــاف حــيث الشــاهجانو كــــٔاودية تــــلوح كــثبانها و ابكــرن هــل الزعــــفرانو و بــــالمسك ردع النـبي بـرد مـثل انوارها و

/ است٢ زعفران مشكو به آغشته پيامبر لباس مانند آن گلهاي و شكوفهها درخشاناند
آن بـه راجع و كرد اقامت آن در مدتي و پسنديد را جا آن و رفت كوفه به نواس ابو

سرود: چنين
صبر آن بزرگواِر اهالِي ديدِن براي نميتوانم ديگر ُبرد خودش سوي به را ما كوفه,

صـبري اربـابها مـن عدمت و مـذهبها كـوفان بنا ذهبت البـصري٣ـ صـداقـة اسـتخف p رجــل انــني pا ك فـــاذا

/ ميدهم٣ اهميت بصري شخِص دوستِي به كه هستم مردي من كنم
َخدالعذراء را آن قومي و است عراق ناحيه از بابل سرزمين در معروفي شهر كُوفه:
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ناميدند/

اين و شد ناميده نام اين به كوفه بودن وار دايره سبب به گويد: قاسم محمدبن ابوبكر
يعني كاف, ضم و فتح به كُْوفانا و كْوفانا رايت ميگويند: كه است عرب كPم از برگرفته

دايرهوار/ شن
قـول از برگرفته اين و شد/ ناميده كوفه آن در مردم آمدن گرد علت به كوفه گويند:
طـول شـدند, جـمع جـا يك در شـنها يعني الرمل تكوف قد ميگويند: كه است عرب
كوفه است/ درجه نيم يكو و سي آن عرض و درجه نيم و ُنه شصتو كوفه, جغرافيايي

شدند/ تركيب يكديگر با آن اجزاي يعني تكوفا يتكوف دارد/ قرار سوم اقليم در
يعني هستند كوفان در ايشان ميگويند وقتي است, شده گرفته كوفان از كوفه گويند:
آن از بخشي چون شد خوانده نام بدين كوفه گفتهاند: برخي ميبرند, سر به بدي بPو در
را آن از يكبخش يعني دادم شخصكيفه آن به ميگويند: عربها كه چنان است, سرزمين
به كوفه بنابراين, كيفا/ كيف ا كفَت ميگويند: كني, قسمت را چيزي بخواهي هرگاه دادم/
بـودن مـضموم و يـاء بـودن كن سا علت به كه بوده ُكْيفه اصل, در و است قطعه معناي

است/ شده تبديل واو به ماقبلش
هم گرد امري بارة در گروه آن يعني كوفان, في القوم ميشود: گفته ميگويد: قطرب

آمدهاند/
دارد, زمين در كه موقعيتي سبب به را كوفه كه معتقدند گروهي ميگويد: ابوالقاسم
ديگـران مـيگويند/ كـوفه آن بـه شـود آميخته ريگ با كه شني هر زيرا ناميدهاند, كوفه

ميخوانند/ كوفه را آن برگرفته, در را آن ابري همانند ساتيد كوه چون گفتهاند:
كـوفان آن بـه و داشت قـرار آن وسـط در كـه كـوچكي كوه به كوفه گويد: كلبي ابن
از باKتر كوه, اين و كردند طرحريزي را آن محل تجربه, با افراد و شد ناميده ميگفتند,
طبيب بن عبدة است كافي تسميه اينوجه و شد, ناميده اين به لذا بود, كوفان زمين سطح

سرود: چنين و ناميد الجند كوفة را آن
پيشامدهاي تأثير محبتشتحت و مهر ساخت خانه الجند كوفة در كه مهاجري زن آن
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غـول دعـا و غـالت الجـند بكـوفة مـهاجرة بـتيا وضـعت التي ان ١ـ

/ گرفت١ قرار گوار نا
گرفت صورت خطاب عمربن زمان در /ق9 >ه ١٧ سال در كوفه شهرسازي آغاز ولي
سال دو كوفه, شهرسازِي ميگويند: گروهي شد, تبديل شهر به مصر كه سالي همان در و

/ق9/ >ه ١٨ سال قولي بنابر و شد انجام /ق9 >ه ١٩ سال در بصره از پس
در رسـتم بـا جـنگ از وقـاص ابـي سعدبن كه هنگامي گويد: مثني معمر عبيده ابو
سـعد شـدند, عـهدهدار را خـويش امـور روسـتاها كـدخدايـان و يافت فراغت قادسيه
بـيان آنـها بـارة در را نظرش عمر كه زماني تا و بگيرد آمار آنها از تا فرستاد را شخصي
عيوب از را آنها و ميكردند نصيحت را مسلمانان كشاورزان, نكند/ كر ذ را آنها نام نكرد,
بـرپا آنـها بـراي بـازارهـايي و مـيكردند تـقديم آنـها بـه هدايايي و گاه آ ايران نقايص و
همپيمان عرفطه خالدبن مداينرفتو به يزدگرد جنگبا قصد به سعد سپس ميداشتند/
ساباط خالد تا بماند خود و كرد روانه سپاه طPيه فرماندهي به را كPب بن زهرة قبيله,
خـود راه سر را چوبين پلهاي ولي كرد حركت مداين سوي به آنگاه كرد/ فتح را مداين
داشت قرار مداين پايين در كه ماهيگيران روستاي در گذرگاهي به را وي سرانجام نيافت/
و گريخت, اصطخر به يزدگرد و گذشتند بركه آن از و شدند آب وارد سواران نمودند/ راه
بين را Pكرب زمين نيز سعد و كرد اسير مردمشرا گرفتو را Pكرب خشونت و زور با خالد
كـن سـا مـيكرد اصـابت نـامشان به قرعه كه ناحيهاي در قبيله هر و كرد تقسيم يارانش
پاسخ در عمر و نوشت, عمر به نامهاي سعد باره, اين در ميكردند; آباد را آن و ميشدند
در عـمر بـن كـويفه كه است شده گفته كن/ منتقل حكمه سوق به را آنها نوشت وي به
نوشت, عمر به باره اين در سعد نكردندو عمل وي دستور به آنها ولي بود كوفه فراسوي
چنان و سزد, را عربها است, شتران و گوسفندان شايستة كه آنچه داد: پاسخ چنين عمر
ايشـان بـراي هـوايـي و آب خوش جاي پس نشود/ فاصله دريايي ايشان و من ميان كه
كـه كـنم راهنمايي سرزميني به را تو آيا گفت: و آمد سعد نزد بقيله ابن روزي برگزين,
بـلندتر ميريزد, فرو آن بر آسا سيل باران كه زمينهايي از و پستتر صحرا از آن سطح
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شورستان آن به درگذشته و برد كنوني كوفه جايگاه به را وي آنگاه آري, گفت: باشد؟
قبله سمت به تيري تا داد فرمان مردي به رسيدند آن مسجد موضع به چون ميگفتند,
شـمال سـمت به ديگري تير سپس نهاد, نشاني نشست, فرو تير كه آنجا پس بيفكند,
و تيرانداز جايگاه در را داراKماره و مسجد آنگاه كرد, گذاري نشانه نيز را آنجا افكند,
افتد, كه كس هر نام به انداختتا قرعه يمن, اهل و ِنزار ميان سپس كرد/ معيّن آن اطراف
يمن اهل نام به قرعه بود/ ديگر بخش از نيكوتر بخش, اين و باشد وي آِن از راست جانِب
در نزاريـان زمين و شد ايشان آن از داشت; قرار شرقي حاشيه در كه زمينهايي و افتاد,
ا داراKماره و مسجد صحن به را نزديكتر زمينهاي و افتاد عPمتها آن از باKتر غرب سمت

است/ باقي صورت همان به هنوز كه دادند ختصاص
و ميشد ساخته ني با شود, بنا گچ با كه اين از پيش كوفه مردم منازل عباسگويد: ابن
دوبـاره مـيگشتند, بـاز هـرگاه و ميبخشيدند, خدا راه در برداشته را آنها جنگ هنگام
ميبردند/ خود همراه را زنانشان نيز جنگ هنگام قوم, اين ميساختند/ ني از خانههايي
ولي ميساختند ارتفاع كم و خشت با را خانههايشان قبايل, شعبه, بن مغيرة زمان در
درهاي بيشتر و ساختند, آجر با را درها زياد, حكومت دوران در نبود/ معمول بنا نوع اين
مسـجد محل كه نوشت سعد به خطاب عمربن و بود خزرج و مراد قبايل آِن از آجري
نـفر هـزار چـهل بـراي را آن و كـند ريـزي طـرح مـبارزان از تـن چـندين براي را جامع

كردند/ طرحريزي
و آجر و شد افزوده آن جمعيت به نفر هزار بيست شد وارد كوفه به زياد كه هنگامي

آوردند/ اهواز از را مسجد ستونهاي
ما به بزاز صبيح عليبنحسنبن گويد: بندار كندي عامر عليبن محمدبن ابوالحسن
با و نيكوكار شخصي كه اميه بني وابسته قرشي عبدالوهاب بشربن از گفت: داده, خبر
در گفت: و كرد كر ذ ميل ـــ١٦ را كوفه مساحت كه شنيدم بود, دمشق كن سا و ٢فضيلت

٣
آِن از خانه هزار چهار بيستو و مضر و ربيعه قبايل عربهاي آِن از خانه هزار پنجاه كوفه,
به ق9 ٣١٤>ه سال در مطالبرا اين وي بود/ يمن اهل آِن از خانه هزار شش و عربها ساير

رساند/ من اطPع
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سعدبن بودند/ تن هزار هشت نزاريان و نفر هزار دوازده يمن, مردِم ميگويد: شعبي
اقرع فرزند نهاد/ اسدي وابالهياج اقرع سائببن عهده بر را كوفه ريزي طرح وقاص, ابي
جـميل برگزين, برايم روستا اين در محلي گفت: فلوجه كشاورز بصبهري, جميلبن به
جـا هـمان نـيز ثـقيف قـبيله خـانههاي كـه است مكـاني داراKمـاره, و آب مـيان گفت:

است/ شده طرحريزي
بصره و كوفه اشراف و رفت مروان عبدالملكبن نزد يوسف حجاجبن گويد: كلبي
با بصره و كوفه دربارة شدند, وارد مروان عبدالملكبن بر كه هنگامي بودند, وي همراه

كردند/ كره مذا او
كه وبايي بيمارِي استو پستتر و پايينتر شام از كوفه عطارديگفت: عمير محمدبن
كمتر گرمايش و مرتفعتر و بلندتر بصره از كوفه ولي نبود كوفه در يافت, شيوع شام در
بـوزد, شمال باد هرگاه است/ حاصلخيز و هوا و آب خوش سرزميني كوفه, ميباشد,
رايـحة بوزد, جنوب باد كه هنگامي و ميكند, طي كافور پودر مانند را ماه يك مسافت
و گـوارا مـا, آِب مـيآورد/ ارمـغان بـه مـا بـراي را تـرنجهايش و يـاسمنها گـلها, عراق,

است/ پربار زندگانيمان
مـناطق از مـا مـؤمنان! امير اي سوگند, خدا به ميگويد: سعدي اهثم عبدالملكبن
آنها از ما جمعيت و فرزندان برخورداريم, آنها به نسبت آمادهتري سپاهاِن و بيشتر بيابانِي
ما همة و است, شفاف و زKل و ميجوشد زمين از طبيعي طور به كوفه آب است, بيشتر

هستيم/ فرمانده و رهبر
خـليفه دارم/ اطـPعاتي كوفه, و بصره شهر دو از من مؤمنان! امير اي گفت: حجاج
پيرزني مانند بصره امّا گفت: نباشند/ آنها از ولي بوده آنها ميان در كه بياور را كساني گفت:
زيـورآKت تـمام داراي اين, وجود با بدبوست, بدني و دهان و سياه و سفيد موهاي با
زينتي وسايل كه است بلند گردني با جواهرات, فاقد دوشيزهاي مانند كوفه اما و هست///

دادي/ ترجيح بصره بر را كوفه تو كه ميبينم عبدالملكگفت: ندارد,
است خداوند نيزة و شمشير اسPم, نشانة ايمان, گنج كوفه فرمود: علي>ع9 حضرت
خـداونـد, اوست, دست در جانم كه خدايي به سوگند دهد/ قرار كند, اراده جا هر كه
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كرد/ پيروز را حجاز مردِم كه چنان ميكند پيروز زمين غرب و مشرق در را كوفه مردم

همة و است اسPم مركز كوفه, و هستند الهي كوفه, مردم ميگفت: فارسي وسلمان
شـده مشـاهده كـوفه مسـجد در بسـياري كرامات و هستند, آن زيارت مشتاق مؤمنان,
وارد مردي كه بودم نشسته علي>ع9 حضرت نزد گفت: كرده, روايت العرني حبة است///
سـوي بـه مـيخواهـم و است مـن تـوشة و مـركب ايـن امـيرمؤمنان! اي گـفت: و شـد
بـه و بـفروش را مركبت و كن مصرف را <توشهات فرمود: حضرت بروم/ بيتالمقدس
آنجا در نماز ركعت دو و است, مبارك مسجد چهار از يكي آن, زيرا برو كوفه مسجد
طـرف هـر از مـيل دوازده تـا آن بركت و خير است/ ديگر مساجد در ركعت َده معادل
از آن گوشة در و ميشود نازل زمين اين در ذراع هزار فاصلة از بركت اين و است, كنده پرا
وصي و پيامبر هزار و خواند, نماز ابراهيم حضرت پنجم ستون كنار و جوشيد آب تنور
اقـوام و آنجـاست/ كدو درخت و موسيى حضرت عصاي و خواندند نماز آن در پيامبر
حقو كنندة جدا فاروقو كوفه, مسجد و رسيدند, هPكت به مسجد اين در يعوق يغوثو
حـضرت عـبادتگاه و مـيشود منتهي اهواز كوه به كه است راهي آن, در و است باطل

است>/ آن در نوح>ع9
مركز و ميشوند محشور حسابرسي بدون مسجد اين از نفر هزار هفتاد قيامت <روز
آلودگي كه دارد, قرار آن در بهشتي چشمة سه استو بهشت باغهاي از باغي مسجد, اين
خود كشيدن با حتي بدانند را آن فضيلت مردم گر ا ميكند/ ك پا را مؤمنان كرده, برطرف را

ميروند>/ آن سوي به زمين روي بر

م/ ـ است مربع متر هزار َده معادل كه زمين از مساحتي جريب, است/١ـ زمين از گز چهار و چهل و يكصد مقدار قفيز, ٢ـ
ميگويد: فروخ زادان دارد/ وسعت قفيز٢ و ششجريب١ كوفه, مسجد گويد: شعبي
را مردم كرد, بنا را كوفه مسجد زياد, عبيدا�بن كه هنگامي استو جريب ُنه آن وسعت
تا كه ساختم مسجدي شما براي كوفه! مردم اي گفت: رفتو Kبا منبر از سپس آورد, گرد
دينار هفده و يكصد آن ستون هر براي است, نشده ساخته زمين روي بر آن مانند كنون

نميكند/ ويران را آن كافر سركشو جز و كردم پرداخت
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مـيگفت: و مـيگشت كـوفه مسـجد دور كه ديدم را زياد گويد: عمير عبدالملكبن
دينار هجده و يكصد آن ستون هر براي من و دارد شباهت ديگر مسجدهاي به چقدر
دوبـاره و كـرد ويـران را آن حـجاج و ريـخت فرو آن از بخشي چندي از پس پرداختم/
عمر يوسفبن و ريخت فرو داشت, قرار مختار خانة از پس كه ديواري سپس ساخت,

ساخت/ را آن
سرود: چنين كوفه مسجد بارة در حميري محمد اسماعيلبن سيد

نيستو ظهر هنگام مدينه, در نمازخانهاي يا مكه در مسجدي هيچ سوگند, جانم به
مسجد از آنها فضيلت كه ندارم سراغ افتادهاي دور و آباد مسجِد هيچ غرب و شرق در
كـه مسـجدي باشد بيشتر است, شنزار و سرو درختان داراي گسترده, كه كوفان مبارك
تنور, از مسجد آن در ساخت را خود كشتِي آن, در يافتو عظمت شرافتو آن در نوح
حـضرت خـانة در و شـو سوار كشتي به كه رسيد وحي نوح به همانجا و جوشيد آب

بــــيثرب مــــصلي او ظــــهرا بــــمكه مسـجد بـعد مسجد من ما لعمري مــتجنب١ـ p و مــــعمورا اpرض مــــن مكـانه عــلمنا غــرب p و مــحصببشــرق و اراس ذي رحب بكــــوفان مـبارك مـصلي مـن فــض� مــحنببأبــين صـــدر و حــــيزوم ذات بــــه ابــتني و تأثــل نــوح بــه فـاركبمــصلي الفـلك فـفي نـوح يـا قـيل ليــه عــنده و مــاًء التــنور بــه فــــار المــــهذبو امــــيرالمــــؤمنين مــــــمر بــه الذي امــيرالمــؤمنين بـــاب و

/ بود١ ك پا اميرمؤمنان گذر محل ميشد, گشوده كوفه مسجد به كه اميرمؤمنان>ع9
به طالب>ع9 ابي عليبن حضرت كه هنگامي گفت: كه شده روايت دينار مالكبن از

ميفرمودند: ميشدند, نزديك كوفه
شـتراِن حـتي كـه مـعروف و هـموار سـرزميني داريـم كـوفه در كه جايگاهي خوشا

مـعروفة سـهلة ســواء ارض بـالكوفه مقامنا حندا يا العلوفه٢ـ جمالنا تعرفها

/ دارند٢ انس آن با نيز ما علفخواِر
و مـدينه مـردم از را قـرآن قـراءت مكه, اهل از را عبادات ميگويد: عيينه سفيانبن
كـوفه پسنديدة صفات بارة در ما آنچه وجود با گيريد, فرا كوفه اهل از را حرام و حPل
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ميگيرد/ قرار نيز كنندهاي نكوهش سرزنِش مورد زيبايي, هر گفتيم,

ميسرايد: چنين كوفه اهل هجو در نجاشي
سيراب را كوفه اهل ولي كند سيراب بارنده ابرهاي وسيلة به را قومي خداوند, هرگاه
را گاو دجله, ساحل در و ميكنند رها كي پا حال در را زنانشان كه هستند كساني آنها نكند
را شـهر ديوارهاي روز, روشنايِي در و ميپردازند سرقت به شب تاريكي در ميُكشند
ُكشـته دشمنانشان وسيلة به تا بيفكن آنها ميان دشمني و كينه خداوندا! ميكنند خراب

المـطرا الكـوفه اهـل ســقيا� فــ� غـادية صوب قوما سقيا� اذا البـقرا١ـ دجــلة بشــاطي النــايكين و نسـاءهم طـهر عــلي السـوراالتــاركين اصـبحوا مـا اذا والدارسـين ليـلهم جـن مـا اذا جـزراوالســارقين عـاداهـم لمـن يكـونوا حـتي بـينهم البـغضاء و العــداوة ألق

/ شوند١
خوشآبو مناطق و غريان و سدير و خورنق نجفو و حيره و منذر نعمانبن منازل
بـه را آنـها اسامي كتاب اين در و دارند قرار كوفه حومة در بزرگ, عبادتگاههاي و هوا
آنجا هواي آبو ولي آمد كوفه به طماح منقذبن حسينبن دختر رامه, كردم, كر ذ ترتيب

سرود: را اشعار اين نساختو او به
كوفه و من ميان كه حالي در بمانم كوفه در شب يك ميتوانم آيا ميدانستم كاش اي
گزيرم نا دهد نجاتم كرد, تشويق كوفه به سفر براي مرا كه كسي گر ا است؟ فاصله رود دو

النــهران الكـــوفه بــــين و بــــيني و ليـلة ابـيتن هــل شــعري اpليت شــنآن٢ـ مــن و عـــمر مــــن فــــ�بد لها ساقني الذي منها ينجني فان

/ كنم٢ زندگاني كينهتوزي با
بيست نيز جاده راه از مكه تا مدينه از و منزل بيست حدود مدينه تا كوفه از مسافتها,
كـه هـنگامي است/ مـنزل سـه حدود و راه اين از كوتاهتر مكه تا كوفه مسافت و منزل
بني معدن به داده تغيير را خود مسير مدينه, سوي از ميرسند, نقره معدن به حاجيان

ميرسند/ مكه به سرانجام و عرق ذات به آنجا از و ميروند سليم,
عبدا� از نيز او استو كوفي همداني كريب بن عPء محمدبن كوفه, حافظان از يكي
فـرا حـديث آنان جز و جراح كيعبن و غياث, حفصبن ادريس, عبدا�بن و مبارك بن
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گرفت/

حسـنبـن و موصلي يعلي ابو و حنبل بن يحيي عبدا�بن و ذهلي يحييى محمدبن
عـيسي ابـو سـجستاني, داود ابـو حـجاج, مسلمبـن بخاري, عبدا� ابو و ثوري سفيان
وي از آنـان جـز و مـرادي عـروه ابو قزويني, ماجه ابن نسائي عبدالرحمن ابو ترمذي,

كردهاند/ روايت
مـقّدم كـوفه اسـتادان تـمام بر حديث نقل كثرت و حفظ در را كريب ابن عقده, ابن
بر بنا وي است/ شده نقل كوفه در كريب ابن از حديث هزار سيصد ميگفت: ميداشتو
تا كرد وصيت درگذشتو /ق9 >ه ٢٤٣ سال اKولي جمادي ٢٧ در و بود ثقه علما اجماع

كردند/ چنين و كنند پنهان ك خا زير كتابهايشرا
امروزي كوفة باشد, يافته امتداد روستا سوي به زبان همچون كه است بياباني لسان:
كه هنگامي گويند: داشت, قرار جا آن حيره نيز درگذشته و دارد قرار روستا اين محّلِ در
پيشنهاد ديدند, را عراق مردم كه عرب سران بپردازد, كوفه شهرسازِي به خواست سعد
فاصل حّد منطقهاي كه ميگفتند لسان نيز كوفه حومة به نهند; نام لسان را آن تا كردند
آورده بيرون روستا در زبانشرا بيابان, ميگفتند: وعربها بود, حراء بني عين تا بينالّنهرين
بود, گل مجاور آنچه و ميگفتند >ساحل9 ملطاط بود, فرات مجاور كه را آنچه آنها است,

ميناميدند/ بلند9 >جاي نجاف
به داشتو سكونت آن در يوسف حجاجبن كه بود كوفه در محلهاي نام َسِبيع: محلة
سبع سبيعبن وي ميگفتند/ سبيع قبيلة آن به سبيعي اسحاق ابي قبيلة به آن انتساب علت
نوفبـن خيوانبن جشمبن حاشدبن جشمبن مالكبن بن كثير بن معاوية صعببن بن
بن خيار بن ربيعة زيدبن بن اوسلة زيدبن مالكبن بن اوسلة همدانبن نام آن و همدان

ميباشند/ منسوب محله اين به نيز علما از گروهي و بود, كهPن زيدبن مالكبن
نسبت آن به كوفه در محلهاي كه است تميم قبيله از شاخهاي شيطان, َشيْطان: محلّة
تميم بن مناة زيد بن حنظلة مالكبن بن ربيعة شهاببن زبيربن شيطانبن او و شده داده

است/
منسوب اسد بني از قعين بن نضر مالكبن بن جذيمة به مسجد اين جذيمه: مسجد
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است/

مالك جلدبن بن علة بن عمرو عامربن بن مسلية نام به كه كوفه در محلهاي نام ُمْسِليَه:
عباس ابو است/ شده نامگذاري است, مذحج همان مالك كه يشجب, زيدبن بن ادد بن
شد/ منسوب آن به و داشت سكونت محله اين در مدتي مسلي, ناقه يحييبن احمدبن
كرد/ آوري گرد كتابي باره اين در و ميكرد حديث سماع بسيار و بود شاعر و فاضل وي
و كرد حديث سماع نرسي ابي الغنائم ابا و حبال عليبن محمدبن معمربن البقا ابا از وي

است/ كرده كر ذ را او نام شيوخش كتاب در سعد ابو
است/ كوفه و بصره منظور, مصران:
است/ كوفه حومة در موضعي مَلَح:

تا ميكند جلوگيري آب جريان از شكن سيل مانند و دارد قرار كوفه حومة در َنَجف:
آرامگـاه و است, صـليان قشـور نـجف, ديگـر نام نگيرد/ فرا را آن قبرستانهاي و كوفه
َاشعار نجف, بارة در شاعران دارد/ قرار محل اين نزديك طالب>ع9 ابي عليبن حضرت
سروده چنين كوفي حماني به معروف علوي محمد عليبن جمله از سرودهاند, بسياري

است:
با كه خورنقي بابونه شكوفههاي از كنده آ دّرههاي و سكنه از خالي نجِف از دريغا
شكارچياني بر استواي جاري آب آن از وسيعي مناطق در و شده فرش بستانها و باغها

قــــاحي pا مــــــــنورة وادويــــــــة المـعري النـجف عـلي اسفي فيا فســــاح١ـ فــــنية بــــــــا مــــــــفجرة ريـاض مـن الخـورنق بسط ما الوشــاحو مــجري عــلي خـــرائــطها تـغدو القـناص عـلي أســفا وا و

شمشيرهاست!١ حمايل محل در نقشههايشان كه
ميآوَرد: ميان به كري ذ نيز نجف از واثق مدح ضمن موصلي, ابراهيم اسحاقبن

باز و ميفرستيم درود سعدي منزل به ما بايست و مكن شتاب مركب! بر سوار اي
بيمار عاشق شفاي زيرا كن گريه همسايهاش دختر و سعدي جايگاههاي در و ميگرديم
كـه است سـزاوار مـيكنم شكايت خدا به جگرم سوزش از سعدي, اي است گريه در
به ميكند ترك مرا او ولي هستم سعدي دلباخته من بلزرد دلم ميكنم, ياد را تو من هرگاه
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رفـته تو نزد از وي زيرا كن رها را سعدي است ناسازگاري حالت, اين سوگند, تو جان
هيچ بگو سخن خوش لحن با و كن نظر صرف سعدي به نسبت محبت و عشق از است
است نديده نجف حاصلخيزي و هوايي و آب خوش به كوهها و بيابانها در مردم از يك
صدف با عطار كه عنبري يا ميشود پخش جا همه آن بوي كه است مشكي كش خا گويا
خشكي سوييو در دريا است كره احاطه دريا خشكيو نجفرا پيرامون ميآميزد درهم
آن در شـديد صدايي با رودخانهاي كه است باغهايي آنها ميان و است ديگر سوي در
بـه تـو بـراي را بكـر مـرغزاري خوش بوي نجف اطراف از نسيمي پيوسته دارد جريان
در كـه را بـيماري حتي كه ميآيد تو سوي به رايحهاي بامداد, از پيش ميآوَرد ارمغان
از و مـيرود آن سـوي به شفا اميد به بيمار ميدهد شفا است, گرفته قرار مرگ آستانة
مـردم بـه را هدايا انواع نجف سرزمين در خليفه روز هر مييابد شفا دردها و بيماريها
صـورت بـه بـاشي داشـته شكار قصد گر ا است نزديك آنجا به شكار ميدارد ارزاني
گواراست آن در سكونت كه منزلي چه ميآيند تو نزد گون گونا اشكال به ولي گروهي
با�, واثق خليفه استهمت شرافت و افتخار سراي جستجوي در كه است كسي نـــنصرفجايگاه ثــــم لســــعدي دارا نــــحي بـناوقف تـعجل p العـيس كب را يـا الدنــف١ـ الهــائم شـــفاء البكــــاء فــــفي وجارتها سعدي من المعاهد ابك تـجفو تـذكري مـا مــتي عــليك حــري كـبد جـوي سـعدي يـا اليا� مــؤتلفاشكو غــير شكـــل لعــــمرك هــــذا تـصرمني هي و بسعدي وجدا لطـفاهيم فـي عـدالقـول و ك هــوا واكــفف نازحـة عنك فسعدي سعد عنك النـجفدع مــن اغــدي p و هــواء اضــفي جبل p و سهل في الناس اري ان صــدفما فــي العــطار دافــــه عــــنبر او بـــه يــــفوح مسك تــــربته طـرفكــــان فـي البــحر و طــرف فــي فــالبر جـوانـبها مــن بــحر و بــبر القـصفحــقت سـيله مـجاري يـجيش بـه نــهر بــها تســيح بســـاتين ك ذا بــــين انــــفو روضــــة بــــريا مــــنه يــــاتيك مــنه ايــا مــن نســيم يــزال مــــا التـلفو عـلي اشــفي اذا الســقيم تشــفي رائـحة الصــبح قــبيل مــنه ك الدنـــفتــلقا و اpســــقام مــــن شــــفاه اذا بـه يــرجــوالشــفاء مــدنف التــحفلوحــله مــن بــانواع النــــهار شــــمس طـلعت كــلما مــنه الخــليفة مـــختلفيــؤتي زي فــــي مــــؤتلفا يــــاتيك بـه هـممت ان قـريب مـنه والصــيد

/ بود١ خداوند از فرمانبرداري اطاعتو تقوا,



٢٤٥ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ

والشــرف الغــر بــيت حــاز مــن بــحيز كــنه مســا طــابت مــــنز£ له مــــعترففــــيا بــــــــحقا� اpٕله تــــــــقوي هــــمته بــــا� واثــــق خــــــــليفة

بوده تميمي عبيدا� بن طلحة آِن از كه است كوفه در رودخانهاي يا كشتزار نشاستج:
از داشت خيبر در كه دارايي با را آن طلحه بود, درآمد پر و بزرگ بسيار نشاستج است,
فزوني درآمدش لذا كرد/ آباد را آن و خريداري داشتند/ اقامت حجاز در كه كوفه اهالي
است, بخشنده شخصي عبيدا� بن طلحة كه شد گفته عاص سعيدبن به چون و يافت,
سوگند, خدا به باشد, بخشنده است سزاوار دارد نشاستج همچون ملكي كه كسي گفت:

ميفرمود/ عطا مرّفهي زندگاني تو به خداوند داشتي, آن مانند نيز تو گر ا
نخستي ميگويد: كرده روايت طلحه موسيبن از يحيي اسحاقبن از نقل به واقدي
در بودند, كرده مهاجرت آن اهالي كه را زمينهايي كسريو آل به متعلق زمينهاي كه كسي
گذار عبيدا�وا بن طلحة به را نشاستج وي بود/ عفان بن عثمان كرد, گذار وا مردم به عراق
به داشت, حضرموت در طلحه كه اموالي عوض در را نشاستج عثمان, ميگويند: و كرد

داد/ وي
آن و ميگويند نعماباذ آن به كه دارد قرار كوفه حومة در روستايي گويد كلبي نعماباذ:
آن بـه و مـيباشد مـنسوب بـودند, او شـخصي امـوال از كه نعمان سريه چهارپايان به

است/ شده نامگذاري
است/ كوفه مناطق از يكي سورا, گويند ُسورا: رودخانة

جـمله از روسـتا چـند آن در كه است كوفه نواحي از يكي طسوج, لقورا: رودخانة
دارند/ قرار سورا,

كربPست/ آن از بخشي كه است كوفه حومة در منطقهاي نام ْينَوا: ِن
است/ كوفه نواحي از يكي السباع: وادي

ابن قصر در رسيد, خPفت به چون ساختو كوفه در سفاح استكه شهري هاشمية:
معمول, طبق ناميد/ هاشميه و كرد تبديل شهر به و تكميل را آن وبناي شد كن سا هبيره
ابن بنام همواره شهر آن ميكنم گمان گفت: وي ميدادند نسبت هبيره ابن به را آن مردم
نام هاشميه و كرد بنا شهري آن برابر در و نپذيرفت را شهر آن لذا ميشد خواند هبيره



كوفه تاريخ . ٢٤٦
را معروفخود شهر و كند اقامت انبار در خواست چندي از پس شد/ كن سا آن در نهادو
اح, سـّف و شـد سپرده ك خا به شهر همان در رفت, دنيا از كه هنگامي و ساخت آن در
آنچه هر و كرد تكميل بود, مانده ناتمام كه را بنايي و برگزيد خود جانشيني به را منصور
را آن و سـاخت را بـغداد شـهر كـرده, تـرك را جـا آن سـپس افـزود/ بــدان خــواست

ناميد/ مدينةالسPم
هاشميه در خاندانشرا و طالب>ع9 ابي عليبن حسنبن حسنبن عبدا�بن منصور

كرد/ زنداني

يادداشت
ياقوتدر استكه كني اما همان عينا كرديم, كر ذ هجايي اساسمعجم بر كه مكانهايي
چنان است/ كرده تصريح بدان ا�ط-ع مراصد در الدين صفي عبدالمؤمن و البلدان معجم
ميان به وي از كري ذ قب� كه شرقي استاد ولي نيست كن اما اين جزو ُبَسْيطه ميدانيد كه
نجفاستكه محلههاي از جديدي محلة >بسيطه, است: گفته و كرده كر ذ را بسيطه آمد,
بسـيطه بـه مـتنبي كـه عنايتي و توجه سبب به همچنين و دارد9 شهرت غازي محّلة به
را بسيطه معجم, در ياقوت و متنّبي ديوان شارحان است/ آورده شعرش در را آن داشته,
آبي به شام سمت از بسيطه كردهاند/ كر ذ عراق و شام ميان بياباِن در سرزميني عنوان به
قعبة آن به كه ميشود محدود موضعي به قبله جهت از و گويند امر آن به كه است منتهي
دارد وجود آن در رنگين شن نوع بهترين كه است هموار زميني بسيطه ميگويند/ العلم
پيمودهاند/ را آن مردم كه خداست سرزمين دورترين نيستو آن در گاهي چرا آبو ولي
وسط به چون و كرد عبور جا آن از گريخت, عراق به مصر از كه هنگامي متّنبي طيب ابو
گفت: و پنداشت مسجد منارة را آن و ديد وحشيي گاو بردگانش از يكي رسيد, بسيطه
ـ بود ديده شترمرغي كه حالي در گفتـ آنها از ديگر يكي استو جامع مسجد منارة اين

سرود: را اشعار اين متّنبي و خنديدند همه آنگاه است, نخلي درخت اين
آنها كردي حيران مرا بندگاِن چشماِن كند سيراب را تو باران باش, آهسته َبسيطه! اي
تصور منارههايي را وحشي گاوهاي و پنداشتند درختنخل تو, سرزمين در را شترمرغي



٢٤٧ . آن محلههاي و روستاها كوفه, اسامي الفبايي فرهنگ

حـياري عــبيدي عــيون تــركت القـطارا سـقيت مه� بسيطة المـنارا١ـ عـليك الصــوار ظــنوا و النـخيل عـليك النعام وجارافظنوا منهم الضحك قصد قد و كـوارهـم با صحبي فامسك

/ شدند١ خارج حد از و خنديدند بسيار و كن حفظ شترانشان جهاز با را يارانم كردند
محلي نام آن زيرا نيست َبسيطه داده, قرار توجه مورد شعرش در متنبي كه را آنچه
و نـرفت جا بدان متّنبي و است وقاع عذيب ميان سرزميني يا يربوع حزن و كوفه ميان

/١٨٤ و ١٨٣ ص ,٢ ج حموي, معجم به كنيد رجوع نسرود/ آن بارة در شعري



كوفه تاريخ . ٢٤٨
قناتها و چشمهها رودخانهها,

كـر ذ دارند, وجود آن حومة و نواحي كوفه, در كه را قنات و چشمه رودخانه, چند
در كه آنها چه و دارند قرار كوفه در كه قناتهايي و چشمهها رودخانهها, آن چه ميكنيم,
مـعجم در نيز را آنها از برخي نام ميكنند/ عبور آن زمين از ولي ميباشند, كوفه خارج

آوردهايم/ هجايي
كشتزارهـا آنها آب از و ميبريم نام را آنها كه است رودخانههايي سرچشمة فرات,

است/ بهشت رودهاي از يكي فرات, ميشوند/ سرسبز سيرابو
هسـتند, كـافر بـرهوت, و دجـله و مـؤمن نـيل, و فـرات كـه است آمـده روايتي در
هيچ و نشود, آلوده گر ا است, بهشت رودهاي از يكي فرات, گويد: عمير عبدالملكبن
كـنار ملكي و ميدهد شفا را او خدا كه اين مگر نميكند, معالجه را خود آن با بيماري

ميكند/ دور آن از را دردها كه است فرات
به و ميشود روم سرزمين وارد زده, دور را كوهها اين فاليقPستو فرات, سرچشمة
آن از و ميرسد سميساط به تا مييابد جريان آن چشمههاي و جبلتا و ملطيه كمخ, سوي
ديصان كيسوم, سنجه, رود مانند كوچك رودهاي آن از پس است; كشتيراني قابل جا,
جمله از ميشود تقسيم شعبه چند به آنجا از رسيده, رقه سپسبه ميريزد, آن در وبليخ
صراتين, عيسيو صرصر, ملك, رود و ميرود, شمار به آن رود بزرگترين كه سورا, رود

/١٧٤ ص ليدن, چاپ فقيه, ابن به مشهور همداني, محمد بن احمد بكر ابي تأليف بلدان, كتاب از نقل به ١ـ
ميباشد/ قديم١ فرات و كوفه اسد, سوق كوثي, خندق,

بـه مـعروف روسـتايي از رود ايـن سـرچشـمة است/ فرات اصلي شاخة سورا: رود
امام قاسمبن روستاي و الكفل ذي روستاي ميان از و است عذار روستاهاي از جديده

است/ نزديكتر قاسم>ع9 روستاي به و مييابد جريان كاظم>ع9

بازگشت به فهرست



٢٤٩ . قناتها و چشمهها رودخانهها,
ميگويد: معجم در حموي دارد/ قرار آن در بزرگي رود استو قديمي شهري سورا,
نـزديك كه سريانيهاست شهر آن و است, بابل سرزمين از عراق در موضعي نام سورا,

ميباشد/ مزيديه وقفوحله
قاسمبـن ميگويد: النجاة فُلك خود كتاب در قزويني>ره9 مهدي سّيد بزرگ, عPمة
است/ سيفيه حله توابع از جربوعيه زمينرود نام به كنون ا كه ميباشد, سورا در كاظم>ع9
كـوفه بـطائح بـه آبش زيـادي آن از مردم بهرهبرداري و مزارع آبياري از پس سورا رود
آبـياري رود ايـن طريق از كه دارند, وجود زيادي روستاهاي سيب, ناحية در ميريزد/
حومه و كوفه بيابان در منطقهاي كه ميريزد بطائح به آن آب زيادي آنگاه, و ميشوند

است/ نجف
عراق در كوثي رودخانة ميگويد: منذر ابو از نقل به معجم در حموي كُْوثي: رودخانة
اين او چون استو شده گرفته نوح>ع9 بن سام ارفخشدبن فرزندان از يكي كوثي, نام از
مادرش پدِر و اهيم>ع9 ابر حضرت جّد وي شد/ منسوب وي به كرد, Kيروبي را رودخانه
منشعب فرات از عراق در كه بود رودخانهاي نخستين اين بود, كوثي بن كزنبا دختر يونا,
آن از پس و كـرد احـداث رودخـانهاي مشـقت و سـختي تـحمل بـا سليمان آنگاه شد/
ديگـري و طـريق كوثي يكي است: كوثي دو داراي عراق نهاد/ فزوني به رو رودخانهها
محل, دو اين و است, آن در خليل>ع9 ابراهيم حضرت آرامگاه محلوKدتو ربي/ كوثي
شد افكنده آتش درون مكان همين در اهيم>ع9 ابر حضرت و هستند, بابل سرزمين جزو
كرد/ فتح را كوثي حركتو قادسيه از سعد /ق9 >ه دهم سال در هستند/ منطقه دو آنها و
آتشي كستر خا از كستر خا اين گويند: دارند, قرار كستر خا از تپههايي كوثي, دو ميان
حقايق به خداوند بود; افروخته خليل>ع9 ابراهيم حضرت سوزاندن براي نمرود كه است

است/ آن غرب سمت در كوفه رودخانه و است, گاه آ امور
را آن نـبطي, صـمغان بـن ابـا كه دارد قرار هبيره ابن قصر و كوفه ميان َابّا: رودخانة

كرد/ احداث
داشت/ اقامت آنجا رومانس, بن وبرة كه است كوفه در بردان: رودخانة

فـرات از بـويب رودخـانة بـود, دارالرزق كـنار رودخانه, اين دهانة بَُويْب: رودخانة



كوفه تاريخ . ٢٥٠
بـه و مـييافت جريان كوفه در بنعلي صالح خانة محّلِ سوي به و ميگرفت سرچشمه

ميريخت/ عتيق جوف
بود/ مسيحي اسقفهاي عبادتگاه نزديك غدير: رودخانة

نـام بـه امـروزه و داشت قـرار كوفه مناطق از يكي در رودخانه اين شيلي: رودخانة
ميگيرد/ سرچشمه فرات رود از كه است معروف زياد رودخانة

كشتزارهاست/ آن, كناِر در و دارد قرار كوفه حومة در صنين: رودخانة
يكي در بهرام فرزند بهرام, فرزند بهرام, فرزند نرسي, را رودخانه اين َنْرس: رودخانة
آن, كنار در و ميگيرد سرچشمه فرات رود از نرس رودخانة كرد, احداث كوفه نواحي از

آنهاست/ از نرسي لباس استو منسوب بدان نيز قبيلهاي و شده واقع روستا چند
زمـين گـويند: ديگر برخي است/ رودخانهاي نام نشاستج گويند نشاستج: رودخانة
و بزرگ سرزمين, اين است/ بوده تميمي عبيدا� بن طلحة آِن از و كوفه, در حاصلخيزي
اقامت حجاز در كه كوفه مردم از داشت خيبر در كه مالي با را آن طلحه كه بود درآمد پر

يافت/ فزوني آن درآمِد لذا كرد/ آباد را آن و خريد داشتند,
سـورا جـمله از روستا چند آن كنار در كه است كوفه نواحي از يكي قورا: رودخانة

است/ واقع
دارد/ قرار قطقطانه نزديك نجفو حومة در كوفه, مناطق از يكي در جمل: چشمة
كوفه صحراي در <برتعد> از پس و خفان و عراق واسط ميان چشمه اين صيد: چشمة

شد/ ناميده نام بدين ماهي فراوان صيد سبب به و دارد قرار
عيسيبن فرزند به متعلق روستايي كنارش در كه است چشمهاي آن, نُسوخ: چشمة
شده واقع خفان آن, پشِت در و گويند نسوخ آن به كه دارد قرار عباس عبدا�بن عليبن

دارد/ قرار قادسيه سمتچپ در كه
خفيه از پس ميل سه چشمه اين بروي, شام به كوفه از بخواهي هرگاه ُرَهيْمه: چشمة

است/ شده واقع
بزرگي خليج كه است, مزيد نبي نزديكحله كوفه, حومة در شهركي نيل, نيل: خليج
احداث را آن يوسف حجاجبن ميشود/ منشعب اصلي فرات از كرده, عبور آن وسط از



٢٥١ . قناتها و چشمهها رودخانهها,
نهاد/ نهام مصر نيل و كرد

بـه و ميكند عبور كوفه مسجد از ميگيرد, سرچشمه فرات رود از ناجيه: رودخانة
الصـفا روضـة كـتاب در شـاه خـاوند مـحمدبـن مشـهور, موّرخ ميشود/ منتهي نجف
صاحب فرزند محمد, الدين شمس خواجه كوخان, Pه اباآقاخانبن روزگار در ميگويد:

برادرش و وي است/ محمد الدين شمس برادر محمد, بهاءالدين بن ع�ءالدين همان الملك, عطاء صاحب وزارت١ـ عهدهدار احمد, سلطان و كوخان ه� بن اباآقاخان عادل پادشاه دوران كوخان, ه� حكومت دوران بهدر وي دربار در و بود ايشان دست به امور ساماندهي و اص�ح احمد, سلطان حكومت زمان در و بـهبودند و دادنـد انـجام بسياري پسنديدة كارهاي و نيست توصيف قابل كه يافتند دست ج�لي و شكوه دوچنان هر و كردند بنا صوفيان براي خانقاههايي و مهمانخانهها و مدارس و شدند نزديك اديبان و مدحدانشمندان شاعران و كردند, كر ذ كتابهايشان در را آنها ارزشمند خدمات دانشمندان از بسياري و بودند سرود:سخاوتمند چنين الملك عطاء مدح در عريضي علي بن محمد گفتند, آنان ثناي آن,و ارتفاع كه خانهاي پابرجاست هنوز زمان گذشت با كه ساختهايد فرقد برفراز خانهاي فرزندانتان و برادرت است#/تو عمود شش از [نقلكمتر درگذشت/ /ق ه ٦٨٣ سال شعبان ماه در محمد برادرش و آمد دنيا به /ق ه ٦٢٣ سال در عطاءالملك ـ]/صاحب نجف حال و گذشته كتاب الفــرقدــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز فـــويق بــــيتا بــــنوكما و تما شيد قد ابيك ابن و وpٔنت اعــمد# ســــتة ذراه يــــقل بــــيت وهـي وقا مرالزمان علي يبقي

رودخانهاي نجف سرزمين در جويني, ملك عطا عPءالدين١ برادرش و خواجه ديوان
مسجد به را آب سرانجام تا كرد صرف سرخ دينار هزار يكصد از بيش آن بابت احداثو

رسانيد/ كوفه
هPكوخان فرزند عادل, آقاخان ابا كه هنگامي ميگويد: تاريخش در افندي وصاف
آخـرين مسـتعصم, و كـرد فـتح را بغداد و رسيد حكومت به چنگيزخان اورخانبن بن
از ذلت ترسو تحمل از پس مردم شد, منقرض بغداد حكومت كُشتو را عباسي خليفة
ميان, اين در يافتند/ دست آسودهاي و راحت زندگي به و يافته امنيت اباآقاخان, قدرت
بـه را او وزيـر, اين داد/ دست اباآقاخان وزير به مردم به توجه و مهرباني حالت نوعي

ميكرد/ راهنمايي جاري صدقات و خير كارهاي
به و آورد گرد را معماران عدالتش و اخPقي خوش و مهرباني لطفو با وي جمله از
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َاعمال و كرد احسان و نيكي مردم همة به و دهند انجام خير كارهاي تا داد دستور آنها
بـه فـرات رود از را آب تـا كنند احداث رودخانهاي داد دستور و داد انجام پسنديدهاي
هـزار يكصد بر افزون بسياري اموال اباآقاخان, كه اين از پس دهد, جريان نجف زمين
در و اطـاعت را وي دسـتورهاي مـعماران و مهندسان كرد, هزينه سرخ طPي از دينار
خوشگوار چشمة از گواراتر كه فرات آب از و كردند شتاب وي اميال و خواستهها اجراي
خداوند يافتكه جريان كوفه سوي به آب اين و كردند احداث رودخانهاي است, زندگي

فرمايد/ شاد كنانشرا سا روح
و بود سكنه از خالي نداشتو وجود ساختماني و خانه سرزمين, اين در درگذشته,
بـا بود, نديده خود به آباداني روي و نداشت سرسبزي و هوا و آب خوش جاي چون
يـافت جـريان جويهايي آنها اطراف و كردند نمو و رشد درختان رودخانه, اين احداث

است اميدبخشتر و بهتر پروردگارت نزد ثوابش Hشايسته و پايدار Jارزشهاي صالحات و باقيات :٤٦ . كهف م/١ـ ـ

احسن اجرمن يضيع 0 ا@ اّن (و ١(Yام خير و ثوابا ربك عند خير الصالحات اقيات (والب

كرد/ نخواهيم ضايع را نيكوكاران پاداش ما :٣٠ . كهف ٢ـ

مـتروك آن آثـار كه اين از پس و يافت, جريان خشك زميني در رودخانه آب / ٢(Yعم
روييد/ رودخانه آن كنار در سفيدي گُلهاي و آمد/ وجود به گلزارهايي آن اطراف بود مانده
انجام اخروي ثواب كسب براي خيري كار چنين كه نبود ساخته كمي حا هيچ از درگذشته
علي الدين تاج ميپرداختند/ ثروت و مال ذخيرة گردآوريو به آنها كه اين وجود با دهد,
اين اجراي مأموران از يكي و ميرفت, شمار به زمان آن دانشمندان از يكي اميرالدين, بن
گفتهاند: رود اين بارة در برخي بود/ سرشار بركت و خير اين فرات, آب استخراج و طرح
بهشتي گواراي آب و كجا فرات آب امّا زيباست, گوارا] آب سلسل[= همچون الفاظش
چنين سخنان اين بارة در گويندهاي ميشمرد/ كوچك را بهشت باغهاي آن معاني كجا;
تبديلو خرم و سرسبز محلي و زيبا باغي به نجف سرزمين رود, اين سبب به است: گفته
آب استو شده شكافته مشك يا ساييده عنبر آن, زميِن گويا شد; كيزه پا آلودگيو پساز
آب خوردن هم به آهنگ از و ميشود جاري زمين روي بر شدت به آن ابر از باران زKل



٢٥٣ . قناتها و چشمهها رودخانهها,
كـذلك و مـوتها بعد ا0رض به ا فاحيين ميت بلد الي اه (فسقن ميآيد وجد به انسان فرات,

زنـده مـرگش از پس را زمـين آن, وسـيلة بـه و ميرانيم مُردهاي سرزمين سوي به را ابرها اين ما :٩ . فاطر م/١ـ ـ است گونه همين به نيز رستاخيز ميكنيم;

/ النشور)١
مـيدرخشـد خورشيد نور با كه دريا مانند ميرسد نظر به درخشان گودالها در آب
به تير تا است مواظب ماري كه ميكني تصور مييابد, جريان ُگلزارها در آب كه هنگامي
جويبارها از شّدت به آب ميرقصندو آب رسيدِن خوشحالِي از شاخهها نكند اصابت او

تشـرق الغــزالة نــور مــع كــالبحر pمـعا الوقائع في يبدو والماء يـمرق٢ـ نــصل وقــع يــحاذر صــ� خـلته الخمائل في تخلل يــصفقفاذا هــو و بـــاpنهار يــــمر و بها فرح من اpغصان تتراقص

/ ميكند٢ عبور
سـبزهزار زمـين ُگلزارها, گُلهاي با و شدهاند, سرسبز باغها درختان, دادن شكوفه با
چمدان گويا است; گرفته فرا را سرزمين آن تماِم باغها, نسيِم و بويخوشگياهان و شده

است: سروده نيكو چه شاعر و گشودهاي! را عطاران خانه يا تاجران
شكـم مـانند آب و بـوديم سدير و خورنق بين كه باراني روز آن بود خوبي روز چه
در بكري مانند زمين مانده برجاي آثار روي بر شبنم و ميزد موج زمين روي بر مارها

الســدير و الخــورنق بـــين المـطير اليـوم نـزهة يـا الظــهور٣ـ مــجدول حـــيات ال بـواطـن شـبه الماء حــريرو ثــوب فــي كــالبكر الثـري دمـن في والطل

/ ميرسيد٣ نظر به ابريشمين لباس
حلقه آن گرد پرندگان, تشنگي رفع براي آبها و ميآورند پناه آنجا به بيابان از درندگان
از بيايد نزديك و دور راه از كه بياباننشين شهرنشينو بيگانه, و شخصآشنا هر ميزنند,

ميشود/ بهرهمند آن
را غـنچهها و گـلها ديـدگان آنجـا از كـه است باغي گويد: هاشمي احمد محمدبن
بـررسي را آنها انديشه, و فكر چون و ميكني تصور مرواريد مانند را آنها و مينگرند,
و را, او فضيلِت علمو درياي يا ميبيني باغ كه نميداني تو و ميپندارد جادو و ِسحر كند,
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خوشبخت كند تأييد اعظم صاحب كه را شخصي نيست, انتظار از دور و آور شگفت اين
نـجف سـرزمين در را فـرات آب طـلبانهاش اصPح سياست با وي است/ سعادتمند و
از گيري بهره با را محصوKت و ميوهها تمام نيكويشتوانست انديشة با و ميكرد جاري
از فرات آب كند/ زنده را زمين آن دوباره و آورد وجود به نجف سرزمين در فرات آب
كرد, دريافت پاداشعملشرا پيشاپيش, او پسنديدهاي! نيكو كار چه شد, جاري كوهها

ميكند/ زنده مردنش از پس را زمين چگونه كه بنگر الهي رحمت آثار به :٣٠ . روم ١ـ

/ موتها)١ بعد ا0رض يحيي رحمةا@كيف آثار الي (فانظر شد; گير فرا آن آوازة و
و ماندند باز آن انجام از مردم همة كه جايي در داد قرار مخاطب را او بلندش همت
جـريان در شدت با كه حالي در ببيند نجف اطراف در را فرات آب كه ميدانست بعيد
جاري نجف داخل به فرات از بسياري آب است امكانپذير كار اين دانست چن است
به شروع بسيار سخاوِت و استوار ارادهاي با سرانجام ديد شگفتانگيز امري را آن و كرد
به و يافت پايان كار تا شد مصمم آن انجام در وي كرد آسان را سختي امر هر و كرد كار
و پاداش آن نتيجه كه داد انجام نوظهوري و جديدي كار او يافت دست خويش آرزوي
و نخل درختاِن و گرفت فرا فرات آب را افتاده دور نجِف اين است ابد تا بسيار قدردانِي
كـرد, جاري آب شده آباد جامعش مسجد كه كوفه در همچنين و كرد سيراب را انگور
كند جاودانه را او حكومِت خداوند, يابد دست آن اخروي پاداش به كه بود اين هدفش
قدرتش دامنة گسترش حكومتو تأييد در خداوند بماَند ويرانه هيچجا نميخواست كه

است/ حكومت ديوان صاحب فرزند محمد, خواجه الدين, شمس از منظور ٢ـ
همزادي دو عطاملك الدينو شمس فرمايد عطا او به ميخواهد, الدين٢ شمس را آنچه
مـاهي دو نكـنند غروب گاه هيچ كه خورشيدي در و نشوند جدا يكديگر از كه هستند
ديوان! صاحب فرزندان اي نكنند افول هرگز كه ستارهاي دو و نيابند نقصان كه هستند

جويني محمد فرزندان ملك عطا صاحب برادرش و مذكور الدين شمس ديوان, صاحب فرزندان او منظور ساختن٣ـ ميتوان آنها كارهاي از دادهاند, انجام ارزندهاي خدمات وزارتشان دوران در برادر دو اين و شـدهاست نوشته ديوارهايش از يكي روي بر كه چنان شمرد بر را /ق ه ٦٨١ سال در HعJعقيل بن مسلم كتيبهضريح اين از امروزه ولي بود تبريزي احمد بن محاسن ابو و رازي محمود بن محمد با نيز آن توليت است
را اسPم شما سبب به خداوند / باد٣ برقرار مردم براي شما وجود به اسPم دين پيوسته
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نيست/ جاي بر ركــبااثري امكــانه عــن الخــــواطــر كــــل نكـصت بـما العـليا هــمته نــاجته صــببا١ـ دافــعا يــجري و الغــري نــاف ك با الفرات ماء يري ان استبعدت عــــجباو انــــفاقه فــــرأت امكــــــــانه اذعـلمت اpنـفاق دونه صــعباواستكثرت مــا كــل مــنه فســــهل غــــمر نــدي و نــافذ بــعزم اتــاه رغــباحـــتي نــيله فـــي الذي مــــنه نــــال و مـطلبه تــم حــتي العــزم الحــقبافــصمم يــنفد شكــرا و جــزي� اجـــرا فأولدهــا بكــرا مكــرمة العــنباوافـــتض و النــخل فــيسقي مــاءالفــرات يـغمره المـهجور HالنـجفJ صير شـرباو مـن اجـر يـبغي المـاء بـها اجري جامعها المعموره HالكوفهJ هكذا خــرفاو مــوضعا يــــخلي p ان يــــريد دولتــــه خــــلدالرحــــمن طـلباpنــــه مـا الديـن شـمس قـدرة بســط و دولتــه تــاييد فــي يــعطيه غـــربافــــا� p نــــجمان pنــــقصا بــــدران احـ� p شـمسان افـترقا p مـنتصباصـنوان للــخلق بكــم الحــنيف ديــن ال كـابرح الديـوان صـاحب وهــــباايــابني مــــا يســــتردا� ولم بكـــــــم نــصرته اpســــ�م وهب قــــد ا�

/ نميگيرد١ بازپس بخشيد را آنچه او و فرمود ياري
صاحب جويني, محمد ملكبن عطا صاحب الغريگويد: كتابفرحة در طاوس سيدبن
/ق9 >ه ٦٧٦ سال رجب ماه در وي كه بطوري داد: انجام نيكي كار ايلخاني دولت ديوان
سـال حـجه ذي اوايـل و قـعده ذي درمـاه و كـرد جـاري نـجف سـوي به را فرات آب
/ق9 >ه ٦٦٩ سال در و كرد آغاز را كوفه جامع مسجد در آبي ساختنحوض /ق9 >ه ٦٦٧
تاج سيد آن, احداث مسؤول به انتساب علت به را رودخانه اين و رسانيد, پايان به را آن
بود/ زمان آن دانشمندان و Pفض از يكي وي ناميدند; تاجيه رود اميرالدين, عليبن الدين
كرده ياد آن از حرفتا در معجم در حموي استكه تاجيهاي رود از غير رودخانه اين
زيرا دارد قرار دهستان چند آن كنار در كه كوفه نواحي در است رودي آن است: گفته و
نهر دانستيد كه چنان شد, احداث آن از قبل يا وي زمان در و ششم قرن اواخر در رود اين

شد/ احداث هفتم قرن اواخر در تاجيه
سالها, گذشت از پس زيرا شد احداث تاجيه از پس رود اين مكريه: يا شاه رودخانة

نهاد/ ويراني به رو سرانجام و شد پر خاك] شدن انباشته اثر [بر تاجيه رود
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روسـتاي در Hق/ Jه ٩١٩ سال حجه ذي ٢٨ چهارشنبه روز در اول اسماعيل شاه فرزند اول, طهماسب شاه سلطنت١ـ تخت بر Hق/ Jه ٩٣٠ سال در وي كرد/ حكومت سال ١٩ و آمد دنيا به اصفهان توابع از م/شهابآباد ـ درگذشت Hق/ Jه ٩٨٤ سال صفر ماه دهم در و جلوسكرد

از و كوفه به فرات از رودي تا داد دستور صفوي طهماسب١ شاه /ق9 >ه ٩٤٣ سال در
نزديكِي به رود اين كه هنگامي نيافت/ را كار اين توفيق ولي كنند, احداث نجف به آنجا
شـاه بـه رود ايـن انـتساب سـبب بـه شـد/ مـتوقف كار رسيد, نمرود به معروف محلي
كـه هـنگامي است/ آمـده نـيز طـهمازيه ولي مـيگويند نـيز طـهماسيه آن به طهماسب

رمـضان ماه آغاز در دوشنبه شب در وي بود/ طهماسب فرزند خدابنده, محمد شاه فرزند اول, عباس شاه م/٢ـ ـ درگذشت Hق/ Jه ١٠٣٧ سال پنجشنبه شب در و گشود جهان به چشم هرات در Hق/ Jه ٩٧٩ سال

بـه عـلي>ع9 امـيرمؤمنان حـضرت زيارت براي /ق9 >ه ١٠٣٢ سال در اول٢ شاهعباس
فـرات از /ق9 >ه ٩١٤ سـال در اول اسماعيل شاه كه را رودي تا داد دستور آمد, نجف
حـضرت جـدش زيـارت بـه سـال اين در اول اسماعيل شاه كند, Kيروبي بود, كشيده
را نجف زمين روم كه سليم سلطان حكومت زمان در رود اين زيرا شد مشرف علي>ع9
آن در آب و كرد مرمت و Kيروبي را نهر آن اول, اسماعيل شاه لذا شد/ پر كرد, محاصره

شد/ كوفه مسجد وارد تا يافت جريان
امروزه استو معروف شاه رود نام به مذكور عباس شاه به انتساب سبب به رود اين

گويند/ مكريه رود آن به

م/ ـ درگذشت كاشان در Hق/ Jه ١٠٦٢ سال در و است اول عباس شاه نوة صفي, شاه ٣ـ

علي>ع9 حضرت مرقد صفي٣ شاه /ق9 >ه ١٠٤٢ سال در كه هنگامي صفي: شاه رود
و خورنق به آنجا از و كوفه مسجد تا حله اطراف از رودي تا داد دستور كرد زيارت را
جمع آن در آب كه ساختند درياچهاي آنجا و كنند احداث نجف بحر تا خورنق از قناتي
از ما آِب است: آمده چنين آن تاريخ مادة در كردند/ متصل شهر به را آن سپس ميشد/

م/ ـ كنيد مراجعه ١٣٠ ص صيدا, چاپ ما حاضر و النجف ماضي كتاب به ٤ـ

/ آمد٤ كوثر ساقي مدد
از /ق9 >ه ١٢٢٠ سال متوفاي الكهنوي, الدولة آصف به ملّقب خان, يحيي هندي: رود
آصف دارد/ بسيار شهرت و جاويد آثار وي ميآيد, شمار به هند مشهور شخصيتهاي



٢٥٧ . قناتها و چشمهها رودخانهها,
كبير علي سيد بزرگوار عPمة نزد بسياري اموال وي بود/ هندي محمدشاه وزير الدوله,
كـند/ صـرف نـجف بـه آن رساندن و فرات از رودي احداث براي تا فرستاد طباطبايي
فـرات عـمود از را رود ايـن ساختِن تا داد آنها به اموالي عPمه, كردند, اجتماع قبيلهها
هندي رود و شد احداث رود اين كنند/ آغاز است, آن آب اصلي سرچشمة كه >مسيب9
كوفه به را آن كه هنگامي و ميشود خوانده نام همين به نيز امروزه كه چنان شد, ناميده
سـوي به را آب و احداث سعد كري نام به قناتي كوفه, خندق وسط در كردند, متصل
<صدقة آن, تاريخ ماده در و داد, رخ /ق9 >ه ١٢٠٨ سال در واقعه اين كردند, نجفجاري
آنها در آب و ميشود, مواجه پست زمينهاي با مسيرش در رود اين است/ آمده جاريه>
درياچه كفل, ابوطرفه, عويبه, هورالدخن, كه آمد پديد تاKبهايي آن از و مييابد جريان
مـيتوانسـتند مسافران و ميروند شمار به جمله آن از نجف بحر و شنافيه بحر يونس,
و بـوستانها و درخـتان رود, ايـن كـنار در كـنند/ طـي كشـتي بـا را نـجف تا بصره مسير
جعاره, طوتريج, مانند بسياري روستاهاي همچنين آمد, وجود به بسياري كشتزارهاي
حسـن, بـني فـتله, آل هـمچون بسياري قبايل و شد احداث آن جز و بعرور ام شنافيه,
اين عمراني پيشرفت و شدند كن سا آن ساحل در آنان جز و زياد آل شبل آل حميدات,

است/ داشته ادامه بيوقفه كنون تا روستاها



كوفه تاريخ . ٢٥٨
داشتند سكونت كوفه در كه قبايلي

پيرامون تاريخش در طبري بيان طبق كوفه طرحريزي هنگام را قبايل سكونت محل
سكونت آن در اسPم از پيش كه قبيلههايي اسامي ميآوريم/ /ق ه هفدهم سال حوادث

به بنابراين دارد; بررسي به نياز آنها از پارهاي و كرديم نقل ضعيف بسيار نسخة يك از را قبيلهها اين اسامي م/١ـ ـ كنيد مراجعه منابع

داشتند اقامت آنجا اسPم, از پس كه قبيلههايي و زياد و نمر تغلب, از عبارتند , داشتند١
ميباشند: ذيل ترتيب به

ابن عريب عمربن زيدبن بن ادد حارثبن عديبن عفربن بن ثور وي نام كنده: ١ـ
شد ملقب كنده به بود, كرده ناسپاسي پدرش نيكي و احسان به نسبت چون و بود كهPن
اشرس, معاويه, است: يافته تشكيل دسته چند از قبيله اين يافت/ شهرت نام همين به و

صدف/ و عوادر تجيب, سكاسك, سكون, وهب, بني عمرو بني
آن شـعبههاي كـه است كهPن عريببن عمربن زيدبن بن ادد فرزند او مذحج: ٢ـ
عـنس, ـ است يـحابر آن ديگـر نـام ـ مـراد العشـيره, سـعد جلد, ميباشند, قرار بدين
مرثد, جنب, نخ, دارند/ كوفه در مسجدي آنها بنومسليه, بنودنان, عبدالمدان حارثيون,
حـرث جـعفر, صـعب, حكـم, عبيده, بنو سيحان, شمران هفان, صداءفلي ادد, مازن,
زهر, رواق محادره, سيف, انعم, ـ هستند كوفه در مسجدي داراي ـ قرن سلمان, غطيف,
عبس, عبدالجد, بنو صومعه, و عمر بندقه, صدقه, هيس, قدح حكم, قريه يام حرب,

صعب/ بنونهيك, حجافل,
وي فرزندان كه بود, كهPن عريببن عمربن زيدبن بن ادد بن جلهمه وي نام طي: ٣ـ
و ذهـل بـن ثعلبة رومان, بن ثعلبة ـ ثعالب غوث, جذيله, ميشوند: تقسيم تيره چند به
بنو صنبر, بنو ـ است قريش تيم از غير اين ـ تيم بنو ـ رومان ابن ذهل جدعانبن ثعلبةبن

بوKن/ و تيهان جرم, سنبس, تحبر, ثعل, بنو Kم بنو ثمامه, بنو طريف,

بازگشت به فهرست



٢٥٩ . داشتند سكونت كوفه در كه قبايلي
انعم, جده جماهر, ميباشد, تيره چند داراي كه است مذحج و طي برادر اشعر: ٤ـ
يقرم, شعذف تاج, ركب, ناعم ثابت, عارض, عامر, عبدالثريا, شمس, عبد كاهل, ادعم
نـاجيه, اعـيوق اخـدوع, اخـيوق, اخلود, افحوذ, عيدل, حسيب, محتار, شهله, جماد,
بـجيله, مجيد, ياسر, سايب, سدوس, حسامه, صمامه, دحران, غاسل, وائل, حنيك,

عبس/ بنوحكيم, مساور, بنوبجير, زماله, زجاله, بنواعر, زعيج, مريطه,
بنواراش داريون, از قبيله اين است/ مره حارثبن عديبن مالكبن او, اسِم لخم: ٥ـ

است/ يافته تشكيل بنونماره بنوجدسو
از: عبارتند كه ميشود تقسيم گروه چند به استو لخم برادر و عامر نامش جذام: ٦ـ

عامله/ و غطفان اقصي,
داراي قـبيله, ايـن است/ كهPن زيدبن مالكبن نبتبن غوثبن فرزند وي ازد: ٧ـ
عـتيك, حـجر, لمـعي, بـارق, مازن, خزاعه, غلبه جفنه, از: عبارتند كه است تيره چند
الجـهاضم, فـهم دوس, عك يشكـر, الحـدان, زهـران, لهب ثـماله والبه, عامل, راسب

الحبا/ مصطلق سلول, بنوفهير, بنوعدي, عوف, سليح, قراديس, قسامل اشاقر,
خالد قسر, كلب, ا ولود, نهيس, شهران, همچون: دارد شعبههايي قبيله اين خثعم: ٨ـ

دهن/ احمسو عرينه, آنجاست/ از عراق كم حا قسري عبدا� بن
بكـيل, حـاشد, از: عـبارتند كـه مـيشود تقسيم شاخه چند به نيز قبيله اين همدان: ٩ـ
تـغلب, جشـم, شـبام, يام وادعه, غدر, خيوان, شاور, راهب, اهنوم ادران قدم حجور,
بنو بنوصاع, حريم, بنو ذبيان, سفيان, كر, شا ارحب مرهبه, دعام, العزه, هبيره, مذكر,

بودند/ نزاري اينها همه و افروح; اسلم حمله, بنو مدلج,
ميباشند: ذيل قبايل شامل كه مضريها ١٠ـ

غـني عـدوان, فهم, سليم, غطفان, هوازن, قبيل: از آن شاخههاي و عيPن قيس ١ـ
هذل/ و قاره اسد, قريش, ميشود: تقسيم دسته چند به نيز قبيله اين است/ مدركه و باهله
كاهل, حميس, مزينه, ضبه, رباب, تميم, است: شده تشكيل تيره چند از نيز طابخه
بنولحيان, عضل, ثعلبه, غنم, غاضره, ناشب, صيدا, والبه, صعب, عمرو, دودان, فقعس
مجاشع, دارم, مر, تميمبن هذيل, بنوقباعه, بنوضاعنه, بنوصاهله, غازيه, بنو دهمان بنو



كوفه تاريخ . ٢٦٠
مـنقره, بـنو مـازن, هجيم, كليب, براجم, سليط, رياح, يربوع, حنظله, سدوس نهشل,
اطحل, ثور, عوف, عدي, عدانه, بنو عطارد, بنو بنوعنبر, ظليم طلقة, غالب عمروقيس,
نمير عجPن, حفاجه, عقيل, قشيل, جريش, جعده, الضباب, كPب عامر, عكل اشيب,
بنوابهر, كوان, بنوذ بنوشريد, مطرود, بنو عامر, ثقيف, جشم, غزيه, نصير, سلول هPل,
بنوفزاره, بنوسهم, رواحه, بنو مخزوم, بنو بنواعود, بنوعبدا�, بنواشجع, عبس, ذبيان,

هستند/ حمراء قبيله به وابسته اينها همة بنوانمار;
بنوغدن, تيم, عبدقيس, عنزه, از: عبارتند آن شعبههاي استو مضر برادر ربيعه, ٢ـ

بنوارقم/ و حصين بنو ُجَشم,
بـقت, مـيشود: تـقسيم دسـته چـند به قبيله اين است/ ربيعه و مضر برادر اياد, ٣ـ

بنوطماح/ بنودعمي, بنوحذافه
بـنوالحـافي, بـنوحارث, است: شـده تشكـيل تـيره چند از نيز قبيله اين قضاعه: ٤ـ
مهره, حيران, اسد, كلب, برك, جرم, عذره, جهينه, نهد, حلوان, بنو اسلم, بنو بنوعمران
اقارع, وداعه, سعد, رسوان, هاني, صحاري, رزاح, حي, خوKن بهرا, يزيد, مجيد, بلي,
عقارب, بنوابحر, ربيعه, بنوجرب, بنوغالب, بنوجماعه, منبه, كرب, هزان, كحل, مسبح,
وي ـ زبيد حنش, القين, تنوخ بنو بنوسليح, بنوعبيده, فاطميون, انبار, بنومالك, بنوعوف,
ميباشند/ عدنان معدبن بن قضاعة قبيله از شاخههايي اينها ـ است مذحج زبيد از غير

تشكيل تيره چند از قبيله اين است/ معد برادر عدنان عكبن فرزندان از عكوك: ٥ـ
تـقسيم دسـته چـند به نيز اينها كه عبدا�, و شهد ك, ضحا نعمان, همچون است شده
Kم, ركب, شبام, لعسان, دب, رامي, رهينه, مقصر, بنو بنوقين, ساعده, غافق, ميشوند:
رقـابه, وزن, وابـصه, فخر, قحر, والبه, هامل, عPفه, قاصيه, رعل, بعج, دعج, صخر,
غـنم, حـجبه, عـبيده, بنومحدون, بنوحبيس, زيد, صريف, زوال, مالك, زهير, راشد,
سـيعه نام به روستايي مردم آنان ـ سيعه حويه, هزمه, خبا, مجيله, عمران, منك, ناج,
مياريون, كعبيون, عبديون, واعظ, هليل, اضم, زيول, صهيب, حديون, مطارفه, ـ بودند
ـ است مـنسوب راشـد عليبـن به ـ عليون هبان, و بنو بنوحبيش, بنورضوان, راسيون,

كردند/ اقامت كوفه در كه هستند تيره چهارصد حدود اينها حربيون/



٢٦١ . داشتند سكونت كوفه در كه قبايلي
كـوفه در گـويند: آنان جز و بكري ابوالحسن و Pع عبدا�بن و ازدي يحيي لوطبن

داشت/ وجود پرچم چهارصد و قبيله شصت و سيصد
از يكـي كـه قـم شهر در كرده, هجرت كوفه از آنها بودند, جمله آن از نيز اشعريها
ثـقفي, يوسف حجاجبن چون كه بود اين سببش و شدند كن سا است, ايران شهرهاي
در و گـريختند وي سـلطة تحت از اشعريها ُكشت, را اشعري ملك سائببن محمدبن
را مـذهبي آثـار و كـردند تأسـيس شـهر آن در عـلمي محافل و گزيدند اقامت قم شهر

رسيد/ شكوفايي و رشد به شهر آنها وجود با و دادند گسترش
اشـعريها را قـم مردِم بيشتِر ميگويد: بحارا�نوار از عالم و سماء در مجلسي عPمه
فـرمود: كـه شده روايت كرم>ص9 ا پيامبر از قم تاريخ و كتاب اين در ميدادند, تشكيل

بيامرز/ را اشعريها كوچك و بزرگ خداوندا,
اظهار قم شهر در كه كساني نخستين از يكي هستم/ آنها از من منو از اشعريها فرمود:

بود/ اشعري سعد عبدا�بن موسيبن كرد, تشّيع
سعد عبدا�بن بن آدم بن زكريا به الرضا>ع9 موسي عليبن حضرت كه شده روايت
به كه چنان ميكند دور قم مردم از را مصيبت و Pب تو وسيلة به خداوند فرمود: اشعري
و ميكند, دور بغداد مردم از مصيبترا و Pب جعفر>ع9 موسيبن حضرت آرامگاه سبب
Pط درهم يكهزار مبلغ به معروف شاعر خزاعي دعبل از را رضا>ع9 حضرت جامة آنها

خريدند/
در خداونـد فرمود: اشعري عبدا� بن عمر به صادق>ع9 جعفر امام كه شده روايت
اشعريها, فضيلت بارة در افكند/ سايه تو بر نيست, سايهاي او رحمت ساية جز كه روزي
جز و قم تاريخ و بحارأ�نوار از العالم و السماء كتاب در كه دارد وجود بسياري روايات

يافت/ خواهيد آنها



كوفه تاريخ . ٢٦٢
بصريان و كوفيان ميان تفاخر

و مناظره كه مييابد در بيفكَند, نظري عباسي اّول دورة به ويژه به تاريخ به كس هر
بصريان و كوفيان ميان آن جز و زبان ادبيات, نحو, فقه, مانند مسائل از بسياري در تفاخر
يك هر كه طوري به است شده يكديگر از گروه دو جدايِي باعث امر, اين و داشته رواج

است/ آمده پديد بصريان مكتب و كوفيان مكتب كه اين تا گراييدهاند, مكتبي به
مـقتضاي بـه ولي هسـتند, اعـتماد مورد و دانا بسيار قدم, ثابت بصره مردم گويند:
آنها عباسي, خلفاي و آمدند كار روي كوفيان عباسي, حكومت تأسيس از پس سياست,
براي عباسيان كه هنگامي و ميرفتند شمار به آنها ياران از كوفيان زيرا ميداشتند مقدم را
دليـل, بـدين و شـتافتند, آنـها كـمك بـه كـوفيان كردند, قيام حكومت گرفتن دست در
ميان از را فرزندانشان استادان كرده, نزديك خود به بصريان خPف بر را آنها عباسيان,
كـوفه اهـل هـمه قـطامي ابـن و شرقي ضبي, مفضل, فراء, كسائي, برميگزيدند/// آنها
آنها از نامي هرگز نبود, سياسي اغراض گر ا و ميدادند آموزش را خلفا فرزنداِن و بودند,

نميآمد/ ميان به
ميان كه زنبور عقربو بارة در مناظرهاي مجلس در سيبويه به نسبت امين كينهجويي
آينده در و باشد داشته بيان به نياز كه است آن از مشهورتر بود, شده پا بر كسايي و وي
پس كه طوري به داشت تعصب كوفيان به نسبت سفاح ابوالعباس چگونه كه ديد خواهيد
مردم خاستگاه عراقو سيماي فرهنگو دانشو سرزمين كوفه, > ميگويد: تفاخر پايان از
كتاببلدان در فقيه ابن كه را بصريان و كوفيان ميان تفاخر تصوير كنون ا است///> عراق
خاندان از گروهي ميگويد: وي ميكنيد/ مPحظه است, آورده ليدن9 چاپ ,١٦٧ >ص
بودند آنها ميان در نيز كوفيان و بصريان كردند, اجتماع سّفاح ابوالعباس نزد عباس عليو
مناظره ابوالعباسگفت: بود/ كوفه عباساهل ابن و بصره اهل هذلي, ابوبكر ميان, آن از و
مردم گفتند: علي خاندان از گروهي هستيد/ فاضلتر شما از يك كدام شود معلوم تا كنيد

بازگشت به فهرست
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افكندند/ تفرقه مسلمانان ميان و جنگيدند علي>ع9 حضرت با جمل جنگ روز در بصره
پـناه خـدا بـه بـصره مـردم جهالت از گفت: ميگويي؟ چه ابوبكر! اي گفت: ابوالعباس
و شد چيره آنها بر شيطان و شدند منحرف راست راه از آنها از اندكي گروه فقط ميبرم!
بسياري فرزندان و اموال بصره, مردم اما دارد وجود كار نابه و شايسته افراد قومي, هر در

گاهترند/ آ اسPم, رسوم آدابو به و مطيع سلطان, به نسبت و دارند
و رانديم كشور از را كسرا ما گاهتريم; آ شما از فتوحات به نسبت ما عياشگفت: اين
كرديم/ فتح را شهرها و داشتيم, روا خود براي را او حكومت كرديم; نابود را لشكريانش
به آلودگي و تغيير از آبپس كه است جسد به نسبت مثانه منزلة به عراق برابر در بصره
قسمت و شده انباشته سنگها فايدهترين كم سختترينو با بصره, بيرون ميرسيد/ جا آن
نبود, گونه اين گر ا كه ميدانند گوارا را خود شهر آِب بصريها است/ بيابان شهر, اين باKي
ما, استو شده احاطه دريا وسيلة به سمتپايين از بصره نميبردند/ بهرهاي زندگي, از
آنها تكيهگاه تا فرستاديم بصره مردم سوي به سپاهياني شمرديمو اندك را آنها شنزار, در
زبان جايگاه همچون كوفه, موقعيّت هستند/// ما فرستادگان منزلة به بصره مردم باشند/
آب استو گرفته قرار منطقه] اراضي[آن آغاز در استو بدن به نسبت بزرگ كوچكو
با و ميشود پخش ما كشور سراسر در آنجا از و ميريزد فرو محل اين به گوارا خنكو
مثانه منزله به عراق به نسبت بصره و ميكند عبور فرات و دجله از خوشبويي و گوارايي

است/ جسد به
نام به پيامبر يك جز ما كه حالي در برشمرديد را بسياري پيامبراِن شما گفت: ابوبكر
حّدي به خنديد ابوالعباس گفتهاند/ سخن وي از شما پيامبراِن تمام و نداريم محمد>ص9
ابوبكر دهد/ خير جزاي تو به خدا ابوبكر! اي سپسگفت: بيفتد, تخت از بود نزديك كه

بودند؟ شده آويخته دار به كوفه شهر در پيامبران چگونه نديدي آيا گفت:
ديوانگي علت به كه فرومايه ديوانة سه وجود سبب به كوفه مردم گفت: عياش ابن
دار به كوفه در را آنها خداوند, و گرفتند, قرار نكوهش مورد بودند, كرده پيامبري ادعاي
و خـردمندي ادعـاي كه شدند سرزنش افرادي وجود اثر بر بصره مردم اما و آويخت,
و هدايت باعث خودش كه ميكرد گمان آنها از يك هر و داشتند حديث نقل و شرافت
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از است آسانتر كند, پيامبري ادعاي ديوانگي, روي از كه كسي است/ خويشتن گمراهي
حـتي و مـيكند مـطرح را خـود گمراهي و هدايت ادعاي عقل, سPمت با كه شخصي
مـّدعي كـيفر آيا ابوبكر! اي گفت: ابوالعباس كردهاند/ نيز ربوبيت ادعاي آنان از برخي
اعتراضكردند آنها به علويان از برخي شديدتر؟ يا استو يكي نبوت, مّدعي ربوبيتيا
نبرد علي>ع9 حضرت با جمل جنگ در ابوبكر! اي گفت: كه زيد حسنبن جمله آن از
سبب به عزوجل, خداوند ولي جنگيدند/ او با كوچكي گروه بله, گفت: ابوبكر كرديد؟/
به علي>ع9 سپس داشت/ باز او كُشتن از را ما سPحهاي و دستها داشت, ما به كه توجهي
نيز را علي حسنبن و ُكشتند را پسرعموهايش و نوه] و [او كوفه مردم و بازگشت كوفه

گريخت/ آنها از وي كه آنجا تا كردند بيرون شهر ازين وي, با بيعت از پس
شما دست كوفه, مردِم قدرتبخشيدِن كردنو ياري با خداوند بلكه عياشگفت: ابن
از شما و است سرزده كوفيان از يكي از كه ناشايستي كار به را ما چگونه كرد/ كوتاه را
در كـه كـردند روايت مـن براي نخع بزرگان ميكنيد؟ سرزنش هستيد, ناتوان آن انجام
از كه حالي در بودند, علي>ع9 حضرت ركاب در كوفه مردم از نفر هزار ُنه جمل, جنگ
دو اين كه زماني امّا ميكردند, همراهي را عايشه و زبير طلحه, نفر هزار سي بصره, مردم
كه بودند طوفاني روز در كستر خا مانند بصره مردم گرفتند, قرار يكديگر مقابل در لشكر

ميُبرد/ سو هر به را آنها شدت به باد
ميجنگيدند, علي>ع9 حضرت با بصره مردم از نفر هزار سي زماني چه گفت: ابوبكر
كـوفه وارد آن از پس ما و شد جدا آنها از رباب و سعد در قيس احنفبن كه حالي در
بـجز البـته رسـانديم/ قـتل به چهارپايان مانند را مختار ياران از نفر هزار شش و شديم
ربعي شبثبن و كندي اشعث محمدبن فزاري, خارجه بن اسماء آمدن از پس كه كساني
شكـايت آنان به يارانش و مختار از و خواستند كمك بصره مردم از و گريختند تميمي
مصعببن با لذا شمردهاند, مباح را آنها حريم و رسانده قتل به را مردانشان كه مـانندكردند دادنـد او بـه نسـبتي چـنين او مـخالفان ولي نـداشت ادعايي چنين و نبود, كوفه مردم پيامبر مختار, عـنوان١ـ به دروغين نسبتهاي اين و كردند, جعل وي از مردم نفرت و تفرقه ايجاد براي كه ديگري كهچيزهاي را او ياران از يك هر و ُكشتيم, را كوفه مردم نبي١ مختار سرانجام و شديم خارج زبير
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حسـين امـام قـات�ن بـازماندگان و شـام در امـويان و بـصره و حجاز در زبير طرفداران سوي از آيـندگانشايعاتي براي اساس بي متون و ضعيف سندهاي در را آنها كار نابه راويان و شد مطرح كوفه در HعJرسانيدشهيد كت ه� به را كساني تنها مختار, پنداشتند/ استوار حقيقتي را آنها فريبخورده, افراد و كردند وتأليف كردند حمله پيامبر خاندان بر وپياده سواره كه كساني يعني است دانسته مهدورالّدم را آنها خداوند, دين بهكه را زنانشان و كردند غارت را خيمههايشان داشتند, باز آب نوشيدن از را آنها و ُكشتند را آنها ستم و ظلم زيربا را HصJپيامبر فرزند پشت و سينه و ميبرند, اسارت به را ديلم و تُرك زنان كه چنان درآوردند شدناسارت ُكشته سبب به كه اين تا دارد وجود الحاد و كفر سردمداران براي احترامي چه كردند/ لگدمال حاليستوران در باشد, ميكنند, ادعا آنها كه آنگونه مختار است ممكن چگونه گيرد, قرار نكوهش مورد مختار راآنها, او بودن دروغگو HعJباقر امام و كردند رحمت طلب او براي خداوند از HعJصادق امام و HعJباقر امام اينكه تفصيل خواست/ خير پاداش او براي خداوند از HعJسجاد امام و كرد نهي وي دادن دشنام از و فرمود اردوبـاديرد غروي محمدعلي ميرزا بزرگ ع�مة تأليف المختار تنزيه في النضار سبيك كتاب در را م/مطالب ـ مييابيد

ما داريم, برتري كوفه اهل بر ما پس كرديم/ رها بندگي قيد از كرد, ياري كار اين در را ما
باشند/ سپاسگزار گر ا داريم حق گذشتگانشان و آنها به نسبت

حـمله شما به علي>ع9 حضرت همراه كوفه مردم جمل, جنگ در گفت: عياش ابن
شكست چـه و شـوند پـيروز چـه را كوفه مردم من و رساندند قتل به را شما و كردند,
ابـوالعـباس ميدانم/ باطل بر خورده شكست يا پيروز را بصره مردم و حق بر بخورند,

است/ مجادله بحثو اهل و سخنور اش, عيّ ابن ميكنم گمان ابوبكر! اي گفت:
ندارند/ توان تابو ما, برابر در آنها گفت: ابوبكر

گفتوگو حال در ما شود; مشخص پيروز تا نيستيم جنگ در هم با ما عياشگفت: ابن
اي گفت: زيد حسنبن باشد/ دليل واضحترين داراي كه است آن كPم بهترين و هستيم
از آنان شرافتمنِد افراد و فقها تعداد زيرا مكن تفاخر آنها بر و ستيزه كوفه مردم با ابوبكر!

است/ بيشتر شما
نـيست شريفي آنها ميان در است؟ ممكن چيزي چگونه خدا! بر پناه گفت: ابوبكر
بصره تميم در احنف مانند كوفه تميم قبيلة در ماست/ بين در وي از شريفتر كه آن مگر
در جـارود حكـمبـن مـانند شـخصي كـوفه, عبدالقيس قبيلة در همچنين ندارد; وجود
وجود بصره قيس در مسلم بن قتيبة مانند كوفه قيس قبيلة در و نيست بصره عبدالقيس
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ندارد/

گـفتي آنـچه بـرابـر چـند مـا كه بگو ميداني بيشتر گر ا ابوبكر! اي گفت: عياش ابن
نداري/ گفتن براي مطلبي اين, از بيش تو خدا, خواسِت به و ميدانيم,
است/ كافي مقدار همين به شرف عّزتو و افتخار گفت: ابوبكر

آرزويت بـه شـود مـبدل نـوميدي و يأس بـه امـيدت ابـوبكر, اي گـفت: عياش ابن
گـرانـبها سنگي آن وسط در كه هستند سرگين مرتب رشتة مانند بصره اهل نميرسي,
كه گرانبها سنگهاي رشتة مانند كوفه مردم مشخصاستو آنها ميان در سنگ اين و باشد
تميم از است/ بسياري نظاير را سنگها اين و گرانبهاست سنگهاي همين از نيز آن ميانة
بـن مـحمد ميبريم:] نام را افراد [اين كوفه تميم از نيز ما و برشمردي را احنف بصره,
عربها تمام از نيابت به كه ميكنيم مطرح عديسرا بن زرارة حاجببن بن عطارد عميربن
زمان در كه بود پيامبر>ص9 اصحاب از يكي نيز مقرن نعمانبن و گذاشت, گرو كمانشرا
بن منذر حسانبن ميشد, محسوب مسلمانان لشكرهاي تمام طPيهداِر اب, خطّ عمربن
ربـعي شـبثبـن ورقـاء, بـن عـتاب عرب سخاوتمند و كوفه بزرگ ضبه, بيت از ضرار
وي دربارة كه ربعي بن عكرمة و بود زبير مصعببن زمان در بصره مردم فرماندار تميمي,
كوفه تميم بزرگان اينها است> بسياري صاحبفضايل فيوضاتو منبع <عكرمه, گفتهاند:
افتخار هبيره بن مصقلة برابر در وائل بن بكر مسمعبن مالكبن به تو كه شگفتا هستند,
فـضيلت و شـرافت بـه طـالب>ع9 ابي عليبن حضرت نزد گروهي كه حالي در ميكني
و سـدوسي ثـور شقيقبـن و معمر خالدبن ميتوان ميان آن از كه دادند گواهي مصقله
يـزيدبـن و مـخزومي مـحدوج و منذر حصينبن و جابر حريثبن و منجوف سويدبن

شمرد/ بر را ذهلي شور قعقاعبن و شيباني رويمه
كه است باهله قبيلة از او زيرا ندارد ارتباطي تو به او مسلم, بن قتيبة به تو افتخار اما
لبيدبن بني در و صعصه عامربن قبيلة در قيس از را شرافت وي كرد/ تربيت را او حجاج
ولي كردي افتخار تا صد از يكي به تو, استو كرده كسب اسPمي جاهليـ شاعر ربيعه,
مـا, مـؤذِن طـالب>ع9, ابي عليبن حضرت ما, فرمانرواي ميكنم: خPصه تو براي من
مانند يكنفر بصره اهل از ميتواني, گر ا حال است; شريح ما, قاضِي و مسعود عبدا�بن
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بياور/ اينها

ماست/ كم حا عباس, عبدا�بن گفت: ابوبكر
و هستيم شما عليه عبدا� لشكريان و ياران پشتيبانان, نزديكان, از ما عياشگفت: ابن

سزاوارتريم/ او به شما از ما
خـادم مـالك, انسبـن است, مسـعود عـبدا�بـن شـما, مـؤذِن گـر ا گـفت: ابـوبكر

ماست/ مؤذن نيز پيامبر>ص9
بردم, نام من كه كساني بجز نيستند مقايسه قابل مسعود ابن و انس گفت: عياش ابن
قرار انس برابر در را نفر يك ما كه شدند كوفه وارد خدا>ص9 رسول ياراِن از نفر هفتاد

ميكنيم/ افتخار ديگر نفر ُنه شصتو به و ميدهيم
كه سيرين ابن و تابعان بزرِگ بصري, حسِن شماست, قاضي شريح, گر ا گفت: ابوبكر

ميباشند/ ما قاضياِن هستند, نمونه فقاهت, فضل در
اويس نيز ما ميكني, افتخار آنها به و برشمردي را نفر دو اين گر ا گفت: عياش ابن
اسود خثيم, ربيعبن استو پذيرفته مضر و ربيعه مانند قبيلههايي در كPمش كه را قرني
از اعور حارث و جبير سعيدبن سيره, پدرش و بريم بن هبيرة مسروقا, علقمه, يزيد, بن
از زمانش در او مانند تو و ميبريم, نام را طالب>ع9 ابي عليبن حضرت راويان و ياران
و مـيشنود آنـچه در حـافظهتر بـا را كسـي طور همين و نداري سراغ پيامبر>ص9 ياران
و عـربها و پيامبر>ص9 جنگهاي به گاهتر آ و حديث نقل در راستگوتر و دين در فقيهتر
بـن عـامر مـانند را كس هـيچ و نميشناسي شعر و غريبه علوم و واجبات الهي, حدود
گفت: وي كند, توصيف زيبايي اين به را پديدهاي هر بتواند كه نمييابي شعبي شراحيل
چهار بودند; گونه اين ميكردند, زندگي كوفه در روز آن كه اشخاصي همة كلي طور به
خـاندان زيـد آل تـميم, خـاندان زراره حاجببن داشت, وجود كوفه در عرب خاندان
يـمن/ خـاندان زبـيدي كـرب مـعدي قـيسبـن آل ربيعه, خاندان الجدين ذي آل قيس,
عباس كرب, معدي بن عمرو بودند: نفر چهار اسPم و جاهليت دوران در عرب دKوران
سعدبن لشكر كوفه مردم ثقفي/ ابومحجن و اسدي خويلد بن طليحه سلمي, مرداس بن
و بودند/ نهاوند و Kجلو خانقينو صفينو اصحابجملو و قادسيه جنگ ابيوقاصدر
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سعدبن نخعي, اشتر حارث مالكبن از: عبارتند هستند, اندك اسPم در كه آنان دKوران
اشـعث مـحمد عبدالرحمنبـن و ديلم نبرد فرمانده طايي, زيد بن عروة همداني, قيس

كندي/
و دزديـد را علي>ع9 حسينبن حضرت قطيفة كه است كسي همان او گفت: ابوبكر
مـيان بـه وي از نـامي كـه است شـايسته نـاميدند; قطيف عبدالرحمن را او كوفه, مردم

خنديد/ ابوبكر كPم از ابوالعباس نياوري/
تمامي و عراق اهل از گروهي و بصره و كوفه مردم كه است كسي او عياشگفت: ابن
حضرت و است بصره در قبيلهها آن از يكي تنها كه پيوستند او به كوفه در عرب قبايل

سرود: چنين آنها بارة در طالب>ع9 ابي عليبن
بـهشت وارد امـنيت و سـPمت بـا مـيگفتم هـمدان قبيلة به بودم بهشت دربان گر ا

بســ�م ادخــلي لهــمدان لقــــلت جـنة باب علي بوابا كنت لو و ١ـ

/ شويد١
كساني يا بيتشو اهل و علي>ع9 حسينبن قاتPن بردي, نام كه را كساني گفت: ابوبكر
اسـبان سـم زيـر را سـينههايشان و ربودند را اموالشان يا نكردند ياري را آنها كه بودند

كردند/ لگدمال
عليبن پدرش شما آوردي, رو سرزنش به و گذاشتي كنار را تفاخر عياشگفت: ابن
حسين>ع9 امام همراه كه نفري هفتاد از تن چهل عاشورا, روز در ُكشتيد, را طالب>ع9 ابي

كُشت/ را خود دشمن شهادت, از قبل يك هر و بودند كوفه اهل رسيدند شهادت به
آنها پيوستند/ بيگانگان به و گسستند را خويشاوندي رابطة كوفه, مردم گفت: ابوبكر
و دادنـد فـريب را او و هسـتيم تو همراه نفر صدهزار يك ما نوشتند حسين>ع9 امام به
بـه بـزرگ و كوچك از را خاندانش و امام>ع9 و تاختند وي بر آمد, امام>ع9 كه هنگامي
شـنيده مـاجرايـي چنين كس هيچ آيا رفتند, او خونخواهي به سپس رساندند, شهادت

است؟
خاندان زبير, ابن كه هنگامي و بود كوفه مردم از جدلي عبدا� ابو گفت: عياش ابن



٢٦٩ . يان بصر و كوفيان ميان تفاخر
بـه را اوضـاع خـداونـد, كه طوري به شتافت, آنها ياري به كرد, محاصره را هاشم بني

بود؟ آنها ميان در بصري نفر يك آيا داد, تغيير هاشم بني دلخواه
سيماي فرهنگ, و دانش سرزمين كوفه, ميگفت: كه حالي در برخاست, ابوالعباس
مقصد كوفه, و ميكنند زندگي جا آن حجاش قبيلة و است, عراق مردم خاستگاه و عراق
بـه مردم شبيهتريِن بصره, اهل و است شرافتمندان و برگزيده اصحاب منزل و جوينده

برخاست/ آنگاه هستند آنها
هبيره بن عمر يزيدبن نزد عراق مردم ميگويد: مدائني از نقل به كتابش در فقيه ابن
خالد هستند؟ ميوه بهترين داراي بصره و كوفه از يك كدام گفت: هبيره ابن و آمدند گرد

برشمرد/ را آنها صفات استو بهتر ما ميوة فرمانروا! اي گفت: صفوان بن
را برگزيده چيزهاي شما كه ندارم شكي امير! اي گفت: عجلي بشير عبدالرحمنبن
يـا نـفع به كه هستيم راضي ما گفت: عبدالرحمن بله/ گفت: وي ميفرستيد؟ خليفه نزد
عـبدالرحـمن مشان/ گفت: ميفرستي؟ خليفه نزد خرمايي نوع چه كني, حكم ما ضرر
گفت: ميفرستي؟ خرمايي چه پس نيست, بصره در خرما اين از دانه يك حتي گفت:
و هيرون خرماي گفت: ندارد, وجود بصره در نيز خرما اين گفت: عبدالرحمن نرسيان/
او نـزد خـرمايي نـوع چه افزود: و نميشود يافت بصره در هم خرما اين از گفت: ازاد/
تو و گفت: امير نيست/ بصره در هم نوع اين از گفت: عنبر/ خرماي گفت: امير ميبريد؟
برتر بصره از كوفه او حكم به و پايبند شهرش به كوفه امير هبيره, ابن چگونه كه ميداني

ميداند/ بهتر بصره از را كوفه ميوه زيرا است
از اعم مناظره محافل و مجالس گونه همه كه بود كوفه اميران و حكمرانان شيوة اين
گـاه هـر و مـيدادنـد تشكـيل ديگـر عـلوم از ايـنها جز يا لغوي نحوي, كPمي, فقهي,
وجـد بـه مـيشود, پـيروز بـصري شـخص بـر مسألهاي در كـوفيان از يكـي مـيديدند
خلقش ميان در خداوند سنت خويشو ديار به نسبت انساني هر حالت اين و ميآمدند,

نمييابيد/ دگرگوني و تغير خداوند, سنت در هرگز استو
شگفتانگيز رودخانههاي و نيزارها داراي ما گفت: پرسيدند, كوفه بارة در خالد از

طPست/ از ما سرزمين و خرما ما ميوة هستيم,
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سـرزمين و گسـتردهتر دريـاي از و است, وسـيعتر شـما از مـا زمـين گـفت: احنف

برخورداريم/ شما به نسبت حاصلخيزتري
رودخـانة و مـاليات و حـرير پارچـه و عاج و ساج درخت از ما گفت: هذلي ابوبكر

/Hق/ Jه ١٣٤٣ سال چاپ ,٢١٧ ص ,١ ج ا7ٔخبار, عيون قتيبه, ابن ١ـ

برخورداريم/ شما به نسبت بيشتري خروشاِن١



٢٧١ . كوفي خط يا عربي خط تاريخ
كوفي خط يا عربي خط تاريخ

مگر ميدانستند, را نوشتن آنها دهد نشان كه ندارد وجود مدركي عربها آثار ميان در
عربي ملتهاي وسيلة به جنوب شمالو سمت از آنها كه اين وجود با اسPم, اندگيپيشاز
ملتها اين مشهورين نهادند, جاي بر خويش از بسياري خطي آثار كه بودند شده احاطه
نـبطي حـرف بـا كـه شـمال در انباط و مينوشتند مسند حرف با كه بود يمن در حمير
صحرانشيني خوي زيرا است باقي بلقاء و حوران نواحي در آنها آثار كنون تا و مينوشتند
مـيرفت/ شـمار بـه تـمدن ابزار از نوشتن و بود, شده چيره مضر عرب يا حجازيان بر
و رفتار بودند, كرده سفر شام يا عراق به اسPم ظهور از قبل كه آنان از برخي بنابراين,
برخي بازگشتند/ و گفتند عاريت به آنها از را نوشتن و كردند كسب را شهرنشيني اخPق
از پس تا سرياني نبطيو ولي مينوشتند سرياني يا عبراني نبطي, حرف با را عربي آنها از
به >منسوب كوفي خط و نبطي از پس >دارج9 نسخي خط و يافت دوام اسPم فتوحات
حيره به خط اين زيرا ميگفتند حيري كوفي, خط به اسPم از پيش شد/ وارد كوفه9 شهر
در را كوفه مسلمانان, و بود اسPم از پيش عراق عربهاي شهر آن, و ميشد داده نسبت

ساختند/ آن كنار
جمله از مينوشتند را سرياني خط قلم, نوع چند با عراق در سريانيها كه معنا بدين
قرن در و مينوشتند, را مسيحيت كتابهاي آن با و ميگفتند >سطرنجيلي9 آن به كه قلمي
شمار به آنها نزد نهضت, آن عوامل از كه گرفتند فرا را خط آن عربها اسPم از پيش اول
شباهت يكديگر با خط دو آن نيز كنون تا و شد جدا خط همين از كوفي خط ميرفت,

دارند/
است/ اخـتPف كـرد, منتقل عربي كشورهاي به را خط آن كسي چه كه اين بارة در
بـن بشـر نـام به انبار از مردي و دادند انتقال را خط آن انبار, مردم كه است اين مشهور
انـبار از را خـط ايـن جـندل, دومـة كم حا عبدالملك بن كيدر ا برادر كندي, عبدالملك
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معاويه پدر و ابوسفيان خواهر اميه, ابن حرب دختر صهباه, با و رفت مكه به و آموخت
در اسPم ظهور هنگام كه افرادي تعداد لذا آموخت/ مكه مردم از گروهي به و كرد ازدواج

/١٧٧ ص ,٢ ج المزهر, ١ـ

كـه كـردهانـد توهم برخي رو, اين از يافت/ افزايش مينوشتند, قريش١ قبيلة از و مكه
كرد/ منتقل عربها به را خط كه است كسي نخستين اميه, سفيانبن

و گرفتند فرا حوران از را نبطي خط شام, با تجارتشان خPل در عربها كه اين خPصه
بـه اسـPم از پس خـط دو ايـن و آموختند عراق از را كوفي خط هجرت, از قبل اندكي

درآمد/ آنها نزد مشهور خط دو صورت
و كريم قرآن كوفي, خط با ميكردند: استفاده خط دو از آنها بگوييم كه است اين بهتر
نـوشتن بـراي نـجيلي سـطر از سريانيها آن, از قبل كه چنان مينوشتند را مذهبي متون

مينوشتند/ را معمولي نامههاي نبطي, خط با و ميكردند استفاده مسيحيت كتابهاي
صـورت به الف گر ا كه است اين آمده, نجيلي سطر از پس كوفي خط كه اين دليل
دستور يك اين و آن, شكل به رسد چه تا ميشود حذف بيايد, كلمه وسط در َمّد حرف
رواج مـجيد قـرآن نگـارش در ويـژه به اسPم اوايل در كه بود سرياني نوشتار در كلي
مينوشتند/ ظلمين ظالمين, جاي به كتبو كتاب, جاي به قاعده اين مبناي بر داشت/

رواج فن اين ولي بودند آشنا كتابت فّن با حجاز مردم كرد, ظهور اسPم كه هنگامي
بزرگ اصحاب از آنها بيشتِر كه ميدانستند نگارشرا نفر ١٩ تا ١٣ حدود فقط نداشتو
بـن طـلحه خـطاب, عمربن طالب>ع9, ابي عليبن حضرت جمله از بودند پيامبر>ص9
حاطب سفيان, ابي يزيدبن ُحذيفه, خالدبن سعيدبن فرزند دو ايان, و عثمان عبيدا�,
سعدبـن عبدا�بن عبداKشهل, بن ابوسلمة حضرمي بن عPء شمس, عبد بن عمرو بن
جـهيمبـن و مـعاويه فـرزندش و حـرب ابوسفيانبن عبدالغري, حويطببن سرح, ابي
ديوانهاي نويسندگاِن آنها ميان از آموختند/ كتابترا صحابه ساير سپس مخرمه/ صلتبن
اميه, وبني راشدين خلفاي دوران در و برخاستند كريم وقرآن نامهها و راشدين خلفاي
كـه شد تقسيم نوع چهار به مذكور خط آنها, روزگار در و نوشتند كوفي خط به را قرآن



٢٧٣ . كوفي خط يا عربي خط تاريخ
و زمانشبود نويسنده مشهورترين وي كرد/ مشتق قطبه نام به نويسندهاي را آنها از بعضي

مينوشت/ كتابهايي اميه بني براي
قلمهاي بر و شهرترسيد به عباسيان حكومت اوايل در عجPن كبن ضحا او, پساز
اوايـل تـا و افـزودند, قـلمهايي نـيز او جـز و حـماد اسحاقبن وي, از پس افزود/ قطبه

از: عبارتند كه رسيد قلم دوازده به عباسيان حكومت
قلم ٦ـ ثPثين قلم ٥ـ كبير مار اسطور قلم ٤ـ ديباج قلم ٣ـ سجPت قلم ٢ـ جليل قلم ١ـ
قـلم ١٢ـ قصص قلم ١١ـ عهود قلم ١٠ـ مدامرات قلم ٩ـ حرم قلم ٨ـ فتح قلم ٧ـ زنبور

حرفاج/
و ميگفتند عراقي آن به كه آمد وجود به خطي آمدند, كار سر بر هاشميان كه هنگامي
و رسـيد مأمـون زمـان بـه تـا بـود فـزوني بـه رو پـيوسته و است محقق خط همان اين,
شد پيدا محرر احول به مشهور مردي و پرداختند خود خطهاي اصPح به وي نويسندگاِن
نساخ, مرصع, قلم سپس كرد/ ابداع نيز خط نوع چندين و داد نظراتي آن شكال َا بارة در و

/٤٦٦ ص ,١ ج الظنون, كشف جلبي, ١ـ

وجود به حليه١ غبار قلم ذوالرياستينو سهل فضلبن آن, پديدآورندة به منسوب رياسي
شـمار بـه كـوفي خـطوط از آنها همة و يافت فزوني نيز شكل بيست از خطها و آمدند

ميروند/
تـا داشت رواج مـردم مـيان رسـمي غـير خـطهاي عنوان به نبطي يا نسخي خط اما
را مذكور خط و جست پيشي ديگران از /ق9 >ه ٣٢٨ سال متوفاي مقله ابن كه هنگامي
نـزد برد/ كار به ديوانها نوشتن در را آن و درآورد كنوني صورت به را آن و كرد اصPح
كرد/ منتقل نسخي قلم به كوفي قلم صورت از را خط مقله, ابن كه است مشهور مورخان
كوفي داشتند, رواج اسPم ظهور اوايل در خط دو اين كه است اين بر ما راسخ اعتقاد
چنان ميشد, برده كار به آن مانند و نامهها براي نبطي يا نسخي و آن نظير و كتابها براي
را كتابها نوشتن قابليت تا داد قرار زيبايي قاعدة بر را نسخي خط مقله, ابن گذشت/ كه
ازدواجـي قبالة سلطانيه, كتابخانة در قديم عربي خطهاي نمايشگاه در ما باشد/ داشته



كوفه تاريخ . ٢٧٤
شكل مستطيل پوستي روي بر /ق9 >ه ٢٦٤ سال هجري سوم قرن اواسط در كه ديديم
دسـتخط آن, پاييِن در و كوفي منظم خط با ازدواج عقد آن, باKي در بود/ شده نوشته
در و بـخشيد سامان را خط اين مقله ابن ولي نظمي/ بي نهايت در نسخ خط با گواهان

برد/ كار به كتابها نوشتن
در اصلي قلمهاي و شد/ تقسيم مختلفي انواع به مذكور نسخ خط سالها, گذشِت با
از پس ميشوند, تقسيم ِقسم چند به آنها از يك هر نسخيو كوفيو دوتاست عربي زبان
رقـاع/ و محقق ريحاني, تعليقي, نسخ, ثلث, بود: معروف قلم شش هجري, هفتم قرن
كه نوشتند رسالههايي و كتابها باره اين در و رسيدند شهرت به نويسندگان از بزرگي گروه
شكافتن حاKت و آنها تراشيدن راههاي و قلمها ماننِد بود خط ابزار بارة در آنها از برخي

/٤٦٧ ص ,١ ج الظنون, كشف ١ـ

اقسامي به خط پيوسته امروز, به تا و آن١ جز و كاغذ و مداد و دوات و قلم تراشيدن و

/٥٦ ,٥٤ ص ,٣ ج اس>مي, تمدن تاريخ ٢ـ

/ بود٢ خواهد گونه بدين سنّتتكامل بر بنا بخواهد خدا كه زماني تا و است, شده تقسيم
خط نام به عربي خط كنون ا ميگويد: ٣ ج ,١٥ ص اعشي, كتابصبح در قلقشندي
است/ موجود نيز حاضر حال در كه شده گرفته خط نوع چند آن از استو معروف كوفي
داراي كـه كـوفي خـط اصـل ميگويد: چنين ثلث قلم به راجع كتابش در حسين ابن

ميگردد/ باز بسط و تقوير به است, متنوعي اقسام
در آنچه رگههايشو كه است خطي آن و ميكنند تعبير لين خط به آن از كنون ا مقور:

آنها/ نظير و رقاع ثلث, مانند دارد, تمايل سمتپايين به است آن معناي
در افتادگي و پستي گونه هيچ استكه خطي آن ميگويندو يابس آن به كنون ا مبسوط:

هستند/ اصل دو اين ترتيب به دارد, وجود اKن كه خطهايي و محقق مانند نيست آن
خطهايي به كوفي از عربي خط كه بار نخستين است: گفته المنشي كتاباعانة مؤلف
عباسيان خPفت اوايل و اميه بني حكومت اواخر در شد, منتقل ميروند كار به كنون ا كه

بود/
يافت؟ شهرت اسPم ظهور ابتداي در كوفي خط تنها چگونه
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نيز خط و آنهاست, تمدن در پايگاه بزرگترين عربو تمدن خاستگاه اسPم, شك بي
است كرده تصريح بدان خلدون ابن كه چنان ميرود, شمار به آباداني آثار و تمدن ابزار از
بـي بـاديهنشينان, بـيشتِر كـه مـييابيم در رو اين <از ميگويد: چنين كتابش مقدمة در و
خواندنش بنويسد, يا بخواند كه هم كس هر و بخوانند و بنويسند نميتوانند و سوادند
بسـياري آبـادانـي از كـه شـهرهايي در را خـط آمـوزش نـيست/ كامل نوشتنش و دقيق
شهرها اين در صنعتخط استحكام براي راه آسانترين زيباترينو رساترين, برخوردارند
در كه را كشوري هر حّتي و شد وارد كه شهرها از بسياري به اسPم ترديد بي مييابيم>/
آيين به گرفت, قرار اسPم سلطة تحت رسوم, آدابو و زبان نظر از راشدين خلفاي زمان
تحت را جهان از بخشي و ميكنند افتخار خود بودِن عرب به امروزه خواند/ فرا اسPم
فـرا اسـPم آيـين بـه را ديگـر مـلتهاي آنـها كـه است عـلت ايـن بـه دارنـد, خود تسلط
امـر اين و شد نازل آنها زبان به قرآن همچنين و بودند كريم قرآن حامل و ميخواندند
فـتح را كشـوري آنـها هـرگاه و آورنـد روي عربي تعصبات به بيشتر آنان, تا شد باعث
رعايت اسPم از پس عربها كه چيزي بزرگترين ميپرداختند, آن آباداني به و ميكردند
ميان, آن از و بود كرده تأييد و پذيرفته را آن اسPم كه بود رسومشان و آداب ميكردند,
عراق مردم خط و بود حميري آنها خط و شد معروف يمن كشور در چه گر كه بود نوشتن
و يـافت انـتشار گرفتند, فرا را آن كه مسلمانان نخستين وسيله به ليكن داشت, نام جزم

نوشت/ را كتابها كه بود كسي نخستين پيشينيان, ميان از اسحاق ابن ميگويد: ٤٦٦ ص ,١ ج الظنون كشف در بن١ـ وليد براي روايات و شعر قرآن, نوشتن به را وي سعد, و بود مشهور خطي خوش به الهياج ابي بن گمارد/خالد يكـيعبدالملك ميزيستند/ رشيد روزگار در كه برد نام را كوفي مهدي و بصري خشنام ميتوان قرآن نويسندگاِن ديگر مينوشت/از را كوفه خبرگاِن و بزرگان قرآنهاي معتصم, دوران در كه بود ابوحدي آنها از ديگر

پـيروي آنـها از مسـلمانها هـمة روزگـار, آن در و نگـاشتند١ خـط ايـن بـا را قرآن آنان,
شد/ آن جايگزين كوفي خط رفتو بين از يمن حميري دستخط سرانجام, ميكردند,

كر ذ آن تاريخ ولي ديدم كوفه در مسلمانان آرامگاههاي از يكي روي بر را نوشته اين
شود/ مشخص ما براي آن زمان كام� تا است نشده
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كوفي خط از نمونههايي

الرحـمن بسـما� با كه العظيم> <العلي با را آيةالكرسي نوشتار اين راست سمت در
آن آخر در و است توحيد سورة آن, چپ سمت در و ميبينيم است شده آغاز الرحيم
درود بيامرزد, و كند رحمت را او خداي كه است معمر بن جعفر آرامگاه اين شده: نوشته
اما التوفيق> ولي <ا� است/ آمده چنين نوشتار آن ذيل در و اوباد, خاندان محمدو بر خدا
است/ شده نوشته خاندانش و محمد بر صلوات گرفته قرار وسط در كه مربعي داخل

