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 باچهيد

دخـت   3حضـرت زینـب کبـري    ،مسئله محل دفن و زیارتگاه بانوي بزرگـوار 

روزافـزون   توجـه ، موضوعی است که در قـرن اخیـر، در نتیجـه    7گرامی امام علی

زائران مسلمان به زیارت دو مرقد منسوب به ایشان در حومه دمشق و قاهره، مـورد  

در صـدد نفـی   که ایـن پژوهشـگران    ،استتوجه جمعی از پژوهشگران قرار گرفته 

ر و اثبـات زیارتگـاه دیگـ    3انتساب یکی از این دو زیارتگـاه بـه حضـرت زینـب    

اند. در این میان، تحقیق آقاي محمد حسنین سابقی به زبان عربی، که نخستین  برآمده

منتشـر شـده اسـت،     م)1979(ق .  ه1399در سـال  » مرقد العقیله زینب«بار با عنوان 

 آید. پژوهش در این زمینه به شمار میترین   گسترده

مـدفن  دربـاره  را  مهمـی  يهـا  ، یافتـه تحقیق بسیارمؤلف محترم این کتاب با دقت و 

با توجه بـه اهمیـت و   که تالش ایشان ستودنی است. است  کردهارائه  3حضرت زینب

ترجمه فارسی آن را در قالب کتـاب   ،ارزش پژوهشی این اثر، پژوهشکده حج و زیارت

. در اینجا از مترجم محترم ایـن  کند میحاضر، به خوانندگان و پژوهشگران محترم تقدیم 

و شـود   مـی تشکر و قـدردانی   ،تهیه این کتابدر دیگر همکاران و نیا  آقاي حسین طهاثر 

 برایشان آرزوي موفقیت داریم.
 ارتیپژوهشکده حج و ز

 گروه تاریخ و سیره



 

 



 

 

 

 

 دااه

هـاي    حامـل مشـقت   يا ،9امبر اعظـم یبرادر پ يا ،ایسرور اوص يم به تو ایتقد

که سـند محبـت    ی. کتابکنم می هیرا به تو هد ن کتابیا ؛اباالحسن يا ،يت کبریوال

مـه تـو و شـاخه    یاست و آن را در راه پژوهش مرقد کر منش یآال یبمن و خدمت 

 ی که پرورش یافته حکمت وی. بانوام هآوردر دریبه رشته تحر ،وه قلبتیبوستانت و م

. آن يا ن نمـوده یش مـز یخـو  یبا صفات برجسـته اخالقـ  شان را یو ا ستمدرسه تو

 یگـل زنبقـ   تو گرفت و همچـون  یش را از دوران کودکا یدوران کودک 3حضرت

 یش را دوران جـوان ا یدوران جـوان سرمشـق  شان ید. ایباران گردر قطرات یروشن ز

مـان  ی، قدرت اییپارسا ،همچون شرافت یاخالق یهای صفترو  ازاین قرار داد وشما 

دوران  آن حضرت نیز همچـون  ی. دوران کهنسالجمع شد يده در ویعق ياستوارو 

زن قهرمـان جهـان   ریشـ ، شان منتشرکننده دانشیاشما بود که سبب گردید  یکهنسال

 ]3نـب یبزرگوار، حضرت ز يبانو[ .باشد يشکننده اقتدار سلسله امو و درهم اسالم

ر وجود دو فرزند بزرگـوارت  که د صفاتیآن  یتمامش بود که یآال یپاك و ب ییبانو

 کند می د طلوعیکه خورش یمادامتا منعکس شده بود. سالم پروردگار شان یدر ابود، 

 دوستداران شما يك پاخا                 . ]رود خداوند تا ابد بر شما بادد[ .بر شما باد

 ین سابقیمحمد حسن
یسابق یعلعبدالمرحوم عّلامه، فرزند 



 
 



 

 

 

 

 

  مقدمه

 ل غاسق، ويل اما دج ؛نيبيته الطو عرت يد اهلادحممّ ی الم علالة والسّ والصّ  ؛نيالعامل احلمد هللا ربّ 
 هنار ساطع. ازه

ان است؛ درود و سالم بر محمد یاست که پروردگار جهان يشکر و سپاس از آن خداوند

ه افکنده و روز روشن یبر همه جا ساشب  یکیتارکه  ی؛ مادام:خاندان پاکش و 9تگریهدا

 .]شان بادیبر ا یشگیدرود و سالم هم[ بخشد می ییبه همه جا روشنا

ـ از چند سال  ـ  پنج سالکه مدتش کمتر از  پیش  ـ تحق هشـ یاند نیست   هبـار ق دری

و  3زهـرا   ،9اعظم یتن نب هپاررو  دنبالهنبوت و  و یخاندان وح هلیمزار عق

 بـن  یعلـ  مؤمنـان  امیـر دختر ، 3ينب کبریز ،تیخاندان رسالت و وال هافتی تیترب

 د. یبه ذهنم رس 7طالب ابی

 (که حجم آن حدود، 3آن حضرت هنامیزندگ هبارکتابم دردر تألیف که  یهنگام

مقابـل  خود را در  ،دمیرس شانیامزار  موضوعبه  1)بود صفحه و به زبان اردو پانصد

که پژوهشگر اي  گونه به ؛افتمیض یضد و نق يآراو پراکنده ات ینظرناك از هول یدام

ق یـ دق یک بررسـ از یحاصل و د یمف ،مثبتگیري  نتیجه کی توانست به می یبه سخت
                                                           

 ايم. هترجمه كرد يرا به عرب 3بزين  عقيله  سيرهه و سرشار از پژوهش و تحليل دربار پرحجمما اين كتاب  .١
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آن  مـزار مربـوط بـه   هـاي    دیدگاهتأسف خوردم که  لهئمسن یاز ا .برسدباره ن یدر ا

 ییبـانو  ،که قهرمان اسالم بود یزنری؛ شاست ار متفاوت و گوناگونیبس، 3حضرت

این بانو  .ان را به لرزه انداختیامو حکومتهاي   هیپاو  تکان دادبه شدت ا را یدن که

در بررسـی   بنابراین. دشو نمی دایآن پ يبرا يریخ جهان نظیکه در تاراي است  نمونه

حـق   ،احترامگر موکول کردم تا با دقت و ید یر انداخته و به زمانیخأبه تن باره را یا

 .شودمطلب ادا 

ـ بـه ا  يچ پژوهشگریسفانه هأمت ـ بقهماننـد  [ن موضـوع  ی  ]یخیه مشـکالت تـار  ی

 ، امـا امـروزه  بودهکه تا عصر حاضر همواره مبهم  یخیتار یتکالمش ؛نپرداخته است

آسان نبود قدر  آن ،ن عمل مهمیا بر همگان آشکار شده است.بسیاري از آنها قسمت 

آنکـه   لحـا  ؛بر دوش بکشـد بتواند آن را  ،چون منهم یفیضعشخص هاي   شانهکه 

و  دانشمندان سرشناس ازمتشکل  ،یک کار گروهیمستلزم  ،ن موضوعیپرداختن به ا

نحـو  تـرین  بهبـزرگ را بـه    پژوهش پرزحمت ون یانجام ا یینااوکه ت استباتجربه 

  ممکن داشته باشند.

ـ ا یانپژوهشـگر و گان سـند یاز نو یصبر کردم تـا گروهـ   بسیار ت را یلئون مسـ ی

ک ی يفکرخوش ،دانخیتارک ی دهیفکر و ا يو دارابوده  درتمنیغکه  رندیبرعهده بگ

مطالعه هاي   یسخت ،ن پژوهشیکه در ا یکسان ؛باشند ک پژوهشگریپشتکار  و محقق

هـاي   ایاز در یدر انبوه کنند وکامل را تحمل  ینقد سالم و بررس ،قیتأمل دق ،قیعم

و  یبه بررسـ انش  یزانش مشخص است و نه پایکه نه م ـ  منابع و مصادر آن یطوفان

  ق بپردازند.یتحق

سبب که  نبود ینشدن يکار ،شیها يو بلند یها و پست يدشوارن عمل با وجود یا

 پیوسـته،  یانجام آن مستلزم تالشـ چه اگر ؛به آن تن در ندهد يچ پژوهشگریگردد ه

خـود اختصـاص   را بـه   يادیکامل است که مدت زمان ز یو پژوهش یطوالن يصبر



 ١٧مقدمه / 

 ،ن گذشـته یاز اک مطلب منجر گردد. یا اثبات ی ین پژوهش به نفیجه ایتا نتدهد  می

ن اسـت کـه دانشـمندان و    یک خدمت درخور تحسـ یک و یک عمل نی ين کاریچن

 .ندیستا می آن را ،:عصمت و طهارتبیت  اهل قت و دوستدارانیطالبان حق

 یقلبم راض. بپردازم یا خیرن بحث کامل و مهم یاهمواره تردید داشتم که به من 

 یسـندگ ینـه نو یدر زم از سـوي دیگـر  . کنمر از آن تالش یغ یباره موضوعنبود تا در

نش یـ چهنـر  در درسـت تسـلط نداشـتم.    نیز اصول پژوهش و نقد به  و بودم يمبتد

و دانشـم در   کمی داشتمحر تب یعربدر زبان کلمات ن یب یجاد هماهنگیاجمالت و 

وجـود داشـت   راه مهـم  این که بر سر  یموانع به همواره ت بود.یاهم کمها  نهین زمیا

انباشـته   کـرد،  می ن موضوع مهم دوریمرا از پرداختن به ااي که  مسئله و اندیشیدم می

 بود. ق در کشورمیتحق ياز برایو کمبود منابع مورد نها  شدن مشغله

ـ ا از محترم،و مؤمن  ،سرشناسهاي   تیاز شخص یگروه ن یـ ف ایتـأل  مـن بـراي   دهی

ـ ا تـا کردند  می اصرار وستهیپ ،ظنشان به بنده دا کردند و به سبب حسنیپ یآگاهکتاب  ن ی

مـرا   ،ریدسـت تقـد   سرانجام. کنمپر  را يره ویو س له حورایخ عقیدر تارموجود  شکاف

در دوبـاره   دهیان ین هنگام ای. در اکردنجف  سپارره ینیعلوم د تالیتحصل یتکم يبرا

ـ نوش آمـده،  یپ طیشراذهنم جرقه زد و  ـ تحقـق ا  دی و بـا خـود   داد بـه مـن   ن آرزو را ی

   .بودخواهد کار ن یدر انجام امن اور یترین ن سفر مبارك، بهیااندیشیدم که 

هـاي    نیدر سـرزم  عشیرفـ گـاه  یخوشحال بودم؛ چرا که نجف را با آن جا یلیخ

ران یش مرکزبزرگ و هاي  مدرس و یمنبع فرهنگ اسالمشهر آن  .شناختم می یاسالم

که داد  می يدر خود جارا  يارزشمندهاي   کتابخانهاین شهر  .علم و ادب بود هعرص

بـود کـه    یامـاکن ین بهتـر  از نجـف  بـود.  کتاب و آثار ارزشـمند ها  ونیلیم مشتمل بر

 دست به کار شدم ورو  ازاین ؛نشست به بار می بسیاري ییشکوفابا جا پژوهش در آن

 پـرداختم.  رهیو سـ  یخیتـار هـاي   کتـاب در  یق و بررسـ یبه تحق ن موضوعیاباره در
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هـا   دهیپرداختم، به نکات دور مانده از د می یبه بررسآن منابع اعماق در که  هنگامی

منـابع   يدر البـال  که یافتمرا  یارجاعاتاشارات و  ،نکاتسرانجام  کردم.  دایاشراف پ

ونـد  یآنهـا و پ کـردن   کدسـت ی يبرا یا حلقه اتصالیچ قاعده یاما ه ؛بود شده پراکنده

 وجود نداشت.  یکدیگردادنشان به 

اسـت کـه    یارزشباهاي   ن گوهریم ایها افتهیحاصل  .ن همه به راه خود ادامه دادمیبا ا

 هلـ یعق خیتاردر را که  یخال ين جایتالش کردم ااست.  یمتیو ق ین گردنبند نورانیدر ا

 ،مانـده اسـت   ی، به صورت ناقص باق7یدختر امام عل ،3 ينب کبریز بانو ،هاشم یبن

ـ طالبـان آن در ز ش به بار نشسـت تـا   یها وهیمو شد ن باره کامل یقم در ای. تحقکنمپر  ر ی

 .  لذت ببرند شسرسبزهاي   بوستاناز و  زش استراحت کنندیانگ دلهاي   هیسا

ق یکه بـا تشـو   1کنم می میتقد یرا به بزرگوارانم یارزسپاسگمراتب ترین   انهخالص

م. ینما می تشکرم را نثارشانترین  ر و پاكیتقدترین  کامل .کردند ياری را، مخود ادیز

با پدر  يت همجوارون برکیدمن مهم یاگمان  بی، پذیرفته شده باشد پژوهشن یاگر ا

چـرا   ؛دانم نمی ناشتباه مصوخودم را از خطا و من . است 3نبیبزرگوار حضرت ز

ق من تنها در دست پروردگار است؛ ین شده است. توفیکه سرشت انسان با خطا عج

ـ . ااوست يز به سویو بازگشتم ن کنم می توکلبر او گ زده و ناو چ[ریسمان] به  ن ی

 .دمیامن» 3بنیز  ب عن مرقد هیکشف الغ«را  پژوهش

  یپاکستان ین سابقیمحمد حسن

 نجف اشرف،مهمان 

 .ق  ه1394سال  یع الثانیرب22

                                                           

سـيد  العظمـي  اهللا  تآيـ ، تقواپارسـا و بـا  فقيـه و مرجـع دينـي     ،نگاهماشيخ و پناه ،در صف مقدم اين بزرگواران .١

ايشـان همـان    مند گرداند) قـرار دارد.  ن را از طول عمر شريف ايشان بهره(خداوند مسلمانا ابراهيم زنجاني نجفي

 .نماييم مي تشکر وياز  هموارهما  رو ؛ ازاينرسانداين کتاب به شکلي زيبا ياري ه که ما را در تهياست کسي 



