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 المقدمة                                
واحجة مغ اىع السجن العخبية اإلسالمية التي مرخىا العخب بعج فتح العخاق ج مجيشة الكػفة تع

وانياء حكع الجولة الداسانية وقج أسيست عبخ تاريخيا السؤثخ وبسا تستمكو مغ مقػمات حزارية 
وبذخية في صشاعة تاريخ اإلسالم وثقافة االمة عمى كافة األصعجة فزال عغ اثخىا الفاعل في 

خى وحزاراتيا ففييا اقجم الكشائذ واالديخة كجيخ حخقة وام الجساجع وفييا اقجس ثقافات األمع األخ
السداجج واقجميا بعج بيت هللا الحخام وفييا السجارس الشحػية والفقيية والقرػر العطيسة كالخػرنق 

وبعس اثارىا إسالمي عخيق في تاريخو و اسالميتو وبعزيا االخخ يعػد الى فتخات والدجيخ 
 .بعج بكثيخ تاريخية ا

تدسية  محػريغ اساسييغ كان السحػر االول ىػمكانة الكػفة واىسيتيا حيث شسل: وتشاول البحث
السحػر الثاني فكان عشػانو :الكػفة اما الكػفة وسشة تسريخىا وأىسية مػقعيا وعػامل اختيارىا 

في الكػفة  مغ ناقر السكػنات السجتسعية الستبايشة التي تعايذت  بيغ السديحية واالسالم حيث
مديحييغ ومدمسيغ وعشاصخ أخخى وتآلفت بدالم وامان  في ضل الجولة اإلسالمية العخبية التي 

 وحفظ الحقػق والػاجبات .عاممت مػاششييا بخوح العجل والسداواة 

 االول السحػر

 :اواًل: تدسية الكػفة

السجتسعة او السدتجيخة او تعجدت اآلراء في معشى تدسية الكػفة فقيل ىي الخممة الحسخاء 
اء فدسيت بحلظ الستجارتيا, وقيل ايزًا انيا سسيت بدبب اجتساع بكل رممة تخالصيا الحر

تكػفػا في الشاس بيا بعج ان دعا سعج بغ ابي وقاص السدمسيغ ان يدتقخوا فييا فأمخىع قائاًل: 
صغيخ اختصػا عميو  اسع )كػفان( وىػ جبلاجتسعػا فيو او انيا سّسيت عمى  ىحا السكان, اي

الَقْصُع ألنيا قصعة مغ البالد واالصل  السجيشة, او ان اصل التدسية لغػي وىػ مغ الَكْيف وىػ
 .(ٔ)ُكْيَفة
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فارجع البعس التدسية الى االشتقاق وارجعيا البعس االخخ الى السػقع وجسع البعس بيغ 
 اتجاىيو وكػف جسعو والتكػفاالمخيغ فقال: الكػفة: مغ كّػف االديع )قصعة( وكػف الذيء 

 .(ٕ))التجسع( وقيل كّػف القػم تعشي أتػا الكػفة

 -ت تدسيتيا مغ االتي:تجل مسا تقجم بان الكػفة قج استسجويسكغ ان ند

 اختالط الحرباء والخمل. .ٔ
 استجارة الكػفة. .ٕ
 .(ٖ)مغ التكػن اي التجسع .ٖ

وبالعػدة الى االصل االقجم لمتدسية والبحث في اصل كمسة )الكػفة( تخد مؤشخات انيا 
بعس تحخيف لكمسة )كػبا( اآلرامية و)كػّبا( بتذجيج الباء معشاىا الذػك او العاقػل اذ ورد في 

مؤلفات الدخيان عغ مجيشة )الحيخة( اسع مػضع آخخ قخيب مشيا ىػ )عاقػال( التي ذىب الخأي 
 .(ٗ)ا )الكػفة(الى اني

 

 مهقع الكهفة وتمصيرها أهمية  -ثانيًا:

يذكل مػقع الكػفة لدانًا مغ الخمل يستج بيغ االراضي الرحخاوية مغ جية والفخات مغ 
جية اخخى تختخقو شبكة مغ االنيار فزاًل عغ تخبتو الخربة وُيعج ىحا السػقع الجغخافي ذو 

ونقصة ارتكاز لتبادل البزائع والدمع بيغ سكان أىسية كبيخة حيث يكػن ثغخة مغ ثغػر البادية 
بالد فارس مغ جية وسكان شبو الجديخة العخبية وبادية الذام مغ جية اخخى كسا كان جدخًا 
لالترال بيغ التجسعات العخبية السشتذخة في ارض البادية وأىل السجن والقخى مغ اآلرامييغ الحيغ 

 .(٘)سكشػا ىحا السػضع قجيساً 

عمى بعج ستة كيمػ متخات شسال شخق الحيخة عمى ضفاف الفخات االوسط وتقع الكػفة 
التي وقعت في الكػفة ولقخب الكػفة مغ الحيخة فان السرادر الدخيانية التي عاصخت االحجاث 

لع تحكخ االخيخة وانسا ذكخت الحيخة فعشجما تحجث احج السؤرخيغ الدخيان عغ قرة معارضة 
ذكخ االمام باسع )اميخ الحيخة(  )عميو الدالم( ي بغ ابي شالببي سفيان لألمام عممعاوية بغ ا
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وعمى نحػ مساثل ذكخ اخبار مديحية مجيػلة السؤلف وقخيبة ججًا مغ االحجاث مغ حيث التأريخ 
م( عغ قزية استذياد االمام عمي )عميو الدالم( ما يمي: ضخبػه )اي ٓٚٙالدمشي )حػالي العام 

 (ٙ)لحيخة( وندل معاوية الى حيختا فبايعتو قػات العخب ىشاكاالمام( وىػ يرمي بحيختا )اي ا
 ويجلل ذلظ عمى عسق االترال بيغ الحيخة والكػفة حتى عجىسا البعس مػضعًا واحجًا.

وكان لسػقع الكػفة ميدات عجيجة مشيا قخبيا مغ الشيخ الحي يعتبخ اساس لبشاء السجتسعات 
ميع كسا انيا تقع عمى حافة صحخاء شبو  تجاري البذخية والدكانية فزاًل عغ وقػعيا عمى خط 

الجديخة العخبية وال يفرل بيشيا وبيغ عاصسة الجولة االسالمية )السجيشة( ماء او حاجد واعصاىا 
ىحا السػقع اىسية كبيخة مغ الشاحية العدكخية حتى يديل ربصيا بالعاصسة ويكػن الخميفة عمى 

لعدكخية الييا ال سيسا وان الغخض مغ تأسيديا اترال دائع بيا كسا يديل وصػل االمجادات ا
ىػ انذاء مقخ يكيع فيو السقاتمة السدمسػن الحيغ قامػا بجحخ الجيػش الداسانية وفتحػا السجائغ 

وتجدجت اىسية مػقعيا ايزًا في قخبيا مغ مجيشة قجيسة كانت مغ السجن السيسة واحجى مخاكد ,
 .(ٚ)الحزارة العخبية قبل االسالم وىي الحيخة

وقج ادى تسريخ الكػفة الى أفػل نجع الحيخة فانتقل الشاس مغ السجيشة القجيسة الى السجيشة 
 .(ٛ)االسالمية الججيجة واستخجمػا حجارة الحيخة وقرػرىا في بشاء الكػفة

وكان لسػقع الكػفة دور كبيخ في ان تكػن عامل جحب لمكبائل العخبية السياجخة الى العخاق 
يمييا مغ البادية فطاىخ الكػفة ىي الحيخة والشجف والخػرنق  الدػاد وما لػقػعيا عمى اشخاف

الكبيخة وارض الكػفة جدء اليتجدء مغ ارض الدػاد في والدجيخ وما ىشاك مغ الستشدىات واالديخة 
العخاق والتي حجدت بانيا السشصقة السحرػرة بيغ دجمة والفخات وسسيت بحلظ الن السقبل عمييا 

ج سػادا كثيفا ىػ في الحكيقة الرفػف الستخاصة مغ الشخيل عمى ضفتي الفخات كان يخى مغ بعي
(ٜ). 

