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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد نهمجلسه 
مادر امام رضا علیه الصالة والسالمموضوع:  

 *** 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

 
 کنند. سالم علیکم، عرض ادب و احترام دارم محضر همۀ عزیزان و بزرگوارانی که این برنامه را مشاهده می

 رسیم به مادر امام رضا علیه الصالة می ،ۀ مباحثی که پیرامون زندگی نامۀ مادران چهارده معصوم و تاریخشان داشتیمدر ادام
 هم برای ایشان در تاریخ داریم.  «طاهره»البته القابی چون  .اشتهار دارد «نجمه»به علیه السالم والسالم. مادر امام رضا 

 
 الله علیه انتخاب همسر امام موسی بن جعفر سالم

یعنی  د،ندر شهر مدینه جلسات علمی داشت ،وقتی که مادر امام کاظم علیه الصالة و السالم :کنم را عرضای مقدمه  بنده ابتدا
با مادر تمال اح به ، یکی از این دختران و دوشیزگان کهبانوان مستعد و دختران مستعدمحافل علمی برای تربیت  ،به اصطالح

و بعد کم  ،کم نظر حضرت ُحمیده مادر امام کاظم علیه الصالة و السالم را جلب کردکم ،می آمدهدر آن مجلس گرامی خودش 
 نشده در مستندات تاریخی این جزئیات وارد البته. گرفت نظر درسالم الله علیه  جعفر بن موسی فرزندشکم او را به عنوان همسر 

به عنوان اینکه یک مورخ باید اطراف قضایا را به  وجود داردرد زندگی این بزرگواران در مو ، اما ما از همین کلیات تاریخی کهاست
  عرض می کنم.خدمتتان را مطالب این  ،دست بیاورد

ت امامی از آن بانویی که بناسیعنی  ،م معصوماما مادر که از ذهنشان بگذرد بینندمی را برنامه این که عزیزانی االن است ممکن
بپسندد  مثالً  و او را ببیند ،این اینطور نیست که مثاًل فرض بفرمایید همسر امام قبل ،مقدرات الهی استاز  تعیین او ،او زاده شود

اما در واقع آن ُحمیده مصفاة که همسر امام صادق و مادر موسی  ؛، این ظواهر امر استخیر همسر برگزیند! و بعد او را به عنوان
 ًا اذن گرفتهده، حتمحضرت امام صادق علیه الصالة و السالم صحبت کر  خود بود، قطعًا با همسرالة و السالم بن جعفر علیهم الص

 ؛ها علم به باطن دارند آن ؛آنها حجت باهرۀ خدا هستند ؛ها حجت خدا هستند باالخره آنکه کنم خواهم عرض  یعنی می است؛
قطعًا قبلش اجازه گرفته اند از امام و از معصوم و از رهبر و امام زمان  ،اگر یک مطلبی را بیان می کنند ؛علم به حقایق دارند

نجمه » این دوشیزه یعنیسالم الله علیهم خودشان. بنابراین اینکه در منابع وارد شده که حضرت ُحمیده مادر موسی بن جعفر 
ه عنوان کنند و این دختر باین دختر خواستگاری می بعد از مدتی ازاست.  بوده خود قطعًا با اذن شوهر ه اند،را زیر نظر داشت «طاهره

  .آیدبه ازدواج او در میسالم الله علیه همسر موسی بن جعفر 
 به خاطر شرایط زمان، به آن هاه علیهم السالم ما داریم که که در زندگی ائماین  :خواهم عرض کنمای را می اینجا یک نکته

 طر خیلی مصلحت هایی که امام معصوم می داند گاهی ازدواج های دیگری هم داشتندخاطر تقیه، به خاطر پنهان کاری و به خا
این ز ابعضی  سالم الله علیهم وجود دارد، و مانسبت به مادر امام جواد، مادر امام هادی و مادر ائمه دیگر که و این نکاتی است  -
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 موسی رتحض با که وقتی طاهره نجمه. - داد بیشتر توجه خواهیمدر آینده و بعضی ها را إن شاء الله ، قباًل بحث کردیمرا  نکات
 بسیار سیارب خلفای از تن چند اختیار در دوران آن حاکمیت که بود شرایطی و زمان آن در ،کند می ازدواجسالم الله علیه  جعفر بن

