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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد پنجمجلسه 
مادر امام زین العابدین علیه السالمموضوع:  

 *** تدوین شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ٍد َو آِلِه الط   َدَنایِّ َس  یالّلُه عل یو َصل   نیَالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالم رض ةُ ی  َبق َمای  ِس  َن یبیِّ ُمَحم 

َ
ِلُتَراِب  َن یلعالمو َارواُح ا یروح نیالّله ِفي األ

ْعُن َعلَ  عداِئهم أجمع یَمْقَدِمِه الِفداء والل 
َ
َن األِن إلَ  نیأ  نیالدِّ  وِم یَ  یمِّ

 
 م...سالم علیک

رسیم به مادر  می ،مادران چهارده معصوم علیهم افضل الصلوة و السالم داریم هنام در ادامۀ سلسله گفتارهایی که پیرامون زندگی
 امام زین العابدین علیه السالم.

 
 سالم الله علیها «بانوشهر »

 مادر ایشان اند کهگفته ،التفات بفرمایید آنچه که در تاریخ شهرت دارد و منابع تفسیری و حدیثی و تاریخی برای ما بیان کردند
افرادی اهی گ ،ن شرایطدر آن دوره که دورۀ گسترش مناطق اسالمی بود و شرایطی بود که به خاطر آبوده است. یک دوشیزۀ ایرانی 

ر به این در آن بزرگوااین است که ما مشهور ،در منابع .مسلمان راه پیدا می کردند به صورت اسیر به مناطق دیگر و مناطق عربِی 
یا یکی از دختران صاحب منصبان ساسانی و افرادی که شهرتی داشتند و معروفیتی داشتند وارد  ،نیاندربار ساسا از که یا شکل

هور در اما مش ؛نده اگفت «شاه زنان»و  «جهان بانویه» ،«شهربانویه»نام او را  که ؛شود و وارد شهر مدینه می شودمناطق عربی می
 است. «شهربانو»در متون  منابع و
! صاًل و ابداً ا !ندارد است،ری مدفون  یی که در شهر« بی بی شهربانو»هیچ ارتباطی با این  ،این شهربانوکه عرض کنم البته 

د و او به جای یبگوچیزی را  امام حسین به او گفتکه کنند، ل مینقدر کربال که کنند که طبق آن ماجرا ه نقل میماجرایی هم ک
 تاریخ دره ک گویم می گاهی ،ما قول به است! سرایی داستانکه  است معلومو  است، داستان ها این ،«یا کوه»مثاًل  آن گفته است

ین االن ا واست  شده بررسی و تحقیق ها سال کنم می عرض دارم که هایی این !ندارد واقعیت اند وآورده در ها ایناما د، ان آورده
 .کنممی عرض مطالب را خدمت شما

 
 روایات و ادله ی دیگر

و  ایهادل ،داریم قرائنی ما موضوع این کنار در اما ،نیست هم بحثی جای و که ذکر شد همان است مشهور نقل و مشهور روایت
 ،«الفهَس » ؛آن بانو را چند جور در روایات گفته اند است؛ مادر آن حضرت یک بانوی دیگری بوده ،دهدمی نشان که داریم روایاتی

آنها  ،در واقع مثل همسر ،صاحب آن خانه ایی که وارد خانه ای می شدند وه آنیعنی  ،ام ولد .هم گفته اند «ام ولد»یا ، «ُسالفه»
 ووقتی که بچه دار می شد  در واقع ؛همسر بود نااما هم ،یعنی از نوع کنیز ،«ملک یمین»اما از نوع  ،را به همسری می گرفت

 وقتی !ماییدبفر التفات .داریم نیزاین روایات را  یشان،در مورد مادر امی شد. ام ولد  ؛ وشدخارج می از قید کنیز بودن ،می آوردرزند ف
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در  و در آن فتوح وها  در جنگ خیر! بلکه ...؛پایین بوده او زلت اجتماعیمن مثالً  که نیست این معنایش اصالً  ،«نیزک» گوییممی ما
 کی دارای خود، کشور درو  خود منطقه در خودش ،شد می ها مسلمان اسیر که خانمی آن بسا ای، اسالمی مناطق آن گسترش