اليعقػبي انيا اول مجيشة اختصيا السدمسػن فحكخ  ,وتبايشت اآلراء في سشة تسريخ الكػفة
وىػ بحلظ يجعل تسريخ الكػفة اسبق مغ تسريخ البرخة  (ٓٔ)(مٖ٘ٙه/ ٗٔفي العخاق سشة )

والغخيب ان اليعقػبي نفدو يحكخ في مرشف آخخ لو ان السدمسيغ ندلػا الكػفة واختصػا بيا 
بيشسا وضع الصبخي اختصاشيا ضسغ  (ٔٔ)م(ٜٖٙه/ ٛٔالخصط وبشػا السشازل في اول سشة )
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رخت في نفذ الدشة التي ُمرخت واكج ياقػت الحسػي انيا مُ  (ٕٔ)م(ٖٛٙه/ ٚٔحػادث سشة )
ه( وذكخ بان ىشاك مغ يقػل: انيا ُمّرخْت بعج البرخة بعاميغ اي في ٚٔفييا البرخة وىي )

 .(ٖٔ)ه(ٛٔه أو ٜٔسشة )

عمى مخاحل وبرػرة  كانالسشصقة في كػن ان االستقخار والشدول يفدَخ االختالف بوربسا 
 الستقخار الكامل لمكبائل العخبية فييا.تجريجية استسخت عمى شيمة تمظ الدشػات الى حيغ ا

م( استشادًا الى ما ورد في السرادر ٖٛٙه/ ٚٔويخجع اغمب الباحثيغ سشة التسريخ الى )
وبعج معخكة القادسية واقامة السدمسيغ في  ة بفتخة وجيدةخ البرخ يوجاء بعج تسر (ٗٔ)التاريخية

واصابيع البعػض فكتب سعج الى الخميفة عسخ يعمسو ان  السجائغ لكشيع استػخسػىا واستػبؤىا
الشاس قج بعزػا وتأذوا فكتب اليو عسخ: ان العخب بسشدلة االبل ال يرمحيا ااّل ما يرمح االبل 

 .(٘ٔ)خاً ضعًا عجنا وال تجعل بيشي وبيشيع بحفارتج ليع مػ 

او غيخ مخصط لو  وكان اختيار السػقع دقيقًا وجاء بعج بحث وتفتير فمع يكغ االمخ عفػياً 
شخران ىسا )سمسان وححيفة( وكانا رائجا الجير اذ بعث سعج بعج ان تمقى اوامخ الخميفة, 

شيئًا  ىليتحخوا لو مػقعًا محجدًا فخخج سمسان حتى اتى االنبار وسار في غخبي الفخات ال يخض
ة وكان في شيئًا حتى اتى الكػف ىالى الكػفة وخخج ححيفة في شخقي الفخات ال يخضاتى حتى 

الكػفة ثالث اديخة حيشحاك: ديخ حخقة وديخ عسخو وديخ سمدمة فأعجبتيسا البقعة وكتبا الى سعج 
 .(ٙٔ)بالخبخ

أدلظ عمى ارض وتحكخ احجى الخوايات ان عبج السديح بغ بقيمة أتى سعجًا وقال لو: 
فجلو عمى مػضع الكػفة اليػم وكان يقال لو سػرستان  الة وارتفعت عغ السباقانحجرت مغ الف
الخدامى واالقحػان والذيح والكيرػم والذقائق فشدل فيو ت فيو شبيبخج العحراء و ويجعى ايزًا  

 .(ٚٔ)السدمسػن واستقخوا

ُتبشى اخراصًا مغ قرب اذا غدوا قمعػىا وترجقػا بيا  وكانت مشازل اىل الكػفة قبل ان
الحي كان حاكسا   نػا يغدون ونداؤىع معيع فمسا كان في ايام السغيخة بغ شعبةفان عادوا بشػىا فكا

بشت الكبائل بالمبغ مغ  ىجخية,ٓ٘عمى الكػفة في حكع معاوية بغ ابي سفيان وتػفي فييا سشة 
 .(ٛٔ)غيخ ارتفاع
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ويحكخ الصبخي ان حخيقًا وقع بالكػفة وبالبرخة وكان حخيق الكػفة اشجىسا فارسل السدمسػن 
لػا في و تأذنػن الخميفة عسخ بغ الخصاب في البشاء بالمبغ فأذن ليع عمى ان ال يديجوا وال يتصايد

 .(ٜٔ)البشيان

ان الكػفة كانت عبارة عغ اكػاخ قربية وخيام نربت لمجشج والشداء  ماسيشيػن ويؤكج 
سشة يع وضمت عمى تمظ الحال شيمة الدشػات الخسدة االولى مغ التسريخ مغ شالمػاتي كغ يخافق

ا يذيجون السداكغ الحكيكية مغ م( ثع صاروا بعجىٖٗٙه/ ٕٕم( حتى سشة )ٖٛٙه/ ٚٔ)
 .(ٕٓ)جخاآل

القرب والخراص برػرة عفػية عمى وجو ارض الكػفة معّبخة  فطيخت في البجاية اكػاخ
عغ الخغبة الجامحة في االستقخار عمييا مذكمة ما يذبو القخية العطيسة ولع تدتسخ تمظ السخحمة 

 عج بغ ابي وقاص وربسا برفة مدتقمةاذ جاء دور التخصيط والتسريخ سخيعًا وبأشخاف س شػيالً 
عغ السادة البشائية السدتخجمة فانترب عمى االرض شكل لسجيشة مقبمة قادرة عمى حسل وجػد 
اسالمي جساعي وىحا ىػ السعشى الرحيح لكمسة )ِمْرخ( فيػ وجػد مجني وحزخي, فكانت نية 

 .(ٕٔ)شح البجاية وكحلظ الجانب االرادي في ضيػر مجيشة الكػفةالتسريخ حاضخة م

 

 الثاني المحهر

 اواًل: دخهل المديحية الى بالد وادي الرافدين

كان السديحيػن االوائل ييػدًا يتعبجون في الييكل والسعابج الييػدية ولع يختمفػا عغ ابشاء 
عجا ذلظ فقج ضمػا كصائفة ييػدية  جمجتيع اال باإليسان بكػن )يدػع( ىػ السديح السخمز وفيسا

ويصخدونيع مغ مجامعيع بعج ان شعخوا  ن قخر الييػد انفديع ان يزصيجوىعضسغ الييػد الى ا
 .(ٕٕ)انيع يذكمػن خصخًا عمييع حيغ اخحوا يجعػن الشاس الى االيسان بالسديح

