
 93 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 و یکم هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 بهار

 

در کوفه عقیل بن مسلم محل سکونت یندر نخست یکاوش

 

 21/2/77 تاریخ تأیید:      21/8/79تاریخ دریافت:

 1 خانییقاض ینحس 
 

بن عقیل در کوفه  به  عاهوا     آگاهی از رویدادهای بازه زمانی حضور مسلم 

، نقشی مهم در فهم چرایی عدم همراههی کوفیها  بها امهام     سفیر امام حسین

دارد. موضوع سکونت مسلم در مازل مختار ثقفی با وجود شهرتی ک  حسین

رو  رو اسهت. مقاهه  شهی     روب   ابهامدارد و در آثار گوناگو  بازتاب یافت  است با 

، چههار گهزارش   های تهاریخی ماهابک کههن    با روش استقرا و خوان  دوباره داده

بهن اعهور و    ، ماهزل شهری   ةبن عروسکونت مسلم در مازل مختار، مازل هانی 

را شااسایی کرده است و سپس بر اساس ارزیهابی میهزا     عوسجةبن  مازل مسلم

دیگر اطالعات تاریخی و سهازگاری بها فضهای کاه هدی شههر      راستایی آنها با  هم

دههد که     های این شژوه  نشا  می کوف  ب  اعت ارساجی آنها شرداخت  است. یافت 

 عوسججة برخالف رأی مشههور، ااامهت مسهلم بهن عقیهل در ماهزل مسهلم بهن         

   تر است. شذیرفتای

 

  ، مختار ثقفی.عوسجةبن بن عقیل، کوفه، مسلم نهضت عاشورا، مسلم :کلیدواژگان

                                              

 .(H.qazikhani@isca.ac.ir): یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یاراستاد. 1
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 مقدمه. 1

ق( و دعوت از ایشان برای آمدن  16)د. های کوفیان به امام حسیندر پی نگارش نامه

ق( را برای ارزیابی آنچه کوفیان  16بن عقیل)د.   خویش، مسلم  عموزاده به کوفه، امام

 ، امامطبریتاریخ بر اساس گزارش منابع کهن مانند  نوشته بودند، راهی این شهر کرد.

 ای به ایشان فرمودند: کوفیان در نامه هایمکتوبدر پاسخ به 
تمام ماجرا و آنچه را بازگو کرده بودید، دانستم و سخن همگی شما این بوود  

که ما را پیشوایی نیست. نزد ما بیا. شاید خداوند به واسطه تو، موا را بور مروور    

و و فورد موورد امتموادم را از    حق و راستی مترد گرداند. همانا! برادر و پسورمم 

خاندانم به سوی شما فرستادم و به او دسوتور دادم شورا احووا  و آرا و مسوا       

شما را برایم بنویسود. اگور بورایم نوشوت کوه رشی بیشوترین شوما و نخ گوا  و         

هوا   ونه است کوه فرسوتادگا  شوما بوازگو کردنود و در ناموه      گ خردمندا  شما آ 

  1آیم. می خواندم، به زودی به سوی شما

و  9ق(963اعنمم )د.   ابنن  2ق(،282این محتوا با اندک تغییراتی در گزارش دینوری )د. 

به جهت آگناهی نینافتن    5ماه رمضان ود. مسلم در نیمهش دیده می 3ق(369شیخ مفید )د. 

از مکه خنار  شند. بنه د ینل      1امیه و هواداران ایشان از حرکت او، به صورت مخفیانهبنی

ینه در مسیر قرار داشت، مسلم به جانب مدینه راه کج کرد و پن  از دیندار و   که که مد آن

                                              
 .353، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 .131، صاالخبار الطوال. دینوری، 2
 .31، ص5، جالفتوحاعثم،  . ابن3
 .37، ص1، جاالرشاد. مفید، 4
 .55، ص3، جمروج الذهب. مسعودی، 5
 .31، ص5، جالفتوحاعثم، . ابن6
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و در پنجم ماه شوال  6وداع با اهل بیت خود با استخدام دو بلد راه به سوی کوفه روان شد

مسلم در منزل یکی از سران شیعه در کوفه ساکن شد. خبنر ورود مسنلم،    2به کوفه رسید.

 9نید و آنان، گروه گروه در نزد مسلم حاضر شدند.پیروان امام را به نزد وی کشا

سازد و این جستار به دنبال زمانی، ذهن را به خود مشغول می پرسشی که در این بازه 

گاه مسلم در کوفه در خاننه هنه شختنیتی    گویی به آن است، این است که سکونتپاسخ

گویی به برخنی   ای پاسختواند در راسترسد، پاسخ به این پرسش میبوده است؟ به نظر می

که بنا توجنه بنه مرمورینت     آن های مرتبط با حضور مسلم در کوفه مفید باشد. اولپرسش

گاه در هه موقعیت جغرافیایی قنرار داشنته اسنت؟ و در هنگنام     پنهانی مسلم، این سکونت

گناه  که مورد شناسایی قرار گیرد خود را به سکونتآنورود، مسلم هگونه توانسته است بی

 رسانیده باشد؟ 

گناه  دار امنام اسنت. مننزل   گاه مسلم در مناسبات نیروهای هوانکته دوم، ترثیر سکونت

ها به که همه فعا یتهای پیروان امام گردیده بود، اما با آن دهی فعا یت مسلم، مرکز سامان

نند  شد، نام برخی از سران شیعه که امام را به کوفه دعوت کنرده بود گاه ختم میاین منزل

آید؟ و اینن ابهنامی اسنت کنه پاسنخ      در حوادث زمان حضور مسلم در کوفه به هشم نمی

بنن زیناد )د.   است که با ورود عبیندال  روشنی برای آن ارائه نگردیده است. نکته سوم آن

رس جاسوسان حکومتی در این  گاه مسلم هگونه بوده است تا از دستق( تغییر سکونت16

 انتقال در امان بماند؟ 

                                              
 .353، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 131، صاالخبار الطوال. دینوری، 1
الحجنک خبنر نرند مسنلم بنک فوفنک در انی  ی خلندن  ا ؛ ابنن55، ص3، جمروج الذهب. مسعودی، 2

خلندن ، خنوایی یندارد بابنن های تاریخی ن حوادث رنی داده بر مسلم در فوفک همدهد فک با دیگر داده می
 (.18، ص3، جخلدونتاریخ ابن

 .52، ص1، جاالرشاد؛ مفید، 355، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 3
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هایی که انجام گرفت، اثری مستقل درباره این مسئله یافت نگردید و  وجوی در جست 

گناه وی  تنها برخی آثار به هنگام بیان آنچه در کوفه بر مسلم گذشنته اسنت بنه سنکونت    

بازتناب تفکنر عممنانی در واقعنه     پناه در اثر خویش با عنوان اند. محمدرضا هدایتپرداخته

گناه  سی قیام مسلم در کوفه اختتاص یافتنه اسنت از سنکونت   در بخشی که به برر کربال

کند. ایشنان بنا بینان    های مفقود حرکت وی یاد میمسلم در کوفه به عنوان یکی از حلقه

مختنار را نیازمنند نقند و بررسنی      شواهدی، گزارش مشهور درباره سکونت مسلم در خانه

 گردد.در این کتاب مشاهده نمی با این حال، تالشی برای حل این مسئله 6داند.بیشتر می

ق( در آثار مرتبط 16عبیده ثقفی)د. سخن از ساکن شدن مسلم در منزل مختار بن ابی 

بنابراین در هنگنام طنر     2شود. با نهضت عاشورا هنان است که این امر حتمی دانسته می

ی امکان خدشه شوند که گوی رو می ای با آن روبه هایی درباره آن، به گونهها یا شبهه پرسش

ق( 6363در اصل دیدگاه امری برتافتنی نیست. به عنوان نمونه، هاشم معروف ا حسنی )د. 

