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 اإلهداء
 

 ؛ الطاهرة العرتةسيدي وموالي بقّية  إىل
 ،( عليهم السالم )احلسن  بن حلجةا

 ،  قسطا وعداًل ضينشر األرالذي 
 .. وجورًا ظلمًا تما ملئبعد
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مممق صف ممم و  مم  خمم ا اوفة مم  وكممي     

وعممق صليممت  ل ممم   ! عليهممف مممق عف ممم   

,  و حصممممد اوقممممف ي  ,اوقمممم ول رممممفوق ول  

 !و حطي او حصةد 
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 املقدمة

 ، يف اجلزيرة العربية العظيم  فكر اإلسالميألمة منذ انبثاق الاشهدت     
ا أبعادهـا الروييـة   وبكـ ، اخلطوات الراسخة لبنـا  الـدوا ا اإلنسـانية    

يتى الوصول  ،باجملتمع اإلسالمي  طما حيي فضاًل عن،  اديةوالفكرية وامل
 ،ذلـ   ووضع اخلطوط العريضة من أجـا  ،احلضارة اإلنسانية  أصالة إىل

 ..بعهد اخللفا  الراشدين املتمثلة ،  ويف مقدمتها ،بالفتويات اإلسالمية 
وما بناه اإلسالم  ، رة اإلسالميةمن واقع احلضا متصري املدن نلذا كا     

  ..يف دوا ا اإلنسان املسلم 
 البحث أهميته يف دراسة أبعاد قيام مدينة مهمة وذات اكتسبوبهذا     

 ،أال وهي الكوفـة   ،اإلسالمي  مضيئة يف تارخينا احلضاريفارقة وعالمة 
د مكانتها عنو نهج البالغةيف شرح  عنها أبي احلديد ابنه مما يذكر يذال

القول العظيم ألمري املؤمنني اإلمام علـي بـن أبـي بالـب      (عز وجا)اهلل 
اهلل  ابـتاله إاّل  سـو اً  جبـار  ب  وإني ألعلم أنه ما أراد : ) (عليه السالم)

هـذه مـدينتنا   : ) (عليـه السـالم  )ويقـول    ، ! (بقاتـا   ورمـاه  ،بشاغا 
 ( .. شيعتنا ومقّر ، وحملتنا
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غالبيتها  أنإال ،  اأو  ططه سنة متصريها ورغم تفاوت الروايات يف      
  ..هجرية ( 21)عليها هو سنة  أو املعّول ورودًا

د سكنت قبا إشراقة أّن هناك من يذكر بأن الكوفة قوجدير بالذكر      
 ..وهناك أديرة كانت تثبت ذل   ،اإلسالم عليها

م ُمْشـر  لركـب   ل ـ رانهـا ع  ثم أصـبحت الكوفـة بعـد متصـريها وعم        
 .. العلمية والثقافية  اجلوانب مبا فيها ، حلضارةا

وركن من  اليت ينها منها القاصي والداني ،املدرسة  الكوفة وكانت    
 ..والعامل احمليط بها  ،أركان احلضارة اإلسالمية 

مسـتعينني مبـا ورد    ،وخمتصـرة  وستكون حماور دراستنا هذه مرّكزة      
 ..تتطلبها الدراسة من ؛ تارخيية وآثارية خمتلف املراجع واملصادر اليت  يف
البايـث   تفيـد ، أن تكون إضافة نوعيـة   (عز وجا)متمنيا من اخلالق    
                     ..                وبشكلها املوجز، الكريم تطلّ ع املأو

                                                      

 ..  ومن اهلل التوفيق                                     
                                                   

 هاشم يسني ناصر احملن                                
 العراق/ النجف األشرف                                    

                                            2994 
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 ...التمهيد 

 
 عامـة  رةالبّد من أ ذ فكـ  ،يف غمار الدراسة املقتضبة  قبا اخلوض     

ض املصـطلحات ذات  وبعـ ،  ومـا تعنيـه الكوفـة   ، عنيـه اخلطـط   ت عن ما
 .. كتمهيد ضروري ملوضوعنا ،العالقة

اإلنسـان   هما خيتطـ . األرض اليت ينزهلا قبل  نازل :ة واخل طَّ فاخل ّط)     
 ..  2(من األرض مجعها  طط لنفسه 

والتمصـري وامل ْصـر ؛ احلـد بـني     ، ر روا املكان أي جعلوه م ْصصَّوم  )    
 .. 1( أي جعلوا املكان مدينة، املدينة  ،األرضني 

البنيان ؛ وهو إسم ملا ُيعمر به املكان وحتسن ياله فيعين  :مران الُعأّما     
 2..من كثرة األهالي وجنح األعمال والتمدن 

                                                 
    / المطبعووة الثالسليثيووة  /  5ط/ المنجووف  وو  اللاووة واألدل والعلووس    / لووس م لعلووسف الي ووسع     - 1

 . 181ص / بيروت  
2
 .  822ص /راجع المصفر ال بق  - 
3
 .  554ص / المصفر ال ابق  - 
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ا بعضـهما  كم ـ يل، مـن تالزمهـم   البّد  ،ري والعمران فاخلطط والتمص   
  .  البعض

العرب  )بأّن  البّد من اإلشارة، عنيه فقبا اخلوض فيما ت ،أما الكوفة    
ّّ لسـانه يف الريـف    : تقول  كـان يلـي الفـرات منـه فهـو       فمـا ، أدلع الـ

 . 4..(وما كان يلي الطني فهو النجاف ، امللطاط
ومـا جـاد   ، غة به اللُّ تما جاد؛  إىلنتطّلع فة وخبصوص مفهوم الكو    

 ..به التاريخ 
تكوَّف القوم تكوفًا وكوفًا على غري ) غة ؛ جا ت الكوفة من ففي اللُّ    

 . (والكوفان الدغا من اخلشب والقصب ..ستداروا اجتمعوا و، القياس 
أو املفهـوم مّمـن سـبقوه مـن      سـتقى هـذا املعنـى   افقد  اما يبدووعلى     

 :القول
الناس : يقال  ، نون موضعان  وآ ره، وكوفان بالضم ثم بالسكون     

إنه لفـي كوفـان   : وقال األموي ، أي يف ا تالط ،يف كوفان من أمرهم 
والكوفان  ،غا من القصب واخلشب الدَّ: والكوفان ، أي يف يرز ومنعة 

 ..6وكوفان إسم أرض  وبها مس يت الكوفة : وقالوا .. اإلستدارة 

                                                 
4
                  / 1987/  1ط / بيوووووووروت / دار الثلوووووووي العلميوووووووة / المعوووووووارف / ف نسري بووووووة اليبوووووووة الووووووو  - 

 .  315 – 314ص 
5
 .  749ص / المصفر ال ابق / لس م لعلسف الي سع   - 
6
 .  489ص / بيروت / دار إحياء اللراث العرب  /  4المجلف / لعجم البلفان /  ااست الحمسي  - 
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وقيـا  ،  تمـا كانـ  الكوفة الرملة  :وقيا ، الرملة اجملتمعة : والكوفة     
كوفاُن : الليث : األزهري . يت الكوفة وبها ُسم ، الكوفة الرملة احلمرا  

يت بـذل   الكوفة بلـد ُسـم   : إبن سيده . فة إسم أرض وبها مسّ يت الكو
، يف هذا املكان فواتكوَّألن سعدًا مّلا أراد أن يبين الكوفة ارتادها هلم وقال 

 إمنا قال كو فـوا هـذا الرمـا أيّ  هُّـوه    : وقال املفضا ، فيه  اجتمعواأي 
قـال  ، وكوفان إسم كوفة ؛ عن احليالي .. ومنه مس يت الكوفة ، وانزلوا 

ف وكوَّ. كانت الكوفة تدعى كوفان  وبها كانت تدعى قبا الكسائي ؛
 :؛ قال  أتوا الكوفة: القوم 
  يومًا من الناس راكبًا     تإذا ما أرد        

                                                            ها ويكو ُف ـــمن جريان رـــ ُيبّص                                    
وتكـوَّف  . الكوفة ؛ عـن يعقـوب    إىلفًا أي صرت يوكوَّفت تكو      

وتكوَّف الرما والقـومُ    ، إليهم انتسبأو  وفةلكه بأها االرجا أي تشبَّ
 .ستداروا أي ا

وترك القوم يف كوفان أي يف . الشر الشديد : فان والُكوفان والكوَّ      
لفي ُكوفان وكوَّفان أي يف أمر  من بين فالن وإنَّ بيت فالن .أمر مستدير 

 :وأنشد إبن بري ، ويقال يف عنا  ومشّقة ودوران ، شديد 
 فما أضحى وما أمسيت إاّل                     

 انــــــم يف كّوفــي منكــوإن                              
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والنـاس يف   : الكسـائي . وإنه لفي كوفان من ذل  أي يرز ومنعة      
: والكوفـان  . فـان وكوفـان أي يف ا ـتالط    كوفان من أمـرهم ويف كوَّ 

 . 1..(الدغا بني القصب واخلشب 
وكا رملة محـرا   ، قيا إنها على يصبا  ، ملا تعنيه الكوفة  دوامتدا     

 . .وكا يصبا  ورما هكذا خمتلطني فهو كوفة  ،يقال هلا سهلة 
املصر املشهور بأرض بابـا مـن سـواد العـراق      :بالضم  :الكوفة )و     

مسيـت  : كـر حممـد بـن القاسـم     قـال أبـو ب  ، ويسميها قوم  ّد العـذرا   
، رأيـت ُكوفانـًا وك ْوفانـًا    : العـرب   أ ذًا من قول  ارتهاالستد، الكوفة

وقيـا مسيـت الكوفـة كوفـة     ، تديرة للرميلة املسـ ، بضم الكاف وفتحها 
قد تكّوف الرما ؛ وبول الكوفة تسـعة  : جتما  الناس بها من قوهلم ال

وهي  ،وثلثان   وعرضها إيدى وثالثون درجة، وستون درجة ونصف 
ويقال أ ذت ، إذا ركب بعضه بعضًا  يتكّوف تكّوفًا، يف اإلقليم الثالث 

: وقيـا  ، هم يف كوفان أي يف بـال  وشـر   :يقال ، الكوفة من الكوفان 
قد أعطيـت فالنـًا   : من قول العرب ، مسيت كوفة ألنها قطعة من البالد 

فالكفة قطعت  ،إذا قطعت ك فُت أكيُف ك يفًا : ويقال ، كيفة أي قطعة 
: وقال ُقطُرب،  اما قبلهفيها واوًا لسكونها وآنضمام  من هذا انقلب اليا 

قـد ذهبـت   : قال أبـو قاسـم   ، يقال القوم يف كوفان أي يف أمٍر جيمعهم 
                                                 

7
 .  314ص / بيروت / دار ل ان العرل /  3المجلف /  ل ان العرل/ إبة لنظسر  - 
8
 .   189ص / بيروت / دار القلم /  4ج ( / تار خ الطبري )تار خ اأُللم والملسك / الطبري  - 
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أنها مسيت كوفـة مبوضـعها مـن األرض وذلـ  أن كـا رملـة        إىلمجاعة 
مسيـت كوفـة ألن جبـا     :وقال آ ـرون   ،كوفة  خيالطها يصبا  تسمى

مسيـت ببـا   : وقـال ابـن الكلـ     ، عليها سايتد ما حييط بها كالكفاف 
موضـعها   صغري يف وسطها كان يقال لـه كوفـان وعليـه ا تطـت مهـرةُ     

شـتقاقها كـاف؛ ؛   افهـذا يف  ، سميت به فوكان هذا اجلبا مرتفعًا عليها 
 :وقد مّساها عبدة بن الطبيب كوفة اجلند فقال 

                              إن اليت وضعت بيتًا مهاجرًة                 

 9 بكوفة اجلند غالت وّدها غوُل                                
بأّن الكوفة قد تستمّد تسميتها ، وميكن أن نستدّل مما تقّدم ذكره        

 :من اآلتي 
 ...احلصبا  والرما  ا تالط  -2
ّّ بنـا  بيـوت    ، وجود الدغا من اخلشـب والقصـب   لو أ  -1 ومـا 

 ...التسمية منه ستمدت اوهو جانب آ ر  ،قيرتاالكوفة منه و

 ...بعض املراجع التارخيّية هما توضحوهو ، الكوفة  ستدارةالأو   -2

وقـد يكـون    ...التكوُّف أي التجمع التسمية من  استمدتأو   -4
 .. مضامني معاني بعضها  اشرتاك لكون، هذا هو األرجح 

 . بيانه ما تقدم، هذه النقاط املذكورة  إىل مضافًاو

                                                 
9
 .  491 – 491ص / المرجع ال ابق /  ااست الحمسي  - 
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 لفصا األولا
 عامة عن  طط الكوفة يف التاريخة فكر

 
وبالصـورة  ، الكوفـة   همـا تعنيـ  يف التمهيـد  ، بعد أن توّضح لـدينا        

.. سنبحث يف هذا الفصا فكـرة عامـة عـن  طـط الكوفـة      ، املختصرة 
 : وضمن املبايث التالية 

 . طط الكوفة يف التاريخ : املبحث األول       
 الكوفة ومكانتها يف اإلسالم : اني املبحث الث      
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 املبحث األول

  طط الكوفة يف التاريخ
 
، والبحوث والدراسـات  ، ريخ املختلفة أكتب الت هتبين من  الل ما    

ميكن القـول بـأنَّ سـنة    ، وعمرانها  اليت  اضت يف غمار   طط الكوفة
ّّ إ تطاط الكوفة (  21) اب الوفد بعد أن رأى عمر بن اخلط، هجرية 

وهم من بـني القـائمون علـى    ، دسية بعد معركة القا، القادم من املدائن 
وقد استفهمهم عن  ،قد تغّيرت ألوانهم وصحتهم ، الفتويات اإلسالمية 

وضحوه له من أّن الظرف البيئّية السيئة وو ومة جو وما أ ،سبب ذل  
 اال يوافقه أّن العرب يف، على ذل  سعد بن أبي وقاص  ديأكتو، املدائن 

 .. 22واألرض املفتوية الفضا  إاّل جّو البادية من البلدان 
بعـث  اأن ،  بن أبـي وقـاص   سعد إىل بن اخلطاب يينها كتب عمر     

سليمان ويذيفة رائدين فلريتادا منزلنًا برّيًا حبرّيًا ليس بيين وبينكم فيه حبر 
  22..والجسر

                                                 
11
 -بيروت / اللبنان  دار الثلال ( / 4)الق م الرابع /  1لج / تار خ ابة خلفون / ابة خلفون - 

 . 959ص /  1961/ لبنان 

/ 1987/ بيروت / دار الفثر / المجّلف الثان  / الثالل    اللار خ  / وأ ضًا راجع إبة األلير      

 . 367ص 

 .      189ص/ المرجع ال ابق / الطبري   -             

  . 314ص / المرجع ال ابق / بة اليبة الف نسري   -             
11
  .  368ص / المرجع ال ابق / إبة األلير  - 
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 ، ر سلمان غربي الفراتفسا،  راألنبايتى وصال ، فأرسلهما سعد     
، لكوفـة  مل يرضيا بأرض يتـى أتيـا ا  و، وسار يذيفة يف شرقي الفرات 

وكان فيها ، بأنها األفضا واملناسب للنزول إليها  ؛ وكالهما كانا رأيهما
وبـني ذلـ     ، وديـر سلسـلة   عمـرو ديرات ثالثة ؛ ديـر يرقـة وديـر أم    

 عاىل أن جيعلها منـزل ودعوا اهلل تفنزال فصّليا يف أرض الكوفة ،  صاص 
  .. 21ثبات

و ّيـرهم بـني   ، وأ ّهم مبا ُأ تري من األرض ، ومجع سعد املسلمني    
فمن أعجبته املـدائن جعلـه سـعد    ، الكوفة  إىلالبقا  يف املدائن والرييا 