و بسما�الرحمنالرحيم از: عبارتند دارند, قرار پايين در كه شكل مستطيل سطر دو
مـن قـليل و اKوليـن مـن ثلة النعيم جنات في المقربون اولئك السابقون والسابقون آية:
بخوانيم/ نتوانستيم را ديگر سطرهاي اما و عليها, متكئين موضونه سرر علي اK̈خرين

صهبا, پدر اميه حرببن به آنها كتابت سند كه بودند انصار و مهاجران از وحي كاتبان
گذشت/ كه چنان ميرسد, تنهايي به بشر يا كندي عبدالملك بن بشر همسر
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كه نيست شكي و شد مشهور كوفي خط نام به آنان از پس و روزگار آن در آنها خِط
و بودند اسPم كاتبان نخستين كه كردند پيروي وحي كاتبان روش از مسلمانان آن, از پس
هـنگام, آن در است, شده گير فرا كوفي خّط نتيجه, در گرفتند, آنها از را حروف شكل
و يـافت زيـادي پـيشرفت اسـPم كـه اين تا نميكرد دعوت روش اين غير به كس هيچ

به صيدا در Hق/ Jه ١٣٣٢ سال در كه ,١٧-١٨ ص نباطي, عاملي احمدرضا شيخ استاد ع�مه از خط رسالة JمH/١ـ رسيد/ چاپ

شدند١ اختPف دچار اسPم اوامر اطاعت در كشورها و شدند, كنده شهرهايشپرا
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كوفه در سادات سران

مقدمه
نـقابة كـه است ايـن نـامگذاري اين سبب و است, سادات رياست منظور رياست:
اوايل در هستند/ پيامبر>ص9 خاندان آنها و ميشود مربوط مسلمانان سادات به اKشراف
بـودند/ احـترام مورد پيامبر>ص9 به نزديكي سبب به پيامبر>ص9 خاندان اسPم, ظهور
آنـها امور عهدهدار كه دادند قرار خودشان ميان از رئيسي پيامبر>ص9 خاندان بنابراين,
و پَست كارهاي از را آنها و بنويسد را وفاتها و وKدتها و كند ثبت را آنها نسبهاي و باشد
ديگـران حـقوق اداي بـه را آنها و كند مطالبه را آنها حقوق بدارد, حذر بر گناه ارتكاب
و خـراج از پـيامبر>ص9 خويشاوندان سهم در آنان كه حقوقي مطالبة در و كند, دعوت
از را خـودشان شـوهر بـي زنـهاي كـند, تقسيم آنها ميان و نيابت آنها از دارند, غنيمت

بدارد/ برحذر نيستند, آنها همتاي كه كساني با ازدواج
هاشم بني به نسبت را حق دوازده بايد نقيب ميگويد: ٤٧ ص مؤبد شرف در نبهاني

شود: عهدهدار
هستندو كوفه بيرون در يا و آن اهالي از ولي هستند كوفه در كه ساداتي نسب حفظ ١ـ

ميباشند/ آنجا اهالي از
ثـبت به دفترش در آنگاه و كند مشخص را ايشان قبيلة و شناسايي را آنان نسب ٢ـ

برساند/
كه كساني شناخت و آنها, نام ثبت و ميآيند دنيا به كه دختراني و پسران شناخت ٣ـ

نامشان/ كر ذ و ميميرند كوفه در
آنها واKي تبار و نسب شرافت با كه كند وادار رسومي و آداب رعايت به را آنها ٤ـ
آنـها مـيان در خـدا>ص9 رسـول حـرمت و باشند احترام مورد دلها در تا باشد همسان

بازگشت به فهرست
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ماَند/ محفوظ

نشود هيچكستحقير تا دارد, باز ناشايست خواستههاي و حرام شغلهاي از را آنها ٥ـ
نگيرد/ قرار ستم مورد و

را آن كه ديني برابر در تا دارد, برحذر حرمتي بي و تجاوز و گناهان انجام از را آنها ٦ـ
اين در باشند/ هوشيارتر بردند, ميان از كه زشتي كار مقابل در و غيرتمندتر كردند, ياري

نميورزد/ دشمني آنها با كس هيچ و نميكند نكوهش را آنها زباني هيچ صورت,
آنها بر ستم از را ديگران هم و شرافتشان سبب به مردم بر تسلط از را سادات هم ٧ـ
به و ميخواَند فرا جويي كينه و دشمني به را آنها امر, اين زيرا دارد باز نسبشان علت به
انس و محبت كه كند تشويق بايد نقيب همچنين, ميدارد, وا جستن دوري و خشونت
ايشان به نسبت دلهايشان و بيشتر آنان به مردم تاعPقة آورند, دست به را مردم دلهاي

شود/ كتر پا
گرفتن در نيز و نكنند ناتواني احساس تا باشد, آنها پشتيبان حقوقشان, گرفتن در ٨ـ
و كنند محروم حقوقشان از را حق صاحبان مبادا تا باشد ياورشان آنها از ديگران حقوق
گرفتن در آنان به كمك با و دادستان حقوقشان, گرفتن در آنان به كمك با ترتيب, بدين
را خـود حق هم آنها كه است آن عادKنه, رفتار زيرا باشد دادگر آنها, از ديگران حقوق

بپردازند/ را ديگران حق هم و بگيرند
بگيرد/ مسلمانان بيتالماِل از را حقوقشان آنها از نمايندگي به ٩ـ

نسبو تا باشند, كفوشان هم كه كساني با مگر كند جلوگيري زنهايشان ازدواج از ١٠ـ
شود/ حفظ شريفترند, زنان ساير از كه زنان اين احترام

پند از پس و درگذرد, آبرومند افراِد لغزِش از و كند اصPح را آنها كاِر خطا افراد ١١ـ
دهد/ قرار بخشش و عفو مورد را او دادن,

طبق را آنها و نگاهداري حفظو آن, فروع رشد و اصول حفظ با را آنها موقوفات ١٢ـ
رياست در شده, ياد موارد بر افزون و كند ساداتتقسيم ميان اوصاف[موقوفه] شرايطو

دارد: وجود نيز ديگر مورد پنج عمومي
كند/ داوري آنها ميان درگيري, هنگام ١ـ
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شود/ عهدهدار را يتيمانشان اموال سرپرستي ٢ـ

شوند/ گناه مرتكب كه هنگامي آنان بر الهي حدود اجراي ٣ـ
مـانع ولي است مشـخص يا نيست, مشخص آنها سرپرستهاي كه كنيزاني تزويج ٤ـ

ميشوند/ ازدواجشان
بـهبود كه هنگامي تا كند حكم سبكسران يا سفيهان يا ديوانگان محجوريت به ٥ـ

شوند/ عاقل يافته,
سوي از يا ميشود: انجام نفر سه از يكي سوي از تنها سادات, رياست مقام گذاري وا
است شده گذار وا وي به امور رسيدگي كه كسي يا دارد, اشراف امور تمام بر كه كم حا

/٩٢ ص السلطانيه, ا7حكام ماوردي, ١ـ

است/ رئيسكل١ منظور ـ كه رئيستاماKختيار يا و كشور فرمانده يا مختار, وزير مانند
اول مقام خPفت, از پس ميرفتو شمار به عالي مقامهاي از يكي سادات, زعامت
قـادر خليفه ذيل, قصيدة با سادات پيشواي رضي شريف سبب بدين داشت/ را احترام

ميدهد: قرار خطاب مورد چنين را عباسي با�
جـدا يكـديگر از و هسـتيم بزرگي سايبان زير ما كه كن توجه ما به اميرمؤمنان! اي
مقام, و شرافت در دو هر ما نيست تفاوتي گونه هيچ ما ميان افتخار, روز در نميشويم
از تو ولي بيبهرهام آن از من برخورداري حكومت امتياز از تو كه اين جز به داريم اصالت

pنـتفرق العــلياء دوحــة فــي فـاننا امـيرالمـؤمنين عطفا مـعرق٢ـ المـعالي فـي كـ�نا ابدا تفاوت الفخار يوم بيننا مـطوقما انت و مـنها عـاطل انـا فـانني مـيرتك الخ�فة pا

/ بهرهمندي٢ آن
واKيـي و عـظمت بر كه مينوشتند احكامي و عهدنامهها سادات, سران براي خلفا

ميكرد/ دKلت آنها مقام
دفـتر و حاجيان به دادن آب بارة در مينوشتند آنها براي كه عهدنامههايي بيشترين
پيوسته اسPمي حكومت ميرفت/ شمار به عالي طرحهاي از كه بود شكايتها به رسيدگي
ميدادند قرار احترام مورد را سادات زعامت عثماني, دولت زمان حتي دورانها تمام در و
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ديگر بر رسمي مراسم در سادات پيشواي دولت, اين در زيرا دارد ادامه كنون تا امر اين و

/٢٤٥ ص ,١ ج اس>مي, تمدن تاريخ ١ـ

/ ميشود١ داشته مقدم شيخاKسPم و نخستوزير حتي واKمقام دولتمردان
آنـها مـيان از و ميكنيم كر ذ شدند عهدهدار را كوفه زعامت كه كساني اسامي اينك
آنـها, از برخي كه چنان داشتند, هم با را حله و Pكرب و نجف زعامت كه بودند كساني
آنان از تعدادي و افزودند, بدان نيز را مردم شكايتهاي به رسيدگي و حاجيان سرپرستي

بودند: عراق نقيبان پيشواي
بـن احـمد قاسمبن فرزند وي بود, القاسم ابا او, كينة كه سبيعي حسين قاسمبن ١ـ
به كه بود, طالب>ع9 ابي عليبن امام حسنبن زيدبن حسنبن شديدبن علي عبدا�بن

شد/ داده نسبت سبيعيه نام به كوفه در محلهاي
احمد بن حمزة شاه عرب عليبن محمدبن الدين رضي فرزند مطهر, ناصرالدين ٢ـ
و نـجف زعامت ماهي, چند وي حسيني/ شديد علي عبدا�بن عبدالعظيمبن سيد بن

بود/ عهدهدار را كوفه و حله و Pكرب
محمد كابليبن اشتر عبدا� محمدبن بن جواد اعور حسن فرزند محمد, ابوجعفر ٣ـ

شد/ كشته كه بود حسني كيه ذ نفس ذي
وي شد/ برده نام پيشتر كه است حسني جواد اعور حسن فرزند حسين, ابوعبدا� ٤ـ
ششم قرن تا كه اين از پس و هستند معروف اشتر خاندان به كه دارد كوفه در بازماندگاني

شدند/ منقرض بود, باقي آنها از اندكي تعداد
جعفر ابي اديبحسنبن القاسم ابي فرزند شرف, كمال به ملقب محمد ابوالحسن ٥ـ
سـرپرستي و كـوفه زعـامت مـرتضي شريف و اقساسي محمد زاهدبن علي محمدبن
و بـزرگي نـيز او خاندان در و گزارده حج مردم با بار چندين و شد عهدهدار را حاجيان

ماند/ باقي رياست
ذي حسـين يـحييبـن يحييبن بن ُكَتيله علي حسينبن فرزند محمد, ابوالحسن ٦ـ

بود/ شهيد>ع9 زيد بن العبرة
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مذكور كتيله علي حسينبن دخبن به معروف علي محمدبن عليبن فرزند ناصر, ٧ـ

بود/
نقب كه مذكور كتيله علي حسينبن زيدبن ابيحسين بن ناصر فتح ابي فرزند زيد, ٨ـ

است/ كرده كر ذ را آن شجرهاش كتاب در عبدلي مهنا وابن بود كوفه نجفو
بـن اسـود زيـد اباالحسـن با وي سدره/ ابن به معروف محمد, الدين شرف سيد ٩ـ
به و شد جانشينوي و داد شكست را او سختگرفتو او بر و شد درگير كتيله حسينبن
هفت خود, از درگذشتو تا ُگزيد اقامت جا آن در /ق9 >ه ١٣٠٨ سال تا و كرد سفر نجف
سدره خاندان نام به و شدند كنده پرا و شد زياد آنها تعداد و نهاد جاي بر دختر پنج و پسر

يافتند/ شهرت
تـقي عبدا� عبدالحميدبن محمدبن طالب ابي فرزند عبدالحميد الدين جPل ١٠ـ
و نـجف زعـامت كه بود شناس نََسب و فاضل دانشمندي وي حسيني, اسامه بن نسابه
شد/ سپرده ك خا به نجف در درگذشتو /ق ه ٦٦٦ سال در گرفتو برعهده را كوفه

ابيحسن امير محمدبن الفتح ابي امير عبدا�بن طاهر ابي فرزند محمد ابوالفتح ١١ـ
بود/ حسيني ثاني عبيدا� عليبن ثالثبن عبيدا� بن اشتر محمد

شد/ برده نام پيشتر كه حسيني طاهر فتحبن ابي فرزند عمر محمد ابو ١٢ـ
حـاجيان, امـير مـحمد, عـلي ابي فرزند حاجيان, سرپرست احمد, عبدا� ابو ١٣ـ
بـه را طالبيان زعامت حياتش مدت طول در او شد/ برده نام كه اشتر محمد امير فرزند
حسيني احوال مسلم ابوالعPء برادرش و درگذشت /ق9 >ه ٣٨٩ سال در و داشت عهده

شد/ كشته آنجا نيز
محمد بركات ابي محمدبن طاهر ابي فرزند محمد, ابوالفتح الدين شمس امير ١٤ـ
بـا /ق9 >ه ٣٥٣ سـال در كـه كوفه/ كم حا محمد علي ابي احمدبن حسينبن زيدبن بن

است/ اشتر محمد الحسن ابي امير فرزند وي, گزارد/ حج حاجيان
فتح ابي فرزند كوفه, نقيب عمر, محمد ابي فرزند احمد, عبدا� ابو الدين شهاب ١٥ـ
الفـتح ابـي فـرزند كـوفه, نـقيب عبدا�, طاهر ابي فقيه فرزند كوفه, نقيب الدين, مجد

كوفه/ نقيب محمد,
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است/ كرده بيان گونه اين خطياش, مشجرة كتاب در نسبشرا عبيدلي مهنا ابن

محمدبن الدين شهاب عليبن محمدبن طاهر ابي فرزند البين, غراب ابوالعباس ١٦ـ
ابي امير محمدبن علي ابي احمدبن حسينبن زيدبن محمدبن البركات ابي بن طاهر ابي
در عبيدلي مهنا ابن و بود عهدهدار را كوفه و Pكرب نجف, زعامت كه اشتر محمد الحسن

است/ آورده ميان به وي از كري ذ مشجرهاش كتاب
فضل ابي عبدا� فرزند نجف, نقيب عدنان, نزار ابي فرزند ابوجعفر, عميدالدين ١٧ـ
فرزند حاجيان, امير محمد علي ابي احولبن مسلم عPء ابي بن مختار عمر علي ابي بن

اشتر/ محّمد امير
هـم با را نجف و كوفه سرپرستي وي كوفه, ناظر علي, ابوالقاسم الدين شمس ١٨ـ
وي خانة به ميگويد: المصنفين اسماء في الثمين الُدّر نام به كتابش در انجب ابن داشت///
بود, خودشنوشته كه شعرشرا ديوان و كرد پذيرايي من از گرمي به شدم, وارد كوفه در
از ناصر چون بود/ آورده گرد را كوفه اهل حسيني علوي فضPي وي كرد, هديه من به
وارد وي شود/ عهدهدار را طالبيان زعامت تا خواند فرا بغداد به را او شد, گاه آ وي فضل
قبول مورد وي خواسته و شد كوفه زعامت خواستار نوشتو دادخواستي و شد بغداد
در الدين شمس فرستاد/ وزير خانة به را خلعتي و نوشت را او حكم ناصر, و شد واقع
زعـيمالديـن خانة به بپوشانند, او بر زعامت خلعت ميخواستند روز آن صبِح كه شبي
بـر سـوار شبانه, وي ميباريد/ شديدي باران شب, آن در و رفت ك ضحا داربن استاد
راه بين در كرد/ حركت داشت, قرار مراتب باب پشت كه خانهاش سوي به و شد مركبي
بـردند/ خانهاش به تختي وسيلة به را او شكست, پايش و افتاد زمين به مركب روي از

شود/ طالبيان زعامت عهدهدار برادرش تا شد مقّرر داد, دست از را خود توان چون

/١٩ ص ا7ختصار, غاية ١ـ
را زعامت١ خلعت و داد تغيير بود, آمده حكم در كه را نامي اطروش, فخرالدين ١٩ـ
آن در شد/ زنداني كوفه در الدين شمس عباسي, ناصر فرمان به پوشانيد/ فخرالدين بر
و ناصر نزد واKيي منزلت و مقام معد محمدبن فقيه الدين صفي مادرش عموي روزگار,
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از و برساَند ياري را او تا نوشت صفيالدين به نامهاي الدين شمس داشت/ او قمي وزير

سرود: را قصيده اين و شود آزاد زندان از تا كند رسيدگي او كار به تا خواست وي
نعمتها گناهيم, بي ما كه اين وجود با ميشود چه را شما نيكي! و احسان بر قادران اي
داراي شما كه حالي در ميرانيد آبشخورها از را شتران چرا نرسيد ما به شما نيكيهاي و

النـعم مـنكم عـدتنا جــرم غــير مــن لكـم ما اpحسان علي قادرين يا شــيم١ـ مــورد ولديكــم وردهــا عـــن مـح�ٔة ديــدت دكــما اذا مــالي

/ هستيد١ پسنديدهاي خصلتهاي
سال تا و آمد دنيا به /ق9 >ه ٥٣٦ سال در وي كه است آمده ا�ختصار كتابغاية در
كراماتي از برخي بيان مقام در ص٧١ الغري, كتابفرحه در كه چنان زيست, /ق9 >ه ٥٨٤
به مغول ورود هنگام وي گويند است/ شده كر ذ داد, رخ سال همان رمضاِن ماه در كه

/٢٠٩ ص حاضرها, و النجف ماضي ٢ـ

/ شد٢ كشته بغداد
طاهر ابي يحييبن فخرالدين عامل فقيه ابن الدين زين به ملّقب هبةا�, ابوطاهر ٢٠ـ
احمد احمدبن نصر ابي الشرفبن مجد محمد عليبن ابيحسن الدين شمس هبةا�بن
سورادي اصم حسن فرزند سورا, در نقيبان پيشواي علي, تغلب ابي عليبن الفضل ابي
يحييبن بن عمر احمدبن بن نسابه يحييبنحسين فارسنقيببن محمد الحسن ابي ابن

بود/ العبره ذي حسين
ابـوطاهر, گفت: وي است/ شده كر ذ نيز ٢٥١ ص الطالب, عمدة كتاب در او نسب
٧٠١ سال در وي شد/ عهدهدار را آن جز و فرات شهرهاي رياست و طاهريان زعامت
او محاسن, صفيالدينبن خونخواهي به محاسن خاندان و رسيد بغداد حومة به /ق9 >ه
طرز به و كردند مال لگد را او و كرد صادر را وي قتل دستور ابوطاهر, سيد زيرا ُكشتند را
بُكشند/ را وي تا بود داد اجازه آنها به نيز >ادينه9 بغداد كم حا و رساندند قتل به فجيعي
ال�بن هبة الدين زين بزرگ, نقيب است: آمده ٧٤ و ٧٣ ص ا�ختصار, كتابغاية در
و كوفه و حّله شهرهاي رياست و حكومت و شد متولد /ق9 >ه ٦٦٧ سال در طاهر ابي
آنجـا در جـوانـمرد و كم حا سياستمدار, عنوان به وي شد, عهدهدار را Pكرب و نجف
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سـخاوت, نـظر از و مـيرود شـمار به طالبيان شريفترين از يكي امروزه او كرد/ اقامت
پـدرش است/ گـرفته پيشي خود همگنان از شرافت و بخشش نماز بزرگواري, نجابت,
گونه اين نيز تاجالدين برادرش بود/ دلها شادي و ديدگان روشني موجب فخرالدين, فقيه

بود/
بود/ كوفه عالِم كم حا نقيبو ابيطالب>ع9 عليبن حضرت ٢١ـ

بـه كـه ابوعبدا� شهيد زيد حسينبن يحييبن بن عمر احمدبن فرزند حسين, ٢٢ـ
بـه ديـنار ابن و گرفت را كوفي نسابه دينار ابن تعليقة و داشت اشتغال نسبها گردآوري

كرد/ استفاده آنها از يافتو دست او اوراق
الحسـن ابـي حاج علي امير شريف فرزندان از حمزه فخرالدين حسين ابو شريف ٢٣ـ
عـلي زيـدبـن حسـينبـن يحييبن محمدبن عليبن محمدبن حسنبن فرزند محمد,

بود/ شهيد>ع9
غـاية المـجدي, الطـالب, عـمدة كـتابهاي در زعـامتشان بـه كـه هستند كساني اينها

است/ شده تصريح عبيدلي مهنا ابن مشجره و ا�ختصار
آنـها بـه فراوان جستجوي عليرغم ما ولي بودهاند بسياري نقيبان كوفه, در شايد

نيافتيم/ دست
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كوفه قاضيان

مقدمه
داراي ـ درگـيريهاست و نـزاعـها در مـردم ميان داوري مقام آن, از منظور ـ قضاوت
مشكPت داوري كه كسي وجود از هيچگاه آفرينش ابتداي از انسان است/ زيادي سابقه
بودند/ آنها بزرگ و عاقل افراد قبيلهها, قاضيان است/ نبوده نياز بي گيرد, عهده به را وي
نظر از شخصي هرگاه ميرفتند/ شمار به نيز قبايل فرمانروايان و كمان حا آنها همچنين
و ميشد عهدهدار قبيلهاشرا حكومِت ميرسيد, خود رشِد كماِل به جسماني و عقPني
در ريشه كه بود نشينان بيابان حالت اين و ميكرد قضاوت آن دعاوي و مسائل مورد در

داشت/ فطرتشان
خردمندانشـان و پيشوايان نزد قضاوت براي و بودند گونه اين نيز جاهليت عربهاي
آنها از يك هر كه رسيدند شهرت به بزرگي گروه اسPم, از پيش قاضيان ميان از ميرفتند,
اقرع زراره, حاجببن از: عبارتند تميم قبيلة قاضيان ميپرداخت/ قضاوت به قبيلهاش در

فحاشن/ بن ربيعة حابسو بن
منافو عبد هاشمبن قريش, قبيله قاضيان و بود مسلمه غيPنبن ثقيف, قبيلة قاضي
وائـل عـاصبـن و پـيامبر>ص9 عموي عبدالمطلب, ابوطالببن هاشم, عبدالمطلببن

بودند/
اينها جز بودند, نوفل/// سلميبن كنانه قاضي و حذار بن ربيعة اسد, بني قبيلة قاضي
قبايل تمام ميان در كه هستند آنها جز ظربو عامربن و صيفي كثمبن ا مانند قاضياني نيز

بودند/ معروف
از قـبل قـضاوت, و ميرفتند/ نيز /// و منجمان و پيشگويان نزد قضاوت براي عربها

بود/ گونه اين اسPم ظهور

بازگشت به فهرست
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قضاوت مقام

شـمار بـه شـرعي دKيل از يكي و است ارجمندي و بزرگ منزلِت و مقام قضاوت,
و امـامان>ع9 پـيامبر, بـه كـه است عـامه ريـاست بـزرگ درخت از شـاخهاي و مـيرود
پـرتگاه در قـاضي زيـرا است زياد بسيار قضاوت, خطر دارد/ اختصاص آنها جانشينان

دارد/ قرار جهنم
وي بـا فـرمود, منصوب كوفه در قضاوت به را شريح علي>ع9 حضرت كه هنگامي
بـر حـضرت روزي دهـد/ ارجاع حضرت به را دعوا حكم, اجراي از قبل كه كرد شرط
در تيرهبخت و شقي انسان يا پيامبر جز كه نشستهاي جايي در شريح! اي فرمود: شريح

نمينشيند/ آن
كـه زمـاني تـا است اخگر دو بين قاضي زبان فرمود: كه شد, روايت پيامبر>ص9 از

دوزخ/ اهل يا است بهشت اهل يا گاه آن كند, قضاوت
كـفايي واجب بـاشد, داشته را آن شايستگي كه كسي هر بر را قضاوت اسPم, دين
ديگران از تكليف اين شود, قضاوت دار عهده كفايتي شخصبا گر ا كه طوري به ميداند
واجب باشد, دارا را قضاوت شرايط تمام كه كسي هر بر را آن اسPم, و ميشود/ برداشته
شايستگي كه شخصي آن, نزديك يا شهر آن در كه است صورتي در اين و داند مي عيني
و نباشد دشوار دادرسي براي او به رجوع كه نشود يافت او جز باشد, داشته را قضاوت
قاضي به مردم كه اين فرض بر البته است, عيني واجب او, براي قضاوت هنگام, اين در

باشند/ نداشته دسترسي ديگري قاضي به و باشند نيازمند
لذا است/ اجتهاد آنها از يكي كه كرده معيّن قاضي براي بسياري شرايط اسPم, دين
باشد رسيده باKيي مراتب به فضل و علم نظر از گرچه نميشود, اجرا مجتهد غير حكم
پيامبر>ص9 به قضاوت مقام ميدانيد, كه چنان كردهاند/ اجماع باره اين در مسلمانان زيرا
شييٍء في تنازعتم ِان (و ميفرمايند: كه خداوند كPم دليل به دارد اختصاص ائمه>ع9 و

دهيد/ ارجاع پيامبر و خدا به را آن كرديد, نزاع چيزي در هرگاه و :٥٩ نسا, ا@والرسول)١١ـ الي فردوه
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روا سـخن, ايـن براساس و شد بيان پيشتر قاضي شريح به علي>ع9 حضرت سخن
ائمة از آثاري و دارد, بستگي آنها اجازة به ائمه>ع9 و پيامبر جز اشخاصبه قضاوت بودن
را احكام استنباط توانايي كه مجتهدي ويژه به عادل مجتهد به آنان كه شده وارد >ع9 هديى

دادهاند/ قضاوت اجازة باشد, دارا شرعي دKيل از
كـه ايـن از فـرمود: صـادق>ع9 امـام كه كرده روايت فقيه كتاب در صدوق>ره9 شيخ
علوم از اندكي به كه شخصي به ولي اجتنابورزيده ببريد, ستمگران نزد را خود دعاوي
قـاضي عنوان به را او من چون برگزينيد داوري به را او و كنيد مراجعه دارد, گاهي آ ما

ببريد/ وي نزد را خود دعاوي كردهام, تعيين
و دوزخ اهل گروه, سه كه ميشوند تقسيم گروه چهار به قضات ميفرمايند: امام>ع9
است, جهنم اهل كند, قضاوت ستم به گاهي, آ با كه مردي هستند, بهشت اهل يكگروه
به گاهي آ بدون كه كسي استو دوزخ اهل نيز كند, حكم ناحق به گاهي, آ بدون كه مردي
بهشت اهل كند قضاوت حق به گاهي, آ با كه شخصي است/ دوزخ اهل كند, قضاوت حق

هستند/ فاسق كنند, نمي حكم است, كرده نازل خدا آنچه طبق بر كه كساني و :٤٧ . مائده ١ـ

درآية و الفاسقون)١ هم @فاولئك ا َانزل بما يحكم لم ميفرمايد:(من متعال خداوند است,
است/ آمده الكافرون هم ديگر,

طرفين از يكي كه است چيزي رشوه, و كرده حرام را قاضي گرفتن رشوه اسPم, دين
او بـه را مـخالفت راه كـه اين يا كند, حكم او نفع به ناحق به تا دهد مي قاضي به دعوا

شود/ دشمنشپيروز بر تا بياموزد
اكلوا لت الحكام الي بها وتدلوا بالباطل بينكم اموالكم اكلوا ت فرمود:(و0 متعال خداوند
امـوال از قسـمتي خـوردن براي و نخوريد خود ميان در ناحق به و باطل به را يكديگر اموال و :١٨٨ . بقره ندهيد/٢ـ قاضيان به را آن از قسمتي گناه, به مردم

با0ثم/)٢ الناس اموال من فريقا
زيرا است شمرده جايز را مسلمانان المال بيت از قاضي حقوق دريافت اسPم, آيين
استچون آنان مصالح از يكي قضاوت, و شده فراهم مسلمانان مصالح براي المال بيت
به قاضي كه است شايسته گرچه دارد/ بستگي قضاوت به مسلمانان امور انضباط و نظم
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و ورزد اجتناب حقوق دريافت از مسلمانان مصالح ساير به المال بيت اختصاص منظور
در جويي صرفه منظور به يا دين, امر در پرهيزكاري پارساييو روي از قاضيان از بسياري

نميكردند/ دريافت المال بيت از حقوقي مسلمانان, منافع
همين در داد/ آموزش قاضي شريح به را قضاوت شرايط و آداب علي>ع9 حضرت
گفت: كه كرده روايت كهيل بن سلمة از قاضي شرايط باب در كافي در كليني شيخ مورد,
تأخير به خويشرا َدين اداي كه افرادي به فرمود: شريح به كه شنيدم علي>ع9 حضرت از
به را مردم اموال كه ثروتمندان و توانمندان سوي از مردم پرداختحقوق به و مياندازند
خانههاي امPكو و بگير آنها از را مردم حقوق كنو رسيدگي و توجه ميدهند, كمان حا
اداي در متمكن مسلمان تأخير فرمود: كه شنيدم خدا>ص9 پيامبر از من بفروش/ را آنها
مورد ندارد, دارايي و خانه امPكو كه كسي استو مسلمانان ساير به ستم و ظلم َدينش

نميگيرد/ قرار مؤاخذه
هنگام بنابراين, كند/ جدا باطل از را آنها كه ميدارد وا حق به را مردم كسي تنها بدان
خويشاوندت تا كن رعايت را مواسات مسلمانان, ميان نشستن و گفتن سخن كردن, نگاه
از را خـوردن سوگند و نشود مأيوس عدالتت از تو دشمن نورزد طمع تو بيعدالتي در
كه بدان و است/ استوارتر قضاوت, در و دورتر گمراهي از كار اين زيرا بردار بّينه با مدعي
كه حّدي اجراي در كه كسي مگر هستند, عادل ديگر, برخي به نسبت مسلمانان از برخي
مـعروف بخل و دروغ شهادت به كه شخصي و باشد خورده تازيانه نكرده, توبه آن از
مـقّرر آن براي پاداشي خداوند كه قضاوت مجلس در رساندن آزار و ناراحتي از باشد/

ميدهد/ نيكويي اندوختة كند, قضاوت حق به كه كسي به و بپرهيز است, فرموده
حـPلي آن در كـه صلحي مگر است, جايز مسلمانان ميان صلحي هرگونه كه بدان
حـضور كـه كـرد ادعا شاهداني داشتن به كسي گر ا باشد, شده حPل حرامي يا حرام,
حاضر را آنها گر ا ولي بگير را او حق كرد, حاضر را آنها گر ا بده/ مهلت آنها به ندارند,
مسلمانان حقوق يا الهي حدود قصاصيا احكام اجراي از ميشود/ حكم او عليه نكرد,
مجلسقضاوت در و ـ بخواهد خدا گر ا ـ دهي اطPع من به قب� كه اين مگر كن, اجتناب

باشي/ سير كه اين مگر منشين,
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مجموعة آموخت, قاضي شريح به علي>ع9 حضرت كه جامعي و گهربار سخنان اين
رسا و مختصر صورت به قضاوت احكام بيشتِر آن, در است اسPمي قوانين از شايستهاي

است/ شده بيان
در و كـني راحـفظ چـيز سـه گر ا فرمود: خطاب عمربن به علي>ع9 حضرت روزي
جز چيزي هيچ كني, رها را آنها گر ا و ميكند كفايت را تو امور, ساير از بري كار به زندگي
اجراي فرمود: حضرت چيست؟ آنها اباالحسن! اي گفت: عمر نميرساند/ سود تو به آنها
درحـالت قـرآن بـراسـاس كـردن حكـم غـريبه, يـا خـويشاوند كس, هر بر الهي حدود
فـدايت! بـه جـانم گـفت: عـمر سياه/ و سرخ ميان عادKنه قضاوت و وخشم خشنودي

م/ ـ كنيد/ مراجعه HرهJكليني يعقوب بن محمد تأليف كافي, فروع از قضا كتاب به ١ـ

فرمودي/١ بيان رسا و مختصر
اس�م قضاوتدر

صاحب كرم>ص9 ا پيامبر گرفت, برعهده را قضاوت امر اسPم, در كه كسي نخستين
از يكي قضاوت زيرا شدند, قضاوت جانشينانشعهدهدار وي از پس بود/ اسPم شريعت
مسـتقيما خـلفا اسـPم صـدر در ميدانيد/ كه چنان است, حكومت به وابسته مقامهاي
حكومت دامنه كه اين تا نميكردند, گذار وا ديگر افراد به و ميگرفتند/ برعهده قضاوترا
مـركز در قضاوت كه شدند مجبور و يافت فزوني مسئوليتهايشان و يافت گسترش آنها
اين خلفا ميان از كه كسي نخستين كنند/ گذار وا ديگري شخص به را آن توابع حكومتو
قاضي عنوان به بود/ مدينه در وي همراه كه را ابودرداء او بود, خطاب عمربن كرد, را كار
اشعري موسي ابو به را كوفه قضاوت و شريح به را بصره قضاوت او, از پس و برگزيد

سپرد/
ميكردند/ منصوب را مصر قاضيان آنها و بود كمانش حا عهدة به قضاوت مصر, در
ميكرد, تعيين را كوفه و بصره مدينه, قاضيان كه طوري همان خواست خطاب عمربن
تا خواست او از عاصنوشتو عمروبن به نامهاي رو, اين از برگزيند/ نيز را مصر قاضي



٢٩١ . كوفه قاضيان
امر اين به داشته, اشتغال قضاوت به نيز جاهليت دوران در كه را ضبه يساربن كعببن
ولي كردم قضاوت جاهليت دوران در گفت: و كرد امتناع آن پذيرش از كعب ولي بگمارد
عـهدة بـر را قـضاوت عـاص, عمروبن لذا كنم/ رجوع آن به اسPم زمان در نيستم مايل
اين تا ميگمارد كار به را قاضيان مصر, كم حا پيوسته و العاصنهاد ابي قيسبن عثمانبن
مستقر مصر در را خويش حكومت ميخواستند آنها رسيد, عباس بني به حكومت كه

كردند/ گذار وا آنها به را قضايي امور سرپرستي لذا كنند,
حكـمرانـان تـوسط مسـتقيما كـه بـود مـصر قاضي اولين حضرمي, لهيعه عبدا�بن
سپس گمارد, كار اين به را او ق9 / >ه ١٥٥ سال در منصور جعفر ابو گويند: شد, منصوب

داشتند/ عهده بر عثماني حكومت زمان تا را مصر قضايِي اموِر سرپرستِي كمان, حا
و شد آباد كشور چون ميپرداخت, قضاوت منطقهايخاصبه در قاضي هر آغاز, در
به را آن از بخشي دادرسي بزرگ, شهرهاي در قاضي هر يافت, افزايش قاضيان تعداد
در ميكرد, منصوب را قاضيان كه بود كسي تنها خليفه, رشيد, زمان تا و داشت, عهده
و نـهاد عرصه به پا مشهور يوسف ابو قاضي و يافت وسعت بغداد او, حكومت دوران
كه است كسي نخستين وي داد, القضاه قاضي لقب او به و ميداشت, گرامي را او رشيد

شد/ خوانده نام اين به
و مـيكرد مـنصوب را شـهرها ساير و بغداد شهر قاضيان وي, از پس قاضيالقضاة
مـصر و انـدلس در كـماني حا و كردند پيروي آنها از بودند, عباسيان معاصر كه افرادي

ميكرد/ منصوب را قاضيان او و تعيين را قاضيالقضاة آنها شدند, آنها جانشين
به سپس بود, درگير طرفهاي ميان دادرسي تنها قاضي, وظيفة اسPم, ظهور آغاز در
كـارهاي به داشتند, اشتغال سياسي امور به كمان حا كه اين علت به و شرايط متقضاي
شمار در مسلمانان عموم حقوق از بعضي پسگيري لذاباز كردند, مي رسيدگي نيز ديگر
منع اموالشان در تصرف از كه كساني اموال به رسيدگي مانند: گرفت قرار قاضي وظايف
وقـفهاي و وصـيتها مـورد در وسـفيهان, مـفلسان يـتيمان, ديـوانگـان, مـانند: شـدهانـد
آنها قدرت دامنة كه آنجا تا دادهاند, دست از را همسرانشان كه كساني ترويج مسلمانان,
شناخت و نمايندگان و امنا شاهدان بررسي و ساختمانها و امنيتراهها به رسيدگي حد تا
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عنوان بيشتر هم اين از را قاضي وظايف كمان, حا از برخي يافت/ گسترش آنها عدالت
از يكي كه نهادند آنها عهدة بر را طوايف لشكرهاي در جهاد رهبري كه طوري به كردند
مـيرفت, روم در تاتبساز جنگ به مأمون زمان در وي است/ كثم ا يحييبن قاضيان آن
بـا� عـزيز و بـود انـدلس در امـوي ناصر عبدالرحمن قاضي سعيد منذربن طور همين
مدينه, و مكه شام, قضاوت سپس گماشتو مصر قضاوت به را نعمان عليبن فاطمي,
پيمانهها و وزنها و نقره و Pط عيار تعيين وامامتو خطابه امور مملكتشو تمام مغربو
و گرفت عهده بر را قضاوت بازوري محمد ابو /ق ه ٤٤١ سال در كرد/ گذار وا وي به را
هم با را وزارت و قضاوت مقام كه بود قاضيي تنها او و شد ملحق بدان نيز وزارت پست

شد/ اعطا ديگر قاضيان به نيز وي از پس مقام اين و داشت,
تمام در ولي بوده, دامنهدار بسيار قضاوت, مقام كرديد, مشاهده كه چنان گذشته, در
در است/ ميشده تحول و تغيير دستخوش نيز حكومتها تغيير با و نبوده گونه اين دورانها
پيماني, هم طريق از كه را خود موالِي را خود قبايل عربهاي تنها خلفا اسPم, ظهور اوايل
امـوال دريـافت از او نيازِي بي و شايستگي از و داشتند اختيار در سرپرستي يا بردگي
حكـومت اهـداف كـه زمـاني و ميگماردند قضاوت منصب به بودند, مطمئن ديگران,
نـظام بـه اسـPمي حكـومت و يافت تغيير سياسي مسائل به مذهبي مسائل از اسPمي
به كشور امور زمام آنگاه شد, تضعيف گذشته شرايط و شد تبديل سلطنتي و پادشاهي
حكـم و دعوا طرفين ميان داوري به قاضي وظايف تدريج وبه افتاده, عرب غير دست
مشخصي احوال به رسيدگي به امروزه كه تاحدي يافت, كاهش شخصي احوال در كردن

است/ شده محدود مدني دادگاه در
دعـوا طرفين هرگاه و مينشستند مردم ميان مساجد, در حكم صدور براي قاضيان
طالب>ع9 ابي عليبن حضرت ميكردند, قضاوت آنها ميان جا همان ميكردند, مراجعه
و القضاءات دكة به معروف كه محلي در و كوفه جامع مسجد در خPفتش دوران در نيز
دعـوا طرفين ميان قضاوت براي داشت, قرار الطلشت بيت به معروف موضعي كنار در

مينشست/
بر واKحسان9 بالعدل يامر ا� >ان جمله كه داشت وجود كوچكي ستون جا, آن در
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را ديگر آثار كه >چنان بردند بين از را آن ستمگر, كمان حا ولي بود, شده نوشته آن روي

نيست/ باقي آن از نشانهاي و اثر هيچ امروزه كردند9 محو
پرزحمتو كارهاي از را قضاوت امر اسPم, دستورهاي به توجه با مردم گذشته, در
حقي صاحب عليه قاضي گاهي و است سنگيني مسئوليت چون ميدانستند, ك خطرنا
وافـراد دانشـمندان است/ مسـئول او قـبال در و مـيدارد روا ستم او بر و ميكند حكم
به هم موارد از بسياري در و ميكردند امتناع قضاوت پذيرفتن از اوقات بيشتر پرهيزكار
كار برابر در احتياط, و تقوا روي از قاضيان از برخي ميشدند, مجبور قضاوت پذيرش

نميكردند/ ماهيانه حقوق تقاضاي قضاوت
قرائت با و ميآوردند جامع مسجد به را او ميكردند, منصوب را قاضي كه هنگامي
طـبق بـر و بود آزاد حكم صدور در قاضي و ميكردند برپا جشني وي, قضاوت حكم
با ولي كند, حكم مذاهب از يكي طبق كه نبود مجبور و ميداد حكم اجتهادش مذهبو
در عثماني دولت سلطة تحت اسPمي كشورهاي بيشتِر كه اين از پس و روزگار گذشت
رسيد جايي به كار سرانجام, بودند, نعمان حنيفه, ابي پيرو حكمرانانش بيشتر كه آمدند

م/ ـ ميكند حكم مذهبش طبق اجباري گونه هيچ بدون قاضي هر حاضر, عصر در ولي ١ـ

/ ميگرفت١ صورت آنان مذهبپيشواي طبق بر تنها بايد قضاوت كه
عمرخطاب, ميشده, تغيير دستخوش مختلف زمانهاي و حكومتها در قاضي حقوق
كرد معيّن درهم يكصد را او ماهيانه حقوق و كرد منصوب بصره قاضي عنوان به را شريح
همين بر راشدين خلفاي زمان در قاضيان حقوق داد, قرار او براي نيز گندم از سهمي و
ساير و لشكريان افزايشحقوق مانند افزايشيافت اميه بني زمان در كه اين تا بود, منوال

كارگزاران/
نخستين الهيعه, ابن رسيد/ ماه در دينار سي به مصر قاضي حقوق عباسيان, زمان در
سـمت ايـن بـه را او منصور گذشت كه چنان و كرد دريافت را حقوق اين كه بود كسي
حقوق كه حّدي تا يافت, زيادي افزايش قاضي حقوق مأمون, روزگار در كرد/ منصوب
و دويست حـدود يـعني درهـم هزار چهار به روز, آن در مصر قاضي مكدر, عيسيبن
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شده مقرر خاصي منظور به حقوق اين شايد است/ باKيي حقوق كه رسيد دينار هفتاد
قاضي حقوق ميكرد, دريافت مزايا عنوان به نيز دينار هزار آن, بر افزون وي چون بود,
حقوق اين كه كسي اولين رسيد/ سال در دينار هزار به بعد سال بيستواندي از پس مصر
سال در طولون احمدبن زمان در را مصر قضاوت كه بود قتيبه بن بكار كرد, دريافت را
حـقوق و يـافت افـزايش فـاطميان حكومت در قاضي حقوق شد/ عهدهدار ق / ه ٢٤٥
و هدايا, و آذوقه جز به البته رسيد; سال در دينار هزار دوازده به روز آن در القضاة قاضي
داشته ادامه شيوه همين آمدند, آنها از پس كه حكومتهايي و ايوبيان حكومت در شايد

است/
در قـاضي ماهيانة حقوق ميكرد, تغيير مختلف زمانهاي در بغداد در قاضي حقوق
نيز را خود جانشين و فقها از تن ده حقوِق آن, از كه بود دينار پانصد حدود معتضد زمان
تـا مـيشدند مـتعهد قـاضيان و درآمـد معاهده صورت به قضاوت سپس ميپرداخت/
نخستين شوارب, ابي عبدا�بنحسنبن و بپردازند سلطان يا خليفه به را قضاوت درآمد
صـورت بـه را قضاوت بابويه بن معزالدوله زمان در ق9 / >ه ٣٥٠ سال در كه بود كسي
سـاليانه تـا شد متعهد و كرد خود آِن از را بغداد القضاة قاضي لقب و پذيرفت معاهده
و حسبي امور ادارة آنها, و شد متداول وي از پس شيوه اين بپردازد, درهم هزار دويست

/٢٣٠ ـ ٢٢٥ صص ج١, اس>مي, تمدن تاريخ ١ـ

گرفتند/١ عهده به را امنيتي
دوران اواخـر تا كوفه شهرسازي هنگام از كه را كساني از زيادي گروه اسامي اينك

ميكنيم/ كر ذ داشتند, عهده بر را كوفه قضاوت آن از پس و عباسي
كرد/ منصوب كوفه قضاوت به را وي شريح, از قبل عمر جعد, ابي بن عروة ـ ١

دوران تا و شد, عهدهدار را كوفه قضاوت عمر زمان در قيس, حارثبن شريحبن ـ ٢
شـود, كوفه قاضي تا خواست شريح از مختار بود/ باقي منصب اين در معاويه يزيدبن
عدي حجربن عليه او است, عثمان طرفدار شريح گفتند: شنيدند, را خبر اين مردم چون
به را وخود نكرد, ابPغ كوفه مردم به داد او به عروه هانيبن كه را پيامي و داد شهادت



٢٩٥ . كوفه قاضيان
شد بيمار نيز عتبه عبدا�بن گمارد, قضاوت به را مسعود بن عتبة عبدا�بن و زد بيماري
نيز زبير عبدا�بن زمان در شريح گماشت, خود جانشيني به را طائي مالك عبدا�بن و
/ق9 >ه يا٨٠ /ق9 >ه ٧٩ يا /ق9 >ه ٧٨ يا /ق9 >ه ٧٦ سال در وي داشت/ برعهده را قضاوت

درگذشت/ كوفه در
قضاوت به عمر توسط غنم بن ثعلبة سهمبن عمربن يزيدبن بن ربيعة سلمانبن ـ ٣
كشته داد, روي /ق9 >ه ٣٠ سال در كه بلنجر جنگ در عثمان خPفت زمان در منصوبو

شد/
سال يك مدت به تا خواست او از زياد كه اميه عبدالرحمنبن اجدع مسروقبن ـ ٤
وي با قاضي شريح نميگرفت/ حقوقي قضاوت براي وي گيرد, برعهده را كوفه قضاوت

گذشت/ در واسط سلسله در /ق9 >ه ٦٣ سال در و ميكرد مشورت
ميگفتند نيز عمرو ابو اولخمي به كه قرشي, حارثه سويدبن عميربن عبدالملكبن ـ ٥
در /ق9 ١٣٦>ه سال در و قضاوتگمارد به را او ابيه, زيادبن داشت/ شهرت قبطي نام به و

داشت/ سال ١٠٣ مرگ هنگام وي گذشت/
مسـعود ابـن از كـPب/ بن زهرة قبيله همپيمان هذلي مسعود بن عتبة عبدا�بن ـ ٦
/ق9 >ه ٧٣ سال در و ميكرد قضاوت زبير مصعببن و مختار زمان در وي كه شده روايت

گذشت/ در /ق ه ٧٤ قولي به يا
شريح از پس او بود, قيس عبدا�بن عامربن او نام اشعري, موسي ابي بن بردة ابو ـ ٧
به تا كرد وادار را او جبير سعيدبن و شد, عهدهدار را كوفه قضاوت حجاج, درخواست به
يافت/ وفات /ق9 >ه ١٠٤ يا /ق9 >ه ١٠٣ سال در وي كند/ خدمت او وزير كاتبو عنوان
مـروان عـبدالمـلكبـن زمـان در او هذلي, مسعود بن عتبة عبدا�بن عبدا�بن ـ ٨
ايـنها جـز يـا /ق9 >ه ٩٥ قـولي بر بنا و /ق9 >ه ٩٤ سال در و گرفت عهده بر را قضاوت

درگذشت/
يمان بن حذيفة و سلمان گرفت, برعهده را كوفه قضاوت كندي, سلمه بن قرة ابو ـ ٩

كردهاند/ نقل را مطلب اين
به انصاري ليلي ابي عبدالرحمنبن عيسيبن عبدا�بن عبدالرحمنبن بكربن ـ ١٠



كوفه تاريخ . ٢٩٦
٢١٢ يا ق9 / ٢١١>ه سال در و شد معزول سپس بود, كوفه قاضي اندي و سال ده مدت

درگذشت/ كوفه در /ق9 >ه
شـيخ بـود/ كـوفه شرقي بخش قاضي و نخع قبيلة موKي نخعي, دراج نوحبن ـ ١١
او است/ آورده شـمار بـه صـادق>ع9 امـام يـاران از يكي را او رجالش كتاب در طوسي
است كرده روايت مسعود محمدبن از رجالش كتاب در كشي ميكرد, مخفي مذهبشرا
او, گفت: كردم سئوال دراج نوحبن بارة در كوفي احمد حمدانبن اباجعفر از گفت: كه
من گفت: پذيرفتي؟ را قضاوت امر چرا شد: گفته او به بود, كوفه قاضي و مذهب شيعه
گفتم: كردم, مشورت باره اين در جميل برادرم با روزي كه اين مگر نپذيرفتم را قضاوت
ق9 / >ه ١٨٢ سـال در وي نـدارم/ لبـاسي زيـرا گفت: نميشوي؟ حاضر مسجد در چرا

يافت/ وفات
ق9 / >ه ١٩ سال در و بود حمير قبيلة از كوفي عبدالشعبي شراحيلبن عامربن ـ ١٢
را او خطاب زيدبن عبدالرحمنبن عبدالحميدبن يافت/ پرورش همدان در و شد متولد
بـر را عـراق زمـامداري عبدالعزيز, بن عمر سوي از وي كرد/ منصوب كوفه قضاوت به

درگذشت/ آن جز يا ق9 / ١٠٣>ه سال در شعبي داشت, عهده
يـزيدبن زمـان در وي هـذلي, مسـعود عـبدا�بـن عـبدالرحـمنبـن قــاسمبـن ١٣ـ
ق9 / ١١٦>ه قولي به و ق9 / >ه ١٢٠ سال در و شد قضاوت عهدهدار مروان عبدالملكبن

نميكرد/ دريافت حقوقي گونه هيچ خود, دادرسي قضاوتو براي وي گذشت/ در
كوفه قاضي عبدا�, ابو هذلي مسعود عبدا�بن عبدالرحمنبن معنبن قاسمبن ـ ١٤
سال به وي بود, نيز نحوي و شاعر وي نميگرفت/ حقوقي مردم ميان داوري براي او بود/

سپرد/ جان قضاوت حال در ق9 / >ه ١٧٥
وي بود, علي>ع9 كاتبحضرت و همدان خاندان بزرگ همداني, نمران سعدبن ـ ١٥

شد/ منصوب قضاوت به زبير عبدا�بن سوي از
بود/ مروان عبدالملكبن وليدبن قاضي اشعري, موسي ابي بن بكر ابو ـ ١٦

شد/ منصوب قضاوت به عبدالملك يزيدبن سوي از كندي حسن حسينبن ـ ١٧
بـن عكـابة بـن ثـعلبة ذهـلبـن شـيبانبـن سدوسبـن قبيلة از دثار محارببن ـ ١٨



٢٩٧ . كوفه قاضيان
زمـان در و بـود قسـري عـبدا� خـالدبن قاضي مطرف, ابو وائل بكربن علي صعببن

درگذشت/ ق9 / >ه ١١٦ سال در قسري عبدا� خالدبن خPفت
بود قضاوت عهدهدار حكومتهشام زمان در همداني, اشوع عمروبن سعيدبن ـ ١٩

كرد/ فوت ق9 / >ه ١١٠ سال به قسري عبدا� خالدبن زمامداري دوران در و
قاضي انصاري, جPح احيحةبن بليلبن ليليبن ابي عبدالرحمنبن محمدبن ـ ٢٠
ابـي سوي از موسي عيسيبن حكومت زمان در وي از پس و بود عبدالملك بن هشام

درگذشت/ ق9 / >ه ١٤٨ سال در و شد منصوب كوفه قضاوت به سفاح العباس
بـن زيـد مـالكبـن بـن عـمرو بـن ضرار منذربن حسانبن شبرمةبن عبدا�بن ـ ٢١
/ >ه ٧٢ سال در و بود سخاوتمند و شاعر مردي او كوفي, شبرمه ابو ضبي مجله كعببن
مقام به عبدالملك بن هشام سوي از وي درگذشت, ق9 / >ه ١٤٤ سال در و شد متولد ق9

بود/ شده منصوب قضاوت
و بود شعبي عموي پسر و نويسنده و صائديان از همداني, اسماعيل سريبن ـ ٢٢

درگذشت/ ق9 / >ه ١٠٠ سال از پس و شد, قضاوت عهدهدار وي از پس
شد منصوب قضاوت به قسري عبدا� خالدبن سوي از بجلي, مسيب عيسيبن ـ ٢٣

درگذشت/ عباسي منصور جعفر ابي خPفت دوران در و
از و بـود كـوفه قـاضي او كوفي, عبدا� ابو محاربي اشعث جامعبن غيPنبن ـ ٢٤
عراق بر هبيره عمربن يزيدبن حكومت زمان در وي آموخت/ حديث ليلي ابي محمدبن
را او ق9 / >ه ١٣٢ سال در كوفه واسطو ميان ابتدايورودشان در سود, قبيله و سپرد جان

رساندند/ قتل به
عهده بر را قضاوت حمار مروان حكمراني زمان در محاربي, عاصم حجاجبن ـ ٢٥

سپرد/ جان اميه بني دوران در گرفتو
وهبيلبن اذهلبن اوسبنحارثبن شريكحارثبن ابي عبدا�بن شريكبن ـ ٢٦
بـا مـنصور جـعفر ابـو بود/ عبدا� ابو كنيهاش و مذحج قبيلة از نخع مالكبن سعيدبن
بود/ كوفه در جعفر ابو مرگ هنگام تا او و كرد منصوب كوفه قضاوِت مقام به را او اجبار,
بر كار از مدتي از پس و ابقا مقامش در را او گرفت, دست به را امور زمام مهدي, چون



كوفه تاريخ . ٢٩٨
چند هشتادو سّن در ق9 / >ه ١٧٧ سال قعده ذي ماه هPل شنبه, روز شريكدر كرد, كنار

يافت/ وفات كوفه در سالگي
ربيعه بن عامر بن ثعلبة حارثبن مالكبن بن معاوية طلقبن غياثبن حفصبن ـ ٢٧
به را او مدتي از پس و نهاد او عهده بر را بغداد شرقي بخش قضاوت هارون, عمر, ابو
ق9 / >ه ١٩٤ سال حجه ذي دهم يعني مرگش هنگام تا و كرد منصوب كوفه قاضي عنوان

داشت/ عهده بر را آن قضاوت
محدث فقيه, مفّسر, قرائت, ,استاد والبيان كوفي وابستة والبي, جبيره سعيدبن ـ ٢٨
پا به آشوب كوفه مردم ولي گمارده كوفه قضاوت به را او حجاج, بود بزرگان از يكي و
ابا و كرد عزل را او حجاج لذا است, قضاوت شايستة عرب, شخص تنها گفتند: و كردند
وي بـا مشـورت بدون تا داد دستور او به و كرد وي جانشين را اشعري موسي بن بردة

رساند/ قتل به ق9 / >ه ١٩٥ سال در را او سپس نكند, صادر حكمي
ق9 / >ه ١١٥ سال در و بود كوفه قاضي كوفي, عجلي نهاس بن عتيبة حكمبن ـ ٢٩

سپرد/ جان
سال در وي بود/ كوفه مسجد امام مذهبو شيعه قاضي انصاري, ثابت عديبن ـ ٣٠

گذشت/ در ق9 / ١١٦>ه
دو و پذيرفت را كوفه قضاوت اجبار با حافظ سلمي معتمر بن منصور عتاب ابو ـ ٣١

يافت/ وفات مدينه در ق9 / >ه ١٣٢ سال در و بود قاضي ماه
و زيست سـال نـود وي بـود/ عـاصم گرد شا كوفي, غافري سليمان حفصبن ـ ٣٢

گذشت/ در ق9 / >ه ١٨٠ سال در سرانجام
يافت/ وفات ق9 / >ه ١٨٤ سال در مذهبـ شيعه ـ كوفي غراب عليبن ـ ٣٣

مـورد واز بـود بـغداد و كـوفه قـاضي عمر ابو نخعي, طلق غياثبن حفصبن ـ ٣٤
درگذشت/ ق9 / >ه ١٩٤ سال آخر در وي ميرفت, شمار به اعمش ياران اعتمادترين

مـلقب كوفه راهب به عبادتش سبب به كوفي, اليامي جعفر ابو بديل احمدبن ـ ٣٥
رفت/ دنيا از عباسي مهدي روزگار به ق9 / >ه ٢٥٨ سال در او بود, شده

بـا� راضـي دوران در فقيه, كوفي حميري هارون محمدبن عليبن ابوالحسن ـ ٣٦



٢٩٩ . كوفه قاضيان
كشيد/ ك خا نقاب در روي ق9 / >ه ٣٢٣ سال در و شد قضاوت عهدهدار

داراي كـه جـرير مـحمدبـن گـرد شا بغدادي, ابوبكر شجره كاملبن احمدبن ـ ٣٧
سـال مـحرم در سرانجام و زيست سال نود وي ميباشد, نيز مختلف علوم در تأليفاتي

درگذشت/ معزالدوله روزگار در ق9 / >ه ٣٥٠
در را كوفه و منصور شهر قضاوت ضبي, بغدادي هارون حسينبن عبدا� ابو ـ ٣٨

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٢٩٨ سال در گرفتو عهده به با� قادر زمان
و قضاوتگمارد به را او مستنجد جعفر, ابو ثقفي محمد احمدبن عبدالواحدبن ـ ٣٩

بست/ فرو جهان از چشم ٥٥٥ ق9 / >ه سال در
كه نيست شكي استو شده گردآوري كنون تا كه است قاضيان از تعدادي اسامِي اين
عهدهدار شيعه زمامداران زمان در ويژه به آن تخريب زمان تا كوفه در بسياري اشخاص

شدند/ قضاوت



كوفه تاريخ . ٣٠٠
كوفه زمامداري

مقدمه
در را خود جانشين كم, حا يا سلطان و شهرهاست/ بر فرمانروايي وKيت, از منظور
حكومت شيوة اين ميگويند/ كارگزار آنها به اصطPح در كه ميگمارد وKيتها بر حكومت
وKيتهاي از يكي كردند, فتح را شام مسلمانان, كه هنگامي است/ داشته وجود ديرباز از
شامل اقليم هر كه ميشد تقسيم اقليم يازده به ميرفتو شمار به شرق وKيت نام به روم
بود/ بطريق oمعمو ميكرد حكومت آن در كه كارگزاري يا كم حا و بود روستا و شهر چند
روم كشـور شـرافـتمندان از گـروهي لقب كـه است بـطريرك از غير روميان نزد بطريق,
نفوذ روم, دولت در و بودند يافته پرورش روم شهر رسوم و آداب با گروه اين ميباشد/
به حكومت در نتوانستند و آمد پايين آنها مقام روم, كشور تقسيم از پس و داشتند زيادي
يـافت, امـتداد شـرقي كشـورهاي ديگـر و افـريقا تا روم كشور كه زماني بپردازند/ كار
لذا دارند/ نياز قدرتمند و متين سرپرستي به دور شهرهاي اين كه شد متوجه حكومت

كردند/ منصوب آنها جز و مصر شام, جمله از مستعمرات حكمراني به را آنها
سپاهياني و ميكرد زندگي آن مركز در كه بود كمي حا شام, اقليمهاي از يك هر در
بر كه ميكرد حكومت كل فرمانرواي يك كيه انطا در ميبردند سر به دژها در كه داشت
جمع او بود, وي دستور به اقليمها كمان نصبحا عزلو داشتو نظارت اقليمها اين تمام
داشت/ عهده بر نيز را حكومت كارهاي ساير و سپاهيان مخارج تأمين ماليات, آوري

فرمانروايكل و صورتبود همين به شهرها, و اقليمها به شدن تقسيم نظر از نيز مصر
داشت/ اقامت اسكندريه در آن

نـزديكي سـبب به آنها, كمان حا بسا چه و بودند گونه اين هم فارس كشور و عراق
بودند/ شام كمان حا از فرمانبردارتر پايتخت,

بازگشت به فهرست



٣٠١ . كوفه زمامداري

و مصر زمامداري به را او كه هنگامي كنيد/ مراجعه اشتر مالك به HعJطالب ابي بن علي حضرت عهدنامة به عهدنامه١ـ اين / شد آشفته بكر ابي بن محمد آن اميِر حكومت كه افتاد اتفاق زماني در اين, و گمارد آن آنتوابع الب�غه نهج در HرهJرضي شريف و نوشته HعJعلي حضرت كه است عهدنامهاي جامعترين و دارايطوpنيترين عهدنامه, اين مصر/ چاپ ١٥٣ ـ ص١١٩ ج٤, الحديد, ابي ابن شرح به كنيد رجوع است, كرده كر ذ JمHرا است/ شده ترجمه نيز خارجي زبانهاي به و است بسياري شرحهاي

اس�م١ زمان در و(يتها
هرگاه كردند, اقدام ديگر سرزمينهاي فتح به مسلمانان و كرد ظهور اسPم كه هنگامي
بـه را او حـركت از پـيش كـنند, اعـزام سـرزميني فـتح بـراي را فرماندهاي ميخواستند
كـند, فتح را جا آن گر ا كه ميكردند شرط او با يا ميكردند, منصوب ديار آن حكومت
سال در پيامبر>ص9 چه, بود/ پيامبر>ص9 روزگار از آنها اينروش و شد, خواهد آن كم حا
به مردم دعوت براي نامهاي همراه به را عاص عمروبن و انصاري زيد ابو ق9 / >ه هشتم
پـيروي رسـولش و خدا از و پذيرفتند را حق مردم گر >ا فرمود: آنها به و فرستاد اسPم
اسPم به را مردم و شود جماعت امام ابوزيد حكومتو عاصعهدهدار عمروبن كردند,

م/ ـ البلدان/ فتوح ب�ذري, ٢ـ

شد/٢ چنين و بياموزد9 را اسPم آداب و قرآن آنها به و كند دعوت
گسـيل شـام فتح براي گروههايي و گرفت دست به را امور زمام ابوبكر, كه هنگامي
اقليمي يا شهر فتح براي لشكري آنها از يكي براي هرگاه كه بود چنين او روش داشت,
وي ـ ميكرد منصوب ديار آن حكومت به را او سپاه, عزيمت از قبل ميشد, داده ترتيب
فرماندهي به سپاهي او بودند/ نفر سه آنها و ـ كرد رفتار چنين اعزامي گروه اولين درباره
و بـپيمايد را فلسطين به ايله راه عمدا تا داد دستور وي به و داد ترتيب عاص عمروبن
بـه تـبوك راه از تا داد دستور او به و آراست سفيان ابي يزيدبن براي نيز ديگر سپاهي
به و كند حركت اردن به تبوك مسير از تا كرد امر حسنه شرحبيلبن سپاه به و برود دمشق
گفت: آنها به و كرد گذار وا بود فتحش صدد در كه را سرزميني حكومت آنها از يك هر

ميجنگيد>/ او ركاب در كه است كسي شما فرمانده گرفت, در جنگ <هرگاه
شام تمام زمامداري به را جراح بن عبيدة ابو رسيد, حكومت به خطاب عمربن چون
مشـابه شـام در وي عـملكرد و كرد منصوب صلح و جنگ در فرماندهان فرماندهي و
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يك و بود كمي حا و كارگزار اقليم هر در كه صورت بدين بود/ فتح از پيش آن وضعيت
ولي كرديد/ مشاهده قب� كه چنان ميكرد, نظارت اقليمها كارگزاران كار بر كل فرمانرواي
چون گزيدند, بر آن جاي به را دمشق مسلمانان, داشتو اقامت كيه انطا در روم فرمانده
خطاب عمربن گفتة به كردن عمل منظور به بود نزديك عربي كشورهاي به و دور دريا از

نكنند/ اقامت شود, فاصله آنها و او ميان آب كه مكاني در مسلمانان كه
و مـالكيت, تا داشت شباهت بيشتر نظامي اشغال به كارگزاران زمامداري آغاز, در
اقـامت شـده, فتح شهرهاي اطراف در كه بودند لشكرياني همان كمان حا يا كارگزاران
كه بودند شده تقسيم نيروهايي به اسPم سپاه و ميگفتند, حاميه يا رابطه آنها به و داشتند
نـزديك نـه ميبردند, سر به صحرا نزديك ارودگاههايي در شد, گفته كه دKيلي به بنا

ساحل/
فـلسطين و اردن حـمص, دمشـق, در كـه شدند تقسيم سپاه چهار به شام لشكريان
و كـوفه در عـراق نيروهاي و ناميدند اخباد را اقليمها اين رو, اين از و ميكردند اقامت
و روسـتاها در و شـدند مسـتقر اسكندريه اطراف و فسطاط در مصر نيروهاي و بصره
از را آنـها خـطاب, عـمربن نـميكردند/ مـعاشرت آنها اهالي با و نشدند كن سا شهرها
در بـهار فـصل تـا آنـها گـرفت/ سـخت آنـها بـر و داشت بـرحـذر زراعت بـه پرداخـتن
و مـيپرداخـتند چـرا بـه مـرغزارهـا در اسـبهايشان و مـيبردند سـر به اردوگاههايشان
بودند نيز سادات از گروههايي آنها, همراه و ميگرداندند روستاها در را آنها پيروانشان

ميدادند/ زيادي اهميت آنها كردن فربه و اسبها پرورش به كه
كه آيد من نزد مردي <نبينم گفت: چنين مصر در سپاهيانش به عاصخطاب عمروبن
مردان مانند اسبان وضيعت به من كه بدانيد و باشد, كرده Kغر اسبشرا و فربه خودشرا
از مـقدار همان به نكند, رسيدگي اسبش به علت بدون كس هر پس ميكنم, رسيدگي

ميكنم>/ كم او سهم
گياهان وضعيت تا مينوشت قبيلهها تمام به عاص عمروبن ميرسيد, فرا بهار هرگاه
بـراسـاس عـربها بـرايـن, بـنا بـروند, خواستند جا هر و كنند گزارش وي به را لبنيات و
طـحا/ و اهـناس سـمنود, منوف, قبايل ويژه به شدند كنده پرا روستاها در قبيلههايشان
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تاريخ از قرن يك از پس و بود روميان و قبطيان از كنده آ اقليمها تمام در مصر روستاهاي
برابر دو دوم قرن اواسط در پيروانش و يافت انتشار مصر روستاهاي در اسPم هجرت,
كـه است آن مـطلب, ايـن مـؤيد يـافتند/ قـدرت سـوم قـرن در تـنها مسلمانان و شدند
شكست قبطيان هرگاه و نكردند بنا مسجدهايي روستاها در زمان اين از قبل مسسلمانان
را قـبطيان تـا نـبود آسان مسلمانان براي و ميافكندند رنج به را مسلمانان ميخوردند,
ق9 / ٢١٦>ه سـال در كـه اين تا بودند گونه اين پيوسته و آورند در خويش سلطة تحت

يافت/ رواج روستاها در اسPم و جنگيد آنها با مأمون
بود/ صورت همين به ق9 / >ه ٩٢ سال در مسلمانان فتح هنگام نيز اندلس وضعيت
كارهاي و گذاردند باقي خود پيشين ديني و سياسي اداري, نظام بر را اندلس مردم آنها
سپاه فرماندهي و رياستكل تنها و دادند/ قرار آنها اختيار در را آن امور ادارة حكومتو

گرفتند/ عهده بر را
مـركز بـه كه وKياتي مگر بود, گونه اين ظهورش اوايل در اسPم وKيتهاي وضعيت

عباس/ بني روزگار در عراق و اميه بني دوران در شام مانند بودند نزديك خPفت
آن كـه بـودند سـپاه فرماندهان استانداران, و فرمانداران راشدين, خلفاي دوران در
شهرهاي در سفر هنگام كمان حا از حفاظت آنها وظيفة مهمترين و كردند فتح را وKيتها

بود/ ماليات گرفتن و نماز اقامة شده, فتح
دوران اواسط تا عراق و شام مصر, همچون شده فتح كشورهاي در حكومتي كارهاي
سـرپرستي سـپس شـدند/ انجام فتح از پيش كشورها اين بر كم حا نظام طبق اميه, بني
كـه ايـن تـا شـد منتقل محلي حكومتهاي به راشدين خلفاي حكومت اواخر از وKيتها
سـپس كـرد, كامل مسلمان به ديوانها گذاري وا با را اسPم سلطة مروان, عبدالملكبن
نوع دو ليكن شد, متفاوتي سطحهاي داراي مكان و زمان مقتضاي به يافتو تنوع وKيتها
و اسـتكفا حكـومت بـود قسـم دو بر نيز عام حكومت خاص/ و عام داشتند: حكومت
كـارگزاران از يكـي بـراي خـليفه كـه بـود مـقامي تـفويض: يـا استكفا /Pاستي حكومت
واو ميكرد گذار خانوادهاشوا تمام و او به را منطقه آن حكومِت و برميگزيد شايستهاش
ميشد: امر هفت شامل او اختيارات دامنة و ميداد قرار اKختيار امورشتام همة در را
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مگر آذوقههايشان, ارزيابِي و مناطق در آنها منظم تقسيم و سپاهيان به رسيدگي ـ ١

باشد/ كرده آورد بر را آنها خليفه كه اين
كمان/ حا تعيين قضاوتو گرفتن عهده بر احكام, به رسيدگي ـ ٢

و امـور, ايـن در كارگزاران گماردِن كار به صدقات, گرفتن و ماليات آوري جمع ـ ٣
مستحقان/ ميان در آنها توزيع

آن حريم از دفاع و دين از جانبداري ـ ٤
شرعي/ حدود اجراي ـ ٥

نمازها/ در امامت ـ ٦
نيز را هشتم امر بايد باشد, هممرز دشمن با نظر مورد منطقة گر ا و حجاج, اعزام ـ ٧
بـه غـنايم خمس دادن و جنگ در غنيمتها تقسيم دشمن, با جهاد يعني شود, عهدهدار

دارند/ را آن دريافت شايستگي كه افرادي
دور حكـومت مركز از كه وKيتهايي ويژه به بودند, گونه اين اسPم وKيتهاي بيشتر
دوران در خراسان عباسو بني زمان در شام و مصر و اميه بني عهد در عراق مانند بودند

عباس/ بني و اميه بني
فرزندش و ابيه بن زياد از: بودند عبارت عراق در اميه بني دوران در استكفا كارگزاران
عمربن عبدالملك, بن مسلمة مهلب, يزيدبن يوسف, حجاجبن مروان, بشربن عبيدا�,
و عـبدالعـزيز, بـن عمر عبدا�بن ثقفي, عمر يوسفبن قسري, عبدا� خالدبن هبيره,
كوفه چون ميگفتند, العراقين9 >امارة آنها از يك هر حكومت به و هبيره, بن عمر يزيدبن

ميشد/ شامل نيز را بصره و
حكـومتش در كرديم, كر ذ قب� كه كيفيتي با مستقل كمي حا مانند آنها از اميري هر
كـارگزاران سـاير و بـود وي حكومت تحت كه را سرزمينهايي كارگزاران و ميكرد رفتار
به و ميداد سپاهيانش به آنها از و ميكرد جمعآوري را اموال ميكرد/ تعيين حكومتشرا
اموال از قدر هر و ميكرد صرف آن مانند و نهرها حفر و پلها ترميم در حكومت مقتضاي

ميفرستاد/ شام بيتالمال به ميماند, باقي وي نزد كه
از وي از پس عاصو عمروبن زبان از آن كم حا و بود, چنين اين نيز مصر وضعيت
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بيشتري استقPل ديگر, شهرهاي به نسبت مصر كم حا بسا چه و بود استكفا كارگزاران
كردن ياري از پس معاويه, دستور به بار آخرين براي كه عاص عمروبن ويژه به داشت,
زيادابيه به نسبت را حربه اين معاويه, شايد و شد آن عهدهدار علي>ع9 حضرت عليه وي
او كه زماني شعبه, بن مغيرة بارة در و كرد منصوب حكومتخراسان به را او كه هنگامي
كند/ تطميع را زيرك افراد اين وسيله, بدين تا برد كار به نيز گمارد, كوفه زمامداري به را
ليكن و ميرفتند, پيش برنامه همين طبق نيز آنان رسيد, عباس بني به حكومت چون
ميكردند/ گذار وا كارگزاران به را آن امور بندرت حكومت مركز به عراق نزديكي علت به
ماوراي در كه شهرهايي ديگر و خراسان و مصر شام, مانند دور مناطق در آنها عPوه, به
بـه داشـتند, قـرار مـاوراءالنـهر و تـرك شـهرهاي دورترين تا مشرق قسمت در و عراق

ميدادند/ تام اختيار كارگزاران
از يكي رشيد, شد, غالب حكومت در نفوذشان و يافتند قدرت برمكيان كه هنگامي
تمام و كرد, منصوب آفريقا تا انبار از مغرب تمام زمامداري به يحيي جعفربن نام به را آنها
فضليحيي برادرش به ق9 / >ه ١٧٦ سال در را ترك شهرهاي دورترين تا شروان از شرق
شام, به را خود فرمانداراِن و برگزيد خود پايتخت عنوان به را مصر جعفر, كرد/ گذار وا
خراسان به تا شد رهسپار حكومتش محل سوي به فضل ولي فرستاد آنها جز و افريقا
را ديگـري كسـاِن و داد تـغيير را كـارگزاران از بـرخـي كرد, رسيدگي كارها به او رسيد/

بازگشت/ عراق به و كرد آنها جانشين
نزديكانشان از برخي به را حكومتي كارهاي از بعضي خلفا, كه ميافتاد اتفاق بسيار
خليفه خود شهر در او و شود جانشينوي تا ميفرستاد را كسي نيز او و ميكردند, گذار وا

ميداد/ روي عباسيان حكومت در بيشتر مورد اين ميماند/
دولت يك به عباسيان حكومت تجزية به كه بود سببهايي جمله از استكفا حكومت
زنـدگي مسـتقل حكـمران يك مـانند خود, وKيت در فرماندار زيرا كرد, كمك مستقل
سكه ضرب خطبه, كم, حا نزد ماليات باقيماندة فرستادن چون مواردي در مگر ميكرد,
و بود زيرك فرمانداري هرگاه نداشت/ منافاتي استقPلش با كه ديگري امور و او نام به
يا ميكرد, عمل مستقل و ميآورد گرد را خود فرمان تحت مردم ميديد, خليفه از ضعفي
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شرطهاي يا و ميفرستاد بغداد در خليفه نزد كه معيني مال وسيله به يا كامل, استقPل با

ميكرد/ تعيين كه ديگري
اسـتقPل مـصر در طـولون ابـن خراسان, در طاهر ابن افريقا, در اغالبه روش اين با
امارت آن به ميرفتو شمار به عباسيان حكومت جزو همچنان نواحي اين ولي يافتند,

ميگفتند/ استكفا
فرمانداري به را ناحيهاي اجبار, روي از خليفه كه است اين منظور ـ Pاستي حكومت
خليفه و باشد كرده تصرف را ناحيه آن زور, با فرمانداري كه اين از پس البته كند/ گذار وا
بـر Pاستي با فرماندار ميكند/ گذار وا او به را سياسي امور ادارة و ابقا منصبش در را او
و مـيپرداخت كشور امور اداره و سياسي امور به مستقل طور به خود حكومت حوزة
بـايد كـه داشت شـرايـطي حكـومت اين ميكرد, اجرا را دين احكام وي, نظر با خليفه

از: عبارتند شرايط اين ميكرد, رعايت را آنها فرماندار
مردم/ امور به رسيدگي و پيامبر از جانشيني در امامت منصب حفظ ـ ١

ديني/ امور از اطاعت اظهار ـ ٢
شوند/ متحد دشمنان عليه مسلمانان تا وهمياري, مهرباني در كلمه وحدت ـ ٣

شود/ اجرا آنها در احكام و جايز مشروع حكومتهاي قراردادهاي ـ ٤
كند/ ادا را خود َدين بدهكار كه طوري به بگيرد را شرعي اموال كام� ـ ٥

كند/ اجرا هستند كيفر مستحق كه كساني به نسبت كامل طور به را الهي حدود ـ ٦
و وزيران كارگيري به Pاستي فرماندار وظيفه ورزد, اهتمام دين حفظ به فرماندار ـ ٧
كوچكي حكومتهاي و شد تجزيه حكومتها همين وسيله به عباسي دولت و بود/ آنها جز
همة و آن جز و اخشيديه غزنويان, بويه, آل حمدان حكومت مانند آمد وجود به آن در
او نـام بـه را سكـهها و دعا منبرها روي بر را خليفه كه بودند مستقلي حكومتهاي آنها,
او بـراي بـود, گـرفته قـرار تـوافـق مـورد كـه مـعّيني مـال سـاله هـر و ميكردند ضرب
ايـن از پس پـيوسته حكـومت وايـن ميكرد منصوب را فرماندارانش او و ميفرستادند
بـه نسبت مصر خديويان حكومت مانند مييافت, ادامه نيز بازماندگانش در فرماندار,

بود/ عامه حكومت درباره شده گفته آنچه عثماني/ دولت
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رسيدگي به بود منحصر فرماندار وظايف حكومت, نوع اين در خاص, حكومت اما
رعايت با دين حرمت از دفاع و اسPم كيان از حمايت و مردم امور تدبير سپاهيان, امور به
و ماليات يا كند, اجرا را احكام يا شود, قضاوت عهدهدار نميتوانست ولي الهي, حدود
بود/ شايستهتر وي از كار اين در قاضي كه نماز در امامت حتي كند جمعآوري صدقاترا
و مـيكرد تـعيين را مـاليات جمعآوري مأموران و قاضيان خليفه, حكومت, نوع اين در
اموال, همين از و ميكردند جمعآوري مركزي بيتالمال حساب به را ماليات مأموران,
حكومت دوران در خاص حكومتهاي تعداد ميكردند/ تأمين را آن جز و سپاهيان هزينه

بود/ كم عباسيان
عـمربن سـپاهيان, حـقوق كـردن مـعين و ديوانـها تدوين از پس را كارگزاران حقوق
ياسر عماربن كه هنگامي كرد, را كار اين كه بود كسي نخستين او و ميكرد/ تعيين خطاب
او حقوق نهاد, وي عهده بر را سپاهيان فرماندهِي و امامتجماعت و فرستاد كوفه به را
نـيز هـمراهـانش و مـؤذنها كاتبان, فرمانداران, براي و داد قرار ماه در درهم ششصد را
را مسـعود عبدا�بـن و زمين گيري اندازه براي را حنيف عثمانبن و كرد معين حقوقي
بـراي و كـرد منصوب بصره قضاوت به نيز را شريح وي فرستاد/ كوفه به قضاوت براي
كرد مقرر درهم هزار پنج را او ساليانه حقوق و داد قرار درهم ٥ و گوسفند روزيـــ ١عثمان

٤
درهم يكصد را شريح حقوق و روز در گوسفند ـــ ماه در درهم يكصد را عبدا� حقوق ١و

٤
كرد/ تعيين ماه در زمين جريب ده و

او زيرا داشت برتري آنها تمام بر ياسر عماربن كه ميشويد متوجه گذشت, آنچه از
عـمر, كـه هـنگامي مـيگفتند/ امـاره روز, آن در كـه بـود سپاه فرمانده و جماعت امام
معيّن درهم هزار ساليانه او براي كرد, منصوب شام حكومت به را سفيان ابي بن معاوية

كرد/
بـه معاويه آوردند/ دست به زيادي امتيازهاي مناطق, فرمانداران اميه, بني زمان در
حكومت لذا بخشيد/ آنها به را امتيازها اين ايشان, تشويق براي حكومتش, ادامة منظور
اختيارش در خواست چه هر و نهاد, ابيه زيادبن عهدة بر را سجستان و خراسان بصره,

داد/ انجام نيز مصر در عاص عمروبن دربارة را كار همين گذاشتو
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نواحي بر را سهل فضلبن مأمون, كه هنگامي دادند/ ادامه را روش اين نيز عباسيان
به نسبت فرمانداران حقوق و داد قرار درهم مليون سه را او ساليانة حقوق گمارد, شرقي

/١٣٤ و ١٢٨ صص ج١, اس>مي, تمدن تاريخ ١ـ

ميكرد/١ تغيير كار اهميت و گستردگي نوع,
طـبق را عـباسيان دوران تـا آن شـهرسازي ابـتداي از كـوفه فرمانداران اسامي اينك

ميكنيم: كر ذ ذيل در آورديم, دست به كه مطالبي
را آن و گزيد اقامت كوفه در و كرد فتح را قادسيه او اسحاق: ابيوقاصابو سعدبن ـ ١
حكومت به را عمربنخطابوي و ـ يافتيد گاهي آ گذشته در كه چنان ـ كرد تبديل شهر به
عزل را او سپس و منصوب سمت اين در را او مدتي نيز عثمان كرد, منصوب شهر اين
در و شد نابينا چندي پساز اقامتگزيد/ رآن د كمي مدت بازگشتو مدينه به سعد كرد/

شد/ دفن بقيع قبرستان در ُمرد عقيق در قصرش در ق9 / >ه ٥٥ سال
عزلش عفان عثمانبن منصوبو را او خطاب, عمربن عبدا�: ابو شعبه بن مغيرة ـ ٢
در پيوسته او و گمارد كوفه حكومت به را مغيره شد, خPفت عهدهدار معاويه چون كرد,

درگذشت/ ق9 / >ه ٥٠ سال در كه اين تا بود كوفه
ق9 / >ه ٣٧ سال در گمارد/ كوفه زمامداري به را او عمر يقظان: ابو ياسر بن عمار ـ ٣
داشت/ سال ٩٣ مرگ هنگام وي شد, سپرده ك خا به جا همان و كشته صفين جنگ در
وقاص, ابي سعدبن از پس ق9 / >ه ٢٥ سال در عثمان معيط: ابي بن عقبة وليدبن ـ ٤
عامركريز دختر اروي, مادرشان و عثمان مادرِي برادِر وي گمارد كوفه حكومت به را او

سپرد/ جان ق9 / >ه ٦١ سال در او كرد/ بركنار را او سپس عثمان بود/
را او عقبه وليدبن كردن بركنار از بعد عثمان العاص: سعيدبن العاصبن سعيدبن ـ ٥
و كـردند بـيرون را او ق9 / >ه ٣٤ سال در كوفه مردم و كرد منصوب كوفه حكومت به
ابـو نـيز او نـوشتند/ عثمان به نامهاي لذا شود, كوفه كم حا اشعري ابوموسي خواستند

كرد/ منصوب را اشعري موسي
علي>ع9 حضرت بود/ مسعود ابو كنيهاش بدري: انصاري ثعلبه بن عمرو بن عقبة ـ ٦
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درگذشت/ ق9 / >ه ٤٠ سال در وي كرد/ عزل را او بود, صفين جنگ عازم كه هنگامي

بود/ علي>ع9 حضرت فرماندار ق9 / >ه ٣٦ سال در شهاب بن عمارة ـ ٧
از اشـعر قبيله از حرب حضاربن سليمبن قيسبن عبدا�بن اشعري موسي ابو ـ ٨
به عثمان چون و گمارد بصره حكومت به را او عمر, ق9 / >ه ١٧ سال در صحابي: قحطان
رفت/ كوفه به موسي ابو كرد/ عزل را سپسوي و ابقا مقام اين در را او رسيد, زمامداري
عاص سعيدبن كه اين از پس ـ بگمارد, زمامداري به را او تا خواستند عثمان از كوفه مردم
كـرد/ مـنصوب كـوفه حكـومت بـه را او نـيز عثمان ـ گذشت كه چنان كردند, اخراج را
خـPفت بـه عـلي>ع9 حـضرت بود,چـون كوفه در عثمان شدن كشته زمان تا ابوموسي
حـضرت و آمـد پـيش جمل جنگ مدتي از پس فرمود/ ابقا منصب اين در را او رسيد,
كنند, جنگياري در را وي تا بخواهد آنها از تا فرستاد كوفه مردم نزد را شخصي علي>ع9
را او علي>ع9 حضرت لذا ورزند, خودداري جنگ از تا داد دستور آنها به ابوموسي ولي
و داد فريب را عمروبنعاصاو كه اين تا بود گونه اين حكميت زمان تا و كرد بركنار كار از

گذشت/ در ق9 / ٤٤>ه سال در بازگشتو كوفه به ابوموسي
سال در مرگ زمان تا و گمارد, كوفه و بصره حكومت به را او معاويه ابيه: بن زياد ـ ٩

بود/ جا آن حكومت عهدهدار ق9 / >ه ٥٣
سفيان ابي بن معاوية ق9 / ٥٣>ه سال در قرشي: فهري خالد قيسبن كبن ضحا ـ ١٠
عبدا�بن با بيعت به را مردم و رفت نيز او كرد/ منصوب را او ابيه, زيادبن مرگ از پس
شد, كشته راهط مرج در ق9 / ٦٥>ه سال در و جنگيد حكم مروانبن با و كرد دعوت زبير

شد/ متولد ق9 / ٥>ه سال در وي
به را او سفيان, ابي بن معاوية مخزومي: العيص ابي اسيدبن خالدبن عبدا�بن ـ ١١

گمارد/ كوفه زمامداري
را او معاويه, بود/ خزاعه قبيله از او عبدالغري: نفيلبن عمروبن زيدبن سعدبن ـ ١٢

گذشت/ در ق9 / ٥١>ه يا ٥٠ سال در وي كرد/ منصوب
خـواهـر حكـم, ام فـرزند وي ثقفي: ربيعه عثمانبن عبدا�بن عبدالرحمنبن ـ ١٣
كـوفه حكـومت به را او ق9 / >ه ٥٧ سال در معاويه دايياش بود/ سفيان ابي بن معاوية
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بـه پس كردند, بيرون را او كوفه مردم لذا نداشت, پسنديدهاي اخPق او كرد/ منصوب
گذشت/ در ق9 / >ه ٦٦ سال در و گمارد مصر حكومت به را او معاويه, بازگشتو شام
و بـود عـبدا� ابـو او كـنية خزرجـي: انصاري ثعلبه سعدبن بشيربن نعمانبن ـ ١٤
كوفه زمامداري عهدهدار سفيان, ابي معاويةبن سوي از كه ميرود شمار به كسي آخرين

رسيد/ قتل به ق9 / >ه ٦٥ سال در وي شد/
مـنصوب كوفه حكومت به را او زماني معاويه يزيدبن ابيه: زيادبن عبيدا�بن ـ ١٥
براي مردم دعوت منظور به ابيطالب>ع9 عقيلبن مسلمبن ق9 / >ه ٦٠ سال در كه كرد/
بود, بصره كم حا يزيد, سوي از عبيدا� قب� آمد/ كوفه به حسين>ع9 امام رساندن ياري
او يزيد بود/ انصاري بشير نعمانبن كوفه, كم حا روز, آن در افزود/ بدان نيز را سپسكوفه
ق9 / ٦٧>ه سـال در كـرد/ گـذار وا عـبيدا� به را شهر دو هر زمامداري و كرد كنار بر را

شد/ كشته ثقفي عبيد ابي بن مختار فرمانده اشتر, مالك ابراهيمبن توسط عبيدا�
ابيه, بن زياد سوي از وي قرشي: مخزومي عثمان بن عمر حريثبن عمروبن ـ ١٦
قرار خود جانشين را او ميرفت, بيرون كوفه از زياد هرگاه و شد كوفه حكومت عهدهدار
سپرد/ جان ق9 / >ه ٨٥ سال در سرانجام و بود نيز زياد عبيدا�بن جانشين وي, ميداد,
از پس او جمحي, جمع حذافةبن وهببن خلفبن اميةبن بن مسعود عامربن ـ ١٧
خـليفه كـه ايـن تا گرفت, دست به را كوفه زمامداري كوفه, مردم انتخاب به يزيد مرگ

شد/ منصوب كوفه حكومت به زبير عبدا�بن سوي از سپس شود/ تعيين
كوفه حكومت به را او ميرفت, مداين به مختار هرگاه اشعري: مالك سائببن ـ ١٨

ميگمارد/
يـاران از و انـصاري اوسـي خـطمة قـبيلة از او خطمي: زيد يزيدبن عبدا�بن ـ ١٩
و جمل جنگهاي در و يافت حضور حديبيه جنگ در كودكي در بود/ علي>ع9 حضرت
مكـه حكـومت بـه زبير عبدا�بن سوي از وي بود, علي>ع9 حضرت ركاب در صفين
جان ق9 / >ه ٧٠ سال حدود در عبدا� كرد/ گذار ويوا به را كوفه سپسزمامداري رسيد,

سپرد/
كوفه حكومت به را او زبير, ابن َعدوي: قرشي كعبي اسود مطيعبن عبدا�بن ـ ٢٠
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آن در و بازگشت مكه به وي كرد بيرون كوفه از را او عبيد ابي بن مختار و كرد, منصوب
به او سِر و رسيد قتل به گرفتو قرار حجاج محاصرة در زبير ابن همراه كه اين تا ماند جا
داد/ روي ق9 / >ه ٧٣ سال در واقعه اين شد/ فرستاده شام به صفوان و زبير ابن سِر همراه
را او عبدا� برادرش ق9 / >ه ٦٧ سال در قرشي: اسدي عوام بن زبير مصعببن ـ ٢١
سال اواخر در و كرد بركنار كار از را او سال يك مدت به سپس گمارد, بصره حكمراني به
در سرانـجام افزود/ بدان نيز را كوفه حكومت و كرد, منصوب را او مجددا ق9 / >ه ٦٨

كشتند/ را او مروان عبدالملكبن سپاه ق9 / >ه ٧١ سال
عمرمخزوم عبدا�بن بن مغيرة عمروبن ربيعه ابي بن ربيعة ابي عبدا� حارثبن ـ ٢٢
كـرده روايت كـرم>ص9 ا پـيامبر از مرسل طور به او بود, قباع به معروف مخزومي امير
گـذار وا وي به را كوفه زمامداري سپس گمارد/ بصره حكومت به را او زبير, ابن است/

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٧٠ سال از قبل حارث كرد/
حكـومت عـهدهدار مروان عبدالملكبن سوي از وي حارثي: عبدا� قطنبن ـ ٢٣

شد/ كوفه
بـرادرش فـرمان بـه او امـوي: قـرشي العـاص ابـي حكـمبـن مروانبن بشربن ـ ٢٤
و چهل سن در ق9 / >ه ٧٥ سال در و شد كوفه و بصره فرمانروايي عهدهدار عبدالملك,

درگذشت/ سالگي چند
كوفه زمامداري به را او مروان, عبدالملكبن ثقفي: حكم يوسفبن حجاجبن ـ ٢٥
داشت/ ظالمانه رفتاري مردم, با وي نهاد/ او عهده بر را بصره و كوفه حكومت و گمارد
گرفتيم, كه آماري <طبق است چنين كه كرده نقل مطلبي حسان بن هشام طريق از ترمذي
از آنان از گروهي و رسانيد> قتل به شكنجه زير را نفر هزار بيست و يكصد از بيش حجاج
تكفير را او آنان جز و شعبي نجود, ابي عاصمبن مجاهد, نخعي, جبير, سعيدبن جمله
بيايد شخصخود تبهكارترين با ملتي هر گر ا گفت: عبدالعزيز عمربن كه جا آن تا ج٨,كردند, البـلدان, مـعجم نـيز: و ا7عـيان, وفـيات نـيز: و ٢١٣ ـ ٢١٠ صص ج٢, التهذيب, تهذيب به كنيد رجوع م/١ـ ـ قبرص٢٨٠/ بر و مرد واسط در ق9 / >ه ٩٥ سال در حجاج ميشويم/١ چيره آنها بر حجاج, با ما و
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رفت/ ميان از و شد جاري آب او

حجاج, دستور به ق9 / >ه ٧٥ سال در او يعفور: ابو ثقفي شعبه بن مغيره بن عروة ـ ٢٦
ق9 / >ه ٩٠ سـال از پس و بـود خاندانش بزرگان از وي شد/ عهدهدار را كوفه حكومت

يافت/ وفات
به را او عبدالملك, وليدبن لهيا: خاندان از دمشقي سكسكي كبشه ابي يزيدبن ـ ٢٧
سـليمانبن خـPفت زمـان در ق9و / >ه ١٠٠ سـال از پس وي بـرگزيد/ خـود جـانشيني

درگذشت/ عبدالملك
سـليمانبـن بـود/ خـالد ابـو كـنيهاش ازدي: صـفره ابـي مـهلببـن بـن يــزيد ـ ٢٨
آن ميان كه جنگي از عبدالملكپس بن مسلمة و كرد منصوب ا اور مروان, عبدالملكبن
متولد ق9 / >ه ٥٣ سال در وي كشت/ را مهلب يزيدبن داد, رخ ق9 / >ه ١٠٢ سال در دو

شد/
كوفه فرمانروايي به مروان عبدالملكبن سليمانبن سوي از وي لخمي: حرمله ـ ٢٩

شد/ منصوب
كـوفه حكـومت به را او مروان, عبدالملكبن سليمانبن نهدي: حسان بشربن ـ ٣٠

گمارد/
به و بود عمر ابو وي كنية عدوي: خطاب زيدبن عبدالرحمنبن عبدالحميدبن ـ ٣١
ق9 / >ه ١٠٥ سال حدود در و شد عهدهدار را كوفه حكمراني عبدالعزيز, بن عمر دستور

يافت/ وفات حران در هشام حكومت زمان در و
كوفه حكمراني مروان, عبدالملكبن يزيدبن دستور به ذوشامه, عمر محمدبن ـ ٣٢

گرفت/ دست به را
بـه را او ق9 / >ه ١٠١ سـال در يـزيد بـرادرش مروان: عبدالملكبن بن مسلمة ـ ٣٣

درگذشت/ ق9 / >ه ١٢١ سال در وي گمارد/ بصره و كوفه فرمانروايي
منصوب كوفه حكومت به عبدالملك يزيدبن سوي از وي فزاري: هبيره بن عمر ـ ٣٤
خبري آن از پس و كرد بركنار را او عبدالملك, بن هشام ق9 / >ه ١٠٥ سال در سپس شد/

درگذشت/ ق9 / >ه ١١٠ سال در وي نيست/ دست در وي از
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هشام ق9 / >ه ١٠٥ سال در بجيله: قبيلة از قسري اسد يزيدبن عبدا�بن خالدبن ـ ٣٥
سال تا و گزيد اقامت كوفه در وي گمارد, بصره و كوفه زمامداري به را او عبدالملك, بن
را ثقفي عمر يوسفبن هشام, بود/ كوفه در كرد بركنار كار از را او هشام كه ق9 / >ه ١٢٠
را او يوسف و دهد قرار بازخواست مورد را خالد تا داد دستور او به و كرد وي جانشين
يزيد وليدبن حكومت زمان در و ق9 / >ه ١٢٦ سال در سپس داد, شكنجه و كرد زنداني
حضرت به كه بود متعصبي ناصبِي و زندقه به متهم خالد رسانيد/ قتل به را او حيره در

ميگفت/ ناسزا علي>ع9
سـال در و بـود ثـقفي ابـويعقوب او كـينة حكـم: محمدبـن عمربن يوسفبن ـ ٣٦
بـه را او عـبدالمك بـن هشـام قسـري, عـبدا� خالدبن شدن كشته از پس ق9 / ١٢١>ه
سـال اواخـر در كه اين تا بود, كوفه در وليد يزيدبن زمان تا وي گمارد/ كوفه حكمراني
سرانجام كرد/ زنداني دمشق در و دستگير را او سپس كرد/ بركنار را او يزيد ق9 / ١٢٣>ه

رسانيد/ قتل به را او پدرش خونخواهي به قسري خالد يزيدبن ق9 / ١٢٧>ه سال در
زمامداري عهدهدار عبدالملك, وليدبن يزيدبن دستور به وي جمهور: منصوربن ـ ٣٧

شد/ كوفه
بـه را او عـبدالمـلك, وليدبـن يزيدبن مروان: بن عبدالعزيز بن عمر عبدا�بن ـ ٣٨

كرد/ منصوب كوفه حكومت
ُاميه بني بزرِگ و يمامه اهل محمد, ابو وي كنية جرشي: موسي محّمدبن نضربن ـ ٣٩

درگذشت/ ق9 / >ه ٢٠٠ سال در و كرد منصوب را او حمار, مرواِن بود/
مروان دستور به سالگي پنج و چهل سّن در وي فزاري/ هبيره بن عمر يزيدبن ـ ٤٠
ق9ابـوجعفر / >ه ٣٢ سـال در سرانجام و شد عهدهدار را بصره و كوفه حكومت حمار,

كشت/ را او منصور,
مرة: تيمبن سعدبن كعببن عمروبن عثمانبن عبيدا�بن بن طلحة موسيبن ـ ٤١
را مطلب اين سپرد/ جان ق9 / >ه ١٠٣ سال در و بود كوفه در هبيره عمربن فرماندار وي

است/ كرده كر كتابطبقاتذ در سعد ابن
بود/ كوفه در هبيره عمربن فرماندار او مزني: عبدا� صقربن ـ ٤٢



كوفه تاريخ . ٣١٤
سـفاح عـمويش تـوسط وي عبدالمـطلب: عباسبن عبدا�بن عليبن داودبن ـ ٤٣
مكـه, مـدينه, حكومت و كرد عزل را او سپس شد, گمارده كوفه زمامداري به عباسي

درگذشت/ ق9 / >ه ١٣٣ سال در وي كرد/ گذار وا او به را طائف و يمامه يمن,
ق9 / >ه ١٣٢ سـال در عباس: عبدا�بن عليبن محمدبن موسيبن عيسيبن ـ ٤٤
داد قرار منصور وليعهد را او و كرد منصوب آن حومة و كوفه فرمانروايي به را او سفاح
از را او سپس كرد, عزل خويش عهدي وKيت از را او منصور ق9 / >ه ١٤٧ سال در ولي
بـه را واو كـرد راجـلب او رضـايت بسيار اموال دادن با و كرد بركنار هم كوفه حكومت
به مهدي ق9 / >ه ١٦٠ سال در كه هنگامي كرد, منصوب مهدي فرزندش عهدي وKيت
١٦٧ سال يعني مرگش زمان تا و كرد بركنار كار از را او تهديد, از پس رسيد, حكومت

ُگزيد/ اقامت كوفه در ق9 / >ه
زمامداري منصور, فرمان به او عباس: عبدا�بن عليبن سليمانبن محمدبن ـ ٤٥
سـال در وي شـد/ كـنار بـر او تـوسط ق9 / >ه ١٥٥ سـال در و گـرفت بـرعهده را كوفه

سپرد/ جان ق9 ١٧٣>ه
و منصور امنيتي نيروهاي رئيس زهير, مسيببن برادر وي صبي: زهير بن عمر ـ ٤٦
بـه را او ق9 / >ه ١٥٥ سال در سليمان محمدبن كردن بركنار از پس منصور بود/ مهدي

حكومتگمارد/
حكمراني عباسي مهدي دستور به وي ازدي: مهلب بن قبيصة حاتمبن روحبن ـ ٤٧
١٧١ سال در و گمارد كوفه و بصره فرمانروايي به را او مهدي سپس شد, عهدهدار را سند
آن حكومت ق9 / >ه ١٧٤ سال در مرگش زمان تا و كرد قيروان كم حا را او رشيد ق9 / >ه

داشت/ اختيار در را ديار
ابو كنيهاش كندي: اشعث محمدبن اسماعيلبن عمرانبن صباحبن اسحاقبن ـ ٤٨
مهدي, مرگ از پس و كرد گذار وا وي به را كوفه حكومت عباسي, مهدي بود, يعقوب

يافت/ وفات مصر در ق9 / >ه ٢٧٧ سال در او شد/ ابقا مقام اين در رشيد توسط
را كـوفه حكـمرانـِي عـباسي, مـهدي دسـتور به او اسماعيل: ابي اسماعيلبن ـ ٤٩

شد/ عهدهدار



٣١٥ . كوفه زمامداري
مـنصوب كـوفه فرمانروايي به را او عباسي, مهدي منصور: سعيدبن هاشمبن ـ ٥٠

كرد/
سـوي از او عباس/ عبدا�بن عليبن محمدبن موسيبن عيسيبن موسيبن ـ ٥١
و كرد/ ابقا مقام اين در را او رشيد, سپس گرفت, برعهده را كوفه حكومت عباسي هادي

رفت/ دنيا از بغداد در ق9 / >ه ١٨٣ سال در سرانجام
گمارد/ كوفه زمامداري به را او رشيد, جعفر: ابي يعقوببن ـ ٥٢

شد/ كوفه كم حا رشيد, فرمان به او ابراهيم: محمدبن ـ ٥٣
نهاد/ وي برعهدة را كوفه فرمانروايي رشيد, ابراهيم: محمدبن عبيدا�بن ـ ٥٤

منصوب كوفه حكومت به رشيد دستور به او عباسي: موسي عيسيبن عباسبن ـ ٥٥
شد/

كرد/ گذار وا وي به را كوفه زمامداري رشيد, جعفر: ابي بن جعفر ـ ٥٦
گرفت/ دست به را كوفه حكومت رشيد, دستور به عباسي: موسي عباسبن ـ ٥٧

عـليبـن حـضرت حسنبـن حسنبن جعفربن حسنبن عبدا�بن عبيدا�بن ـ ٥٨
شد/ منصوب كوفه حكمراني به عباسي مأمون سوي از وي ابيطالب>ع9:

بـه را وي مأمـون, بـرادرش ق9 / >ه ٢٠٤ سال در الرشيد: هارون عيسيبن ابو ـ ٥٩
گمارد/ كوفه فرمانروايي

وي عهدة بر را كوفه حكومت مأمون, وزير سهل, حسنبن منصور: سليمانبن ـ ٦٠
نهاد/

در و شد كوفه كم حا مأمون, برادر امين, دستور به او عيسي: موسيبن عباسبن ـ ٦١
بست/ فرو جهان از لبيسچشم در ق9 / >ه ١٩٩ سال

حسـنبن كـارگزار عبدالحميد; حميدبن علوي: جعفر موسيبن امام عباسبن ـ ٦٢
گمارد كوفه حكمراني به را او عباسي, مأمون زمان در هبيره ابن كاخ در مأمون وزير سهل,
دعا الرضا>ع9 موسي عليبن حضرت برادرش براي مأمون از پس تا داد دستور او به و

داد/ رخ ق9 / >ه ٢٠٢ سال در واقعه اين كند/
ابراهيم حكومت دوران در ق9 / >ه ٢٠٢ سال در كندي: صباح محمدبن فضلبن ـ ٦٣



كوفه تاريخ . ٣١٦
اورا كردند, حمله كوفه به آنها ياران و ابوالبط سپاه ساجور, سعيدبن كه هنگامي مهدي
بركنار را او شهرش مردم به نسبت او تمايل علت به سپس گماردند/ كوفه زمامداري به

كردند/ منصوب او جانشيني به را ديگري شخص كرده,
اباعبدا�, كه آن از وپس شد دار عهده را كوفه حكومت او فرج: ابي غسانبن ـ ٦٤

گماردند/ وي جانشيني به را شخصي و كردند كنار بر را او ُكشت, را سرايا ابي برادر
كوفه در او گرفت/ بدست را كوفه زمامداري وي ساجور: سعيدبن اخي هولبن ـ ٦٥

كنيد/ مراجعه بوpق چاپ ١٢٧ ص ,٦ ج اثير, ابن تاريخ در مطلب اين تفصيل به ١ـ

/ گريخت١ كوفه از هول وي ورود با و آمد عبدالحميد حميدبن كه اين تا بود
بـه را او مـعتمد, بـرادرش ق9 / >ه ٢٦١ سـال در مـوفق: ابواحمد ناصردينا� ـ ٦٦

كرد/ منصوب كوفه حكومت
دار عهده را كوفه فرمانروايي عباسي, مقتدر دوران در او شيباني: بنورقاء جعفر ـ ٦٧

شد/
ق9 / ٢٥٠>ه سال در وي هاشمي: سليمان جعفربن موسيبن ايوببنحسنبن ـ ٦٨
عـبدا�بـن محمدبن دستور به عباسي معتصمبن احمدبن مستعين خPفت زمان در و
عمربن يحييبن استكه سالي همان اين و شد منصوب كوفه حكمراني به خزاعي طاهر
و كـرد قيام كوفه در طالب>ع9 ابي عليبن حسينبن عليبن زيدبن حسينبن يحييبن

كنيد/ مراجعه ق9 / >ه ٢٥٠ سال حوادث در اثير ابن تاريخ در مطلب تفصيِل به ٢ـ

/ جنگيد٢ وي با طاهر عبدا�بن طاهر محمدبن
حكمراني به با� معتز دستور به او خزاعي: مالك بن حمزة نصيربن احمدبن ـ ٦٩

شد/ منصوب كوفه
ابـي عـليبـن حسـن حسنبن جعفربن حسنبن جعفربن محمدبن احمد ابو ـ ٧٠
/ >ه ٢٥١ سال در كه اين از پس البته كرد, گذار وا او به را كوفه زمامداري معتز, طالب>ع9
عـبدا�بـن بـن حـمزة احـمدبـن حسـينبـن نـام به علويان از يكي خاقان مزاحمبن ق9

داد/ شكست بود, كرده قيام كوفه در كه را ابيطالب>ع9 عليبن حسينبن
بـا شايد و آورديم دست به بسيار تPش و سعي با كه بود كوفه كمان حا اسامي اين



٣١٧ . كوفه زمامداري
يابيم/ گاهي آ آنها از بسياري از باشيم نتوانسته بررسي, و تحقيق وجود



كوفه تاريخ . ٣١٨
كوفه در خKفت صدارت

قـرن اواسـط در جـز صـفت ايـن و بود بلندپايه مقامهاي از يكي خPفت, صدارت
مـقامهاي از يكـي اصـل, در مـقام ايـن كـه رسـد مـي نـظر بـه نـميشد/ شـناخته هفتم
است/ مـيكرده اعـطا پـادشاه يـا فـرماندار كـه بـوده ريـاستي مـقام و ايرانيان حكومتي
كـارهاي بـه خود, خاص يا عام مسئوليت بنابر آن, از قسمتي يا كشور تمام در مقام اين
شدند, دار عهده را مقام اين هفتم قرن اواخر در كه افرادي كرد; مي رسيدگي حكومت

از: عبارتند
حكومتو ق9, / >ه ٦٦٧ سال متوّلد طاهر, ابي ا�بن هبة زينالدين بزرگ نقيب ـ ١
عـنوان بـه وي شـد/ عـهدهدار را Pكـرب و نـجف و كـوفه و حـّله شـهرهاي ســرپرستي

ا�بـن هـبة طاهر ابي بن يحيي فخرالدين عامل, فقيِه فرزند وي است/ زينالدين به ملّقب مذكور, هبةالدين ابـي١ـ بـن عـلي الفضل ابي احمد بن احمد نصر ابي بن شرف مجد محمد بن علي حسن ابي الدين حسينشمس بن يحيي بن نقيب فارس محمد الحسن ابي بن سوراوي اصم حسن فرزند نقيبان رئيس علي, آمدهتغلب چنين نيز ٢٥١ ص الطالب, عمدة كتاب در او نسب العبرة/ ذي حسين بن يحيي بن عمر احمد بن مراجعهنسابة آن به بيشتر اط�ع كسب منظور به كرديم/ كر ذ گونه اين ٢٠٥ ص النقباء, عداد كتاب در نيز ما م/است/ ـ كنيد

غـاية كـتاب مـؤلف / كـرد١ اقـامت جا آن در سخاوتمند شخصي رئيسو سياستمدار,
از و ميرود شمار به طالبيان شريفترين از يكي امروزه وي گويد: 9٧٤ ـ >ص٧٣ اKختصار
گرفته پيشي خود همگنان از شرافت بخششو نماز, بزرگواري, نجابت, سخاوت, نظر
تاجالدين برادرش و بود دل شادي و ديدگان روشني موجب فخرالدين فقيه پدرش بود,

بود/ گونه اين نيز
بـه دسـتجردانـي الديـن جمال عراق, كم حا دستور به طراح مظفربن فخرالدين ـ ٢
و زيـرك بـخشنده, سـخاوتمند, وي شـد/ مـنصوب مسـيب و كـوفه حــله, حكــومت
و رسيد صدارت مقام به بار چندين او داشتند/ بيم او از ومردم عربها بود, سياستمدار

بازگشت به فهرست



٣١٩ . كوفه در خ%فت صدارت
در او جسد بود/ چنين ق9 / >ه ٦٩٤ سال در شدنش كشته زمان تا او وضعيت شد, بركنار
سـال شـصت مـرگ هـنگام وي شد/ سپرده ك خا به جعفر>ع9 موسيبن حضرت حرم
صـاحب است/ بسـياري اشـعار داراي و مـيسرود خـوبي اشـعار فـخرالديـن, داشت/
آخرين وي كردهاند/ تعريف او شعرهاي از شمسالدين برادرش و جويني عPءالدينبن
ذيل اشعار سرود/ شدن كشته از قبل روز چند و بغداد در دارالنيابه زندان در را اشعارش

يافتم: او دستخط به را
مـقّدرات بـر و كـن رهـا است گـذشته بـيهودگي به عمرما ميگويند كه را سخن اين
زيـور زيـباترين صـبر, زيـرا كـن پـيشه صـبر آورد, روي تـو به مصيبتي گر ا باش شكيبا

است/ انسان
است: گفته وي كه جا آن تا

بـه بماند سالم آنها طول در انسان گر ا است آسان انسان براي روزگار حوادث تمام
از شرزه شير كه باشيد شماستخوشحال درانتظار كه سرنوشتي بر واي بگو, ستمگران
مظفر مرگ رفتم دنيا از من كه بمانيد نيامها در كه بگو ُبران شمشيرهاي به رفت شما ميان

القــــدر بــــه pيــــاتي واصــــبر فـــــــدعه هـدر عــمرنا مــن مــضي فــيما القــول البشــر١ـ بــه حـــليى مــــا اجــــمل فــــالصبر نــائبة نـــابتك ٕان الصــــبر العــــمرواســــتشعر طــــيها فــــي ســــالمًا غــــــدا اذا هــينة الدهــــر فــــي حــــادثه كــــل الذمــــرو الرئــــبالة فــــقد فــــقد طـــــــيبوا يــحكم و الغــايات مــن للــعتات القــــدرقـــل بــــه اودي فــــقد قــــري اغــــماد ال لدي المـرهفات السـيوف لبيض قل الظــــفرو بــــعده مــــن اعــــداءه فـــــليهني كـثب عـن الغــاب ليث المــظفر مــضي

/ ميشوند١ دشمنانشخوشحال وي از استپس شده نزديك بيشه شير
م/ ـ /ق9 >ه ٤٩٦ سال مبحثحوادث جامعه, كتابحوادث به كنيد >رجوع

به ق9 / >ه ٦٨٧ سال در و شد, عهدهدار را كوفه حكومت اربلي, عبدالعزيز عزالدين
قرضاز عنوان به سال آن در كه را اموالي تا داد دستور عراق در سعدالدوله اشراف, امير
بـاقيماندة بـه نسـبت مسئوKن و وKيتها فرمانداران سپس دهند/ پس باز گرفتهاند مردم
را بسياري اموال, لذا گرفتند, قرار بدرفتاري و بازخواست مورد بود, نزدشان كه اموالي
ولي بفروشد, را امPكش تا شد مجبور او و زدند را اربلي عبدالعزيز عزالدين دادند/ پس
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و تـنبيه سـبب بـه و بـود بـيمار او نـداد/ انـجام بودند, نهاده وي برعهدة كه را كارهايي

9/٤٥٤ صفحه جامعه, حوادث كتاب به كنيد >رجوع گذشت/ در پياپي شكنجههاي
عهدهدار را كوفه سرپرستي خفاجي شمال عليانبن طريف ابو ق9 / >ه ٢٧٤ سال در

م/ ـ /Hق / Jه ٣٧٤ سال حوادث در اثير ابن تاريخ ١ـ

ميرود/١ شمار به شمال بني امارت نخستين اين و شد



٣٢١ . كوفه مسكوكات
كوفه مسكوكات

كوفي خط با پولها اين ميكنيم/ كر ذ را كوفه مردم معاملة مورد پولهاي مبحث, اين در
عراق/ شهرهاي ساير يا بود كوفه يا سكه ضرب محل و بودند, شده ضرب

و درهم پولها آن و ميكردند معامله قيصر و كسرا پول با عربها اسPم, ظهور از پيش
ورق نقرهاي, پول به و عين طPيي, پول به آنها بود/ نقره از درهم طPو از دينار بود/ دينار
پولها, اين ارزش مPك ميگفتند/ وانق و حبه آن به كه داشتند نيز سربي پولهاي ميگفتند/
بر و داشت وزن مثقال يك كه بود Pط از قطعهاي دينار, از منظور چون بود كردن وزن
از منظور و بود/ شده ضرب سكه وي دستور به كه ميشد حك پادشاهي تصوير آن روي