الخسائل وُكتبت حيغ تعخضػا الى االضصياد الييػدي مجتسعًا مشفراًل  واصبح السديحيػن 
 .(ٖٕ)واالناجيل االربعة التي اصبحت تدسى فيسا بعج بالعيج الججيج
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وكان لتمظ  (ٕٗ)ثع تعخضػا الى اضصياد الجولة الخومانية التي انتذخوا في ارجاءىا
االضصيادات اثخىا في تذتتيع الى مختمف البالد فداىع االضصياد والتبذيخ في انتذار 

جتساعية الييا مسا ادى الى تصػر افكارىا الالىػتية ال السديحية واجتحاب مختمف الصبقات اال
م( واقخار سياسة الحخية الجيشية لجسيع سكان ٖٖٔسيسا بعج صجور اعالن ميالن عام )

الجيانة الخسسية لإلمبخاشػرية وكان تأثيخ ذلظ كبيخًا االمبخاشػرية الخومانية وان تربح السديحية, 
غ بيغ االمبخاشػريتيغ الكبيختيغ آنحاك؛ االمبخاشػرية يحيعمى االستقصاب الجيشي والدياسي لمسدي
 .(ٕ٘)شتيةالفارسية التي كانت تجيغ بالدراد والسسمكةالخومانية التي اصبحت تجيغ بالسديحية 

وكانت بالد الخافجيغ احج السشاشق التي انتذخت فييا السديحية فجخمت اعجاد كبيخة مغ 
ن البالد الى السديحية فزاًل عغ الييػد الحيغ كانػا يعيذػ الػثشييغ الحيغ يذكمػن غالبية سكان 

 .(ٕٙ)البابميفي السشصقة مشح الدبي 

الكشدية بان السديحية دخمت الى بالد الخافجيغ مشح وقت مبكخ ججًا وتؤكج الػثائق التاريخية 
م( قج ذكخ انيا كانت مػجػدة ومشتذخة بعج ٖٕٛحتى ان جاثميق السجائغ شيسثاوس االول )ت: 

 .(ٕٚ)صعػد السديح الى الدساء بشحػ مغ عذخيغ عاماً 

ت لتي قامت بأجخاء السدػحات والتشقيباواالجشبية اية قواضيخت تقاريخ البعثات االثارية العخا
االثارية مشح ثالثيشيات القخن الساضي مئات السػاقع التي تعػد الى الكشائذ واالديخة في مختمف 

التي اشارت الى وجػد مجتسع مديحي راسخ الى حج القخى التي كانت تجيغ بالسديحية السجن 
ججل بذأن تحجيج ومغ خالل ال م(,ٕٔٓمختيا الفيزانات في العام )كبيخ اذ يخد ذكخ كشيدة د

ان كشيدة بالد ما بيغ الشيخيغ استذيخت في السػضػع وان اساقفتيا  يذار الىتاريخ عيج الفرح 
 .(ٕٛ)م( إلعصاء وجية نطخىع بذأن تمظ السدألةٜٓٔ) ردوا في العام

حخكة التبذيخ وانزػى تحت العقيجة السديحية جسيػر  بشذاطوازداد عجد نرارى العخاق 
ت وانتذخ الداسانية التي كان العخاق خاضعا ليا مغ السجػس ذوي السشاصب العالية في الجولة 

 .(ٜٕ)عاصسة الفخس في العخاق وفي الحيخة ي وفي شيدفػن االسقفيات في اربيل ونريبيغ والخ 

خ السمظ الخوماني قدصشصيغ ) بتشرواثار ذلظ مخاوف الفخس بعج ان وافتيع االنباء 
م( فاستذعخوا الخصخ مغ والء السديحييغ لمجولة الخومانية التي ٕٖٔ)سشة م (  ٖٖٚ-ٖٙٓ
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الخاضعة لمديصخة  اصبحت بسثابة الخاعية والحامية ليع السيسا وانيع يعيذػن في االراضي
وقتل االعجاد الكبيخة  اديختيع وبيعيعالفارسية فتعخضػا جخاء ذلظ الى االضصياد والتشكيل وىجم 

شابػر الثاني  السمظم( في عيجٖٓٗبسخسػم امبخاشػري صجر عام ) االضصيادوبجأ ,مشيع 
ات م( والدشػ ٕٓٗ -ٜٜٖيددجخد االول ) السمظ م( واستسخ االضصياد مغ حكعٜٖٚ -ٜٖٓ)

 .(ٖٓ)م(ٖٛٗ -ٕٓٗبيخام الخامذ ) السمظ االولى مغ حكع

م( الحي ُعقج ٕٗٗذػع( في العام )يوُعقجت السجامع الكشدية التي كان آخخىا مجسع )دار 
واستقالليع عغ ارتباط كشيدتيع في مجيشة الحيخة ألثبات والء السديحييغ لمحكػمة الداسانية 

 صاغتفػن رئيدًا لمكشيدة واصبحت مدتقمة وقج بشطيختيا الغخبية واصبح اسقف العاصسة شيد
تعاليسيا الالىػتية الخاصة التي ميدتيا عغ غيخىا مغ الكشائذ الغخبية وكان يعشي ذلظ انفرااًل 
كاماًل عغ االمبخاشػرية البيدنصية وتػثيقًا لمرمة بالسمظ الفارسي واشمق عمى تمظ الكشيدة )كشيدة 

شمق عمييا اسع )الكشيدة الشدصػرية( نطخًا الرتباشيا بتعاليع الذخق( او )الكشيدة الذخقية( كسا ا
 .(ٖٔ)الىػتية مختمفة عغ الكشيدة الغخبية

ي بالد ما بيغ الشيخيغ عمى محىب الشداشخة مع وجػد جساعة كانت يوكان معطع مديح
ومحاىب مديحية اخخى السيسا في مشصقة الحيخة التي كانت مغ السخاكد  (ٕٖ)عاقبةيعمى محىب ال

السيسة في حخكة التبذيخ بالشرخانية بيغ العخب ومشيا ذىب السبذخون الى اليسغ واالجداء 
االخخى مغ جديخة العخب وفييا قبخ الجاثميق )دار يذػع( وقج اسذ الحيخة بشػ لخع في مشترف 

عاصسة لجولة السشاذرة العخبية التي كانت تحت حكع الداسانييغ وقج القخن الثالث السيالدي وىي 
وسسيت قبائميع بالعباد  م(ٓٛ٘دان ممػكيا بالسديحية ومشيع الشعسان بغ السشحر الحي تعسج عام )

وفييا االميخات السديحيات الستجيشات المػاتي  تسيدًا ليع عغ بكية الكبائل بدبب عبادتيع السديحية
أسسائيغ مثل: ماري )مخيع( وماء الدساء وىشج الكبخى وىشج الرغخى وما زالت بشيت االديخة ب

 .(ٖٖ)شػاىج تمظ االديخة باقية الى االن في مجيشتي الشجف وكخبالء

وازدىخت السديحية الشدصػرية في الحيخة ورحب ممػك ساسان بتمظ الصائفة مقابل السديحية 
فقج كان لألخيخيغ اسقفيتان في الحيخة: واحجة في  غ ومع ذلظيذكدية عقيجة اعجائيع البيدنصياالرثػ 

مخكد الحيخة واخخى في مػضع قخيب مغ الكػفة, وخخج مغ تمظ االسقفيات عمى اختالف 
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محاىبيا عجد مغ رجال الجيغ كان ليع االثخ االكبخ في نذخ تعاليع السديحية في الحيخة وما 
 .(ٖٗ)خي وشسعػن بغ جابخ وغيخىعحػليا كالقجيذ حشا يتذػع وماريػحشا وعبج السديح الحي