 ..فيها مسلحة 
ونـزل  ، الكوفـة مـع مـن أراد الرييـا إليهـا       إىلرحتا من املدائن او     

، لسنتني وشهرين من وقعـة القادسـية   ، هجرية ( 21) م الكوفة يف احملّر
عمـر خيـّه بأنـه     إىلوكتب ، وثالث سنني ومثانية أشهر من والية عمر 

وبّين له بأنها ، تقع بني احلرية والفرات  واليتومن رغب قد نزل الكوفة 
 ..22والنصي  ينبت احللفا  فيها أو احللي، برية وحبرية بني اجلال  والنصر 

                                                                                                      
 . 314ص / المرجع ال ابق / بة اليبة الف نسري  –راجع : وأ ضًا      
12
 .   959ص / المرجع ال ابق / إبة خلفون  - 

 .  368ص / المرجع ال ابق / إبة األلير : وأ ضًا راجع       

 .   191ص / ق المرجع ال اب/ الطبري  –                       
13
 .  961ص / المرجع ال ابق / إبة خلفون  - 

 . 368/ المرجع ال ابق / إبة األلير : وأ ضًا راجع       
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، طاب بأن يبنوا بنيانهم من القصبأها الكوفة عمر بن اخل استأذنواو    
أن يـّب  العسـكر أجـد حلـربكم وأذكـى لكـم ومـا أُ      : فأذن هلـم وقـال   

 24..ُأ الفكم 
ــى         ــة قبــا أن ُتبن ــازل أهــا الكوف ــاس ؛ كانــت من ويضــيف إبــن عب

، هـا  إذا غزوا قلعوها وتصّدقوا بها فإذا عادوا بنو، أ صاصًا من قصب 
  2 . . انوا يغزون ونساؤهم معهمفك

كمـا وقـع يف   ، وقد وقع يريق يف بيوت الكوفة املبنية من القصب      
لكـن  ، البصرة اليت هي اأُل رى كانت البيوت فيها مبنيـة مـن القصـب    

 يرتق مثـانون عريشـًا ومل يبـق  فيهـا قصـبة     افـ  ،يريق الكوفة كان أشد 
بعد ،يف البنا   ن اخلطابب ستأذنوا عمرويينما ا، شوال شهر يف  وذل 

شـيئًا وال   نال يـدعو وكـانوا  ،  أعلموه مبا يّا يف الكوفة مـن يريـق  أن 
يدد هلـم أن   إاّل أنه قد، فوافقهم الرْأي يف البنا   ،يأتونه إاّل وأّمروه فيه 

 26:يكون مواصفات البنا  كما يلي 

                                                 
14
 .   191ص/ المرجع ال ابق / الطبري  -

 .     961ص / المرجع ال ابق / إبة خلفون : وأ ضًا راجع 

 368ص / المرجع ال ابق / إبة األلير  -          
15
 1ط/ لطبعة ذات ال السول  /  1ج /  المفن    اإلسال  حلى العصر العثمان / لصطفى  شاكر - 

 .  247ص /  1988/ 

لطبعوة  / دراسوات  و  توار خ الموفن العربيوة اإلسواللية        / عبوف الجبوار نواج     . د : وأ ضًا راجوع      

 ... 155ص /  1986/ جالعة البصرة 
16
 .   191ص / المرجع ال ابق / الطبري  - 

 .  961ص / المرجع ال ابق / إبة خلفون : وأ ضًا راجع      

 .  368ص / المرجع ال ابق / ابة األلير  –                     
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 ..البنا  على ثالثة أبيات  دال يزيأن  -2     
 ..البنا   ااولوال يطأن  -1     
 ..أن يلزموا السنة لتلزمهم الدولة  -2     

هياج بـن  أبي  إىلأرسا سعد ، لكي يضعوا البنيان  اجتمعوافلّما         
كما كـان عاصـم بـن    ، الكوفة  نزيا أو ترتيبتوقد اْ تري على ، مال  

من  هوما يددوأ ّه بكتاب عمر ، دلف أبو اجلربا  على تنزيا البصرة 
، ة لتخطيط الكوفة وما تكون عليه القطائع واملناهج واألزّقـ ، ات اخلطو

 21:وكان حمدد مبا يلي 
 ( ...إاّل الذي لبين ضبة )القطائع ستون ذراعًا  -2
 ..قدر املنهاج أربعون ذراعًا  -1

 ..مابني املناهج عشرون ذراعًا -2

 .األزقة سبع أذر   -4

تفصـياًل بهـذا   أكثـر   -إن شـا  اهلل   -وستكون يف املبايث القادمة      
    ..كا موضو  وعالجاته ما حيتاجه وعلى وفق ، اخلصوص 

 
 

                                                 
17
      .    369 – 368ص / المرجع ال ابق / إبة األلير  - 

 .  191ص / المرجع ال ابق / الطبري : وأ ضًا راجع         
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 املبحث الثاني
 الكوفة ومكانتها يف اإلسالم

 
الكوفة والكيفية  إليهمما آلت ّين وما تب، بعد العرض املتقد م املختصر      

سنب ني اليقًا من البنا   وما،  ا تطابها وما حتقق من، اليت كانت وفقها 
ــران وال ــذل  شــاماًل ، عم ــف اجملــاالت ب ــية واإلقتصــادية خمتل ؛ السياس

ــة  ــة والرتبوي ــة والثقافي ذات العالقــة باملوضــو   وبالشــكا، واإلجتماعي
.. تتضمنه الفصـول الاليقـة    من  اصة وعامة وُأمور ُأ ر ..املختصر و

مبـا فيهـا الدينيـة     ،لنتعرف بنظرة  ابفة على مكانة الكوفـة يف اإلسـالم  
عن املظفر بن جعفر ) ييث ورد خبصوص املكانة والفضائا  ،ية واحلضار

العلوي عن جعفر بن حممد بن مسعود عن أبيه عن احلسني بـن أشـكيب   
عن عبد الرمحن بن محاد عن أمحد بن احلسن عن صدقة بن يسـان عـن   

أبي سعيد اإلسكايف عـن  بن أبي نصر عن يعقوب بن شعيب عن مهران 
 " (عليـه السـالم  )قـال أمـري املـْؤمنني     : لقـا  (عليـه السـالم  )أبي جعفـر  

قال الربوة الكوفة والقرار املسجد  " ربوة ذات قرار ومعني إىلوآويناهم 
 تـار مـن البلـدان    اإن اهلل ( )وقال رسـول اهلل  ... واملعني الفرات 

 " والتني والزيتون وبور سينني وهذا البلد األمني"  اعز وجأربعة فقال 
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وهذا البلد  ، وبور سينني الكوفة ، قدسلزيتون بيت املوا ، فالتني املدينة
 . 2( األمني مكة 

عن عبد الوايد البصري عن أبي وائا عن عبـد اهلل الليثـي عـن    ) و     
ثابتة الشباني عن أنس بن مال  قال كنت جالسـًا ذات يـوم عنـد الـن      

( ) فقـال   (عليه السالم)إذ د ا عليه علي بن أبي بالب() : 
إّن اهلل عز  ييا عل : وقالوقّبا ما بني عينيه  اعتنقهثم  ، أبا احلسن إلّي يا

إمسه عرض واليت  على السماوات فسبقت إليها السما  السابعة فزّينهـا  
بالبيت املعمور ثـم سـبقت    إليها السما  الرابعة فزّينها بالعرش ثم سبقت

فسـبقت   إليها السما  الدنيا فزّينها بالكواكب ثم عرضها على األرضـني 
إليها مكة فزينها بالكعبة ثم سبقت إليها املدينة فزّينها بي ثم سبقت إليها 

فزّينها ب  ثم سبقت إليها قم فزّينها بالعرب وفـتح هلـا بابـًا مـن     الكوفة 
 .29..( أبواب اجلّنة

ستشار عمر بن اعندما ،  (عليه السالم)وقد بّين فضائلها اإلمام علي     
الكوفة )... بأّن  (عليه السالم)ييث قال اإلمام ، اخلطاب الناس يف أمر 

 مسـلم إالّ  ىال يبقـ للهجرة بعد اهلجرة وإنها لقبة اإلسـالم ليأتيّنهـا يـوم    
  12(...نتصر باحلجارة من قوم لوط ويّن إليها لينصرّن بأهلها كما ا

                                                 
18
               /هووووج   1356/ النجووووف األشوووورف / لطبعووووة الحيفرّ ووووة / ة تووووار خ الثس وووو/ ح ووووية البرااوووو   - 

 .   36 – 35ص 
19
 .  37ص / المصفر ال ابق   - 
21
 .  393ص / المرجع ال ابق / إبة األلير  - 
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وكان : ) قائاًل  (عليه السالم)ويف مناسبة ُأ رى يضيف اإلمام علي     
اإلسـالم وكنـز اإلميـان     قبـة الكوفـة  : يقـول  " رض " اب اخلط عمر بن

أجنحـة   اعـز وجـ  ومجاجم العـرب ورمـح اهلل األبـول وبهـم يـدقُّ اهلل      
 .12..(املنافقني 

وإن ـي  : ) .. (عليـه السـالم  )وذل  بقوله ، وحيذ ر من أن متّس بسو      
ــا أراد   ــه م ــم أن ــار  ســو ًا إاّل  ألعل ــ   جب ــتالاب ــ، ُه اهلُل بشــاغا ب اُه ورم

 .11(!بقاتا
إن -والذي سنقوم بإكماهلا  ،وهذا جانب مّما ورد يف بعض املراجع       

بعض  لتّتضح، يف الفصول الاليقة من هذه الدراسة املقتضبة   -شا  اهلل 
  ..  أبعاد مكانة الكوفة ؛ الدنيوية والدينية
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لطبعة لجلم دائرة المعارف العثمانية بحيفر أباد /  1ج/ كلال الفلسح / بة أعثم الثس   - 

 .  288ص /  1968/  1ط/ الهنف / الفكة 
22
دار الثلال / صبح  الصالح . ضبط نّصه د / نهج البالغة ( / )اإللا  عل  بة أب  طالي - 

 .    86ص /  1968/  1ط / لبنان / بيروت / اللبنان  

/  1ج / شرح لحمف عبفة / نهج البالغة ( / )اإللا  عل  بة أب  طالي : وأ ضًا راجع       

 .  93ص / لطبعة اإلسلقالة 



 21 

 
 

 الفصا الثاني
  طة الكوفة وبنا  وعمران املمتلكات العامة

 
 تلفت فيها عن  طـة وبنـا    امنهجّية ، انتهجت الدولة اإلسالمية      

يف عهـد    -نتهجـت  اييـث  ، وعمران احلضارات السالفة واملواكبة هلا 
 تبـا  إو، منهجّية الرتشيد وعدم املطاولـة يف البنـا      -اخللفا  الراشدين 

صـا  وكمـا بيّنـا يف الف  ، وبهذا كانت هلا بصماتها اخلاصـة  ، ُأفقية البنا  
، بعد أن يدث احلريـق يف الكوفـة   ، السابق من حتديد ملواصفات البنا  

 ..ّنة لتلزمهم الدولة وحتديدهم بأن يلزموا السُّ
كان مـن اخلطـط والعمـران للممتلكـات العامـة يف الدولـة        ما وأبرز    

 :ميكن إمجاله باآلتي ، اإلسالمية ومتصري املدن 
بأنشـطة الدولـة    يتعلـق  ماوتشما كا : مشاريع عمرانّية عامة  -2

إنتاجها  دمي سوا  كانت ، والصاحل العام وتسيري ُأمور الدولة 
 ..ويقوقهم محاية اجملتمع  ومبراعاة،  أو سلعي
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ا  كـان ذلـ    وقتصاديًا ؛ سـ االعمران اخلاص بأنشطة اجملتمع ؛  -1
ــًا  وملختلــف املشــاريع ؛ الزراعيــة والصــناعية ،  أو مجاعيــًافردّي

 ..ة والتجارية واخلدمي

مـا   والـذي يشـما كـا    ، جتماعّيـاً االعمران اخلاص باجملتمع ؛  -2
ا يتحدد مبتطلبات اجملتمع مـن  وعلى وفق م، يتعلق من العمران 

 ..     إسكان وما يتعّلق به 
املبايث احملدد بفـرتة  ، ووفقًا ملا تقّدم ميكن أن يتضّمن هذا الفصا       
، اخللفـا  الراشـدون     تطـاط الكوفـة ويتـى نهايـة عهـد     امنـذ   ؛ زمنية

 : وستكون وفقًا ملا يلي 
 ومسجد السهلة   طة وبنا  وعمران مسجد الكوفة: املبحث األول       
ــاني         ــث الثــ ــال    : املبحــ ــت مــ ــران بيــ ــا  وعمــ ــة وبنــ                طــ

 .املسلمني 
 . طة وبنا  وعمران بيت اإلمارة : املبحث الثالث       
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 املبحث األول
 ا  وعمران  طة وبن
 ومسجد السهلة مسجد الكوفة

 
مكانة  ملا هلما،  مسجدين يف الكوفة دراسة سيتضّمن هذا املبحث       

فا  الراشـدين  و الل عهد اخلل، يف  تاريخ اإلسالم واحلضارة اإلسالمية 
                                                                                               :وكاآلتي  ،هذا العهد  وما بعد

 . طة وبنا  مسجد الكوفة : أواًل                  
 . طة وبنا  مسجد السهلة : ثانيًا            

 

  طة وبنا  مسجد الكوفة: أواًل
 

املكانة البارزة والقدسـية الدينيـة   ، جعا الدين اإلسالمي للمساجد      
اليت يلتقي فيها املسلمني يف مواقيت ، اآلمنة عتّها بيوت اهلل او، الكبرية 

 –ألدا  الصالة والتـللف الرويـي واحلـوار الفكـري     ، العبادات اليومية 
     فيهــا علــى  ىوال يتعــد، بلــب العلــم  إىلوقــد يتعــدى ذلــ   ،الــديين 
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وبهذا فهي ملتقى الفكر اإلسـالمي والـذكر والتـذاكر وبنـا       ، اآل رين
 ..اإلنساني واحلضاري والتواصا  احملاورةروح 

القرار ، فيها مسلمون لذا ُيّتخذ يف كا موقع جغرايف أو يف كا مدينة     
 -أن كـا أرض اهلل   يقيقـة  مـع عـدم إغفـال   ،  املسجد املبارك يف بنا  

وهذا دليا على مكانـة اإلنسـان    ،هي مساجد اهلل  -بشربها وشروبها
  ..ويرمة دمه وممتلكاته وسالمته يف ظا اإلسالم 

وعـدد   ته صوصيو تهمكانأن يكون املسجد متناسب مع  مراعاةمع     
 ..إليهاستقطاب املسلمني اها يف يركة وومكانتأو سعة املدينة ، املسلمني 

بتمصريها  ريديينما ُأ ،الكوفة على املدينة اإلسالمية  قما ينطبوهذا     
ّّ ذكره -أن تكون معسكرًا للمسلمني    -يلحق وما سفيما سبق  وكما 

ى أال وهـو املسـمّ  ،الكـبري  اجلامع  تّط يف الكوفة هو مسجدها ا فأول ما
  12..مبسجد الكوفة 

، قام يف وسطه رجا شديد النز  فرمـى يف كـا جهـة سـهم      ييث    
واحملدد مبا بعد ذل  السهم ، وبعدها ُأمر أن يتم بنا  املدينة يول املسجد 