در  این نکته دقت داشته اند که اگر کسیبه  ،بیت اهل مکتب در که است این جالب و ؛بود اطالق این جا آن در اما ...،بود منزلتی
 .شودباید بیشتر احترام  ،می آیدآن منطقه به این شکل  دروقتی  ،دارای منزلتی است بین قوم و ملت خود

 ؛ی شدمم وارد نمیوقت هم داشت اگر ؛شوم من فعاًل وارد آن بحث ها نمی خیر،چقدر قابل اعتناست یا  ی که داریماین روایات حال
ها هم و اصاًل این بحث ؛است «عام»ما مخاطب  این است که ما ت و فرضچون آن ها یک مقدار بحث های فنی خاص اس

 بیان می کنم.رسیده ام به آن در تحقیقاتم  کهرا آن چیزی . پس بنده ضرورتی برایش ندارد
 

 جمع بین روایات
 ما هرانت دانشگاه در .خیلی انسان فاضلی بود را؛ خدا رحمت کند مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی رضوان الله علیه

 من .نیست «انویهشهرب» ایشان، مادر که بود گفته و بود کرده تشکیک مسئله این در که بود فردی اولین ایشان .بودیم محضرشان
هم  وقعم آن من که این برای ،بود من پدربزرگ سن او سن -! استاد جناب که گفتم ایشان به رخ به رخ ،روز یک که یادم است

 من ؛نمدا نمی من گفت ؟کیست پس نیست که گویید می شمااگر  – خواندم می حوزویدروس  هم، ندماخو  درس دانشگاهی می
 ...؛بده ارائه شما گفت د!بده ارائه باید حل راه ، بلکهنشد حل راه  که این ،دانم نمی بگوید بعد و نیست بگوید کسی اینکه آقا گفتم

 ،ینالعابد زین امام مادر که گویدمی را این مجموع قرائنکه این نکته رسیدیم  بهو  کردیم بررسی و تحقیق ،مدیمآ هم ما
 دنیا از از  سرِ  - ما اصطالح به - زایمان از بعد اما .است درستقطعًا  است؛ و این مطلب «زنان اهش»و  «بانویه جهان» ،«شهربانویه»

و امام زین  ؛مادری می کندایشان  و در کودکی برای ،می کند بزرگ دیگر بانوی یک راعلیه السالم  العابدین زین امام ؛ ورودمی
 .مادر هبه او می گفتبه آن تعبیر العابدین 

ن معنا که به ای ؛به آن تعبیر درست استاین مطلب  ه است، کهبود «َسالفه»یا  «ُسالفه»یا  «ام ولد»در آن منابع آمده که مادر او 
 یعنی آن چیزی که بنده به عنوان یک -که ه نظر می رسد ب نداما مادری که از او متولد شو ؛کرد بزرگایشان را آن بانوی محترم 

 بوده زنان شاه ای  به این نتیجه رسیدم که مادر او حقیقتًا شهربانویه، جهان بانویه -ار می کنم دارم کحدیث در عرصۀ تاریخ و مورخ 
 .رودمی دنیا از ،دنشو می متولدعلیه السالم  العابدین زین امام که زا سرِ  واست 

 السالم لیهع الحسین اباعبدالله همسر واقعاً او  اما ه است.هیچ کدام ها نبودنه آن قضایا  ه است واصاًل در کربال بود نه بنابراین
 .شد علیه السالم نیز العابدین زین امام مادر و شد
 

 جواب یک اشکال
 که ای برهه آن درید، مستحضر  شماکه خود  ، همان طورزمان آن وضعیت و زمان آن و شرایط آن در باالخره اینکه مورد در اما

به عنوان  و بانوانی در جامعه به عنوان کنیز، ،و گسترش مناطق اسالمی اتبه خاطر همان فتوح ،یمکنمی را صحبتش داریم ما
، سایه ند، صاحبی نداشتند، کسی را نداشتشدنددر جامعه رها می ،زندگی نداشته باشند ها اگر بنا بود این ، وارد می شدند؛ کهاسیر

ه این مسائل ب ز این بحث ازدواج هابنابراین یک بخش ا !خوب اینکه امکانش نبود ؛شدفساد تولید میو در نتیجه سری نداشتند، 
س آن پخواستم مختصر جوابی به آن بدهم.  این نکته ای بود میاما  ،وارد این موضوع شوم من خیلی نمی خواهمکه  ؛برمی گردد

