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 وضعيت اجتماعي كوفه در آستانه قيام امام حسين )عليه السالم(

 مقدمه 

نوشته شد كه با شما  هاي زيادي از سوي كوفيان به امام)عليه السالم(در مكه بودند نامه زماني كه امام حسين

كه به آنجا برود قبل از اين )عليه السالم( . امام حسين ديتشكيل دهبه كوفه بيا و در آنجا حكومت  همراه هستيم،

مسلم بن عقيل را فرستاد تا اوضاع كوفه را بررسي كند و به امام گزارش كند كه وضعيت آنجا  پسر عموي خود

چگونه است، چه بسا كوفه تا آن زمان چند بار پشت امام خود را خالي كرده بود و براي اينكه دوباره تاريخ برنگردد 

  قبل از ورود خود سفير خود را فرستاد.

 توجه شود: نكاتيبراي بررسي اوضاع اجتماعي كوفه در زمان قيام امام الزم است به 

السالم رخ داد در اين مدت، شيعيان كوفه حادثه عاشورا بيست سال پس از شهادت امام على عليهاينكه  -1

لذا مردم اين شهر همان مردم  ؛ها كشته يا كوچانده شدندشدت تحت فشار قرارگرفتند و بسيارى از آنبه

توان به همه اخبار مربوط به عصرهاى پيشين نبودند و براى شناخت ساكنان كوفه در سال شصت، نمى

وفايى يا باوفايى كوفيان سخن رانده است، السالم از بىهاى قبل تمسک جست. اگر امام حسين عليهسال

م حسين تصميم گرفت به كوفه برود، برخى منظور مردم عصر خودش است نه عصرهاى بعد. وقتى اما

وفايى كوفيان را به امام على و امام حسن عليهماالسالم يادآورى كردند، اما حضرت به ياد اطرافيان، بى

توجهى حضرت به اين دليل بود كه مردم آن روز غير از مردم عصر پدر و ها توجه نكرد. شايد بىآورى آن

بايست جداگانه تجزيه و شكنى كوفيان در هر زمان را مىبراين، پيمانحتى برادر بزرگوارش بودند. بنا

 .تحليل كرد

آنجا يكي از مشكالت اساسي سى به جزئيات حوادث رو عدم دستها در ثبت تاريخ جامعه كوفه غرض ورزى -2

 براي شناخت است.

سين در ادامه پرداخته با در نظر گرفتن اين دو نكته به وضعيت اجتماعي شهر كوفه در آستانه قيام امام ح

 شود.مي

 پيشينه پيدايش شهر كوفه

وقاص، به منظور برپايى يک  سعدبن ابىبنيان شهر كوفه در سال هفده هجرى به وسيله خليفه دوم و به دست 

طبرى، محمدبن جرير،  )ريزى شد.پادگان نظامى براى پيگيرى هر چه بيشتر فتوحات اسالمى در داخل كشور ايران پى

عمر دستور داده بود كه مسجد اين شهر داراى چنان مساحتى باشد كه تمام جمعيت جنگجو  (1۴۵، ص ۳ج ، تاريخ طبرى
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حموى، .)هزار نفر جمعيت را دارا بودريزى شد، گنجايش چهل را در خود جاى دهد و مسجدى كه طبق اين دستور پى

 (۴۹1، ص۴ج  البلدان،ياقوت، معجم

كوفه در آغاز تاسيس، حدود چهل هزار سرباز داشته است كه با توجه به اين كه بسيارى از اين سربازان، زن و  گرا

توانيم به جمعيتى در حدود صدهزار نفر در زمان تاسيس، دست پيدا كنيم اند، مىفرزند خود را نيز همراه داشته

  .رسدكه رقم معقولى به نظر مى

و دو هجرى پس از نقل عبارتى از عمر كه در آن از عدد صد هزار)ماة دث سال بيست طبرى به هنگام بيان حوا