مسجد الكوفة علـى أسـابني    يف مقدمةين ظلة وُب، الذي رمى به الرجا 

                                                 
23
 .   75ص / بيروت / لثلبة المعارف /  7ج / البفا ة والنها ة / إبة كثير  - 

 . 191ص / المرجع ال ابق / الطبري : وراجع أ ضًا        
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وجعلـوا علـى الصـحن  نـدقًا لـئاّل      ، ر ام من بنا  األكاسرة يف احلرية 
 14..يقتحمه أيد ببنيان 

فخّط على أربعني ،  تّط موضع املسجد اجلامع على عّدة املقاتلني او     
وجا  بـاآلجر  ، فلّما قدم زياد زاد فيه عشرين ألف إنسان ، ألف إنسان 

  1.. له من األهوازوجا  باألسابني
 تطابه يف مرّبعة علوة يف كا جوانبـه وبنـى   اوقد ترك املسجد عند     

جتما  الناس لئاّل ا نجنبات وال موا ري واملربعة الظّلة يف مقدمة ليست هل
 فكـانوا ال ، املسـاجد مـا ال املسـجد احلـرام      توكذل  كان، يزدمحوا 

نت ظّلتـه مـائيت ذرا  علـى    وكا، تعظيمًا حلرمته ، يشب هون به املساجد 
الروميـة وأعلمـوا    مسية الكنائسأها كمساؤ، أسابني من ر ام لألكاسرة 

 .16.كما ذكرنا آنفًا ، ببنيان  دعلى الصحن خبندق لئاّل يقتحمه أي
 .11.موضع املسجد فار التنور  يف بأّن، قتيبة الدينوري  ابنويذكر      
: مسعت أبي يقول ، ن الوليدسجد الكوفة قال القاسم بويف فضا م)      

أمـري   إىلرجـاًل جـا     م يف مسجد الكوفة قاعـدًا إذ رأيـت  كنت ذات يو
ؤمنني إنـي  يـا أمـري املـ   : منني علي بن أبي بالب رضي اهلل عنه فقـال  املْؤ

                                                 
24
 .    191ص / المرجع ال ابق / الطبري  - 

 .  369ص / المرجع ال ابق / إبة األلير : وراجع أ ضًا       
25
 . 491ص / المرجع ال ابق / ان لعجم البلف/  ااست الحمسي  - 
26
 . 75ص / المرجع ال ابق / إبة كثير : وأ ضًا راجع .   191ص / المرجع ال ابق / الطبري  - 
27
 .  315ص / المرجع ال ابق / إبة اليبة الف نسري  - 
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وقد قضيت ما وجب عليَّ من احلج وقد ، رجا  لو ال أها لي وال ولد 
ت املقدس فأكون فيـه إىل أن  بي إىلأأرجتا  ، رايلة وابتعتتزودت زادًا 

كـا  :  (عليـه السـالم  )يأتيين املوت أم ألزم هذا املسجد ؟ فقال له علـي  
لزمه فإنه أيد املساجد األربعة زادك وبع رايلت  وعلي  بهذا املسجد فأ

والّكـة بهـا علـى     ،ركعتان فيه تعدالن عشرًا فيما سواه من املسـاجد ، 
وعنـد السـارية    رفـار التنـو   ويته ويف زا، من ييث ما أتيته  عشرة أميال

ه مصلى إدريس ونوح وفي،  (عليه السالم)ّلى إبراهيم اخلليا ص اخلامسة
وقد صّلى ،  (عليه السالم)وفيه عصى موسى بن عمران  ،عليهما السالم

وفيه هل  يغوث ويعوق وهو الفاروق ومنه ، فيه ألف ن  وألف وصي 
وكذا ألف من الناس ليس ة كذا وحيشر منه يوم القيام، سري جبا األهواز 

وفيـه  ، روضة من رياض اجلنـة   ووسطه على، عليهم يساب والعقاب 
تظهر للمسلمني آ ر الزمان عني من مـا  وعـني مـن لـ       ، ثالث أعني

ولو يعلم الناس ، جانبه األمين ذكر وجانبه األيسر ُأنثى ، وعني من دهن 
تسـّبوا الكوفـة    ها الناس الثم قال أي. ألتوه ولو يبوًا  فيه من الفضا ما

جناح  اوج عزَّ اإللهفيهم يدّق ¸فإّن بها مصابيح اهلدى وعمار الذكرى 
  1( .كا فاجر وكافر يف آ ر الزمان 

                                                 
28
 .   288 – 286ص/ المرجع ال ابق / بة أعثم الثس    - 

و ذكر حسل ذلك عة .  493 – 492ص / ع ال ابق المرج/  ااست الحمسي : وأ ضًا راجع      

 ..الذي  رو ه بشثل لقارل ِلما ذكرناه , حّبة العرن  
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 :هما اأّما أبواب مسجد الكوفة فإيد     
وهي اليت كان يد ا منها أمري املؤمنني اإلمام علي ، باب السّدة  -

 ..  (عليه السالم)
وهي من برف ميني املسجد من جهة الغرب ، ندةالثانية باب ك -

 .. من الزاوية الغربية بإيوانني نما يكووأقرب 

  ..ثم باب األمناط ؛ وهي حتاذي باب الفيا  -

  19..ثم باب الفيا ؛ وهي يف األصا تسمى باب الثعبان  -
 ، وعلى وفقاملسجد املبارك من مكانة  اما هلذمما تقّدم ذكره  توضحوي   

 انبثاققبا تارخيه ملا قبا اإلسالم و امتدادو، له الق دم  يتبني اتنجما الرواي
من بني  ُيعد  -أي مسجد الكوفة  -وهو ، رسالة الفجر احملمدي العظيم 

 تيار موقعه البّد أن يكون علـى  او، املقدسة يف اإلسالم البقا  املباركة 
 ..ال على أساس عشوائي كما يتصوره البعض ، وبي نة ودراية  ُأسس
فهو ، كونه ملتقى امُلصلِّني  فضاًل عن، وعمومًا فإّن مسجد الكوفة      

واإلستزادة مـن العلـوم   ، ملتقى الفكر والتبايث يف ُأمورهم الدينية منها 
ال ومبـا  ، وما يتعلق بكا ُأمور تطوير اجملتمع اإلسـالمي  الدينية واحلياتية 

فيض القـرآن الكـريم    واملستمّدة من، مع ُأمور الدين السمحا   ضيتعار

                                                                                                      
/ دار صادر / آلار البالد وأخبار العباد /   زكرّ اء بة لحمف بة لحمسد القز و ن: وراجع       

 .       254  - 251ص /  1969/ لبنان / بيروت 
29
 . 31ص /  ابق المرجع ال/ ح ية البراا    - 
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علـيهم  )ّنة النبوية الشريفة وعلوم العرتة الطاهرة واألئمة املعصومني والسُّ
 ( ..أفضا الصالة والسالم 

، النهضة الفكرية والعلمية للمدرسـة الكوفيـة   ، وأبرز ما ُأشري إليه       
الــيت هلــا اخلصوصــيات البــارزة واملتميــزة واملتكاملــة مــع كــا املــدارس  

، وفق البنا  املتكامـا كاجلسـد الوايـد    على واملتبادلة معها ، ة اإلسالمي
 ..ض النظر عن األقاويا امُلغرضة لشق الصفوف غ   ب 
 

 :بنا  وعمران مسجد السهلة : ثانيًا 
 

لـه املكانـة   ، آ ـر   كمسـجد مبـار  وضمن منطقة الكوفـة يظهـر          
املباركــة مــن املســاجد  الــذي ُيعــد، أال وهــو مســجد الســهلة ، الدينيــة
 ( : معجم البلدان)ييث يذكر ياقوت احلموي يف معجمه .. القدمية
قال لي أبو عبد اهلل جعفـر بـن حممـد    : قال أبو محزة الثمالي )...       

يا أبا محزة ها تعرف مسـجد السـهلة ؟ قلـت    :  (عليه السالم)الصادق 
دًا أتاه أما أني مل ُأرد سواه لو أن زي: قال ، عندنا مسجد يسمى السهلة 

أن فيه ملوضـع البيـت الـذي    ، ستجار رّبه من القتا ألجاره افصّلى فيه و
ومنـه كـان   ، السما   إىلومنه رفع  (عليه السالم)كان خييط فيه إدريس 

الصـخرة الـيت    وفيـه موضـع  ، القـة  مالع إىلخيرج  (عليه السالم)إبراهيم 



 29 

هو موضـع منـا    و، ومنه الطينة اليت  لق اهلل منها ، صورة األنبيا  فيها
 .22( وما أتاه مغموم إاّل فّرج اهلل عنه ،  (عليه السالم)اخلضر 

ويقال له مسجد ، ملسجد السهلة أمسا  عديدة منها ؛ مسجد سهيا و    
  22..ومسجد عبد القيس، ومسجد القرى ، ومسجد غين ، بين ظفر 

، ومل تكن هناك مصادر تتكلم عن إنشا  أو  طط مسـجد السـهلة       
إاّل أن كتب األ بار واحلديث قد أوردت نصوصًا ، سة علمية دقيقة بدرا

ّّ  سس الل ذل  ميكن القول بأّنه قد ُأومن ، مبكانته الدينية ومباركته  و
عليـه  )بنا ه قبا عهد و الفة أمري املؤمنني اإلمـام علـي بـن أبـي بالـب      

 21. . قدومه الكوفةقبا و (السالم
وهـو  ، كم من مسـجد الكوفـة   ( 1)ويقع مسجد السهلة على بعد      

يف فضا  شبه ، من مسجد الكوفة بظاهر الكوفة يف اجلهة الشمالية الغربية 
 22..منابق يغلب عليها الطابع الزراعيإاّل إنها ياليًا ،  الية من اإلعمار 

                                                 
31
        /لبنوووان / بيوووروت / دار إحيووواء اللوووراث العربووو   /  2لوووج / لعجوووم البلوووفان /  وووااست الحموووسي  - 

 .   291 -291ص 

 .   49ص / المرجع ال ابق / تار خ الثس ة / ح ية البراا  : وأ ضًا راجع       

  رجموووة تقووو  لحموووف  ت/ خطوووط الثس وووة وشووورح خططهوووا  / الم ووويس لوووس م لاسووونيسن  :  وراجوووع       

 . 25ص /  1979/  1ط / العراق / النجف األشرف / لطبعة الاري الحف ثة / المصعب  

 .    254  - 251ص / المرجع ال ابق / زكر ا لحمف بة لحمسد القزو ن  : وأ ضًا       
31
 .  56  - 46ص / المرجع ال ابق / ح ية البراا  : راجع  - 
32
 .   56  - 46ص / المرجع ال ابق   - 
33
لطووابع دار / تخطوويط لف نووة الثس ووة ل عووة المصووادر اللار خّيووة وا لار ووة     / كووا م الجنوواب   . د - 

 .   89ص /  1967/ بافاد / الجمهسرّ ة 

لطبعوة  / النجوف أصوالة الماضو  وإشورااة الحاضور      / علو  عبواع عبوف الح وية     : وراجع أ ضوًا      

 .    97ص /  1988/ العراق /بافاد / بابل 
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مسـجد   (عليـه السـالم  )الفقيه نصًا يبني فيه اإلمـام علـي    ابنويذكر     
، أربع بقا  مقدسة فيها أربع مساجدالكوفة ب إن: ) السهلة ييث يقول 

وهـو كمـا    -أيـدهما مسـجد ظفـر    : قـال  ، قيا مس ها يا أمري املؤمنني 
ث مسـجد  والثال.. والثاني مسجد جعفي   -ذكرنا بأنه مسجد السهلة 

 24( ...والرابع مسجد احلمرا  ..  غين
ر تقّدم بأن مسجد السهلة يقع بظاهما  كا إىل مصدر آ ر فيويض    

يف أرض  ،الكوفة يف اجلهة الشمالية الغربية مـن مسـجد الكوفـة الكـبري     
ّّ قبـا قـدوم    ، ويعتقد أن تشييد هـذا املسـجد   ، ة من العمران  الي قـد 

، ميالدية  6 6 –هجرية  26إىل الكوفة سنة  (عليه السالم)اإلمام علي 
ى إبـن  عل( ماسنيون)عتمد عليه وعلى ضو  ما ا، ثنا  إقامته فيها أو يف أ

عتقاد الناس بكونـه  جا ت من ا، فيذكر بأّن قدسية هذا املسجد، ه الفقي
، وألّن  ضر إلياس كان يظهر فيـه  ،  (عليه السالم)اخلليا بيت إبراهيم 

   2. . سيخرج منه (عليه السالم)وإّن املهدي املنتظر 
 

 
 

                                                 
34
 .  91  - 89ص / المصفر ال ابق / كا م الجناب  . د 
35
دار الرشيف / لطابع كس ت تا مز / تار خ  ة العمارة    لخللف العصسر / شر ف  سسف   - 

 . 246  - 245ص / العراق / بافاد / للنشر 
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 املبحث الثاني
  طة وبنا  وعمران بيت مال املسلمني

 
ونواتـه  ، الدولـة  ال ما يقابا يف الوقـت احلاضـر  زينـة    بيت امل ُيعد     

ما توزيع  عال مينوهذا  ، ()الكريم  ىل عهد الرسوليعود إ ةالتأسيسي
أو ، من الغنائم أو اجلزيـة  سوا  كان اإليراد  ،من أموال أو جبايات  دير

ووفقــًا للتعــاليم .. احلقــوق املرتتبــة علــى األمــوال كالزكــاة أو اخلمــس 
ومـا يـدده الرسـول األعظـم     ، اليت وردت يف القرآن الكريم  اإلسالمية

( ) من اإليرادات والنفقات.. 
وموقعه يف عاصمة الدولة ، ة احلال ؛ هناك بيت املال املركزي عوبطبي    

أو فيكـون بيـت املـال الفرعـي      ، األمصار بقا  قياأّما يف ب، اإلسالمية 
  .. احمللي 

مبا فيه لعاصمة اإلسالمية ل ا يردممله األموال وبيت املال املركزي جيبى     
ال ، أّما بيت املـال احمللـي فجبايـة أموالـه عادتـًا      ، ما ُيجبى من األمصار 

 إىلوما تبّقى يرسـا  ، منه  إلنفاقويتم ا، يتعّدى يدود املصر أو اإلقليم 
 ..لعاصمة اإلسالمية يف ابيت املال املركزي 

ــة اإلســال       ــرادات الدول ــا   ، مية وتصــا إي ــد اخللف  صوصــًا يف عه
ّّ الصلح بشكا كبري من الفتويات واألمصار ، الراشدين  واألقاليم اليت 
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ويكون إّما على شكا مسكوكات أو علـى شـكا معـادن مثينـة     ، معها 
 .اخل  ..كالذهب والفضة والسلع املتنوعة 

، علتحديد يينما ُيدد املسجد اجلاموبا،  تطابها ويف الكوفة ومنذ ا    
ّّ وضع  طة وبنا  دارًا ، جانب املسجد الكبري  إىلوما كان من اخلطط 
، وهو قصر الكوفة اليوم ، وجعلوا فيه بيت املال  ،لسعد بن أبي وقاص 

 .26.بين له روز من آجر بنيان األكاسرة  باحلرية 
، ويذكر بأّن بيت املال الذي أسسه سعد بن أبي وقـاص يف الكوفـة       

 .21.للمسجد جعله مقاباًل 
وىل للخلفـا   عهـود األُ املسـلمني يف الكوفـة يف ال  مـال   تلف بيـت  وا    

عليـه  )علـي بـن أبـي بالـب     عن عهد أمـري املـؤمنني اإلمـام    ، الراشدين 
 ،الكوفـة    إىلنتقا  بيت املـال املركـزي مـن املدينـة      ييث ا،  (السالم

ن بيت املال و از ،كان املشرف  (عليه السالم)أّن اإلمام علي  فضاًل عن
، ويـتم توزيـع مـا فيـه مـن أمـوال       ، ( )أبو رافع موىل رسـول اهلل  