 .بود العباس بنی سفاک
 

 روی کار آمدن بنی عباس
به مدینه حمله  و، به خانه خدا حمله کردند، دادند رخ کربال در السالم علیه اباعبدالله به نسبت که جنایاتی اثر در جامعه در وقتی

وقت بنی عباس با استفاده از موج سواری و استفاده از ایرانیان خصوصًا خراسانیان  کردند، به مرور بنی امیه در جامعه منفور شد، آن
قمری یعنی زمان امامت امام صادق  ۲۳۱در سال  .خودشان مسلط شدند و آمدند و بنی امیه را ساقط کردند ،ایران در آن زمان

مادگی آعلیه الصالة والسالم این اتفاق افتاد، اما چون جامعه برای پذیرش امامت و رهبری اهل بیت علیهم الصالة و السالم 
و تاده اند ها جلو اف السالم دید که این ها توطئه می کردند و مکر می کردند، به همین دلیل امام صادق علیه الصالة و ن، آنداشت

میرالمؤمنین کما اینکه به ا در نتیجه مردم اقبال پیدا کردند،،...خواهیم حکومت را به اهل بیت پیغمبر برگردانیممی گویند ما می
که ت اسه ای این در آن جمل« ...لو ال حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر:»هم مردم اقبال پیدا کردند که فرمود 

ند که این بنابراین چون ائمه می دانست ؛نبود لیبود و می باید مردم این آمادگی و تهیأ درشان  . پسدر خطبه سوم نهج البالغه دارند
که  - باسیۀ عوقتی که اولین خلیف .ها تن ندادند العباس بدتر از بنی امیه خواهند شد، به همکاری با اینسیاست بازان بنی

صالة قاتل امام صادق علیه ال خودش که ،بر کار مسلط شد و آمد «منصور دوانقی» از او بعد ،مسلط شد - بود «سفاح ابوالعباس»
هارون  د.ش« یدشر الهارون »ای به نام ها چند خلیفه آمدند و رفتند تا اینکه نوبت خلیفه بعد از آن .شد ۲۴۱شوال  ۱۲و السالم در 

  .و مقتدرترین حاکم بنی عباس بوده سفاک ترین است؛ او سال حکومت داشته 21به مدت  191 تا ۲۷۱که از سال است کسی 
 

 فرزندان موسی ابن جعفر و نجمه صلوة الله علیهم اجمعین
 ایالعادهعلیهم الصالة و السالم در دورۀ اوست چه سختی فوق شما ببینید در دورۀ او که بیشتر دورۀ امامت موسی بن جعفر الح

ة و علیهم الصالوقتی ازدواج موسی بن جعفر با نجمه طاهره  ین دوره است که مالحظه می کنیمدر ا است! وارد شده به ایشان
در اثر همین ؛ و لیه الصالة والسالم صورت می گیردوالدت آقا امام رضا ع ۲۴۱ذی القعده سال  ۲۲صورت می گیرد، در السالم 
 »د: گویداریم این را که می. -الصلوة و السالم علیهم  – می دهندرا ست که موسی بن جعفر به همسرشان لقب طاهره اوالدت 

 
ا م  فل

 و  
 
یعنی وقتی که این فرزند را به دنیا آورد امام موسی بن جعفر همسرشان را طاهره لقب دادند. « اهرةاها الط  ضا سم  الر   ت  د  ل

ْكُنوٍن  »یعنی در قرآن می فرماید:  ...؛کنیدعنایت ا ر  «طاهره»ببینید این کلمۀ  تاٍب م  ي ک  ُرون   ،ف  ه   ُمط 
ْ
 ال

  
ال ُه إ 

ُس  م   یعنی«  ال ي 
که  نیست تجه بیپس  است؛ رسیده حقیقت مقام آن به و رسیده، واقعی پاکی مقام به رسیده، روحی طهارت مقام به که کسی آن

 . ه استگرفت طاهره لقبایشان 
یعنی همان زمانی که حضرت موسی بن  ،استمتولد شده  ۲۱۳توسط این بانوی معظم در اول ذی القعده سال فرزند دیگری 

روایت در مورد والدت این فرزند داریم، یک روایت می گوید  ما دو .در آخرین زندان بود و به شهادت رسید سالم الله علیهم، جعفر
 این آن اما اجمال ؛خیلی مورد بحث ما نیست ،ما هر کدام از این روایات را بپذیریم حال ،۲۷۳، یک روایت می گوید سال ۲۱۳سال 

