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 های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت جایگاه مسجد کوفه در مناقشه

قه.731ـ  71زمانی  در فاصله

 

 22/1/9011 تاریخ تأیید:         22/2/9911 تاریخ دریافت:
  1 حاتم عبدعلي النعماني یفس 

  2 یزیانعز یممر
  3 زاده محبوبه فرخنده

 
 این پژوهش، با هدف بررسی موقعیت سیاسی مسجدد ووهجد  ر هاهج د   

ووشد بد این پرسش پاسخ  هد وجد هعاییجت سیاسجی     ق، می731ج 71زمانی 

مخایفان و همراهان خالهت  ر مسدد ووهد  ر این بازه زمانی، چگوند بو  و 

 چد تأثیراتی بر موقعیت سیاسی مسدد بر جای گذاشت؟  

و تح یل آماری، بد این نتیدد  ست یاهتد است وجد   وهفی مقاید با روش

مسدد ووهد  ر طول  وره مور  بررسی، بد هورت پیوستد جایگاه سیاسجی  

خو  را حفظ ور ه است؛ با ایجن تفجاوت وجد  ر  خجر خالهجت ح جرت       

امویجان، ح جور همراهجان     ،  ر مقایسجد بجا  وره  و امام حسن   ی

و  ر  خجر امجوی، میجان تعجدا       حاومیت  ر مسدد بیشتر از مخایفان بجو  

                                              

 .(saefhatmt@gmail.com): ارشد تاریخ تشیع از دانشگاه فردوسی مشهدآموخته کارشناسیدانش. 1
: مستتتت و (  یستتتتندهمشتتتتهد )نو یدانشتتتتگاه فردوستتتت  یخگتتتتروه تتتتتار  یاراستتتتتاد. 2
(maryamazizian@ferdowsi.um.ac.ir). 
 .(farkhondehzadeh@um.ac.ir) :مشهد یگروه معارف دانشگاه فردوس یاراستاد. 3



 ...یتهمراهان و مخالفان حاکم یاسیس یها مسجد کوفه در مناقشه یگاهجا 011 

های زور و ح ور مواهقان و غیرهمراهان  ر مسدد، بد سبب استفا ه از شیوه

تزویر، یک تعا ل نسبی برقرار شد؛ اما مدمو د رویجدا هایی ناخواسجتد، بجد    

ویژه شیعیان و سراندام تس ط آنان بر مسدد و  رشد نیروهای هعال مخایف، بد

 .میدا الم پایان  خر اموی اندا
 

 .یعیانش یان،، امو، امام حسنیمسجد کوفه، امام عل :کلیدواژگان

 مقدمه

مرزهای جهان اسالم در عهد خلفاای خسسانین، حموماا خاا شیر شاد       زمان با توسعه هم

های خظاامی،  های مفنوحه ایجاد کند. این پایگاههای جدیدی را در سرزمینمراکش و پایگاه

کردخد. کوفه و بصره در عارا  و  فنوحات، تثبیا مرزها و امنیا داخلی را تقویا می ادامه

ها بودخد که طولی خمشید با مهاجرت جنگاوران، اقوام فسطاط در مصر، از جمله این پاد ان

داخاان، زماان    و صحابیِ معروف، به مراکش فعال شهری تبدیل شادخد. مورخاان و جارافای   

پس از بنایی که  خسسنین 1اخد.  ضبط کرده11و  11، 11های لتأسیس پاد ان کوفه را سا

آخگااه،  ماره باود.  داراإلسپس ریشی شد، مسجد جامع و طرح لشمر مسلماخان به کوفه ورود

کوفه باا حواور    2.شدساخنه های مجاهدان و بازارها خاخه بر اساس جایگاه این دو ممان،

تادری  وساعا    ان ادیان دیگر، قراء و شعرا باه تابعین، اقوام، پیرو صحابه، از تعداد بسیاری
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در این میان، مسجد کوفاه یمای از خقااطی باود کاه       1یافا و به کاخون عرا  تبدیل شد.

سیاسی، اجنماعی و فرهنگیِ تاریخ اسالم در آن ساز بسیاری از حوداث حساس و سرخوشا

 رخ داد. 

 پیشینه پژوهش

های فراوخی که پیرامون کوفه و بناهای آن اخجام شده، هناوز زوایاایی از   با وجود پژوهش

مسائل مربوط به مسجد کوفه، همچون موقعیا سیاسی آن  مورد عنایاا محققاان قارار    

دهد. به طور کلی، خوبی بازتاب می تحقیقات، این خأل را به اسا. خگاهی به پیشینهخگرفنه 

بندی کرد: الا.. تااریخ   توان در سه دسنه تقسیمیهای مرتبط با مسجد کوفه را مپژوهش

 کوفه؛ ب. مساجد اسالمی؛ ج. مسجد کوفه.

 الف. تاریخ کوفه

أة نشت ، )البراوتی( الكوفة تاریخ )آ  خویفه(، أمراء الكوفه وحكامها  در آثاری ماخند:
، )حلتود( « الكوفتة الحرکتة الفكریتة فتی   »، (جعیط) الكوفة العربیة اإلسالمیة اللدینة

« السلاویة و...(الرسال  الكوفة الغراء )أرض »أمی (، « )الكوفةالصحابة الكرام فی »
وخد و  راوخد( که مربوط باه تااریخ   )آیینه« کوفه...ساخنار سیاسی ا اجنماعی »و )الصغیر( 

ویژه مسجد کوفاه هام خاام     سیاسی، فرهنگی و یا اجنماعی کوفه هسنند، از بناهای آن، به

اسا؛ اما این توجه در حاشیه بوده و  اهی در ذکر یک روایا یا خبر، به حوور شده  برده

اساا. مللفاان   شده  های فمری در مسجد اشاره های سیاسی یا اجنماعی و یا جریان روه

آن رخ داده، کمنارین عنایاا را    این منون، به این امر که حوادث کوفاه در کادام منطقاه   

 اخد.داشنه

                                              

 ، «کوفته اجتلتایی ستاختار سیاستی ت    »ونتد و گراونتد،   ؛ آیینته 133ص ،الكوفةتاریخ  براوی،. ال1

 .32-21ص
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 ب. مساجد اسالمی 

، یا اصالً به این مساجد اشااره   المساجدحققان این زمینه، همچون حسین موخس در م

خقش مسجد »اخد؛ به عنوان خموخه، محرمی در خمرده و یا به صورت  ذرا از آن سسن  فنه

مسجدهای شاهر کوفاه باه عناوان جایگااه      از این ممان در ذیل  «در حیات علمی جامعه

هاای مرکاشی    مسااجد در سارزمین  »هام در مقالاه   تجمع شیعیان یاد کرده اسا. کوبان 

 1اسا.فقط از ویژ ی معماری این ممان در بین مساجد اسالمی سسن  فنه  ،«عرب

 ج. مسجد کوفه

مدرستة الكوفتة   )الجنابی(،  مسجد کوفة تخطیطه و یلرانه هایی همچون پژوهش
  مستتجد الكوفتتة و یبتتداه»)صاافری( و « تاااریخ بنااای مسااجد کوفااه»، )اللخزومتتی(

)البیومی(، تنها به تااریخ عمراخای، تااریخ فرهنگای و عماومی ایان مساجد        « مسعودب   