  2..  (عليه السالم)بإشراف اإلمام علي 
                                                 

36
 .  191ص /  4ج / المرجع ال ابق / الطبري   - 

 .  75ص /  7ج / النها ة البفا ة و/ إبة كثير :  وأ ضًا راجع       

 .   369ص / الثالل    اللار خ / إبة األلير  -    

 .   491ص /  4لج / لعجم البلفان /  ااست الحمسي  –      
37
دراسووات  وو  تووار خ اإلالصوواد  / حمووفان عبووف المجيووف الثبي وو   . د,  عووساد لجيووف األعظموو   . د  - 

 .    172ص /  1988/ العراق / اد باف/ لطبعة اللعليم العال  / العرب  اإلسالل  
38
أوضاع الثس ة اإلالصواد ة  و  عهوف أليور المو لنية اإللوا  علو         / هاشم ح ية ناصر المحنك   - 

ص /  2114/ العوراق  / النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر ( / عليه ال ال )بة أب  طالي 

69  . 
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 املبحث الثالث
  طة وبنا  وعمران قصر اإلمارة

 
ّّ حتديد  تّط اعلى الكيفية اليت ، بلعنا يف املبحث السابق بعد أن ا  و

ون عليـه املمتلكـات العامـة التابعـة     ستكمااًل ملا تكوا، بيت املال مبوجبه 
 .. للدولة يف عهد اخللفا  الراشدين 

 وقصـر أ  تطاط بيت أو اأال وهو ، يطالعنا موضو  آ ر مكم ا له     
غالبـًا فرمـى   ) .. فحينما أمر ، على يد سعد بن أبي وقاص  اإلمارة دار

مال ب الشـ بسهم يف مهب القبلة فعلم على موقعه ثّم غال بسهٍم ق با مه
الي وفيمـا  غـ دار إمارتها ومسـجدها يف مقـام ال   فعلم على موقعه ثم علم

 .29...( يوله 
قصر أال وهو ، ّّ بنا ه لسعد بن أبي وقاص  ما، وتبني كتب التاريخ     

، حبيال املسجد وبينهما بريق منّقبوالذي كان ، الكوفة أو بيت اإلمارة 
بـه  ( زو ُر)وبين ذل  ، ل وهو الذي جعا فيه بيوت األموا، مائيت ذرا  

، ونهج يف الودعة من الصحن مخسة مناهج، آجر بنيان األكاسرة باحلرية 

                                                 
39
 .  491 ص/  4لج / المرجع ال ابق /  ااست الحمسي    - 

 .   191ص /  4ج / المرجع ال ابق / الطبري : وأ ضًا راجع  

 .  75ص /  7ج / المرجع ال ابق / إبة كثير   –          
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ويف غربيـه ثالثـة   ، منـاهج   ويف شـرقيه ثالثـة  ، ويف قبلته أربعـة منـاهج   
 42.مناهج
 والنـاس ، ختـذ قصـرًا   اأن سـعدًا   ،وبعد أن مسع عمر بن اخلطـاب        

بعـث حممـد بـن    ، ني الصـوت  وجعا يـأمر بتسـك  ، يسمونه قصر سعد 
 وفعا ما أمـره ، مسلمة إىل الكوفة وأمره أن حيرق باب القصر ثم يرجع 

فأبى ، ستدعاه اهذا رسول ُأرسا هلذا ف: فبلغ سعد ذل  فقال ، عمر  به
وأبلغـه  . سعد وعرض عليه نفقة فلم يأ ذ  إليهفخرج ،  إليه  أن يد ا 

ًا جعله يصـنًا ووضـع لـه    ختاذ سعد قصرامبا كان من ،  إليهكتاب عمر 
أي قصـر  ، وإنه ليس بقصره وإمنـا قصـر اخلبـال    ، باب بينه وبني الناس 

 42. أن ينزل به بيوت األموال ويغلقه وما يتطلب، الفساد 
ويعّد دار اإلمارة بالكوفة أقدم ما عثر عليه مـن عمـائر إسـالمية يف         

، عامل اإلسالمي با أقدم دار إمارة كشف عنها يتى اآلن يف ال، العراق 
 همـا حتويـ  وقد ياولت مؤسسة اآلثار القدمية يف العراق أن تتعّرف علـى  

أن اخلرائب اليت تضم دار اإلمارة : التالية املعلومات  إىلأبالهلا فتوصلت 
، مكونة من عدد من األبنية املنشأة أيدها على بقايا اأُل رى األقدم منها 

أُلوىل اليت أسسـها سـعد بـن أبـي     وترتيب تسلسلها الزمين هو ؛ الطبقة ا
، سـم يف األرض البكـر   ( 92)وظهرت ُأسسها نازلة إىل عمق ، وقاص 

                                                 
41
 ..نفم الصفحات / المراجع ال ابقة   - 
41
 .  369ص / المرجع ال ابق / إبة األلير   - 
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وظهر هلا سـوران  ، والطبقة الثانية متثا على األرجح دار اإلمارة األموي 
سـور   ،وهو قصر عباسي وله سوران  والطبقة الثالثة، دا لي و ارجي 

وسور دا لي جديد ، رميمه  ارجي وهو سور الطبقة الثانية نفسه بعد ت
وقـد  ، يضم بنايـات عديـدة متنوعـة التصـاميم واإلجتاهـات واألغـراض       

 .. شيدت مجيعها بعد نقص القصر 
ّّ جتديد بنا ه وتطويره وإضـافة مبـاني لـه         ، مبـرور الـزمن   ، وهكذا 
، واحلكم األموي، خللفا  الراشدين من ا، ر الوالة والعهود اإلسالمية وتغيُّ

 41.. العباسي  مواحلك
 

 
 
 
 

 

                                                 
42
 .  241ص / المرجع ال ابق / شر ف  سسف   - 
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 الفصا الثالث
 املمتلكات  وتوابعها طة وبنا  وعمران 

 اخلاصة باجملتمع
 

ستكون لنا وقفة لتفحُّص الكيفيـة واألبعـاد الـيت     ّدم ،ستكمااًل ملا تقا   
أو كات اخلاصة باجملتمع اإلسالمي كانت وفقها  طة وبنا  وعمران املمتل

ومبـا يتطّلبـه   ، لراشـدين  عهـد اخللفـا  ا  يتـى نهايـة   ، يف الكوفة  داألفرا
  .. البحث

 :وسيشما املبايث اآلتية      
      .اجملتمع   طط الكوفة وعمرانها من ق ب ا: املبحث األول         

 .  ها دا ا متداداتالطرق وا: املبحث الثاني           
             الثغــــور والطــــرق اخلارجيــــة املرتبطــــة: املبحــــث الثالــــث         

 .بالكوفة 
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 املبحث األول
  طط الكوفة وعمرانها من ق ب ا اجملتمع

 
من أّن ، ومما توّضح لنا من  الل ما توصلنا إليه يف املبايث السالفة     

، لبنا  بيوت هلم من القصب ، ستأذنوا عمر بن اخلطاب اأها الكوفة قد 
 .. وما حلق بهم من آثار احلريق العظيم 

حلق  خبّ ما خلليفة عمر الُيعلمو، لنفر من أها الكوفة  وإرسال سعد    
 ..  املشّيد من الّلويستأذنوه بالسماح هلم بالبنا  ، بهم وبالكوفة 

وافق اخلليفة عمـر بالبنـا  وفـق الضـوابط الـيت      ، ويينما علم باألمر     
 اال يطـاولو وأن ، يف البنـا  علـى ثـالث أبيـات      اال يزيدوبأن ، يددها 

 ..ا السّنة لتكون الدولة داعمة هلموأن يلزمو ،البنا 
لريمي ، الشديد النز  غالبًا الرجا أمر ،سعد  إىلويينما وصا اخلّ      

، وما ُأ ذ من ايتياباتالكبري  هات األربعة للمسجداجلديد حبالسهام لت
  ..حلماية املسجد من التجاوزات على يدوده 

علـى القبائـا   ، يـول املسـجد    وبعد ذل  كان توزيع األراضي ل مـا     
 42:ي يلراضي والسكن فيها وفقًا ملا للبنا  على تل  األ
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علـى  ، كان ُسليمًا وثقيفًا مما يلـي الصـحن   ، يف ودعة الصحن  -2
 : الشكا اآلتي 

 ..همدان على بريق  -أ 
 ..وبيلة على برق آ ر  -ب 

 ..ى آ رهم الالت عل -ج 

 ..وتغلب على آ رهم أيضًا  -د 

 :وكان توزيعها على ، صحن قبلة ال -1
 ..بين أسد على بريق  - أ

 ..بني بين أسد والنخع بريق  -ب         

 ..بني النخع وكندة بريق -ج 

  ..بني كندة واألزد بريق  -د 

ّّ توزيعهم ، يف شرقي الصحن  -2  :و
 ..األنصار ومزينة على بريق  -أ 

 .. بريق  علىومتيم وحمارب  -ب         

 ..وأسعد وعامر على بريق  -ج         

 :وأنزل يف غربي الصحن  -4
 ..بالة وبلة على بريق  - أ

 ..لة وأ الط على بريق يوجد - ب
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 .. وجهينة وأ الط على بريق  - ت
 ..يلون الصحن  تقّدم ذكرهم ما وكا ما

 :أما سائر الناس كانوا يف توزيعهم  - 
 ..تقّدم ذكرهم  بني ذل  ما –أ 

 ..تقدم ذكرهم  امن ورا  م -ب         
 إىلسكانها املقاتلة  عمر أن يقسم اخلليفة وعندما تأسست الكوفة أمر    

فكان ، عشائر   -2أسبا  يضم كا سبع عددًا من العشار يرتاوح بني 
وسبع من عشائر شرقي ، سبع من عشائر يضرموت والسوايا اجلنوبية 

ن مبـا فـيهم   وسبع من عشائر غربـي الـيم   ، اليمن مبا فيهم همدان ومحري
، وسبع من عشائر اليمن مبا فـيهم بيلـة و ـثعم واألزد    . مذيج وبي 

، وسبع مشا عشائر احلجاز وجند مبا فيها قريش  ،وسبع مشا قيس عيالن 
القيس مع قـيس  أسد ومتيم والرباب وقد وضعت عبد و، وكنانة ومزينة 

فـة  وبقي نظام األسـبا  يف الكو ، وبي من عشائر غربي اليمن ، عيالن 
 44. .زمن زياد فجعلها أرباعًا إىل
ورمـى  )..   موضع  مسجد الكوفة  إىلنتهى ايينما ، يذكر أيضًا و    

قبا مهب الشمال ثم غال بسهم على موقعه  فعلمبسهم قبا مهب القبلة 
لي وفيمـا  افعلم على موقعه ثم علم دار إمارتها ومسـجدها يف مقـام الغـ   
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أواًل فلـه اجلانـب    امني فمن  رجلنزار وأها اليمن سهثم أسهم  ،يوله
فخـرج سـهم أهـا الـيمن فصـارت  ططهـم يف        اوهو  رياهم الشرقي

وصارت  طط نزار يف اجلانـب الغربـي مـن ورا  تلـ       اجلانب الشرقي
كانت منازل أها الكوفة قبا :  عباس  ابنوقال .  . الغايات والعالمات

فإذا عادوا ، بها إذا غزوا قلعوها وتصّدقوا ، أن تبنى أ صاصًا من قصب 
، بن شعبة فلما كان يف أيام املغرية  ،بنوها فكانوا يغزون ونساؤهم معهم 

فلما كان يف أيام ، رتفا  ومل يكن هلم غرف ا   من غريّلبنت القبائا بال
فلم يكن يف الكوفة أكثر أبواب اآلُجّر مـن   ّرإمارة زياد بنوا أبواب اآلُج

 . 4..(مراد واخلزرج 
 :يلي  مما تقّدم ذكره ما ونستشف      
ويينـا وقـع   ، ّّ بنا  البيوت يف الكوفة من القصب يف البد  ؛  -2

أي الطـني املضـروب    ،ّّ بنا  بيوتهـا مـن اللـ     ، احلريق فيها 
  46.. مبوافقة اخلليفة عمر بن اخلطاب كان وذل   ، مربعًا للبنا 

ن بـأّن الدولـة يف فـرتة يكـم عمـر بـ      ، ويتبّين مما تقّدم ذكـره   -1
ختاذ القرارات مركزية الذا ف، كانت مركزّية اإلدارة ، اخلطاب 

فإّن البنـا  واإلعمـار مل يـتم إاّل مبوافقـة     ، والدليا على ذل  ، 
 ..السلطة املركزية املتمثلة باخلليفة عمر 
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البنا  والعمران وبالشروط اليت وضـعها اخلليفـة   شكا حتديد ّّ  -2
وعـدم مطاولـة    ،أبيـات  ثالثـة  البنـا  علـى    دال يزيبأن ، عمر 
ووفقـًا  ، وفقـًا لسسـلوب اأُلفقـي    ، وبهذا يكون البنا  .. البنا 

 ..لضوابط وأنظمة وتعليمات حمددة لعمران املدن 

ــاإللتزام با  -4 ــة ب ــة هــذه األنشــطة العمراني ــلُتعتمــد يف منهجّي ّنة سُّ
با تساند ، الدولة  ضال تعارويينها ، املعهودة يف ذل  الوقت 

 ..من أفراد أو اجملتمع  ،ة أو احلقيقية امللتزمة بذل  اجلهة املعنوي

نظام توزيع األراضي على القبائا أو العشائر وتوابعهم وعمـوم   - 
ومحايـة وحتصـني   ، ّّ وفقًا ألسـاس البنـا  اإلجتمـاعي    ، الناس 

، حتقيق احلياة اآلمنة  ونتيجته وهدفه، فقًا ملنظور حمدد الكوفة و
 ..ية اجلماعية من كا بارى واحلما، والتللف اإلجتماعي 
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 املبحث الثاني
 متداداتها دا ا مدينة الكوفةالطرق وا

 
أفراد جـيش الفتويـات   على صحة الظروف البيئية تأثري ما كان من     

ما كانـت تتصـف بهـا املـدائن مـن و ومـة اجلـّو وكثـرة         و، اإلسالمية 
اخلليفـة  رفـة  ومع ، وصـحتهم  تغّير ألـوانهم على  ذل  ما أّثرو، البعوض 

العاما  ،باألمر من القادمني املبعوثني من املدائن الشايبة وجوههم  عمر
، أن يتسـا ل عـن العـالج لألمـر     ، بـه   األساسـي الـذي دفـع   الرئيسي و

املوكلة حيقق احلفاظ على صحة املقاتلني لتواصلهم يف مهامهم   تيار مااو
 .. اإلسالمية  إليهم يف الفتويات 

أن خيتـار  يف ، اجلـيش سـعدًا   د بأن يأمر قائا ُأشري عليه مب وكان احلا    
( املدينة)ولة اإلسالمية وبني مركز عاصمة الد ليس بينه، حبرّيًا  برّيًا منزاًل

يف خمتلـف  ، أجـا تسـهيا اإلتصـاالت واملهـام      مـن ،  أي حبر أو جسـر 
، دولة وما تتطلبه من محاية مناسبةيطرأ من بارى  على ال الظروف أو ما

 . .دا لي  استقرارضطراب وعدم ااّل تتعّرض آلعتدا ات  ارجية أو ولئ
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ّّ وعلى  سـرتاتيجي  ا -نسب موقـع جغـرايف  كأ تيار الكوفة اوفق ذل  
 41.. لتمصريها   معتمد

، والكوفة بطبيعتهـا واقعـة علـى نهـر الفـرات ومنفتحـة علـى الباديـة           
نشــاط وملتقــى الطــرق وملتقــى ال، وأرضــها صــاحلة للنشــاط الزراعــي 