ووصل االمخ الى ان الكبائل العخبية  برػرة واسعة حتى يسكغ القػل ان العقيجة انتذخت 
الدبخقان بغ بجر الذاعخ في سػاد العخاق كانت تتفاخخ ببشاء االديخة والبيع في مشاشقيا فقج انذج 

 -الدػاد وتجيشيع فقال:التسيسي حيغ وفج الى السجيشة قريجة يفتخخ فييا بتقػى اىل 

 نحغ الكخام وال حي يعادلشا
 

 (ٖ٘)فيشا السمػك وفيشا ُتشرب البيعُ  
 

 -كسا روى الحسػي ابياتًا ندتجل مشيا, عسق انتذار السديحية في ارض الدػاد اذ ذكخ:

 يا دار غيخ رسسيا
 

 مخ الذسال مع الجشػب 
 

 بيغ الخػرنق والدجيخ
 

 وقرخ ابي الخريب 
 

 فالشجف االشعفالجيخ 
 

 (ٖٙ)جبال ارباب الرميب 
 

وكان في الكػفة ابخشية ألىل نجخان مسغ وصل الكػفة بعج ان اجالىع الخميفة عسخ بغ 
م( ثع انزست تمظ االبخشية ٜٔٚالخصاب وانزسػا بعج قجوميع الى السحىب الشدصػري في عام )

السيالدي لع تخد اي اشارة عغ تمظ  فيسا بعج الى ابخشية بشي معج بيج انو ابتجاًء مغ القخن العاشخ
 .(ٖٚ)االبخشية

واالجتساعية يتسثل بسا كانت وكان لتمظ االديخة دور ىام في حياة العخب الجيشية والثقافية 
تحفل بو مغ نػادر الكتب والترانيف فان كل ديخ كان يختز بخدانة كتب مفتػحة لخواد الجيخ 

يتخددون الى بيع الحيخة واديختيا لالستفادة مغ وزواره واشتيخ مغ مؤرخي الكػفة الحيغ كانػا 
 .(ٖٛ)خدائغ كتبيا, اشتيخ السؤرخ الذييخ ىذام بغ دمحم الكمبي

وبقت قزية تأثيخ الحيخة عمى ثقافة الكػفة كقزية اساسية اذ اقتبدت الكػفة الكثيخ مغ 
الذعػر الجيشي الخاصيات الحزارية والثقافية والعشاصخ اليشجسية السعسارية والكتابة وعشاصخ 

 .(ٜٖ)مشيا

 ثانيًا: التعايش الدممي في المجتمع الكهفي
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كان لمكػفة عسقًا تاريخيًا في الشذأة والفكخ فال يسكغ اعتبار تاريخيا يبجأ كسجيشة بعج انييار 
( اذ تجلل بعس االخبار واالثار عمى ان تأريخيا مٖٙٙ-ه ٘ٔ )لحكع الداساني في العخاق سشةا

ابعج مغ ذلظ وانيا مجيشة قجيسة اعاد السدمسػن تأسيديا فأصبحت مشصبعة بالصابع االسالمي 
وتخاثيا ما قبل االسالم, ىحا اذا التدمشا بالتحجيج واختفت ىػيتيا غيخ االسالمية باختفاء آثارىا 

ا تػسعشا فالكػفة تعشي الحيخة واديختيا والشجف والكشائذ الجغخافي الزيق والحجيث لمكػفة اما اذ
 .(ٓٗ)السحيصة بيا وبابل وحزارتيا

حجوث التأثيخات السختمفة وشيػع روح الدكانية في السجيشة بيئة خربة لوكانت التخكيبة 
 .(ٔٗ)الدالم بيغ مكػناتيا الستبايشة, فيحكخ اليعقػبي ان اىل الكػفة ىع اخالط مغ الشاس

ر الحزاري لمكػفة مرجرًا لمتعاير الدمسي بيغ السكػنات السجتسعية السختمفة وكان الجح
التي استػششت فييا فقج تكػن السجتسع الكػفي مغ عشاصخ مختمفة مثمت مديجًا فخيجًا مغ نػعية 
متسيدة عغ بكية االمرار والسجتسعات امتدجت فيو ثقافات مختمفة وعادات وتقاليج وشعائخ 

شرخ العخبي اول تمظ العشاصخ وانقدع الى قدسيغ مثل القدع االول فيو واديان وقج مثل الع
الحيخة القخيبة مغ الكػفة ككبائل تشػخ المخسييغ وقبائل العباد وبكخ  سكشتالكبائل العخبية التي 

وتغمب واياد وكانػا مغ الشرارى وقج دخل بعزيع الى االسالم والبعس االخخ ضل عمى 
 .(ٕٗ)ع الكبائل العخبية التي ىاجخت الى الكػفة اثشاء الفتػحات وبعجىانرخانيتو, والقدع الثاني ى

الفخس فيحكخ البالذري انو  يعمشو ومثَّل العشرخ االجشبي السكػن االخخ في السجتسع الكػفي 
كان مع رستع يػم القادسية اربعة االف شخز مغ الفخس استأمشػا سعج بغ وقاص عمى ان 
يشدلػا حيث احبػا ويحالفػا مغ احبػا ويفخض ليع في العصاء فأعصػا الحي سألػه وكان ليع نقيب 

خخ سسػا )باالساورة( وىع يقال لو: ديمع فقيل ليع حسخاء ديمع, واستقخ الى جػارىع مكّػن اجشبي آ
 .(ٖٗ)مغ غذييع السدمسػن بقدويغ فأسمسػا وأتػا الكػفة فأقامػا بيا

ه وازداد عجدىع فيسا بعج ٕٓوعاش في الكػفة عشاصخ مغ الييػد ندلػا فييا مشح سشة 
الحيغ كانػا يدكشػن في الجديخة الفخاتية والخىا اضافة الى مغ سكغ الكػفة مغ السديح الدخيان 

غ وجشج سابػر وحخان الحيغ كانػا يدتقخون في الجيارات السشبثة الى جػار الشجف والحيخة ونريبي
وجاءوا الى الكػفة بعج التسريخ واصبحت ليع صالت قػية بالسجتسع الكػفي حتى انريخوا فيو 
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ومغ ىؤالء نبط العخاق ويقال انيع سسػا نبصا النيع مغ ولج نبيط بغ باسػر بغ  واصبحػا جدًء مشو
 .(ٗٗ)م بغ نػح او انيع سسػا بحلظ الستشباشيع االرضيغ والسياه   سا

وامتازت العالقة بيغ السدمسيغ والسديحيغ مشح بجاية الفتح االسالمي بالتفاىع والتعاير حتى 
ان خالج بغ الػليج حيشسا زحف الى ارض العخاق وفتح الحيخة صمحًا رحب بو الشرارى واندلػا 

 .(٘ٗ)جشػده في كشائديع واديختيع

خالج بغ عبج هللا القدخي بشى بيعة ألمو ألنيا  في عيج الجولة االمػية, وان والي الكػفة
كانت نرخانية واتخح ليا مػقعًا في ضيخ قبمة مدجج الكػفة حتى ان تخانيسيع الجيشية تعمػ عمى 