به هنگام بینان حرکنت مختنار و در راسنتای      های شیعی در تاریخ اسالمجنبشدر کتاب 

 نویسد: ترسیم ارتباط او با جریان تشیع می
کسوان    کوفیوا   در میوا   فوت. خانه مختار ربه اقامت در کوفه  جهتمسلم 

نظر  تر بود زیرا به مشایرى که از ها امنکه از مختار نیرومندتر و خانه آ  بودند

نیرومند بودند انتساب داشتند و مختار هم از کسان  ن ود کوه   تجهیزاتشماره و 

حا  چرا مسلم خانه مختار را بر خانه اینا  ترجیح   نامه نوشته باشد. بااین امامبه 

آمیوز و دوسوت     موودتت    روابوط را انتخواب  این برخ  س ب  گزید؟داد و آ  را بر

وجود داشوته اسوت.    مسلم و مختاراند که از زما  کودک  میا   اى دانسته دیرینه

                                              
 .218 – 215، صعثمانی در واقعه کربالبازتاب تفکر پناه، . هدایت1
؛ 261، صقیوام سیوین؛ شنییدی، 39، صاللهوو طانس، ؛ ابن113، صأعالم الوری. طبرسی، 2

 .266، صتأملی در نهضت عاشوراجعفریا ، 
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از اسو اب ایون    بیوت   چنین تشیتع مختار و مر تت شدید او را نس ت به اه  هم

بوده اسوت  اکم کوفه ح بن بشیراند. مالوه بر این مختار داماد نعما  انتخاب شمرده

که تا هنگام  که مسلم در خانه داماد حواکم اسوت    است شده و این امر س ب م 

مسولم در ایون   امتقاد من این است که انگیزه اصل  ، اما از سوى او در اما  باشد

دوست  شدید مختار نس ت به ملویا  و تالش او در راه انتقا  قدرت بوه  انتخاب 

  لها از زما  کوودک  کوه خرو وو   نو مودتت دیرین آدوست  ، اما آنا  بوده است

بودا    هوا نگاشوته  یو  از  ادتما کورده اسوت در هوی     )صاحب کتاب حیاة المختار(

فرزنود مقیو  در حجواز و پسور     ، اى نشده است. مالوه بر فاصله زیاد سنّ  اشاره

 1اند. ابوم یده ثقف  در مراق زندگ  کرده

در سخنان هاشم معروف و نقل او از کتاب علی خرطبو ی به وضو  آشکار است کنه   

کننند،   ورود مسلم به خانه مختار، امری حتمی پذیرفته شنده اسنت و اینن دو تنالش منی     

توجینه   نگاران به امام حسین هگونگی این امر را با وجود عدم نام مختار در ردیف نامه

 نویسد: نهد و در این باره میگامی به جلو می پناهنمایند. در این میان، هدایت
   هنوز برای ما انتخاب خانه مختار از سوی مسلم روشن نیست.

او پ  از نقل سخنان هاشم معروف حسنی از امکان سود جسنتن مسنلم از نزدیکنی    

هنای  کند، اما در ادامه با بیان احتمال آشکار شدن فعا ینت خانه مختار به دارا عماره یاد می

بن جندب، همسر مختار یا جاسوسان اموی بنه سنبب   ة دختر سمر ثابت املم به وسیله مس

حاصل سخنان ایشنان   2سازد.نزدیکی خانه به دارا عماره، اعتبار این گزینه را مخدوش می

 آن است که سکونت گزیدن مسلم در خانه مختار نیازمند بررسی بیشتر است.

                                              
 .559 – 555، صهای شیعی در تاریخ اسالمجنبش. حسنی، 1
 .219 – 216، صبازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربالپناه، . هدایت2
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ای اسنت کنه در مننابع    در این میان، پرسش آن است که آیا خانه مختار تنها گزیننه  

هنای  وجنو، گنزارش   سخن از سکونت گرفتن مسلم در آن به میان آمده است؟ یا با جست

 توان یافت که ادعایی جز این در آنها مطر  شده باشد؟دیگری می

 گاه مسلم ها و سکونتدیرین نگاشته. 2

های منابع کهن در مسئله سکونت مسلم در کوفه ههار گونه گزارش قابنل  در بررسی داده

 رصد است. 

 عبیده ثقفیسکونت در منزل مختار بن ابی. 2-1

ها حکایت از آن دارند که مسلم در خانه مختار سکنا گرفته است. در گونه اول از داده 

حبان ابن 9ق(،966طبری )د.  2ق(،263بالذری )د.  6های کهن در آثار دینوری،میان کتاب

 دربناره ورود مسنلم بنه خاننه مختنار سنخن گفتنه         1اعنمم و ابن 5شیخ مفید 3ق(،953)د. 

 شده است. 

  ةبن عروسکونت در منزل هانی . 2-2

ق( سنخن  16)د.  ةبن عنرو ها درباره سکونت مسلم در خانه هانیبخش دیگری از داده

گر آن هستند که مسنلم  حکایت 8و بالذری 6ق(296سعد )د. هایی از ابنگویند. گزارش می

 در خانه هانی فرود آمده است.

                                              
 .132، صالخبارالطوال. دینوری، ا1
 .335، ص1، جاالشرا  کتاب جمل من انیاب. بال ری، 2
 .355، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 3
 .556، ص1، جالییرة النبویه و اخبار الخلفاءحبا ، . ابن4
 .52، ص1، جاالرشاد. مفید، 5
 .33، ص5، جالفتوحاعثم،  . ابن6
 .32، ص5، جالکبری الطبقاتسعد،  . ابن7
 .511، ص3، جاالشرا  کتاب جمل من انیاب. بال ری، 8
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 موسجةسکونت در منزل مسلم ابن. 2-3

( ق 16)د.  ةعوسجج مسلم ابن ها آمده است که مسلم در خانهدر سومین گونه از داده 

د. هنا را در خنود دارنن   این نوع گنزارش  2(ق 931و مسعودی )د.  6منزل گرفت. آثار طبری

 3(،ق 153سبط بن جوزی )د.  9(،ق 333یا  363بن حسین شجری )د. که یحیی ضمن آن

از صاحبان آثار در قرون پسنین بنه بازنگناری     1(ق 663کمیر )د. و ابن 5(ق 638ذهبی )د. 