 مالصـقة بـا هـي   ، وال يفوتنا بأنها كانت قريبة كّا القرب ، التجاري 
 .. العريقة احلضارة  العربية لدولة املناذرة

والـدليا  ،  احلضـارة مهجورة أو معدومة من بذاتها ومل تكن الكوفة     
جانــب دولــة املنــاذرة ذات الطــابع املتمــد ن  إىلوجودهــا ، علــى ذلــ  

أنهـا بانـب    إىل فضـاًل عـن  ، احلضارات اجملـاورة  احلضاري املتفاعا مع 
لكـون  ، النجف الذي كان مصـيفًا ومتنز هـًا و صوصـًا مللـوك املنـاذرة      

تلكـه مـن املنـاظر اخلالبـة الطبيعيـة      ميملـا   ،النجف كان املوقع السـيايي  
ته على حبر النجف وما كان ينبت على أرضه مـن الزهـور   املتمث لة بإبالل

رٌّض ييـاة كـا   ع وت  ،اليت منع ملوك املناذرة من قلعها  ،اخلضرة اجلميلة 
قتالعهـا  ايتى مسيـت الشـقائق احملمّيـة مـن     ، م ن يتعدى على التعليمات 
لكون ، املناذرة أيد ملوك( بشقائق النعمان ) بدفع يياة من يقتطفها ؛ 

وأيضـًا للكوفـة بسـاتينها    ، وحلماية البيئة ومجاهلـا  منظرها يسّر الناظرين 
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 سلسلةة ودير ُأم عمرو ودير قوأديرتها الثالثة ؛ دير ير، اجلميلة عة الواس
  4..  و صاص  الل ذل  

خلطـط   بـالطرق الدا ليـة وفقـاً    االهتمـام  كـان  ،لذا بطبيعـة احلـال       
احلركـة مبختلـف أنشـطتها     النسـيابية  أمـر  ضـروري  ، مدروسة وحمددة 

 ..وصفاتها 
من توزيع األراضي على القبائا وعامة طرق وفقًا ملا كان م بالهتُّوقد ا    

ييث ختلا بـني كـا   ، الذكر  ةسابقاملبايث الوكما توّضح يف  ،الناس 
 ،ن عامة املوّزعة عليهم األراضي للسكنجاميع ونجاميع ُأ ر من القبائا وال

وكان واضح املعامل ، الطرق احملددة وفق املخطط العمراني ملدينة الكوفة 
نسـيابية التنّقـا وفاعليتهـا مـع     التسـهيا  ، لدا لية يف دّقة حتديد الطرق ا

مّلا أمجعوا على أن  ) ...ييث إنهم ، األنشطة املختلفة ؛ للدولة واجملتمع 
أبي اهلياج فـأ ّه بكتـاب عمـر يف     إىليضعوا بنيان الكوفة أرسا سعد 

الطرق أنه أمر باملناهج أربعني ذراعًا ويليها ثالثـني ذراعـًا ومـابني ذلـ      
ع ئويف القطـا ،  ذراعًا وباألزقة سبع أذر  ليس دون ذل  شـي  عشرين 

وبنـى  ، عة علوة يف كا جوانبه وقد ترك املسجد يف مرب... ستني ذراعًا 
دارًا حبيالـه   لسـعد  وبنوا... يف مقدمة ليست هلا نجنبات وال موا ري  ةظّل

ونهج يف الودعة من الصـحن مخسـة   ... مائيت ذرا   بينهما بريق منّقب
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ويف قبلته أربعة مناهج ويف شرقيه ثالثـة منـاهج ويف غربيـه ثالثـة      مناهج
 49...(.مناهج وعّلمها 

حلركة دا ا املدينة مع والذي تتطلبه ا.. الطريق الواضح واملنهاج هو     
واإل تناقـات السـّكانية وأنشـطتهم    ، السـّكانية   التطّور والزيـادة  مراعاة

 .. التجارية والصناعية واخلدمية 
دون تلـ  القياسـات املتمثلـة ؛     نال يكوبأن ، ذل  كان حتديده ول    

والذي يليها ثالثني ذراعًا وما بني ذل  عشرين ، مبنهاجها األربعني ذراعًا 
 كما تــربعـد ،   ويف القطــائع سـتني ذراعـًا   وباألزقـة سـبع أذر  ، ذراعـًا  
 للتوسع يف اجلامع الكبري  املسايةسعة من متطلبات  ما قد يكون دللمسج

 ..من الصحن مخسة مناهج ويف قبلته أربعة مناهج وما ود  ، مستقباًل 
ــة روح التمــــّدن     العمرانــــي اإلســــالمي وبهــــذا أ ــــذت الكوفــ

احلركــة املروريــة للبشــر والعربــات  متنظــي فضــاًل عــن،آنــذاك،احلــديث
، واألزقة دا ا املدينة  ،يف برقها الرئيسّية والطرق الفرعية  ،واحليوانات 

أو  الراهنة واملسـتقبلة املواكبـة   وعلى وفق االيتياجات، ذل   نسيابيةاو
 ..للتوّسع العمراني والزيادة السّكانية  فيها  باحملسو
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تبني ختطيط مدينة الكوفة يف القرن السابع والثامن للميالدي ( 2) اربة رقم 
 املوافق القرن األول والثاني للهجرة 

 (عن كتاب ماسنيون ) 
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 ثاملبحث الثال
 الثغور والطرق اخلارجية املرتبطة بالكوفة

 
مـا ألهميـة الطـرق اخلارجيـة ومتطلبـات      ، مل تغفا الدولة اإلسالمية    

من أجا  لق منافذ أو قنوات تبادلية هلا ودعـم  ، محايتها واإلهتمام بها 
 . اخل .. األبعاد اإلقتصادية  واإلجتماعية و العسكرية 

ــذ      ــوواملناف ــة  املرتب رأو الثغ ــة بالكوف ــْن، ط ــا   وم  ــان يف محايته  ،ك
 2 :كاآلتي
يلوان ؛ وعليها القعقا  و ليفتـه علـى هـذا الثغـر مـن ثغـور        -2

 ..الكوفة قباذ بن عبد اهلل 
ماسبذان ؛ وهو الثغر اآل ر للكوفة وعليه ضـرار بـن اخلطـاب     -1

 .. و ليفته عليه رافع بن عبد اهلل 

و ليفته عشتق  قرقيسيا ؛ وعليها عمر بن مال  أو عمر بن عتبة -2
 ..بن عبد اهلل  

املوصا ؛ وعلى هذا الثغـر عبـد اهلل بـن املعتمـر و ليفتـه عليـه        -4
 ..            مسلم بن عبد اهلل 
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 .  371  - 369ص /  2لج / الثالل    اللار خ / راجع إبة األلير   - 
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احلال فإّن الكوفة تقع على برف الوادي اخلصـيب قـرب    وبطبيعة      
وملتقى القوافـا القادمـة   ، الّي وحمّطة مهمة يف بريق احلج ، الصحرا  

 2 ..   من الصحرا
بط بها الكوفة مع توميكن حتديد أهم مكونات شبكة الطرق اليت تر      

 1 :املدن أو البلدان اأُل ر ومبا يلي 
  بريق البصرة.. 

  مكة واملدينة  إىلبريق احلج.. 

  بريق دمشق .. 

  بريق بغداد.. 

  بريق واسط.. 

   بريق كربال       .. 

 
املهـم  وملوقـع اإلسـرتاتيجي   مّهد ألن تكون منطقـة الكوفـة ا   وهو ما    

وهـي تفـيض بالتوسـع    ، أهميتها التجارية  فضاًل عن، للدولة اإلسالمية 
والنشاط الزراعـي الـذي يتواصـا النمـو علـى مـد العصـور        ، والعمران 
مـا   فضاًل عـن ، على نهر الفرات وصاليية تربتها و صوبتها  إلباللتها

  ..يدث من منو للحرف املهنية والصناعية املختلفة 
                                                 

51
 .  113ص / المصفر ال ابق / حمفان عبف المجيف الثبي   . د, عساد لجيف األعظم  . د 
52
 .  48  - 47ص / المصفر ال ابق / كا م الجناب  . د  - 
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وال ميكن إغفال الطرق واملنافذ الطبيعية أو اجلغرافية واملرتبطة بالكوفة     
 :أال وهي 

 ..نهر الفرات وبالتحديد إباللة الكوفة على، الطرق النهرية : أواًل 
وقــع والنابعــة مــن امل ، نفتــاح آفاقهــا  الطــرق الّيــة وا : ثانيــًا 

نفتح على اللولب احليوي واملوكونها احملور و ،اإلسرتاتيجي
 ..  تواإلجتاهامجيع 

 
 (عن كتاب ماسنيون ) تبني سواد الكوفة ( 1) اربة رقم 
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 الفصا الرابع
 طط وعمران املرافق اإلقتصادية 

 
ومبا كانـت عليـه الكوفـة ومـا     ، السابق املقتضب  االستعراضبعد          

ومـا تضـّمنه   ، آلت إليه من  طط وعمران للممتلكات العامة واخلاصة 
 ،ومن الوجهة العمرانية واحلضارية ، ستكمااًل لذل  او، صري الكوفة مت

تطّلب أن نأ ذ فكرة عامـة عـن مـا كانـت املرافـق املتعّلقـة باألنشـطة        
لـذا سيتضـّمن   ، وعمرانها واليت هلا العالقة بتمصري الكوفة ، اإلقتصادية 

 :هذا الفصا املبايث التالية 
 .ية األسواق التجار: املبحث األول     
 .والزراعية واخلدمية  املشاريع الصناعية: بحث الثاني امل   
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 املبحث األول
 األسواق التجارية

 أال وهـي ، منافـذ البيـع    علـى  باألسـاس  يعتمد، تطوُّر ومنّو أي بلد     
 جمـا ينـت  إيصـال   ىأو ملتقـ قنـوات  ألنها ، األسواق الدا لية واخلارجية 

املسـتهل    مـع ، الدولـة أو اإلقلـيم   ُيسـتورد مـن  ـارج    مادا ا البلد و
 . ي أو ذوو العالقة باملنتوج النهائ

ييث ورد يف  ، أمر  ضروري وييوي بهذا اجلانب االهتمامكان  لذا    
لألشرت يول اإلهتمام بهذا  (عليه السالم)اإلمام علي كتاب أمري املؤمنني 
ثـّم   : ) (عليـه السـالم  )قـول  ب، واجملتمـع وتطورهمـا   البعد املهـم للبلـد   

 ْمملقـيم مـنهُ  ا: م  ـريًا  ِص بِهـ وأْو، وذوي الصـناعات   اِرجَّـ بالتُّ استوص
،  قِ وأسباب املراف ، فإّنهم موادُّ املنافِع ، واملرتفِِّق ببدن ه  ، مبال  ه   واملضطرب

ــ  ــا م ـ ــارِح   ن وُجاّلُبهـ ــد  وامل طـ ــ، املباع ـ ــِرك  يف ب ـ ــهل    ، ر ك  وحبـ وسـ
 ق ـوام ألبعـاد اجملتمـع أو    يـرى أّن ال  (عليه السـالم )ألنه  2 ،(...وجبل   

فيما جيتمعون  عليـه   ، وذوي الصناعات    إاّل بالُتّجار..  )بعض ببقاتهم 
 بأيديِهم ما ويكفون ُهم من الّتر فُّقِ ، وُيقيُمون ه من أسواق ِهم ، من مرافق ِهْم 

  4  . ( ..غريه ْم  يبُلُغُه ِرفُق ال
                                                 

53
 .  438ص / لصفر سابق / نهج البالغة / ( )اإللا  عل  بة أب  طالي   - 
54
 .  432ص / المصفر ال ابق   - 
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ان اإلقتصــاد للبلــد ر و م م ــن يوصــا بأعمــاهلم د هــ، عتبــارهم علــى ا   
وبهم وبفاعلية أنشطتهم اإلقتصادية ، والتفاعا احليوي لألعمال املختلفة 

واإلسهام يف التنميـة   ،يتم العمران والتطور ، املتنوعة والقومية وخبّاتهم 
 ..و دمة اجملتمع والدولة ، احلضارية الشاملة 

، بـال أسـواق لتكملـة فاعليـة العمـران       ميكـن تصـّور بلـد    وبهذا ال     
ظهـرت فيهـا   ، لذا ومنذ أن ُأنشـأت الكوفـة   ،   ياجات اجملتمع اشبإو

ومؤشرات التخصص واضحة كالتمـارين والـذين   ،  األسواق املتخصصة
إاّل إنها يف فرتة والية  الد القسري قد برزت  ،يبيعون الصابون وغريهم 

يف الكوفة الي قد صّنف األسواق ذل  أّن هذا الوو ،البنا  واضح  ابشك
   ..  يسب ختصصها

، بأنها قصبة جليلة  فيفة يسنة البنا  واملقدسي يقول عن الكوفة ؛      
  6 ..  جامعة رفقة، كثرية اخلريات ، جليلة األسواق 

علـى أسـواق الكوفـة لسـعتها وتنظيمهـا ونشـاط احلركـة         هوكان ثنـا   
 1 ..القوافا التجارية  ملتقى إنها فضاًل عن، التجارية فيها 

                                                 
55
 .  114ص/ المرجع ال ابق / شاكر لصطفى : راجع لثاًل   - 

 .   15ص / المصفر ال ابق / هاشم ح ية ناصر المحنك : وأ ضًا    
56
 ..ال ابق  الذكر   - 
57
/ باووفاد / دار الحر ووة للطباعووة  /  2ج / يووة المف نووة والحيوواة المفن / نخبووة لووة أسوواتذة اللوو ر خ      - 

 .  171ص /  1988
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فقـد كانـت بشـكلها البـدائي قبـا      ، أّما موقع األسواق يف الكوفـة       
ّّ ثّم ُأزيلت ، متدا لة مع يدود مسجد الكوفة ،  طط الكوفة  يينما 

أصــحاب  ،وكــانوا يف هــذا املوضــع املتــدا ا ،  طــط وبنــا  املســجد 
 .  .الصابون والتّمارون 

وبـه  ، لألسـواق     ُسـنَّ نظـام  ، األنشطة  وبعد حتديد أماكن خمتلف     
م ن سبق إىل مقعد أو موقع ، أن تكون األسواق على شبه املساجد  ُجعا

  9 . . يبيع فيه فهو له يتى يقوم منه إىل بيته أو يفرغ من بيعه
وكانت أسواق الكوفة ُتنتظم من قصر اإلمارة وموقعه شرقي اجلامع      

اجلهـة اأُل ـرى إىل   ومـن  ، قبة مـن جهـة   وإىل جنبه إىل دار الوليد بن ع
وعلـى  ، وكانت هذه األسواق مغطاة باحلصـر  ، مساكن ثقيف وأشجع 

 62..  عهد  الد القسري عقدت باحلجارة 
ففـي عهـد أمـري    ، وألن أماكنها معروفة يف عهد اخللفا  الراشـدين       

 ،يينمـا جـاوزوا الباعـة مكـانهم     ،  (عليـه السـالم  )املؤمنني اإلمام علي 
أليس ذل  إليهم ملصـّلى  : وقال ، عن سبب ذل   (عليه السالم)تسائا 

 62. . املصلني ؟ م ن سبق إىل شي  فهو له يومه يتى يدعه
                                                 

58
 .  369ص / المرجع ال ابق / إبة األلير : وأ ضًا  .  199ص / المرجع ال ابق / الطبري  - 
59
 ..المرجعية ال ابقية  - 
61
 .  124  - 123ص / المرجع ال ابق / ح ية البراا   - 

