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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد دهمجلسه 
 علیه الصالة والسالم جوادمادر امام موضوع:  

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

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

بیَن  یِّ ٍد َو آِلِه الطَّ َدَنا ُمَحمَّ ی الّلُه علی َسیِّ رضین روحی و َارواُح العالمیَن لِ َالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالمین و َصلَّ
َ
ُة الّله ِفي األ َما َبقیَّ ُتَراِب ِسیَّ

ین َن األِن إَلی َیوِم الدِّ عداِئهم أجمعین مِّ
َ
ْعُن َعَلی أ  َمْقَدِمِه الِفداء واللَّ

  
 مشاهده می کنند.  مۀ عزیزانی که این برنامه راسالم علیکم عرض ادب و احترام دارم به محضر ه

 
 «نوبه»مبارکه از بانویی 

رسیم به  می ،در ادامۀ مباحثی که پیرامون تاریخ و زندگی نامه و معرفی مادران چهارده معصوم علیهم الصالة و السالم داشتیم
ی، به مروز ا که در شرایطبودند؛  «نوبه»از منطقه ایشان الصالة والسالم.  مادر امام جواد علیه ،سالم الله علیها «خیُزران»حضرت 

یشان از داریم که ا نیزدر بعضی از منابع  است. و جزئی از حدود سودان امروزی بوده ؛گفتندمی «نوبه» یمقددر قا فریآاز  بخشی
الله علیه  یهمسر پیامبر صل «ماریه قبطیه»بانویی که به نام  آنو  ،محدودۀ مصر بوده که قبطیان قدیم در آنجا زندگی می کردند

 بودند.از همان محدوده حضرت خیزران هم  .ماهگی از دار دنیا رفت ۸۱که در حدود بود وآله وسلم و مادر ابراهیم فرزند پیامبر 
امام رضا را  این لقببعضی از منابع داریم که  در رخت بسیار با برکتی است وکه داست، در آن منطقه اسم درختی  «خیزران»واژه 

 د.ریحانه و ُدّره هم گفته ان، موریسه والسالم به همسرشان دادند؛ چون اسم ایشان را در منابع سبیکه، نوبیه،علیه الصالة 
 ۱۸ًا در حدود تقریب ست و این کتاباده معصوم علیهم الصالة و السالم ما در کتاب مادران آسمانی که زندگینامه مادران چهار 

و  - از قدیمی ترین منابع -عمدتًا جناب شیخ مفید در کتاب االرشاد  ؛یمه اوردرا آ این مطلب منابع ،چاپ شده استسال پیش 
به اقی را ب بندهه ما منابع دیگری هم داریم اما البت .نقل کردندها را  اینعالمه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بحاراالنوار هم 

تقریبًا از همین مجموعۀ تحقیقاتی ما را  برنامه ها ارائه می شودی که در این مطالب ارجاع می دهیم.مادران آسمانی  همین کتاب
 . مکردتتان عرض خدم که تبدیل شد به همین کتاب مادران آسمانی آنیم و ه اسال پیش انجام داد ۱۱که حدود 

 
 کنیز حضرت زهراء سالم الله علیها« فضه نوبیه»جناب 

 ،فضه که اسمش برای عزیزان آشناست ؛است «فضه»را داریم حضرت  او ما در تاریخ اسم ویکی از کسانی که اهل نوبه بوده 
فضه نوبیه  ؛یک منطقۀ نام آشنایی است ،قه نوبهمنطمنظور این است که  است. حضرت زهرا سالم الله علیها بودهکنیز و خدمتکار 

ست؛ ا به منطقه مدینه راه پیدا کرده رفت و آمدی که بوده امروزی، در یککه در منابع وارد شده از منطقۀ حبشه آن زمان، اتیوپی 
اید به دست ما ب ،بالخره چون مطلبی است که از منابع .است بوده راز یک منطقه دیگ ایشان گویند کهدر بعضی از منابع می اما

 .بیاوریم
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ابن شهرآشوب در مناقب، حر عاملی در اثبات الهدی و قبل آن  ،ابن حجر در العصابه - و مستندات در قدیمی ترین این مدارک
 این را نقل کرده اند که جناب فضه نوبیه به واسطه آن مدتی که -یم ه اآورداسنادش را که هم در منابع روایی مثل کلینی در کافی 

 بنابر تصریح چند تن از فرزندانشافتخار کنیزی حضرت زهرا سالم الله علیها را داشت، دارای یک مقامی شد که در اواخر عمر 
یابانی که در بحج  هنگامسری، می گوید که ثاًل شخصی به نام ابوالقاسم قم !قرآن بوداز ای نمی گفت مگر این که اصاًل کلمه