 اخااد.  ااروه دیگااری از تحقیقااات مربااوط بااه ایاان عبادتگاااه، خظیاار:   اخنصااای یافنااه

و امااکن اطاراف   راهنمای مسجد مقدس کوفه )الطریحی(،  اللقدسة فی الكوفةالعتبا   

 )مصاد  « امامیاه  دیاد اه فقهاای   چهار اخه از مقدسهاماکن  مسافر در خماز» )علوی(،آن 

)ساجدی( وجود « بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله»( و سرداری قنبریصدقی و 

 اخد.دارخد که به فوایل و اعمال مسجد به عنوان یک ممان زیارتی اهمیا داده

هاای  ساده  در تمام این آثار، جایگاه سیاسی مسجد کوفه در میاان تحاو ت پیچیاده   

اسا. این امر، روشن اسا که مسجد در شاهرهای  شده خسسنین اسالمی خادیده اخگاشنه 

ترین مسجدِ یک شهر خظامی اسا  آن قرون، کارکردهای مننوعی داشا؛ اما سسن از مهم

که از همان ابندا، حاکمیا و خیروهای فعال سیاسی در یک ترکیب خامنجاخس جمعینی در 

. همچنین، در خظر داشنه باشیم که در عصر فنوحاات، مساجدهای   آفرینی کردخدآن خقش

های خظامیِ واقع در عرا ، مصر و مارب ساخنه شد؛ اما خام مساجد  مهمی در تمام پاد ان

                                              

 «.تطویر التعوی اللسجد و أثره فی ». ،. : امی ،  1
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 کوفه، بیش از تمام این اماکن در ذیل اخبار سیاسی مناابع تااریسیِ قارون منقادم تمارار      

 اسا. شده 

پیوسنه در این  وقوعهای سیاسیِ بهاسا که فعالیابا توجه به این اهمیا، قصد بر آن 

 یارد.  تا آغااز عباسایان ماورد واکااوی قارار       مسجد، در فاصله خالفا حورت علی

هاا و  پرسش برآمده از این مسئله، آن اسا که موافقان و غیرهمراهان خالفا، چه فعالیا

چه   اخجام دادخد و اقدامات آخها 152ا51های هایی در مسجد کوفه طی سال یریموضع

موقعیا سیاسی مسجد  ذاشا؟ سبب اتساذ این محدوده زماخی، آن باود کاه    تأثیراتی بر

 (، در اخنسااب  51در جنگ جمل) موقعیا جارافیایی کوفه و همراهی کوفیان با امام

به عنوان مرکش اخنقال این شهر به عنوان دارالسالفه تأثیر ذار بود. از طرف دیگر، این شهر 

قدرت به عباسیان واقع شد و خسسنین دارالسالفه عباسی در هاشمیه شاهری منصال باه    

رو، فاصله این دو رویداد مهم، به عناوان باازه زمااخی ایان تحقیا       کوفه تعیین شد. ازاین

 تعیین شده اسا. 

تر، باه در   عها خیش به فهم بهنر وقایع کوفه، و در مقیاسی وسیشناسایی این د ر وخی

رساخد. این مطالعه، سیر تحو ت سیاسی که مسلماخان در آن قرون تجربه کردخد، یاری می

داده در مسجد آماری از حوادث سیاسیِ رخ بر مبنای روش توصیفی و اسنسراجِ یک جامعه

  1اسا.یک از تحقیقات پیشین صورت خگرفنه اسا؛ امری که تا کنون در هیچاخجام شده 

های لفظی و عملی ها و در یریها، رویاروییاز مناقشات سیاسی، مجموع فعالیامراد 

  اساا.  152اا 51هاای  های رقیب در این مسجد در جریان تحو ت سیاسی ساال  روه

های سیاسیِ رقیب هم در دو طی. مورد مطالعه قرار  رفا. منظور از طی. همراهان  روه

                                              

مقالته   کیسا ( در  91)حدود ی دوره طوالن  یدر ا دادهایتلام رو ا یذکر جزئ نكهیبه سبب ا. 1

 تیت اهل زا،یت از آنهتا بنتا بته م    یو برخت  بنتدي شتده   حوادث دسته موضویا ِ ست،ین ریپذامكا،

 .است ذکر شده ،مسجد یاسیس تیبر مووع يرگذاریتأث
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وماا، یعنای خلیفاه، عم اال وی و خیاش      رأس هرم حم حاکمیا، مجموع کنش و عمل هم

طرفداران و حامیان آن در خظر  رفنه شده اسا. در مقابل، هر خوع کنش و عملمردی که 

خشان از عدم همراهی، تقابل و واکنش به  روه همراهان حاکمیا باشاد، در ذیالِ طیا.    

 مسالفان مورد مطالعه قرار  رفا. 

هاا و مناقشاات در    یاری که تعاداد موضاع  همچنین، خگارخده به این خمنه اشراف دارد 

ها، ماال  اخنسااب خبار    مسجد، بیشنر از آمار این تحقی  بوده اسا؛ اما خوع بررسی داده

سیاسی مرتبط با مسجد و اسنسراج جامعه آماریِ موافقان و مسالفان، تصریح منابع اسا و 

ز آن، در مساجد  یا اینمه به قراین و شواهد منن مطمئن شویم که آن حادثه یاا بسشای ا  

اساا.   آوری و پردازش شده های منابع، آمار جمعاسا؛ یعنی بر اساس دادهکوفه رخ داده 

و و یا مناقشه پیرامون یک واقعه سیاسی، طرفین شایان توجه اسا، چناخچه در یک  فا

ها در شمارش همراهی یا مسالفا باا   یریمواضع منفاوتی داشنه باشند، هریک از موضع

های این پژوهش، بر پایه اطالعاات  اسا. مبنای اصلی اسنسراج داده لحاظ شده حاکمیا

خگاری منقدم و میاخه اخجام شده اسا. همچنین، در خصاوی خبرهاای زماان    منابع تاریخ

ای خاماه و خسسانین اثار زیساا    البالغاه خها  از منابع  و امام حسن حورت علی

به این دلیال کاه هااهراً مناابع      ار األخواربحشیخ مفید و خیش منن  اإلرشاد، یعنی ائمه

 شاذی در اخنیار عالمه مجلسی بود، اسنفاده شد.

 ؛اساا  ادیبن داده ،شود که راهبرد پژوهش حاضر حیتصر دیبا ،با  حاتیبا توجه به توض

 ،گریبه سسن د ؛ردی یها شمل محاصل از داده یاصل میمفاه یبر مبنا  یتحق  یخنا یعنی

و  یبناد شود با دسنهیم یسع بنابراین، .حرکا از جشء به کل اسا ،راهبرد پژوهش حاضر

دوره مورد بحث مشسص  یاسیمسجد کوفه در مناقشات س گاهیمنابع، جا یهاداده لیتحل

 شود.