م( بسشدلة كبخى عشج خالج القدخي ٔٗٚ)ت:  الجاثميق مارفايثػن صػت االمام فال يدسع, وحطى 
فكان ان دخل عميو بالكػفة يجمدو عمى كخسي ويخمع عميو ويدألو الجعاء, اما الجاثميق مارآبا 

م( فقج كان يمقى حفاوة كبيخة مغ عامل الكػفة يػسف بغ عسخ رغع تزييق ٕ٘ٚالثاني )ت: 
م( ٕ٘ٚالكػفة االسقف جخجذ )ت: االخيخ عمى اتباع الجيانة السديحية, واشتيخ مغ اساقفة 

نت الكػفة وكان اسقفًا لبشي شي وعقيل وتشػخ وعخف بأسقف العخب او اسقف عخب الجديخة وكا
 (ٙٗ)عمساء عرخه في الفمدفة والعمػم االخخى كخسي ابخشيتو وىػ مغ 

ويتزح مسا سبق ان الكػفة ضست مديجا متعجدا مغ الثقافات واألديان والقػميات السختمفة 
عاشت جشبا الى جشب بدالم وامان في ضل الحكػمة العخبية اإلسالمية الستدامحة التي  التي

عاممت مػاششييا عمى اختالف محاىبيع ومذاربيع الفكخية والجيشية بخوح العجل والسداواة وحفظ 
 الحقػق والػاجبات .

 

 الخاتمة
 

 الى عجد مغ الشتائج نجرجيا بالشقاط االتية : الباحثتػصل 
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اختمفت اآلراء في معشى اسع الكػفة فارجعيا البعس الى أسباب لغػية وارجعيا البعس -ٔ
االخخ الى أسباب مكانية تخز السػضع الحي تأسدت فيو السجيشة ,كسا كانت سشة التسريخ 

الى  هٗٔمحط اختالف أيزا اذ ذكخت السرادر التاريخية تػاريخ متعجدة تخاوحت بيغ سشة 
 ه.ٚٔالسجيشة مرخت في سشة ه وعمى األرجح ان ٛٔ

كان اختيار مػضع الكػفة اختيارا دقيقا ومجروسا ولع يأتي برػرة عفػية او اعتباشية -ٕ
 وتسيد ذلظ السػقع باالىسية البالغة مغ الشاحية الجغخافية والعدكخية واالجتساعية.

يبجأ بعج كان لمكػفة عسق تاريخي في الشذأة والفكخ فال يسكغ اعتبار تاريخيا كسجيشة -ٖ
م(عمى أيجي العخب السدمسيغ وانسا تجلل بعس ٖٙٙ-ه٘ٔانييار الحكع الداساني في العخاق )

االخبار والخوايات التاريخية عمى ان تاريخيا ابعج مغ ذلظ وانيا مجيشة قجيسة أعاد السدمسػن 
 تأسيديا.

التي استقخت تسيدت الكػفة عغ بكية االمرار اإلسالمية بالسكػنات السجتسعية السختمفة -ٗ
ذات األغمبية الدكانية السديحية في انتقال تمظ العشاصخ فييا وساىع قخبيا مغ مجيشة الحيخة 

 البذخية الييا بعج افػل الحيخة وانتقال مؤثخاتيا البذخية والفشية والعسارية الى الكػفة .

لسختمفة كان الجحر الحزاري لمكػفة مرجرا لمتعاير الدمسي بيغ السكػنات السجتسعية ا-٘
التي استػششت فييا ومثمت مديجا مغ ثقافات واديان ومحاىب فكخية ومجارس نحػية متبايشة 

 عاشت في وئام وسالم في ضل الحكػمة اإلسالمية العخبية الستدامحة .

 قائمة الههامش
                                                           

  .ٕٓٗ,صٜعخوس مغ جػاىخ القامػس ,جه( تاج الٕ٘ٓٔالحديشي الدبيجي )ت:  دمحم مختزى (ٔ)
؛ جسال الجيغ دمحم مكخم بغ مشطػر ٖٛص ,ه( مختار الرحاح ٖٔٔدمحم ابي بكخ عبج القادر الخازي )ت:  ٕ))

 ٖٗٓ٘, صٗجلدان العخب ,ه(  ٔٔٚ)ت: 
السحشظ, مػجد تسريخ الكػفة وعسخانيا حتى نياية عيج الخمفاء الخاشجيغ,  ىاشع حديغ ناصخ ٖ))

ولمسديج مغ السعخفة حػل تدسية وتخصيط الكػفة يشطخ :عبج الجبار ناجي ,دراسات في السجن .ٔٔص
ومابعجىا ؛مرصفى عباس السػسػي ,العػامل التاريخية لشذأة وتصػر السجن ٘٘ٔالعخبية اإلسالمية ,ص 

 ومابعجىا .ٛٚالمية ,ص العخبية اإلس
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؛ يعقػب سخكيذ, تحخيف كمسة كػبا ٚ٘ٔ, صٖجػاد عمي, السفرل في تاريخ العخب قبل االسالم, ج ٗ))
 .ٗ٘ٔ, ٖ٘ٔاآلرامية, ص

عمي صاحب شالب السػسػي وسمسى عبج الخزاق الذبالوي, مجيشة الكػفة في السخاجع الجغخافية العخبية مشح  ٘))
 وما بعجىا. ٔٗٔاليجخي, صتأسيديا وحتى القخن الثامغ 

 ٕٕٛالفخيج لػيذ دي بخيسار, تأسيذ االسالم بيغ الكتابة والتاريخ, ص (ٙ)
يا العسخانية وسكانيا وتشطيساتيع, صالح احسج العمي, الكػفة واىميا في صجور االسالم دراسة في احػال (ٚ)

ه/ ٕٖٔ -ٚٔر االسالم ؛ عسخ امجج صالح, نذأة الثقافة العخبية االسالمية في الكػفة في صجٖ٘ص
الحياة االجتساعية ولمسديج مغ السعخفة عغ الحيخة يشطخ .خالج مػسى عبج الحديشي .ٖٔم, صٜٗٚ -ٖٛٙ

ومابعجىا ؛يػسف رزق هللا غشيسة ,الحيخة الحجيثة والسسمكة العخبية ٛفي الحيخة في عيج دولة السشاذرة ,ص
 ومابعجىا .ٔٔ,ص

 .ٜ٘ٔ, صٗ؛ جػاد عمي, السفرل, جٜٔٔ, صٖالبيعية, جمؤلف مجيػل, مخترخ االخبار  (ٛ)
؛ خالج عبج ٕٙٔ, صٚ, جٗه(, معجع البمجان, مجمجٕٙٙشياب الجيغ ابي عبج هللا ياقػت الحسػي )ت:  ٜ))

؛ميجي السخدومي ,مجرسة الكػفة ومشيجيا في ٖٕٔ, صٔسػعة العخاق الحجيث, مجمجالسشعع العاني, مػ 
 .ٜٔدراسة المغة والشحػ ,ص 