 

 

 

 

 

 مباحث مقدماتی

7یمام علاتن ه پار یزندگدرباره  یتأملگفتار اول: 
1  

 بـراي شـده   يزیـ ر ک راه برنامـه یـ خواستار و  اند دهیرس یعیکه به درجات رفکسانی 

ـ پبزرگـان گذشـته   آن دسـته از  اد و خـاطره  یاز هستند،  یکمال و بزرگ دن بهیرس  يروی

 ؛انـد  شـده ز یگـران متمـا  یخـود از د سـته و خـدمات مانـدگار    یشاهاي  که با کارکنند  می

هـا مانـدگار    شان در دلیادهایان مردم آشکار و یکه خدمات آن بزرگواران در ماي  گونه به

که  ؛ چرااستاستوار اد و خاطره آن بزرگان ی هیبر پا ،جهانهاي  ملت نهضت زنده. است

و  يو باعـث بـارور  نهفته شده  يریپذو پند لتیفض ،کسب علم ،يخودساز ،اد آنانیدر 

 همچنان ؛شان حفظ شودیاو روش  هریاست که سسته یشارو  ازاین. شود می عقلب یتهذ

 دهد. ش قراریخو یزندگ يم است که آنان را الگویانسان حکک ی هستیشاکه 

 ،خاندان نبوت هافتیت یترب ،یوح هلیعق ،و بزرگوارف یشرآن گذشتگان  هجمل از

، 8نیحسـ  امـام حسـن و   ،شـان یا یگرامـ  رمردیشـ خواهر دو ، 7یامام عله حانیر

 ،تبـار تـرین    یعـال  ،نسـب ترین  فیشان شریکه ا چرا .است 3ينب کبریحضرت ز

                                                           

بـالغ بـر    ي نگاشته شده وبه زبان عربکه داريم  فردي منحصربه يكتاب، 3زينب، بانوي خردمند  سيرهراجع به ما  .١

 .است صفحه ششصد
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 یهمانند ظرفشان یکه ا یی. گورا دارد همتترین  استوار وترین  قلب و باالترین  پاك

بـه عطـر   معطـر  و قـالبش   وجود داشـته در آن  تکماال اقسامهستند که همه طالیی 

سـنبل  جهاد در راه خداونـد،   نمادحق و سنبل شان یا .ها شده است ل و کرامتیفضا

نمـاد در هـم شکسـتن     ،کـالم  شجاعت و بالغت نشانهده، یو عق از اصول تحافظم

ظالمان  هکوبند ، درهمستمگرهاي  قدرتدر برابر  قلب قوتت و سارج سمبل ،باطل

و  تلـخ  گفتـار حـق و  آنـان بـا    هکننـد  سـردرگم ، و صـادقانه  میمنطق سـل  باقدرتمند 

 .است و کوبنده آنان با استدالل قاطع هکنند و رام ناپذیرانکار

عفاف و شهامت  ،علم ،يزکاریپره ،ییپارسا يالگو 3ن گذشته آن حضرتیاز ا

و طالب آزاده هاي  انسانهاي  که جاناست  یی، نشانه و الگودامنپاک مهیکرآن  .است

ت ینوار هـدا از ا را معرفتهاي   هویم و شوند می تیشان هدایله ای، به وسیاخالق اله

ـ ریگ می او الهامرا از  آن یم قدسیحق و دفاع از حر ياری، و دهیچ يو چـرا کـه    .دن

بود  ياز جمله افرادکه  اي فاطمه ؛است 3زهرافاطمه هاي   از جگرگوشه یکیشان یا

بـه   فقطکه  معرفتن سرچشمه پاك یده و از ایرا مک 9امبر اعظم یپکه زبان مبارك 

هـوا و هـوس    يکـه از رو ي ا سرچشـمه  .انـد  ض بردهیشود، ف می يامر خداوند جار

آن سـان   نیبـد  1سـت. ا یالهـ  یوحـ بـر اسـاس    فقـط ش گفتـار و د یـ گو نمی سخن

ـ یترب ،ن امریجه ایدر نت ه نموده ویفضل و کرامت تغذعلم و  يغذااز  3حضرت  یت

 افته است. ی یقدس یپرورشو  یروحان

ـ دبه  9امبری، پده به جهان گشودید 3نبیحضرت زکه  یهنگام او را  ،هش آمـد دنی

پاك را  نوزادل تولد آن ی. جبرئکرد، اسمش را انتخاب یوح قیطر و از گرفت در آغوش

پاك منبع از  بود کهیی زیباو  ینورانشکوفه  3حضرت آن ییک گفت. گویشان تبریبه ا

                                                           

َهـو( فرمايـد:  مـي  نويسنده به آيات سوم و چهارم سوره نجم اشاره دارد کـه  .١
ْ
إِْن ُهـَو إِال. َوْ-ٌ  * یَو مـا َ(ْنِطـُق َعـِن ا"

 .(مترجم) .)يُو1
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ـ منتشر شد.  7یامام عل خانه يخوش آن در فضاو بوي  رون آمدیب یوح هاشـم بـه    یبن

مشـاهده  بیـت   اهل ن هنگامیدر اگفتند.  می کیگر تبرییکدبرکت به ن والدت پریسبب ا

ن یـ اس شـد.  یو انـدوه خـ   يبا اشک شاد 9مبارك حضرت رسولهاي   گونه کردند که

ـ بود کـه ا  یمیبت عظیآن حضرت از مص ینگر آگاهایب، 9امبر خدایاندوه پهاي  اشک ن ی

کنـد،   می یسخت را متالشهاي   که سنگ یبتیمصبا آن مواجه خواهد شد. نده یدر آطفل 

 1د.ینما می با آن مقابلهکامل  يبا صبر و بردبار، 3آن حضرت اما

ـ  رو  ازایـن ؛ یافـت ت یترب 2کساءآل پنج تن در دامن  3آن حضرت ن یوجـود چن

ن موهبت و یبه سبب هماست.  یشان کافیت و آموزش ایترب يبرا یان و معلمانیمرب

                                                           

هنگـامي كـه   «گويـد:   يو مـ  ذكـر كـرده   يروايتـ  ٢١ص  »3السيده زينب ةحيا« در كتابش يشيخ جعفر نقد .١

آورد و فرمـود:   7المؤمنين ايشان را نزد پدرش امير، 3مادرش حضرت زهرا ،والدت يافت 3حضرت زينب

در آن  9گيرم و رسـول خـدا   ينم يپيش 9ايشان جواب دادند: من از رسول خدا كن. يگذار اين فرزند را نام

آن فرزنـد را   يگـذار  از ايشان درخواست نـام  7يكه از سفر برگشتند و امام عل يهنگام در سفر بودند و هنگام

اسـت. سـپس خبـر    کـرده  : نام او را زينب بگذاريد كه خداوند اين اسم را برايش انتخـاب  نمود، ايشان جواب داد

گذشت را ذكر نمود و گريه كرد و فرمود: هر كس بر مصـيبت ايـن دختـر    خواهد  3هايي كه بر زينب  مصيبت

 ».بگريد 8است كه بر مصيبت دو برادرش حسن و حسين يمانند كس، بگريد

جهت اطالعات بيشتر در اين  حديث کساء يکي از احاديث متواتري است که شيعه و سني به آن معترف هستند. .٢

و  ٢٢٨ صصـ ، عالمـه حلـي  ، نهج الحق و کشـف الصـدق   :کنيدمراجعه ذيل به منابع  ،در ميان منابع شيعه ،باره

، النساء إلي اإلمام الجـواد) سيدة ؛ عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآليات و األخبار و األقوال (مستدرک ٢٢٩

 ــ  ٩٣٠ص صـ ، 3فاطمه، ٢قسم ، ١١ج ، موحد ابطحي اصفهاني محقق و مصحح: محمدباقر، بحراني اصفهاني

، مـذاهب الطوائـف  معرفـة  الطرائف في  ؛ ٢٥١ص ، ٦ج ،  مظفر نجفي محمدحسن، دالئل الصدق لنهج الحق  ؛٩٣٤

 ــ  ٢٣٧ص صـ ، ٢٥ج ، مجلسـي عالمـه  ، ؛ بحـاراالنوار ١١٣ص ، ١ج  ، علي، محقق و مصحح: عاشور، ابن طاووس

  .)مترجم( .٢٤٠

، احمد بن حنبـل ، مسند: کردتوان به کتب ذيل اشاره  ، ميکما اينکه از ميان منابع معتبر اهل سنت در اين باره

؛ »االحـزاب  سـورة مـن  «بـاب  ، بن االسقع؛ سنن الترمذي واثلةمسند عبداهللا بن العباس و باب حديث  بدايةباب 

؛ شواهد التنزيـل  ١٩٥ص ، ١١ج ، علي، عطيةتحقيق: عبدالباري ، آلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم

 . )مترجم( .١٧ص، ٢ج، حسکاني، لقواعد التفضيل
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تبدیل شـد کـه از سـوي     يدانشمند يبه بانو 3نبیافتخار بزرگ بود که حضرت ز

 هیو در سـا  یعطوفـت و مهربـان  از  ییفضاشان در یا. ده بودیآموزش ند یچ معلمیه

ـ متو اا یسـجا  ،جـه یدر نت پرورش یافت؛آن بزرگواران  یقدس ـ  ازاتی  يدر و یاخالق

ـ ف ،که مبدأ متعـال اسـت   ،یاصل هست از آنجا که .دا کردیپ یتجل  و بخشـنده و  اضی

بـه هنگـام   که اي  ههمچون شکوف را شپاک قلب 3نبی؛ حضرت زاست 1قابل محل

 و از کـرد ض باز ین فیافت ایرش و دریپذ يبرا ،شود می شکفته يم سحریوزش نس

 ياریقلب و  قوت ،یمقامواال ،اخالق ،علم از آن نورکه  ل شدیالتحص فارغاي  همدرس

 . تراوش نمودحق  دنرسان

را کسب نمود و در  يکوکاریو ن يبزرگوارو  دیپوش یبزرگو  شکوهشان لباس یا

 .کرداطرافش را احاطه  ،مانیا د ویبه نورش منور گرد جهانافت که یتکامل اي  خانه

اش  یقدسـ خـوش  هـاي    حهیا رارا ب و آن دیبار بر آن یاله اتوضیآسمان نبوت با ف

کـه   دیرسـ  اي درجـه بـه   یپاکدامنحجاب و نه یدر زم 3آن حضرت .کردن یعطرآگ

 ینـامحرم گانه و یب شخصچ یهدر روز و  نددیشن نمی ش رایصداها  هیهمساگاه  چیه

 د. ید نمی شان رایا

فـرو  و مـردم بـه خـواب     افکنـد  مـی  هیجـا سـا   بر همهشب  یکیتارکه  یهنگام

 یشد، در حـال  می خارجاز منزل  9قبر رسول اعظمارت یز يبرا 3نبیز ،رفتند یم

ـ نزدبـه  کـه   یزمـان  زدنـد.  مـی  قـه لحش در اطـرافش  انکه پدر و بـرادر   حیک ضـر ی

کرد،  می را خاموش آنهاو  ها شتافته ه به سمت چراغیجلوتر از بقپدرش  ،دندیرس می
                                                           

 هواسـط  ،هم در اين عالـم و هـم در عـالَم آخـرت    :ائمه معصومين ،اسالميهاي  اينکه: بر اساس آموزه توضيح .١

بـراي پـذيرش فيوضـات خداونـدي و      آنـان چرا که  هستند؛ به خاليق دن فـيوضات خداوند تبارک و تعاليرسي

ـ  ، قابليت دارند و به يمن وجود ايشان ،هاي قدسي رحمت . شـود  مـي  سـاير موجـودات افاضـه   ه رحمت خداونـد ب

 الهـي  بيکـران  فـيض  هکننـد  و هم محـل قبـول   رساننده است بسيار فيض ،هم مبدأ متعالشود  مي رو گفته ايناز

  .(مترجم) .است
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 ند. یببپاکدامن را  همیآن کرل مبارك یشما یکسمبادا تا 

ـ بـه پ  مـردم تـرین    هیشـب [به عقیده مؤلف] ال یهمسر و ع یپس از مدت  از 9امبری

هاشـم و بزرگـان    یاز سران بن 3حضرت آن 1شوهر. دیگردت صورو  رتیس لحاظ

اره ومـ و منـزلش ه  کـرد  مـی  رقابت 2ابر باو بخشش  از نظر کرمثروتمند حجاز بود. 