 پردازند. ها میاین گونه از داده

 بن اعور سکونت در منزل شریک. 2-4

بن اعنور  شجری در این باره آورده است که مسلم به هنگام ورود در کوفه بر شریک  

گناه  های مرتبط با سکونتبندی دادهوجو و گونه آنچه از جست 6ق( وارد شده است. 16)د. 

های تاریخی، آرای متفاوتی که در دیرین نگاشتهآید این است مسلم در کوفه به دست می

  شده است. به صورتی که تعدد و اعتبار منابع، حداقل در سه گونه درباره این مسئله مطر

ای را بنر دیگنر    منند، گوننه   توان بدون بررسی و تحلینل روش نخست هنان است که نمی

 ها برتری داد. گونه

دهند  های مختلف نشان میکه افرادی، مانند طبری و بالذری با نقل دیدگاهضمن آن 

هنای  ها نبوده است و در سدهرتری یک گونه بر دیگر گونهکه در آن روزگاران، سخن از ب

                                              
 .359، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 .55، ص3، جالذهب مروج. مسعودی، 2
 .271، ص2، جاألمالی الخمیییة. شجری، 3
 . 128، صتذکرة الخواصبن جو ی،  . سبط4
 .316ص، 3، جسیر اعالم النبالء.  هبی، 5
 .251، ص8، جالبدایة و النهایةفثیر، . ابن6
 .269، ص2، جاألمالی الخمیییة. شجری، 7
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هنای اخینر بنه د ینل     میانی، باز نگارش آرای مختلف در آثار نمود داشته است، اما در سده

 تمرکز بر باور حضور در منزل مختار، این نقل به تنها رأی موجود تبدیل گردیده است. 

 گاه مسلم در کوفه تبیین تاریخی سکونت. 3
ستای دست یابی به رأی برگزیده در این موضوع، تبیین تناریخی یناری رسنان حنل     در را

گاه مسنلم در ارتبناط   های موجود درباره منزلدر تبیین تاریخی، گزارش مسئله خواهد بود.

تواننند برآمنده از رویندادهای    گردند. اطالعناتی کنه منی   یابی میبا دیگر اطالعات ارزش

های جغرافینایی کا بند شنهری    در کوفه یا برآمده از دادهزمان با حضور مسلم  تاریخی هم

تنوان در محورهنای   کوفه باشند. اطالعنات دارای ارزش سننجش در اینن مسنئله را منی     

 مختلفی بررسی کرد. 

 های تاریخیاطالعات بر آمده از داده. 3-1

بستر گردد، بنابراین در یک که حضور مسلم در کوفه، یک رویداد قلمداد می به د یل آن

توان درباره یک بخش از واقعه، بندون  تاریخی صورت گرفته است. باید دقت شود که نمی

های دیگنر آن سنخن گفنت و  زم اسنت تنا اجنزای مختلنف روینداد در         توجه به بخش

های مختلف توان گفت که دادهپیوستگی با یکدیگر نگریسته شوند. با توجه به این امر می

رسان هنم باشنند و بنه ننوعی     گونگی روی دادن واقعه یارییک رویداد باید در ترسیم ه

 یکدیگر را تریید کنند.

 کاری در مأموریت مسلمجایگاه مسئله پنهان. 3-2

های تاریخی بر آن هستند که رعایت جوانب احتیاط و پنهان ماندن از جاسوسنان  داده

رمور و دستگاه خالفت امری است که مسلم در مراحل مختلنف مرمورینت خنود بنه آن من     

 نویسند:  بند بوده است. طبری و شیخ مفید در این باره می پای
به هنگام فرستاد  مسلم بوه کوفوه، او را بوه تقووای الهوی و      امام حسین
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  1کتما  امرش سفارش کرد.

 نویسد:  اعمم در گزارشی درباره هگونگی خرو  مسلم از مکّه میهم هنین، ابن
امیه بر حوا  وی  به راه افتاد تا افراد بنیمسلم پنهانی از مکه به سوی مدینه 

   2آگاه نگردند.

سعد ورود مسلم به کوفه را بنه صنورت   در ارتباط با هگونگی ورود مسلم به کوفه، ابن

 نویسد: مسعودی در این باره می 9کند. ناشناس و پنهانی گزارش می
   4مسلم نهانی به خانه مردی موسجه نام فرود آمد.

(، بیعت شیعیان کوفه بنا مسنلم بنا رعاینت     ق 919ی نعمان )د. بر اساس گزارش قاض

 نویسد: شیخ مفید در این باره می 5شرایط اختفا و استتار صورت پذیرفته است.
کوه جوای او   آمد داشوتند توا ایون   وبن مقی  فراوا  رفتشیعیا  به نزد مسلم 

   6دانسته شد.

وفه به صورت پنهان بنوده  های مسلم در کشود که فعا یت از این گزارش مشخص می

( حاکم وقت کوفنه در پنی آگناهی از    ق 15هنین از سخنان نعمان بن بشیر )د.  است. هم

هنای دیندار   توان برداشت کرد کنه برنامنه  های پنهان مسلم و شیعیان در کوفه میفعا یت

کاری بوده است. نعمان پن  از خبنر   مسلم با شیعیان و اقدامات او با رعایت جوانب پنهان

 یافتن از حضور مسلم در کوفه، مردم را به مسجد خواند و گفت: 
جنگم و به کسی که به مون حملوه نیواورد    من با کسی که به جنگم نیاید نمی

                                              
 .37، ص1، جاالرشاد؛ مفید، 355، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 .31، ص5، جالفتوحاعثم، . ابن2
 .558، ص21، جالطبقات الکبریسعد، . ابن3
 .55، ص3، جمروج الذهب. مسعودی، 4
 .253، ص3، جشرح األخبار. قاضی یعما ، 5
 .52، ص1، جاالرشاد. مفید، 6
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کنم، به سوعایت و گموا  و   گویم، ترریکتا  نمیکنم. به شما ناسزا نمیحمله نمی

خویش را بگسالنید و نهم، ولی اگر باونتا  را بنمایانید و بیعت تهمت امت ار نمی

با پیشوای خود مخالفت کنید تا وقتی دسته شمشیر به کفم باشود بوا آ  بوه شوما     

   1زنم.ضربه می

داستان هستند، آن است کنه  ها بر آن اتفاق دارند و در محتوا بر آن همآنچه این داده 

سوسان و های او به جهت در امان ماندن از نگاه جاورود و حضور مسلم در کوفه و فعا یت

 کاری بوده است. داران خالفت اموی بر طبق رعایت جانب احتیاط و اصل پنهان طرف

 ةبن عروگاه اولیه به منزل هانیانتقال از سکونت. 3-2-1

گاه بن زیاد به کوفه، مسلم منزلهای تاریخی برآن هستند که در پی ورود عبیدالداده

گنری کوفنه را بنه ننام     ن بشیر، یزید حکنم وا نی  بخود را تغییر داد. در پی برکناری نعمان

زیاد بنه کوفنه   که ابن هنگامی 2بن زیاد نوشت و او را فرمان داد در پی مسلم باشد.عبیدال

 وارد شد و بر مسند قدرت نشست با فراخوانی مردم به مسجد در بخشی از سخنانش گفت: 
ی کنم و بر سرکشا  بردار نیکیزید مرا فرما  داده است نس ت به افراد فرما 

با مطیعا  شما چو  پدر مهربانم، اما تازیانوه و شمشویرم بور ضود      3سخت گیرم.