کار می  جا چه اینکه ، خوب تعجب کردم استرفتنش معلوم بود خیلی مسن از راه که منتهی می شد به مکه، دیدم یک خانمی 
ْل َسال»سالم علیکم،  :سالم دادمرفتم جلو  ویدگ می...، ای که با او بوده عقب افتاده بودگویا از آن قافله  ...!کند
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ها  که آن است . غرضم ایناست و فهمیدم که اسم فرزندانش بوده «یحیی»و  «داوود»به قافله رسیدم دیدم فرزندانی دارد به نام 
سال است که االن مثاًل کلماتی که بطور  ۱۲نزدیک به  زهرا سالم الله علیها بوده و گفتند این مادر ما فضه است و کنیز حضرت

 به ما می فهماند.  ای از قرآن،کند منظور خودش را با خواندن آیها صحبت میعادی هم با م
بایی پسرش به نام آقا سید محمد حسین طباط ،آقای سید مهدی طباطبایی به نامما یک دوستی در قم داریم  ،همین سال ها پیش

ز ست که آن موقع یکی ااو من یادم  ،البالغه بودکل نهج حافظ کل قرآن بود، نه سالگی حافظسالگی  ۶سالگی یا  ۵که در سن 
ماواِت  :»گفت که گفت که دوست داری بازی کنی؟ بعد میکرد مثاًل میبزرگان با این بچه صحبت می َنا الَسَّ
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 .« ذِلَك َخْیٌر 
ضی از یا در بعنام داشته اند؛ خیزران  از همان منطقه بوده وعلیه السالم، فضه نوبیه از همان منطقه بود که مادر امام جواد  حال

 گفته شده.نیز مدارک و مستندات سبیکه نوبیه، موریسه، ریحانه و ُدره 
زندگی این بزرگواران این بود که با یک نوع تقیه و چون  ...؛مادران ائمه از مناطق دیگر آمدندچرا که قباًل هم اشاره کردم این را 

کتمان کاری همراه بود و اگر یک خانمی را می شناختند که این بناست مادر امام و حجت خدا باشد و مادر امام معصومی باشد، 
منظور  .ددت برساننبود آن شخص را به شها باالخره همانطوری که ائمه را به شهادت می رساندند ممکن بود آسیب بزنند و ممکن

 خیلی از این جهت مهم بودند. اینکه 
 

 بهترین کنیز  که اهل نوبه است و رحم پاکی دارد
توسط  ،آن چیزی که از مستندات تاریخی برمی آید این است که حضرت خیزران قبل از ازدواج با امام رضا علیه الصالة و السالم

یعنی آمده ساکن مدینه شده و خالصه مدتی را  ،حضرت نجمه سالم الله علیها معارف الهی را آموخته علیه السالم، مادر امام رضا
و بعد از ازدواج با حضرت  است؛ در محضر حضرت نجمه مادر امام رضا علیه السالم شاگردی کرده و بعد به ازدواج امام رضا در آمده

این بانوی مطهره و پاک بر جهان ساطع می  اد علیه الصالة و السالم ازجو  نور وجودی امام ،هجری ۸۹۵تقریبًا در پگاه دهم رجب 
جلدی که در سال  ۸۸۲و بحاراالنوار  ۱۷۵صفحه  ۱شود و این افتخار بزرگی بود که در کتاب ارشاد مفید همان چاپ معروف جلد 
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 :»الله علیه و آله و سلم می فرماید که ، آنجا پیامبر صلی  ۷حدیث  ۱۸صفحه  ۵چاپ شده جلد  قمری در دارالوفاء بیروت ۸۰۲۱
َبِة  ِیّ ِة َالَطّ وِبَیّ َماِء َالُنّ ِبي ِاْبُن ِخَیَرِة َاْْلِ

َ
 .جانم فدای آن فرزند بهترین کنیزی که اهل نوبه است و رحم پاکی دارد« ِبأ

 
  علیهاجریانات و قضایا  دوران حیات حضرت خیزران سالم اهّٰلل

خیزران خیلی قضایا دیدند، عمده ترین قضیه این بود که آمدند امام را یعنی امام رضا علیه در طول مدت زندگی شان حضرت 
 یفه و آن طاغوت عباسیعنی به دعوت مأمون خلی ؛د به سمت مرورا ظاهرًا با احترام بردن و السالم که همسر ایشان بود الصالة

حضرت نجمه و برادران و خواهرانشان که در آنجا در مدینه بودند  جا حضرت خیزران به همراه مادر امام رضا آن ؛بردند به سمت مرو
 ماجرایکه  –ضرت گفت که گریه کنید چون خود ح ،کردندگریه میه الصالة و السالم سوگمندانه به دنبال حضرت امام رضا علی

از  ولی به هر شکل، این یک بخشی - یموش خیلی وارد جزئیات نمی ردیگو عرض کردم نامۀ حضرت نجمه  زندگیقباًل در  را آن
بخش بعدی این بود که بعد از یک مدت دیگری خواهر امام رضا علیه الصالة و السالم یعنی حضرت  است. زندگی آن حضرت بوده

 رمهاجرت کردند، و االن ما امامزادگانی که دبه ایران معصومه سالم الله علیها به اتفاق تعداد دیگری از سادات و امامزادگان 
  ند.آمدبه ایران زمانی بود که امام رضا علیه الصالة و السالم  و داریم از آن دورهیران مناطق مرکزی ا