را بپذیریم هفت هشت سال از محضر  ۲۷۳اگر آن روایت  ،سالم الله علیها «فاطمه»و  نام نهادند؛ «فاطمه»است که این فرزند را 
یعنی همین دختر و این دوشیزۀ مطهره ای که به  ،ردش بگوییمرا در مو ۲۱۳اگر روایت اول ذی القعده سال  و پدرش بهره گرفته،
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ن وقت آ ،از یک رحم متولد شدندسالم الله علیهم، با برادرش امام رضا  ودر قم مدفون است  ، وگفته شده «فاطمه معصومه»نام 
یعنی ببینید امام رضا در سال تقریبا  اند. سال بهره گرفته ۲۱به مدت سالم الله علیه از برکات وجودی آقا علی بن موسی الرضا 

در آن مدتی  در آن زمان که مأمون افرادی را فرستاد که این کار را انجام دادند، ؛هجرت اجباری کردهبه مرو قمری  ۱۱۲یا  ۱۱۱
و السالم صالة الاین بزرگوار، این دوشیزۀ منورۀ مجلله در تحت تربیت برادرشان امام رضا علیهم  «هفاطمه معصوم»که در مدینه بود 

  قرار گرفته بودند.
 

 هجرت اجباری
ما در زمان زندگی این بزرگواران و در شرایطی که این بزرگواران آن شرایط را طی می کردند، اوج حرکات و مسائلی  ،عنایت بفرمایید

 اینکته یک ت؟اس چه بوده آن قضایا ...؛و این رواج داشتن باعث یک قضایایی شد ،العباس رواج داشتهبود که در جامعه بر ضد بنی
ام رضا اممسلط می شود، برای این که  مأمون بعد از اینکهسالم الله علیه، امام رضا  زندگی زمان در که است این آن و داریم ما

مکارانه  برای اولین بار یک سیاست و دوم اینکه، رفت و آمدهای او را کنترل کندو  ،در بیاورد شرا تحت کنترل خودسالم الله علیه 
خودش  آنگاه ،گرداند می وقتی خالفت را بر ؛لیه السالمبرگرداند به امام رضا عاست که بیاید خالفت را  و آن این !ای به خرج بدهد

ر واقع دو این مشروعیت را برای خودش با این وضع تحصیل می کرد.  خود داد به والیتمشروعیت می و می شد وارث آن خالفت،
 !را ببرد در مرکز حکومتسالم الله علیه خواهد با احترام، اعزاز و اکرام امام رضا با این هدف آمد جلو و به مردم اعالم کرد که می

 داریم که امام رضا علیه الصالة و ،وقتی این افراد وارد می شوند در آنجا برای آوردن امام.مدینه  بهدی را فرستاد افرا برای همین
 ..!.عالم کردند که برای من گریه کنیدا ،و نزدیکانشان «فاطمه معصومه»و خواهرشان  «نجمه»السالم هنگام وداع از مادرشان 

الرضا ون اخبار یست که جناب شیخ صدوق ابن بابویه رضوان الله علیه به نام عااین روایت در کتابی  - گفتن برای من گریه کنید
گریه پشت سر مسافر خیلی خوب نیست و این مناسب نیست، حضرت  ،بن رسول اللهابعد به او گفتند که ی -آورده است در آنجا 

افرت، و این مساعالم کردند که این سفر  یعنی از همان ابتدا«. ...!رودگریه برای مسافری که امید بازگشت او می» فرمود که: 
  باشد. به آن نحوی که تبلیغ می کنند،عباسیان که  یستمسافرتی ن

وز و گریه با چه آه و س اینکه ،زیادی دارد... تفصیالت که آن هم ،به سمت ایران حرکت می کند سالم الله علیه وقت امام رضا آن
 ؛...مانداینها ب ؟کنندچگونه او را بدرقه می ،حضرت معصومه سالم الله علیهاخواهر ایشان  وو ناله ای همین حضرت نجمه مادر او 

در مسیر با شیعیان و با ارادتمندان مالقاتی نداشته باشد، اینها هم امام دستور این بود که  .به سمت ایران حرکت می کنند بعد
رالمؤمنین امیسند آن از خود حضرت تا که  «الذهب ةسلسل»آن جمله و آن حدیث معروف  و د در نیشابورنتا این که می آی ...؛ماندب

