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مقدمه
همانگونه که دربارهی بستر جغرافیایی فرات و ناحیهی بین النهرین (میانرودان) علیتا
و سفلی ،تفاوتهای آ

و هوایی و زمین شناسی وجود دارد ،در مورد بافت جمعیتتی ایتن

نتتواحی نیتتز ایتتن تفتتاوتهتتا بتته شتتدت مشتتهود استتت .ایتتن نتتواحی بتته گونتته ای بتتود کتته هتتم
کشتتاورزان و هتتم عش تتایر بتترای به تتره بتترداری م تتیتوانستتتند در آن ستتکنی گزیننتتد .بنتتابراین
میتتان رودان از هتتر دو بافتتت کشتتاورز و عشتتایر برختتوردار بتتود .دو مستتیر بتتزرگ تجتتاری از ستتوی
چین و ایران در میانرودان با یکدیگر تالقی میکردند .در این بین آمد و شتد اقتوام گونتاگون
و سکنی گزیدن آنان در این ناحیته ختود مز یتد بتر علتت بتود .ستاکنان ایتن منطقته بتا گترایش
هتتای اعتقتتادی متفتتاوت در تصتتمیم گیتتری هتتا و حتتوادث ایتتن ناحیتته بستتیار ستتهیم بودنتتد.
روحیاتی از جمله کسب غنیمتت و متال پرستتی باعتث متی شتد تتا بته سترعت بترای جنتی
آماده و به سرعت نیز پراکنتده متی شتدند .بته طتور کلتی در شتناخت و بررستی یتک واقعته ی
تاریخی بی شک آ گاهی از جمعیت و ساکنان آن ناحیه بسیار مهتم استت .در پتژوهش هتا
و تحقیقات قیام عاشورا کمتر به مباحث جامعه شناختی و انسان شناستی پرداختته شتده
استت .در حتالیکتته بستیاری از متخصصتتان علتوم اجتمتاعی معتقدنتتد ،بررستی پیشتتینه ی
اجتماعی موضوعات و وقایع گوناگون اهمیت فراوانی دارد .از آن جا که محتل وقتوه حادثته
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ی عاشورا در کنار رود فرات بوده است ،این مقاله بیشتر بتر حاشتیه ی فترات تاکیتد دارد .در
ستتال  61هجتتری قمتتری درخواستتت یز یتتد از امتتام حستتین (ه) مبنتتی بتتر بیعتتت گتترفتن از امتتام
حستتین(ه) از یتتک ستتو و دعتتوت متتردم عتتراق از آن حتتترت بتترای رهبتتری مستتلمین از ستتوی
دیگر ،منتهی به حادثه ای دردناک شد و درک رابطته میتان ستاکنان ایتن ناحیته و حادثته ی
فتوق بستیار بتا اهمیتت استت .ایتن واقعته از جهتات مختلتف قابتل بررستی استت و جتای آن
دارد تتتا نگتتارش هتتای ز یتتادی در ایتتن بتتاره بتته عمتتل آیتتد .ایتتن جستتتار از نتتوه میتتان رشتتته ای و
تلفیقی از تاریخ و جامعه شناسی است و در عین حال تنها به یکی از ایتن دو نیتز پرداختته
نشده است .مقاله حاضر در دو بخش کلتی بته نگتارش در آمتده استت .در بخشتی از مقالته
بتته شتتناخت جغرافیتتایی و آبتتادی هتتای حاشتتیه فتترات پرداختتته شتتده و در بخشتتی دیگتتر بتتا

تاکید بر واقعهی عاشورا بافت جمعیتی حاشیه فرات مرکزی و جنوبی بررسی شده است.

سر چشمه و بستر شناسی فرات
فرات از مناطق شترقی ترکیته کنتونی کته در گذشتته ناحیته ی پهنتاور ارمنیته یتا ارمنستتان
خوانتتده متتی شتتد ،از کتتو هستتتان هتتای مرتفتتع تتتوروس و آنتتتی تتتوروس یتتا بتته گفتتته تتترکهتتا
چورس(نخجوانی )297 : 1388،که اعرا

آن ها را جبل لکام و کوه علیق (حدود العالم،

 )48 :1361متتی خواندنتتد ،سرچشتتمه متتی گیتترد .پتتس از طتتی مستتافتی در حتتدود ستته هتتزار
کیلومتر بته خلتیج فتارس متی ر یتزد .بته نوشتته مستتوفی طتول فترات در قترن هفتتم چهتار صتد
فرستتنی بتتوده استتت (مستتتوفی )210: 1362 ،سرچشتتمه رود فتترات بتتا سرچشتتمه ی رود قتتزل
ایرمتاق (دجلته) و ارس یکتی استت .فترات در ز بتان نتواحی تترک نشتین بته نتام یشتیل ایرمتاق
خوانده می شود .به نوشته مستوفی « از کوه های ارمن و قالیقیال و ارزن التروم بتر متی خیتزد و
در اول یتتک چشتتمه ی بتتزرگ استتت کتته دویستتت و پنجتتاه گتتز دور دارد و چنتتدان آ

از آن

بیرون می آید که گذار اسب به دشواری دهد( » .همان )210 :تا رسیدن رود فترات بته ختاک
شامات ،سوریه فعلی ،شعبات و نهرهای بسیاری به آن می پیوندند ،مانند؛ نهر ثرثتار کته از
سنجار در سمت شمال شهر عرابان ،دریاچه ای به نام منخرق (حدود آن یک جریب) کته
میتتان ماکستتین و فتترات قتترار داشتتته آبتتی بستتیار شتتیرین و عمیتتق و در ستتمت چتت

وادی

الحیال بوده که تا دشت سنجار امتداد می یافت و قبایل ربیعه در این جا سکنی داشتتند
(ابن حوقل 187 : 1992 ،و  . )190در نتیجه فرات بسیار پتر آ
آن با گذراندن یک مسیر از سمت شمال غر

و عتریض متی گتردد و پتس از

به ستوی جنتو شترق وارد عتراق متی گتردد.

جلگه ی وسیع و حاصلخیز بین النهترین (میتانرودان) کته رومتی هتا آن را Mesopotamia

م تتی خواندن تتد بس تتتر دو رود دجلتتته و ف تترات اس تتت .یکتتتی از بهت تترین توص تتیفات در منتتتابع
جغرافیایی از هفتصد سال پتیش بوستیله یتاقوت حمتوی انجتام گرفتته استت کته عینتا نقتل
می گردد « :فرات از ارمینیه آغاز و سپس به سوی کلیکیه نزدیک خال کتوه هتای آن جتا را
دور می زند و وارد سرزمین روم می گردد .پس از آن به سمت کمخ و ملطیه و سمیسا می
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رستد .در ایتن مستیر رودهتای کوچتتک تتری نیتز بته آن متی پیونتتدد ماننتد نهتر ستنجه ،کیستتوم،
دیصتان ،بلتیخ .پتس از آن فترات بته قلعته ستتارگان مقابتل منتبج و بعتد بتالس ،دوستر و رقتته و
رحبه مالک بن طوق ،عانه و بعد آن به هیت می رسد .در طی این مستیر نهرهتایی از فترات
منشعب می شود و مزاره را آبیاری متیکنتد ،ماننتد؛ نهتر ستورا کته از تمتام ایتن نهرهتا بتزرگ تتر
است ،نهر ملک ،نهر صر صر ،نهر عیسی بن علی ،کوثا ،سوق اسد ،صراه ،نهتر کوفته ،فترات
عتیتتق ،نهتتر حلتته بنتتی مز یتتد ،نهتتر کرخایتتا .در حتتوالی منطقتته ای میتتان واس ت و بصتتره دو رود
دجلتته و فترات بتته هتتم متتی پیوندنتتد و نهتتر بزرگتتی را تشتتکیل متتی دهنتتد کتته عتترض آن  1فرستتخ
است و به دریای هند می ریزد( » .بی تا ،ذیل فرات )241 :بطتای (بتاتالق) حتوالی بصتره از
آ های فرات و دجله معموال بی نصیب نبوده است .در قرن چهارم این ناحیه بزرگ بود و
وسعت آن را سی فرسخ در سی فرسخ نوشته اند( .ابن رسته)107 : 1365 ،
در حتوالی بصتره جتایی کته بتته نتام روستتای قرنته شتناخته متتی شتود فترات و دجلته گتتویی
خسته و مشتاق در آغوش کشیدن بعد از مدتها جدایی از هم ،به یکدیگر می پیوندنتد و
پس از اتحاد با کارون ،اروند رود (به زبان عربی ش العر ) را تشتکیل داده و پتس از آن بته
خلتتیج پتتارس متتی ریزنتتد .برختتی چتتون ابتتن رستتته نتتام ارونتتد را فتترات نوشتتته انتتد «:و از در یتتای
فتارس در قستتمتی کتته مجتتاور کنتتاره هتتای فتترات استتت ،دانتته هتتای مروار یتتد بستتیار ختتوبی بتته
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دستت متتی آیتتد » ( )99 : 1365فتترات از دجلتته معمتتوال پهنتتاورتر و پتتر آ
نکته به شکل ضر