 م بود.یتیزن و  وهین آبرومند و صدها بازمنداینو  هماند درراه رانیفقپناهگاه 

 زنریشـ  کیـ ن وچهمشان یاد گفت: یبا 3نبیحضرت زقوت قلب اما راجع به 

شان را یا .ان ظالم را به لرزه درآوردیامو یدستگاه حکومت ،شیبا غرش صدا ،یهاشم

دسـت   درعـرب را  حکومـت  زمـام  کـه   یزیدي ؛آوردندخوار  شرابد یزیبه مجلس 

ه زده بـود و  یـ تخـت تک  ، بـر دیزیکرد.  می سلطنت یاسالمهاي  نیگرفته و بر سرزم

ز پر بـود از  یمجلس ن حلقه زده بودند.در اطرافش  ،انیعرهاي  ریشمشبا  شمحافظان

 کوچه و بازار. و  یعاممردم 

 شـان چنـان  یکـرد. ا  یرا وادار به سخنران 3نبیحضرت زش آمد که یپ یطیشرا

از  و شـده  يجـار  ،در کـرار یـ ح ،از زبـان پـدرش   شکلمـات  ییکه گوکرد  یسخنران

قـت را  یخـت. حـق و حق  یر می رونیبخروشان فصاحت و بالغت هاي  لیساناتش یب
                                                           

از کـه  بـود   ينخسـتين نـوزاد  ، عبـداهللا  .در حبشه متولـد شـد   بود که بن جعفر  عبداهللا، 3حضرت زينبشوهر  .١

، امـن  کـد پا، دلير، مرد، جوانوارمردي بود بزرگ ،. عبداهللادر آن ديار به دنيا آمد، مسلمانان مهاجر به حبشهجامعه 

دسـت    بـه  كـه مـالش از ميـان بـرود يـا     و از آن كرد هاي خود اسراف مي عبداهللا در بخشش .جود و سخا سنبلو 

عـون  ، محمـد ، آورد: علـي به دنيا  چهار پسر ،براي عبداهللا بن جعفر 3ابايي نداشت. زينب نيز دشمنانش برسد

 درايـت معاويه بـا   .كلثوم است  مأ، كه يكي از آن دو نيز شددختر  از ايشان صاحب دوچنان كه هم .عباس و اكبر

اختيـار  ، اده كند. عبـداهللا هاشم استف تا از پشتيباني بني، در آورد خواست او را به همسري يزيد سياسي خود مي

بـن    قاسـم ، عمويشپسـر ازدواج را بـه   ويآن حضـرت هـم    .داد 7امـام حسـين  ، او  دايـي   دسـت  دختر را به

  .(مترجم) .در آوردطالب  ابي  بن جعفر  بن محمد

حکـيم  گونه که در ادبيات فارسي نيز چنين است. براي نمونه  همان؛ ادبيات عرب ابر نماد بخشش و کرم است در .٢

 .»مردي چو شير و به بخشـش چـو ابـر   ه ب/  بازو ستبره باال بلند و به ب«گويد:  مي ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه

 (مترجم).
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 قـاطع و هـاي    اسـتدالل با رو  ازاین از قدرت دشمنانش بهراسد.آنکه  بدونکرد، ان یب

 ییگـو  ر قرار داد.یتحت تأثبه چنگ آورده و را  شاناحساسات ،اش کوبندههاي  ناهبر

ش همچـون بـرق،   یصـدا  غرش با زبان آنان را بند آورده و ،همچون سنگ شکلمات

آسـمان   ياز بلنـدا کـه  بـود   یاله يندا آن حضرت، يصداگویی آنان را گرفته بود. 

  بر تنشان پوشانده بود.را  یفرود آمده و لباس مالمت و بدبخت

کـه   اسـت  یشان کـاف یا يافتخار بران یهمد گفت: یبا 3آن حضرتعلم باره در

 مبارکش حملهاي   جامعه را بر شانه ینید هدایت ،7نیشهادت امام حس از بعد يو

 .داشتبر عهده را عه یت شی، مرجعیافتشفا  7که امام سجاد یو تا زمان کرد

ـ و ا گذاشـت شان یابر دوش را  یبزرگت یمسئولچه ، 7حسینامام برادرش  ن ی

ت را بر دوشش یلئون مسیچقدر بزرگوار و خردمند بود که ا ،1معلمهریعالمه غ يبانو

از که  دحق دار ،یدانشمند امت اسالم ،عبداهللا بن عباسهمچون شخصی  کرد.حمل 

 ،نـب یخردمندمان، ز يبانو« ؛2»نب بنت عـيليلتنا زيعق« گونه نام ببرد: نیا 3آن حضرت

 ».یدختر عل

بالهـا  تـرین   ها و دردناك بتیمصترین  دیشد بهن یچن نیا 3نبیحضرت ز ،يآر

 در راه زیـ چهمـه  کـردن   فـدا  ،و راه استقامت در برابر باطـل  شددر راه اسالم دچار 

آن رو  ازایـن م نمـود.  یترسـ  یامـت اسـالم   يبـرا  راپرچم حق  برافراشتنخداوند و 

ـ احق دارد. بر  یمسلمانانسان بر گردن هر  3حضرت  یهـر مسـلمان  ن اسـاس بـر   ی

مراسـم   ییبرپـا  و يداشـت و و بزرگ انشـ یا ادیداشتن  واجب است که در زنده نگه
                                                           

ـة «فرمود:  3زينب حضرتدرباره  7امام سجاد در منابع تاريخي آمده است که  .١ مَ لَّ عَ ريَ مُ مدِ اهللاِ عاملَِةٌ غَ اَنْتِ بِحَ
ريَ  ةٌ غَ مَ هِ ـةوَ فَ مَ هَّ فَ هستي که اي  و بانوي فهميده، اي شما بانوي دانشمندي هستي که تعليم نديدهشکر خدا  « ؛»مُ

 بلکـه  ،نبـوده  ياکتسـاب  آن بانوي بزرگوارعلم مقصود از اين روايت اين است که  ».استنکرده ي تو را تفهيم احد

  .(مترجم). آن خداوند استحقيقي كه معلم  يعلم؛ است ياز علم لدناي  شاخه

 .۶۰مقاتل الطالبيين، ص  .٢
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است اهداف  یعالاهدافش تالش کند و چه  دركنورش و از  مند شدن بهره شان ویا

هـایی   گوشـه  ،آنچه ذکر شدن است. انامسلم يروزین پتضممکه  یدر حال ،3نبیز

ـ ن يایسـجا از  سرشـار که  یپربرکت یزندگان ؛بود 3ره آن حضرتیس کوچک از  کی

 يو بو و عطرش همچون عطر شکوفه شان عطا نمودهیبه ا پروردگار بوده و یاخالق

 .دیگردساحت حضرتش منتشر  در ،خوش عود

  3نبیز بزرگوار، حضرت يبانو نامه یزندگسندگان ینوگفتار دوم: 

 تـا کرد وفق م ران امسلماز بزرگان دانشمندان  ياریبساست که  یقات الهیاز توف

به نگارش در  3نبیحضرت زدرباره  را یسنگ فرد و گران به منحصرهاي   نامه یزندگ

معلومات ناقص اساس  ما بر .است 3آن حضرتت یشخصکننده  یمعرفآوردند که 

اگـر  است که  یهی. بدکنیم می میتقد خوانندهشگاه یبه پرا آنها  ازمعرفی اندکی  ،خود

 ،دهنده احترام فـراوان  تنها نشان ،باشند یموضوعانگر ی، بها کتابن یا یتمامبنا باشد 

پـاداش را بـه   ین بهتـر  خداوند به آنـان  است. سندگانیو جلب توجه نو یر عالیتقد

 .دین خدمت ارزنده عطا فرمایخاطر ا

 او :)ق.  ه 903 (م ين محمد بن عبدالرحمن سـخاو یالد ر شمسیالخحافظ ابو .1

 است. دادهاختصاص  3نبیزحضرت نامه  یزندگ را به یکتاب

 را به یکتابشان یا :)ق.  ه 953 (م ین محمد بن طولون دمشقیالد حافظ شمس .2

 ؛يبزرگـوار اثبـات  نـه  یکه در زم است اختصاص داده 3يکبر نبیره حضرت زیس

 .است شانیو کرامات ا ،لیفضا

ـ    العجاجـه  «به نـام   یکتاب يو :)ق.  ه 911 (م یوطین سیالد جالل .3  یف

 چاپ شده است. که در فاس و مصر دارد »

عـرف  « عنوانبا  یکتاباو  :)ق.  ه 1162 (م یل بن محمد عجلونیحافظ اسماع .4
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 . دارد »3نب یز 1 1الزرنب

 شـان یا :3وانیـ صاحب د :)ق.  ه 1340 (م؛ 2یمستوفعباس  ،زبان یفارس مورخ .5

 هدربـار اسـت کـه   هـایی   کتـاب تـرین    وایدارد که از ش» الطراز المذهب«به نام  یکتاب

  4نوشته شده است. 3نبینامه حضرت ز یزندگ

در نجـف  دارد کـه  »  الخصائص «به نام  یکتابشان یا :يرین جزایالدنور .6

 اشرف چاپ شده است.

بـه نـام    یکتاب يو :)ق.  ه 1369 (م ،يخ جعفر بن محمد نقدیش ،عالمه محقق .7
                                                           

زرد و  هاي درشـت مايـل بـه     يک نوع گياه دارويي با برگ ،نيز معروف استکه به سرو ترکستاني و سرخدار  زرنب .١

 گوينـد.  مـي  (پاي ملخ) نيز »رجل الجراد«. در زبان عربي به آن است مقوي و که خوشبو هاي زرد رنگ است گل

  .(مترجم)

و را بـر عهـده داشـت    المال  مصالح بيت حفاظت ازمالي و هاي  تنظيم سياست ،»مستوفي« ،در دربار پيش از اين .٢

  .(مترجم)شد.  مي اين مقام بسيار مهم شمرده

داد. متـولي بـه    مـي  پرداخت يا ضـمانت امـوال را انجـام   ، المال بود و امانت ناظر بر معامالت بيت ،»متولي ديوان« .٣

  .(مترجم). اشتهار پيدا کرد» صاحب ديوان«به ، مرور زمان

بـن  ا خـان مسـتوفي   ميـرزا عبـاس قلـي    ،بـرد  مي الزم به ذکر است که مورخي که نويسنده کتاب حاضر از آن نام .٤

است. لقب سـپهر ثـاني بـه جهـت عـدم       رخ عصر قاجاروشاعر و م ،او مؤلف. است ثاني يمحمد تقي سپهر كاشان

ها  از كتاب ، برخياست. عباس قلي ينيز ملقب به سپهر كاشان يتقاند؛ زيرا پدرش محمد ايجاد التباس به او داده

. اثـر او دربـاره   اسـت  خلكـان  ابن» وفيات األعيان« ترين آنها كتاب که مهم کردترجمه از زبان عربي به فارسي را 

نـام دارد.  » ائب زينبالطراز المذهب في أحوال أم المص«، تاليف شده است ؛ که به زبان فارسي3حضرت زينب

 ،»التـواريخ  ناسـخ « اين کتاب از ملحقات كتـاب  . از قرار معلوماست »طراز المذهب مظفري« نام ديگر اين کتاب

ايـن کتـاب از    .كتـاب پـدرش نگاشـت   تكميل  که وي اين كتاب را در راستاياي  گونه به، است ليف پدر ايشانأت

نوشـته شـده    7طالـب  ابـي  زينب بنت علـي بـن   راجع بهکه به صورت تخصصي  هايي است ترين كتاب قديمي

گويـد:   مـي  ارزشبه اين اثر قديمي مستقل و بـا خاطر آگاهي نداشتن به ، لف کتاب حاضرؤمتاسفانه مولي است؛ 

 3بـانو زينـب   نامـه  زنـدگي هـايي کـه دربـاره     ترين کتاب از ساده« ؛»3ترجمة السيدةمن أبسط ما ألف في «

ارزش راجع به اين اثـر بـا   ،جعفر النقدي از نويسندگان توانمند معاصر عربمرحوم حال آنکه  .»نوشته شده است

ازه انـد   که بـه ام  کتابي نديده«گويد:  ، مي١٧ ص ،»يزينب الكبر« عنوان باعباس مستوفي در مقدمه کتاب خود 

رور و سـ  ،اقدام به بيان جزئيـات زنـدگي معصـومي صـغري     ،به صورت تخصصي ،»الطراز المذهب«كتاب فارسي 

 .(مترجم) .»پرداخته باشد، 3مواليمان زينب كبري
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ز ترجمه ین یاشرف چاپ شده و به فارسچهار بار در نجف دارد که  »يکبرالنب یز«

 است. دهیگرد

ــ  .8 ــزرگ، س ــق ب ــه محق ــدیعالم ــرمد عب ــارهدر او :)ق.  ه 1391 (م ؛الرزاق مق  ب

 فرد دارد. س و منحصربهینو دست یکتاب ،3نبینامه حضرت ز یزندگ

ــ  .9 ــه س ــزرگ و عالم ــد ن شــرفیالحســد عبدیمصــلح ب ــامل ين موســویال  یع

 فـرد  منحصـربه د که دار 1»یوحال   « «شده به نام  چاپ هرسالک ی :)ق.  ه 1377 (م

 .است

دربـاره   یسـ یبـه زبـان انگل   یشـان کتـاب  یا :ين هندیمحقق حاج محمد سالم .10

 د.دار 3نبیحضرت ز یزندگ

» 3نـب یز «« عنـوان بـا   یکتابشان یا :يحسن محمد قاسم مصر استاد .11

و در مصـر چـاپ    کردهوست یبه آن پز ینرا  یدلیعب »اتینبیزالاخبار « کتابکه دارد 

 شده است.