 .ٖٚه(, كتاب البمجان, صٕٜٕاحسج واضح اليعقػبي )ت:  ٓٔ))
 .ٖٓٔ, صٕاليعقػبي, تاريخ اليعقػبي, جاحسج بغ واضح  ٔٔ))
 .ٜٕ, صٗه( تاريخ الصبخي, جٖٓٔدمحم بغ جخيخ الصبخي )ت:  ٕٔ))
 .ٓٙٔ, صٚ, جٗه( معجع البمجان, مجٕٙٙشياب الجيغ ياقػت بغ عبج هللا الحسػي )ت:  ٖٔ))
  .ٖٙٗ؛ انػر الخفاعي, االسالم في حزارتو ونطسو, صٕ٘خخيصتيا, ص الكػفة وشخح ماسيشيػن, خصط (ٗٔ)
 .ٕٙ٘ه( البمجان فتػحيا واحكاميا, صٜٕٚاحسج بغ يحيى بغ جابخ البالذري )ت:  ٘ٔ))
 .ٖٓ, ٜٕ, صٗدمحم بغ جخيخ الصبخي, تاريخ الصبخي, ج ٙٔ))
وعبج السديح .ٕٚ٘, ٕٙ٘فتػحيا واحكاميا, صالبمجان ه (ٜٕٚ بغ يحيى بغ جابخ البالذري)ت:احسج  ٚٔ))

بغ قيذ الغداني السعخوف بابغ بقيمة ىػ شاعخ حيخي مغ اىل القخن الدادس السيالدي وىػ عمى ديغ 
 الشرخانية وقج ادرك االسالم ولع يجخل فيو واجتسع مع خالج بغ الػليج وتحاور معو .

 .ٔٙٔ, صٚ, جٗياقػت الحسػي, معجع البمجان, مج ٛٔ))
 .ٖٔ, صٗدمحم بغ جخيخ الصبخي, تاريخ الصبخي, ج (ٜٔ)
 .ٕٚ, ٕٙماسيشيػن, خصط الكػفة, ص ٕٓ))
 . ٜٔىذام جعيط, نذأة السجيشة العخبية االسالمية الكػفة, ص ٕٔ))
 .ٚٗ -ٖٓ: ٖقرز الخسل,  ٕٕ))
وتقدع التي كتبت بعج صعػد الديج السديح وتتكػن مغ سبعة وعذخيغ سفخا ىي االسفار السقجسة السديحية  ٖٕ))

الى ثالثة اقدام :قدع االسفار التاريخية وتذسل االناجيل األربعة )متى ,مخقذ ,لػقا ,يػحشا (ورسالة اعسال 
الخسل التي تشدب الى لػقا وقدع االسفار التعميسية وتذسل احجى وعذخيغ رسالة اما القدع الثالث فيػ رؤيا 

في االناجيل األربعة دراسة تحميمية تاريخية  يػحشا الالىػتي .يشطخ :امل عجيل إبخاليع ,الديج السديح
 ومابعجىا .ٕٖ,ص
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لمسديج مغ السعخفة حػل االضصيادات التي تعخض ليا السديحيػن عمى ايجي الجولة الخومانية يشطخ  ٕٗ))
 ومابعجىا .ٓٗٔ.يػسابيػس الكيرخي ,تاريخ الكشيدة ,ص

زرادشت وىي ديانة قجيسة في بالد فارس يعتقج الدرادشتية وتعخف أيزا بالسجػسية ندبة الى مؤسديا  ٕ٘))
معتشقػىا بػجػد الو واحج ازلي ىػ )اىػرامددا(بسعشى االلو الحكيع وىػ خالق الكػن ويسثل الخيخ والشػر 
والياتي مشو الذخ ابجا ولو ست مداعجيغ ورمده ىػ الشار السقجسة التي يحخص الدرادشتيػن عمى ان 

 .ٖٖٗروق الجممػجي ,تاريخ األديان ,ص التشصفىء في معابجىع .يشطخ :فا
-ٜٛ٘وىي فتخة زمشية في تاريخ بشي إسخائيل حجثت بعج ان قاد السمظ نبػخحنرخ حسمة عمى اورشميع في ) ٕٙ))

ق.م(وسيصخ عمييا وساق ممكيا ييػياكيغ مع عجد كبيخ مغ الييػد اسخى الى بابل ووضع السمظ ٜٚ٘
ق.م(احخق فييا مجيشتيع واخح ٙٛ٘م نبػخحنرخ بحسمة ثانية عام )صجقيا مكانو ثع تسخد الييػد مغ ججيج فقا

حتى احتالل الفخس سكانيا اسخى ووزعػا عمى مشاشق مختمفة مغ بابل واستسخ ىحا الحال مجة خسديغ سشة 
ق.م(.يشطخ ٜٕ٘-ٜ٘٘االخسيشيػن لبابل وعػدة الييػد الى فمدصيغ بقخار مغ السمظ الفارسي كػرش الثاني )

-ق.مٜ٘ٛاريخ ييػد العخاق )؛نبيل الخبيعي ,تٔ٘,ٓ٘جس وتاريخ السديحية ,ص السق :اشمذ الكتاب
 ومابعجىا ٖٗص ,ٔم(جٖٜٚٔ

 .ٜٕم(, صٕٙٓٓ -ٓٓٔرفائيل بابػ اسحق, تاريخ نرارى العخاق ) ٕٚ))
 سيا رسام ,جحور السديحية في العخاق ,بحث ضسغ كتاب السديحيػن في العخاق ,تحخيخ :سعج سمػم ٕٛ))

 .ٖٚص
؛ ولمسديج مغ االشالع حػل االديخة في بالد وادي ٖٚرفائيل بابػ اسحق, تاريخ نرارى العخاق, ص ٜٕ))

وما بعجىا؛ مؤلف مجيػل, التاريخ  ٗٔه( الجيارات, صٕٛٛالخافجيغ يشطخ: عمي بغ دمحم الذابذتي )ت: 
 .ٖٗٔ, صٔالدعخدي, ج

وما بعجىا؛ جان فييو الجومشيكي, اشػر السديحية  ٕ٘ٗ, ايخان في عيج الداسانييغ, صآرثخ كخيدتشدغ ٖٓ))
 وما بعجىا. ٔٗ, صٔاسيام في دراسات التاريخ والجغخافية الكشدية والخلبانية في شسال العخاق, ج

 وما بعجىا؛ سيا رسام ,جحور السديحية في العخاق, ٘٘ٔ, صٔي, جمؤلف مجيػل, التاريخ الدعخد ٖٔ))
.والشدصػرية ومابعجىا ٓ٘؛يػسف حبي ,كشيدة السذخق التاريخ العقائج الجغخافية الجيشية ,ص ٔٗ, ٓٗص

م( أسذ محلبا خاصا اعتقجت بو كشيدة مابيغ الشيخيغ ٔ٘ٗندبة الى ندصػر وىػ كاىغ انصاكي )ت:
ولع تعتخف  الدخيانية الذخقية وقصعت العالقات مع كشائذ العالع الخوماني في القخن الخامذ السيالدي

م(الحي حخم تعاليع ندصػر في الرمة القائسة بيغ الالىػت والشاسػت في يدػع السديح ٖٔٗبسجسع افدذ )
اذ قال ندصػر بان السديح مكػن مغ شخريغ ,شخز اليي ىػ الكمسة وشخز بذخي ىػ يدػع .يشطخ 

 ومابعجىا.ٜٓ٘:صبحي حسػي اليدػعي ,معجع االيسان السديحي ,ص 
تصمق تدسية اليعاقبة عمى الكشيدة الدخيانية االرثػذكدية ندبة الحج ابخز قجيدييا وىػ يعقػب البخادعي  ٕٖ))