تتتر بتتوده استتت .ایتتن

المثل رواج داشتته استت( .یعقتوبی )60 : 1371 ،پتر آبتی فترات گتاه بته

اندازه ای بود که بر اثر تالقی با نهر خابور (کنار شهر رقه)  ،دژ مستحکم قرقیسیا (اکنون قر یته
البصیره) به صورت جزیره در می آمد( .لوسکایا )89 : 1372 ،این وضعیت به حتدی بتوده
که در قرن چهارم هجری اصطخری بیان کرده که نهر صرصر و نهتر الملتک و نهتر عیستی کته
بتته نتتام هتتر ستته شتتهر هتتای آبتتادان نیتتز وجتتود داشتتته ،محتتل کشتتتی رانتتی بستتیار بتتوده استتت.
(اصتتطخری )85 : 1368 ،اب تتن خردادب تته رئتتیس مکت تتب عراقتتی در جغرافتتی و وز یتتر پستتت
عباسیان ،نیز از وجود کشتی های بسیار برای تجارت بر روی فرات در قرن سوم هجری یتاد
کترده استتت )153 : 1988( .در قتترن ششتتم هجتتری نیتتز ایتن پتتر آبتتی در گتتزارش هتتای بتتر جتتای
مانتتده قابتتل رو یتتت استتت( .ابتتن جبیتتر )258 : 1370 ،در قتترن هشتتتم هجتتری ابتتن بطوطتته از

زورق هایی به نام صنبوق بر فرات نام می برد و می نگارد « :کشتیبانان این نواحی در حتال
ایستاده پارو می زنند )232 / 1 ،1370( » .اکنون میتزان تخلیته آن را تتا ( 2500م) در ثانیته بتر
آورد کرده اند.
دو رود قره سو و متراد چتای بته شتکل گترفتن فترات کمتک بستیار متی کننتد .برختی رودهتا
مانند نیل چون شیب چندانی ندارند برای ایجاد کانال های آ

رسانی و کشاورزی بسیار

مستعد ه ستند با این وجود فرات نسبت به رود دجله از شیب کمتری برخوردار استت و در
نهایتت از قتتدیم االیتام مهندستتان آبیتتاری و کشتاورزی ایتتن ناحیته بتتا ایجتتاد ترعته هتتا و کانتتال
هتای متعتدد و بنتدهای ختاکی توانستتند آ فترات را بته نتواحی اطترا برستانند .دو کانتتال
بسیار بزرگ هر یک به درازای ب یش از هزار کیلتومتر بته متوازات دو رود دجلته و فترات بوستیله
ایرانیان حفر شده بود که نام یکی « نهروان » و دیگری « کندک شاپور » (خندق شاپور) بتود.
« کنتتدک شتتاپور (خنتتدق شتتاپور) کانتتال بستتیار بزرگتتی بتتوده استتت کتته در بتتاختر رود فتترات بتته
متتوازات آن رود کنتتده شتتده بتتود و گذشتتته از ستتود آبیتتاری آن ،ستترزمین عتتراق را از دستتتبرد
مردمان وحشی عربستان حفا می کرد .خنتدق شتاپور از ز یتر شتهر هیتت آغتاز متی شتد و در
های سماوه باال می آمد( » .امام شوشتری)196 : 1347 ،
نهرهای بسیار ی از این رودها در دل کشتزارهای عراق روان و باعتث آبتادانی و سرستبزی
شتتده بتتود .بتتاغ هتتای زیبتتای بستتیاری از حواشتتی فتترات از قتتدیم االیتتام و تتتا اخیتترا متتورد توجتته
سیاحان قرار داشته است( .باستتانی پتاریزی )816 : 1347 ،داستتان بتاغ هتای معلتق بابتل
در بتاره ی همتتین نتتواحی استتت .در قتترن ششتم ابتتن جبیتتر متتی نگتتارد « :در ایتتن مستتیر دیتتده بتتر
جلتتوه هتتایی از زیبتتایی گشتتوده متتی شتتود و جتتان را نشتتا و انبستتا متتی بخشتتد » (: 1370
 )262از برنامته هتتای دولتتت هتای قبتتل از استتالم بترای ایتتن ناحیتته بایتد از الیرو بتتی و تمیتتزی و
مرتب بتودن و مستاحی آ در هتر ستال و برنامته هتایی بترای کشتاورزان نتام بترد( .ابتن رستته،
 )120 :1365باید به یاد داشته باشیم که در غر فرات بادیه ی بزرگ شام واقتع استت .ایتن
بیابتتان وستتیع در هجتتوم بادهتتای گتترم و پتتر شتتن صتتحرا بتته ستتوی نتتواحی شتترقی متتوثر استتت.
بنابراین از دیرباز مهندسان نخبه ی آرامی و نبطی این نیاز را به خوبی حس کرده بودند .از
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آن جا که اعرا

به فنون کشاورزی آ گاهی چندانی نداشتند ،در ابتتدای فتت ایتن ناحیته،

عمر دستتور عتدم دخالتت اعترا

را در کشتاورزی و دخالتت در امتور آن داد ولتی ایتن اتفتاق

نیفتاد .در سده های نخستین هجرت بتا ستهل انگتاری هتایی کته از طتر ستاکنان جدیتد
الورود و حکام صتورت گرفتت بستیاری از زمتین هتای قابتل کشتت بته شتوره زار یتا بتاتالق (در
عربی بطیحه) تبدیل گردید.
معموال پژوهشگرانی کته در بتاره ی ایتن ناحیته بته تحقیتق متی پردازنتد ،بترای تقستیم بتین
النهرین به دو قسمت علیتا و ستفلی ،خت فرضتی را از شتمال بغتداد یعنتی شتهر تکر یتت بته
ستمت غتتر در شتتمال شتتهر انبتتار ،در نظتتر متی گیرنتتد( .ابتتن حوقتتل )189 : 1992 ،ایتتن خت
فرضی در واقع رودخانه فرات را از جنتو شتهر عانته کته رود فترات بته ستمت جنتو شترقی
می رود قطع می کند .ساکنان عراق فرات را به مانند مرز می دانستند به این نحو کته هتر آن
چتته آن ستتوی فتترات در غتتر

آن بتتود شتتام متتی نامیدنتتد( .مقدستتی )134 : ،1987 ،منتتاظر

طبیعتی بستیاری در هتر دو ناحیته ی شتمالی و جنتوبی میتانرودان بته چشتم متی ختورد .آ
فرات معموال تیره رنی تر از دجله بوده و سبب آن بود که گاه بادهتای پتر گترد و ختاک بادیته
در غر

فرات خاک های سرخ صحرا را به سوی فرات می رانند.