   4کسی است که دستورم را وانهد.

گاه در راستای عملی ساختن سخنان خود، بزرگان و سنران کوفنه را فنرا خوانند و      آن

 ایشان را تهدید کرد: 
ای من بنویسید. هور کو    نام بیگانگا  و افراد مشکوک در منطقه خود را بر

                                              
 .356، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 132، صاالخبار الطوال. دینوری، 1
 .132، صاالخبار الطوال. دینوری، 2
 .55، ص1، جاالرشاد؛ مفید، 133 – 131. هما ، ص3
 .55، ص1، جاالرشاد؛ مفید، 357 - 358، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 4
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نام افراد را بنویسد از مسئولیت رهیده است و هر ک  چنین نکند بایود ضومانت   

دهد کسی از گروه او مخالفت ما نکند و هر ک  ضمانت نکند خو  و موالش بور   

 1ما حال  است.

اقدامات عبیدال، شرایط شیعیان را در کوفه دگرگنون سناخت. مسنلم کنه شنرایط را       

گاه او یه خود ید و احتمال آشکار شدن محل اختفایش وجود داشت از سکونتدمساعد نمی

هنای  ها مشخص گردید، تمامی گزارش تغییر مکان داد. در بررسیة بن عروبه منزل هانی 

  2جایی، مسلم به خانه هانی تغییر منزل داده است. منابع تتریح دارند که در این جابه

 کالبد شهری کوفه  هایاطالعات برآمده از داده. 3-2

جایی به منزل هنانی در   بدان روی که ورود مسلم به کوفه، سکونت او یه و سپ  جابه

های آن و کا بد شهری کوفه صورت گرفته است، شناخت هیدمان شهری، آگاهی از محله

گاه قبایل را منطبق بر تواند ترسیم سکونتها میدهی قبایل در این محله هگونگی سازمان

گر محقق گاه این ترسیم نقشه، یاریگر قرار دهد. آنشهری کوفه در اختیار پژوهشکا بد 

 جایی منزل مسلم خواهد بود. در تتویرسازی هگونگی ورود و جابه

برخنی   9غربی رود فرات واقع گردینده اسنت.    کوفه شهری در عراق است که بر کرانه

رخی آثار از سابقه دینرین اینن   دهند که کوفه قدمتی کهن دارد و وجود ب روایات نشان می

اسنالمی دارد  زینرا    –، اما کوفه در دوران اسنالمی، بنینانی عربنی   3گویند شهر سخن می

                                              
 .55 -55، ص1، جاالرشاد؛ مفید، 357، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
؛ بنرای 336، ص1، جکتاب جمول مون انیواب األشورا ؛ بال ری، 133، صاالخبار الطوال. دینوری، 2

 .558 – 551، ص2، جتاریخ امام سییناطالع بیشتر، ر.ک: جمعی ا  یویسندگا ، 
 .56، صتقویم البلدان. ابوالفداء، 3
 .171 – 171، ص3، جمعجم البلدان. حموی، 4
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( به جهنت امنر فتوحنات    ق 55وقاص )د.  یابی آن در ارتباط با  شکریان سعد بن ابیشکل

 6بوده است.

ا بد شهری کوفه کربال باید گفت که ک  هیدمان شهری کوفه تا قبل از واقعه  در مسئله 

و حکومنت   ق 29تنا   66ای ه ( در سالق 29زمانی خالفت عمربن خطاب )د.   در دو بازه

 ساختار اصلی خود را یافته بود. ق 59تا  56های  ( بر کوفه در سالق 59زیادبن ابیه )د. 

مسجدی در میانه منطقه  2ق 66در آغاز با رسیدن سپاهیان مسلمان به کوفه در سال  

و سپ   شکریان در اطراف مسجد در هادرهای خویش سکنا گزیدند. بعدها بنه  بر پا شد 

هایی از خشت بنا گردید. این بار پ  از سوزی و با کسب تکلیف از خلیفه، خانهسبب آتش

ای برای سنعد بنن    گاهی در کنار آن و ساختن خانه تعیین حدود مسجد و قرار دادن میدان

های اطراف به دستور  کوفه را یافت، زمین  ارا مارهقاص در نزدیکی مسجد که حکم دو ابی

تنهنا بنه    5(ق 126و یناقوت )د.   3در حا ی که بالذری 9عمر در میان قبایل تقسیم گردید.

کنند، طبری درباره ترسیم کا بد شهری جدید کوفه  بندی بسنده می معرفی کلی این تقسیم

 نویسد:  به تفتیل می
سمت مشرق سه مع ور و   ،ورف ق له چهار مع ر ،پشت صرن مسجد پنج مع ر

قیو  را پشوت   یم و ثَلَق یله س و گاه  ر در نظر گرفته شد. آ سه مع  در سمت مغرب

هر کودام در  ب غلِیم و تَتَ و هجیلَبَ، مدا هَ و دادند یصرن کنار دو مع ر بزرگ جا

 ید نزدیو  مع ور جوا   سَو شدر جهت ق لوه صورن، بنو     .اسکا  یافتند کنار مع ری

                                              
 .52 – 51، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 192، صفتوح البلدان. بال ری، 1
کوفه و نقوش نن در قورون ؛ برای اطالع بیشتر ر.ک: رجبی، 51، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2

 .211 – 78، صنخیتین اسالم
 .55، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 3
 .192، صفتوح البلدان. بال ری، 4
 .572، ص5، جمعجم البلدان. حموی، 5
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نوده نیوز مع ورى بوود،     ع نیز مع رى بود، میا  نخع و کِخَاسد و نَ، میا  بن ندرفتگ

زینه را بر یو  مع ور   زد نیز مع رى بود. در مشرق صرن انصار و م شمیا  کنده و 

ی مع ور  ب را بر ی  مع ر و اسد و موامر را بور  رارِمیم و م دادند و وایفه تَ یجا

یلوه  دِو جَ نهادندجاله و بجیله را بر ی  مع ر . در مغرب صرن بَدیگر سکنا دادند

 را بر یو  مع ور  دیگری ه و گروه متفرق ینَهَو گروه  متفرق را بر ی  مع ر و ج 

اینا  مجواورا  صورن بودنود و موردم دیگور در میوا  آنهوا و         .دیگر قرار دادند

جاها به ترتیب سهم تقسیم شد. این مع رهواى بوزرگ بوود و     ماوراى آنها بودند.