  :نويسدالف( بدون ذكر معدود ياد كرده است مى

؛ شهر كوفه در آغاز تاسيس براى گنجايش (2۴۳، ص۳تاريخ طبرى، ج )«واختطت الكوفة حين اختطت على ماة الف مقاتل»

 ريزى شدصد هزار جنگجو پى

 در زمان قيام امام حسين)عليه السالم( كوفهجمعيت 

براى دست يافتن به تعداد جمعيت كوفه در زمان قيام عاشورا بايد به آمارهاى همان زمان توجه كرد. برخى 

أقدم علينا فنحن »و  ( 2۳7ابن جوزى، تذكرة الخواص، ص  )«انّا معک مائة ألف»ها چنين بود: نامههاى كوفيان در دعوتجمله

توان حدس زد كه جمعيت كوفه، اعم كه جمعيتى هم طرفدار امام نبودند، مىبا توجه به اين( همان)«.مائة ألففى 

ها آمده است كه در بعضى نقلهزار نفر بوده است. اين 1۵0جو، زن و مرد و كودک، حدود جو و غير جنگاز جنگ

از  (۳70، ص۴۴و مجلسى، بحاراألنوار، ج  6۹، ص 2يخ مفيد، ارشاد، ج ش «)ان لک هاهنا مائة ألف سيف»اند: ها نوشتهها در نامهآن

هاست و ظاهرا اشاره به جمعيت طرفدار امام دارد، زيرا بيشترين آمار در مورد تعداد بيعت ها يا اشتباهجمله مبالغه

؛ ابن عديم، بغية الطلب فى تاريخ حلب، 20۳، ص 1۴ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ). السالم چهل هزار نفر استكنندگان با امام عليه

 .2۵و ابن نماحلى، همان، ص  161، ص  8؛ ابن كثير، البدايه و النهايه، ج 260۴، ص 6ج 

 يانكوف طوايف و اديان

دست و هماهنگى نداشت. خالصه تحقيق شهرى نوبنياد، فاقد هويت تاريخى و پر خطر بود كه ساكنان يکكوفه 

 : ها چنين استمورد اقوام و طوايف ساكن در كوفه و اديان آنيكى از پژوهشگران در 

كردند. قبايل عرب عبارت بودند از: در كوفه عناصر عرب، فارس، نبط و سريانى زندگى مى

هاى يمنى، شامل قضاعه، غسان، بجيله، خثعم، كنده، حضرموت، ازد، مذحج، حمير، همدان قبيله

بكر هاى قبيله بنىشد. برخى از خاندانعصر مىتميم و بنى و نخع. قبايل عدنانى، شامل دو خاندان

هاى عرب ديگر شامل كنانه، جديله، اسد، غطفان، محارب و نمير. قبيلهعبارت بودند از: بنى
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ضيبعه، عبدقيس، تغلب، اياد، طى، ثقيف، عامر و مزينه نيز در اين شهر سكونت داشتند. در كوفه 

هاى پيماناى مشخص سكونت داشت و كسى جز هميبله در محلهگرى حاكم بود و هر قروح قبيله

كه هر قبيله، مسجد و گورستان مخصوصى داشت، جا ساكن شود، چنانتوانست در آنها نمىآن

 (،هاى گوناگونكردند، شامل مسلمانان )با فرقهچنين از اديان مختلف در كوفه زندگى مىهم

 (۴۴۵-۴۳2، ص 2السالم ، ج حياة االمام الحسين عليه باقر شريف قريشى، )مسيحيان و يهوديان.