 . .   87 ص/ المرجع ال ابق / شاكر لصطفى : وأ ضًا 

 .   32ص / المرجع ال ابق / لحمف ح ية الزبيفي . د  -        
61
/ القاهرة / دار النهضة للطباعة /  2ج ( / رض)حياة الصحابة / لحمف  سسف الثانفهلسى   - 

 .   113ص /  1969/ لصر 
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أّن األسـواق التجاريـة يف الكوفـة يف عهـد      تقّدم بدل على وكا ما     
ّّ  ، مل تكن مبنّية يتى يكم القسـري عليهـا   ، اخللفا  الراشدين  ييـث 

جيوز أن يتعداه أيد  ال،ورغم ذل  كانت هلا موقع حمدد ،بنا  األسواق 
 ...من الباعة 

 

 املبحث الثاني
 املشاريع الصناعية والزراعية واخلدمية

 
ــاخلطط والعمــران  ال    ــاط موضــو  البحــث ب ولكــون األنشــطة ، رتب

لذا كانت ، اإلقتصادية هي الُبعد الفاعا واملهم للدول أو املدن والتمّدن 
هلا ُشهرتها الصناعية والزراعية ومـا تقد مـه   ، جملاورة للكوفة احلرية وهي ا

ّّ ، ويـني بـدأت الفتويـات اإلسـالمية     ، من  دمات قبـا اإلسـالم    و
وكانت ، ستحدثت يف الكوفة الدهان اخلريي ا،  طط الكوفة وعمرانها 

 61.. يف اخلريي والبنفسج تفوق سابور 

                                                 
62
 .  41ص / المصفر ال ابق / هاشم ح ية ناصر المحنك  - 

الحضوارة اإلسواللية  و  القورن الربوع الهجوري أو عصور النهضوة  و           / آد  للوز  : وأ ضًا ُأنظور      

لصور  / القاهرة / لثلبة الخانج  / لحمف عبف الهادي أبس ر فة : نقله إلى العربية /   2لج / اإلسال  

 . 362ص / 
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الوشي املطّرز الذي كان يصنع  وقد متّيز الكوفيون باملهارات يف صنع     
وصنعت الكؤوس اخلشبية ، العمائم  واخلز الذي صنعت منه ، من احلرير

وكـان النّجـارون يصـنعون بعـض      –قـرب الكوفـة    -يف دير اجلمـاجم  
، أدوات القتال كالسهام واألقواس والرماح وأدوات احلصـار كاجملـانيق   

 62. . ألوانهفية والتفنن فيه ويف واإلرتقا  بالصناعات اخلز
متــازت اقــد ، قــال الــبالذري والشابشــيت ؛ بــأّن أديــرت العــراق و     

الكوفة الزهر والـورد ؛  ب ييث كان ينمو ، واسعة وأزهارها ببساتينها ال
وأشهر البساتني ؛ بستان ، اخل .. والبنفسج  واألقحوانالعذرا  واخلزامي 

التمور واحلنطة  فضاًل عن، وايي الكوفة ضوهي من ،  زائدة يف السّجة
 64. . والشعري وقصب السّكر والقطن والفاكهة

إييا  األرض  األهمية الكبرية يف، (عليه السالم)مام علي أبدى اإلو       
وإييـا   ، والتشجيع على الزراعة وإقامة مشاريع الري يف أرض السـواد  

 ْنم ـ ل  (عليه السـالم )ييث قال أمري املؤمنني ، ة للزراعة حلاألراضي الصا
 ْاُكـ )  ؛ األرض بال مال  هلا يينما تكونبطبيعة احلال و، أصلح أرضاًًً 

                                                 
63
 .  81 – 71ص / المصفر ال ابق / عبف المجيف الثبي   . د, عّساد لجيف األعظم  . د  - 
64
 .  52ص / المصفر ال ابق / م الجناب  كا . د  - 

 .  27 – 26ص /  المصفر ال ابق / عبف المجيف الثبي   . د, عّساد لجيف األعظم  . د: وأ ضًا 
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 علـي  يتى إّن اإلمام( ر غري خمر ب ومعم ، هنيئًا فأنت مصلح غري مفسد 
  6. . أمر حبفر نهر ألها الذّمة،  (عليه السالم)

 و صوصـًا للوافـدين إىل  ، اخلـدمات   وكانت الكوفة تقد م خمتلف      
، العمرة موسم حلج وا موسم وبالذات، قّدسة يف اجلزيرة العربية الديار امل

أو ، ماكن إيوا  الوافد إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ألوهذا مما حيتاج 
من شـْأنه أن خيلـق يركـة    الذي  يكون إجتاه مسريته عّ الكوفة ، الذي

 .وغري ذل  .. اقتصادية ؛ مبا فيها التجارة والصناعة 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65
العراق / بافاد / دار الحر ة للطباعة /  5ج / حضارة العراق / نخبة لة الباحثية العراايية   - 

 .    246  - 224ص /  1985/ 
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 ..ة ــاخلامت

 و

 .. ستنتاجاتاال
 

اليت متّد املتطلِّع ، بعد اخلوض يف غمار مبايث هذه الدراسة املقتضبة      
واحملـددة بـالفرتة   ، املعلومات املرّكزة يول  طط الكوفة ومتصـريها   إىل

الواقعة بني بداية وضع اخلطط واليت تتفاوت كتب التاريخ يف حتديدها ؛ 
ــابني ســنة  ــ 24م ــة  29 –ة هجري ــه   ،هجري ــّول علي ــإّن املع ــًا ف وعموم

قائده ، أمر اخلليفة عمر بن اخلطاب هجرية يينما  21هو سنة  واألرجح
، اص الفتويـات اإلسـالمية يف يينهـا سـعد بـن أبـي وقـ        جانب من يف
بعـد أن علـم    ،صلح لصّحة ويال املسـلمني   تيار املوقع املناسب واألال

ق بهم من جـّرا  و ومـة جـّو    وماحل، شحوب وجوههم  بما سبمنهم 
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مـن   لسنتقـال وأمره أن ينقا م ن يرغـب  ، املدائن والبعوض أو البق فيها 
  .. تيارها ااملنطقة اليت يتم  إىلاملدائن 

مان يتـى أتـى   يفخـرج سـل  ، مان ييذيفة وسل ، ويينها بعث سعد    
 ..الكوفـة   شـيئًا يتـى أتـى    ىال يرضـ وسار يف غربي الفـرات  ، األنبار 

يف  إاّل إّن يذيفة كان مساره، مانيمتزامنًا مع  روج سل ج يذيفةو ر
 .. شيئًا يتى أتى الكوفة  ىال يرضشرقي الفرات 

ّّ ا تيارها  ،ومّلا نزل سعد الكوفة        إن ي : عمر  إىلكتب  ،بعد أْن 
ينبـت احللـّي   ، منزاًل بني احلرية والفـرات برّيـًا حبرّيـًا    ، قد نزلت بكوفة 

فمـن  ،  لكوفـة ا ىلإإلنتقـال  ا أواملـدائن  ني املسلمني ب و ّيرُت،  صّيوالّن
، فبقي أقوام من األفنـا   .. تركته فيها كاملسلحة  املدائن أعجبه املقام يف

 ..وأكثرهم بنو عبس 
يتـى نهايـة عهـد اخللفـا      ، وبهذا املختصر املتقد م بدأت الدراسة       

وقد تضـّمنت  ، ان يف الكوفة وما جرى ألبرز اخلطط والعمر، الراشدين 
 ملـا تعنيـه  الدراسة ؛ املقدمة ثم التمهيد ؛ الذي مشا علـى نظـرة  ابفـة    

ووفقـًا ملـا   ، لغويًا وتسـميًة ومصـطلحًا   ،  (الكوفة )  ما تعنيهو (اخلطط)
 .. ورد يف املراجع اللغوية والتارخيية 

عـن  طـط ومكانـة الكوفـة يف     ثم مشـا الفصـا األول فكـرة عامـة         
 .. ومكانتها يف اإلسالم ، تاريخال
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، املمتلكـات العامـة   الثاني فتضّمن  طة وبنا  وعمـران  أّما الفصا      
  ..وبيت املال وبيت اإلمارة ، مسجد الكوفة ومسجد السهلة ك

،  طة وبنا  وعمران املمتلكات اخلاّصة أّما الفصا الثالث فقد مشا      
على القبائا وخمتلف الذين قد موا مبا فيها  طط الكوفة وتوزيع األراضي 

األمر ، كان مبرور األيداث اليت بّيناها  ثم ،كمقاتلني للسكن يف الكوفة 
، بنا  السكن املناسب واحملدد وفق احلدود املرسومة والتوجيهات املناسبة ب

، الطرق املخطط هلـا وتوابعهـا احملـددة دا ـا مدينـة الكوفـة        فضاًل عن
وكمـا موّضـح باخلريطـة    ، ة املرتبطـة بالكوفـة   والثغور والطرق اخلارجيـ 

  ..اأُلوىل والثانية املعززة للدراسة لتوضيح ذل  
كـان  ، وإمتامًا هلذه الصورة الـيت وردت يف الفصـول اآلنفـة الـذكر          

مبا ، الفصا الرابع الذي عاجل موضو   طط وعمران املرافق اإلقتصادية 
 ..عية والزراعية واخلدمّية فيها األسواق التجارية واملشاريع الصنا

ممــا تقــّدم مــن ، وعمومــًا ميكــن حتديــد اخلالصــة أو اإلســتنتاجات      
 : الفصول ومبا يلي 

قائم على مد   ،احلضاري ؛ احلرية والكوفة والنجف  ُيعد املثلث -2
ــور  ــد     ، العص ــهام يف رف ــي أو إس ــكا أساس ــان بش ــوا  ك س

فـال  .. سالمية بعد الفتويات اإل وما، احلضارات قبا اإلسالم 
والكوفة والنجـف ؛  صوصـًا   ، ننسى دور احلرية قبا اإلسالم 
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عنـدما أصـبحت    وأبرز يقبة زمنية، بعد الفتويات اإلسالمية 
منني اإلمـام  الكوفة عاصمة الدولة اإلسالمية يف عهـد أمـري املـؤْ   

 املد احلضاري بعديتى ما و،  (عليه السالم)علي بن أبي بالب 
فإنهـا  ، مـّر مـن ظـروف     رغـم كـا مـا   و، وخمتلف األيـداث  

أصــبحت يف العصــر األمــوي والعصــر العباســي ؛ قبلــة العلــوم 
واملنابع النقّية لرفد احلضارة اإلسالمية املشرقة ؛ الدينية والدنيوية 

 ..اليت ال حتيد عن الفكر اإلسالمي 
ا وإمن، يكم عمر بن اخلطاب يف وائيًا مل تكن  طط الكوفة عش -1

ت معينة ُتصلح يال املسلمني وما برأ علـى  وفقًا ملواصفا كان
صحتهم من تدهور وشحوب وجـوههم للظـروف البيئّيـة غـري     

ّّ ، الصح ية عندما سكنوا املدائن  مـن ق بـا يذيفـة     اهـ  تياراو
والبيئــة   تيــار املوقـع اجلغــرايف ااد يف كخــّا  ورّو، مان يوسـل 

وهذا يعين  ،ة مبا فيها الصحّي، امليدانية  يف كا تفاصيلها املناسبة 
واخلـّة يف هـذا   ، العالية مستوى اإلمكانيات العلمية وامليدانية 

 ..وكما بّيناه يف موضعه من الدراسة املقتضبة  ،اجملال 

 وأوضح مـا ،  اه تياراوقت ، كانت الكوفة فيها ثالث أديرة  -2
وهـي تتصـف بكونهـا برّيـة     ،  يعين إّن هذه املنطقـة قـد ُسـك ن ة   

 .. حبرّية
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، يف أن يبنوا بيوتهم مـن القصـب   عمر بن اخلطاب  ذانستئاّّ  -4
العسكر أجّد حلربهم وأذكى لكم ومـا ُأيـب   : فأذن هلم وقال 

 ..أن ُأ الفكم 

، بعد وقو  احلرائق يف بيوت أها الكوفة املبنّيـة مـن القصـب     - 
أعلمـوا اخلليفـة عمـر مبـا يـّا      ، والذي حتـدد بثمـانني عريشـًا    

علـى أن يلتزمـوا   ، فـأذن هلـم   ،   البنـا  ستأذنوه يفاو، بالكوفة 
ال وأن ، البنا  على ثالثـة أبيـات    اال يزيدوبأن ، بتعاليم حمددة 

 ..ويلزموا السُّّنة لتلزمهم الدولة ، البنا   ايطاولو

كمـا  ، ُأ تري أبي هياج بن مال  على تنزيا أو ترتيب الكوفـة   -6
 تاروا يف ذل  هناك عاصم بن دلف أبو اهو عليه البصرة الذي 

 ..اجلربا  

والذي ، ( مسجد الكوفة)ُتّط يف الكوفة اجلامع الكبري ْ ال ما أّو -1
اإل تطـاط  وذل  ، هو قائم لوقتنا احلاضر ورغم كا الظروف 

ّّ بعد أن قام يف وسطه رجا شديد النـز  فرمـى مـن كـا      قد 
ّّ تعليم ذل  املوقع ، جهة سهم  وُأمـر أن يـتم بنـا  املدينـة     ، و

ّّ  دما بعّقة ما بعده ومبسافة وبالد، يول املسجد  السهم الذي 
وبين ظّله يف مقد مة مسجد الكوفة على أسـابني ر ـام    ،رميه 
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وجعلوا على الصحن  ندقًا لـئال  ، من بنا  األكاسرة يف احلرية 
 ..يقتحمه أيد يف بنيانه 

عـن   اال يقـ والـذي  ،  تطاط املسجد علـى عـّدة املقـاتلني    اّّ  - 
ّّ، أربعني ألف إنسان  وترك املسـجد يف   .. توسيعه فيما بعد و

وكانـت ظّلتـه مـائيت ذرا  علـى     ، مربعة علوة يف كـا جانبـه   
 ..أسابني من ر ام 

وأبرزه ، ّّ بنا  مساجد عديدة غري مسجد الكوفة اجلامع الكبري  -9
الــذي يعتــّ هــو اآل ــر لــه مكانتــه الدينيــة ، مســجد الســهلة 

وكمــا بيّنــا ، لــذل  ســلمني وموقعــه يف نفــوس امل، والتارخييــة 
وله ذكر يف الروايات بأهميته الدينية ومباركته من بعض ، سالفًا

ّّ بنا ه قبـا   ..األنبيا  وذل  بالصالة فيه أو التعّبد هلل فيه  وقد 
، هجرية  26الكوفة يف عام  إىل (عليه السالم)قدوم اإلمام علي 

  ..وفقًا ملا ُيذكر 

مى بيـت  أو قـد يسـ  ، رة  تطاط وبنا  دار أو قصر اإلمـا اّّ  -22
وذل  حبيـال مسـجد الكوفـة اجلـامع     ، اإلمارة أو قصر الكوفة 

وهو الذي ُجعـا  ، مائيت ذرا  ، وبينهما بريق منّقب ، الكبري 
بــه مــن آجــر بنيــان ( روز)وبنــى ذلــ  ، فيــه بيــوت األمــوال 

، ونهج يف الودعة من الصحن مخسة مناهج، باحلرية    ةاألكاسر
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ويف ، ويف شـرقيه ثالثـة منـاهج    ، منـاهج   ويف كا قبلته أربعـة 
سرعان ، ت اإلمارة باب يوجعا سعد لب.. غربيه ثالثة مناهج 

وما كان سعد من أن حيدث يف  ، اخلليفة عمر بأمرها فما عر
لـذا  ، لفة الـذكر  اوكما ّ ذكـره يف املبايـث السـ   ، ذل  أمرًا 