 .گفتم و توضیح هم دادم شما این بود که خدمتعلیه السالم نکتۀ اول در مورد مادر امام زین العابدین 
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و می  تقدیم ایشان می کردیم، کتاب را ما چاپ شد استاد بزرگ شهیدی زنده بود که بعد از اینکه کتابدکتر ای کاش مرحوم 
 انسان ؛علیه لهرحمةال .اجل به ایشان مهلت نداد ولی بالخره ؛شد ایشانحال میم و قطعًا هم خوشگفتیم که ما به این نتیجه رسیدی

 .استاد ممتاز بین المللی بودکه  ؛شناسندران این رشته ایشان را میدر تاریخ هم آثاری دارد و دانشو ؛ وبزرگی بود
 . علیه السالم پاسخ دادم راجع به مادر امام زین العابدیناین موضوع اول بود که 

 
 موحد بودن مادر امام زین العابدین علیه السالم

گویید که مادران چهارده معصوم پشت اندر پشت همه که یک کسی اشکال میکند که آقا مگر شما نمی ته دوم این استاما نک
آیین ت، و اسچون ایرانی بوده  و چه بوده است؟ اگر بگویید کهدین ا ،این خانوم اگر مادر امام زین العابدین بوده ؟!موحد هستند

کما اینکه  - و خدایییعنی د - بودند« ثنویت»ها قائل به زرتشتی است؛ در حالی که زرتشتی بوده او نیز ه، پسزرتشتی بود هاایرانی
در  -روح القدس  ،پدر ،پسر – سه خدایی و یعنی به مرور مسئله تثلیث ؛بودند «تثلیث»ها هم در آن زمان قائل به مسئلۀ مسیحی

ی که قائل چون کس !مشرک باشد؟ ،پس چطور امکان دارد که مادر یا یکی از مادران او نسل اندر نسل ؛ایشان جریان پیدا کرده بود
  !مشرک است ،سه خدایی است یا به دو خدایی

 نیز  الناو  –وجود دارد که البته هم اکنون این مسئله  – ممکن است یک نفر مسیحی باشدچیست؟ جواب این است که  جواب
 توضیح می او و برای ؟ید شما قائل به تثلیث هستیویگ میاو  بههنگامی که ولی  ،مسیحی است که شخصداریم در مسیحی ها، 

عقیده ات راجع به عیسی مسیح چیست؟ می گوید  ،یدویگمی ؛را قبول دارم «احد»گوید که من خدای می خیر!می گوید  ، اودهی
 است. در دین مسیحیت هرچند ،یعنی عقیده شخصی او این نیست است؛ که خداوند فرمودهطور همان  ؛بود و پیغمبر «بنده خدا»

 لزوماً  هک را موضوع این اصل ولی  ؛هحّد آن امری است علی اما  !چرا از آن دین در نمی آید و مسلمان شود؟ ممکن است بگویید که
چنین  لزوماً  ود،ب زرتشتی نفر یک اگر اینکه کما پذیرفت؛ نمی توان ،دارد قبول را مسیحیت عقاید همۀ ،بود مسیحی نفر یک اگر

 چیزی نخواهد بود.
ارند بتی کردم دیدم همۀ دانشجویان دصح یک گری زرتشتی بحث به راجع تهران دانشگاه های کالس از یکی در وقتی یک من

ن گفت که آقا بعد ایشان به م ؛گفتند آقا ایشان زرتشتی هستند؟ هشد هگفتم چو به یک دانشجو نگاه می کنند، من متوجه شدم 
ست اکه االن در اوستای تحریف شده  چیزیگفتم من تو را نمی گویم اما  ؟گویید که ما دو خدایی را قبول داریمشما از کجا می

أ شرها یک منش است؛ و« یزدان»یا « مزدااهور ا»یک منشأ خیرها که  ،عالم دو منشأ باید داشته باشد گویندآنها می ؛است... همین
 م مثاًل...نباشیبه این مطلب من و شما قائل  حتی اگرقائل به دو منشأ هستند، « مینوی»ها درعالم  پس آن ؛است «اهریمن»که 

و  ست؛ا توانیم بگوییم چون زرتشتی بوده پس قائل به دو خدایی بودهما نمیباشد، مادر امام زین العابدین اگر زرتشتی هم بوده 
ه خواهیم رسید، که ان شاء الل «ملیکا بنت یشوعا»یعنی عجل الله تعالی فرجه الشریف نکتۀ مهم این است که وقتی مادر امام عصر 