به منظور پاسخ به ابهام تحقی ، حوادث سیاسی مسجد در شش قسما کاه باه خظار    

هاای رقیاب را روشان    سیاسی  روه هایها و تعاملناقشهای از  مرسید هرکدام مرحلهمی



 011  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

 یرد. با هدف شناسایی و در  بهنر روخاد تاداوم و تحاول    سازد، مورد مطالعه قرار میمی

شود: خسسا اینمه این رخدادها، از منظر وجو می جایگاه سیاسی، دو خمنه در حوادث جسا

شاوخد. دوم آخماه در پایاان    ه میحوور موافقان یا مسالفان حاکمیا سیاسیِ وقا خگریسن

 بنادی از جایگااه سیاسای مساجد در زماان خلفاای آن دوره اخجاام        توضیحات، یک جمع

 شود. می

 های داخلیدر جنگ مسجد کوفه در کشاکش انفعال یا همراهی امام علی. 1

 (، جاشء شااذترین و   00اا 51)حاک:   رویدادهای مسجد در زمان حوارت علای  

خادرترین حوادث عصر راشدین و اموی اسا. از زمان تأسیس مسجد، امیر کوفه از جاخاب  

خلیفه مسئول بر شاری خماز و ایراد خطبه )سسنراخی آغاز امارت و خبرهای مهم حمومنی( 

ر باود  این شیوه، توسط خلفای بعدی هم تداوم یافا؛ اما فقط در این عص 1در مسجد بود.

مقام مافو  خود   ( برخالف خظر و توصیه53-51که امیر کوفه، ابوموسی اشعری )امارت 

 یری دعوت کرد. همچناین،  )خلیفه(، در مسجد سسن  فا و کوفیان را به اخفعال و کناره

  کوفه را باه عناوان مرکاش خالفاا اساالمی      53رجب 12در  زماخی که امیر ملمنان

سجد آن اهمیا دوچندان یافا و منبر مسجد کوفه به عناوان  این شهر و م 2اخنساب کرد،

جهان اسالم شد. تنها در این زماان اساا    های خلیفهمحل رسمی صدور فرامین و خطبه

 5در مسجد به خلیفه اخنصای یافا. )دکة القضاء(که یک سموی مسصوی قواوت 

                                              

 تتاریخ  طبتري،  ؛155و151، صاخبتار الطتوا    دینتوري، ؛ 358ص، الختراج  جعفتر،  ة ب امدو. 1

الوثتائ   مجلویتة   ،بتادي ؛ أ13ص ،اللحت   کتاب ابوالعرب، ؛123و122، ص4جواللوو ، الرس  

 .86ص ،أمراء کوفه خویفه،آ ؛ 231ص ،السیاسیة

 .159، صالطوا اخبار  دینوري،. 2

؛ هلتا،،  348و161، ص84، جبحار األنوار لجوسی،؛ ال181، ص2ج ،السرائر ،یحوّ سیاب  ادر. 3

 .363، ص53ج



 ...یتهمراهان و مخالفان حاکم یاسیس یها مسجد کوفه در مناقشه یگاهجا 011 

د آن اساا.  مورد در راسنای اصاول حاکمیاا و تأییا    11خبر سیاسی این دوره،  23از 

کند. در میان هشا خبری را روایا می های حورت علی خبر ذیل آن، خطبه 15البنه 

 شارش مربوط به جنگ جمل اسا و تنها  1دهد،  که حوور مسالفان حموما را خشان می

 خماید. را در حوادث بعد از جمل روایا می اعننایی به امامدو خبر، مسالفا و بی

ماورد(، برپاایی خمااز     1با مسجد پیرامون جناگ جمال )   محورهای موضوعات مرتبط

 با یک خماینده ، صحبا امام1مورد( 5) جماعا و جمعه، قواوت توسط امام علی

، 5عادد(  1) و اقامه خماز توسط اماام حسان   ، ضربا خوردن امام2خبر( 1معاویه )

امیار   هاای  و بیشانر از هماه، خطباه    0ماورد(  1پس از شهادت پدر ) خطبه امام حسن

 1خشان دادخد. مورد( اسا که در برخی از موارد، کوفیان به آن واکنش 15) ملمنان

خوبی فوای فماری و سیاسایِ    های موجود از جنگ جمل در مسجد کوفه، به شارش

دهد که چگوخه میاان همراهای و   کوفه را در خصوی این جنگ داخلی بازتاب می دو اخه

باه مساجد و تشاوی  ماردم بارای       سفرای امام علی یری درخوسان بود. آمدن کناره

                                              

 .223-215، صاخبار الطوا  دینوري،. 1

 .163و162ص . هلا،،2

تتاریخ   طبري،؛ 6، ص3ج ،الكبرىالطبقا   سعد،اب ؛ 181و183، صوالسیاسةاإلمامة  وتیبة،اب . 3

، والنهایتة البدایتة   ،کثیر؛ اب 232، ص8، جوالتاریخ البدءاللقدسی، ؛ 148، ص8جواللوو ،  الرس 

 .188و184، ص4ج  ،العقد الفریدیبد ربه، اب ؛ 284، ص5؛ هلو، ج216، ص6ج

العقتد  یبد ربه، ؛ اب 193، ص2ج ،یعقوبیتاریخ  ؛ یعقوبی،319و315، صاخبار الطوا  دینوري،. 4

 .188، ص4ج ،الفرید

  یعقتتوبی، ؛223و219، صاخبتتار الطتتوا   ؛ دینتتوري،154-153و92، ص1ج ،البالغتتةنهتت . 8

 واللوتو ،  تاریخ الرس  ؛ طبري،131، صوالسیاسةاإلمامة وتیبه، اب ؛ 169، ص2ج ،یعقوبیتاریخ 

 . 388و384، ص32ج: 1433 ،بحار األنوار لجوسی،ال؛ 19، ص8ج
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ویاژه    ار خیروهاای فعاال، باه    مشارکا با خلیفه و همراهی بسیاری از اهل کوفه، خمایاان 

عایشه مبنی بر درخواسا او از کوفیان برای عدم  شیعیان بود. در مقابل، خواخده شدن خامه

م از مشارکا در این خبرد و اشعری و بازداشنن مرد حوور در جنگ و خیش مسالفا ابوموسی

خبر مسال. حموما(، خماینده حواور جادی    1مورد از  1همراهی برخی از حوار با آخها )

  1های منفعالخه در بسنر جامعه بود.اخدیشه

احنما ً به سبب وقوع خبردهای جمل، صفین و خهاروان در خاارج از کوفاه، راویاان و     

اخد. اخبار مربوط به وقاایع  چنداخی خشان خداده مورخان به بازتاب این وقایع در مسجد توجه

های حورت در مسجد اخنصای ، به خطبهاین زمان تا به هنگام شهادت امیرملمنان

خبر از  9که طوری دارد که موضوع بیشنر آخها، تحریض مردم به جهاد با اهل شام اسا. به

رارشاوخده ایان   محناوای تم  2، مربوط به این موضاوع اساا.  های اماممورد خطبه 15

های منفعالخه در کوفه، تمایل اهاالی آن باه   توان شاهدی بر تثبیا اخدیشهها را می خطبه

 داخساا. همچناین،     یری از در یری با شاامیان و عادم همراهای باا حوارت     کناره

                                              

 ،والسیاسةاالمامة  وتیبه،اب  ؛148و143، 142، 139ص ،1ج ،الفتنة وووعة الجل  یلر، سیف ب . 1

، 4جواللوتو ،  تاریخ الرست    : طبري،استفقط در طبري آمده ،جزئیا  ای  روایا . 58و54ص

 ستتبط  ؛453و452، ص1، جاألمتت تجتتارب  مستتكویه، ؛833و499، 451-452، 419و415ص

 ابت  کثیتر،  ؛ 133، ص3ج ،الكامت   ابت  اثیتر،   ؛181-186، ص6ج ،الزمتا، مترآة   الجتوزي،  ابت  