 دارد کـه » کربالء  مع « به نام یکتابشان یا : جواد  خ محمدیعالمه ش .12

 ده است.یبه چاپ رس

که  دارد» ءکربال   « «به نام  یکتاباو  :يشه بنت الشاطئ مصریعا خانم دکتر .13

 ده است.شچاپ 

نامـه   یدربـاره زنـدگ   یکتـاب شـان  یا :يبهسود یض کابلید محمد فیعالمه س .14

 ده است.یدر نجف به چاپ رسدارد که  یبه زبان فارس 3نبیحضرت ز

 نامـه  زنـدگی ارزش درباره با یکتاباو  :ین اصفهانیالدد عمادیس ،استاد محقق .15

 ران چاپ شده است.ید که دو بار در ادار 3نبیحضرت ز

دارد  3نـب  یحضرت ز نامه زندگیدرباره  یشان کتابیا :يالواستاد محمود ب .16
                                                           

  .(مترجم)». الوحيمفردة «نه ، نام دارد» زينب الکبري«، عامليکتاب عالمه  .١
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 ده است.یمصر به چاپ رس که در

ـ یز« عنوانبا  یکتاب يو :يد األهل مصریز سیالعزاستاد عبد .17  »7ینب بنت عل

 ده است.یروت و قاهره به چاپ رسیکه دو بار در بدارد 

که به  دارد »«« به نام یکتاباو  :يمحمد مصر یاستاد أحمد فهم .18

 ده است.یچاپ رس

که به  دارد»  9الرسول «م«به نام یکتاب يو :يأزهر یاستاد أحمد شرباص .19

 ده است.یچاپ رس

 »هاشم یبن   « «به نام  یکتابشان یا :یهاشم نیحس ید علیب سیعالمه خط .20

 ده است.یکه به چاپ رس دارد

کـه در   دارد »3نبیز«به نام یکتابشان یا :يمصر يبوشادأ یاستاد أحمد زک .21

 ده است.یدر مصر به چاپ رس .ق  ه 1343سال 

ســتارگان « کــهشــان یکتــاب ا از یبخــش اعظمــ :یجواد نجفــاســتاد محمــد .22

بـه چـاپ    و افتـه یاختصـاص   3نـب یحضـرت ز  نامه زندگیبه  ،داردنام  »درخشان

 ده است.یرس

 از یقسـمت اعظمـ   :ین أحمـد مسـتنبط نجفـ   یالـد  ید رضیعالمه سمرحوم  .23

 یزنـدگ  ی، بـه بررسـ  441ـ  255 صصـ  از» یالرثـاء واألسـ  «شـان بـه نـام    یکتـاب ا 

 ن بـاره بـه حسـاب   یدر اها  نامه زندگیین بهتر ازکه است پرداخته  3نبیحضرت ز

 .دیآ می

 3نـب یدرباره حضرت ز اي رسالهشان یا :ییب کربالین أدیاستاد محمد حس .24

 ده است.یدارند که به چاپ رس

 دارد» 3نـب  یوفـات ز «به نام  یکتاب ي: ویفیخ فرج آل عمران قطیعالمه ش .25

 ده است.یو به چاپ رس را در بر گرفته 3نبیکامل حضرت ز نامه زندگیکه 
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 یحجمـ پرکتـاب   شـان ی: این سـابق ینحسـ  خ محمدیش کتاب حاضر، مؤلف .26

ـ     3نبیحضرت ز نامه زندگیدرباره  در دسـت   یدارد کـه بـه دو زبـان اردو و عرب

 .باشد می صفحه پانصد بالغ بر نگارش و چاپ است و

ـ   «« به نـام  دارند یکتاب يسندگان هندینو از یبرخ .27  أخبـار  یالـذهب ف

  1.آورم نمی ادیرا به  شانیکه اسام ده استیکه به زبان اردو به چاپ رس »نبیز

که در الهور  دارد» بنیز تریس«به نام یکتابشان یا :ين ترمذیاحمدحس دیس .28

 ده است.یبه چاپ رس

ه در دارد کـ » نـب یز «« بـه نـام   یکتاباو  :يدهن یز حسن بقائید عزیس .29

 ده است.یبه چاپ رس یدهل

 .دارد» نبیز« به نام یکتابشان یا :یپاکستان يد عبداهللا مشهدیس .30

 2».نبیز «« .31

نـام آنهـا و نـام    ن اآلکتاب بـه زبـان اردو وجـود دارد کـه      ها هش از دین بیهمچن

هـاي    نمونـه  ،فـوق  فـات یلأت اسـت کـه   یهیبـد  .آورم نمی خاطررا به  شانسندگانینو

هاي  کتاب درشده  مطرحده یچیپموضوعات ها و  فصل ،ابوابهمه که است  یکوچک

ـ . اشود نمی شامل درباره آن خانم بزرگواررا خ و مقاتل یتار ،رهیس ،انساب ،رجال ن ی

ر، یـ ک قـرن اخ یـ  یطدارد و داللت  3نبیحضرت زع یگاه رفیبر جا ،بها آثار گران

                                                           

اما کتـاب   ؛نيافتم» الذهب في أخبار زينب سلسلة«کتابي با عنوان:  ،اين موضوع در موردسفانه پس از تحقيق أمت .١

نـام دارد. ايـن کتـاب اثـر سـيد      » الذّهب في سوانح سيدتنا زينب سلسلة«دارد که در اين زمينه وجود  مشابهي

 ،لکهنـو  در .ق ه١٣٤٩/  م١٩٢٧هندي است که در سـال  محمد مظفّر علي خان بن خورشيد علي خان جانسته 

  .(مترجم)به چاپ رسيده است. ، چاپخانه نولکشور

رو شناسـنامه آن   انـد؛ ازايـن   اطالعات بيشتري راجع به اين اثر ذکر نکـرده  ،سفانه نويسنده محترم کتاب حاضرأمت .٢

کتـاب ديگـر خـود تحـت عنـوان:      ، شايد مراد ايشان از اين کتـاب  ،مجهول و نامشخص است. لکن به زعم حقير

  .(مترجم). باشد» 3زينب، م کلثومأ حوالأ يالعقد المنظوم ف«
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آن ره یسـ  بـه انـدازه   ،اسـالم  آوازه جهـان بـانوان پـر  کـدام از   چیهنامه  یزندگدرباره 

 نشده است. فیلأت کتاب 3حضرت

  3نبیز محل دفن حضرتگفتار سوم: 

 :است منحصر در سه مکان ،3نبیزحضرت محل دفن مربوط به هاي   دیدگاه

همـراه خـانواده   ، به عیبق قبرستانشان در ید که اباور هستن نیابر  یگروه: نخست

ـ  گمان است؛ چرا ظن و بر ینتب، مدهیعقن یا .اند شده بزرگوارشان دفن ن یکه اگر چن

 نهیمدهاي  مزار رهبادر پیشینهاي  در کتابهم  ،به صراحت ،ن مطلبیاگمان  بی ،بود

آن بیت  اهل به جز ،خیکه تار همچنان معاصر.هاي  هم در کتاب شد و می ذکر منوره

در مقـام   ،گـاه یجاکـه از نظـر    سخن گفته اسـت  يافرادهاي  از مزار ،بزرگوار يبانو

  .اند داشتهشان یا اب یدوستوند یپنکه یا ایند قرار دار 3از آن حضرت يتر نییپا

ـ ا .اسـت  نودفمـ شان در مصر یکه ا ده هستندین عقیبر ا یرخب :دوم  ،دگاهیـ ن دی

 ،سرعت انسان بهاست و ذهن  بانواناز  ياریبس انیمدر  »نبیز«اشتراك اسم  از ناشی

 يمباحث بعد در یخواننده گرام. است تر که کاملشود  می یآن اسم متوجه صاحب

کـه از نسـل آن    7مؤمنـان  امیر فرزنداناز  کدام هیچکه ن مهم خواهد شد یامتوجه 

 . اند آنجا وفات نموده در نه و اند شده وارد مصر باشند، نه می 7حضرت

ـ راو« يروسـتا  در 3آن حضـرت کـه  ده هسـتند  ین عقیبر ا یبعض: سوم  در، »هی

ـ  ،هین نظریا .استدفن شده دمشق  1غوطه هـاي    گذشـته و از  دارد یمستندات فراوان

 هـاي  کتـاب برخـوردار اسـت.    يادیـ شـهرت ز از  2ن شامین ساکنان سرزمیدور در ب
                                                           

  .(مترجم). شود مي دمشق اطالق هاي حاصلخيز بخش جنوبي به سرزمين غوطه .١

اطـالق   خاورميانـه اي از  بـه منطقـه نسـبتاً گسـترده     که پيش از اين جغرافيايي است -اصطالح تاريخي يک شام  .٢
شـرقي   کرانـه کنـار  و در  النهـرين   غرب بين ،شمال صحراي عربدر  توروسهاي  کوه  جنوب رشتهکه در شد  مي

هـايي از غـرب     بخـش  و فلسـطين ، لبنان، اردن، سوريه. اين منطقه کشورهاي کنوني شتقرار دا درياي مديترانه
  .(مترجم). شد مي شاملرا  عراق
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فـات  یلأدر مصـر کـه از ت   ).ق  ه 308 (م 3سـه یبانو نف نامه زندگیشده درباره  نوشته

 ،بزرگـوار  ياز آن است که آن بـانو  یباشد، حاک می اسرشناس قرون وسطهاي   چهره

 ارت کرده است. یز .ق  ه 193را در سال  3نبیمرقد حضرت ز

 ایم نموده يجدهاي  پژوهش ،دگاه برتریو انتخاب د گفته پیشه یسه نظردرباره  ما

ـ ا يبعدهاي  و در بخش نبع بودهصدها مق در یآکنده از ظرافت و دقت و تحق که ن ی

ـ ا دربـاره محتـرم  خواننـده  آنکـه   از ان خواهد آمد. پسیآن صحبت به م کتاب از ن ی

 ن بارهیتر در ا دگاه درستیانتخاب د ،دا کردیتبحر و مهارت پ ،کننده قانعهاي   یبررس

ـ  .گذاریم می يوعهده را به  ـ التوف یواهللا ول ت بنـدگان در دسـت خداونـد    یـ ق (عنای

 است).

  3ينب کبریزحضرت  ارت مرقدیلت زیفضگفتار چهارم: 

  :فرمودن باره یدر ا 9اعظم  امبریپ

نِ أا ي سَ ا احلَْ الَ  ؛بَ عَ نَّـ یاِنَّ اهللاَ تَ ـنْ اجلَْ اعـاً مِ ك بِقَ لْدِ َ وُ ربْ َك وَ قَ ربْ لَ قَ عَ ـ ، ةِ جَ رصَ ـنْ  ةً وَ عَ مِ
نْ  باءِ مِ لُوبَ نُجَ لَ قُ عَ ا وَ اِنَّ اهللاَ جَ َ اهتِ صَ رَ هِ   عَ قِ لْ وَ  وَ   ؛خَ فْ بـادِهِ  ةِ صَ ـنْ عِ ِـنُّ  مِ مْ ياِلَـ حتَ وَ  ؛كُ

لَّ  لُ املَْذَ تَمِ ْ َذَ  وَ  ةحتَ ميفِ  یاالْ كمْ يفَ  ،كُ بُورَ ونَ قُ رُ مُ مْ يكثِرونَ زِ ي وَ   عْ نْهُ باً مِ رُّ قَ ا تَ َ هتَ اهللاِ وَ  یاِلَ   ارَ
مْ  نْهُ ةً مِ ودَّ ولِهِ  مَ سُ يلّ ي ولَئِكأ .لِرَ تِ  ا عَ فاعَ وصونَ بِشَ صُ يضِ  ي؛املَْخْ وْ نَ حَ دوُ مْ  ،الْوارِ وَ هُ

ار وّ داً يفِ  يزُ نَّهِ  غَ يلِ ي. اجلَ نْ ا عَ مَّ   ! مَ هاعَ دَ اهَ عَ مْ وَ تَ كُ بُورَ ـلَ أفَكـ ؛رَ قُ ـانَ سُ امنَ بْـنَ ينَّام اَعَ
لَ  دَ عَ ،يبَ   بِناءِ  یداوُ سِ دَّ لَ لَ   تِ املُقَ دَ مْ عَ كُ بُورَ نْ زارَ قُ بْعوَ مَ ةً نيَ ه ثَوابَ سَ جَّ ةِ بعد   حَ جَّ  حَ

  .سالمِ اإل

از  یهمچون منزلگـاه را  وت قبر تو و فرزندان متعالخداوند  قتاًیحق !اباالحسن يا

کـه   یبـه درسـت   .آن قـرار داده اسـت  هـاي   سـرا از  ییسـرا و  یبهشتهاي  منزلگاه

و در  دهیـ گردانشـما   را مشـتاق اش  دهیبرگز ف ویندگان شربهاي  بخداوند، قل

جـه  یدر نت ؛کند می تحملرا  ]دشمنانتان[ ریآزار و تحق ،شما یو دوست محبتراه 
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شـان بـا   یبـه خداونـد و دوست   یکـ یشـما را آبـاد نمـوده و بـه خـاطر نزد     هـاي   قبر

ده و یـ از افـراد برگز ن آنـا  !یعلـ  ياکننـد.   می ارتیار زیآنها را بس اش، هفرستاد

 مـن وارد  ]کوثر[ و بر حوضهستند که مشمول شفاعت من خواهند شد  یخاص

خواهنــد کننـدگان مــن   ارتیــزجـزء  در بهشــت  امــتیق يدر فـردا شــوند و  مـی 

 ،دیـ محافظـت نما آنهـا   و از کنـد  شما را آبادهاي  رکه قب یکس !یعل يا .دیگرد

 یکسـ  و نمـوده  ياریالمقدس  تیرا در ساختن ب 7ودومان بن دایکه سلگویی 

هفتـاد حـج   ایـن زیـارت بـراي او برابـر ثـواب      ارت کنـد،  یشما را زهاي  رکه قب

 1است. واجبحج انجام بعد از  ،مستحب

                                                           

 .٧٧ص، الکريم بن طاوسالدين عبد نقيب غياث ،الغري فرحة .١



 

 

 

 

 

 مصر در 3نبيزحضرت  مزار يبررسفصل اول: 

 درآمد

م کـه  یخوان می ها کتاباز اي  مجموعهو در  میوشن می دانشمندانبرخی  از همواره

در  ،7طالـب  ابی بن یعل مؤمنان امیردختر  3ينب کبریخانم ز ،بزرگوار يبانوقبر 

هنگـام   ،سندگان عصـر مـا  یشتر نویب یحت .قرار دارد مصر تخت کشوریپا ،قاهره شهر

ز ین 1ینجف يخ جعفر نقدیعالمه ش کنند. می را نقلن مطلب یان موضوع، یا یبررس

 ن خصـوص یدر ا یبحث و بررسنکه به یاز قبل از یما ن ش داشت.یگرا هینظرن یبه ا

بحـث و   حال آنکه .میداشتده را ین عقی، هم1يخ نقدیش دگاهیه بر دیبا تک ،میبپرداز

 ؛منصرف ساختسرانجام و کرد مردد اي  ه دین عقیما را در داشتن چن، قیعم یبررس

ـ لباقـامتش در مصـر و    وبزرگـوار   يآن بـانو  تفراسـ مه یچرا که قض ک گفـتن آن  ی