ميگفتند/ وافي آن به كه است نقرهاي درهم وزن درهم,
برحسب بيشتر يا درهم ١٥ يا ١٣ تا بسا چه و بود درهم َده معادل آنها, نزد دينار هر

داشت/ قيمت اختPف شرايط,
oمـعمو كه عتق طبريه و است بغليه همان كه وافيه سوداء بودند: دسته دو بر پولها
يا جوارقيه آنها به كه داشتند نيز ديگري درهمهاي آنها ميكردند/ معامله اينپولها با مردم
كه سبك سمريه درهمهاي و بود مثقال شش درهم هر وزن كه ميگفتند سنگين سمريه

بودند/ فارسي درهمها اين تمام و بود, مثقال پنج آنها از يك هر وزن
رومي يا هرقلي ميشد: تقسيم گونه دو به عرب دينارهاي اسPم, ظهور از قبل اندكي
و رومـي ديـنارهاي بـا oمـعمو ولي بـودند, گـونه ايـن نيز درهمها ايراني, يا كسروي و
جذابيت و محبوبيت آنها نزد هرقلي دينارهاي لذا ميكردند, معامله فارسي درهمهاي

ساختند/ المثل ضرب آن درخشندگي و زيبايي براي كه حّدي تا داشت بسيار

اس�مي پولهاي
حـضرت كـه هـنگامي مـيكردند/ مـعامله رومـي و ايراني پولهاي با همچنان عربها
مPك ايشان و كرد تأييد را مكه مردم دادوستد شيوة شد, مبعوث پيامبري به محمد>ص9
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زماني است/ شده كر ذ مدينه ترازوي روايتي, در و داد, قرار مكه مردم ترازوي سنجشرا
كه هنگامي همچنين نداد/ آنها معاملة در تغييري هيچگونه رسيد, خPفت به ابوبكر كه

گذارد/ باقي صورت همان به و نكرد جلوگيري آن از شد, حكومت عهدهدار عمر
بود هيأتبصره آنها, از يكي آمدند/ وي نزد هيأتهايي رسيد فرا ق9 / >ه ١٨ سال چون
عمربنخطاب با آن جز و بصره مردم امور دربارة وي بود/ آنها ميان در قيس احنفبن كه
صورت همان به و كرد ضرب كسروي نقش با را درهمها عمر, آن, از پس كرد/ صحبت
و ا�9 رسول محمد < بعضي در و >الحمد�9 برخي در كه تفاوت اين با كردند, طرحريزي
را درهم َده هر وزن عمرش اواخر در و افزوده, وحده9 اKا� >Kاله ديگر سكههاي در

كرد/ معيّن مثقال شش
سـبب مروان, عبدالملكبن خPفت فصل در ج١, الحيوان, كتابحيات در دميري
مشهور كننده ضرب يك >نام بغل رأس ميگويد: كرده, كر ذ را بغلي به درهم نامگذاري
برروي كه ميكرد ضرب كسروي سكه خطاب عمربن براي اسPم زمان در است9 سكه
يعني >نوشخور9 بود شده نوشته فارسي به تخت زير و بود نقشبسته پادشاه تصوير آن

باد/ گوارايت بخور,
ضـرب كبر9 >ا�ا نقش با درهمهايي رسيد, حكومت به عفان عثمانبن كه هنگامي
سيزدهم چاپ ,٩٠٤ ص انگلستان, دائرةالمعارف ١٧ جلد از متخصصان از برخي كرد/
با مطابق ق9 / >ه ٤٠ سال در كه بود كسي نخستين علي>ع9 <حضرت كردهاند: نقل چنين

كنند>/ ضرب نقره بر را اسPمي سكههاي تا داد دستور بصره در ١٦٦م
حـضرت خـPفت دوران در است: آمـده چـنين ص٥٨ ج٤٩, مــقتطف, مــجله در
ا�9 >ولي بود شده ضرب كوفي خط با ق9 / >ه ٢٧ سال در كه سكهاي اطراف در علي>ع9

بود/ بسته نقش
كه ميكردند ضرب دانگ شش از سياهي ُخرد سكههاي معاويه, حكومت زمان در
كه زماني در هم زياد بودند/ كمتر حّبه دو و حّبه يك از و داشتند قيراطوزن پانزده حدود
َده هر وزن و كرد ضرب سكهها نوع اين از داشت, برعهده را بصره و كوفه فرمانداري
جـايگزين سكـهها ايـن نـوشت/ آن روي بـر جـمPتي و داد, قرار مثقال هفت را درهم
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به شمشير مردي تصوير آنها روي بر كه كرد ضرب نيز دينارهايي معاويه, شدند/ درهمها

بود/ شده حك بسته, كمر
شكل دايرهاي درهمهاي شد, عهدهدار را مكه حكومت زبير, عبدا�بن كه هنگامي
سكههايي كرد/ ضرب شكل دايرهاي درهمهاي كه بود شخصي اولين وي, كرد, ضرب
سكه اين اطراف در كوچكبود/ درشتو ناخوانا, ميشد, ضرب او حكومت از قبل كه
نقش والعدل9 بالوفاء >امرا� ديگر روي در و ا�9 رسول >محمد يكرو در عبدا�, اسم

بود/ بسته
را درهـم َده هر وزن و كرد ضرب درهمهايي عراق در نيز زبير مصعببن او, برادِر
دستور يوسفبه حجاجبن كه اين تا داد, مردم به اعطا مراسم در و كرد معين مثقال هفت
بـين از را زبـير9 >مـصعببـن فاسق روش ما گفت: و آمد عراق از مروان عبدالملكبن
داد/ تغيير را آن حجاج و كرد وضع قوانيني زبير9 >مصعببن منافق كه اين با و ميبريم

بـه ـ زبـير فـرزندان ـ مـصعب و عـبدا� شـدن ُكشـته از بـعد حكومت, كه هنگامي
و ديـنارها ضـرب و وزنـها پـولها, ق9 / >ه ٧٦ سـال در وي رسيد, مروان عبدالملكبن
قيراط دو بيستو را دينار وزن شامي, حسبپول بر او داد, قرار بررسي مورد را درهمها
حّبه چهار معادل قيراط, كرد/ معيّن مساوي قيراط پانزده را درهم و داد قرار كم يكحّبه و
در زمان آن در كه حجاج به نامهاي وي است/ برابر نيم و قيراط دو با دانگ هر و است
رفتم مدينه شهر به من كرد/ ضرب نيز واو كند ضرب سكه كه داشتنوشت اقامت عراق
پولها روي تصوير به تنها آنها و بودند جا آن پيامبر>ص9 ياران از برخي هنوز كه حالي در

داشتند/ اعتراض
پولهاي با معامPتشان بيشتر بلكه نداشت رسميت اسPمي كشورهاي در سكهها اين
٨٦ تا ٦٥ سال >از حكومتش زمان در مروان عبدالملكبن ميشد/ انجام ايراني و رومي
پادشاه بر كار اين دهند/ تغيير عربي به رومي از را سكه ضرب شيوة تا خواست ق9 / ه
دينارهايش روي بر كه كرد تهديد را او و فرستاد عبدالملك نزد هيأتي لذا آمد, گران روم
بزرگان لذا كرد, ناراحت را عبدالملك مطلب, اين ميكند/ حك را پيامبر>ص9 بر ناسزا
به بتوان كه پيشنهادي آنها از يك هيچ از ولي كرد, مشورت آنها با و آورد گرد را مسلمانان
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ميداني, را مشكل اين حل راه تو گفت: او به زنباع روحبن نيافت/ آورد, در اجرا مرحله
است؟ كسي چه منظورت تو! بر واي عبدالملكگفت: نميكني, عمل آن به عمدا ولي
را او سخن عبدالملك كن, مراجعه پيامبر>ع9 خاندان از باقر>ع9 حضرت به گفت: او
نوشت مدينه در فرماندارش به نامهاي سپس داشت, ترديد باره اين در ولي كرد تصديق
سفر هزينة براي درهم هزار يكصد و برود حسين>ع9 عليبن محمدبن نزد محترمانه كه
و او آسـايش وسـايل و بـده قـرار وي اخـتيار در مـخارج بـراي درهـم هـزار سـيصد و
كـرد/ زنـدانـي را روم پيك باقر>ع9 حضرت رسيدن هنگام تا و كن فراهم را همراهانش
تو بر اين فرمود: باقر>ع9 حضرت كرد, گاه آ قضيه از را وي رسيد, حضرت كه هنگامي
اجازه روم پادشاه به خداوند كه اين نخست ندارد, اهميتي دليل دو به چون نيايد گران
سپس دارد/ حلي راه مسأله اين كه اين دوم دهد, دشنام كرم>ص9 ا پيامبر به تا نميدهد

فرمود/ گاه آ آن حل راه از را او باقر>ع9 امام
اين با تا داد دستور مردم به و فرستاد, اسPم شهرهاي تمام به را عبدالملكپولهايش
معامله سكهها ساير يا دينار و درهم سكههاي اين غير با كه كسرا هر كنندو معامله پولها
پس باز آنها ضرابخانة به شده, باطل روميان پول داد, دستور و كرد مرگ به تهديد كند,
كتاب به داستان مشروح از اطPع براي ـ شود/ تبديل اسPمي سكههاي به تا شود, داده
بـه ـ كـنيد مـراجـعه مروان عبدالملكبن خPفت فصل ,١ جلد دميري, الحيوان حيات

ميگفتند/ نيز دمشقيه دينارهاي عبدالملك, دينارهاي
نـوع از قيراط پانزده معادل درهمهايي تا داد دستور عراق در فرماندارش به حجاج
ضـرب سكـه اميه بني براي عراق كمان حا اوقات, بيشتر كند/ ضرب دينارها قيراطهاي

ميكردند/
وليـد, خـPفت زمـان تـا گـذشته روال طبق سكه ضرب ولي گذشت در عبدالملك
و يافت, ادامه عبدالملك يزيدبن تاجانشيني عبدالعزيز عمربن عبدالملك, بن سليمان

كرد/ ضرب عراق در دانگ شش عيار با را هبيريه سكه هبيره عمربن
تا داد دستور قسري عبدا� خالدبن به رسيد, فرمانروايي به عبدالملك بن هشام چون
او كند/ باطل واسط بجز را شهرها تمام سكههاي و دهد افزايش دانگ هفت به را عيار
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سـال در خـالد عـزل زمـان تـا كـرد/ بـزرگ را سكـهها و ضـرب درهـم واسـط در فقط
خـالد, عـزل از پس مـيشد/ ضـرب >خـالديه9 سكـههاي روي بر درهمها ق9 / ١٢٠>ه
دانگ هـفت را آن وعـيار كرد, كوچك را سكهها او آمد كار روي ثقفي عمر يوسفبن
١٢٦ سال در يزيد وليدبن كه اين تا ميكرد ضرب را سكهها واسط در تنها و كرد معيّن

شد/ كشته ق9 / >ه
وي رسيد, حكومت به اميه بني خليفه آخرين جعدي, محمد مروانبن كه هنگامي
قتل به نيز او سرانجام و ميكرد ضرب جزيره در سبكحران به و سكه روي بر را درهمها

رسيد/
ضرب انبار در را درهمها سفاح محمد عبدا�بن و آمد كار روي به عباسيان حكومت
<السكـة مـينوشت, آن روي بر و ميكرد, حك آنها روي بر را دينارها نقش و ميكرد

كاست/ آن وزن از حّبه دو بعد و حّبه يك مقدار به و العباسيه>
و كرد كم آن وزن از حّبه سه رسيد, حكومت به وي از پس منصور جعفر ابو كه زماني
در و بودند چنين نيز درهمها و بود حّبه ـــ قيراط, زيرا ميناميدند قيراط ـــ را درهمها ١اين

٤
٣
٤

مـحمدبن مهدي شد/ ضرب بصري مثقال يك وزن به هاشميه سكة ق9 / >ه ١٥٨ سال
از ولي داشت/ قرار نقطهاي آن وسط در كه كرد ضرب شكل دايرهاي سكهاي نيز جعفر

نيست/ دست در سكهاي مهدي, محمد هاديبن موسي
يك حـدود و يـافت ادامه صورت بدين ق9 / >ه ١٧٨ سال رجب ماه تا سكه ضرب
برعهده را سكهها ضرب الرشيد هارون چون شد, كاسته آن عيار از كم, حّبه وـــ ١قيراط

٤
روي بر محمديه درري و سPم مدينه در را هارون نام واو نهاد, برمكي يحيي جعفربن

كاست/ كم حبه يك و قيراط يك درهم هر از و كرد ضرب درهمها و دينارها
ايـن روي از را امـين مـحمد برادرش واسم كرد ضرب درهمهايي و دينارها مأمون,
ماه تا شيوه واين شد, مشهور رباعيات نام به سكهها اين نپاييد ديري كرد/ محو سكهها
آن عيار از حّبه نصف و حّبه يك و قيراط چهار و يافت/ ادامه ق9 / >ه ١٨٤ سال رمضان

شد/ كاسته
گذار وا سندي به را سكهها ضرب رساند, قتل به را جعفر الرشيد, هارون كه هنگامي
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شيوة شد, گفته كه مواردي تمام در و ميكرد/ ضرب دينارها مقدار به را درهمها وي كرد/
نصفحّبه رسيد, فرا ق9 / >ه ١٩١ سال رجب ماه چون بود/ درهمها مانند دينارها ضرب
الرشـيد, هـارون مـحمدبـن امـين كـه هـنگامي و شد كاسته هاشمّيه دينارهاي عيار از
در وي كرد/ گذار وا ربيع فضلبن عباسبن به را سكهها ضرب شد, حكومت عهدهدار
حك را الفـضل9 >العباسبن آن قسمت پايينترين در و ا�9 سكه>رّبي قسمت باKترين
الناطق ولقب كرد منصوب خويش عهدي وKيت به را موسي فرزندش امين چون كرد,
كدام هر وزن و كرد ضرب او نام به نيز را درهمها و دينارها داد, او به را با� المظفر بالحق

كرد/ نقش را زير بيت دو آنها روي بر و تعيين, قيراط ده را
در نامش بخصوص كه پادشاهي است مظفر موسيى آِن از سرافرازيها و شرافتها تمام

المــظفر فــــلموسي مـفخر و عـز كل المـظفر١ـ الكـتاب فـي كره ذ ملكخص

/ است١ شده كر ذ قرآن
بر بتواند كه را كسي رسيد, مأمون عبدا�بن به حكومت و شد كشته امين كه زماني
شـد, حك آن روي بر نقشهايي خراطي, آلت با لذا نيافت, كند, كي حكا درهمها روي

ميشود/ حك انگشترها روي بر كه چنان
رخـداد واين كرد ضرب الرضا>ع9 موسي عليبن حضرت نام به را درهمها مأمون,

پذيرفت/ صورت حضرت عهدِي وKيت از پس
ابي كتاباغاني به بيشتر اطPع براي شد, ضرب درهم و دينار روي بر اسمش گويند
و رضـا>ع9 حضرت حال شرح مبحث ا�عيان, وفيات و ص٢٩ ج١٨, اصفهاني, الفرج

كنيد/ مراجعه آنها جز و اربلي تأليف الغمه كشف و جوزي سبطبن الخواص تذكرة
كه هنگامي بود/ گونه اين نيز متوكل و واثق معتصم, مأمون, حكومت دوران پولهاي
دولت گسست, هـم از خـPفت رشته شدند, پيروز ُترك غPمان و رسيد قتل به متوكل
تحت محل بر ناحيهاي هر كارگزار شد, ضعيف گذراني خوش در افراط سبب به عباسي
كاهش مالياتها افزايشو هزينهها اطراف, بر كمان حا تسلط اثر بر يافتو Pاستي فرمانش
شمرد! بر را تقلبي درهمهاي ميتوان جمله آن از كه آمد پديد بسيار بدعتهاي يافتو



٣٢٧ . كوفه مسكوكات
ق9 / >ه ٦٤ سال در بصره از فرار هنگام كه بود كسي نخستين زياد, عبيدا�بن گويند

يافت/ رواج شهرها در تقلبي درهمهاي آن, از پس ساختو تقلبي درهمهاي
سكـههاي كه ميگوييم خPصه طور به ما ولي دارد طوKني تاريخ اسPمي, پولهاي
انـدلس, شـام, عراق, جمله از اسPم شهرهاي مشهورترين و پايتختها تمام در اسPمي
دورانـهاي و حكومتها در سكهها اين ميشد/ ضرب اينها جز و هند سيسيل, خراسان,

داشتند/ تفاوت يكديگر با نقش و اندازه شكل, نظر از مختلف
عـزيز حكـمرانـِي زمان در سپس مينوشتند/ سكهها روي بر كوفي خط با آغاز در
شد/ تبديل معمولي نسخ خط به ق9 / >ه ٦٢١ سال مصر, در ايوبي الدين صPح محمدبن
كـر ذ مـيشد, ضـرب آن در سكـهها كـه را شـهري نام قمري هجري دوم قرن اوايل تا
را عـام لفـظ سـپس مـيآوردند/ را سـنة لفـظ ضرب, تاريخ نوشتن از قبل و نميكردند
عـام >شهور يا كذا9 سنه >شهور ميگفتند: چنين اوقات بيشتر در و كردند آن جايگزين

فPن9/ حكومت روزگار >در يا كذا9
شد نوشته اعداد سپسبا ميشد/ نوشته جملهها حساب به حروف با تاريخ ابتدا, در
دست بـود, شـده تـاريخگذاري اعـداد, با كه اثري قديمترين به ق9 / >ه ٦١٤ سال در و

يافتند/
ايـن نـيز امـروزه كه چنان بود, ضروري حكومت براي ضرابخانه وجود گذشته, در
هسـتند ضـرابـخانه داراي مـتمدن حكـومتهاي تـمام و مـيكنيم احسـاس را ضــرورت
شهرها, و پايتختها همة و ميدادند انجام را كار اين دورانها, تمام در اسPمي حكومتهاي
پولهايي به داشتند, سكه ضرب براي محلي بصره,قرطبه, دمشق, قاهره, بغداد, از اعم
دسـتمزد يا هيزم پول آن, به كه ميگرفت تعلق مالياتي ميشد, ضرب ضرابخانه در كه
اين شايد و بود, يكدرصد يعني درهم يكصد از درهم يك آن ومقدار ميگفتند ضراب
به خوبي آمد در طريق اين از حكومت و داشت, تفاوت مختلف, شهرهاي در ماليات

ميآورد/ دست
آهنيو ُمهر يك از بود عبارت آن ابزار و ساده بسيار دوران آن در سكه ضرب صنعت
ميكردند/ حك آن روي بر وارونه كنند, ضرب سكه روي بر ميخواستند كه را كلماتي



كوفه تاريخ . ٣٢٨
مهر و ميكردند تقسيم درهمها و دينارها وزن به مختلف قطعات به را نقره يا Pط سپس
روي بر نوشته تا ميكوبيدند آن بر سنگين چكشي با و ميدادند قرار قطعه آن روي را

شود/ نمودار و بندد نقش قطعه
كه مسكوكاتي يعني اثرش به نام اين سپس ميگفتند, سكه آهني قطعه اين به ابتدا در
تأمـين بر نظارت و كار اين گرفتن عهده بر آنگاه, و يافت, انتقال بودند, نقش آن داراي
اين نام سّكه, لذا ناميدند, سّكه ميشد محسوب متامي و شغل كه را آن شرايط و لوازم

تـمدن تـاريخ و ,Hق / Jه ١٣٥٦ سـال نـجف, چـاپ مـقريزدي, تـاليف النـقود كـر ذ فـي العقود شندرو كتاب م/١ـ ـ ١٢٣ ـ ص١٢٠ ج١, زيدان, اس>مي,جرجي

/ شد١ مقام و وظيفه
سال به كوفه در سرايا ابي قيام حوادث بيان ضمن در تاريخش ششم جلد در اثير ابن

كرد/ ضرب خودش نام به را درهمها كوفه, در سرايا ابي كه است آورده ق9 / >ه ١٩٩
بـاستانشناسي, هـيأت مـيگويد: ص٢٨١ حـيره, كـتاب در ُغـنيمة ا� رزق يـوسف
از يكي كه شد متوجه و كرد شناسايي را آنها از بعضي تاريخ و كرد كشف را سكههايي
و /ق9 >ه ١٦٧ سال در كوفه ضرب سكهاي ق9, / >ه ١٥٢ سال در بصره سكههاضرب اين
نيمة در كه سكه قطعه بيست حدود و است /ق9 >ه ١٥٧ سال در بغداد ضرب سكه دو

نداشت/ مشخصي ضرِب محِل بود, شده ضرب هجري دوم قرن
چنان داشته, وجود اسPمي پولهاي ضرابخانة كوفه, در كه دانستيد شد, بيان آنچه از
در كه اسPمي سّكههاي از بسياري ترديد, بدون است/ بوده نيز ديگر شهرهاي در كه
مطلبي آخرين اين و ميگرفت قرار معامله مورد كوفه در ميشد, ضرب ديگر شهرهاي

كنيم/ اثبات بحث اين در ميخواستيم كه بود



٣٢٩ . كوفه مردم روحية
كوفه مردم روحية

آبـادانـي, ابـتداي در آن تـاريخي خـاص موقعيّت بزرگ, شهر اين شهرت وجود با
ايـنها هـمه كه كوفه, بزرگان سرشار استعداد طوKني, مدت به خPفت بزرگ مركزيت
نكـرده ثـبت مـطلبي شـهر ايـن بزرگان دربارة تاريخ است قدرداني شايسته فضيلتهايي
و خـصومت تـرويج مـنظور بـه و ميرود جا آن به كوفه آبادي از پس كسي گويا است,
فساد عوامل آن ميان و ميافشاند نفاق بذر آن, اطراف در يا ميكند اقامت آن در دشمني
از انحراف بجز شد بلند آن شاخههاي و كرد رشد كه هنگامي رو, اين از ميكند پنهان را
نداشت/ بر در ثمرهاي گمراهي, مبلّغان به وتوجه ستم و ظلم به تمايل و آن اهل و حق

روزي كـردند/ آشكـار عـلويان دوران از را آن كـه است مـلتي روحـية و اخPق اين
يـاري از را آنـها اشعري, ابوموسيى ولي خواست ياري آنان از جمل جنگ در علي>ع9
دادند, قرار سرزنش مPمتو مورد را امام>ع9 كه اين از پس نيز آنان داشتو باز علي>ع9
جهاد به را آنان زياد قدرت با و شد وارد مالكاشتر سپس رفتند, سويش به جهاد براي
آن كـه روزي و نبريد ياد از كردند, بلند صفين جنگ در را قرآنها كه روزي برانگيخت/
بـرابـر در خـويش عمل از سپس و آوردند پديد را دشوار بسيار و گوار نا بزرگ, فاجعة
را نـهروان جنگ ناشايستهشان كارهاي از توبه بدون و شدند پشيمان علي>ع9 حضرت
از پس گذاردند, علي>ع9 حضرت عهدة بر را آن مسئوليت باطل, دليل با و برافروختند
كردند, حركت معاويه با جنگ براي مردم همه و گرفت فرا را آنان الهي شمشير كه اين
سپر را بهانه و عذر يا ميديد كه را شخصي هر و ميكرد مشورت آنان با امام>ع9 پيوسته
گـروهي از يـا و بـود كـرده پـنهان را خـود خـيانت و شكست پناه در يا داده, قرار خود
آرزو و راند, خود از را آنها تا دادند آزار را علي>ع9 حضرت قدر آن و ميكرد جانبداري
به دينار معاملة همچون ميكرد معاوضه آنان از تن ده با را شامي نفر يك ايكاش كه كرد

بازگشت به فهرست
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م/ ـ كرديد/ چركين بسيار مرا دل كه بُكشد را شما خدا يعني: الب>غه, نهج ٢٧ خطبه ١ـ

/ قيحا///>١ قلبي مPٔتم لقد ا� <قاتلكم گفت: آنان به و درهم,
به ايشان كه روزي و آوردند گرد حسن>ع9 امام برابر در را مصيبتها و گواريها نا آنان
و عيب از پذيرفته, كام� را رسوايي و ذلت بودند, درگير هم با آنان رفت, معاويه سوي
كننده دعوت بودند/بنابراين سرمست نفساني اميال شهواتو دوستي از و كنده آ رسوايي
ايـن با شد/ آنان زبوني و شكست موجب همين و كردند رها معاويه برابر در را حق به
كـردند, غارت را ايشان خيمة كه اين تا برنداشتند ناشايستهشان اعمال از دست وجود

زدند/ رانش به خنجر كرده جسارت كه حّدي تا بردند, بين از را امام>ع9 حرمت
حسين امام به نسبت كه را خيانتي كنيم, فراموش كوفه اهل مورد در كه را خيانتي هر
را فـاجعه گـوارتـرين نـا و بـارترين مـصيبت زيرا ببريم ياد از نميتوانيم داشتند روا >ع9

آفريدند/

اpراقــم بســم pا رقـــمت مــــا و كـتائب طـهين فـي كـتبهم اتت ٢ـ

/ بودند٢ نوشته نيز را نويسندگان نام حتي آمد لشگريان سوي به آنان نوشتههاي
يك به كوفه مردم كه رسيد, حضرت به نامه9 هزار دوازده >حدود كوفه اهل نامههاي

ميگفتند: صدا

غــ�م الزمــان و عـــبد الدهــــر لك مـحمد بـنت بن يا علينا اقدم ان ٣ـ

/ توست٣ خدمتگذار زمان و بنده روزگار مابيايي سوي به گر ا پيامبر! دختر فرزند اي
لبـة و نـيزهها نـوك بـا و كـردند پشت ايشـان بـه آنان شد, وارد امام>ع9 كه هنگامي
را مؤمنان گروه و خدا رسول ك پا ذرّية و پيامبر>ص9 خاندان و استقبال او از شمشيرها
هم اين به و گذاردند جاي بر خود از سياهي اعمال نامة قيامت, روز تا و كردند عام قتل
پوست نشستو شرم عرق بشريت تارك بر كه شدند اعمالي مرتكب بلكه نكردند كتفا ا
و بردند شام به را پيامبر>ص9 خاندان نشينان پرده يعني شد/ چروكيده انسانيت صورت

پوشانيدند/ آنان بر اندوه و غم لباس
هزار دوازده حدود داد/ روي عقيل>رض9 مسلمبن نبرد دلخراش, فاجعه اين از پيش
كنده پرا او اطراف از سريع چقدر و كردند بيعت وي با راهنمايي ياريو براي بيشتر يا نفر



٣٣١ . كوفه مردم روحية
راهنمايي براي كس هيچ كه اين تا ميافكندند, زبوني و ذلت به را يكديگر حتي شدند,

نماند/ باقي او
آن پساز داد/ روي مطيع ابن با آنها وفادارِي و آنان با وي خورد بر و مختار سپسنبرد
ابن پرچم پيرامون آمدن گرد و سميه ابن با رويارويي منظور به >ابراهيم9 اشتر ابن خروج
بر دست بيت اهل خواري سرزنشو از گاه هيچ كوفه مردم كلي طور به افتاد, اتفاق زبير
كه را وي آنگاه ميشدند, فريفته دشمنانشان وسيلة به آنها از يكي روز هر و نداشتند,

ميسپردند/ Pب كام به بود, مانده تنها
اهالي از نفر هزار پنج و بيست حدود ابتدا در كردند/ خيانت شهيد زيد به كوفه اهل
حدود كشرا پا وجسد كشتند را او قاتPن, بدترين سرانجام ولي كردند, بيعت او با كوفه
آن در كبوتر كه اين تا آويختند, دار به صورتواژگون به رفتگران بازار در بيشتر يا سال دو
كشتي با و گذاشتند قصرها در را او سوزاندند/ آورده پايين دار از را او سپس ساخت, Kنه

افكندند/ فرات رود در و بردند
عذري كه شدند مرتكب جنايتهايي و بسيار ناپذير توجيه گناهان آنان اينها, بر افزون
و خواري حكايت است, رسانده ثبت به را آنها تاريخ, و نيست آنها دهنده انجام براي

/١٣٣ ـ ١٣١ صص شهيد, زيد كتاب ١ـ

است/١ جاودان و شديد قيامت, عذاب و باقي هميشه آنان ذلت
زبـير مصعببن شوهرش شهادت از پس حسين>ع9 امام دختر سكينه, كه هنگامي
رسول دختر اي گفتند: كرده, احاطه را او كوفه اهل كند, سفر مدينه به كوفه از خواست
و نـدهد خـير شـماجزاي به خدا فرمود: >س9 حضرت دهد/ خير را يارانت خدا خدا;
در مـرا و كشـتيد را شـوهرم و عـمو برادر, جّد, پدر, نكند; شما نصيب خوبي خPفت

ص٢٧٧/ ,Hق / Jه ١٣٥٣ سال مصر, طبع ,٤ ج عقدالفريد, ٢ـ
كرديد/٢ يتيم بزرگي و كودكي
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كوفه در كلثوم@ع< ام خطبة

باطن از شد, آورده كوفه به اسيران همراه حسين>ع9 امام دختر كلثوم ام كه هنگامي
كرد/ آشكار را آنان نفاق و گمراهي فريبو خيانتو برداشتو پرده كوفه اهل

عبدا�بن از معاذ ابو حميري محمد سعيدبن از طيفور طاهر ابي احمدبن ابوالفضل
سال در گفت: كه كرده روايت اسدي خدام از شعبه از ـ شام اهل از مردي ـ عبدالرحمن
زنان روز آن شدم/ كوفه وارد رسيد, شهادت به حسين>ع9 امام كه سالي همان /ق9 >ه ٦١
اثر بر كه ديدم را حسين>ع9 عليبن حضرت و بودند, داده ك چا گريبان كه ديدم را كوفه
ميگرييد, ما بر شما كوفه! اهل اي ميفرمود: ضعيف صدايي با و بود شده Kغر بيماري

/// و بود ما شهادت مسبب شما جز كسي چه
سخن علي>ع9 زبان با گويا نديدم, كلثوم ام از سخنورتر و پرواتر بي سوگند خدا به
نشست, فرو صدا و سر كه هنگامي و شوند كت سا تا كرد اشاره مردم به وي ميگفت,
كوفه! مردم اي ميكنم, آغاز را سخنم پيامبرش بر تحيت و درود و خداوند حمد با گفت:
شما حزين و ك غمنا آواي و نگرفتيد, پند گذشته حوادث از رسوايي! و خيانت اهل اي
ناتواني و ضعف از پس را خويش عهد كه است كسي مانند شما مَثل است, نشسته فرو
و گـو گزافـه جز شما ميان در آيا داديد, قرار خود ميان آمدي در را ايمانتان و شكست
روي بر گاهي چرا جز شما آيا ميشود؟ يافت عيبجو دشمنان و فرومايه كنيزان دشمن,
شما بر خدا خشم شديد, مرتكب زشتي عمل چه هستيد؟ گورستان بر نقره و زبالهدان
سـزاوار كـه بگـرييد سوگند, خدا به ميگرييد؟ آيا هستيد, جاودانه خدا عذاب در باد!
هرگز و يافتيد, دست آن بدنامي ننگو به بخنديد, واندك بگرييد بسيار هستيد, گريستن
خـاتم فـرزند كشتِن ننِگ ميتوانيد چگونه ببريد/ بين از را آن شستوشو با نميتوانيد
هدايت, راه چراغ و بهشت اهل جوانان َسرور او كه كنيد محو را رسالت مبدأ و پيامبران
تPش باد! نثارتان فرومايگي و تيرهبختي بود/ شما مصيبتهاي پناهگاه و برهان سرچشمة



٣٣٣ . كوفه در QعRكلثوم ام خطبة
و وخوار برانگيختيد را خداوند خشم ديديد, زيان معامله اين در باد! كام نا ما كوشش و
تخرالجبال و ا0رض تنشق و منه ن تتفطّر السموات تكاد ٕاذّا شيئا جئتم (لقد شـديد/ ذليل

ريزد, فرو آسمانها سخن, اين سبب به است نزديك آورديد, زبان بر زشتي بسيار سخن شما :٩٠ و ٨٩. مريم شود/١ـ مت�شي كوهها و بشكافد زمين

خون و كرديد بيرون را كسي چه فرزند و دريديد؟ را كسي چه جگر ميدانيد آيا , ١( هّدا
آن شّر كه شديد خارقالعاده و رّقتانگيز فاجعهاي مرتكب شما ريختنيد؟ را كسي چه
اK̈خرة لعذاب و نكنيد تعجب ببارد, خون آسمان از گر ا است گرفته فرا را آسمان زمينو

م/ نميشوند/ ياري آنان و است كنندهتر خوار هم آن از آخرت عذاب و :١٦ فصلت, ٢ـ

را خداونـد شتاب, و نشماريد, سبك را خداوند دادن مهلت , Kينصرون٢ هم و اخزي
پروردگار و نميشود پايمال آنها خون خداوند پيشگاه در نميكند, كاري انجام به وادار

گرداند/ روي جماعت آن از كلثوم ام حضرت گاه آن ماست/ اعمال مراقب
مـرد پير و بودند گرفته دهانشان به را دستهايشان كه ديدم حيران را مردم گفت: وي
شده خضاب ديدگانش اشكهاي از ريشش كه ديدم جعفي بني خاندان از سالخوردهاي

١٣١٦ سال مصر, چاپ ,Hق/ Jه ٢٠٤ سال به گذشته در طيفور, طاهر ابي بن احمد الفضل ابي النساء, ب>غات م/٣ـ /٢٩ ـ ٢٧ صص , Hق/ Jه

شـمارش هنگام خاندانشان و سالخوردگان بهترين آنان, سالخوردگاِن ميگفت:٣ و بود

يـخزي p و pيــبور نســل عــد اذا نسـلهم و الكهول خير لهم كهو ٤ـ

/ نميشوند٤ رسوا و فاسد نسل,
كـه خـدا صالح بنده آن ياسر, عّمار به نسبت آنان هستند! بدبخت كوفه اهل چقدر
جسارت او به نسبت عطارد كه جايي تا ورزيدند/ خصومت بود, آنان امير سال چندين
گفتند: او به و كردند شكايت خطاب عمربن نزد او از ناقصالعضو! برده اي گفت: و كرد
با او وافزودند: ندارند قبول را او كوفه اهل و نميباشد امانتدار نيستو ساخته او از كاري
او عمر, ندارد/ شناختي سپردي, او به كه كاري دربارة و نيست, نيز سياستمدار كفايتو
افرادي ساير از عمار به نسبت گروه آن و شدند خارج وي همراه گروهي و خواند فرا را
و مختار عموي ثقفي, مسعود سعدبن و ميكردند سختگيري بيشتر ماندند, كوفه در كه
را او عمر, نتيجه در كردند سعايت او از عمر نزد و بودند, گروه آن از نيز عبدا� جريربن
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گـفت: عـمار است؟ گوار نا تو بر منصب از بركناري آيا گفت: عمار به عمر كرد/ بركنار
شدم/ ناراحت كردي كنار بر مرا كه زماني شدم خوشحال گماردي, كار به مرا كه هنگامي
نمن ان نريد (و كردم: عمل آيه اين تفسير به ولي نيستي كار اهل كه ميدانستم گفت: عمر

روي وارثان و پيشوايان را آنها و بخشيم نعمت مستضعفان به كه است گرفته قرار اين بر ما اراده :٥. قصص دهيم/١ـ قرار زمين

اهل به عمر گاه آن / الوارثين)١ ونجعلهم ائمه نجعلهم و ا0رض في استضعفوا الذين علي
موسي ابو گفتند: ميكنيد؟ انتخاب خود رياست به را كسي چه گفت: كرده, روي كوفه
داد/ روي /ق9 ٢٢>ه سال در حادثه اين و كرد آنان امير را وي عمار, عمرپساز و اشعري,
عبد وليدبن فروخت, را علفها عمار, غPم و افتاد اتفاق خشكسالي و قحطي سال اين در
ما اراضي در عمار غPم وگفتند: كردند شكايت عمر نزد موضوع اين از يارانش شمسو
به هم را عمرسراقه كرد, تبعيد بصره به و جدا آنان از را غPم نيز عمر ميكند/ تجارت
شد وارد شعبه بن مغيرة گاه آن خوابيد, و شد تنها عمر ماجرا, اين از پس فرستاد/ جزيره
انـجام مـهمي بسيار كار مؤمنان! امير اي گفت: مغيره شد/ بيدار تا كرد محافظت او واز
مـحاصره را كـوفه اطـراف نـفر هـزار صـد كه اين از مهمتر امري چه گفت: عمر دادي,
هنگام اين در نيست, راضي آنها از نيز اميرشان ندارند, رضايت اميرشان از و كردهاند
گرفتند/ سخت من بر كوفه مردم گفت: عمر چيست؟ دستور گفتند: رسيده, راه از يارانش
دربارة شما نظر گفت: عمر كرد/ مشورت وامير سرپرست انتخاب درباره آنان با سپس
گفت: مغيره چيست؟ درستكار و نيرومند مردي يا ضعيف و مسلمان مردي سرپرستي
و نيرومند مرد اما توستو متوجه او ضعف خودشو نفع به اسPمش ضعيف, مسلمان

است/ سودمند مسلمانان براي قدرتش خودشو براي استقامتش مقاوم
مـدت, اين و ماند باقي سمت اين در عمر مرگ هنگام تا و شد كوفه كم حا مغيره,

Hق/ Jه ٢٢ سال حوادث در , اثير ابن تاريخ المـطرا٢ـ الكوفة ارض ا� سقي ف� غـادية صـوب قـوما ا� جـزرااذاسـقي عـادهم لمـن يكـونوا حتي بـينهم والبـغضاء العــداوة القــي
ميباشد/٢ واندي سال دو حدود



٣٣٥ . كوفه در QعRكلثوم ام خطبة
خردمنداِن يافتند, دست آن بر گمراه و نادان افراد بود, چنين اين اهلش و كوفه وضع
نگذاشت مردم دل در اثري گونه هيچ حوداث اين و بوده زياد آن, نابخرداِن و اندك آن,
در خدا خواست با كه داد رخ كوفه در وحوادثي آشوبها آن از پس نگرفتند, پند آن واز

ميشويد/ مطلع آينده
سـيراب را كـوفه زمـين ولي كند سيراب صبحگاهي باران از را گروهي خداوند گر ا
مـيورزند, دشمني آنان با كه كسي به نسبت تا افكند آنان ميان را دشمني و كينه نكند

باشند/ سرسخت
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كوفه آشوبهاي و حوادث

نـداشت/ چنداني اختPف عصرش هم بزرگ پايتختهاي و شكوه با محافل با كوفه
جويندة از ميآوردند, روي شهر اين سوي به مختلف نقاط از مردم گون گونا تودههاي
آشوبگران تجاوز و گوار نا پيشامد از پناهنده اندك, متاعي طالب تا گرفته, ثروت دانشو
حـال هـمين در و آورد/ گـرد ثـروتي شـهر ايـن در فروشي كم با ميخواهد كه كسي و
قـبيل از بـودند سـازگار موجود وضعيت با كه بودند شهر اين در نيز ديگري گروههاي
فـرمانروا, مـالكان سـياستمدار, خـردمندان پـرهيزكار, پـارسايان درستكار, دانشمندان
كـوفه در مـتضادي گرايشـهاي و مختلف نظرات بنابراين, مردم/ تودة و شورشي قاتPن
حرصو به كامرانيها و خوشيها و ميكند تقويت اهلشرا حقيقت, بسا چه داشت/ وجود
ديگر, گروه ميرفت, بين از گروه دو از يكي شهرِت هرگاه ميرساند/ ياري پرستي شكم
و بكاهد, آن نيروي از و كند ضعيف و خوار يارشرا ديگر بار تا ميكرد, كمين آن اطراِف
حكم به كه اين تا بود, ناهماهنگي اختPفو داراي اسPمي پايتخِت اين برنامههاي هنوز

شد/ آن ويراني و نابودي به منجر كه داد روي آن در آشوبهايي حوادثو الهي,
و شـيفتگان شـيعيان, و بود علي>ع9 مؤمنان امير خPفت مركز كوفه كه اين شگفت
ضـرر بـه تـنها امـنيت و صلح كنندة تهديد انجمنهاي و بودند, شهر اين در ايشان ياران
از براي بيدادگران و ستمگران oمعمو بود/ امام وخويشاوندان فرزندان پيروان, شيعيان,

ميكردند/ دشمني شيعيان و امام با كوفه حكومت بردن بين
ستمگرانند, ياور و ميشوند منحرف خوانندهاي هر با هستند, پستي مردم كوفه, در
يادبودي و روشن تاريخي پيروانش و فرزندان علي>ع9, حضرت براي ناب, حقيقت ولي
خـاندان ايـن بـا كه كساني است, پايدار و باقي خداست نزد آنچه گذارد, باقي جاودان
از نيكي ياد اينكنه برد/ خواهد بين از را آنها گوار, نا پيشامد مرگو شدت كنند, مخالفت
بر را ذلتوخواري لباس بدعت, و فساد آورند/ روي بدان كه قبري ونه مانده باقي آنها

بازگشت به فهرست



٣٣٧ . كوفه آشوبهاي و حوادث
است/ جاوداني و شديد قيامت, عذاب و پوشاند آنان

استو داده رخ كوفه شهر در قرنها طول در پي در پي كه حوادثي و شورشها مهمترين
است: قرار بدين آوردهايم, گرد تاريخي منابع معتبرترين از ما

خزاعي حيسمان ابن حادثة
طور همان ـ پاشيد نفاق مسلمانانشتخم ميان شيطان, استكه شهري نخستين كوفه,
ابي سعدبن بار نخستين براي عمر وصيت طبق عثمان, خPفت زمان در ـ دانستيد قب� كه
قرض پولي المال بيت از سعد بود/ خزانهدار مسعود عبدا�بن و شد, كوفه امير وقاص
گفت: او به و رفت سعد نزد مسعود ابن رسيد, فرا پرداخت موعد كه هنگامي گرفت,
مسعود ابن تو آيا ميشوي, مواجه بدي و فتنه با تو گفت: سعد بده/ بدهكاري, كه را پولي
ابـن وتـو هسـتم مسـعود ابن سوگند, خدا به بلي, گفت: نيستي؟ هذيل قبيله از بندهاي
سـوگند, خدا به آري, وقاصگفت: ابي بن عتبة هاشمبن هنگام, اين در هستي/ حمينه
ـ انداخت داشت دست در كه را چوبي سعد هستيد, خدا>ص9 رسول توجه مورد ياران
پـروردگار اي خـدايـا, وگـفت: كرد بلند آسمان سوي به را دستش ـ بود خشني مرد او
مكن/ نفرين و كن, جاري زبانت بر خير سخن برتو! واي گفت: عبدا� زمين! و آسمانها
بدان كه ميكردم نفرينت چنان آن نميترسيدم, خدا از گر ا سوگند, خدا به گفت: سعد
مال نتوانست سرعت به سعد شود/ خارج تا برگشت سرعت به عبدا� ميشدي/ دچار
گروهي از وسعد خواست كمك مردم از مال گرفتن براي عبدا� لذا بدهد, عبدا� به را
ديگر برخي و سعد برخي شدند, كنده پرا آنها طلبيد, ياري عبدا� كار به رسيدگي براي
آنان بر وي رسيد/ عثمان به ماجرا اين خبِر دادند/ قرار مPمت سرزنشو مورد را عبدا�
كرد, مصادره را دارايياش و بركنار را سعد گاه آن شد, ناراحت آنها كار گرفتواز خشم
وليدبن كرد, عزل را سعد عثمان, چون داشت, مقّدم را واو كرد اقرار مسعود عبدا�بن و
هنگامي ـ بود العرب جزيرة در وي كارگزار عمر, زمان در قب� وي ـ شد/ كوفه والي عقبه
ادامه سال پنج موضوع, اين و بود مهربان محبتو با بسيار مردم, به نسبت آمد, وليد كه

بودند/ راضي وي از همه مدت, اين در داشتو
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او شدند/ وارد خزاعي حيسمان خانه به كوفه از جواناني وليد, زمامدارِي خPل در
كـه زماني كرد, حمله آنان به شمشير با بيشترند, او از تعداد نظر از آنان كه ميدانست
رسـول اصـحاب از و وي هـمساية خزاعي, شريح ابو كشيد, فرياد ديد, را آنان فزوني
نزديك جنگ صحنه به تا بود كرده منتقل كوفه به مدينه از را خانوادهاش كه بود ا�>ص9
حيسمان منزل به پسرش همراه به شنيد, را حيسمان ابن فرياد ابوشريح كه وقتي باشد,
ضربتي با كنون ا نكردي, درستي كار ميگويند: همسايهاش به جوانان كه ديد و سركشيد
آنان مردم, و كشيد فرياد شريح, ابو شد/ كشته تا زدند را او قدر آن و ميكنيم/ هPك را تو
ابـي بـن مورع ازدي, جندب زهيربن جوانان, آن ميان در كردند/ دستگير و محاصره را
شهادت فرزندش و شريح ابو بودند/ نيز ديگر تعدادي با ازدي ابي شبيلبن اسدي مورع
عـثمان بـه نـامهاي باره اين در وليد كشتند/ را او كرده, حمله حيسمان بر آنها كه دادند
ايـن علت به و برد جا آن به را خانوادهاش و كرد سفر مدينه به نيز شريح ابو و نوشت
قتل از را مردم تا جست استناد مقتول, ولّي گفتة به عثمان و آمد وجود به قّسامه ماجرا,
در و است, واجب دم اوليـاي و مـتهم بر قسامه گفت: عثمان دارد, باز ديگران برابر در
يكي يا شد كاسته آنها تعداد گر ا ميخورند, سوگند آنان از نفر پنجاه بّينه, نبودن صورت
ميشود, ثابت مدعيان ادعاي و ميشود باطل قّسامه كرد, امتناع خوردن سوگند از آنها از
ميرسد اثبات به قتلشان و ميشوند مرگ مستحِق بخورند, سوگند آنان نفِر پنجاه گر ا و
شـهر در و كرد صادر را آنان قتل دستور عثمان, نوشت/ نامه عثمان به آنها دربارة وليد

گفت: باره اين در تميمي عاصم عمروبن شدند, كشته قصر كنار رحبه
هستند افرادفاسقوعياشدرقلمروابنعفان نكنيد پايمال را همسايگانتان حقوق هرگز
خـدا كتاب به هنوز شكست درهم قرآن به استناد با را دزدان آزموديد كه را عفاني ابن

عـفان ابـن مـلك فـي الدعارة اهل سـرفا جيرانكـم أبدا كلوا تأ p الفـرقان١ـ بـمحكم اللـصوص فــطم جـربتموا الذي عـفان ابــن بــنانان و مــنهم عــنق كــــل فــــي مـهيمنا بـالكتاب يـعمل مازال
/ دارد١ كامل نظارِت امور, همة بر و ميكند عمل

رسيدند, قتل به بودند, كشته كه افرادي قصاص سبب به مذكور گروه كه اين از پس



٣٣٩ . كوفه آشوبهاي و حوادث
كـنند وارد ضربهاي او به تا بودند فرصتي منتظر و گرفتند دل به كينه وليد, از پدرانشان
مردي آنها از يكي ميكرد, سپري آنان با گويي افسانه به را شب كه داشت افرادي وليد,
دوران از را وي وليد داشت, شهرت شرابخواري به كه بود طايي ابوزبيد نام به مسيحي
مـيان در مـيكرد, حكـومت جـزيره در وليـد كه زماني در وي ميشناخت, مسيحيتش
او با بود, مدينه يا جزيره در وليد كه زماني در و ميكرد, زندگي ثعلب قبيله داييهايشدر

داشت/ آمد رفتو
زبيد, ابو آوردِن اسPم در وليد آمد/ وي پيشواز به زبيد ابو آمد, كوفه به وليد كه زماني
ستم و ظلم مورد را او شدنش مسلمان علت به او داييهاي كه هنگامي زيرا داشت, نقش
اوجدا واز كرد قدرداني و تشكر وليد از زبيد ابو و بازستاند را او حِق وليد, دادند, قرار
در قب� كه طور همان آمد, وليد نزد كوفه به احترام با بود, شده مسلمان كه حالي در شدو
اسPم مقدس دين به و بود زبان عرب شاعري او ميرسيد, حضورش به مدينه و جزيره
به آنان آمد جندب و مورع ابو و زينب ابو نزد شخصي كه زماني بود يافته راسخ اعتقاد
آيا گفت: او برتافتند/ روي او از داشتند, دل در فرزندانشان قتل زمان از كه كينهاي علت
بـه سـخن اين از آنان نميگيريد؟ تصميمي مينوشد, شراب زبيد ابا با كه وليد بارة در
دوسِت بـهترين زبـيد, ابـو و شـما امير اين گفتند: كوفه مردم از گروهي به آمده, خشم
وليـد مـنزل بـه كـوفه مردم همراه به آنها دارند/ عادت شرابخواري به دو هر كه اوست
زير برداشته را چيزي شد, غافلگير وليد بردند, هجوم او بر بود, باز خانهاش دِر رفتند,
را آن برده, تخت زير به را خود دست عمل, اين مشاهدة با آنها از يكي گذاشت/ تخت
و شدند, مواجه داشت, قرار انگور خوشههاي آن روي كه سينيي با گهان نا كرد/ خارج
ببيند, انگور خوشه چند با را سيني آن مردم ميكشيد خجالت چون او كه شد مشخص
لعنتشان گفته, ناسزا آنها به و رفتند آشوبگران سوي به مردم گاه آن گذاشت/ كنار را آن
بحث به زمينه اين در تا شد سبب امر اين و ميگفتند, سخن باره اين در برخي و ميكردند

بپردازند/ بررسي و
ظاهر مردم ميان نخواست داشتو پنهان عثمان از را آن و كرد مخفي را امر اين وليد
مسـعود ابـن نـزد گروهي همراه به جندب كه اين تا كرد, پيشه صبر و سكوت او شود/
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كسـي گـر ا گـفت: مسعود ابن است, مشغول شرابخواري به پيوسته وليد, گفتند: آمده,
مسعود ابن سخنان نميكنيم/ رسوايش نكرده, جستجو آن از ما كند, پنهان ما از را چيزي
راضـي تـو هـمچون شخصي آيا گفت: و كرد سرزنش را مسعود ابن او و رسيد وليد به
و باشد ستمديده عدهاي پاسخگوي من, شخصي خصوصيو مسائل بارة در كه ميشود
دو آن نـباشد/ اعـتماد و اطـمينان مـورد كـه است صادق شخصي مورد در تو كPم اين
وي اعتياد آشوبگران شدند/ جدا يكديگر از خشم با كرده مPمت سرزنشو را يكديگر

انداختند/ مردم زبان بر كرده فاش را شرابخواري به
دربارة او از تا فرستاد, مسعود ابن نزد و آورد را جادوگري بود كوفه در وليد كه زماني
است؟ جادوگر او فهميديد كجا از گفت: مسعود ابن بپرسد/ جادوگر شرعي حّد و حكم
ابن بلي, گفت: جادوگري؟ تو آيا پرسيد: وي از مسعود ابن ميكند/ ادعا خودش گفتند:
طـرف بـه بـرخـاست گـاه آن بلي/ گفت: چيست؟ ِسْحر ميداني آيا كرد: سؤال مسعود
واز شد, دهانشوارد از كه كرد وانمود گونه واين شد سوار دمش طرف اKغشرفتواز
او گفت: مسعود ابن آمد/ بيرون دهانش از شده مخرجشوارد از يا آمد/ بيرون مخرجش

ميكند/ جادوگري وليد نزد مردي كه كردند اعPم مسجد در رفت وليد بكش/ را
او بـه را جادوگر كجاست؟ او گفت: و ـ بود فرصت پي در كه درحالي ـ آمد جندب
عذر جندب شدند/ همرأي او حبس بر وليد و عبدا� كشت/ و زد را او گاه آن دادند/ نشان
خواسته او و كند جاري را او حد نميخواهد وليد كه كرده گمان او كه گفت و كرد خواهي
نـظر طـبق گـفت: نـامه پاسخ در عثمان نوشت, عثمان به نامهاي وليد دهد/ انجام را آن
نشـده, اجـرا حـّد كـرده گـمان كه مورد اين در او كه دهيد سوگند خدا به را او خودتان
پيشدستي مردم به كارهانسبت در و كنيد رها و تعزير را او بود, چنين گر ا راستگوست/
خطا ما نكنند, اجرا كم حا اجازة بدون را الهي حدود و نكنند/ خويشعمل گمان به تا كن

ميكنيم/ تأديب را درستكار و بند در را كار
و شدند ك جندبخشمنا ياران كرد/ اجرا جندب نسبتبه را عثمان دستورهاي وليد,
خليفه نزد وي واز بروند مدينه به وليد آزردن و دادن فريب براي تا گذاشتند قرار هم با
وي رفـتند/ عثمان نزد منظور بدين كند/ بركنار را وليد كه بخواهند او واز كنند شكايت
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بدون و شديد خطا مرتكب اسPم دين در و ميكنيد عمل خودتان گمان به شما گفت:
تـمام بازگشتند, كوفه به كه هنگامي گرديد/// باز شديد, خارج ديارتان و شهر از اجازه
كردند/ صادر حكمي رسيده, توافق به يكنظر بر همه آمدندو اغشان سر به ستمديدگان
نزد اسدي مورع ابو و ازدي زينب ابو و نداشتـ محافظي ـ كردند غافلگير را سپسوليد
بيرون انگشتش از را انگشترش خواب, درحال و خوابيد وي تا ماندند جا آن و رفتند, او
دو از باره اين در نيافت, را انگشترش برخاست, خواب از وليد كه اين از پس آوردند,
بود, دستتو در آنها از يك دسِت آمدند, تو نزد مرد دو گفتند: آنها كرد؟ سئوال كنيزش
وافزود: هستند مورع ابو زينبو ابو آنها فهميد وليد و كردند بيان را دو آن اوصاف سپس
را ابومورع و ابوزينب چيست! قصدشان ميدانستم كاش اي و آنهاست, كار در نيرنگي
آنان همراه رسيدند, عثمان حضور به و رفتند مدينه به نفر دو آن نيافت/ را آنها ولي طلبيد
كرده بركنار كار از را وليد كه بودند كساني از ميشناختو را آنها عثمان كه بودند گروهي
تـن چـند و ابـومورع و ابوزينب گفتند: ميدهد؟ شهادت كسي چه گفت: عثمان بودند/
زماني بوديم, او دوستان از ما گفتند: ابومورع ابوزينبو ديديد؟ را او چگونه گفت: ديگر

ميكرد/ قي شراب شديم, وارد او بر كه
ريشش از شرابرا ميكرد, قي وليد كه حالي در است: آمده طور اين ديگر روايت در
وليـد سـوي بـه را شـخصي و مـيكند قـي شراب شرابخوار فقط گفت: عثمان گرفتيم/

گفت: يافتو عثمان نزد را آنها آمد, وليد كه زماني فرستاد,
تـو از آشـفته امـوِر ايـن دربـارة مـيكنم رهـا را آن شـوم, نگران كاري مورد در گر ا

حــار امــثالها عــــلي اخــــفك فــــلم بـه خـلوت امـر علي خشيت ان ما ١ـ
جاري را حّد گفت: عثمان كرد/ مّطلع آنان ستم از را او و خورد سوگند وليد / نترسيدم١
بـن سـعيد به گاه آن باش! شكيبا برادرم اي و است, آتش در دروغگو شاهد و ميكنيم
در را آنان فرزندان ميان دشمني عمل اين زند/ تازيانه ضربه چهل را او تا داد عاصدستور
زيـرا زد تـازيانه را او طـالب ابـي بـن جعفر عبدا�بن كه است اين صحيح و داشت پي
اين فرمود: حسن>ع9 امام و بزند, تازيانه را او تا فرمود حسن>ع9 امام فرزندش به علي>ع9
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جعفر عبدا�بن به گاه آن آيد/ بر نيز آن عاقبت عهدة از كه بگذاريد كسي عهده بر را كار
سعيدبن و كرد كنار بر كوفه حكومت از را او عثمان سپس زد/ تازيانه را او و داد دستور
سال در واقعه اين و بود امّيه عاصبن نوادگان از وي برگزيد/ كوفه كم حا عنوان به عاصرا

داد/ روي ق9 / >ه ٣٠
ابـو عـبدا�, جندببـن غفاري, ابوخشنه همچون وليد نزديكان از جمعي با سعيد
به گفت: الهي ثناي و حمد از پس رفتو Kبا منبر از شد, كوفه راهي جشامه مصعببن
مشـورت بـه امـر جـز ديگـري چـارة ولي آمدم شما سوي به ميلي بي با سوگند, خدا
مهلكي ضربة سوگند, خدا به مينماياند/ ما به دهانشرا چشمو آشوب, و فتنه نمييابم,
خودم ميل به امروز و آورد در پاي از مرا يا شود نابودياش به منجر يا كه زد خواهم آن به
حال و وضع از و شد جويا كوفه اهل احوال از و آمد پايين منبر از سپس ميكنم/ رفتار
وضع كوفه, اهل شد: ختم جمله اين به كه نوشت عثمان به اي نامه و شد گاه آ كوفه مردم
شـهر ايـن بر ديدنشان با و پيشينيان و سابقه با و بانفوذ افراد اشراف, و دارند آشفتهاي
قـرار تـوجه مـورد كـنان سا و مهاجران از اعم ديدگان مصيبت و اشراف و دارند, تسلط
كه است اين سابقه, با افراد فضيلت نوشت: سعيد به نامهاي عثمان پاسخ, در نميگيرند/
كـن سـا كوفه در آنان سبب به كه كسي بايد و كرد, فتح آنان توسط را شهر اين خداوند
عـمل بـدان كـرده, سستي و اهمال حق, راه در آنان كه اين مگر باشد, آنان پيرو شده,
كن, ادا را همةآنها حق باعدالت, و كن حفظ را مقامشان كردند, عمل حق به گر ا نكنند,
بـه را سـعيد عثمان, است/ عدالت به رسيدن سبب مردم, موقعيت و منزلت با آشنايي
مردم چهرة بسان شما وگفت: فرستاد داشتند, حضور قادسيه جنگ در كه مردمي سوي
ما به را گرفتاران گرفتارِي و نيازمندان نياِز پس است, باطن بيانگر وچهره, هستيد كوفه
وشبنشينان قاريان دوستان پيروان, از ميدهي احتمال كه را كسي سعيد! اي كنيد/ ابPغ
گروه ضربت, اين با است/ گرفته آتش و بوده خشك كوفه گويي و كن همراهشان باشد,
زيرا است بديهي امر اين و شد/ فاش آنها كنِي پرا شايعه و بدگويي و پاشيد هم از آنان
كه نداشتند ارزش قدر آن سعيد نزد كردند, بركنار حكومت از را وليد كه بدگويي افراد
دستور وفقط نكند صادر آنها اجازة بدون دستوري و كند سهيم خود سلطنت در را آنها
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خود قبلي روش به شود, مبدل يأس به سلطنت به اميدشان كه زماني و باشد مُطاع آنان

گردند/ باز
رسـيد عثمان به سعيد نامة كه زماني نوشت/ عثمان به نامهاي آنها دستور به سعيد
و سخنان اخبار, از را آنان و شدند جمع مردم خواند, فرا جامع مسجد به را مردم مؤذن,
به گفتند: مردم كرد/ گاه آ بود, كرده ارسال حكومتش ابتداي از سعيد كه مردم شايعات
را شايستگياش آنچه در را آنها و دهي نجات را آنها نميتواني ولي كردي عمل درستي
و نـميكند پـايداري كـند, اقدام كاري به گر ا ناKيق شخص زيرا نينداز طمع به ندارند,
و حجاز در را اموالشان تا كرد نصيحت را شهر كنان سا عثمان, ميشود, آن فساد موجب
اين در كه بود اين وي منظور كنند, مبادله فارس و كوفه اطراف در اموالي با العرب جزيرة
و بـاشد آنـها فـرمانرواي و سـرپرست تا آوَرد گرد فضيلت با و سابقه با قومي شهرها,
كـارساز نيز تصميم اين ولي برود بين از حكومت و سياست در ديگران طمع حرصو

كرد/ رشد فساد نهال و شد بدتر اوضاع بلكه نبود

حبيش بن عبدالرحمان حادثة
نـامدار افـراد و قـرآن قـاريان قـادسيه, اهالي جنگي, فرماندهان كوفه, كنان سا فقط
ولي ميآمدند نزدش به فراغت هنگام اينان و كنند مPقات عاص سعيدبن با ميتوانستند
كـه وهنگامي داشت بارعام روزي ميآمدند/ ديدارش به همه داشت, بارعام كه زماني
عـبدا� بـن طـلحة چـقدر گفت: اسدي حبيش ميكردند, صحبت و بودند نشسته همه
بـاشد داشـته نشاسته ك, Pام مثل كه كسي هر گفت: سعيد است/ جوانمرد و بخشنده
خداونـد, داشتم, آن مانند هم من گر ا سوگند, خدا به باشد/ بخشنده كه است سزاوار
نـوخاسته جواني كه حبيش عبدالرحمنبن و ميكرد/ فراهم شما براي خوشي زندگانِي
امPك يعني ـ باشد, تو آِن از فرات كنار امPِك اين دارم دوست سوگند, خدا به گفت: بود,
بشكند دندانهايترا خدا گفتند: آنان ـ دارد قرار كوفه از بعد فراتو ساحل در كه خاندان
خطايش از است بچه پسر حبيش پدرشگفت: بوديم/ تو حال نگران ما سوگند, خدا به
شما براي را اين برابر چند او گفت: وي ماست/ سرزنش آرزوي در او گفتند: گذريد, در
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رفـتار گـونه ايـن چـرا گـفت: خـودش, بـراي نـه بخواهد, ما براي نه گفتند: ميخواهد/
ذي ابن گاه آن كردي, امر مطالبي چنين گفتن به را او و هستي او پدر تو گفتند: ميكنيد؟
آورده, هـجوم حـبيش بـه ضـابي بـن عـمير الكـواو ابـن و صعصعه و جندب و الحنكه
را آنها دوي هر گروه آن ولي دارد باز كار اين از را آنان پدرشخواست كردند/ دستگيرش
توجهي هيچ آنها ولي كنند رها را دو آن تا خواست آنها از سعيد شدند/ بيهوش تا زدند
همراه به و شدند گاه آ واقعه اين از اسد بني قبيلة گرفتند, انتقام دو آن از نكرده, او گفتة به
شدند/ ملحق آنها به هم ديگر قبيلههاي و كردند محاصره را قصر آمده, جا آن به طليحه
مردم! اي رفتوگفت: مردم نزد سعيد يافتيم/ نجات ما گفتند: و برند پناه سعيد به ضاربان
خود سخن و نشستند مردم آن, از پس دهد/ سPمتي خداوند و كردند نزاع هم با گروهي
و پـرداخت جـواب و سـؤال بـه آنان با سعيد و كردند, نشيني عقب و گرفتند سر از را
تـو اطـرافـيان گفتند: زندهايد؟ آيا گفت: آنان به آمدند, هوش به مرد دو آن كه هنگامي
و نـميآيند مـن نـزد آنـها ديگر سوگند, خدا به گفت: سعيد بكشند/ را ما ميخواستند

كردند/ چنين نيز آنان و نكنيد جسارت مردم به و نگهداريد را زبانتان
مـالكبن هنگام آن در و است قريش باغ سرزمين, اين گفت: كه شده نقل سعيد از
او بـه و داشتند حضور آنان جز و نخعيان قيس بن علقمة و يزيد واسودبن ارحي كعب
نشـيني شب از سعيد علت, بدين كردند/ بدرفتاري نگهبانانش رئيس با و كرده تعرض
و نـاامـيد سـعيد مـجلس بـه رفـتن از گـروه ايـن كـه زماني كرد/ جلوگيري وي نزد آنان
كه جايي تا پرداختند, سعيد و عثمان به دادن دشنام كنيو پرا شايعه به شدند, خانهنشين
سـعيد و كـردند مPمت را او اشرار, برابر در سعيد سكوت و سستي اثر بر كوفه مردم
كـند/ اخراج كوفه از را آنان تا خواستند وي واز نوشتند عثمان به نامهاي كوفه واشراف
رسيدند, توافق به يكديگر با زمينه اين در شما بزرگان كه هنگامي نوشت: آنان به عثمان
فـرستادند/ او نـزد و كـردند بيرون خواري و ذلت با را آنان بفرست/ معاويه نزد را آنان
بـاز كـوفه بـه را آنـها داد دسـتور عثمان گاه, آن كرد/ سرزنش ا آنهار سخت هم معاويه

ماندند/ جزيره در و ترسيدند آنها ولي گردانند
فـارس, مجاور مناطق به را خود كارگزاران و حكمرانان سعيد, مدت, اين خPل در
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عثمان سوي به سعيد شد/ خالي سابقه با افراد و اشراف و رؤسا از كوفه شهر و فرستاد
ادامـه خـويش فسـاد و ظلم به آنان و شدند غافلگير افراد اين بازگشِت از مردم و رفت
برخورد او با جرعه منطقة در آنها گردد, باز كوفه به خواست سعيد كه هنگامي دادند/
نزد سعيد شود, كوفه وارد امير عنوان به نميخواستند زيرا گرداندند باز را او و كردند
موسي ابو تا خواستند عثمان از مردم نداد/ تغيير را مردم اوخواستة ولي برگشت عثمان
مـوسي ابـو و آمـد كـوتاه آنها خواستة برابر در او بگمارد آنان سرپرستي به را اشعري
ق9 / >ه ٣٣ سال در حادثه اين و كرد/ بركنار را سعيد گماشتو آنها رياست به را اشعري

پيوست/ وقوع به

اشعري موسي ابو حادثة
به جمل جنگ در شركت منظور به ق9 / ٣٦>ه سال در علي>ع9 حضرت كه هنگامي
كـوفه, مردم ولي بود كوفه كم حا حضرت>ع9, سوي از اشعري موسي ابو رفت, بصره
رسـيد, علي>ع9 حضرت به قار ذي در خبر اين كه زماني نكردند/ ياري را حضرت>ع9
را او بـاره ايـن در و فـرستاد وي سـوي به را جعفر محمدبن و ابوبكر محمدبن ايشان
آن و نكرد خودداري موسي ابو ولي داشت برحذر وتباهي فساد از را واو كرد نكوهش
ولي فـرستاد او نـزد را عـباس ابن و اشتر مالك علي>ع9 حضرت سپس گشتند/ باز دو
وايشان بازگشتند حضرت نزد نيز آنان ورزيد, اصرار مخالفتخود بر و نبخشيد فايدهاي
به را ياسر>ره9 عماربن و حسن>ع9 امام فرزندش حضرت, گاه آن كردند/ گاه آ جريان از را
موسي ابو به خطاب حسن>ع9 امام شدند, مسجد داخل و آمدند آنان فرستاد/ او سوي
اصـPح جـز ما سوگند, خدا به ميداري؟ باز ما با ياري از را مردم چرا فرمود: اشعري
ابـو نـدارد/ ك با چيز هيچ از مؤمنان>ع9 امير همچون شخصيتي نداريم, قصدي جامعه
مورد و راستگو بايد رايزن ولي ميگويي راست تو فدايت, به مادرم و پدر گفت: موسي
آن در كه ميپيوندد وقوع به جنگي فرمود: كه شنيدم پيامبر>ص9 از من باشد, اطمينان
برادران را ما خداوند است/ بهتر سواره از پياده و پياده از برخاسته و برخاسته از نشسته
ك خشمنا عمار كرد/ حرام ما بر را اموال ربودن و يكديگر خون ريختن و داد قرار ديني
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تو گر ا كه فرمود او به فقط پيامبر>ص9 مردم! اي برخاستوگفت: و داد دشنام او به و شد
تـميم بـني از مـردي گاه آن بستيزي, و برخيزي كه اين از است بهتر بنشيني, جنگ در
بـودي فرومايه وافراد شورشيان همراه ديروز تو وگفت: داد دشنام عّمار به و برخاست
به و برخاست خود ياران از گروهي با صوحان زيدبن ميگويي/ ناسزا ما اميِر به وامروز
دفاع خود از دست با موسي ابو و شدند, ملحق آنها به نيز مردم كردند/ حمله موسي ابو
دستور او به عايشه خواند/ مردم براي را عايشه نامة و ايستاد مسجد در كنار زيد ميكرد,
همين به نبز ديگري نامة عايشه, بنشين, خود خانة در يا و كن ياري را ما يا كه بود داده

كرد/ قرائت مردم براي هم را آن زيد, كه بود نوشته كوفه مردم براي مضمون
خـويش خـانة در كه شده امر عايشه به قرآن در گفت: نامه قرائت از فراغت از بعد
به كه را آنچه عايشه نشود, برپا آشوب و فتنه تا بجنگيم شده داده دستور ما به و بماند
و داد انجام خودش بود, شده امر ما به كه را آنچه و داد دستور ما به بود شده امر خودش
زيرا ـ عماني! اي گفت: زيد به خطاب ربعي شبثبن گاه نا ميكند, امر خانهنشيني به را ما
دزدي <Kجـلو> در تـو ـ داشـتند سكـونت عمان در كه بودند عبدالقيس خاندان از آنها
شورش مردم ميكني, سرپيچي عايشه فرمان از كنون ا و كردند قطع را دستت و كردي
كنيد حفظ را خود عربي اصالت و كنيد اطاعت من از مردم! اي گفت: موسي ابو كردند/
را مردم آورد, روي فتنه گر ا باشد/ امان در شما نزد ك بيمنا دهيدو پناه را ستمديده كه
و سخت دردشكم, مانند فتنه ميكند, گرفتار را مردم برگرداند, رو گر ا و ميكند حيران
ميكند/ فروزندهتر و شديدتر را آن غرب شرقو جنوبو شمال, بادهاي استو جانكاه
دور را شمشيرها ميكند, مبهوت و متحّير شده كاِرانجام برابر در را بردبار مرد فتنه اين
باشيد, آرام و بنشينيد خود خانههاي ر ود كنيد پاره را زهها و بشكنيد را نيزهها و كنيد
كار عاقبت بر مطلع و دانا مردم واز روند/ بيرون مدينه از تا كنيد رها خود حال به قريشرا
شما دنياي و دين تا كنيد اطاعت مرا نشويد; بدگمان من به و بپذيريد مرا پند بمانند; جدا

شد/ خواهند آن دچار خود انگيختهاند, بر را فتنه اين كه كساني بماَند/ محفوظ
گر ا قيس! عبدا�بن اي وگفت: كرد بلند را خود بريدة دست برخاستو دوباره زيد
گـردانـي, بـاز اصلياش سرچشمة و Kبا به آن سرازير مسير از را فرات رود آب بتواني
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دفع بر قادر كه را آنچه بنابراين, گرداني/ باز آورده, هجوم تو بر آنچه كه توانست خواهي
برويد, مسلمانان ساKر و مؤمنان>ع9 امير نزد مردم! اي كن/ رها خود حال به نيستي, آن

رسيد/ خواهيد حق به كه بشتابيد علي>ع9 ياري به همه
به تا عPقهمندم و هستم شما دلسوز و خيرخواه من برخاستوگفت: عمرو قعقاعبن
درست موسي9 >ابو شما امير سخن نميگويم, سخني حق جز و شويد هدايت راست راه
ايـن دشـمن زيد كه بدانيد زيد, سخن اما مييافتيد/ آن به رسيدن براي راهي گر ا بود,
بـايد مـردم ميگويم: من كه است اين حق سخن اما نپذيريد/ را او پند است, حكومت
كند حمايت را ستمديده و دفع را ستمگر دهد, سامان را مردم كه باشند داشته حكومتي
را انـصاف دعـوتش در و عـهدهدارد بـه را جامعه سرپرستي كه است مؤمنان امير واين
ياري و قيام و كنيد قيام او ياري به همه شما ميخواند// فرا اصPح به و ميكند رعايت

باشند/ آن ناظر و شاهد همه تا باشد, علني شما
مـوسي ابـو كـردند؟ بيعت زبير و طلحه آيا موسي! ابو اي گفت: خيواني عبدالخير
موسي ابو شود؟ نقضبيعت موجب كه كرد, ناروايي كار علي>ع9 آيا گفت: آري/ گفت:
دانا كه زماني تا ميكنيم ترك را تو ما باشي, نادان هميشه اميدوارم گفت: نميدانم/ گفت:
شدهاند, دسته چهار مردم باشد؟ يافته رهايي فتنه اين از كه ميشناسي را كسي آيا شوي!
ديگري گروه و شام در معاويه بصره, در زبير و طلحه كوفه, پشت در او پيروان و علي>ع9

نيستند/ دشمن با جنگيدن به قادر و ندارند نفعي كه هستند حجاز در نيز
عبدالخير نميشوند/ فتنه دچار زيرا هستند مردم بهترين حجاز اهل گفت: موسي ابو
مردم! اي گفت: صوحان سيحانبن است/ شده چيره تو بر خيانت موسي! ابو اي گفت:
دفـع را ستمگر تا باشد كمي حا بايد مردم اين و موجود وضع به بخشيدن سامان براي
شـما امـير ايـنك كـند, اداره و جمع را مردم بايد وي كند, حمايت ستمديده از كرده,
امير اين كنيد, قضاوت زبير و طلحه و او ميان تا ميكند دعوت را شما علي>ع9 حضرت
بود/ خواهيم همراه او با ما خيزد بپا او ياري به كس هر داناستو و فقيه و اعتماد مورد
عـموي پسـر او گـفت: يـاسر عـماربن رسـيد, پـايان بـه سيحان سخنان كه هنگامي
فرا زبير و طلحه و خدا>ص9 رسول همسر عايشه, با جنگ به را شما كه است پيامبر>ص9
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شما خداست/ رسول همسر آخرت, و دنيا در عايشه كه ميدهم گواهي من و ميخواند
كنيد/ جنگ و باشيد همراه علي>ع9 با و كنيد داوري و تأمّل خوب حقيقت, اين بارة در
استو بهشت اهل او دادي گواهي تو كه بود خواهيم كسي با ما برخاستوگفت: مردي

ندادي/ شهادت او بودن بهشت اهل به كه كسي عليه
بـراي شـايستهاي افـراد چـون نگـو, سـخن ديگر فرمود: و برخاست حسن>ع9 امام
را خود امير دعوت مردم! <اي فرمود: برخاستو حضرت گاه آن هستند/ جامعه اصPح
را او رفـته, حـضرت سوي به كه هستند كساني برويد, خود برادران نزد و كنيد اجابت
بهتر شوند, امر اين عهدهدار آينده, يا حال در خردمندان گر ا سوگند, خدا به كنند, ياري
ما دعوت شد خواهد نيكوتر خردمندان تسلط با كار عاقبت و بود خواهند ديگر كسان از
امير دهيد/ ياري كرده, Pمبت نيز را شما و شديم دچار بدان آنچه بر را ما و كنيد اجابت را
خـواه بـاشم سـتمگر خـواه بـپاخاستم, كـار ايـن انجام براي من ميفرمايد: مؤمنان>ع9
به را خداشناسي شخص هر من بخشم, سامان را كار بايد باشد طور هر يعني ستمديده
كند/ خودداري ما يارِي از و بشناسد را خدا حِق كه نيست كسي ميكنم, دعوت خدا نام
خـدا به بستاند/ من از را حق باشم, ستمگر گر وا كند كمك من به باشم, ستمديده گر ا
نـخستين دو, آن و كـردند بـيعت من با كه بودند كساني نخستين زبير, و طلحه سوگند,
را خدا حكم يا داده, اختصاص خود به را مالي من آيا كردند/ خيانت كه بودند اشخاصي
مـردم همة كنيد منكر از نهي و معروف به امر و كنيد شتاب و برخيزيد كردهام, عوض

شدند/ خشنود و كردند اجابت را او دعوت و شنيدند را حسن>ع9 امام سخن
مـوجود وضـع دربارة شما نظر گفتند: رفته, حاتم عديبن نزد طي قبيلة از گروهي
و نيكي به را ما او و كردهايم بيعت مرد اين با ما گفت: ميدهيد؟ دستور چه و چيست
را اين نتيجة آينده در و ميرويم استحال خوانده فرا بزرگ حادثه اين در تأمّل و انديشه

ديد/ خواهيم
بـه نـمايندگاني و كرده دعوت را ما مؤمنان>ع9 امير گفت: و برخاست عمرو هندبن
كمر او فرمان به و بشنويد را او سخن است/ آمده ما نزد فرزندش حتي فرستاده ما سوي
او خود, رأي و فكر با و دهيد سامان را كار اين او همراه و بشتابيد خود امير سوي و بنديد
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كنيد/ ياري را

كـنيد, اجـابت را مؤمنان>ع9 امير دعوت مردم! اي گفت: و برخاست عدي حجربن
او كه هستم كسي نخستين من باشيد/ سنگينبار خواه و سبكبار خواه برويد و برخيزيد
مردم! اي فرمود: حسن>ع9 شدند/امام سفر آمادة و كردند اطاعت مردم ميكنم/ ياري را
برود, كشتي با نتواند, كه هر و بيايد من با سواره خواهد, كه هر رفت, خواهم فردا من
دو و صـحرا طريق از سوار دويست و هزار شش شدند, همراه او با نفر هزار نه حدود
امام فرزندش از پس علي>ع9 حضرت گويند شدند/ روانه كشتي با نفر چهارصد و هزار
در شد, مسجد وارد اشتر فرستاد, كوفه سوي به را ياسر عمار و اشتر مالك >ع9 حسن
مردم تا ميكرد سخنراني و بود نشسته منبر فراز بر ابوموسيى كرده, اجتماع مردم كه حالي
او با مردم ساير همچنين و عمار و حسن>ع9 امام و دارد, باز علي>ع9 حضرت ياري از را
يـاري بـه را وي مـيگذشت كـه قـبيله هـر از اشتر گذشت/ كه چنان پرداختند بحث به
گروهي با كه آن تا بياييد/// قصر تا من دنبال به ميگفت: و ميكرد دعوت علي>ع9 حضرت
از را مردم تا بود خطابه مشغول منبر بر ابوموسيى هنگام آن در شد قصر داخل مردم از
دخـالت مـا كار در مادر! بي اي فرمود: حسن>ع9 امام دارد, باز علي>ع9 حضرت ياري
غـPماِن و رسـيد اشـتر مـيكرد, بـحث او بـا هـم عمار برو, و بيا پايين ما منبِر از نكن,
وارد اشتر ! ابوموسيى اي ميزدند: فرياد فرار حال در آنها كرد/ بيرون كاخ از را ابوموسيى
مالك شد/ قصر وارد و آمد پائين منبر از ابوموسيى كرد/ بيرون قصر از و زد را ما شد, قصر
ابـو شو/ خارج قصر از بگيرد, را تو جان خدا مادر! بي اي گفت: و زد نهيب او به شتر َا
قصر در هرگز ولي بمان امشب فقط گفت: اشتر بده/ مهلت من به را امشب گفت: موسيى
ولي بـردند يغما به را ابوموسيى اموال و شدند قصر وارد و كردند شورش مردم مباش/
گـروه آن و كردند, خودداري هم مردم است, من حمايت در او گفت: و شد مانع اشتر
ياري به كوفه از كه كساني تعداد گويند: شدند, عازم علي>ع9 حضرت ياري جنگو براي

بودند/ نفر هزار دوازده رفتند, علي>ع9 حضرت
را تعدادشان آنها, رسيدِن از قبل كه شنيدم علي>ع9 حضرت از من گويد: طفيل ابو
زياد نفر يك حتي شمردم, را آنها چون شدم, آماده آنها شمردن براي هم من فرمود, كر ذ
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بـود/ ريـاحي سيار معقلبن مزينه, و رباب تميم, اسد, كنانه, قبايل فرمانده نبود/ كم يا
تـغلب, و بكـر فرمانده بود, مختار عموي ثقفي مسعود سعدبن قيسبن سبع, فرمانده
و بـود عـدي بـن حـجر اشـعريها, و مـدحج قـبيله فرمانده بود, ذهلي محدوج بن وعلة
خدمت به قار درذي همه بود, ازدي سليم مخففبن وازد, مثعم و انمار و جبيله فرمانده
رفت, آنها استقبال به پيروانش از گروهي با علي>ع9 حضرت رسيدند, علي>ع9 حضرت
مردم اي فرمود: چنين گفته, آمد خوش آنها به حضرت>ع9 بود, آنها همراه هم عباس ابن
ميراث كه آن تا شكستيد هم در را آنان اجتماع و كرديد نبرد عجم پادشاهان با شما كوفه!
دشمنان عليه را مردم و كرديد دفاع آن از حفظو را خود منطقة گاه, آن رسيد/ شما به آنها
يابيد/ حضور بصره اهل از برادرانمان و ما همراه تا كردم دعوت را شما من كرديد, ياري
و لجاجت به گر ا و ماست خواستة آنها بازگشتِن كه شوند همراه ما با و برگردند آنها گر ا
و كنند شروع را ستم و ظلم خودشان كه آن تا ميكنيم مدارا آنها با ما بپردازند, دشمني
بـه آنـها سـپس خداوند/ خواست به داد, خواهيم ترجيح فساد بر حال هر در را صPح

است/ مشهود كه رسيد آنجا به كارشان و رفتند بصره

qعrعلي حضرت مؤمنان امير حادثة
در مـفيد شـيخ بود/ اسPم حادثة سختترين و اندوهبارترين مهمترين, حادثه, اين
گفت: كه كرده, روايت مغيره عثمانبن از عباس حبانبن از دكين فضلبن از كتابارشاد
نزد شبي حسن>ع9 امام نزد شب يك علي>ع9 حضرت ميرسيد, فرا رمضان ماه چون
افـطار دامـادش و بـرادرزاده ـ ل خ جعفر ـ عباس عبدا�بن نزد شبي و حسين>ع9 امام
فـرزندانش از يكي شبها, اين از يكي در و نميفرمود تناول لقمه سه از بيش و ميكرد
حال در ميخواهم و آمد خواهد خدا>مرگ9 امر فرمود: پرسيد؟ را او كي خورا كم سبب
همان آخر استو مانده ديگر شب دو يا يك وفقط كنم اجابت را دعوتحق گرسنگي
از پيروانش و خانواده به برود, دنيا از كه ازاين پيش علي>ع9 حضرت ضربتخورد/ شب

داد: خبر شهادتخود
كه را امت اين بدبختترين ميدارد باز چيز چه فرمود: منبر فراز بر علي>ع9 حضرت
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پدِر از كثير حسنبن گذاشت, محاسنش بر دست و كند؟ خضاب خون باKيشبا از را آن
بـيرون خـانه از فـجر هنگام علي>ع9 حضرت ميگويد: چنين او كه ميكند روايت خود
ميايستادند/ او روِي به رو و كردند سروصدا غازها بود, مرغابي و غاز خانه, رآن د رفت,
ميكنند سرايي نوحه كه كنيد رها خود حال به را آنها فرمود: علي>ع9 كردند, دور را آنها

زد/ ضربت شمشير با را او ملجم ابن شب, همان پايان در
بيرون خانه از ديشب من فرمود: خورد ضربت علي>ع9 كه روزي در حسن>ع9 امام
خانه اهل ديشب پسرم! اي فرمود: من به ميخواند, نماز منزل, نمازخانة در پدرم رفتم,
بر خواب داد, رخ بدر واقعة آن صبح در كه بود شبي و جمعه شب زيرا كردم, بيدار را
عرضكردم: ديدم, را پيامبر>ص9 رؤيا عالم در رفتم, خواب به اندكي شد, مسلط چشمم
گفتم: كن/ نفرين را آنها فرمود: ديدم/ تو امِت از دشمني نافرمانيو بسيار خدا! رسول اي
آنها بر را كس بدترين من جاي به و بده من به اشخاصرا بهترين ايشان جاي به خداوندا!
او از پس حضرت>ع9 و زد, صدا نماز اقامه براي را علي>ع9 و آمد نباح ابن آنگاه بگمار/
نوزدهم شب در ملجم ابن رسانيد/ شهادت به و زد ضربت را او ملجم ابن كه شد خارج
طلوع از قبل ق9 / >ه چهل سال يكم بيستو شب در و ضربتزد حضرت به رمضان ماه

ميفرمود: ميديد, را ملجم ابن حضرت>ع9, هرگاه رسيد/ شهادت به فجر
را قصدم كه بياور را شخصي ميخواهد مرا مرگ او و كنم كرام ا او به ميخواهم من

مراديى من خليلك من عذيرك قـتلي يـريد و حـياته اريد ١ـ

/ دريابد١
صريمي تميمي عبدا� بركبن مراديو ملجم عبدالرحمانبن كه بود اين او قتل علت
خـوارج از سـه هـر كه سعدي تميمي بكر عمروبن و ـ بود حجاج برك, نام شده گفته ـ
را كمان حا عملكرد و ميكردند گو گفتو مردم احوال و اوضاع دربارة آمده, گرد بودند,
و كـردند تـرحـم آنـها بر و آوردند ياد به را نهروان اهل بعد, ميدادند/ قرار انتقاد مورد
پيشوايان و بوديم كرده فدا را خود كاشجان اي ندارد, ارزشي آنها از پس زندگي گفتند:
ملجم ابن ميكرديم! راآسوده مردم و ك پا آنها وجود از را كشور و ميكشتيم را گمراهي
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من برعهدة معاويه كشتن گفت: هم عبدا� بركبن ميگيرم/ برعهده من را علي قتل گفت:
سوگند و بستند پيمان سه هر ميكشم/ عاصرا عمروبن نيز من گفت: بكر عمروبن باشد,
شخصي و نكند كوتاهي گرفته, عهده بر كه كاري به نسبت آنان از يك هيچ كه كردند ياد
زهرآلود را خود شمشيرهاي نفر سه هر شود/ ُكشته خود يا بكشد گرفتند نظر در كه را
آنها از يك هر و كنند عملي را خود نقشه رمضان, ماه نوزدهم در تا گذاشتند قرار و كردند

پيشگرفت/ در خويشرا مقصد راه
گاه آ خويش تصميم از را آنها ولي ديد را خود ياران شد, كوفه شهر وارد ملجم ابن
تعدادي نهروان جنگ در علي>ع9 و بودند رباب تيم قبيلة از كه را خود ياران روزي نكرد/
نام به زني آنها همراه آوردند/ ياد به را خود كشتگان آنها كرد/ مPقات بود, كشته را آنها از
زن آن بودند/ شده كشته نهروان جنگ در برادرش و پدر كه بود رباب تيم قبيلة از قطام
تو با من گفت: او كرد/ خواستگاري را واو شد شيفتهاش راديد, او چون بود, زيبا بسيار
گفت: قطام ميخواهي؟ چه گفت: كني برآورده مرا آرزوهاي كه اين مگر نميكنم ازدواج
گمان علي, قتل اما گفت: ملجم ابن علي, قتل و كنيز يك و غPم يك و درهم هزار سه
به مرا و ماند نخواهم زنده او كشتن از >پس باشي داشته دوست مرا كار اين در تو نميكنم
قـتل بـه را او گـر ا كـن/ غافلگير را او تو ولي آري, گفت: قطام كشت9/ خواهند قصاص
گر ا و ميشوي/ بهرهمند من با زندگي از و برآوردهاي را خودت و من آرزوي رساندي,
بهتر است, آن در چه هر و دنيا تمام از تو براي خداوند پاداش و ثواب كه شدي كشته
شهر اين به من آمدِن انگيزة علي, قتل بر تصميم فقط سوگند! خدا به گفت: بود/ خواهد
تو يارِي براي من گفت: قطام است/ شده فراهم تو براي خواستي هرچه بنابراين, است/
با بود, وردان او نام كه فرستاد خود قبيلة افراد از يكي نزِد سپس خواست/ خواهم كمك
بجره شبيببن نام به اشجع قبيلة از مردي نزد ملجم ابن كرد/ اجابت گفتواو سخن وي
گفت: شبيب آوري؟ دست به را وآخرت دنيا شرف داري دوست آيا گفت: او به رفته,
كار تو نشيند, تو عزاي به مادرت گفت: شبيب علي, كشتن با گفت: ملجم ابن چگونه؟
ميكنيم, كمين مسجد در ما گفت: بكشي؟ را او ميتواني چگونه گرفتهاي, نظر در زشتي
يافتيم نجات گر ا ميكشيم/ را او و ميكنيم حمله او بر رود, بيرون صبح نماز براي او چون
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آن در چه هر و دنيا از خداوند پاداش شويم, كشته گر ا و رسيدهايم خود آرزوي به كه
او كاِر بود, علي بجز ديگري شخص گر ا تو! بر واي گفت: شبيب بود/ خواهد بهتر است
خرسند او قتل از من و ميداني خوب اسPم در را او جهاد سابقة فضيلتو تو بود/ آسان
كشته را پرهيزكار مردم و نهروان اهل او كه نميداني تو مگر گفت: ملجم ابن بود/ نخواهم
شبيب ميكشيم, يارانمان خونخواهي به را او ما گفت: ميدانم/ بلي, شبيبگفت: است؟
كشتن بر يارش دو و ملجم ابن كه بود شبي آن و ـ سيد فرار جمعه شب چون پذيرفت
و شـبيب بـرداشت/ را شمشيرش ملجم ابن بودند شده پيمان هم وعمرو معاويه علي,
آن از نماز اقامه, براي حضرت كه سده باب برابر در نفر سه هر بودند/ او همراه نيز وردان
كرده گاه آ خود قصد از نيز قيسرا اشعثبن آن از پيش نشستند/ ميشد, مسجد وارد جا
در آنها رساندِن ياري براي شب آن در قيس واشعثبن شد همداستان آنان با واو بودند

يافت/ حضور توافق مورد نقشه, مورد
كه شنيد را اشعث وصداي بود كرده بيتوته مسجد در عدي>ره9 حجربن شب آن در
حجر ميكند, رسوا را تو صبح, زيرا كن شتاب كارت انجام براي ملجم! ابن اي ميگفت:
با حجر بكشي؟ را علي ميخواهي يكچشم! اي گفت: او به و شد گاه آ اشعث مقصود از
واز كـند بـاخبر ماجرا از را او و برود مؤمنان>ع9 امير نزد تا شد خارج مسجد از شتاب
حجر و آمد مسجد سوي به ديگري راه از علي>ع9 حضرت ولي دارد برحذر آنها توطئة
زد/ شمشير با را واو بود آمده وي از پيش ملجم وابن شد مسجد حضرتوارد نديد, را او

شد/ كشته مؤمنان>ع9 امير ميگفتند: مردم شد, وارد حجر چون
و ميخواندم نماز كوفه اعظم مسجد در شب آن در من گويد: ازدي محمد عبدا�بن
مسجد در رمضان ماه پايان تا ابتدا از كه داشتند حضور كوفه اهالي از گروهي من كنار در
اين در ميخواندند, نماز سده باب نزديك كه ديدم را مرداني گهان نا ميخواندند/ نماز
اي داد: وندا شد مسجد وارد صبح نماز اداي براي طالب>ع9 ابي عليبن حضرت هنگام
بـنگرم/ را شـمشيرها درخشش يا كنم سروصدا كه بودم متحير من و نماز; نماز, مردم!

نيست/ يارانت و علي اي تو آِن خداستواز آن از حكم گفت: كسي شنيدم
را مـرد ايـن فرمود: حضرت زد, ضربت علي>ع9 حضرت به ملجم ابن كه هنگامي
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در چوب به شمشير ولي زد شمشير با را او بجره شبيببن ابتدا در نگريزد, كه بگيريد
شـبيب پـرداخـتند, آنها دستگيري به و گريختند مسجد درهاي سوي به مردم و خورد
دستش از را شمشير نشستو او سينة بر و زد زمين بر واورا كرد دستگير مردي را بجره
در مردم كه ترسيد ميآيند, او سوي به كه ديد را مردم هنگام آن در بكشد, را او گرفتتا
و كرد رها را واو برخاست او سينه روي از لذا نشنوند, را او كPم و كنند شتاب او كشتن
و آمد وي نزد عمويش پسر برد, پناه خود خانة به و گريخت شبيب انداخت/ را شمشير
را مـؤمنان>ع9 امـير شـايد چـيست حرير اين گفت: و ميگشايد ازسينه را حرير كه ديد
و تعريفكرد او براي را ماجرا سپس ولي كند انكار ميخواست شبيب ابتدا در كشتهاي؟
رسانيد/ قتل به و زد شمشير با را او و آمد برداشتو را شمشيرش رفت, عمويش پسر
داشت, دست در كه را پارچهاي و كرد دستگير را ملجم ابن نيز همدان قبيله از مردي
امـير نـزد را او و گـرفت دسـتش از را شـمشير زد/ زمـين بر را او و انداخت او روي بر

شد/ ناپديد مردم ميان گريختو نفر سومين آورد, مؤمنان>ع9
در نَْفس فرمود: كرده, او به نگاهي حضرت آمد, مؤمنان>ع9 امير نزد ملجم ابن چون
قـتل بـه را او ُكشت, مـرا كـه گـونه هـمان رفتم, دنيا از گر ا ميشود, قصاص نَْفس برابر

ميگيرم/ تصميم او بارة در خود كه ماندم زنده گر ا و برسانيد,
به و خريدم درهم هزار يك به كه را شمشير اين من سوگند, خدا به گفت: ملجم ابن
واقع كارگر گر ا و كردم آغشته زهر به را شمشير و مردم كردم تهي را زهر درهم هزار يك
او به خطاب علي>ع9 دختر كلثم ام كه شده روايت كند/ دور من از را آن خداوند نشود,
گفت: ملجم ابن است, كرده رسوا ترا خدا نيستولي كي با پدرم بر خدا! دشمن اي گفت:
شـهر مـردم تمام ميان گر ا كه زدم او به ضربتي سوگند, خدا به ميكني؟ گريه چرا پس

نميماند/ زنده آنها از يكتن شود, توزيع
و كردند حمله او به مردم بردند, بيرون حضرت>ع9 نزد از را ملجم ابن كه هنگامي
امت كـردي؟ كـار چه خدا! دشمن اي ميگفتند: او به و ميگزيدند را او درندگان مانند
حـرفي و بـود كت سـا مـلجم ابـن كشـتي, را مردم بهترين و كردي نابود را محمد>ص9
عرضكردند: او به و رفتند مؤمنان>ع9 امير نزد مردم سپس بردند, زندان به را او نميزد,
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كرد/ تباه را دين هPكو را امت زيرا بده دستور ما به خدا دشمن دربارة مؤمنان! امير اي
و ميگيرم تصميم او بارة در خودم كه ماندم زنده من گر ا فرمود: آنها به علي>ع9 حضرت
سـپس بكشـيد, را او مـيشود, قصاص پيامبر>ص9 قاتل كه طور همان شدم, كشته گر ا

آتشبسوزانيد/ با را او جسد
سپاريوي ك مراسمخا وخاندانشاز شهادترسيد به علي>ع9 حضرت چون گويد:
در كـه هـنگامي آوردند, را او و كرد, احضار را ملجم ابن حسن>ع9 امام يافتند, فراغت
قـتل بـه را مـؤمنان امير خدا! دشمن اي فرمود: او به حضرت>ع9 ايستاد, امام>ع9 برابر
بزنند/ را گردنش تا داد دستور سپس , آوردي وجود به دين در بزرگي فساد و رساندي,
او به را ملجم ابن تاجسد كرد درخواست حسن>ع9 امام از نخعيه اسود بنت هيثم ام
بـا را او جسد هيثم, ام و داد تحويل او به را جسد نيز حضرت بسوزاند/ را آن تا بدهند

سوزانيد/ آتش
ميسرايد: چنين مرادي مياس ابن مؤمنان>ع9 امير شهادت و قطام دربارة

عربو ميان قطام مهر مانند بدهد را آن سخاوتمندي مرد كه نديدهام مهري هيچ من
گين زهرآ تيز شمشير با علي به زدن ضربت و كنيز يك و غPم يك درهم, هزار سه عجم
از پستتر كشتاري هيچ نيستو علي از بهتر و گرانتر باز باشد, گران مهري كه هم قدر هر

واعـجم فــصيح مــن قــطام كــمهر سـماحة ذو سـاقه مـهرا أدر فلم المســمم١ـ بــالحسام عــلي ضــرب و وقــــينٌة عــــبد و آpف مـلجمثــــ�ثه ابـن فــتك دون pا فــتك pو غ� ان و علي من اغلي مهر pو

/ نيست١ ملجم ابن كشتار
بكشند, عاصرا وعمروبن معاويه تا بودند بسته پيمان ملجم ابن با كه مردي دو امام
شمشيرش ضربت ولي كرد حمله وي به بود رفته ركوع به معاويه كه هنگامي آنها از يكي
قتل وبه دستگير را وي زمان, همان در و يافت نجات مرگ واز كرد اصابت او سرين به

رسانيدند/
به لذا بود, شده بيمار عمرو رفت, عاص عمروبن نزد شب آن در ديگر شخص اما
ميپنداشت كه او گيرد/ عهده بر را نماز امامت تا داد دستور عامري حبيب ابي بن خارجة
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گرفتند را او مردم زد/ او به ضربتي شمشير با و كرد حمله او بر است, عاص عمروبن وي

درگذشت/ بعد روز نيز خارجه ُكشت, را او عمرو و بردند عاص عمروبن نزد و

آنها ياران و حمق عمروبن و عدي حجربن حادثة

از عـدي بـن هـاني برادرش و كندي كرمين ا معاويه بن ربيعة بن عدي بن جبلة بن معاوية بن عدي بن حجر هـمراه١ـ بـه صـفين و جمل قادسيه, جنگهاي در و رسيدند HصJكرم ا پيامبر خدمت كه بودند كساني ميرفتند/جمله شمار به حضرت آن شيعيان واز بودند HعJعلي فرمود:حضرت من به HعJطالب ابي بن علي حضرت ـ ميكند نقل رجالش كتاب در كشي كه چنان ـ گويد: عدي مـراحجربن فرمود: بكنم؟ چه كردم: عرض كني؟ لعنت مرا تا بدهند دستور تو به و بزنند را تو گر ا ميكني كار بهچه و زد را او يوسف, بن محمد گويد: وي هستم/ الهي دين پيرو من چون مجوي بيزاري من از ولي كن گفت:لعنت حجر بايستد صنعا مسجد در كنار تا كند وادار را او و كند نفرين را HعJعلي حضرت تا داد فرمان ازاو يكنفر تنها باد او بر خدا لعنت و كنيد نفرين را او پس كنم, لعنت را علي تا داد دستور من به ـ معاويه ـ م/امير ـ يافت نجات و فهميد را او مقصود جمعيت دكهميان بو كساني جمله از و كرد شركت HعJعلي حضرت همراه جنگها همه در خزاعي كاهن بن حمق عمروبن بدنش٢ـ بر نيزه نه تا داد دستور و كرد دستگير را او زياد كرد/ تشويق وي كشتن به را مردم و رفت عثمان زياد,نزد و داد روي Hق / Jه ٥١ سال در واقعه اين رسيد/ شهادت به دوم يا اول نيزة اصابت از پس او ولي م/بزنند, ـ شد/ حمل اس�م تاريخ در كه بود سري نخستين واين فرستاد معاويه نزد را او سر

بود اين ـ آنها ياران و وعمروبنحمق٢ عدي١ حجربن كُشتن ـ بزرگ فاجعة اين سبب
گمارد, كوفه حكمرانِي به را شعبه بن مغيرة معاويه, ق9 / >ه يك و چهل سال در چون كه
تذكر نصيحتو به بردبار مرد اين, از پيش كه بدان ويگفت: به و خواند فرا خود نزد را او
سفارش تو به را زيادي موارد خواستم آموزش/ به تو همچون حكيمي مرد نداشتو نياز
بگويم: تو به بايد را مورد چند امّا ميكنم/ نظر صرف آنها از بينشتو به اعتماد با ولي كنم
تبعيد و عيبجويي و عثمان براي وآمرزش رحمت طلب و علي از بدگويي و دشنام مبادا
نزديك خود به را آنها و ده قرار ثنا و مدح مورد را عثمان ياران كني; ترك را علي ياران

كن/
ديگـر كسـان بـراي نـيز تـو از پـيش و اندوختهام/ بسيار تجربههاي من گفت: مغيره
خشنود من از يا كرد خواهي امتحان مرا تو و نكردهاند نكوهش مرا ولي كردهام/ حكومت
مـعاويه مـيكني/ مـPمت مرا و ميشوي ك خشمنا يا و ميكني تحسين مرا و ميشوي
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امير به گويي ناسزا از ولي شد كوفه والي هم مغيره ستود/ خواهيم را تو انشاءا� گفت:
او براي و دعا را عثمان و نميورزيد خودداري حضرت آن به زدن تهمت و مؤمنان>ع9
علي>ع9 حضرت به كسي كه ميشنيد عدي حجربن كه هنگامي ميكرد/ آمرزش طلب
ميگفت و ميايستاد سپس باد/ شما بر خداوند نفرين و لعنت ميگفت: ميگويد, ناسزا
كه را كس آن ستايشو سزاوار ميكنيد لعنت شما كه را شخصي كه ميدهم گواهي من
خشم از حجر اي ميگفت: او به هميشه مغيره است/ نفرين سزاوار ميدانيد, ك پا شما
و عفو را او نيز مغيره و ميكند هPك را تو مانند اشخاصي او غضب زيرا بپرهيز سلطان

ميكرد/ رها
عـثمان و عـلي>ع9 حـضرت دربـاره مـجددا رسيد, فرا مغيره حكومت اواخر چون
مسجد در كه هر را او صداي كه فرياديزد برخاستو حجر كرد, تكرار را پيشين سخنان
آن پـرداخت از كـه را مـا حـقوق بـده دسـتور >مـغيره9 انسان اي گفت: بعد شنيد, بود
تأخـير بـه را مـا حـقوق پـرداخت كـه نداري حقي چنين تو بپردازند, كردي, جلوگيري
مردم ـــ از بيش كردهاي, عادت مؤمنان>ع9 امير به دادن دشنام و بدگويي به و ٢بيندازي,

٣
اين و بپرداز را ما حقوق راستگوست/ شخصي او گفت, راست حجر گفتند: و برخاستند
سخنها گونه اين واز ندارد ما حال به سودي ميورزي اصرار آن بر تو كه گويي9 >ناسزا كار

گفتند/ بسيار
چرا گفتند: و رفتند وي نزد و خواستند اجازه او خويشاوندان آمد, پايين منبر از مغيره
تـا گـويد سـخن تـو با چنين واين شود گستاخ تو به نسبت تا گذاشتهاي آزاد را مرد اين
من گفت: آنها به مغيره شود/ توخشمگين از معاويه و شود تو حكومت تضعيف موجب
همين و ميپندارد من مانند را او وحجر آمد خواهد اميري من, از پس زيرا كشتهام را او
به كرده, دستگير را حجر هم او ميدهد, انجام هم او به نسبت دارد, من با كه برخوردي
تاآنها بُكشم را شهر اين نيكان نميخواهم و رسيده فرا هم من مرگ زمان ميرساند/ قتل
باشد/ بخت تيره آخرت در مغيره و عزيز دنيا در معاويه و شوم بدبخت من, و سعادتمند
خواند خطبه كوفه به ورود هنگام او رسيد/ حكومت به زياد درگذشتو مغيره آن از پس
قرار نكوهش مورد را او قاتPِن و ستود يارانشرا كرد/ طلبرحمت عثمان براي خدا از و
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گفت, نيز زياد به ميگفت مغيره به كه سخناني همان برخاست حجر هنگام, اين در داد/
مـنصوب خود جانشيني به را حريث عمروبن و كرد حركت بصره سوي به زياد سپس
بيرزاري او از كرده, لعن را معاويه آشكارا آمده, گرد حجر نزد شيعيان كه شنيد زياد كرد/
پـيش در را كـوفه راه لذا كـردهانـد/ سنگباران مسجد در را حريث عمروبن و ميجويند
هنگام, اين در نشست/ منبر فراز بر و رفت مسجد به يكسره و شد كوفه وارد تا گرفت
عـاقبت كـه بـدانـيد گـفت: پـروردگار ستايش و حمد از پس زياد بود, مسجد در حجر
ايمني من خشم از و شدهاند نياز بي و سير اينها است, گوار نا بسيار گمراهي, ستمگريو
را راست راه گر ا سوگند, خدا به شدهاند, گستاخ خداوند به نسبت گونه اين كه يافتهاند
را كوفه شهر نتوانم گر ا هيچم, من كرد/ خواهم مداوا خودتان طريقة به را شما بنويسيد,
در كه حجر اي مادرت بر واي كرد, خواهم آيندگان عبرت را او من بدارم, مصون حجر از
در او فراخوانـد/ خود نزد را واو فرستاد حجر نزد سپس شدي! گرگ گرفتار شب آغاز
هركز گفتند: او ياران كرد, دعوت را او رفتو او نزد زياد فرستادة كه هنگامي بود, مسجد
داد, را او سرپيچي خبر بازگشتو زياد نزد هم فرستاده نگذار/ احترام او به و مرو او نزد
بـراي را گـروهي تـا داد دسـتور بـود, هPلي هيثم بن شداد كه نگهبانان فرمانده به زياد
آنها دادند, دشنام را آنها حجر ياران كرد/ اجرا را دستور هم او كند/ اعزام ُحجر دستگيري
دست يك با شما گفت: و آورد گرد را كوفه مردم هم او دادند, اطPع زياد به و بازگشتند
شما دلهاي و من با شما بدنهاي مينهيد, مرهم سر زخم بر ديگر دست با و ميكشيد سر
خـدا بـه شـماست, كاري دسيسه از نمونهاي اين سوگند, خدا به است/ احمق حجر با
از و شما اصPح براي را قومي من وگرنه شود اثبات من براي شما گناهي بي بايد سوگند,
آنها با هرگز ما ميبريم! پناه خدا به گفتند: قوم سران فرستاد/ خواهم شما غرور بردن بين
شما از يك هر گفت: زياد نداريم/ مرامي خشنوديت و طاعتتو جز و نبوديم عقيده هم
فرا خود نزد را او و برخيزد كرده, همكاري حجر با خانوادهاش و قبيله افراد از يكي كه
فـرمانده به زياد سپس كردند/ جدا او از را او ياران بيشتِر و برخاستند همه آنها خواند,
با وگرنه بياور من نزد را او كرد, اطاعت تو از گر ا برو حجر نزد كه داد دستور نگهبانانش
حجر نزد نگهبان فرمانده آوريد/ من نزد و كنيد دستگير را او كرده, حمله او به شمشير
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سر شود, دستگير نگذاشتند و كردند حمايت او از پيروانش ولي خواند فرا را او و رفت

كردند/ حمله آنها بر افرادش با نگهبان
شمشيِر و دارم شمشير من تنها نداريد, شمشير يارانت و تو گفت: كندي عمرطه ابو
حـمايت تـو از آنها شو ملحق قبيلهات به و برو لذا نيست, كافي شما حمايت براي من
آنها بر زياد ياران ـ بود ماجرا شاهد و بود نشسته منبر فراز بر زياد هنگام آن در ـ ميكنند
و آمد در پا از كه اين تا ميزد حمق عمروبن سر بر گرز با ايرانيان از يكي شدند, حملهور
بهبودي كه زماني تا شد پنهان جا آن اودر و كردند حمل ازد قبيله سوي به را او يارانش

رفت/ آنجا يافتواز
حمله عائذبن دست گرز, با نگهبانان از يكي بردند/ پناه كنده ابواب به هم حجر ياران
و جنگيد آن با گرفتو را نگهبانان از يكي گرز كرده, دليري هم عائذ شكست/ را تميمي
حجر استر گاه آن شوند خارج كنده باب از توانستند كه اين تا كرد دفاع يارانش و حجر از
به سپس كشتي, را ما هم و خود هم تو كه شو سوار گفت: حجر به عمرطه ابو آوردند, را
هـنگام ايـن در شـد/ سوار خود اسب بر عمرطه ابو و شود استر سوار تا كرد كمك او
او شمشير هم عمرطه ابو زد, او ران بر ضربتي گرز, با و رسيد او به مسلي طريف يزيدبن

يافت/ بهبودي بعد ولي افتاد زمين بر كه زد او سر بر ضربتي آن با گرفتو را
ابو و حجر شد/ زده كوفه مردم قيام در كه بود شمشيري نخستين عمرطه, ابو شمشير
كردند, اجتماع آنها گرد مردم از بسياري گروه و كردند حركت حجر خانة سوي به عمرطه
بـود, نشسـته منبر فراز بر زياد كه هنگامي بودند/ آمده كمتري افراد َكنده, قبيلة از ولي
حجر شوندو روانه َكنده جبانة سوي به شده تجهيز همدان مذحجو قبيلة دو تا داد فرمان
دادتا دستور آنها به و فرستاد صائدين جبانة سوي به را يمن قبايل ساير و كنند دستگير را
قبيلة دو رفتند, آنها همة ببرند, وي نزد كرده, دستگير را او و بروند حجر خود ياور نزد
را آنان اقدام هم زياد گرفتند/ ديدند, را كه وهر شدند َكنده جبانة وارد همدان و مذحج

ستود/
گفت: آنها به و بازگردند تا داد دستور آنها به شدند, يارانشكم ديد حجر كه هنگامي
اينها توسط نيستم مايل من كنيدو نبرد آمدهاند, شما جنگ به كه كساني با نميتوانيد شما
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بـه گزير نا و شدند روبهرو همدان و مذحج قبايل با راه ودر بازگشتند آنها شويد/ كشته
به حجر يافتند/ نجات ديگران و شد اسير يزيد قيسبن درگيري, اين در پرداختند/ جنگ
ولي بـرد پـناه يزيد سليمبن نام به آنها از يكي خانة به و كرد حركت حرث قبيلة سوي
ولي بـجنگد آنها با تا كشيد را خود شمشير سليم يافتند, اطPع او مخفيگاه از مأموران
سليم آوردم, Pب و خطر تو دختران براي من گفت: حجر كردند/ زاري و گريه دخترانش
نميشوي, كشته و اسير خانه اين در تو هستم زنده من كه زماني تا سوگند خدا به گفت:
حارث, عبدا�بن خانة به و رفت نخع قبيله به و شد خارج مخفي دريچه يك از حجر
كـه هـنگامي كرد/ نگهداري و پذيرائي وي از بخوبي عبدا� برد/ پناه اشتر مالك برادر
هستند, تو جستجوي در نخع قبيلة در مأموران كه رسيد خبر گاه نا بود, او خانة در حجر
از كنيز آن شد, روبرو آنها با نخع قبيلة از پوستي سياه كنيز كه بود اين مأموران اقدام سبب
به او گفت: عدي, حجربن گفتند: آنها ميكنيد؟ تعقيب را كسي چه شما پرسيد: مأموران
ربيعة نزد رفتو ازد قبيلة به و شد خارج آنجا از گزير نا حجر است/ آورده پناه نخع قبيلة
را كنده قبيلة رييس اشعث محمدبن زياد, درماندند, او يافتن از چون شد/ پنهان ناجد بن
را تو نخلهاي تمام نكني, حاضر من نزد را او گر ا سوگند, خدا به گفت: او به و خواست
تو و برد نخواهي در به سالم جان من دست از و كرد, خواهم ويران را خانههايت و قطع
داد/ مهلت او به روز سه زياد, مهلتخواستو او از محمد كرد, خواهم قطعه قطعه, را
كي با تو بر گفت: او به و كرد احضار بود, شده اسير كه را يزيد قيسبن زياد, سپس
جـنگ در مـعاويه هـمراه تو جنگيدن و عثمان به نسبت را تو عقيدة بخوبي من نيست,
از من و است بوده تعصب روي از فقط جنگيدي حجر كنار در گر ا و ميدانم را صفين
امـان بـرادرش بـراي هـم او كـن, حاضر من نزد را عمير برادرت ولي گذشتم تو لغزش
حالي در برادرشرا او و داد امان برادرش به زياد باشد, محفوظ خونش و مال خواستتا
ببندند/ زنجير با را او پاي دستو تا داد دستور او و آورد زياد نزد بود, مجروح سخت كه
او با بارها و بزنند, زمين به و كنند بلند حال همان با را او تا داد فرمان مأمورانش به سپس
نريزي؟ را او خون كه ندادي امان او به تو مگر گفت: زياد به يزيد قيسبن كردند/ چنين
را او خـونريزي بـدون Kحـا و نـريزم را او خـون تا دادم امان او به من آري, گفت: زياد
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كرد/ آزاد را او تا كرد ضمانت برادرش از يزيد قيسبن ميُكشم/

داد اشعثپيغام محمدبن به گاه آن ماند, ربيعه خانة در روز شبانه يك عدي حجربن
جمله از بزرگان از گروهي هم محمد برود, معاويه نزد تا بگيرد امان زياد از او براي كه
زيـاد نزد آنها آورد, گرد را اشتر برادر حرث وعبدا�بن يزيد حجربن عبدا�, جريربن
به آنها پذيرفت/ هم زياد بفرستند, معاويه نزد را او تا خواستند امان حجر براي و رفتند
ابا اي آمدي خوش گفت: ديد, را او چون يافت, حضور زياد نزد نيز او دادند/ خبر حجر
درحال كردند صلح ما با مردم كه كنون ا و ميكردي نبرد ما جنگبا هنگام تو عبدالرحمن!

