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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد ششمجلسه 
مادر امام باقر علیه الصالة و 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 یالمو َارواُح الع یروح نیالّله ِفي األ

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

 
 ..د.حظه می فرماینسالم علیکم، با عرض ادب به محضر همه سروران، عزیزان، خواهران و برادرانی که این برنامه را االن دارند مال

رسیدیم به  ،پیرامون زندگینامۀ مادران چهارده معصوم علیهم الصالة و السالم داشتیم شما ر دنبالۀ سلسلۀ عرائضی که خدمتد
ام » ایشان را که هستند« فاطمه بنت الحسن». این بانوی محترم علیهم الصلوة و السالم و همسر امام زین العابدین ر امام باقرماد

 توضیح می دهم. که می گویند، هم «عبدالله
 

 ازدواج عموزادگان
م و این از نظر علمی ه ؛فوق العاده رواج داشت آن ها در بین ائمه و نزدیکان ،زادگان یعنی عمو ،ازدواج بین دختر عمو و پسرعمو

 اینکته ینا و .ازدواج دخترعمو و پسرعمو بیشتر از نظر علمی مورد تایید است ،ای است که در ازدواج نزدیکانمسئله ثابت شده
که  بوده رایج اماالی قدیم از که است المثلی ضرب این و است ملموس برایشان کنند،می مالحظه را برنامه این ی کهعزیزان که است

آن نکته ای که راجع به ازدواج نزدیکان ، اما کردمعرض یک مسئلۀ رایج  عنوان بهرا  این حاال«. عمو...پسر و   عمو دختر عقد»
 .این مراقبت ها نسبت به دخترعمو و پسرعمو کم ضررتر و کمتر است ،هایی در مورد ازدواج نزدیکان وجود داردمراقبت مطرح شد و

اًل خود مثهمانطور که در گذشته هم بیان آن گذشت  .لیهم السالم این معنا فراوان استکنیم که در بین ائمه عو مالحظه می
سید به ر  در واقع می آن ها اما نسل ،نبودند مستقیم یدختر عمو و پسرعمو  هرچند ،امپیامبر با حضرت خدیجه سالم الله علیه

به همین و  د؛ودنب آمنه به همین نسبتجناب  ایشان عبدالله با مادر پیامبر جناب به همین نسبت پدر از طرف دیگر ،«عبدمناف»
وجود داشته سئله ولی باز هم این ماست. بوده نیز نسبت جناب ابوطالب با فاطمه بنت اسد که البته نسبت عموزاد گیشان نزدیکتر 

 است.
 
 «فاطمه بنت الحسن»یا  «ام عبداهّٰلل»

هم  امام حسن مجتبی علیه الصالة والسالم است؛ و حضرت اباعبدالله علیه الصالة والسالم دو فرزند دختر به نام فاطمه داشته
 ؛گه دارندزنده ن خود حضرت فاطمه سالم الله علیها را می خواستند نام مادر آن ها فاطمه بودند؛ زیرا رزندان دختر که داشته به نامف

ه به خاطر آن هدفی ک که زنده نگهداشتن این یاد باعث می شد ،ن فاطمه زهرا سالم الله علیهابه اعتبار اینکه عالوه بر عظمت شأ
ا فدا ر  له علیها برای این اهداف جان خودهمان طور که حضرت فاطمه سالم ال ؛باقی بماند ،زندگی کردن و شهید شدند ،آن هدف

آن وقت امام حسن علیه السالم هم فرزندان دختری داشته به نام فاطمه، اباعبدالله هم فرزندان دختری به نام فاطمه داشت  !کرد
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العین معروف بری یا حور جالب این است که حضرت اباعبدالله فاطمه ای داشته که در تاریخ به نام فاطمه بنت الحسین، فاطمه کو 
به همان نسبت امام مجتبی هم فاطمه ای  ؛رسد نسل سادات طباطبایی هم به او می و می شود، «حسن مثنی»همسر  است که

داوند اولین فرزند خعلیه السالم، عدها پس از ازدواج با پسر عمویش امام زین العابدین گفتند که بداشته که فاطمه بنت الحسن می
به و ، «باهر عبدالله»به  می شودره بوده و نورانی بوده معروف این عبدالله چون سفید چه ؛اسمش عبدالله بود ،پسری که به او داد