است که هـر   یمسائلترین  از مهم ،و دفن شدنش در آنجا به دعوت حق 3حضرت

 ماند. نمی آن غافل ذکر از ،رهیات و سیروا بر مسلطو  اریهوشنگار  خیتار

ـ به صورت و ، بایدندمصر بود افتهی تیشده و ترب بزرگ که یمورخانکم  دست ژه ی

 یچ مـورخ یهحال آنکه  ؛آوردند می انیبه م سخنحضرت در مصر، آن درگذشت از 

 .استنکرده ن یابه  اي ه  اشارترین  کوچک
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 بـر  احاطـه ان بـه  یکـه توجـه مصـر   شود  می ما روشن يبرا یهنگام ،قتیحقن یا

جـاد  یادر  شـان یخواه افـزون و ثبت و ضبط حوادث مربوط به کشورشـان و   اتیروا

 يجـا کـه  اي  گونـه  بـه  ؛مینیب می را بایبا عبارات ز آنها نییز تزینو ن آنها یب یهماهنگ

  .داردن یو تحس یشگفت

ــ ــاریاول ــورخ مصــر در ت ــدالحکم مصــر ین م ــن عب ــدالرحمان ب  يخ اســالم، عب

مـنهج  « دارد کـه آن را  خ مصـر یتـار  بارهدر یپرحجم کتاب . اواست ).ق  ه 257 (م

نسخه  ن کتاب به صورتی. اه استدیامن »و الممالک يأخبار مصر و القر یالسالک ف

 صحابا از ياریبس نامه زندگی ،ن کتابیدر ا .در موزه انگلستان موجود است یخط

 .شده است آورده ،اند که وارد مصر شده، 9امبریپ

عبدالرحمن بـن  از نه ین زمی، در ا).ق  ه 354 (م يوسف کندیابوعمرو محمد بن 

خ مصـر  یدرباره تـار  یفراوان فاتیتأل ،ابوعمرواست. پیروي کرده  يحکم مصرعبدال

 ده است. شروت چاپ یدر ب »مصر «« عنوانبا او  از یکتاببه تازگی دارد و 

ن یدر تدو ).ق  ه 387 (م يمصر یثیزوالق لم بن یمحمد حسن بن ابراهسپس ابو

 ثبـت و  يراسـتا او در هـاي   و تـالش  کـرد دا یتبحر پ ،مصر عیوقا رب احاطهخبار و ا

هـاي   تـالش  از، نمودن آن حوادث لیکمتمهارت و  ،از نظر دقت، عین وقایا نیتدو

د: یـ گو می را نوشته و راجع به او وي نامه زندگیخلکان  ابن .استز یاممت انشینیشیپ

و  »خ مصـر یتـار « ،»خطـط مصـر  «هـاي   کتـاب  بود.ار آگاه یبس، ينگار خیتار در يو«

  1».ستاو از آثار »فضائل مصر«

 یمسج یحرانالملک محمد بن عبداهللا بن احمد  عز محمد نوبتابوسپس بعد از 

خ یتـار « کتـاب  و کـرده  ذکـر را  ه وينامـ  زندگیابن خلکان  که است) .ق  ه 420 (م

                                                           

  .١٦٨ص ، ١ج ، خلكان تاريخ ابن .١
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  1است. آورده يبه عنوان اثر و ،باشد می صفحههزار  زدهیکه بالغ بر س را» مصر

 یشـافع  یقضـاع  هعبـداهللا محمـد بـن سـالم    ابو یسپس مـورخ و پژوهشـگر، قاضـ   

فقط منحصر بـه  را تالشش  او .پیروي کردنه از مورخان مذکور ین زمی، در ا).ق  ه453 (م

 خاسـتگاه کـه  و متبرکـه   یارتیـ ود، بلکه درباره اماکن زنمن یخیحوادث تارضبط  ثبت و

 کـه در آن  دارد »نیأنـس الزائـر  « به نـام  یکتابنه ین زمیاو در ا .است، تألیفاتی دارد زائران

 را مشخص نموده است.شان یو محل دفن ا را ذکر کرده 3سهینف بانو نامه زندگی ،کتاب

 .نداردوجود  3ينب کبریزحضرت از قبر  ییو ردپا چ أثریه ،حال آنکه در آن کتاب

محمـد بـن    ،انـد  داشـته نه ین زمیرا در ا يدار دامنهفات یکه تأل ینیجمله متأخر از

و  سـتودنی هـاي   تـالش  ،خیتـار نه یزمشان در یا .) است.ق  ه 1061 (م يسرور بکر

   ون األخبـار و  یـ ع«کتـاب   ،هـا  آن تـالش از جمله  .دارد يارزشمندهاي  کتاب

از زمـان  را، گر یمربوط به مصر و نقاط د رخدادهاي، ژهیکه به طور و است »األبصار

ـ است. عالوه بر اکرده خلقت ثبت و ضبط  آغاز رخـدادهاي  او در کتـاب خـود    ،نی

ل یـ حکومـت خل  در دوره خـود، تا زمان را مصر  نماکاحهاي   دوره یمربوط به تمام

 است.نوشته  گستردهار یات کامل و به شکل بسیبا جزئ، .ق  ه 1041 سالبه پاشا 

 وکنـیم   مـی  معطـوف گران یو د يقلقشند ،یوطیس ،يزیمقربه توجه خود را در ادامه 

به مصـر و محـل    3ينب کبریز درباره ورود حضرت ،آنان از کدام هیچکه خواهیم دید 

 ين مصـر امورخـ  از یگروهـ  ،گرید ياز سو .اند اوردهیان نیبه م یصحبت ،در آنجا دفنش

بـه نگـارش    ،قبـور و مسـاجد   ،مزارهـا درباره  را يفرد منحصربههاي  هستند که پژوهش

ابـن   )،» مزارات ال«کتاب صاحب ( یقرش ،یونس هتنانیابن  انندهم ؛اند آوردهدر

ـ ابن عطا )،»مزارات األشراف«کتاب صاحب ( سعد نسابا ، میکرعبـدال ابـن   ،يحمـو  ،ای
                                                           

به همـراه جزئيـات کامـل در کتـاب      هاي اين مورخان نامه . همچنين درباره اين موضوع به زندگي٦٥٣ص ، همان .١

 .کنيدتأليف و ترجمه در قاهره مراجعه  يچاپ شوار، اثر استاد محمد عبداهللا عنان ،»اإلسالمية مؤرخوا مصر«
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ـ ابـن ز  ،ن ملقـن یالد سراج ،یکم ،ابن بللوه ،، ،یحافظ سلف جـوهر   ،يات أنصـار ی

ـ   ،ناسـخ بن  نیالدمجد ،ن ابن  ،ابن عنتر ،يسخاو ،يسکر صـاحب  (طلحـه   یابـن أب

کـه تعـدادي از   ) »الـزوار  مرشـد «کتـاب  صاحب (ن یالد و موفق )»نیالراغب يهاد«کتاب 

 .  اند هاي مصر را ذکر کرده مزار

مشـهور  اشـخاص   ، نـام سرشـناس هاي   چهرهکه  کند می مشاهده یخواننده گرام

ـ منسـوب بـه علو   یسـاختگ و  یقیحقهاي  مزارن ینوشته و ب متوفا را  ،گـران یان و دی

 خردمنـد  يبـانو کـه   انـد  آنـان نگفتـه   از کـدام  هیچن حال یبا ا ؛1اند قائل شده فاوتت

در خواننـده محتـرم    .اسـت  به خاك سپرده شدهدر مصر  ،3ينب کبریز ،هاشم بنی

 .کرد دخواهمشاهده را  یسودمند و مفصلمباحث ن کتاب، یا يبعدهاي  بخش

 به مصر 7فرزندان نسل امام علی وارد نشدنگفتار اول: 

ورود  ،آگـاهی دقیـق دارنـد    ،خ مصـر یاز تـار  ی کـه و پژوهشگرانبزرگ  انمورخ

 مصـر  را بـه  ـ باشند 7که از نسل آن حضرت ـ 7مؤمنان امیر فرزنداناز  کدام هیچ

 .اند هانستدح نیصح

د: یـ گو مـی  ن رابطهیدر ا 3).ق  ه 576 (م یبن محمد سلفبوطاهر احمد ا 2حافظ 

در مصـر  ، هسـتند  7کـه از نسـل آن حضـرت    7مؤمنان امیر فرزنداناز  کدام هیچ«

                                                           

 .٤ص  الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة، .١

بـه  » حافظ« .در ميان محدثان انجاميد »حافظ« لقب گيري  به شکل، حديث اهتمام به حفظ ،قرن دوم هجري در .٢

حفـظ   سـندها، و آگاهي از وضع راويان و حفظ  ،طبقات شيوخ از. آگاهي است »محدث«از  تر خاص، عنوان لقب

  .(مترجم). بوده است» حافظ«هاي  از ويژگي، حديثيو شناخت متون 

زمان خـويش در    يگانهفرزند ماهر و ي امام و حافظ، يالدين احمد بن محمد بن احمد اصفهان  طاهر عماد حافظ ابو .٣

چشم از جهان فـرو   ،.ق ه ٥٧٦در سال  و ساكن مصر بود اوترين شخص به قوانين روايت بود.  و آگاه حديثعلم ال

، چـاپ شـده اسـت   .ق   ه١٣٢٥سال  که در مصر به، ٣٠٠ص  ،١، ج »ةالمحاضر  حسن«کتاب در  يسيوط بست.

 است. آوردهاو را  نامه زندگي
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  1».افته استیوفات ن

ـ یم بـن ذوالق ل یمحمـد حسـن بـن ابـراه    ابو ،حافظ و مورخ بـزرگ   يمصـر  یث

 د: یگو می ن بارهیدر ا ،).ق  ه 387(م

بـن   یعلـ  دختـر  ،نهیشـد، سـک   مصـر وارد  7یکه از فرزندان عل یکس نینخست

ن مطلـب  یـ ابـه  ز یـ ن يو استاد حسن محمـد قاسـم مصـر    يبود. سخاو 7نیحس

   2.اند اعتراف نموده

 ند: یگو میو ابن دقماق  يزیمقر

بـن عبـداهللا بـن     بـن محمـد   یبـن علـ   شـد، محمـد   که وارد مصر اي ين علویاول

 ، بـه یحاتم مهلبد بن یزی ییفرمانروابود که در زمان  7یبن حسن بن عل حسن

  3.دیگردآنجا  وارد .ق  ه 145 سال

بـر اسـاس   « د:یـ گو مـی  ن موضـوع یراجع به ا ،يگریت دادر قالب عبار يسخاو

که از نسـل   7یامام عل از فرزندان کی چی، هنقل شده استگذشتگان  که از ياخبار

 4.»نشده است وارد مصر، هستندشان یا

 ين انصـار یالدمحمـد بـن ناصـر   ن یالـد  مورخ بزرگ، حـافظ ابوعبـداهللا شـمس   

 د: یگو می ن موضوعیدرباره ا ).ق  ه 814(م

وجـود   ،5قرافـه  ارتگـاه یر از زیـ به غکه  ام همشاهده نکردن را اکدام از مورخ چیه

                                                           

 .٣٤٢و  ٣٠ صص، ةالكواكب السيار .١
 (حاشيه). ١١٥ص ، سخاوي، تحفة األحباب .٢

 .٦٥ص ، ٤ج ، االنتصار ؛١٩٣ص، ٣ المقريزية، ج  الخطط .٣

 .١٠ص ، ٥ التوفيقية، ج الخطط  .٤
شـرق  و در  جنوب شـهر قـاهره   که در گورستان قرافهدر ، 7حسن بن زيد بن حسن مجتبي دختر، 3نفيسهبانو  .٥

 م١١٨٣  ابن جبيـر در سـال   همانندعرب پرآوازه جهانگردان به خاک سپرده شده است.  ،شهر قديم قاهره واقع شده
هـاي   چهـره د بسياري از اند كه تعدا هايي معرفي كرده ترين گورستان قرافه را يكي از بزرگم، ١٣٢٧ ابن بطوطه درو 

 ، مکـانش كوچك و محدود شـده  ،اين گورستان در قرن بيستمعلي رغم اينکه اند.  در آن دفن شدهبرجسته مذهبي 
امـا قرافـه همچنـان     ه اسـت. هايي سـاخته شـد   خانه ،برخي از آنها دراند و  ويران شده ي آنقبرها ؛تغيير يافته است

  (مترجم). مصر حفظ كرده است.در اسالمي مهم  زيارتگاهيك  عنوان خود را به   مركزيت
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بـانو  مـزار  ح دانسته باشد. اما وجـود  یرا در مصر صح 7یعل ر فرزندانیسا مزار

اتش در مصـر سـاکن   یـ ح در زمانشان یاشکال است؛ چرا که ادر آنجا بال هسینف

 ده بود.رکحفر خودش با دستان و قبرش را  بوده

 حاصـل پژوهشـی بـود کـه    ، مصـر  بـه  7یامام عل انفرزنداز  یک هیچ وارد نشدن

 ،خردمنـد  يبانوکه است معقول  گونهحال چ .اند به آن پرداخته بزرگ مصر دانشمندان

سـپس   ،باشـد داشـته  سال آنجـا اقامـت    کیحدود و وارد مصر شده  ،3ينب کبریز

ـ ا و شده باشـد  به خاك سپرده ،مردم مصر گاندید يجلو از  کـدام  هـیچ را رویـداد  ن ی

  ؟دننکرده باش ذکر ،اند مهم داشته رخدادن یا اب یکم یکه فاصله زمان یانمورخ

 بـا خـود   انهخالص و صـادق  یدوست به صراحتنکه یابا وجود  یامام شافع یحت

اطـالع   در مصـر  3نـب یوجـود مـزار حضـرت ز    از، بودکرده اعالم  را :بیت اهل

اخبـار   ،1تـواتر که بـه  گونه  همان رود؛ نمی 3ارت آن حضرتی؛ و در آنجا به زندارد

 است. ذکر شده  ،شانیااز سوي  3سهیارت بانو نفیمربوط به ز

 یدر حال ،در مصر مدفون است 3نبیه حضرت زم کیم اثبات کنیتوان می چگونه

ـ از وي  پدر( يزیع جیمحمد بن رب که ـ ذکـر  دربـاره   )بـود  یشـافع  ارانی اد و نـام  ی