شهرها و آبادی های ناحیه ی فرات
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حومتته فتترات در آبتتادانی شتتهر ستتازی از رود دجلتته جلتتو تتتر بتتوده استتت .بتته نوشتتته یتتاقوت
حموی ،نوح (ه) اولین بنا را بعد از طوفان در این سرزمین بنتا کترد و کتم کتم بتر جمعیتت آن
جا افزوده گشت( .یاقوت حموی ،بی تا ،ج  )309 : 1پیش از اسالم ایرانیان ناحیته ی میتان
رودان را به دوازده استان تقسیم کرده بودند .استان شادشاپور (شاذسابور) یا کسگر ،استتان
شاذ پیروز یا استان بتاال شتامل تستوگ هتای (واحتد شتهر) پیتروز شتاپور (فیتروز ستابور) همتان
شهر انبار ،استان اردشیر بابکان ،ویه گوات باال (بهقباذ االعلی) ،ویه گوات میانی (بهقبتاد
الوس ) ویه گتوات پتایینی (بهقبتاذ االستفل) ،در کنتار فترات قترار داشتتند .از آن جتا کته رود
فتترات مستتافت طتتوالنی تتتری را در مقایستته بتتا دجلتته متتی پیمایتتد و از طرفتتی دیگتتر بتته دالیتتل
دیگری چون قرار داشتن بر سر راه های تجاری و بازرگانی مختلف ،وجود قلعه هتا و پایگتاه

هتتای نظتتامی در قبتتل و بعتتد از استتالم ،نزدیکتتترین رود منطقتته بتته موقعیتتت هتتای طبیعتتی و
مهمی چون بیابان بادیه الشام و جزیره العر

و دریاهای مدیترانه و سیاه و خلتیج فتارس و

کمک به بهبود وضعیت کشاورزی و دامداری ،حتور قبایتل و عشتایر بستیار و قبیلته متتر
که به نام خود آن ها به دیار متر به مرکزیت رقه معرو می باشد ،همه و همه باعث شد تتا
آبادی های بسیاری در حاشیه این رود ساخته شود .این آبادی ها برخی بته پتیش از استالم
و برختتی بتته دوره هتتای استتالمی بتتاز متتی گتتردد .در دوره هخامنشتتیان ایتتن نتتواحی در تصتتر
دولتتت ای تتران قتترار داش تتت و بتته چن تتد استتتان تقس تتیم متتی شتتد.ایتتن ستترزمین هتتا بتته دلیتتل
حاصتل خیتتزی گتتاه در ایتتن دوران بتته شتتکل هدیتته بتته اطرافیتتان شتتاه ایتتران تعلتتق متتی گرفتتت.
(احتشام )114 : 2535 ،فرات در این باره نشیب و فرازهای بسیاری را به خود دیده استت.
نواحی فرات در همان سال های اولیه اسالمی در زمتان عمتر بتن خطتا

بستیاری بته دستت

عیتتاض بتتن غتتنم و عتبتته بتتن فرقتتد ستتلمی بتته جنتتی گشتتوده شتتد( .بتتالذری 253 : 1367 ،و
 )465در زمتان فتتت استتالمی خالتتد بتتن ولیتتد از فرمانتتدهان عتتر

بتتر ستتاحل فتترات بتته امتتاکن

ت تتاریخی بستتتیاری بتتته جامانتتتده از دوره ی قبتتتل از استتتالم برختتتورد ماننتتتد قصتتتر امغیشتتتیا و
بوده اشاره مختصری می شود.
رقه :فرات همواره مرز میان سترزمین شتام و دیتار ربیعته و دیتار بکتر بتوده استت .در شتمال
بین النهرین از دیر باز سه گروه از اعرا

جز یتره العتر ستاکن بودنتد .محتل ستکونت آن هتا

به نام خود آن قبایتل در جغرافیتای عتراق خوانتده متی شتد کته عبتارت بودنتد از :دیتار بکتر بته
مرکزیت شهر آمد ،دیار ربیعه به مرکزیت شتهر موصتل و دیتار متتر بته مرکز یتت شتهر رقته .رقته
در ساحل فرات قرار داشت .در سال  36هجری علی (ه) مجبور به جنتی بتا معاو یته شتد.
این جنی بته صتفین مشتهور استت و در ایتن ناحیته روی داد( .حتدود العتالم ،بتی تتا)156 :
ا کنون مزارات چند تن از شتهدای صتفین و قبتر عمتار بتن یاستر در جز یتره و منطقته حفاظتت
شتده « الثتتوره » در دریاچته استتد در استتان رقتته و نیتتز چنتد منزلگتتاه امتام و یتتارانش و در مستتیر
ایشان به سوی صفین در مناطق مجاور رود فرات ،قابل مشاهده است .در قترن چهتارم ابتن
حوقل از خانته ای نتام متی بترد کته گویامحتل جمتع آوری بیتت المتال علتی (ه) بتوده استت.
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( )204 : 1992به نوشته بالذری ،ولید بن صال بتا چنتد ستند از ابتو ز یتد انصتاری نقتل کترده
که حترت علتی (ه) ابتو ز یتد را بتر منتاطقی از فترات کته بتا آ

آن مشترو متی شتد فرستتاد.

ایتتن خبتتر را بتتالذری بتته طتتور کامتتل و دقیتتق نقتتل کتترده و نشتتان از پتتر محصتتولی ایتتن منتتاطق و
دقتتت علتتی (ه) در اخ تتذ مالیتتات ه تتا داشتتت )387 : 1367( .قبیلتته مالتتک بتتن طتتوق در
نزدیک رقه بودند که جایگتاه آن هتا بته رحبته الشتام موستوم بتوده استت( .ابتن جبیتر: 1370 ،
 )304در قرن هقتتم رحبته آبتاد و پتر منفعتت بتوده استت( .مستتوفی )250 : 1362 ،روحیته ی
جنگجویی در این مردم بسیار بوده است .مستوفی نیز به وجود راهزنان جرار در این نواحی
اشاره کرده است)104 : 1362( .
هیت :این شهر را یاقوت حموی از کوره های بغداد دانسته که بوستیله فترات آبیتاری متی
شده است( .بی تا ،ذیل فرات ص  )242دژ ایتن شتهر مستتحکم و شتهر آبتادی بتوده استت.
حمیتری وجتته تستتمیه آن را از هیتتت بتتن بلنتدی پادشتتاهی از فرزنتتدان متتدین بتتن ابتتراهیم (ه)
دانسته است)597 : 1984( .
هاشمیه :این شهر بر کنار فرات بوسیله ابو العباس اولین خلیفه عباستی بنیتان گذاشتته
شد( .یعقوبی)10 : 1988 ،
نهر دعه  :این شهر بر ساحل فترات در تتاریخ یهتود بستیار مهتم بتوده استت .ز یترا اقتوام ایتن
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منطقه یهودیانی بودند که در زمان غلبه اشکانیان بر این مناطق تا حدود سی تا چهتل هتزار
مرد جنگی داشته است .مدارس یهودی سدرا و جبره در ایتن شتهر فعالیتت هتای فرهنگتی
بسیار داشتند( .غنیمه )76: 2001 ،باید ختاطر نشتان کترد کته فرهنتی یهودیتت تتا متدتهتا
پس از ورود اسالم بته ایتن نتواحی هتم چنتان ادامته یافتت و بتی شتک در گتزاره هتای تتاریخی
منطقته متوثر بتتوده استت .اشتتکانیان چتون اردوان ستتوم ( 46م) از یهودیتان بتترای مرز یتانی ایتتن
نواحی فرات سود می بردند .یهودیان نهتر دعته در نزدیکتی ایرانیتان و یهودیتان کوشتش هتای
بسیار می کردند( .همان )84 :
کوفه  :کوفته اولتین شتهری بتوده کته در دوره ی خالفتت عمتر در ستاحل غر بتی رود فترات و
نزدیتتک شتتهر باستتتانی حیتتره بوستتیله مستتلمانان بنیتتان گذاشتتته شتتد .بتتالذری متتی نویستتد « :
کوفتته بتتا نظتتر و مشتتورت ستتلمان فارستتی و بتته دستتتور ستتعد بتتن ابتتی وقتتاص در کنتتار فتترات در