ميكني/ جنايت و ظلم خودت به تو هستي, جنگ
هنوز و نشدم, جدا مسلمانان جماعت واز نكردم سرپيچي تو فرمان از من گفت: حجر
به گفت: بردند, را او چون ببرند/ زندان به را او تا داد دستور زياد هستم/ خود بيعت بر
كرد/ تعقيب را او ياراِن گاه آن كنم/ قطع را او گردن رگ كه مايلم خيلي من سوگند, خدا
كوهي دامنة در دو هر و رفتند موصل سوي به شداد بن رفاعة همراه به حمق عمروبن
خود مخفيگاه از دو آن رفت, آنها سوي به نيز او رسيد, كم حا به آنها خبر شدند/ پنهان

شد/ كشته نيزه با وعمرو گريخت رفاعه شدند, خارج
محلههاي رؤساي گاه آن كرد, زنداني را عدي حجربن ياران از نفر دوازده سپسزياد
اهـل مـحّلة رئيس حريث, عمروبن از: بودند عبارت كه خواند فرا خود نزد را مختلف
كنده و ربيعه رئيسكوي وليد, قيسبن وهمدان, تميم محّله رئيس عرفطة خالدبن مدينه,

اسد/ و مذحج رئيسكوي اشعري, موسي ابي بن بردة ابو و
را خليفه و آورده گرد خود نزد گروه گروه را مردم عدي, حجربن كه دادند گواهي آنها
خـPفت فقط كه كرده ادعا او است/ كرده وادار معاويه با جنگ به را آنها و داده دشنام
اخراج شهر از را معاويه كم وحا قيام كوفه شهر در حجر است/ طالب ابي خاندان شايستة
او بـا كـه كساني و دشمنان از و فرستاده درود او بر و كرده دفاع طالب ابي عليبن واز
شمار به او ياران سران از هستند او همراه كه گروهي استواين جسته بيزاري جنگيدند

هستند/ همراه و عقيده هم او با و ميآيند
چهار از بيشتر گواهان تعداد كه ميخواهم من وگفت: خواند را گواهان شهادت زياد,
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فرزندان موسي, و اسحاق ميان, آن از دهند/ گواهي تا خواند فرا را مردم گاه آن باشد/ نفر
ابيوقاص سعدبن عمروبن معيط, ابي بن عقبة بن عمارة زبير, منذربن عبيدا�, بن طلحة

دادند/ شهادت آنان جز و
شريحبن ولي كردند تأييد را گواهان شهادت هاني شريحبن و قاضي حرث شريحبن
سپس كردم/ سرزنش سخت را قاضي شريح و ندادهام گواهي من ميگفت: هميشه هاني
آن به و شهابتحويل كثيربن و حضرمي حجر وائلبن به را يارانش و عدي حجربن زياد

كردند/ حركت شبانه آنها و ببرند شام سوي به را آنها تا داد دستور دو
و داد نامهاي وائل به پيوستو آنها به قاضي شريحبن رسيدند, نجف به كه هنگامي
ادامـه خـود سفر به آنها كرد/ دريافت را نامه هم او برسان/ معاويه به را نامه اين گفت:
كندي, عدي حجربن از: عبارتند اسيران رسيدند, دمشق درحومة عذرا مرج به تا دادند
بـن قـبيصة شـيباني, فسيل صيفيبن حضرمي, شداد شريكبن كندي, عبدا� ارقمبن
بـجلي, سـمي بن ورقاء بجلي, عوف عاصمبن خثعمي, عفيف كريمبن عبسي, ضبيعه
حـويه عـبدا�بـن و تـميمي شهاب محرزين عنزيان, حسان عبدالرحمنبن كدامحيان,
از اخنس بن عتبة نامهاي به ديگر مرد دو زياد بود, نفر دوازده آنها تعداد تميمي, سعدي
چهارده به آنها تعداد كه كرد ملحق آنها به نيز را همداني نمران سعدبن و سعدبكر قبيله
البته كشت, را ديگر نفر هشت و كنند آزاد را آنها نفر شش تا داد دستور معاويه رسيد/ نفر
آنها ولي كنند لعنت را او و جويند بيزاري علي>ع9 ازحضرت خواستتا آنها از اين از پس

كردند/ امتناع كار اين از
سرود: چنين حجر رثاي در بود, ازشيعيان كه انصاري زيد دختر هند,

سوي به او ببيني سفر سيرو رحال د را حجر شايد برو Kبا بخش! روشنايي ماه اي
ستمگران حجر, از پس بُكشد زياد ادعاي بر بنا را او تا است درحركت حرب يسـيرمعاويةبن حـجر تـري هــل تــبصر المــنير القــمر ايــها تــرفع اpمــير١ـ زعــــم كــــما ليــــقتله حـرب معاويةبن الي والسـديريسير الخـورنق لهـا وطـاب حجر بعد الجبابرة تجبرت
وي از پس آيندشد١ خوش آنها براي سدير و خورنق كاخهاي و پرداختند وجور ظلم به
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حجر! اي نكردند سيراب را آنها بارانزا ابرهاي گويا ميشوند خشكسالي دچار شهرها
كه مردي پير و علي>ع9 سرنوشت از باد تو پذيراي شادكامي, و تندرستي عدي حجربن
از نيز قومي سرور هر كه بدان بروي, دنيا از تو گر ا كم بيمنا تو بر ميكشد, فرياد دمشق در

مــطير مــزن يــحييها لم كــــان pمـحو له البـ�د اصبحت و والســــرور١ـ الســــ�مة تــــلقتک عـدِي بـن حجر حجر يا pزئــيرا له دمشــق فــي شـــيخا و عديا اردي ما عليك يــصيراخاف هــلک الي الدنــيا مــــن قـوم زعـيم فكـل تهلک فان

/ ميگردد١ باز مرگ سوي به دنيا
و نكنيد باز من از را بند و زنجير قبيلةاشگفت: افراد به شهادت هنگام حجر گويند:

كنم/ مPقات را معاويه قيامت, در حال همين با من تا نشوييد پيكرم از را خون
تو با من حسابرسِي >روز ميگفت: مرگ هنگام معاويه كه شنيديم گويد: سيرين ابن

كنيد/ مراجعه Hق / Jه ٥١ سال حوادث در طبري تاريخ و اثير, ابن تاريخ ٢ـ

داد/٢ روي ق9 / >ه ٥١ سال در ك دردنا حادثة اين و است9/ طوKني بسيار حجر, اي

عبدي مسهر بن جويرية حادثه
و بود علي>ع9 حضرت صميمي دوست و صالحان از يكي عبدي, مسهر بن جويرية
او بـه حـضرت آن مـيگذشت, راه از كـه روز يك داشت/ عـPقه او به حضرت>ع9 آن
ميبينم, را تو هرگاه زيرا شو ملحق من به جويريه! اي فرمود: و كرد صدا را نگريستواو

ميشوم/ عPقهمند بيشتر تو به
حضرت همراه روزي گويد: عرني حبه از مسلم از صباح از نقل به ابان اسماعيلبن
حركت حضرت آن سر پشت دوري, فاصلة در جويريه و ميگذشتيم راهي از علي>ع9
دوست را تـو مـن نميدانـي آيا شو! ملحق من به مرده پدر اي فرمود: امام>ع9 ميكرد/
ميگويم, تو به را اموري من فرمود: حضرت>ع9 دويد/ امام>ع9 سوي به جويريه دارم؟
بـه جـويريه آن از پس پـرداخـتند/ گـفتوگو بـه پـنهاني دو هـر سپس كن, حفظ را آنها
مـن فرمود: امام>ع9 هستم/ فراموشكار من مؤمنان>ع9 امير اي كرد: عرض حضرت>ع9
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پـايان در امام>ع9 سپس بسپاري/ خاطر به تا ميكنم تكرار تو براي را خود گفتار دوباره
دوست دارد, دوست را مـا كه زماني تا را ما دوست جويريه! اي فرمود: او به گفتارش
است, دشمن ما با كه مادام را ما دشمِن و بدار دشمن را او شد, دشمن ما با چون و بدار,
حضرت دربارة كه گروهي گويد: بدار/ دوست را او شد, ما دوست چون و بدار دشمن
وصي را جويريه ميخواهد او ميبينيد آيا ميگفتند: بودند, ترديد و شّك دچار علي>ع9
را سخنان واين است؟ پيامبر>ص9 جانشين خود, ميكند, ادعا كه همچنان دهد قرار خود
مـيديدند/ او خـاص عـنايت مورد و علي>ع9 همراه پيوسته را او كه ميگفتند رو آن از
و بود خوابيده پهلو بر حضرت آن كه حالي در آمد علي>ع9 حضرت نزد جويريه روزي
كـه آن اي وگـفت: كـرد صـدا را حـضرت آن جويريه, بودند/ او نزد يارانش از گروهي
رنگين آن خون به محاسنت كه شد خواهد زده ضربتي تو سر بر شو, بيدار خوابيدهاي!
مـيگويم/ تو سرنوشت مورد در هم من فرمود: و زد لبخندي مؤمنان>ع9 امير ميشود/
و خودخواه مردي نزد را تو اوست, قدرت دست در جانم كه آن به سوگند باش, گاه آ
به را تو كافري خرماي درخت تنة بر و ميكنند قطع را پايت و دست ميبرند, حرامزاده

ميكشند/ دار
مـلعون, زيـاد كـه بـود نگذشته جريان اين از مّدتي سوگند, خداوند به گويد: راوي
كه كوتاهي خرماي درخت تنة بر را او و كرد قطع را پايش و دست و دستگير را جويريه

ابـن كـتاب مـتن در كه حالي در شده, كر ذ مكعبر ابن ,٢٩١ ص ج٢, الحديد, ابي ابن الب>غه, نهج شرح در م/١ـ ـ است آمده معكبر

آويخت/١ دار به داشت, بلند تنهاي و بود معكبر ابن خرماي درخت نزديك
ياران او ميكرد/ دشمني مؤمنان>ع9 امير با آشكار طور به كه بود كساني از ابيه بن زياد
مـيرساند/ قـتل بـه مـييافت, جـا هـر و ميكرد تعقيب را آنها ميشناخت, را علي>ع9
را مـردم و داشت اقـامت كوفه در كه بود علي>ع9 ياران از عنزي حسان عبدالرحمنبن
او از مـعاويه فـرستاد, شـام بـه و كرد دستگير را او زياد ميكرد/ تحريك اميه بني عليه
لذا داد/ پـاسخ او بـه بتندي عبدالرحمن ولي جويد بيزاري علي حضرت از تا خواست

رسانيد/ شهادت به را او ق9 / >ه ٥١ سال در و فرستاد زياد سوي به را او معاويه,
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qعrحسين امام رضاعي برادر يقطر, بن Oعبدا حادثة

در حجر ابن كه چنان ـ بود حسين امام همسال و پيامبر ياران از يكي يقطر عبدا�بن
و آمده دنيا به تو با كه است همسالي معناي به لدة آوردهاندـ اسدالغابه در جزري و اصابه
امـير خـانة در مـيمونه هـمسرش و بـود پيامر>ص9 خادم يقطر, پدر زيرا ـ ميكند رشد
و آمد دنيا به حسين>ع9 امام وKدت از پيش روز سه عبدا�, ميكرد/ خدمت مؤمنان>ع9

بود/ نيز حسين>ع9 امام پرستار ميمونه,
تنها حسين>ع9 امام كه اين با يافت, شهرت حسين>ع9 امام رضاعي برادر به عبدا� لذا

خورد/ شير >س9 فاطمه مادرش از
قبايل از حاجر به و شد خارج مكه از حسين>ع9 امام كه اين از پس گويد: مخنف ابو
عـقيل مسلمبن نامة جواب در را حميري يقطر عبدا�بن رضاعياش برادر رسيد, رمه
و بـيايد كـوفه بـه تـا بـود خواسته حسين>ع9 امام از نامهاش در مسلم فرستاد/ وي نزد
عبدا� قادسيه در تميمي نمير حصينبن ولي بود رسانده وي اطPع به را مردم همراهي
اطPعاتي امام, بارة در خواستتا عبدا� از او فرستاد/ زياد ابن نزد را او و كرد دستگير را
قصر باKي به گفت: او به زياد ابن لذا نگفت/ چيزي عبدا� ولي دهد قرار وي اختيار در
خواهـم تصميم تو بارة در آمدي, پائين كه هنگامي كن/ لعنت را كذاب كذاببن و برو
حسينبن مردم, اي گفت: يافت, تسلط مردم بر رفتچون قصر باKي به عبدا� گرفت/
ابن عليه را او تا است فرستاده شما سوي به مرا خدا>ص9, رسول دختر فرزند علي>ع9,
او قتل دستور عبيدا�, گاه, آن كنيد/ ياري حرامزاده فرزند حرامزاده, سمية وابن مرجانه
آخرين در شد/ خرد استخوانهايوي كه انداختند زمين به قصر فراز از را او كرد/ صادر را
او سر و آمد او نزد ـ كوفه فقيه و قاضي ـ لخمي عمير عبدالملكبن نام به مردي لحظات

كنم/ آسوده را او ميخواستم گفت: كردند, اعتراض او به مردم چون بريد, را
امـام بـه عـروه هانيبن و عقيل مسلمبن يقطر, عبدا�بن شهادت خبر كه هنگامي
خبر فرمود: و كرد گاه آ خبر اين از را مردم گاه آن بود, زباله شهر در رسيد, حسين>ع9
آنـها كرديم, دريافت را يقطر عبدا�بن و عروه هانيبن عقيل مسلمبن شهادت گوار نا

كردند/// ياور بي و خوار را ما شيعيان
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در حسـين>ع9 امام كه شخصي آوردهاند الغمه كشف در واربلي تاريخش در طبري
تميمي نمير حصينبن كه بود صيداوي مسهر قيسبن فرستاد, كوفه به مسلم نامة پاسخ
خـواست, را نامه زياد, ابن فرستاد/ زياد عبيدا�بن نزد و كرد دستگير را او قادسيه در
آن مطالب از كه اين براي قيسگفت: كردي؟ چنين چرا گفت: كردم, پاره را آن قيسگفت:
گـروهي بـه گـفت: بود؟ شده نوشته كساني چه به نامه اين گفت: زياد ابن نشوي/ گاه آ
نميكني,باKي گاه آ اخبار از را ما كه حال گفت: زياد ابن نميدانم/ را نامشان كه ازمردم
باKي نيز قيس بده/ دشنام را ـ بود حسين>ع9 امام منظورش ـ كّذاب كّذاببن و برو منبر
رسول دختر فاطمه فرزند و مردم بهترين علي>ع9 حسينبن مردم! اي وگفت: رفت منبر
او از رمه قبايل از حاجر در من و هستم شما سوي به او فرستادة من و است خدا>ص9
و كرد لعنت را وپدرش معاويه زيدبن و زياد عبيدا�بن سپس كنيد/ ياري را او شدم, جدا
باKي به را قيس داد, را او قتل دستور زياد ابن گاه آن فرستاد/ درود مؤمنان>ع9 امير بر

رسيد/ شهادت به و شد قطعه قطعه كه انداختند زير به آن باKي واز بردند قصر
مسلمبن همراه را او حسين>ع9 امام كه گويند يقطر عبدا�بن بارة در اربلي و طبري
اين از پيش ديد, را كوفه مردم شكنِي پيمان مسلم كه هنگامي و فرستاد كوفه به عقيل>ره9
از را ايشـان تا فرستاد حسين>ع9 امام سوي به را يقطر عبدا�بن برسد, شهادت به كه
كه آنچه و كرد دستگير را او تميمي, نمير حصينبن راه, بين در ولي كند/ گاه آ كار فرجام

پيوست/ وقوع به كرديم, كر ذ

qرضrعروه بن هاني و عقيل بن مسلم حادثة
از و سـاختند شـايعه يـزيد, عـليه رسـيد, كـوفيان بـه معاويه مرگ خبر كه هنگامي
شيعيان شدند, گاه آ مكه سوي به وحركتوي يزيد با بيعت از حسين>ع9 امام خودداري
نظر تبادل بحثو به گذشته مسائل دربارة و آمدند, گرد خزاعي صرد سليمانبن خانة در
يكـديگر بـا كـوفه بـه ورود براي حسين>ع9 امام به نامه نوشتن دربارة سپس پرداختند/
نوشتند او براي نامههايي و كردند ايراد خطبهها باره اين در آنها خطيباِن كردندو مشورت
با تا دادند دستور آنها به و فرستادند وال وعبدا�بن مسمع عبدا�بن وسيلة به را آنها و
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مكه وارد رمضان مبارك ماه دهم در كه اين تا سرعترفتند با نيز آنها كنند/ شتابحركت
مسهر قيسبن همراه را آنها و نوشتند امام>ع9 به ديگري نامههاي روز, دو از پس شوند,
به و نوشتند نامههايي نيز ديگر روز دو كردند/ روانه ارجي عبدا� وعبدالرحمن صيداوي
تـعداد كـه ايـن تـا كردند, ارسال حنفي عبدا� سعيدبن و سبيعي هاني هانيبن وسيلة
را يـزيد داده, مـژده را مـعاويه هPكت نامهها اين در آنها رسيد/ هزار دوازده به نامهها
مال و جان بذل از راه اين در كه كردند وتعهد بيايد كوفه به تا كردند دعوت امام از و تحقير

نورزند/ دريغ
مسـلمبن مـظاهر, حبيببـن از: بودند عبارت نوشتند, نامه حضرت به كه كوفياني
حـجاربن ربعي, شبثبن نجبه, مسيببن شداد, بن رفاعة صرد, ابن سليمان عوسجه,
بزرگاني و عمير محمدبن حجاج, عمروبن قيس, بن عزرة رويم, حرثبن يزيدبن ابجر,

آنان/ مانند
داد دستور او به و خواند فرا را عقيل مسلمبن ديد, چنين حسين>ع9 امام كه هنگامي
نامهاي كوفه مردم نامة جواب در و كرد يادآوري وي به را مهم مسائل و برود كوفه به تا

نوشت: مضمون بدين
گفته كه را هرآنچه آمدند, من نزد نامههايتان با شما فرستادگاِن آخرين سعيد <هانيو
تو سبب به شايد بيا ما نزد نداريم, امام كه بود اين شما سخن مهمترين دانستم, بوديد,
خاندانم, از خود معتمد و عمو پسر و برادر اينك كند/ هدايت راست راه به را ما خداوند
و خـردمندان مردم, نظر كه بنويسد من به او گر ا ميفرستم, شما نزد را عقيل مسلمبن
نـامههايتان در و گـفتهانـد مـن بـه شـما فرستادگان كه است گونه همان فضيلت با افراد
و امام كه سوگند خودم جان به آمد/ خواهم شما نزد زودي به خواستخدا به خواندهام,
خودش نَْفِس و باشد حق دين پيرو و عادل كند/ عمل خدا كتاب به كه است كسي پيشوا,

والسPم/ كند>/ خداوند وقف را
ايمان شجاعتو نمونة و وفادار و درستكار مردي علي>ع9 خاندان ساير مانند مسلم
مسلم كه هنگامي كرد/ پيروي حسين>ع9 امام موKيش و خويشاوند دستورهاي واز بود
از نـمايندگي به واو كردند اجتماع او با كردن بيعت براي قبايل رؤساي شد, كوفه وارد
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اقامت ثقفي عبيد ابي مختاربن خانه در وي ميكرد, بيعت آنها با حسين>ع9 امام سوي
امام نامة مسلم, ميكردند, اجتماع او نزد شيعيان هرگاه ميرفتند/ او نزد شيعيان كردو
و ميگريستند آنها و ميكرد قرائت آنها براي بود, نوشته آنها نامة پاسخ در را حسين>ع9
كري, شا شبيب ابي عابسبن مانند پرداختند خطبه ايراد به مسلم حضور در كوفه خطيباِن
يـا نـفر هـزار هجده كردن, بيعت امام>ع9 با كه افرادي تعداد و اسدي مظاهر حبيببن

رسيد/ بيشتر
ياري را حسن>ع9 امام آنها زيرا بودند ناراضي كوفه مردم از علي>ع9 حضرت خاندان
عـمل به مسلم از كه گرمي استقبال ولي خوردند/ را معاويه درهمهاي فريب و نكردند
امام به نامهاي مسلم زدود, را گناهانشان تمام و برد بين از را نارضايتيها آن تمام آوردند,
ميكنند وفاداري اظهار بزرگان و آوردهاند روي شما سوي به مردم كه نوشت حسين>ع9
زيـرا هسـتند پشـيمان كـردند, كـوتاهي خدا>ص9 رسول بيت اهل به نسبت كه اين واز
را حسين>ع9 امام مسلم, است/ سودمندتر آنها دنياي و دين براي خاندان اين حكومِت
به را نامه مسلم, كند/ احيا را كانش نيا آثار سرزمين آن در و بيايد عراق به تا كرد تشويق
وي نزد سرعت به تا خواست امام>ع9 از و فرستاد كري شا شبيب ابي عابسبن وسيلة

بيايد/
نگـرانـي مـوجب و برانگيخت امويان كز مرا در را احساسات و ارادهها رويداد, اين
و حضرمي مسلم عبدا�بن عقبه, بن عمارة سعد, عمربن شد, آنها ودوستان همپيمانها
و است آمـده كـوفه به عقيل مسلمبن نوشتند: يزيد به مضمون بدين نامهاي آنها امثال
دانا و مرديتوانا هستي, عPقهمند كوفه سرنوشت به تو گر ا و كردهاند بيعت او با شيعيان
چـون بـاشد تـو مـانند دشـمنان بـا رويـارويي در و بـندد كـار به را تو فرمان تا بفرست

ميكند/ وانمود اينگونه يا است ناتوان ضعيفو مردي ـ كوفه كم حا ـ نعمانبشير
دربارة يزيد نميداد, انجام معاويه غPم سرجون با مشورت بدون را كاري هيچ يزيد
تا كرد پيشنهاد او به سرجون كند/ كوفه امير را كسي چه كه كرد مشورت او با هم نامهها
سردي به زياد وابن يزيد روابط چون ولي بگمارد عراق حكومت به را زياد عبيدا�بن
از قبل اندكي معاويه كه داد نشان يزيد به را عهدنامهاي باره اين در سرجون بود, گراييده
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زياد ابن به را كوفه حكومت هم يزيد كردهاند/ كر ذ مورخان كه چنان بود, نوشته مرگش
و افزود, بدان نيز را كوفه حكومت يزيد, و بود بصره كم حا زمان آن در وي كرد/ گذار وا
اطPع من به و نوشتند نامه كوفه مردم از من پيرواِن نوشت: او به مضمون بدين نامهاي
مسلمانان ميان تا ميآورد گرد را مردم از گروههايي و است كوفه در عقيل ابن كه دادند
كـوفه بـه چـون و كـن حـركت كوفه سوي به خواندي, مرا نامة هرگاه كند/ ايجاد تفرقه
تا بپرداز او جستجوي به ميكني تPش گمشدهاي ُمهرة يافتن براي كه طور همان رسيدي
يزيد نامة از زياد ابن كن/ تبعيد يا برسان قتل به را او يا ببند زنجير با را او گاه آن بيابي, را او
بـه وعـده و َامـوال صـرف مـورد در وسيعي واختيارات فراست قدرت, فرستادهاش و
زياد, ابن انگاشت/ ارتقا نوعي را نامه واين داد تام اختيارات او به يزيد و يافت ديگران
در حسين>ع9 امام يا زبير ابن تبليغات انتشار بيم از و بخشيد سامان بصره در حكومتشرا
طوري به شد كوفه به سفر آماده و سپرد تجربهاش با ياران و برادر به را امور زمام بصره,
به و حركتكرد كوفه سوي به تمام گستاخِي شتابو با و نشدند گاه آ قصدوي از مردم كه
مردم و شد كوفه وارد داشت, سر بر سياهي عمامه كه حالي در نقاب با و ناشناس طور
راهـهاي و جادهها در كه كساني و است علي>ع9 حسينبن حضرت او كه كردند تصور
است, كرم>ص9 ا پيامبر نوة حسين>ع9 امام او كه اين گمان به ميكردند, برخورد او با كوفه
دستوپايشرا ميگفتندو آمد خوش او به احترام با و ميكردند سPم او به امام عنوان به
اماره قصر به كه اين تا نميگفت, سخن كس هيچ با و بود مركبش باKي او و ميبوسيدند
شناخت, را او كه زماني بود/ محاصره در بشير نعمانبن كه حالي در كوبيد, را در و رسيد
آن در يـافت/ انتشار زياد ابن ورود خبر هنگام اين در شد/ وارد زياد وابن كرد باز را در
دعـوت اسـتقامت و پـايداري بـه را مـردم برخـي, ميجوشيد/ ديگي مانند كوفه شب,
شد كوفه وارد تنهايي به زياد ابن ميشدند/ ديگران دلسردي موجب برخي, و ميكردند
اختيار در را سPحها و واموال آمد, فرود حكومت مركز در وفقط كرد غافلگير را مردم و
بودند, نكرده همكاري مسلم با آشكار طور به كه را مهمي كز مرا شب, همان در گرفتو
گرد كوفه جامع مسجد در او سخنرانِي شنيدِن براي را مردم او, جارچِي و بخشيد, نظم
نفوذ سخنانشقدرت به خطيب كي با بي و رفتـ Kبا منبر از پروايي بي با زياد ابن آورد,
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از بلكه رسولش و خداوند سوي از نه زياد ابن ـ ميگذارد تأثير مردم افكار بر و ميدهد
آنها به را يزيد درود و سPم و ميكرد/ تهديد را آنها و ميداد وعده مردم به يزيد طرف
اطاعت او از كه را كساني زياد ابن ندادند, را او سPم جواب مردم, ابتدا در ولي كرد ابPغ
ميكرد تهديد ُبران شمشير با را مخالفانش و ميداد فريب بزرگ وعدههاي با ميكردند
را او سPم جواب اندكي گروه هنگام, اين در داشت/ دست در آخته شمشير كه حالي در
تـوزيع عهد, به وفاي بيعت, گرفتن براي را سرپرستان و ُروسا او جارچي سپس دادند/
وي نـزد مـردم از بسـياري وي اعـPم بـا آورد/ گرد مخالفان شديد مجازات به هديهها
و انجمنها سخن لحن و شدند گردان روي وي از مردم و برگشت مسلم از دلها شتافتند,

كرد/ تغيير گروهها
شگفتي براي جايي كوفه, قيام شكست واسرار علل در بررسي و دقت از پس آري,
مـيان در و كـرد غـافلگير را كوفيان حسين>ع9 امام لباس در زياد ابن زيرا نميماند باقي

شد/ مستقر داراKماره در آماده نگهبانان
به را عقيل مسلمبن و كرد اجابت را كوفه مردم دعوت حسين>ع9 امام كه اين از پس
شوندو متحد يكديگر با بزرگانشان كه بود اين كوفه, مردم وظيفة فرستاد, نمايندگيخود
را كوفه كز مرا و كنند بيرون شهر از را واطرافيانش يزيد كارگزار و آيند هم گرد آن محPت
شناخت گاهيو آ آن به نسبت كه مهمي كارهاي و دهند تحويل حسين>ع9 امام نماينده به

كنند/ پيشنهاد او به دارند, بيشتر
بتواند تا نيامد كوفه به اKختيار نمايندهايتام يا مختار كمي حا عنوان به عقيل به مسلم
حسين>ع9 امام بلكه كند/ مسئوليتعمل با و آزادانه ديگران, و خود به مربوط كارهاي در
واز كـند نـظارت آنـها كـارهاي بر تا فرستاد خويش اعتماد مورد شخص عنوان به را او
فـريفتة نـيز خـود و دادنـد فـريب را او كـوفيان, ولي يـابد/ اطـPع آنـان گـفتار حـقيقت
زياد, ابن كه اين تا نكردند استفاده دشمن ضعف و جامعه كِي پا واز شدند خودكامگان
و شور تهديد فريبو با و افكند, تفرقه آنها ميان تهديد و وعده با و كرد غافلگير را آنها
زياد, ابن نشست, فرو مسلم اطرافيان سروصداي كه هنگامي نشاند, فرو را آنها هيجان
مسيب ثقفي, عبيد ابي مختاربن مانند شيعه بزرگان و كرد تبعيد شهر از را مسلم ياوران
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استو نداشته آنها اراده در تأثيري سختگيريها كه را وافرادي رفاعه سليمان, نجبه, بن
خـدمت به را ديگران و انداخت زندان به بودند نخورده را او دروغين وعدههاي فريب

بردند/ پناه خانهها گوشة به طلبان راحت بيشتر آن از پس گمارد,
دسـتگيري, از پس ـ كردند بيعت او با نفر هزار سي از بيش كه كسي همان ـ مسلم
به لذا ماند, ياور بي و تنها خزاعي سليمان ثقفيو مختار مانند نفوذش با و بزرگ دوستان
كوفه شخصيت بزرگترين قبيله فراستو مقام, سن, نظر از هاني برد/ پناه هاني دوستش
مـحلة بـزرگترين كنده, رئيس و داشت, عمر سال هشتاد از بيش زيرا ميرفت شمار به
او كـمك بـه مـبارز مـرد هـزار سـي مـيخواست, ياري هرگاه, كه طوري به بود, كوفه
عراق جنگهاي در وي ياران و علي>ع9 حضرت دوستداران از پدرش و هاني ميشتافتند/

ميرفتند/ شمار به
او گرفتارِي خداوند, كه زماني تا داد, پناه او به گفتو آمد خوش او به گرمي به هاني
او با مدارا منظور به نكند, اجابت را زياد ابن دعوِت كه اين براي هاني و كند برطرف را
افراد دادِن فريب داشتو چشم او سابقة هانيو به زياد ابن ولي زد بيماري به خودشرا

ميدانست/ اهدافش اجراي براي بزرگي كمك را او همچون مؤثري و نفوذ با
امـام نـمايندة و عـقيل خاندان پيشواي عقيل, مسلمبن به شريك يا و هاني گويند:
پاسخ در مسلم ولي بكشد گهاني نا طور به فريبو با را زياد ابن تا كرد پيشنهاد حسين>ع9

بيرزاريم/ خيانت از كه هستم خانداني از من گفت: چنين
و حق به پايبندي سبب به علي>ع9 خاندان دارد/ وسيع و ژرفت مفهومي جمله, اين
با كه را پيروزيي و مخالفبودند نيز ضرورت هنگام حتي گري, حيله خيانتو صداقتبا
آيد, فراهم زود ولي نيرنگ و فريب با كه پيروزيي بر آيد دست به دير ولي حق نيروي
آنها جانشيناِن و است مشهور آنها گذشتگان ميان در آنان روش اين و ميدادند, ترجيح
فضيلت و حّق حكومت برپايي براي آنها گويي كه چنان بردهاند, ارث به را شيوه اين نيز
كرده حفظ دلها در را آنها ويژه جايگاه تاريخ, و شدهاند, آفريده كباخته پا عارفان دل در

است/
نظر تبادل بحثو بهانة به را او لذا كرد/ فراهم را هاني قتل زمينه نيرنگ با مرجانه ابن
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به زياد ابن رفت, او نزد هاني كه اين از پس ولي خواند فرا خود نزد كوفه داخلي امور در

بريد/ را سرش و كرد ُخرد را بينياش داد/ دشنام او به و كرد خيانت او
آن, سـبِب به و داشت چشمگيري انعكاس مردم, و كوفه سران ميان در حادثه اين
و تـنها مسـلم, هـنگام, شب شـدند, كـنده پرا مسلم اطراف از و مبهوت و متحير مردم
شد رو به رو كنده قبيله از طوعه نام به پرهيزكاري زن با راه در بود, بيخانمان و سرگردان
شـرافت ايـن قـومش كـه هـنگامي و كرد خود آن از را تاريخ شرافت كه بود كنيزي او ـ
دريافت فضيلترا اين ارزِش او داد/ فريب را آنها دنيا, مطامع و دادند دست از را جاودان
واو آورد آب مسلم براي زن خواست, آب او از مسلم بود, نشسته خانهاش دِر جلِو او ـ
افكند, نظر آن انتهاي به يكبار و كوچه ابتداي به يكبار ايستاد مسلم آن از پس نوشيد/
از باره دراين و شد مسلم غربت متوجه زن آن كند, تعقيب را او كسي داشت انتظار گويا
مطلب اين گذاشتهاند, تنها مرا اينها و هستم عقيل مسلمبن من آري, ويگفت: پرسيد/ او
مخفي خانهاش در را او صبح تا كه كرد دعوت خانهاش به را مسلم لذا آمد, گران طوعه به
كه نپاييد ديري نخورد/ مسلم ولي آورد شام او براي و فرشكرد او براي را اتاقي پس كند,
زياد اتاقها از يكي به مادرش كه كرد مشاهده چون بود, اوباش از يكي او آمد/ فرزندش
بسياِر شِد و آمد سوگند, خدا به گفت: او به و شد ترديد شكو دچار ميكند وآمد رفت
بسـيار فـرزندش ولي نگـفت چيزي مادرش است/ انداخته شك به مرا اتاق, اين به تو
را حسين>ع9 امام نمايندة عقيل, مسلمبن و او راِز گرفتتا تعهد او از مادرش و كرد اصرار

كرد/ گاه آ ماجرا از را او كردن, ياد سوگند از بعد و نكند فاش
نيز او كرد فاش را او خوابيدن محل و مسلم راز و رفت اشعث ابن نزد جوان بامداد,

فرستاد/ وي دستگيري براي را گروههايي او و داد قرار جريان در را زياد ابن
را سواران همهمه و اسبان سم صداي كه بود قرآن تPوت مشغول نماز از پس مسلم
آشيانهايخارج از عقيل خاندان شير است/ نزديك مرگش زمان كه شد الهام او به و شنيد
به طرفين كار بود/ اشعث محمدبن آنها, فرمانده رفت/ سپاهيان و خانه دِر سوي به و شد
شد حملهور آنها به عقيل خانداِن بزرِگ ولي بودند سوار آنها و پياده مسلم انجاميد, جنگ
از و مـيكردند نشـيني عـقب آنـها و ميآورد, هجوم گوسفندان سوي به شير كه چنان
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مسلم ميشد, پرتاب او سوي به بامها فراز از آتشين گلولهاي و طلبيدند ياري نگهبانان
را اشعار اين برافروخته, حالتي با حمله هنگام و ميكرد حمله آنها به شمشير با پيوسته

سرود:
كس هـر است نـاپسند و گوار نا مرگ, چه گر ا شوم كشته آزاد كه كردهام ياد سوگند
و آرامش من نَْفِس است آميخته هم با سرد و گرم و ميشود آسيب و گزند دچار روزي

نكـرا شـيئا المــوت رأيت وان ُحـّرا pا اقـتل p اقسـمت مـرا١ـ ســخنا البــارد يــخلط او شرا م�ق يومأ امريء اغــراكل او كـــذب ا ان اخــــاف فـاستقرا النـفس شعاع رد

/ دهند١ فريب مرا و شود گفته دروغ من به كه دارم بيم ولي يافت اطمينان
بـه ضـربتي بكير, شد/ ردوبدل حمري حمران بكيربن و وي ميان ضربه, دو سپس
دندان دو و نشست, او لبپايين در شمشير و كرد قطع را باKيوي لب كه زد مسلم دهان
گردنشزد به ديگر ضربتي و زد وي سر بر سخت ضربتي نيز مسلم شكست/ را او جلو
سرود/ را شعرش مسلم و دادند نجات را او يارانش كه برسد شكمش به بود نزديك كه
امـان تو به بيندازي, را سPحت گر ا گفت: مسلم به و آمد پيش ناچار به اشعث ابن
را خـود پـيشنهاد چـندبار كه اين از پس ندارد/ اعتباري شما امان گفت: مسلم ميدهم/
واجب را شـدن تسـليم خـونريزي, از وجـلوگيري جان حفظ براي مسلم كردند, تكرار
دست او بـه دشـمنان كه زماني داد/ قرار آنها اختيار در را سPحش و خود لذا دانست/
از كار نداشتو سودي پشيماني ولي شد پشيمان استو فريبخورده كه فهميد يافتند,

بود/ گذشته كار
اجـازه او به خواست/ ورود اجازة و آورد قصر دِر به را عقيل ابن اشعث, محمدبن
زياد عبيدا�بن به بود, زده او به بكير كه ضربتي با را عقيل مسلمبن خبر واو شد داده
وي با بود داده مسلم به كه اماني بارة در اشعث محمدبن باد/ دور گفت: زياد ابن گفت/
را او تا فرستادم را تو بدهي, امان او به كه بودم نفرستاده را تو عبيدا�گفت: كرد, صحبت

كرد/ سكوت اشعث ابن بياوري/
انتظار در گروهي قصر دِر بر بود/ تشنه رسيد, قصر در به عقيل مسلمبن كه هنگامي
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عمرو به مسلم حريث, عمروبن معيط, ابي بن عقبة بن عمارة كه بودند نشسته ورود اجازه
آب مسلم داشت/ قرار قصر دِر كناِر آبي كوزة و بودند گروه آن از شهاب كثيربن و باهلي
يك سوگند, خدا به است خنك چقدر آب اين ميبيني آيا گفت: باهلي مسلم خواست/
گفت: عقيل ابن بچشي/ آتشجهنم در را آبجوشان كه آن تا چشيد نخواهي آن از قطره
را آن بـودي, حـق مـنكر تـو وقـتي كه هستم كسي همان من گفت: كيستي؟ تو, بر واي
كـه وقـتي و بـود او نـيكخواه و وفـادار ميكردي, خيانت خليفه به كه زماني و شناخت
هستم/ باهلي عمرو مسلمبن من بود, فرمانبردار و شنوا ميكردي, مخالفت و سرپيچي
عـاطفه بي سنگدل, خشن, چقدر بنشيند! عزايت به مادرت گفت: او به عقيل مسلمبن
مـن از آن در ماندن جاويد و دوزخ گداختة سرب به باهله! پسر اي تو هستي/ وگستاخ
خـود, غـPم حـريث, عـمروبن داد/ تكـيه ديـوار به و نشست مسلم سپس سزاوارتري/
او فرستاد/ غPمشقيسرا نيز عماره نوشانيد/ او به و آورد آبي كوزة او فرستاد/ را سلمان
ميخواست كه همين ريختو جامي در آبرا و بود آن روي دستمالي كه آورد آبي كوزة
دو بنوشد, خواست و كرد پر را قدح سوم بار چون ميشد/ خون از پر جام بنوشد, آن از
را آن بـود, مـن مـقّرر روزِي آب, ايـن گـر ا شكـر, را خـدا وگفت: افتاد آن در دندانش

مينوشيدم/
درود او به حكمران عنوان به بردند, زياد عبيدا�بن نزد را عقيل مسلمبن كه هنگامي
مرا ميخواهد گر ا گفت مسلم نميكني؟ سPم امير به چرا گفت: او به نگهبان نفرستاد,
خواهي ُكشته سوگند, خودم جان به گفت: او به زياد ابن كنم؟ سPم او به بايد چرا بُكشد,
مسلم آنگاه, كن/ چنين گفت: وصيتكنم/ خودم قوم به تا بده پسمهلت گفت: مسلم شد/
مسلم بود/ آنها ميان در نيز وقاص ابي سعدبن عمربن كه نگريست عبيدا� همنشيناِن به
واين دارم كاري تو با من است خويشاوندي تو, و من مياِن عمر! اي گفت: او به خطاب
كـار انـجام از گـفت: عـمر بـه عبيدا� كرد/ امتناع او كPم شنيدِن از عمر است/ راز يك
آنها زياد, ابن نشستكه جايي در مسلم با برخاستو عمر گاه آن نكن/ دريغ پسرعمويت
زره و شمشير گرفتهام/ وام درهم هفتصد كوفه, شهر در من گفت: او به مسلم ميديد/ را
ك خا به و بگير زياد ابن از مرا جسد شدم, كشته هرگاه كن, ادا را قرضم و بفروش مرا
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من زيرا كند منصرف كوفه به آمدن از را او بفرستتا حسين>ع9 امام پيكنزد يك و بسپار
نود استو كرده حركت كه دارم يقين و هستند او با مردم كه دادهام خبر و نوشتهام او به
چه من به ميداني امير! اي گفت زياد ابن به عمر هستند, وي همراه كودك و زن و مرد نفر
را عمويت پسر اسرار - است آمده فريد عقد در كه چنان گفت: او به زياد ابن ميگويد؟

است/// گفته چنان و چنين او است, مهمي مطالب گفت: عمر كن/ پنهان
اعتماد خيانتكار, شخص به است ممكن ولي نميكند خيانت امانتدار گفت: زياد ابن
نداريم, مخالفتي ما و كن عمل ميداني, صPح طور هر اوستو آِن از او دارايِي اما كنند/
گر ا حسين, اما ميكنند, چه آن با كه نيست مربوط ما به كشتيم را او ما وقتي جسدش, اما
سوگند, خدا به سعدگفت: عمربن به زياد ابن سپس نميجنگيم/ او با نيز ما نجنگد, ما با

نميجنگد/ او با تو كسجز هيچ شد, برده نامش كنون ا كه حسين, اين
مسلم ولي داد دشنام عقيل و علي>ع9 حضرت , حسين>ع9 امام او, به زياد ابن گاه آن
احمري حمران بكيربن و ببريد قصر باKي را او گفت: زياد ابن سپس نگفت, سخن او با
بردند, قصر باKي را واو خواندند فرا مسلم كُشتن براي بود, زده ضربه را او مسلم كه را
! خدايا ميگفت: و ميفرستاد درود خدا>ص9 رسول به و ميكرد استغفار كه حالي در
بام, فراز كن/از داوري كردند, خوارمان گفتند دروغ و دادند فريبمان كه قومي و ما ميان
سرشپايين پي از را پيكرش و زد را مسلم گردن حمران بكيربن بود, نمايان قصابان بازار

انداخت/
امـام كـه روزي هـمان و تـرويه9 >روز حـجه ذي هشـتم چــهارشنبه روز در مســلم
شهادت به كرد, حركت شهر آن سوي به كوفه مردم دعوت اجابت منظور به حسين>ع9
اليه انا�وانا فرمود: وفقط دريافتكرد زرود در را ك دردنا خبر اين حسين>ع9 امام رسيد,
قلبش اعماق در اندوهشرا تمام و نكرد آشكار را خود اندوه و غم نشانههاي و راجعون,
اندوه آثار گر ا و مينگرند پيشوايشان به گرفتاريها و مصيبتها هنگام در همه زيرا كرد پنهان
دچـار آنـها, از يك هر و ميگيرد بر در را دوستان واندوه, غم شود, نمايان او چهرة بر

ميشوند/ توهماتي
او كه حالي در يافت انتشار او عليه كوفيان شورش و مسلم شهادت خبر كه هنگامي
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و دنـياطلبان از بسـياري بود, آرزوهايشان كردن عملي براي يارانش و خاندان اميد تنها
هـنگام و شـدند جدا امام>ع9 از روز يا شب آشكار, يا پنهان طور به جامعه فرومايگان
تـنها گـوار نـا پيشامد وقوع زمان را او و دادند دشمن تحويل را خود نعمت ولي جنگ,
بزرگوار برادران براي حّتي را حضرتجا آن احسان سفرة سر بر كه اين از پس گذاشتند,
فريبكار و فرومايه افراد از حسين>ع9 امام كاروان كه نيست كي با كردند/ تنگ حضرت آن
حسـين>ع9 امـام عـاشق كـه راستين دKوران را آنها خالي جاي كه حالي در شود, خالي
شخصيتي آنان بلكه اموالش طمع به ونه او جنگاوران ترس از نه هم آن كردند, پر بودند,

سـيد گـاه آ عـ�مة نـوشته حسـين نـهضت نجف; چاپ سماوي محمد شيخ بزرگ ع�مه تأليف ابصارالعين, م/١ـ ـ بغداد چاپ حسيني, هبةالدين

كردند/١ او فداي را خود چيز همه نيز آنها كرد, اسPم فداي مالشرا و جان كه يافتند را
بازار به بسته دست را او مسلم, كُشتِن از پس بود/ زنداني زياد ابن نزد عروه هانيبن
ياري مرا تا كجاست مذحج مذحج! بر واي ميكشيد: فرياد او و بردند فروشان گوسفند
گفت: و آورد در بند از و كشيد دستخويشرا نميكند, ياري را او كسي ديد چون كند؟
كـند؟ دفـاع خود جان از آن با يكي كه ندارد وجود استخواني يا سنگ كارد, عصا, آيا
پيش را گردنت گفتند: او به آنگاه بستند, محكم را او و آوردند هجوم او بهسوي مأموران
نـميكنم/ ياري خودم عليه را شما و نيستم سخاوتمند چنين اين من گفت: هاني بياور,
نشد/ واقع كارگر او ضربت ولي زد شمشير با را او رشيد, نام به زياد ابن ترك غPِم گويند
آنگاه ميآيم! تو رضاي رحمتو بهسوي خدايا خداست, بهسوي بازگشت گفت: هاني
پس يكروز ذيحجه, نهم روز در واقعه اين كُشت/ را او و زد ديگري ضربت ُترك, غPِم
دستور زياد ابن داشت/ سال هفت و نود شهادت هنگام وي داد/ روي مسلم شهادت از
بسيار منظرهاي ميكردند, نگاه مردم و بكشند بازار در پا از را هاني و مسلم جسد تا داد

بود! ديگران عبرت ماية و زننده
اروح بن زبير و وادعي حيه ابي هانيبن همراه را هاني و مسلم سر زياد, ابن سپس
كـنون ا كـه مـحلي در قصر كنار و گرفتند را دو آن جسد فرستاد/ پليد يزيد نزد تميمي,

دارند/ گانه جدا آرامگاه يك هر و سپردند ك خا به آنهاست, آرامگاه
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سرود: چنين آنان رثاي در اسدي زبير عبدا�بن

كه دليري مرد به بنگر بازار در عقيل ابن و هاني حال به مرگچيست كه نميداني گر ا
افكنده زير به قصر باKي از و شده كشته كه ديگري به و شكافته را او صورت شمشير,

عــقيل ابــن و الســــوق فــــي هــــاني الي فـانظري المـوت مـا ندرين p كنت فان قــــتيل١ـ طــــمار مــــن يــــهوي وآخـــــــر وجــهه الســيف هشــم قــد بـــطل الي

/ بنگر١ است, شده
حسين امام براي و بودند كرده ياري را مسلم كه را كساني از گروهي زياد, ابن سپس
و كرد خارج زندان از ديگري از پس يكي را آنها و كرد زنداني بودند, گرفته بيعت >ع9

از: بودند عبارت آنها كنند, قطع را آنها سر داد دستور
بود شيعه و كوفه اهالي از شجاعي سواركار وي كندي/ عزيز بن و عمر عبيدا�بن ـ ١
با كه بود كساني از و بود حضرت>ع9 آن ركاب در علي>ع9 اميرمؤمنان جنگهاي تمام در و
بـيعت حسـين>ع9 امـام براي كوفه مردم از عوسجه مسلمبن و وي كردند/ بيعت مسلم
عـوسجة مسـلمبـن كـرد, مشاهده را مردم اجتماع عقيل, مسلمبن كه هنگامي گرفتند/
به را ربيعه و كنده قبايل رياست منصوبو اسد و مذحج قبيلههاي فرماندهي به را اسدي

كرد/ گذار وا كندي عزيز بن و عمر عبيدا�بن
را او تـميمي, نمير حصينبن كشيدند, دست مسلم ياري از كوفه مردم كه هنگامي
انـداخت/ زندان به را عقيل مسلمبن او و داد تحويل زياد عبيدا�بن به و كرد دستگير
پرسيد: وي از و كرد احضار را عبيدا� زياد, ابن رسيد, شهادت به عقيل مسلمبن چون
ربـيعه و كـنده قبيلة فرمانده تو پرسيد: زياد ابن كنده/ از گفت: هستي؟ قبيله كدام از تو

رساندند/ قتل به را او و كنيد آزاد را او گفت: زياد ابن آري گفت: هستي؟
سـعد انسبـن بـPلبـن بن ربيعة حارث عمروبن نوفلبن حارثبن عبيدا�بن ـ ٢
بود علي>ع9 حضرت همراه صفين جنگ در داشتو حضور صحابه زمان در او همداني:
بـا نيز او كرد, قيام مسلم كه هنگامي گرفت/ بيعت حسين>ع9 امام براي كوفه مردم از و
خانة كنار را خود پرچم پيوستو او به داشت, تن بر سرخ لباس كه حالي در سرخ پرچم
اشعث ابن زيرا كنم حفاظت عمرو از تا آمدهام گفت: و كرد فرو زمين در حريث عمروبن
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آمده زياد ابن قصر سوي به مسلم كه شبي آن در ربعي شبثبن و شورذهلي قعقاعبن و

جنگيدند/ سخت يارانش و وي با بود,
تـا داد دسـتور زيـاد عـبيدا�بـن گذاشتند, تنها را عقيل مسلمبن مردم, كه هنگامي
او داد/ تحويل زياد ابن وبه كرد دستگير را او شهاب, كثيربن بيابند/ را حارث عبيدا�بن

كرد/ زنداني ديگران همراه را حارث عبيدا�بن نيز
كيستي؟ تو پرسيد: و كرد احضار را او عبيدا�, رسيد, شهادت به مسلم كه هنگامي
پـرچـم با كه هستي كسي همان تو گفت: او به زياد ابن نگفت/ سخن حارث عبيدا�بن
بـيعت مسلم با و كوفتي زمين بر حريث عمروبن خانة دِر كناِر را آن و كردي قيام سرخ
نزد را او گفت: زياد ابن كرد/ سكوت او گرفتي/ بيعت حسين براي كوفه مردم واز كردي

كردند/ قطع را سرش و بردند را او نيز آنها برسانيد/ قتل به و ببريد قومش
شـهامت, با قهرماني وي بود, عليم قبيلة از او عليمي: كلبي يزيد عبداKعليبن ـ ٣
امـام بـراي كوفه مردم از اسدي مظاهر حبيببن و او بود/ كوفه شيعيان واز قرآن قاري
كـه زمـاني كرد/ قيام ديگران و عقيل مسلمبن همراه سپس ميگرفتند/ بيعت حسين>ع9
بـه و كـرد دسـتگير را او شـهاب كثيربن كشيدند, دست مسلم حمايت و ياري از مردم

كرد/ زنداني ديگران همراه را عبداKعلي نيز او داد/ تحويل زياد عبيدا�بن
حـالش واز خوانـد فرا را او زياد ابن رسيدند, شهادت به هاني و مسلم كه هنگامي
اصPح را تو امور خدا گفت: عبداKعلي كن گاه آ خودت كار از مرا گفت: او به و شد جويا
كرد/ دستگير مرا شهاب كثيربن و ميكنند چه مردم تاببينم شدم خارج خانهام از من كند!
از مـيكني ادعا آنچه سبب به تنها كه كني ياد استواري سوگندهاي بايد گفت: زياد ابن
سبيع قبرستان به را او گفت: زياد ابن كرد/ امتناع سوگند اداي از او ولي شدي خارج خانه

رسانيدند/ قتل به و بردند را او نيز آنها بزنيد, گردن و ببريد
بـيعت كوفه در عقيل مسلمبن با كه بود شيعياني از وي جدلي: جعدة عباسبن ـ ٤
امـام بـراي مـردم واز مـيرفت شـمار بـه بـيت اهل اخPص با دوستداران از او كردند/

ميگرفت/ بيعت حسين>ع9
بـودم زياد ابن قصر به عقيل ابن فرستاده من سوگند! خدا به گفت: حازم عبدا�بن
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اسبم سوار كردند, زنداني و زدند را او كه هنگامي ميانجامد, كجا به هاني كاِر تاببينم
را او ياراِن منگفت: به وي دادم/ مسلم به را خبر اين كه بودم خانه اهل از نفر اولين و شدم
شهرنشينان فرمانده را جدلي جعدة عباسبن مسلم, آمدند/ گرد او نزد همه كنم, صدا
به يافت, اطPع وي آمدن از زياد ابن چون كرد/ حركت قصر سوي به گاه آن و داد قرار
مـحمد كشـيدند, دست مسلم ياري از مردم كه هنگامي بست/ را درها و برد پناه قصر
عـباسبن واو داد تـحويل زيـاد ابـن به و كرد دستگير را جعده عباسبن كندي, اشعث

كرد/ زنداني را جعده
عباسبن تو گفت: او به و كرد احضار را او زياد, ابن رسيد, شهادت به مسلم كه زماني
عباسبن كرد/ منصوب كوفه شهر از بخشي فرماندهي به را تو عقيل, ابن كه هستي جعده
بـه و بـردند را او مأمـوران بـزنيد/ گـردن و بـبريد را او گفت: زياد ابن بلي/ گفت: جعده

رسانيدند/ شهادت
بيعت عقيل مسلمبن با كه شيعياني از و بود دKوري سوار ازدي: صلخب عماربن ـ ٥
هـمراه و ميگرفت بيعت حسين>ع9 امام براي كوفه مردم از او ميآيد/ شمار به كردند,
محمدبن برداشتند, دست او يارِي از مردم كه هنگامي كرد/ قيام امام ياري براي مسلم
دستگير را او آمد, سPح با صلخب بن عمار كه زماني و ايستاد عماره بني كوي در اشعث

كرد/ زنداني را عماره نيز او فرستاد, زياد ابن نزد را واو كرد
او از و كـرد احضار را عمار زياد, ابن رسيد, شهادت به عقيل مسلمبن كه هنگامي
ببريد قومش نزد را او گفت: زياد ابن ازد/ قبيلة از گفت: عمار هستي؟ قبيله كدام از پرسيد:

رسانيدند/ قتل به آنها مياِن و بردند ازد قبيلة به را او نيز مأموران بزنيد گردن و

qرهrتمار ميثم حادثة
نـزديكان از و داشت فرزنداني شهر, آن در و بود كوفه كنان سا از اسدي تمار ميثم

بود/ علي>ع9 حضرت
با مينشستو ميثم نزد و ميشد خارج كوفه جامع مسجد از بارها علي>ع9 حضرت
خـرما او بـراي حـضرت نداشت, حضور ميثم كه هنگامي بسا چه ميگفت, سخن وي
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ميفروخت/

امير اي گفت: بدهم؟ مژده تو به آيا ميثم! اي فرمود: ميثم به علي>ع9 حضرت روزي
چيست؟ مژده اين مؤمنان

بود؟ خواهم مسلمان هنگام آن در آيا گفت: ميروي/ دنيا از آويخته دار به تو فرمود:
به ميشوي آويخته بدان كه را نخلي محلو ميخواهي ميثم!آيا اي افزود: و آري, فرمود:
صرافان ميدان به را ميثم حضرت>ع9, گاه آن مؤمنان! امير اي بله, گفت: بدهم؟ نشان تو
و داد نشان او به نيز را نخل آن سپس ميرسي, شهادت به جا اين فرمود: او به و آورد

ميشوي/ آويخته خرما درخت اين تنه بر فرمود:
آن از نيمي و بريدند را نخل از نيمي كه اين تا ميكرد مراقبت نخل آن از پيوسته ميثم
محل آن در و ميكرد مراقبت نخل ماندة باقي نصف از پيوسته نيز آن از پس ماند, باقي
تـو بـا بـزودي مـن فPني! اي ميگفت: موضع آن مجاوران از برخي وبه ميخواند نماز
ميثم حتما ميگفت: خود با مرد آن باش/ من براي خوبي همسايه پس ميشوم, همسايه
حضرت كه اين تا نميفهميد را ميثم منظور و بخرد, من نزديكي در خانهاي ميخواهد
ديگران و ميثم و آمدند كار روي به يارانش و زياد عبيدا�بن و رسيد شهادت به علي>ع9
آن چون آويزند/ دار به جا همان در درختو آن تنة بر را او تا داد دستور و كرد دستگير را
سپس راجعون/ اليه انا و � انا گفت: شد, آويخته دار به او نزديكي در ميثم كه ديد مرد
پيوسته, آن, از پس كرد/ گاه آ بود, زندگانيشگفته زمان در آنچه و ميثم ماجراي از را مردم
ميخواند نماز آن كناِر در و ميكرد معطر را آن و جارو را آن زير مراقبتو نخل از مرد آن

ميكرد/ آمرزش طلبرحمتو او براي بارها و

م/ ـ ٥٢ ص اسدي, مظاهر بن حبيب حال شرح به كنيد رجوع ١ـ
ميكرد عبور اسبش بر سوار تمار ميثم ميگويد: روايتكرده كتابرجالش١ در كشي
گو گفتو به هم با شد, رو به رو اسدي مظاهر حبيببن با اسد قبيلة اجتماع محل در كه
گـويا گفت: حبيب سپس ميكرد, برخورد هم به اسبانشان گردن كه طوري به پرداختند
ُجرم به كه ميبينم ميفروشد خربزه رزق دار در و دارد بزرگي شكم كه را مو كم پيرمردي
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ميثم ميشود/ تختهايپاره روي شكمشبر و آويخته دار به پيامبر>ص9 خاندان با دوستي
فـرزند يـاري براي كه ميبينم, شده بافته گيسوي دو با را چهرهاي سرخ مرد من گفت:
ميگردانند/ كوفه شهر در را سرش و ميرسد شهادت به و ميكند قيام پيامبرش دختر

شدند/ جدا هم از سپس
نـفر دو اين از دروغگوتر را كس هيچ ما گفتند: بودند, نشسته مجلس در كه كساني
دنبال به هجري رشيد كه بودند نشده كنده پرا مجلس اهل هنوز گويد: راوي نديدهايم/
با كه را مطالبي ما و رفتند آنها گفتند: كرد/ سؤال مجلس اهل از آنها بارة در و آمد آنها
فراموش او ولي كند رحمت را ميثم خداوند, گفت: رشيد شنيديم/ ميگفتند/// يكديگر
تـعيين جـايزه درهـم يكصد بياورد, را حبيب بريده سر كه كسي براي ـ بگويد: كه كرد
دروغگوتر آنها از مرد اين سوگند, خدا به گفتند: گروه آن بازگشت, سپسرشيد ـ ميكنند
را او ديديم كه بود نگذشته روز چند هنوز سوگند, خدا به گفتند: گروه سپسهمين است/
همراه كه آوردند را مظاهر حبيببن سر و آويخته دار به حريث عمروبن خانة دِر فراز بر

پيوست/ وقوع به بودند گفته چه هر و بود, رسيده شهادت به علي>ع9 حسينبن
اسد قبيله از زني بردة ميثم, كه است كرده روايت كتاباصابه در عسقPني حجر ابن
سالم/ گفت: چيست؟ تو نام فرمود: وي به و كرد آزاد و خريد را او علي>ع9 حضرت بود/
ميثم نهادند, تو بر ايران در مادرت و پدر كه نامي داد: خبر من به خدا>ص9 رسول فرمود:
ميثم من نام سوگند, خدا به ميگويند, راست مؤمنان امير و رسولش و خدا گفت: بود/
رها را سالم نام و ناميد بدان را تو خدا>ص9 رسول كه كن اختيار را نامي تو فرمود: است/

برگزيد/ را سالم ابي كنيه و ميثم نام نيز او كن,
آويـخته دار بـه و دسـتگير تـو مـن از پس فـرمود: مـيثم به علي>ع9 حضرت روزي
دهانت و بيني از سد, فرار سوم روز چون ميگيري/ قرار نيزه سر اصابت مورد ميشوي
خانة دِر فراز بر نفر دهمين عنوان به و ميكند, گلگون را تو ريش و ميشود جاري خون
و كوتاهتر آنها همة از تو دار چوبة كه حالي در ميشوي, آويخته دار به حريث عمروبن
آويخته دار به آن بر كه را نخلي تا برويم بيا است, آنهانزديكتر همه از مطهره فاصلهاتتا
ميثم, آن از پس داد/ نشان ميثم به را نخل حضرت آن سپس دهم, نشان تو به ميشوي,
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و شدم آفريده برايتو من مباركي! نخل چه ميگفت: ميخواندو نماز و ميآمد نخل كنار
هرگاه كردند/ قطع را آن تا ميكرد مراقبت نخل آن از پيوسته او كردي, رشد من براي تو
همسايگِي پس ميشوم, تو همساية من ميگفت او به ميديد, را حريث عمروبن ميثم,
بخري, را حكيم ابن يا مسعود ابن خانة ميخواهي آيا ميگفت: او به عمرو بدار/ نيكو مرا
حـج بـه رسـيد, شـهادت به كه سالي همان در ميثم نداشت/ اطPع ميثم منظور از او و
تو پرسيد: سلمه ام رفت/ پيامبر>ص9 همسر و مؤمنان مادر سلمه, ام نزد و شد مشرف
شنيدم خدا>ص9 رسول از بسا چه سوگند, خدا به گفت: هستم/ ميثم من گفت: كيستي؟
به راجع ميثم ميكرد, سفارش علي>ع9 حضرت به تو, بارة در و ميفرمود ياد تو از كه

است/ خويش بوستاِن در او گفت: سلمه ام شد/ جويا العابدين>ع9 زين امام
و سـPم ايشـان بـا داشـتم دوست مـن كـه دهـيد اطـPع حضرت آن به گفت: ميثم
مPقات ايشان با قيامت روز در خدا خواسِت به امّا نيافتم/ را ايشان ولي كنم احوالپرسي
از ريش اين وگفت: كرد معطر را او ريِش و بدرقه خير دعاي با را او سلمه ام كرد/ خواهم
را او زياد, عبيدا�بن مأموراِن شد, وارد كوفه به ميثم كه زماني شد/ خواهد گلگون خون
اين طالب>ع9 ابي عليبن حضرت شد: گفته عبيدا� به بردند/ وي نزد و كردند دستگير
گفتند: است؟ عجم يك اين شما! بر واي گفت: زياد ابن داد/ ترجيح ديگران بر شخصرا
كه است ستمگران كمين در گفت: ميثم كجاست؟ تو پروردگاِر گفت: مثيم به زياد ابن بله,
ميخواهي كه آنچه به بودنت عجم همان با تو گفت: زياد ابن هستي/ آنان زمرة در نيز تو
انـجام تـو بـه نسـبت مـن كه كاري بارة در تو موKي كه بده خبر من به مييابي, دست
عـنوان بـه مرا كه داد خبر من به علي>ع9 حضرت گفت: ميثم است؟ گفته چه ميدهم,
به همه واز است كوتاهتر همه از من داِر كه حالي در آويخت, خواهي دار به نفر دهمين
گفت: ميثم ميكنيم/ عمل او گفتههاي خPف بر ما گفت: زياد ابن هستم/ نزديكتر مطهره
از او و كرم>ص9 ا پيامبر از علي>ع9 حضرت كه حالي در ميكني, مخالفت آن با چگونه
آويـخته دار به جا آن در كه را محلي و كردهاند روايت متعال خداوند از وي و جبرئيل
دهـنه مـن بـه كـه هسـتم شـخصي نخستين اسPم تاريِخ در من و ميشناسم, ميشوم,
پساز روز سه يا دو كرد/ زنداني ثقفي عبيد ابي بن مختار همراه به را او زياد, ابن ميزنند/
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بـه و مـيشوي آزاد تـو گـفت: مـختار به ميثم عروه, هانيبن و عقيل مسلمبن شهادت
بكشـد, را تو ميخواهد كه را شخصي همين و ميكني قيام حسين>ع9 امام خونخواهِي

كشت/ خواهي
دسـتور وي رسيد/ يزيد نامة بكشد, را مختار خواست زياد عبيدا�بن كه هنگامي
ميثم كه بود داده فرمان همچنين و كرد رها را او نيز زياد ابن كند, آزاد را مختار كه بود داده
بردند, دار باKي بر را او حريث, عمروبن خانة دِر فراز بر كه هنگامي بكشند/ دار به را
فراِز بر ميثم ميشوم/ همسايه تو با من ميگفتكه من به ميثم سوگند! خدا به گفت: عمرو
ميگفت, سخن هاشم بني و علي>ع9 حضرت صفاتپسنديدة فضايلو از مردم براي دار
دهنه او بر تا داد دستور زياد ابن ميكند/ رسوا را تو بنده, اين كه دادند اطPع زياد ابن به
به سوِم روز چون زدند/ دهنه او به كه بود شخصي نخستين اسPم, تاريخ در وي زدند/
و دهان از روز پاياِن در و گفت تكبير او و زدند نيزه سر با را او رسيد, فرا او آويختِن دار
امـام ورود از پـيش روز ده حـادثه, ايـن رسـيد/ شهادت به و شد جاري خون بينياش

پيوست/ وقوع به عراق به حسين>ع9

qرضrهجري ُرَشيد حادثة

م/ ـ است/ يمن شهرهاي از َهجر به منسوب َهْجري و است رشد كلمة تصغير َشيد, ُر ١ـ

ـ ميگويند نيز راشد او به ـ ميناميد َشيدالبPيا ُر علي>ع9 حضرت را هجري١ ُرشيد
وي به را ـ مرگها و حوادث وقوع زمان و چگونگي ـ منايا و بPيا علم علي>ع9 حضرت
ايـن به تو فPن! فرزند فPن, اي ميگفت: او به و ميديد را شخصي گاهي او آموخت/
كه گونه همان و ميشوي, كشته صورت اين به فPني! اي تو ميگفت: يا ميميري كيفيت

ميپيوست/ وقوع به بود, داده خبر اشد>ره9 ر
به و عبدالكريم از محبوب ابن بصائرالدرجاتاز در صفار حسن محمدبن عادل ثقة
رشـيد زيـاد, عبيدا�بن كه هنگامي گفت: كه كرده روايت هجري رشيد از مرفوع طور
از گروهي همراه او رفت, كه ارا ابي نزد رشيد يكروز شد/ پنهان رشيد طلبيد, را هجري
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از كـه ارا ابـو شد, وارد كه ارا ابي منزل به رشيد بود/ نشسته منزلش در جلو دوستانش
كُشتن به مرا تو! بر واي گفت: او به و رفت دنبالش به و برخاست شد, ك بيمنا وي ورود

است؟ خبر چه گفت: رشيد كردي, هPك و يتيم را فرزندانم و دادي
من ياران حتما آمدي, من خانة به تو و هستند تو تعقيب در مأموران گفت: كه ارا ابي
مسـخره مـرا آيـا گفت: او است/ نديده مرا آنها از كس هيچ گفت: رشيد ديدهاند/ را تو
بر را در و برد اتاقي به را او و بست را او كتفهاي و گرفت را رشيد كه, ارا ابي ميكني؟
پير اين از پيش ميكنم گمان گفت: آنها به و رفت دوستانش نزد سپس بست/ وي روي
بار چند مطلبرا اين او نديدم, كسرا هيچ ما گفتند: آنها است/ شده من خانة وارد مردي
ولي كرد سكوت كه ارا ابي نديديم, هيچكسرا ما ميگفتند دوستانش بار هر و كرد تكرار
رفتتا ابيه بن مجلسزياد به لذا باشد, ديده را رشيد او جز ديگري شخص كه ميترسيد
كه بگويد آنها به شدند متوجه گر ا و نه يا ميآورند ميان به وي از نامي آيا كه كند بررسي
و كرد سPم او به رسيد زياد ابن نزد چون دهد/ تحويل آنها به را او و اوست نزد رشيد

انسگرفت/ او با نزدشنشستو
استر بر سوار رشيد گهان نا بود نشسته زياد ابن نزد كه ارا ابي كه هنگامي گويد: راوي
چهرهاش رنگ نگريست, او به كه ارا ابو چون آمد/ زياد ابن مجلس سوي به كه ارا ابي
ميُكشد/ را او زياد, ابن كه يافت اطمينان و شد, پشيمان سخت خود كار واز كرد تغيير
را او برخاست, نيز زياد ابن كرد/ سPم او به رفت/ زياد ابن نزد و آمد پايين استر از رشيد
چـطور بستگانت احوال آمدي؟ چگونه پرسيد: او از سپس بوسيد/ و گرفت آغوش در
و كرد درنگ مدتي سپس داد/ سئواKتشپاسخ به هم او و بود؟ چگونه مسافرت استو
اصـPح را امير امور خداوند پرسيد: زياد ابن از كه ارا ابو گاه آن رفت/ و برخاست بعد
بود شام اهالي از ما برادران از يكي شخص, اين گفت: او بود؟ كسي چه مرد پير اين كند,
در حالت همان به را رشيد گهان نا بازگشت منزلش به كه ارا ابو بود/ آمده ما ديدار به كه
نظرت به آنچه كردم, مشاهده كه داري علمي چنين گر ا گفت: او به كه ارا ابو يافت/ خانه

شو/ ما خانة وارد ميخواهي, كه طور هر و بده انجام ميرسد
هجري رشيد دختر قنوا, از عجلي ابيحيان از سند كر ذ رجالشبا در كشي عمرو ابو
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از گـفت: بگو؟ من به شنيدي پدرت از آنچه پرسيدم او از گفت: كه است كرده روايت
شكـيبايي چگـونه رشـيد! اي فرمود: من به علي>ع9 حضرت ميگفت: كه شنيدم پدرم
قـطع را زبـانت و پاها و دستها و احضار, را تو اموي حرامزادة كه هنگامي كرد خواهي
تو رشيد! اي فرمود: او به حضرت آن است؟ بهشت اينها پايان آيا عرضكرد: پدرم كند؟
كه بود نگذشته روز چند هنوز سوگند, خدا به گفت: او هستي/ من با آخرت و دنيا در
عـلي>ع9 مؤمنان امير از تا خواست رشيد از و فرستاد مأموري ملعون, زياد عبيدا�بن
كـه گـفت تـو به او گفت: رشيد به حرامزاده آن ورزيد/ امتناع كار اين واز جويد بيزاري
فـرا وي از ُجسـتن بـيزاري بـه مـرا تو كه فرمود محبوبم گفت: رشيد ميميري؟ چگونه
ميكني/ قطع را زبانم و پاها و دستها و ميبري مرا تو و نميكنم چنين من ولي ميخواني
او تا داد دستور آنگاه كرد/ خواهم عمل او گفتار خPف بر سوگند, خدا به گفت: زياد ابن
شدة قطع پاهاي و دستها گاه آن كردند, قطع پاهايشرا و دستها زبانش جز به و بردند را
احسـاس فقط فرزندم, نه گفت: ميكني؟ احساس دردي آيا پدر! اي گفتم: بردند/ را او
كردند, خارج كاخ از و بردند را او كه هنگامي گرفتهام/ قرار انبوهي جمعيت ميان ميكنم
حوادثي شما براي تا بياوريد دوات و ورق من براي گفت: او كردند/ اجتماع او گرد مردم
رشيد زبان او و فرستاد دژخيمي عبيدا�; گاه آن بنويسم/ ميدهد رخ قيامت روز تا كه را

رسيد/ شهادت به شب همان در او و كرد قطع را

توابين حادثة
بود, نخيله در اردوگاهشكه از زياد ابن رسيد, شهادت به حسين>ع9 امام كه هنگامي
پشيمان خود كار واز ميكردند سرزنش را يكديگر باره اين در شيعيان بازگشتو كوفه به
دعوت را حسين>ع9 امام زيرا شدهاند بزرگي خطاي و گناه مرتكب كه دريافتند و شدند
و شد, كشته آنها مجاورت در وي كه اين تا ورزيدند, خودداري او ياري از ولي كردند
نميشود/ ك پا راه اين در شدن كشته يا وي قاتPن كشتن با جز گناه ننگو اين كه دريافتند
صرد سليمانبن از بودند عبارت كه رفتند شيعه بزرگان از نفر پنج نزد كوفه در آنها لذا
بود, علي>ع9 حضرت ياران از كه فزاري نجبه مسيببن بود, پيامبر>ص9 يار كه خزاعي
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شداد بن رفاعة و ـ وائل بكربن تيم ـ تيمي وال عبدا�بن ازدي, نفيل سعدبن عبدا�بن
صـرد سـليمانبـن منزل در كه بودند علي>ع9 حضرت ياران بهترين از افراد اين بجلي/
طوKنيي سخنراني و آغاز سخن زودتر همه از نجبه مسيببن گاه آن آمدند, گرد خزاعي
و كـرد ابـراز حسـين>ع9 امـام نكردن ياري از را خود پشيماني و كرد ايراد يارانش براي
و آمـدند ديگري از پس يكي و انگيخت بر امام>ع9 خونخواهي براي قيام به را يارانش
و ميكرد اظهار سخنرانياش در را پشيمانياش شدت آنها از يك هر و كردند سخنراني

پرداختند/ نظر تبادل به باره اين در
بـه را شـيعيان پـنهان طـور به و آورند فراهم جنگ ابزار تا ميكوشيدند پيوسته آنها
آنها ميپذيرفتند/ را دعوتشان گروه گروه و ميكردند دعوت حسين>ع9 امام خونخواهي
هPك معاويه يزيدبن ق9 / >ه ٦٤ سال در كه اين تا ميكردند عمل روش اين به پيوسته
هPك ستمگر اين گفتند: او به و رفتند صرد سليمانبن نزد شيعيان ُمرد, يزد چون شد/
كنيم حريثحمله عمروبن بر خواهي گر ا است/ گراييده سستي به كارها وي پساز شدو
قاتPن و قيام حسين>ع9 امام خونخواهي به آشكاررا و ـ بود كوفه در زياد ابن جانشين او ـ
ترجـيح آنها بر ديگران كه خوانيم فرا خانداني از پيروي به را مردم و كنيم/ تعقيب را او
در مـن مكنيد, عجله گفت: صرد سليمانبن ماندهاند/ محروم حقشان واز شدهاند داده
و كـوفه بـزرگان حسـين>ع9 امـام قـاتPن كـه شدم متوجه و انديشيدم, گفتيد, آنچه باره
گـاه آ شما قصد از آنها گر ا گرفت, را او خون انتقام بايد آنها از و هستند, عرب سواران
گر ا كه دريافتم و دادم قرار ارزيابي مورد را خود پيروان من ميگيرند/ سخت شما بر شوند
طـعمة و نـميرسند, خود آرزوي به و بگيرند, را آنان خون انتقام نميتوانند كنند, قيام
را آنها و بفرستيد جا همه را مبلغانتان كه است اين در صPح ولي ميشوند, دشمنانشان

كنيد/ دعوت كار اين براي
هPكت از پس و فرستادند شهرها به را مبلغانشان و كردند عمل او دستور به هم آنها
عمروبن كوفه, مردم هنگام, آن در كردند/ اجابت را آنها دعوت مردم از بسياري يزيد,
وي سـليمان هـنوز كـه حـالي در گـرفتند بيعت زبير ابن براي و كردند اخراج را حريث

ميكردند/ دعوت را مردم يارانش
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مـاه نـيمة در ثقفي عبيد ابي بن مختار گذشت, نابكار يزيد هPكت از ششماه چون
كوفه حكومت به زبير عبدا�بن سوي از انصاري يزيد عبدا�بن آمد/ كوفه به رمضان
مـحمدبن ابراهـيمبـن شد/ كوفه وارد رمضان آخر به مانده روز هشت و شد, منصوب
بـراي مـردم دعـوت مـختار بـود, وي هـمراه كـوفه مـاليات مسئول عنوان به نيز طلحه
و آمدهام حنفيه محمدبن نزد از من ميگفت: وي كرد/ آغاز را حسين>ع9 امام خونخواهي
مختار شدند/ ملحق او به شيعيان از گروهي گاه آن هستم, او نمايندة و امين و وزير من
فنون از واو دهد كُشتن به را پيروانش و خودش و كند قيام ميخواهد سليمان ميگفت:

ندارد/ اطPعي رزمي
ميكنند, شورش و قيام كوفه در او عليه گروهي روزها آن در كه شنيد يزيد عبدا�بن
گر ا گفت: عبدا� شود, دشوار سختو عاقبتكار مبادا تا كن زنداني را مختار گفتند او به
آنها با هم ما باشند, نداشته كاري ما با گر ا جنگيد, خواهيم آنها با نيز ما بجنگند, ما با
آنـها بـه خدا كردند, قيام علي>ع9 حسينبن خونخواهي به آنها داشت/ نخواهيم كاري
بروند حسين>ع9 امام قاتل سوي به و كنند قيام علنا بايد و بدارد خود امان در و كند رحم
زياد, ابن اين هستيم, آنها پشتيبان هم ما ـ است زياد ابن مقصود ـ ميآيد آنها نزد به كه
مـيآيد, شـما سـوي به كنون ا كه شماست بزرگان و نيكان قاتل و حسين>ع9 امام قاتل
شدن آماده و وي با پيكار ديدهاند, منبج پل به مانده راه شب يك فاصلة به را او گروهي
هنگامي تا بُكشيد, را يكديگر و كنيد اختPف هم با كه است اين از بهتر او با جنگ براي
است, هـمين نـيز دشـمن آرزوي و بـيابد, نـاتوان و ضـعيف را شـما برسد, دشمن كه
هفت پدرش و او ميآيد, شما نزد خدا آفريدههاي ميان در شما دشمنان سرسختترين
در او مـيكشتند/ را پـرهيزكار و شـريف مـردم پيوسته, و كردند حكومت شما بر سال
بـه كـه را شـخصي او ديـدهايـد, وي از مـصيبتها و است آمـده شـما نـزد نـيز گــذشته
قدرت و نيرو تمام با ميآيد, شما سوي اينك است, كشته كردهايد, قيام خونخواهياش
شما خيرخواه من بنديد/ كار به خودتان نه او ضد بر نيرويخويشرا و كنيد استقبال او از
ديار آن دادن سامان از پس تا بود فرستاده جزيره به را زياد مروانبن زمان رآن د هستم/

شود/ عراق روانة
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اي گفت: طلحه محمدبن ابراهيمبن يافت, پايان يزيد عبدا�بن سخنان كه اين از پس
خـدا بـه نـدهد/ فـريب را شـما شمشير, و خشونت دربارة چاپلوس اين سخنان مردم!
ميخواهند گروهي كه كنيم يقين گر كشتوا خواهيم را او كند, قيام ما عليه كه هر سوگند,
ُجـرم بـه را دوست و پـدر ُجـرم به را فرزند و فرزند ُجرم به را پدر كنند, قيام ما ضد بر
اطاعتگردن به و شوند حق تسليم تا ميكنيم دستگير پيروانش ُجرم بر را رهبر دوستو

نهند/
را ما تو شكنان! پيمان پسر اي وگفت: كرد قطع را او سخن برخاستو نجبه مسيببن
كه هستي اين از زبونتر و َپستتر تو سوگند, خدا به ميترساني, خشونت و شمشير از
نميكنيم سرزنش داري, ما با كه دشمني و كينه بارة در را تو ما بترساني/ را ما بخواهي
ابراهيم گفتي/ پسنديده و راست سخني امير, اي تو ولي ُكشتهايم/ را تو جّد پدرو ما زيرا
سستي كار اين در ـ يزيد عبدا�بن ـ مرد واين شد خواهي ُكشته تو سوگند, خدا به گفت:
تو ميكني؟ دخالت اميرمان و ما امور در چرا گفت: او به وال عبدا�بن گاه آن ميكند/
شگفتي بگير, را مالياتت برو هستي, ماليات آوري جمع مسئول فقط تو نيستي, ما امير
بـه و كـردند چـنين تـوپدرانت از پيش زيرا ميكني تباه را مردم امور امروز تو كه نيست
دادند, دشنام آنها به بودند ابراهيم همراه كه گروهي شد/ منجر آنها هPكت و بدبختي

گفتند/ ناسزا ابراهيم همراهان به نيز آنها
نوشتو خواهد زبير ابن به نامهاي كه كرد تهديد را او ابراهيم و آمد پايين منبر از امير
هم او خواست, معذرت او واز رفت ابراهيم خانه به عبدا� كرد/ خواهد شكايت او از
و پـرداخـتند سPح خريد به آشكارا صرد سليمانبن ياران گاه آن پذيرفت/ را وي عذر

كردند/ نبرد آماده را خود
و گـرفت, لشكـركشي بـه تـصميم ق9 / >ه ٦٥ سـال در صرد سليمانبن كه هنگامي
بزرگان با او و شدند, حاضر ربيعاK̈خر ماه آغاز در نيز آنها فرستاد, سران نزد را يارانش
شب آن در تا بودند كرده عهد يكديگر با آن از قبل آنها كرد/ حركت جنگ قصد به ياران
شمار ولي كرد بازديد خود لشكر از او رسيدند, نخيله محل به چون كنند, قيام موعود
تا فرستاد كوفه به را كناني عصير وليدبن كنديو منقد حكيمبن گاه آن نديد/ كافي را آنان
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اين به لب كه بودند كساني نخستين دو آن كنيد! قيام حسين خونخواهان اي بزنند: فرياد
و كرد مراجعه دفترش به او آمدند, وي نزد اردوگاه افراد معادل بعد, روز گشودند/ ندا
شانزده آن از ا�! سبحان گفت: ميرسد, نفر هزار شانزده به كنندگان بيعت تعداد كه ديد
به پيوستن از را مردم مختار, گفتند: او به است/ نيامده كسي نفر هزار چهار جز نفر هزار
نـفر هزار ده بنابراين, گفت: گرويدهاند/ او به تو ياران از تن هزار دو زيرا ميدارد باز تو
فـرامـوش را خـداونـد پـيمان و عـهد آيـا ندارنـد؟ ايمان اينها مگر ميماند, باقي ديگر
تـا مـيفرستاد بـازماندگان سـوي بـه را يـارانش و مـاند نـخيله در روز سه او كردهاند؟
گاه آن شدند, ملحق او به ديگر نفر هزار كه اين تا كنند يادآوري آنها به را بيعتهايشان
شده جنگيدن به مجبور كه كسي كند! رحمت را تو خدا برخاستوگفت: نجبه مسيببن
تـو نـزد نـيت خـلوص بـا و ايـمان روي از كـه كساني جز ندارد, سودي تو براي باشد,
بگير تصميم كارزار درباره نباشو كسي منتظر تو نميكند/ مبارزه تو همراه كسي آمدهاند,

است/ خوب تو نظر و رأي گفت: سليمان باش/ كوشا و
خشنودي جلب براي كه كسي مردم! اي گفت: و ايستاد يارانش ميان سليمان سپس
شامل خداوند رحمت بود, خواهيم او با ما و ما با او است, آمده پاداشقيامت و خداوند
جز ما سوگند, خدا به باشد پرست دنيا كه هر و شود كشته يا بماند زنده خواه باد او حال
مـتاعي و نقره و Pط خود با و نميخواهيم راه اين در غنيمتي و بهره پروردگار, رضاي
كفايت قدر به فقط ما توشة و نداريم خود دوش بر باري شمشيرهايمان جز و نداريم,
كه برآوردند بانگ يارانش همة نكند, همراهي ما با ميآيد غنيمت قصد به كس هر است/
دختر فرزند خونخواهي به و توبه براي بلكه نكرديم, قيام آن براي و نيستيم دنياطلب ما
حسـين>ع9 امـام مـطهر مـرقد به تا كردند حركت سپس كردهايم, قيام خدا>ص9 رسول
امام>ع9 مزار بر كننده گريه تعداد اين روز آن تا و كشيدند بلندي فرياد گاه آن رسيدند,
بيياور و تنها را او كه اين واز كردند رحمت طلب حضرت آن براي و بود/ نشده مشاهد
كه حالي در ماندند جا آن روز شبانه يك و كردند توبه نجنگيدند, او همراه و گذاشتند
قبر كنار آنها ميفرستادند/ درود يارانش و حضرت آن بر و ميكردند وتضرع ميگريستند
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و دينهم علي نشهدك انا اللهم الصديق/ بن الصديق المهدي بن المهدي الشهيد بن الشهيد حسينا ارحم اللهم علينا١ـ تب و منا مضي ما لنا فاغفر HصJنبينا بنت ابن خذلنا انا اللهم محبيهم اولياء و قاتليهم اعداد و لناسبيلهم تغفر لم وان عليه قتلوا ما علي و دينهم علي انا نشهدك انا و الصديقين, الشهداء اصحابه و حسينا م/فارحم ـ الخاسرين من لنكونن ترحمنا و

هـدايت شهيد, فرزند شهيد حسين <خداوندا! ميخواندند/١ را دعا اين امام>ع9 مطهر
مـا خـداونـدا فرما/ رحمت قرين را پرهيزكار فرزند پرهيزكار يافته, هدايت فرزند يافته
دوست و آنـها كشـندگان دشـمن راهشـان رهـرو و آنـها ديـن پـيرو كه ميدهيم گواهي
گذشته گناهان گذاشتيم, تنها را پيامبرمان دختر فرزند ما خداوندا! هستيم/ دوستدارانشان
فرست, درود او صديق و شهيد ياران و حسين>ع9 امام بر بپذير, را ما توبة ببخشو را ما
و هستيم رسيدند شهادت به آن راه در كه مرامي و آنها دين پيرو كه ميدهيم شهادت ما

گرفت>/ خواهيم قرار زيانكاران شمار در نكني رحم ما بر و نبخشي را ما گناه تو گر ا
قبر به وداع براي دوباره آن از پس و افزود آنها كينة بر حسين>ع9 امام آرامگاه ديدن
بر حجاج ازدحام از كه بودند كرده اجتماع امام مرقد گرد بر چنان آن و بازگشتند امام>ع9
رسيدند/ الورده عين به تا كردند حركت انبار شهر سوي به سپس بود/ بيشتر حجراKسود
گرفتو در سختي نبرد جا آن و رسيدند نيز زياد عبيدا�بن فرماندهي به شام لشكرهاي
انـدكي تـعداد و شـداد بـن رفاعة تنها و رسيدند, شهادت به يارانش و صرد سليمانبن
داد/ رخ اKخر ربيع ماه در يارانش و سليمان شهادت بازگشتند, كوفه به كه يافتند نجات
ابن فرماندار خطمي يزيد عبدا�بن زندان در مختار رسيد, كوفه به رفاعه كه هنگامي
وقـتي كـه گـروهي بـر آفرين نوشت: وي براي مضمون بدين نامهاي مختار و بود, زبير
كردار از رسيدند, شهادت به هنگامي و داد قرار آنها براي بزرگي پاداش خداوند رفتند,
در كه را بلندي هر و برداشتيد كه قدمي هر سوگند! كعبه پروردگار به شد/ خشنود آنها
بود/ خواهد برتر دنيا ملك از ميدهد شما به آن برابر در خداوند كه پاداشي نورديديد,
بـا را وي روح خداوند پيوست, ايزدي رحمت به و كرد؟ ادا را خويش تكليف سليمان
با شما كه نبود كسي او فرمايد! محشور نكوكاران و شهدا صديقان ان>ص9, پيامبر ارواح
و ستمگران قاتل اعتماد, مورد امين يافته, فرمان امير آن من شويد, پيروز او فرماندهي
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و شويد مهيا و آماده شما هستم, شده طالبحقوقپايمال دينو دشمنان از گيرنده انتقام
دفاع و او خاندان خونخواهي و پيامبر>ص9 سنت و خدا كتاب به را شما كه دهيد بشارت

م/ ـ ق9 / >ه ٦٥ سال حوادث بيان در اثير ابن تاريخ ١ـ

/ والسPم١ ميكنم دعوت منحرفان با نبرد و ناتوان افراد از
شد/ خواهيد گاه آ آن ماجراي از آينده مبحث در كه كرد, قيام كوفه در مختار سپس

ثقفي عبيد ابي بن مختار حادثة

ثقفي/ ثقيف عوفبن بن غبرة بن عبدة عوفبن بن عمير بن عمرو بن مسعود عبيد ابي بن مختار اسحاق ابو نسب٢ـ نيز ص٢٣٦ ج٤, الغابه, اسد در اثير ابن و ص١٣٠ ج٤, استيعاب, حاشيه و اصابه كتاب در حجر م/ابن ـ كردهاند كر ذ چنين را مختار

از كه ثقيف خاندان از بزرگاني ميان او نبود/ امّتش بزرگ شخصيت نخستين مختار,٢
بسـيار بـودند بـرخـوردار مردم ميان در شهرت و لشگر فرماندهي حكمراني, رهبري,

يافت/ پرورش خوب
و مكه بزرگ و مختار پدربزرگ مسعود, ميگويد: ص١٧٥ معارف, كتاب در قتينه ابن
نـقل قـريش مشـركان از را آن خداونـد كه كPمي از شخص آن منظور گويا بود/ طائف
مـن رجـل عـلي القـرآن هذا نزل شريفة(لو0 آية باشد, مختار پدربزرگ مسعود ميكند,

/HمترجمJ است؟ نشده طائفHنازل و Jمكه شهر دو اين از بزرگي مرد بر قرآن اين چرا گفتند و :٣١ . زخرف ٣ـ

/ عظيم)٣ القريتين
ابـن از مـردويه ابن از حاتم ابي فرزند از نقل به ص9٤١٢ >ج٣, اصابه در حجر ابن
و شد نازل قريش قبيلة از مردي و ثقيف قبيلة از مردي دربارة آيه اين ميگويد: عباس

است/ عمرو بن مسعود ثقفي, از منظور
را او ميخواستند كه كسي به دادن دشنام اشرار, تعقيب و دشمنان با جنگ زمان در
و مـرگبار سخنان نظير كردن نام بد عوامل از امكان حّدِ تا و بود, طبيعي امري بكشند,
از بيهوده سخنان اين سبب به برميانگيختو را او احساسات تا ميكردند استفاده زشت
را آن و بود, رهسپار هدفخود سوي به آن وسيلة به كه قدرتي ميشد, كاسته او قدرت
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در خويشرا خوشبختي او زيرا ميبرد كار به نفوذش بردن بين واز دشمن نابودي راه در
در يا كند, كتفا ا آنها از مردم كردن دور به مخالفانش كردن متفرق براي كه ميدانست اين
كه بود او با واختيار كند, مضطرب و پريشان آنها به نسبت را مردم دلهاي امكان صورت
اختيار در را حكومت كه زماني تا كند, انفاق جان و مال با خدا راه در و كند لشكركشي

كند/ جلوگيري بدنامياش از و توجيه را او عملكرد امر, اين كم, دست و گيرد
واوضـاع شرايـط حسب بر دشمنان, به گون گونا اتهامات كردن وارد مورد در مردم
محافل در اتهامات از غير ديني محافل واتهامات بودند مختلفي تمايPت داراي واحوال,

بود/ متوحش جوامع از غير متمدن جوامع در اتهامات كه چنان بود, سياسي
خـاندان بـه كـه بـودند مـلتهايي جـا آن و كـرد قيام اسPمي اصيل جامعة در مختار
مـركز كـردند/ يـاري را واو آوردند پناه مختار به آنها و داشتند بسيار عPقة پيامبر>ص9
جـا آن عـرب شـجاعان و دKوران بـزرگان, اشراف, كه بود كوفه شهر مختار, حكومت
كه داشت انتظار زبير ابن بود/ كم حا زبير ابن و مختار ميان دشمني و كينه پيوسته و بودند,
او شد, جدا زبير ابن از مختار كه همين دهد/ قرار او فرمان تحت را شهرها و مردم مختار,
مـيان دشـمني و كـينه آتش آن, بر افزون داد/ دست از شهرها و كشورها بر را تسلطش
هواپرستي در امويان و دينداري در علويان شيوة اين و شد, افروخته عبدالملك و مختار
حكمراني كشور از بخشوسيعي بر او زيرا ميورزيد كينه زبير ابن به مختار همچنين بود/
با شد/ متحمل بسياري زيان و ضرر اسPم, مملكت ويراني سبب به مختار ولي ميكرد
حكومت و ميبردند سر به مردم توده ميان در پيامبر>ص9 فرزند قاتPِن هنوز همه, اين
ايجاد انساني ـ ديني حركت مسير در كه فراواني موانع و آنها بنياد بردن بين از با مختار
بجز البته بودند طلبنيز جاه و گر حيله خردمند, افراد آنها ميان در شد/ استوار ميكردند,

بودند/ آمده گرد وامويان زبيريان پرچم زير كه آنان از كساني
جـنگهاي آن پي در و شد مختار به نسبت كينه بغضو افزايش موجب حوادث اين
بعد, ولي بود زبير ابن فرماندار آغاز در مطيع ابن داد, رخ مطيع ابن و مختار ميان سختي
به و كرد نبرد زبير مصعببن با مختار سرانجام كرد/ تبعيد كوفه به و كنار بر كار از را او
از شـرك و كفر مزدوران از بسياري و گرفت در خازر جنگ آن, از پس رسيد/ شهادت
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فرزند پيادگانش و سواران با كه ابيه زيادبن فرزند جنگ اين در و شدند كشته امويان گروه
يزيدبن و زياد ابن ميان جنگي اين پيشاز و هPكترسيد/ به كرد, مال لگد را خدا رسول

رسيد/ شهادت به مذكور, يزيد آن در كه پيوست وقوع به اسدي>ره9 انس
را اشتر ابن او و شكستند را مختار با خود پيمان كوفيان جريان, دو اين ميان فاصلة در
كـنده پـرا و نشست فـرو آنها هيجان و خشم كه اين تا گردانيد, باز زياد ابن نزد رفتن از
پيامبري ادعاي به را مختار هنگام, اين در بازگشت/ زياد ابن جنگ به مختار سپس شدند/
پيرامون از مردم كردن متفرق براي و يكشبه اتهام اين و كردند متهم الهي وحي دريافت و
و ميكردند تكفير داشت ادعايي چنين كه را كسي آنان پيوسته زيرا شد ريزي طرح وي
را وي مختار, پيرامون از شيعيان كندن پرا براي مخصوصا و ميدانستند, واجب را او قتل
مـتهم هـدفش راه در پـايداري و اسـتقامت عدم و بيت>ع9 اهل مخالفان دوستداري به
كنند, نااميد و دلسرد ازاو را مختار طرفدار پرهيزكاران و پارسايان كه اين براي و ميكردند
و حكـومت دوسـتداري بـه را او گـاهي و مـيدادنـد نسـبت وي به را دروغهايي گاهي
خـاندان خونخواهـي به دعوت با مختار ميگفتند: همچنين و ميكردند متهم جاهطلبي
شايع كوفه بزرگان ميان مختار, دشمنان مياندازد/ دام به را لوح ساده افراد پيامبر>ص9
غـنايم در عـربها بـا را آنها كرده, نزديك خودش به را غيرعرب افراد مختار, كه كردند
از را آنان از گروهي ترتيب, بدين است, كرده مسلط عرب بر را عجم و ميكند شريك

داشتند/ باز مختار دادن ياري
طول در كه اين تا گرفت, قرار گوار نا حوادث و دشنامها معرض در گونه اين مختار,
مانده برجاي گذشته دورانهاي از كه پنداشتند حقايقي را تهمتها آن تجربه, بي افراد زمان,
بلكه بگويند, تاريك قرنهاي در را سخنان اين كه هواپرستاني از نميكنم تعجب من بود/
دانشگـاه اسـتاد مـحفوظ, علي شيخ مانند كارآزمودهاي تجربه با شخص از شگفتم در
هـواپـرستان اين از كتابش در اين وجود با و است كرده رشد تمدن عصر در كه اKزهر
سوق كور تعّصبات سوي به را صاحبش كينه, افروختة شعلههاي گرچه ميكند, پيروي

ميدهد/
نزد را مختار كه داشت آرزو زبير ابن بود/ استواري كينة زبير, عبدا�بن و مختار ميان
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باشد/ او ياور و پشتيبان كشورها وتصرف لشكر فرماندهي در تا بياورد خودش

جـوي و جست در و داشت ژرف انديشهاي و فراست و بينش كارهايش در مختار
را او امـر ايـن و بـود پـيامبر>ص9 خـاندان خونخواهي يعني آرزويش يگانه به دستيابي
به شد, داده بشارت سودمند خوشبختي اين به كه زماني واز بود كرده پريشان مضطربو
در ميتوانست كه راهي هر واواز ميشد سپري روز شبو يافت/ بيشتري تمايل آن انجام
روزنه كه اين تا دهند, ياري مهم امر اين در را او كه بود اعتماد مورد ياراني جوي جستو
بـه مـعاويه يـزيدبن مـرگ از پـيش مـختار زيـرا يافت زبير ابن لشكريان ميان در اميدي
و ميكرد تحريك يزيد عليه را مردم و ميداد شعار يارانش و حسين>ع9 امام خونخواهي
نابودي و سركوبي براي وسيله بهترين را زبير ابن مختار زيرا ميداشت وا قيام به را آنها

ميدانست/ امويان نيروهاي
زبير, ابن كه شد مشخص و شد گردان روي زبير ابن از مختار ُمرد, يزيد كه هنگامي
شيعيان صيد براي دامي ميكرد, اظهار كه را آنچه و ميطلبد خودش براي را حكومت
از زمينه اين اودر سابقه داشتو عثماني گرايش او زيرا است, بوده محمد>ص9 خاندان
مختار به او فعاليتهاي اخبار كه هنگامي و است معلوم شد ُكشته كه زماني تا جنگجمل
اشـتياق وجـود بـا ولي بيابد وي نزد را آرزويش شايد تا كرد حركت او قصد به رسيد,
نظرشرا كه ديد حالي در ـ آزمود را او مدتي كه ازاين بعد ـ را او آرزويش, تحقق به مختار
داده اختصاص خودش به تجربه يا شايستگي بدون را خPفت به ودعوت بود داده تغيير

سرود: را شعر اين و كرد گيري كناره او از لذا بود,
هستند من فرمانبردار و رام شترانم بروم, كجا هر و هستم سخاوتمند و جوانمرد من
نيز تو بلغزد, تو كفس هرگاه ميشماري ناپسند را آن تو كه ميكنم اقامت منزلي در من

ذلل جــهت و حــيث ركـــابي و مـندوحة ذو و مـخاريق ذو فــــزل١ـ النــــعل بك زلت فــــاذا تكــــرهه pًمــــنز pبــــيتن
/ ميلغزي١

حـيه ابـي هانيبن با راه در و كرد حركت كوفه سوي به و شد خارج مكه از مختار
كه بود آنها ميان مردي گر ا وگفت: كرد سؤال او از كوفه مردم بارة در و شد روبهرو وداعي
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گـاه آن مـييافت, تسلط جهان تمام بر ميكرد, بسيج هدف يك به رسيدن براي را آنها
كـفر لشكـريان بـا آنها وسيلة به و بسيج حق بر را آنها من سوگند, خدا به گفت: مختار
تمام و ميرسانم قتل به خداوند خواست به را سركش ستمگران تمام و ميكنم برخورد

است/ پروردگار آن از نيروها
حـPل را خـدا حـرام كـه كساني جنگ به او آيا كه پرسيد صرد سليمانبن از مختار
كه اين تا رفت مختار سپس دارند/ رفتن آنهاقصد ولي خير گفت: است؟ رفته ميدانند,
به شمشير پوشيد, لباس كرد, غسل آمد, پايين مركب از رسيد, حيره رود به جمعه روز
مجلس و قبيله مسجد هر از شد, كوفه وارد روز وهنگام شد مركبش سوار كمرشبستو
كه بدهيد بشارت ميگفت: و ميكرد سPم ميايستادو ميكرد, عبور كه محفلي گروهيو
خونخواهي به و ميشوم چيره فاسقان بر من آوردام, داشتيد دوست را آنچه شديد, آزاد

ميكنم/ قيام جهانيان پروردگار خاندان
بـه برخي و مينگرند او به كه ديد را مردم و خواند, نماز و شد مسجد وارد سپس

است/ آمده ما كردن آزاد براي او است, مختار اين كه ميگفتند ديگر برخي
روز در و سال آن در ميگويد: ق9 / >ه ٦٦ سال حوادث پيرامون كامل كتاب در اثير ابن
را زبير عبدا�بن امير مطيع, بن عبدا� و كرد قيام كوفه در مختار اKول, ربيع چهاردهم
بـه سـپس خواند/ نماز يارانش با اشتر ابراهيم رسيد, فرا موعود شب چون كرد/ اخراج
عبدا� نزد مضارب اياسبن بودند, مسلّح همه يارانش و او شد, خارج مختار ديدن قصد
هم من كرد, خواهد قيام تو بر شب دو اين از يكي در مختار گفت: او به رفتو مطيع بن
بـا را كـوفه بزرگان از يك هر تو گر ا فرستادم, كناسه محل به گروهي با را خودم فرزند
وحشت بـه تـو عـليه قيام از يارانش و مختار بفرستي, كوفه محPت از يكي به گروهي
سـبيع محله سوي به را همداني قيس سعيدبن بن عبدالرحمن مطيع ابن افتاد/ خواهند
كعببن او ندهد/ رخ جا آن در حادثهاي تا باش خود قوم مراقب گفت: او به و فرستاد,
عبدالرحمن كنده, محله به را قيسجعفي زجربن بشر, كوي سوي به را خثعمي كعب ابي

فرستاد/ صائدين كوي به نيز را مخنف
روانه مراد كوي به را رويم يزيدبن و سالم محلة به را جوشن ذي شمربن مطيع, ابن
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نكند/او نفوذ آنها طرف از دشمن باشند مراقب تا داد دستور هم آنها از يك هر به و كرد/
شـنيدي را دشـمن صـداي هـرگاه گفت: و فرستاد سبخه محل به هم را ربعي شبثبن
گرفتند/ قرار خود جايگاههاي در همه دوشنبه روز بفرست/ آنها با جنگ براي را گروهي
همه كه بود شنيده او شد/ خارج مختار ديدن قصد به اشتر ابراهيمبن هم شنبه سه شب
كاخ و بازار اطراف نگهبانان با مضارب اياسبن و است, شده مسلّح مردان از ُپر محPت,
قـبا زرههـا روي ولي بـرد پـوش زره يكـصد خود همراه ابراهيم ميكردند/ محافظت را
بازار ميان از من سوگند, خدا به گفت: نرويم, اصلي راه از گفتند: او ياران بودند/ پوشيده
ثابت آنها به و افكند وحشتخواهم به را دشمن و رفت, خواهم علني طور به كاخ كنار و
حريث عمروبن خانة بابفيلو سمت از او هستند/ ناتوان و خوار نظرم در كه كرد خواهم
شـما گـفت: آنها به و ديد را آنها مسلّح نگهبانان رئيس مضارب, اياسبن گاه آن رفت/
تـو هـمراه گروه اين چرا گفت: اياس هستم/ اشتر ابراهيمبن من گفت: ابراهيم كيستيد؟
ابراهيم ببرم/ امير نزد را تو كه اين تا كرد نخواهم رهايت من داري؟ قصدي چه و آمدهاند

نميكنم/ را كار اين گفت: كن, باز را ما راه گفت:
ميداشت, گرامي را او كه بود قطن ابو نام به همدان از مردي مضارب اياسبن همراه
تصور و شد نزديك او بيا, قطنپيش ابا اي گفت: او به اشتر فرزند بود, اشتر ابن دوست و
ابراهيم شد, نزديك چون كند, شفاعت او از اياس نزد تا ميخواهد او از ابراهيم كه كرد
از يكي به سپس افكند/ زمين بر را واو برد فرو اياس گلوي در را آن و گرفت را او نيزة
بازگشتند, مطيع ابن نزد و شدند كنده پرا اياس ياران ببرد/ را تاسرش داد دستور افرادش
فرستاد و كرد منصوب نگهبانان فرمانده عنوان به جايپدر به اياسرا فرزند راشد, هم او
را سويد قعقاعبن ابو منقري عبدالرحمن سويدبن بود, كناسه در كه هم راشد جاي به و
قيام شب فردا كه بوديم گرفته تصميم ما گفت: رفتو مختار نزد اشتر ابراهيمبن فرستاد/
از را واو كنيم امشبقيام همين تا ميكند مجبور را ما كه داده حادثهايرخ كنون ا ولي كنيم
خداوند, خواست به شدوگفت: خوشحال اياسبسيار قتل خبر از مختار كرد/ گاه آ ماجرا
بـلنديها در را آتش و برخـيز گفت: منقذ سعيدبن به سپس است, پيروزي نخستين اين

كن/ بلند و روشن را نيها و بيفروز
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اي شـما اّمت, مـنصور يـا بزن فرياد و برو هم تو شداد! عبدا�بن اي گفت: گاه آن
حسـين>ع9 امـام خونخواهان اي دهيد: ندا و برخيزيد مالك بن قدامة و ليلي سفيانبن
آماده محلهها در كه كساني گفت: او به ابراهيم و پوشيد لباسرزم هم خودش بپاخيزيد,
كه را كساني تا ميروم قومم نزد همراهانم با من ميشوند, ما ياران رسيدن مانع هستند,
امام خونخواهي به را مردم و بگرديم كوفه اطراف آنها با و خوانم فرا كردهاند, بيعت من با
را آنها آمد, تو نزد كس هر و ميآيد, ما نزد بخواهد هركس و ميكنيم دعوت حسين>ع9
تو نزد كساني كنند, شتاب تو با نبرد به گر ا و نگهدار هستند تو نزد كه كساني همراه به
با و بده انجام را كارت گفت: مختار بازگردم/ من تا كنند حمايت و تودفاع از كه هستند
نكردن جنگ گر ا كني, نبرد او با و بروي اميرشان سوي به مبادا گرد, باز من نزد شتاب
با ابراهيم باشد/ جنگ آغازگر كسي كه اين مگر نكن, نبرد كس هيچ با باشد پذير امكان
گرد او نزد بودند, بيعتكرده وي با كه كساني از بسياري و قومشرسيد به يارانشرفتتا
ابن كه فرماندهان جايگاه از و زد قدم شهر كوچههاي در آنها با شب از پاسي تا و آمدند
گروهي و رسيد سكون محله به كه اين تا ورزيد/ اجتناب بود, كرده منصوب را آنها مطيع
افرادش و ابراهيم نداشتند/ فرماندهي و آمدند وي سوي جعفي قيس زجربن سواران از
و رفـتند كـنده محله به گزير نا كه جا آن تا راندند عقب به را آنها و كردند حمله آنها به
شدهايم خشمگين تو پيامبر خاندان براي كه ميداني تو خداوندا! ميگفت: جنگ هنگام

م/ ـ هوpء علي فانصرنا لهم ثرنا و نبيك, بيت pهل غضبنا انا تعلم انك اللهم ١ـ

ابراهيم, كه اين از پس وي / فرما١ پيروز آنها بر را ما كردهايم, قيام آنها خونخواهي به و
بازگشت/ جا آن از داد, شكست را آنها

خويش شعار بلند, صداي يارانشبا و رسيد اثير محلة به تا كرد حركت ابراهيم سپس
آسيب با تا بود اميدوار و آمد آنها سوي به منقري عبدالرحمن سويدبن كردند/ اعPن را
رسيده او به سويد كه شد متوجه ابراهيم گهان نا يابد/ منزلتي مطيع ابن نزد آنها به زدن
خون كه بدكاراني اين از شما شويد/ پياده خدا! نگهبانان اي گفت: يارانش به لذا است,
بر ابراهيم شدند, پياده هم آنها سزاوارتريد/ پيروزي و فتح به ريختهاند, را پيامبر خاندان
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هم روي بر كه طوري به گريختند, بيابان به آنها و داد شكست را آنها و كرد حمل دشمن
را آنـها يـارانش و ابراهيم ميكردند, سرزنش و مPمت فرار در را يكديگر و ميافتادند
و بـيم و كن تعقيب را آنها گفتند: او به ابراهيم ياران شدند, كناسه وارد تا كردند تعقيب
وحشِت ما وسيلة به خدا تا برويم مختار نزد است بهتر نه, گفت: بدان, مغتنم را آنها ترس
و او نيروي بر و شد خواهد گاه آ ما پيروزي از او گاه آن كند, آرامشبدل و اطمينان به را او
و ابراهيم سپس باشد, رفته سويوي دشمن كنون تا كه دارم بيم و ميشود افزوده يارانش
مشـغول را طـرفين و شـنيدند صدايي و سر و رسيدند مختار خانة به تا رفتند, يارانش
با نبرد براي را انس يزيدبن ومختار بود آمده سنجه سوي از ربعي شبثبن ديدند/ جنگ
با رويارويي براي را شميط احمربن مختار و رسيد نيز عجلي ابجر حجاربن كرد, روانه او
وحجار رسيد قصر سمت از ابراهيم بودند, جنگيدن سرگرم مردم كه هنگامي فرستاد/ او
در وي رسيدن از قبل گزير نا كرده, حمله آنها به پشت از ابراهيم كه يافتند خبر يارانش و

شدند/ كنده پرا كوچهها
كه ربعي شبثبن بر و رسيد نفر يكصد با بود, مختار ياران از كه نهدي طهقه قيسبن
هم گرده همه و گشود آنها بر را راه گزير نا شبث كرد, حمله ميجنگيد, انس يزيدبن با

آمدند/
محلهها در كه را مردمي و فرماندهان تمام گفت: و رفت مطيع ابن نزد شبث گاه آن
كار زيرا كن نبرد آنها با كرده, حمله گروه اين به گاه آن آور, گرد خود نزد هستند كنده پرا
چون است/ پذيرفته سامان وكارش يافته تسلط كرده, قيام مختار و است گرفته Kبا آنها
دير پشت در كه اين تا كرد يارانشحركت از گروهي با يافت, گاهي آ شبث كPم از مختار
آنها داد, شعار كر شا قبيلة وميان شد خارج نهدي عثمان ابو گرفت/ جاي سنجه در هند
و بـود آنـها نزديك خثعمي كعب كه اين سبب به و بودند, كرده اجتماع درخانههايشان
وقتي بيايند/ بيرون خانههايشان از ميترسيدند بود, بسته را آنها راههاي و كوچهها دهانة
امـام خـونخواهـان اي زد: بـانگ رسـيد, او نـزد خـويش يـاران از گـروهي با عثمان ابو
خـاندان امـين كـه بدانـيد يافته! هدايت گروه اي امّت! منصور اي بپاخيزيد, حسين>ع9
فرستاده, شما نزد بشارت دعوتو براي مرا استو هند دير در و كرده قيام محمد>ص9
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كناد/ رحمت خدايتان كه برويد وي نزد

امام خونخواهان اي ميزدند: فرياد كه حالي در شدند, خارج خانههايشان از هم آنها
مـختار نـزد و گشود را راهشان كه اين تا جنگيدند, كعب با گاه آن بپاخيزيد! حسين>ع9
به و كرد قيام نفر دويست همراه به نيز قتاده عبدا�بن گرفتند, جاي او اردوگاه در و رفتند
هستند, او قوم از آنها شد, متوجه كه هنگامي ولي بست را آنها راه كعب, پيوست/ مختار
عبدالرحمنبن چون كردند/ قيام شب آخر همدان, محلة از شبام قبيلة و داد راه آنها به
محلة از برويد, مختار نزد داريد قصد گر ا كه داد پيغام آنها به شد, خبر با همداني سعيد

پيوستند/ مختار به هم آنها نكنيد, عبور سبيع
او بـه بـودند, كـرده بيعت مختار با كه نفري هزار دوازده از نفر هشتصد و هزار سه
فراغت سپاهش آراستن از او صبحگاه, آمدند/ گرد وي نزد صبحدم از پيش و پيوستند
كـوفه مـحلههاي بـه را افـرادي هم مطيع ابن خواند/ نماز يارانش با تاريكي در و يافت