م ( وسسي بحلظ بدبب لباس الذحاذيغ الحي كان يختجيو )بخاذع(مغ اجل إخفاء مكانتو مغ اعيغ ٛٚ٘)ت:
ا الرغخى وراح يتجػل في الدمصات في فتخة اضصياد السديحييغ وقج اصبح اسقفا عاما لمخىا وسػريا واسي

وبفزل نذاشو الكبيخ انتعذت الكشيدة الدخيانية التي ضيخت بعج البمجان خالل سشػات شػيمة لشذخ محلبو 
م( وحجوث الخالف حػل شبيعة الديج السديح وكانت تمظ الكشيدة تجعػا الى ٔ٘ٗمجسع خمقيجونية )

 .ٚٗ٘,معجع االيسان السديحي ,ص  الصبيعة الػاحجة لمديج السديح .يشطخ :صبحي حسػي اليدػعي
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 .ٗٗص سيا رسام ,جحور السديحية في العخاق ,؛ ٓٓٔ, صٕمؤلف مجيػل, التاريخ الدعخدي, ج ٖٖ))
 .ٜٗٔصالح ابػ جػدة, مديحية الحيخة حتى نذأة االسالم, ص ٖٗ))
 .٘ٛلػيذ شيخػ, الشرخانية وآدابيا بيغ عخب الجاىمية, ص ٖ٘))
 .ٕٛٓوآدابيا, صلػيذ شيخػ, الشرخانية  ٖٙ))
عبج األميخ الحسجاني وحكست بذيخ األسػد ,خخيصة عغ التخاث واالثار السديحية في العخاق ,بحث ضسغ  ٖٚ))

 .٘ٛص كتاب السديحيػن في العخاق ,تحخيخ :سعج سمػم ,
 .ٚٙدمحم سعيج الصخيحي, ديارات الصخيحي, ص ٖٛ))
 .ٗٔص ,السجيشة العخبية اإلسالمية الكػفة ىذام جعيط, نذأة  ٜٖ))
 .ٕٗرسػل كاضع عبج الدادة, نذأة الفخق االسالمية في الكػفة ومػقف اىل البيت عمييع الدالم مشيا, ص ٓٗ))
 .ٗٚ, ٖٚاحسج بغ واضح اليعقػبي, كتاب البمجان, ص ٔٗ))
 .ٖٛعسخ امجج صالح, نذأة الثقافة العخبية االسالمية, ص ٕٗ))
 .ٕٓٙ(, البمجان فتػحيا واحكاميا, صٜٕٚبغ البالذري)ت:  احسج بغ يحيى ٖٗ))
رسػل كاضع عبج الدادة, ؛ ٛٙه( التشبيو واالشخاف ,ص ٖٙٗعمي بغ الحديغ بغ عمي السدعػدي )ت: ٗٗ))

؛نبيل الخبيعي ,تاريخ ٓٗ, ٜٖقافة العخبية االسالمية, ص؛ عسخ امجج صالح, نذأة الثٜ٘ٗنذأة الفخق, ص
 مابعجىا.و ٚٙ,ص ٔييػد العخاق ,ج

 .ٕٗرفائيل بابػ اسحق, تاريخ نرارى العخاق, ص ٘ٗ))
؛ كامل سمسان الجبػري, التعاير الجيشي في ٕ٘ٙ, ٖٕٙ, ٕٕٙاحسج بغ يحيى البالذري, البمجان, ص ٙٗ))

 .ٖٚالكػفة مشح تسريخىا حتى مشترف القخن الثاني اليجخي مع اشاللة عمى الػاقع السعاصخ, ص
 

 
 والمراجع(( قائمة المصادر))                        

 
 ه(ٕٜٕ)ت:احسج بغ واضح اليعقػبي -
 (ٜٛٛٔ)دار احياء التخاث العخبي ,بيخوت :كتاب البمجان -ٔ
 ه(ٜٖٗٔتاريخ اليعقػبي )دار الدىخاء ,قع :-ٕ
:نجيب ه(البمجان وفتػحيا واحكاميا ,تحقيق ٜٕٚاحسج بغ يحيى بغ جابخ البالذري )ت:-ٖ

 (ٕٛٓٓالساججي )السكتبة العرخية ,بيخوت :
ايخان في عيج الداسانييغ ,تخجسة :يحيى الخذاب وعبج الػىاب عدام )دار آرثخ كخيدتشدغ ,-ٗ

 (ٕٜٛٔالشيزة العخبية ,بيخوت :
 (ٕٚٓٓاشمذ الكتاب السقجس وتاريخ السديحية )اوفيخ رلمصباعة والشذخ ,األردن : -٘
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,تأسيذ اإلسالم بيغ الكتابة والتاريخ ,تخجسة :عيدى محاسبي )دار  الفخيج لػيذ دي بخيسار-ٙ
 (ٜٕٓٓالداقي باالشتخاك مع رابصة العقالنييغ العخب ,بيخوت :

امل عجيل إبخاليع ,الديج السديح عميو الدالم في االناجيل األربعة دراسة تحميمية تاريخية -ٚ
 (ٕٛٔٓ)مؤسدة دار الرادق الثقافية ,العخاق :

 (ٖٜٚٔ,اإلسالم في حزارتو ونطسو )دار الفكخ ,دمذق :الجفاعي أنػر  -ٛ
,اشػر السديحية اسيام في دراسات التاريخ والجغخافية الكشدية والخلبانية جان فييو الجومشيكي -ٜ

 (ٕٔٔٓفي شسال العخاق ,تخجسة :نافع تػسا )شخكة االشمذ لمصباعة السحجودة ,العخاق :
مؤسدة االعمسي لمسصبػعات )لدان العخب  (هٔٔٚجسال الجيغ مكخم بغ مشطػر )ت:-ٓٔ

 (ٕ٘ٓٓ,بيخوت :
 )مشذػرات الذخيف الخضي :د.ت(جػاد عمي ,السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالم -ٔٔ
,مػسػعة العخاق الحجيث )الجار العخبية لمسػسػعات ,بغجاد خالج عبج السشعع العاني -ٕٔ

:ٜٔٛ٘) 
,الحياة االجتساعية في الحيخة في عيج دولة السشاذرة )رسالة خالج مػسى عبج الحديشي -ٖٔ

 (ٜٜٙٔماجدتيخ قجمت الى كمية االداب ,جامعة الكػفة :
,نذأة الفخق اإلسالمية في الكػفة ومػقف اىل البيت عمييع الدالم رسػل كاضع عبج الدادة -ٗٔ

 (.ٕٗٔٓمشيا )امانة مدجج الكػفة والسدارات السمحقة بو ,الشجف االشخف :
()قجمذ لمشذخ والتػزيع ,بيخوت ٕٙٓٓ-ٓٓٔ,تاريخ نرارى العخاق )رفائيل بابػ اسحق -٘ٔ

 :د.ت(
)مؤسدة مدارات ,السديحيػن في العخاق التاريخ الذامل والتحجيات الخاىشة سعج سمػم -ٙٔ

 (ٕٗٔٓلمتشسية الثقافية واإلعالمية ,بيخوت :
عجع البمجان)دار احياء التخاث العخبي م(هٕٙٙالحسػي )ت:بغ عبجهللا شياب الجيغ ياقػت -ٚٔ

 (ٕٛٓٓ,بيخوت :
,الكػفة وأىميا في صجر اإلسالم دراسة في احػاليا العسخانية وسكانيا صالح احسج العمي -ٛٔ