ن می بعد مسلماو ، مسیحی بوده است قبل آن ،علیه السالمآید به سامرا و همسر امام عسکری ایشان از منطقۀ روم وقتی می
عنی ی می شود؛« موحد»قع وقتی او مسلمان شد در وا او را به همسری بر می گزیند. شدن، آن امام معصومدر اثر مسلمان و  ؛شود

ی یعنی با حجت خدا دارد زندگی م ،عالوه بر این که چون با امام معصوم دارد زندگی می کند .ز عالم شرک به عالم توحید می آیدا
عیار می  ۴۲طالی ناب  ،ه آن مس وجودی اواصاًل کأنّ  عنی در اثر زندگی با آنهای -... آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند -کند، 
 بنابراین این هم از این نظر مانعی ندارد. ؛توحید ناب...آن هم ، «توحید»مس وجودی او می شود  ؛ وشود
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 دلیل نداشتن اطالعات کافی از زندگی اهل بیت علیهم السالم
ابن »ل اینکه مثاًل مث ؛«آل َبِویه» یا همان گوییم آل بویه مثل این که ما می است؛« هیْ بان وِ » ،بانویهالبته مستحضر باشید در واقع 

بوده است؛ که  «جهان بان ویه» در واقع« جهان بانویه» ؛ بنابر این«ابن باب ویه» و یا ،«ابن بابویه»را یک عده می گویند  «هوی باَب 
  .ویه که عده ای می گویند سیبویه مثل سیَب  ،اشکالی ندارداین مطلب  البته

که ما در مورد مادران چهارده  این است خدمت شما عرض کنم می خواهم راجع به حضرت جهان بانویه که نکته سوم و آخری
؟ یعنی ستمعنا یه چه تقّیه اطالعات کافی نداریم. کردندتقّیه میخود ل اینکه در زندگی معصوم سالم الله علیهم اجمعین به دلی

گاه می یعنی به دلیل اینکه، اغوت زمان بودندشاهان و سالطین و ط به دلیل اینکه دائما تحت تعقیِب  روشنگری  و ندکردمردم را آ
 جود داشت؛وها آن جاسوس در خانه و  نفوذی داشتند و بودندخود  طین زمانمورد تعقیب سال ،کردندشاگرد تربیت میو کردند می
 است. نرسیده خصوصی ائمه علیهم السالم به ما یکسری از جزئیات زندگی شخصی وین دلیل همبه 

-رساله دارد،   ۰۵تا  44ایشان نزدیک به  - رضوان الله تعالی علیه -است ری مدفون  ویه که در شهرببینید االن جناب ابن باب
گوید من یم خود های خود ایشان در بعضی از کتاب .صدوق «الفقیه من الیحضره»و صدوق،  «توحید» مانند -رساله یعنی کتاب

 ویهابن باب بکه توسط جناب کلینی، توسط جنا یعنی آن !م که آن کتاب االن در دسترس نیستاین مطلب را در فالن کتاب آورده ا
 آن بخش ۲نی یع !تیک پنجم اس ،هایی که به ما نرسیده نسبت به آناست، از ائمه به ما رسیده  ،و بزرگان دیگر -شیخ صدوق  -

 ر اثر آن،د حمله می کردند آن ها که به شهر ها ستمگران زمان اما دلیل اینکه این ها از بین رفت این است کهاست؛  به ما نرسیده
را  م ما بعضی از جزئیات زندگی ائمهویمی خواهم بگ. معلوم نیست این کتاب ها کجاست؛ و رفتاز بین می آن علماء هایکتاب

 .هم این است آن علتو نداریم 
انی که می وسنفوذی ها و جاس که این بود آن هابرای این که شرایط زندگی  شما. علت آن تقّیه است که گفتم خدمتپس یک 

ها را محدودتر  ینا ،کردنداگر اطالع پیدا می ؛ وکردندرا دستگیر می آن ها کردند، شیعیاِن طالع پیدا میاگر ا شان،آمدند در زندگی ای
یک علت هم این است که آثار و حرف هایی  .ل زندگی ایشان برای ما روشن نیستسری از مسائ به همان علت هم یک ؛می کردند