ويعـد   ..ليكون مفتـوح للنـاس   ، أرسا شخص فأيرق الباب 
عليـه مـن عمـائر إسـالمية يف      رما عثـ إلمارة بالكوفة أقدم دار ا

 ..العراق ويتى يف العامل اإلسالمي 

وقبلة ، كان سليمًا وثقيفًا مما يلي الصحن ، يف ودعة الصحن  -22
، د زنـدة واأل كن على بـين أسـد والنخـع و   الصحن توزيعها كا

نصار ومزينة ومتيم وحمارب وشرقي الصحن ّ توزيعها على األ
وُأنزل يف غربي الصـحن بالـة وبلـة وجديلـة     ، وعامر  وأسعد

 هما ذكرنـا وسائر الناس كانوا بني ، وأ الط وجهينة وأ الط 
وعند تأسيس الكوفة أمر عمر أن يقّسم سكانها .. ومن ورا ه 
 ..أسبا   املقاتلة إىل 

ــة    -21 ــا الثغــور والطــرق اخلارجي املرتبطــة بالكوفــة ومحايتهــا أّم
، و ليفته قباذ بن عبد اهلل وعليها القعقا   ( يلوان )؛ فكانت

وهو الثغر اآل ر للكوفة وعليه ضرار بن اخلطـاب  (  ماسبذان )
وعليها عمر بـن مالـ    (  قرقيسيا )، و ليفته رافع بن عبد اهلل 
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وعلى (  املوصا ) ،أو عمر بن عتبة و ليفته عشتق بن عبد اهلل 
ر و ليفتـه مسـلم بـن    هذا الثغر اآل ر للكوفة عبد اهلل بن املعتم

 ..عبد اهلل 
؛ اأُل ر وهيشبكة الطرق املرتبطة بالكوفة مع املدن أو البلدان  -22

 بريق احلج إىل ، بريق البصرة 
وبريـق  ، بريـق واسـط   ، بريق بغـداد  ، وبريق دمشق ، واملدينة  

 .. وبشكا عام هناك برق برّية ونهرّية ... كربال  
أنشطة جتارية وأسواق وصناعات وأ ريًا كانت هناك مواقع و -24

ضمن مدينـة   ،ومواقع أو أراضي زراعية وأنشطة  دمية خمتلفة 
   الكوفة أو ضمن يدودها اإلقليمّية وقد توّضح ذل  يف الفصـا  

 ..الرابع 
 على أساس اإل تصار املفيد، راسة وقد كان التعاما مع مكونات الد   

ودراسة ، واملصادر التارخيية  عتماد على الضروري من املراجعواال، املغين 
أرجو من اهلل أن أكون قد ، حتليلية للنصوص التارخيية املتعّلقة باملوضو  

وّفقت يف الكشف وإيصال بعض املعلومات التارخيية للقاري  والبايـث  
واحلمـد هلل رب  ، بهذا اخلصوص ، ومبا يتطّلبه البحث العلمي ، يم الكر

 ...العاملني 
 



 65 

 
 

 
 

، ضمن حمافظة  اقتبني موقع الكوفة يف  ريطة العر( 2)يثة يد ريطة 
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 :فهرس اآليات القرآنية   -2

 

  " نٍيع م و  اٍرر ق  ات ذ  ة؛و ْبإىل ر  ام وآويناُه "
 21    2 من اآلية / سورة املؤمنون                                        

  " نِياألم  د ل ا الب هذ و  . ني ين س  وِرُبو  . وِنُتْيالزَّو  نِيالت و " 
 21            2 -2اآلية / سورة التني                                       

 
 :فهرس األياديث النبوية الشريفة  -1
 

    21...  (                 من البلدان أربعة ا تارإن اهلل ) 
  2... (           عرض واليت  امسهإّن اهلل عز  ييا عل) 
 

الب أبي باملْؤمنني اإلمام علي بن فهرس أقوال أمري   -2
 : (عليه السالم)

 
         4(        ...  وكم خيرق الكوفة من قاصف)  

 29،            ( ...  وإني ألعلم أنه ما أراد ب  ) 
       ( ومقّر شيعتنا ، هذه مدينتنا وحملتنا ) 
 21... (      الربوة الكوفة والقرار املسجد واملعني الفرات)  

  2                  ..(ةالكوفة للهجرة بعد اهلجر)... 
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  1..(         كا زادك وبع رايلت  وعلي  بهذا املسجد) .. 
 19... (        إن بالكوفة أربع بقا  مقدسة) 
 2 ... (    وذوي الصناعات  اِرجَّستوِص بالتُّثّم ا )
 2 ... (        إاّل بالُتّجار وذوي الصناعات  ..  )

  1 .. (      ملصلني ؟أليس ذل  إليهم ملصّلى ا) .. 
      ... (     هنيئًا فأنت مصلح غري مفسد ْاُك) 
 

 .فهرس األعالم  -4

 

   (عليـه السـالم  )إبراهيم اخلليـا  
1   ،11  ،19 . 

 .  ابن أبي احلديد  
 . 9      ابن بري  

 . 9     ابن سيده  
 . 29،   2  ابن عباس   
 .  19   ابن الفقيه  

 . 14 ابن قتيبة الدينوري  
 . 22  ابن الكل    

 .  22أبو بكر حممد بن القاسم 
 .21   (عليه السالم)أبو جعفر 

 . 11أبو محزة الثمالي   

 . 22أبو رافع   
 . 21أبو سعيد اإلسكايف   

 .62،  26أبو هياج بن مال  
 .  2أبو وائا   

 . 21أمحد بن احلسن   
،   1  (عليـه السـالم  )إدريس 

11 . 
 . 9األزهري   
 . 9 ،  14،   األموي   

 .   2أنس بن مال    
 .  4 البالذري   

 . 21ثابت الشيباني   
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جعفــر بــن حممــد بــن مســعود    
21 . 

عليـه  )جعفر بن حممد الصادق 
 . 11    (السالم

          (عليه السالم)احلجة بن احلسن 
 . 19،  2( املهدي املنتظر ) 

،  6 ،  24،  22يذيفـــة    
 1  ، 9 . 
 . 21سني بن شكيب    احل

 . 9احليالي    
 ضـر  )  (عليه السـالم )اخلضر 
 . 41،   1( الياس 

،  1 ،  2  الد القسـري     
 2 . 

،  21  ،22 ()رسول اهلل 
21 . 

 .61،  46رافع بن عبد اهلل   
 . 29،   2،  14زياد    

،  22،  9 سعد بن أبي وقاص
24  ،26  ،21  ،22  ،26 ،
42  ،42  ، 6  ، 1 ،62 . 

،  1 ،  6 ،  22ســليمان    
 9  . 

 . 4 الشابشيت    
 . 21صدقة بن يسان   
 .  61،  46ضرار بن اخلطاب 
 . 22عبدة بن الطيب   

 . 21عبد الرمحن بن محاد    
 . 61،  46 عبد اهلل بن املعتمر
 .  2عبد اهلل الليثي    

 .   2عبد الوايد البصري    
 . 9  ، 24العباسي   
 . 61،  46عبد اهلل  عشتق بن

ــب   ــي بال ــن أب ــي ب ــري ) عل أم
  (عليه السـالم )(املؤمنني اإلمام 

   ،21  ،2  ، 14  ،1   ،
22  ، 2  ، 1  ، 4  ،   ،
66 . 

،   2،   2عمر بن اخلطاب   
29  ،21  ،26  ،29  ، 6 
 ، 9  . 

 .  61،  46عمر بن عتبة   
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 . 61،  46عمر بن مال    
     عاصــم بــن دلــف أبــو اجلربــا

26  ،62  . 
 . 26،  21غالب     

 .  61،  46قباذ بن عبد اهلل   
 .  61،  46القعقا     

 . 14القاسم بن الوليد   
 . 22،  9الكسائي    

 . 9الليث    
 . 22حممد بن مسلمة    

 .  61،  46 مسلم بن عبد اهلل 
 .  21 املظفر بن جعفر العلوي

 .  29املغرية بن شعبة     

 .  9  املفضا 
 .  2 املقدسي    

 . 21  مهران بن أبي نصر
   (عليه السالم)موسى بن عمران 

1  . 
 .  4،   4،  19   ماسنيون 

 .  1   (عليه السالم)نوح 
 . 1     الوليد بن عقبة 

 . 21،  9يعقوب بن شعيب   
 .  1يعوق   
 .  1يغوث   

   . 11  ياقوت احلموي 
 

 

 .فهرس القبائا والعشائر   - 

 

 . 61،   2،  21األزد     
 . 61،  21  أسعد  

 . 1 أشجع    
 . 61،  21 بلة   

 .  2،  21بيلة    

 . 61،  21   بالة 
 . 61،  21 بنو أسد

 . 1 بنو عبس   
 .  21تغلب    

 . 61،   2،  21متيم    
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 . 61،  1 ،  21  ثقيف 
 . 61،  21جديلة   
 . 61،   2جهينة   

 .  2 محري   
 . 29  زرج  

 .  2   الرباب
 . 61   سليم  
 .  2   بي   
 .  2 قيسعبد ال

 .  2 عيالن  
 . 61،  21عامر    

 .  2قريش     

 .  2  قيس    
 .  2قيس عيالن    

 . 61،  21 ، 16    كندة
 .  2  كنانة   
 .  21  الالت   
 . 61،  21  حمارب 

 .  2 مذيج  
 . 29مراد    

 . 61،   2،  21  مزينة
 . 61،  21 النخع  
 . 29نزار    
 .  2،  21 همدان

 

 :فهرس الدول واملدن واملنابق واألنهار والبحار  -6

 

واملـدن  فهرس الدول   -أ 
 .واملنابق 

 . 6 ،  24األنبار    
 .  1،  14األهواز   

،  41،  26 البصـــــرة   
62  ،61 . 

 . 61،  41بغداد    
 .  22بابا      

 .   ،     بيةاحلزيرة العر
 .  2احلجاز    

 .  2يضرموت    
 . 61،  46يلوان    
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ــرية    ،  11،  24  احلـــ
22  ،21  ، 2  ، 1  ،
    ،62  ،62 . 

 . 22 د العذرا    
 . 62،  41دمشق    
 . 2 سابور    

،  4 ،  22،  22 العراق
62  ،64 . 

 .  2القدس    
 . 61،  46قرقيسيا  
 . 24،  22 القادسية

 . 62،  41 ال   كرب
ــة     يف كافـــــــة  الكوفـــــ
 .الصفحات 

ــان ،  22،  9،     الكوف
22 . 

،  41،  42املدينة املنورة  
    ،61  

،  42،  24،  22 املدائن 
 6 ، 1  ، 9  . 

،  41،   2 مكة املكرمـة 
    ،62 . 

 . 41املناذرة   
 . 61 ، 46 املوصا 
 . 61،  46 ماسبذان
 .  2  جند    
،   (   جاف الن) النجف 

41  ،   . 
 .  62،  41واسط    

 . 29،   2 اليمن   
 

ــار   -ب  فهــــرس األنهــ
 .والبحار 

 . 41حبر النجف      
     ،  21،  24،     الفرات 

41  ،41 ، 4  ،  6 . 
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 :فهرس املساجد واألديرة  -1

 

 .فهرس املساجد   -أ 
 

،   1مسجد بين ظفر     
19 . 

 .  1 مسجد بيت املقدس
 . 19مسجد جعفي    
 . 14مسجد احلرام    
 . 19مسجد احلمرا    

(    سـهيا  ) مسجد السهلة 
12 ، 11  ،1   ،19  ،
 1  ،62 . 

 .  1مسجد عبد القيس   
 . 19،   1  مسجد غين 

 .  1مسجد القرى    
،  12   مســـجد الكوفـــة

11  ،12  ،14  ،16  ،
1  ، 19  ،2   ، 2  ،
 1  ،62  ،62  . 

 
 .رس األديرة فه –ب 

 
 . 42،  24 مرو دير أم ع

 . 4 دير اجلماجم     
 . 42،  24  دير احلرقة  
 . 42،  24   دير سلسلة 
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 . فهرس األبيات الشعرية  - 

 
 إذا ما أردت يومًا من الناس راكبًا        -2     

                                                     9 من جريانها ويكو ُف            رُيبص                                     
 فما أضحى وما أمسيت إاّل         -1       

 9           انــكم يف كّوفــي منـوإن                                       
                                     إن اليت وضعت بيتًا مهاجرًة          -2       

           22   ة اجلند غالت وّدها غوُلـبكوف                                 
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 املصادر واملراجع
 

احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجـري أو عصـر النهضـة يف    / آدم متز  -2
مكتبة اخلاجني / نقله إىل العربية حممد عبد اهلادي أبو ريدة /  1ج / اإلسالم 

 .لقاهرة ا/ 
 .  291/ بريوت / دار الفكر /  1مج / الكاما يف التاريخ / األثري  ابن -1

دار الكتاب ( / 4)القسم الرابع /  2مج / تاريخ بن  لدون /  لدون  ابن -2
 . 2962/ بريوت / اللبناني 

 .بريوت / مكتبة املعارف /  1ج / البداية والنهاية / كثري  ابن -4

 .بريوت / دار لسان العرب / لد الثالث اجمل/ لسان العرب / منظور  ابن - 

مطبعة نجلس دار املعارف العثمانية /  2ج / كتاب الفتوح / أكثم الكويف  ابن -6
 .  296/  2ط / اهلند / ييدر أباد الدكن / 

  1 29/  2ط/ بريوت / دار الكتب العلمية / املعارف / قتيبة الدينوري  ابن -1

  6 22/النجف األشرف /احليدرية مطبعة / تاريخ الكوفة / يسني الّاقي  - 

/ دار صادر / آثار البالد وأ بار العباد / بن حممد بن حممود القزويين زكريا  -9
 . 2969/ بريوت 

مطبعة /  2ج / املدن يف اإلسالم يتى العصر العثماني / شاكر مصطفى  -22
 .   29/  2ط / ذات السالسا 

كويـت   طـابع م/ العمارة يف خمتلف العصور تاريخ فن / شريف يوسف  -22
 . 1 29/ بغداد / دار الرشيد للنشر  –تامير 
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/ دار القلـم  /  4ج ( / تـاريخ الطـّي  )تاريخ اأُلمم وامللـوك  / الطّي  -21
 .بريوت 

مطبعـة  / اإلسـالمية   دراسات يف تاريخ املـدن العربيـة  / عبد اجلبار ناجي  -22
 . 6 29/ جامعة البصرة 

. ضبط نّصه د/ البالغة نهج /  (عليه السالم)اإلمام علي بن أبي بالب  -24
 . 2961/ بريوت / دار الكتاب اللبناني / صبحي الصاحل 

 عبدهشرح حممد / نهج البالغة / (عليه السالم)اإلمام علي بن أبي بالب  - 2
 .  االستقامةمطبعة /  2ج/ 

مطبعة / النجف أصالة املاضي وإشراقة احلاضر / علي عباس عبد احلسني  -26
 .   29/ بغداد / بابا 

دراسـات يف  / محدان عبد اجمليد الكبيسـي  . د، اد نجيد األعظمي عو. د -21
/ بغـداد  / مطبعـة التعلـيم العـالي    / العربي اإلسـالمي    االقتصادتاريخ 
29   . 