رسید و مع رهاى دیگر کوه    رهاى دیگر مقاب  آ  ساختند که به این مع رها م مع

هوا موا بوین     مرلوه  تور بوود.   و مر  آ  پست موازى آ  بود و وسعت کمتر داشت

مع رها بود. این مع رها را بیرو  صرن پدید آوردند و جنگاورا  قادسیه و پویش  

 1جا دادند. از قادسیه را به ده گروه در آ 

بنیان نقشه کا بد شهری کوفه را ترسیم کنرد   مکان به قبایل برای سکونت،اختتاص 

بندی تغیینر یافنت، امنا سنخنی از     های بعد، هیدمان قبایل از نظر گروهکه در دورهو با آن

های قبایل بر اساس اختتاص زمین گاهگاه در میان نبود و منزلجایی سکونت تغییر و جابه

 او یه بوده است.

که در همان عتر حکومنت سنعد بنر کوفنه،      انه باقی بود تا اینگ این تقسیم بندی ده 

و سعد درباره تنظیم آنهنا بنه    ندهاى دیگر بیشتر شد گانه از گروه هاى ده بعضى گروهافراد 

بندی از ده گنروه بنه هفنت     در این مرتبه، تقسیم .دادتنظیم  اجازهعمر نامه نوشت و عمر 

 نویسد: انه میگ ای هفته ری درباره هیدمان گروهگروه تغییر یافت. طب
نظورا  و خردمنودا  مورب را پویش      شناسا  و صواحب  سعد گروه  از نسب 

                                              
 .55 – 55، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
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ه و نانَو کُبنودی   . در ایون تقسویم  ها را به ترتیب هفت تنظیم کردند خواند که گروه

ممرو بون قوی     بن  ای از وابستگانش از ح شیا  و دیگر کسا  و جدیله که تیره

از آنها که بن شام  تیره غسا  به همراهه ضامَ. ق یله قُگروه شدند د ی بودنمیال  

 ،رمیَو حِ ،جذحِمَو  شودند.  ی دیگور زد گروهشحضرموت و  ،ندهکِ ،مثعَخَ ،بود با بجیله

  ی  وازِباب و هَرِ ،تمیم دیگری را شک  دادند.گروه  ،شا ای  مدا  و وابستگا هَ

در گوروه دیگوری    بغلِو ه و تَیعَ َضُ ،رمَنَ ،برِرام  ،طفا غَ ،گروه شدند. وایفه اسد

گروهوی   1موا  جَر و مَجَو م دالقی  و موردم هَ  ،م  ،یادإ قرار گرفتند و سرانجام

   2شدند. دیگر

گوید اما در عمل، تنها از قبایل شش گروه  گانه سخن می های هفت طبری درباره گروه

طنی  تشنکیل     گنروه هفنتم را قبیلنه    9(ق 6312یاد کرده است. به نظر  ویی ماسنینیون) 

( و امنام  ق 95اننه در اینام خالفنت عمنر، عممنان )د.      گ اینن نظنام هفنت    3اده است.د می

( به وسیله زیاد بن ابینه  ق 16-36که در روزگار معاویه ) ( باقی بود تا آنق 36)د. علی

 بندی ههارگانه تغییر یافت.  به تقسیم

در  جایی در هینش قبایل به وسیله امام علی ابهگانه، ج تنها تغییر در این نظام هفت

همدان و حمیر را در ینک گنروه، منذحج،     هنگام حضور در عراق بوده است. امام علی

اشعر و طی  را در گروهی دیگر، قی  و عبدا قی  را یک گروه، کنده، حضرموت، قضاعه 

تغلب و سایر بطون ربیعه  و مهره را با هم، ازد، بجیله و خمعم و انتار را در یک گروه، بکر،

                                              
جویا  ایرایی بودید فک پس ا  یبرد قادسیک، تسلیم مسلمایا  شدید ن در فوفک سنننا گییدیند.  . اینا  جنگ1

 (.195، صفتوح البلدانخوایدید ببال ری،  ایشا  را حمرای دیلم می
 .58، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 . شرق شناس ن اسالم شناس فرایسوی است.3
 .29، صتاریخی کوفهجغرافیای ماسینیو ،  4
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را در یک گروه و سرانجام قریش، کنانه، اسد، تمنیم، ضنب ه و ربناب را در گروهنی دیگنر      

  6بندی نمود. تقسیم

ه در کن  ، امنا در اینن  2گویند گیری هند قبیله، سخنی دیگر می ا بته برخی منابع در جای

غییراتنی حاصنل   بر عراق در هیدمان قبایل در هفت گنروه، ت  عتر حکومت امام علی

 داستان هستند.  آمده است با یکدیگر هم

گانه به نظنام ههارگاننه تغیینر     در روزگار حکومت زیاد بن ابیه بر کوفه، هیدمان هفت 

منبعی از کا بد شهری کوفه در این عتر سخن نگفته است، اما در ماجرای شهادت  9یافت.

هنای   طبنری از رسسنای گنروه   (، بنالذری و  ق 56طلبی بر رفتارهای حجر بنن عندی)د.   

شود، زیاد قبایل مدیننه را   کنند که مشخص می آنها یاد می  ههارگانه و قبایل زیر مجموعه

در کنار هم، تمیم و همدان را با یکدیگر، ربیعه و کنده را در یک گروه و منذحج و اسند را   

جتماعی، سیاسی، ها در راستای امور ابندی  کاربری این گروه 3در گروه دیگر جای داده بود.

 تنظیمات نظامی و امور اقتتادی قابل رصد است. 

ها، خانه مختار به آن جهت که وی از ثقفیان است در محله ثقینف  بر اساس این داده 

گنردد. مننزل هنانی بندان روی کنه وی در شنمار       در پشت مسجد کوفه مکان یابی منی 

عوسجه گاه ابن دد. سکونتگر مذحجیان است در جلو مسجد از جهت قبله، جای نمایی می

اسد بوده است در جلو مسنجد و بنا فاصنله معبنری از محلنه منذحجیان       که در ردیف بنی

 شود. موقعیت یابی می

                                              
؛ 256، صالطووال؛ دیننوری، اخبنار 33136 - 31، ص3، جکتاب جمل من انیاب االشرا . بال ری، 1

 .228 – 229، صوقعة الصفینمنقری، 
 .28، صجغرافیای تاریخی کوفه. برای مطالعک بیشتر، ر.ک: ماسینیو ، 2
 .57، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 3
، 5، جتواریخ االموم و الملووک؛ طبنری، 163، ص5، جمون انیواب االشورا  کتواب جمول. بال ری، 4

 .168ص
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بن عقینل را بنر   نقشه پایین ترسیمی از کا بد شهری کوفه و خط سیر احتما ی مسلم  

 دهد.اساس سکنا گزیدن او یه در منزل مختار نشان می
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 های تاریخی و کالبد شهریها با دادهی و تطبیق گونهبررس. 3-3

هنای بینان شنده دربناره     های تاریخی و کا بد شهری، تطبیق گوننه پ  از بیان داده 

یابی به رأی قابنل پنذیرش، قندم پاینانی      ها در راستای دستگاه مسلم با این دادهسکونت

 خواهد بود. 