  .متأسفانه االن در دسترس ما نیست از آن یک بخشی است، ها به ما رسیده که از آن
 

 بازیابی حلقات مفقودۀ تاریخ
ارائه دادم این است که به اصطالح یک دیدگاه و نظریه جدیدی  ،کار می کنمدر این زمینه سال هاست  که بنده با این حال

 است، و آمده لوج تا یک جاییکه ؟ یعنی یک ماجرایی در تاریخ داریم هیعنی چ نام گزاری می شود؛« بازیابی حلقات مفقودۀ تاریخ»
 و بناهای باستانی که می آیند بازسازی می کنندمثل این آثار و  .بعد از یک جایی ادامه اش آمده است، و از یک جایی قطع شده

 نه این !میه اایم این وسط آن خبر مفقوده را بازسازی کردما هم آمده ؛کنندیک کارهایی می ، وکننداضافه می آن هایی به کاشی
، مثاًل طلبم رای روشن شدنزنم بیک مثال ب ؛گوید که این اتفاق افتاده استقرائن دارد به ما می بلکه ،که از خودمان در بیاوریم

انمی مانده دید یک خآن گاه ، م الله علیها بود گفت همه خانم ها بیرون بروندپیامبر زمانی که شب عروسی و زفاف حضرت زهرا سال
به ام ایمن گفت چرا نرفتی؟ گفت خدیجه سالم الله علیها به من گفت که شب زفاف حضرت زهرا  ؛است« ام ایمن»که دید است، 

  .بعد پیغمبر گریه کرد ؛باشاو نزد تو  ، پسخواهد دخترم مادر می
 تاریخ می گوید که در مدینه بوده ؟!فاطمه بنت اسد آن موقع کجا بود ...؛است که من یک سوال دارم اینجا حرف من این حال

توانیم قبول کنیم؟ چطور می شود این موضوع را پذیرفت؟ فاطمه بنت  نباشد؟ چطور می خود شود در عروسی پسر میآیا ، است
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 فاطمه بنت اسد زنده بود و در مدینه بوده جری،دوم ه اسد در سال دوم که امیرالمؤمنین داماد شده یعنی روز اول ذی الحجه سال
حضرت زهرایی که پدر حضرت  -خود  در عروسی عروساینکه  باشد. در عروسی پسرش نبوده وقت چطور امکان دارد که آن است؛

 این ؟مانده باشدام ایمن  ه باشد ورفت اوچطور امکان دارد؟  نبوده، - زهرا و خود حضرت زهرا در خانه فاطمه بنت اسد بزرگ شدند
بازان اموی  یاستبا توجه به اینکه دست س ،بنده به عنوان مورخ دیدم ؛ک چیزی از اینجا برداشته شده استجا معلوم می شود ی

ن حلقه آ .چار این تحریم شدیمجا هم د این د،وری خواسته تحریف کنطبوط به امیرالمؤمنین بوده را یک که مر هر چیزی  و آمده
 آن شب در عروسی - زنند حرفی نمی منابع تاریخیدر حالی که  –ام که به احتمال فراوان آمده ام گفته ؛ینهممفقوده یعنی 
 رأت گفتماین را با ج ایشان بوده است.یعنی به عنوان مادر در کنار بوده؛ و کمک کار است فاطمه بنت اسد هم بوده  ،امیرالمؤمنین

 . «بازیابی حلقات مفقوده در تاریخ»گویند می ؛ به اینامام ایمن را هم نفی نکرده ،در عین حالو 
ا ی «بان ویه شهر» یا «جهان بانویه»یا  «جهان بان ویه»ما بخواهیم در مورد مادر امام زین العابدین حضرت اگر بنابراین 

 ؛ز نداریمهیچ چی از آن بعددر مورد چون قبل را داریم، ولی  ؛دهدینمبه ما متأسفانه منابع هیچ راهی  ،صحبت کنیم «شهربانویه»
وید که بعد از آن موضوع زنده نبودند و چون ما روایاتی داریم که در حال تولد امام زین تمام قرائن می گ اما اجمااًل می دانیم که

این  همان بانوی مکرم و معظم بودند و خالصه ،با این ترسیم معتقد می شویم به این که مادر ایشان ،العابدین مادر او از دنیا رفت
 شان پیدا شد.ای افتخار و سعادت برای

  ...الطاهرین آله و محّمد علی الله صّلی و
 