ساحل غربی ساخته شد( » .بالذری )36 : 1367 ،خرابه های حیره (بته معنتای اردوگتاهی
مرکب از خیمه گاه) اکنون باقی استت .بته گفتته طبتری حیتره و انبتار در زمتان بختت النصتر
بنیتتان شتتدند( .طبتتری )586/2 ،1362 ،حمتتزه اصتتفهانی ستتاخت شتتهر حیتتره را در دوره ی
اشکانیان دانسته که مرکز ملتوک آل لختم بتود و تتا حتدود  530ستال بعتد کته مستلمآن هتا آن
جا را فت کردند و کوفه ایجاد شد ،دایر بتوده استت( .اصتفهانی ،حمتزه ،بتی تتا  )78 :کوفته
خود نواحی زیر مجموعه ایی داشته است .یعقوبی در قرن ستوم متی نگتارد کته فترات بتادقال
از طسوج های کوفه است( .یعقوبی )73 :1988 ،امرا برای آ

رسانی به این شهر از طریق

فرات سعی زیاد می کردنتد .عتتدالدوله دیلمتی در قترن چهتارم هجتری و در دوره ی قاجتار
مرحوم وکیل الملک حاکم کرمان ،از جمله این افراد هستند .نهتر علقمته از شتعبات فترات
بود که از گذشته های دور قبل از استالم وجتود داشتت .ایتن کانتال آ

رستانی بترای آبیتار ی

زمین های اطرا حیاتی بود و در حوالی کوفه جریان داشتت .ایتن نهتر ستبب آبتادانی کوفته
بتتود .ایتتن قستتمت از فتترات مهتتاجر پتتذیر بتتوده استتت .در ستتال  20هجتتری عمتتر بتتن خطتتا
یهودیانی را از ناحیه ی نجران در حوالی یمن به کوفه فرستاد .اینتان ثتروت بستیار داشتتند و
اوایل قرن دوم هجری ،از این گروه مبتالغی قترض گرفتته شتد( .غنیمته )111 : 2001 ،تفکترات
تتاجر مآبانتته ( چتته میتتان یهودیتتان یتتا بخشتتی از آنتان کتته تتتازه بتته استتالم گرو یتتده بودنتتد) متتانع از
تصمیم گیری های درست در بین این افراد بود و این نکته در زمان حتور علی (ه) و امتام
حسن (ه) و امام حسین (ه) و باقی ائمه نیز به خوبی مشهود بود .از مهاجران قدیمی فرات
در ایتن نتتواحی متتی تتتوان بتته تنوخیتتان ،عبادیتتان و احتتال اشتتاره کتترد( .آذر )209 : 1354 ،در
حال حاضر تنها خرابه های کاخ نعمان بتن منتذر معترو بته خورنتق کته بستیار مشتهور و در
کنتتار ف تترات (بع تتدها مش تتر بتته ش تتهر نج تتف) ب تتود ،وجتتود دارد .ایتتن قصتتر حتتدود  60ستتال
ساختش بوسیله معماران رومتی بته طتول انجامیتد( .ابتن فقیته )165 : 1988 ،در قترن ششتم
هجتتری ابتتن جبیتتر بتته وجتتود ستتقاخانه ای بتتزرگ در مستتجد کوفتته اشتتاره دارد کتته از آ فتترات
تتتامین متتی شتتده استتت « .فتترات از ستتمت شتترقی کوفتته بتته انتتدازه نتتیم فرستتخ فاصتتله دارد و
سمت شرقی تمام نخلستآن هایی است که بته ستواد شتهر پیوستته و تتا آن جتا کته چشتم بته
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دید متیآرد امتتداد دارد( » .ابتن جبیتر )260 : 1370 ،عشتایر عتر مهتاجر در حاشتیه فترات و
خصوصا نواحی کوفه و نجف تا کربال گرایش های علوی داشتتند .گتویی فترات در مقایسته
با دجله جایگاه و موقعیت بهتری برای رشد و گسترش تشیع داشته است.
حله  :این شتهر میتان کوفته و بغتداد در حاشتیه فترات ستاخته شتد .حلته بتا تشتدید الم بته
حله بنی مزید یا حله سیفیه نیتز مشتهور بتود .حلته در سترزمین بابتل قترار داشتت .بته اعتقتاد
برخی غیبت امام زمان (ه) از محل سردابی در حله بتوده استت( .قلقشتندی/ 13 ،1407 ،
 )229در قرن ششم هجری این شهر آباد و پر جمعیت بود( .ابن جبیر )261 : 1370 ،یکتی از
نهرهتای منشتعب شتده از فترات بته نتام « نیتل » در کنتار شتهر حلته روان بتود( .همتتان )263 :
این شهر تا قرن دهم هجری شهری آباد بوده و بعدها تحت الشتعاه نجتف قترار گرفتت .ستد
هندیه باالی این شهر بر روی فرات بسته شده است.
بابل  :شهر بابل (ال ایاله که همان ایلوی با _ ایلو _ ن و یا بتابیروش) مرکتز تمتدنی بتزرگ
و بتا ستابقه ای طتوالنی بتود « .بابتتل از شتهرهای قتدیمی کته در ستتوره بقتره آیته  102نیتز در قتترآن
آمده است .می گویند ضحاک اول بتار ستاخته و عمالقته اول ستاکنان آن بودنتد .نمترود نیتز
آن را وستتیع ستتاخت( » .حمیتتری )73 : 1984 ،بابتتل حتتدود ستته هتتزار ستتال بعتتد از ستتقو
دولت آشور و نینوا جتای آن را گرفتت و از نتواحی مهتم تجتاری بته شتمار متی آمتد( .لئونتاردو،
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)7 : 1378
حران  :این شهر در ناحیه ایی مهم و تمدنی قرار داشت .حتران در جنتو

ترکیته فعلتی و

شمال سوریه کنونی در محلی به نتام ادستا یتا الرهتا (اورفتا) استت .فترات در آبرستانی بته ایتن
شهر موثر بود( .ابن جبیر)300 : 1370 ،
کاارب : :از جملتته تستتوگهای (طستتوج بتته معنتتای شتتهر هتتای کوچتتک) میتتانرودان ،قطر بتتل و
بادوریا و مسکن (مسگن) بود .برخی این شهر را با کربال ی فعلی یکی دانسته اند .مقدسی
 6رستتتاق را بتترای مستتکن ذکتتر کتترده استتت( .مقدستتی )21 : 1987 ،کتتربال در جنتتو غر بتتی
فرات قرار دارد ،یعنی؛ به سمت بیابان و نواحی کویری که منتهی به بادیته الشتام متیگتردد.
کربال حدود  30کیلومتر با رود فرات فاصله دارد( .االنصاری )18: 1427 ،بادیه الشام اولتین
کتویر بتزرگ و ستتوزناک جز یتره العتر محستتو متیگتتردد کته پتس از آن ستته ناحیته ی کتتویری

دهناء و نفود و ربع الخالی آغاز و تا یمن امتتداد متی یابتد .در حتدود زمتانی قترن اول هجتری
گویا در محل قدیم کربال روستایی به نام العین بود که در مسیر راه های تجتاری قترار داشتت
و علی (ه) در سال  36ه ق در جریان جنی صفین از سرزمینی در اطترا فترات گذشتتند
و از واقعه ی عاشورا خبر دادند( .ابن اعثم )506 : 1372 ،بنابراین ناحیه مذکور در مسیر راه
قتترار داشتتت و هم تتان گونتته کتته م تتی دانتتیم راه در گذشتتته مخصوصتتا در نتتواحی خشتتک از
اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .با این حال به گمان برخی این ناحیه تا قبل از آمتدن
امام حسین (ه) غیر مسکونی و خالی از سکنه بود (معتین ،1363 ،ذیتل کتربال) نقتل استت
که امام حسین (ه) در باره ی این سرزمین فرمود  « :هم زمین کر

است و هم بتال کته جتای

کشتن ما و مح رحال و مناخ شتران ما این زمین خواهد بود و خون هتای متا بتر ایتن ختاک
ریختته خواهتد شتد و بگریستت( » .ابتن اعتثم )883 :1372 ،بته نوشتته طبتری امتام حستین
(ه) بعتتد از گذشتتتن از آبتتادی هتتایی چتتون ثعلبیتته ،زبالتته ،عتتذیب و قادستتیه و بیتتته و ذی
حس تتم در دوم مح تترم س تتال  61هج تتری در دهک تتده ای ب تته ن تتام « عق تتر» در نین تتوا ف تترود آم تتد.
(،1362ج  )3001 : 7تتا قترن ستتوم یعقتوبی متتورخ بتزرگ و ابتتن خردادبته وز یتتر پستت و راه هتتای
به میان نیاورده اند.
اما د ر اطرا