ها را بدون رهبر و سرور و  آن ،به سمت ایران حرکت کرد، ۱۲۸یا  ۱۲۲پس از اینکه امام رضا علیه السالم در حدود سال تقریبًا 
 اند. ودهبسالم الله علیها خیزران  خود مونس مادر ،السالم امام جواد علیه الصالة و در این ایام وا در مدینه قرار داد وساالر و پیش

شوند و بعد از مدتی عمه شان حضرت معصومه سالم الله علیها به سمت ایران حرکت می کند و در حوالی ساوه امروزی بیمار می
ی بودند ند که طایفه اشودر منطقۀ بابالن قم میهمان خزرجی ها میو در قم  ،بعد به فرمایش خودشان حرکت میکنند به سمت قم

 داشتند.از اشعرین و از خزرجی هایی  بزرگانی بودند؛ کهقم  نآاز اصالتًا از حجاز آمده بودند و بعد مدتی در عراق و بعد  که
 

 فرزندان حضرت رضا و جناب خیزران سالم الله علیهم
 .انداوردهام جواد فرزند دیگری نیگوید که به جز اممدتی را که در شهر مدینه بودند روایات ما میحضرت خیزران سالم الله علیها آن 

 ۵۶۲روایات اغلب این را می گوید اما بعضی از منابع و بعضی از مستندات مثل ابن حمزه طوسی در الثاقب فی المناقب متوفای 
ا م رضآنجا آورده که سه دختر غیر از امام جواد علیه السالم به اما ،هوس و خراسان بودطاز محدثین بزرگ بوده و اهل که  ،قمری

می سن به ابوالح انّ و اینکه حضرت رضا علیه السالم ُمکَ است؛ و اسامی شان را هم آورده بوده  روزی شده  علیه الصالة و السالم
می گوییم  سالمعلیه ال ما به حضرت امام حسین ند و مثل اینکهه اداشت «حسن»به این معنا نیست که مثاًل فرزندی به نام باشند 

. ن العابدینهمان امام زی یا علی اکبر، علی اصغر و علی اوسط به نام هایایشان سه فرزند پسر داشتند ، در حالی که «اباعبدالله»
یر از امام جواد نه اینکه غ ،نده اگفت «ابوالحسن»که به امام رضا علیه السالم  حال .بوده در واقع «سّر بندگی خدا»یعنی  این کنیه

ها فرزندشان امام گویند که تناند ولی غالبًا منابع میطور گفته بع اینداشتند، گرچه در چند من «حسن»فرزندی به نام علیه السالم 
 .نسل امامت ادامه پیدا کرد یشان،السالم بوده و به واسطه ا جواد علیه

 
 وفات مادر امام جواد علیهم السالم

 و خبر رحلت حضرت معصومه سالم الله علیها وسالم الله علیه رسید، خبر شهادت امام رضا می اخباری از ایران قطعًا به مدینه 
د ، همه این اخبار باالخره به مدینه وقتی می رسیمتواری شدنددر مناطق مختلف  وپراکنده کردند در ایران خبر اینکه امامزادگان را 
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اند یا رفته دقیقًا چه سالی از دنایشان اینکه . ندوهگین می شداو از این اخبار بسیار ناراحت انوانی بود که حضرت خیزران هم جزء ب
ا ه در مدینه مدفون است و این از مظلومیت ائمه بوده که مادران آنایشان ، اما قطعًا نداریمدر این مورد خبری و استنادی را ما 

 زَ رَ  - منورهما در مدینه  کهمن یادم هست  .ند و در چه سالی دفن شدندفون هستمعلوم نیست در کجا مد یک بخشی
َ
 ْم کُ ا  یّ إ و هّٰللٱ انَ ق

حل دفن م آنجاو یک باغی بود که جایی را می گفتند  حسینیه ای داشتند،که ای بود یک محدودهشیعیان جا  آن – هّٰللٱءَ ا  َش  ْن إِ 
یعنی  ؛یک زمین خالی بودآن جا اما  ...؛زیارت جا نآمی رفتیم  است که من یادم علیهما السالم است. حضرت نجمه مادر امام رضا

ه وقتی کشکل می بود مزار آن ها؛ همانطور السالم این بود که بایستی این م که از مظلومیت های ائمه علیهم ویمی خواهم بگ
قبر  نبش د وفهمیدن چون خوارج میاست، مخفی بوده  ایشان ها محل دفن سال بعد از شهادت علیه السالممیرالمومنین خود ا

م ت خیزران سالغرض اینکه حضر  .را نبش کردنداصحاب و یاران که چند تا از قبور  ،ن مثل داعشی های زمان مااهم .می کردند
 مورد تمجید قرار گرفتند.  گونه علیها این اهّٰلل

 دهد.قرار  قدردان این مادران بزرگوار ما را شاءاهّٰلل خداوند ان
 و صّلی الله علی محّمد و آله الطاهرین