پتتور، بتتراي شتتناخت بهتتتر ایتت  بستتتر، ،. : ولتتوي و وربتتا، . 238، ص1ج ،والنهایتتةالبدایتتة  

 .161-183، ص«رای  بر رفتارسیاسی مردم کوفههايتأثیراندیشه»

اخبتار  دینتوري،  ؛ 112و111، ص2، جیعقتوبی تتاریخ  یعقتوبی،  ؛ 13-61، ص1ج ،البالغةنه . 2

 تتاریخ الرست    طبتري،  ؛141و131، صاإلمامة والسیاستة  وتیبه،؛ اب 311و241، 243ص، الطوا 

، 3ج ،العقتد الفریتد   یبتد ربته،   ابت   ؛286ص ،التنبیه واإلشتراف ، مسعودي؛ 93، ص8واللوو ، ج

 .159و155، ص3ج ،الكام  اثیر،؛ اب 246ص
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همچاون  « بارادران شاامی ماا   »برای جنگ باا   اعننایی کوفیان و مسالفا با امامبی

در  و وهای آزاد مردم باا حاکمیاا حوارت     فا دهندهخشان، 1«مانبرادران بصری»

 یک فوای عمومی اسا.

 های انتقال خالفت جایگاه مسجد کوفه در مناقشه. 2

آوری سپاهی بارای جناگ باا    در پایان عمر شریفشان، درصدد جمع حورت علی

شد. دخبال  شام بودخد که با شهادت ایشان خاتمام ماخد. این سیاسا، توسط امام حسن

ای ، خسسانین خلیفاه  ( 01-00 :خالفا) خمنه جالب توجه، این اسا که امام مجنبی

در جهان اسالم بود که با او در مسجد کوفه بیعا شد. از دوره خالفا ایشاان، فقاط ساه    

روایا مرتبط با مسجد کوفه یافا شد که آن هم مربوط به وقایع بیعا با ایشان اسا که 

این امر، تواف  عمومی مسلماخان را در بیعا با  2ایشان اسا. دو مورد آن مواف  با خالفا

دهد؛ اما تعداد کم خبرهای مرتبط با مسجد، باه دو سابب باود:     خشان می امام حسن 

خسسا آخمه دوره خالفا ایشان کوتاه بود. دوم اینماه ایشاان بالفاصاله پاس از بیعاا،      

رو، تا یشان در کوفه کم بود. ازاینمشاول تدار  خیرو برای خبرد با معاویه شدخد و حوور ا

با معاویه، حوادث مهم قابل ثبا در چشم راویان اخبار خارج  پیش از صلح خهایی امام

 خورد.از کوفه رقم می

ای در حاوادث  ، دوبااره مساجد جایگااه ویاژه    با پذیرش صلح توسط اماام حسان  

ساز جهان اسالم پیدا کرد. وا ذاری خالفا به صاورت رسامی، در ایان مساجد     سرخوشا

در خبر در مورد وقایع بیعا با معاویه در مسجد کوفاه پیادا شاد.     9اخجام شد. در مجموع، 

ها و سسناخی ایاراد کردخاد.   عای، خطبه ، معاویه و عمرو بنجریان بیعا، امام حسن

                                              

 .241و243، صاخبار الطوا  دینوري،. 1

 ؛ مستكویه، 185، ص8ج ،واللوتو  تاریخ الرست    طبري،؛ 183ص ،والسیاسةاإلمامة  وتیبه،اب . 2

 .232، ص3ج ،الكام  ثیر،األ؛  اب 811، ص1ج ،األم تجارب 
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هایی که برخی به پاسخ به معاویه و اعنراض در مسجد پیرامون شده امامسسنان ثبا

  ساافیاناباایباان   معاویتتةدر پاسااخ بااه  بیااا ایشااان داشاانند، بیااان فوااایل اهاال

 ( باه  30کردن مردم و قیس بن سعد بان عبااده )م    (، علا جنگ و صلح و قاخع30)م 

قای و  ح ّ خالفا خویش و خشاع معاویه با وی بر سر آن، ویژ ی فرد من بیعا، یادآوری به

در اذرد، از جملاه ماوارد      ناهمار و سفارش به معاویه که از اخذ بیعا از امام حسین

عاای هام شاامل    بن های منسوب به معاویه و عمرو قابل طرح اسا. موامین سسنراخی

 1شود.دلیل خشاع، هدف جنگ و رد  شروط صلح می

سعد از طارف  و قیس بن  ، ارسال قاصد به امام حسیناعنراض به امام حسن

ساعد و  بان   ، امنناع قیسمعاویه برای حوور در مراسم بیعا، عدم حوور امام حسین

معاویه در اخذ بیعا از او و سراخجام، اعالن علنی مردم باه اکاراه در اخجاام بیعاا و      حیله

، «اساا  خهااده  بسایار  خیر خاخوشایند، و ممروه در خداوخد که کن بیعا»پاسخ معاویه که 

 شانود  واین اسا که هنوز مرزهای باین حموماا و تاوده ماردم باه  فاا       ههمگی خشاخ

 2اسا. طرفه و بسنه تبدیل خشدهیک

                                              

شیخ ؛ 298-293، ص4ج ،الفتوح ایث ، ؛ اب 164و163، ص8، جواللوو تاریخ الرس   طبري،. 1

  جتوزي، ابت    ؛15و11، صالطتابیی  مقاتت    فرج اصتفهانی، ال؛ ابتو 19و14، ص2ج ،االرشاد مفید،

نصتاري،  الهیتلتی األ  حجتر  ؛ ابت  16، ص8ج ،الزما،مرآة  جوزي، ؛ سبط اب 65، ص4ج ،اللنتظ 

  الستتیوطی،؛ 131، ص5ج ،والنهایتتةالبدایتتة  کثیتتر، ابتت ؛ 433و399، ص2ج ،اللحروتتةالصتتوای  

 .89و85، ص1، جالخوفاءتاریخ 

 وتیبته،  ابت   ؛193و192، ص2ج ،یعقوبیتاریخ  یعقوبی، ؛298-292ص، 4ج ،الفتوح ایث ، اب . 2

 فرج اصتفهانی، ال؛ ابو164و163، ص8ج ،تاریخ الرس  واللوو  ؛ طبري،188ص ،والسیاسةاألمامة 

 .16و18، صالطابیی  مقات 
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 ی از مسجد کوفه برای تثبیت سلطه بر عراقربرداامویان و بهره. 3

مطالب مرتبط با مسجد کوفه در این قسما، ذیال حموماا معاویاه )پاس از قابض      

 (، کوشاش  30-01دو خلیفاه سافیاخی )حاک:      نجد؛ چراکاه  کرسی خالفا( و یشید می

فراواخی از طری  عم ال خود برای تثبیا سلطه بر کوفه و در خنیجه، بر عرا  اخجام دادخاد.  