این مکان روستاهایی بوده ،زیرا در نواحی گرم و خشک آ

باعث تجمتع

می گردد و این ناحیه نیز زمین هتا و نخلستتان هتای بستیار داشتته استت .متتا بتر آن کته
مسیر راه بوده و در گذشتته میتزان پتر آبتی فترات و کانتال هتای آ

رستانی آن ناحیته بیشتتر از

زمان فعلی است .اقتوام و قبتایلی چتون بنتی استد از غاضتریه در ایتن جتا متی زیستتند کته بته
قولی یک روز بعد از واقعه ی عاشورا بته دفتن اجستاد شتهدا همتت گماردنتد( .همتان ،ج: 7
 )3064برخی از گزارش ها نیز بر غیتر مستکونی بتودن کتربال داللتت دارد .بته نوشتته ی طبتری
راس الجالوت نصاری به نقل از پدرش متیگفتت  « :هتر وقتت از کتربال متی گذشتتم مترکبم را
می دوانیدم تا از آن جا بروم زیرا شنیده بودم که فرزند پیمبتری در ایتن جتا کشتته متی شتود».
(همتتان ،ج  )2980 : 7بتته گتتزارش اصتتطخری در قتترن چهتتارم هجتتری کتتربال در غتتر فتترات و
برابر شهر بزرگ قصر ابن هبیره قرار داشته است .وی هتم چنتین بته پتر آبتی ایتن ناحیته اشتاره
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کرده است )86 : 1368( .عدم وسعت یتابی و رشتد کتربال هتم چنتان در قترن هشتتم نمایتان
است .کربال را در پاره ای از منابع زیر مجموعه نینوا در شرق دانسته انتد .نینتوا را بته « محتل
آرامتش » و « بیتتت الحتتوت » و بته معنتتای « ختتانم متتن » هتم دانستتته انتتد( .غنیمتته)21 : 2001 ،
نینوا نیز امروز به طویریج مشهور است(هاشمی.)126 :1371 ،
ابتتن بطوطتته جهتتانگتترد قتترن هشتتتم ،کتتربال را شتتهری کوچتتک توصتتیف کتترده کتته دارای
نخلستتتان هتتایی در اطتترافش استتت و از رودخانتته فتترات آبیتتاری متتی شتتود .بتتا ایتتن حتتال بتته
مدرسته و زاو یتته ی بتتزرگ شتتهر و محتل اطعتتام مستتافرین اشتتاره کترده و هتتم چنتتین وی ویرانتتی
شهر را بر اثر نزاه دو دسته از بنی فائز و بنی رخیک می داند( .ابن بطوطه1 ،1370 ،ج 272 :
و  )273در اک ر منابع بته جتای کتربال از « طتف » نتام بترده شتده استت .در قترن دهتم هجتری
حمیتتری در معجتتم جغرافیتتایی ختتود چنتتین آورده  « :طتتف بتتر ستتاحل بطیحتته میتتان بصتتره و
اهواز قرار دارد .در دو فرسخی بصره موضعی معرو به کربال که در آن جتا حستین بتن علتی
کشته شد .در این جا قصر انس بن مالک که در سال  37هجری فوت شد قرار دارد .مقتتل
حسین رضی اهلل در طف در محرم سال  61که او  56سال داشت .شمر بتن ذی الجوشتن او
را کشت و برخی گفته اند سنان بتن ابتی انتس او را کشتت .فرمانتده ستپاه عمتر بتن ستعد بتن
ابتی وقتاص بتتود .ستر او را بترای یز یتتد بتن معاو یته بردنتتد و ستر او اول ستری بتتود کته در استالم بتتر
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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روی چو

حمل شد )396 : 1984( » .گفتار حمیری چندان معقول به نظر نمی رسد ز یترا

کربال از بصره فاصلهی بیشتری دارد و دیگر جغرافی دانان این گونه بتازگو نکترده انتد .بتا ایتن
حال حمیری از کربال چنین یاد کرده  « :کربال موضعی در عراق از ناحیته کوفته کته در آن جتا
حسین بن علی رضی اهلل کشته شتد )490 :،1984( ».همتین نویستنده زمتانی کته در بتاره ی
ستتورا از شتتهر هتتای ستتواد عتتراق کتته دارای اشتتجار و بوستتتان هتتا و میتتوه جتتات و متتزاره بستتیار
بوده ،صحبت می کند ،متی نگتارد  « :در محتاذی آن قصتر ابتن هبیتره استت و در آن جتا قبتر
حستتین بتتن علتتی رضتتی اهلل و بتترای آن مشتتهد عظیمتتی در اوقتتاتی از ستتال استتت: 1984( ».
 )332گویا منظور وی بر پایی مراسماتی در محرم بوده باشد.
از دیگر شهرهای حاشیه فرات دیر الزور ،المیتادین ،عانته ،هیتت ،والیته ،انبتار ،قرقیستیا،
بتتالس ،جستتر منتتبج ،سمیستتا  ،الخانوقتته ،جتتربلص ،عبیدیتته ،ثنینیتتر ،جحشتتیه ،طلبتتان،

سکیر العباس ،عرابان  ،تل بنی سیار ،ناصتریه رمتادی ،فلوجته علیتا و فلوجته ستفلی ،فترات
بادقلی ،حدیثه ،روذمستان ،السیبین ،سورا و بربیستما ،باروستما ،جبته و بتداه ،عتین التمتر،
قصر ابن هبیره و قنطره بوده است .حصن مسلمه از طوایتف امتوی در حاشتیه فترات ستاکن
بودند .شهر دالیه در قرن چهارم محل شورش قرامطه بوده است( .ابن حوقل)206 : 1992 ،

اقوام بومی و مهاجر در میان رودان
در زمان فت اسالمی این نواحی در دوره ی عمر بتن خطتا

( 13- 23ه ق) دستته هتای

هزار نفری از مناطق مختلف به این نتواحی مهتاجرت کردنتد و شتهرهایی نیتز تاستیس شتد.
(بتالذری )37-41 : 1367 ،اقتوام مهتتاجر از نتواحی مختلتف ایتتران ماننتد جنگجو یتان دیلتتم
که به حمراء دیلم نیز معرو بودند و در کنار اعرا در فتوحات جنگیتده بودنتد (بتالذری،
 ، )275 : 1367اعرا

بادیه های جزیره العر  ،آسیای صغیر ،ساکنان نواحی از مدیترانه

و دریای خزر و دریای سیاه و حتی مصر و شمال آفریقا و هتم چنتین آن دستته از گتروه هتای
قومی که به دلیل تجارت دائم در رفت و آمد بودند گاه بر ساکنان فوق افتزوده متی شتدند .از
آن جتتا کتته جتتاده هتتای تجتتاری از دورتتترین نتتواحی از چتتین و آستتیای مرکتتزی و هندوستتتان و
در گذشته و بغداد پس از اسالم) سرازیر می شتد ،گتاه از ایتن دستته اقتوام نیتز در میتانرودان
ساکن می شدند .داد و ستتد هتای بتین المللتی در ایتن نتواحی چته از طر یتق خشتکی و چته
دریایی سابقه حدود چهار هزار ساله دارد( .بهمنش )87 : 1374 ،به طور کلی ثتروت بتین
النهترین در جتتذ

گتروه هتتای مختلتتف بتی تتتاثیر نبتوده استتت و حتتتور افترادی بتتا روحیتتهی

تتتاجر متتآبی در ایتتن نتتواحی بتته ختتوبی مشتتهود استتت( .صتتال احمتتد العلتتی)245 : 1969 ،
روحیه ی غالب بر این ناحیه در تصمیم گیری های خرد و کالن آن ها تاثیر داشته است.
دولتتت هتتای روم و ایتتران همتتواره بتترای حراس تتت از مرزهتتا و راه هتتای ختتویش بتته اعتترا
جنگجوی بادیه نیاز داشتند و به همین دلیل گتروه هتای اعترا