آنان از نفر صد ش از یب ، نامنامه زندگیدر آن و نوشته است  یکتاب 9امبریاصحاب پ

ورودش به  ،3نبیزحضرت از  يادیچ یه ،ن آن اصحابیدر ب ولی  ،را آورده است

 2باشد؟به میان نیاورده  جامصر و وفاتش در آن

  3نبیزحضرت  قبر و گردانانجهگفتار دوم: 

گشت  یمختلف اسالمهاي  نیسرزمدر انه یمهاي   هسدکه در  یگردشگران مسلمان

                                                           

نسـبت  اطمينان  اين امر باعث حصولکه  است ا روايتي خبريک بسيار گزارش شدن  به معنايتواتر در اصطالح  .١

  .(مترجم) .شود ناميده مي متواتر، باشد از اين ويژگي برخوردار روايتي که .شود مي به آن

 .٩٩ص ، ١ج ، ، سيوطيةالمحاضر حسن .٢
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 ،همچــون مســاجد یارزشــبامشــاهدات خــود در مــورد آثــار  ،انــد داشــته   و گــذار

ایـن   ،آنـان هـاي    نوشـته رو  ازایـن  .اند ضبط کردهثبت و ... را مدارس و ، ها گورستان

 دهد. می آناندرباره شهرت آثار به ما را نان یاطم

ن وارد یابن بطوطه و ابن شاه ،ریابن جبهمانند از آن گردشگران مشهور  یگروه

 ذکـر  يشـهور مهـاي   ارتگـاه یزمشـاهدات خـود را از    ،ن گردشـگران یا .ندشدمصر 

از آنـان قبـر    کـدام  هـیچ ولی  ؛خاستگاه مؤمنان در روزگارشان بوده است که اند کرده

 آن جهـانگردان مشـاهدات  مـا   اکنـون  هـم  .انـد  نکرده ذکردر مصر را  3ينب کبریز

 :کنیم میمحترم خواننده  میتقد را در مصران یعلوهاي  قبردرباره 

 يهرو سائح .١

 مصـر  وارداو  اسـت.  ق.  ه 611 سـال  يامتوف، يبکر هرو یبابن  یابوالحسن عل

: مـزار  بـرد  می ناما ه هگاتاریزن یا از »اراتیالز  ىاإلشارات ف«کتابش شده و در 

مـزار آمنـه    ،7ل بن جعفر صادقیفاطمه بنت محمد بن اسماع بانومزار  ،هسینف بانو

ـ یب مـی  امـا  7.1یه بنت علیمزار رق و 7نیبن حس یبنت محمد بن عل ن یـ م کـه ا ین

دربـاره  کنـد.   نمی باشد، ذکر 3نبیز حضرتکه منسوب به را  يچ قبریه ،جهانگرد

 م گفت.یسخن خواه ات کاملیبا جزئ ندهیدر آدر مصر نیز  7یه بنت علیرققبر 

 يلساند  ريابن جب .٢

در  ق.  ه 614 سـال  يامتوفـ ، یغرناط یر کنافین محمد بن احمد بن جبیالحسابو

ـ اهل بهاي  مزار ،خود شد و در سفر وارد مصراو  است. مصر و  را ذکـر کـرد   :تی

 يرو بر«: دیگو می وا .شمردبر زنان  يمزار برا پنج مردان و يمزار برارده اچه تعداد

                                                           

 .٣٥ص ، الزيارات ةفي معرفاإلشارات  .١
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همچـون  همه آنهـا   ،که در مجموعوجود دارد  یباشکوه يابن ،آن مزارها کدام از هر

  1.»هستند یبیعجهاي   عمارت ز ویانگ شگفتهاي  بنا ،یبهشتهاي   خانه

 کلثـوم  ام مـزار « رده اسـت: برشمگونه  نیارا شان یارهامز و يزنان علو ،ریابن جب

 مـزار ، بن جعفـر  کلثوم بنت محمد ما مزار ،المتوج ییحینب بنت یز مزار ،بنت قاسم

ـ یب نمی ن همهیبا ا 2.»یم بنت علیمر مزار عبداهللا و ما ـ ام کـه  ین ـ  ی ن ین جهـانگرد در ب

 ده باشد.کر رذک را 3ينب کبریمنسوب به ز قبر ،مذکورهاي  مزار

 يابن بطوطه مغرب .٣

ـ ، یمغرب بن عبداهللا بن بطوطه محمد عبداهللابو اسـت. او   .ق  ه 777 سـال  يامتوف

 مـزار  ،هسـ ینفبانو  مزار مانند معروف مصرهاي  ارتگاهیز از يتعداد مصرشده و وارد

  د:یگو می سپساست؛  کرده ذکر را یمقبره شافع و 7الحسین رأس

کـه  دارد وجـود   ياریبسـ  وکـار کینافـراد   و دانشمندانهاي   مقبره، قرافه مصر در

وجـود   رقبـ  يادیتعداد زنکه در آنجا یکما ا ستند؛یو ضبط ن قابل شمارش و ثبت

   3.است فرزندان آنان ان وینیشیپ و صحابدارد که متعلق به ا

 3نـب یزمـزار   از يچ اثـر یهـ  ،مشاهدات ابن بطوطهن همه خواننده محترم در یبا ا

 .ندیب نمی

 يبغداد يحمو .٤

ـ  ،.ق  ه 624 سال يامتوف؛ يبغداد ياقوت بن عبداهللا حموی ـ  یجغراف  بـزرگ  یدان

را ذکـر   يمعروف متعلق به زنان علوهاي  مزار از يتعداد شده و مصر وارداو  است.

                                                           

 .٣٥االشارات فی معرفة الزيارات، ص  .١

 .١٤و  ١٣ص ص، رحله ابن جبير .٢

 .٣٠ص ، ١ج ، رحله ابن بطوطه .٣
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فاطمـه   ،سهینف بانو ،هیرق ،آمنه مزار ،ين آن بانوان بزرگوار علویدر بوي کرده است. 

کلثوم بنـت قاسـم را    ما عبداهللا و ما ،7ل بن امام جعفرصادقیبن اسماع بنت محمد

 3ينـب کبـر  یمنسوب بـه ز  مزار از ،ن آنهایب دراقوت یحال آنکه  1است.رده برشم

 اورده است.یان نیبه م یسخن 7یبنت امام عل

 ين زاهريابن شاه .٥

 .ق  ه 873سـال   يامتوفـ ، يمصر ياسکندر ين زاهریل بن شاهین خلیالد غرس

را ذکـر کـرده اسـت.     مصـر  مدفون در يزنان علوهاي  مزار از يادیتعداد زاست. او 

ل بـن  یبـن اسـماع   فاطمـه بنـت محمـد    ،سـه ینف بـانو  مزار ،ن آنانیدر بن یالد غرس

 2ده است.برشمره را یرق کلثوم و ما ،عبداهللا بن قاسم ما ،آمنه ،7صادق جعفر

نسبشـان   ،م کردیواهان خیب يدر مباحث بعدکه  ياریبس از جهاتن زنان یهمه ا

ـ امـا بـا ا   رسـد؛  مـی  7یعلـ  مؤمنان امیربه  از  ینـام چ یهـ  ،نیالـد  غـرس  ،ن همـه ی

 يمصر اصالتاً ،ن جهانگردیاحال آنکه  .نبرده است 7یامام عل دختر 3يکبر نبیز

 بـود؛ ارش یـ دهـاي    مردم به مقبرهترین  آشنا بود. درنتیجه او، ار با اصل و نسبیو بس

 است. تر  گاهآاش  خانهاحوال  ازگران ینسبت به د ،خانه صاحب چرا که

 که در دبگذاردست  يجهانگرد کتاب هر يرو یگر اگر خواننده گرامید يسو از

 خردمنـد،  يبـانو  مـزار  از ياثرچ یه ،باشدکرده دن یاز مصر دانه یم ایه یاولهاي   سده

است، و  ینیکوهجهانگرد  که مربوط به یراجع به مطلبما ا. ندیب نمی در آنها 3نبیز

 صـحبت با دقت  ،خودش يجا در ن مطلبیا درباره د گفت:یباشود  می به آن استناد

 د.کرم یخواه

                                                           

 .٥٥٤ص ، ٤ج ، البلدان  معجم .١

 . ٣٦ص ، السالك  زبدة كشف .٢
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  3نبیزحضرت  قبر نگاران و خیتارگفتار سوم: 

خ مصـر  یم که دربـاره تـار  یمورخان قد از يتعداد نامه زندگی پیشین،در مباحث 

و در ثبـت  تـالش بسـیاري   کـه   یمورخان همان ؛میرا آورددست به قلم شده بودند 

بن  عزالملک محمد ،ن آنانی. در باند صرف کردهنشان یحوادث مربوط به سرزمضبط 

ـ از همه در ا ).ق  ه 420 (م ،یمسبح یعبداهللا حران  وي. اسـت  تـر  شـگام ینـه پ ین زمی

 1يبـرد  يابن تغر که ابن خلکان وگونه  همان ،درباره حوادث مصر کهاست  یمورخ

 .است ف نمودهیلأتصفحه هزار  زدهیس ،اند دهدر آثار خود آور

را محـدود  فاتشان یم که تألیآور می را ن مصرامورخ از یگروه یاسامنجا یا ما در

که درباره اخبـار   یدانان خیز تارینو نموده آن  یارتیز اماکن و مساجد ،مصر به مناطق

خ مصر، یشان درباره تاریها کتاب و اند کتاب نوشتهآن  کاملپادشاهان مصر و حوادث 

 د.یآ یم به شمارمطمئنی  نابعم

 يزيمقر .١

ـ مقر بن عبـدالقادر  یبن عل احمد  یاهـال  ازاکـان او  یاسـت. ن  ).ق  ه 845 (م يزی

ـ د مصـر  دروي  .هسـتند  محله مقارزه بعلبک و مـذهب   در و ده بـه جهـان گشـود   ی

 و خ مصـر یدربـاره تـار   يارزشـمند هـاي   کتاب يو .دیفقاهت رسدرجه فه به ینحوبا

، »نیمعجـم المـؤلف  «کتـاب   در ،رضـا کحالـه   ن دارد. عمـر ایـ ماطمربـوط بـه ف   خبارا

و  کـرده  ذکـر  را مصر یارتیز متبرکه و اماکن يزیمقر 2است. آورده را وا نامه زندگی

کلثـوم   ما مزار )،ن استودفممصر  که در ید بن علیرأس ز مزار(ن یالعابد نیز مزار

ـ مقر ده اسـت. رشم رب سه رایمزار خانم نف و) 7بن جعفرصادق بنت محمد(  در يزی
                                                           

 .٢٧١ص ، ٤ج  الزاهرة،  ؛ النجوم٦٥٣ص ، ١ج ، تاريخ ابن خلكان .١

 .١١ص ، ٢ج ، المؤلفين معجم .٢
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  :دیگو می نین موضوع چنیراجع به ا يگرید يجا

بـن   بـن جعفـر   حمـد ابنـت   ،نـب یز قبـر  ،ها مقبره يبتداا در ،النصر باب رونیب در

آن را  مردم مومع و ،کنند میارت یزمردم آن را که  دارد قرار ،هیبن حنف محمد

 1.نامند می نبیز بانو مزار

 مصـر  در را 3نـب یکه قبـر حضـرت ز   یانکس يرد ادعابراي  يزیمقربیان  نیا

ـ در ا جامعـه  یعمومهاي    هتودپرده برداشتن از توهم  برايو  دنندا یم  یکـاف ن بـاره  ی

 است.

 آنـان  ییگردهما و ها یفاطم دوراندر  آنان  رسومو آداب  ،ان مصریعیش ،يزیمقر

 یتمـام  در امـا  ؛را ذکـر کـرده اسـت    2سهینف بانو و کلثوم امدر مزار عاشورا  روز در

 اگـر که  یدر حالاست.  دهمایان نیبه م 3ينب کبریز قبر از يادیچ یه ،اوهاي  کتاب

 گرد آمـدن در  ،انیعیش داشت، هرگز وجود 3نبیحضرت ز يبرا اي ه مقبرآنجا در 

کـه   يطـور  همان د.بردن نمی ادی عاشورا را از روز درکردن  هیگرو  ییسرا نوحه آنجا و

 ییسرا نوحه ،سهینف بانو مزار و، 7صادق بن جعفر بنت محمد ،أم کلثوم مزار درآنان 

ـ مقر .کننـد  می هیگر 7نیامام حس نموده و بر و اخبـار   7نیحسـ امـام  مقتـل   ،يزی

مبارك نـوه   سردرباره  را به هنگام سخن گفتنکربال  در 3نبیزبه حضرت مربوط 

 آورده است. اند که گفتهگونه  همان ـ مدفون است مصر که درـ  9امبریپ

 يانصارات يابن ز .٢

 سـال  يامتوف، يمصر ين انصاریبن ناصرالد ن ابوعبداهللا محمدیالد شمسحافظ 

ت دقـت  ینها در پرحجم و یکتاب، مصر یارتیزهاي   مقبره رهدربااست. او  .ق  ه 814
                                                           

 .٣٥٣ ـ ٣٣٤ص ص، ٣ج و  ٢٩٠ و ٢٨٩ ص، ص٢، ج ةالمقريزي  الخطط .١

 .همان .٢
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ن یا در يو ده است.یامن » ب یترت یف  الکواکب « راآن که  دارد متانت و

از  و اسـت  آورده ،انـد  دفن شده مصر دردارند و نب نام یزکه را  یزنان یتمام ،کتاب

 در مصـر  گـر یمعـروف د هاي   مقبره ن ازیهمچن ان وآنهاي   مقبره ،وفات ،نامه زندگی

ـ ابن زکه را هایی  نبیز یساما از یستیلنجا یدر ا ما سخن گفته است. ات در کتـاب  ی

ـ  ،به همراه شماره صـفحه  ،است کرده ذکرخود   میتقـد محتـرم  خواننـده   شـگاه یه پب