 داده در مسجد قابل مشاهده اسا. ها، در حوادث رخخمودِ آشماری از این تالش

ماا، در  ، به لحاظ تعداد حوور مدافعان و مسالفان حمو( 30ا01 :حک)عصر معاویه 

ماورد( و مسالفاان    15کل عصر اموی یک اسنثناسا. در این زمان، بین حوور موافقان )

اماوی در زماان    دهاد سالطه  مورد(، تقریباً یک تعادل برقرار اسا. این آمار خشان می 12)

 معاویه، هنوز بر کوفه و پایگاه اصلی شهر )مساجد( کامال خیساا؛ چراکاه حنای در دوره     

ماورد( و همراهاان حاکمیاا     0ه خیش این خسبا تقریبی میان مسالفان )أبیامارت زیاد بن 

خبر(، دیگار آماار را    9شود. جدای از حوادث مربوط به بیعا )خبر( مشاهده می 3دمش  )

 حادثه( دخبال کرد.  13توان ذیل اخبار مسجد در زماخه حموما امرای منصوب معاویه )می

 ( چندین حادثه سیاسی جالاب در  10/11ا01شعبه )امارت: بن  ةدر زمان امارت مایر

یاباد. معاویاه در   های بعدی خیش تداوم مای دهد که در زمانبار رخ می مسجد برای خسسنین

 (، 11عدی )م   (، حجر بن15ابیه )م دهد زیاد بن   به مایره دسنور می02یا  01سال 

حم  )م احنما ً واء بن اک  ( و ابن10ربعی )م حدود  (، شبث بن 31صرد )م سلیمان بن 

فاار  از   1کناد.  ( را به حوور در خماز جماعا مسجد ملشم کند و مایره خیش چنین مای 10

های سیاسی این افراد، باید درخظر داشا که این او لین خبری اساا کاه باا فشاار      رایش

  ،02کند. در سال حاکمیا، حوور در خماز جماعا رخگ غیردینی و الشام سیاسی پیدا می

این  2ابولیلی خارجی، قیام خود را در این مسجد آغاز کرد و سی خفر از موالی به او پیوسنند.

                                              

 .5-6، ص3ج ،العبر خودو،، ؛ اب 424، ص3ج ،الكام  ثیر،األ ب . ا1

 .413، ص3ج ،الكام  ثیر،األ ب . ا2
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دهاد.  حادثه خیش خسسنین حوور سیاساِی خاوارج و ماوالی را در پایگااه شاهر خشاان مای       

ها اضافه و درود بر عثمان به محنوای خطبه همچنین، در همین دوره، سب  امام علی

این عمال، تقریبااً تاا     1یان خالص همچون حجر را به دخبال دارد.شیع شود که واکنش می

 یابد.پایان دوره اموی در این مسجد تداوم می

رو، ازاین 2 (، سیاسا خرم و مدارای مایره را کنار  ذاشا.15-10أبیه )امارت: زیاد بن 

، یعههای او آکنده از تهدید و ترس بود. عملمردهایی چون توهین به امام او ل شخطبه

ویژه شیعیان در مسجد، ایان شاهر و پایگااه آن را باه مرکاش       شمنجه و آزار اهل کوفه، به

تاداوم ایان اعماال در امارای      5و عمل شیعه در برابر حاکمیا تبدیل کرد. پُرتنش اخدیشه

های فعال را در میان شیعه و خوارج اسنمرار بسشاید؛ باه عناوان    اموی بعدی، این اخدیشه

خشاعی به عنوان رهبران شیعی، مسالفان اموی را حم  عدی و عمرو بن خموخه، حجر بن 

 عمارو   او، ةاإلماار حجر بارهاا باه ساوی مایاره، زیااد و خائاب       آوردخد. در مسجد  رد می

سسنراخی آخان شد. ا رچاه   کرد و ماخع ادامه های ک. مسجد را پرتابحریث، سنگریشهبن 

روشنی حواور فعاال    این اقدامات، سراخجام به دسنگیری و شهادت حجر منجر شد؛ اما به

خالد  های کوتاه خالد بن عبداهلل بندر زمان امارت 0دهد.شیعه را در این مسجد خمایش می

                                              

 ثیتر، األ ب ؛ ا13، ص3ج ،العبر خودو،، اب  ؛284و283، ص8واللوو ، جتاریخ الرس   طبري،. 1

 .242و241، ص8ج ،اللنتظ  جوزي،ب  ؛ ا234، ص3، جالكام 

 األثیتر،  بت  ا؛  241، ص8، جاللنتظ  جوزي، ب ؛ ا288، ص8ج تاریخ الرس  واللوو ، طبري،. 2

 .243، ص3ج ،الكام 

 ؛ ابت  316، ص4ج ،الفتوح ؛ اب  ایث ،286و238، 234، ص8جواللوو ،  تاریخ الرس طبري، . 3

 .12ص ،تاریخ الكوفة براوی،ال ؛221، ص8ج ،اللنتظ  جوزي،

  ؛288، ص8جواللوتتو ، تتتاریخ الرستت   طبتتري،؛ 331-329، صاألخبتتار الطتتوا  دینتتوري،. 4

 .83-83و 229، 225، ص5، جالكام  ثیر،األ ب ا
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ن  (، عبادالرحم 11/11ا11فهری )امارت:  قیس (، ضحا  بن 11-15بن اسید )امارت: 

 (، خبار سیاسای در   30ا19بشیر )امارت:  ( و خعمان بن 19ا11/11بن اُم  حمم )امارت: 

1این عبادتگاه یافا خشد.
 

در مساجد، بیشانر باه     ( 30-30حاک:  )معاویه  بن یشید حموما وقایع سیاسی دوره

  مربوط اسا. 31در    و خبر شهادت امام حسین30قیام مسلم بن عقیل در  مسئله

کند کاه  خبر فعالیا مسالفان را حمایا می 1حوور حموما و همراهی با آن و  ،واقعه 9

کنند ان اماام  دعوت موفقیا سلطه حاکمیا بر کوفیان و مسجد آخان اسا. در خامه خشاخه

هریفی وجود دارد که قابل تأمل اسا. در این خامه،  فنه شاده   به کوفه، خمنه حسین

از این  2شوخد.والی کوفه حاضر خمی خماز جماعا به اقامهکه پس از مرگ معاویه، اینان در 

شود که در زمان معاویه، حموما اموی بااجبار مردم را به حوور خبر، این خمنه روشن می

دینی را به یک ابشار سیاسی فشار تبادیل   در خماز جماعا وادار کرده بود؛ یعنی یک مقوله

بود. اکنون پس از مرگ وی، مسالفاخش باه خشااخه عادم همراهای باا حموماا در        کرده

 کردخد.جماعا شرکا خمی

عقیل، فعالیاا   خبرهای حوور مسالفان حموما در مسجد در مورد بیعا با مسلم بن

کوفیاان اساا کاه     سیاسی شیعیان در کنار عبادت، آغاز قیام مسالم و رفنارهاای دو اخاه   

هواداران  در مقابلِ فعالیا اولیه 5شود.عقیل منجر می و شهادت ابنسراخجام به دسنگیری 

 ( تنها با تساهل، اهالی کوفه را به حفظ بیعا دعاوت  30بشیر )امارت:  مسلم، خعمان بن

کرد که حنی اعنراض فردی از هواداران اموی را در مسجد براخگیسا؛ اما والی بعادی،  می

                                              

 .232-196ص ،أمراء کوفه خویفه، آ .1

 .345، ص8ج واللوو ، تاریخ الرس  طبري،. 2
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حوور شسص عبیاداهلل   1( سیاسا پدرش را دخبال کرد. 30-30زیاد )امارت: عبیداهلل بن 