رزمجتو اجتازه یافتنتد تتا در

مناطقی ا ز دجله و فرات به صورت پراکنده استقرار یابند .برخی از شهرها مانند قباقتب در
قتترن چهتتارم در حاشتتیه فتترات ،بتته حتتتور جنگجو یتتانش مشتتهور و معتترو بتتود( .ابتتن فقیتته،
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 )109 : 1988قباقتتب نتتام نهتتری نیتتز بتتود کتته بتته فتترات متتی ریختتت و منطقتته ثغتتور و جنگتتی
محسو

می شد( .بالذری )270 : 1367 ،به گزارش ابن حوقل ساکنان بستیاری از نتواحی

حاشیه فرات برای خود سورها و قلعته هتا داشتتند و از دولتت هتا تبعیتت نمتی کردنتد( .ابتن
حوقل )191 : 1992 ،از طر دیگر اعترا

بته ختوبی راه هتای ایتن منتاطق را متی شتناختند و

ایرانیتتان و رومیتتان ستتخت بتته آن هتتا نیتتاز داشتتتند .ایتتن وضتتعیت در بتتاره ی دولتتت ایتتران در
نتواحی شتترق فتترات نیتز صتتدق متتی کتترد(.پیگولوستکایا )292 : 1372 ،نکتتته ی دیگتتر آن کتته
زمین های حاصل خیز اطرا فرات به شتکل تیتول و اقطتاه بته فرمانتدهان و نظامیتان و گتاه
ستران قبایتل وا گتذار شتده بتود (بتالذری )390 ،1367 ،و در نتیجته ایتن گتروه ختود طبقته ای
مرفه را ب ه وجود آورده بودند و این مساله در وقایع تاریخ استالم در قترن اول هجتری بته ختوبی
نمایان است ،مانند؛ قتل مختار بته دستت اشترا

کوفته( .طبتری ،1362 ،ج  )3395: 8بتا

توضیحات ذکر شده ،پاسخ به این سوال که آیا بافت جمعیتی میانرودان یک پارچته بتوده
است؟ روشن میگردد .میان رود ان هم پیش و هم پتس از استالم جایگتاه و موقعیتت مهمتی
را بتته ختتود اختصتتاص داده بتتود .ولتتی هیچگتتاه از یتتک بافتتت جمعیتتتی بتتا گرایشتتی استتتوار
برختتوردار نبتتوده استتت کتته حتتتی ایتتن وضتتعیت اکنتتون نیتتز ادامتته دارد .مهتتاجر پتتذیری میتتان
رودان در قبل و بعد اسالم قابل مشاهده است.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

60

در زمان حتور علی (ه) در شهر انبار کدخدایان ایرانی با ایشتان مالقتات کردنتد( .نهتج
البالغ تته  1104 :حکم تتت  )36تتتتا ده تته هتتتای متم تتادی اع تترا در منتتتاطق مفتوح تته چتتتون
بینالنهرین در اقلیتت بودنتد(.اشتپولر ،1364 ،ج  )240 : 1مقتارن قیتام عاشتورا در نیمته قترن
اول هجری حتور دسته ای به نام موالی مشهود است .موالی نامی بود که بر گروه های غیر
اعرا

اطالق میشد و معموال به آنان ظلم روا میشد .در عراق موالی عمدتا ایرانی بودند.

مرزبانان ایرانی پس از ورود اعرا

به عراق نیز در جرگهی موالی بودنتد و حتتی بته اعترا

در حرکتت هتتای جنگتتی و فتوحتتات یتتاری متتیرستاندند ،ماننتتد؛ بستتفروح مرز بتتان شتتهر انبتتار.
(دینوری )147 : ،1371 ،به گزارش طبری در میان شهدای شتیعه ی واقعتهی عاشتورا  8تتن
از اهالی بصره نام شاه داشتند و آ گاهیم که در ادبیتات عتر

واژه شتاه کتاربردی نداشتت و

این لفا را ایرانیان به کار متی بردنتد( .طبتری ،1362 ،ج )263: 4حتتور ایرانیتان در عتراق

هنگتتام قیتتام عاشتتورا مستتلم استتت .امتتا چتترا در ایتتن قیتتام حتتتوری ندارنتتد ؟ بایتتد گفتتت آن
چنتتان بتته ستترعت ایتتن حرکتتت بتته شتتکلی جانستتوز خاتمتته یافتتت کتته فرصتتتی بتترای یتتاری
رستتاندن از جانتتب بستتیاری ،از جملتته ایرانیتتان بتته دستتت نیامتتد .بتته اعتقتتاد اشتتپولر ایتتن در
حالی است که در حرکت مختار زیر ساخت هایی برای قیام به تدریج روی داد و بی هتیچ
شتتکی امو یتتان بتتا ایرانیتتان رفتتتار ختتوبی نداشتتتند و عتتر هتتا بتتا آنتتان ماننتتد غنیمتتت مستتخر و
شتتکار مغلتتو

رفتتتار متتیکردنتتد( .اشتتپولر ،1364 ،ج )39 : 1بعتتدها در قیتتام مختتتار ثقفتتی

ایرانیان در سپاه ابراهیم بن مالک اشتر حتور دارند .ابتراهیم در جتوا

یکتی از یتاران ختود

م تتی گو ی تتد  ...«:ای تتن مردم تتی ک تته هم تتراه م تتن م تتی بین تتی فرزن تتدان س تتوار ک تتاران و مرزبان تتان
ایرانیانند( » ...دینوری)339 : 1371 ،

عالیق دینی ساکنان حاشیه ی فرات و ساکنان غیر مسلمان
یکی از نکات قابل تامل در با

حاشیه ی رود فرات آن استت کته ایتن نتواحی از دیتر بتاز

ماننتد ستایر نتواحی بتین النهتترین مهتد عالیتق دینتی و پرستتتش آفریننتده جهتان هستتی بتتوده
است .فرمانروایی بزرگ را در حکومت آشور تنها خدایان در اختیار داشتند و عنوان شتاهی
دنبال همین ج ریان در سیر مطالعه ساکنان این نتواحی پتس از استالم نیتز ایتن گترایش هتای
مختلف قابل رویت است .تقدس برای فرات ریشه در پتیش از استالم نیتز دارد .معابتد بتین
النهرین بسیار زیاد و معموال هر چند هکتار زمین ،متعلق به خدایی بتود( .چایلتد: 1369 ،
 )83یهودیان بتین النهترین نیتز در ایتن ناحیته دارای معابتدی بستیار بودنتد( .غنیمته: 2001 ،
 )14درحاشیه فرات از قدیم االیام مشهودات زیادی از قدیستان و بزرگتان مستیحی دیتده متی
شود( .لوسکایا)593 : 1372 ،
در تاریخ پیش از اسالم در این ناحیه گزارش های بسیاری از ساکنان نصاری نسطوری
داریم که پس از اسالم نیز حتور داشتند .عقاید ایشان نسبت به هتم کیشتان منتو فیزتشتان
(یعقوبی) به اسالم نزدیکتر بود .از آن جتا کته امپراطتوری ایتران بیشتتر متدافع نستطوریگتری
بود ،اهالی این نتواحی بترای نزدیکتی بیشتتر بته دولتت ایتران از نستوریگتری دفتاه متیکردنتد.
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در این دوره انحصارا به خدای ملی آشور تعلق داشت( .مجید زاده ،1376 ،ج  )146 :1بته

61

(لوسکایا )591 : 1372 ،حتور مسیحیان و نصارا و وجود دیرهای آن ها در حواشتی فترات
معمت تتوال در گت تتزارش هت تتای متقت تتدمین آمت تتده است تتت( .بت تتالذری )263 : 1367 ،ابت تتن حوقت تتل
جهانگرد و جغرافی نویس قترن چهتارم از حتدود  300دیتر و صتومعه و راهبتانی کته بته امتوری
چون تجارت مشغول بودنتد ،یتاد کترده استت )191 : 1992( .تعتداد دیرهتا گتاه بته حتدی بتود
کتته شابستتتی کتتتا