بيايد/ مسجد به او فرمان به كنده پرا لشكريان تا فرستاد
در امشب كس هـر كه زند فرياد مردم ميان تا داد فرمان اياس راشدبن به مطيع ابن
را ربعي شبثبن مطيع, ابن آمدند/ گرد مسجد در مردم نيست/ ما از نشود, حاضر مسجد
نگهبان هزار چهار با نيز اياسرا راشدبن و فرستاد, مختار جنگ به نفر هزار سه حدود با
آمدن خبر كه بود يافته فراغت صبح نماز از تازه مختار رفت, مختار نزد شبث كرد/ روانه
ابي سعربن هنگام آن در بياورد/ دشمن از خبري تا فرستاد را شخصي و شنيد را شبث
نزد ميتوانست وقت آن در تنها او آمد/ وي نزد بود, مختار ياران از يكي كه حنفي سعر
هم مختار كرد/ مطلع خبر اين از را مختار و ديد را اياس راشدبن راه در سعر بيايد مختار
بـرادر هـبيره, نـعيمبـن و فـرستاد پـياده ششـصد و سـوار هفتصد با را اشتر ابراهيمبن
يـارانش و ربـعي شـبثبـن جنگ به پياده ششصد و سوار سيصد با را هبيره بن مصقلة
دشـمن تـيرهاي هدف و كنند شتاب درجنگ تا داد دستور فرمانده دو هر به و فرستاد

است/ بيشتر آنها از دشمنان تعداد كه نشوند
پيشاپيشخود جنگجو نهصد با را انس يزيدبن مختار و رفت راشد سوي به ابراهيم
ابي بن سعر نعيم, كرد/ سختي نبرد او با و رسيد شبث به نعيم فرستاد/ مسجد محل به
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طلوع تاخورشيد ميجنگيد آنها با پيادگان همراه خودش و كرد سواران فرمانده را سعر
خـانهها در و خـوردند شكست شبث ياران و گرفت فرا را جا همه روشنايياش و كرد
به آنان از گروهي گاه آن كرد/ تشويق جنگيدن به و داد ندا را آنها شبث, شدند/ مخفي
شكست و كـردند كـنده پرا را آنها و آوردند هجوم نعيم ياران به و بازگشتند, وي سوي
نيز يارانش از گروهي و سعر ابي بن سعر شد, كشته تا كرد دKوري پايداريو نعيم دادند,
شبثپيشرفتو ُكشت, را عرب غير وافراد كرد آزاد را عرب اسيران شبث شدند, اسير

بود/ شده ضعيف نعيم شدن كشته سبب به هم مختار كرد, محاصره را مختار
مختار بگيرند, را راهها تا فرستاد نفر هزار دو با را رويم حريثبن يزيدبن مطيع, ابن
و كـرد, حـمله پـياده افراد با خودش و گمارد, سواران فرماندهي به را انس يزيدبن هم
آنها به انس يزيدبن نكردند, ترك را خود محل ولي آوردند/ هجوم او بر شبث سواران
بـريده, پـاهايتان و دسـتها و مـيشديد ُكشـته شما گذشته, در شيعيان, گروه اي گفت:
آويـخته دار بـه نـخلها بـر پـيامبر>ص9 خـاندان مـحبت راه در و ميشد كور چشمانتان
ميكرديد/ اطاعت دشمن از و بوديد خانههايتان در هميشه شما كه حالي در ميشديد,
گر ا سوگند, خدا به يابند! غلبه شما بر كنون ا قوم اين گر ا ميپنداريد چه قيام اين با كنون ا
ذلتو با را شما و باشد, بينا شما از چشمي گذاشتكه نخواهند شوند, چيره شما بر آنها
بهتر آن از مرگ كه ميكنند كاري اموالتان و زنان و فرزندان با و كُشت خواهند خواري
از مهلك ضربت و كاري نيزة و شكيبايي صداقتو وسيله به جز سوگند خدا به است,
منتظر و زدند زانو شدند, مهيا آنها باشيد, حمله آماده يافت, نخواهيد نجات آنها دست
شد, رو به رو بودند وي با رزمنده هزار چهار كه راشد با اشتر ابراهيمبن شدند, او فرمان
دلير مرد يك بسا چه سوگند, خدا به نهراسيد, اينها تعداد فزوني از گفت: يارانش به و
فرماندهي به را نصر بن خزيمة گاه آن است بردباران يار خداوند استو مرد ده از بهتر
پيش گفت: خود پرچمدار به ابراهيم پيشرفت/ پيادگان با خودش و كرد منصوب سواران
به عبسي نصر بن خزيمة و كردند سختي نبرد طرف دو ببر, پيش نيز را گروه اين و برو
او من كعبه, خداي به ُكشتم, را راشد من زد, فرياد سپس ُكشت, را او و كرد حمله راشد
به يارانشان و خزيمه و ابراهيم راشد, شدِن ُكشته از پس گريختند/ راشد ياران ُكشتم/ را



٤٠١ . كوفه آشوبهاي و حوادث
بدهد/ مختار به را راشد قتل مژدة تا فرستاد پيش را بشير و كردند, حركت مختار سوي
ابن ياران شدند/ دلير و يافتند قلب قّوت و گفت تكبير يارانش با شد, خبر با مختار چون
حدود انبوه سپاهي با را عبسي بكر بن قائد حسانبن مطيع, ابن شدند/ ضعيف نيز مطيع
كرد, جلوگيري سبخه در مطيع ابن ياران به آنها پيوستن از ابراهيم كرد/ روانه نفر هزار دو
به خزيمه كند/ يارانشحمايت از تا ماند حسان ولي شدند كنده پرا جنگيدن بدون آنها و
خويشاوندي ما ميان گر ا سوگند, خدا به حسان اي گفت: و شناخت را واو كرد حمله او
هجوم او به هم مردم افتاد, زمين بر و لغزيد اسبش ولي بگريز كنون ا ميُكشتم, را تو نبود,
هسـتي, امـان در تـو گـفت: او به خزيمه جنگيد, آنها با ساعت يك مدت به واو بردند
ايـن گفت: ايراهيم به خزيمه بازداشت/ او به حمله از را مردم و نده كُشتن به را خودت
داد فرمان و كردي, خوبي كار گفت: ابراهيم دادهام, امان او به من استو من عموي پسر

برو/ خانوادهات نزد گفت: و كردند سوار را او و آوردند, را او اسب
يزيدبن بود/ كرده محاصره را او ربعي, شبثبن كه حالي در رفت, مختار نزد ابراهيم
او سوي به ديد, را ابراهيم چون بود, مستقر سبخه از بعد كوچههاي دهانة در كه حرث
بـه را يارانش از گروهي ابراهيم, لذا دارد/ باز يارانش و شبث با جنگيدن از را او تا آمد
به يارانش ساير با خودش و فرستاد حرث بن يزيد جنگ به نصر بن خزيمة فرماندهي

كردند/ حركت مختار سوي
نيز انس يزيدبن برد, حمله آنها به رسيد وي ياران شبثو نزديك ابراهيم كه هنگامي
رانـدند/ عـقب كوفه خانههاي تا را يارانش و شبث و آورد هجوم آنها بر ديگر سوي از
بر و كوچهها دهانة در آنها داد, شكست را واو كرد يزيدبنحرثحمله به نصر بن خزيمة
رسيد, كوچهها دهانة به چون آمد, آنها سوي به نيز مختار كردند/ ازدحام خانهها بام فراز

شوند/ كوفه طرفوارد آن از نگذاشتند و كردند تيرباران را او
مـطيع ابن نزد كرده, نشيني عقب سبخه از بودند خورده شكست كه درحالي مردم
حجاج عمروبن شد, پريشان و ناتوان سخت او و رسيد او به هم راشد قتل خبر رفتند/
با جنگ به را آنها برو مردم نزد نيفكن هPكت به را خودت مرد! اي گفت: او به زبيدي
گروهي اين مگر هستند, تو با آنها همة و است, بسيار مردم, تعداد زيرا كن تشويق دشمن



كوفه تاريخ . ٤٠٢
كـه هسـتم كسـي نـخستين من و كرد, خواهد رسوا را آنها خداوند كه كردهاند, قيام كه

كن/ روانه ديگري با گروهي و من با را گروهي ميكند, اجابت را تو دعوت
مورد سخت را آنها گريختن, سبب به و آمد مردم نزد و شد, خارج كاخ از مطيع ابن
چون كنند/ قيام يارانش و مختار عليه تا داد دستور آنها به و داد, قرار نكوهش و مPمت
مـزينه, خـانههاي راه از است, شده شهر به او ورود مانع حرث يزيدبن كه ديد مختار
كـامل ابـن به شميط احمربن بود/ جدا يكديگر از خانههايشان كه رفت بارق و احمس
خواهد مندتر نيرو كند, افطار گر ا گفت: احمر بله, گفت: است؟ گرفته روزه او آيا گفت:
گـفت: احـمر مـيكند/ چه ميداند بهتر خودش و است معصوم او گفت: كامل ابن بود/
مناسب جنگيدن براي اينجا آري, گفت: مختار ميخواهم/ آمرزش خدا از گفتي راست
افكند/ رعب ترسو آنها دلهاي در و داد شكست را قوم آن خداوند, گفت: ابراهيم است/
مـردان پـير تـمام مختار نيست, مانعي قصر تصرف براي سوگند, خدا به برويم, بيا
آنها نگهداري به را نهدي عثمان ابو و گذارد محل آن در را كاKهايشان و بيمار و ناتوان
روانـه نفر هزار دو با را حجاج عمروبن نيز مطيع ابن فرستاد/ پيش را ابراهيم و گمارد,
ابـراهـيم رانـزد شـخصي مـختار و رفت يارانش و مختار سوي به حجاج عمروبن كرد/
را پـرچـم نـيز ابراهيم داريد, نگه برافراشته و بپيچيد را پرچم بگويدكه وي به فرستادتا

ماند/ همانجا و پيچيد
از نيز مختار رفت/ او بجنگد/ حجاج عمروبن با تا داد دستور انس يزيدبن به مختار
هم ابراهيم كرد, توقف عبدا� خالدبن مصPي محل در سپس كرد, حركت ابراهيم پي
جنگوي به نفر هزار دو با الجوشن ذي شمربن و شود كوفه وارد كناسه سوي از رفتتا
شـد, درگـير او بـه كه فرستاد شمر جنگ به را همداني منتقد سعيدبن مختار شتافتند/
نوفل گاه نا رسيد/ شبث كوچه به رفتتا او برو, قصر بسوي كه داد پيغام ابراهيم به مختار
صحيح اين و بود, نفر هزار پنج آنها تعداد گويند: برخي رسيد/ نفر هزار دو با مساحق بن
ابن بپيوندد/ مساحق اين به تا كنند اعPم مردم به داد دستور منادي به مطيع ابن است/
به اشتر ابن گذاشت/ درقصر را ربعي شبثبن و ايستاد كناسه كنار و شد خارج هم مطيع
مترسيد اين از گفت: آنها به و شوند پياده تا داد يارانشدستور به و شد, نزديك مطيع ابن



٤٠٣ . كوفه آشوبهاي و حوادث
خاندان حرثو يزيدبن خاندان اشعثو آل نهاسو بن عتيبة خاندان شبثو بگويند كه
گر ا افزود سپس برد, نام را كوفه مردم ديگر خاندانهاي گاه آن آمدهاند, شما جنگ به فPن
بزغاله كه چنان ميگريزند, شده, كنده پرا مطيع ابن گرد از بچشند, را شمشير ضربت اينها

كردند/ اطاعت وي دستورهاي از هم آنها ميگريزد/ گرگ از
زره روي بـر را قـبا او بست/ كـمربندش به و گرفت را خويش قباي پايين اشتر, ابن
بر ترس از كوچهها دهانة در و گريختند كرد, حمله آنها بر ابراهيم كه همين بود پوشيده

ميكردند/ ازدحام و ميافتادند يكديگر روي
بلند او طرف به را شمشير گرفتو را اسبش لگام رسيد, مساحق ابن به اشتر فرزند
كينه تو منو ميان آيا ميدهم, سوگند خدا به را تو اشتر! فرزند اي مساحقگفت: ابن كرد/
گفت: او به و كرد, آزاد ا اور و شد منصرف او كشتن از ابراهيم است؟ بوده خونخواهي يا
و بردند پناه كناسه به و گريختند آنها ميآورد, ياد به هميشه نيز او نكن/ فراموش مرا عفو
ابن و رسيدند مسجد و بازار به كه اين تا شدند كناسه وارد آنها دنبال به هم ابراهيم ياران
بـود رفـته خانهاش به عمرو زيرا كردند محاصره را حريث عمروبن بجز واشراف مطيع

رفت/ صحرا به و شد خارج بعد ولي
گذار وا ابراهيم به را قصر محاصره و شد, مستقر بازار طرف يك در و رسيد مختار
محاصره را آنها طرف سه واز شدند همراه او با نيز شميط احمربن و انس يزيدبن كرد/
يارانت و خود مواظب گفت: مطيع ابِن به شبث كردند, تنگتر را محاصره چون كردند/
اين من عقيدة گفت: شبث نيازمندند/ خودشان و تو وجود به آنها سوگند, خدا به باش!
ابن ندهي/ كُشتن به را يارانت و خودت و بروي و بگيري امان ما خودتو براي كه است
زبير9 >ابن مؤمنان امير حكومت كه درحالي بگيرم امان او از نيستم مايل من گفت: مطيع
اين از شود, متوجه كسي كه اين پسبدون گفت: است/ رسيده سامان به بصره و حجاز در
زبير ابن نزد بتواني تا برو كوفه در اعتمادت مورد اشخاص از نزديكي و شو خارج جا
هم وي با نيز كوفه اشراف مخنفو ابن و خارجه بن اسماء و سعيد عبدالرحمنبن بروي/
سر بر چه هر كه دانستم من گفت: آنها به و رسيد, فرا شب تا ماند جا آن او بودند/ عقيده
هميشه شما, بزرگان اشرافو ولي است بوده پست و فرومايه افراد سوي از آمده, شما



كوفه تاريخ . ٤٠٤
كـرد خـواهـم گـاه آ شـما نـبرد و فـرمانبرداري از را خود يار من بودهاند/ مطيع و شنوا
به و شد خارج قصر از مطيع ابن كردند/// تشكر وي از آنها است/ غالب كارها بر وخداوند
بر را در مطيع ابن ياران و شد قصر وارد و رسيد راه از اشتر فرزند رفتو موسيى ابو خانة
امان در شما گفت: هستيم؟ امان در ما, آيا اشتر! فرزند اي گفتند: او به و گشودند او روي

كردند/ بيعت مختار با و شدند خارج نيز آنها هستيد,
در بـر مـردم اشـراف بـعد روز برد/ سر به جا آن در را شب و شد قصر وارد مختار
ثناي و حمد از پس و رفت منبر و شد مسجد وارد مختار كردند/ اجتماع قصر و مسجد
هPكترا و زيان و داده پيروزي وعده خود ولي به كه را ستايشخداوند گفت: پروردگار
داده قـرار وحـتمي اجـرا قابل روزگار آخر تا را پيروزي وعدة و كرد, دشمنانش نصيب

نميشود/ رستگار دروغگو, استو
كه شده گفته ما به است/ شده آورده بر آرزويي و افراشته پرچمي ما براي مردم! اي
نشويم/ منحرف راست راه واز شويم رهسپار خويش هدف سوي به و برداريم را پرچم
بسيار چه دهيم, فرا گوش خردمندان و گاهان آ سخن به و كنيم اجابت را فراخوان دعوت
گـردان رو كند, ستم كه كسي بر نفرين و گريستند, حادثه كشتگان بر كه زناني و مردان
هدايت بيعت و شويد داخل مردم! اي كند/ بياعتنايي و گويد دروغ كند, سركشي شود,
راهها و درهها زمين در و بسته سقفي را آسمان كه خداوندي به سوگند كنيد/ رستگاري و
هدايت بيعتي خاندانش, و طالب>ع9 ابي عليبن حضرت با بيعت از پس شما و داد قرار

نكردهايد/ اين از بخشتر
بـه كردن عمل شرط به او با و رفتند وي نزد كوفه, بزرگان آمد/ پايين منبر از سپس
و ناتوانان از دفاع و منحرفان با نبرد و بيت اهل خونخواهي و پيامبر>ص9 سنّت و قرآن
كردند/ بيعت كنند, سازش آنها با كه كساني با صلح و بجنگند آنها با كه كساني با نبرد

چون و كردند بيعت وي با كه بودند كساني جمله از فرزندشحسان و حسان بن منذر
همراهش شيعيان از گروهي كه شدند رو به رو ثوري منقذ سعيدبن با رفتند, او نزد از
ستمگران سران از دو اين سوگند, خدا به گفتند: ديدند, را پسر و پدر شيعيان چون بودند/
داشت بـرحـذر كـار ايـن از را آنها سعيد كشتند/ را حسان فرزندش و منذر لذا هستند/



٤٠٥ . كوفه آشوبهاي و حوادث
اطPع مختار چون نكردند, قبول آنها ولي شويم جويا را مختار نظر تا كنيد صبر وگفت:

رنجيد/ يافت,
روش و كـرد جـلب خـود بـه نسبت را اشراف محبت داد, اميد مردم به آمد مختار
است برده پناه موسيى ابو خانة به مطيع ابن كه شد گفته او به گرفت/ پيش در را نيكويي
او براي درهم هزار يكصد رسيد, فرا شب چون كرد/ سكوت و نداد پاسخي مختار ولي
شدم گاه آ تو پناهگاه از من زيرا كن, فراهم را خود سفر وسايل مبلغ اين با وگفت: فرستاد

بودند/ دوست هم با دو آن و نيستي سفر به قادر تنگدستي سبب به تو و
هنگام كه يارانش از يك هر به و آورد دست به درهم مليون نه المال, بيت از مختار
درهـم پانصد بود, نفر سه و پانصد وتعدادشان جنگيدند وي همراه مطيع ابن محاصرة
سه شبو يك و رسيدند قصر محاصره از پس كه يارانش از نفر هزار شش به پرداختو
رويـي خـوش و مـهرباني بـا را مردم مختار داد/ درهم دويست ماندند, وي همراه روز

ميكرد/ همنشيني اشراف و بزرگان با و ميپذيرفت,
حـضرت آن كُشـتن در كـه حسـين>ع9 امـام قاتPن تعقيب به تا يافت فرصت مختار
كاري هيچ از آنها بر يافتن غلبه براي و كوشيد بسيار راه اين در و بپردازد داشتند, شركت
رسانيد, قتل به را آنان از نفر هزار هجده پرداختو كان ناپا آن تعقيب به و نكرد فروگذار
گريختند بصره به كوفه بزرگان از نفر هزار ده حدود ُكشتار, و خونريزي شدت سبب به و
در است9/ كرده نقل خود طوال كتاباخبار در دينوري كه وچنان پيوستند مصعب به و
گوشش اطراف و ُدم كه بود قاطري سوار كه داشت حضور نيز ربعي شبثبن آنها ميان
به اشراف ميطلبيد/ كمك بلند صداي با و داشت بر در پارهاي جامة او بود/ شده قطع
جنگ به را او و كرد ويران را ما خانههاي كه برويم گمراه اين جنگ به بيا گفتند: مصعب

كردند/ تحريك مختار عليه
تن صد چهار همراه به را مختار زبير, ابن كه بود مقّدر كوشش, تPشو اين رغم علي
ميان سختي جنِگ كه اين از پس البته ـ كند محاصره روز چهل يا سه مّدت به يارانش از
ابـو قـصر, در شد/ تمام غذايشان كه اين تا ـ شدند ُكشته بسياري گروه و گرفت در آنها
وضـعيت چـون بود; مختار همراه ـ كرم>ص9 ا پيامبر ياران از يكي ـ وائله عامربن طفيل
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وگفت: نشد ُكشته ولي وگريخت انداخت پايين به قصر از را خودش شد, دشوار

از كه كساني همراه به گريختم خدا نام به شدند كاخ از من خروج مانع آنها كه هنگامي

تكســرا فــيمن ا� بــاسم تكســــرت دونـه حـيل قد الباب رأيت ولما ١ـ

/ گريختند١ قصر
شـهادت بـه و جـنگيدند كـاري فـدا بـا يـارانش و مـختار رمضان, ماه پانزدهم شب
قتل در حنيفه قبيله از برادر دو رسيد; شهادت به زياتين نام به محلي كنار مختار, رسيدند/
دجاجه عبدا�بن فرزندان داشتو طريفنام ديگري طارفو يك كه داشتند شركت او

بودند/
نزد را مختار سر برادر, دو آن رساند, قتل به حنفي يزيد صرافبن را مختار گويند
دست تا داد دستور سپس داد/ پاداش آنها به درهم هزار سي او و بردند زبير مصعببن
اين تا بود, همينحال به و بكوبند, كوفه اعظم مسجد ديوار به ميخ پا و كنند قطع را مختار
دستور او و كردند بيان او براي را ماجرا پرسيد/ آن بارة در و رسيد حكومت به حجاج كه
عبدا� برادرش نزد را مختار سر سپسمصعب سپردند/ ك خا به و آوردند پايين را آن داد

باشد! پاداشتو سر, اين گفت: او به و نداد چيزي سر آورندة به او ولي فرستاد
فرزند مصعب من گفت: و كرد سPم او بر ديد, را عمر فرزند مصعب, گويد: اثير ابن
قـبله اهـل از نـفر هزار هفت كه هستي كسي تو گفت: او به عمر فرزند هستم, تو برادر
مصعب كن/ توبه و بده تغيير را حال اين رساندي, قتل به بامداد يك در را >مسلمانان9
ارث از آنها شمار به گر ا سوگند! خدا به گفت: عمر فرزند بودند, كار نابه و كافر آنها گفت:

بود/ اسراف ميكشتي, گوسفند پدرت
تـو اطـPع به >مختار9 كّذاب شدن كشته خبر آيا گفت: عباس عبدا�بن به زبير ابن
خبر گفت: عبيد/ ابي فرزند گفت: كيست؟ كّذاب عباسگفت: عبدا�بن است؟ نرسيده
دلسـوزي او بـراي و نـداري قـبول را او بـودن كـّذاب گـويا گفت: شنيدم/ را مختار قتل
كينة و خاست بهپا ما خونخواهي به كشت, را ما قاتPن كه بود مردي او گفت: ميكني؟

باشد/ سرزنش و دشنام او به ما پاداِش كه نيست سزاوار بخشيد; التيام را ما دلهاي
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و پرداخت, كوفه در يارانش تعقيب به مصعب رسيد, شهادت به مختار كه هنگامي
كشت/ بودند, خاسته بهپا حسين>ع9 امام خونخواهي به كه را او ياران از نفر هزار هفت
جز و بجويند بيزاري مختار از تا خواست آنها از و فرستاد مختار حرم رابه افرادي سپس
بشير نعمان دختر عمره, فزاريو جندب بن سمرة دختر ثابت, ُاّم نامهاي به همسرش دو
بيزاري مردي از چگونه ما گفتند: دو آن جستند/ بيزاري وي از همسرانش ساير انصاري,
و ميخواند نماز شبها داشتو روزه روزها او است; من پروردگار ا� ميگفت كه جوئيم
راه در را خود خون شيعيان, و خاندان و خدا>ص9 رسوِل دختر فرزند قاتPِن تعقيِب در
كرد, شاد را دلها تا فرمود مسلط آنها بر را مختار خداوند, و كرد, اهدا رسولش و خدا
در عبدا� كرد/ گاه آ دو آن ماجراي از را او و نوشت نامهاي عبدا�, برادرش به مصعب
كن آزاد را آنها جويند, بيزاري مختار از و برگردند او جانبدارِي از گر ا نوشت: چنين پاسخ
جـندب بـن سـمرة دخـتر و كـرد تـهديد شمشير با را آنها مصعب, بكش/ را آنها وگرنه
بخواهي من از تهديد با گر ا گفت: ُجستو بيزاري او از و كرد لعنت را مختار بازگشتو
بشير نعمان دختر ولي است كافر مختار كه ميدهم شهادت كنم, اقرار مختار كفر به كه
مرگ هرگز! كنم, ترك را آن چگونه است, شده نصيبم شهادت كه حال گفت: و كرد امتناع
سـوگند/ خـدا بـه مـيروم, خـاندانش پـيامبر>ص9و نزد و بهشت به سپس است! يكبار
مـن خـداونـدا! كـنم, رهـا را طـالب ابي فرزند و باشم هند فرزند پيرو و همراه چگونه
هستم/ شيعيانش و خاندانش و وي دختِر فرزند و پيامبر>ص9 پيرو كه ميدهم شهادت
شكـنجه زير و بردند كوفه حيره ميان را او لذا كرد, صادر را زن آن قتل دستور مصعب

سرود: چنين شهادتوي دربارة قرشي ربيعه ابي بن عمر كشتند/
بي و گونه اين است آزادهاي زيباي زن كشتن من نزد امور انگيزترين شگفت از يكي
كاِر و است كردن پيكار و شدن كشته ما, وظيفة كشتهاي چنين به مرحبا شد كشته عــــطبولگناه حــــرة بــــيضاء قـــــــتل عـندي العـجائب اعـجب من ان قــــــــتيل١ـ مــــــــن درهــــــــا � ان جـرم غـير عــلي هكــذا جــرالذيــولقــتلت المـــحصنات عــــلي و عــلينا والقــتال القــتل كــــتب

/ است١ رفتن كشان دامن ك, پا زناِن
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شبيبخارجي حادثة

از يكـي و جـهان قـهرمانان از شـيباني قـيس نعيمبـن يزيدبن شبيببن ك ضحا ابو
بود, حكمراني رياستو آرزوي در زيركو مردي او بود, اميه بني عليه بزرگ انقPبيهاي

ـ ١٠ـ١٢ صص نجف, چاپ موسوي, مقرم عبدالرزاق سيد ع�مه تأليف مختار, تنزيله رسالة به كنيد رجوع م/١ـ

اوست/ به منسوب ـ ناصبي١ فرقههاي از يكي ـ شبيبيه فرقه و
آن اطراف ميآمد, او سوي به دشمن سپاه هرگاه گويد: چنين او توصيف در جاحظ
او ميكرد, حمله دشمن به و نميشد كسي اقدام منتظر و ميكشيد فرياد و ميكرد حركت
كشته مسرح صالحبن و كرد قيام ثقفي حجاج عليه موصل در مسرح صالحبن همراه به
قدرت و كردند اوبيعت با نفر يكصدوبيست حدود و كرد خPفت ادعاي شبيب و شد/
ديگري, از پس يكي او و داشت گسيل وي سركوبي براي را فرمانده پنج حجاج, يافت/
حركت كوفه قصد به موصل از سپس كرد, تارومار را لشكريانشان و آورد در پاي از را آنها
به جنگهايي آنها, مياِن و ميدانيدـ كه چنان جنگويرفتـ به خود حجاج, بار اين و كرد
بـه شـام از را سـپاهي وعـبدالمـلك, شـد حـجاج شكست بـه مـنجر كـه پيوست وقوع
و كردند شبيبحمله بر سپاه دو هر و فرستاد كمكوي به كلبي ابرد سفيانبن فرماندهي
وي كه هنگامي يافت/ نجات يارانش از برخي با شبيب ولي ُكشتند را يارانش از بسياري
و آهنين كPهخود و ِزره او و كرد َرم اسبش ميكرد, عبور ـ اهواز اطراف در ـ دجيل پل از
فرو كشتي سوراخ در اسب ُسّم و لرزيد, اسب ُسم زير سنگهاي داشت, بر در سنگيني

بخشيد/ تحّقق شود, انجام ميبايست كه را كاري خداوند, :٤٤. انفال ٢ـ
در و مفعو٢0 كان امرا @ ا ليقضي آبگفت: در افتادن هنگام او افتاد/ آب در رفتوشبيب

داناست/ و قادر خداوند تقديِر اين فصلت.١٢: يس٣٨, انعام.٩٦; حـوادث٣ـ دربـارة اثير, ابن تاريخ و ص٣٥٥ ج١, مقريزي, خطط و ص٧١ ج١, تبيين, و بيان ا7عيان, وفيات م/٤ـ ـ فرماييد مراجعه Hق / Jه ٧٧ سال
شد/٤ غرق و العليم/٣ العزيز تقدير ذلك گفت: و آمد Kبا لحظه چند از پس رفت/ فرو آب
سال در رويداد اين است/ شده نقل نيز ديگري مطالب وي, شدِن كشته كيفيِت بارة در

پيوست/ وقوع به ق9 / >ه ١٧٧
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را ثقفي معاوية حرثبن نيز حجاج كشيد, لشكر اعين حمام سوي به سورا از شبيب
او جـلوگيري بـراي نداشتند, حضور آن جز و عتاب جنگ در كه نگهبانان از گروهي با
گاه آ دشمن سپاه آمدِن از شبيب زد/ اردو زواره محل در مرد هزار حدود با او كرد/ روانه
حملهور او به رسيد حرث به كه هنگامي كرد, شتاب معاويه حرثبن جنگبا براي و شد

شدند/ كوفه وارد و گريختند وي ياران كُشتو را واو شد
حـرث كُشـتن جـز روزاول در كـرد, اقـامت روز سه و زد اردو كوفه پيرامون شبيب
و راهـها سـِر در نگهباني براي را خود خاص ياران حجاج, دوم, روز نداد/ رخ واقعهاي
در ساخت, مسجد جا آن در و زد اردو سبخه محله در هم شبيب گماشت, كوچهها دهانة
از گـروهي بـا داشت, تـن بر زره كه حالي در را الورد ابو خود غPم حجاج, سوم, روز
كشت را واو كرد اوحمله بر شبيب است, اوحجاج كه پنداشتند خوارج غPمانشفرستاد/
غـPم حـجاج, آن, از پس كـردم/ آسـوده او شـّر از را شـما بود, حجاج اين گر ا وگفت/
كُشت را او شبيب, و كرد روانه وضعيت و گروه همان با داشت, نام طهمان كه را ديگرش
كاخ از ظهر از قبل حجاج, كردم/ آسوده او شرِّ از را شما من بود, حجاج اين گر ا وگفت:
رفت, سـبخه مـحل بـه شـام اهـل بـا و شد/ سوار آن بر و خواست استري شد, خارج
هـمراه بـه سوار ششصد شبيب, آمد/ فرود ديد, را يارانش و شبيب حجاج كه هنگامي

كرد/ حركت حجاج سوي به داشتو
راهها حراست مأمور مردم, از گروهي با مخنفرا عبدالرحمنبن بن سبرة هم حجاج
خطاب شام اهل به سپس نشست, آن بر خواستو تختي حجاج, كرد/ كوچهها دهانه و
حقي بر >خوارج9 كان ناپا اين باطِل هستيد/ ايمان با و فرمانبردار مردمي شما گفت: و كرد
برخورد آنها با نيزه سر با و بزنيد زانو ببنديد, را ديدهها نميشود, چيره ميپرستيد, كه
سياه ريگهاي مانند آنها گرفتند, Kبا را نيزهها و كردند اجرا را وي دستورهاي آنها كنيد/
بـه دسـته يك وي, فـرماندهي بـه دسـته يك سپاهيانش, از دسته سه با شبيب بودند/
شبيب كردند/ حمله وائل محللبن فرماندهي به ديگر دستة و سليم سويدبن فرماندهي
با و كردند پايداري آنها ولي كرد حمله سويد كن/ حمله آنها بر سوارانت با گفت: سويد به
يارانشعقب همراه به كه اين تا كردند زخمي را او و پرداختند وي با رويارويي به سرنيزه



كوفه تاريخ . ٤١٠
ببرند/ پيش تختشرا تا داد دستور و دهيد ادامه طور همين زد: فرياد حجاج كرد/ نشيني
كـار بـه را نيزهها و كردند پايداري آنها ولي كرد حمله آنها بر ياراني با شبيب سپس
و كردند حمله او به نيزه با شام اهل كه اين تا كرد جنگ آنها با طوKني مدت او بردند/
سويد به خطاب ديد, را آنها پايداري و دليري شبيب چون راندند/ عقب را او سرانجام
جـا آن كـه را كسـاني شايد كن, حمله محله اين مردِم بر يارانت با سويد! اي زد: فرياد
سويد ميكنيم/ حمله او به جلو از نيز ما برو, سويحجاج به سر پشِت از و براني هستند,
عقب واو كردند تيراندازي او سوي به كوچهها دهانة و خانهها باKي از ولي كرد حمله
حفاظت به شام مردم از نفر سيصد با را شعبه بن مغيرة بن عروة هم حجاج كرد/ نشيني
گرد حمله براي يارانشرا هم شبيب نكنند, حمله او به سر پشت از تا بود خويشگماشته
پيروزي آن از پس كه كنيد بردباري و پايداري حمله يك اين برابر در گفت: حجاج آورد/
حمله آنها به يارانش تمام با شبيب گاه آن زدند/ زانو آنها سپس شد/ خواهد شما نصيب
ميكردند حمله آنها به نيزه با پيوسته و پرداختند آنها با رويارويي به نيز حجاج ياران كرد,
به شبيب شدند/ رانده هم اقامتخود محل از حتي ميراندند, عقب به و ميزدند پا با و
پيشرفت حجاج شدند, پياده آنها از نيمي كنند, دفاع و شوند پياده كه داد دستور يارانش
گاه آن است/ پيروزي و فتح آغاز اين شام! اهل اي گفت: گاه آن رسيد/ شبيب مسجد به تا
نـزديك دشمن گر ا تا رفتند Kبا وي با نيز تيرانداز نفر بيست و رفت مسجد بام فراز بر
شـديدترين آن و داد رخ سـختي بسيار جنِگ روز, آن كنند/ خود تير هدف را او شود,
طرف پايمردِي و دليري طرف دو از يك هر بودند, ديده زمان آن تا مردم كه بود نبردي

كردند/ تصديق را مقابل
آنها با پدرم خونخواهي به تا بده اجازه من به گفت: حجاج به عتاب خالدبن سپس
وارد پشت از تـا رفت كـوفه مـردم از گـروهي با خالد داد/ اجازه او به حجاج كنم/ نبرد
حجاج و شبيب به خبر كُشت/ را شبيب همسر غزاله, و برادر مصاد, و شد اردوگاهشان
سـوار مـيجنگيدند, پـياده كـه يارانش و شبيب و گفتند, تكبير يارانش و حجاج رسيد/

شدند/ اسبهايشان
مردم افتادهاند/ وحشت به حادثه اين از كه كنيد حمله آنها به گفت: شام اهل به حجاج
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نشيني عقب محافظانش از گروهي با شبيب دادند/ شكست را آنها و كردند حمله شام
را او هم آنها گذارند, وا خود حال به را او تا فرستاد سوارانش نزد را كسي حجاج, كرد/
پيش سوگند! خدا به رفتوگفت: منبر به و شد كوفه وارد حجاج بازگشتند/ و كردند ترك
كرد! رها ميدان در زنشرا گريختو او خدا به بود, نداده شبيبرخ با جنگي اينچنين از
حـجاج, است: شده بيان مضمون بدين نيز ديگري مطالب شبيب, شكست دربارة
كرد روانه ديگري امير سپس كُشت/ را او شبيب كه فرستاد شبيب تعقيب براي را اميري
هـمراه بـه شـبيب آن از بعد بود/ اعين حمام كم حا دو, آن از يكي و كُشت هم را او كه
بخواند نماز كوفه جامع مسجد در كه بود كرده نذر غزاله شد/ كوفه وارد غزاله همسرش
كـوچك اتـاق چند اردوگاهش در او بخواند/ را عمران آل و بقره سوره ركعت هر در و
حجاج, شدند, متحمل شبيب از بسياري مصائب و رنجها مردم كه اين از پس ساخت,
قتيبه كردند/ سكوت آنها ولي كرد مشورت آنها شبيببا دربارة و آورد گرد را مردم شبانه
قتيبه بله/ گفت: حجاج بگويم؟ سخن ميدهي اجازه آيا گفت: رفتو بيرون مردم صف از
انـدرز و پـند مـردم بـه و نميگيرد نظر در را عبدالملك و خدا كارهايش در امير گفت:
اوباش گروهي همراه به را شريفي سردار تو گفت: قتيبه چگونه؟ گفت: حجاج نميدهد/
ميكند شرم گريختن از شريف مرد و ميگريزند اوباش افراد ميفرستي, شبيب جنگ به
تـو كـه است اين من نظر گفت: قتيبه چيست؟ تو عقيدة گفت: حجاج ميشود/ كشته تا
نـظر در ارودگاهي من براي پس گفت: حجاج بجنگي/ او با و بروي او جنگ به شخصا
كسي او زيرا ميكردند لعنت را سعيد بن عنبسة ميشدند خارج كه حالي در مردم بگير,
داد/ قرار خود ياران زمرة در را وي كه اين تا كرد صحبت حجاج با قتيبه دربارة كه بود

آراسـته سـپاهي و آمد قتيبه كردند, اجتماع هم مردم و خواند را صبح نماز حجاج,
هـمراه افـراشـتهاي پرچـم كه درحالي شد, خارج مدتي از پس و رفت حجاج نزد ديد,
همان در نيز شبيب كه زدند اردو سبخه محل در و رسيد وي از پس نيز حجاج داشت/
محل بر شبيب گفتند: حجاج به كردند, آرايي صف گروه دو چهارشنبه, روز بود/ محل
خـود جاي به را ابوالورد خود غPم ولي شد پنهان هم حجاج نشود/ گاه آ تو فرماندهي
با را او كرد حمله وي بر ديد, را او شبيب است/ حجاج او كند تصور شبيب كه گذاشت
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جناحچپ فرمانده او و كرد حمله نيز يارانش عتابو خالدبن به شبيب, ُكشت, و زد گرز
ناجيه مطربن به سپس رسيدند, رحبه محل به تا راند عقب به را آنها و بود حجاج لشكر
شكست را او و كرد حمله داشت, عهده بر را حجاج لشكر راست جناح فرماندهي كه
عبايي روي بر سعيد بن عنبسة و حجاج و شدند پياده يارانش و حجاج آن, از پس داد,
گـفت: و گـرفت را شـبيب اسب لگـام ضبي, مهلهل بن مصقلة هنگام, اين در نشستند,
شبيب ميدهي؟ شهادت چگونه وي مورد در مسرحچيستو صالحبن بارة در تو عقيدة
بيزارم/ صالح از من شبيبگفت: آري, گفت: ميكني؟ سؤال آشفته اينوضع در آيا گفت:
شبيب با سوار فقطچهل فت/ ور شد جدا او از گاه آن باشد! بيزار تو از خدا گفت: مصقله
پيغام عتاب خالدبن به او است, افتاده جدايي و اختPف آنها ميان گفت: حجاج ماندند,
شبيب همسر وغزاله جنگيد آنها با و رفت خوارج لشكر ميان هم خالد كند حمله كه داد
از يكـي بـه و شناخت را آن شبيب كه ميبرد حجاج نزد را او سر سواري و شد كشته
همسر سر كُشتو را سوار و كرد حمله نيز او كند, حمله سوار آن بر تا داد دستور يارانش
در خوارج گاه آن سپردند/ ك خا به داده, غسل را آن تا داد دستور شبيب آورد, را شبيب
به را خوارج نشيني عقب بازگشتوخبر حجاج نزد خالد كردند/ ترك را ميدان دفاع حال
به پرداختو آنها تعقيب به هم خالد كند/ تعقيب را آنها كه داد دستور او به حجاج داد/ او
عقب رحبه محل تا را او و جنگيدند او با و بازگشتند خوارج از نفر هشت كرد/ حمله آنها

راندند/

اشعث ابن و حجاج حادثة
نبرد آن و ـ يافتند فراغت زاويه جنگ از اشعث عبدالرحمنبن و حجاج كه هنگامي
ابـن و حجاج لشكر دو ق9 / >ه ٨٢ سال محّرم ماه در داد/ رخ بصره در كه بود شديدي
و شد وي لشكر و عبدالرحمن شكست به منجر سرانجام و كردند نبرد يكديگر با اشعث
و شـد خارج شهر آن از سپس ماند, بصره در صفر ماه اول تا حجاج گريختند/ كوفه به
رفت كوفه سوي به نيز اشعث ابن كرد/ منصوب شهر آن حكومت به را ثقفي حكمايوب
به را حضرمي عامر عبدا�بن عبدالرحمنبن بصره به رفتن هنگام درگذشته حجاج كه
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حضرمي ابن و شوريدند او بر مطر همراه به كوفه مردم ليكن بود, گمارده كوفه حكومت
را كـاخ مطر, كردند/ بيرون قصر از بود, نفر چهارهزار تعدادشان كه را او شامي ياران و

داد/ درهم دويست آنان از يك هر به واو شدند جمع او گرد هم مردم كرد, تصرف
استقبال به كوفه اهل بود/ مطر تصرف در شهر رسيد, كوفه به اشعث ابن كه هنگامي
كردند, اجتماع او پيرامون و رسيدند همدان قبيلة نخست, شد/ كوفه وارد او و ميرفتند,
او ورود از تـميم بـني از گـروهي بـا نـاحيه مـطربن ولي رفت كـاخ سوي به اشعث ابن
آنها بروند, Kبا قصر ديوار از نردبان با مردم تا داد دستور عبدالرحمن كردند/ جلوگيري
نـزد و كـردند دسـتگير را ناجيه بن مطر و آوردند در خود تصّرف به را كاخ و رفتند نيز
وي پـيروان بـه و كـرد آزاد را او بـعد ولي كرد, زنداني را مطر اونيز بردند, عبدالرحمن

پيوست/
با نيز بصره مردم كردند/ اجتماع او گرد مردم شد, مستقر كوفه در عبدالرحمن چون
در روز سـه مـّدت بـه عبدالرحمن آمدند, وي نزد اشمي ربيعه عباسبن عبدالحمنبن
هزار يازده مخالفان فرار از پس و زاويه جنگ در هم حجاج بود, جنگيده حجاج با بصره
مـنادي كـه داد دسـتور حجاج داد, فريب را آنها دادن, امان با وي كشت/ را آنها از نفر
همه نامبردگان, از غير كردند تصور مردم و كند اعPم نيستند امان در كه را افرادي اسامي

م/ ـ Hق / J١٨٢ه سال حوادث در اثير, ابن تاريخ به كنيد رجوع ١ـ

ُكشتند/١ را همه داد دستور وحجاج شدند تسليم لذا بود, خواهند امان و عفو مشمول
qعrعلي حضرت غ�م قنبر, حادثة

روايت مـختلف سـندهاي با كتابارشادش در مفيد شيخ از نقل به ـ نويسان سيره
ابوتراب ياران از مردي به دارم دوست گفت: ثقفي يوسف حجاجبن روزي كه كردهاند
ما گفتند: او به جويم/ تقّرب خدا به خونش ريختن با و يابم دست است9 علي>ع9 >كنيه

حـضرت بـه كـه داشت قـنبر نام به غ�مي HعJعلي حضرت فرمود: كه شده روايت HعJصادق جعفر امام از حـركت٢ـ وي دنـبال به شمشير با نيز او ميشد, خارج منزل از HعJعلي حضرت هرگاه بود/ ع�قهمند بسيار
نداريم/٢ سراغ غPمش قنبر از نزديكتر تراب ابي به را كسي
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و آمدم شما دنبال به گفت: ميكني؟ چه قنبر! اي فرمود: او به و ديد را قنبر HعJحضرت شبي كه اين تا اهـلميكرد از مرا آيا تو! بر واي فرمود: بودم, ك بيمنا شما جان بر من و هستند چگونه مردم كه داريد خبر متعالشما پروردگار فرمان به جز زمين اهل فرمود: زمين/ اهل از نه, گفت: زمين؟ اهل از يا ميكني حفظ JمH/آسمان HرهJصدوق Jخصال بازگشت/ قنبر گاه آن برسانند/ من به آسيبي نميتوانند

هستي؟ قنبر تو گفت: او به حجاج آوردند, ا اور و فرستاد قنبر دنبال به را كسي حجاج
طـالب ابي عليبن غPم پرسيد: آري/ گفت: هستي؟ تو همدان ابو پرسيد: آري/ گفت:
است/ مـن نـعمت ولي عـلي>ع9 مـؤمنان وامـير خداست من موKي گفت:: قنبر تويي؟
كه ديگري دين به مرا بجويم بيزاري گر ا گفت: قنبر بجوي/ بيزاري او دين از گفت: حجاج
را كُشـتنت نـحوه مـيُكشم, را تـو مـن گفت: حجاج ميكني؟ راهنمايي باشد آن از بهتر
را آن انتخاب من گفت: قنبر استـ خوشايندتر تو نزد قتلي نوع چه ـ كن انتخاب خودت
بـه را تـو بُكشـي, مرا هرگونه زيرا گفت: قنبر چرا؟ پرسيد: حجاج ميكنم/ گذار وا تو به
ناحقو به كه داد خبر من به علي>ع9 مؤمنان امير كشت/ خواهم جزا روز در صورت همان
را سرش و ُكشتند را او داد دستور حجاج ميگويد: راوي ميُبرند/ را سرم ستم روي از

بريدند/
نـزد او بود/ علي>ع9 حضرت غPم قنبر, ميگويد: >ص9٥٠ رجالش كتاب در كشي
ميكردي؟ كار چه طالب ابي عليبن نزد پرسيد: وي از حجاج رفت, يوسف حجاجبن
از حـضرت ايـن از پس گفت: حجاج ميكردم/ كمك حضرت به گرفتن وضو در گفت:
(فلما ميفرمود: تPوت را آيه اين گفت: قنبر ميگفت؟ چه مييافت, فراغت گرفتن وضو
هم فاذا بغتًة َاخذناهم اوتُوا بَما فرحوا اذا حتي َشيٍء كل ابواب عليهم فتحنا به كروا ذ ما نسوا

آنها روي به را چيز همه درهاي كردند, فراموش بود, شده يادآوري آنها به را آنچه كه هنگامي و٤٥: ٤٤ انعام, ستم١ـ كه جمعيتي دنبالة و شدند مأيوس همه هنگام اين در گرفتيم/ را آنها گهان نا شدند, خوشحال تا م/گشوديم ـ است جهانيان پروردگار خداوند مخصوص ستايش, و شد قطع تا بودند كرده

العالمين)/١ والحمد@رب ظلموا الذين دابرالقوم فَُقطع ملبسون
آري/ گفت: قنبر است/ ميكرده تأويل ما عليه را آيه اين ميكنم, گمان گفت: حجاج
نـيكبخت هنگام آن در گفت: ميكني؟ چه كنم, جدا بدن از را سرت گر ا گفت: حجاج

كرد/ صادر را او قتل دستور حجاج لذا ميشوم,
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qرهrنخعي بنزياد كميل حادثة

صـهبانبـن حـارثبـن مـالكبـن بـن سـعد هيثمبـن نهيكبن بن زياد فرزند كميل,
گفته نيز عبدالرحمن فرزند و عبدا� فرزند كميل بود; مذحج قبيله از نخع سعيدمالكبن

است/ شده
عباسبن سبيعي, اسحاق ابو و ميكرد روايت مسعود ابن و علي>ع9 حضرت از كميل
كـميل از نـيز آنـان جز و اعمش عباس, عبدالرحمنبن صهباني, يزيد عبدا�بن ذريح,

كردهاند/ روايت
صـفين جنگ در علي>ع9 حضرت ركاب در كميل گويد: طبقات كتاب در سعد ابن
وي دستورهاي از قومش و بود حرف كم و راستگو شريف, انساني وي يافت, حضور

ميكردند/ اطاعت
بر كوفه پارسايان زمرة در را او مدائني و بود شيعه بزرگان از كميل ميگويد: عمار ابن

م/ ـ كنيد مراجعه دكن حيدرآباد چاپ ٤٤٧ـ٤٤٨ ,, ج٨ عسق�ني, حجر ابن تأليف المتهذيب التهذيب كتاب به ١ـ

است/١ شمرده
در عـلي>ع9 حضرت فرماندار كميل, ميگويد: الب-غه نهج شرح در الحديد ابي ابن
پـيامبر بـا سـال هـجده كـميل, گـويد: كـتاباصـابه در عسـقPني حـجر ابـن بود/ هيت

بود/ همزمان اسPم>ص9
پناهنده قومش به و گريخت وي فرستاد, كميل جستوجوي در حجاج كه هنگامي
گونه اين كميل كه وقتي كرد/ قطع را وي قبيلة حقوق شنيد, را خبر اين حجاج چون شد/
خاطر به كه نيست روا آمده سر به عمرم و هستم سالخورده پيري من گفت خود با ديد,
حجاج تسليم را خودش و شد خارج پناهگاهش از سپس شود/ قطع قبيلهام حقوق من
بر گفت: او به كميل يابم/ دست تو به داشتم دوست من گفت: ديد, را او حجاج چون كرد/
از غبار ماندة باقي مانند جز سوگند! خدا به مكن, تهديد مرگ به مرا و مگير خشم من
نـزد مـيعادگاه زيـرا بـده انجام خواهي چه هر من بارة در پس است/ نمانده باقي عمرم
است/ تمام تو بر پسحّجت گفت: او به حجاج است/ حسابرسي ُكشتن, خداستوپساز
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تو آري, گفت: حجاج باشد/ تو دست به قدر و قضا كه است صورتي در اين گفت: كميل
و كرد صادر را او قتل دستور گاه آن ُكشتند; را عفان عثمانبن كه هستي كساني زمرة در

م/ ـ ايران چاپ زياد, بن كميل شرح مفيد, ارشاد ١ـ

زدند/١ گردنشرا

م/ ـ مصر چاپ استيعاب, حاشية و ص١٢٨ ج٣, اصابه, كتاب به كنيد رجوع ٢ـ

حجاج نزد اسود هيثمبن گفت: كه كرده نقل اعمش از الدنيا ابي ابن : گويد٢ حجر ابن
پـيرمرد او گـفت: هـيثم است؟ كـرده چـه زيـاد كـميلبـن گــفت: او بــه حــجاج رفت/
هـيثم كـجاست؟ كنون ا گفت: حجاج ميَبرد/ سر به خانهاش در كه است سالخوردهاي
قتل در تو گفت: وي به و فراخواند را او حجاج, است/ ناداني سالخوردة پيرمرد او گفت:
مـن و زد سـيلي مـن به عثمان گفت: كميل كردي؟ چه عثمان با داشتي؟ شركت عثمان
گـويد: راوي بخشيدم/ را او من و داد من به قصاص اجازة او كردم, قصاص درخواسِت

كرد/ صادر را وي قتل دستور حجاج, آنگاه
ابن كه چنان داد; رخ ق9 / >ه ٨٨ سال در قولي به و ق9 / >ه ٨٢ سال در كميل شهادت
داشت/ سال هفتاد شهادت هنگام او كه كرده نقل خيثمه ابي ابن از نقل به اصابه در حجر
تـبرك بدان كرده, زيارت را او مردم كه است معروفي محل و قرار ثويه كنار او آرامگاه

ميجويند/

qرهrجبير بن سعيد حادثة
و محمد ابو وي كنية بود/ آنان َسرور و Kمو والبي, اسدي هثام بن جبير فرزند سعيد,

است/ كوفي ابوعبدا� قولي به
و كـهيل بـن سلمة و ميكرد روايت خدري سعيد ابي و عباس ابن از جبير سعيدبن

ميكردند/ روايت سعيد از نيز آن جز و عمرو منهالبن سائبو اعمشبن
كردن سئوال براي كوفه مردم هرگاه گويد: مغيره ابي بن جعفر از نقل به قمي يعقوب
شـما مـيان در جـبير9 >سـعيدبـن دهما, ُاّم فرزند آيا ميگفت: ميرفتند, عباس ابن نزد

نيست؟
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همة كه حالي در رفت دنيا از جبير سعيدبن گويد: پدرش از نقل به ميمون بن عمرو

بودند/ نيازمند او دانش به زمين مردم
وهب بودم/ جبير سعيدبن و منبه وهببن همراه عرفه روز در گويد: بوذويه عثمانبن
چقدر كنون تا شدي پنهان و ترسيدي حجاج از كه زماني از عبدا�! ابا اي گفت: سعيد به
بود/ كرده زايمان او بازگشتم, چون بود, آبستن همسرم رفتم كه هنگامي گفت: ميگذرد؟

بود/ مجروح سعيد صورت گويد: راوي
كه هنگامي رفتم, جبير سعيدبن نزد كرد: نقل من براي حجاج غPم عتبه, گويد: هيثم
را جـمله ايـن و نكـردم؟ چـنين تو با آيا گفت: او به حجاج آورد/ واسط به را او حجاج
بيعتي چون گفت: كردي؟ قيام ما عليه دليل چه به پس پرسيد: بله/ گفت: سعيد تكراركرد/
گـفت و كـوفت هم بر را دستش دو و شد خشمگين حّجاج گويد: راوي بود/ من برذّمة
سعيدبن و كرد صادر را او قتل دستور آنگاه است/ برتر و قديميتر مؤمنان, امير بيعت

و pالهاpا� pالهاpا� گفت: بريدند, را جبير بن سعيد سر كه هنگامي گويد: پدرش از نقل به خليفه بن خلف تـهذيب١ـ حـاشيه از نـقل Jبـه الكـمال تـهذيب كـند/ راتكـميل آن نـتوانست كـرد, تكرار را آن سوم بار م/چون ـ Hالتهذيب

/ زدند١ گردن را جبير
قتل به تا فراخواندند را جبير سعيدبن كه هنگامي گويد: حسين ابي سعيدبن عمربن
چرا پرسيد: سعيد ميگريست/ كه حالي در آمد فرزندش طلبيد/ را فرزندش او برسانند,
طبري ابوالقاسم دارد؟ نفعي چه پدرت براي زندگي عمر, سال ٥٧ از پس ميكني؟ گريه
٤٩ سن در ق9 / >ه ٩٥ سال شعبان ماه در كه بود مسلمانان حج امير و ثقه سعيد ميگويد:
شكنجه زير را وي حجاج ق9 / >ه ٩٥ سال در است: گفته ابوالشيخ يافت/ وفات سالگي

كشت/
منشي وي بود/ پرهيزكار و فاضل عابد, فقيه, سعيد, كتابثقاتگويد: در حيان ابن

مـوسيى ابـي ابـن بـرده ابـي مـنشي سـپس بـود, كوفه قاضي مسعود بن عتبه عبدا�بن
اشعث ابن چون كرد/ قيام اشعث ابن همراه قاريان از گروهي با آن از پس >اشعري9شد,
دستگير را او قسري خالد مدتي از پس گريخت, مكه به جبير سعيدبن خورد, شكست
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به را او حجاج سالگي ٤٩ سن در و ق9 / >ه ٩٥ سال در و فرستاد حجاج نزد را او و كرد
اواخر در شهادتوي گويند مرد/ نيز حجاج سعيد, شهادت از پس روز چند رساند, قتل

م/ ـ H/دكن آباد حيدر Jچاپ ١٣ ـ صص١١ ج٤, عسق�ني, حجر ابن تأليف التهذيب, تهذيب ١ـ

/ داد١ روي ق9 / >ه ٩٤ سال
شده روايت ميگويد: چنين ق9, / >ه ٩٤ سال حوادث بيان در تاريخشو در اثير ابن
به اشعث عبدالرحمنبن همراه به قيام سبب به و شد ُكشته جبير سعيدبن سال, آن در كه
فـرستاد, رتـبيل به جنگ براي سپاهي با را عبدالرحمن حجاج, كه هنگامي رسيد/ قتل
چـون كـرد/ مـنصوب لشكريان حقوق پرداخت متصدي عنوان به هم را جبير سعيدبن
كه هنگامي شد/ بركنار كار از هم جبير سعيدبن كشيد, دست بيعتحجاج از عبدالرحمن
به حجاج گريختو اصفهان به سعيد رفت, رتبيل منطقه به و شكستخورد عبدالرحمن
به و نكرد اجرا را او دستور كارگزار كنند/ دستگير را او كه نوشت اصفهان در گزارش كار
او شود/ دور جا آن از و بگريزد خواستتا او از و كرد گاه آ ماجرا از را او و داد پيغام سعيد
مّكه به لذا شد, دلتنگ سخت كه اين تا ماند جا آن طوKني مدت رفتو آذربايجان به هم
از را خـود نشان و ونام ميكردند زندگي پنهان طور به او مانند گروهي جا آن در رفت/

ميداشتند/ مخفي مردم
رفـتاري بـد مرد او كه شد گفته سعيد به رسيد, مكه به عبدا� خالدبن كه هنگامي
شرمسارم, خدا از كه گريختم قدر آن سوگند! خدا به گفت: سعيد بگريز! مكه از است,
كـه نـوشت او به وليد رسيد, مكه به خالد كه هنگامي ميآيد/ پيش باشد مقّدر چه هر
حبيب طلقبن و مجاهد و جبير سعيدبن هم او كند/ روانه حجاج نزد را عراقي پناهندگان
را مـجاهد حـجاج, سپرد, جان راه در طلق فرستاد/ حجاج نزد را آنها و كرد دستگير را

شد/ آزاد او و ُمرد حجاج كه اين تا كرد زنداني
كه ديگر نگهبان رفت, كاري انجام براي دو آن از يكي شبي بود/ نگهبان دو آنها همراه
بـيزاري تـو خـون ريـختن از مـن سـعيد! اي گـفت: سـعيد به و شد بيدار بود, خوابيده
سعيدبن خون ريختن از تو! بر واي گفت: من به كسي كه ديدم رويا عاَلم در من ميجويم,
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فرار از سعيد نميكنم, تعقيب را تو من برو, ميخواهي كه جا هر كنون ا كن/ پرهيز جبير
او ولي بگريزد خواست سعيد واز ديد را خواب همان بار سه نگهبان آن كرد/ خودداري
او ديـدار بـه كـوفه قـاريان شد, كن سا خودش خانة در و بردند كوفه به را او نپذيرفت/
داشت, آغوش در خردسالي دختر او ميخنديد/ و ميگفت سخن آنها با او و ميرفتند
بـردند/ حـجاج نزد را او سپس گريست/ سخت ديد, پدرش پاي در را بند دختر, چون
خالد مقصودش ـ كند لعنت را مسيحي زن فرزند خداوند, گفت: ديد, را او كه هنگامي
كنم/ دستگير را او كه نميدانستم را او اقامت محل من مگر ـ كرد روانه را سعيد كه بود

ميدانستم/ نيز مكه در را وي خانه نشاني سوگند! خداوند به آري,
شريك خودم پيشوايي در را تو آيا سعيد! اي وگفت: كرد سعيد به رو حجاج گاه آن
پس گفت: حجاج آري, گفت: سعيد نگماردم؟ كار به را تو آيا نكردم؟ چنين آيا نكردم؟
ميكند اشتباه گاهي انسان هستم/ مسلمانان از يكي من گفت: كردي؟ قيام من عليه چرا
ادامه وي با گو گفتو به و شد, خشنود گفتار آن از حجاج ميدهد/ انجام درست وگاهي
عبدالرحمن بيعت >منظورش داشتم گردن بر بيعتي من گفت: صحبت ضمن سعيد داد/
از و نُكشتم مكه در را زبير فرزند من مگر سعيد! اي گفت: و شد خشمگين حجاج بود9
حـجاج بـلي/ گـفت: سـعيد نگرفت/ بيعت عبدالملك مؤمنان امير براي تو و مكه مردم
بـيعت عـبدالمـلك بـراي تـو از دوباره و آمدم كوفه به كم حا عنوان به آن از بعد گفت:
يك به نسبت و كردي نقض را مؤمنان امير بيعت دو تو گفت: حجاج آري/ گفت: گرفتم/
خـواهـم را تـو سوگند, خدا به هستي! وفادار >عبدالرحمن9 بافنده فرزنده بافنده بيعت

كُشت/
سعيد مرا مادرم كه چنان هستم, بخت9 >نيك سعيد من كني چنين گر ا گفت: سعيد
سرپوش يك افتاد, زمين بر سرش چون بريدند/ را سرش داد فرمان حجاج است/ ناميده
و واضح مرتبه يك كه گفت, اKا� Kاله بار سه افتاد, سرش كه هنگامي شد/ نمايان سفيد

بود/ نامفهوم مرتبه دو
مرا ميزد: فرياد و شد, حواس اختPل دچار حجاج رسيد, شهادت به سعيد چون
هـم آنها برداريد/ را سعيد بندهاي ميگويد او كه پنداشتند مأموران ببنديد! مرا ببنديد!



كوفه تاريخ . ٤٢٠
برداشتند/ را بندها و بريدند ساق وسط از را سعيد پاهاي

ميگويد: گرفته, را گريبانش كه ميديد را جبير سعيدبن خواب در حجاج آن از پس
را جبير سعيدبن من چرا ميگفت: هم حجاج ُكشتي؟ مرا گناهي چه به خدا! دشمن اي
نقل جبير سعيدبن قتل بارة در اثير ابن را مطالب اين ميكرد/ تكرار را گفته اين و ُكشتم؟

است/ كرده

م/ ـ صص٤١ـ٤٤ مصر, چاپ ١ـ

نـقل ديگـري صورت به را ماجرا اين والسياسة١ كتابا�مامه در دينوري قتيبه ابن
مـنبر بـر او كـه هـنگامي بـود, مكه مردم كم حا عبدا�, بن مسلمة كه آوردهاند ميكند:
از پس شد/ مسجد وارد و رسيد شام فرماندار عبدالقسري, خالدبن ميكرد, سخنراني
از پـايينتر و منبر سوم پلة به چون رفت/ منبر خالد يافت, پايان مسلم سخنراني كه اين
مـردم بـراي و شكست را آن مـهِر آورد, بـيرون شـده ُمهر طوماري رسيد, مسلم محل
مـردم بـه مـؤمنان امير مروان, عبدالملكبن از مهربان, بخشنده خداوند نام به خواند:
را او سخنان كردم, منصوب شما حكمراني به را قسري عبدا� خالدبن من بعد, اما كوفه/
در قـتل جـز سـرنوشتي گـيرد, پـيش ديگـري راه كس هـر و كـنيد پيروي وازاو بشنويد

تمام/ بيزارم, دهد, پناه جبير سعيدبن به كه كسي از من نيستو انتظارش
ياد قسم او نام به كه خداوندي به سوگند گفت: افكنده, نظري مردم به خالد گاه آن
صاحب بيابم, كسي خانه در را جبير سعيدبن گر ا ميگزاريم! حج او سوي به و ميكنيم
روز سه تا و ميكنم مباح را او وحرمت ويران همسايگانشرا و او وخانة ميُكشم را خانه
فرا را كاروانش مسلمه و آمد پايين منبر از سپس بيابيد/ را او تا ميدهم فرصت شما به
يكي در جبير سعيدبن گفت: او به و آمد خالد نزد مردي آن از پس رفت, شام به و خواند
چون فرستاد/ وي جستوجوي به را شخصي خالد, است/ شده مخفي مكه دّرههاي از
را تـو تـا شده داده دستور من به گفت: او به ديد, را سعيد و رسيد محل آن به پيك آن
ميبرم/ پناه خدا به بابت اين از و ببرم خالد نزد را تو تا آمدم جا اين به من و كنم دستگير
اينجا آيا گفت: او به جبير سعيدبن هستم/ تو همراه من برو, ميخواهي كه شهري هر به
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و گـواريـها نـا و مـيكنند دسـتگير را آنـها گفت: آري/ گفت داري؟ فرزنداني و خانواده
خـداونـد بـه را آنها گفت: پيك ميرسد/ هم آنها به شدهايم, دچار بدان كه نامPيماتي
زنـجير بـا را او كـه برد خالد نزد را سعيد سپس نيست/ طور اين گفت: سعيد سپردهام/
پيش حجاج گفت: خالد به شام اهالي از مردي فرستادند/ سويحجاج به و بستند محكم
رهـا خـدا و خـود بين را او گر ا نشد/ او متعرض ولي ميدانست را سعيد پناهگاه تو از
كه درحالي ـ خالدگفت: بود/ بهتر خداست, به قرب موجب كه عملي هر از ميكردي,
از عبدالملك كه ميدانستم گر ا سوگند, خداوند به ـ بود داده تكيه كعبه خانه به پشتشرا
دست به براي كنم, ويران را خدا خانه سنگهاي يكايك كه اين مگر نميشود خشنود من
او به حجاج رفت, حجاج نزد سعيد كه هنگامي ميكردم/ را كار اين او خشنودي آوردن
هسـتم/ جبير فرزند گفت: كيستي؟ فرزند پرسيد: سعيد/ گفت: چيست؟ تو اسم گفت:

م/ ـ است/ HشكستهJ كُسير مقابل در HسالمJ جبير و HبدبختJ شقي برابر در HخوشبختJ سعيد ١ـ

به مادرم و هستم سعيد من گفت: سعيد هستي/ ُكسير١ فرزند شقي, تو بلكه حجاجگفت:
از تو گفت: سعيد هستيد/ بدبخت مادرت و تو گفت: حجاج داناترست/ پدرم نام و من نام
مادرم بنابراين, گفت: سعيد كُشت/ خواهم را تو گفت: حجاج نداري/ گاهي آ غيب عاَلم
سـعيد مـيكنم/ تبديل شعلهور آتشي به را تو دنياي گفت: حجاج نهاد/ من بر نيكي نام
گفت: حجاج ميگزيدم, بر خدايي به را تو توست, اختيار به امر اين ميدانستم گر ا گفت:
فـرستاده و رحـمت پـيامبر او گـفت: سـعيد ميگويي؟ چه محمد>ص9 حضرت دربارة
تو نظر گفت: حجاج است/ مردم تمام سوي به نيك اندرزهاي و پند با جهانيان پروردگار
خويش اعمال گرو در كس هر و نيستم آنها وكيل من گفت: سعيد چيست؟ خلفا به راجع

رهين/ كسب بما امري كل طور.٢١ ٢ـ
چيزي گفت: سعيد كن/ تمجيد تعريفو آنها از يا بده دشنام آنها به گفت: حجاج است/٢
گـفت: حجاج هستم/ خود نَفس مراقب فقط من نميكنم, جاري زبان بر نميدانم كه را
ديگران بر آنها از برخي حاKِت گفت: سعيد است؟ تحسين قابل تو نزد خلفا از يك كدام
بـهشت در آيـا كن, بيان علي>ع9 حضرت بارة در را نظرت پرسيد: حجاج دارد/ برتري
ببينم, را آنها كنان سا و شوم جهنم بهشتو وارد گر ا داد: پاسخ سعيد جهنم؟ در يا است
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است؟ پوشيده همگان بر كه حالي در ميكني سؤال غيب عاَلم از چرا دانست, خواهم
نـزد مـن گـفت: پـاسخ در سـعيد است؟ چگونه من حال قيامت روز در پرسيد: حجاج
تصديق و تأييد از حجاجگفت: كند/ گاه آ غيب عاَلم بر مرا كه هستم آن از ناتوانتر خداوند
ايـن گـفت: حـجاج كنم تكذيب را تو نميخواهم بلكه گفت: سعيد ميكني؟ امتناع من
مـرا كـه نديدم چيزي گفت: سعيد نميخندي؟ هرگز چرا بگو من به كن, رها را مسائل
آتشاستو طعمة ِگل, كه حالي در بخندد؟ شده, آفريده گِل از كه كسي چگونه بخنداند/
روست/ به رو بPها و مصيبتها با روز شبانه دنيا دراين و ميگردد باز قيامت روز سوي به
سـرشتهاي بـا را مـا خـداونـد, گـونه, اين گفت: سعيد ميخندم/ من ولي گفت: حجاج
نـه, گـفت: سـعيد ديـدهاي؟ را موسيقي آلت كنون تا آيا پرسيد: حجاج آفريد/ مختلف

آوردند/ ني و عود داد دستور حجاج گاه آن و نميشناسم
چرا گفت: حجاج گريست/ سعيد دميدند, ني در و نواختند را عود چون گويد: راوي
به سوگند, خدا به آوردي/ يادم به را بزرگي امر حجاج! اي گفت: سعيد ميكني؟ گريه
و نپوشيدم لباسخوب نشدم/ سيراب و سير هرگز كردم مشاهده دنيا دراين آنچه سبب

بودم/ ك اندوهنا و غمگين پيوسته
سوگند, خدا به گفت: سيعد ديدهاي؟ را موسيقي آKت اين كنون تا آيا گفت: حجاج
اين و آورد, يادم به را صور دميدن روز دميدن, اين اما است/ منطق و عقل برخPف اينها
كرد نمو و رشد حق به عود واين ميشود محشور تو با قيامت روز كه جنستوست از ني
حـتمي من مرگ گفت: سعيد هستم/ تو قاتل من گفت: حجاج شد, بريده ناحق به ولي
نميرود دنيا كساز هيچ گفت: سعيد محبوبترم, تو از خداوند نزد من گفت: حجاج است/
گـفت: حـجاج دانـاترست/ غيب عاَلم به خداوند و بداند خدا از را مقامش كه اين مگر
و تفرقه پيشواي با تو و جماعت امام با من كه حالي در نروم خدا نزد مقام اين با چگونه
حكم ولي نيستم آشوبراضي و فتنه واز جماعتجدا از من گفت: سعيد هستي/ آشوب
آنـچه دربارة تو نظر گفت: حجاج نيست/ آن از گريزي و است قطعي و نافذ پروردگار,

ندارم/ نظري گفت: سعيد چيست؟ ميكنيم, گردآوري مؤمنان امير براي
برابر در را آنها گاه آن بياورند/ جواهراترا كو پوشا و نقره طPو تا داد دستور حجاج
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گـفت: حـجاج كـني عمل آن شرط به گر ا است خوبي كار اين گفت: سعيد نهاد/ سعيد
در يابي, امان قيامت روِز بزرِگ ترِس از آن وسيلة به كه اين گفت: سعيد شرطشچيست؟
زِن هـر و مـيكند, فـرامـوش را شـيرخـوارش طفل دهي شير مادر هر صورت اين غير
حجاج ندارد/ حالش به نفعي صالح, عمل جز و مينهد زمين بر را خود جنين بارداري
و شدند جمعآوري تو نظر با گفت: سعيد خوباست؟ آورديم, گرد آنچه تو نظر به گفت:
آن از بخشي داري دوست آيا پرسيد/ حجاج هستي/ گاهتر آ آنها نكويي و خوبي به تو
حجاج ندارم/ دوست نيز من نميپسندد, خدا را آنچه داد: پاسخ سعيد شود؟ تو نصيب
حجاج شود! آتش وارد شده, دور بهشت از كه كسي بر واي گفت: سعيد تو! بر واي گفت:
جز خدايي كه ميدهم گواهي تو نزد حجاج! اي گفت: سعيد بُكشيد/ و ببريد را او گفت:
فرستاده و بنده محمد>ص9 وحضرت ندارد شريك همتاستو بي نيست, يكتا پرودگار
را امـوال ايـن مـيكنم, مـPقات تـو بـا كـه روزي تا ميخواهم تو از حجاج! اي اوست/
چـرا سـعيد! اي گـفت: حـجاج مـيخنديد/ مـيگشت, بـاز كـه هنگامي كني/ نگهداري
تو به نسبت پروردگار ُبردباري و خداوند نسبتبه گستاخيتو از گفت: سعيد ميخندي؟
خداوند كه تفرقهاي به تمايل و مردم ميان افكني تفرقه سبب به گفت: حجاج شگفتم/ در
من به گفت: سعيد كرد, صادر را او قتل دستور و ميُكشم, را تو است, فرموده نهي آن از
للـذي وجهي هُت َوجَّ وگفت: كرد قبله به رو گاه آن بخوانم/ نماز ركعت دو تا بده مهلت

از و خـالصم خـود ايـمان در من است, آفريده را زمين و آسمانها كه آوردهام روي خدايي به من انعام.٧٩: نيستم/١ـ مشركان

المشركين/١ من انا ما و حنيفا وا0رض فطرالسموات
سبب به شدند, كنده پرا كه آنها بگردانيد, مسيحيان قبلة سوي به را او گفت: حجاج
قبله از را او روي گاه آن آنهاست/ جمله از سعيد كردند, اختPف جويي برتري و ستم
را دروني آرزوهاي اوستكه جاستو آن خدا كنيد, رو سو هر به گفت: سعيد برگردانيد/
گـفت: سعيد آنان/ باطن به نه مأموريم, مردم ظاهر به ما گفت: حجاج ميكند/ برآورده
از نـفر آخرين مرا و بگير او از مرا خون انتقام و نكن پايدار را او ستم و ظلم پروردگارا!
كـردند/ جـدا تـنش از سر گاه آن ميشود/ كشته او دست به كه ده قرار يامبر>ص9 امت
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HعJعلي حضرت شيعيان آنها بيشتر و كردند قيام وي حكومت عليه كه بود كساني خوارج, از حجاج منظور م/١ـ ـ ميرساند قتل به داده, شكنجه مختلف انواع به را آنها و ميكرد تعقيب را آنها حجاج بودند,

آنها قتل دستور كه بردند وي نزد را گروهي بياوريد,١ را خوارج بقية گفت: سپسحجاج
هسـتند, گـروه ايـن مـيان در كـه مـظلومي افراد دعاي از تنها من گفت: و كرد, صادر را
رهبر اطاعت و مسلمانان عموم زمرة از زيرا هستند ظالم اينها مانند افرادي ولي ميترسم
كه بود نيافته فراغت سعيد قتل از حجاج هنوز گفت, گويندهاي و شدند خارج خردمندان
بندهايي مقصودش و ببنديد, مرا ببنديد مرا ميكشيد: فرياد و كرد پيدا حواس اختPل
حـجاج كـه مـيگفتند زمـاني را سخن واين بود شده بسته جبير سعيدبن پاي به كه بود
كردن باز مورد در ميتوان را اينگفتار و ميداد, اهميت بدان و ميكرد سؤال بندها درباره

برد/ كار به نيز هواپرستان زنجير بستن و

شد آويخته دار به كناسه در كه شهيد زيد حادثة
نـيز ذوالدمعه و اوست فرزندان از يكي نام اين, و بود ابوالحسين زيد, مشهور كنية
بـدان نيز نويسان حال شرح و نويسان سيره و نگاران تاريخ از بسياري و ميشد ناميده

دارند/ تصريح
پرورش طالب>ع9 ابي عليبن حسينبن عليبن سجاد حضرت پدرش دامن در وي
و نـاب معارف و آموخت علم صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام و حضرت آن نزد و يافت
را واديان ملتها ديگر از مناظره بزرگان و دانشمندان او گرفت/ فرا آنها از را احكام اسرار
دانشگاه واز يافته پرورش امامت مكتب در كه كسي نيست آور شگفت ميكرد/ مجاب
و پسـنديده جـايگاههاي داراي عـرفان و عـلم زمـينه در شـده, فـارغالتـحصيل نــبوت
در مـهارت با همراه شيواي بيان و جوابي حاضر همان وي باشد/ معروفي مناظرههاي
به همه كه دستيافت مقامي به اينها همة وجود با داشت/ هدايتگرشرا پدران سخنراني
از منحرفان آرمانش كي پا حقيقتو كه طوري به ميكردند, اعتراف برجستگيوي و نبوغ

كنند/ اعتراف او آشكار فضيلت به تا واداشت نيز را پدرانش راه
وي از دوران آن در و كـردم مشـاهده خـاندانش مانند را زيد ميگويد: ابوحنيفه لذا
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ص٣٠٧/ ج٤, مقريزيه, خطط ١ـ

نداشتم/١ سراغ بيانتر خوش و جوابتر حاضر فقيهتر,

مأخذ/ همان ٢ـ

نزايد/٢ فقاهت و علم در زيد مانند فرزندي اين, از پس زني هيچ ميگويد: شعبي

/٣١ ص محرقه, صواعق اس>م/٣ـ تاريخ مختصر ص٤/٨ـ ج١, السنه, منهاج ٥ـ

كه اين بر است گواه تيميه٥ ابن و ذهبي٤ و هيثمي٣ حجر ابن و شبه حافظبن سخنان
است/ بوده فقاهت و علم در پيامبر خاندان فضPي و بزرگ علماي از يكي زيد,

تصريح مناظرهها در او گاهي آ و زيد فضيلت به يافتيم شيعه علماي سخنان از آنچه
در وي از بـرتر را كس وهـيچ ديـدم را علي زيدبن گويد: وجهي موسي بن عمر داشت

طوسي/ شيخ فهرست ٦ـ

نيافتم/٦ مجيد قرآن در متشابه و منسوخ و ناسخ شناخت
هر و بودم/ زيد همراه به مدينه در سال پنج كه است آمده واسطي خالد ابن حديث در
كوفه به تا نميشدم جدا او واز ميكردم اقامت مدينه در يكماه حج, موسم هنگام سال

ص١٢٨/ ج١, نضير, روض ٧ـ

برگزيدم/٧ را وي با دوستي لذا نداشتم, سراغ را او همانند فقاهت و علم در و ميرفتم,
هشامعبدالملك, روزگار در گويد: وي است/ مطلب اين گواه ازدي غسان ابن حديث
ماه, پنج هشام, نيافتم/ خدا كتاب به او از گاهتر آ را شخصي هيچ و آمد شام به علي زيدبن
و حمد سورة تفسير وي بوديم, زندان در او همراه نيز ما كه هنگامي و كرد زنداني را او
آنـها تفسير در و كرد تPوت قرآن از آياتي وي ميكرد/ بازگو ما براي سرعت با را بقره
بـه آن دسـتورهاي بـه كـردن عـمل و قـرآن كـه بـدانـيد كند رحمت را شما خدا گفت:
شـرافت, كـتاب ايـن به خداوند زيرا ميشود رهنمون راهها مستقيمترين و استوارترين
ناميد, نور هدايتو شفا, رحمت روح, را آن و فرمود عنايت بزرگي و ارجمندي كرامت,
مكر شگفتانگيزش نظم با و كرد, جدا آن از را بدانديشان طمع قرآن, تأليف اعجاز با و
گـوشهاي كـه داد, قـرار واسـتماع تـPوت مـعرض در را آن و كرد دور آن از را مّدعيان
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و نـميشود فـرسوده بسـيار خوانـدن با كه است تازهاي و نميكند رد را آن شنوندگان,
آن فوايد كه است فايدهبخشي و نميپذيرد پايان آن شگفتيهاي كه است شگفتانگيزي
را آن مـردم همة كه وحرامي حPل ميشود: تقسيم بخش چهار به قرآن نميشود/ تمام
را آن عربها كه است عربي زبان به و دارند گاهي آ آن از علما تنها كه تفسيري ميدانند,
ـ بـدانـيد دارد/ وجـود قـرآن در نـبوده آنچه ميداند, خدا تنها را آن تأويل و ميفهمند,
قرآن ظاهر است/ مطلق و حد باطن, ظاهر داراي قرآن كه ـ كند رحمت را شما خداوند

است/ ثوابوعتاب مطلقش و واحكام واجبات آن حد تفسير, باطنش تنزيل,
شمار به آنها تكيهگاه و بود محدثان و راويان از بسياري گردآوري مركز علي, زيدبن
احـاديث انـتشار و نـقل در را وي صـداقت و سرشار علوم كه زماني آنها زيرا ميرفت
بكير, محمدبن مسلم, محمدبن يحيي, فرزندش مانند آمدند/ گرد او پيرامون دريافتند
منذر, بن زياد جارود ابي احمر زياد ابي بن جعفر ابي زبير, هاشمبن صالح, عبيدا�بن
ابـانبن انـماط, بياع زرين ,Pع ابي عبيدا�بن وجهي, موسيبن عمربن طارق, كثيربن
زبيد سدي, اسماعيل خيثم, سعيدبن اعمش, زهري, خالد, عمربن فضيل, اجلح, عثمان
و زنـاد ابـي ابـن و ربـيعه ابـي عياشبن حارثبن عبدالرحمنبن زائده, بن زكريا يامي,

شعبه/

ص٨/ ,Hق / Jه ١٣١٥ سال بمبئي چاپ ١ـ

و علم ابوحنيفه, است: آورده دهلوي عبدالعزيز تأليف عشريه١ اثني كتابتحف در
را آن حسـين>ع9 عليبن زيدبن و گرفت فرا صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام از را طريقت

بخشيد/ توسعه

ص٦٦/ ج١, ٢ـ
گيري فرا به زيد نزد سال دو مدت به ابوحنيفه كه است آمده كتابروضالنضير٢ در
نداشت/ باز زيد درس در حضور از را او كسي اميه, بني حكومت جز پرداختو علوم
دينار حجاجبن و رماني ابوهاشم سعيد, هارونبن زياد, ابي يزيدبن كهيل, بن سلمة
هـم او با و ميگرفتند فرا فقه و علم و ميآمدند زيد نزد كوفه فقهاي از زيادي تعداد با

بودند/ عقيده
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آنها اسامي كه كردهاند نقل حديث زيد از زيادي گروه كه كردهاند روايت زيديه فرقه

است/ شده كر ذ ٦٢ ص يك, ج كتابالروض, در
خثعمي عبدا� بن آدم كه است شده نقل مزي حافظ نوشتة الكمال, كتابتهذيب از
عـبدا�بـن و عـPقه بـن زياد و صائغ سعد راشدبن و صيرفي بّسام و سالم واسحاقبن

كردند/ نقل زيد از احاديثي معاويه عمروبن
حسـن بـرادرش و مـثني حسن ابراهيمبن مانند هاشمي خاندان بزرگان جز به اينها
عـمربن محمدبـن فرزندان عبدا� و عبيدا� و العابدين>ع9 زين امام حسينبن و مثلث

ص٦٥/ ج١, نضير, روض ١ـ

ميگرفتند/١ فرا حديث و علم و ميآمدند زيد نزد آنها بودند, طالب>ع9 ابي عليبن
روش از او بـود/ گستر هدايت امان از پس فضيلت و اخPق كامل نمونة شهيد, زيد
آفـريدههاي و نـعمتها در انـديشه و تـفكر و بسـيار واسـتغفار عبادت مورد در پدرانش
و قـرآن هـمپيمانان عـنوان بـه و يـافت شـهرت سـبب بـدين مـيكرد, پـيروي پروردگار

شد/ معروف پرهيزكاري
ميگفتند: من به ميكردم سؤال زيد دربارة چه هر و شدم مدينه وارد گويد: جارود ابو
شـمار بـه مسجد اركان از يكي بسيار, خواندن نماز سبب به و است, قرآن همپيمان او

العلوية/ السلسلة سّر ٢ـ

ميرود/٢
از جدا و قرآن همراه هميشه او ميگفت: ميشد, سؤال ابوحنيفه از زيد دربارة هرگاه

ص٣٠٧/ ج٤, مقريزيه, خطط ورديـه٣ـ حـدائـق و H١٧٧ Jص شـبلنجي نـورا7بـصار ذهبي, اس>م تاريخ مختصر سلطانيه, آداب كتابهاي به كنيد/٤ـ مراجعه

از او , حـميد٤ واحـمدبـن شـبلنجي و ذهـبي و فـخري نـظر بـه ميبرد/٣ بسر يارانش
از فـروتني و ديـنداري و كـدامـني پا و پارسايي و عبادت نظر واز بود بزرگ پرهيزكاران

ميرفت/ شمار به پيامبر>ص9 خاندان بزرگان
به و سخن شيوايي بياني, خوش جوابي, حاضر سخنوري, فصاحت, به شهيد زيد



كوفه تاريخ . ٤٢٨
نظر از زيد سخنان بود/ معروف صورت بليغترين به معاني كردن ادا در اختصار بردن كار

ورديه/ حدايق ١ـ

شـباهت طـالب>ع9 ابـي عـليبـن حضرت بزرگوارش جّد كPم به بPغت١ و فصاحت

ص١٩٠/ ج١, ,Hق / Jه ١٣٣٢ سال چاپ ص١٩٠, ج١, تبيين, و بيان ٢ـ

برشمرد/ هاشم بني سخنوران از را او جاحظ٢ بدينسان داشت/
و فـصيحترين زيـد, مـيكند: تـوصيف گـونه ايـن را او اعـمش و سبيعي اسحاق ابو

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص٣٠٧, ج٤, مقريزيه, خطط ٣ـ

شد, كوفه وارد زيد كه زماني از كه است اين مطلب گواه و خاندانشبود٣ افراد گوياترين
تا ميداد دستور او به مينوشتو نامه درعراق گزارش كار به پيوسته عبدالمك بن هشام
دانش با زيد زيرا كند جلوگيري او مجالس در مردم حضور از و كند, اخراج كوفه از را زيد
شمشير, از ُبرندهتر زبانش و ميكرد جذب خود سوي به را دلها شيوايش بيان و گير فرا

شبلنجي/ نورا7بصار و ص٢٦٥ طبري, تاريخ ٤ـ

هشـامبن روزي بـود/٤ گـرهها در دميدن و غيبگويي و سحر از رساتر سرنيزه, از تيزتر
در و ميكني ياد حكومت خPفتو از تو كه دادهاند خبر من به گفت: زيد به عبدالملك
پاسخ نيستي, حكمراني شايسته و هستي كنيز يك فرزند تو ميبري, سر به آن آرزوي
و نميشود واقع ترديد شكو مورد مذكور ادعاي كه اين بر است درستي گواه او به زيد
چهرة بر نااميدي و ناتواني آثار بودند, كرده اجتماع شام مردم بزرگان كه مجلس آن در

شد/ نمودار هشام
بـا آنـها كردن آشنا و واليان لغزشهاي از امّت كردن گاه آ شهيد, زيد قيام انگيزة تنها
و مـناطق در هـاشميان جـنبش و قـيام گر ا و بود ستمگر حكومت و قدرت آن بديهاي
ميان از شد, رو به رو ك دردنا سختيهاي با كه اسPم دين نميداد, رخ مختلف زمانهاي
قـيام كـرد, تـحمل را بسـياري گواريهاي نا و مصيبتها اسPم, تقويت براي زيد ميرفت/
و كرد گاه آ ستمگر حكومت ناعادKنه داوريهاي و سختگيريها از را مردم او آميز افتخار
بـدان وي جـانشين يـا پـيامبر>ع9 جـز كـه سـنگين وظيفة اين انجام صحيح راه با را آنها
داشـته, كه منافعي و فايدهها علت به قيام اين كه نيست ترديدي كرد/ آشنا نميپردازد,



٤٢٩ . كوفه آشوبهاي و حوادث

جـعفر ابـي بـرادرش نـزد علي بن زيد گفت: كه شده روايت HعJمحمد جعفربن از نقل به صهيب بن عباد از شهداء١ـ بالقسط قوامين كونوا آمنوا ايهاالذين <يا فرمود: ت�وت را آيه اين ديد, را زيد كه زماني رفت, HعJم/باقر ـ Hص٥٥ ج١, نضير, Jروض هستي/ آيه اين مصداقهاي از زيد! اي تو سوگند, خدا به فرمود: سپس <�

مردم دوستي كه بود اين زيد, قيام فايدة مهمترين است/ بوده اطهار>ع١9 ائمه عPقة مورد
امام كرد; استوار را آنها مظلوميت و پيشگامي به اعتقاد و پيامبر>ص9 خاندان به نسبت
بارة در كه است كسي مردم بهترين ما <پساز فرمود: اشاره مطالب همين به نيز صادق>ع9
هدف اين به ميخواست زيد كه اين كند>/ دعوت ما يادآوري به را ديگران و گفتوگو ما
بخوانيم: را بيت>ع9 اهل متواتر حديث كه اين از پس ويژه به نيست, انكار قابل برسد,
وفـا دعـوتش بـه مـيشد پـيروز گـر ا كرد, دعوت محمد>ص9 آل خشنودي براي <زيد
انصاري عبدا� جابربن به زيد ببرد/> بين از را او تا كرد قيام جامعه كم حا عليه او ميكرد/
خدا به ميدادند/ دشنام خدا>ص9 رسول به او نزد كه درحالي رفتم هشام نزد من گفت:

ميكنم/ قيام او عليه بمانيم, ديگري شخص و من تنها گر ا سوگند,
بزرگوارش جد امت به نسبت زيد ك نيّتپا و عالي اهداف از را ما صريح سخنان اين
هستند, اسرار حكمتو منبع و وحي مفسران كه اصلياش صاحبان به امامت بازگشت و
ميكنند/ بازي توپ با كودكان كه چنان ميكردند بازي اسPم دين با امويان و ميكند گاه آ
را او ولي بود زيد متوجه عبدالملك به هشام سوي از كه ذلتوخواري تمام وجود با
هشام از روز هر و ماند شام در زيادي مدت زيد نميداشت/ باز حقيقت كردن آشكار از
بـه را او بـا كارگزارانش بد برخورد از شكايتهايي و گزارشها تا ميخواست ورود اجازه

ص٨٥/ ج٥, اثير, ابن كامل ٢ـ

كه ميكرد مشاهده زيد كه حالي در نميداد/٢ اجازه او به هشام ولي برساند, وي اطPع
و ميدهد ورود اجازه ندارد, بهرهاي وعرفان علم از كه كساني و فرومايه افراد به هشام
را او ميداد دستور مجلس اهل به شود وارد قصر به تا ميداد اجازه زيد به هشام هرگاه

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ايران/ چاپ مفيد, ارشاد ٣ـ
ايـن ولي نكـند, آشكـار مـردم بـراي را شـيوايش بيان و سخن تا دهند/٣ قرار تنگنا در
هشـام سـان بـدين نشد/ او با مخالفت و خواستهها گفتن و دادن پاسخ از مانع ترفندها



كوفه تاريخ . ٤٣٠
بشنود/ را تير از نافذتر و شمشير از برندهتر كPمي تا ميشد مجبور

زيـد به هشام بودند, كرده اجتماع شام مردم كه مجلسي در و روزها آن از يكي در
بدنش از روح نزديكبود كه حدي به شد خشمگين زيد ميكند؟ چه تو بقرة برادر گفت:
ميكني! خطاب بقره را او تو و ناميد باقر را او خدا>ص9 رسول گفت: گاه آن شود/ خارج
كـرد, خواهي مخالفت او با هم آخرت در تو اوست/ با تو اختPف شدت سبب به اين
خواهي دوزخ راهي تو و ميرود بهشت به او ميكني/ مخالفت او با دنيا در كه همچنان

ص٢١٢/ ج١, قتيبه, ابن اخبار, عيون و ص٣١٥, ج١, حديدي, نهج شرح ١ـ

بـه بـلند صـداي بـا فـقط شـد/ آشكـار او ناتواني و بازماند دادن جواب از هشام شد١
بيرون مجلس واز گرفتند را او نيز غPمان ببريد! را شعور بي احمق اين گفت: غPمانش

بردند/
اين شد, شام وارد علي زيدبن كه هنگامي است: آمده شامي عبداKعلي حديث در
نـزد لذا بـود, برخوردار شيوايي بيان و نيكو اخPق از او چون و آمد گران هشام بر امر

كرد/ شكايت وي از غPمش
پس كنو جلوگيري زيد ورود از ولي آيند تو نزد كه بده اجازه مردم همة به ويگفت:
سPمشرا جواب كرد, سPم و آمد تو نزد هرگاه بده, ورود اجازه نيز او به نفر آخرين از
برابر در زيد ببينند, او با را تو برخورد شام مردم كه هنگامي بنشيند/ تا نخواه او از و نده
ورود اجازه مردم به برد, كار به را او توصيههاي تمام نيز هشام ميشود/ خوار و ذليل آنها
كه زماني داد/ ورود اجازه او به نفر آخرين از پس و كرد جلوگيري زيد آمدن از ولي داد
را سـPمش جواب هشام ولي مؤمنان! امير اي تو بر درود گفت: شد, مجلس وارد زيد

ص٢٢/ ج٦, كر, عسا ابن تأليف شام, تاريخ ٢ـ
ميدانـي/٢ نام اين شايسته را خودت تو >دوبين9! احول اي تو بر درود گفت: زيد نداد/
به آن آرزوي در و ميگويي سخن خPفت درباره كه دادهاند خبر من به گفت: او به هشام
مادران, گفت: او به زيد نيستي/ خPفت شايستة و هستي كنيزي فرزند تو ميبري, سر
مانع امر واين بود اسحاق مادر كنيِز اسماعيل, مادِر نميدارند; باز اهدافشان از را مردان
بهترين او نسل از و دهد قرار عرب پدر را او و برانگيزد پيامبري به را او خداوند كه نشد



٤٣١ . كوفه آشوبهاي و حوادث

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص٨٤/ ج٥, اثير, ابن كامل ص١/٣١١ـ ج٢, العقدالفريد, ٢ـ

به را پرستان٢ بت و خوكان بوزينگان, اسحاق نسل از و محمد>ص١9 حضرت پيامبران,

ايران/ چاپ جوزي, سبط تأليف الخواص, تذكرة ٣ـ

از زيـد چون بزنند/ تازيانه٣ هشتاد او به داد فرمان و شد ك خشمنا هشام آورد/ وجود
بـدارد, ناپسند را شمشير حرارت و جنگ كه قومي هر گفت: شد, خارج هشام مجلس
عليه زيد كه دانست واو كردند نقل هشام نزد را زيد سخن برخي ميشود/ ذليل و خوار
بـه رفتهاند, ميان از پيامبر خاندان كه نميكنيد گمان آيا گفت: هشام است/ كرده قيام او

زيد/ حال شرح درباره الطالب, عمدة ٤ـ

آن ; نميشود٤ منقرض هرگز باشد, داشته جانشيني چنين كه خانداني هر سوگند! جانم

ص٢٠/ ج٦, شام, تاريخ ٥ـ

: سرود٥ را شعر بيت دو اين زيد گاه
به كه كسي است سعادتمند نميترسد, نيشنيزه از يا شمشير حسادتو از كه داوري
عـادKنهاي زنـدگي يـا سريع مرگ يا مييابد شگفتانگيزي آسودگي ُبرد, پناه شمشير

صـفا القـناة خـز و او السـيف يرهب او حسـدا يـرتقب مـالم المــحكم ان فـانتصفا٦ـ عـاش او عــجل عــلي مــوتا عـجبا فرجة pقي بالسيف عاذ من

/ ميشود٦ نصيبوي

ص١٨١/ ج٢, الذهب, مروج ٧ـ

است: سروده٧ نيز را ابيات اين وي
را پـيكار گـرمي كـه كسـي حال است گونه اين است كرده خوار و آواره را او ترس,
وتـلخي نـزديكان كـه حـالي در مـيكند شكـايت انـدوه شدت از حيرت با او ميطلبد
براي مرگ ميشود محسوي آسايشي او براي مرگ ميدهند شكست را او سوگواريها,
هـمچون را دشـمني آثـار آورد پـديد حكومتي برايش خداوند گر ا است حتمي بندگان

حــرالجــ�د يــطلب مــن ك كــذا بــه وازري الخـــوف شــــرده حــــداد٨ـ مــــر اطــــراف تـــــنكبه الجـوي يشكـو الكفين العـبادمنخرق رقـاب فـي حــتم والمــوت راحـة له المـوت فـي كـان قـد

/ ميكند٨ رها كستر خا



كوفه تاريخ . ٤٣٢

كــالرماد العــــدي آثــــار يــــترك دولة له ا� يــــــــحدث ان

شد, عراق فرماندار عبدالملك, بن هشام سوي از ثقفي عمر يوسفبن كه هنگامي
بجلي كرر اسدبن يزيدبن عبدا�بن خالدبن حكمراني زمان در المال بيت محاسبه به
خالد كرد/ شكنجه و زنداني را واو بود عراق كم حا وي از قبل خالد زيرا پرداخت قسري
است, خـريده عـلي زيـدبـن از دينار هزار َده مبلغ به مدينه در را زميني كه بود مدعي
و طـلبيد حـضور به را زيد هم هشام نوشت/ هشام به را مطلب اين نيز عمر يوسفبن
نيز او كند, ياد َقَسم كه خواست او از هشام كرد/ انكار او ولي شد جويا وي از زمين دربارة

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص١٦٠/ ج٨, طبري, تاريخ ١ـ

كرد/١ آزاد را زيد گاه آن خورد/ سوگند
كه ميكند ادعا خالد نوشت: هشام براي مضمون بدين ديگري نامة عمر يوسفبن
عليبن بن داود طالب>ع9, ابي عليبن بن عمر محمدبن علي, زيدبن نزد بسياري اموال
ايـوببن و عـوف عبدالرحـمنبـن ابراهيمبن سعدبن عبدالمطلب, عباسبن عبدا�بن
نوشت مدينه كارگزار به نامهاي هشام دارد/ مخزومي وليد عباسبن عبدا�بن بن سلمة

ص٢٦١/ ج٨, طبري, تاريخ و ايران, چاپ اصفهاني, الفرج ابي تأليف الطالبيين, مقاتل ٢ـ

نزد كه هنگامي فرستاد/٢ هشام پيش را آنها اجبار با هم او فرستد/ وي نزد را گروه آن كه
آنـها از هشـام كـردند, انكـار آنان ولي پرسيد آنها از اموال دربارة او آمدند, گرد هشام
فـقط كـه كـردند اعـتراف بـرخـي و خـوردند سـوگند نيز آنان كنند ياد َقَسم تا خواست
ميفرستيم عمر يوسفبن نزد را شما ما گفت: هشام كردهاند/ دريافت خالد از جايزهاي
خـويشاوندي حـق و خدا به را تو هشام! اي گفت: زيد كند/ رو به رو خالد با را شما تا
كند/ تعدي ما به كه داريم بيم زيرا نفرستي عمر يوسفبن پيش را ما كه ميدهم سوگند
ميكنم روانه شما همراه را نگهبانانم از يكي من ندارد, كاري چنين حق هرگز گفت: هشام

الطالبيين/ مقاتل ٣ـ
داييهايش از يكي سلمه ايوببن چون و فرستاد عراق به را آنها هشام باشد/٣ او مراقب تا

ص٢٦١/ ج٨, طبري, تاريخ ٤ـ
آنـها از مـال دربارة واو رفتند عمر يوسفبن نزد آنها داشت/٤ نگه خود نزد را او بود,



٤٣٣ . كوفه آشوبهاي و حوادث
من به اموالي خالد است ممكن چگونه گفت: زيد سپس شدند/ منكر همگي كه پرسيد

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص٢٧٤ ج٨, طبري, تاريخ ١ـ

عمر, يوسفبن ميگويد؟١ ناسزا پدرانم به منبر روي بر وي كه حالي در باشد, سپرده
ادعـايي چـنان ضـدشان بـر كه هستند كساني اينها گفت: او به و آورد آنان نزد را خالد
مـرا گـفت: شـده, خشمگين يوسف ندارد/ آنان نزد مالي كه كرد اعتراف خالد داشتي/
چـرا گفت: خالد به زيد زد/ را او مرگ حّد تا گاه آن را؟ مؤمنان امير يا كردهاي مسخره
ادعايي چنين طاقتفرسا شكنجههاي از رهايي اميد به گفت: خالد كردي؟ ادعايي چنين

كردم/
كـم حا براي بودند داده نسبت وي به كه اتهاماتي از شهيد زيد برائت كه اين از پس
بـاز مـدينه بـه سـفر اين از كه هنگامي و برد سر به كوفه در روزي چند او شد, آشكار
آشكار ستم و جور واز پيوستند او به كوفه مردم از گروهي ثعلبيه يا قادسيه در ميگشت
ما گفتند: او به و گردد باز آنان شهر به تا كردند درخواست او از و آوردند پناه او به امويان
گروهي فقط و زد خواهيم شمشير نََفس آخرين تا تو كنار در كه هستيم رزمنده هزار چهل
با مبارزه براي ما قبايل از برخي تعالي خداي اذن به كه هستند ما مقابل در شام مردم از
آنها به زيد اما نگذارند, تنها را وي كه بستند پيمان و عهد زيد با و ميكند/// كفايت آنها
آنـان دهـيد/ انـجام نـيز مـن بـا كـرديد پدرانـم با كه را رفتاري همان دارم بيم من گفت:

ص٢٦٤/ ج٨, طبري, تاريخ و ص٣٠١ ج٤, مقريزيه, خطط ٢ـ

زيد كه هنگامي كرد/٢ خواهند جهاد او روِي پيِش در كه كردند ياد استواري سوگندهاي
دوستان از گروهي دهد, مثبت پاسخ كوفه مردم به و كند موافقت آنها با گرفت تصميم
گاه آ كردار و گفتار در آنها ثباتي بي و كوفه مردم خيانت از را او خيرخواه, افراد و صميمي
آنان و آمد خاندانشگران و ياران بر امر, بازگشتواين كوفه به زيد اين, وجود با كردند/
را او خيانتكاران, آن آزمندِي به تمايل و دورويي علت به و داشتند حذر بر را او شدت به

كردند/ گاه آ توافق اين عواقب از
ين ازا را زيد كه بود كسي نخستين عبدالمطلب, عباسبن عبدا�بن عليبن بن داود
ندهند, فريب را تو گروه اين گفت: داود بود/ زيد همراه ثعلبيه در وي داشت/ برحذر كار



كوفه تاريخ . ٤٣٤
نگذاشتند تنها را طالب ابي عليبن جدت مانند بودند عزيزتر تو از آنها نزد كه كساني آيا

شد/ ُكشته تا
از را ردايش و تاختند او بر سپس كردند, بيعت وي با كه بود حسن>ع9 امام او از پس
امـام جـدت مگـر كـردند, مـجروح را او و غـارت را خـيمهگـاهش و كشـيدند گردنش
را او سپس نكردند, ياد استوار سوگندهاي او براي و نكردند بيرون مدينه از را حسين>ع9
كشتند, را او و ندادند رضايت نيز بدين و كردند دشمن تسليم و گذاشتند ياور بي و تنها
شخص اين گفتند: بودند آمده كوفه از كه كساني تمام مگرد, باز آنها با و نكن را كار اين
سزاوارتر شما از خPفت امر به خاندانش كه ميپندارد و شوي پيروز تو كه نميخواهد
زمـاني و مـيكرد, نـبرد علي>ع9 با تدبيرش كمك به معاويه گفت: داود به زيد هستند/
من گفت داود بود, آورده رو آنها به حكومت كه جنگيد حسين>ع9 امام با معاويه يزيدبن
خودشان از سرسختتر تو با دشمني در كس هيچ گردي باز اينها با گر ا كه دارم بيم اين از

ص٣١٠/ ج٤, مقريزيه, خطط ١ـ

بازگشت/١ كوفه به زيد رفتو مدينه سوي به داود گاه آن نباشد,
زيد, شد, كوفه وارد ق9 / ١١٩>ه سال قولي به و ق9 / >ه ١٢٠ سال شوال ماه در زيد

الطالب/ عمدة يافتند/٢ـ شهرت نام بدين ِلّله pا pحكم شعارشان علت به و هستند خوارج همان محكمه, ٣ـ

و ميآمدند او نزد محكمه٣ و شيعيان كرد/٢ اقامت بصره در ماه دو و كوفه در ماه پانزده

ج٤,ص٣١٠/ مقريزيه, خطط ٤ـ

هزار٤ چهل قولي به و نفر هزار پنج و بيست ديوانش كه حّدي تا ميكردند, بيعت وي با

ص٧٥/ ج١, نضيد, روض ٥ـ

از آنها همه كه رسيد نفر٥ هزار هشتاد به آنها تعداد گويد: معمر ابو آورد/ شمار به را نفر
جـزيره, موصل, واسط, بصره, مداين, شهرهاي از بسياري مردم و بودند, كوفه اهالي

/Hق / Jه ١٣٤٥ سال به مصر چاپ ص٩٦, فخري تاريخ و الطالب, عمدة ٦ـ
اسحاقبن معاويةبن عبسي, خزيمه نصربن كردند/٦ بيعت او با جرجان و خراسان ري,

ص٢٦٤/ ج٨, طبري, تاريخ ٧ـ
كردند/ بيعت وي با كه بودند كوفياني از كندي٧ اجلح بن حجيتة انصاريو حارث زيدبن



٤٣٥ . كوفه آشوبهاي و حوادث
او نـزد را مـردم رسـان, فـيضل و حـيثم مـعمربن و بـود ايسـتاده او طرِف يك در نصر

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص٧٥ ج١, نضير, روض ١ـ

نشناسد/١ را زيد محل تا ميزدند آنها چهرة بر نقابهايي و ميآوردند
از برخي اسامي ما و كردند بيعت وي با كوفه محدثان و قُضات فقها, از زيادي تعداد
عامه كه دريابند آن از خوانندگان تا ميكنيم, كر ذ نمونه عنوان به يافتيم اطPع كه را آنان
نكردند, پيروي شهيد زيد از نداشتند شناختي انقPبي مردان مقاصد از كه كساني و مردم
احياي جز كه هاشمي قيام اين در زيد انگيزة به كه كساني و برجسته افراد و بزرگان بلكه
پـيروي او از يارانش همراه داشتند, كامل شناخت نداشت نّيتي عدالت برپايي و سنت

ميكنيم: كر ذ كردند, بيعت او با كه را فقهايي اسامي اينك كردند/
بود, تابعين جزو و شاعر فقيه, وي, بود, ضبه خاندان از طفيل بن شبرمة عبدا�بن ـ ١
سـال در سـرانـجام و بـود كـوفه اطـراف در قـضاوت عـهدهدار مــنصور ســوي از وي

يافت/ وفات كوفه در ق9 / ١٤٤>ه
حديث هزار َده وي بود/ كوفه در شيعه بزرگان از يكي مهران, سليمانبن اعمش ـ ٢
در و شد متولد ق9 / >ه ٦٠ سال در او كرد/ نقل طالب>ع9 ابي عليبن فضيلتحضرت در

درگذشت/ ق9 / >ه ١٤٨ سال
كوفه اعظم مسجد در بود/ كوفه مشهور راويان از صعصعه قبيلة از كدام بن مسعر ـ ٣
مـنصور مـيپرداخت, حديث نقل به و مينشست آن بر ميگسترانيدند, او براي نمدي
دنـيا از ق9 / >ه ١٥٢ سال در باKخره و كرد امتناع او ولي خواند فرا را او قضاوت براي

نشد/ قضاوت عهدهدار هرگز رفتو
كـه بسـياري احـاديث سـبب به و بود كوفه فقهاي از يكي اسدي, ربيع قيسبن ـ ٤

ميگفتند/ حوال او به ميكرد, نقل و بود شنيده
در ق9 / >ه ١٦٨ سال در وي حديثنوشتم/ ششهزار قيس, از نقل به گويد: ابوالوليد

يافت/ وفات كوفه
و گـرفت بـرعهده را بغداد قضاوِت كه بود كوفيان بزرگ بجلي, عمارة حسنبن ـ ٥
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رفت/ دنيا از ق9 / >ه ١٥٣ سال در سرانجام

بـه كوفه محدثان واز بود جشم خاندان از حصين عاصمبن عثمانبن ابوحصين ـ ٦
سپرد/ جان ق9 / >ه ١٢٨ سال در او ميرفت/ شمار

همعقيده و زيد با نفر شش اين كردن بيعت بر ورديه كتابحدائق در حميد احمدبن
است/ كرده تصريح او از پيروي براي مردم تشويق و وي با بودن

كوفه در شيعه بزرگان از يكي و كوفيان موKي هاشمي, قرشي زياد ابي يزيدبن ـ ٧
درگذشت/ ق9 / >ه ١٣٧ سال در وي بود/

كوفه در اثر صاحبان از و فقيه اعور, جعفي به معروف عجلي, سعيد هارونبن ـ ٨
است/ شمرده بر شيعه غPة جملة از را او معين, ابن بود/

روايت او از محدثان و وعلما است كرده نقل بسياري احاديث دينار, حجاجبن ـ ٩
ميكردند/

ميآمد/ شمار به تابعي فقهاي واز بود دينار يحييبن نامش رماني هاشم ابو ـ ١٠
مـيان در ارجـمندي مـقام داراي وي بـود عتاب, ابا به مكني معتمر بن منصور ـ ١١
درگذشت/ ق9 / >ه ١٣٢ سال در سرانجام است/ كرده نقل بسياري احاديث و بود شيعيان
و شكايتها آنها مينشستو مردم نزد منصور كرد/ منصوب قضاوت به را او عمر, يزيدبن
را او كه اين تا نميآيم بر قضاوت عهدة از من ميگفت: وي ميگفتند/ او به را خود دعاوي

كردند/ بركنار
بود شيعه غPة از او گويد: معين ابن بجلي: كوفي ثقفي عمير عثمانبن يقظان ابو ـ ١٢
١٣٠ تا ١٢٠ سالهاي بين وي ميپرداخت/ حديث كتابت به و داشت اعتقاد رجعت به و

سپرد/ جان ق9 / >ه
در حرا غار كه ثور كوه در چون بود, عبدمنات ثوربن به منسوب ثوري, سفيان ـ ١٣
حديث راويان و كوفه بزرگ فقهاي از وي شد/ خوانده نام بدين ميكرد, زندگي است, آن
شريكبن و كرد امتناع او ولي گيرد برعهده را كوفه قضاوت تا خواست او از مهدي بود/

ميسرايد: چنين باره اين در شاعر شد, قضاوت عهدهدار نخعي عبدا�
كسب امـيد به شريك ولي كرد حفظ را دينش و اجتناب قضاوت پذيرش از سفيان



٤٣٧ . كوفه آشوبهاي و حوادث

للدراهـم مرصدا شريك وامسي بـدينه فـاز و سـفيان تــحرز ١ـ

/ پذيرفت١ را آن درآمد,
از را خـودش هـميشه او يـافت, وفات بصره در ق9 / >ه ٧٦١ سال در وي سرانجام
با قيام براي سفيان گويد: ص٥٥ ج١, نضير, كتابروض در ميكرد/ پنهان سلطان ترس
پروردگارش فداي جانشرا او گفت: رسيد, او به زيد شهادت خبر چون و كرد بيعت زيد
پروردگار نزد كه شهيدش پدران به و داد انجام خداوند قبال در را خودش وظيفة و كرد

پيوست/ ميشوند, داده روزي
عهدهدار كه بود خردمندان از يكي انصاري, ليلي ابي عبدالرحمنبن محمدبن ـ ١٤
سرانجام و بود كوفه قاضي عباس بني و اميه بني دوران در سال ٣٣ و شد كوفه قضاوت
درگذشت/ بود, كوفه قضاوت عهدهدار هنوز كه سالگي ٧٤ سن در و ق9 / ١٤٨>ه سال در
راويان از وي بود همدان9 قبيله از >شعبهاي يام به منسوب يامي حارث زبيدبن ـ ١٥

ميرود/ شمار به تابعان از و كوفه در شيعه
بود/ كوفه در حديث راوي كه فقيه, سعيد حسينبن ـ ١٦

گرفتو برعهده را مداين قضاوت وي بود/ راوي و فاضل عالم, خباب, هPلبن ـ ١٧
كر ذ مقاتل در ابوالفرج را افراد اين بيعت رفت/ دنيا از شهر همان در ق9 / ١٤٤>ه سال به

است/ كرده
پـدري عموي كرب, معدي عفيفبن غPم نافله دهقانبن خالدبن سليمانبن ـ ١٨
راويان و بزرگان از سليمان بود/ او مادرِي برادِر اقطع, وابوالربيعبن بود قيس اشعثبن
نـقل حـديث صـادق>ع9 جـعفر امام و باقر>ع9 حضرت از وي ميرفت/ شمار به شيعه
زيد اوهمراه جز باقر>ع9 حضرت ياران از كس هيچ كرد/ قيام زيد همراه سليمان ميكرد/
او دسـتور بـه و بـردند ثقفي عمر يوسفبن نزد را او شد, اسير كه هنگامي نكرد/ قيام
صـادق>ع9 امـام زندگاني زمان در او ميگفتند, اقطع او به پس آن از بريدند, را دستش
دربارة و فرمود دعا فرزندانش براي و شد متأثر وي مرگ از حضرت>ع9 آن درگذشت,
روايت مسكان عبدا�بن از را آن كه داشت كتابي سليمان كرد/ سفارش يارانش به آنها
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ابن ا7عيان وفيات حجر, ابن التهذيب تهذيب ج٦, سعد, ابن طبقات در فقها اين حال شرح در كه مطالبي به رجـال١ـ الفـرج, ابي الطالبيين مقاتل اpنوارشعراني, لواقح قتيبه, ابن معارف ذهبي, ا7عتدال ميزان م/خلكان, ـ /Hخطي Jنسخه كنيد مراجعه كردهايم, كر ذ pهيجي عبدالرزاق خيرالرجال و نجاشي,

بود/١ كرده
و ظلم كه يافتيم اطPع قيام اين با كوفه فقهاي موافقت بارة در ما كه بود مطالبي اينها
اين كه شد مانع سلطان از ترس و زيد از مردم دوري تنها شد/ يادآور مردم به را خلفا ستم
قيام او همراه نميكرد, تهديد مرا ضرري گر ا ميگفت: اعمش كنند/ قيام زيد همراه فقها
دشـمن تسـليم را واو گـذاشت خواهـند تنها را او عراق مردم سوگند! خدا به ميكردم/