 هاي اخالقي مردم كوفهويژگي

هاى تعصّبات و حسّاسيتهاي اخالقي متفاوت بودند. با وجود طوايف مختلف در كوفه مردمان آنجا نيز داراي ويژگي 

هاى ديگر عقب كنند و از قبيلهگيرى ترين نفع يا ضرر، تصميمشد تا كوفيان با مشاهده كوچکاى، موجب مىقبيله

توانستند با درايت و تعمّق اى آنان را مردمانى عجول ساخته بود كه نمىعبارت ديگر، تعصّبات قبيلهنمانند؛ به

 .شدندهاى مهلک مىتصميم بگيرند و در نتيجه، دچار لغزش

يد، شكننده است، چرا كه همواره بيم اى مانع وفاق اجتماعى است و اگر وفاقى پديد آبه طور كلى، تعصّبات قبيله 

رود. شهرى كه تركيبى ناهماهنگ دارد، هر آن ممكن است يک دسته جوّ حاكم تبانى برخى عليه برخى ديگر مى

 .را تغيير داده، اجتماع را به سمت و سوى ديگر بكشانند

ها در برابر هم است و اين آنويژگى ديگر مردمان نظامى و كسانى كه سالح در اختيار دارند، سركشى زود هنگام  

 .امر، اختصاص به مردم كوفه ندارد

 :نويسدابن ابى الحديد درباره مردم كوفه مى    

قيل : إنّ أهل الكوفة کانوا قد فسدوا فى آخر خالفة اميرالمؤمنين و کانوا قبائل فى الكوفة، فكان  

باسم قبيلته: یا للنخع مثالً أو یاللكندة  الرجل یخرج من منازل قبيلته فيمرّ بمنازل قبيلة أخرى فينادى

نداء عاليا یقصد به الفتنة و اثارة الشر، فيتالب عليه فتيان القبيلة التى مرّ بها فينادون: یالتميم و 

یالربيعة و یقبلون إلى ذلک الصائح فيضربونه، فيمضى الى قبيلته فيستصرخها، فتسل السيوف و تثور 

در ميان مردم  (السالمعليه)حكومت امام على اواخر  (167، ص 1۳نهج البالغه، ج  ابن ابى الحديد، شرح )؛الفتن

ها متعدد بودند، فساد شده بود. شخصى از محل سكونت قبيله خود به ميان كوفه كه قبيله

زد و مثالً رفت و براى برپا كردن شر، قبيله خود را بلند صدا مىاى ديگر مىهاى قبيلهخانه

ريختند و مى زد، بر سرشها فرياد مىاى كه در ميان آنگفت: اى نخع، اى كنده. مردم قبيلهمى
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روى هم خواست و در نتيجه، بهها كمک مىرفت و از آنزدند. او هم ميان قبيله خود مىاو را مى

 .شدكشيدند و فتنه برپا مىشمشير مى

( تا ۵۳ابيه )سال كنند، چنان كه پس از مرگ زيادبنچنين مردمانى حتى در مقابل حاكم خود نيز سركشى مى

 .وفه تغيير يافتبار حاكم كق پنج 60سال 

 حاكمان كوفه در قيام امام حسين)عليه السالم(

در طرفدارى پرشور مردم از امام و مسلم  او حاكم كوفه بودبن بشير نعمانبيعت گسترده كوفيان با مسلم،   در زمان

شهر را ندارد و اى به يزيد اطالع دارند كه توان اداره چند تن از وابستگان حكومت طى نامهكه تأثير زيادى داشت.

بن زياد، والى بصره را  عبيداللّهاو  (۳۵6، ص ۵تاريخ طبرى، ج  .)از او خواستند كه شخصى قوى را به حكومت كوفه بگمارد

، عبيداللّهچند سال پيش از  (۳۴8، ص ۵تاريخ طبرى، ج  .)برگزيد و با حفظ سمت پيشين، واليت كوفه را نيز به او سپرد

وارد شهر شد، در روحيه  همين كه عبيداللّه. هاى سختى به شيعيان زدحاكم كوفه بود و ضربهپدرش زيادبن ابيه 

كه در خبر آمده است كه اميه روحيه گرفتند. ايندعوت كنندگان، تأثير منفى گذاشت و به عكس، طرفداران بنى

، ص ۵تاريخ طبرى، ج ؛ ۳۴0، ص ۴۴همان، ج مجلسى،  ،)وارد كوفه شده، به شدت ناراحت شدند وقتى مردم دانستند عبيداللّه