را  7یعلـ  دختـر  ،3ينب کبـر یزنام  ،یاسام ن آنیب درکه  حین توضی؛ با اکنیم می

 :کنید نمی مشاهده

 .43ص ،یباجلنب بنت االیز .1

 .55ص ،نب بنت سنانیز .2

 .92ص ، نب یز .3

 .97ص  ،نب بنت المهذبیز .4

 .105ص  ،ونسینب بنت یز .5

 .106ص  ،بینب بنت شعیز .6

 .224ص  ،ب نب یز .7

بن عبداهللا  سیدرابن  ییحیبن عبداهللا بن محمد بن  یمحمد بن علنب بنت یز .8

9.1ص، 7طالب ابی بن یبط بن علسبن حسن ال یالمحض بن حسن المثن
 

 . 90ص  ،نب بنت هاشمیز .9

  .31المتوج، ص ییحی نب بنتیز .10

 . 284 و 242ص ص ،هینب حنفیز .11
                                                           

 کواکـب ال«بـه نـام   کتـاب خـود   در نيـز   .ق)ه ٨١٤(م  يابن زيـات انصـار   ،»الخطط«عالوه بر مقريزي در کتاب  .١

در را ذکـر کـرده اسـت کـه     به نام زينب ديگر  يو هاشم يعلو ينام چندين بانو، ٦١و ٦٠ در صفحات  ،»ةالسيار

زينـب بنـت    ،زينب بنت قاسم بن محمد بن جعفر ،زينب بنت حسن بن ابراهيمعبارتند از:  واند   قاهره دفن شده

  .(مترجم) .7زينب بنت احمد بن محمد بن محمد بن عبداهللا بن جعفر الصادق ،موسي بن جعفر
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 مصـر  در ،3حضرت فاطمـه زهـرا  پاره تن  ،3ينب کبریز ،بزرگوار يبانو اگر

 در کمال بلکه ،انداخت نمی شان را از قلمیتنها اسم ا هن ،يزیمقر گمان بی ،مدفون بود

ـ  زین قبالًکه  طور همانـ  ن وجودیبا ا .آورد می را ياسم و ،افتخار عزت و ـ ا هگفت  ـ می

 7یامام علـ نسل  انفرزنداز  کدام هیچنشدن  به وارد ،خودمقدمه کتاب  در يزیمقر

 است.ح کرده یتصر مصربه 

 يابن ناسخ مصر .٣

هـاي   مزارباره فرد در  به منحصر ی) کتاب.ق  ه 800 (م ين بن ناسخ مصریمجدالد

قـاهره،   ه دریـ موریت نبـار ا کـه در دارد  »یوغوث الراج یاجیمصباح الد«به نام  مصر

ان کرده کـه  یب يدر فهرست بلدان موجود است. و 84شماره آن به س ینسخه دستنو

 ا)یرؤ بر ی(مبن ییایرؤهاي  السباع است و آن را جزء قبر قناطر در 3نبیخانم ز قبر

آن وي است!  ی ساخته شدهساس خواب شخصا بر وندارد  یخیداند که سند تار یم

شده  که شخص دفنکند  می حینکرده، سپس تصر یده را به ما معرفید خوابشخص 

تواند  نمی تنهایی به» نبیز«لفظ  . ولیاست 3ينب کبریز 7یامام عل قبر، دختر در

دن یهنگـام شـن  از روي عادت به اگرچه ذهن  ؛باشد 3نبیز ،يله کبریعق داللت بر

 ین خصوص بحث کـامل یا در ما .کند می مشهور توجهو کامل مصداق ک اسم، به ی

 آمد. خود خواهد يجا م که دریدار

 يحافظ سخاو .٤

نابغـه   .ق)  ه 902 (م يمصر ير سخاویرحمان ابوالخعبدال بن ن محمدیالد شمس

 يو .علم رجال است خ ویتار، علم قرائت قرآن ،یزبان عرب، فقهنه یزم در خود عصر

ان یبه بآن  که در دارد فرد منحصربه یفاتیتأل ،3نبیز ،لهیحضرت عق یدرباره زندگ

 یآگـاه  و تبحـر  رغم یاما عل است؛ پرداختهشان یاهاي  بتیمص ل ویفضا ،يبزرگوار
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را در کتاب خود ذکر نکرده است  یمطلب ،خ کشورش مصریتاردر زمینه اش  گسترده

ما نظـر   ،نیشیدر مطالب پ در مصر باشد. 3نبیاز مدفون بودن حضرت ز یکه حاک

ـ : بـر اسـاس د  که گفـت م ین باره نقل کردیاو را در ا از  کـدام  هـیچ  ،انینیشـ یدگاه پی

 راه ینظرن یا ،مبارك پاشا یعل دنیا نرفته است.از  مصر در 7یعلامام نسل ان فرزند

 1است. آوردهوي به نقل از  »خططال«کتاب  در

 يره مصريابن ظه .٥

 بـود  يمصـر  يپژوهشگر مورخ و ،یمخزوم هریبن ظه بن محمد یم بن علیابراه

 وي .درگذشـت  .ق  ه 891 سالاو در . داشترا بر عهده مکه  منصب قضاوت در که

و  محاسن مصر یف  الفضائل «که آن را دارد  مصرخ یتارمورد  در یجامع کتاب

بنـت   ،سـه ینف بانوح یضرقرار گرفتن  ازکتاب آن  در رهیابن ظه ده است.ینام »

اهـل  از افتخـارات و نقطـه قـوت     یکیبه عنوان  ،)ق.  ه 208 (مبن حسن أنور  دیز

 يخلفا منازل جوار مزار معروفش دردر که  يبزرگوار يهمان بانو کند. می ادی مصر

 مصـر  در ،3زهـرا پـاره تـن    ،3نبیله زیعق اگر 2دفن شده است. مصر در ،یعباس

 ،شـان یکـه ا  چـرا  ؛دانسـت  مـی  مصـر  افتخارات از زیشان را نیاگمان  بیمدفون بود، 

 .است سهیخانم نف ازتر  و بلندمرتبه  تر فیشر

 ين سخاوينورالد .٦

 یحنفـ  يسـخاو بـن خلـف    بـن عمـر   حمدابن  ین ابوالحسن علیحافظ نورالد

پـژوهش   زمینه در او. است ق.  ه 814 سال يامتوفو ات یشاگردان ابن ز از ،يمصر

                                                           

 .١١ص ، ٥ج الخطط،  .١

الضـوء  «و سـخاوي در  ١٧ ص، »العقيـان   نظـم «ابـن ظهـره را سـيوطي در     نامه زندگي. ١٩٣ص ، الباهرةالفضائل  .٢

 .اند  ذكر كرده ٤٧، ص ١ج ، »األعالم«و زركلي در  ٨٨ص ، ١ج ، »الالمع 
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 ،کتـاب در آن  کهدارد  »األحباب   « «به نام  باارزش یکتاب ،مصرهاي  مزارراجع به 

 ،اند نب بوده و در مصر دفن شدهیکه نامشان ز را يعلو بانواناز  يتعداد نامه زندگی

ـ بـن حسـن بـن ز    ییحیبنت  ،نبیاز ز ،ان آن بانوانیدر ماو  .ذکر کرده است در  ،دی

ـ   نـب بنـت محمـد   یز ،217 فحهدر ص ،نب بنت هاشمیز ،213 فحهص بـن   یبـن عل

نـام بـرده    171 فحهصـ در  ،مینب بنت حسن بـن ابـراه  یو ز 218 فحهصدر  ،عبداهللا

 فحهصـ را در  1»قناطر السباع«موجود در هاي  از مزار يو تعدادا ،نیاست. عالوه بر ا

ـ  3ينب کبـر یز بانواز قبر  يچ اثریه ،ن وجودیاما با اذکر کرده است،  111 ن یدر ب

 .وجود ندارد یاسام آن

 يوطيحافظ س .٧

 يامتوف ،يمصر یوطیالرحمان سن عبدیالد جالل ،مورخ و پژوهشگر ،حافظ بزرگ

علـم و وسـعت اطالعـش در علـوم      کثـرت را به  يمسلمانان و است. ق.  ه 911 سال

خ یتـار  بـاره در ي. واست عنوان کتاب پانصدش از یب يفات ویلأشناسند. ت می مختلف

 دارد که در آن »و خ مصر ویتار یف ن حسن «نام  به یارزشبا کتاب ،مصر

 2ان کرده است.یرا ب انشیا نامه زندگیو ان آورده یصحبت به مسه ینف بانوقبر  از

 مـردان و زنـان  آن دسـته از   نامه زندگی هباردرکه دارد  يگریدرساله  نیهمچن وا

ـ وارد مصر شده که است  یصحاب ـ ا انـد. وي  درگذشـته ا در آنجـا  ی  در« را ن رسـاله ی

                                                           

يحيي المتوج بن الحسـن   بنت  ،که زينب در کشور مصر استقاهره شهر  قديميهاي  يکي از محله  ،قناطر السباع .١

ولي از آنجا که ذهـن انسـان بـا شـنيدن نـام       ؛استدر آنجا مدفون  طالب االنور بن زيد بن حسن بن علي بن ابي

انـد کـه ايـن همـان زينـب       دم تصور کردهبسياري از مر، شود متوجه مشهورترين آنها مي، مشترک بين چند نفر

بر اسـاس ديـدگاه مؤلـف کتـاب     در حالي که اين تصور  .است 8طالب دختر علي بن ابي ،يعني زينب، مشهور

  .(مترجم) اساس است. بي کامالً ،از شواهد تاريخياي  حاضر و پاره

 .٢٤٣ص ، ١ج ، ةالمحاضر  حسن .٢
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ن رسـاله بـه طـور کامـل در     ی. اه استدینام »ن من  من دخل مصریف 

 نامه زندگیآورده شده است و در آن  171ـ  81صص، 1، ج»ن حسن «کتاب 

ـ امـا در م  ؛اسـت شده ذکر  ،اند که وارد مصر شده یصحاب يهفت بانو نـام   ،ان آنـان ی

 خورد. نمی به چشم ،3نبیحضرت ز ،خردمند يبانو

کـه بـه    دارد»  یف   « «به نام  يگریرساله د ،یوطیس

سراسـر  و در است  ار مشهوریو بس شدهچاپ این رساله  است. معروفه ینبیرساله ز

ن یابه  اي ه  اشارترین  کوچک ،در آن کتاب یوطیس .ع شده استیتوزنیز  جهان اسالم

آنجا در  وکرده  مسافرت به مصر ،خردمند يآن بانو، 3نبیزاست که نکرده مطلب 

 .استفرو بسته  ده از جهانید

از  یکی یوطیس«د: یگو می که ینجف ينقدالخ جعفر یش يادعان یاما در رابطه با ا

 ییهمان ادعـا ( »است نودفم مصر در 3ينب کبریزاست د عتقاست که م یمورخان

 )ده اسـت دا ارجـاع  یوطیسـ  »««به  دگاه رایدن یاخ جعفر در آن یکه ش

او در دقتـی   بیاز  یناش ،خ جعفریش سوياز  ین ادعاییچن ،بدون شکد گفت که یبا

نکـه در آن  یبـدون ا  ؛گفتـه اسـت   ،چرا که هرچه به زبانش آمده ؛باشد می اظهاراتش

 یرسست که نتوان به آن دستین 2هما مرغ ویمانند س ،یوطیسه ینبیزرساله  1.مل کندأت

ـ به آن مراجعه کند، تا ب ن حق را دارد کهیا ،محترم، بلکه خواننده کرددا یپ و وهم ه ت

 ببرد. یپ 1يخ نقدیشاشتباه 

 يبرد يابن تغر .٨

 .اسـت  .ق  ه 704 سال يامتوف، يبرد يوسف بن تغریبوالمحاسن ان یالد جمال
                                                           

 .١٢٣ص ، زينب كبري .١

. از اين پرنـده  شود مي تعبير» عنقاء«است که در زبان و فرهنگ عربي از آن به اي  افسانهاي  پرنده ،يا هما سيمرغ .٢

  .(مترجم)بسيار سخن به ميان آمده است.  ،کهن همانند شاهنامه فردوسيهاي  ها و افسانه در داستان
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 حجم وپـر  یفیتأل ،آنجا يخلفا و ، حکمرانانپادشاهان خبارا و خ مصریتارباره در او

ـ    النجـوم  «آن را  کـه متانـت دارد   دقت وت ینها در  ملـوك مصـر   أخبـار  یف

وفات و دفـنش   ،سهینف بانوورود از  ،کتاب آن در يبرد يتغر ده است.ینام »هقاهرالو

 يبـانو از ورود سـخنی  چ یهـ  ،در کتاب او اما ؛1است ان آوردهیمصر صحبت به م در

 .است به میان نیامده شانیا وفات و دفن و مصر به 3نبیز ،خردمند

 يابن دقماق مصر .٩

ـ یـ م بـن محمـد ا  یابن دقماق ابـراه  ،مورخ پژوهشگر  سـال  يامتوفـ  ،یدمر العالئ

 اثـر ، آن دیـار  يخلفـا و  آن ییایمناطق جغراف ،مصر خباراباره و درا است. .ق  ه 792

 جلـد بـه   مـا  ده است.ینام »األمصار عقد ر االنتصار«آن را  نوشته که یپرحجم

 محمـد  دختر ،کلثوم نب ویز بانوقبر از آن  که در میدا کردیپدست ن کتاب یچهارم ا

 . آورده است انیبه م بن جعفر، سخن

ـ که ابن دقماق در کتابش از او صـحبت بـه م   ینبین زیا دختـر  نـت  یز ،ان آوردهی

م یخواهاز آن صحبت  ،کتاب حاضر يدر مباحث بعد(در این خصوص، متوج است 

ـ «کتابش گفته اسـت:   از يگرید يدر جاابن دقماق  .کرد)  کـه وارد  اي ين علـو یاول

وارد آنجـا   ق.  ه 145سال که در یمثنبن عبداهللا بن حسن  بن محمد یشد، عل مصر

خردمنـد،   يبـانو ورود  ازاي  هنشـان چ یهـ  ،حال آنکـه در کتـاب ابـن دقمـاق     2.»شد