 (ٖٕٓٓوتشطيساتيع )شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ,بيخوت :
 (ٜٜٛٔ:)دار السذخق ,بيخوت ٕمعجع االيسان السديحي ,طصبحي حسػي اليدػعي -ٜٔ
,مديحية الحيخة حتى نذأة اإلسالم )مجمة السذخق ,العجد األول ,الدشة صالح أبػ جػدة -ٕٓ
ٚ٘   :ٕٓٓٔ) 
,دراسات في السجن العخبية اإلسالمية )ساعجت جامعة البرخة عمى شبعو عبج الجبار ناجي -ٕٔ

 :د.ت(
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 عػاد )دار الخائج , الجيارات ,تحقيق :كػركيذ(هٜٖٓعمي بغ دمحم الذابذتي )ت:-ٕٕ
ه(التشبيو واالشخاف  )دار التخاث ,بيخوت ٖٙٗعمي بغ الحديغ بغ عمي السدعػدي )ت:-ٖٕ

:ٜٔٙٛ) 
عبج الخزاق الذبالوي ,مجيشة الكػفة في السخاجع عمي صاحب شالب السػسػي وسمسى -ٕٗ

كػفة ,السجمج مجمة مخكد دراسات الالجغخافية العخبية مشح تأسيديا وحتى القخن الثامغ اليجخي )
 (ٕٗٓٓ:  ٔ,اإلصجارٔ

-ٚٔفي الكػفة في صجر اإلسالم عسخ امجج صالح ,نذأة الثقافة العخبية اإلسالمية -ٕ٘
 (ٖٕٔٓ)عالع الكتب ,بيخوت :مٜٗٚ-ٖٛٙ/هٕٖٔ
,تاريخ األديان االلػلية وتاريخ االليو )االىمية لمشذخ والتػزيع ,بيخوت فاروق الجممػجي -ٕٙ

:ٕٓٓٗ.) 
مشح تسريخىا حتى مشترف القخن الثاني ,التعاير الجيشي في الكػفة كامل سمسان الجبػري -ٕٚ

اليجخي مع اشاللة عمى الػاقع السعاصخ )مقالة في مجمة الدفيخ,ديػان الػقف الذيعي ,الدشة 
 (ٜٕٔٓ:   ٘٘التاسعة ,العجد 

 (ٜٜٛٔ,بيخوت :)دار السذخق ٕ,الشرخانية وادابيا بيغ عخب الجاىمية ,طلػيذ شيخػ -ٕٛ
 مختار الرحاح )دار الكتب العخبية ,بيخوت :د.ت(ه(ٖٔٔدمحم أبػ بكخ الخازي )ت:-ٜٕ
,خصط الكػفة وشخح خخيصتيا ,تخجسة :تقي دمحم السرعبي ,تحقيق :كامل سمسان ماسيشيػن -ٖٓ

 الجبػري )دار القارىء ,بيخوت :د.ت(
احياء التخاث العخبي ,بيخوت ه( تاريخ الصبخي )دار ٖٓٔدمحم بغ جخيخ الصبخي )ت: -ٖٔ

:ٕٓٓٛ) 
,ديارات الصخيحي الجيارات واالمكشة الشرخانية في الكػفة وضػاحييا دمحم سعيج الصخيحي -ٕٖ
 (ٕٓٔٓ)ىػلشجا :ٖ,ط
)معيج التخاث الكخدي ٕ,مخترخ االخبار البيعية ,تحقيق :بصخس حجاد ,طف مجيػل مؤل-ٖٖ

 (ٕٓٔٓمصبعة سخدم ,العخاق :
,التاريخ الدعخدي تاريخ ندصػري غيخ مشذػر وقائع سيخت ,تحقيق :ادشيخ مؤلف مجيػل -ٖٗ

 (ٕٓٔٓ)معيج التخاث الكخدي مصبعة سخدم ,العخاق :
ه( تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ,تحقيق ٕ٘ٓٔدمحم مختزى الحديشي الدبيجي )ت:-ٖ٘

 (ٕٔٔٓ:نػاف الجخاح )دار صادر,بيخوت :
اريخية لشذأة وتصػر السجن العخبية اإلسالمية )دار ,العػامل التمرصفى عباس السػسػي -ٖٙ

 (ٕٜٛٔالخشيج لمشذخ ,العخاق :
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ميجي السخدومي ,مجرسة الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ )مصبعة السعخفة ,بغجاد -ٖٚ
:ٜٔ٘٘) 

 (ٕٚٔٓم()دار الخافجيغ ,بيخوت :ٖٜٚٔ-ق.مٜ٘ٛنبيل الخبيعي ,تاريخ ييػد العخاق )-ٖٛ
السحشظ ,مػجد تسريخ الكػفة وعسخانيا حتى نياية عيج الخمفاء الخاشجيغ ناصخ ىاشع حديغ -ٜٖ
  (ٕٓٔٓ)دار انباء ,الشجف االشخف :ٕ,ط
 (ٕ٘ٓٓ)دار الصميعة ,بيخوت :ٖ,نذأة السجيشة العخبية الكػفة ,طىذام جعيط -ٓٗ
لعخاق ,تحخيف كمسة كػبا االرامية )مجمة سػمخ ,مجيخية االثار العامة في ايعقػب سخكيذ -ٔٗ

 (ٜٗ٘ٔ,السجمج العاشخ :
 يػسابيػس الكيرخي ,تاريخ الكشيدة ,تخجسة :مخقذ داود )مكتبة السحبة ,مرخ :د.ت(-ٕٗ
 (ٖٜٙٔ,الحيخة الحجيثة والسسمكة العخبية )مصبعة دنكػر ,بغجاد :يػسف رزق غشيسة -ٖٗ

االكاديسي لألبحاث ,كشيدة السذخق التاريخ العقائج الجغخافية الجيشية )السخكد يػسف حبي -ٗٗ
(ٖٕٔٓ,بيخوت :  

 Kufa City between Christianity and Islam 

                                        Dr. Amel Ajeel Ibrahem 

                                     

                                              Faculty of Archaeology 

University of Kufa 

Kufa is the city of science and scientists, where ideas and 

elements are combined to form the basis of openness towards 

the world. many historical and geographical sources portrayed 

the three cities (Al-Hira, Kufa and Najaf) as cities that 

contributed throughout its long history with its human and 

cultural components In the formation of the culture of the 

nation in all fields, as well as had an effective impact in the 

cultures of other nations and civilizations. 

The elements of civilization and thought merged between 

the  two cities of Al-Hira and Kufa, especially after the land of 
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Najaf was used as a base for the construction of monasteries 

and churches. And These monasteries formed a starting point 

for Christian faith to the world, the Najaf city became the 

supreme reference for ancient Christians. The monasteries 

were a center of science and cultural and religious radiance, 

Christianity provided the Arabs with a high culture and friction 

with other sciences, especially the Greek sciences in all its 

branches, which later formed a pillar of the Arab-Islamic 

civilization. 

It was not different when Islam entered, but it became 

more important, especially after Ali bin Abi Talib took the city 

of Kufa as the capital of his state, the goal of the  Ali Caliph to 

make the city of Kufa the center of the new Arab- Islamic 

settlement until the city emerged as a new cultural issue 

Combined with the all of population elements and taken it a 

basis for equality and starting towards the city state. 

 
 