  .اشاره به تأثيرگذارى عميق در روحيه مردم دارد (۳۵8

براى تسلط بر اوضاع عبارت بود از: تهديد، كشتار فردى و دسته جمعى، نيرنگ، كنترل  عبيداهللاز جمله ترفندهاى  

كنندگان پراكنى، امان دادن به قيامكارگيرى جاسوس، دروغها، تبليغات، حبس، جلب اشراف با پرداخت رشوه، بهراه

ران قبايل به معرفى گيرىِ برخى مخالفان، ملزم كردن سدر ركاب مسلم، تعيين جايزه جهت همكارى، دست

 (2۵۵، ص 2؛ اربلى، كشف الغمّه، ج ۴0۵ـ۳۵۹، ص۵؛ تاريخ طبرى، ج ۳82، ص ۳و ج  ۳۳8-۳۳6، ص 2بالذرى، همان، ج  .)مخالفان يزيد

 شبهه و پاسخ به آن 

 نشستندهاى خود مىكم در خانهجا داشت دست !چرا كوفيان نه تنها بيعت خود را شكستند، بلكه با امام جنگيدند؟

 .كردندو دشمنان امام را يارى نمى

 : براى پاسخ به اين پرسش، توجه به چند نكته، ضرورى است

الف ـ نه تنها دليلى نداريم كه حضور همه كوفيان در لشكر عمرسعد داوطلبانه بوده، بلكه منابع تاريخىِ معتبر 

، 6؛ ابن عديم، همان، ج 2۵۴ابن قتيبه دينورى، همان، ص  .)كشاندزياد به اجبار، مردم را به سپاه خود مىدهند كه ابنگواهى مى

 (۴66، ص 1و ابن سعد، الطبقات الكبرى، الطبقة الخامسة من الصحابه، ج  ۳86، ص ۳؛ بالذرى، همان، ج 2626ص 
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او در يكى از تهديدهاى خود براى راهى كردن مردم به سوى كربال چنين گفت: همه مردان بايد همراه لشكر من 

شود. سپس به چند تن از مأموران ند. از اين به بعد هر متخلفى را درشهر بيابيم، ذمه ما از او برى مىحركت كن

. ند و از عاقبت نافرمانى بترسانندخود دستور داد تا در شهر بگردند و آنان را به اطاعت و حضور در لشكر، امر كن
 ( ۳86، ص ۳الذرى، أنساب األشراف، ج ب)

السالم در راه، چند نفر را مالقات كرد كه از كوفه آمده بودند. وقتى از اوضاع مردم آن شهر پرسيد، عليهامام حسين  

، ص ۳بالذرى، همان، ج  .)هاى مردم با توست، اما فردا برضد تو شمشير خواهند كشيدجواب داد: دل بن عبداللّهمجمّع

 .باشدها اشاره داشته تواند به اجبار آناين پاسخ مى (۳86

دهد عده زيادى از كوفيان به اجبار در لشكر دشمن حضور يافتند، اين است كه از هر شاهد ديگر كه نشان مى 

رسيدند و بقيه در ميان راه از صد چهارصد تن يا كمتر به مقصد مىشدند تنها سىهزار نفرى كه از كوفه خارج مى

و ابن نماحلى،  17۳، ص 8؛ ابن كثير، البداية و النهايه، ج ۵۵۳، ص 2ير، الكامل فى التاريخ، ج ؛ ابن اث۴0۵، ص ۵تاريخ طبرى، ج  )شدند،لشكر جدا مى

( السالمعليه)زياد مردم را براى جنگ با حسين وقتى ابن: نويسدگريختند. دينورى هم مىبلكه مى (۴۴مثيراألحزان، ص 

اكراه  (السالمعليه)كه از جنگ با حسين ه به دليل اينرسيدند و بقيها به كربال مىفرستاد تنها عده اندكى از آنمى

وجود آورده به با در نظر گرفتن فضاى خفقانى كه عبيداللّه (.۳86، ص ۳، همان، ج بالذرى .)شدندداشتند، از لشكر جدا مى