ختطيط مدينة الكوفة ؛ عن املصادر التارخيية واآلثارية / كاظم اجلنابي . د - 2
 .  2961/ بغداد / مطابع دار اجلمهورية / 

/   ط/ املنجـد يف اللغـة واألدب والعلـوم    / عي لويس معلـوف اليسـو   -29
 .بريوت / املطبعة الكاثوليكية 

دار النهضة /  1ج( / رض)يياة الصحابة / حممد يوسف الكاندهلوى  -12
 . 2969/ القاهرة / للطباعة 

ترمجـة حممـد   /  طط الكوفة وشرح  ريطتها / املسيو لويس ماسنيون  -12
 . 2919/ األشرف النجف / مطبعة الغري احلديثة / املصع  
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دار احلرية للطباعة /  1ج/ املدينة واحلياة املدنّية / خنبة من أساتذة التاريخ  -11
 .   29/ بغداد / 

/ دار احلرية للطباعة /   ج/ يضارة العراق / خنبة من البايثني العراقيني  -12
 .    29/ بغداد 

يف عهـد أمـري    االقتصـادية أوضا  الكوفـة  / هاشم يسني ناصر احملن   -14
دار أنبـا   /  2ط/  (عليـه السـالم  )ملؤمنني اإلمام علي بـن أبـي بالـب    ا

 . 1224/ النجف األشرف / للطباعة والنشر 

دار إييـا  الـرتاث   /  4مـج ،  1مـج / معجم البلـدان  / ياقوت احلموي  - 1
 .بريوت / العربي 
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 (حمتويات الكتاب من اخلرائط ) 
 

 الصفحة اخلريطة
 ختطـيط مدينـة الكوفـة يف القـرن السـابع      تبني( 2) اربة رقم 

عـن  ) والثامن للميالدي املوافـق القـرن األول والثـاني للـهجرة     
 (كتاب ماسنيون 

4  

  4 (عن كتاب ماسنيون ) تبني سواد الكوفة ( 1) اربة رقم 
 64 اقتبني موقع الكوفة يف  ريطة العر( 2)يديثة  ريطة 

  6 جف األشرف حمافظة الن تبني موقع الكوفة يف( 4)يديثة  ريطة 
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 حمتويات الكتاب
 

 الصفحة  وـــاملوض
 2 اإلهدا 
   املقدمة

 1 التمهيد 
 .عن  طط ومكانة الكوفة يف التاريخفكرة عامة : الفصا األول 

 . طط الكوفة يف التاريخ : املبحث األول     
 .الكوفة ومكانتها يف اإلسالم : املبحث الثاني     

21 
22 
21 

  طة وبنا  وعمران املمتلكات العامة : الفصا الثاني 
 بنا  وعمران مسجد الكوفة والسهلة طة و: املبحث األول     
 . طة وبنا  مسجد الكوفة : أواًل    
 .بنا  وعمران مسجد السهلة : ثانيًا    

  وبنا  وعمران بيت مال املسلمني   طة: املبحث الثاني 
 طة وبنا  وعمران قصر اإلمارة  : املبحث الثالث 

12 
11 
11 
11 
22 
21 

 طة وبنا  وعمران املمتلكات وتوابعها اخلاصة : الفصا الثالث 
                   باجملتمع 

 كوفة وعمرانها من ق ب ا اجملتمع  طط ال: املبحث األول 
 نة الكوفة دا ا مدي وامتداداتهاالطرق : املبحث الثاني 

 الثغور والطرق اخلارجية املرتبطة بالكوفة : املبحث الثالث 

2  
 

26 
42 
46 
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 . االقتصادية طط وعمران املرافق : الفصا الرابع 
 .األسواق التجارية : املبحث األول 
 املشاريع الصناعية والزراعية واخلدمية : املبحث الثاني 

49 
 2 
 2 

 6  و االستنتاجات  اخلامتة
 :فهارس الكتاب املختلفة 

 رس اآليات القرآنية فه -2
 فهرس األياديث النبوية الشريفة -1 

فهرس أقوال أمري املْؤمنني اإلمام علي بـن أبـي بالـب     -2
  (عليه السالم)

 رس األعالم فه -4 

 فهرس القبائا والعشائر  -  

 :فهرس الدول واملدن واملنابق واألنهار والبحار  -6 

 فهرس الدول واملدن واملنابق   - أ
 رس األنهار والبحار فه  -ب 

 :فهرس املساجد واألديرة  -1 

 فهرس املساجد    -أ 
 فهرس األديرة  –ب 

 فهرس األبيات الشعرية   - 

66 
61 
61 
61 

 
6  
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
 
 

 ..املصادر واملراجع 
 ..حمتويات الكتاب من اخلرائط 

1  
1  
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 :للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها 

 . اإلنتاجية ودوره يف املشاريع  ؛م تصميم العما وتقويم األدا  نظا -2
   . االقتصاديةدراسة السوق والسلعة للتنمية  إسرتاتيجية -1
     .فلسفة اإلدارة املعاصرة واجملتمع  -2
    .علم النفس يف نهج البالغة  -4
   .اإلدارة واأُلسلوب القيادي يف نهج البالغة - 
              . نهج البالغة يف االقتصادعلم  -6
     . علم تلوث الفكر البشري ـ الوقاية والعالج ـ يف نهج البالغة -1 

                     .يف نهج البالغة  االجتما علم  - 
                   .العراق يف معجم البلدان  -9

                       . بالد الشام يف معجم البلدان -22
 صر والسودان وبالد املغرب العربي ومـا تبقـى مـن أفريقيـة يف معجـم     م -22

 .      البلدان
    . اململكة العربية السعودية يف معجم البلدان -21
       . ما تبقى من جزيرة العرب يف معجم البلدان -22
                        .  إيران يف معجم البلدان -24
    .  يف معجم البلدانما تبقى من بالد األعاجم  - 2
ــة   -26 ــوم اإلداريــ ــوعة العلــ ــةموســ ــارة  واالجتماعيــ ــال والتجــ        واألعمــ

              (. عربي –إنكليزي )
 ( .يات ملإدارة الع) إدارة اإلنتاج  -21
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 .  نظام اأُلسرة بني الرتاث واملعاصرة - 2
 أبـي  لـي بـن  مـام ع يف عهـد أمـري املـؤمنني اإل    االقتصاديةأوضا  الكوفة  -29

 . (عليه السالم)بالب 
 السياية الدينية وواقع اخلدمات يف فنادق حمافظة النجف األشرف  -12
 .اجلرمية  الرتكاب واالجتماعية االقتصاديةتأثري اجلوانب  -12
 العقليــة  لتحليــا النفســي والســلوكي واألمــراضقــاموس علــم الــنفس وا -12

 ( .عربي –إنكليزي )
 ( .عربي –إنكليزي )فس قاموس يف علم الن -14
 ( .عربي –إنكليزي )قاموس يف الفلسفة  - 1
 (عليه السالم)دروس من يكم وأقوال اإلمام علي  -16
 . (عليه السالم)بنه احلسن ال( عليه السالم)دروس من وصية اإلمام علي  -11
 .دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه املختلفة وتنميتها  - 1
 .اري و طورته على مستقبا املشاريع التقادم اإلد -19
 متصري الكوفة وعمرانها يتى نهاية عهد اخللفا  الراشدين موجز  -22
 .معجم التعاريف يف موارد لسان العرب  -22
 .معجم األمثال ومعانيها يف لسان العرب  -21
 .نجاميع ( 22)؛ عددها  نجاميع شعرية -22
 ( . )نجاميع قصصية قصرية؛ عددها  -24

 
 …مؤلفات ومعاجم ُأ ر  ضاًل عنف
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 : يف املؤمترات والندوات العلمية هومشاركاتاملؤلف حبوث 
 . اهلياكا التنظيمية يف املشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  -2

ــى مســتوى اجلامعــة املستنصــرية   اشــ  -أ  – 2 29رك يف املــؤمتر العلمــي عل
29 4  . 

 – 2 29 ت القطر العراقـي رك يف مؤمتر علمي على مستوى جامعااش  -ب 
29 4  . 

 . دراسة السوق والسلعة يف القطا  الصناعي مع دراسة ميدانية  -1
   29  –4 29 رك يف املؤمتر العلمي علـى مسـتوى اجلامعـة املستنصـرية    اش     

           ( يصا على شهادة تقديرية ) 
تاجيــة مــع دراســة نظــام تصــميم العمــا وتقــويم األدا  ودوره يف املشــاريع اإلن -2

 ميدانية 
 .  6 29 –  29 رك يف املؤمتر العلمي على مستوى اجلامعة املستنصريةاش     
ّ تأليف الكتاب السـالف الـذكر وأعلمـتين ثـالث وزارات      البحث ويف ضو      

 . بتعميمه على اجلهات التابعة هلا 
 . اجتاهات شعر الصايف ألنجفي يف تغيري اجملتمع  -4
يف متـوز   ، يف املهرجان القطري العلمي الـذي أقـيم يف النجـف األشـرف    رك اش    

2992  . 
 . تأثري اجلوانب االقتصادية واالجتماعية الرتكاب اجلرمية مع دراسة ميدانية  - 

رك يف املؤمتر العلمي األول املشرتك بني وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي  اش    
 .. 2992/ 1ت /  22  -9 ووزارة الدا لية يف

  ( يصا على شهادة تقديرية ) 
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عليـه  )يف عهد اإلمام علـي  ( الكوفة ) األوضا  االقتصادية للعاصمة اإلسالمية  -6
 (السالم 

الـذي أقامتـه كليـة اآلداب    ( الكوفة يف التاريخ ) رك يف املؤمتر العلمي الثاني اش    
تشرين الثاني /  19  –  1جامعة الكوفة من / بالتعاون مع مركز دراسات الكوفة 

2994  . 
 نظام األسرة وتنظيمها بني الرتاث واملعاصرة مع دراسة ميدانية  -1
اليت أقامته مجعية تنظيم اأُلسرة رك ضمن مؤمتر األمومة املأمونة وتنظيم األسرة اش   

رة اأُلس ي لتنظيمقليماملكتب اإلوالعراقية وبالتعاون مع اإلحتاد الدولي لتنظيم األُُسرة 
ومنظمـة  ومنظمـة الصـحة العامليـة     وبرنـامج اأُلمـم املتحـدة اإلمنـائي     العربـي  للوبن

      .  2994/  2ك/    – 6 يف بغداد  اليونيسيف ،
  ( يصا على شهادة تقديرية ) 

 .اجلرمية وبعدها االقتصادي مع دراسة ميدانية ملديرية شربة حمافظة النجف  - 
/ للبنـات    علمي للجرمية اليت أقامتهـا كليـة الرتبيـة   رك ضمن ندوة التحليا الاش    

 19مركز البحوث والدراسات بتاريخ / جامعة الكوفة بالتعاون مع وزارة الدا لية 
 .   299 / آذار /
السياية الدينية وواقع اخلدمات يف فنادق حمافظة النجف األشرف وتطويرهـا ،   -9

 . مع دراسة ميدانية 
واقـع السـياية الدينيـة يف حمافظـة النجـف      : ) مية الثانية رك ضمن الندوة العلاش   

 / نيسـان /  9 جامعة الكوفة بتاريخ/ اليت أقامها مركز دراسات الكوفة ( األشرف 
299   . 
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دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه املختلفة وتنميتها مع دراسة ميدانيـة   -22
 .يف حمافظة النجف األشرف 

 / 21 -22علمــي األول جلامعــة القادســية واملنعقــدة بتــاريخ رك يف املــؤمتر الاشــ   
 .  299 / نيسان

 مـع دراسـة ميدانيـة يف     –التقادم اإلداري و طورته علـى مسـتقبا املشـاريع     -22
 .جامعة الكوفة 

 نيسـان /   2 – 24 رك يف املؤمتر العلمي األول جلامعة الكوفة املنعقد بتاريخاش   
/ 2996  . 

 .يف نبذ العنف  اإلعالمدور  -21
الـذي نظمـه    حملافظات جنوب الوسـط  األول اإلعالمي اإلقليميرك يف املؤمتر اش   

وامُلشاركة فيه احملافظات ؛ النجف األشـرف وبابـا   ، نجلس حمافظة كربال  املقدسة 
تشـرين   / 19 يف يوم األربعا  املوافق واملنعقد، والديوانية وواسط وكربال  املقدسة 

  .منفردًا  ومثـّا البحث املذكور حمافظة النجف األشرف،   122 /األول 
 .جوانب من فلسفة البنا  الفكري يف شعر الصايف النجفي  -22

 جامعـة الكوفـة املنعقـد بتـاريخ    / ركز دراسات الكوفة رك يف املؤمتر العلمي ملاش   
 ( يصا على شهادة تقديرية )       . 1229/ آذار /  1 -2

 .ودوره يف حتقيق التفوق التنافسي (  ( JITم استخدام نظا -24
 22 -19املؤمتر العلمي احلادي عشر جلامعة بابا واملنعقد للمدة مـن  رك يف اش    

 ( يصا على شهادة تقديرية )       . 1229/ نيسان 
( قــبس مــن تفســري القــرآن ) كتــاب ؛  الـدرس اللغــوي يف التفســري القرآنــي  - 2

 . ُأمنوذجا
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مـن   لفـرتة ، املنعقـد ل  الكوفـة جامعـة  / كلية الفقه ملؤمتر العلمي الرابع لاشارك يف   
21- 2   /   /1229  .    ( يصا على شهادة تقديرية ) 
 . مضامني أقواله العلميةو( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -26
نعقـد  ، امل الكوفـة جامعـة  / كلية الفقـه  املؤمتر العلمي الدولي اخلامس لشارك يف     

 .  1229/  21/  21 -22من  لفرتةل
      ( مع در  املؤمتر يصا على شهادة تقديرية ) 

 .اجلامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآل ر  -21
ــؤمتر العلمــي شــارك يف     ــوم السياســية  امل ــة العل ــث لكلي ــة / الســنوي الثال اجلامع

  .  1229/ تشرين األول /  12املستنصرية واملنعقد بتاريخ 
 .مراكز الدراسات والبحوث بني الواقع وقوة الطموح  -21
؛ ملركــز دراســات  املــؤمتر الــوبين ملراكــز البحــث العلمــي يف العــراقشــارك يف    

  .  1222/  2/  26، املنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة /الكوفة
      ( يصا على شهادة تقديرية ) 

 .أمنوذجًا " العلم " ؛  نجلة هبة الدين الشهرستاني بني اإلصالح والتجديد  - 2
املـؤمتر العلمـي األول لدراسـة جهـود السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني         شارك يف    

بالتعـاون مـع   ( لندن ) الفكرية واإلسالمية ، أقامته اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية 
/ 22واملنعقد يف جامعة الكوفـة للمـدة مـن     الكوفةجامعة / مركز دراسات الكوفة 

 .1222/ نيسان /  2 –ذار آ
      ( در  املؤمتريصا على  ) 

 .الصحافة بني الواقع وبموح العالمة هبة الدين الشهرستاني  -29
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شارك يف املؤمتر العلمي التارخيي ؛ صحافة النجف األشرف إجناز معـريف وإبـدا       
جـف  فكري ، الـذي أقامتـه كليـة اآلداب بالتنسـيق مـع نقابـة الصـحفيني فـر  الن        

 . 1222نيسان /   2 -24األشرف للمدة 
      ( شهادة تقديريةيصا على  ) 

 .أثر بيئة النجف األشرف يف بنا  شخصية الشيخ الوائلي  -12
املؤمتر العلمي ؛ الشيخ الوائلي وأثره اإلصاليي والفكري ، الذي أقامه شارك يف    

مية اجلامعـة يف النجـف   ، والكليـة اإلسـال   الكوفـة جامعـة  / مركز دراسات الكوفة 
  .  1222/  4/  22 -19األشرف ، واملنعقد بتاريخ 

      ( مع در  املؤمتر يصا على شهادة تقديرية ) 
 .سالمة اللغة العربية يف الوسائا اإلعالمية  -12
،  الكوفـة جامعـة  / كلية الرتبية األساسـية  املؤمتر العلمي الدولي األول لشارك يف    

 . 1222/   /  22 -9من  ةلفرتاملنعقد ل
      ( مع در  املؤمتر يصا على شهادة تقديرية ) 

 