هاای تهدیادآمیشش، فارارش از    اإلمااره وی در مساجد، خطباه   زیاد، جاسوسان و خائببن 

مسجد و پناهند ی به قصر و باز شا مجدد او به این ممان پس از پراکندن یاران مسلم، 

 2کند.اویه روایا میاموی را بر مسجد پس از مرگ مع از وقایعی اسا که تثبیا سلطه

منأسفاخه، خبری در باب جمع و تجهیش سپاه در مسجد کوفه برای حوور در کربال یافاا  

زیاد در منبر اعالم کرد که خداوخد یشید را یاری کرد و حسین کربال،  ابن  خشد. پس از حادثه

ازدى  عفی. بن یمی از شیعیان به خام عبداهلل و شیعیاخش را کشا. پاسخ شجاعاخه بن علی

  5.امیه در مسجد اساو جریان مسال. بنی تداوم حوور سیاسی شیعه  (، خشاخه31)م 

 های معترض در اواخر دوره سفیانی تا تثبیت قدرت مروانیانمسجد کوفه پایگاه جریان. 4

در این قسما، موقعیا سیاسی مسجد در ارتباط با حوادث پایاان عهاد سافیاخی و تاا     

 ( تاا تثبیاا   30 یرد کاه از مارگ یشیاد )م    اخیان، مورد بررسی قرار میتثبیا قدرت مرو

شود. دلیل این   را شامل می12 ( در سال 12-31مروان )حک:  حموما عبدالملک بن

شدت کاسنه شد و فوا برای فعالیا  اخنساب، آن اسا که در این دوره، از قدرت امویان به

توضیحات این بسش، تنها آن دسنه از اسامی ذکر اسا که در  مسالفان فراهم آمد. شایان

کنند؛ به ایان دلیال   شود که با حوادث سیاسیِ مسجد ارتباط پیدا میحمّام مرواخی ذکر می

 .که در زمان برخی از این خلفا، هیچ خبر سیاسی از مسجد در منابع تاریسی یافا خشد
                                              

؛ 33، ص5ج ،الزما،مرآة  الجوزي، ؛ سبط اب 386و388، ص8واللوو ، جتاریخ الرس   طبري،. 1

 .25، ص3، جالعبر  خودو،،اب 

، 312، ص8ج واللوتو ، تاریخ الرست    طبري، ؛384و383، 344ص ،األخبار الطوا دینوري، . 2

فرج الابتو ؛ 46و48، ص2ج ،االرشتاد  مفید، شیخ؛ 81، ص2، جاألم تجارب  مسكویه،؛ 869و313

، 5ج ،البدایة والنهایة ؛ اب  کثیر،212، ص3ج ،الكام  األثیر، ب ا؛ 138ص ،الطالبیی  مقات  هانی،فصا

 .321و326ص، الكوفه تاریخ البراوی، ؛188ص
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مرگ یشید تا تثبیا قدرت  امویان در مسجد، با مرگ یشید از میان رفا. در فاصله سلطه

خبر در مورد مسجد کوفه پیدا شد که کل آن، باه حواور مسالفاان اماوی و      15عبدالملک، 

تسلط آخان بر مسجد کوفه ارتباط دارد. خسسنین واقعه پس از رسیدن خبر مرگ یشید، اخاراج  

امیر جدیاد   و و برای تعیین  ( از مسجد و  فا11حریث )م بن زیاد، عمرو اإلماره ابن خائب

سعد اخنسااب شاد. مسالفاا زخاان و     و و، یمی از خامشدها، یعنی عمر بن  بود. در جریان  فا

، ماخع حموما او شد؛ امری کاه  سپس مردان قبیله هَمدان با یادآوری خون امام حسین

مساعود )وفاات    (، عامر بن 31مسنار ) تا سلطه 1داشا.خاخشنودی اشراف کوفه را به دخبال 

 ( باه عناوان   15مطیاع )م  بن   ( و عبداهلل10یشید اخصاری )م قبل ص(، عبداهلل بن خامشس

  2.کردخدمی زبیر، خماز جماعا را در مسجد برپاامرای مننسب مردم و ابن 

آیاد کاه در آن،   از این دوره، یک فوای آزاد سیاسی در این عبادتگااه باه وجاود مای    

های ضد  اماوی باا محوریاا شایعیان     تبلیاات  روههای سیاسی میان مردم و خیش  مناقشه

هاای فعاال   و سپس، حوور و خطبه 0خسسنین تبلیاات، ازآنِ توابین بود 5شود.مشاهده می

مسنار از مسجد  1مسنار ثقفی که در خهایا، به بیعا مردم و تسلط او بر کوفه مننهی شد.

و جنگ با  ن امام حسینو منبر آن به عنوان پایگاه خظامی خود در خوخسواهی از قاتال

وی در قصار، زخاان یااور     یک سال بعد، در جریان محاصره 3مصعب بن زبیر اسنفاده کرد.
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سراخجام، پس از  1رساخدخد.هایی به قصر میمسنار با تظاهر به رفنن به سوی مسجد، آذوقه

وی را با میخ آهنای در کناار مساجد     شده (، به دسنور مصعب دسا قطع33قنل مسنار )

ها بر عرا  تثبیا شد، کوفاه و مساجد آن،   مرواخی   که سلطه12تا سال  2آویشان کردخد.

 ها بود.پایگاه زبیری

 احیای سلطه امویان بر عراق و افول پایگاه مخالفان در مسجد کوفه . 5

 (، 12زبیر )ن ب ( و قنل مصعب 13ا31مروان )حک:  با تحمیم قدرت عبدالملک بن

 تاوان تاا پایاان عصار هشاام      امویان بر کوفه دوباره آغاز شاد. ایان سالطه را مای     سلطه

 ( هم شاهد باود. در اداماه، موقعیاا مساجد درخصاوی حواور       121عبدالملک )م بن 

 شود. همراهان و معاخدان اموی در این بازه زماخی بازخواخی می

خبر در مسالفا با حاکمیاا، در   5  و تنها خبر مواف12در دوره زمامداری عبدالملک، 

مسجد یافا شد. از میان سه خبر مسال.، یک حادثه مربوط باه واکانش یمای از حواار     

هاای کا.   ها و قصدش برای پرتاب سنگریشهمسجد به آغاز امارت حجاج با لعن بر اموی

دو خبر بعدی، مربوط به شابیب خاارجی و همسارش، غشالاه در      5مسجد به سما اوسا.

اطالعی از قیاام   0حجاج وارد مسجد شدخد.   اسا که با قنل خگهباخان و رئیس شرطه11

 های همراهاخش در مسجد پیدا خشد.اشعث و فعالیا ابن

                                              

 .136و138طبري، هلا،، ص. 1

 .385و381ص، ةالكوف تاریخ ؛ البراوی،492و491ص ،اللحبر البغدادي،حبیب  . اب 2

 .262، ص3، جالنجومسلط  اللكی،العصامی  ؛133، ص3ج ،الذهبمروج  مسعودي،. 3
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-ویژه شیعیان را باید در پیوخد با امارت حجاج بن  کاهش حوور مسالفان در مسجد، به

عبادالملک در مساجد پاس از     ( خگریسا. به غیر از بیعا کوفیان با 91ثقفی )م یوس. 