 بن اعور سکونت در منزل شریک. 3-3-1

ها معتبر نیستند  زیرا در منابع، سنخنی دربناره مننزل شنریک در     دسته از گزارشاین 

کوفه موجود نیست. شریک در شمار سران شیعه در بتره و ساکن آن شهر بوده است. وی 

و بنه   6آیند به هنگام آمدن عبیدال به کوفه در ردیف همراهان وی از بتره به کوفنه منی  

 2گینرد. اینام حضنور در کوفنه در مننزل او سنکنا منی      د یل رفاقت و مراوده بنا هنانی در   

پردازند، همگی بر آن هسنتند   هایی که به مریضی و درگذشت شریک در کوفه می گزارش

جنا بنه سنرای بناقی     که شریک در ایام بیماری در منزل هانی بستری بوده است و در آن

  9شتافته است.

تی در هنگنام ورود مسنلم در   بدین روی، شریک را در کوفه، منز ی نبوده است و نه ح

کوفه حاضر بوده است که مسلم بر وی وارد شود. ا بته، این احتمال وجود دارد که به د یل 

، 3زمانی حضور مسلم و شریک در خانه هانی و طراحی کشتن عبیدال به وسیله شریک هم

                                              
؛ 335، ص1، جکتاب جمل من انیاب األشورا ؛ بال ری، 561، ص21، جالطبقات الکبریسعد، . ابن1

، 1، جاالرشواد؛ مفیند، 358، ص5، جتواریخ االموم و الملووک؛ طبری، 131، صالخبارالطوالدینوری، ا
 .53ص

؛ 339، ص1، جکتاب جمل من انیاب األشرا ؛ بال ری، 561، ص21، جالطبقات الکبریسعد، . ابن2
 .361، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 135، صالخبارالطوالدینوری، ا

؛ 135 – 135، صالخبوارالطوال؛ دیننوری، ا339، ص1، جکتاب جمل من انیاب األشورا . بال ری، 3
 .358، ص5، جتاریخ االمم و الملوکطبری، 

 .135، صالخبارالطوال؛ دینوری، ا339، ص1، جکتاب جمل من انیاب األشرا . بال ری، 4



 در کوفه عقیل بن مسلم محل سکونت یندر نخست یکاوش 44 

بناره  کمیر در گزارشی در اینن  هه ابنسکونت مسلم در خانه شریک طر  شده باشد. هنان

 نویسد:  می
گاه اولیه خود به منز  هانی تغییر مکوا  داد سو   بوه    مسلم ابتدا از سکونت

  1بن امور رفت.منز  شری 

 سکونت در منزل هانی. 3-3-2

گر مننزل گنرفتن مسنلم در ننزد هنانی در      ها که حکایتگروه از گزارش در مورد این 

جنایی   هنه گذشنت در مسنئله جابنه    هننان ابتدای ورود به کوفه هستند، باید درنگ نمود. 

گاه اول به خانه هنانی  گاه مسلم، منابع بر این سخن اتفاق دارند که مسلم از منزلسکونت

گیری هانی ترییدی بر این  های مرتبط با دستجا که گزارشتغییر مکان داده است و از آن

انی بنه د ینل عندم    جایی هستند، بنابر این، پذیرش حضور ابتدایی مسلم در منزل هن  جابه

 های تاریخی پذیرفتنی نیست. خوانی با دیگر داده هم

و  های کوفیان به امام حسینکه نامی از هانی در هنگام گزارش نامهنکته دیگر آن

شود مسلم در ابتدا به حوادث مرتبط با ورود مسلم به کوفه در میان نیست. پ  هگونه می

لی برای حضور وی در همراهی با مسلم نیست. به منزل فردی وارد شود که در ظاهر، تمای

های مرتبط با ورود مسلم به منزل هانی پن  از بنر مسنند قندرت     که در گزارشویژه آن

زیاد بر سر مسئله تحویل دادن مسلم، وگوهای هانی و ابن هنین گفت نشستن عبیدال و هم

سنلم در خاننه هنانی    گردد. منابع دربناره مسنئله سنکونت م   نشانی از دعوت مشاهده نمی

 کنند:  گزارش می
 چو  مسلم به نزد هوانی رفوت و از او درخواسوت کورد توا در نوزد او پنواه        

 ام گیرد. هانی گفت: بوا ایون کوار مورا بوه دشوواری انوداختی و اگور وارد خانوه         

 داشوتم کوه از مون منصورف شووی ولوی اکنوو  بایود از         نشده بودی دوست می

                                              
 .253، ص8، جالبدایة و النهایةفثیر، . ابن1
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  1مهده این کار برآیم.

زیاد، وقتی او هانی را به د یل پناه دادن مسلم شماتت کنرد. هنانی   ارویی با ابندر روی

پاسخ داد که وی از مسلم دعوتی برای حضور در منزل خویش نداشته اسنت و مسنلم بنه    

 ،سعد بر آن است که امام حسیندر این میان، تک گزارشی از ابن 2وی پناه آورده است.

این نقل، افنزون بنر تنک گنزارش      9سفارش کرده بود.مسلم را به سکونت در منزل هانی 

 اسنت کنه بنا توجنه بنه شختنیت مسنلم        بودن از بعد دیگری قابل نقد است و آن اینن  

بنند نبنوده اسنت و وارد مننزل      هگونه است که وی در ابتدای ورود به سفارش امام، پنای 

 دیگری شده است؟ 

با توجه به مطا ب یاد شده، ورود ابتدایی مسلم به خانه هانی پذیرفتنی نیسنت. ا بتنه    

-ها فارغ از منزلجایی مسلم به منزل هانی، این گزارش توان ادعا کرد که به د یل جابهمی

 اند. گاه اول، این مطلب را بیان کرده

 سکونت در منزل مختار . 3-3-3

که مسلم در منزل مختار سکونت کرده بود. در حا ی  شود در منابع، بیشتر مشاهده می 

های کا بد شنهری  های تاریخی و دادهها با اطالعات برآمده از دادهکه این گونه از گزارش

کوفه، تناسب و هماهنگی  زم را ندارند. نخستین مطلبی که بیان گردید رعایت احتیاط و 

یخی حضور مسنلم در کوفنه اسنت، امنا     های تارکاری اصلی بود که بر آمده از دادهپنهان

حضور مسلم در منزل مختار و رفت و آمدهای شیعیان به سبب پیونند دامنادی مختنار بنا     

                                              
؛ طبنری، 336، ص1، جکتاب جمل مون انیواب األشورا ؛ بال ری، 133، صالخبارالطوال. دینوری، ا1

 .361، ص5، جتاریخ االمم و الملوک
؛ طبنری 339، ص1، جکتاب جمل مون انیواب األشورا ؛ بال ری، 139، صالطوالالخبار. دینوری، ا2

 .366، ص5، جتاریخ االمم و الملوک
 .558، ص21، جالکبری الطبقاتسعد،  . ابن3
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هنای شنیعیان را    توانست خطر احتما ی آشکار شدن برنامه بن بشیر، حاکم کوفه می نعمان

 تقویت کند. 