 در سپاه عبيداللّه بنابراين، بيشتر كوفيان به اجبار م.بريپى مى ان از سپاه عبيداللّهبود، به اهميت جدا شدن كوفي

دسته كه لشكر دشمن را تا اما آن  ؛ها موفق شدند در بين راه از سپاه جدا شوندحضور يافته و عده زيادى از آن

اى كه از چنان كه آن عدهاند، هممجوّزى براى اين عمل خود نداشتند و از اين جهت مذموم پايان همراهى كردند،

اند. بنابراين، همه ور در سپاه امام را داشتند، اما خوددارى كردند نيز مذمومسپاه دشمن جدا شدند و توانايى حض

 .كوفيان برضد امام شمشير نكشيدند

خواند، بلكه بسيار مراقب بود كه كسى به امام ملحق مردم را به اجبار به سپاه خود فرا مى ب ـ نه تنها عبيداللّه

 (۳71، ص۴۴و مجلسى، بحاراألنوار، ج  1۹6؛ فتال نيشابورى، روضة الواعظين، ص 72، ص 2؛ شيخ مفيد، ارشاد، ج ۳86، ص ۳بالذرى، همان، ج  .)نشود

حضرت بشتابند و آنان نيز اسد خواست تا به يارى اى از بنىمظاهر از عدهبنهنگامى كه امام در كربال بود، حبيب

هايشان اسد به خانهشد و بنىها به امام وقتى خبر به عمرسعد رسيد، گروهى را فرستاد و مانع پيوستن آن د. پذيرفتن

در عين حال، برخى كوفيان، خود را به امام  (2۴۳، ص1، مقتل الحسين، ج ؛ خوارزمى۹0، ص ۵ابن اعثم كوفى، الفتوح، ج  .)گشتندباز

 .ها بودزياد نبود ظاهرا تعداد پيوستگان به امام، بيش از اينابن هاىو اگر كنترلد رساندند و به شهادت رسيدن

ها در جنگ حاضر شدند، قيام كوفيان كه همه كوفيان در جنگ با امام شركت نداشتند، بلكه اقليتى از آنشاهد اين

حضور يافته ها در جنگ با امام گير است. اگر همه آنهاى چشمدست آوردن موفقيتخواهى امام و بهبه خون

 خواستند انتقام بگيرند؟بودند، از چه كسى مى
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 .دادندج ـ منافقانى ميان دعوت كنندگان بودند و بخشى از همراهان عمرسعد را اينان تشكيل مى 

اى صرفا از روى نادانى جهت مشاهده ماجرا همراه عمرسعد رفته باشند. اينان نيز خطاكار و د ـ ممكن است عده

ترين نتيجه اين همراهى، سياهى لشكر شدن به نفع عمرسعد است و تأثير منفى در روحيه ا كماند، زيرمسئول

 .ناپذير بودندطرف مقابل است، اگر چه سپاهيان امام تزلزل

كنندگان پس از سركوب شدن قيام مسلم، جهت رفع سوء ظن و جلب منافع شخصى، در لشكر ه ـ برخى از دعوت

 .جنگيده باشند (السالمعليه)عمرسعد عليه امام 

ها غنايم است و جنگ آن جو، صرفا جنبه مادى دارد و هدفشان رسيدن بهو ـ جنگ براى برخى مردمان جنگ

خواست مردم را براى جنگ با امام بسيج كند، ضمن سخنرانى در مى لذا هنگامى كه عبيداللّه ؛پايه اعتقادى ندارد

اى به من نوشته است كه چهار هزار دينار و دويست هزار درهم ميان نامهمسجد كوفه اظهار داشت كه يزيد طى 

پيشنهاد ( اين 8۹، ص ۵ابن اعثم كوفى، همان، ج  .)بن على شركت كنيدشما تقسيم كنم تا در جنگ با حسين

 .دنبال امور مادى بودنداى بهدهد كه عدهنشان مى
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