صن »کند که نقل میاز جبرائیل نقل می کند و پیامبر از پیامبر که امیرالمؤمنین د می رس ُه ح 
 
 الل

  
صن ،یال إله  إال ل  ح  خ  ن د  م 

 
 یف

ذاب ن ع  ن  م   یأم 
 
ل

 
: ف

 
ُة نادانا. قال

 
ل اح  ت  الر  ر   ا م  یعنی وقتی آن کاروان امام راه افتاد بعدش ندا داد، می توانست بالفاصله « م 

ها »ولی بعدش گفت، گفت: بگوید  ن ُشروط  ا م  ها، و أن  ُشروط  شرط اینکه در دنیا سعادتمند باشید و در آخرت هم اهل نجات «  ب 
والیت ما خاندان اهل بیت است. یعنی پذیرش حاکمیت سیاسی و رهبری بر نظام اسالمی توسط ما شرط اصلی توحید  ،باشید

  ». این را می توانست بالفاصله بفرماید، اما توجه داد به این نکته است، توحید بدون والیت در واقع توحید نیست
 
ل

 
ُة ف

 
ل اح  ت  الر  ر   ا م  م 

ها نادانا ن ُشروط  ا م  ها، و أن  ُشروط  ایی اعالم کرد که شرط ه ،کاروان راه افتاد - یعنی کاروان راحلة - یعنی وقتی کاروان«  ب 
 .ما خاندان استلی این معنا والیت و شرط اص آندارد، شرط اصلی 
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 به دنبال برادر
شوند در مرو، بعد از مدتی خواستم عرض کنم این است، وقتی امام رضا علیه السالم مستقر می آن مطلب اصلی که می

حرکت می کند از شهر مدینه به سمت ایران. خوب ظاهر این این دختر دلبند نجمه طاهره،  خواهرشان حضرت فاطمه معصومه
و  چون وظیفه حضرات، این ظاهری بود، اما این لهب ...؛این بوده که برای زیارت برادرش دارد می رود زرگواران،معنا، عزیزان و ب

نتخاب ا و رساندن حقایق الهی به انسان ها بود، در واقع این مسیرهای سخت را برای هدایت انسان هاهدایت انسان آن هارسالت 
ءالله با شا و ان -شاءالله  و مذهب حق و مکتب نجات بخش اهل بیت عقیده مندیم ان . اگر من و شما االن بر دین قّیمکردندمی

خدا « خرةثبتک الله فی الدنیا و اال »ن به ما تلقین می کند: همین مرام و با همین مسلک و عقیده از دنیا برویم که وقتی ملقِّ 
لی الله د صا الحمدلله موفق هستیم به برکت محمد و آل محماگر ما بر این معن - تو را بر آن عقیده درست با ثبات قدم قرار دهد

، در منطقه مدندآ به سمت ایرانمعصومه سالم الله علیها است که به برکت امام رضاست و به برکت حضرت  ؛علیه و آله و سلم است
ه شهادت رسیدند، در اثر آن ماجرا ها ب آن ؛آمده بود خود با عموزادگانایشان  .ها دچار شدند به مأموران حکومتی ای اطراف قم آن

؟ گفتند فتند که قم نزدیک استگ ،بودند ایشان و به آن یکی دو نفری که در اطرافخود حضرت معصومه علیها سالم هم بیمار شد 
تی در آنجا و بعد مد ،خزرجی ها از او استقبال کردند ،و ایشان وارد شهر قم شد و در منطقه بابالن قم ،گفت مرا به قم ببرید ...؛بله

  .بود از دنیا رفت
د به قم و پرورش یافتند تا منتهی شدر آن  که محدثین واال مقامقم تبدیل شد به جایی  ،مدفون شدن او بعد،به برکت حضور او و 

ودند که انقالب بخمینی و بعد برکاتش مانند امام بودند، مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله العظمی حائری بزرگ ، که حوزه علمیه قم
 اسالمی ایجاد شد. 

ه ب خودبا آمدن  م اجمعین،مادر حضرت معصومه سالم الله علیهغرض اینکه این دلبند حضرت نجمه طاهره مادر امام رضا و 
 این برکات مهم را داشتند.  ،ایران

 .صلوة الله علیهم اجمعین رحمت خداوند بر نجمه طاهره مادر امام رضا و فرزندانش
 ...نالطاهری آله و محمد علی الله صلی و

 