بنن  ره دختنر نعمنان   بن جندب و عم ةثابت دختر سمرافزون بر این در خانه مختار، ام

بشیر که همسران مختار بودند، حضور داشتند و پدر هر دو از کارگزاران و وا ینان دسنتگاه   

در روزگار حکومت زیناد بنر کوفنه و بتنره از جاننب معاوینه،        ةخالفت اموی بودند. سمر

 ، حاکم کوفه بود. ق 16و نعمان در زمان حضور مسلم در سال  6جانشین وی در بتره بود

در  ثابنت  امهای مختار پذیرفتنه شنود،   که اگر همراهی عمره با اندیشهتوص آنبه خ

ها آمده است که پن  از کشنته شندن    اندیشه با مختار همسو نبوده است  زیرا در گزارش

( همسران مختار را فراخوانند و از ایشنان تقاضنا کنرد از     ق 62بن زبیر )د. مختار، متعب 

ای صا ح از بندگان خندا خوانند و   نجست و مختار را بنده مختار برائت جویند. عمره برائت

که نظر من در مورد مختار همان است که شنما  با بیان این ثابت امسرانجام کشته شد، اما 

  2گویید، خود را از مهلکه رهانید.در موردش می

هنین، حضور در منزل مختار با توجه به موقعیت مکانی بر آمنده از ترسنیم کا بند     هم 

کشاند، بلکنه  کاری را از جانب مسلم به ها ش میهری کوفه، نه تنها رعایت اصل پنهانش

سنازد.  گاه افزون منی جایی سکونت گیری او را در مرحله جابه احتمال شناخته شدن و دست

گاه ثقفیان که مختار در شمار ایشان بوده است در های کا بد شهری سکونتبر اساس داده

پشت مسجد کوفه واقع بوده است. این در حا ی اسنت کنه مسنیر     جهت خالف با قبله در

ورود از مکه و مدینه به کوفه به جهت جاننب قبلنه بنودن آن در تقابنل کامنل بنا محلنه        

 سکونت مختار بوده است. 

                                              
 .217، ص6، جهمان. 1
 .221، ص6، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 317، صالخبارالطوال. دینوری، ا2
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کرد تا به  بر این اساس، مسلم در ابتدای ورود به کوفه باید در نیمی از شهر حرکت می

توانست، احتمال شناخته شدن وی را بنه همنراه داشنته    مر میمنزل مختار درآید که این ا

جایی به د یل قرار داشتن محلنه منذحجیان در جاننب قبلنه      هنین به هنگام جابه باشد. هم

مسجد کوفه، مسلم جهت حضور در منزل هانی که بزرگ مذحجیان بود، دوباره باید نیمی 

 پیمود تا به این محله در آید.  از شهر را می

گینری   که در این مرحله با توجه به حضور عبیندال و تنالش بنرای دسنت     ه آنبه ویژ

داد. اینن   گیری مسلم را افنزایش منی   مسلم، پیمودن مسیری طو نی در شهر، خطر دست

بن ما ک اشتر که در شنمار   ای بود که در آغاز قیام مختار مشاهده شد  زیرا ابراهیممسئله

مختار بایند همنراه منردان تحنت امنر خنود، فاصنله        نخعیان مذحج بود برای پیوستن به 

پیمود و در این مسیر در کمنین   گاه مذحجیان تا منزل مختار در محله ثقیف را میسکونت

بنندی  رینزی زمنان   های حکومت گرفتار شد. این ماجرا سبب گردید مختار از برنامهشرطه

 6شده، یک شب زودتر اعالم قیام نماید.

اند در راستای تحلیل مسئله بنه کنار آیند، نقنش مختنار در      توماجرای دیگری که می 

هنای مننابع در   بن زیاد بنا مختنار اسنت. داده   همراهی با مسلم و روش رویارویی عبیدال 

کننده یکدیگر نیستند. از سویی آمنده اسنت    ارتباط با حضور مختار در حرکت مسلم، تریید

کنرد منانع    نار مسلم بود و تالش منی که مختار به هنگام حرکت مسلم با بیرقی سبز در ک

های کوفه شود. بننابراین، پن  از سنرکوبی    حرکت و اقدام عمرو بن حریث، رئی  شرطه

گیری مختار فرمان داد تا در پی او حرکت مسلم، عبیدال با مقرر کردن پاداش برای دست

  2افکند.برآیند و سرانجام او را به زندان 

                                              
 .11 – 28، ص6، جهمان. 1
 .382، ص5ج، همان. 2
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از سوی دیگر، سخن از آن است که هون خبر حرکت مسلم به مختنار رسنید، مختنار    

بیرون کوفه بود و زمانی که با پیروان خود، پ  از مغرب به کوفه درآمد به این سبب کنه  

یاران مسلم پراکنده شده بودند با پیشنهاد امنان عمنرو بنن حرینث و شنفاعت او در ننزد       

 منابع درباره ادامه ماجرا می نویسند: عبیدال به زیر پرهم او درآمد. 
هنگام مختار را به نزد م یداهلل بردند. م یوداهلل او را گفوت: آموده بوودی     ص ح

مسلم را یاری رسانی؟ مختار در پاسخ گفت: من چنین نکوردم و دیشوب را زیور    

پرچم ممرو بن حریث به ص ح رسانیدم. ممرو بر صدق گفتار مختار شوفامت داد  

ا پذیرفتن شهادت ممرو پ  از مضروب ساختن مختار دستور داد وی و م یداهلل ب

 1را به زندا  افکنند.

این موارد در حا ی است که بسنده کردن به زندانی سناختن مختنار بنرخالف شندت      

رسانان مسلم گزارش شده است. در مننابع آمنده   عملی است که از عبیدال نسبت به یاری

بن صلخب که تنها قتد پیوستن به مسلم را داشتند   ةماربن یزید و عُ است که عبداألعلی 

-حتی اگر حضور مختار در کنار مسلم پذیرفته نگردد، هگونه می 2شدند.گیر و کشته  دست

توان پذیرفت که مختار در سکونت دادن به مسلم و جمع آوری نینرو نقنش آفنرین بنوده     

ی دست به شمشیر نبنرده اسنت از   است، اما عبیدال به این د یل که مختار فقط در درگیر

 وی بگذرد. 