یا  «ام عبدالله» ،راین مادر امام محمد باقر علیهم الصالة و السالمبناب «.ام عبدالله»گفتند همین دلیل به فاطمه بنت الحسن می
 بوده است.علیه السالم  امام زین العابدین در واقع دخترعموی است که« فاطمه بنت الحسن»
 

 آل حسن علیه السالم صدیقۀ
شهادت امام ز بعد ا ند،بودعلیه السالم امام مجتبی  خود روحی چون تحت تعلیم و تربیت پدر از نظریشان ، اعزیزان عنایت کنند

فرزندان امام حسن  رازی ؛آیددرمیعلیه السالم لله تحت تعلیم و تربیت اباعبدا ،یعنی این دوشیزه ،این خانومعلیه السالم مجتبی 
حسین علیه السالم قرار  امام خود تحت تربیت عموی، هجری 05صفر سال  ۸۲در  خود بعد از شهادت پدر ،علیه السالممجتبی 

بعد ما داریم که به قدری این دوشیزه اهل دیانت، اهل تقوا، اهل علم، اهل تفسیر، اهل  است. خیلی تاثیر داشته این؛ و می گیرند
الة و امام صادق علیه الص به نحوی که ...؛نکات و ظرایف و مسائل قرآنی بود که به یک منزلت های روحی دست پیدا کرده بود

م تدرک صدیقة ل»، دند می گوینرا دار  خود یعنی مادربزرگ «کانت امی فاطمه...:» فرمایندمی خود  الم در مورد مادربزرگالس
اشت که به مقام صدیقین رسیده مقام و منزلت روحی د فاطمه بنت الحسن به قدری مادربزرگ من «فی آل الحسن مثلها

م امام حسن ختران عمویصدیقه ای بود، به مقام صدقی رسیده بود که مانند او در دیعنی به صدیقه شهرت پیدا کرده بود،  ...!؛بود
سائل خیلی م و در بیان جزئیاتو ایشان در بیان مطالب،  همچنین دارد که .«لم تدرک فی آل الحسن مثلها» ...؛مجتبی نبود

  .العاده بودندفوق
 

 اسیر کربال
صالة دباقر علیه ال. چون امام محماستسیران هم حضور داشته ، یعنی در صف ااست ین خانم بزرگوار جزء اسرای کربال هم بودها

می  هم بعضی از منابعو ، است متولد شده ۷۵برای اینکه ایشان در اول رجب سال  -اند  ساله بوده ۴در ماجرای کربال  ،و السالم
 یک طفل چهار ساله بوده یکایشان، در ماجرای کربال  ؛-ه اند ام عبدالله متولد شد خود از مادر ۷۵سوم صفر سال که در گویند 

آن  و ده،آن قضایا را دی اند؛ آن مسائل را دیدهاند و ، در ماجرای کربال بوده نیز فاطمه بنت الحسنام عبدالله یا  ایشان مادرو ، اند
و در  ه اندگرفتو شهیدان کربال مجالس می خود امام زین العابدین برای پدر ،گردندبرمیمدینه  اسرا  بهوقتی  کشیده.سختی ها را 

در آن مجالس زنان هم بودند و در بین زنان هم  .ائه می دادنداشعارشان را ار  و خواندندآمدند میآن مجالس شعرای اهل بیت می
از مدینه  را ه علیهالحضرت زینب سالم ال در واقع بودند؛ البته، ایشان متولی تا زمانی که حضرت زینب سالم الله علیها از دنیا رفت

آن موقع ام البنین مادر ابوالفضل و فاطمه بنت الحسن یعنی مادر امام محمدباقر  زدند. چون سخنان روشن گرایانه می ،کردند تبعید
و این نشان  ؛کربال بودند شهیداِن  بزرگداشِت  ی زنانه آن مجالِس  «مجلس گرداِن »به قول زبان امروزی ما  ،السالم علیهم الصالة و

به الم علیهم الصلوة و السامام زین العابدین  ایشان همسربه همان اعتبار که  . در حقیقتدهد که ایشان چقدر نقش داشتندمی
 اند.این نقش را داشته  ،ایشان هم در بین زنان ،کردتبیین میاصطالح وقایع و حقایق کربال را 
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 فقاهت و علم ایشان
طول زندگی با حضرت امام زین العابدین و تربیت فرزندی مثل امام باقر علیهم الصالة و السالم که این  نکته بعدی این است که در