التتدیارات را در ایتتن بتتاره تتتالیف کتترد .دیتتر الجمتتاجم بتتر حاشتتیه فتترات و

نزدیتتک بتته کوفتته از نمونتته شتتهرهای نصتتاری استتت( .حمیتتری )254 : 1984 ،تعتتداد ز یتتاد
نصاری در حاشیه فرات مورد تاکید و گزارش جغرافی دانان مسلمان بتوده استت و قطعتا در
زمان واقعه ی عاشورا ی سال  61هجری نیز گروهی از ساکنان فرات را نصاری تشتکیل متی
دادنتتد .کتته البتتته ایتتن گتتروه نیتتز در عتتدم تجتتانس بیشتتتر ایتتن نتتواحی دخیتتل بودنتتد .استتامی
بسیاری از آبادی های این ناحیه در تورات آمتده استت .شتهر کتوثی اکنتون در شتمال شترقی
بابل قدیم همان تل ابراهیم معرو است که خرابه های آن هنوز باقی استت .ستاکنان ایتن
نواحی تل ابراهیم را همان آتش فراهم شده بوسیله نمرود می دانستند که بترای ابتراهیم (ه)
گلستان شد( .غنیمه)39 : 2001 ،

صفات ساکنان نواحی غربی و مرکزی بین النهرین
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 .1عدم ثبات در تصمیم گیری ها

عدم یکپارچگی بافتت قتومی متیتوانتد متا را در درک عتدم ثبتات در تصتمیم گیتری هتای
ستتاکنان ایتتن نتتواحی در حتتوادث و رو یتتدادهای تتتاریخی ،یتتاری رستتاند .بتته کت ّترات در طتتی
بررستتی هتتای وقتتایع میتتانرودان مشتتاهده متتی گتتردد کتته در رای و اظهتتار عقیتتده مردمتتان ایتتن
نواحی اعتقاد سست به چشم میخورد و بنابراین کمتتر قابلیتت اعتمتاد داشتتند .از آن جتا
کتته ستتاکنان ایتتن نتتواحی بتته صتتورت قبیلتتهای و عشتتیره ای بودنتتد ،در تصتتمیم گیتتری هتتا بتتر
یکدیگر تاثیر بسیار داشتند .هم چنین باید افزود که این گروه ها معموال با هتم نتدادان و هتم
خونان خود در جزیره العر

ارتبا نزدیکی داشتند .شیوه ی عشیره ای باعث شده بتود تتا

در تصمیم گیری ها به شدت از شیوخ خود متاثر باشند .زمانی که مسلم بتن عقیتل بتا عتده
ای از کوفیان هم بیعتت ختود ،بته دروازه قصتر عبیتداهلل بتن ز یتاد رستید ،آنتان بتا اشتاره شتیوخ

ختتود از مستتلم دستتت برداشتتتند .طبتتری چنتتین نگاشتتته استتت « :و چتتون مستتلم بتته در قصتتر
رس تتید س تتران ق تتوم از ب تتاال نم تتودار ش تتدند و ب تتا عش تتایر خ تتویش س تتخن کردن تتد و آن ه تتا را ب تتاز
گردانیدند( » .طبری ،1362 ،ج  )2920 : 7بسیاری از ساکنان میتانرودان از جنتو
الع تتر

جز یتره

ک تتو ک تترده بودنتتتد و دارای ویدگ تتی ه تتایی چتتتون تج تتارت پیش تتگی ،جنگجتتتویی،

کشاورزی و کو نشینی بودند( .لوسکایا )630 : 1372 ،آز خواهی و کسب غنیمت بیشتتر
گتتویی در ستتاکنان نتتواحی از فتترات نهادینتته شتتده بتتود.ایتتن روحیتته قبتتل و یعتتد از استتالم قابتتل
رو یتتت استتت .رو یتتدادنویس ستتوریایی اوایتتل ستتده ی ششتتم متتیالدی در بتتاره ی اعتترا
ایران در این ناحیه می نویسد  « :اعترا

تتتابع

ایتران هرگتز آستوده نمتی نشتینند » (همتان  )551 :از

حیلهگری و دو رویی مردمان کوفه بسیار گفته اند .عبتداهلل بتن عبتاس بته صتراحت در نامته
ای بته امتتام حستتین (ه) متردم کوفتته را قتتومی حیلته گتتر توصتتیف متی کنتتد( .دینتتوری: 1371 ،
 )291در حرکت توابین به سال  65هجتری بته رهبتری ستلیمان بتن صترد خزاعتی نقتل استت
که در ابتدا با وی  16هزار تن بیعت کردند و در حالی که در انتها تنها سی نفر بتا او ماندنتد.
(طبری ،1362 ،ج  3219 : 7و  )3226حتی در زمانی که امامان عباسی مخفیانه فعالیتت
دهند( .طبری ،1362 ،ج  )4087: 9آن ها به ختوبی از خصتایص متردم ایتن ناحیته آ گتاهی
داشتند .عباسیان دیده بودند که پیش از آن در قرن اول هجری آنتان نته در همراهتی بتا امیتر
المومنین علی (ه) و نه با امام حستن (ه) و نته بتا امتام حستین (ه) استتواری رای نداشتتند.
در سخنان علی (ه) بارها نکوهش و مذمت اهتالی عتراق و سستت رایتی ایشتان ،دیتده متی
ُ
شود( .نهج البالغه ،خطبه  )166 : 70در نهروان از کندی شمشیرها و اتمتام تیرهتا و خرابتی
سر نیزه های خود به نزد علی (ه) شکایت برده و خواهان بازگشتت بته شهرشتان متی شتوند.
(دینتتوری )257 : 1371 ،و امتتام در پاستتخ آن هتتا فرمتتود  ..« :ای کستتانی کتته شتتبیه مردانیتتد و
مرد نیستید و آرزو های کودکانه و خترد حجلته نشتینان را دار یتد .کتاش شتما را ندیتده بتودم و
نمی شناختم» (همان  )259 :مقدستی در قترن چهتارم هجتری در توصتیف ستاکنان نتواحی
فترات در ستمت کوفتته و تتا بختتش هتایی از درون فترات آنتتان را افتراد متغیتتر الحتال و نااستتتوار
دانست تتته است تتت .وی آنت تتان را ست تتخیف العقت تتل ،نت تتا منست تتجم و بت تتی ارزش خوانت تتده است تتت.
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(مقدستی )106 : 1987،در قتترن ششتتم نیتتز توصتتیفات ابتن جبیتتر دال بتتر تتتاثیر پتتذیری و متغیتتر
الحال بودن این مردم استت .وی در توصتیف مجلتس شتیخ رضتی التدین قزوینتی و جمتال
التدین بتن علتی جتوزی از ایتن عکتسالعمتلهتای لحظته ای و توبته هتای پتر حاشتیه ی آنتتان
شگفت زده شده است( .ابن جبیر)269: 1370،
 .2عدم بصیرت و نفاق

یک تتی از ویدگ تتی ه تتای س تتاکنان ع تتراق معم تتوال ناآ گ تتاهی و عتتدم درک صتتحی ایش تتان از
پیرامتون ختویش استت .آنتان حتتی پتس از ارتکتا