ص٥٥/ ج١, نضير, روض ٢ـ

كردند/٢ رفتاري چنين نيز عمويش و جّد با كه چنان ميكنند
و افـراد پـيوسته است, كـوفه در زيد كه شد متوجه عبدالمك بن هشام كه زماني از
را زيد ميكرد وادار را او و ميفرستاد ثقفي عمر يوسفبن فرماندارش نزد را نامههايي
و زبان پارسايي, دانش, با زيد زيرا كنند بيعت او با كوفه مردم مبادا تا كند بيرون كوفه از
را خـليفه نـظر و يـافت اطPع نامهها از فرماندار كه اين از پس ميربايد/ را دلها نژادش
عقيل بني خاندان از صلت حكمبن به پرداختو زيد جوي جستو به دقت با دانست,
زمان آن در و بيابد را زيد تا داد دستور او به نوشتو نامهاي بود, كوفه در وي كارگزار كه
خراساني َبردة يك لذا نبود, مشخص حكم براي زيد محل بود, حيره در عمر يوسفبن
شـيعيان از برخي به نسبت تا كرد امر او به و داد درهم پنجهزار او به و فريفت را گنگ
خـاندان مـحبت و دوستداري علت به او كه برساند زيد اطPع به و كند رفتاري خوش
تقويت مال آن وسيله به را آنها ميخواهد استو مالي او همراه و آمده خراسان از پيامبر

كند/
ميكرد, گاه آ بود وي نزد كه مالي از را آنها و ميكرد مPقات شيعيان با َبرده آن پيوسته
و شـد خـارج وي نزد از سپس داد, تحويل او به را مال و بردند زيد نزد را او كه اين تا

ص٣٧٧/ ج٨, طبري, جرير ابن تاريخ ٣ـ
كرد/٣ مّطلع زيد محل از را عمر يوسفبن



٤٣٩ . كوفه آشوبهاي و حوادث
كه كرد معرفي وي به را مرد دو و رفت عمر يوسفبن نزد بارقي سراقة سليمانبن
ديگري نام و عامر دو آن از يكي نام بودند/ كرده بيعت وي با داشته, آمد رفتو زيد نزد
بود/ كرده اقامت آنها ميان در زيد و بود بارق خواهرزادة و تميم قبيلة از وي بود/ طعمه
نزد مأموران بجويند/ شخص دو آن منزل در را علي زيدبن تا فرستاد مأموراني يوسف,
يـوسف نـزد و كردند دستگير را نفر دو آن نيافتند/ آنان منزل در را زيد ولي رفتند آنها
گاه آن شد, مشخص وي براي يارانش و زيد موقعيت گفت, سخن آنها با چون آوردند/

ص٣٧٧/ ج٨, طبري, تاريخ ١ـ

بزنند/١ را دو آن گردِن تا داد دستور
را او كارهاي اوستو جستوجوي در عمر يوسفبن كه شد متوجه زيد كه هنگامي
كه را مردي دو آن خبر همچنين و ميپردازد شيعيان تعقيب به داده, قرار بررسي مورد
از پيش لذا كنند, دستگير فريب و مكر با را او كه ترسيد شنيد, شدند, كشته و دستگير

اصفهاني/ الفرج ابي مقاتل ٢ـ

وي نزد كه كساني به و كرد/٢ قيام بود, كرده معين شهرها مردم خودشو ميان كه زماني

اثير, ابن كامل طبري, تاريخ از گرفته بر ميكنيم, كر ذ جنگ توصيف در آنچه هر ص٣١٠, ج٤, مقريزيه, خطط عـمدة٣ـ و الذهب مـروج مقريزيه, خطط شحنه, ابن المناظره روضه زيد, حال شرح در كر, عسا ابن م/تاريخ ـ است/ HعJسجاد امام حاpت مبحث در الطالب

١١١ سـال صفر ماه اول چهارشنبه شب وي شوند/٣ جنگ آماده تا داد دستور ماندند
چهارشنبه شب در زيد كه است كرده تصريح مقاتل كتاب در ابوالفرج كرد, قيام ق9 / >ه
روز در زيد كه بگيريم نظر در روز دو جنگرا ادامه وي گفته طبق گر ا كرد, قيام محرم ٢٣

ميشود/ آشكار حكم اين بودن اشتباه شد, كشته صفر ماه جمعه
مسـجد در را كـوفه مـردم صلت, حكمبن زيد, قيام از پيش گويد: طبري جرير ابن
و فرستاد وجنگاوران سران نگهبانان, سردستگان, نزد را افرادي حكم آورد, گرد اعظم
واز مـاندند اعـظم مسـجد در روز شـبانه سـه مـردم كـرد/ محاصره مسجد در را مردم
امير كه باشيد گاه آ زد: فرياد حكم منادي ميآوردند/ غذا و آب آنها براي خانههايشان

نيست/ ما از بيابيم, زيد همراه كسرا هر ميگويد: مؤمنان



كوفه تاريخ . ٤٤٠
ريـيس بـجلي جرير عبدا�بن ابراهيمبن از: بودند عبارت شهر بزرگان زمان آن در
منذربن ربيعه سرپرست و كنده, پيشواي عبدي, بدل ابي عمروبن اسد, و مذحج قبايل
مـالك بـن مـحمد هـمدان, و تـميم قـبيلههاي رئـيس و كندي قيس اشعثبن محمدبن

خيواني/ همداني
ببندند/ را بازار درهاي تا داد دستور صلت حكمبن زيد, قيام از پيش شنبه سه روز
عـمر يوسفبن نزد را شخصي حكم, بستند/ كوفه مردم روي بر هم را مسجد درهاي
دستور خود منادي به يوسف كرد/ گاه آ ماجرا از را واو بود حيره در زمان آن وي فرستاد/
و شود نزديك قوم اين به تا ميرود كوفه به كسي چه كه دهد ندا يارانش ميان تادر داد
بـه تـا كـرد حـركت سـوار پـنجاه هـمراه بـه كندي عباس بن جعفر بياورد؟ خبر ما براي

بازگشت/ عمر يوسفبن نزد شد گاه آ آنها محل واز رسيد سلوي سالم صحراي
زيد اسحاقبن بن معاوية خانة زيد, يافتن براي صفر ماه اول شب چهارشنبه, شب در
و سـرد بسـيار شبي در او زيرا نيافتند را او ولي كردند جستوجو را انصاري حارثه بن
آن نور از و بودند كرده روشن را مشعلها يارانش و بود شده خارج معاويه خانة از تاريك
اصـحاب مانند شعارشان و كردند سپري حالت بدين را شب تمام و ميكردند استفاده

بود/ اّمت9 منصور >اي بدر
جا آن در و رفت حيره نزديك تپهاي سوي به عمر يوسفبن چهارشنبه روز صبح
با را اراشي سلمة ريانبن گاه آن بودند, وي با اشرافقوم قريشو بزرگان از گروهي ماند/
ريـيس بـراي نـيرويي كـه فـرستاد تيرانـدازان همراه به قيقانيان از نفر سيصد و هزار دو

ميرفتند/ شمار به مزني سعد عباسبن نگهبانان
عـمروبن بـن عزيز يحييبن صالحبن يحييبن بن كثير قاسمبن زيد, روز, همين در
شـعار كـه فـرستاد صدام نام به ديگر مردي همراه به را خضرمي تنعي خزيمة ملكبن
برخورد كندي عباس جعفربن با عبدالقيس صحراي در آنها ُامّت/ منصور اي ميدادند:

م/ ـ Hحاشيه داشتJاز قرار عموميه جواد پشت و بود صحرا نام به كوفه محلههاي از يكي اين الصلت١ـ ابي نزد را واو شد واسير دستگير قاسم و كشته صدام جنگيدند/ آنها با و كردند/١



٤٤١ . كوفه آشوبهاي و حوادث
از سر كاخ در كنار تا داد دستور گاه آن نداد/ را پاسخ ولي گفت سخن قاسم با او بردند/

سرود: چنين او رثاي در سكينه دخترش كردند/ تنشجدا
قومي شمشيرهاي بسيار جارِي اشكهاي با كن گريه كثير قاسمبن رثاي در ديده اي
شاخههاي فراز بر كبوتران كه زماني تا كرد اصابت او به كار تبه و فرومايه مشرك َپست,

غــزير الدمـــوع مــــن بــــدرور كـثير بـن لقـاسم جودي عين والشرور١ـ والردي الشرك اولي من لئــام قــوم ســيوف نـضيرادركــته الغـصون مـن غـصن فـوق حمام تغني ما ابكيك سوف

ميگريم/١ تو براي ميخوانند, آواز زيبا
عهد به بودند, كرده بيعت زيد با كه كساني از نفر هجده دويستو تنها روز, اين در
مسجد در آنها گفتند: برخي هستند؟ كجا مردم ا�! سبحان گفت: زيد كردند, وفا خود
كـردند, بـيعت مـا با كه كساني براي اين سوگند! خدا به گفت: شدهاند/ محاصره اعظم

نميشود/ محسوب عذري
راهي در حكيمه زبيربن نزديكخانة رفت; آن سوي به و شنيد را ندا خزيمه, نصربن
بـن حكـم نگـهباناِن رئيس عبدالرحمان, بن عمرو به ميرسيد, عدي بني مسجد به كه
او بـه كسي ولي امّت! منصور اي گفت: و برخورد جهينه از كه سواراني ميان در صلت
وهمراهانش كشتند را واو كردند حمله عبدالرحمان عمروبن به يارانش و نصر نداد/ پاسخ
مردم از نفر پانصد مPقاتكرد/ او با صائدين جبانه در زيدرفتو سوي به نصر گريختند/

داد/ شكست را آنها و كرد يارانشحمله با زيد بودند/ مستقر جا آن شام
به كهمستجاري نهدبن قبيلة از مردي از را آن كه بود سوار رنگي تيره يابوي بر زيد
گرفت/ را آن صلت حكمبن شد, كشته زيد چون و بود خريده دينار پنج و بيست مبلغ
زيد رسيد/ بود, كرده بيعت او با كه عمرو انسبن نام به ازد مردم از يكي خانة دِر به زيد
رفت باطل و آمد حق كه آي, من نزد بدارد! رحمت قرين خدايت انس! اي برآورد: بانگ

زهوقا/ كان الباطل ان الباطل زهق و الحق جاء قل و اسري.٨١ ٢ـ
ما با هستيد! شكني پيمان مردم چه گفت: زيد نيامد/ بيرون وي اما , بود٢ رفتني باطل كه

كرد/ خواهد رسيدگي شما اعمال به خدا ولي كرديد رفتار كانمان نيا همچون نيز



كوفه تاريخ . ٤٤٢
آنها و شد حملهور بودند, جا آن كه شاميان از گروهي به و رسيد كناسه به رفتتا زيد
يوسف داشت/ قرار كوفه و حيره ميان كه رسيد آرامگاهي به رفتتا آنگاه كرد/ تارومار را
از نفر دويست حدود بود, قريش از گروهي همراه به نزديكحيره تپهاي روي بر عمر بن
سوي به زيد گر ا بودند/ زيد نزد ثعلبي سليم بن زمزم مزنيو مرة بن حزام همچون بزرگان

بود/ ُكشته را او بود, رفته يوسف
عمر يوسفبن سوي به زيد رفتن از و بود زيد تعقيب در شام مردم با سلمه ريانبن
شـد, كـوفه وارد تـا رفت قسـري عبدا� خالدبن مصPي راه از زيد ميكرد/ جلوگيري
بـه گـروهي شـدند, تقسيم گروه چند به يارانش ميرفت, آرامگاه سوي به كه هنگامي
كه هنگامي بازگشتند/ كنده آرامگاه سوي سپسبه رفتند, سليم مخنفبن آرامگاه سوي
ديدند, را آنها چون شدند/ ظاهر عمر يوسفبن سواران گهان نا بودند, حركت حال در
دو و شد مسجد وارد و ماند عقب كه مردي جز به يافتند, نجات و شدند كوچهاي وارد
همگي كه اين تا كرد, نبرد آنها با يوسفرفتو ياران سوي به سپس خواند, نماز ركعت
او و كرد حمله مرد آن به گرز با مردي گاه نا و افكندند زمين بر را او و آوردند هجوم بروي

كشت/ را
ياران با و آمدند بيرون بودند, شده كوچه وارد كه گروهي آن وي شدن كشته از پس
عوف عبدا�بن خانة به و شد گروهشجدا از شاميان از يكي جنگيدند/ عمر يوسفبن
كه بردند عمر يوسفبن نزد و كردند اسيرش آورده, هجوم او سوي به شاميان شد/ وارد

كُشت/ را او
اعظم مسجد ي سو به گفت: زيد به خزيمه نصربن شد, كوفه وارد زيد كه هنگامي
رفتار حسين>ع9 امام همانند ما با آنها گفت: زيد آوردهاند/ گرد جا آن در را مردم كه برويم
سـوي بـه زيد كه هنگامي شوم/ كشته تا ميزنم شمشير قدر آن من گفت: نصر كردند/
در كنار و شد پديدار شاميان از گروهي با كندي عباس عبيدا�بن ميرفت, اعظم مسجد
كند, حمله خواست عبيدا� چون كرد/ برخورد او با وقاص ابي سعدبن عمربن مسجد
كن, حمله خبيث! زن ايپسر كشيد: فرياد عبيدا� كرد/ سستي سلمان او پرچمدار و غPم
بـه ضـربتي حـناط, واصـل بـود/ خون به آغشته پرچمش بازگشت, وقتي ُبرد/ حمله او



٤٤٣ . كوفه آشوبهاي و حوادث
واقع كارگر ضربتش ولي هستم/ حناط جوان من كه بگير ضربترا اين وگفت: زد عبيدا�

نشد/
به ضربتي گاه آن بخورم/ طعامي آن با گر ا كند, قطع را دستم خداوند, گفت: عبيدا�
بسياري كه اين علت به سرانجام يافت, شدت آنها ميان درگيري نيفتاد, كارگر كه زد حناط
حريث عمروبن خانة به تا گريختند يارانش ساير همراه به شدند, كشته عبيدا� افراد از
به تا آمدند نيز يارانش و زيد رسيدند, داشت, قرار اعظم مسجد نزديك و سبخه در كه
ميكردند مسجد داخل درها باKي از را خويش پرچمهاي زيد, ياران رسيدند/ الفيل باب
َنه شما كه آييد دنيا و دين سوي آييد, عّزت سوي ذلّت از مسجد! اهل اي ميگفتند: و

دنيا/ نه داريد, دين
شب مـيزدند/ سـنگ بـا را آنـها مسـجد, بـاKي واز يافتند تسلط آنها بر شام مردم
در و كردند حركت نيز يارانش و زيد بازگشتو حيره سوي به سلمه ريانبن چهارشنبه,
نـبرد او بـا رزق دار نزديكِي در و آمد او سوي به سلمه ريانبن گرفتند/ جاي رزق دار
و گريختند افراد ساير شدند/ كشته بسياري گروه و آمدند ريان ياران از برخي كرد, سختي
مـردم چهارشنبه, شامگاه رسيدند/ مسجد به تا كردند, تعقيبشان رزق دار از زيد ياراِن

بازگشتند/ حالت بدترين با كوفه
رئـيس مـزني, سـعيد عباسبن عمر, يوسفبن صفر, ماه دوم پنجشنبه, روز صبح
عـلي زيـدبن بـه رزق دار در كه اين تا كرد روانه يارانش از گروهي همراه به را نگهبانان
آن در نجاران آِن از بسياري چوب كه اين علّت به كردند, نبرد وي با جا آن در و رسيدند
در انصاري اسحاق بن معاوية و عبسي خزيمه نصربن بود/ شده تنگ راه داشت قرار جا
پـياده افـراد عـباس زمين,>چون زمين, زد: بانگ يارانش به عباس بودند/ زيد طرف دو
و گرفت, در سختي نبرد و شدند پياده اسبها از وي همراهان از بسياري نداشت9 همراه
را او شمشير با نيز نصر كرد, قطع را آن و زد خزيمه نصربن ران به ضربتي فروه, نائلبن

شد/ هPك نيز نصر كه نگذشت مدتي كُشت/ و زد
گريختند/ بقيه و شدند كشته سعيد عباسبن ياران از نفر هفتاد حدود درگيري, اين در
بـا آنـها فرستاد/ زيد سوي به كرده, بسيج را يارانش عمر يوسفبن پنجشنبه, شب



كوفه تاريخ . ٤٤٤
ياران يافتو شدت جنگ جا آن در راند, عقب سبخه تا را آنها زيد و جنگيدند يكديگر
سـليم بـني محله تا را آنان و كرد تعقيب را آنها يارانش با زيد گريختند/ عمر يوسفبن
سرانجام گرفتند/ پيش را مسناة راه تا كرد تعقيبشان خويش پيادگان و سواران با زيد راند/
پرچمدار روز, آن در گرفت/ در سختي نبرد و شد چيره آنها بر رواس و بارق ميان زيد,
عـباسبن پـيمان هـم زيـد, سـعدبـن بـني از مسـروح ابومالكبن پسر عبدالصمد زيد,

بود/ عبدالمطلب
جنگ در زيد بود/ كرده ازدواج عبدالمطلب عباسبن دختر صفيه, با سعدي مسروح

و جـوزجـان نبرد در زيد بن يحيي كرب�, در HعJحسين امام صفين, جنگ در HعJعلي حضرت را اشعار اين م/١ـ ـ سرودند/ باخمري جنگ در محض عبدا� بن ابراهيم

بود:١ سروده خندق جنگ در فهري خطاب ضراربن كه خواند را اشعارش سبخه
داريـم هـمراه به را فلق سورة ما زيرا مشتابيد ما مظلوميت سبب به عموها پسر اي
نكـوهش بـندگي سبب به را كانمان نيا و برداشتهايم شمشير شما همچون افرادي براي
هستم منسوب صادقي قوم و قدرتمند نيروي به من بخواهي را نژادم نسبو گر ا نميكنيم

الفـــلق مــــن ســــورة بــــنا ان ظــ�متنا عــمنا بــني مــه� الرقــق٢ـ مـــن احســــابنا نــــغمز pو السـيوف نحمل صــدقلمثلكم مــعشر و عــــزيز عــــز الي انـتميت اذا pنـمي بــالعلقانـي الهــياج يـــوم تكــــحل اعـينهم كـان ســباط بــيض

/ است٢ شده مسرور خون با نبرد روز در چشمانشان گويا كه نيكوكاري بزرگان
مـيجنگيد, سـبخه در زيـد كه روزي است: آمده كوفي فرات محمدبن حديث در

بود/ وي همراه ميرفت, جا هر كه ديدند زردي ابر او سر فراز بر مردم
بر كه كلب طايفه از مردي گهان نا ميجنگيد, عمر يوسفبن ياران با زيد كه هنگامي
حـضرت بـه و آمـد زيد نزديك و شد جدا خود صفوف از بود, سوار وحشتزده اسبي
شد محاسنشتر كه گريست قدري به و شده ك خشمنا زيد گفت/ ناسزا زهرا>س9 فاطمه
بـراي كـه نيست كسي شما مياِن در آيا گفت: و كرد رو بودند, همراهش كه كساني به و

شود؟ خشمگين خداوند يا خدا>ص9 رسول يا فاطمه>س9



٤٤٥ . كوفه آشوبهاي و حوادث

م/ ـ Hحاشيه Jاز ميشود پنهان جامه زير كه است HخنجريJ كوچكي شمشير منبَر, ماننِد ِمْشَمل ١ـ

از را آن داشت, هـمراه كوچكي١ شمشير كه رفتم غPمم نزد گويد: خيثم سعيدبن
و جـنگجو گـروه دو بـه مـردم روز, آن در شدم, پنهان ديدهبانها سر پشت و گرفتم وي
سوار و اسبشپياده از كلبي گرفتم/ قرار كلبي سر سپسپشت بودند/ شده تقسيم ديدهبان
يارانشبر افتاد; استر سرشجلو كه زدم او گردن بر چنان آن شمشير, با بود; شده استري
تكبير ديدند, را جريان اين ما ياران چون بُكشند/ مرا كه بود نزديك و آوردند هجوم من
شدم استر سوار گاه آن دادند/ رهايي آنها دست از مرا و بردند يورش گروه آن بر و گفتند
گرفتي; را ما انتقام تو سوگند! خدا به وگفت بوسيد مرا چشم دو ميان وي رفتم/ زيد ونزد
بخشيد/ من به استري سپس يافتي, دست وآخرت دنيا خير شرافتو به سوگند! خدا به
سراغ را عملي گر ا سوگند! خدا به زد: بانگ يارانش به و رسيد جسر به تا رفت زيد
من ميدادم/ انجام را همان ميكرد, خشنود بيشتر را خداوند اينها با جنگ از كه داشتم
را دربستهاي و بُكشيد را زخمي و كنيد تعقيب را فراري كه اين از بودم كرده منع را شما
را آنها ميگويم ميدهند, دشنام علي>ع9 حضرت به آنها شنيدم كه آن وليپساز كنيد باز
روز كند, ياري مرا امروز كس هر سوگند! خدا به بُكشيد/ يافتيد جا هر در صورتو هر به
گروه دو اين ميان شّدت با جنگ ميكنم/ بهشت وارد را او و ميگيرم دستشرا رستاخيز
لذا كـنند, مـقاومت زيـد سـواران بـرابـر در نـميتوانسـتند كـوفه سـواران يـافت/ ادامـه
و سـواران تا اوخواست از و فرستاد عمر يوسفبن نزد را شخصي مزني, عباسسعيد
و قـيقانيان بـا را كـلبي كـيسان سليمانبن نيز يوسف دهد/ قرار او اختيار در را پيادگاني
دارد باز سبخه به آمدن از را آنها ميخواست زيد فرستاد/ بودند, انداز تير كه نجاريان
زيد و رسيد شهادت به تا جنگيد قدر آن اسحاق, بن معاوية نبرد, اين در نتوانست/ ولي

سرود: را اشعار اين
را دو ايـن از يكي ناچاري گر ا ميبيني آور زيان را مرگ شرافت و زندگي َپستِي آيا

بــــي� و طــــعاما رآه وكــــــــ� عــزالمــماة و الحــــياة اذل جـمي�٢ـ سـيرا الموت ٕالي فسيري واحـد مـن pبـد كــان فــان
/ حركتكن٢ مرگ سوي به افتخار با پس بپذيري
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او سوي به تيري گهان نا رسيد, فرا ق9 / >ه ١٢١ سال صفر ماه سوم جمعه شب چون
يـارانش و زيـد گاه آن رفت/ فرو او مغز تا و كرد اصابت پيشانياش به كه كردند پرتاب
گشـتهانـد/ باز شب و تاريكي سبب به آنها كه پنداشتند عمر يوسفبن ياراِن بازگشتند/
وي گويند: برخي بود/ راشد نام به عمر يوسفبن غPم انداخت, تير او سوي به كه كسي

است/ بوده كيسان بن داود نام به زيد ياران از
از يكي خويشاونِد وي بردند/ كريمه حرانبن خانة به را او و آمدند وي نزد زيد ياران

Jاز سـاخت مـعبدي مسـيحياش مادِر براي جا آن در قسري خالد دارد, قرار اعظم مسجد نزديك راه, اين زيدH/١ـ حاشيه

معالجه براي داشت/ قرار كر شا ارحبو كوي در و سكةالبريد١ در خانهاش و بود عربها
كردهاند/ كر ذ سفيان را او نام الفرج, ابي مقاتل در كه آوردند را شقير نام به پزشكي وي
برايم مرگ گفت: زيد ُمرد, خواهي بياورم, بيرون سرت از را تير گر ا گفت: او به پزشك
بيرون سرش از را تير برداشت را انبر شقير ميكنم/ تحّمل كه است دردهايي از راحتتر
را او كه كساني و قاتPن و باد خشنود او از خدا درگذشت/ زيد آورد, در را تير چون كشيد/
سعد ابن مطلب اين بر داشت/ سال دو چهلو مرگ, هنگام وي كُناد! لعنت نكردند, ياري
تصريح ارشاد در مفيد شيخ و ص٣١٢ ج٤, خطط, در مقريزي ص٢٣٩, ج٥, طبقات, در

هستند/ اعتقاد اين بر نيز نگاران تاريخ كثر ا كردهاند/
Kبـا مـنبر از آمد, كوفه به حيره از رسيد, عمر يوسفبن به زيد شهادت خبر چون
را يارانش و آمد پايين منبر از سپس كرد, تهديد را كوفه مردم و خواند خطبهاي و رفت
ميآوردند خانه حياط به را زنان آنها بجويند/ را مجروحان و بگردند خانهها در تا فرستاد
پانصد بياورد, سري هركس كه آورد بر بانگ يوسف منادي گاه آن ميگشتند, را اتاقها و
عمر يوسفبن و آورد را خزيمه نصربن سِر عباد, محمدبن بود/ خواهد وي آِن از درهم
را اسحاق بن معاوية سِر اشعريها, وابستة احول بدهند/ او به درهم يكهزار تا داد دستور
يوسف شناختم/ و ديدم را او ولي نه گفت: كشتهاي؟ را او تو گفت: او به يوسف آورد,
وي به است, نكشته را معاويه او كه فهميد چون و دادند او به درهم هفتصد تا داد فرمان
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/Hزيد كتاب حاشيه Jاز ص٢٧٦ ج٨, طبري, تاريخ ١ـ

نداد/١ درهم هزار
جسدشبا كردن پنهان كسپاريو خا دربارة او ياراِن رسيد, شهادت به زيد كه هنگامي
قبر از را آن مبادا كه اين ترس از باشد مخفي دشمنان از كه طوري به كردند, اختPف هم
آب در را او و مـيكنيم تـنش به را زرهاش گفتند: آنها از برخي كنند/ مثله آورده, بيرون

ص٢٧٦/ ج٨, طبري, تاريخ ٢ـ

مياندازيم/٢
محلي ميان فرمود: خالد سليمانبن به امام بود/ اين نيز صادق>ع9 حضرت خواستة
پرتاب اندازة به گفت: سليمان است؟ فاصله چقدر فرات و كردند پنهان را زيد جسد كه
در و ببنديد/ او به نميتوانستيدآهني آيا ا�! سبحان فرمود: صادق>ع9 امام سنگي/ كردن

آب/ در مّيت انداختن باب در طهارت كتاب عاملي, حر شيخ وسائل, ٣ـ

بود/٣ بهتري روِش اين كه بيندازيد فرات رود

الفرج/ ابي مقاتل ٤ـ

هـمان كـه كنيم دفن عباسّيه٤ در را او گفتند: داشتند, حضور كه وي ياران از برخي

نما/ ابن مثيرا7حزان, زيدH/٥ـ كتاب حاشيه Jاز ص٣١٢ ج٤, مقريزيه, خطط ٦ـ

كشـتگان٦ مـيان را جسـدش و بـُبرند را سـرش كـه بـود اين ديگران نظِر است/ نخيله٥
خدا به نه, وگفت: كرد مخالفت نظر اين با يحييى فرزندش ولي نشود شناخته تا بيفكنند

الفرج/ ابي مقاتل ٧ـ

براي فوق روش كه بود اين وي, منظوِر نميخورند/٧ مرا پدر گوشِت سگان, كه سوگند,
از سگـها زيرا نميشود او كردن مثله از مانع دشمنان, شّر از ك پا جسد آن كردن پنهان
دست زيـد جسد به دشمنان كه ميشد باعث اين و ميكردند خودداري وي نزد آمدن

دارد/ وجود كردن مثله امكان صورت, اين در و يابند
به را او گفتم: آنها به گرفت, Kبا زيد ياراِن اختPِف كه هنگامي گويد: ثابت بن سلمة
نظر آنها كنيم, دفن رودخانه داخل را واو داشت قرار جا آن كه ببريم رودخانهاي سوي
ك خـا بـه را وي كـرديم, آماده را قبر چون بود بسياري آب رودخانه, در پذيرفتند/ مرا



كوفه تاريخ . ٤٤٨

ص٢٧٦/ ج٨, طبري, تاريخ ص١/١٨٢ـ ج٢, الذهب, مروج ٢ـ

در رود آن كرديم,٢ روان آن بر آبرا و پوشانديم ك وخا گياهان با را او روي و سپرديم,١

/٦٢ مجلس صدوق, امالي, زيدH/٣ـ كتاب حاشية Jاز ص٢٧٧ ج.٨ طبري, تاريخ ٤ـ

داشت/ قرار يعقوب٤ قولي بر بنا و زائده٣ نام به مردي باِغ
وي دفن محل جستوجوي در و شد كوفه وارد عمر يوسفبن زيد, شهادت از پس
ميدهيم/ جايزه او به بگويد, ما به را زيد دفن محل كس, هر كه داد ندا او منادي و برآمد
زيد كسپاري خا هنگام وي شد/ وارد بود, آورده بيرون زيد سر از را تير كه پزشكي گاه آن

ص١٨٢/ ج٢, الذهب, مروج ٥ـ

عبدالحـميد غPم برخي داد/٥ نشان عمر يوسفبن به را دفنش محل و داشت حضور
نشان را زيد دفن محل كه بردهاند نام را علي زيدبن سندي غPم ديگر, وبعضي رواسي

ص٢٧٦/ ج٨, طبري, تاريخ ٦ـ

دادند/٦
آبياري مشغول ناحيه آن در نبط اهالي از يكي كه كرده روايت كهمس از مخنلف ابو

الفرج/ ابي مقاتل ٧ـ

كـه اين از پس داد/٧ خبر يوسف به و بود ديده زيد دفن حال در را آنها بود, كشتزاري
فرستاد/ را مزني سعيد عباسبن فرماندار, شد, مشخص زيد كسپارِي خا محّلِ

ابـي بـن مـحمد قـاسمبـن حجاجبـن كوفه, فرماندار كه است آمده ديگر روايت در

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز منبع همان ص٨/٢٧٨ـ ج٨, طبري, تاريخ ٩ـ

عمر٩ يوسفبن نگهبانان, رييس شيباني يزيد خراشبنخوشببن قولي بر بنا و عقيل٨
كاخ به و گذاشتند/ شتري پشت بر را زيد ك پا جسد بياورند/ بيرون را تاجسد فرستاد را
زير به شتر پشت از قصر جلو را او سپس داشت/ تن به هراتي پيراهني او بردند/ حكومتي
جـدا بدنش از سر تا داد دستور عمر يوسفبن افتاد, زمين بر كوهي مانند و انداختند

كنند/
حكمبن بريد/ را زيد سر صلت حكمبن فرزند كه است آمده مخنف ابي روايت در
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زيد جسد آوردن بيرون براي را نگهبانان رييس مزني, سعيد عباسبن و پسرش صلت
حجاجبن و كرد رها را او گيرد, پيشي او بر حكم پسر نميخواست كه عباس كرد, روانه
فرستاد/ عمر يوسفبن نزد دادن بشارت براي را عقيل ابي حكمبن محمدبن قاسمبن
زيادي تعداد افكندند, كوفه فرماندار برابر در و آوردند را زيد ك پا جسد كه هنگامي

اثير/ ابن كامل ١ـ

محل در وارونه١ را جسد تا داد دستور عمر يوسفبن بود/ جا آن نيز زيد ياران اجساد از

/Hزيد كتاب حاشيه Jاز زيد ُكشتن باب در فريد عقد ص٢/٦٠ـ ج١, نضير, روض و ص٢٤٧ ج٣, برد, كامل ٣ـ

نـصربن اسحاق, بن معاوية جمله از زيد ياران٣ پيكر همچنين بياويزند/ دار به كناسه٢

الفرج/ ابي مقاتل ٤ـ

جسد گماشتتا نگهبان تعدادي و آويختند, دار به او با را هندي٤ زياد و عبسي خزيمه
نياورند/ پايين دار باKي از را

زيد/ حال شرح در حجر ابن التهذيب تهذيب و ص٢٧٧ ج.٨ طبري, تاريخ ٥ـ

بود/ رحيل٥ جديحبن معاويةبن زهيربن زيد, مراقبان جمله از

ص٨/ ج١, السنه, منهاج ٦ـ

مـردم شـد, آويخته دار به زيد كه هنگامي كرده, روايت السنّه٦ منهاج در تيميه ابن
بود دار باKي بر طوKني زماني زيد, ميكردند/ عبادت و ميرفتند او دار كنار شبها كوفه,

/Hزيد كتاب حاشية Jاز طريحي, منتخب ٧ـ

يـا سال سه يا ماه چند و سال يك گويند ساخت, آشيانه٧ او جسد در فاخته كه اين تا
را تاجسدش داد دستور هشام گاه آن بود, دار فراز بر سال شش يا سال پنج يا سال چهار

بسوزانند/
بسـوزانـند/ را زيـد جسـد تـا داد دسـتور عبدالملك يزيدبن وليدبن گفتهاند: برخي
يوسف به نامهاي يزيد, وليدبن كرد, قيام ق9 / ١٢٥>ه سال در زيد يحييبن كه هنگامي
را او بياور, پايين دار از را عراق مردم گوسالة رسد, تو به من نامة چون كه نوشت عمر بن

بيفشان/ دريا به را كسترش خا و بسوزان
را كـار اين دستور حوشب خراشبن به خواند, را نامه عمر, يوسفبن كه هنگامي
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در را كسـترش خا گاه آن سوزانيد/ آورده, پايين درخت تنة از را زيد جسد نيز وي داد,

پاشيدند/ فرات رودخانه در و كردند حمل كشتي وسيلة به كه داد قرار زنبيلهايي
را استخوانش و سوزانيدند را او كه اين از استپس آمده ثمالي ابوحمزه حديث در

پاشيدند/ داشت, قرار عاقوك پايين عريضكه در را كسترش خا كوبيدند, هاون در
همراه به يارانش سرهاي با را آن كرد, جدا زيد تن از سر عمر يوسفبن كه هنگامي
Pمبت فلج بيماري به حكم اّم ملك در وي فرستاد/ عبدالملك بن هشام نزد سليم بن زهرة
برد او نزد را زيد سر كه كسي به وهشام بردند او پيش را هشام جايزة ولي گشت باز و شد

كرد/ نصب دمشق دروازة فراز بر را سر و داد درهم ده
مـيزد/ نـوك آن به و آمد خروسي انداخت, خود جلِو را سر هشام كه شده روايت

سرودند/ را شعر اين داشتند مجلسحضور در كه شام اهالي از برخي
لگـد را او سـر نـيز مـرغها حـتي ايـن از پـيش كـه كـنيد دور زيـد سـر از را خروس

الدجــاج يـــطاه p كــــان فــــلقد زيـد ذوابـة عن الديك اطردوا ١ـ

/ نميكردند١
آرامگاه فراز بر روز شبانه يك را آن و پيامبر>ص9 مدينه به شام از را زيد سر هشام,

كردند/ نصب پيامبر>ص9
صحبت وي با مدينه مردم بود/ فخروي هشام ابراهيمبن محمدبن مدينه, فرماندار
زاري و گريه صداي هاشم خانههاي از و كرد امتناع او ولي بياورد پايين را سر تا كردند
در و فـرستاد مصر به را شريف سر سپس شد, بلند حسين>ع9 امام شهادت روز مانند
ك خا به الخصي محرس مسجد در و ربودند را آن مصر اهل كه كرد نصب جامع مسجد

سپردند/
وارد ق9 / >ه ١٢٢ سال در قيسي ابيض ابي ابوالحكمبن گويد: كتابا�مراء در كندي
و كرد سخنراني زيد شهادت درباره اKخر جمادي ماه دهم يكشنبه روز در و شد مصر

شدند/ جمع او گرد مسجد در مردم
آنها شعبههاي و قبيلهها دربارة مكنون كتابجوهر در جواني اسعد محمدبن شريف
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فيل بركة و طولون جامعبن مسجد راه در كومينو ميان مصر در علي زيدبن سر ميگويد:
آرامگاه صحيح قول به و دارد شهرت الخصي محرس مسجد نام به مسجد واين شد/ دفن
روي بر ق9 / >ه ١٢٢ سال در و گرداندند مصر در را شهيد زيد سر زيرا جاست همان وي

اندكي با مصر چاپ نجفي موسوي مقرم عبدالرزاق سيد ع�مه شهيدتأليف زيد كتاب به حادثه اين نقل در م/١ـ ـ كرديم استناد تغيير

كردند/١ نصب جامع مسجد منبر

طالبي معاويه بن Oعبدا حادثة
و بـزرگان دKوران, از هـاشمي طـالب ابـي بن جعفر عبدا�بن بن معاوية عبدا�بن
مـروان بـني ازاطـاعت كرد قيام كوفه در ق9 / >ه ١٢٧ سال در وي بود/ طالبيان شاعران
بيعت او با نيز مداين و كوفه مردم خواند/ فرا خودش سوي به را مردم و كرد سرپيچي
و جنگيد, وي با دانستـ خواهيد كه چنان ـ كوفه فرماندار عمر, عبدا�بن سپس كردند/
بـا و پيوستند او به كوفه اهالي از وگروهي رفت مداين به سپس شدند/ كنده پرا يارانش
و گـرفت Kبـا وكـارش يافت تسلط ري و اصفهان و همدان جبال, حلوان, بر آنها يارِي

ميآوردند/ او براي را آن نواحي فارسو ماليات
او با نبرد براي را لشكرهايي عراق, كم حا هبيره, وابن كرد اقامت استخر در عبدا�
فرماندار ولي گريخت هرات به جا آن واز شيراز به سپس كرد, مقاومت عبدا� فرستاد/
قتل به را وي ق9 / >ه ١٢٦ سال در خراساني ابومسلم دستور به و كرد دستگير را او هرات

رسانيد/
اين كرده, كر ذ تاريخش ق9 / >ه ١٢٧ سال حوادث در اثير ابن كه چنان وي قيام سبب
را او كـه رفت كوفه فرماندار عبدالعزيز, بن عمر عبدا�بن نزد معاويه عبدا�بن كه بود
بدان آنها كرد, مقرر درهم سيصد روزي برادرانش از يك هر و او براي و داشت گرامي
و وليـد ابـراهـيمبـن بـرادرش بـا مـردم و درگـذشت وليد يزيدبن كه اين تا بودند حال
به آنها بيعت خبر چون كردند/ بيعت عبدالملك حجاجبن عبدالعزيزبن او, وKيتعهد
به و افزود آنها مقرري بر او و كردند بيعت آنها با مردم رسيد, كوفه در عمر عبدا�بن
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فقط رسيد/ او به بيعت انجام خبر و كنند بيعت آنها با مردم تا نوشت خود تابع شهرهاي
كشـيد/ لشكر بودند, شام در كه آنها سوي به و كرد سرپيچي بيعت از محمد مروانبن
براي را واو افزود او مقرري بر نگهداشتو خود نزد را معاويه عبدا�بن عمر, عبدا�بن
عبدا�بن شود, پيروز وليد ابراهيمبن بر مروان گر ا كه كرد آماده محمد مروانبن با مبارزه
و شدند مرج و هرج دچار مردم بجنگد, مروان با او تا كند بيعت معاويه عبدا�بن با عمر
كوفه به شتاب با قسري عبدا� اسماعيلبن شد/ پيروز ابراهيم بر و شد شام وارد مروان
گرد را يمن مردم گاه آن كرد/ جعل حكومتكوفه دربارة ابراهيم اسم به نامهاي گريختو
از عمر عبدا�بن ولي كردند پيروي وي از آنها و كرد گاه آ موضوع اين از را آنها و آورد

جنگيد/ او با و زد سرباز اطاعتوي
به و شود رسوا فاشو كارش كه ترسيد ديد, طور آن را وضع اسماعيل, كه هنگامي
كنيد/ جنگخودداري از هم شما بيزارم, خونريزي از من يارانشگفت: به لذا برسد, قتل
اين علّت آمد, پديد اختPف آنها ميان لذا است/ كرده فرار ابراهيم كه دريافتند مردم
بـن جـعفر بـه ولي داد بسـيار هـدايـاي مـضر و ربـيعه قـبايل بـه عمر عبدا�بن كه بود
ربيعه قبيلة از دو هر كه ثعلبه الPتبن تيم طايفه از خيبري عثمانبن و قعقاعشوذهلي
آنها بر نيز شيباني رويم خوشببن ثمامةبن و شدند ك خشمنا آنها نداد, چيزي بودند,
جا آن و رفتند كوفه به و بود حيره در او كه شدند جدا عمر عبدا�بن از آنها گرفت/ خشم
خشمگين و كردند اجتماع آنها نزد ربيعه مردم خواندند/ را ربيعه خاندان و دادند شعار
فـرستاد/ آنـها سـوي بـه را عاصم خويش, برادر و رسيد عمر عبدا�بن به خبر شدند,
گفت: و انداخت آنها ميان را خودش عاصم بودند/ هند دير در آنها آمد, او كه هنگامي
عاصم بازگشتندو شده, شرمسار آنها كنيد/ حكم ميخواهيد چه هر است, من دست اين

كردند/ سپاسگزاري او واز داشتند بزرگ را
قبعثري غضبان عمربن براي درهم هزار يكصد عمر, عبدا�بن رسيد, فرا شب چون
براي كرد, تقسيم شيباني ذهل بن مرة بن همام بني خود, قوم ميان را مبلغ آن واو فرستاد
بـراي كـرد, تـقسيم قـومش مـيان واو فـرستاد درهـم هزار يكصد نيز خوشب ثمامةبن

فرستاد/ مالي نيز خيبري وعثمانبن نافع جعفربن



٤٥٣ . كوفه آشوبهاي و حوادث
بـه را مـردم و شـدند دلگرم ديدند را عمر عبدا�بن ناتواني و ضعف شيعيان چون
كردند/ شورش و آمدند گرد مسجد در آنها كردند, دعوت معاويه عبدا�بن از پيروي

شـدن وارد واز بـردند كـاخ بـه خـانه از را او رفـته, مـعاويه عبدا�بن خانة به مردم
شد/ ملحق بود, حيره در كه برادرش به نيز او كردند/ جلوگيري قصر به عمر عاصمبن

جمهور, بن منصور غضبان, عمربن كردند بيعت او با رفته, معاويه فرزند نزد كوفيان
چـند معاويه, عبدا�بن بودند/ آنها ميان در نيز خالد برادر قسري, عبدا� اسماعيلبن

م/ ـ است/ مصر نيل رود از وغير دارد قرار خرير در فرات و دجله ميان رود, اين ١ـ

هم جا آن در رفت/ نيل١ رود دهانة و مداين به سپس كردند, بيعت او با مردم تا ماند روز
فرزند گفتند: عمر فرزند به رفت/ عمر عبدا�بن سوي به او كردند, تجمع او گرد مردم
و آمد خدمات مسئول هنگام, آن در كرد/ تأمل مدتي او ميآيند, تو نزد مردم با معاويه
كرد, تناول يارانش همراه گاه آن بياورند, را غذا تا داد دستور او است/ حاضر غذا گفت:
بودند/ معاويه فرزند حملة منتظر هم مردم بود, اعتنا بي حادثه آن به نسبت كه حالي در
سردارانش ميان را آن و بياورند را مال داد دستور يافت, فراغت غذا خوردن از او وقتي
نيك فال به را او نام و ميشمرد مبارك را او كه خواند فرا را غPمش سپس كرد, تقسيم
او به را پرچم و بود متبرك نامهاي از يكي يا فتح يا رياح يا ميمون يا غPم آن نام ميگرفت/
و بخوان را خويش ياران بكوب, زمين به را پرچم و برو محل فPن به گفت او به و سپرد

كرد/ چنان نيز او برسم, من تا بمان آنجا در
بود/ شده سپيد معاويه فرزند ياران از زمين هنگام آن در رفت, بيرون عبدا� سپس
درهـم پـانصد بياورد, دشمن از سر يك كه هر زند بانگ منادي تا داد دستور عمر ابن
را آنچه او و آوردند, او نزد زيادي بريده سرهاي و شد آغاز جنگ گرفت/ خواهد جايزه
مـبارز و رفت مـيدان بـه شـاميان از مـردي هـنگام آن در مـيپرداخت بود, كرده تعهد
را واو پرسيد را وي نشان و نام شامي رفت/ او جنِگ به عجلي عبدا� بن قاسم خواست/
آيد, من جنگ به وائل بن بكر قبيلة از مردي كه نميكردم گمان من گفت: او به شناختو
بدان بگويم, تو به را مطلبي دارم دوست ولي بجنگم تو با نميخواهم من سوگند! خدا به
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كه اين مگر نمانده شما نزد اينها جز منصور و اسماعيل حتي شما يمني ياران از يك هيچ
تـعجب ايـن از مـن نوشتند, نامه او به هم مضر قبيله است; كرده مكاتبه عمر فرزند با
مـن نفرستادهايد؟ نمايندهاي يا نكرده, مكاتبه او با ربيعه, قبيلة اي شما چرا كه ميكنم
شما همراه فردا ما و ميكنم ابPغ را شما نامة من بخواهيد گر ا هستم, قيس قبيله از مردي

نميجنگند/ شما با آنها امروز و هستيم
او به عمر كرد/ مشورت غضبان عمربن با او شد, گاه آ گفتوگو اين از معاويه فرزند

نكرد/ را كار اين او ولي بگيري تعهد آنها جز و منصور و اسماعيل از بايد گفت:
كرد, حمله عمر ابن لشكر راست جناح بر غضبان عمربن شد/ آغاز جنگ بعد, روز
يـاران و رفتند, حيره به بسرعت منصور و اسماعيل شدند, كنده پرا لشكر راست جناج
جناج از رفتند كاخ به و بود آنها با نيز معاويه فرزند گريختند, كوفه به نيز معاويه فرزند
غضبان عمربن به كردند/ پايداري و ماندند عمر فرزند ياران با مضر و ربيعه قبيله چپ
ابن برويد/ و برگرديد كردند, خيانت شما به نسبت مردم زيرا كيم بيمنا شما بر ما گفتند:
را واو گرفتند را او مركِب عنان يارانش شوم, كشته تا نميروم جا اين از من گفت: غضبان

بردند/ كوفه به
ما با مردم كه ديديد ربيعه! قوم اي گفت: آنها به معاويه فرزند رسيد, فرا شب چون
همراه ما دهيد ادامه جنگرا بخواهيد گر ا شماست/ گردن به ما خون كردند؟ رفتاري چه
مـا براي پس نميكنند, ياري را شما و ما مردم, كه ميكنيد گمان گر ا و ميجنگيم شما

بگيريد/ امان وخودتان
امـان هم شما براي و نميجنگيم شما همراه ما گفت: معاويه ابن به غضبان عمربن
مـاندند, قـصر در مـعاويه ابن ياران ميگيريم/ امان خودمان براي ولي گرفت, نخواهيم
ميكردند/ نبرد عمر ابن ياران با كوچهها و راهها سر در روز چندين زيديها كه درحالي

كـه جـا هـر تـا گـرفتند امـان زيـديها و خـودشان و مـعاويه ابن براي ربيعه سرانجام
او به كوفه مردم از گروهي جا, آن در رفت/ مداين به كوفه از معاويه ابن بروند/ بخواهند,
يافت, غلبه ري و اصفهان همدان, جبال, حلوان, شهرهاي بر و كرد قيام آنها با پيوستند,
حوادث جا آن در گرفت, Kكارشبا و شدند ملحق او به كوفه اهل غPمان بندگانو گاه آن
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كنيد/ مراجعه Hق / Jه ١٢٩ سال حوادث اثير ابن تاريخ به ١ـ

شد/١ كشته معاويه ابن سرانجام پيوستو وقوع به بزرگي

qعrحسين امام فرزندان حادثة
ريـاحبـن مـنصور, سـال اين در ميگويد: ق9 / >ه ١٤٤ سال حوادث دربارة اثير ابن
بـركنار را قسري عبدا� خالدبن محمدبن و منصوب مدينه حكومت به را مري عثمان

كرد/
دو ابـراهـيم, و مـحمد قيام از منصور كه بود اين او, از پيش زياد و خالد عزل علت

به وي بود/ محمد ابو او كنية آمد/ دنيا به HسJزهرا حضرت درخانه و مدينه در Hق / Jه ٧٠ سال به عبدا� اين حسـينJع٢Hـ امام و HعJحسن امام به مادر و پدر سوي از كه است كسي نخستين او زيرا شد, ملقب بـدينمحض بـود, سـبط حسين دختر فاطمه, مادرش و سبط حسن فرزند مثني حسن پدرش ميباشد/ بـودند,منسوب مادر و پدر يك از كه وي برادران بزرگترين آورد/ دنيا به دوبار HصJخدا رسول مرا ميگفت بود/سبب شيوا بياني و وابهت هيبت داراي و دلير سخنور, شاعر, عبدا� ميباشند, وابراهيم مثلث حسن

همراه وي نزد آنها حضور عدم طالبو ابي عليبن حسنبن بنحسنبن عبدا�٢ فرزند
شد/ نگران ق9 / >ه ١٣٦ سال در سفاح روزگار و حج موسم در هاشم بني

گذاري وا مورد در هاشم بني كه شبي كه ميكرد ادعا عبدا� محمدبن كه شده روايت
حكومت زمان, آن در و است كرده بيعت او با منصور ميكردند, مشورت او با خPفت
به ق9 / >ه ١٣٦ سال در منصور چون بود/ شده مرج و هرج دستخوش محمد مروانبن
دربارة گفت: او به حرثي عبيدا� بن زياد پرسيد, وابراهيم محمد دربارة رفت, سفرحج
بود مكه در منصور همراه زياد كرد/ خواهم حاضر تو نزد را دو هر من نباش, نگران آنها
در و مـحمد نگـران تـنها رسـيد خـPفت بـه مـنصور چـون فـرستاد/ مـدينه به را او كه
پنهاني طور به و ميكرد دعوت يك به يك را هاشم بني منصور لذا بود, او جستوجوي
گـاه آ وي قـيام از تـو كـه شـده متوجه او ميگفتند: او به همه ميپرسيد, محمد حال از
اين از مطالبي و ندارد خPفت قصد هرگز ولي است ك بيمنا جانش بر تو از لذا شدهاي,

شد/ گفته قبيل
را مـحمد فـرزندش تـا كـرد اصـرار محض حسن عبدا�بن به حج سفر در منصور
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نسبت هم با ما برادر! اي عباسگفت: عبدا�بن عليبن سليمانبن به عبدا� كند, حاضر
بـه گفت: سليمان كرد؟ بايد چه بگو ميداني, خودت كه داريم خويشاوندي و دامادي
فـاصله او و مـا مـيان مـرگ, كـه مـيبينم را علي عبدا�بن برادرم من گويا سوگند! خدا
وگذشت عفو داراي منصور گر ا داشتيد, رفتاري چنين من با شما گفت: ما به او انداخت/
درست او كـه دانست و پـذيرفت را سـليمان پـند مـيكرد/عـبدا� عفو را عمويش بود,

نكرد/ ظاهر را خود فرزند و ميگويد
سختي در وابراهيم محمد فرزندش دو قيام سبب به عبدا� پيوسته منصور, زمان در
سه وحدود كرد, زنداني مروان وخانة مدينه شهر در را او منصور و ميبرد, سر به تنگنا و
امـام فـرزندان از نفر پانزده از بيش و نكرد كتفا ا هم اين به منصور ماند زندان در سال
عـليبن كرد, زنداني را آنها كه بود كسي رياح, گويند: افكند, زندان به نيز را حسن>ع9
دربـان شديم/ حاضر رياح كاخ در كنار همه, ما گفت: علي بن عمر محمدبن عبدا�بن
سپس و داخل مقصوره در از آنها شود/ وارد جاست, اين حسين فرزندان از كه هر گفت:
آنها شود/ داخل باشد, حسن فرزندان كه هر گفت: آن از پس شدند, خارج مروان در از
را حسن فرزنداِن و شدند داخل مروان بني در از آهنگران شدند/ وارد مقصروه در از هم
علي, حسنبنحسنبن عبدا�بن از بودند عبارت آنان و كردند زنداني و بستند زنجير با
دو عبدا� و سليمان حسن, جعفربنحسنبن حسن, حسنبن فرزند دو ابراهيم و حسن
حسنبن ابراهيمبن فرزندان اسحاق و واسماعيل محمد حسن, حسنبن بن داود فرزند

حسن/ حسنبن عبدا�بن موسيبن و علي حسنبن حسنبن عباسبن حسن,
آنها ميان عابد, علي حسنبن حسنبن عليبن انداخت, زندان به را آنها كه هنگامي
رياح رفت/ رياح نزد بود, پوشانده و پيچيده غبا با را خود كه مردي بعد, روز بامداد نبود/
خويشاوندانم همراه به مرا تا آمدهام گفت: داري؟ حاجتي چه تو! بر آفرين گفت: او به
محمد, سپرد/ زندان به را آنها و وي رياح بود/ حسن حسنبن عليبن وي كني, زنداني
گاه آ مصر فرماندار كند/ دعوت او خPفت براي تا بود فرستاده مصر به را علي فرزندش
او فرماندار, آمدهاند/ تو نزد قيام شورشو پيروانشبراي و محمد فرزند گفتند او به و شد
را پدرش ياران ونام كرد اعتراف منصور نزد او فرستاد/ منصور سوي به و كرد دستگير را
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گفت/

زندان به و كتكزد را آنها منصور ُبرد/ هم را جبير وابو والي ابي عبدالرحمنبن نام او
مرد/ زندان در تا كرد بازداشت هم را محمد فرزند علي, افكند/

عـفان عـثمانبـن بـن عـمرو عـبدا�بـن محمدبن كه نوشت نامهاي رياح به منصور
مادر زيرا بود, حسن حسنبن عبدا�بن برادر او كند/ دستگير آنها با را ديباج به معروف

كرد/ دستگير آنان همراه به را وي رياح, بود/ علي حسينبن دختر فاطمه, آنها,
فرزندان ساير و دستگير را علي عبدا�بنحسنبنحسنبن تنها, منصور, شده گفته
و انـدوه سـبب بـه حسـن حسنبـن حسنبن بود, زنداني پيوسته واو كرد رها را حسن
تندروان ميگفت: هميشه منصور كرد, خضابخودداري از برادرش گرفتاري از ناراحتي

كردند؟ چه
دادن علوفه حال در را او و افتاد حسن ابراهيمبن به گذارش حسن حسنبن حسنبن
عبدا� كه حالي در هستي خود شتران به دادن علوفه سرگرم تو گفت: او به ديد/ شتران به
سپس كرد, رها را آنها هم او كن رها را آنها و باز را شترها بند غPم! اي است/ زندان در

نشد/ پيدا آنها از شتر يك حتي و رفتند كه كشيد فرياد آنها سر پشت
آيا گفت: منصور به سعيد عبدالعزيزبن كشيد, درازا به عبدا� بازداشت مّدت چون
به هستند؟ آزاد حسن فرزنداِن كه حالي در كنند, قيام ابراهيم و محمد كه ميكني گمان تو
اين ميكنند/ بيم ترسو ايجاد مردم قلِب در شير يك از بيشتر آنها از يك هر سوگند! خدا

كند/ زنداني را حسن فرزندان همه او تا شد موجب سخن
در فرماندارش عثمان رياحبن به رفت, حج سفر به ق9 / >ه ١٤٤ سال در منصور چون
شتران بر را آنها رياح, ببرد/ ربذه به زنجير و بند در را حسن فرزندان تا داد دستور مدينه
را آنها رياح كه هنگامي داد/ قرار نگهبان يك آنها از يك هر كنار در و كرد سوار پاKن بي
آنها, ولي ميديد, را آنها ايستاده, پشتپرده صادق>ع9 جعفر امام ميُبرد, بيرون مدينه از
به و ميشد ريششجاري روي بر اشكهايش ميگريستو حضرت>ع9 نميديدند/ را او
منصور ُحرمت اينها از بعد پروردگار سوگند! خدا به سپسفرمود: ميكرد, دعا خدا درگاه
قـرار آفـتاب در و آوردنـد منصور نزد برهنه و بسته دست را آنها كرد/ نخواهد حفظ را
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رفتاري چنين شما اسيران با بدر جنِگ در ما منصور! اي گفت: منصور به عبدا� دادند/
داد دستور و آمد گران او بر كنايه و اشاره واين انداخت, پايين را سرش منصور, نكرديم/
در كه كرد زنداني سردابي در كوفه پل كنار هاشميه, در را آنها و ببرند, عراق به را آنها تا
و ادرار همانجا, در و نداشتند شستشو براي آبي و نميدادند, تشخيص را روز شبو آن,

بود/ كرده ُپر را فضا آن, زنندة بوي كه طوري به ميكردند حاجت قضاي
را آنها داد دستور منصور شد, سپري آنها شدِن زندانِي از روز شصت كه اين از پس

كردند/ گور به زنده نيز را حسن ابراهيمبن بُكشند,
منصور بود/ زيباتر مردم, همة از او كرد, احضار را ابراهيمبنحسن محمدبن منصور,
كه ميُكشم نحوي به را تو من گفت: منصور آري, گفت: هستي! كوچك ديباي تو گفت:
كه حالي در بسازند, ستوني او اطراف داد دستور گاه آن نكشتهام/ طور آن را كسي كنون تا
بدهند زهر آنها به داد فرمان منصور كه شده گفته سپرد/ جان ستون همان در و بود زنده او

بود/ كرده صادر را آنها قتل دستور منصور, كه گويند نيز برخي ُمردند, وسيله بدين و
به تا واداشت را كسي منصور شده گفته سپرد/ جان خفگي سبب محضبه عبدا�بن
و شـد قـلبي سكته دچار عبدا� و شد كشته و كرد قيام محمد فرزندش بگويد عبدا�
وقوع به سالگي ٧٥ سن در ق9 / >ه ١٤٥ سال قربان عيد روز در او شهادت درگذشت,
و بـود زنداني حسن فرزندان از گروهي همراه كه است محّلي در وي آرامگاه پيوست/

است/ سبعه به معروف آنها آرامگاه
و عـلي حسـنبـن حسنبن بن داود فرزنِد دو عبدا�, و سليمان بجز گويد: اثير ابن
كار نيافتو نجات آنها از كسي حسن, حسنبن ابراهيمبن فرزند دو واسماعيل, اسحاق

يافت/ پايان آنها
نقل را حديثي عاشورا, روز به مربوط فصلي در خود, كتاباقبال در طاوس سيدبن
پـدرش از را آن وي كـه مـيدهد نسبت حسين>ع9 امام دختر فاطمه, به را آن و ميكند
كـه مـيشوند كشـته فـرات رود در تو خاندان از گروهي > فرمود: كه است كرده روايت

نميرسند/> آنها مقام به آيندگان و نميگيرند سبقت آنها از پيشينيان
فرات رود در تو خاندان از نفر <هفت است: كرده نقل پدرش از ديگري روايت در او
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نميرسند/> آنها مقام به آيندگان و نميگيرند آنهاپيشي بر گذشتگان كه ميشوند دفن

سرايا ابي و علوي طباطبا فرزند حادثة
ابي عليبن حسنبن حسنبن ابراهيمبن اسماعيلبن ابراهيمبن محمدبن عبدا� ابو
و قيام كوفه در اKخر جمادي ماه دهم و ق9 / >ه ١٩٩ سال به مأمون روزگار در طالب>ع9
دعوت پيغمبر>ص9 سنّت و قرآن به كردن عمل و پيامبر>ص9 خاندان رضاي به را مردم
جنگها در وي سردار منصور, سريبن سرايا ابو داشتو شهرت طباطبا ابن به وي كرد/

هستم/ شيباني مسعود هانيبن بن قبيصة هانيبن فرزندان از من ميگفت: او بود/
كرده فتح كه ايالتهايي بر حكومت از را طاهر مأمون, چون كه بود اين وي, قيام سبب
مـيگفتند: عـراق مـردم كـرد, مـنصوب او جـاي به را سهل حسنبن و كرد بركنار بود,
افـراد بـا او مـPقات مـانع و نشـانده قصر در را او شده, مسلط مأمون بر سهل فضلبن
و هاشم بني سبب, بدين است, شده سر خود و مستبد و شده فرماندهانش و خانواده
آشـوب و فـتنه شهرها در و شدند گستاخ سهل حسنبن به نسبت و خشمگين بزرگان

كرد/ قيام كوفه در كه بود كسي نخستين طباطبا, برخاستوابن
كرايه را چهارپايان سرايا, ابو كه بود اين طباطبا, ابن به سرايا ابو پيوستن علت گويند
را تميم قبيلة از مردي و آورد گرد خود نزد را وگروهي شد وضعشخوب كه اين تا ميداد
طريق از و شد پنهان و گريخت واو كردند تعقيب را او ربود, را او مال و كشت جزيره در
مـزيد يـزيدبن بـه آن از پس شـد مشـغول راهزني به جا آن در رفت/ شام به فرات رود
فـرماندهي بـه را او مزيد و داشت همراه به سوار سي او پيوست, ارمنستان در شيباني
از بسياري و كرد نفوذ آنها ميان در رفت, خرميان جنگ به يزيد با او كرد منصوب سپاه
از پس ابـوسرايـا كرد/ آزاد بود, اسير آنها نزد كه را يزيد غPم اباشوك, و كشت را آنان
فـرماندهي بـه را او نـيز احمد رفت, مزيد احمدبن نزد ارمنستان فرماندار كردن بركنار
وي بود, آمده وجود به مأمون امينو ميان كه فتنهاي سبب به و كرد منصوب لشكر مقدمة
نوشت نامه او به هرثمه بود/ يافته شهرت دKوري به ابوسرايا فرستاد/ هرثمه سوي به را
پـيوست/ او لشكـر بـه و شد متمايل هرثمه به او خواند/ فرا خود سوي به را وابوسرايا



كوفه تاريخ . ٤٦٠
تعداد داد, آنها به و گرفت هرثمه از را اموالي نيز وي پيوستند/ او به هم جزيره عربهاي

ميخواندند/ امير را او كه رسيد پياده و سوار هزار دو حدود به يارانش
حـج سـفر اجـازة ابـوسرايـا كـاست, يارانش و او حقوق از هرثمه امين, قتل از پس
مـيان را مال آن او بخشيد/ او به نيز درهم هزار بيست داد, اواجازه به هرثمه خواست/
آنها بيايد/ من دنبال كنده پرا طور به شما گفت: آنها به و افتاد راه به و كرد تقسيم يارانش
در رفت/ التمر عين محل به آنها با و آمدند گرد او نزد سوار دويست حدود كردندو چنين
تقسيم يارانش ميان گرفتو او از داشت مال چه هر كرد, محاصره را فرماندارش جا, آن
حمل استر سه بر را اموالي كه برخورد ديگري فرماندار به و داد ادامه خود راه به و كرد
او به بود, فرستاده وي تعقيب به هرثمه كه سپاهي رفت/ و گرفت او از را آنها ميكرد,
صـحرا به وي گريختند/ آنها و كرد نبرد آنها با و برگشت سويشان به ابوسرايا رسيدند/
يارانشو از تعدادي و بودند شده متفرق او سپاه كرد, تقسيم يارانش ميان را مال و رفت
سـوي بـه او يافت/ فزوني سپاهش و پيوستند او به بودند, مانده عقب كه افرادي ساير
داشت, حكـومت سـوار هـفتصد بـا عـجلي ضرغامه ابو جا, آن در شد/ رهسپار دقوقا
قـصر بـه و گريخت ضرغامه ابو جنگيدند/ او با و رفتند وي سوي به ابوسرايا سپاهيان
بيرون قصر از را او و داد امان او به آن از پس كرد/ محاصره را او سرايا, ابو برد/ پناه دقوقا
شروي, ابراهيم انبار, كم حا رفت/ انبار به جا آن از كرد, تصاحب اموالشرا تمام و آورد
داشت, وجود شهر آن در وهرچه كشت را ابراهيم ابوسرايا, بود, منصور نشاندة دست
سپس كرد/ برداشت را آنها بازگشتو محصوKت, رسيدن از پس رفتو جا آن از و ربود
مـالك طوقبن به جا آن در شد, رقه شهر عازم و آمد ستوه به شهرها در راهپيمايي از
او نزد ماه چهار مدت و كرد ياري را او ميكرد, جنگ قيسيه قبايل با كه برخورد تغلبي
مضر قبيلة عليه تعصب روي از تنها بلكه باشد داشته طمع چيزي به كه اين بدون و ماند

شدند/ او مطيع قيس, قبايل و شد پيروز طوق سرانجام ميجنگيد/
ابراهيم, محمدبن رسيد, جا آن به چون رفتو رقه شهر به و شد جدا او از ابوسرايا
راه از تو اوگفت: به طباطبا وابن كرد بيعت او با ابوسرايا ديد/ را او طباطبا ابن به معروف
وارد دو هر برسيم, كوفه به هم با تا ميروم صحرا راه از من و برو كوفه به كشتي با و آب
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شدند/ كوفه

تمام و درآورد خود تصرف به را عيسيى بن موسيى عباسبن كاخ سرايا, ابو ابتدا, در
او با كوفه مردم و ربود بود, شمارش قابل غير و بزرگ گنجي كه را آن زيور و زر و اموال
در او و بود هرثمه فرماندهان از وي كه بود اين سرايا, ابو قيام علت گويند كردند/ بيعت
رفت كوفه سوي به و شد خشمگين سرايا ابو ميكرد/ مسامحه سرايا ابو پرداختحقوق
از مردم و گرفتند قرار او اختيار در نيز آن مردم گرفتو را كوفه و كرد بيعت طباطبا ابن با و

ميكردند/ بيعت او با و ميآمدند او نزد بياباني عربهاي نيز و كوفه مختلف مناطق
توانايي عدم سبب به و بود, كوفه فرماندار سهل طرفحسنبن از منصور سليمانبن
ده همراه به را ضبي مسيب زهيربن و كرد سرزنش و توبيخ را او حسن كوفه, از دفاع در
او جنِگ به سرايا ابو و طباطبا ابن فرستاد/ كوفه به آنها با جنگ براي پياده و سوار هزار

كردند/ غارت سپاهشرا گريختو وي كردند/ نبرد او با شاهي روستاي در و رفتند
محّمدبن رجب, ماه اّول روز پيوست/ وقوع به اKخر جمادي ماه آخر در جنگ اين
و بـود كـرده مسـموم را او سرايـا, ابو زيرا سپرد جان گهاني نا طور به طباطبا ابراهيمبن
ربودن از را سرايا ابو وي بردند, غنيمت به را زهير لشگر اموال كه بود;زماني اين علتش
قدرتي محّمد, بودن با كه دانست سرايا ابو و بودند محّمد مطيع هم مردم و كرد منع آنها
محّمدبن محّمدبن نام به نوجواني و سپرد جان و كرد مسموم را او لذا داشت, نخواهد
در قدرت همچنان ولي شد وي جانشين طالب>ع9 ابي عليبن حسينبن عليبن بن زيد

بود/ سرايا ابي دست
ابي محّمدبن عبدوسبن سهل حسنبن ماندو آنجا برگشتو هبيره ابن كاخ به زهير
رفتو آنها سوي به سرايا ابو فرستاد/ سرايا ابو جنگ به سوار چهار با را رودي مرو خالد

م/ ـ است/ غوطه در روستايي نام جامع, ١ـ
يك حتي و كشت, عبدوسرا و كرد نبرد آنها با جامع١ محل در رجب ماه هفدهم روز در
كنده پرا شهرها در طالبيان و شدند اسير يا كشته همگي بلكه نيافت يارانشنجات از نفر

شدند/
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بـصره, سـوي به را سپاهيانش و كرد ضرب درهم سّكههاي كوفه, در هم سرايا ابو
مـحّمد بـن عـيسيى محّمدبـن عباسبن به را بصره حكومت فرستاد/ آن حومه و واسط
شـهرت افطس به كه را علي حسينبن عليبن حسنبن حسينبن كرد, گذار وا جعفري

نهاد/ وي عهده بر نيز را حج موسم امارت و كرد منصوب مكه حكمراني به داشت,
اسـماعيلبن بـه را فارس جعفر, موسيبن ابراهيمبن به را يمن حكومت سرايا, ابو
بـصره شـهر بـه زيد كرد, گذار وا جعفر موسيبن زيدبن به را اهواز و جعفر موسيبن
را بصره و اخراج شهر آن از را جعفري محّمد عباسبن و كرد تصرف را آن و كشيد لشكر

كرد/ ضميمه اهواز به
به و فرستاد مداين به را علي بنحسنبنحسنبن داود سليمانبن محّمدبن سرايا ابو
زد/ اردو آنجا در و رسيد مداين به او برود/ بغداد سوي به شرق طرف از تا داد دستور او
سـهل, حسنبـن طرف از حرشي سعيد عبدا�بن فرستاد/ ديالي سوي به هم لشكري
كه شد متوجه حسن چون گريخت/ بغداد به سرايا ابي ياران بيم از وي بود/ واسط كم حا
در او از دادو پيغام هرثمه به نميكنند, پايداري مقاومتو سرايا ابي سپاه برابر در يارانش
خـراسـان سوي به و گرفت خشم حسن بر او ولي بجنگد/ سرايا ابي با تا كرد خواست

رفت/ وي نزد بازگشتو او, فرمان از پيچي سر از پس و كرد حركت
فرستاد/ واسط مداينو به را سعيد عليبن حسن, رفت/ كوفه به شعبان ماه در هرثمه
مـدايـن بـه ولشكـري يـافت گـاهي آ موضوع اين از بود, هبيره ابن كاخ در كه سرايا ابو
رود كنار در كردو حركت هم سرايا ابو رسيدند/ مداين به رمضان ماه در يارانش فرستاد/

قـرار عـيسي رود سـاحل در كـه است بغداد حومة در روستا دو نام صرصر, كه است آمده مراصد كتاب در م/١ـ ـ دارند/
بود/ فاصله آنها ميان صرصر, رود و زد اردو او برابر در نيز هرثمه / زد١ اردو صرصر

را آنـها و كـرد نـبرد سرايـا ابي ياران با و رفت مداين به شوال ماه در سعيد عليبن
شنيد, را واقعه خبر سرايا ابا چون درآورد/ خود تصرف به را مداين شهر و داد شكست
كرد, تعقيب را او هرثمه, كرد/ اقامت آنجا در بازگشتو هبيره ابن كاخ به صرصر رود از

فرستاد/ سهل حسنبن نزد را آنها سر كشتو را همه يافتو را يارانش از گروهي
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سرايا ابي ياران از گروهي كه داد رخ درگيريي آنها وميان كرد نبرد سرايا ابي با هرثمه
بني خانههاي به بودند, او همراه كه طالبياني برد, پناه كوفه به گزير نا وي شدند/ ُكشته
كشتزارهايشان و كردند ويران و غارت را آنها كرده, حمله آنها ياران و طرفداران عباس,
كه را امانتهايي و دادند انجام زشتي وكارهاي كردند بيرون كوفه از را آنان و كرده خراب را

گرفتند/ آنها از داشتند, مردم نزد عباس بني
و خراسان از كه را كساني همة و دارد حج قصد كه بود داده اطPع مردم به نيز هرثمه
باشد/ حاجيان امير خود تا كرد, بازداشت بودند, آمده حج فريضة انجام منظور به آن جز
سوي به را عباس عبدا�بن عليبن محّمدبن عيسيبن موسيبن عيسيبن بن داود وي
را علي>ع9 حسينبن عليبن عليبن افطسبن حسينبنحسن نيز ابوسرايا فرستاد/ مكه
چـون بـود/ فـرستاده مـدينه به را علي حسنبن بن داود سليمانبن محّمدبن و مكه به

نكرد/ نبرد او با كسي شد, مدينه وارد محّمد
برپايي منظور به را حسينبنحسن سرايا ابو كه شد خبر با عيسي بن داود كه هنگامي
سال آن در آورد/ گرد را عباس بني طرفداران و ياران است, فرستاده مكه به حج مراسم
جنگ آماده يارانش با مسرور بود, رفته حج اداي براي سوار دويست با نيز كبير مسرور
من تا بگذار, جا اين را فرزندانت از يكي يا بمان جا اين در تو گفت: داود به او شدند,
گر ا سوگند! خدا به نميدانم; روا محّرم ماه در را جنگ من گفت: داود كنم/ آغاز جنگرا

ـ ميشود منتهي مكه به و مييابد جريان عرفات در كه است طايف كوههاي در قناتي ُمشاش گويد مراصد در م/١ـ
پناه مشاش١ ناحية به داود ميشوم, خارج ديگر راه از من شوند, مكه وارد راه اين از آنها
به و بجنگد آنها با ترسيد هم مسرور شدند, كنده پرا بود, آورده گرد داود كه گروهي و برد
آنها پيشنماز مردم تودة از مردي و ماندند عرفه در مردم بازگشت, عراق به داود دنبال

شدند/ رانده ازعرفه امام بدون آنان و نخواند, هم خطبه و شد,

HصJخدا رسول جا اين در ميباشد/ مرو راه از مكه ميلي شش در محلي نام ْف َسِر كه است آمده مراصد در م/٢ـ ـ درگذشت جا همان در ميمونه و كرد ازدواج حارث دختر ميمونه با
نزد گروهي كه اين تا شود مكه وارد ميترسيد و بود سرف٢ محل در حسينبنحسن
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گرد بر و شد مكه وارد نفر ده با او نيستند/ مكه عباسدر بني از يك هيچ وگفتند: رفتند او
به سپس ماندند, شب يك و رفتند عرفه به گاه آن كرد/ طواف مروه و صفا ميان و كعبه
نيز برگزاريحج مدت در داشتند/ پا به او امامت به را صبح نماز مردم و بازگشتدن مزدلفه

يافت/ پايان سال تا ماند مكه در و ُگزيد اقامت منا در
در هـرثمه ولي رسـيد, پـايان بـه سال تا كرد اقامت مدينه در نيز سليمان محمدبن
و بزرگان با و خواند فرا را مهدي بن منصور وي و آمدند حاجيان زد/ اردو شاهي روستاي

كرد/ مكاتبه كوفه سران
آنجا واز درآورد خود تصرف به را شهر آن و رفت واسط به مداين از سعيد عليبن

كند/ تصرف را شهر نتوانست سال آن در ولي شد بصره عازم
كـوفه در را يارانش و او هرثمه, زيرا گريخت كوفه از ابوسرايا ق9 / >ه ٢٠٠ سال در
از و آمدند ستوه به و شدند ناتوان آنها تا داد ادامه را جنگ قدر آن و بود كرده محاصره
كـوفه از شـدن خارج براي ديد, گونه اين را اوضاع ابوسرايا چون كشيدند دست جنگ
نـيز زيـد محمدبن محمدبن و رفت بيرون شهر از سوار هشتصد همراه به و شد آماده

نرسانيد/ آزار كسي به و داد امان مردم به و شد شهر وارد هرثمه بود, وي همراه
شـهر سـوي بـه جا آن ز وا رفت قادسيه به و گريخت محّرم شانزدهم در سرايا ابو
ربود را آنها ميآوردند, اهواز از كه ديد را اموالي راه در كرد/ حركت خوزستان در شوش
ابوسرايـا به و آمد وي نزد ماموني علي حسنبن جا, آن در كرد/ تقسيم يارانش ميان و
ابوسرايا ولي نداشت تمايلي وي با جنگيدن به ماموني رود/ ايالتشبيرون از تا داد دستور
داد شكست را آنـها مـاموني, كـرد/ نبرد او با و برگزيد, را وي با جنگيدن و كرد امتناع
شوك ابو و محمد محمدبن با سرايا ابو شدند/ متفرق يارانش و كرد مجروح را وابوسرايا

رفتند/ رأس در وي منزل سوي به
آنان و شد پيروز و جنگيد آنها با كندغوش حماد رسيدند, Kجلو محل به كه هنگامي
سهل, حسنبن بود/ نهروان در هنگام آن در او كه برد سهل حسنبن نزد كرده, دستگير را
بـغداد پـل سـر بـر را او سـِر بـي تـِن و فرستاد مامون نزد را سرش و كُشت را ابوسرايا

كرد/ روانه مامون سوي به را محمد محمدبن سهل, حسنبن آويختند,
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خـراسـان فرماندار و نگهبانان رييس و ماند كوفه شهر در روز يك فقط هرثمه ولي

كرد/ منصوب سامان آن حكومت به را غسان ابراهيمبن ابا الفرج ابي غسانبن
ولي است كرده نقل ق9 / >ه ٢٠٠ و ١٩٩ سالهاي حوادث دربارة اثير ابن مطالبرا اين
الطـالبيين مـقاتل در اصـفهاني ابوالفـرج و ص9٢٢٧ >ج١, تاريخش در طبري جرير ابن
اختPف كرديم, كر ذ ما آنچه با كه ميكنند بيان ديگر گونهاي به را واقعه اين >ص9١٧٦

دارد/ اندكي

عبدالحميد بن حميد و مهدي بن ابراهيم حادثة
از و بـود, هـبيره ابـن كـاخ در سهل حسنبن كارگزار عنوان به عبدالحميد حميدبن
ابراهيم محمدبن و الفرج ابي غسانبن ابوالبط, ساجور, سعيدبن وي همراه فرماندهان,
هبيره ابن قصر كه نوشتند نامه عباسي مهدي ابراهيمبن به آنان بودند, آنها جز و افريقي
نوشتند نامه سهل حسنبن به و بودند كرده گيري كناره حميد از اينها كنند, وي تسليم را
ابـراهـيم با آنها مكاتبة بارة در نيز حميد كردند/ باخبر ابراهيم با حميد مكاتبه از را واو
ولي خواند فرا خود سوي به را او و نوشت نامه حميد به حسن مينوشت, حسن براي
را او سپاه و اموال فرماندهان واين برود سويحسن به ميترسيد زيرا نكرد اجابت حميد

كنند/ تسليم ابراهيم به كرده, تصاحب
ماه در حميد گزير نا برود, وي نزد كه كرد اصرار حميد به نامه نوشتن با حسن چون
را خالد ابي محمدبن عيسيبن كه نوشتند ابراهيم به فرماندهان رفت/ او نزد اK̈خر ربيع
از كـردند/ غارت را حميد لشكر آنها و فرستاد را عيسي هم او كند/ روانه آنها سوي به
را پدرش كنيزان هم حميد فرزند بود/ درهم ميليون يك ربودند, وي از كه اموالي جمله

برد/ حسن لشكر در پدرش نزد به خود همراه
كرد/ تصرف را آن و شد قصر وارد عيسي ق9 / >ه ٢٠٢ سال اKخر ربيع دهم تاريخ در
از پس فريبخوردي! تو بودم؟ نكرده گاه آ آنها خيانت از را تو آيا گفت: حسن به حميد
امير را علوي جعفر موسيبن وعباسبن گرفت را واموالش بازگشت كوفه به حميد آن
از پس الرضا>ع9 موسي عليبن برادرش زمامداري براي تا داد دستور او به و كرد كوفه
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كن, دفاع برادرت از گفت: وي به و داد او به نيز درهم هزار يكصد و كند دعوت مامون

هستم/ تو پشتيبان و همراه من و كرد خواهند اطاعت تو از كوفه مردم
عيسي با جنگيدن براي را حارثي حكيم هم حسن رفت/ حسن نزد حميد هنگام شب
گريخت و شكستخورد حكيم و داد رخ آنهاجنگي ميان فرستاد/ نيل سوي به محمد بن
عباسبن جنگ به را ابوالبط و سعيد ابراهيم, آن از پس كرد/ تصرف نيز را نيل وعيسي
برخي كردو دعوت را كوفه مردم هم عباس فرستاد/ كوفه به رضا>ع99 امام >برادر موسي

كردند/ اطاعت وي از
و ميكنيم توبيعت با ميكني, دعوت برادرت طرفداري به تنها را ما گر ا گفتند: شيعيان
من ويگفت: نداريم/ او به نيازي ما ميكني, دعوت مامون براي گر ا ولي هستيم همراهت
رو وي از شـيعيان مـيكنم/ دعـوت بـرادرم بـراي وي از پس و مـامون بــراي ابــتدا در
زدنـد, اردو شـاهي روسـتاي در و رسيدند عباس نزد وابوالبط سعيد چو برگردانيدند,
بـن محمد عليبن فرستاد/ آنها سوي به را جعفر محمدبن عليبن عمويش پسر عباس
را گروهي وي همراه عباس بودند/ كرده بيعت او با مكه در كه است كسي فرزند جعفر,
مـحمد عليبـن كردند, نبرد ساعت يك بود/ آنها ميان در نيز ابوسرايا برادر كه فرستاد
در يارانش و سعيد اKول, جمادي ماه در گريختند/ خورده, شكست كوفه مردم و علوي

زدند/ اردو حيره
عباس بني شيعيان سوي عباسبه و جنگيدند كوفه مردم با كرده, پيشروي آنان سپس
از منصور! اي ابراهيم! ابا اي ـ بود اين شعارشان و جنگيد شب تا رفت, طرفدارانش و
داشتند/ برتن سبز لباس كوفه, اهل و بودند پوشيده سياه لباس آنها ـ نكنيد اطاعت مأمون
دست چيزي به هرگاه آنها از دستهاي هر و جنگيدند يكديگر با رسيد, فرا صبح چون

ميكردند/ غارت و ميسوزاندند را آن مييافتند,
امان يارانش و عباس براي و رفتند سعيد نزد ديدند, چنين كوفه بزرگان كه هنكامي
آنـها شـوند, خارج كوفه از كه اين شرط به داد, امان يارانش و عباس به سعيد گرفتند/
خانهاش از و كرد قبول او گرفتيم/ امان تو براي كه دادند خبر عباس به سپس پذيرفتند,
سوي به سعيد سپاه و شوريدند سعيد ياران بقية بر موسي عباسبن پيروان رفت/ بيرون
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آتش بـه كـرده, غـارت را مـوسي عـيسيبـن خانههاي عباس, پيروان گريختند, خندق
نوشتند وي به عباسيان بود, حيره در سعيد كه هنگامي ُكشتند/ يافتند, را كه هر كشيدندو
وارد مركب بر سوار شبانه يارانش و سعيد است/ كرده شكني عهد موسي عباسبن كه
بود, آنها نزد كه را شدهاي غارت مال هر و ُكشتند يافتند, را غارتگري هر و شدند كوفه
و رفتند يارانش و سعيد نزد كوفه بزرگان دوباره ماندند, كوفه در شب تمام و سوزانيدند
و سـعيد است, نكـرده شكـني عهد عباس و بود, فرومايه و پَست افراد كاِر اين گفتند:

شدند/ منصرف آنها تعقيب از هم يارانش
و هستند امان در مردم همة كه دادند ندا و شدند, كوفه ابوالبطوارد و سعيد بعد, روز
كـوفه حكـومت بـه را كـندي صباح محمدبن فضلبن و نرسانيدند آسيب كس هيچ به
غسانبن و كردند بركنار را او شهرش مردم از جانبداري علت به سپس كردند, منصوب
ُكشت, را ابـوسرايـا برادر ابوعبدا� وي كه اين پس و برگزيدند او جاي به را الفرج ابي
بود, كوفه امير او كردند/ منصوب حكومت به را سعيد زادة برادر ابوالهول و كردند عزلش
بـه ابـراهـيممهدي گـريخت/ ابـوالهـول و شـد كـوفه وارد عبدالحميد حميدبن اينكه تا
عايشه ابن به وي كند/ لشگركشي واسط منطقة به نيل راه از تا داد دستور محمد عيسيبن
و ابـوالبـط سعيد كنند/ حركت صياده سوي به تا داد فرمان نيز حازم نعيمبن و هاشمي
زدنـد/ اردو صـياده محّل در واسط نزديك آنها همة و پيوستند لشكر آن به هم افريقي
لشكر طرف به شده سوار مركبهايشان بر روز هر آنها بود/ كل فرمانده محمد عيسيبن
در كه آنها از يك هيچ ولي ميكردند دعوت جنگ به را آنها و ميرفتند واسط در حسن

نشدند/ خارج بودند, كرده تحصن شهر
سپاه بروند, بيرون شهر از آنها با جنگيدن براي تا داد دستور يارانش به سپسحسن
نبرد شدت به ظهر تا صبح از و شدند, خارج شهر ار رجب ماه ششم بيستو در حسن
و گـريختند نـيل و طرنايا سوي به و خوردند شكست يارانش و عيسي اينكه تا كردند
حوادث مورد در اثير ابن تاريخ به گرفتند/ غنيمت به را عيسي اسلحه و اموال و اردوگاه

كنيد/ ق9رجوع / >ه ٢٠٢ سال
علوي: عمر يحييبن حادثة ـ ٢٣
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ابـي عـليبـن امـام حسـينبـن عـليبـن زيـدبـن حسـين يحييبن بن عمر يحييبن
اسـماعيلبـن عـبدا�بـن حسينبن دختر فاطمه مادرش و ابوالحسن كنيهاش طالب>ع9
از و ك بـا بـي تـنومند, دليـر, كـاري سـوار وي بـود/ طـالب ابـي بـن جـعفر عـبدا�بـن
مـيشد, ديگـران سـرزنش و بـدگويي مـوجب آنـچه از و بود دور به سبكسريجواني

ميكرد/ اجتناب
خشم كنيزانش يا برده به نسبت هرگاه و داشت منزل در سنگين و آهنين ميلهاي وي
تـا بگشـايد را آن نـميتوانست كس هـيچ كـه ميپيچيد گردنش دور به را آن ميگرفت,

HمJ ص٢١٨/ اصفهاني, الفرج ابي تأليف الطالبين متقاتل ١ـ

/ ميگشود١ را آن يحيي باKٔخره
آنچه بنابر قيامش سبب و كرد قيام كوفه در عباسي مستعين حكومت زمان در يحيي

تاريخش در اثير ابن آنچه با كه است كرده كر ذ حادثه مقاتل كتاب در ديگر صورتي به را مطالب اين الفرج, ابو م/٢ـ ـ كنيد مراجعه بدان بيشتر اط�عات كسب براي دارد, اخت�ف آورده,

كه بود اين است, كرده كر ذ ق9 / >ه ٢٠٥ سال حوادث بيان در تاريخش ج٧ در اثير٢ ابن
آورده سـتوه به را او بستانكار, و داشت عهده بر وامي و بود شده تنگدستي دچار وي
زمان در و ميكرد رسيدگي طالبيان امور به او كرد/ ديدار رخمي فرج بن عمر با وي بود/
با درشتي به عمر بپردازد/ را حقوقش تا خواست وي از پس بود/ آمده خراسان از متوكل
ضمانت را او خانوادهاش كه زماني تا ماند زندان در او كرد/ زنداني را او گفتو سخن او
ميكرد/ زندگي تنگدستي با آنجا در و گرفت پيش در را بغداد راه و شد آزاد و كردند
معيّن حقوقي برايش تا خواست او از و كرد مPقات وصيف با و رفت سامراء به سپس
حقوق تو مانند شخصي به بايد چرا گفت: و كرد برخورد او با تندي به هم وصيف كند/
كارگزار هاشمي, سليمان جعفربن حسنبن ايوببن بازگشت/ كوفه به وي شود؟ داده
و عربها از بسياري يحيي, ابوالحسن داشت/ حكومت جا آن در طاهر عبدا�بن محمدبن
نامهاي طاهر عبدا�بن محمدبن به پيك و ُبرد فلوجه محل به و آورد گرد را كوفه مردم
مـحمود عـبدا�بـن و ايـوب بـه هـم مـحمد بنابراين, كرد, گاه آ ماجرا از را واو نوشت
براي تا داد دستور آنها به نوشتو عراق] =] سواد منطقه رساني كمك كارگزار سرخسي
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شوند/ بسيج عمر يحييبن با جنگ

شده گفته كه طوري به كند, تصاحب را آن رفتتا كوفه المال بيت سوي به هم يحيي
دِر كرد, قيام آشكارا كوفه در وي است/ بوده درهم هزار هفتاد و دينار هزار دو جا آن در
و سرخسي محمد عبدا�بن كرد, اخراج را مأموران و آزاد را زندانيان گشود, را زندانها
سـخت را او و زد صورتش به ضربتي عمر, يحييبن پرداختند/ جنگ به وي با يارانش
يـغما به را آنها واموال چهارپايان نيز يحيي ياران خورد/ شكست عبدا� و كرد مجروح

بردند/
او به واسط تاحومة منطقه آن ومردِم زيديان از وگروهي رفت كوفه اطراف به يحيي
حسينبن نيز عبدا� محمدبن شد/ افزوده او پيروان بر و كرد اقامت بستان در او پيوستند/
و دليـر سـربازانـي از مـتشكل سـپاهي بـا را مـصعب حسينبـن ابراهيمبن اسماعيلبن
ولي كرد آرايي صف او برابر در و شد جنگ عازم حسين فرستاد/ يحيي جنگ به نيرومند
را او هم حسين كرد, حركت كوفه سوي به يحيي ورزيد/ خودداري او با مبارزه از يحيي
خطاب عبدالرحمنبن با شهر به ورود از پيش رسيد, كوفه به يحيي كه اين تا كرد تعقيب
سـوي بـه وعـبدالرحـمن داد رخ آنها ميان وجنگي كرد برخورد الغلس وجه به معروف
زيديان كردند/ اقامت شاهي در دو هر و شد رو به رو حسين با و گريخت شاهي منطقه
كرد, دعوت پيامبر>ص9 خاندان برايرضاي كوفه در /او آمدند گرد عمر يحييبن نزد هم
پيروي وي از هم بغداد مردم همه و داشتند دوست را او و كردند تجمع او گرد هم مردم
خردمند شيعيان از گروهي گماردند, حكومت خاندانشبه ميان از را او فقط مردم كردند,
آنـها بـه نـيز نداشتند درستي اعتقاد كه فرومايهاي افراد كردند, بيعت او با كوفه گاه آ و
كمكي نيروهاي استراحتپرداختو وبه زد اردو شاهي در اسماعيل حسينبن پيوستند/

رسيد/ آنها به نيز
از كـه زيـديان از گروهي ميكرد, تعمير را سPحها و آماده را سپاه يحيي, كوفه, در
اين در و بشتابد اسماعيل حسينبن با نبرد براي كه گفتند يحيي به نداشتند اطPعي جنگ
كـرد, آغاز را جنگ رجب ماه سيزدهم دوشنبه شب وي كردند, پافشاري و اصرار باره
آشنا جنگ با كه كوفه فرومايه و پست افراد از تعدادي و ديگر گروهي و عجلي هيضم
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صبح و كردند حركت شبانه يحيي ياران بودند/ وي همراه نيز نداشتند, شجاعت نبوده,
حسين ياران به تاريكي در آنها بود/ استراحت مشغول او كه حالي در رسيدند حسين به
بـر حسين ياران و گريختند يحيي ياران جنگيدند, آنها با نيز حسين ياران كردند, حمله
گريختند كوفه فرومايه و پست افراد بود/ عجلي هيضم اسير, نخستين شدند/ پيروز آنها
لگـد اسبان ُسم زير را آنها هم حسين سواران بودند سPح فاقد آنها بيشتر كه حالي در
بر را او و لغزيد اسبش داشت, تن بر زره او گذاشت تنها را او يحيي, سپاه كردند/ كوب
بـه و نشـناخت را يـحيي و رسيد, او به عمران خالدبن فرزندان از يكي انداخت/ زمين
وي كه كرد گمان ديد او تن بر را مخصوصخراسانيان زره چون سخنگفتو وي با نيكي
از سر و شود پياده تا داد دستور يارانش از يكي به گاه آن است/ خراسان سپاهيان از يكي
مـحمدبـن نزد را سر آن خالد شناخت/ را يحيي وي, همراهان از يكي كند/ جدا او تن
نزد را سر هم محمد كردند, را او قتل ادعاي سپاهيان از بسياري فرستاد/ طاهر عبدا�بن
بـه آورده, پايين را آن سپس كردند, نصب سامرا در را سر كمي مدت فرستاد/ مستعين
مردم زيرا كند نمايان را سر نتوانست محمد ولي شود, نصب جا آن تا فرستادند بغداد
در را وآن نكـرد نـصب را سر لذا بگيرند, او از را سر كه ترسيد و شدند جمع بسياري
بغداد به را شدگان ُكشته سرهاي اسماعيل, حسينبن داد/ قرار اسلحه انبار در صندوقي
نامهاي عبدا�, محمدبن شوند/ زنداني تا كرد روانه آنها همراه به نيز را واسيران فرستاد
آزاد را آنها تا داد دستور نيز خليفه كند/ آزاد را آنها تا خواست وي واز نوشت خليفه به

كردند/ چنين نيز آنها نكنند, نصب و سپارند ك خا به هم را سرها و كنند
عرض براي مردم تا كرد برپا مجلسي عبدا�, محمدبن رسيد, يحيي قتل خبر چون
براي امير! اي وگفت: رفت او نزد جعفري هاشم ابو قاسم داودبن بروند/ وي نزد تبريك
را فاجعه اين بود, زنده خدا>ص9 رسول گر ا كه ميگويند تبريك تو به مردي شدِن كشته
را شـعر وايـن شـد خارج جا آن از داود داد, پاسخ او به محمد ميگفتند, تسليت او به

سرود:
پيامبر>ص9 گوشِت زيرا ميكند Pمبت وبا به را شما كه بخوريد را آن طاهر فرزندان اي
چـنين كـه است شـايسته و دارد عـهده بـر را او خـونخواهـي خـداونـد, نـيست گـوارا
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مـري غـير النــبي لحــم ان وبـيأ كـلوه طاهر بني يا بــالحري١ـ نــجاحه لوتـــر ه اللّ طـالبه يكون وترًا ان

/ يابد١ انجام خونخواهي
و رفـتار خـوش وي زيـرا سـرودند بسـياري اشعار يحيي رثاي در نيز ديگر شعراي

سرود: چنين سوكوي در شاعران از يكي بود, پرهيزكار
هندي يافته Pج و پوKدين شمشير حتي گريستند اندوه و غم از يحييى از پس اسبها
بر هم ُمنزل وحي و قرآن گريستند او بر هم غرب شرقو در عراق مردم گريست او بر هم

المــــصقول المـــــــهند وبكــــــــاه يـحيي بـعد شجوها الخيل بكت والتــــنزيل٢ـ الكـــــــتاب بكــــــــاء و غــربا و شــرقا العــراق بكــته عــويلو عــليه له جـــميعا والحــــجر والركـــن والبــــيت والمــــصلي

بر آسمان چگونه گريستند٢ او بر همه حجراKسود ركنو كعبه, خانة مسجد, گريست او
دخـتران هـمه است؟ شده كشته ابوالحسين ميگويند كه روزي در نميريزد فرو ما سر
است روان واشكهايشان دردمندند آنها كردهاند راآشكار خود حزن و اندوه پيامبر>ص9
برجاي سوزي دلم در يحيي باد! زيبا چهِر آن فداي پدرم ُبريد را او چهره دشمنان شمشيِر
و حسين>ع9 و علي>ع9 شهادت او, شدِن كشته ميدهد آزار را تنم گداز, سوز آن كه نهاد
هـر كـه زمـاني تـا بـاد آنها بر خداوند درود پيوسته ميآورد ياد به را پيامبر>ص9 وفات

قــتيل ابــوالحســين قـــالوا يــــوم عـلينا السـماء تسـقط لم كـيف هــمودل٣ـ عــهن دمــو مــــوجعات شـجوا تـبدين النـبي بــنات الجــميلو الوســيم جــهه و بــــابي اpعادي سيوف وجهه الغـليلقطعت ك ذا بـالجسم يودي سوف غـلي� بـقلبي ابـقي يــحيي الرســولان اودي يــوم و حســـين و عــلي لقـــتل مــــذكر ثكـولقــــتله حسـن و مـوضع بكــي مــا عــليهم قــفًا و اpٕله صــلوات

/ بنالد٣ داغديدهاي وهر بگريد دردمندي
رثـاي در رومـي عـباس ازعليبن بيت ١١٠ در قصيداي مقاتلش كتاب در ابوالفرج

است: چنين آن نخست ابيات كه كرده كر ذ يحيي
در كـج و راست مـختلف راه دو ميپيمايي؟ را راه كدام بنگر! خودت روي به رو به
يا بترسيد يافته, فزوني پيامبر>ص9 خاندان به شما زياِن و ضرر انسانها! اي توست برابر



كوفه تاريخ . ٤٧٢
را خاندانش از ك پا انساني محمدص9 پيامبر>حضرت براي روز هر در آيا باشيد اميدوار

واعــوج مســتقيم شــــتي طــــريقان تـنهج نـهجيك اي فـانظر امامك ارتــجوا١ـ او فــاخشوا ا� رســـول بآل ضـريركم طـال النـاس ايــهذا pمــــضرجا بــــالدماء زكــــي قــــــتيل HصJمـحمد للـبني يـوم كل أفي

چه و ميفروشيد را خودتان دين افراد, اين كشتن با شما ميكنيد١ آغشته خون به و كشته

يـمرج كــان قــد ا� ديــن فــلله شـرائـمة الديـن فـيه تبيعون ٢ـ

/ است٢ شده آشفتگي دستخوش خدا دين كه شگفتا! هستيد بدي پيشوايان
گفت: كه اين تا

آسمان چراغهاي هنوز بود شما شهيد و حسين>ع9 كنيهاش كه شخصي اين از پس آيا

فــتسرج الســماء مــصابيح تـــضييء شـهيدكم بـالحسين المكني ابعد ٣ـ

ميكند؟٣ نورافشاني
به ميتوانيد كه است آمده يحيي رثاي در نيز ديگري قصيدههاي مقتل, كتابهاي در

كنيد/ رجوع آنها

طالبي احمد بن حسين حادثة
ابي عليبن حسينبن عبدا�بن بن حمزة احمدبن حسينبن نام به طالبيان از مردي
حسـنبـن بـن جـعفر مـحمدبـن او كـرد, قـيام كـوفه در /ق9 >ه ٢٥١ سال در طالب>ع9
ابو وي, كنية كرد, منصوب خويش جانشيني به را طالب>ع9 ابي حسنبن بن جعفرحسن
گروهي همراه حسين فرستاد/ او جنگ به را خاقان مزاحمبن عباسي, مستعين بود, احمد
مالك بن حمزة نصيربن احمدبن وي ميكرد/ زندگي كوفه اطراف در زيديان و اسد بني از

راند/ هبيره ابن كاخ به جا آن از را خليفه كارگزار خزاعي,
لشكر كوفه سوي به مزاحم شدند/ متحد عجلي دلف ابي بن هشام و مزاحم سپس
مزاحم داد/ پيروزي وعدة آنها به و داشت وا آنها جنگ به را علوي كوفه مردم و كشيد

كرد/ نبرد پيشرفتو
اهل به پشت از تا بود كرده روانه گروهي با را فرماندهان از يكي مزاحم, آن, از پيش
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آنها از نفر يك حتي كه طوري به كردند محاصره را كوفه مردم هم آنها كنند, حمله كوفه
سنگ او بر بامها فراز از كوفه مردم شد/ كوفه وارد مزاحم گاه آن بگريزد, نتوانست هم
حتي شد حريق طعمة شهر بازاِر هفت بسوزانند/ را شهر كه داد دستور مزاحم و افكندند
داشت امـامت آن در حسين كه خانهاي به سپس كرد, سرايت نيز سبيع منطقه به آتش
را واو و رسيد وي به معتز نامة كه زماني تا ماند شهر در مزاحم گريخت/ او ولي كرد حمله

م/ ـ Hق Jه ٢٥١ سال حوادث در ج٧, اثير, ابن تاريخ ١ـ

رفت/١ هم مزاحم خواند, فرا خود نزد

علوي بنزيد علي حادثة
حسينبن عليبن زيدبن عيسيبن حسينبن زيدبن عليبن نام به علويان از مردي
عقيلبن قاسمبن دختِر مادش كرد/ قيام /ق9 >ه ٢٥٦ سال در طالب>ع9 ابي عليبن امام
و يافت, تسلّط كوفه بر وي بود/ طالب>رض9 ابي عقيلبن محمدبن عبدا�بن بن محمد
افراد و شهر بزرگان زيديان, ولي كردند بيعت او با باديهنشينان و عوام مردم از گروهي
در و كرد بيرون كوفه از را خليفه جانشين زيد, عليبن نداشتند/ تمايلي او به سرشناس
با آنها فرستاد/ او سوي به بزرگي لشكِر با را ميكال بن شاه خليفه, يافت, استقرار آنجا
از بسـياري شـماِر و گـريخت مـيكال بـن شاه داد/ رخ نبردي و كردند برخورد يكديگر
كـيجور او, سركوبِي براي معتمد آن, از پس يافت/ نجات شاه ولي شدند كشته يارانش
او به و كند دعوت خليفه از فرمانبرداري به را او ابتدا كه داد دستور او و فرستاد را ُترك
عليبن نپذيرفت/ كيجور ولي كرد درخواست را ديگري موارد او از عليزيد بدهد/ امان
كوفه وارد سال همان شوال سوم در كيجور زد/ اردو قادسيه در و كرد ترك را كوفه زيد,

شد/
در شد/ وارد بود, آنها داماد كه اسد بني سكونت محل در رفت خفان به زيد عليبن
ذي ماه آخر در و شد گاه آ كيجور رفت/ ُجنبPء محل به سپس كرد, اقامت مدتي جا آن
زيد عليبن جنگيد/ وي با و كشيد لشكر او سوي به كوفه از شبانه سال, همان الحجة
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بـه كيجور و شدند اسير و كشته يارانش از گروهي كرد/ تعقيب را او كيجور, و گريخت

بازگشت/ كوفه
خليفه بازگشت/ سامرا به خليفه دستور بدون كرد, رسيدگي كوفه امور به چون وي
عكبرا محل در را او /ق9 >ه ٢٥٧ سال اKول ربيع ماه در و فرستاد را فرماندهان از گروهي

م/ ـ الفرج ابي الطالبيين مقاتل و Hق / Jه ٢٥٦ سال حوادث بيان در ج٧, اثير, ابن تاريخ ١ـ

كشتند/١
قرامطه حادثة

كوفه اطراف به خوزستان ناحيه از آنها از مردي كه بود مذهبچنين اين پيدايش آغاز
خـرما درخت بـرگهاي بـا و مـيكرد تـقوا و زهد به تظاهر نهرين نام به محلي در و آمد
مدتي وي ميخواند/ نماز بسيار و ميكرد معاش امرار خود, دسترنج از و ميكرد بافندگي
ميگفت سخن دينداري از مينشستوي او نزد كسي كه هنگامي كرد, سپري حال بدين
مردم بر نماز ركعت پنجاه روز شبانه هر در ميگفت: و ميكرد تشويق دنيا ترك به را او و
اهل از امامي پيروي به را مردم او, كه شد منتشر جا همه مطلب اين است/ شده واجب
دعوتش مردم, از بسياري كه اين تا ميكرد چنين پيوسته او ميخواند/ فرا پيامبر>ص9 بيت

پذيرفتند/ را
تا خواستند او از و رفتند بقال آن پيِش گروهي مينشستروزي بقالي نزد جا آن در او
بر را مرد آن بقال كند/ معيّن بودند, چيده نخلها از كه خرمايي نگهداري براي امين مردي
با آنها بهترينكساست/ بپذيرد را شما خرماي از نگهداري او گر ا وگفت: كرد معرفي آنها
روزها بيشتِر ميكرد/ نگهداري خرما از پذيرفتو معيّن مزدي با واو كردند گو ويگفتو
و مـيخريد خرما رطل يك بقال, آن از افطار هنگام و ميگرفت روزه و ميخواند نماز
بازرگانان چون ميداد, بقال به و ميكرد جمع را خرماها آن هستههاي وي ميكرد, افطار
آن پرداختند/ او به كرده, حساب بقال نزد را اجيرشان مزد كردند, حمل را خود خرماي
كاست/ آن از را هستهها پول و كرد محاسبه بود, گرفته بقال از كه را خرمايي بهاي هم مرد
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كـرده حسـاب بقال با هم را هستهها پول او كه يافتند اطPع خرما صاحبان كه هنگامي
هم را آنها هستة كنون ا نكردي, كتفا ا ما خرماي خوردن به تنها گفتند: و زدند را وي است,
او زدِن از آنها كرد/ تعريف آنها براي را ماجرا و نزنيد را او گفت: آنها به بقال ميفروشي؟
و زهـد از مردم وقتي بخشيد/ را آنها هم او كردند, خواهي عذر وي واز شدند پشيمان

يافت/ فزوني روستا آن مردم نزد شهرتش يافتند, گاهي آ او پارسايي
چشـم سـرخ مردي روستا, آن در انداختند, راه كنار را واو شد بيمار آن از پس وي
ميگفتند كرميته او به چشمش سرخي سبب به داشتو نر گاو چندين كه ميكرد زندگي
بـه را بيمار تا كرد صحبت كرميته با بقال است/ چشم سرخ نبطي زبان به آن معناي كه
يافت بهبودي تا ماند كرميته نزد بيمار پذيرفت/ هم او كند, پرستاري او واز ببرد خانهاش
كه مردي هر از او پذيرفتند/ آنها كرد/ دعوت خود عقيده مذهبو به را ناحيه آن مردم و
از وي است, امام اينحق كه ميكرد ادعا ميگرفتو دينار يك ميكرد, قبول را او مذهب
كنند دعوت مذهبخود به را مردم تا داد دستور آنها به و برگزيد نقيب دوازده آنها ميان
كارهايخويش از ناحيه آن مردم هستيد, مريم>ع9 عيسيبن حواريّون مانند شما وگفت:

پرداختند/ بود, كرده تعيين او كه نمازهايي به و كشيدند دست
سـهل خـود كـار در بـرزگران كـه شد متوجه و داشت مزرعهاي ناحيه آن در هيصم
را مـرد آن هـيصم گـفتند, او بـراي را مرد آن ماجراي پرسيد, را علت ميكنند, انگاري
دِر و بُكشد را او يابد, اطPع مذهبش بر هرگاه كه خورد سوگند و كرد زنداني و دستگير
از برخي شد/ ميگساري سرگرم و نهاد بالشخود زير را اتاق كليد و كرد قفل او بر را اتاق
هنگامي و كردند ترحم او بر و شدند گاه آ مرد آن شدن زنداني از بودند خانه در كه كنيزان
به را كليد سپس كردند, آزاد را او و گشودند را در و برداشتند را كليد خوابيد, هيصم كه

نيافت/ را او ولي بُكشد را او تا كرد باز را در هيصم بامداد گرداندند/ باز محلش
آسـمان بـه وگـفتند: شدند گمراه منطقه آن مردِم و يافت رواج مردم ميان ماجرا اين
بارة در آنها ديد/ را ديگران يارانشو از وگروهي شد ظاهر ديگر جاي در آن از پس رفته!
در او برساند/ آسيب من به نميتواند كس هيچ گفت: كردند, سؤال آزادياش چگونگي
او حاِل از كس هيچ و رفت شام به دشمنان بيم از سپس شد/ بزرگ بسيار پيروانش نظر
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نشد/ گاه آ

را كـلمه آن و بود, نر گاو چندين داراي كه يافت شهرت كرميته ميزبانش نام به وي
كردهاند/ روايت وي از كرويه ذ ياران از برخي را مطالب اين گفتند/ قرمط داده, تخفيف

محمد احمدبن طايي است/ بوده كوفه حومة در مردي لقب قرمط, ميگويند: برخي
ساليانه بايد مذهب اين پيروان از يك هر كه كرد مقّرر يافتو گاهي آ مذهب اين وجود از
كـردند, شكايت قرامطه واز رفتند وي نزد كوفيان از گروهي سپس بپردازند, دينار يك
اسـPم جـز جـديدي ديـن قـرامـطه, كه گفتند او به آنها داد, اطPع سلطان به نيز طايي
كنند بيعت آنها با كه كساني بجز جنگيد محمد>ص9 امت با بايد كه معتقدند و آوردهاند

گرفت/ نشنيده را سخنشان و نكرد توجهي آنها به سلطان ولي
آمـده چنين آن در كه دارند كتابي آنها كه شده نقلي قرامطه عقيدة و مذهب دربارة
مـبّلغ او مـيگويد: نصرانه روستاي اهل عثمان, فرجبن الرحيم, الرحمن ا� بسم است:
وي است/ جـبرئيل و حـنفيه مـحمد احمدبن مهدي, خداوند, كلمه عيسي, او مسيح,
ناقة تو حّجت, تو مبّلغ, تو گفت: او به و شد مجسم انساني صورت به مسيح ميگويد:
چهار نماز, كه آموخت او به و هستي القدس روح تو و زكريا يحييبن تو دابه, تو صالح,
اذان مؤّذن, بايد غروبو از ركعتپس دو آفتابو طلوع از ركعتپيش دو است, ركعت
آدم َانَّ شهد َا دوبار, ا� Kا Kاله َانَّ شهد َا كبر, ا�ا كبر, ا�ا كبر, ا�ا گويد: چنين را نمازي هر
رسوُل موسيى َانَّ اشهد ا�, رسوُل ابراهيم َانَّ شهد َا ا�, رسول نوحا َانَّ شهد َا ا� رسول
محمدبن احمدبن َانَّ شهد َا ا�, رسوُل محمدا َانَّ اشهد ا�, رسوُل عيسي َانَّ شهد َا ا�,
احـمدمحمدبن بـر كـه بخواند را استفتاح سورة ركعت, هر در بايد و ا�, رسول حنفيه
جـاي بـه هـم تـعطيل روز است, المقدس بيت سوي به قبله و است, شده نازل حنفيه
حنفيه محمدبن احمدبن بر كه سورهاي كاركرد, نبايد روز آن در كه باشد دوشنبه دوستيجمعه, به را برخي دوستانش وسيلة به او يافت/ برتري نامش با كه ميكنم, ستايش سخنانش به را خداوند روزها١ـ و ماهها حسابها, سالها, تعداد آنها ظاهر از كه است مردم براي اوقات بيان ماه ه�لهاي بگو منميگيرد/ بترسيد, من از خردمندان اي ميشوند, آشنا روشم و راه با من دوستان آنها باطِن واز ميشود دانسته

است:١ شرح بدين شده نازل
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بندگانم كه هستم شخصي و هستم حكيم و دانا من و نميشوم بازخواست عملكردم مورد در كه هستم مـ�قاتكسي بـهشتم در را او بـاشد شكيبا من امتحان و مصيبت و ب� بر كس هر ميكنم آزمايش و امتحان تكذيبرا را عليهمالس�م پيامبرانم و شود منحرف من راه از كس هر و ميدارم جاودان نغمهايم در و ميكنم,ميكنم آشكار رسوpنم زبان بر را خود امر و ميدهم پايان را مهلتم و ميكنم, عذابش وخواري ذلت با ذليلكند را عزيز هر و ميكنم زبون و خوار را او جويد, برتري من بر ستمگري و ار جبّ هر كه هستم كسي آنمن گرد بر پيوسته ما گفتند: و دهد, ادامه نادانياش بر و ورزد اصرار من مخالفت بر كه نيست كسي و م/ميكنم ـ هستند كافران همان آنها داريم, اعتقاد او به و ميگرديم

للناس مواقيت اKهله ان قل باوليائه, وليائه K المتخذ باسمه تعالي و بكلمته الحمد�
عـرفوا الذيـن اوليـائي بـاطنها, و واKيام الشهور و الحساب و عددالسنين ليعلم ظاهرها
و الحكيم/ العليم انا و افعل, عما اسئل K الذي انا و اKلباب, اولي يا اتقوني سبيلي, عبادي
في القيته واختباري محنتي و بPئي علي صبر فمن خلقي, امتحن و عبادي ابلو الذي انا
عـذابـي في مهانا اخذته رسلي كذب و امري عن زال من و نعمتي, في اخلدُته و جنتي
وضعته, Kا جبار علي يمل لم واناالذي رسلي, السنة علي امري واظهرت اجلي واتممت
عليه نبرح لن قالوا: و جهالته علي دام و امري علي اصر الذي ليس و اذللته Kا عزيز K و
سبحان بگويد: ركوع در و كند ركوع آن از پس الكافرون9/ اولئكهم موقنين, به كفينو عا

م/ ـ است برتر ستمگران توصيف واز است عزت صاحب كه پروردگارم است منزه ١ـ

بگويد: سجده در و كند تكرار بار دو را واين الظالمون١ يصف عما تعالي و العزه رب ربي
اعظم/ ا� اعظم ا� اعلي ا� اعلي ا�

در يكـي بگيرد, روزه سال در روز دو انسان, كه است اين او, دين احكام از برخي
بلكه نيست Kزم جنابت غسل است/ حPل شراب و حرام نبيذ نوروز در يكي و مهرگان
هر استو واجب او قتل بجنگد, او با كس هر است/ كافي نماز وضوي مانند وضو فقط
چنگال و دندان داراي كه حيواني هر خوردن و بدهد جزيه بايد كند, مخالفت او با كس