آغاز اماارت   ، همه اخبار همراهی با حاکمیا، با شیوه1ی اواش بر زبیریان و خطبهپیروزی

زماماداری    ، در دوره91ا11های ها و فرامین او در ارتباط اسا. او در سالحجاج، خطبه

  ( والای کوفاه باود. محناوای غالاب     93-13عبادالملک )حاک:    بان  عبدالملک و ولیاد 

هایش، تهدید به عواقب مسالفا با حموما، اجبار مردم به ابال  سالم باه خلیفاه و    خطبه

مشارکا آخان برای جنگ با خوارج اسا. در کنار این موارد، از حوور شاامیان در مساجد   

همچنین، مطاب  یک خبر، حجاج در یک فرمانِ جالب توجه، به سبب  2دهد.خیش اطالع می

کال   5ر داد دسا مسنار را از کنار مسجد پایین آورده و دفن کنند.ای دسنوهای قبیلهعلقه

ساال،   22موف  حاکمیا اموی را بر فوای سیاسای مساجد باه مادت      این وقایع، سلطه

 دهد. بازتاب می
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-93حاک:  )عبادالملک  بان   سلیمان  ، در زمان خالفا101ا93های سال در فاصله

، ( 101-101حاک:  )عبادالملک  بن  یشید و(  101ا99حک: )بن عبدالعشیش  عمر ،( 99

 خبری در مورد مسجد کوفه یافا خشد.

 (، در بسایاری از  121اا 101های عصر زمامداری هشام بن عبدالملک )حک: سیاسا

رو، وضاعیا  موارد همچون خحوه رفنار با عرا ، شبیه عصر پدرش عبادالملک باود. ازایان   

 12شاود. از میاان   وفه مشااهده مای  سیاسی حاکمیا در مسجد ک مشابهی از تداوم سلطه

کناد. ایان   خبر، حوور موافقان حموما را روایا می 9شده در مسجد، واقعه سیاسیِ یافا

 رحمای چاون خالاد    امر، هماخند عصر عبدالملک به سابب اخنصااب والیاان خشان و بای     

 ( باود.  121اا 120عمار ثقفای )اماارت:    بان   ( و یوسا.  120ا101عبداهلل قسری )بن 

های این امراسا. در دو خبر از های موجود، همه مربوط به برپایی خماز و سسنراخیش شار

  1اسا.خیش آورده شده امارت خالد، لعن و طعنه به امام علی

اإلماره خالد از اش را بر کوفه، از طری  عشل خائبیوس. ثقفی، ورود و حمم زمامداری

 حجااج،  شابیه  ها و سسناخش،خطبه محور 2اماما خماز صبح و بر شاری خماز، اعالن کرد.

علی را در باب ادعای هاهراً این امیر در مسجد، زید بن  5اسا. کوفیان به توهین و تهدید

هاای  فشاارها و محرومیاا   0اموالش خشد وی، باازجویی کارد.   خالد قسری مبنی بر ودیعه

  122اجنماعی و سیاسی که این امرا بار شایعیان وارد سااخنند، باه قیاام زیاد در صافر        
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ساز این قیام، در مسجد کوفه اتفا  افناد. یوس. ثقفی که از اخجامید. یک بسش سرخوشا

ها پیش، از جریان قیام آ اه شده بود، یک روز پیش از آغاز آن، کوفیان را با تهدید به مدت

ا رچه زید و همراهاخش درهای مساجد را بازکردخاد، اماا     1حبوس ساخا.مسجد آورد و م

 2مردم او را تنها  ذاشنند و وی به شهادت رسید.

 اموی پایانهای سیاسی  رونق دوباره حضور مخالفان در مسجد در مناقشه. 6

 (، همگای  152اا 121عبدالملک تا آخار اماوی )  بن اخبار مسجد کوفه پس از هشام 

 یرد. سال را دربرمی 1 ( اسا که 152ا121زمامداری مروان ثاخی )حک: منعل  به عصر 

ویاژه   خبر موجود در این دوره، همگی حاکی از حوور مسالفان امویان، باه  1عجیب آخمه 

خود را بر کوفاه و مساجد    امیه سلطهکه بنیدهد درحالیشیعیان اسا. این رقم، خشان می

عال ضد  اموی در عرا ، سراخجام اخدیشاه و عمالِ   داد، در میان خیروهای فآن از دسا می

شود. از میان این خبرها، یمی شیعیان اسا که بر پایگاه فمری و سیاسی کوفه مسلط می

عبادالعشیش  عمر بن  معاویه در زمان امارت عبداهلل بنعبداهلل بن  مربوط به بیعا با خماینده

مورد دیگار،   3 ( بود. 121مروان ) ( اسا که خسسنین سال حموما 129ا123)امارت: 

  5کند.وقایع بیعا با سفاح در این مسجد در آخرین سال حموما این خلیفه را روایا می

راخدن امیار اماوی،    ( پس از بیرون 152 ، ابوسلمه خالل )م 152األول سال در ربیع

دهم این ماه، در روز سیش 0خالد قسری را به عنوان امیر موقا کوفه اخنساب کرد. بن محمد

ای را ایراد کارد. او در ایان   سفاح و هواداراخش در مسجد کوفه اجنماع کردخد. سفاح خطبه

امیه و اخنقام خداوخد از آخها از طری  ، هلم بنیخطبه، ضمن بیان فوایل خاخدان پیامبر

                                              

 .143و142، ص1، جاألم تجارب  مسكویه، ؛134و132، صالطالبیی مقات   هانی،ففرج اصالابو. 1

 . هلا، دو. 2

 . 338، ص1جواللوو ،  تاریخ الرس  طبري،. 3

 .468-481ص ،أمراء کوفه خویفه،آ . 4
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آخجا که اما از  1المال را داد؛افشایش بیا بیا، از اهل کوفه تمجید کرد و به آخان وعدهاهل

علای ساسنراخی را اداماه    خطبه خبود، عمویش، داود بن  وی به سبب بیماری قادر به ادامه

 ویژه بر خاخادان رساول   هاشم را از حموما، رفع هلم امویان، به داد. او خیش هدف بنی

  2ذکر کرد.

پس از آن، مردم با سفاح بیعا کردخد و او به عنوان امیرملمنان، خماز عصر و مارب را 

ساپاه   0چند روز بعد، خلیفه جدید خماز جمعه را خیش در مسجد کوفه بر شار کرد. 5اقامه کرد.

 21اآلخر در خبرد زاب، مروان اموی را شمساا داد. قنال ماروان در    این خلیفه در جمادی

ازپایش   این سال در بوصیر مصر، پیروزی عباسیان را در کساب خالفاا بایش    الحجهذی

 تقویا کرد.

در جهان اسالم بود که با او در مسجد کوفه بیعا شد. این واقعه،  ن خلیفهسفاح، سومی

دهد. عالوه بر تداوم جایگاه مهم  سیاسی این ممان را در میان تحو ت آن دوره بازتاب می

های امویان برای سلطه بار ایان پایگااه،    دهد با وجود تمام فشارها و تالشآن، خشان می

تا پایان اموی، باه عناوان پایگااه     ادث خالفا امام علیجایگاه این مرکش در سیر حو

 شیعیان تثبیا شد.