اعمتالی کته در آن هتا دستت داشتتتند ،از

عواقتتب و تتتاثیرات آن اظهتتار بتتی اطالعتتی متتی کردنتتد .در گزارشتتی تتتاریخی از یعقتتوبی نقتتل
استتت زمتتانی کتته استتیران کتتربال را بتته کوفتته بردنتتد « زنتتان کتتوفی شتتیون کنتتان و اشتتک ر یتتزان از
خانه ها در می آمدند .پس علی بن حستین (ه) گفتت  :هتوالء یبکتون علینتا فمتن قتلنتا ؟ «
اینان بر ما گریه می کننتد ،پتس متا را کته کشتته استت ؟ » (یعقتوبی ،1371 ،ج  )182 : 2ایتن
اظهارات در آبادی های حاشیه فرات به ّکرات به چشم می خورد.
از نکات قابلی که در رفتارهای اجتماعی عراقیان به چشم متی ختورد ،نفتاق و دو رو یتی
است .قلتب علتی (ه) از نفتاق آنتان چنتان دلگیتر بتود کته بته ایشتان فرمتود  « :ای متردم عتراق
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دوست داشتم که مرا به جای هر هشت نفر از شتما متردی از متردم شتام باشتد( »...یعقتوبی،
ُ
ج  )102 : 2آن حت تترت پ تتس از س تترزنش م تتردم کوف تته فرم تتود  « :ا بتتر ش تتما بتتاد راس تتتی ک تته
گرفتار شما شدهام هم روزی که با شما راز متیگتویم و هتم روزی کته شتما را متی ختوانم؛ پتس
نتته برادرانتتی هستتتید هنگتتام راز گفتتتن و نتته آزاد مردانتتی هنگتتام برختتورد( » .یعقتتوبی1371 ،
ج )101 : 2
در جر یتان قیتام امتام حستین (ه) اهتتالی عتراق بته صتراحت نامتته هتای نوشتته شتده بتته آن
حترت را انکار می کنند .امام به آن ها فرمود  « :ای شتبث بتن ربعتی ،ای حجتار بتن ابجتر،
ای قیس بن اشعث ،ای یزید بن حارث مگر به من ننوشتید که میتوه هتا رستیده و باغستتان
هتتا ستتر ستتبز شتتده و چتتاه هتتا پتتر شتتده و پتتیش ستتپاه آمتتاده ختتویش متتی آیتتی ،بیتتا » گفتنتتد  :متتا
ننوشتیم ،گفت  :سبحان اهلل چرا به ختدا شتما نوشتتید( » .طبتری ،1362 ،ج  )3024 : 7در

حالی که بته گفتته طبتری دوازده هتزار کتس بتا نماینتده امتام ،مستلم بتن عقیتل بیعتت کردنتد
(همان )2918 :
مستلم از دروغ و تزو یتر ایتن متتردم بته امتان آمتتده متی گو یتد  « :ایتن قتتوم بتا متن دروغ گفتنتتد و
فریبم دادند( » .طبری ،1362 ،ج  )2976 : 7فترزدق شتاعر در پاستخ بته امتام حستین(ه) در
بت تتا مت تتردم ع ت تتراق مت تتی گو ی ت تتد  « :از مطلت تتع پرست تتیدی ،دلهت تتای کست تتان بت تتا تت تتو است تتت و
شمشیرهایشتان بتتا بنتتی امیتته .تقتتدیر از آستتمان متتی رستد و ختتدا هتتر چتته بخواهتتد متتی کنتتد» .
(همتتان ،ج  )2969 : 7ایتتن روحیتته متاستتفانه از ابتتتدای ورود استتالم بتته ایتتن نتتواحی کتتامال
مشهود است و تا سال های متمادی قابل رویت است و تنهتا بته قیتام حستینی ارتبتا نمتی
یابد .در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری ساکنان بین النهرین سفلی ،پتس از شتهادت
امتام حستین (ه) بتتا امو یتان امتتداد یافتتت ؟ جتوا منفتی و شتتگفت آور استت .پتس از متترگ
یز یتد ،عبیتداهلل بتن ز یتاد متردم را ّ
مخیتر در انتختا امیتر کترد کته ستاکنان کوفته بتا وی بیعتت
کردنتد .طبتتری نوشتتته  « :پتتس از بیعتتت برفتنتتد و متتی گفتنتتد  :پستتر مرجانتته متتی پنتتدارد کتته در
حتتال جماعتتت و پراکنتتدگی مطیتتع وی ختتواهیم بتتود ! بتته ختتدا خطتتا متتی کنتتد .پتتس از آن بتته

حجاج بن یوسف ثقفی از والیان سخت گیر عراق در زمتان عبتد الملتک بتن متروان بتود.
زمانی که بر منبر کوفه نشست به عراقیان چنین گفت  « :ای مردم عتراق و ای اهتل ناستازی
و دورویی و نافرمانی و زشتخویی( » ...یعقوبی ،1371 ،ج  )223 : 2روحیتات و اخالقیتات
ناشایستی باز هم در طول سده های بعد از ایتن متردم دیتده شتد .ابتن جبیتر جهتان گترد قترن
ششتتم آنتتان را چنتتین توصتتیف کتترده استتت  « :آنتتان مردمتتانی متکبرنتتد و دیگتتران را حقیتتر متتی
شتتمرند ،در داد و ستتتد بتته عتتدل رفتتتار نمتتی کننتتد ،بتتا غریبتتان متتدارا ندارنتتد ،مردمتتانی پتتول
پرست هستند و تنها درهم و دینار را می شناسند و به همین دالیل به طور مستتمر واعظتان
و خطیبان برایشان پند و اندرز می گویند که فایده ای ندارد( » .ابن جبیر)270 - 267: 1370،

اوصتا عراقیتان در قترن اول هجتری

امیر علی از نویسندگان چیره دست و آ گاه در با
چنین می نگارد  « :ایشتان مردمتی هستتند متل ّتون و دمتدمی ،دغتا پیشته ،درنتده ،بتی بتاک و
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ض تتدیت ب تتا وی برخاس تتتند( » .طب تتری ،1362 ،ج  )3127 : 7ب تته گ تتواهی ت تتاریخ ،عراقی تتان
ّ
عبیداهلل را یاری نکردند و او به نهایت خواری و ذلت رسید.
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بتتی پتتروا و بتتاالخره از ثبتتات و استتتقامت بتته کلتتی بتتی بهتتره و دور هستتتند .آری ایتتن متتردم
هیچوقت مالک قلب خود نبودند؛ چه یک وقت مثل آتتش گترم و ستوزان و دیگتر ماننتد یتخ

سرد و فسترده و یتا بته قتدری خونسترد و بیطتر

کته مثتل مترده بته نظتر متی آمدنتد .لتیکن قتول

اعتمادی که به آن حترت دادند که اگر به آن سرزمین قدم رنجه کنتد ،همته ی اهتل عتراق
به قدوم او شتافته ،به شرای جان نثاری قیتام خواهنتد نمتود و در نتیجته موجتب اطمینتان

خاطر وی گردیدند و باالخره حترت تصمیم بر حرکت گرفتت و عتازم کوفته گردیتد( » .امیتر

علی)91 : 1366 ،

نتیجه
از بررستتی اجمتتالی در بتتارهی بافتتت قتتومی ستتاکنان حواشتتی فتترات متتی تتتوان بتته نتتایج ز یتتر

دست یافت:

 .1عدم تجانس و یکپارچگی به شدت در ساکنان میانرودان قابل مشاهده است.

 .2عشایر مهاجر عر فرهنگی خاص داشتند که در روند تاریخی وقتایع ایتن ناحیته بتی

تاثیر نبوده است.

 .3اهمیتتت ستتوق الجیشتتی و استتتراتژیک ایتتن نتتواحی مناستتبت بستتیاری بتترای حتتتور

تاجران و نظا میان داشت و این حتور به دنبال خود تفکرات پول پرستانه و جنگجتویی را
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به ارمغان میآورد.

 .4حتور عده ی زیادی از اهل کتتا در ناحیته ی بتین النهترین ختود ستهم بستیاری در

وقایع این نواحی داشت.

 .5به کار گرفتن ایرانیان عراق در قالب موالی و عدم اعتنا به آنان در وقایع تار یخی متوثر

بوده است ،ولی در زمان واقعه ی عاشورا این تاثیر دیده نمی شود.

 .6تداوم روحیات ساکنان حواشی فرات تا دوره های بعد نیز به چشم می خورد.

 .7فرهنی و تمدن امپراطوری ایران تاثیر چندانی بر روحیات و تفکرات ساکنان نواحی

فرات نداشته است.

 .8امام حسین(ه) از روحیات سست و بی وفایی مردم عتراق مطلتع بتود ولتی بتذری کته

در آن ناحیه کاشت خیلی زود در گرایش های بی شمار شیعیگری به بار نشست.

منابع
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