است/ حرام باشد,
و رفت او نـزد الزنج صاحب قتل, از پيش و كرد حركت كوفه حومه سوي به قرمط
به باره اين در را نظرت دارم, زن شمشير يكصد و هستم دين و مذهب داراي من گفت:
نرسيديم, توافق به گر وا ميشوم ملحق تو به يارانم با رسيديم توافق به گر ا كن, اعPم من
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و كردند پيدا نظر اختPف پرداختند, كره مذا و بحث به هم با چون ميشوم/ جدا تو از

جداشد/ او از قرمط
است/ كره كر ذ ٢٧٨ج٧ سال حوادث بيان در آنها شرححال در اثير ابن مطالبرا اين
گويند: است, آورده آن به نزديك مطالبي ص١١٠ ابليس, كتابتلبيس در هم جوزي ابن
شهرت قرمط به هم به گامهايش بودن نزديك و پاهايش و قد كوتاهي سبب به حمدان

يافت/
دعوتشرا ق9 / >ه ١٢٦٤ سال در وي ميگفتند/ نيز مطوق و مدثر , صاحبخال او به
٢٨٨ سـال در يـافت/ شـهرت عراق در مذهبش و كرد قيام كوفه حومة در او كرد/ آغاز
در و كرد قيام بحرين در جنابه اهالي از جنابي سعيد ابو نام به قرامطه از مردي ق9 / >ه
طاهر ابو فرزندش وي, از پس رسانيد/ قتل به حمام در را او خادمش ق9 / >ه ٣٠١ سال
به ق9 / ٣٣٢>ه سال در سرانجام و يافت قدرت و گرفت دست به را امور زمام سليمان,

درگذشت/ آبله بيماري
و رسيدند هيت شهر به ميكردند, ويران را اسPمي شهرهاي قرمطيان, كه هنگامي
شهر در مردم و بردند يغما به بود, شهر خارج در چه هر و كردند غافلگير را آن اهالِي
و كـردند غـارت را كشـتيها آنـها بـود, اسـتواري ديـوارهـاي داراي زيرا كردند تحصن
بار گندم شتر هزار سه و ربودند را كاKهايشان و مال و كشتند را شهر اهالي از دويستتن

كردند/
آنـها تـعقيب بـه را كـنداج اسحاقبـن محمدبن و شد گاه آ ماجرا از عباسي مكتفي
آنها هم محمد بازگشتند/ مائين سوي به و نماندند محمد با مبارزه براي آنها ولي فرستاد
و تـوشه او بـراي بـغداد از لذا ميبرند فرو زمين در را آبها آنها كه ديد و كرد تعقيب را
تعقيب رحبه سمت از را آنها كه نوشت حمدان ابن به نيز خليفه شد, فرستاده چهارپايان

كرد/ چنين نيز او شوند/ بسيج آنها به حمله براي محمد و او تا كند
>ريـيس نـصر بـه شـدند, سـپاه آمـدن مـتوجه كـلب9 قبيله از < كلبيها كه هنگامي
و كشت را او قائم9 >ذنببن نام به قرمطيان از مردي كشتند/ را او كرده, حمله قرمطيان9
بگـيرد; امـان قومش براي جسته, تقّرب او به وسيله بدين تا برد, مكتفي نزد را سرش
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نرسانند/ آسيب قومش به تا داد دستور و داد او به قدري گران هديه پذيرفتو مكتفي

از گروه يك شد/ جاري آنها ميان خون, و جنگيدند يكديگر با قرمطيان نصر, از پس
عذرخواهي خليفه واز رفتند التمر عين در اسد بني سوي به نپسنديدند, را جنگ كه آنها
همان در داشتند, ايمان خود دين به كه آنها بقيه و پذيرفت را آنها عذر نيز وي كردند/

ماندند/ مائين محل
بـازگشته, آنـها سـوي بـه تـا داد دسـتور او بـه و نـوشت نـامه حمدان ابن به خليفه
به معروف احمد قاسمبن نام به مبّلغي مهرويه, بن زكرويه هنگام, آن در كند/ تارومارشان
و دين از آنها و كرد جدا قرمطيان از را او ذئب, كار گفت: و فرستاد آنها نزد را احمد ابي

است/ نزديك قرمطيان قيام زمان و شدند خارج ما مذهب
كـه بـود روزي همان آنها قيام وعده كردند, بيعت او با كوفه مردم از نفر هزار چهل
الزينه يوم موعدكم ان فرمود: فرعون دشمنش و موسي>ع9 حضرت ميعاد درباره خداوند

ميآيند/ هم گرد مردم بامداد, كه است HعيدJزينت روز شما و ما ميعاد :٥٩. طه ١ـ

و بروند و دارند پنهان را خود كار كه داد فرمان آنها به زكرويه و , ضحي١ الناس يحشر وان
كـوفه به آنها ورود از مانعي و باشند, كوفه در ق9 / >ه ١٢٩٣ سال قربان عيد روز صبح
مـيكند; وفـا بسـته آنـها بـا كـه عهدي به شده, ظاهر جا آن در او آنگاه, ندارد/ وجود

كردند/ عمل او دستور به هم آنها بياروند/ خود همراه هم را قاسماحمد
آن در مـيگشتند, بـاز مصّلي از مردم رسيدند, كوفه دروازة به قرمطيان كه هنگامي
مناسب جنگي ادوات با پوش زره سوار هشتصد بود/ كوفه والي عمران, اسحاقبن زمان,
استو پيامبر>ص9 يادگار اين گفتند: و زدند چادر احمد قاسمبن براي و شدند كوفه وارد
در كـه بـود زكرويه حسينبن آنها مقصود البته ميكردند, دعوت حسين خونخواهي به
فرزند دو منظورشان و محمد! يا احمد! يا بود: اين هم آنها شعار شد, آويخته دار به بغداد
وسـيله بـدين و افـراشـته بر را سفيد پرچمهاي گاه آن بودند, شده كشته كه بود زكرويه

نپيوست/ آنها به كس هيچ ولي كنند همراه خود با را كوفه اوباش خواستند
نفر بيست وحدود كردند حمله بودند, شده ملحق اسحاق به كه كوفياني به قرمطيان
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آنـها همراه به اسحاق برداشتند, واسلحه رفتند كوفه سوي به شتاب با مردم كشتند/ را
نفر بيست و شدند كوفه شهر وارد قرمطيان از سوار يكصد گاه نا كه كرد جنگ به مبادرت
جنگ آنها با عصر هنگام تا و شد آماده هم اسحاق شدند/ رانده شهر واز كشته آنها از

م/ ـ كنيد مراجعه Hق / Jه ٢٩٣ سال حوادث ج٧, اثير, ابن تاريخ به ١ـ

جنايتهاي اسPمي, شهرهاي در آنان كردند/١ نشيني عقب قادسيه سوي به كه اين تا كرد,
قـتل بـه را آنها از زيادي تعداد و بستند را مسلمان حاجيان راه و شدند مرتكب زيادي

شد/ كشته ق9 / >ه ٢٩٤ سال در زكرويه سرانجام رسانيدند,
طـاهر, ابو كه بود اين علتش شد, كوفه وارد قرمطي طاهر ابو ق9 / >ه ٣١٢ سال در
بودند/ آنها ميان در نيز او جز و حمدان ابن كرد/ آزاد بود, گرفته اسارت به كه را حاجياني
پاسخ او به مقتدر ولي كند گذار وا او به را اهواز و بصره شهر كه نوشت نامه مقتدر به وي

كشيد/ لشكر هجر از حاجيان غارت قصد به طاهر ابو و نداد
بغداد از حاجيان كه هنگامي بود/ مكه راه مسئول و كوفه امير شيباني ورقاي بن جعفر
هزار وتعداد ميكرد حركت پيشاپيشكاروان طاهر حملة بيم از جعفر شدند, حج رهسپار
جـني و البـحر صـاحب ثـمل نـيز درباريان از بودند/ وي همراه شيبان بني قبيلة از مرد
هـمراهـي را حـاجيان كـاروان مـرد هـزار شش با آنان جز و سبكري طريف و صفواني
جنگيد, او با جعفر و شد رو به رو شيباني جعفر با قرمطي طاهر ابو سرانجام ميكردن/
حمله او بر راست جناح از قرمطيان از گروهي گاه نا ميجنگيد, او با جعفر كه هنگامي
برخورد بود, آمده عقبه از كه كاروان اولين با فرار هنگام گريخت, آنها بل مقا از واو كردند
را آنـها كوفه, دروازة تا طاهر ابو برد, كوفه سوي به خليفه سپاه اتفاق به را همه و كرد
جني و شدند كشته عدهاي و گريخت خليفه لشكر كرد/ نبرد آنها با جا آن در و تعقيب

گريختند/ كوفه از حاجيان و افراد بقية و درآمد قرمطيان اسارت به صفواني
شهر وارد روزها وي كرد/ اقامت شهر حومه در روز شش و شد كوفه وارد طاهر ابو
اردوگاهش در و ميشد خارج شهر از سپس ميماند, جامع مسجد در شب تا و ميشد
به و برد خود با كوفه از آن جز و جامه و مال توانست چه هر او ميكرد, سپري را شب
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شدند/ بغداد وارد نيز گريختگان بازكشت, هجر

كـوفه رهسپار او كند/ لشكركشي كوفه سوي به تا داد دستور مظفر مونس به مقتدر
جانشيني به را ياقوت مونس, بودند, كرده ترك را جا آن قرمطيان رسيد, كه هنگامي شد,
آن تا رفت جا آن به واسط به طاهر ابو حملة بيم از خودش و كرد منصوب كوفه در خود
سـمت از مـردم و تـرسيدند شدت به بغداد مردم كند/ حفظ قرمطيان هجوم از را شهر
٣١٥ سال در نرفت/ حج سفر كسبه هيچ سال اين در شدند/ منتقل شرق سمت به غرب
از آن از پس ميآيد, كوفه سوي به كرده, حركت هجر از طاهر ابو كه رسيد خبر ق9 / >ه
به مقتدر كردند, عبور كوفه قصد به آنها نزديكي از قرمطيان سپاه كه رسيد خبر هم بصره
با تا داد دستور او به و رساند او اطPع به را خبر اين نوشتو نامه الساج ابي يوسفبن
لشكـر كوفه به واسط از الساج ابي ابن رمضان, ماه آخر در بيايد, كوفه سوي به شتاب
به طاهر ابو چون بود/ شده فراهم سپاهيانش و او از پذيرايي وسايل كوفه, در و كشيد
به و آورد در خود تصرف به را شهر طاهر, وابو گريختند خليفه نمايندگان رسيد, كوفه
داشت وجود جو بار هزار آرد, بار يكصد آنها ميان در كه دستيافت سپاه علوفه و ارزاق
تـقويت آوردنـد, دست بـه آنـچه وسيلة به بود, رفته بين از آنها علوفة و آذوقه چون و

شدند/
كوفه به او رسيدن مانع وقرمطي رسيد كوفه به يوسف قرمطي, ورود از پس يكروز
كه داد پيغام قرمطيان به رسيد, كه هنگامي شد/ كوفه وارد شوال هشتم جمعه روز او شد/
ما گفتند: آنها كرد, خواهد نبرد آنها با يكشنبه روز نه گر و باشند مقتدر فرمانبردار و مطيع
بـعد روز بـود, خواهد فردا صبح جنگ براي ما وعده ميكنيم, اطاعت خداوند از فقط

كردند/ سنگ پرتاب و دادن دشنام به شروع سپاه, فرومايگان
از پس سگان اين وگفت: پنداشت ناچيز را آنها و ديد را قرمطيان كم تعداد يوسف,
و فتح نامههاي تا داد دستور نكرده, جنگ هنوز او شد, خواهند من گرفتار ساعت يك
بـا طـرف دو هـنگام, ايـن در شـمرد, ناتوان و حقير را آنها زيرا بنويسند/ پيروزي مژده
خود ياور به و شنيد را جنگجويان فرياد و بوقها صداي طاهر, ابو شدند/ درگير يكديگر
گفت: هم طاهر ابو است/ دشمن شكست نشانة اين, گفت: او چيست؟ هياهو اين گفت:
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يكديگر با آفتاب غروب تا شنبه روز بامداد از نگفت/ ديگري سخن و است, چنين آري,

كردند/ پايداري طرف دو هر و جنگيدند
افراد از گروهي و شد جنگ ميدان وارد شخصا ديد, گونه اين را وضع طاهر, ابو چون
مجروح را يوسف ياران و كرد حمله آنها اتفاق به طاهر ابو بودند, وي همراه اعتماد مورد
كرد/ اسير را يارانش از بسياري و يوسف وي گريختند/ برابرش از وآنها كرد سركوب و
طـاهر, ابـو و بـردند اردوگـاهشان بـه را او و گرفتند اسارت به غروب هنگام را يوسف

كرد/ او زخمهاي معالجة مأمور را پزشكي
سخت مردم, تودة تا گرفته, بزرگان اشرافو واز رسيد بغداد به قرمطيان پيروزي خبر
بـغداد وارد فراريان بگريزند, همدان و حلوان به گرفتند تصميم و ترسيدند قرمطيان از
برود كوفه به گرفت تصميم مظفر مونس بودند/ عريان و برهنه پا پياده, بيشترشان و شدند
از جنگجويان همراه به كشتي پانصد مونس, رفتهاند/ التمر عين به قرمطيان رسيد خبر كه
سوي به را سپاهيان از گروهي و شوند فرات رود از قرمطيان عبور مانع كه فرستاد بغداد

كنند/ جلوگيري انبار شهر از قرمطيان عبور از محافظتو آن از تا فرستاد انبار
و غريب هارونبن و رسيد بغداد به خبر بازگشتند, كوفه به هيت از قرمطيان سپس
هبيره ابن كاخ به قرمطي سواران چون رفتند/ آنها سوي به حاجب نصر و نفيس بنيبن
بـه آورند در خود تصرف به را كاخ نتوانستند چون و كشتند را آنها از گروهي رسيدند,

بازگشتند/ بيابان
ملقب كه قرامطهاي نفر شش از نفر دو بحريان, جعفر و اسحاق ق9 / >ه ٣٧٥ سال در
شرف نام به و آوردند در خود تصرف به را جا آن و شدند كوفه وارد بودند, سادات به
بـه آنها هيبِت بودند; ناراحت آنها عمِل شّدِت و هيبت از مردم خواندند/ خطبه الدوله
آنها نمايندة كردند, گذار وا آنها به را بسياري زمينهاي بختيار, و عضدالدوله كه بود حّدي
و ميكرد رفتار خودسرانه وزيران مانند كه بود شاهويه بكربن نام به شخصي بغداد, در

كرد/ دستگير را او الدوله صمصام
مهرباني با نوشتو نامه آنها به الدوله صمصام شدند كوفه وارد قرمطيان كه هنگامي
دسـتگيري علت به گفتند: صمصام به آنها پرسيد/ را قيامشان سبب و كرد رفتار آنان با
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تـا فـرستادند شـهر مختلف مناطق به را يارانش گاه آن آمدهاند, او شهر به نمايندهشان

كنند/ آوري جمع را مردم اموال

را آن مـحّلههاي از يكـي وامـروزه, دارد قـرار بابل سرزمين در كه است مزيد نبي ِحّله شهر همان جامعين, م/١ـ ـ است قديمي شهري كنون ا بسا چه و ميگويند, جامعين

بود, قرامطه بزرگان از وي رسيد/ جامعين١ به منذر ابوقيسحسنبن هنگام, اين در
بودند, سپاه آن همراه نيز عربها كه فرستاد آنها با رويارويي براي سپاهي الدوله, صمصام
وابو گريختند آنها برابر از قرمطيان و جنگيدند قرمطيان با و كردند عبور فرات رود از آنها
افراد با ديگري لشكر و بازگشتند قرامطه شدند, كشته و اسير آنها سران از گروهي قيسو
كه جنگيدند الدوله صمصام لشكر با جامعين محل در آنها كردند, روانه بيشتر سPح و
اسير نيز گروهي و كشته ديگر نفر چند و آنها فرمانده و شد, قرامطه شكست به منجر
رسـيدند, كـوفه بـه بـودند گريخته كه كساني چون كردند, غارت را آباديشان و شدند,
كردند تعقيب را آنها قادسيه تا الدوله صمصام لشكر بودن, كرده ترك را جا آن قرمطيان

رفت/ بين از آنها آيين هنگام آن از و نرسيدند آنها به ولي

خفاجي شمال وابن عقيلي قرواش حادثة
از پس هـوازن قـبيلة از عقيلي مسيب مقلدبن فرزند قرواش, ابوالمنيع معتمدالدوله
فرات سقي و مداين و كوفه موصل, حكومت به ق9 / >ه ٣٩١ سال در پدرش شدن كشته
مقلد بن بركة برادرش و او ميان و انجاميد طول به سال پنجاه او زمامدارِي و شد منصوب
موصل قلعههاي از يكي در را او بركة, ق9 / >ه ٤٤١ سال در داد/ روي درگيري اختPفو
از جراحيه قلعة به را قرواش مقلد بدرانبن قريشبن زادهاش برادر سپس كرد, زنداني

م/ ـ ص١٣١ ج٢, الوفيات, فوات ٢ـ
درگذشت/٢ ق9 / >ه ٤٤٤ سال در كه داد انتقال موصل توابع

رحبه حكومت به را خفاجي شمال عليبن ابو نيز مصر فرمانرواي بامرا�, كم الحا
رحبه كُشتو را او و كرد قيام او عليه عقيلي خPط عيسيبن رفتو رحبه به وي گمارد/
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م/ ـ Hق / Jه ٣٩٩ سال حوادث در ,٩ ج اثير, ابن تاريخ ١ـ

داد/١ روي ق9 / >ه ٣٩٩ سال در واقعه واين آورد در تصرفخود به را
بـه خـفاجي شمال عليبن ابي و مقلد قرواشبن ميان جنگي ق9 / >ه ٣٩٧ سال در
حركت كوفه سوي به و آورد گرد زيادي افراد قرواش, كه بود اين علّتش پيوست, وقوع
به و گاه آ ماجرا از علي ابو زد, واردو شد كوفه وارد قرواش نبود, كوفه در وابوعلي كرد
شكستخورد قرواش كردند, نبرد شده, رو به رو يكديگر با آنها شد, روانه كوفه سوي
و دسـتگير را قـرواش يـاران و تصرف را كوفه علي, ابو بازگشت, انبار به بسته دست و

م/ ـ Hق / Jه ٣٩٧ سال حوادث در ج٩, اثير, ابن تاريخ ٢ـ

كرد/٢ مصادره را داراييشان
عباسيان و علويان حادثة

انگـيزة داد, روي فـتنهاي كـوفه در عـباسيان و عـلويان مـيان ق9 / >ه ٤١٥ سـال در
و النهرسابسي علي ابو زكي و علوي عبيدا� عليبن ابو مختار ميان كه بود اين درگيري,
عـباسيان از مـختار آمـد/ وجـود بـه اخـتPفاتي عـمر طـالببـن ابي عليبن الحسن ابو
آنـها بـه نـهرسابسي رفـتار از و رفـتند بغداد به عباسيان كرد, ياري را آنها و جانبداري

كردند/ شكايت
نهرسابسي زيرا داد آشتي را آنها مغربي, وزير القاسم, ابي خاطر به با� قادر خليفه
خفاجه از گروهها همة و بازگشتند عباسيان بود/ دامادش طالب, ابو فرزند و او دوست
عباسيان ميان دادند, ياري را كوفيان از گروهي خفاجه, از گروهي هر و خواستند كمك
و كشـتند را عـباسيان از نـفر شش و شـدند پـيروز عـلويان و گـرفت در جنگ وعلويان
خطبة اجراي واز بازگشتند بغداد به عباسيان شد/ كشيده آتش به و چپاول آنها خانههاي
و كشـتند را عـلوي عباس ابي فرزند كرده شورش سپس و كردند جلوگيري جمعه روز
فـرزند تـا داد دسـتور مـرتضي بـه خـليفه بـود/ كوفه تبهكاران شمار در برادرش گفتند
حكم از مغربي وزير ولي كند گذار وا مختار به را آن و عزل كوفه سرپرستي از ابوطالبرا
كـار از و بـود قـرواش نـزد سـامرا در وي كرد/ سرپيچي دامادش به نسبت خليفه عزل
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سمناني جعفر ابا قاضي خليفه رو, اين از كرد, جلوگيري زيحان بدر در خليفه آسيابهاي
تبعيد بود, او نزد كه را مغربي تا داد دستور او به و فرستاد قرواش سوي به نامهاي با را
خليفه رفت/ مروان فرزند نزد دياربكر به مغربي و كرد اجرا را خليفه فرمان قرواش, كند,
داشت قرار وغضبوي خشم مورد ق9 / >ه ٤١٨ سال تا او و بود خشمگين نهرسابسي از
و اطاعت به را واو بخشيد را او وخليفه, كردند شفاعت وي از آنان جز و تركها كه اين تا

م/ ـ Hق / Jه ٤١٥ سال حوادث بيان در اثير, ابن تاريخ به كنيد رجوع ١ـ

كرد/١ ياد سوگند او و داد سوگند فرمانبرداري
خفاجه حادثة

شدند منتقل جزيره و عراق به اخيرا و ميباشند صعصعه بن عامر بن عقيل بني قبيلة از شعبهاي خفاجه بني دادند/٢ـ تشكيل حكومتي عراق بيابان در درو را آنها از گروهي نيز حمداني بودند/ عراق اميران كنون تا گذشته زمانهاي از خفاجه گويد: حماة فرماندار زنـدگيمؤيد عـراق فـرات و دجـله نـواحـي در آنـها مـاندة بـاقي امروزه ميكند/ كر ذ مصر كشور از بحيره م/شهر ـ ميكنند

بـه عـراق شهرهاي از برخي مردِم بود/٢ عراق قبيلههاي بزرگترين از يكي حفاجه,
اين وحشيانة َاعمال ميبردند/ رنج بسيار وحشي, قبيلة اين غارتگريهاي و هجوم سبب
را انسانيّت چهره آوردن در اسارت به و كشتار شكنجه, غارت, چپاولگري, نظر از قبيله
ثبت مورخان كه درگرفت خونيني جنگهاي شهرها, آن مردم و آنها ميان كرد/ شرمسار
به لذا بود, ك بيمنا شهرها در آنها تبهكاراِي و حمله از موقت حكومت بنابراين, كردهاند/
وحشـيانه اعمال آن از حّدي تا و بفريبد را آنها شايد تا كرد گذار وا دولتي كارهاي آنها

كند/ جلوگيري
سال, اين در ميگويد: چنين تاريخش در ق9 / >ه ٤٥٢ سال حوادث بيان در اثير ابن
و خفاجه بني سرپرستي و خلعتپوشانيد خفاجي اخرم بن محمود به بيك طغرل سلطان
كه بودند كرده تعهد جا آن در سلطان كسان سپرد, او به را فرات سقي و كوفه حكومت

شد/ عزل جا آن حكومت از منيع رجببن و بپردازند دينار هزار چهار مبلغ ساليانه
و واسـط و حله به قبيله اين حملههاي بود, فايده بي و بيهوده حكومت اقدام ليكن



كوفه تاريخ . ٤٨٦
از آن ماندگي عقب و كوفه شهر بحراِن نگاران, تاريخ از برخي و داشت ادامه تنها كوفه

ميدهند/ نسبت وحشي قبيله اين به را ويرانيش و آباداني و نظرعمران
بـغداد از حـاجيان سال اين در ميگويد: ق9 / >ه ٤٨٥ سال حوادث بيان در اثير ابن
سلطان گذشت در با كه خفاجه بني كردند/ كوچ جا آن از و آمدند كوفه به و كردند حركت
سـپاه و بـود رسـيده خود اوج به نافرمانيشان و سركشي ارسPن9 آلب فرزند >ملكشاه
بيشتر و شدند درگير آنها با و آوردند هجوم حاجيان به داشت فاصله آنها از نيز حكومت
غـارت را حـاجيان و گـريختند آنها بقيه و ُكشتند بودند, حاجيان همراه كه را سپاهياني
كردندو چپاول را آنها آوردند, در تصرفخود به را شهر آن رفتند, كوفه سوي به و كردند
از پس خـفاجه بـني كـردند, تيراندازي آنها به مردم رسانيدند, قتل به را شهر آن مردِم
اين خبر ميگرفتند/ لباسشرا مييافتند, كه را زن و مرد هر و شدند خارج شهر از غارت,

فرستادند/ آنها تعقيب به را سپاهيان و رسيد بغداد به رويداد
و رسيد آنها به سپاه ولي گريختند/ شدند, گاه آ آنها آمدِن از خفاجه بني كه هنگامي
ضعيف خفاجه حادثه, اين از پس شد/ تاراج واموالشان شدند كشته آنها از بسياري گروه

شدند/ ناتوان و
دست بـه بـررسي و بحث با توانايي و سعي قدر به كه بود حوادثي مهمترين اينها,
از بـرخـي بسـا چه كرديم, رجوع موثق منابع مهمترين به مطالب اين كر ذ در و آورديم
وايـن شـديم نـايل خـويش هدف به گرچه رفت دست از نيافتيم راهي بدان كه مطالبي
هر از برتر و ماست ناتواني و غفلت از ناشي آنها دادن دست واز بود ما آرزوي نهايت

است/ ديگر داناي دانايي,



٤٨٧ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي

بزرگترين از يكي به آن شهرسازي از طوKني مدتي گذشت از پس كوفه كه جا آن از

م/ ـ شدند كوفه وارد Hق / J٣٦٠ه سال در جمل جنگ از پس HعJعلي حضرت ١ـ

نـخستين مـؤمنان>ع١9 وامير مسلمانان سرور كه روزي ـ شد تبديل اسPمي پايتختهاي
بر آن پرچم و نهاد بنياد را بزرگي حكومت گيتي, پهنة در شد/ كوفه وارد هاشمي خليفه
صحابه, برگزيدگان از گروههايي ـ درآمد اهتزاز به اسPمي شهرهاي و مسلمانان تمام سر
شـخصي هـر رفـتند, جـا آن بـه حـديث حـافظان و برجسته دانشمندان تابعين, بزرگان
وارد بود گشوده كام� اسPمي تمدن روي بر كه دانش و علم شهر اين دِر از ميتوانست
با و شود بهرهمند او فضيلت گسترده و بيكران درياي از ميتوانست متعلمي هر و شود,
شـخصي هـر و گـيرد عـبرت وي نـافذ پـندهاي واز يابد پرورش او ناب و ك پا اخPق
كند/ روايت او از را حقيقتكامل حديثصحيحو و گيرد, فرا دينشرا تعاليم ميتوانست

باشد/ وي كارگزار كشور نظامي و اداري امور در ميخواست كه كسي و
شرح از مختصري ذيل در اينك و است مPحظه قابل كوفه در آنها شمار بدينسان
جستهايم استناد منابع معتبرترين به مطالب اين بيان در ما, ميكنيم/ كر ذ را صحابه حال
كردهايم/ مراجعه ق9 / >ه ٣٢٥ سال به ليدن چاپ جلد٦, سعد, ابن طبقات به بيشتر ولي
عبد هاشمبن عبدالمطلببن فرزند طالب>ع9 ابي عليبن مؤمنان امير حضرت ـ ١

م/ ـ است داشته قرار آن اطراف در بازارها و قصر مسجد, كه بوده وسيعي وفضاي ميدان ٢ـ
رحبه بدان كه داشت اقامت كوفه رحبه٢ در وي بود/ ابوالحسن كنيهاش قصي منافبن
كه كاخي در حضرت داشت/ قرار جا آن كوچك خانههاي ميان در و ميگفتند علي>ع9
سال رجب ١٣ جمعه, روز در وي نفرمود/ اقامت داشتند, سكونت آن در گذشته كماِن حا
در وي قبلوپساز نوزادي هيچ كه جهانگشود به ديده خدا خانة و مّكه در الفيل عام ٣٠
عبدالرحمنبن سرانجام بود, هاشم اسدبن دختر فاطمه مادرش نيامد, دنيا به خدا خانه

بازگشت به فهرست
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زد حضرت به ضربتي شمشير با رمضان مبارك ماه نوزده شب سحرگاه در ملعون ملجم
علي>ع9 حضرت رسيد/ شهادت به ق9 / >ه ٤٠ سال رمضان ماه يكم بيستو شب در كه
به كنوني آرامگاه محل در و نجف در را وي بود/ ساله سه و شصت شهادت هنگام در

سپردند/ ك خا
كسـي همان و داشت حضور بدر جنگ در وي اسحاق/ ابو وقاص ابي سعدبن ـ ٢
طرح عرب قبيلههاي سكونت براي را آن رفتو كوفه به وي كرد/ فتح را قادسيه كه است
را او عفان عثمانبن خطابو عمربن ساخت/ كوفه در خانهاي برايخودش و كرد ريزي
ق9 / >ه ٥٥ سال در سرانجام و شد, بركنار كار از سپس كردند, منصوب كوفه حكومت به

شد/ دفن بقيع قبرستان در درگذشتو
شركت بدر جنگ در او ابواKعور: عبدالغري نفيلبن بن عمرو زيدبن سعيدبن ـ ٣

سپرد/ جان ق9 / >ه ٥٠ سال در سالگي واندي هفتاد سن در و كرد
در او عـبدالرحـمن: ابـو كPب بن زهرة بني پيمان هم هذلي, مسعود عبدا�بن ـ ٤
مـدينه در سـالگي اندي و هفتاد سن در ق9 / >ه ٣٢ سال در و يافت حضور بدر جنگ
كوفه به وزير عنوان به را او عمر, كرد/ بنا خودش براي كوفه در خانهاي وي درگذشت/

بود/ فرستاده
جنگها در علي>ع9 حضرت همراه ابواليقظان, يمن از عنس قبيله از ياسر بن عمار ـ ٥
هـنگام وي رسـيد/ شهادت به صفين جنگ در ق9 / >ه ٣٧ سال در وي ميكرد/ شركت

يافت/ حضور نيز بدر جنگ در عمار داشت, سال سه و نود شهادت
نبرد در او عبدا�: ابو عبدالغري, سباعبن دختر مادرانمار, غPم أرت خباببن ـ ٦
كه زماني و ساخت, برايخود خانهاي كوفه, خنيس سوي چهار در داشتو شركت بدر
و رفت دنيا از خباب بازميگشت, صفين جنگ از ق9 / >ه ٣٧ سال در علي>ع9 حضرت
هنگام خباب, سپرد, ك خا به كوفه حومة در را واو گزارد نماز وي جنازه بر حضرت آن

داشت/ سال سه و هفتاد مرگ,
بـه را او عـلي>ع9 حـضرت كرد, شركت بدر جنگ در عدي ابو حنيف سهلبن ـ ٧
علي>ع9 حضرت و سپرد جان ق9 / >ه ٣٨ سال در سرانجام و منصوبكرد كوفه حكومت



٤٨٩ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
گفت/ تكبير شش و گزارد نماز او بر

يافتو حضور آن از نبردهايپس و ُاحد جنگ در وي عبدا�: ابو يمان بن حذيفة ـ ٨
درگذشت/ مداين در ق9 / >ه ٣٦ سال در

سّنِ در ق9 / >ه ٥٤ سال در و كرد شركت ُاحد جنگ در انصاري ربعي بن قتادة ابو ـ ٩
رفت/ دنيا از سالگي هفتاد

اواخر در وي بود/ خداره بني قبيلة واز عمرو بن عقبة نامش انصاري: مسعود ابو ـ ١٠
درگذشت/ مدينه در سفيان ابي بن معاوية حكومت دوران

نخستين داشت/ نام قيس عبدا�بن و بود مذحج قبيله از او اشعري: موسيى ابو ـ ١١
خانهاي خودش براي و رفت كوفه به وي بود/ خيبر جنگ كرد, شركت آن در كه جنگي

مرد/ كوفه در ق9 / >ه ٤٢ سال در وي بود داور دو از يكي موسي ابو / ساخت
ورود هنگام و كرد شركت خندق جنگ در ابتدا وي عبدا�: ابو فارسي سلمان ـ ١٢
پيامبر كه بود قريظه بني قبيلة از گروهي مكاتب بردة او آورد اسPم مدينه به پيامبر>ص9
به وي شد/ هاشم بني دوستداران از و آزاد او و كرد پرداخت را او كتابت بهاي كرم>ص9 ا

يافت/ وفات مداين در ق9 / >ه ٣٦ سال در قولي
جا آن در خانهاي رفتو كوفه به او عماره: ابو انصاري حارث عازببن بن براء ـ ١٣
را او وفـات تاريخ حيان ابن سپرد/ جان مدينه در زبير مصعببن زمان در براء ساخت/

است/ كرده كر ذ ق9 / >ه ٧٢ سال
همراه را آنها خطاب عمربن كه بود انصاري نفر َده از يكي وي عازب: عبيدبن ـ ١٤

فرستاد/ كوفه به ياسر عماربن
فرستاد, كوفه به عمر كه بود انصاري نفر َده از يكي او, انصاري: كعب بن قرظة ـ ١٥
جان كوفه در علي>ع9 حضرت خPفت دوران در و كرد بنا انصار محلة در خانهاي وي

بود/ گزارده نماز او بر حضرت آن و سپرد
كرد, شركت پيامبر همراه او كه جنگي نخستين ابوانيس: انصاري ارقم زيدبن ـ ١٦
مختار زمان در ق9 / >ه ٦٨ سال به ساختو خانهاي كوفه, كندة محلة در زيد بود/ مريسيع

درگذشت/
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خانهاي كوفه, در وي بود/ ساعده بني قبيلة افراد از يكي انصاري: زياد حارثبن ـ ١٧

بود/ كرده شركت هم بدر جنگ در حارث ساخت/ انصار براي
در و كرد بنا خانهاي كوفه, در او بود/ انصار از وي خطمي: زيد يزيدبن عبدا�بن ـ ١٨
كرده گذار وا او به را كوفه زمامداري عبدا� و درگذشت زبير عبدا�بن حكومت زمان

بود/
سال در و كرد شركت خندق جنگ در ابتدا عبدا�: ابو مقرن بن عمرو نعمانبن ـ ١٩
اعPم منبر روي بر را او مرگ خبر خطاب عمربن شد/ كشته نهاوند نبرد در ق9 / >ه ٢١

كرد/
بني نمير, ابن و واقدي و اصابه در حجر ابن از نقل به عبدا�: ابو مقرن معقلبن ـ ٢٠
در آنها ماندة باقي و ميروند شمار به پيامبر اصحاب از آنها همه و بودند نفر هفت مقرن

ميبرند/ سر به كوفه
كتاب در حجر ابن مطلبرا اين يافت/ جنگخندقحضور در او مقرن: سنانبن ـ ٢١

است/ كرده كر ذ اصابه
وي از سنن صاحبان و مسلم گويد: اصابه در حجر ابن عدي: ابو مقرن سويدبن ـ ٢٢

ميكردهاند/ نقل حديث
پـيامبر>ص9 و بـود عـمرو عـبد او نام كه شده نقل مزني: مقرن عبدالرحمنبن ـ ٢٣

داد/ تغيير حجر ابن به را اسمش
مزني: حكيم ابو مقرن عقيلبن ـ ٢٤

داشت/ حضور خندق جنگ در وي مزني: مقرن عقيلبن عبدالرحمانبن :٢٥
و ُجست شـركت آن جـز و حـديبيه جـنگ در او عـبدا�: ابـو شـعبه بن مغيرة ـ ٢٦
معاويه حكومت دوران در سالگيو هفتاد سّن در ق9 / >ه ٥٠ سال شعبان ماه در سرانجام

مرد/
وي به را سپاه فرماندهي قادسيه جنگ در وقاص ابي سعدبن عرفطه: خالدبن ـ ٢٧
گذشت/ در ق9 / >ه ٦١ قولي به و ٦٠ سال در ساختو خانهاي كوفه در او كرد/ گذار وا



٤٩١ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي

م/ ـ داشتند شركت رضوان بيعت در كه كساني ١ـ

مـحّلة در او بود/ شجره١ اصحاب از وي معاويه: ابو علقمه, اوفي ابي عبدبن ـ ٢٨
او بست, فرو جهان از ديده شهر آن در ق9 / >ه ١٨٦ سال در ساختو خانهاي كوفه اسلم

سپرد/ جان كوفه در كه بود پيامبر>ص9 اصحاب از نفر آخرين
طـِي محلة در وي طريف: ابو ثعل, خاندان افراد از يكي طايي, حاتم عديبن ٢٩
در حـضرت آن وهـمراه بـود عـلي>ع9 حـضرت همراه پيوسته و كرد بنا خانهاي كوفه,
و داد دست از جـمل جـنگ در را ديـدگانش او كـرد/ شـركت صـفين و جمل جنگهاي

درگذشت/ مختار زمان در ق9 / >ه ٦٨ سال در سرانجام
در و ساخت خانهاي كوفه بجيلة منطقة در او عمرو: ابو بجلي عبدا� بن جرير ـ ٣٠
محّل در كوفه بر قيس نعمانبن حكمراني زمان در ق9 / >ه ٥٤ قولي به و ق9 / >ه ٥١ سال

سپرد/ جان سراة
ركاب در صفين جنگ در وي محمد: ابو كندي كرب معدي قيسبن اشعثبن ـ ٣١
محلة در وي است/ شده نقل مطالبي حضرت با او ارتباط مورد در بود/ >ع9 علي حضرت
و رفت, دنـيا از جـا آن در عـلي>ع9 حسنبن امام زمان در و كرد بنا خانهاي كوفه كندة
سال در وي كه است شده گفته بود/ اشعث دختر امام, همسر و گزارد نماز او بر حضرت

گفت/ وداع را فاني دار سالگي, سه شصتو سّن در و ق9 / >ه ٤٢
همراه مكه فتح در سالگي پانزده سّن در او عثمان: بن عمرو حريثبن سعيدبن ـ ٣٢
همان و كرد اقامت كوفه در حريث عمروبن برادرش با سپسبازگشتو بود, پيامبر>ص9

درگذشت/ جا
خـانهاي كـوفه مسجد كنار وي سعيد: ابو عثمان, بن عمرو حريثبن عمروبن ـ ٣٣
وي داشتند/ سكونت آن در خزكنوني اصحاب كه بود معروفي بزرگو خانة آن ساختو

سپرد/ جان كوفه در ق9 / >ه ١٨٥ سال در
عـامربن بـن سـواءة حبيببـن رباببن بن حجير جندببن بن جنادة بن سمرة ـ ٣٤
ق9 / >ه ٥٩ سـال قـولي بـه و ق9 / >ه ٥٨ سـال در وي زهـره: بـني پـيمان هـم صعصعه



كوفه تاريخ . ٤٩٢
كردهاند/ كر ذ ق9 / >ه ٦١ سال اوايل را او وفاِت تاريخ نيز برخي درگذشت/

بني محلة در او كPب: بن زهرة بني پيمان هم عبدا�, ابو سوائي سمرة جابربن ـ ٣٥
حجر ابن درگذشت/ مروان عبدالملكبن خPفت زمان در ساختو خانهاي كوفه سواءه

سپرد/ جان عراق در بشر حكمراني زمان در ق9 / >ه ٧٤ سال در وي گويد:
حضور حديبيه جنگ در پيامبر همراه وي سريحه: ابو غفاري, اسيد بن حذيفة ـ ٣٦
گويد: حبان ابن كرد/ شركت >ص9 رسول حضرت با كه بود جنگي نخستين اين و يافت,

است/ گفته چنين نيز كتاباصابه در حجر ابن رفت; دنيا از ق9 / >ه ٤٢ سال در وي
كناِر وليد, است/ عثمان مادري برادِر وي وهب: ابو معيط, ابي بن عقبة وليدبن ـ ٣٧
كـه جـنگي در او ميشود/ خوانده <دارالقصارين> كه ساخت بزرگي خانة كوفه, مسجِد
اشـعارش و نـوشتهها بـا ولي نكـرد شـركت درگرفت, معاويه و علي>ع9 حضرت ميان
بـنباء فـاسٌق كم جاء ان مباركة آية ميكرد/ تشويق علي>ع9 حضرت با نبرد به را معاويه
سبب به عثمان زمان در كوفه حكومت از او بركنارِي داستاِن شد, نازل او بارة در فتبينوا,
مستي حال در جماعت به صبح نماز خواندن ركعت چهار و زدن تازيانه و شرابخواري
كرده كر ذ مطلبرا اين اصابه در نيز حجر ابن و شده نقل نيز صحيحين در استو مشهور

است/
جـنگها در عـلي>ع9 حـضرت هـمراه بـه وي خزاعـي: كاهن حمقبن عمروبن ـ ٣٨
و داشت دست او كشتن در و رفت عثمان نزد كه بود كساني جملة از و داشت حضور
روي بر اسPم زمان در كه سري نخستين گويند شد/ كشته ق9 / >ه ٥١ سال در سرانجام

بود/ حمق عمروبن سر كردند, حمل نيزه
خانهاي كوفه خزاعة محلة در وي مطرف: ابو خزاعي جون بن صرد سليمانبن ـ ٣٩
كه بود كساني شمار در يافتو حضور صفين جنگ در علي>ع9 حضرت وهمراه ساخت
همراه ولي بيايد, كوفه به تا خواستند او از و نوشتند نامه علي>ع9 حسينبن حضرت به
آن خـونخواهـي بـه تّوابـين همراه امام, شهادت از پس اما نكرد/ شركت جنگ در امام
در ق9 / >ه ٦٥ سال اK̈خر ربيع ماه در گرفتو عهده بر را آنها رياسِت و كرد قيام حضرت

رسيد/ شهادت به الورده عين در سالگي ٩٣ سّن



٤٩٣ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
دوران در و كـرد بـنا خـانهاي كوفه, اسلم محلة در وي اسلمي: اوس هانيبن ـ ٤٠

درگذشت/ كوفه بر شعبه بن مغيرة حكمراني و معاويه خPفت
بـود/ خزاعيه مالك جرولبن دختر كلثوم, اّم مادرش خزاعي: وهب حارثةبن ـ ٤١

بود/ عمر عبيدا�بن مادرِي برادِر وي
قطعه و ُبرد منبر باKي را وائل پيامبر>ص9 گويد: نعيم ابو حضرمي/ حجر وائلبن ـ ٤٢
است/ بزرگان سرور وائل اين فرمود: نوشتو او براي قراردادي و كرد گذار وا او به زميني
حكومت زمان در و ميكنند زندگي جا آن او نسل و كرد اقامت كوفه در وائل آن, از پس

درگذشت/ معاويه
حـضور پـيامبر>ص9 ركـاب در جـنگ دوازده در وي مرادي: عسال صفوانبن ـ ٤٣

داشت/
روايت پيامبر>ص9 از احاديثي او عيPن: قيس قبيله از ثعلبي شريك بن اسامة ـ ٤٤

است/ كرده
عـبدا�بـن دوست و اKحـوص ابـي پدر او خديج: نضلهبن عوفبن مالكبن ـ ٤٥

بود/ مسعود
بود/ يمن در پيامبر>ص9 كارگزاران از يكي وي ابوالكنود: همداني شهر عامربن ـ ٤٦
پـيامبر از پس مدتي وي عيPن: قيس قبيله از سلمه ابو شجعي شريط نبيطبن ـ ٤٧

كرد/ زندگي >ص9 كرم ا
در آورد/ اسPم و رفت پيامبر>ص9 نزد او مذحجي: مشجعه يزيدبن بن سلمة ـ ٤٨

است/ آمده ميان به او از كري ذ نيز مسلم صحيح
او از حديثي نساني و داود ابي صحيحشو در مسلم اشجعي: شريح بن عرفجة ـ ٤٩

كردهاند/ نقل
نـقل وي از حديثي داود, ابو ابوحازم: بجلي ربيعه عبدا�بن بن عيلة بن صخر ـ ٥٠

است/ كرده
ريـاست كه بود خانداني اعضاي از طائي: حارثه اوسبن مضرسبن بن عروة ـ ٥١

بودند/ آنها پدرشپيشواي و بزرگ پدر و داشتند عهده به را قومش



كوفه تاريخ . ٤٩٤
شرفياب پيامبر>ص9 ويحضور بود/ سPمه نامش طائي: عدي يزيدبن هلببن ـ ٥٢
به سبب بدين روييد, مويش و سرشكشيد بر دستي پيامبر>ص9 نداشت, مو او سر شد/

ميگفتند/ ُپرمو يا هلب او
و بست پيمان درخت, زير كه بود كساني از او اسلمي: زاهر بن مجزأة ابو زاهر ـ ٥٣

زيست/ معاويه خPفت دوران تا او ميآمد, شمار به حمق عمروبن ياران از يكي
ابـي سعدبن زادة برادر وي مناف: عبد اهيببن وقاصبن ابي بن عتبة نافعبن ـ ٥٤

شد/ مسلمان مكه فتح از پس كه بود كساني از وقاصو
كـه شبي همان او عقيل: ابو ربيعه كPببن جعفربن مالكبن بن ربيعة لبيدبن ـ ٥٥
بيابان در و سپرد جان كوفه در رفت, نخيله به حسن>ع9 امام با كردن صلح براي معاويه

شد/ سپرده ك خا به كPب جعفربن بني
پيامبر از دو اين كه را احاديثي ماجه, ابن اسديان: خالد فرزنداِن سواء, و جبه ـ ٥٦

است/ كرده روايت شرحبيل ابي اعمشو طريق از كردهاند نقل
است/ كرده روايت پيامبر از را حديثي او غطفاني: اشجعي قيس بن سلمة ـ ٥٧

بين و كرد شركت حنين جنگ در پيامبر همراه او ليثي: عرفطه حكمبن ثعلبةبن ـ ٥٨
درگذشت/ سالگي هشتاد تا هفتاد

قضاوت به را او شريح از پيش عمر و بود ازد قبيله از بارقي جعد ابي بن عروة ـ ٥٩
كرد/ همراه وي با را ربيعه سلمانبن و گمارد كوفه

و بود انصار بزرگان از وي سليمان: ابو مرة جريحبن هPلبن جندببن بن سمرة ـ ٦٠
سـال اوايل را او وفات نيز برخي گذشت/ در ق9 / >ه ٥٩ قولي به و ق9 / >ه ٥٨ سال در

كردهاند/ كر ذ ق9 / ٦٠>ه
بجلي: سفيان عبدا�بن بن جندب ـ ٦١

از ويكي بودند كوفه در ازد خاندان ازدي: عوف حارثبن سليمبن مخنفبن ـ ٦٢
است/ سليم مخنفبن سعيدبن يحييبن لوطبن مخنف ابو فرزندانش

او از احاديثي ماجه ابن و نسائي ترمذيو و احمد ذهلي: بكري حسان حارثبن ـ ٦٣
كردهاند/ نقل



٤٩٥ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
صحيح را احاديثش نسائي, و بود بجيله قبيلة از او احمسي: طارق ابي بن جابر ـ ٦٤

ميدانست/
و بـود عـوف قـيسبـن پـدر او بـجلي: ابوحازم عوف عبدالحارثبن عوفبن ـ ٦٥

شد/ كشته صّفين درجنگ
را او احاديث مسلم, بود/ عPقه بن زياد وعموي ثعلبه بني قبيله از مالك بن قطبة ـ ٦٦

است/ ورزيده اجتناب آنها كر ذ از بخاري ولي كرده نقل
كبن ضحا همراه به ق9 / >ه ٥٤ درسال وي حبيب: اخنسبن يزيدبن معنبن ـ ٦٧
شهادت به جنگ اين در وپدرش او كه ُجست شركت راهط مرج جنگ در فهري قيس

رسيدند/
داشت/ نام سعد مالك ابي و بود مالك ابي پدر وي اشجعي: اشيم طارقبن ـ ٦٨

نـيز مـريم ابـو بـن بـريد ابو او به و بود ربيعه مالكبن نامش سلولي: مريم ابو ـ ٦٩
كرد/ شركت >ص9 پيامبر همراه شجره, بيعت در وي ميگفتند/

حـضور عـلي>ع9 حـضرت جنگهاي در وي اسامه: نصربن بن جنادة حبشبن ـ ٧٠
داشت/

نـقل او از حديث يك تنها ميگفتند: هم مزني او به كه خثعمي سعيد دكينبن ـ ٧١
است/ كرده روايت او از سبيعي اسحاق ابو فقط و شده

برمه/ بن قبيصة ابو منقذ, سفيانبن ابي بن معاوية بن برمة ـ ٧٢
كـار سوار و شاعر خريم, ايمنبن فرزندش عمرو: بن شداد بن اخرم خريمبن ـ ٧٣

درگذشت/ معاويه دوران در سرانجام, و بود شريفي
شـهادت به يمامه در او بود/ خزيمه اوسبن مالكبن ازور, نام ازور: بن ضرار ـ ٧٤

رسيد/
خـانهاي كـوفه عـجل بـني محلة در وي عبدالغري: بن ثعلبة حيانبن فراتبن ـ ٧٥
خندق جنگ در كه است كساني شمار در او دارند/ اقامت جا آن در وي نسل و ساخت,

كردند/ شركت
سيابه يعليبن او به كه است كسي همان او ثقفي: جابر وهببن بن مرة يعليبن ـ ٧٦



كوفه تاريخ . ٤٩٦
رضـوان, بـيعت در پيامبر>ص9 همراه وي اوست, بزرگ مادر يا مادر نام سيابه, گويند/

كرد/ شركت حنين طائفو نبرد مكه, فتح خيبر, جنگ
از احـاديثي وي بـود/ ثـقفي زهـره ابو رؤبه پدرش نام گويند رويمه: بن عمارة ـ ٧٧

است/ كرده روايت پيامبر>ص9
بـن هشـام و بـود يـوسف حجاجبن گروه از او ثقفي: عقيل ابي عبدالرحمنبن ـ ٧٨

است/ كرده روايت وي از مغيره
يكي از ربيعه بن رفاعة اسعدبن مالكبن حبيببن يربوعبن وي فرقد: بن عتبة ـ ٧٩
زمامداري به را او فتوحات, در عمر ميگويند/ فراقده آنها به كه بود كوفه خاندانهاي از
در سرانـجام و كرد فتح را موصل غنم, عياضبن با ق9 / >ه ١٨ سال در او گمارد, كوفه

سپرد/ جان كوفه
عسكري بود/ علي>ع9 حضرت همراه صفين جنگ در وي سلمي: خالد عبيدبن ـ ٨٠

بود/ زنده حّجاج روزگار تا او گويد:
ربـعيبن و شـعشاء ابو بود/ خصفه جنگجويان از او محاربي: عبدا� طارقبن ـ ٨١

كردهاند/ روايت او از ضمره ابو فراشو
است/ كرده كر كتابطبقاتذ در را او نام سعد ابن محاربي: شيخ ابي ابن ـ ٨٢

دو كرد, اقامت كوفه در سپس بود, صفه اهالي از وي اشجعي, عبيد سالمبن ـ ٨٣
است/ شده روايت وي از سنن صاحبان طريق از عطسه دربارة حديث

پـيامبر>ص9 از وي سـحيم: و عبدالرحـمن و فروه پدر اشجعي, فروة ثوملبن ـ ٨٤
كردهاند/ حديث نقل او از نيز فرزندانش و كرده روايت

است/ كرده روايت پيامبر از احاديثي او اشجعي: مسعود نعيمبن بن سلمة ـ ٨٥
كرم>ص9 ا پيامبر از او است/ شكل شتيربن ابو همان وي عبس: حميد شكلبن ـ ٨٦

ميكرد/ روايت علي>ع9 وحضرت
حـجةالوداع در پـيامبر>ص9 خـطبه ايـراد زمان در وي يربوعي: ثعلبه بن اسود ـ ٨٧

داشت/ حضور
از وي چون و بود تميم بني قبيله واز عميره ابا كنيهاش سعدي: مالك رشيدبن ـ ٨٨



٤٩٧ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
ميگفتند/ اسدي او به بود, خزيمه اسدبن قبيله

عامري: صعصعه عامربن بن ربيعة بن عامر بن بكاء خندجبن عبدا�بن فجيعبن ـ ٨٩
نوشت/ نامهاي حضرت>ص9 براي و شد شرفياب پيامبر>ص9 حضور به او

است/ كرده نقل احاديثي پيامبر, از و شده گفته هم ضبي نمير او, شمير: عتّاببن ـ ٩٠
همان او و بوده معاويه عمروبن اعوربن ُشرحبيلبن نامش ضبابي: ذوالجوشن ـ ٩١
مـلقب الجوشن ذي به وي گويند: است/ صعصعه عامربن بن ربيعة كPببن ضياببن
اولين وي پوشيد, را آن او و بخشيد زرهي و جوشن او به كسرا و رفت كسرا نزد زيرا بود

پوشيد/ زره كه بود عربي
نقل داود ابي سنن در اهلي اKغهاي دربارة حديثي وي از مزني: ابجر غالبن ـ ٩٢

است/ شده
روايتهايي پيامبر>ص9 از وي عامر: هPلبن پدر مزني عمرو هPلبن ابو عامر ـ ٩٣

ميكرد/ نقل
احاديثي وي بود/ مهاجران شمار در و ميگفتند جهني او به مزني: يسار اKغربن ـ ٩٤

است/ كرده روايت پيامبر>ص9 از
كعب حارثبن خاندان از او ضباب: سفيانبن دريدبن نهيكبن يزيدبن هانيبن ـ ٩٥

بود/ شريح پدر و ابوالحكم
ذهلبن عمروبن بن سلمة ذؤيببن عبدا�بن مالكبن يزيدبن نامش سبره: ابو ـ ٩٦
استوي كرده روايت او از اعمش بود/ مذحج قبيلة واز سعدالعشيره جعفيبن مرانبن

سپرد/ جان ق9 / >ه ١٠٠ سال از پس
كاهلي/ اسدي يزيد مسوربن ـ ٩٧

است/ سدوسي معبد زحمبن او, نام خصاصيه: بشيربن ـ ٩٨
است/ كرده روايت او از نمير مالكبن فرزندش خزاعي: مالك ابو نمير ـ ٩٩

رفاعة را او برخي بود/ حيان حبيببن نامش رباب: تيم قبيلة از تيمي رمثه ابو ـ ١٠٠
استو يافته اطمينان مطلب اين صحت به طبراني ناميدهاند, رفاعه يثربيبن و يثربي بن

كردهاند/ نقل حديث وي از نيز گانه سه سنن صاحبان



كوفه تاريخ . ٤٩٨
كردهاند/ كر ذ را وي نام اصابه در ابنحجر طبقاتو در سعد ابن فزاري: اميه ابو ـ ١٠١
او بـه و بـود عـماره ابـو كنيهاش و انصار از خطمي: كه فا ثابتبن بن خزيمة ـ ١٠٢
پيوسته و شد كوفه وارد طالب>ع9 ابي عليبن حضرت همراه وي ميگفتند/ ذوالشهادتين

رسيد/ شهادت به صفين جنگ در ق9 / >ه ٣٧ سال در سرانجام تا بود باحضرت>ع9
يك جز را قرآن وي كه كردهاند نقل كوفيان مجمع: عامربن بن جارية مجمعبن ـ ١٠٣
مـعاويه حكـومت زمـان در وي است/ كرده گردآوري پيامبر>ص9 عصر در سوره دو يا

درگذشت/
عمرش اواخر در و بود عوف عمروبن بني قبيلة از او جذام: بن وديعة ثابتبن ـ ١٠٤

گزيد/ اقامت كوفه در
قبيلة از او داشت, شهرت نيز حّبه سعدبن نام به وي معاويه: بن بجير سعدبن ـ ١٠٥
وابو كوفه در خنيس صاحبچهارسوي سعد, خنيسبن سپرد/ جان كوفه در و بود بجيله
جنگ در سعد بودند/ وي فرزندان از سعد حبيببن ابراهيمبن يعقوببن قاضي يوسف

يافت/ حضور نيز ُاحد
سال ده وي بود/ ساعده قبيلة از عبدالملك ابو دليم: بن عبادة سعدبن قيسبن ـ ١٠٦
آن همراه پيوسته او شد, ملحق علي>ع9 حضرت به كوفه در و بود پيامبر>ص9 خدمت در
ركاب در صفين جنگ در وي ميرفت/ شمار به الخميس شرطة افراد واز بود حضرت
مدينه در عبدالملك حكومت زمان در ق9 / >ه ٨٥ سال قيسدر داشتو حضرتحضور

سپرد/ جان
وي بـود/ خزرج حارثبن بني قبيلة از او عبدا�: ابو سعد بشيربن نعمانبن ـ ١٠٧
متولد مدينه در پيامبر>ص9 هجرت از پس ماه دوازده دقيقا كه بود انصار فرزند نخستين
٦٥ سال در سرانجام گمارد/ كوفه زمامداري به را او زياد, عبيدا�بن از پيش معاويه شد/
از كه همسرش دامن در را آن و بريدند را سرش سپس كشتند/ را او حمص, مردم ق9 / >ه

گذاردند/ بود, كلب قبيله
داشت منزلي كوفه جهنية محّلة در وي احيحه: بليلبن نامشبPلبن ليليو ابو ـ ١٠٨
به او گزيد/ اقامت كوفه در سپس و يافت حضور آن از پس نبردهاي و ُاحد جنگ در و



٤٩٩ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
به صفين جنگ در وي كه شده گفته ميكرد, شركت جنگها در علي>ع9 حضرت همراه

رسيد/ شهادت
جPح: احيحةبن بليلبن بن عمرو ـ ١٠٩

بود/ انصار از يكي او هبيره: جدابي شيبان ـ ١١٠
را او غـفاري: غفار بن حارثة حرانبن وهببن عميربن بن غزرة ابي قيسبن ـ ١١١

است/ كرده نقل پيامبر>ص9 از احاديثي وي گفتهاند/ نيز بجلي يا جهني
او تميم: بن عمرو اسيدبن بني قبيله از و تميم بني قبيله از كاتب ربيع بن حنظلة ـ ١١٢
مينوشتند, بندرت عربها زيرا ناميدند كاتب را او لذا نوشت, نامه پيامبر>ص9 به بار يك
كـوفه در سـپس يـافت, حـضور قادسيه جنگ در او بود, صيفي كثمبن ا زادة برادر وي
كه اين تا رفت, قرقيسا به و نكرد/ ياري را علي>ع9 حضرت جنگجمل در و گزيد اقامت

درگذشت/ معاويه حكومت زمان در
نـيز ربـاح را او بـود; مـذكور حـنظلة برادر او تميمي: صيفي ربيعبن رياحبن ـ ١١٣

است/ كرده روايت كرم>ص9 ا پيامبر از را احاديثي او گفتهاند,
زير و حره جنگ در ق9 / >ه ٦٣ سال حجة ذي در او اشجعي: سنان معقلبن ـ ١١٤

شد/ كشته شكنجه
در سرانجام و ميكرد روايت پيامبر>ص9 از وي ابازراره: كندي عميره عديبن ـ ١١٥

رفت/ دنيا از كوفه در ق9 / >ه ٤٠ سال
در او است/ كـرده روايت وي از حازم ابي قيسبن اسلمي: مالك مرداسبن ـ ١١٦

داشت/ حضور بيعترضوان
و بـود غـطريف عبدا�بـن مطاعبن فرزند وي جهني: حسنة عبدالرحمنبن ـ ١١٧

است/ حسنة شرحبيل برادر عبدالرحمن داشت/ نام حسنة مادرش
فرزند مغيره, و مغيره, ابو كنيهاش خزيمه: اسدبن عمربن معرضبن عبدا�بن ـ ١١٨

است/ اقيشر به معروف عبدا�
كعب عبيدبن يا شيبه ابي يزيدبن يا نامشزيد گويند ُجَبيذه: صاحب شهيم ابو ـ ١١٩

است/ كرده نقل پيامبر>ص9 از احاديثي او و بوده



كوفه تاريخ . ٥٠٠
است/ كرده روايت پيامبر>ص9 اواز مشخصنيست/ نامش خطاب: ابو ـ ١٢٠

از حـديثي بغوي, و طبراني نيست/ منسوب جايي به وي حريز: ابو يا حريز ـ ١٢١
كردهاند/ نقل او از را پيامبر

فقيهي وي رفت, پيامبر>ص9 نزد كه باشد هجري عبدي همان او شايد رسيم: ـ ١٢٢
بود/ هجر شهر از

عبدربه: يا جابر سيPن ابن ـ ١٢٣
در او مـيگفتند/ نيز ظبيه ابو او به خدا>ص9: رسول منحة صاحب طيبه, ابو ـ ١٢٤
چيز پنج بر مرحبا آفرينو فرمود: كه كرده نقل كرم>ص9 ا پيامبر از او ميكرد/ روايت كوفه
و كبر وا�ا اKا� Kاله و والحمد�, ا�, سبحان هستند, سنگين قيامت روز در چقدر كه
ميخواهد/ خداوند از را مصيبت آن پاداش و اجر واو ميميرد او صالح فرزند كه مؤمني
در حـجر ابـن را مطلب اين و كرد روايت او از را حديث اين قريش پيمان هم سPم ابو

است/ كرده نقل اصابه
بود/ ثقفي هPل حرببن مادرِي جّد وي تغلب: قبيله از رجل ـ ١٢٥

امامي مصرف فرزند طلحه, ـ ١٢٦
انصاري صفوان محمدبن يا عبدي قيس سويدبن مرحب ابو ـ ١٢٧

بود/ ربيع قيسبن جّد وي اسدي: حارث قيسبن ـ ١٢٨
از احاديثي فلنان, بود/ جرمي كليب عاصمبن دايي او جرمي: عاصم فلنانبن ـ ١٢٩

است/ كرده نقل پيامبر>ص9
در وي هـمراه و كـرده روايت پـيامبر>ص9 از او جشـمي: احـوص بـن عمرو ـ ١٣٠
بود ازديه ُجندب ُاّم سليمان, ومادر بود سليمان پدر وي, است/ داشته حجةالوداعحضور

است/ كرده روايت او از فرزندش و نقل را احاديثي خدا>ص9 رسول از كه
و اسلم زيدبن بود, ابوبهيه كنيهاش اسدي: عميره خلفبن عبدا�بن بن نقادة ـ ١٣١

كردهاند/ روايت او از سيلطي براء
و كرد اقامت كوفه در وي فهر: محارببن قبيلة از عمرو بن شداد بن مستورد ـ ١٣٢
در سرانجام استو كرده نقل را احاديثي پيامبر>ص9 از وي ميكردند/ روايت ازاو كوفيان



٥٠١ . داشتند اقامت كوفه در كه صحابهاي
سپرد/ جان اسكندريه در ق9 / >ه ٤٥ سال

مـرحب ابو همان او شايد و دارد روايت پيامبر>ص9 از او صفوان: محمدبن ـ ١٣٣
گذشت/ آن كر ذ كه باشد

روز روزه دربارة يكحديث تنها او خطمي: سهلبنحرث صيفيبن محمدبن ـ ١٣٤
نامش كه است صفوان محمدبن همان وي گويند: است/ كرده نقل پيامبر>ص9 از عاشورا

شد/ كر ذ
طائي/ خنبش وهببن ـ ١٣٥

پـيامبر>ص9 همراه وي ميگفتند, هم خثعمي او به خزاعي: عبدا� مالكبن ـ ١٣٦
جنگيد/

نامش نيز برخي بود/ عائذ نامشقيسبن و بجيله قبيله از او احمسي: كاهل ابو ـ ١٣٧
روزگار در استو كرده نقل پيامبر>ص9 از را احاديثي او كردهاند/ كر ذ مالك ابن عبدا� را

درگذشت/ مختار
فرستادة و سفيان ابو خاندان پيمان هم وي اسدي: منتفق بن خارجه عمروبن ـ ١٣٨

بود/ پيامبر>ص9 سوي به سفيان ابو
است/ كرده روايت وي از حازم ابي قيسبن بجيله: از احمسي اعسر ضنابحبن ـ ١٣٩
نقل وي از احاديثي حرب كبن سما و بود صفوان ابو او كنية عمير: مالكبن ـ ١٤٠

است/ كرده
عـمير سعيدبـن مجالدبن جد او ربيعه: شراحيلبن افلحبن ذومرانبن عمير ـ ١٤١
كه اين از پس البته نوشت/ نامه او به خدا>ص9 رسول كه است كسي همان و بود همداني

آوردند/ اسPم همدان قبيلة از يارانش با او
عـامربن بـن سـواءة خـاندان از و عـبدا� نامشوهببن سوائي: جيحفه ابو ـ ١٤٢
وفاتيافت كوفه در مروان بشربن حكمراني زمان در ق9 / >ه ٧٤ سال در او بود/ صعصعه

درگذشت/ ق9 / >ه ٨٠ سال از پس كه است شده گفته و
درگذشت/ ق9 / >ه ١٠٠ سال از پس او جعفي: زياد طارقبن ـ ١٤٣

١١٠ سـال تا او كناني: طفيل ابو حجش عمروبن عبدا�بن بن وائلة بن عامر ـ ١٤٤



كوفه تاريخ . ٥٠٢
رفت/ دنيا از كه بود اصحاب از نفر آخرين زيستو ق9 / >ه

كـرده نـقل پيامبر>ص9 از روايتي وي نيست, منسوب جايي به او الحجدمه: ـ ١٤٥
گفتهاند/ نيز ُجهدمه او به استو

او كـه گويند ميكرد/ نقل حديث پيامبر از او ضبي: مودود ابو نعامه يزيدبن ـ ١٤٦
است/ ميكرده مالكروايت َانسبن واز بوده تابعي

است/ كرده نقل پيامبر>ص9 از احاديثي او خPد: ابو ـ ١٤٧



٥٠٣ . كوفه دانشور خاندانهاي

Hق / Jه ١٢١٢ سـال مـتوفاي ـ بحرالعـلوم مهدي محمد سيد ا� آية حضرت رجال كتاب به موضوع اين در خـطي١ـ نسـخه صـورت بـه هـنوز و مـيرود شمار به موضوع اين در كتاب ارزشمندترين كه جستم/ م/استناد ـ است

كوفه١ دانشور خاندانهاي

عـبارت فـرزندانش و بود آنها پيشواي اشجعي غطفاني رافع جعد: ابي خاندان ـ ١
جعد ابي بن زياد بن سلمة رافعبن علي>ع9, حضرت ياران از زياد و عبيد سالم, از: بودند
در صـادق>ع9/ امام ياران از اميه بني همپيمان زياد, بن سلمة و باقر>ع9 امام اصحاب از
پـيشواي اشـجعي, غـطفاني رافع جعد ابي سالمبن است: آمده حجر ابن كتابتقريب
است/ مرسلروايتكرده طور به احاديثزيادي كه بود اعتماد مورد شخصي آنها, كوفي
آن از پس يا سالگي ١٠٠ سن در شده گفته و درگذشت سالگي ٩٨ يا ٩٧ سن در وي
در حـجر ابن باشد, كرده زندگي سال صد از بيش او كه نيست معلوم ولي يافت وفات

است/ كرده كر ذ را جعد ابي خاندان از برخي كتابتقريب,
كه بود منذر نعمانبن قابوسبن فرزندان از لخمي قابوسي وي جهم: ابي خاندان ـ ٢
سعيد ابوالحسين ميتوان ميان آن از ميآيد, شمار به كوفه در محترمي و بزرگ خاندان
و سعيد بن منذر محمدبن و سعيد بن منذر و سعيد فرزندانشحسينبن و جهم ابي بن

برد/ نام را الفقه كتابجامع صاحب سعيد, بن منذر محمدبن منذربن
در شيعه خاندانهاي پيشتازترين و برجستهترين ارجمندترين, از رافع: ابي خاندان ـ ٣
حـضرت كـاتبان از علي و عبيدا� جمله آن از بودند, مسلمانان ميان در اسPم پذيرش
مـؤمنان امير همراه كه بود پيامبر>ص9 غPم رافع, آنها پدر و ميرفتند شمار به علي>ع9
بود كوفه در حضرت الماِل بيت مسئول داشتو جنگهايشحضور در علي>ع9 حضرت

درگذشت/ امام>ع9 حكومِت اوايل در كه
ساره ابي حسنبن محمدبن بودند/ اديب و فضيلت با افرادي ساره: ابي خاندان ـ ٤

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٥٠٤
روايت صادق>ع9 امام و باقر امام از پدرش و وي است, خاندان آن از رواسي جعفر ابو
مسلمبن فرزندان وعمر, معاذ و بود صادق>ع9 امام ياران از ساره ابي محمدبن كردهاند/

هستند/ ساره ابي
امام از ابوشعبه آنها, جد بود كوفه در بزرگي خاندان جلبيون: شعبه ابي خاندان ـ ٥
عبيدا�, بودند/ عمر و علي فرزندانش و است كرده روايت حسين>ع9 امام و حسن>ع9
بودند, صادق>ع9 امام ياران از همه كه هستند علي فرزندان عبداKعلي و عمران محمد,
واحمد ميرفت شمار به كاظم>ع9 امام و صادق>ع9 امام ياران از علي عمرانبن يحييبن
نفوذي با و بزرگ شخص عبيدا�, و بود خاندان اين افراد از يكي شعبه ابي بن عمر بن
شدند/ منسوب شهر آن به لذا ميرفتند, حلب به تجارت براي برادرانش و پدر او, بود,
حمزه ابو به معروف ثابتو ابو كنيهاش و دينار صفيه, ابي نام صفيه: ابي خاندان ـ ٦
همراه كه وحمزه منصور نوح, نامهاي به داشت فرزند سه حمزه, ابو بود/ كوفي ثمالي

رسيدند/ شهادت به >ع9 علي زيدبن
ميرفتند, شمار به كوفه شيعي خاندان برجستهترين بزرگترينو آنها اعين: خاندان ـ ٧
نـخستين بـود/ ديگر خاندانهاي از طوKنيتر عمرشان و بيشتر آن شخصيتهاي تعداد و
و كـردند درك را صـادق>ع9 وامـام بـاقر>ع9 امام سجاد>ع9, حضرت خاندان, اين افراِد
قاريان, فقيهان, دانشمندان, آنها ميان در زيستند/ غيبتكبري اوايل تا اشخاصآن آخرين
حمران, از: عبارتند خاندان اين افراد مشهورترين داشت/ وجود حديث راويان و اديبان
ضـريسبـن زراره, عـبيدبـن حـمران, بـن حـمزة اعـين, بـنو بكـير, عبدالمـلك, زراره,
بكـير, جـهمبـن حسـنبـن زراره, عـبدا�بـن مـحمدبـن بكـير, عبدا�بن عبدالملك,
ابـوغالب حسـن, سـليمانبـن مـحمدبـن طـاهر ابو بكير, جهمبن حسنبن سليمانبن

سليمان/ محمدبن محمدبن احمدبن
آنها حاKت دربارة او بود/ َاعيَن خاندان مانده باز زمانشو علماي استاد >ره9 غالب ابو
را احمد عبدا�بن محمدبن پسرياش نوة آن در كه دارد رسالهاي خاندان, اين بزرگان و

داشت/ آشنايي خاندان اين با كه بود كسي آخرين وي است/ داده قرار خود وصي
اسـتاد غـضائري واسـطي عـبدا� حسينبـن عبدا� ابي فقيه شيخ را مطالب اين و
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مطالبي از بعضي و اعين خاندان حاKت از برخي كردهاند/ روايت طوسي شيخ نجاشيو
در غالب ابو افزود/ بدان بود, نكرده پيدا دسترسي بدان >ره9 غالب ابي استادش كه را
عنايت ما به را دينش متعال خداوند كه هستيم خانداني ما ميگويد: چنين مذكور رسالة
شد, Pمبت بدان شيعه كه فتنهاي زمان تا زندگي آغاز از را امتش اماماِن وهمراهِي فرمود
را حسين>ع9 عليبن حضرت عابدان سيد و ما سرور حمران, ما عموي و كرد ما نصيب
را صادق>ع9 جعفر امام و باقر>ع9 محمد امام بكير, و زراره ما جّد و حمران و كرد درك
عبيد حمران, بن حمزة مانند فرزندانشان از گروهي و برادران از برخي و كردند مPقات

كردند/ درك را صادق>ع9 جعفر امام نيز آنان وجز حمران محمدبن زراره, بن
از زيـادي احـاديث آنـها است/ شـيعه خـاندانـهاي بزرگترين از يكي اعين, خاندان
و موجود حديث كتابهاي در كه داشتند بيشتري آشنايي فقه با و كردند نقل پيامبر>ص9
حــضرت اعــين, خــاندان از او وجــز زراره بــن عــبيد است/ مــعروف راويــان نــزد
كسان مقربانو از يكي جهم, حسنبن ما, نزديك وجّد كردند مPقات را موسيجعفر>ع9
ما جد جهم, حسنبن فرزندان است/ كرده تأليف نيز معروفي كتاب و بود رضا>ع9 امام
مـادِر نـماند/ بـرجـاي فـرزندي وحسـين مـحمد از ولي بودند وحسين محمد سليمان,
از ما و شديم منسوب زراره به ما طريق, اين از و بود زراره عبيدبن دختر جهم, حسنبن
ما جّد بوديم/ معروف جهم فرزندان به اين از پيش ولي ميشويم محسوب بكير فرزندان
ما سرور استو شده داده نسبت زراره به ما خاندان از كه است كسي نخستين سليمان
ديگران به كه نامههايي در و فرمود, منسوب نام بدين را او عسكر صاحب هادي>ع9 امام

ميخواند/ زراره را او مينوشت,
نامش كه اين تا ميناميد زراري را سليمان پنهاني طور به و توريه باب از هادي>ع9 امام
با بغداد و كوفه امور دربارة امام>ع9 شديم/ ناميده زراري نيز ما لذا يافت, بسيار شهرت
جنجال با بنجهم حسن ميگفتند/ روميه او به و بود كنيز سليمان, مادِر ميكرد, مكاتبه وي
او تربيت به و شد زيبا بسيار و داد پرورش را او بود كوچكي دختر او همراه خريد, را او
كـه كـردند خـريداري طـاهر عـبدا�بـن براي را او سپس شد تربيت خوب و پرداخت
در را خود امPك سليمان, بود, عبدا� دايي سليمان, شد, متولد او از عبدا� عبدا�بن
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حـركت خراسان سوي به وي وهمراه رفت عبدا� نزد و فروخت كوفه اعيِن بني محله
نـيشابور شهر در سرشناس خانوادهاي از زني با سليمان خراسان, به رفتن هنگام كرد/
به را آنها وخواهر سليمان عليبن پدرم وعموي سليمان محمدبن من جّد و كرد ازدواج
ازدواج وي خواهر با معادي يحيي محمدبن كوفه به سليمان بازگشِت هنگام كه آورد دنيا
محمدبن بودند/ محمد بنت فاطمه خواهرش يحييو محمدبن محمدبن آن ثمرة و كرد
مجموعة نيز پدرم عمة پسر يحيي محمدبن محمدبن و كرده نقل حديث تعدادي يحيي,
نقل آنها از بيشتري مطالب تا نكردند عمر زياد ولي است/ كرده روايت احاديث از خوبي
فرزندانش و همسر خواستتا سليمان رفتند, خراسان از طاهر خاندان كه هنگامي شود,
بماند/ خانوادهاش و عمه نزد تا بود مايل و كرد مخالفت همسرش ولي ببرد عراق به را
بـدين و گردانـد باز خراسان به سپس و ببرد حج سفر به را او كه داد قول او به سليمان
همسر سليمان كرد/ قبول داشت, عPقه حج سفر به همسرش چون فريفتو را او وسيله
زمان در پسرشكه مرگ از پس او بازگشت/ كوفه به آن پساز و برد حج به فرزندانشرا و
محمدبن من جّد همچون گذارد باقي خود از نيز ديگري فرزنداِن داد, روي زندگانيوي
و جـعفر و حسين و حسن و علي وي برادِرمادرِي و بود فرزندش بزرگترين كه سليمان
پسران بقية و بود او نيشابوري همسر به متعلق و معادي همسر آنها از يكي كه دختر چهار

بودند/ كنيزان از دختران و
زمـان تـا هادي>ع9 امام ما موKي و ميرفتند سليمان نزد ماليات و جنگ كارگزاران
جـّدم بـه نـامهها ايـن امـام>ع9, شـهادت هـنگام تـا و ميكرد مكاتبه او با سليمان مرگ
جـدم بـا پـيوست وقـوع بـه غـيبت كه زماني تا زمان>ع9 امام و ميرسيد محمدسليمان
حديثروايت ما خاندان افراد كثر ا و ميكرد مكاتبه مرگپدرش سليمانپساز محمدبن

ميكردند/
شصتتن اسامي وي كه كرد نقل برايم بود, حديث راويان از كه حجاج عبدا�بن ابو
جعفر ابو است/ كرده گردآوري ميكردند, روايت حديث اعين خاندان از كه را افرادي از
چهل طول در اعين خاندان كه كرده اساتيدشروايت از شيباني Kحق محمدبن احمدبن
بجاي پسري كه اين مگر نميُمرد آنها از مردي هيچ و داشتهاند حديث راوي چهل سال,
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تسلط همام سعدبن بني قلمرو در شيبان بني برخانههاي آنها رو اين از ميشد, متولد او
جعفر امام ما, سرور ميخوانند, نماز آن در كه آنهاست به متعلق خطه مسجد و يافتند
هم به نزديك اعين بني خانههاي محله اين در گزارد/ نماز رفتو مسجد آن به صادق>ع9

دارند/ قرار
اسـارت در را او شيبان, قبيله از مردي كه بود رومي بردهاي اعين, گويد: غالب ابو
اعـين, كرد/ تربيت خوبي به را او و پذيرفت فرزندي به و داد پرورش و كرد خريداري
موKيش روزي شد/ اديب و استاد زمينه, اين در گرفتو فرا ادبياترا و كرد حفظ را قرآن
نزد تو با من دوستِي خير, گفت: اعين كنم/ منسوب خودم به را تو ميخواهي گفت: او به
از پـدرش شـد, بـزرگ اعـين كـه هـنگامي است, محبوبتر خويشاوندي و نسبت از من
بود غسان قبيلة از او كه شده نقل بود/ َسنسن نامش راهبو وي آمد, او نزد روم سرزمين
اسPم سرزمين وارد نامه امان با او گويند برخي شد/ روم سرزمين وارد اسPم آغاز در و
عـبدالمـلك از: عـبارتند اعين فرزنداِن گردد/ باز كشورش به و ببيند را فرزندش تا شد
خـاندان برجسـته شخصيتهاي از اينها اعين, بني عبدالرحمن و بكير و زراره و وحمران
تعداد نيستند/ معروف اعين خاندان از مليك مالكو قعنبو ولي ميروند شمار به اعين
نخستين او گويند: ميگفتند/ اKسود ُاّم او به كه داشتند هم خواهري استو هشتتن آنها

يافت/ گاهي آ مطلب اين از كابلي خالد ابي طريق از كه بود كسي
سـپس يافت, اطPع مطلب اين از ميثم صاحبن طريق از عبدالملک نخست گويند:
زراره, و حمزه ابا حمران, اباجهم, بكير, كنية شد, مطلع كابلي خالد ابي وسيلة به حمران

بود/ علي ابا
شـما بـراي بتوانم كه است آن از بيشتر شده, نقل اعين خاندان فضايل دربارة آنچه
اهل مذهب به قعنب مليكو اعين, فرزند دو است/ موجود حديث كتابهاي در و بنويسم
بكير, زراره, از: عبارتند اعين فرزندان كردند/ مخالفت برادرانشان با و گرويدند, سنت
كـه حـمران و قعنب همچنين و مليك ضريس, موسي, مالك عبدالرحمن, عبدالملك,

ميباشد/ تن َده آنها تعداد
سعيد محمدبن احمدبن عباس ابي از علوي حمزه حسنبن محمد ابي از مغيره ابن
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اعـين, فـرزندان كه كرده روايت دارد, شهرت بسيار احاديث نقل به كه كوفي عقده بن
تـرديدي دانشوي و شـناخت در است/ نكرده كر ذ را آنها اسامي اما بودند نفر هفده

نيست/
شيعيان از بزرگ خانداني آنها بود, ثعلب بني پيشواي وي تغلبي: حيان خاندان ـ ٨
بـودند/ مـعروف داشـتند, تغلب قبيلة به كه نسبتي و شغل اين به و بودند كوفه صراف
برادرانش و تغلبي صيرفي حيان بن عمار اسحاقبن از: عبارتند قبيله اين افراد از برخي
بشر و اسحاق, پسران يعقوب, و محمد فرزندانشان يونسو يوسفو قيسو و اسماعيل
عـليبن و اسـحاق يعقوببن محمدبن و بشر عبدالرحمنبن اسماعيل/ پسر دو علي و
روايت صادق>ع9 امام از كه بودند راوياني از حيان بن عمار پدرشان و يعقوب بن محمد
بشـربن و عـمار يـونسبـن و عمار اسحاقبن رجالش كتاب در طوسي شيخ ميكردند/
صـادق>ع9 امـام يـاران از نيز را بشر عبدالرحمنبن و عمار بن بشر واحمدبن اسماعيل
امام ياران شمار در را عمار اسماعيلبن عليبن رجالش كتاب در برقي است, برشمرده

است/ كرده كر ذ كاظم>ع9
آنهاست از نعيم عبدالرحمنبن است/ بزرگي خاندان غامدي: ازدي نعيم خاندان ـ ٩
و موسي و محمد پسر بكر آنها فرزندان و بودند عبدالسPم و شديد و محمد پسرانش و

ميروند/ شمار به خاندان اين افراد از مثني پسر جعفر و عبدالسPم فرزندان مثني
و داشت نام ميمون كه ارا ابي بود, بجلي كنده قبيله پيمان هم كه ارا ابي خاندان ـ ١٠
و وعـلي بشير فرزند اسحاق و ميمون پسران شجره و بشير و بود وابش قبيله پيمان هم
>ع9 امامان از كه است شيعه خاندانهاي از يكي كه ارا ابي آل بودند, شجره پسر دو حسن

آنهاست/ ميان در اعتمادي مورد و ثقه افراد و ميكردند روايت
روايت صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام از ميمون بن شجرة عليبن گويد: نجاشي>ره9
مورد افرادي آنها همة و ميكرد نقل احاديثي آنها از نيز شجره برادرشحسنبن ميكرد,
آن از فضال عليبن حسنبن استو كتابي داراي علي, بودند/ محترم و نفوذ با و اعتماد
محمد حسنبن كردهاند/ كر ذ كتابي او براي نيز >ره9 شيخ فهرست در ميكرد/ حديثنقل
كـتاب در >ره9 شـيخ و كردهانـد روايت او از نيز قرشي اسماعيل قاسمبن و سماعه بن
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همچنين است/ شمرده صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام ياران زمرة در را نبال بشير رجالش
را نبال بشير واسحاقبن خوانده شيباني را او و كرده كر ذ را مطلب رجالشهمين در برقي
رشـيد كه است شخصي همان , كه ارا ابو اين است/ آورده باقر>ع9 امام ياران شمار در
دارد داستاني و بود تعقيبوي در زياد عبيدا�بن كه هنگامي شد, پنهان وي نزد هجري

است/ شده كر ذ ٣٠٧ ص هجري, رشيد حادثة در كه
و ايـوب , اديـم فـرزندانش است, جعفي پيشواي حر اين و حرجعفي خاندان ـ ١١
او است/ كرده كر ذ فهرستش در را آنها نام نجاشي, هستند/ صادق>ع9 امام ياران از زكريا
نسبت زكريا به را كتابي و كرده تأييد و تصديق را آنها و ثابت اثري نيز ايوب و اديم براي
شـهرت اديـم بـرادر عـنوان بـه ايـوب است; ايوب و اديم برادر وي است: گفته و داده
است/ داده قرار كتابي را اثرش و كرده تأييد را او فهرستش در نيز طوسي شيخ داشت,

صـحيح سـخن و است, شده ديده ابجر ابن حر, ابن جاي به نسخهها از بعضي در
گذشت/ كه است همان

واو كرده كر ذ را شاعر و شجاع سواركار, حر عبيدا�بن فهرستشنام آغاز در نجاشي
وي نزد است: وگفته برشمرده بوده, پشگام تأليف زمينه در كه ما شايستة پيشينيان از را

ميكند/ روايت مؤمنان>ع9 امير از را آن در موجود روايات كه است نسخهاي
اصـيل عربي و كوفه بزرگان از ُجعفي ُخزيم مجمعبن عبيدا�بن همان عبيدا� اين
پيشتر زيرا ميشدند محسوب جعفي غPمان از كه نبود اديم برادران زمرة در او و است/
وجود زيادي فاصله اديم طبقة عبيدا�و طبقة ميان بعPوه, بود/ اصيل عرب او كه گفتيم

شمرد]/ بر اديم برادران از را او نميتوان كه ] دارد
شمرده ما شايسته پيشينيان از شخصرا اين چگونه كه شگفتم در >ره9 نجاشي از من
حضرت>ع9 كه اين با نكرد ياري را حسين>ع9 امام كه است كسي او كه حالي در است,
به اسبشرا و ورزيد امتناع حضرت>ع9 كمك از او ولي خواست ياري او از رفتو او نزد
رو وي از حسـين>ع9 امـام امّـا دهـد نجات را خودش آن وسيلة به تا كرد عرضه ايشان
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نميجويم/ ياري كنندگان گمراه از من :٥١. كهف ١ـ

پس , ١( عضدا المضلين متخذ كنت ما (و نداريم, نيازي واسبت تو به ما فرمود: و گرداند
از كـه درحـالي ولي كـرد قـيام حسـين>ع9 امـام خـونخواهـي به مختار همراه وي آن از
حومة به برداشت, خود براي را عطايا وي زيرا بازگشت بود, ك خشمنا اشتر ابراهيمبن
برد/ يغما به را اموالشان و كشت را كارگزاران و كرد غارت را روستاها كرد, حمله كوفه
دارد اشعاري باره اين در او است/ معروف داستانش كه رفت زبير مصعببن نزد سپس
هـمراه او خونخواهـي و حسين>ع9 امام ياري از چون و ميكند تأسف اظهار آن در كه

ميخورد/ افسوس است, مانده باز مختار
شود خارج بدنش از روح بود نزديك كه طوري به شد, پشيمان خيلي او ميگويند:
يكي يابد: نجات ميرفتكه اميد دليل دو به و بود كار نابه ولي اعتقاد نيك مردي او چون
فرمود امر او به كه او به نسبت حسين>ع9 امام عطوفت مهربانيو ديگري خوبشو عقيدة
افكند آتش در رو به را او خداوند, و نشنود را حسين>ع9 امام نداي تا بگريزد محلش از

است/ گاه آ او حقيقتحال به خداوند كه
و باقر>ع9 امام ياران از الياس عمروبن ابوالياس آنها از يكي بجلي, الياس خاندان ـ ١٢

ميكرد/ روايت بزرگوار دو آن از كه است صادق>ع9 امام
صادق>ع9 امام ياران از شيخي و عمر الياسبن پسرش و جبله ابن كه دارد كتابي وي

مخلصبود/ شيعيان از واو كردند روايت وي از را كتاب آن
جّد وي است/ روايتكرده وي از را آن اشعري علي حسنبن استكه كتابي داراي او
بـودند/ مـعروف خزاز وشاء و لقب اين به آنها و بود الياس دختري نوة علي, حسنبن
اعتمادي مورد افراد آنها همة كه يعقوبورقيم عمرو, از عبارتند عمرو الياسبن فرزندان

ميكردند/ روايت نيز صادق>ع9 امام از كه هستند
او كتابرجالش در شيخ كه اسدي بنيسار ميمونة ابي فرزند او عبدربه, خاندان ـ ١٣
فـرزندانش و است كـوفي مـوKي او است: گفته و شمرده بر صادق>ع9 امام ياران از را

هستند/ عبدالخالق اسماعيلبن و عبدالخالق عبدالرحيم, وهب, شهاب,
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مـيمونةبن ابـي فرزند عبدربه عبدالخالقبن اسماعيبن گويد: فهرستش در نجاشي
بـود, شـيعه خـاندان واز مـا فقهاي و برجسته اصحاب از يكي اسد, بني پيشواي يسار
آنها همة و داشت نام عبدالخاق پدرش و بودند وهب و عبدالرحيم شهاب, او عموهاي
خود و ميكردند روايت صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام از كه هستند اطميناني مورد افراد
گروهي كه دارد كتابي وي است/ كرده حديث نقل كاظم>ع9 امام صادقو امام از اسماعيل

كردهاند/ روايت وي از را آن خالد محمدبن جمله از
خاندان پيمان هم اسدي, يسار بن ميمونة ابي فرزند عبدربه وهببن گويد: همچنين
بوده اعتماد مورد و ثقه نيز عبدالخالق است/ بوده عبدربه شهاببن برادر و قعين نصربن

دادهاند/ وي به را كتابي محبوب حسنبن جمله از گروهي كه
در طوسي شيخ و دارد كتابي او كه كرده نقل عمير ابي فرزند گويد: شهاب دربارة وي

است/ داده قرار مرجع كتابشرا و كرده كر ذ را آن فهرستش
عـبدربه فرزندان وهب و عبدالخالق و عبدالرحيم و شهاب گويد: رجالش در كشي

ميشدند/ محسوب اسد بني شايسته پيمانان هم شمار در و هستند
حـصينبن بـن بسـطام است: گـفته فـهرستش در نـجاشي سـبره, ابـي خاندان ـ ١٤
شيعيان از عموهايش و پدر و بسطام بود/ واسماعيل َخيثمه زادة برادر جعفي, عبدالرحيم
كـوفه در جـعفي تـبار از خاندانـي آنها بود/ اسماعيل آنها مشهورترين و بودند برجسته
عبدالرحمن بن خيثمة ميتوان ميان آن از و ميگويند سبره ابي فرزندان آنان به كه هستند
از جعفي نعمان بن عمرو محمدبن كه دارد كتابي او برد/ نام را مسعود عبدا�بن دوست

ميكرد/ روايت آن
يـاران زمرة در را كوفي جعفي عبدالرحمن اسماعيلبن نام رجالش در طوسي شيخ
عامربن طفيل ابا از و بود تابعي او است: گفته و كرده كر ذ صادق>ع9 امام و باقر>ع9 امام
طفيل وابا بود شنيده احاديثي بودند امام>ع9 دو آن اصحاب از كه خيثمه برادرش و واثله
بود/ صادق>ع9 امام اصحاب شمار در بنحصين بسطام نهاد/ وي بر را عبدالرحمن ابا كنيه
مـورد و ثـقه افـراد همه سوقه, فرزندان محمد و زياد حفصو سوقه, خاندان ـ ١٥
حـريث عـمروبن غـPم عـمري, سـوقه حـفصبـن ميگويد: نجاشي هستند, اطميناني
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نـوح, ابوالعباسبـن ميكرد/ روايت كاظم>ع9 امام و صادق>ع9 امام از او بود/ مخزومي
حفص, برادران است/ كرده كر ذ >ع9 كاظم امام و صادق>ع9 امام ياران شمار در حفصرا
نقل روايت كاظم>ع9 امام و صادق>ع9 امام از حفص از بيش سوقه فرزندان محمد و زياد
حـديث عـلي>ع9 حضرت از و وائله بن عامر طفيل ابي از نيز سوقه محمدبن كردهاند/

است/ كرده نقل را اسPم امّت تفرقه
نكنيد/ اقتدا ناصبي شخص به فرمود: ايشان كه كرده روايت باقر>ع9 امام از زياد

عثمان طوسي شيخ و ميكند روايت آن از عمير ابي محمدبن كه دارد كتابي حفص
شمار در را كوفي اباالحسن عبدا� بن حريز غPم بجلي, سوقه زيدبن و كوفي سوقه بن
بـعيد و هسـتند حـفص بـرادران نفر دو آن ظاهرا است/ كرده كر ذ صادق>ع9 امام ياران

باشند/ نفر يك زياد و زيد كه نيست
هستند, عبدالرحمن و حسين و وعلي محمد فرزندانش صحاف, نعيم خاندان ـ ١٦
اعـتماد مـورد و ثقه اسد, بني وابستگان از صحاف نعيم بن حسين است: گفته نجاشي
كتابي وي ميكردند/ روايت صادق>ع9 امام از كه هستند محمد و علي برادرانش و است

است/ كرده نقل رواياتي آن از عمير ابي ابن كه دارد
از صحاف نعيم عبدالرحمنبن گويد: عبده محمدبن از نقل به منتاب حاتم عثمانبن
بود/ ماهري متكلم حسين, برادرش و نهاد جاي بر فرزنداني خود از اسد, بني وابستگان

دارد/ كتابي وي عمير, ابي ابن روايت به جمله, آن واز بسيار روايات به
در را محمد و برادرانشحسين و كوفي صحاف نعيم عليبن رجالش در طوسي شيخ

است/ برده نام صادق>ع9 امام ياران زمرة
اول نفر سه هستند, عطيه فرزندان جعفر حسنو عليو و محمد و عطيه خاندان ـ ١٧
موKيي كوفي حنّاط عطيه حسنبن گويد: نجاشي ميباشند/ اعتماد مورد و ثقه افرادي
كردهاند/ روايت صادق>ع9 امام از آنها همه كه هستند وعلي محمد برادرانش و بود ثقه
وعليبن است ناب ابو محاربي دغشي عطيه به حسن همان كوفي حنّاط عطيه حسنبن
در گويد: نجاشي ميكرد/ جدشروايت و پدر از كه بود وي نوادگان از حسن ابراهيمبن

باشد/ كرده كر ذ او براي كتابي كه نيافتم را كسي شيعيان, ميان
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دوران در وي بـود/ كـوفي وجـعفر حسـن برادر حناط, عطيه محمدبن گفت: سپس
داده نسبت وي به را كتابي عمير, ابي ابن است, كرده روايت صادق>ع9 امام از كودكي

است/
به را آن عمير, ابي ابن كه دارد كتابي عطيه, عليبن ميگويد: فهرست در طوسي شيخ
نكردند روايت ائمه>ع9 از كه كساني باب در رجالش در همچنين است/ داده نسبت وي
ق9 / >ه ٢٠٧ سال در وي كرد روايت حناط ابراهيم عليبن از را اصولي حميد, ميگويد:
سپرده ك خا به سهله مسجد كنار و گزارد نماز او بر علوي محمد ابراهيمبن گذشتو در

شد/
اين از پيش كه باشد حناط عطيه حسنبن ابراهيمبن عليبن شخصهمان اين شايد
به حناط جاي به >ره9 شيخ رجال كتاب از نسخههايي در و شد, كر ذ نجاشي سخن در

است/ آمده خيّاط غلط
ميان آن از بودند, آنها پيمانان هم از يا بجيل قبيله از بزرگي خاندان رباط, بني ـ ١٨
عـبدا�, از: عـبارتند آنها مشاهير برد, نام را آثاري صاحبان و ثقه افراد راويان, ميتوان
جعفر حسن, عليبن رباط, عبدا�بن محمدبن رباط, فرزندان يونس و اسحاق حسن,
است كساني از او و رباط اسحاقبن محمدبن محمدبن و رباط اسحاقبن محمدبن بن
شـده شـناخته خاندان ازاين كه است كسي آخرين و شده كر ذ غيبه كتاب در نامش كه

است/
و مـيكرد روايت صـادق>ع9 امام از وي كوفي, بجلي رباط حسنبن گويد: نجاشي
حسـنبـن از را آن كـه دارد كـتابي وي هسـتند, وي بـرادران عـبدا� و يونس و اسحاق

است/ كرده روايت محبوب
نـام را محمد محمدبن و محمد جعفربن و حسن عليبن و عبدا� محمدبن سپس
كرده تصديق و تأييد را آنها حالهايشان شرح در و داده نسبت آنها به را كتابهايي و برده
مورد عبدا� محمدبن فرزندش حال شرح در را رباط عبدا�بن طور همين وي است/

است/ داده قرار تأييد
حسن نامهاي به بودند برادر چهار رباط, فرزندان كه گفت صباح نصربن گويد: كشي
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زيادي فرزندان او بودند, صادق>ع9 امام ياران جزو آنها همة كه يونس و علي و حسين و

بودند/ حديث راوي كه داشت
عبدالملك و وعبدالحميد عبدالرحمن و يزيد و داود او فرزندان فرقد, خاندان ـ ١٩
ابا كنيهاش و نصري اسدي سمال ابي آل غPم فرقد داودبن است: گفته نجاشي بودند,
روايت كاظم>ع9 امام و صادق امام از و بود اطمينان مورد و ثقه و كوفه اهل وي بود/ يزيد

داشتند/ نام عبدالحميد و عبدالرحمن و يزيد برادرانش ميكرد,
ابراهيم و يحيي صفوانبن همچون شيعيان از گروهي بود, ثقه داود, گويد: فضال ابن

دادهاند/ نسبت او به كتابي سمال ابي بن
نقل نصر ابي محمدبن احمدبن از شيخ و كرده كر ذ فهرستنامشرا در طوسي شيخ
به كاظم>ع9 امام و صادق امام ياران از را او رجالش كتاب در و دارد كتابي داود كه كرده

است/ دانسته ثقه را واو آورده شمار
امام اصحاب زمرة در را فرقد فرزندان عبدالملك و عبدالحميد يزيد, همچنين وي
و بود داود برادر او ميگويد: عبدالملك باره در طوسي شيخ است/ كرده كر ذ صادق>ع9

ميدانست/ نهدي را يزيد
خاندان اين از ايوب برادرزادهاش و نوح برادرش و دراج جميلبن دراج, خاندان ـ ٢٠
صـبيحبـن ابـي دراج, كـنيه و است كـرده كر ذ را دراج جميلبن نام نيز نجاشي هستند/
برجسته افراد از يكي و ما بزرگ محمد ابو ميگويد: فضال ابن بود نخعي علي ابو عبدا�
وي است/ روايتكرده جعفر>ع9 موسيبن امام و صادق>ع9 امام از جميل بود, خاندانش
شيعيان جمله از نيز قاضي دراج بن نوح برادرش ميكرد, نقل زراره, طريق از را احاديث
و شد/ نابينا عمرش اواخر در و بود بزرگتر نوح از وي ميكرد, مخفي مذهبشرا ولي بود
از مطالبي عمير ابي ابن كه دارد كتابي وي يافت/ وفات رضا>ع9 امام دوران در سرانجام
و مأخذ كتابشرا و دانسته ثقه را او فهرست در طوسي شيخ است, كرده نقل را كتاب آن

است/ داده قرار مرجع
بـزرگواري و بودن ثقه به او است/ شمرده اجماع صاحبان از را او رجالش در كشي
راثـقه او عسكـري>ع9 حسـن وامـام بود چنين نيز ايوب زادهاش برادر و داشت شهرت
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دانستند/

حسـن امـام و هـادي>ع9 امـام وكيل ابوالحسين, نخعي نوح ايوببن گويد: نجاشي
تقوا با بسيار وي بود/ آنان اطمينان مورد داشتو بلندي مقام آنها نزد و بود عسكري>ع9
واز داشت/ برعهده را كوفه قضاوت دراج پدرشنوحبن بود, ثقه روايات نقل در و عابد و
ولي كرده روايت صادق>ع9 امام ياران از گروهي از ايوب بود/ برخوردار سالمي عقيده
است/ نكرده نقل مطلبي نوح ايوببن حسنبن دراج فرزندان از وعمويشو پدر از هرگز
جمله از وي دادند شهادت سعيد عثمانبن وكالت به كه بود شاهدي چهل از يكي وي
شده تصريح حضرت>ع9 آن امامت به كه گفت و ديد را قائم>ع9 حضرت كه است كساني

است/
عـمار بـن مـعاوية پدر عمار بود, آنها پيشواي وي دهني, بجلي عمار, خاندان ـ ٢١
و گـويند مـعاويه برخـي شده, اختPف پدرش نام در بود/ معاويه ابو كنيهاش و مشهور

كردهاند/ كر ذ عبدا� خباببن ابومعاويه را نامش ديگر برخي
افـراد از و ثـقه مـردي دهـني, عـبدا� خباببـن معاويه ابي بن عمار گويد: نجاشي

بود/ مردم ميان سرشناس
كر ذ را آن نديم ابن كه دارد كتابي دهني معاويه بن عمار است: گفته فهرست در شيخ
عماربن او است: گفته و برشمرده صادق>ع9 امام ياران از را او رجالش كتاب در و كرده
كردهاند, تعبير بجلي غلط به را عجلي ولي است, كوفي دهني عجلي معاويه ابي خباب
دو در شـيخ>ره9 سـخن خPف اين و نيست ما از عمار است: چنين نجاشي كPم ظاهر
شـده كر ذ آن در شيعه مؤلفان اسامي كه است كتابي آن و است فهرست بويژه كتابش

است/
نسـبت مـا بـه و دانسته ثقه كرده, ستايش را او برده, نام عمار از سنت اهل علماي

دادهاند/
كـوفي بـجلي مـعاويه ابـو است, شـده كر ذ ُدْهني معاويه بن عمار تقريب, كتاب در

گذشت/ در ق9 / >ه ١٣٣ درسال و بود پنجم طبقه شيعيان از صدوق
ابي فرزند را او نيز برخي كردهاند, كر ذ معاويه بن عمار را نامش الكمال تهذيب در
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معاويةبن پدر نفيلو حكمبن پيمان هم كوفي بجلي دهني ابنخباب صالحو وابن معاويه
است/ انـمار غـوثبـن احمسبـن اسلمبن بن معاوية فرزند همان دهن ميدانند, عمار
حاتم ابو معينو يحييبن از منصور و اسحاق پدرشو از نقل به حنبل احمدبن عبدا�بن

است/ اعتماد مورد و ثقه شخصي عذره دهنبن عبدالقيسبن گويند: نسائي و
سـفيان از نقل به مدائني عليبن است/ كرده كر ذ ثقات كتاب در را او نام حبان ابن
بود؟ چه او جرم گفتم: كرد/ قطع را عمار زانوي دو كوفه فرماندار مروان بشربن ميگويد:
گروهي بخاري بجز سپرد, جان ق9 / >ه ١٣٣ سال در عمار سرانجام تشّيع, جرم به گفت:

كردهاند/ روايت وي از
شـيخ هسـتند: شـيعه فـاضل علماي و اصحاب بزرگان از عمار بن معاوية فرزندش
استوي كرده كر ذ را كتابهايش و شمرده بر طايفه اين از را او فهرست در >ره9 طوسي

است/ كرده نقل سكين محمدبن و يحيي بن صفوان و عمير ابي ابن از را كتابها اين
دهني عبدا� خباببن معاويه ابي بن عمار بن معاوية فهرستشگويد: در نجاشي>ره9
و واKمقام سروري سرشناسو شيعيان از يكي او ـ است دجيله قبيله از شاخهاي دهن ـ
كرده روايت كاظم>ع9 موسي امام و صادق>ع9 امام از وي بود, اعتماد مورد و پايه بلند
ابن مانند شيعيان از زيادي گروه است/ حج كتاب آنها از يكي كه دارد كتابهايي او است/

دادهاند/ نسبت او به را كتاب آن عمير, ابي
بن معاوية كه است آمده حجر ابن تقريب در گذشت, در ق9 / >ه ١٧٥ سال در معاويه
كه است مطالبي مؤيد او استو شيعيان هشتم طبقه از صدوق دهني معاويه ابي بن عمار

كرديم/ بيان گذشته در
حارثي قاسم عبدا�بن دربارة نجاشي كه است مطالبي درستكارياش عدالتو گواه
معاويه و كرد اختPلحواسپيدا عبدا� سپس بود, عمار بن معاوية دوست او است: گفته
يعقوب يونسبن مادر و دهني عمار دختر و عمار بن معاوية خواهر منيه شد, جدا او از
بود, رضا>ع9 حضرت و كاظم>ع9 امام و صادق>ع9 امام خاص اصحاب از دهني بجلي

است/ گفته يونس حال شرح در نجاشي را مطالب اين
از وي بود/ عمار نوادگان از ديگر يكي عمار, بن معاوية حكيمبن معاويةبن محمدبن



٥١٧ . كوفه دانشور خاندانهاي
امـام دربـارة كـه بـود كسـاني جمله واز ميرفت شمار به عسكري>ع9 حسن امام ياران
وي كه شده روايت است/ كرده نقل را احاديثي عمري سعيد عثمانبن وكالت و زمان>ع9
داشت حضور بودند, شيعه سران از نفر چهل كه شاهدان شمار در امام>ع9 تعيين هنگام
خاندان از كه است كسي آخرين او كنون تا و است محمد رياست و عظمت بيانگر اينها

است/ شده شناخته عمار



كوفه تاريخ . ٥١٨
مKحظه

كـوفه در كه را تابعي ٨٥٠ تعداد حال شرح ٦ جلد كبري طبقات كتاب در سعد ابن
و ساختند خانه كوفه در برايخودشان آنان از بسياري كه است, كرده كر ذ گزيدند, اقامت
و معنوي واKي مقام داراي آنها بيشتر شدند, عهدهدار را حكومتي مسئوليتهاي نيز برخي
ميگرفتند صحابه از را احاديث كه بودند حديث راويان از همگي و رهبري بلند جايگاه
كه چنان ميبردند, بهره علي>ع9 حضرت مؤمنان امير علم شهر دروازه سرشار منبع واز
امـام مانند بخش هدايت امامان از را علم كه كساني و حديث حافظان از بسياري گروه
جـعفر امـام و بـاقر>ع9 محمد امام العابدين>ع9 زين حضرت حسين>ع9 امام حسن>ع9,

مراجـعه رجال فرهنگهاي از آن جز و داود ابن رجال و نجاشي وفهرست فهرستش و طوسي شيخ رجال به م/١ـ ـ كرديم كر ذ خ�صه طور به را دانشور خاندانهاي از برخي گذشته در ما كنيد,

كه اين از پس ويژه به / كردند١ اقامت كوفه در ميگرفتند فرا ائمه>ع9 ساير و صادق>ع9
امام از كه كساني خصوص به و پرداختند, دانش و علم ترويج به و شدند كوفه وارد آنها
يافت/ گسترش آن دامنة شد شكوفا دانش و علم كه عصري در كردند روايت صادق>ع9
بـراي پـيروانشـان و عـباسيان رسـيدن قـدرت به و امويان حكومت فروپاشي خPل در
برنامههاي و طرح تا نيافتند فرصتي آن از پس عباسيان زيرا شد, فراهم فرصتي امام>ع9
و پـيامبر>ص9 جدش احاديث >ع9 صادق امام و ببرند بين از را گرايشهايشان با مخالف

كند/ پرا جهان سراسر در را وي علوم و داد انتشار را هدايتبخشخويش پدران
سـال مـتوفاي كـوفي هـمدانـي سـعيد محمدبن احمدبن عقده ابوالعباسبن حافظ
ميكردند, نقل حديث صادق>ع9 امام از كه اشخاصي اسامي بارة در كتابي ق9 / ٣٣٣>ه
حديثي نفر هر براي كتاب آن در وي كرد/ كر ذ را نفر ٤٠٠٠ حال شرح آن در و آورد گرد

است/ آورده بود, كرده روايت كه را
چهار ميشد پرسيده صادق>ع9 امام از كه پرسشهايي پاسخهاي باره در نفر چهارصد

بازگشت به فهرست



٥١٩ . م%حظه
دسـترس در آنها از بسياري وامروزه ناميدند اربعمائه اصول را آن و نوشتند كتاب صد
و مـاند كـوفه در سـال دو مدت به سفاح العباس ابي روزگار در حضرت>ع9 آن است,
چشمة از تا ميآمدند حضرت آن نزد انفرادي و گروهي صورت به راهها تمام از شيعيان
آن از احاديثي مختلف علوم زمينة در و شوند سيراب دانشوي و علم سرشار و گوارا

بود/ قيس عبد بني محله در صادق>ع9 امام سكونت محل كنند/ روايت حضرت
كثرت سبب به رفتم, صادق>ع9 امام نزد حيره <به ميگويد: هPلي معروف محمدبن
خود نزد و ديد مرا حضرت>ع9 رسيد فرا چهارم روز چون ببينيم/ را او نتوانستم جمعيت
امـير مـرقد سـوي بـه >ع9 حـضرت شـدند/ كـنده پـرا وي پـيرامـون از مردم خواند, فرا
سخن ميرفتم, حضرت آن همراه كه حالي در رفتم, وي دنبال به كرد حركت مؤمنان>ع9

ميشنيدم>/ را او
>منظورش مسجد اين در من گفت: قمي عيسي به بجلي وشاء زياد عليبن حسنبن
روايت صادق>ع9 امام از من ميگفتند همه كه ديدم حديث راوي نهصد بود9 كوفه مسجد

ميكنم/
كنده مقيم ـ كوفي عباد جريربن غPم ـ جريري بكري سعيد ابو رباح تغلببن ابانبن

او صداقت به ما بود/ راستگويي و قدر عالي شيعة و كوفه اهل تغلب بن Jابان گويد: ا7عتدال ميزان در ذهبي در١ـ است جايز گذاري بدعت دانستن ثقه چگونه بگويد شخصي گر ا نداريم, كاري او بدعت به ولي اينمعتقديم او جواب بدانيم؟ عادل را گذاري بدعت چگونه و است درستي و كمال و عدالت ثقه معناي كه ازحالي بسياري دروغگويي, و غلو بدون تشيع يا تشيع غلو مانند كوچك بدعت است: قسم دو بر بدعت كه رداست آنها حديث گر ا براين بنا هستند, گونه اين راستگويي و پارسايي و دينداري وجود با پيروانشان و ويتابعان ك�م در بنابراين Hاست آشكاري فساد و زيان اين و ميرود ميان از نيز HصJپيامبر آثار از بسياري راشود, شيعه پيشينه سخن اين از تو H///ميرود ميان از پيامبران آثار از بسياري شود, رد آنها حديث گر Jا م/بينديش ـ مييابي در آن جز و كوفه در اول دوران در را آنان فزوني و علم در

نقل حديث صادق>ع9 امام از همه از بيش كه است كساني از ق١9 / >ه ١٤١ سال متوفاي
است/ كرده روايت حديث ٣٠٠٠٠ حضرت>ع9 آن از وي است/ كرده

سال متوفاي كوفي طائفي سمان اعور اوقصطحان جعفر ابو رياح مسلمبن محمدبن
باقر>ع9 امام پدرش و صادق>ع9 امام از زيادي احاديث كه است كساني از ق9 / >ه ١٠٥



كوفه تاريخ . ٥٢٠
است/ كرده نقل حديث ٤٠٠٠ حضرت دو آن از وي كرد, روايت

و يـافت وفات ق9 / >ه ١٢٨ سال در وي آنهاست, جمله از نيز جعفي يزيد جابربن
كرد/ روايت همام امام دو آن از حديث ٩٠٠٠٠

كـه كسـاني كـردند, يـاري را حسين>ع9 امام عاشورا روز در كوفيان از زيادي تعداد
كـه هسـتند افـرادي آنها رسيدند, شهادت به و شدند آزموده خوبي به يافتند, سعادت
را آنها كامل اعتماد و آزمود را آنها قابليتهاي شناختو را آنها درستي به حسين>ع9 >امام
ك پا و باوفا ياراني همراهي از نبرد هنگام تا شد باعث امام>ع9 آزمونهاي و آورد دست به
چـنين بـه كـه يافت ميتوان را كنندهاي قيام كمتر شود/ برخوردار اخPص با برادراني و
مـبالغهاي كـمترين يارانش توصيف هنگام حضرت>ع9 گفتار در ما بيابد, دست افرادي
خـاندانـي و خـود يـاران از بـهتر يـارانـي من بعد <اما ميفرمايد: كه هنگامي نمييابيم,
طوري همان كردند وي نثار را جانشان آنها ندارم> سراغ خاندانم از باوفاتر و نيكوكارتر
كشـته سرانجام آنان شود9/ شهيد آنها از پيش تا ميخواست خدا از حضرت>ع9 آن كه
بهشت و راحتي و آسودگي سوي به گذشته مصلحان و پيامبران>ع9 راه آنها راه و شدند
دست جاودانه و عالي زندگاني به و شدند راحت فاني دنياي رنجهاي و درد از آنها بود/

شدند/ سعادتمند و يافتند
به امام هرگاه و بودند كاري فدا احساس و شور از سرشار حسين>ع9 امام پيروان بله,
او نـزد جـانفشاني بـراي و مـيدادنـد قـرار خـود زره را دلهـا مـيداد, جنگ اجازه آنها
از يكي به حسين>ع9 امام كه زمان هر ميگردد چراغ گرد كه پروانهاي مانند و ميشتافتند
بـاز ديگـر كـه مـيكرد حـافظي خـدا كسـي مانند حضرت با او ميداد, نبرد اجازه آنها
مقدس هدف تا ميشتافتند دشمنان سوي به امام>ع9 خيمهگاه از تير مانند آنها نميگردد/
و حاضر افراد ترديد شكو رفتن بين از باعث كه استوار دKيل و رسا رجزهاي با را خود
و بودند نابينا و گنگ و كر شنوندگان ولي بخشند تحقق ميشد, نزديك و دور در غايب
و بينش بيم, و ترس و بود كرده كور را ديدگانشان طمع و وحرص نميفهميدند چيزي
از و ميانديشيدند زياد ابن درهمهاي به تنها كه بهطوري بود گرفته بر در را آنها فراست
پند هيچ بدهد اهميت نان و شمشير به تنها كه كسي و ميهراسيدند او كيفر و مجازات