                                              

، 3ج ،األمتت تجتتارب  ؛ مستتكویه،426و428، ص1واللوتتو ، ج تتتاریخ الرستت   طبتتري،. 1

 ابت   ؛39، ص13ج ،والنهایتة البدایة کثیر،  اب  ؛331، ص5ج ،اإلسالمتاریخ  ؛ ذهبی،323و319ص

 .321و323، ص1، جالزاهرةالنجوم ، بردي تغري

، 2ج ،األمتت تجتتارب  ؛ مستتكویه،426و428، ص1جواللوتتو ، تتتاریخ الرستت    طبتتري،. 2

 .231و233ص

 هلا،. طبري،. 3

 .318، ص6ج ،األییا، وفیا  خوكا،،اب . 4
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، با وجود در خظر ارفنن  خالفا دو امام در دورهتوان  فا  بندی، میدر یک جمع

اسا. فراواخی مسالفان و  مدت خالفا آخها، بیشنرین همراهی با حموما امیر ملمنان

ایشان در مسجد، هم فوای باز حموما دو های عملمرد غیرهمد خه در خصوی سیاسا

، ایان  1دهد. خمودار شماره و هم اخحراف عقیدتی مردم را در آن دوره بازتاب می امام

 دهد.آمار را خشان می

 

 
از طرف دیگر، در عصر اموی، تنها در زمان معاویه اسا که یک تناسب میان حواور  

در ایان دوره، هام در پایاان عصار      شاود. موافقان و مسالفان حاکمیا در مسجد دیده می

شود و سفیاخی و هم در پایان عصر مرواخی، مسجد کوفه محل حوور مسالفان حموما می

خوبی از وضعیا خابسامان اموی در  اطالعی از حوور موافقان، در دسا خیسا. این آمار به

مسالفان  آمده، میشان حووردسا کند. جالب آخمه مطاب  آمار بهاین دو مرحله حمایا می

رساد )خماودار   اموی در مسجد پس از مرگ یشید، به بیشنرین حد خود در ایان عصار مای   

رحم و سیاسنمدار مرواخی، بحران خابودی را برطارف  (؛ اما ههور حمّام و امرای بی2شماره 

کند. البنه ایان امار را بایاد در تشانا و     آخان را بر مسجد دوباره برپا می سازد و سلطه می

 وجو کرد.  ی مسالفاخشان هم جساخاهماهنگ
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و امام حسن در دوره خالفت امام علی
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دهد، میشان موافقان در زماان ماروان دوم، باه    خشان می 2همان  وخه که خمودار شماره 

شود. این آمار، از حیث حوور همراهان قدرت وقا، مشابها فراواخی با آمار صفر خشدیک می

رواخی، قادر به پس از مرگ یشید دارد. همچنین، حاکی از آن اسا که امویان در پایان عصر م

 ترین پایگاه سیاسی عرا ، یعنی مسجد کوفه خشدخد. سرکوب و کننرل مسالفان خود در مهم
 

 
خالفا  آمارِ حوور مسالفان و همراهان خظام مسنقر در دو دوره عالوه بر این، مقایسه

با اموی، خشان از همراهی بیشانر کوفیاان باا خلفاای      و امام حسن حورت علی

زمااخی   های کلی حاکم بر این دو برهاه  سیاسا راشدین دارد که باید آن را در پرتو تفاوت

 (.5خگریسا )خگاه کنید به: خمودار شماره 
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 نتیجه 

داده در مسجد کوفاه از زماان خالفاا اماام     آماری از حوادث سیاسی روی جامعه مقایسه

دهد کاه در دساناوردهای تحقیقاات پیشاین     تا پایان اموی، خنایجی را خشان می علی

شود. حاصل این مقایسه، حاکی از آن اسا که مسجد کوفه در کل دو دوره مورد دیده خمی

بررسی، اهمیا سیاسی خود را حفظ کرد؛ اما در عصر اموی، بیشنر از تداوم، تحاو تی در  

 ه شرح زیر اسا:حوادث سیاسی صورت  رفا که ب

وقا، بر شاری خماز جماعا و جمعه و خواخادن خطباه    اخنساب امیر کوفه توسط خلیفه

توسط او )سسنراخی آغاز امارت و خبرهای مهم حمومنی( که از همان ابنادای تأسایس در   

مسجد معمول شد، در کل دو دوره تداوم داشا؛ اما از زمان معاویه باه بعاد تحاا فشاار     

های اعنراض خماز جماعا رخگ، هدف و الشام سیاسی پیدا کرد. خشاخه حاکمیا، شرکا در

وقا در  به امرای کوفه و خالفا در این عبادتگاه، در دو عصر مشاهده شد. بیعا با خلیفه

شروع، و در زمان اموی )حموما معاویه( هم دیده  مسجد کوفه از خالفا امام حسن

 شود.می

، ش از اینها بود. در زمان خالفا حورت علیاما تحو ت این جایگاه سیاسی، بی

های داخلی بود؛ تا اینماه در  ها تحریض به جهاد در فنوحات یا جنگمحنوای بیشنر خطبه

پاذیری جاایگشین شاد. در    حمام و امرای اموی، عبارات تهدید و تحقیر برای اطاعا دوره

م باه حاکمیاا   و وهای آزاد و حنی خقاد و اعناراض مارد    ،  فاعصر خالفا دو امام

 تدری  از فوای آزاد سیاسی کاسنه شده و با سلطه مشاهده  ردید؛ ولی در دوران اموی به

 امرای مسنبد و خشن تقریباً از میان رفا.

و فرزخد ایشان، منأثر از  ها در مسجد در دوران امام علیها و عدم همراهیمسالفا

کاه در   نارهای منفعالخه باود؛ درحاالی  رویگرداخی جامعه از ایده و عقیده اسالمی و رشد رف

آمیش حموما باود و در بسایاری از   های تبعیضزمان خاخدان اموی، بیاخگر تقابل با سیاسا

موف  امویاان   ها، در مسجد تبلور پیدا کرد. آمار حوور همراهان و سلطهها و اعنراضقیام
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 صال شاد؛ اماا    آمیاش و ارعااب امارای مسانبد آخهاا حا     بر مسجد، به یاری روش خشاوخا 

رو، در پایان عصر سفیاخی سیاسا، خمایان شد. ازاین ها با کنار رفنن آخان از صحنهمسالفا

و مرواخی، مسجد کوفه فقط محل حوور معاخدان اموی اسا. در میان خیروهای معاخد فعال 

 در کوفه، شیعیان بیشنرین حوور را در این عبادتگاه داشنند.

، و امام حسن های امام علیخالفا و خطبه رویدادهای مهمی چون مرکشیا

ویژه شمنجه و توهین باه   ، عملمرد و فشارهای امویان، بهضربا خوردن امیر ملمنان

عقیل، تاوابین،  بن های شیعی ماخند قیام مسلم  شیعیان و اماماخشان، حوور بسیاری از قیام

آرام رخاگ یاک    آرامعلی در مسجد کوفه، همگی سبب شد ایان مساجد   بن مسنار و زید 

 عیار شیعی را به خود بگیرد. ممان تمام

خالفا خلفای خسسنین باه امویاان وا اذار شاد،      که در مسجد کوفه، دوره  وخههمان

خالفاا   ساومین  باه  ،(اماوی )اسالم  جهان حموما دوباره در همین مرکش بود که دومین

  رفنناد،  را قادرت  کوفاه  مساجد  در امیاه بنی طورکههمان. شد مننقل( عباسی حموما)

 .یافا زوال عبادتگاه خیش همین در آخان حاکمیا سراخجام،
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