دران که در سایر همسران اهل بیت و مااست برابر با همان الگو و اسلوب و سیره ای  ،شیوه رسیدگی به زندگی ،بزرگواران بودند
 خود داندگی در منزل و خانه به فرزنیعنی عالوه بر رسی ؛ین را مالحظه می کنیما است؛ و ما بودهعلیهم الصلوة و السالم اهل بیت 

ین نیست ا بودند. این یک درسی برای اجتماع ما دارد که لزوماً نیز درضمن اهل فقه و فقاهت و حدیث  ،و رسیدگی به زندگی عادی
امل مهمترین ع ،عارف الهی را کسب کردن در زندگیهمین دروس و م !..؛ خیر....مدرک بگیرد و فالنو که مثاًل یک خانمی برود 

ر خانه داحیانًا و است! به دلیل فرزند نیاوردن یا کم فرزند آوردن  ، و آنن جامعه ما را تهدید می کنداال. خطری وجود دارد که است
برای یک  اما محور الزم است، که در جای خودرفتن، درس و امثال اینها و مسائل زندگی و مسائل  بند نشدن و دنبال مسائل دیگر

کل می که شاصل و اساس و ریشه توسط بانو و مادر خانه است  ،چون در موضوع تربیت !است موضوع تربیت وخانه ، خانم منزل
ع آنچه که از مناب؛ کنیمو این موضوع را ما در زندگی مادر امام محمد باقر علیهم الصالة و السالم به وضوح مشاهده میگیرد، 

مسلمًا برای ما  ،دبدین علیه الصالة و السالم داشتنکه با امام زین العاای یخی برای ما بر می آید این است که در طول زندگی تار 
امام زین العابدین و از علم فرزندشان امام باقر علیهم السالم  انن محیط مدینه ایشان ازعلم شوهرشمسجل است که در هما

 ند.استفاده می کرد
 

 تاریخ رحلت
چون ؛ دانیممی ی که عرض شد رااما این مقدار اند؛ رحلت کرده  چه زمانیدانیم نمیو ما تاریخ رحلت این بانو برای ما مبرهن نیست 

آن حاکم  ،مراقبت می کردند که به اصطالح وانی بود که باید مراعات یعنی دور ، بود «تقیه»به سر می بردند که دوران  در دورانی
م این ها نتوانند با مرد و بگیرند که این ها را محدود کند، آن هاو بهانه ای از  ْک زَ د به زبان امروزی ما گَ نتوان، زمان، سلطان زمان

 .نتوانند شاگرد تربیت کنندو ارتباط بگیرند، 
 

 سختی ها و سیره عملی
انوی بطرف به امام معصوم می رسید و این  از دو ایشان اقر علیه الصالة و السالم که نسلسعادت بزرگی بود برای امام ب اما این

 علیه الصلوة و امام مجتبی خود از ماجرای شهادت پدر است؛ قطعًا سختی های بزرگی را دیده خود محترم در طول ایام زندگی
این  که ،مثل قاسم بن الحسن، مثل عبدالله بن الحسن ایشان که چند تا از برادران ؛ش در کربالو ماجرای شهادت برادران السالم
 بودند. ه و دوران سختی ها را به چشم خود دیدهدیده، دوران اسارت را به چشم خودش دید را به چشم خودوقایع 

قدر ما گوید که چاین است که گاهی یک نفری می .داردوجود که در زندگی برای من و شما است این سختی ها یک سیرۀ عملی 
ن بندگان خدا که بهتریکه یم التفات داشته باشید یگومی ؟!وری هستیم و فالن...ط زندگی ایندر  چقدر ؟!چقدر ؟!سختی بکشیم

در طول زندگی خودشان چقدر سختی ها، اسارت  آن ها ، که می بینیمبودندهای ایشان  خانواده ،پیامبرانو بعد از ائمه طاهرین 
دوار آوریم و امیبه دست می ناز زندگی این بزرگوارا ما است کههایی  ها درس را تحمل کردند. این مختلف ها، شهادت ها و مسائل

 الله سرمشقی برای همه ما باشد. شاء هستم که ان
  ینرِ اِه ط  ال ِه آلِ  َو  دٍ م  َح مُ  یلَ عَ  هُ الل   یل  َص  َو 

 