٥٢١ . م%حظه
نگرداند/ باز راهش از را او دليلي هيچ و نبخشد سود را او واندرزي

مظاهر حبيببن مانند كردند, ياري را حسين>ع9 امام كوفه از بزرگي قهرمانان آري,
اسدي مسهر قيسبن مشرفي, همداني خضير بريربن اسدي, عوسجه مسلمبن اسدي,
عابسبن صائدي, همداني عمرو ثمامه ابي صيداوي, اسدي خالد عمروبن صيداوي,
مذحجي مسروق حجاجبن شبامي, همداني اسعد حنظلةبن كري, شا همداني شيب ابي
قـين بـن زهير خزرجي, انصاري قرظه عمروبن جعفي, مذحجي مغفل يزيدبن جعفي,
بـه كـه كسـاني آنـان جز و رياحي زيد حربن ازدي, اعرج كثير مسلمبن بجلي, انماري

چـاپ نـجفي, سماوي محمد شيخ بزرگ ع�مه تأليف انصارالحسين�ع� في ابصارالعين كتاب به كنيد رجوع م/١ـ ـ نجف

/ آمدند١ نايل شهادت سعادتو
است نـمايان دوطـرفش از فـضلونسب نور دو دارد پيشانينوراني كه سپيد هرمرد
بلند و سبك ونيزههاي شمشيرها جا درآن ميشوند نمايان زيرنيزهها افرادي سپيدهدم
به سرنيزه هرگاه و ميگيرند انس سPحها و نيزهها با كه دليري سواران ميخورند تكان
و مـيروند مـرگ دنـبال به اشتياق روي از آنها ميشوند مسرور و ميآيد,شاد در صدا
را مرگ سرورشان خاطر به استو شيرين دهانشان سفيددر عسل شمشيرمانند ضربت

والنسب الفــضل حــانبيه مــن نــــوران له الجـبين وضـاح ابـيض كـل مــن السـلب٢ـ القــنا و فــيها البــيض تــ�عب غـررا القـنا تـحت لهـم العفاة طــربواتجلو القــنا ورق ســــجعت فكــــلما سـمرا سـمرالقـنا اتـخذوا الضـربفــوارس افـواهـها فـي الضــرب كــانما لغــايته شــوقا الردي اpدبيســـتنجعون بــه ايــثار كــل مــــا و قــــصدا سـيدهم دون من بالردي واستأثروا

/ نيست٢ كمال ادبو از خودگذشتگي از و ايثار هر و دادند ترجيح
عندربهم احياء بل @امواتا ا سبيل في ُقتِلُوا الذيَن ْحَسبَنَّ تَ 0 (و رسيدند, شهادت به آنها

آنـها بـلكه مـردگانند, شـدهانـد كشـته خدا راه در كه آنها مبر گمان هرگز Hپيامبر Jاي :١٦٩. عمران آل سوره ميشوند/٣ـ داده روزي پروردگارشان نزد و زندهاند

يرزقون)/٣
باد/ راهشان بدرقه آينده امتهاي خير كر ذ و جاودان همواره شكوهشان با تاريخ و آنان



كوفه تاريخ . ٥٢٢
كوفه در علوي و طالبي خاندانهاي

داراي آنـها از بـرخـي نـبودند, كـم كوفه در علوي خاندانهاي و طالبي خانوادههاي
علي>ع9 حضرت مؤمنان امير خPفت با كه دوراني در بويژه بودند, نيز كميت قدرتوحا
بر را آن فرهنگي و اجرايي امور سرپرستي و رياست آنها ميان از افرادي و شد شكوفا

م/ ـ كنيد رجوع كتاب اين ٢٢٦ ـ ٢٢٠ صص نقابت مبحث به ١ـ

افتخار علي>ع9 حضرت پيشوايشان به انتساب اثر بر آنان كه اين بر افزون , گرفتند١ عهده
از برخي فرزندان كه ك تابنا دودمان و عالي شرافت آن يعني داشتند نيز را بودن علوي

بودند/ جاي بر ق9 / >ه هشتم قرن تا آنها
و <مشـجر> در شـناس نسب نجفي كه را علوي خاندانهاي از بعضي ذيل, در اينك
ميكنيم: كر ذ كردهاند, تصريح بدان شناسان نسب ساير مجديو الطالبو صاحبعمدة

دارد/ كوفه در بستگاني وي مسلم, محمدبن حسينبن عبدا�بن خاندان ـ ١
كرام ابي بن داود عليبن فرزندان از كه قزويني انقPبي حسين, عبدا� ابي خاندان ـ ٢

بود/ >ره9 طيار جعفر عبدا�بن عبدا�بن رييسبن محمد عبدا�بن
عبدا�بن مسلمبن عبدا�بن مسلمبن عبدا�بن به آنها نسب كه جعفر خاندان ـ ٣

ميشود/ منتهي >ره9 طالب ابي عقيلبن محمدبن
بود, عيسي ابا كنيهاش داشتو شهرت غريزه ابن به علي پدرشان غريزه, خاندان ـ ٤
امام زيدبن قاسمبنحسنبن بطحانيبن محمد هارونبن محمدبن حسينبن فرزند وي

بود/ حسين>ع9
به ملقب كه يحيي عمربن احمدبن حسينبن زيدبن عبدا�حسينبن ابي خاندان ـ ٥

بود/ حصا
يـحييبن بـن طـاهر احمدبن كاسبن ابن به معروف كوفه در فقيه طاهر خاندان ـ ٦

بازگشت به فهرست



٥٢٣ . كوفه در علوي و طالبي خاندانهاي
شهيد>ع9/ زيد حسينبن بن يحيي

محمدبن جعفربن محمدبن عبدا�بن هيجاء ابي شريف به كه سخطه, خاندان ـ ٧
بود/ منتسب >ع9 شهيد زيد حسينبن يحييبن يحييبن حسينبن

عـليبن احـمدبـن محمدبن قاسمبن محمدبن هيجاء ابي به كه عراقي خاندان ـ ٨
بود/ منتسب شهيد>ع9 زيد عيسيبن بن محمد عليبن بن حسين

محمدبن فرزند او شناس, نسب و بزرگوار الحسن, ابي ابراهيم عليبن خاندان ـ ٩
ابـي عـليبـن حسينبن عليبن بن اصغر حسين عبيدا�بن بن جواني محمد بن حسن
همان و يافت پرورش كوفه در و شد متولد مدينه در ابراهيم عليبن اين بود/ طالب>ع9
كر ذ را او نام فهرستش در نجاشي دارد, قرار كنده از بعد آرامگاهش رفت, دنيا از نيز جا
از حسن عبداoبن يحييبن اخبار و فخ صاحب كـتاباخبارالحسين است: گفته و كرده
در روستايي به جواني ميكند/ كر ذ كتاب دو اين روايات نقل در را او شيوة سپس اوست,

است/ منسوب جوانيه نام به مدينه
آمد, ميان به وي از كري ذ گذشته در كه اصغر حسين عبيدا�بن عليبن خاندان ـ ١٠
حـضور كـوفه در السرايا ابي همراه او بود متدين و پارسا علي, صالح/ زوج الحسن ابي

است/ كرده كر ذ فهرست در نجاشي را مطلب داشتواين
نـام بـه سـخاوتمند و پـارسا شـريف, مردي فرزند زاهد كوفي محمد خاندان ـ ١١

شد/ كر ذ نامش كه بود اصغر حسين بن عبيدا� عليبن ابراهيمبن
امير محمد علي ابي احولبن مسلم العPء ابي عمربن علي ابي مختار خاندان ـ ١٢

بود/ حسني زكّيه نفس صاحب محمد, اشتربن عبدا� محمدبن امير فرزند حاجيان
شد/ كر ذ او نام قب� كه بطحاني محمد ابراهيمبن حسنبن خاندان ـ ١٣

مـحمد ابراهيمبن كوفيبن محمد بن تكة به ملقب خمره, القاسم ابي خاندان ـ ١٤
بطحاني/

بطحاني/ محمد ابراهيمبن كوفيبن محمد محمدبن ابي كبر ا ابراهيم خاندان ـ ١٥
ابراهيمبن كوفيبن محمد طنجيربن به ملقب مصاب علي الحسن ابي خاندان ـ ١٦

بطحاني/ محمد
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بطحاني/ محمد ابراهيمبن كوفيبن محمد عبدا�بن ابي جعفر خاندان ـ ١٧

افراد و رؤسا از يكي وي بطحاني, محمد هارونبن محمدبن عيسيبن خاندان ـ ١٨
بود/ كوفه سرشناس

بطحاني/ محمد ابراهيمبن محمدبن بن حمزة حسنبن محمد ابي خاندان ـ ١٩
بطحاني/ محمد قاسمبن محمدبن ابراهيمبن احمدبن العباس ابي خاندان ـ ٢٠

بطحاني/ محمد قاسمبن محمدبن ابراهيمبن خاندان ـ ٢١
برسيبن حسين عليبن حسنبن عليبن فرزند عالم محمد عبدا� ابي خاندان ـ ٢٢

بود/ كوفه در بطحاني محمد قاسمبن عبدالرحمنبن
بود/ بطحاني قاسم عبدالرحمن عبدا�بن ابا او كنيه حسين, برسي خاندان ـ ٢٣

كه معيه عليبن محمدبنحسنبن جعفربن محمدبن عليحسنبن ابي خاندان ـ ٢٤
عمربنحسن ابراهيم ديباجبن اسماعيل حسنبنحسنبن ويپسر اوست, مادر نام معيه

است/ حسن>ع9 امام فرزند مثني
عليبن كوفيبن عبدالعظيمبنحسين محمد ابي به منسوب عبدالعظيم, خاندان ـ ٢٥

معيه/
و مـقام داراي سـليمان بـرسي, اسـماعيل فـرزندان از بـرسي سليمان خاندان ـ ٢٦

بود/ كوفه در پيشينهاي
و عـلي>ع9 حسنبن زيد حسنبن قاسمبن بطحانيبن محمد عليبن خاندان ـ ٢٧

بود/ كوفه كم حا و امير علي
حسين>ع9/ عليبن زيدبن حسينبن اصغربن علي بن كبر ا محمد خاندان ـ ٢٨

شد/ آويخته دار به كناسه در كه حسين>ع9 عليبن فرزند شهيد زيد خاندان ـ ٢٩
و فـاضل , نـيكوكار شـخصي قـاسم اصغر, حسين عبدا�بن قاسمبن خاندان ـ ٣٠

بودند/ كوفه در خانوادهاش ولي بود طبرستان كن سا
زيـن امـام فـرزند اصـغر, عـلي افـطسبـن حسـن مكـوفبـن حسـن خـاندان ـ ٣١

كرد/ تبعيد كوفه به را او زيد, بن ورقاء ولي بود مكه در حسن ابتدا العابدين>ع9
افطس/ حسينبن عليبن حسينبن احمدبن فرزند كوفي, عباسجمال خاندان ـ ٣٢
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زيد بن صوفة بنحسين حمزة فرزند داعي احمد طيب ابي به كده بقبقو خاندان ـ ٣٣
محمد جعفربن عبدا�بن ثانيبن جعفر المذريبن راس عبدا� ثالثبن جعفر طويلبن

هستند/ منتسب علي>ع9 حضرت مؤمنان امير فرزند حنفيه بن
عـباسبن عـبيدا�بـن حسنبن اميربن عبيدا� عبدا�بن اسماعيلبن خاندان ـ ٣٤

طالب>ع9/ ابي بن علي
صوفي محمد حسنبن فرزند كوفي كا سيد زيد بن حمزة به غارات ابي خاندان ـ ٣٥

شد/ خواهد بيان صوفي خاندان در نسبوي كه است منسوب
مـحمدبن هـارونبـن يحييبن زواريق صاحب فرزند محمد بن حمزة خاندان ـ ٣٦

حسني/ شجري محمدبن حسنبن محمدبن القاسم ابي حسنبن
حسني/ شجري عبدالرحمن سيدبن علي حسنبن خاندان ـ ٣٧

اعـور حسن فرزند كوفه رئيس حسين عبدا� ابي فرزندان آنها و اشتر خاندان ـ ٣٨
حسن محضبن عبدا� بن زكية نفس صاحب پسر كابلي اشتر عبدا� محمدبن جوادبن
سپس ماندند باقي ششم قرن تا آنان از گروهي هستند/ مجتبي>ع9 حسن امام فرزند مثني

رفتند/ ميان از
حسينبن فرزند كوفه كم حا همدانيو محدث و عالم محمد طالب, ابي خاندان ـ ٣٩
كه بود اعور حسن فرزند كوفه كم حا محمد جعفر ابي عليبن حسينبن بن علي بن حسن

شد/ كر ذ او نام قب�
احـمدبن قـاسمبـن فـرزند كوفه رييس حسين قاسمبن محمد ابي به سبيعيان ـ ٤٠
آنها ميباشند, منتسب مجتبي>ع9 حسن امام فرزند زيد شديدبنحسبن علي عبدا�بن
بود/ علويان بزرگان از سبيعي قاسم و بودند منسوب سبيعيه نام به كوفه در محلهاي به

ديباجبن اسماعيل معيةبنحسنبنحسنبن عليبن حسنبن طاهر ابي خاندان ـ ٤١
از داشت فرزنداني كوفه در وي مجتبي>ع9/ حسن امام فرزند مثني حسن عمربن ابراهيم
است حسن طاهر ابي بن جعفر محمدبن حسنبن بن عبدالجبار شناس نسب عالم جمله

اوست/ به منسوب كوفه عبدالجبار مسجد و شد, كر ذ نامش كه
حسنبن عبدا�بن فرزند كوفه كم حا عبيدا� ادرعبن محمد جعفر ابي خاندان ـ ٤٢
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ابـو مـؤمنان>ع9 امـير علي حسنبن امام فرزند حسن جعفربن بن حسن غداربن جعفر
وفات كوفه در وي بود/ آن جز و ماوراءالنهر خراسان, كوفه, سرپرست ادرع محمد جعفر

شد/ سپرده ك خا به دركناسه يافتو
كاظم>ع9/ موسي امام فرزند عباس قاسمبن احمدبن خاندان ـ ٤٣

ابـي بـن محمد حارث ابي يحييبن فرزند محمد محمدبن باع, طويل خاندان ـ ٤٤
مـحدث مـحمد الحسـن ابي عبدا�بن طاهر ابي بن ديلمية ابن به معروف علي الحسن
فـرزند مرتضي ابراهيم بن شجة ابي موسي بن قطيعي حسين طاهربن طيب ابي فرزند

كاظم>ع9/ موسي امام
و علي ابي او كنيه حمصو قاضي ابراهيم بن عمر شريف, بركات ابي خاندان ـ ٤٥
يحييبن بن حمزة عليبن حسينبن دانقينبن علي احمدبن محمدبن محمدبن فرزند

است/ شهيد>ع9 زيد فرزند الدمعه ذي حسين
نحوي, شناس, زبان اديب, وي سپرد, جان ق9 / >ه ٥٣٩ سال در شريف ابوالبركات

ميكرد/ نقل حديث زياد و بود المذهب زيدي فقيه, راستگو,
شد/ كر ذ او نام پيشتر كه عمر بركات ابي شريف برادر عمار, خاندان ـ ٤٦

ـ كـوفه روستاهاي از يكي اقساس به منسوب ـ اقساسي اصغر محمد خاندان ـ ٤٧
شهيد>ع9/ زيد فرزند عبره ذي حسين يحييبن فرزند

شد/ كر ذ نامش كه اقساسي محمد زاهدبن علي محمدبن جعفر ابي خاندان ـ ٤٨
مـحمدبـن عـليبـن محمدبن حسنبن محمدبن يحييبن محمد ابي خاندان ـ ٤٩
در واندي ٤٧٠ سال در يحيي محمد ابو شهيد>ع9, زيد فرزند عبره ذي حسين يحييبن

شد/ كر ذ او نام قب� سپرد/ جان كوفه
است/ كرده كر ذ اقساس مادة در البلدان معجم در را مطالب اين ياقوت

عليبن الحسن ابي صابونيبن محمد الفضل ابي فرزندان آنها صابوني, خاندان ـ ٥٠
فرزند عبره ذي حسين يحييبن بن كتيلة علي حسينبن بن اسود زيد محمدبن غنائم ابي

بودند/ شهيد>ع9 زيد
زيد حسينبن يحييبن فرزند وي بود/ حسين ابا او كنية عمر, يحييبن خاندان ـ ٥١
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بـراي دعـوت بـا كـه بود زيديه مذهب پيشوايان از يكي و شاهي فرماندار و شهيد>ع9
پـارساترين از وي كـرد/ قيام باشد پيامبر>ص9 خاندان رضايت مورد كه كسي حكومت
نـيكوكاري در و داشت ابـوطالب خاندان زنان به نسبت سنگيني مسئوليت و بود مردم
حسـنبـن دخـتر حسـن ام مـادرش و مـيانـداخت زحـمت بـه را خود آنها به واحسان
در مستعين حكومت دوران در وي بود/ >ره9 طيار جعفر عبدا�بن اسماعيلبن عبدا�بن
واقعه اين برد/ سامرا به سرشرا و جنگيد او با طاهر عبدا�بن محمدبن و كرد قيام كوفه

داد/ رخ ق9 / >ه ٢٥٠ سال در
فـدانبـن حسـين جنديبن زيد فارسبن عيسي محمدبن فوارس ابي خاندان ـ ٥٢
در قبيلهاي خاندان اين شهيد>ع9/ زيد فرزند دمعه ذي حسين يحييبن بن عمر بن محمد

ميرفت/ شمار به كوفه
احمد فرزند شناس نسب حسين فرزند او ـ عمر عم به معروف ـ زيد خاندان ـ ٥٣

بود/ شهيد>ع9 زيد فرزند عبره ذي حسين يحييبن بن عمر محدثبن
اشـلبـن ابـراهـيم بـن جـعفر مـحمدبـن قاسمبـن فرزندان آنها قاسم, خاندان ـ ٥٤
عـليبـن حسـنبـن جراربن علي الحسن ابي محمدبن جعفر ابي ابن ابراهيم محمدبن
>ع9 العـابدين زيـن امـام فـرزند اصغر حسين اعرجبن عبيدا� صالحبن علي ابراهيمبن

بودند/
عليبن ثالثبن عبيدا� بن اشتر محمد الحسين ابي امام به منسوب اشتر خاندان ـ ٥٥
اثـر سـبب بـه وي شد/ كر ذ نامش قب� كه اعرج عبيدا� صالحبن علي ثانيبن عبيدا�
بود/ زده شمشير با را او زيدي فدان غPم و شد ملقب اشتر به صورتشبود به كه ضربتي
قـصيدهاي او مدح در داشت وي به كه عPقهاي روي از متنبي طيب ابو مشهور, شاعر

است: چنين قصيده اين نخست بيت است/ ثبت ديوانش اول در كه سرود
از تو جدايي موجب كه را چه هر خداوند فريفت را تو آن گلزار كه خانهاي به خوشا

خــردها عــنك مــابان ابـــعد اغـيدها ك سـبا بدار اه� /١ـ كناد١ دور است, شده آنان
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ميكند: ياد ضربت آن از شعر اين با و

مــحمدها لهــا اتــيحت كــما لهـا اتيح ضربة لي ليت يا ١ـ

/ بود١ كرده اصابت من به شد محمد نثار كه ضربتي كاش اي
حكـومت و رفـتند كـوفه بـه آنها گذاشت/ برجاي خود از فرزند واندي بيست اشتر
و است عبيدا� فرزندان براي زمين و خدا آن از آسمان گفتند: مردم كه جا آن تا كردند
كه كساني حسينيو آنها زيرا كرديم كر ذ گذشته در كه هستند اشتري فرزندان جز به آنها

بودند/ حسني رفتند, كوفه به
شـناس نسب تـقي الديـن جـPل مـحمدبـن طالب ابي عبدالحميدبن خاندان ـ ٥٦
فاضلو دانشمند, عبدالحميد حسيني, علوي اسامه عبدا�بن طالب, ابي عبدالحميدبن
٦٦٦ سال در و شد عهدهدار را كوفه نجفو سرپرستي جدش مانند و بود شناس نسب
مـحمدبن سـيد پسـرش كـرديم, كـر ذ نـقابت مـبحث در را او نـام و سپرد جان ق9 / >ه
ق9 / ٦٣٧>ه سال در وي بود/ خاندان بزرگ و پارسا پرهيزكار, بزرگوار, مردي عبدالحميد

درگذشت/ ق9 / >ه ٦٩٧ سال اKول ربيع ماه در و آمد دنيا به
مـحمد الفـتح ابـي بـن مـحمد حسين ابي حسنبن علي ابي محمدبن خاندان ـ ٥٧
الحسـن ابـي امـير بـن مـحمد الفتح ابي امير عبدا�بن طاهر ابي فرزند كوفه سرپرست

شد/ كر ذ نامش اين از پيش كه اشتر محمد
شد/ كر ذ نامش كه است محمد برادر وي حسن, علي ابي فوارسبن خاندان ـ ٥٨

كـه است مـحمد و فوارس برادر او بود, اباالحسن او كنيه شاب, علي خاندان ـ ٥٩
رماحيه نجفو در و ماندهاند برجاي آنها از كه افرادي وامروزه آمد ميان به آنها از كري ذ

دارند/ شهرت فتال خاندان به دارند سكونت
احمدبن شرف شهاب محمدبن گويند: ا�, هبة الدين شرف جعفر ابي خاندان ـ ٦٠

شد/ كر ذ نامش گذشته در كه بود كوفه سرپرست محمد فتح ابي بن عمر محمد ابي
آن كر ذ كه اشتر محمدبن فرج ابي محمدبن غنائم ابي محمدبن فرج ابي خاندان ـ ٦١

گذشت/
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است/ مـنسوب حاجيان امير احول مسلم عPء ابي عليبن به مصابيح خاندان ـ ٦٢
شد/ بيان نامش كه بود اشتر محمد امير فرزند حاجيان امير محمد علي ابي فرزند وي

حسينبن احمدبن مخيطبن حسين به كه بود كوفه در معروفي خاندان مخائطه ـ ٦٣
حسـيني نسـابه يـحيي بـن طـاهر عبيدا�بن قاسمبن احمد ابي امير بن داود هاشم ابي
در و بود كوفه زمامدار ماه هفت او بود پارسا و عابد مردي مخيط حسين بود/ منسوب
نزد بود سگگزيده كه را شخصي هرگاه زيرا دادند, مخيط لقب او به داشت/ اقامت مصر
جـّد او شـد/ مـلقب نـام بـدين لذا بـياوريد/ سوزني من براي ميگفت: ميآوردند, وي

بود/ مدينه مخائطة
عـلي افـطسبـن حسـن مكفوفبن حسن قاسمبن لقب آن و شعرابط خاندان ـ ٦٤

است/ العابدين>ع9 زين امام بن اصغر
حسـين بـن حـمزة داعـيبـن احـمد عبدا�بـن صياد محمد به صياد, خاندان ـ ٦٥
عـبدا�بـن ثـانيبـن جـعفر مـذريبـن رأس عبدا� ثالث جعفر طويلبن زيد صوفةبن

است/ منسوب علي>ع9 حضرت مؤمنان امير بن حنفية محمدبن جعفربن
شد, كر نامشذ كه صوفه الحسين بن حمزة القاسمحسينبن ابي به ايسر خاندان ـ ٦٦

شدهاند/ داده نسبت
مدينه و مكه القضاة قاضي امير عبيدا� حسنبن عبدا�بن موسيبن خاندان ـ ٦٧
اطروش مPح نام به موسي اين علي>ع9, حضرت فرزند عباس عبيدا�بن فرزندحسنبن

داشت/ شهرت نيز شجاع
منسوب طحان يحيي به و داشتند سكونت زرقا درب محله در صوفي خاندان ـ ٦٨
يـحييبـن طـيب ابـي فـرزند نـجف سـرپرست حسـن القـاسم ابي فرزند وي بودهاند,
مؤمنان امير فرزند اطرف عمر محمدبن عبدا�بن صالحبن يحيي صوفيبن حسنمحمد
آنها بودند/ كوفه در صوفي خاندان از افرادي ق9 / >ه ٨٠٠ سال تا و بود علي>ع9 حضرت
آنـان از برخـي بودند/ آن اطراف و كوفه در زيادي زمينهاي داراي و ثروتمند اشخاصي

شدند/ عهدهدار را نجف اشراف و بزرگان سرپرستي
كه صوفي محمد محمدبنحسنبن طالب ابي بن عليبنحسن به قفج خاندان ـ ٦٩



كوفه تاريخ . ٥٣٠
ميباشند/ منسوب گذشت, وي كر ذ

است/ منسوب كرديم, كر ذ نامشرا كه صوفي محمد عبدا�بن به لين خاندان ـ ٧٠



٥٣١ . كوفه نحويان
كوفه نحويان

ميان ادبي مناظرههاي بارة در كوتاهي توضيح بصريان و كوفيان ميان تفاخر مبحث در
آنها ميان لغت و ادبيات نحو, مانند عربي مسائل از بسياري در كرديم/ بيان گروه دو اين
براي و ميداد نسبت دو آن از يكي رابه خود گروهي هر كه طوري به ميداد, رخ درگيري

بود/ يافته تشكيل گروهي حزبو آنها از يك هر
كـتابش در ق9 / >ه ٥٧٧ سـال مـتوفاي انـباري وفـاء ابـي عبدالرحمنبن ابوالبركات
١٩١٣م9 سـال پـاريس >چاپ كوفي و بصري نحويان ميان الخ-ف مسائل في ا�نصاف

است/ رسانده مسأله ١٠٢ به را آنها و كرده كر ذ را گروه دو اين ميان اختPفي مسائل
كتابش در ق9 / >ه ٦١٦ سال متوفاي ضرير نحوي حسين عبدا�بن َعكبري ابوالبقاء
است/ كرده پيروي ابوالبركات از والكوفيين9 البصيريين بين الخPف مسائل في >التبيين
افزوده بدان مسأله دو اياس ابن از نقل به ق9 / >ه ٩١١ سال متوفاي سيوطي الدين جPل

كنيد9/ مراجعه حيدرآباد چاپ ,١٤٧ ص ج٢, والنظائرله كتابا�شباه >به است
و بصره از سيبويه ميان كه است ادبي مناظرههاي مشهورترين از وعقرب زنبور مسأله
ياري را او هم وامين ميداد درس رشيد فرزند امين به كسائي گرفت, در كوفه از كسائي
دارد/ بستگي نحويان از يكي پيروزي ديارشبه مردم همه كاميابي گويي كه چنان ميكرد,
بـه عباسي كمان حا توجه و اعتنا ميزان تا ميكنيم كر ذ را زنبور مسأله خPصه اينك

شود/ آشكار شما براي علمي مسائل
بـه بـصره از سيبويه اتفاقا ميداد/ آموزش امين به و داشت اقامت بغداد در كسائي
مناظره به بسياري امور در يكديگر با و آورد گرد مجلسي در را دو آن امين و آمد بغداد
را عرب المثلهاي ضرب از يكي كسائي بود, عقرب و زنبور مسأله آنها از يكي پرداختند,
مشخصشد استولي گزندهتر عقرب از زنبور كه ميكردم >گمان كرد: كر بدينصورتذ
گونه اين المثل ضرب گفت: سيبويه اياها9 هو فاذا است, عقرب مانند زنبور گزندگي كه

بازگشت به فهرست



كوفه تاريخ . ٥٣٢
توافق سرانجام بحثپرداختند به طوKني مدت و است/ صحيح هوهي9 >فاذا بلكه نيست
باشد, نشده آميخته شهر مردم كPم با سخنش كه كنند مراجعه اصيل عربي به تا كردند
فرا را عرب اين سبب بدين بود, استادش زيرا داشت بسيار توجه عنايتو كسائي به امين
او به امين كرد/ تكرار را سيبويه سخنان همان نيز او كرد سؤال او از باره اين در و خواند

گفت:
من از زبانم مورد اين >در عربگفت: بگويي9 سخن كسائي مانند كه ميخواستيم >ما
تا گذاشتند قرار عرب با كسائي و امين ميگويد/9 صحيح سخن تنها زيرا نميكند پيروي
كدام با حق گفتند كساييچنين و <سيبويه كه بپرسد او از شخصي و شود تشكيل مجلسي

است9>/ كسايي با >حق بگويد: وعرب آنهاست؟ از يك
تشكيل سيبويه و امين حضور با مجلسي آن از پس است>/ ممكن <اين گفت: عرب
عرب نزد را مسأله گاه آن شد, حاضر نيز عرب شخص آن آمدند/ گرد نحو بزرگان و شد
سـيبويه است/> عـرب كـPم آن و است صحيح كسايي <سخن ميگفت و كردند مطرح
گران وي بر پيشامد اين كردند/ جانبداري كسائي از و داشتند روا ستم او به آنها كه فهميد
باز بصره به و ماند ايران در مرگ زمان تا و شد خارج بغداد از ايران كشور قصد به لذا آمد

نگشت/
راويان نحويان, و شد شكوفا كوفه در بسياري علوم سوم قرن از بخشي و دوم قرن در
ايـن <در گـفتهانـد: بـرخـي كـردند/ ظـهور برجستهاي شاعران و اديبان حافظان, حديث
كه حالي در ميكردند, استفاده بصريان از كوفه مردم و بود جسته پيشي بصره زمينهها
تـحقيق اهـل آنـها كـه بـودند معتقد زيرا بجويند بهره كوفه مردم از نداشتند تمايل آنها
علمي مسائل زمينه در كوفه مردم از بصريان از يكي كه نشده مشاهده كنون تا و نيستند/
و جامعتر بيشتر, كوفه در شعر كه اين وجود با انصاري, زيد ابو بجز باشد كرده استفاده

است>/ ساختگي آنها از بسياري ولي بود بصره از كاملتر
كردند پيشرفت علمي مسائل در كوفه مردم از بسياري گروه كسائي, پيروزي از پس
همچون آنها از گروهي و ميشد قلمداد شهرش موفقيت سيبويه بر كسائي پيروزي زيرا

يافتند/ شهرت بغداد در سكيت ابن و ضرير معاويه بن هشام اعرابي, ابن فراء,



٥٣٣ . كوفه نحويان
جز نحو زمينه در و كرده ظهور كوفه در كه را نحوياني از گروهي اسامي ذيل در اينك
كه ميجوييم استناد مطالبي به آنها اسامي كر ذ در ميكنيم/ بيان كردند تأليف كتابهايي آن
والنحاة اللغويين كتابشطبقات در ق9 / >ه ٣٧٩ سال متوفاي اشبيلي زبيدي محمد ابوبكر
همچنين ـ ليدن چاپ مؤلفـ روزگار نزديكي تا اKسود ابي زمان وا�ندلساز المشرق في
سال ـ مصر چاپ ـ والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة كتاببغية در سيوطي الدين جPل

كردهاند: كر ذ ق9 / >ه ١٣٢٦
نهاد بنياد را نحو علم كه بود كسي نخستين ظالم, عمربن ظالمبن دؤلي: ابواKسود ـ ١
حضرت آن ياران واز تابعان بزرگان شمار در وي گرفت, فرا علي>ع9 حضرت از را آن و
شد عهدهدار را بصره قضاوت ابواKسود يافت, جنگصفينحضور در وي همراه كه بود
بـيماي بـا ق9 / >ه ٦٧ سـال در سرانجام و كرد گذاري نقطه را قرآن كه بود كسي اولين و

سپرد/ جان گير فرا طاعون
بود/ نحو در كوفيان واستاد ساره ابي حسنبن محمدبن نامش رواسي: جعفر ابو ـ ٢
كسائي استاد او كرد/ تأليف نحو درباره كتابي كوفيان سوي از كه بود كسي نخستين وي

گذشت/ در ق9 / >ه ١٩٠ سال حدود در و بود
سال در و ميفروخت مندرس لباسهاي و بود كسايي استاد هراء, مسلم معاذبن ـ ٣

سپرد/ جان ق9 / >ه ١٨٧
پـيشواي اسـد, خـاندان پـيمان هم كسايي, به معروف حمزه عليبن ابوالحسن ـ ٤
ميخواندند كسايي را او بود, قرآن مشهور قاري هفت از يكي لغتو نحو درعلم كوفيان
فرزند استاد وي شد/ كوفه وارد نوجواني سّن در او بست/ احرام كسايي با مكه در او زيرا

سپرد/ جان ري در ق9 / >ه ١٨٩ سال در و بود عباسي رشيد
هـمه سـرآمـد دانش و عـلم در او باهلي, عبدا� بن زياد يحييبن فراء ابوزكريا ـ ٥

يافت/ وفات مكه راه در ق9 / >ه ٢٠٧ سال در و بود كوفيان
و بود, كوفه قاضي وي هذلي, مسعود عبدا�بن عبدالرحمنبن معنبن قاسمبن ـ ٦

گذشت/ در ق9 / >ه ١٨٨ قولي به و ق9 / >ه ١٧٥ سال در
سال به وي عباسي, الرشيد هارون فرزند امين محمد مربي احمر, مبارك عليبن ـ ٧



كوفه تاريخ . ٥٣٤
رفت/ دنيا از مكه راه در ق9 / >ه ١٩٤

سرانجام و بود كسايي اصحاب بزرگان از يكي عبدا�, ابو ضرير معاويه بن هشام ـ ٨
درگذشت/ ق9 / >ه ٢٠٩ سال به

گرفت/ فرا نيز كسايي از را نحو علم او محمد, عبدالعزيزبن مكفوف طالب ابو ـ ٩
آموخت/ كسايي از را نحو نيز او سلمويه, ـ ١٠

گرفت/ فرا كسايي از را نحو نيزعلم وي بغوي: اسحاق ـ ١١
مـبارك عـليبـن از مسحل گويد: انباري ابوبكر خريش, عبدا�بن مسحل ابو ـ ١٢
كـتاب در نـديم ابن كرد, نقل نحو, در مثال شاهد عنوان به شعر بيت هزار چهل احمر

است/ ناميده عبدالوهاب را او و كرده كر ذ را وي نام فهرست,
ميزيست/ عباسي مهدي عصر در او جعفي, قتيبه ـ ١٣

كتاببلغه مؤلف بود, اصبهاني ابوعبدالرحمن او كنيه اذاني, از مهران بن قتيبة ـ ١٤
وپس بود او همراه گرفتو فرا كسايي از را نحو علم و بود كوفه نحويان از يكي وي گويد:

شد/ نحويان پيشواي وي از
از را النحو في كتابالحدود او سلمه, مفضلبن پدر محمد ابو عاصم بن سلمة ـ ١٥

كرد/ روايت فراء
اصمعي از احاديثي او بود, محمد ابو كنيهاش طوال/ عبدا� احمدبن عبدا�بن ـ ١٦

يافت/ وفات ق9 / >ه ٢٤٣ سال در سرانجام و كرد, نقل
در ق9 / >ه ٢٥١ سال حدود در و بود ثعلب استاد وي قادم, عبدا�بن محمدبن ـ ١٧

رفت/ دنيا از معتز خPفت زمان
عيد روز در و شد متولد ق9 / >ه ١٦١ سال در ضرير جعفر ابو سعدان محمدبن ـ ١٨

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٢٣١ سال قربان
وي بود, عباسي محمد عباسبن پيمان هم و جعفر ابو او كنيه حبيب, محمدبن ـ ١٩
در ق9 / >ه ٢٤٥ سال حجه ذي ماه در كه ميرفت شمار به ثعلب قبيله بزرگان داناترين از

يافت/ وفات سامراء
بود, شيبان خاندان پيمان هم ثعلب به معروف زيد يحييبن احمدبن عباس ابو ـ ٢٠



٥٣٥ . كوفه نحويان
درگذشت/ ق9 / >ه ٢٩١ سال در و شد متولد ق9 / >ه ٢٠٠ سال در او

مـردم واز تبار يهودي ثعلب, اصحاب بزرگان از يكي ضرير, حائك هارونبن ـ ٢١
بود/ حيره

و شد حامضملقب به اخPقي بد سبب به حامض, محمد سليمانبن موسي ابو ـ ٢٢
سپرد/ جان ق9 / >ه ٣٠٥ سال در

و عبدالمطلب عباسبن معبدبن فرزندان از معبدي, عبدا� محمدبن احمدبن ـ ٢٣
درگذشت/ ق9 / >ه ٢٩٢ سال در ميرفتو شمار به ثعلب ياران

سال در قولي به و ق9 / >ه ٣٠٧ سال در انباري, بشاربنحسن قاسمبن محمدبن ـ ٢٤
رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٣٢٨

سليمانمغيرة بن عرفة محمدبن ابراهيمبن فرزند و عبدا� ابو كنيهاش نفطويه, ـ ٢٥
سپرد/ جان ق9 / >ه ٣٢٢ سال در كه بود ازدي عتكي صفره ابي مهلببن حبيببن بن

ق9 / >ه ٣٣٢ سال در و بود هذلي ابوالعباس كنيهاش يونس, حسنبن محمدبن ـ ٢٦
يافت/ وفات

فراء دوست عاصم بن سلمة از را نحو علم وي جعفر, ابو غساني فرج محمدبن ـ ٢٧
كرد/ كسب

دانشمندان و بزرگان از وي صعودا, به معروف سعيد ابو اسدي هبيره محمدبن ـ ٢٨
بود/ معتز عبدا�بن كسان و نزديكان ميرفتواز شمار به كوفه

عـراق در فـصيح فـخرالديـنبـن حـنفي كوفي همداني احمد عليبن احمدبن ـ ٢٩
درگذشت/ ق9 / >ه ٧٥٥ سال شعبان ماه در داشتوي شهرت

٤٧٧ سـال در وي عباس, ابو مسيكي ناقد زيدبن احمدبن يحييبن احمدبن ـ ٣٠
سپرد/ جان ق9 / >ه ٥٥٩ سال در و آمد دنيا به ق9 / >ه

وي / بـود اسـحاق ابـو كـنيهاش حران, مقيم كوفي راشد اسحاقبن ابراهيمبن ـ ٣١
است/ كرده روايت حمزه از را قرآن قرائت

در ق9 / >ه ٢٧٥ سال در يشكري, محمد ابو يعقوب بن عمر بن عنبسة بن جعفر ـ ٣٢
رفت/ دنيا از كوفه



كوفه تاريخ . ٥٣٦
ميگفتند, نيز عاتكواسدي ابن او به معاويه, بن نضر خاندان از عائذ بن جويرية ـ ٣٣

رفتند/ سفيان ابي بن معاوية نزد كه است كساني شمار در وي
نـجار ابـن بـه معروف تميمي, ابوالحسين هارون محمدبن جعفربن محمدبن ـ ٣٤
سال در او ميشود روايت بسيار وي از و كرد تأليف كوفه تاريخ درباره كتابي او كوفي,
درگذشت/ ق9 / >ه ٤٦٠ سال اKولي جمادي ماه در و آمد دنيا به كوفه در ق9 / >ه ٣٠٣

جـامع مسجد در سال ٤٣ او نقار, به معروف عون حسنبن بن داود حسنبن ـ ٣٥
سپرد/ جان ق9 / >ه ٣٥٢ سال در و كرد تأليف را نحو اصول وي بود, جماعت امام كوفه
وي بود/ كوفي انباري تنوخي سعيد ابو او كنيه بهلول, اسحاقبن هيثمبن بن داود ـ ٣٦

رفت/ دنيا از انبار شهر در سالگي ٨٨ سن در ق9 / >ه ٣١٦ سال در
اوست, تـاليف دريـد ابـن مـقصوره شـرح الدين, عفيف كوفي محمد ربيعبن ـ ٣٧
آن در را او دستخط ق9 / >ه ٦٨٢ سال اKولي جمادي ماه در گفت: كتاببغيه در سيوطي

ديدم/ كتاب
را نـحو جـا آن كـه بـود مـحلي نـام رابيه رابيه, سعد به معروف شداد سعدبن ـ ٣٨

بود/ طبع شوخ شخصي و دؤلي, اKسود ابي گرد شا او ميداد, آموزش
٦٣٩ سال در فقيه, تقي ابو اسدي صالح عليبن بن جعفر عبدا�بن صالحبن ـ ٣٩

سپرد/ جان ق9 / >ه ٧٢٧ سال در و شد متولد ق9 / >ه
بود, نحو وعالم فقيه الدين جPل به معروف احمد عليبن احمدبن عبدا�بن ـ ٤٠

يافت/ وفات ق9 / >ه ٧٤٥ سال در و آمد دنيا به ق9 / >ه ٧٠٢ سال شوال ماه در وي
بود/ نحوي و شاعر او محمد, ابو خطابي, خطاب حرببن محمدبن عبدا�بن ـ ٤١

كرد/ تاليف نحو زمينه در كتاب چهار وي
از ديگر نفر چهار بخاريو عبدالرحمن, ابو خداء صهيب حميدبن فرزند عبيده ـ ٤٢

گذشت/ در ق9 / >ه ١٩٠ سال در سرانجام و كردهاند وايت اور
معاني كتابهاي و نحو علل باره در برهان مؤلفكتاب عبدوس, محمدبن عليبن ـ ٤٣

شعر/ ميزان و شعر
كوفي ابن به معروف و ابوالحسن كنيهاش اسدي, زبير عبيدبن محمدبن عليبن ـ ٤٤



٥٣٧ . كوفه نحويان
در وي بود, ظرافت و درستي به معروف خطي داراي ثعلبو اصحاب بزرگان از او بود/

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٣٤٨ سال قعده ذي ماه در و شد متولد ق9 / >ه ٢٥٤ سال
و فقه لغت, نحو, علم بزرگان از زيدي علوي محمد محمدبن ابراهيمبن بن عمر ـ ٤٥

سپرد/ جان ق9 / >ه ٥٣٩ سال در و آمد دنيا به ق9 / >ه ٤٤٢ سال در وي بود, حديث
كتاب گرفتو فرا سلمه مفضلبن از را نحو علم او موسي, ابو مردان عيسيبن ـ ٤٦

كرد/ تأليف روايتو را النحو اصول علي القياس
آموخت/ كسايي از را نحو علم وي ابوعباس, مقري عبدا� ابراهيمبن فضلبن ـ ٤٧
متوكل وزير خاقان فتحبن نزديكان از يكي طالب, ابو عاصم بن سلمة مفضلبن ـ ٤٨

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٢٥٠ سال حدود در و بود,
در و شد متولد ق9 / >ه ٧٠٨ سال در حارثي, سعيد احمدبن محمدبن يحييبن ـ ٤٩

يافت/ وفات كوفه در ق9 / >ه ٧٥٢ سال
لغت, قرآن, علم كوفيان, نحو استاد سكيت, يوسفبن ابو اسحاق يعقوببن ـ ٥٠
ديوانهاي تفسير و شعر معاني و نحو درباره بسياري كتابهاي او بود/ موثقي راوي و شعر
فـرزندان مـربي وي افزود, گفتند آنها درباره پيشينيان كه مطالبي بر و دارد, عرب شعر
گـردنش پشت از را زبانش داد دستور عباسي متوكل سرانجام بود او همنشين و متوكل
روز در حادثه اين است, شده كر ذ كتاببغيه در داستانش و سپرد, جان و آوردند بيرون
مادرش براي را او خونبهاي متوكل و داد روي ق9 / >ه ٢٤٤ سال رجب ماه پنجم دوشنبه
و ٤١٩ و ٤١٨ ص سيوطي, الوعاة كتاببغية در را او به مربوط مطالب ميتوانيد فرستاد,

كنيد/ مطالعه معجمها ساير



كوفه تاريخ . ٥٣٨
كوفه شناسان زبان

سـبك فـهم و الفـاظ مـعاني ثبت به پرداختند, قرآن تفسير به مسلمانان كه هنگامي
سـخنان, سـبكها, در بـررسي و بحث به را آنها مطلب واين شدند نيازمند آن, عبارات
مگر نماند, مصون فساد و ابهام از كار اين ولي داد/ سوق عرب ضربالمثلهاي و اشعار
قريش جاهليت, زمان در كه كساني ميكردند/ استفاده نشين بيابان عربهاي از كه زماني
نـزد تـا گـرفتند تصميم مسلمانان از گروهي لذا ميگزيدند, بر را آنان سبكهاي و الفاظ
معاني دربارة آنها از و كنند آوري گرد را المثلها ضرب و اشعار رفته نشين بيابان عربهاي
و صرف مانند آن به مربوط علوم با را امور اين وانجام كنند سؤال بيان روشهاي و الفاظ

ناميدند/ ادبيات بPغت, و نحو
را آن و رسانيدند ثبت به كتابها در و منتقل قبايل از را آن روشهاي و زبان كه كساني و

/١٠٥ ص ,١ ج سيوطي, مزهر كتاب ١ـ

آوري گرد به بيشتر عرب غير و بودند كوفه و بصره اهل تنها١ آوردند در علمي صورت به
بود/ عربها از بيش كار اين به آنها نياز زيرا داشتند, اشتغال آن قواعد و زبان

زمـينه در و داشـته, اشتغال وادبيات و زبان آوري گرد به كه كساني سابقهترين با از
سال در كه است تميمي عPء عمربن ابو بوده برخوردار بسيار قابليتهاي از روايت حفظو
فصيح عربهاي از كتابهايشكه و شد متولد مكه در وي يافت/ وفات كوفه در ق9 / >ه ١٥٤

م/ ـ ص٣٨٦ ج١, خلكان, ابن ا7عيان وفيات ٢ـ
>آنـچه مـيگفت: وجود اين با بود/٢ كرده پر را خانهاش سقف نزديك تا بود كرده نقل
شويد برخوردار بيشتري مطالب از بود قرار گر ا نيست, شما نزد اندكي جز گفته عرب

ميرسيد9/ شما به بسيار شعر و علم بايستي
پيشي ديگران از عراق در لغت ادبو جويندگان از بسياري گروه ق9 / >ه دوم قرن در
از: عـبارتند و مـيزيستند عـصر يك در كـه هستند نفر چهار آنها مشهورترين جستند,

بازگشت به فهرست



٥٣٩ . كوفه شناسان زبان
اول نـفر سه ميدانستند, كامل طور به را علم اين و خليل و اصمعي عبيده, ابو ابوزيد,

ص٢٠٢/ ج٢, مزهر; ١ـ

فرا كرديم كر ذ را نامش اين از پيش كه كوفي و عمر ابي از را قرائت١ و شعر نحو, لغت,
گرفتند/

عربها از كه آن جز يا گفتار المثل, ضرب شعر, همچون مطالبي در راويان و حافظان
تفسير زيرا ميكردند بررسي و دقت ميشنيدند, آنها معاني درباره آنچه و ميگرفتند فرا
كه چنان برگزيدند را متصل اسناد لغتروش نقل در آنها لذا داشت/ بستگي آنها به قرآن
به داشتند توجه حديث حفظ به كه طور همان مردم و ميكردند حديثچنين روايت در
چنان باشد عادل لغت كننده نقل بايد آنها نظر به زيرا ميورزيدند, اهتمام نيز لغت حفظ
بـا مـيباشد, حـديث تأويل و تفسير واسطة لغت زيرا است, شرط حديث ناقل در كه

آيند/ بر كار اين عهده از كام� نتوانستند آنها اين, وجود
به كوفه مردم يافت, انتقال جا بدان فرهنگ و علم و شد بنا بغداد شهر كه هنگامي
مـيگذاشـتند احترام آنها به وعباسيان ميرفتند جا آن به بيشتر بغداد به نزديكي سبب
يـاري را آنـها كـوفيان كردند, قيام حكومت به دستيابي براي عباسيان كه هنگامي چون
آنها بر و خواندند فرا خود نزد را كوفيان و دادند ترجيح بصره مردم بر را آنها خلفا كردند,
بي چيزهاي به و ورزيدند, تفاخر يافته, تمايل نادر روايتهاي به كوفه مردم گرفتند, آسان
دادند/ قرار توجه مورد را فرعي مسائل و كردند رها را مهم مسائل ميباليدند, ارزش

و شـمردند, بزرگ را خود كوفيان داشتند, مقدم را كوفه مردم عباسيان, كه هنگامي
زمينه در مجادلههايي شهر دو ميان لذا ورزند, تفاخر كرده, رقابت بصره اهل با خواستند
بود, آميخته مشتركو لغت علم ابتدا در گرفت, در لغت ادبياتو نحو, مسائل از بسياري
از مستقل كدام هر كه آمد پديد متعددي علوم و شد شاخه شاخه و جدا يكديگر سپساز
و اخبار قافيه, عروض, اشتقاق, بيان معاني, لغت, صرف, نحو, علم مانند بود ديگري
از يك هر و ميگويند ادب علم بدان نيز گاهي آنها, جز و جدل عرب, ضربالمثلهاي

م/ ـ ٨٠ ـ ٧٧ ص ج٣, اس>مي, تمدن تاريخ دارد/٢٢ـ سرگذشتي و تاريخ آنها



كوفه تاريخ . ٥٤٠
زمينه اين در و درخشيدند لغت علم در كه را كوفيان از گروهي اسامي ذيل در اينك
طبقات كرديم: رجوع كتابها اين به بيشتر آنها اسامي نقل در ميكنيم/ كر ذ دارند تأليفاتي
تأليفجPل الوعاة بغيه و ـ ليدن چاپ ـ اشبيلي زبيدي بكر ابي تأليف والكوفيين اللغويين
كردهايم/ مراجعه نيز ديگر فرهنگهاي به اينها جز بسا چه و مصر چاپ سيوطي, الدين

كرده كر ذ كوفه شناسان لغت اول طبقه در را وي زبيدي ليلي, ابو هرمز بن حماد ـ ١
است/

است/ برشمرده شناسان لغت اول طبقة در نيز را او زبيدي اعمي, بPد ابو ـ ٢
كـتاب او بـود/ عـباس ابـو كـنيهاش ضـبي, سـالم يـعليبـن محمدبن مفضلبن ـ ٣
سـال در سـرانـجام و كـرد تأليـف عـباسي مـهدي بـراي را چـاپي9 >نسـخه المفضليات

سپرد/ جان ق9 / ١٦٨>ه
روايت او از عبيد ابو اموي, عاص سعيدبن ابانبن سعيدبن عبدا�بن محمد ابو ـ ٤

است/ كرده
در را او زبيدي است, قبايل اشعار جمله از تأليفاتي داراي او كلبي, كلثوم خالدبن ـ ٥

است/ كرده كر ذ دوم طبقه
سال در وي است, آورده دوم طبقه در را او زبيدي كناسه, عبداKعليبن محمدبن ـ ٦

يافت/ وفات كوفه در ق9 / >ه ٢٠٧
كـوفه شـيبان قـبيله از مناطقي در و بود مرار اسحاقبن نامش شيباني عمرو ابو ـ ٧
كتابهايش كه بود نوادگاني و فرزندان داراي او شد, منسوب قبيله آن به لذا ميداد آموزش
آورد, گرد را قبيله اندي و هشتاد اشعار ابان فرزندانش از يكي گفته به و ميكردند, كر ذ را
در را آن مينوشتو كتابي ميكرد, عرضه مردم به و گردآوري را قبيلهاي اشعار هرگاه و
٢٠٦ سـال در سرانجام و كرد زندگي سال يكصد از بيش وي ميداد/ قرار كوفه مسجد

رفت/ دنيا از ق9 / >ه
عـبيد ابـو و كرد ديدار عرب فصيح علماي با كسائي غPم لحياني حازم عليبن ـ ٨

گرفت/ فرا او از را علم اين سPم قاسمبن
و او بود, عباس عليبن محمدبن عباسبن غPم اعرابي زياد محمدبن عبدا� ابو ـ ٩



٥٤١ . كوفه شناسان زبان
يافتند/ وفات ق9 / >ه ٢٣١ سال در برادرش

دوم طبقه در را آنها نام زبيدي و ميكرد روايت او از ثعلب زياد/ بن زيادة توبه ابو ـ ١٠
بود/ مسلم سعدبن عمربن غPم توبه ابو استو آورده

روايت عبيده ابي قطربو اعرابيو ابن از وي جعفر, ابو اميه حبيببن محمدبن ـ ١١
/ ـ گذشت نحويان فصل در او كر ذ و ـ ميكرد

در سالگي ٧٣ سن در و ق9 / >ه ٢٢٤ سال در خزاعي, سPم قاسمبن عبيد ابو ـ ١٢
درگذشت/ مكه

جرم به را او متوكل ق9 / >ه ٢٤٤ سال در سكيت, اسحاق يوسفيعقوببن ابو ـ ١٣
كرديم/ كر ذ نامشرا اين از پيش كشت, تشيع

در استو آورده شمار به سوم طبقه در را او زبيدي شيباني, عمرو ابي بن عمرو ـ ١٤
سپرد/ جان ق9 / >ه ٢٣١ سال

بـني هـمپيمانان از عـصيده ابـي به معروف ناصح, عبيدبن احمدبن جعفر ابو ـ ١٥
يافت/ وفات ق9 / >ه ٢٧٨ سال در قولي به و ق9 / >ه ٢٧٣ سال در او هاشم

است/ كرده كر ذ را او نام زبيدي سامري, حارث هارونبن موسي ابو ـ ١٦
كوفه بزرگان از او سPم, قاسمبن عبيد ابي ياران از ثابت ابي ثابتبن محمد ابو ـ ١٧
كر ذ را او نام فهرستش در نديم ابن و زبيدي بود, كرده مPقات فصيح عربهاي با و بود

كردهاند/
بود/ عبيد ابي ياران گاهترين آ از وي طوسي, تميمي سنان عبدا�بن عليبن ـ ١٨

است/ كرده بيان را او نام زبيدي سهل, احمدبن عبدالرحمن ابو ـ ١٩
است/ كرده كر ذ را او نام زبيدي عاصم, احمدبن ـ ٢٠

است/ كرده بيان را نامش زبيدي ثابت, ابي ثابتبن عليبن ـ ٢١
است/ برده نام او از زبيدي منصور, ابو صاغاني داود بن نصر ـ ٢٢

است/ كرده ياد او از زبيدي مشعري, وهب محمدبن ـ ٢٣
است/ كرده كر ذ نامشرا زبيدي نيشابوري, محمد عبدالخالقبن محمدبن ـ ٢٤

است/ كرده ياد وي از زبيدي ثعلبي, يوسف احمدبن ـ ٢٥



كوفه تاريخ . ٥٤٢
است/ برده نام وي از زبيدي قاسم, احمدبن ـ ٢٦

برادرش/ و بغوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيمبن ـ ٢٧
است/ كرده كر ذ را دو آن اسامي زبيدي عبدالرحمن, بن عبدالعزيز عليبن ـ ٢٨

نـحويان مـبحث در و گـذشت, در ق9 / >ه ٢٩١ سال در ثعلب يحيي احمدبن ـ ٢٩
شد/ كر ذ نامش

ياد او از وثعلب مبرد طبقه در زبيدي احول عباس ابو دينار حسنبن محمدبن ـ ٣٠
است/ كرده

هـر كـه بـود كـرده حفظ قصيده ٧٠ او اصفهاني, عمر ابو عبدالحميد بن بندار ـ ٣١
ميزيست/ عباسي متوكل دوران در او ميشد, آغاز سعاد9 >بانت جملة با قصيده

نامش زبيدي ق9 / >ه ٣٢٧ سال متوفاي محمد ابوبكر پدر انباري بشار قاسمبن ـ ٣٢
است/ كرده كر ذ را

چـهارم طـبقه در زبيدي را او نام سكيت, يعقوببن مستملي رستم عبدا�بن ـ ٣٣
است/ آورده

جان مصر در ق9 / >ه ٢٨٣ سال در مروزي, فوارس ابو صالح, محمدبن بن داود ـ ٣٤
سپرد/

درگذشت/ ق9 / >ه ٣٤٥ سال در ثعلب غPم زاهد عمرو ابو عبدالواحد محمدبن ـ ٣٥
در وي بـود/ مقري عطار ابوبكر كنيهاش حسن, يعقوببن حسنبن محمدبن ـ ٣٦
سال اK̈خر ربيع هشتم در گرفتو فرا ثعلب از را لغت علم آمد, دنيا به ق9 / >ه ٢٦٥ سال

يافت/ وفات ق9 / >ه ٣٥٥ قولي به و ق9 / >ه ٢٥٣
است/ كرده كر ذ را او نام زبيدي عبدا�, ابو فرازي احمد حسينبن ـ ٣٧
گذشت/ در ق9 / >ه ١٧٥ سال در لغت كتاب صاحب كوفي خشاف ـ ٣٨

نحويان مبحث در نامش صعودا, به معروف سعيد ابو اسدي, هبيره محمدبن ـ ٣٩
شد/ كر ذ

عباد بن جرير بني غPم بكريو سعيد ابو كنيهاش جريري, رباح ابانبنتغلببن ـ ٤٠
بود/



٥٤٣ . كوفه شناسان زبان
پيشاز و يافت, وفات ق9 / >ه ١٤١ سال در وي اوست/ از آن جز القرآنو كتابغريب

شد/ كر ذ نامش اين
تأليف الحروفرا مخارج في اللغه كتاب او نقار, عون حسنبن بن داود حسنبن ـ ٤١

شد/ ياد او از نحويان مبحث در درگذشت, ق9 / >ه ٣٥٢ سال در سرانجام و كرد
در و بود كوفي انباري تنوخي سعد ابو او كنيه بهلول, اسحاقبن هيثمبن بن داود ـ ٤٢

شد/ بيان او نام سپرد, جان انبار در ق9 / >ه ٣١٦ سال
در و بود اسد خاندان وغPم ابوالحسن كنيهاش كسايي, به معروف حمزه عليبن ـ ٤٣

شد/ كر ذ نامش گذشت/ در ق9 / >ه ١٨٩ سال
كتابالفرائـد وي كوفي, ابن به معروف اسدي زبير عبيدبن محمدبن عليبن ـ ٤٤

رفت/ دنيا از ق9 / >ه ٣٤٨ سال در و كرد تأليف را اللغه في والق-ئد
سـال در وي بـود لغت عـلم بـزرگان از زيدي علوي محمد ابراهيمبن عمربن ـ ٤٥

شد/ ياد او از گذشته در يافت/ وفات ق9 / >ه ٥٣٩ سال در و شد متولد ق9 / ٤٤٢>ه
در و نـوشت را اللغه في البارع كتاب او طالب, ابو عاصم, بن سلمة مفضلبن ـ ٤٦

درگذشت/ ق9 / >ه ٢٥٠ سال حدود
ابـي استاد عبدا�, ابو نديم, حمدون بن داود اسماعيلبن ابراهيمبن احمدبن ـ ٤٧
رجالش در نجاشي و فهرست در شيخ بود, متوكل دوستان و نزديكان از و ثعلب عباس
ق9 / >ه سـوم قـرن در كـه بود لغويان بزرگ و استاد او گويد: وي كردهاند, كر ذ را او نام

ميزيست/
الهـادي علي حضرت ياران از صابوني, به معروف ابراهيم احمدبن محمدبن ـ ٤٨

گذشت/ در ق9 / >ه ٣٠٠ سال در وي اوست, از اللغه في كتابالمفاخر و بود >ع9



كوفه تاريخ . ٥٤٤
كوفه شاعران

دانشمندان, مPقات محل و وادب علم مركز و كانون ـ امويان عصر در بويژه ـ كوفه
مـجالس و انـجمنها و عـمومي اجتماعات ساير يا مسجد در آنها بود/ شاعران و اديبان
اين به نيز كوفه بزرگان ميكردند/ ازدحام خواني شعر رقابتو و مجادله مناظره, تفاخر,
زنـدگي كـوفه حـومه در بـيابانشين آواره عـربهاي زيـرا مـيرفتند كوفه حومه به منظور

كردند/ كوچ جا آن به اسPم ظهور از پس كه بودند قبيلههايي از و ميكردند
اين كه بود بصره در مربد بازار جاهليتو عصر در عكاظ بازار مانند آن حومه و كوفه
جا آن در مردم و درآمد بزرگي محلة صورت به سپس داشت, شهرت ابل سوق به بازار
تشكيل برايخطيبان محافلي و شاعران تفاخر منظور به مجالسي جا آن در كردند, اقامت
نيز كوفه در ميرفتند, جا آن به داوري و شعر سرودن براي دور راههاي از اديبان كه دادند
بـراي نـيز ادب و عـلم مـحافل و تفاخر و خواني شعر براي جلساتي محل دو آن مانند

ميشد/ تشكيل برجسته و بزرگ شاعران
عراق در جنگهايش خPل در ثقفي عبيد ابي بن مختار بود, بيشتر بصره از كوفه اشعار
تـوجه و اهـتمام نشانه و بود شده پنهان كوفه سفيد كاخ زير كه يافت دست اشعاري به

م/ ـ /Hخطي Jنسخة جنيى ابن خصائص كتاب از برگرفته ١ـ
سروده را آنها كه بود كساني به منسوب و ساختگي آنها بيشتر ولي بود/١ شعر به كوفيان

م/ ـ ٢٠٨ ـ ص٢٠٦ ج٢, سيوطي, مزهر كتاب ٢ـ
و بـصره به كه اين مگر نبود عرب سرزمين سراسر در خطيبي يا شاعر هيچ و بودند/٢
كوفه در آنان جز و اديبان راويان, و كردند ازدحام جا آن جمعيتبسياري و بود آمده كوفه

كردند/ ظهور
داشت, تاثير آنان, سخنگوي عنوان به خاندانش دلهاي در شاعر كPم كه جايي آن از
ستايش و مدح خليفه و شدند/ نزديك فرمانروايان و خلفا به و يافتند قدرت و نفوذ لذا

بازگشت به فهرست



٥٤٥ . كوفه شاعران
زيرا ميكرد قلمداد خود كارهاي از شاعر قبيله خشنودي رضايتو نشانه را وي از شاعر
ميدانست/ خود از احترام را شاعر از خليفه قدرداني نيز قبيله و بود آنها سخنگوي او

رضايت جلب جز شاعران و بودند حقوقي داراي مسلمانان ساير مانند نيز شاعران
رسد چه تا شود, قطع آنها عطاياي كه ميترسيدند زيرا نداشتند, چارهاي اميران و خلفا

داشتند/ اميد بدان آنها كامل صورتجلبرضايت در كه جوايزي به
مـعاويه, مـانند داشـتند زيـادي عـPقه ادب و عـلم بـه امـيران و پادشاهان از برخي
ادبياتتنها و داشتند/ توجه عنايتو اديبان به عبدالملك ويژه به آنها هشام/ عبدالملكو
كه نيست شگفتآور بنابراين داشت/ ثمر و دوسترشد ادب اميران و پادشاهان سايه در
باشد/ شاعران بهترين سرودة و شعر زبان به محافل, مجالسو در مردم سخنان بيشتر

گـرد بـه جـا آن در مسلمانان داشتند, ارتباط متمدن ملتهاي ساير با عربها كوفه, در
به عرب زبان ادبيات كوفه در داشتند/ اشتغال عرب ضربالمثلهاي و اشعار اخبار آوري
بود, كوفه در شعر ظهور علتهاي جمله از اين يافتو گسترش ادبي محافل و آمد وجود
سـياسي شعراي بسا چه نهند, عرصه به پا كوفه در واديباني شعرا كه ندارد تعجبي لذا
مشهور گروههاي از يكي كه بود شاعري كمتر زيرا بودند, طبقات ساير شعراي از بيشتر
آن در بودند, علي>ع9 حضرت پيرو ابتد از آنها بيشتر كه كوفه بويژه نكند, ياد را زمان آن
آنان جز و زبير خاندان و خوارج و امويان ياران از و هاشميان يا علويان ياران از برخي جا

داشتند/ اقامت
دوران در امـا مـيكردند, رفـتار گـونه اين اموي فرمانروايان و خلفا روزگار در شعرا
و ادببود علم به كمان حا و رغبتخلفا ميلو شعرا نزديككردن از اصلي هدف عباسي
تـوصيف مـانند مـيشد تشكـيل ادبي منظور يك براي شعرا مجالس اوقات از بسياري
آنها به و خواند فرا را شاعران كه هنگامي داد انجام هادي كه چنان شمشيري يا منظره
توصيف را بود كرب معدي شمشير همان و بخشيده او به مهدي كه را شمشيري تا گفت
تـوصيف را شـمشير اين گفت: شعرا به و نهاد, خود روي پيش را شمشير گاه آن كنند,



كوفه تاريخ . ٥٤٦

م/ ـ ١٨٨ ص ج٢, الذهب, مروج ١ـ

كرد/ خود آن از را جايزه و سرود اشعاري مصري١ يامين ابن كنيد,
در و ميكنيم كر ذ كردند ظهور كوفه در كه را شاعران از گروهي اسامي ذيل در اينك
القاسم ابي المختلفتأليف و المؤتلف كرديم: رجوع كتابها اين به بيشتر آنها اسامي نقل
عبيدا� ابي الشعراء معجم ـ قاهره چاپ ـ ق9 / >ه ٣٧٠ سال متوفاي آمدي بشر حسنبن
الشـعر كـتاب ـ قـاهره چاپ ـ ق9 / >ه ٣٧٤ سال به گذشته در مرزباني عمران محمدبن
ـ ق9 / >ه ٢٧٦ سال متوفاي دينوري قتيبه مسلمبن عبدا�بن محمد ابي نگارش والشعرا
ـ سيوطي الدين تاليفجPل >بقيةالوعاة9 و ـ مصر چاپ النديمـ ابن فهرست ـ مصر چاپ

/ ـ مصر چاپ
از شـعر بـيت چند در او داشت, اقامت كوفه در ـ فرعان برادر اعرف, منازلبن ـ ١

ميكند/ شكايت پسرش
نافرماني و ستم من به نسبت پسرم ولي ندارم سراغ نقصي و عيب خود در كه اين با

عـظامي كـالحني كـانت حين علي عـقني و خـليج مـالي تظلمني ٢ـ

است/٢ شده خميده استخوانهايم حاليكه در ميدارد روا
نـام بـه ري اهـالي از ثروتمند زني با و بود كوفه مقيم حزام, يا خذام مرداسبن ـ ٢

سرود/ اشعاري او درباره مرداس كرد, ازدواج دختكا
داشت سكونت كوفه در و بود دارم نهشلبن جندلبن فرزندان از يكي او عجرد: ـ ٣

است, شده نقل او از اشعار واين
را تـميمي قـبيلة بـردگان آيـا انكـاركرد مـرا كـارهاي از بـعضي او ولي گــفتم او بــه

تــميم بــني رقــاب نـــعرف ألم شأنـي بعض وانكر له فقلت ٣ـ
تحمل را ستمگر حكومت ستم و ظلم تاريك روز در خانههايشان و آنها / نميشناسي٣

المشـوم المـلك عـلي وابـيات خسـف بيوم تقر لم رقاب ٤ـ
/ نميكنند٤

ابراهيم سرزنش در او نخعي, سPمان عمروبن سعدبن هPلبن يزيدبن بن عمر ـ ٤
سرود: را ابيات اين اشتر بن



٥٤٧ . كوفه شاعران

مـعتتب يـرجـوك لمـن لديك فهل مـعتبة النـعمان ابـا لديك ابلغ ١ـ

/ ميپذيري١ من از را گله اين آيا بگو او به و برسان نعمان ابا به مرا گلة
اباضيه رثاي در وي بود/ خوارج شعراي از يكي غPمان از اباضي حسن عمروبن ـ ٥

سرود: طوKني قصيدهاي

الســـمر والقــــنا للــــمشرفية نـفوسهم شـرطوا فتية في ٢ـ

/ بودند٢ كرده تيز نيزه و شمشير وقف را خودشان كه جواناني
عـثمانبن كـردند, اقامت كوفه در پدرش و او برجمي, حرث ضابيبن عميربن ـ ٦

سپرد/ جان زندان در او و كرد زنداني انصار از قبيلهاي از بدگويي جرم به را او عفان,
جـمله از وي شـمس, عـبد بن امية عمروبن ابي معيطبن ابي بن عقبة بن عمارة ـ ٧

سرود/ شعر عفان عثمانبن سوك در كه است كساني
ميسرود: اشعار اسد بني درباره طائي قيس عقاببن ـ ٨

خاندان يا نزديكترند عظمت و مجد به فقعس گورخران آيا كه كنيم دادخواهي بياييد

حـاتم عشـيرة ام ادنـي المـجد ٕالي فـقعس أعيار أ أقاضيكم تعالوا ٣ـ

/ حاتم٣
دوران در وي شمس, عبد بن امية عاصبن سعيدبن بن عنبسة عبدا�بن عتاببن ـ ٩

ميزيست/ عباسي مهدي خPفت
بـرادرش و بـدرقراري بـن حـذيفة حـصنبـن بـن خـارجـة بـن اسـماء بن عيينة ـ ١٠

بودند/ بزرگوار شريفو اشخاصي
نام صفيه و ولد ام مادرش و بود ابوالحسن او كنيه خارجه, بن اسماء مالكبن ـ ١١
با حجاج بودند, كوفه اهل بزرگان از پدرش و وي است/ بسياري اشعار داراي او داشت,
اهل مالك داشت, او با سرگذشتي حجاج و كرد ازدواج مالك خواهر و اسماء دختر هند

شد/ منصوب حكومتخوارزم به وي بود, ذوق خوش و غزل
بـه كنيزي دلباخته و ميزيست, عباسيان حكومت اوايل در بزاز, اديم عليبن ـ ١٢

داشت/ داستاني او با و شد منهله نامه
شاعران از يكي و اباالحسن او كنيه شيباني, مزيد يزيدبن موKي خليل عليبن ـ ١٣



كوفه تاريخ . ٥٤٨
منظور به سپس بود, زنادقه و او جستوجوي در عباسي رشيد بود, كوفه ذوق با وافراد
و بـود فـرتوتي پـير زمان آن در يافت, شهرت طوKني مدت وي رفت, رقه به او يافتن

بخشيد/ وي به درهم ٥٠٠٠ و داد امان او به نيز رشيد سرود رشيد براي قصيدهاي
از پيش بود, نحو علم در كوفيان پيشواي وي ابوالحسن, كسايي حمزة عليبن ـ ١٤

كرديم/ كر ذ نحويان بحث در را او نام اين
اسامةبن نميربن موقدبن عامر بن سلمة خويلدبن سلمانبن شريكبن بن فضالة ـ ١٥
بن يزيد مرگ هنگام استوي حجت او شعر اسد, دودانبن بن ثعلبة حرثبن والبةبن

سرود: را اشعار اين معاويه
زن بـا مـيزدند خـود گـونههاي بـه چگونه كه بودي رمله و هند گريه شاهد تو گر ا

الخــدودا تـــصكان ٕاذ ورمــــلة هـند بكـاء شهدت لو وانك الفــقيدا١ـ واحــدها الدهــر أبـــاد ثكــول مــعولة بكــل رأمت

/ گرفت١ او از را فرزندش تنها روزگار كه ميكردي همدردي داغديدهاي
دارد, بسياري اشعار وي خزاعي, اشعث محمدبن جعفربن عباسبن فضلبن ـ ١٦
وي از نـيكويي آثار شهر, آن در و برد يورش كابل به و بود طخارستان و بلخ كم حا او
ابـاالفـضل>ع9 حـضرت دربـارة زيـادي چكامههاي خزاعي, دعبل است/ مانده برجاي

است/ سروده
انبار آنها خاستگاه انباري, يونسكاتب فضلبن بصيربن علي ابو جعفر فضلبن ـ ١٧
او به فراستش و تيزهوشي سبب به و شدند كن سا نخع در و رفتند كوفه به سپس بود,

درگذشت/ سامرا در ق9 / >ه ٢٥١ سال در و بود نابينا فضل دادند, بصير لقب
فقعس جخوانبن اشتربن بن نضلة نوفلبن بن ثعلبة كميتبن حبيببن فائدبن ـ ١٨

بود/ مشهوري مسلمان اسدي,
سرودند: وي دربارة را شعر اين كوفيان از برخي ذهلي, ربعي شور قعقاعبن ـ ١٩

جــــليس بــــقعقاع يشــــــقي pو شـور بـن قعقاع جليس كنت و ٢ـ
/ نشد٢ بخت تيره وي همنشينان از يك هيچ و بودم شور قعقاعبن همنشين من

و خفاجه حزنبن عوفبن عبدا�بن نديبن سليم حميربن عقيليبن قحيف ـ ٢٠



٥٤٩ . كوفه شاعران
گرانمايه و بزرگ شاعري عباسيان حكومت براي و بود عقيل عمروبن بن معاوية نامش

سرود/ قصيدهاي داد, رخ يزيد وليدبن قتل هنگام كه آشوبي درباره او بود/
نامهاي طاهر عبدا�بن وعبيدا�بن بود ابوالحسن كنيهاش كاتب, احمد قاسمبن ـ ٢١

اوست: از ذيل شعر كرد/ محبت اظهار وي به نسبت نوشتو او به
دوسـتي حـق بـزرگداشت بـراي ميتوانسـتم گر ا گرفتارم ولي دارم دوست را تو من

الصــديق حــق pعــظام ك أتــا يسـتطيع ولو ك شـا مـحبك ١ـ

/ ميرسيدم١ خدمت
سرود: را شعر اين طائي, هذيم بن كندة ـ ٢٢

رابـطه كـه خـضف و قـبطي خـاندان افراد همه به بده خبر خواستي گر ا سواره! اي
رفـتار عـدالت بـه نـيز صـورت دراين كنيد اعراض گر ا و نكنيد قطع را ما ميان دوستي

خــضف بــني و كــلهم قــبطي بــني فـبلغن عـرضت ٕامــا كــبا را أيــا النصف٢ـ علي صددتم ان وانتم وصدوا بـيننا المـودة حـبل تــقطعوا فــ�

/ كردهايد٢
سروده بسياري اشعار او گفت و كرد ياد او از دعبل سكوني, شرعي مالكبن ـ ٢٣

است/
عليه كوفه مناطق از يكي در وي بود/ كوفه دKوران از اسدي حبال ابي مالكبن ـ ٢٤

كشت/ و كرد اسير را او حجاج سرانجام كرد/ قيام حجاح
سرود: چنين مرثدي ربعي طفيل بن منذر ـ ٢٥

حـمايت مـالك بـن سـعد و عجل خاندان از من روزگار گوار نا پيشامدهاي برابر در

اقـتما الوجـه كـاسف يـوما الدهـر مــن مـالك بـن سعد و عجل بني كفيت ٣ـ

/ ميكنم٣
گويد: ضحرابيدي منذربن ـ ٢٦

شخصپستو آنها از يك هر شوند روبهرو يكديگر با عبدي مجلس در روزي هرگاه
همه از مردم از يك كدام پدر كه شود سؤال او از گر ا و مييابد خود مقابل را فرومايهاي
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يــــقابله لئــــيما وجــــها كــــلهم رأي تـقابلوا يـوما العـبدي المجلس اذا ســائله١ـ انت مــن العــبدي اشـــاروالي والدا اpٔم النــاس أيى ســــيل ان و

/ ميكند١ اشاره عبدي به ميكني سؤال او تواز كه كسي آن است پستتر
بود/ اسد عمروبن ناعجبن خاندان از او وهب بن اسود عبدا�بن بن مغيرة ـ ٢٧

در مـغيره بـود/ كـوفه طـبع شـوخ افـراد و شاعران از يكي معرضو ابا كنيهاش وي
سرود/ اشعاري زبير مصعببن سوك در عبدالملكو بدگويي

چـنين حـماسي شـعري در او بـود/ اسPمي شاعري فقعسي سحيم بن منظور ـ ٢٨
ميسرايد:

ديگران و ميگريم آنها ك خورا به نميكنم سرزنش را منزل اهل پذيرايي اين سبب به

كـيا البـوا ابكـي و ابكــي زادهــم عــلي مـنزل اهـل القري في بهاج ولست ٢ـ

/ ميدارم٢ وا گريه به را
نيكوكاري شاعر وي گفت: او دربارة دعبل بود, اسPمي شاعري علية بن مسعود ـ ٢٩

بود/
و صـادق>ع9 امـام يـاران از صـرف, علم بنيانگذار نحوي, هراء مسلم بن معاذ ـ ٣٠

شد/ كر ذ نامش نحويان مبحث در كه بود اسدي زيد كميتبن دوست
سرود: را شعر اين زبير با بيعت هنگام او دعبل نقل به بنا قدامه, مفضلبن ـ ٣١

گاهي آ بدان قلبم كه رفتم او نزد بيعتي براي من خواند فرا زبير با بيعت به مرا مطيع ابن

عـارف غـير لهـا قـلبي بـيعة الي فـجئته للبياع مطيع ابن دما ٣ـ

/ نداشت٣
نـيز بـارد او بـه بود, محارب جسربن فرزندان از يكي محاربي, اميل مؤملبن ـ ٣٢
با او و سرود پدرش حكومت زمان در عباسي مهدي مدح در اشعاري مؤمل ميگفتند,

رفت/ دنيا از ق9 / ١٩٠>ه حدود در و دارد معروفي داستان منصور
احمد ابو كنيهاش عبدالقيسو خاندان از عبدي اعين حكمبن غيPنبن معذلبن ـ ٣٣
بود پسر يازده داراي معذل بود/ عمر ابا او كنيه و معذل فرزند شاعر عبدالصمد بود/ فقيه
جـعفربن عـيسيبـن همراه به و بود كوفه اهل معذل بودند, شاعر و اديب آنها همه كه
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گزيد/ اقامت جا آن در فرزندانش با رفتو بصره به منصور

مشـهورترين از و بـود وليـد ابـو كـنيهاش شـيباني, عـبدا� بـن زائـدة معنبـن ـ ٣٤
كرد, درك را وعباسيان امويان دوران وي ميرود/ شمار به عرب ودKوران سخاوتمندان
كه اين تا كرد اقامت ديار آن در مدتي او كرد/ منصوب سجستان زمامداري به را او منصور

شد/ كشته نيرنگ به ق9 / >ه ١٥١ سال در
جاهليت دوران و بود پيمان هم ربيعه قبيله با او سكوني, كندي جواس معدانبن ـ ٣٥
عمربن حكومت زمان در و بود كوفه مقيم و مسيحي معدان بود, كرده درك را اسPم و
در را او مـعدان لذا شـد/ عـهدهدار را او سـرپرستي عـوام بـن زبير آورد, اسPم خطاب

ستود/ اشعارش
عوفبن يعمربن لقيطبن عمروبن وهببن نهشلبن عبدا�بن ليثيبن متوكل ـ ٣٦
ابي بن معاوية دوران در و بود جهمه ابا كنيهاش كنانه, بن مناة عبد بن بكر ليثبن عامربن

اوست/ از اشعار اين ميزيست/ سفيان
اينها دادن انجام ميشوي آن مرتكب خودت كه حالي در نكن نهي ناپسندي اخPق از
گـاهي و مـيكند شكـني پـيمان بسيار همت كم شخص گاهي توست براي بزرگي ننگ

عــظيم فــعلت ٕاذا عــليك عــاد مـثله تأتي و خلق عن pتنه كـريم١ـ هـو و المـرء مــال يــقل و هّمه المقصر النكث يكثر قد

/ است١ سخاوتمند ولي فقير, شخصي
ابـي ابـن و شامه ذي به معروف معيط ابي بن عقبة وليدبن عمروبن محمدبن ـ ٣٧
شد/ كر ذ زمامداران مبحث در نامش گمارد, كوفه حكومت به را او عبدالملك قطيفه,

كوفه در او بود, حضرموت و يمن سرزمين از عرزمي بكر ابو عبيدا� محمدبن ـ ٣٨
و آداب دربـاره اشـعارش بـيشتر و كـرد درك را عباسيان حكومت اوايل و گزيد اقامت

بود/ ضربالمثلها
ميكرد/ بدگويي بسيار ك ضحا ابي بن رجاء حسنبن از او ماموني, علي محمد ـ ٣٩
امير غانم ابي سرايان مديحه از تميم نبي موKي تميمي كاتب جميل محمدبن ـ ٤٠

بود, طوسي عبدالحميد حميدبن
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بود/ بسياري دلپذير و زيبا اشعار داراي وي گويد دعبل حارث, ابي محمدبن ـ ٤١

ابـي بـن جعفر عبدا�بن اسماعيلبن عبدا�بن حسينبن عبدا�بن محمدبن ـ ٤٢
در و بود سروده اندكي اشعار كه بود شاعري او بود, طالبجعفري ابو او كنيه طالب>ع9,
و داد روي درگـيري كـوفه در عـباسيان و طالبيان ميان كه هنگامي داشت, اقامت كوفه

سرود: را ابيات اين طالب ابو گرفتند, قرار تعقيب تحت طالبيان
ما از پس كه كساني زيرا نكنيد نكوهش را ما خردي بي روي از ما عموهاي پسر اي
از بـرداريـد مـا عـليه ستم و ظلم از دست شما گر ا ميكنند شورش شما عليه ميآيند
كنيد زبون و خوار را ما گر ا شد/ خواهد شما نصيب زيادي بهره ما از شما فرمانبرداري

تأخـرا مـن عـصيانكم فـي فـينهض سـفاهة تـذمرونا p عـمنا بـني مــوفرا١ـ نــــصيبا ا مــــنّ لطــــاعتكم تجتنوا يدالظلم ا عنّ ترفعوا اغــدراوان المــنية ورد تــــري ليــــوثا تــبعثوا بــالمذلة تــركبونا وان

/ ميبينند١ جويبار مانند را مرگ كه ميكنيد تحريك را شيرهايي
طوKني قصيدة او بود/ تيم حارثبن فرزندان از عامري, تيمي نوفل محمدبن ـ ٤٣
قرار بدگويي سرزنشو مورد كوفه در قيامش هنگام را علوي عمر يحييبن آن در كه دارد

است: چنين وي قصيده ابتداي داد/

العـمر فسـا عـند بـالقس تـعريره و وحـينه الطـالبي ليـحيي عجب ٢ـ

/ شگفتم٢ در ارزش بي زندگاني اين در او فريبي خود مرگشو و طالبي يحيي از
زبان بد شاعري و جعفر ابو كنيهاش ميگفتند, نيز احمد او به دقيقي محمدبن ـ ٤٤
در و سرود مثنوي قالب در را آن و ناميد السنيه را آن كه است قصيدهاي داراي وي بود/
و كرد ياد بودند بغداد و سامرا اهل كه عباسي متوكل زمان در حكومت رؤساي تمام از آن

بود/ شاعر نيز دقيقي پدرش داد/ نسبت آنها به ناشايستي سخنان
سرود: را اشعار اين سPمي, ربعي هميم بن مكاء ـ ٤٥

هسـتند آنـها از كه را ومادرم پدر قبيلهها اين كه هستم شيبان بني قبيلة از مردي من
من در خشم نشانة كه حالي در نپذيرفتند مرا قومم نوشيدم, شراب من هرگاه ميشناسند
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وابــي مــنهم امـــي القــــبائل هــــذي عـلمت قد شيبان بني من امرؤ اني الغــضب١ـ آيــة مــني تــعرف و قـــومي يـنكرني الخـمر شـربت مـا اذا انـيى

/ ميشود١ پديدار
رفت, انبار در سفاح عباس ابي نزد وي اسدي, شاعر زيد كميتبن مستهلبن ـ ٤٦
عـباس ابـي به نامهاي نيز مستهل كرد, زنداني و دستگير را او شب نگهبان شهر آن در

نوشت:

لراكــــد البــــ�اء ان خــــفناكــــم و عـدوكم زمـان في خفنا نحن اذا ٢ـ

/ است٢ رفتني بين از مصيبت ولي ميترسيديم خودتان و شما دشمن از زماني ما گر ا
مستهل آن از پس داد, او به خوبي بسيار جايزه و كنند آزاد را او داد دستور عباس ابي

داشت/ گفتوگويي او با رفتو منصور نزد
با افراد از وي بود/ مسلم ابا كنيهاش و بكر ليثبن خاندان از كناني اياس مطيعبن ـ ٤٧
خدمت به سپس بود, منصور ياران شمار در و رو زيبا وي بود, كوفه طبع شوخ و ذوق

درآمد/ جعفر فرزندش
قد كوتاه زشتو سياهپوست, او اسدي, كبنحصين سما عمربن غPم مرزوق ـ ٤٨
آن ابـتداي كـه سروده قصيدهاي مهدي درباره او كرد, درك را عباسيان حكومت و بود

است: چنين

الطــرب بــقلبك ومـــات اpدب و الشـوق ك دعا ٣ـ

/ است٣ مرده تو دل در شادماني و خوشي ولي توست شايستة ادب و اشتياق
بـن زبـينة طـرقبـن هPلبن فرزند ـ سليم قولي به ـ سالم عبدا�بن هذيلبن ـ ٤٩
هـذيل بـود/ كـوفه طـبع شـوخ وافـراد شاعران از يكي اشجعي هPل بن زبينة عصمبن
قرار بدگويي سرزنشو مورد را ليلي ابي ابن و شعبي عمير, عبدالملكبن كوفه, قاضيان

است: چنين آن ابتداي كه سرود وي دربارة اشعاري شعبي قضاوت دوران در او داد/

اليــها الطـــرف رفــــع لمـا الشـعبي فــتن ٤ـ
افتاد٤ او به چشمش كه هنگامي شد او شيفته شعبي

تـميمي عـبيدا� بـن طـلحة خاندان پيمان هم سعيد يحييبن ضرير عمران ابو ـ ٥٠
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سرود: را زير اشعار

مذمومي و بخيل پليد, شخص و نكنم ستابش و مدح را كسي پاداش عنوان به من گر ا
كـه حـالي در بدهم تشخيص يكديگر از را بدي و خوبي چگونه پس نكنم نكوهش را

المـذمما البـخيل الرجس اذمــم ولم مــجازيا بــخير اثــن لم انـــا اذا والفــــما١ـ المســــامع ا� لي وشـــــق بـاسمه والشر الخير عرفت ففيم

/ آفريد١ من براي دهان گوشو خداوند,
العباس ابي خال ابوالفضلبن عبدالمدان, عبدا�بن عبيدا�بن بن زياد يحييبن ـ ٥١
اياس مطيعبن دوست يحيي بود, خوشگذران و طبع شوخ ذوق, خوش اديب, او سفاح

سرود: چنين و بود عجرد حماد و

مـرحـبا للشيب قلت رأسي بمفرق بـياضه حل الشيب رايت ولما ٢ـ

/ گفتم٢ آمد خوش او به شد پديدار سرم فرق در پيري ديدم كه هنگامي
شخص او گزيد, اقامت همدان در كوفي بحراني محمد ابو عبدي بPل يحييبن ـ ٥٢

ميسرايد: گونه اين او سرود/ خوبي اشعار رشيد مدح در و بود نيكوكاري
موجب كه است بخششي از بهتر خودداري استو ارزش بي زندگاني از بهتر مرگ,
گـرنه و است بـخششي آرزوي در كه فقيري يا كن زندگي ثروتمدن يا شود واذيت آزار

مكـدر عــطاء مــن خــير للــمنع و زهـيدة حـياة من خير وللموت واصــبر٣ـ ا� فــــاسأل ٕاpى و تــــمني عطية من مكديا او مثريا فغش

/ كن٣ پيشه شكيبايي و صبر و بخواه خداوند از را حاجتخود
ميكرد/ زندگي عباسي معتضد حكومت دوران در ماجن خصيب ابي يحييبن ـ ٥٣
مـPقات كوفه مسير در كه زني با را خود همنشيني آن در كه دارد طوKني قصيدهاي او

است: چنين آن ابتداي است/ آورده بود, كرده
درازا بـه نـبود آن انگـيز شگـفت مـطالب گـر ا و مـيدانـم داستاني من حسن ابا اي

تـــطل لم اعــــاجيبها pولو قـصة لي ان حسـن ابـا ٤ـ
/ نميكشيد٤

از و ميداد ترجيح نويسندگان ساير بر را او سهل فضلبن كاتب, لقوه يوسفبن ـ ٥٤
ميسرايد: چنين آن پايان در كه است طوKنيي حرفيه قصيدة داراي ميكرد/او تعريف او
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از مرا كه نمييابم را كسي و كرد متزلزل مرا روزگار نامPيمات و گوار نا پيشامدهاي
را حسـين>ع9 و حسـن>ع9 كـه است ايـن من گناه تنها روزگار, اين در كند حفظ روزگار
از پس مردم برترين نيكويي و جستن پيشي نظر از كه را آنها پدر علي>ع9 و دارم دوست
هدايت بر و ميشوم وزنده ميميرم آنها محبت و دوستي بر ميرود شمار به پيامبر>ص9

مــجيرا الزمـــان مــــن لي اري مــــا ركـني ضـعضع الزمـان صرف ان شــــبيرا١ـ و شــــبرا احــــببت نــــــي اذ سـوي الزمـان ٕالي ذنـبي وخــيراليس ســـبقا النــــبي بــــعد ـــــة اpم افــــضل ابــــاهما عــــليا النشــوراو ٔاpقــي هــــديهم عــــلي و واحــيا امــوت حـــبهم فــــعلي

/ ميشوم١ برانگيخته قيامت روز آنها
او و نيافتيم اودست نام به ما بود/ رشيدي محدث و كوفه اهل اسدي, سمال ابو ـ ٥٥

است معروف كنيهاش به
دارد/ شهرت كنيهاش به و نيافتيم نيز را او اسم لفائف, ابو ـ ٥٦

ذوق خوش وافراد جوانان واز نويسنده زهري, قرشي فجوة اشعثبن محمدبن ـ ٥٧
رامين ابن كنيز زرقاء با او ميخواند, آواز با و ميسرود شعر بود رو زيبا وي بود/ كوفه
مـحترمترين و بزرگترين زرقاء, موKي رامين ابن سرود, شعري او درباره و بود مانوس

داشت/ اقامت كوفه شهر در كه بود شخصيتي
و وائل بكربن بن يشكر خاندان از حجر منقذبن عبدا� فرزند يشكري كلدة ابو ـ ٥٨
قيام اشعث ابن همراه كه بود كساني از وي ميرفت/ شمار به امويان حكومت شاعران از

است/ شعر ديوان داراي كلدة ابو كشت, را او حجاج و كرد
وي بود, نجاشي به معروف و كلب حارثبن خاندان از مالك بن عمر قيسبن ـ ٥٩
امير رمضان ماه در شرابخواري علت به و بود عقيدهاي سست مسلمان و تبهكار شخصي
كسي همان او زد/ هفتتازيانه و هشتاد را عدوي ك سما ابو و او علي>ع9 حضرت مؤمنان

سرود: كوفه مردم نكوهش در اشعاري كه است
را كـوفه اهـل ولي كند سيراب بارنده ابرهاي وسيله به را سرزميني خداوند, هرگاه



كوفه تاريخ . ٥٥٦

المــطرا الكــوفة اهــل ال� فــ�سقي غـادية صوب ارضا ا� سقي اذا ١ـ

/ نكند١ سيراب
علي حضرت فرزند حسين عليبن زيدبن محمدبن جعفربن محمدبن عليبن ـ ٦٠
ابـوطالب تـا جدم و پدر من, ميگفت: او بود/ افوه به معروف حماني طالب>ع9 ابي بن
امـام>ع9 كيست؟ شاعر بزرگترين پرسيد: هادي>ع9 امام از عباسي متوكل هستيم شاعر
شايسته حماني شعر باشد جايز نماز در شعر خواندن گر ا گويد: ناصر حماني, فرمود:

سپرد/ جان ق9 / >ه ٢٦٠ سال در وي است/ قرائت
و بود نحوي محمد ابو كنيهاش خطابي, خطاب حرببن محمدبن عبدا�بن ـ ٦١

شد/ كر ذ نامش نحويان مبحث در اين از پيش
و بـود مروانـيان طرفدار >ربيعه9 شيبان قبيله از خارجه عبدا�بن ربيعه اعشي ـ ٦٢

گذشت/ ق9در / >ه ٨٥ سال در سرانجام داشتو شديدي تعّصب اميه بني به نسبت
بـراي حـجاز در كـه است زبـيري عبدا�بن جز به وي اسدي, زبير عبدا�بن ـ ٦٣
بـيم آزارش از هـمه و مـيكرد نكوهش بسيار كه بود شاعري او كرد/ قيام مردم دعوت
مـصعببـن كه هنگامي سرانجام ميورزيد, تعصب اميه بني به نسبت عبدا� داشتند,
ق9 / >ه ٧١ سال در كه زماني و شد/ همراه مصعب با عبدا� يافت, تسلط كوفه بر زبير

گذشت/ در عبدالملك خPفت دوران در و شد نابينا عبدا� رسيد قتل به مصعب
او بود, كوفه اهالي واز ـ ربيعه ـ وائل بكربن خاندان از و حنفي او بيض/ بن حمزة ـ ٦٤
در و بـود فرزندانش و مهلب خاندان همراه پيوسته و طبع شوخ و گذران خوش مردي

سپرد/ جان ق9 / >ه ١٢٠ سال
مسلمان بزرگ پردازان سخن و شعرا از و طي قبيله از حكم حكيمبن طرماحبن ـ ٦٥
يافتو پرورش شام در وي ميكرد, نكوهش بسيار كه بود شاعري او ميرفت, شمار به
دوستكميتبن او داشت, اعتقاد ازارقه و مذهبخوارج به طرماح رفت/ كوفه به سپس

گذشت/ در ق9 / >ه ١٠٠ سال در باKخره بود, شعر ديوان داراي و زيد
در وي بود/ كيسان سويدبن قاسمبن اسماعيلبن نامش و غPم او عتاهيه, ابو ـ ٦٦



٥٥٧ . كوفه شاعران
و ميساخت كوزه يافت/او پرورش كوفه در و شد متولد تمر عين در ق9 / >ه ١٣٠ سال
را آنـها و مـيگشت كـوفه در عتاهيه ابو ميكرد/ حمل پشتش بر نهاده زنبيلي در را آنها
٢١١ سـال در و است/ رسيده چاپ به بيروت در كه دارد شعري اوديوان ميفروخت/

سپرد/ جان ق9 / >ه
قحطانيه به نسبت كه بود يمن اهالي از عربي او رزين, عليبن خزاعيبن دعبل ـ ٦٧
به رشيدعباسي دعوت به دعبل بود/ كوفه او داشتخاستگاه نزاريه از شديدتري تعصب
حضرت به نسبت او بود/ پيامبر>ص9 خاندان باره در او چكامههاي بيشتر رفت, بغداد
يافت/ وفات ق9 / >ه ٢٤٦ سال در سرانجام داشت, شديدي خاندانشتعصب و علي>ع9
ابو او به دKمه, فرزندش به منسوببودن سبب به جون, زندبن اسدي, دKمه ابو ـ ٦٨
از ق9 / >ه ١٦١ سال در و بود اسد بني سياهپوستوغPم كوفه, متولد او ميگفتند, دKمه

رفت/ دنيا
دركـوفه حماد ميرفت/ بشمار موالي از نيز او يونس, بن عمر بن عجرد حماد ـ ٦٩
خوش طبع, شوخ او بود, معاصر عباسيان و امويان حكومت دو هر با و يافت پرورش
بـه هـمانجا و درگذشت شيراز در ق9 / >ه ١٦١ سال در حماد بود, گذران وخوش ذوق

شد/ سپرده ك خا
حكومت با او ميگردد, باز كنانه به نسبش و بود تبار عربي او اياس, مطيعبن ـ ٧٠
در و ذوق خوش خوشگذران, طبع, شوخ شخصي مطيع بود, معاصر عباسيان و امويان
بود/ منصور همراه پيوسته پرورشيافتو و شد متولد كوفه در وي بود/ نظير كم مPحت
سـال در سرانجام كرد/ منصوب صدقات آوري جمع سرپرستي به را او عباسي مهدي

سپرد/ جان ق9 / >ه ١٦٦
به وائل بن بكر بني موالي واز بود ديلم اهل و ميسره بن حماد او راويه, حماد ـ ٧١
همه از عرب واخبار اشعار جنگها مورد در پرورشيافتو كوفه در حماد ميرفت, شمار
ق9 / >ه ١٥٦ سـال در و داشت, تـخصص اشـعار گـردآوري در وي بـود, دانـاتر مـردم

درگذشت/
هـمراه وي / بود كوفه مقيم افراد و مهاجر صحابه از خزاعي, صرد سليمانبن ـ ٧٢
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همراه ق9 / >ه ٦٥ سال در و يافت حضور صفين و جمل جنگهاي در علي>ع9 حضرت

كرديم/ كر ذ توابين حادثه در را او نام شد, كشته توابين
پرهيزكار شاعران زمرة در را او آشوب شهر ابن ضبي, شبرمه عبدا�بن قاضي ـ ٧٣
١٤٤ سال در وي است/ شمرده بر >ع9 العابدين زين امام ياران از و پيامبر>ص9 خاندان

شده/ ياد وي از قاضيان مبحث در درگذشت, ق9 / >ه
كـتاب در >ره9 طوسي شيخ بود/ هذيل ابي كنيهاش هذيل, غالببن محمدبن ـ ٧٤
كـرده تـصريح وي بودن شاعر به و آورده شمار به صادق>ع9 امام ياران از را او رجالش
دوم قـرن در وي است/ كرده كر ذ بيت>ع9 اهل شاعران با را او آشوب, شهر ابن است/

سپرد/ جان ق9 / >ه
آورده حساب به شيعه شاعران از را او مرزباني نخعي, قاضي عبدا� شريكبن ـ ٧٥
١٧٧ سال در وي اوست, تشّيع دليل كه كرده نقل عباسي مهدي و او درباره داستاني و

گذشت/ او كر ذ قاضيان مبحث در يافتو وفات كوفه در ق9 / >ه
كـه بـود شـاعري او گويد: فهرست در نديم ابن نحوي, كسايي حمزه عليبن ـ ٧٦
و مبحثنحويان در رفت, دنيا از ق9 / >ه ١٧٩ سال در سرانجام بود, سروده اندكي اشعار

كرديم/ ياد او از لغويان
ديـوان او بود/ شوا به معروف و محاسن ابي كنيهاش حلبي, حسين يوسفبن ـ ٧٧

گذشت/ در ٦٣٥ سال در و دارد جلد چهار در شعري
سعدبن مالكبن سبيعبن عمربن مجالدبنوهيببن خنيسبن زيدبن كميتبن ـ ٧٨
شاعر مستهلو ابا كنيهاش مضر, الياسبن بن مدركة بن خزيمة اسدبن دودانبن بن ثعلبة
و شاعران از وي داشت/ گاهي آ آن نشانهاي عربو لهجههاي به كميت بود, برجستهاي
دانشـمند شعراي ميورزيدند/ تعصب قحطانيه به نسبت كه بود مضر قبيله سخنگويان
مـيكردند/ افـتخار خـودشان قبيله به و ميجنگيدند آنها با و ميكردند نكوهش را آنها
است/ مـعروف امـيه بـني دوران در او تـوسط بـيت اهـل مـدح و كـميت بـودن شــيعه
اشعار از و ميشود ناميده <هاشميات> است سروده بيت اهل درباره او كه قصيدههايي
چـاپ به وليدن مصر در كه بود او اشعار نخستين هاشميات ميرود/ شمار به او خوب



٥٥٩ . كوفه شاعران
كميت گويند: ميشود, نگهداري خديويه كتابخانه در استكه خطي شرح داراي و رسيد
كه حالي در داد فرا گوش او اشعار به فرزدق خواند/ او براي را شعرش رفتو فرزدق نزد

رسيد: ذيل اشعار به كه اين تا ميشمرد كوچك را كميت
آنـان بـراي و خشـنود آنـها بـا پـيوسته مـن و است >ص9 پـيامبر خاندان هاشم بني
با روي گشاده و باز آغوش با و ميكنم فروتني آنها نزد محبت روي از ميشوم ك خشمنا
و ميكنم دفاع پيامبر>ص9 خاندان از خوارج برابر در سپر مانند من ميشوم رو به رو آنها
مورد و ميكنم متهم را دشمنان و ميشوم متهم من آنهاست براي من دشمني و دوستي

واغـضب مـرارا ارضــي ولهــم بــهم فـانني النـبي رهـط هــاشم بــني مــرحب١ـ و اهــل عــطفاه كـــنف ٕالي مـودة جناحي مني لهم واغــضبخقضت احب انــي عــلي مــــحبّا pهـؤ و هـوpء مـن لهـم أونبوكـانت و pوذيفــــــــيهم وانــــــــي اهـلها بـالعداوة وارمـي وارمــي

/ ميگيرم١ قرار سرزنش واذيتو آزار
تـو سوگند خدا به كن, منتشر را اشعارت حتما برادرم فرزند اي گفت: او به فرزدق
سن در و ق9 / >ه ١٢٦ سال در كميت سرانجام هستي, معاصر و گذشته شاعران برترين

ميرسيد/ بيت ٥٢٨٩ به اشعارش فوت, هنگام يافت, وفات سالگي ٦٠
جـعفي خـاندان كـندي, جعفي عبدالصمد به حسين احمدبن متنبي طيب ابو ـ ٧٩
در ق9 / >ه ٣٠٣ سال در متنبي بود/ تبار عربي و قحطانيه از العشيره سعد قبيله از شاخهاي
نيست/ كنده معروف قبيله از او شد, منسوب جا بدان و آمد دنيا به كنده نام به محلهاي
ولي ميگفتند, ـ سقاء عبدان ـ او به لذا ميداد آب مردم به كه بود تسنّن اهل از پدرش
آميخته سرشتش با شعر و داشت قوي حافظهاي او بود/ ادب دانشو طلب در اباطيب
منتقل شام شهر به كوفه بيابان از را او و برد شام به را او پدرش شد بزرگ كه هنگامي بود,
عجيبو نكات لغتتخصصيافتو علم به نخست گرفت, فرا اهلش از را دانش و كرد
يافتو شهرت بPغت فصاحتو به و كرد حفظ را آنها جز جاهليتو اشعار نامأنوسو
رواج وي شـعر بازار و بودند, نيافته دست بدان ديگران كه رسيد ادبي شهرت چنان به
بـه را خـود چكامههاي او كردند/ پيدا تمايل بدان اميران و پادشاهان كه جا آن تا يافت



كوفه تاريخ . ٥٦٠
پادشاهان و يافت برتري معاصرانش بر كلي طور به و است سروده مختلفي انگيزههاي
كرد, چنين نيز متنبي ميجستند, سبقت يكديگر بر جوايز, با خود به او كردن نزديك در
رفت, او نزد ق9 / >ه ٣٣٧ سال در و جست, تقرب حمدان ابن الدوله سيف به آغاز در
حتي كه قصايدي سرودن با متنبي بود, كنده آ شعرا برجستهترين از الدوله سيف محفل
الدوله سـيف از گاه آن ربود, ديگران از را سبقت گوي ميكردند زمزمه را آنها سواران
٣٤٦ سال در او شد/ مصر رهسپار بود داده روي كه آمدي پيش از خشمگين و شد جدا
گاهي آ حمدان بني با او دشمني از كه حالي در كرد, مPقات اخشيدي كافور با ق9 / >ه
ترك را مصر ك خشمنا ق9 / >ه ٣٥٠ سال در سپس سرود/ او مدح در اشعاري و داشت,
ديلمي بويه بن وعضدالدولة شد فارس شهرهاي رهسپار آنجا از رفتو بغداد به گفتو
ق9 / >ه ٣٥٤ سـال در سـپس بـخشيد/ مـتنبي به بسياري عطاياي واو گفت ثنا و مدح را
در كـه هـنگامي و بـازگشت بـغداد بـه فارس از مفلح غPمش و محمد فرزندش همراه
رسيد عاقول دير به و بغداد حومه غرب سمت در صافيه نام به محلي در نعمانيه نزديكي
شد متعرضاو يارانش از گروهي با اسدي جهل ابي فاتكبن بود فاصله ميل دو آنها ميان
مفلح غPمش گرفت, فرار به وتصميم كرد ناتواني احساس متنبي جنگيدند, يكديگر با و

سرودهاي: كه حالي در كرديد, فرار شما كه بگويند مردم مبادا گفت: او به

والقـلم والقـرطاس والرمـح والسـيف تـعرفني والبـيداء واللـيل فالخيل ١ـ

/ ميشناسند١ مرا قلم و كاغذ و نيزه و شمشير و بيابان شبو و اسبان
شد/ كشته ق9 / >ه ٣٥٤ سال در و كرد حمله بازگشتو متنبي گاه آن

عالي معاني به متنبي شعر بود, دارا نخسترا مقام بPغت استواريو نظر از وي شعر
مدحو حماسه, حكمت, بويژه شعر ابواب تمام اودر داشت, شهرت ساختار استحكام و
از بـرخـي او شعر برآمد, خوبي به آن عهده از و سرود قصايدي نكوهش و تفاخر ثنا,
رواج ضربالمثل عنوان به مردم نزد كه برداشت در را آميز حكمت و فلسفي مضامين
در نـثر بـه را او شـعر و گرفتند فرا را او اشعار معاني نويسندگان از بسياري و بود يافته

م/ ـ بيروت چاپ ,٨٧ ص الدهر, يتيمه يا٢ـ كرد, چنين عباد٢ صاحببن كه چنان كردند استفاده او شعر از نيز نثرشان در و آوردند



٥٦١ . كوفه شاعران
ديگران و خوارزمي ابوبكر كه طوري همان آوردند در نظم به خودشان براي را او اشعار

دادند/ انجام
داشته قرار اديبان بحث مورد پيوسته كه ميگذرد سال هزار حدود او اشعار عمر از
و ميپرداخـتند آن پيچيده مسائل و مشكPت حّل و اشعار تفسير به بسيار چه و است
و او مـيان داوري بـاره در بـزرگان و مـينگاشتند آن بـديهاي خوبيها بيان در كتابهايي
طرفداري و عيبجويي ستايشو در و ميگفتند سخن بديعش اشعار توضيح دشمنانشو
پيشي و بسيار فضيلت دليل همه, اين و شدند تقسيم گروه چند به شعرش از مخالفت و
و شـود شـمرده بـر لغزشهايش كه است كسي كامل انسان ـ بود همتايانش از او جستن
متنبي اشعار كه كساني جمله از ـ شود محاسبه او خطاهاي كه است شخصي خوشبخت
منصور ابو داه, قرار بررسي و نقد مورد را آن و كرده بيان را آن بدي و خوبي و مطالعه را
اشعار بديهاي و خوبيها وي است/ آورده يتيمةالدهر كتاب اول جزء در كه است ثعالبي
است كرده بيان صفحه يكصد حدود در و تفصيل به او از ديگر مطالبي همراه به را متنبي

داد/ قرار بررسي و نقد مورد را او اشعار آمد, متنبي از پس كه اديبي يا شاعر هر و
اشعار بر بزرگان از بسياري شد, مرتب الفبا براساسحروف و گردآوري متنبي ديوان
شرحـهاي و رسيد, چاپ به شهرها ساير و شام مصر, هند, در كه نوشتند شرح متنبي
مـتوفاي احـمد عـليبـن تأليـف واحـدي شـرح از: عـبارتند او ديـوان بـر شـده چـاپ
عكبري البقاء ابي شرح و رسيد چاپ به بمبئي در ق9 / >ه ١٢٧١ سال در كه ق9 / ٤٦٨>ه
بوKق در ق9 / >ه ١٨٦٠ سال در و دارد شهرت تبيان به كه ق9 / >ه ٦١٦ سال به گذشته در
الطيبفي Sالعرف آن شرح جديدترين رسيد, چاپ به مصر در ق9 / >ه ١٢٨٧ سال در و
كه است ق9 / >ه ١٢٨٧ سال متوفاي يازجي ناصيف شيخ تأليف Qالطيب ابي ديوان شرح
سـال در كـه جـلد دو در برقوقي عبدالرحمن شرح و است شده چاپ بيروت در بارها

رسيد/ چاپ به مصر در ق9 / >ه ١٣٤٨
به بود/ گذشته دورانهاي در آن به مربوط اخبار مهمترين و كوفه9 >تاريخ خPصه اين
و گرفت فرا را آن خرابي و ويراني آن از پس بود/ آباد ق9 / >ه هشتم قرن تا كوفه ما گمان
از سپسبرخي بود/ سكنه از خالي ق9 / >ه ١٢٩٠ سال تا و كردند/ ترك را جا كنانشآن سا



كوفه تاريخ . ٥٦٢
نـزديك و فـرات راست ساحل در نيين خانههايي و كردند سكونت جا آن در مسافران
طـرف دو در باغهايي و نهاد فزوني به رو كنانش سا و ساختند يونس>ع9 حضرت مقام

شد/ آباد شهر بتدريج و ساختند آبي بركه و حمام آنها در و كردند احداث فرات
نـجف بـزرگان از يكي كلباسي ابوالقاسم ميرزا بزرگ عPمه ق9 / >ه ١٣١٠ سال در
كه هنگامي سپس شد/ عهدهدار را كوفه بزرگ جامع مسجد در اتاق چند ساخت اشرف
يافت توسعه كوفه شهر آباداني شد, آب كم خشكو نجف ق9درياي / >ه ١٣٠٥ سال در

ساختند/ حمامهايي و بازارها خانهها, آن در
روي بر پلي ذيحجه ماه پنجم بيستو مصادفبا يكشنبه روز ق9 / >ه ١٣١٧ سال در
عـبدالرحـمان سيد و شد ويران شهر قديمي حمام سپس كردند, نصب فرات رودخانه
ساخت كرد/ بنا آن كنوني محل در را آن و شد جديدي ساختنحمام عهدهدار >خلخالي9
١٣٢٣ سـال در سـپس يـافت پـايان ق9 / >ه ١٣١٨ سال رمضان ماه از روز اولين در آن

يافت/ انجام كوفه به برق كشي سيم حّله از ق9 / >ه
و شد, شهر بناي عهدهدار علوي حرم متولي كمونه سيدعلي ق9 / >ه ١٣٢٥ سال در
آن در اتاقهايي و كرد, بنا آن كنوني محل در جامع مسجد غرب سمت در وسيعي محل
بـه ق9 / >ه ١٣٢٧ سال در آن ساخت كه نهاد بنياد مسافران رفاه براي بازاري و ساخت
مـاه اوايل در آن كار و شد كشيده نجف به كوفه از ـ تراموا ـ راهآهن سپس رسيد/ اتمام

كرد/ احداث را آن ملي شركت يك و يافت, خاتمه ق9 / >ه ١٣٢٧ سال رمضان
آن و دارد/ فاصله آن از ميل هفت كه است نجف شهرستان از بخشي امروز, كوفه,
و بـاغها كـه است مـنظم راهـهاي و بسيار خانههاي با هوا, و آب خوش زيبا, منطقهاي
١٥٠٠٠ داراي اخير سرشماريهاي طبق كوفه است, گرفته بر در را آن زيبايي بوستانهاي

دارد/ فاصله كوفه شهر از ميلي نيم بزرگ جامع مسجد استو جمعيت نفر
كه خود هدف به مختصر اين در كه اميدواريم و ميدهيم خاتمه را سخن جا اين در
گرچـه باشيم/ يافته دست است كوفه تاريخ به مربوط مطالب مهمترين گردآوري همان
دارند را پيمودنش قصد كه كساني براي را راه اين باشيم توانسته و است ناچيز و اندك
مـا بـنويسند/ مـطالبي موضوع اين در ميخواهند كه كساني براي همچنين كنيم, هموار



٥٦٣ . كوفه شاعران
به كه گردآوردهايم موضوع اين در مطالبي و دادهايم قرار آنها اختيار در سرشاري منابع
گر ا كردهايم, مراجعه موثق مدارك مهمترين به آنها گردآوري در و نيست اندك ما گمان
ايـن كه باشيم يافته دست خود هدف به و باشد شده انجام ميخواستيم كه طور همان
انگاري سهل كوتاهيو سبب به باشيم نشده موفق گر ماستوا آرزوي و خواسته منتهاي
هر >و داشتيم مبذول را خويش تPش و سعي نهايت ما زيرا نيست, بحث و تحقيق در
خـاندان و كـرم>ص9 ا پـيامبر بـر پـايان در نـمييابد9 دست بدان بخواهد انسان را آنچه

ميفرستيم/ درود >ع9 بزرگوارش هدايتبخشو
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