رفتن مسنلم بنه خاننه مختنار، امکنان       های گونهبه د یل عدم بیان نام راویان گزارش

ای دیننوری، طبنری،   ه رسد گزارش بررسی نام و نشان راویان میسر نیست، اما به نظر می

همگنی برآمنده از   گویند،  مختار سخن می  اعمم که از رفتن مسلم به خانه شیخ مفید و ابن

مختنار    کند که مسلم به خانه ها راوی بیان مینقلی واحد هستند  زیرا در تمام این گزارش

                                              
 .592 – 567، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 399 – 396، ص6، جاالشرا  انیاب. بال ری، 1
 .397، 391، ص5، جهمان. 2
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در  6ای که در زمان گزارش واقعه، منزل مسیب ینا فرزنند مسنیب بنوده اسنت.      رفت. خانه

 گردند و نهند که به نقلی واحد باز میها این احتمال را فراروی می عمل، تمامی این گزارش

 تواند اعتبار آن را بیشتر به ها ش بکشاند.این مسئله می

  سجةعوسکونت در منزل ابن. 3-3-4

هایی که از حضور مسلم در منزل مختار سنخن   ها در برابر گزارش این گونه از گزارش

گویند در منابع حضور کمتری دارند، اما باید دانسنت کنه نقنل خبنر در مننابع دینرین        می

هنای  مسعودی و بازنگناری آن در مننابع سنده    مرو  ا ذهبو  خ طبریتارینگاشت، مانند 

توان به راحتی از آن گذر کرد. به ویژه ای که نمیپسین از جایگاه آن حکایت دارد. به گونه

های کا بد شهری کوفه، همسانی بیشتری با اینن  های تاریخی و دادهکه اطالعات دادهآن

 دیگر دارند.های ها نسبت به گونهگونه از گزارش

-کنه حضنور مسنلم در مننزل ابنن      ها باید گفت پوشانی دادهدر مسئله همسانی و هم 

با رعایت اصل احتیاط همسوتر است  زیرا این احتمال کنه مننزل افنرادی، ماننند      سجةعو

بن صرد و مختار به د یل جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشنان از جاننب جاسوسنان    سلیمان 

 بیشتر بوده است. حکومت تحت نظر باشد، 

  سججة بنن عنو   های کا بد شهری کوفه، موقعیت مننزل مسنلم   هنین بر اساس داده هم

 گاه اسدیان در جاننب قبلنه مسنجد    اسد بوده است به این د یل که سکونتکه از قبیله بنی

توانند   و نزدیک به مسیر ورودی کوفه به طرف مکه و مدینه بوده است، نشنان از آن منی  

 پیمنوده    تنرین زمنان ممکنن و کمتنرین فاصنله      بن عقیل در سریع داشته باشد که مسلم 

 سججة بن عنو  شده در کوفه، به هنگام ورود به شهر از مسیر مکّه به کوفه وارد منزل مسلم

 شده است.

                                              
بن مسیب، مفید آ  را منیی  داید. طبری آ  را منیی مسلم  . در حالی فک دینوری این منیی را ا  آ  مسیب می1

 دایند. بن مسیب می الم اعثم آ  را منیی س بن مسیب ن ابن سلم 
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جا که گیری مسلم و از آن گیری عبیدال برای دست جایی با توجه به پی در مسئله جابه 

اسند قنرار    بننی   های کا بد شهری در کننار منطقنه  کونت مذحجیان بر اساس دادهمحله س

دهد  زیرا ننه  مندی او را نشان می داشته است، انتخاب منزل هانی به وسیله مسلم، هوش

  جایی با سرعت و با کمترین فاصله گاه به خانه هانی، این جابهتنها به هنگام تغییر سکونت

ای هنانی در صنورت کشنف    رفت، بلکه به د ینل جایگناه قبیلنه   پذیپیموده شده انجام می

کنرد کنه از تنوان    گاه مسلم، موضوع در پناه هانی بودن این امکان را فنراهم منی  سکونت

 ای که هانی به هنگام روینارویی  نظامی مذحجیان در برابر عبیدال بهره گرفته شود. نکته

رو  زیناد بنا شمشنیرهای منذحجیان روبنه     با تهدیدهای عبیدال بر آن ترکید داشت که ابن

  6خواهد بود.

بنه عننوان فنرد     سججة بن عنو آفرینی مسلم هایی که از نقششایان توجه است، داده 

داری فرماندهی عهده در کنار گزارش 2گویندمسئول امور بیعت شیعیان با مسلم سخن می

و اعتمناد   سججة عو نشان دهنده اهمی ت جایگاه ابن 9بخش مذحج و اسد در حرکت مسلم

ای که این اعتماد مسلم را بر آن داشته بود در ابتندای ورود در  مسلم بر او هستند. به گونه

 منزل او ساکن شود.

 سججة بنن عنو  بن عقیل در ننزد مسنلم   های گونه سکنا گرفتن مسلم تقویت گزارش 

که هرا با ینهای مطا عاتی و پژوهشی جدیدی را فراروی محققان قرار دهد. اتواند افق می

در کوفنه و   بینت  آفرینی بزرگانی از شیعه در شورآفرینی میان پیروان اهنل وجود نقش

که هرا رود؟ دیگر آنمی سجةعو ، مسلم به خانه ابنزمینه سازی دعوت از امام حسین

ها فزوننی دارنند بنرآن    های دیگر گونهها که در شماره بر تعداد گزارشای از گزارشگونه

                                              
 .368، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 .361ن ص 358، ص5، جهمان. 2
 . هما .3
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هنای  توانند برآمنده از تنالش   مسلم به خانه مختار رفته است؟ آیا این امر منی  هستند که

آفرینی وی در حوادث قیام کربال یا پوششی بر افزون ساختن نقشپیروان مختار به جهت 

در مناسنبات   سججة که سکونت در منزل ابن عنو ها تحلیل گردد؟ در آخر آنبرخی سستی

 هه ترثیری داشته است؟  مام حسینرسانی به ا شیعیان کوفه در امر یاری

 نتیجه. 4

بن عقینل در مننزل مختنار بنه     های مطر  در مسئله سکونت او یه مسلم ها و شبههابهام

دهند. در استقرای اطالعنات  ای هستند که  زوم پژوهش در این موضوع را نشان میگونه

سکونت  هار گونههای تاریخی در سکنا گرفتن مسلم بر همنابع کهن مشخص گردید، داده

 هستند. استوار  سجةبن عوبن اعور و مسلم ، شریک ةبن عرودر منزل مختار، هانی 

های تاریخی و کا بد شهری کوفنه،  ها با اطالعات برآمده از دادهدر تطابق این گزارش

های ساختار شهری در هماهنگی بیشتری با داده سجةعو ابن نزلماخبار سکونت مسلم در 

بن عقیل ر نهضت عاشورا است. بنابراین، با وجود شهرت سکونت مسلم کوفه و دیگر اخبا

 قابل دفاع است. سجةبن عو مسلممنزل در منزل مختار، سکونت او در 
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