 وجود ندارد. به مصر 3نبیز

                                                           

 .١٨٥ص ، ٢ج ، ةالزاهر  النجوم .١

به اين مطلب مهـم اشـاره دارد کـه در      ،3درباره قبر زينبابن دقماق عبارت  عين. ١٢١و  ٦٥ص ص، ٤االنتصار، ج  .٢

آنهـا   يدستور تجديـد بنـا   ي،كه خراب شده بودند و مأمون بطائحه است مزار وجود داشت يتعداد ،بين قرافه و مصر

 بـانو مـزار   ،انزينـب و آخرينشـ   بـانو مـزار   ،آنهامزار در بين اولين  ، که.ق صادر كرد ه ٥١٦ سال االول را در ماه ربيع

حضـرت   نسـبي و بـدون واسـطه    دختـران  ،كلثـوم   د كه اين زينـب و أم داخواهيم  توضيح يكلثوم بود. ما به زود أم

 .رسد مي 7يبه امام علنسبشان  ،با چند واسطهاز آن دسته از بانوان علوي هستند که بلكه  ؛نيستند 3فاطمه
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 يمصر سریابن م .10

 يو .اسـت  ق.  ه 677سال يامتوف، سریبن م یبن عل محمد ،يمورخ بزرگ مصر

وسـت  یپ یخ عز الملک مسجیبه تارآن را دارد که  پرحجم یکتاب ،خ مصریتارباره در

کامل  اتیجزئ اب رامصر ن ایفاطم خبارا حوادث مصر و ،کتابدر آن نموده است. او 

 3نبیز ،خردمند يبانو از يراثچ یهکتاب آن  در ،ن وجودیاما با ا ؛است ان کردهیب

 .خورد نمی به چشم ش به مصرتفراسم و

 ثبـت و نـه  یزم در و بودنـد  ينگـار  خیهنر تارهاي   که از نابغه ن مورخان بزرگای

بـه عمـل    ياریبسـ هاي   یها و بررس پژوهش هاو اشراف بر آن یخیتار ضبط حوادث

اگر حال آنکه . استمانده  یخال 3نبیز ،خردمند يبانو ذکر قبرآثارشان از ، ندآورد

آوازه  و شـد  می معروفگمان  بی، وجود داشت 3آن حضرت يبرا يمزار ،در مصر

شـان در  یدر اثر انتشار خبر وجود مزار ا ،. اگر چنین بوددیچیپ می اسالمآن در جهان 

در کـه   يطـور  همان ؛شتافتند می به آنجا شانیعاشقان اهاي  کاروانو  انرئزا ،اریآن د

سـه  ینف بانومرقد  وجوددرباره  ،و جوامع مسلمان یاز دانشمندان اسالم کدام هیچن یب

 گفته است: ن باره یدر ا یقضاع که ییجاتا  ؛نداردنظر وجود اختالف  ،مصر در

سه با چند واسطه بـه  ینف ن مطلب که نسب بانویادرباره نگاران  خیاز تار یک هیچ

پـاك   اي ه عقیـد  مصر، مردم وجودن یابا  ؛دنندارنظر اختالف  ،رسد می 7یعل

 يان داراشـ یمرقد ا و اند کرده ذکر يو يبرا يادیزهاي  شان داشته وکرامتیبه ا

 ،شیپـ سـال   هـزار  از حرم آن بانوو  است یباشکوه يبنا حرم و گنبد و رواق و

 .بوده استن یمملو از زائر وارههم

 سـت؟ اگـر  یچ ينـب کبـر  یزمرقد درباره  ،محترمخواننده ،شما  نظر ،ن همهیبا ا

ـ در  شـان یا مـزار  گمان بیمدفون بود،  مصر شان دریا د یـ جد م وین قـد ان مورخـ یب

در  3وجـود مـزار آن حضـرت   بـه   کمـال افتخـار   بـا  مصـر  مردم و شد می معروف



 ٥١در مصر /  3فصل اول: بررسی مزار حضرت زینب

 3فاطمه زهرا ،حضرت بتولشان جگرگوشه یکه ا چرا کردند؛ می مباهاتان ورششک

 ،سـان ینو سـفرنامه  ن وامورخهاي   نوشته اما .ستا 9ت رسول اعظمیافته بی تیترب و

 ،خردمنـد  يبـانو کـه منسـوب بـه     يمرقد ،در زمان آناناست که ن مطلب یا انگریب

اکنـون در مصـر وجـود دارد و     که هـم  يو مرقداست  وجود نداشته ،باشد 3نبیز

که در مباحـث  طوري  همان ؛است دا کردهیپشهرت  تازگی به ،شان استیمنسوب به ا

  .آمد خواهدذکر آن  يبعد

  3نبیز حضرتمرقد  و مصر در یفاطم يخلفا عصرگفتار چهارم: 

، اسـت  مصر در 3نبیز بانو قبرنداشتن وجود  که نشانگر یلیدالترین   از واضح

 بـانو که منسـوب بـه    يچ مزاریه ،یفاطم يخ خلفایکه ما در تارباشد  می مطلبن یا

ـ  نمـی  دورهمشهور آن هاي  زارزمره م باشد، در 3نبیز  يکـه خلفـا   یدرحـال  م.یابی

افتخـار بـوده و   پر یاکانین يهم داراهستند که  یفیو شر بیسادات نج جزء ،یفاطم

ـ کن مـی  واردطعنـه   انر آنب ،و نادانمتکبر  شخاصا فقطو  است پاك شاننسب هم  ؛دن

 1د:یگو می یفاطم يدرباره خلفا ،یف رضید شریسنکه پس از آ ویژه به

 یمقــولٌ صــارمٌ و أنــفٌ محــ  اهلــوان و عنــدي یمــا مقــامي علــ
ـــ  ألـــبس الـــذل يف بـــالد األعـــادي ـــويـو بمص ـــه العل  ر اخلليف
ـــي  مـــن أبـــوه أيب و مـــواله مـــوالي ـــد القم ـــامني البعي  2إذا ض
ــــيد ــــه س ــــي بعرق ــــفّ عرق  النــاس مجيعــا حممــد و عـــيل  ل

و چنـان   اسـت  کـه زبـانم برنـده    یدر حـال  ؛بمانم يست که من در خواریز نیجا

 رفتن ستم ننگ دارم.یکه از پذ دارم ییاالشخصیت و
                                                           

 .٤٣ص ، مقريزيالحنفاء   اتعاظ؛ ٨ص ، ٨ج ، الكامل ابن أثير .١

حـال آنکـه در    ؛را آورده اسـت » قمـي «واژه » قصـي «واژه  به اشتباه به جـاي ، در اين اشعار ،محترم کتاب لفؤم .٢

 .(مترجم)آمده است. » قصي«عبارت  ،به هنگام ذکر اين داستان ،يتاريختمامي منابع 
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کـه   یدر حـال  ،ان) تحمـل کـنم  ی(خالفت عباس آیا باید ذلت را در دیار دشمنان

 در مصر است؟   يخلیفه علو

 ،کننـد  یمـال مـ  یحق مرا پا ،ک به منیبه ظاهر نزد ه وگانیباشخاص که  یهنگام

 .ستا  من يموالش، یموالپدر من و  ،فه است که پدرشیخل در مصر یکس

شـه او  یشه مرا با رگ و ریرگ و ر ،7یو عل 9، محمدیعنیسرور همه مردم 

 1.اند ند دادهویبه هم پ

که اي  گونه به ،بود یاسالمهاي   دولتترین  باشکوه وترین  مقتدر از نایدولت فاطم

 در یعلمهاي   جنبش ار موفق بود.یبس ،کشورثروتمندکردن و  شیها برنامه ياجرادر 

 زنـده بـر   يشاهد هنوز هم ،. دانشگاه االزهرکرد يریشرفت چشمگیپ انیفاطمزمان 

اسـت کـه    ینهـال  ،ن دانشـگاه یچرا که ا آنان است؛دولت ت یفعال وان یفاطمعظمت 

آنان است که با وجود  دوران درخشان جاودان هشیهم سنبل و کاشته شدآنان  دست به

همـه   در ،یگسترش فرهنگ اسـالم نشر و به  ،شتریهمچنان با شتاب ب ،گذشت زمان

 .زدپردا می یاسالمهاي  نیسرزم

فکـار و بـه جـا آوردن    ا رشـ نـه ن یزم در ود یرس ییزمان آنان به شکوفا عه دریش

اهتمـام  با بودند که  یفاطم يخلفا 2کسب کرد. يریت چشمگیموفق ،شانینیمراسم د

 یفه فاطمیخل شدند.در مصر ر یروز غد بزرگداشتسنت گذار  هیپا ،اي ه ویژو توجه 

قصـرش   از ،مـردم  قضات و ،رانیام ،رانیوزمتشکل از  ياریبا گروه بس ،ن روزیا در

                                                           

کـه از قـرار    انـد  دو بيت ديگر را نيز در البالي ابيات فوق ذکـر کـرده   ،منابع تاريخي به هنگام ذکر اين داستان در .١

 :  است ذيل

ــ و إبـاء حملــق يب عــن الضــيم ــائر وحش ــام زاغ ط  يـك
ــ  ــه إل ــذر ل ــد إن یأيّ ع  املج

 
 ذل غالم يف غمده املرشيف

 سازد. دور مي  از پذيرش ستم ،پروازمرا همچون مرغان بلند ،و حميت من غيرت 

  .(مترجم) چه توجيهي دارد که با عزت زندگي نکند؟ ،هر لحاظ در اوج عظمت است جوانمردي که از

  .٨٩ص ، الفاطميون في مصر .٢
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ـ یز لیوساوان با ین ایکه ا یآمد. درحال یم ریوان کبیبه ا شد و میخارج  مختلـف   ینت

هایی  یصندل درخشان وهاي  چراغ ،دستباف فاخرهاي   پرده ،براقهاي   همچون پارچه

 آراسته شده بود. منظم،

 در ،سرشـناس کشـور  هـاي    تیبه همراه شخصـ  یارکان دولت ونشست  می فهیخل

ـ د ،سخنران .ت بودیجمع از مملو ،وانیابودند. ش و چپ راستسمت  را  1وان انشـاء ی

ـ پن فرموده یع ،که در آن کرد می قرائت  روز رمؤمنـان در یدربـاره خالفـت ام   9امبری

 دو رکعـت نمـاز بـا آنـان     ،ی، قاضـ مراسـم  از اتمـام  پـس  ذکر شده بـود. خم  ریغد

ـ سـپس   ؛خواند می ـ تهن ،ایاگر هـد یهمـد ن یدر ب ـ تبر هـا، مـژده و   تی  رد و بـدل ک ی

  2دند.کر می

نوشته رنگ قرمزهاي   سکه يرو بر و ج بودیرا فاطمیان عصر دربیت  اهل مذهب

پـنج   یماساسپس . »نير املرسليوز  وينيأفضل الوص رسول اهللا وعيل اهللا حممد الإله إ ال« :ندبود

 تمـام مسـاجد  هاي   ارهمن. شده بود ذکر )ت (پنج تن آل عبایف اهل بیاز افراد شرتن 

 هـاي  نمـؤذ  یتماماز زبان ن عبارت یا 3.دادند می سر» العمل ريخ یعل يّ ح« نیطن ،مصر

 شد. می ازاند نیطن ،مساجد مصر

گران  نوحه .شد می لیبازارها تعط و اندوه بود روزان آن برايعاشورا  ن روزیهمچن

خواندنـد.   مـی بیت  اهل بتیصم یجمع رفتند و دسته می جامع قاهره مسجدبه سمت 

 در وا .نشسـت  مـی  نیزمـ  بر بود،ن یگاندوه نقاب زده وکه  یدر حال ،یفاطم فهیخل

 مسـجد  در ،آفتابهنگام زوال  در وکرد  می پنهانمردم انظار  ازخود را روز،  يابتدا

 از 7نیامـام حسـ   ،دیسبط شهمبارك  سر انتقالقبل از مراسم ن یا نشست. می جامع
                                                           

 اي دبيرخانـه  ،تـر  و به بيـان دقيـق   گرفت مي که مکاتبات دولتي در آنجا صورتبود اي  وزارت يا اداره ،ديوان انشاء .١

  .(مترجم) .شد نوشته ميدر آن دولت نظامي که مکاتبات غيرمالي و غيربود 

 .٢٢١ص ، ١ج ، الخطط المقريزية ؛٣١٥ص ، ٣ج ، يصبح األعش .٢

 .١٦٦ص ، الحنفاء  اتعاظ ؛٢٢١ص ، ١ج ، ابن خلكان .٣
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در مـزار   ،آنجـا بـه   7نیامـام حسـ  مبـارك   انتقال سراز پس  .بودقالن به قاهره سع

اهـل   يرثـا  سـه سـاعت در   تابه نوبت  ،خوانان نوحه شدند و می جمع الحسین رأس

که سنبل و  اي سادههاي  غذا و شد می عزا پهن هسپس سفر خواندند. می بتیت، مصیب

  1شد. می دهیآن چ دربود، بزرگ  یبتیمصبه خاطر اندوه نماد غم و 

ـ تقوان یعیشـ گاه یت و جایموقع ،ن دورهیدر ا  روز در آنـان  ،جـه یدر نت ؛شـد ت ی

بـن   محمـد بنت  ،کلثوم بانو سه وینف بانومزار  در ،بزرگهاي   در قالب دسته ،عاشورا

ـ ا 2.پرداختنـد  مـی  هیگر و ییسرا به نوحه وهم آمده  گرد 7جعفر صادق ن عـادت  ی

ـ ا در مورخـان آنچه که  بود. پابرجا یتا زمان انقراض دولت فاطم ،آنان  بـا  ،ن بـاره ی

ـ فاطم عصر درآن است که  نشانگر ،اند کردهنقل وجود تفاوت عباراتشان   يقبـر  ،انی

 است. نداشته وجود ،باشد 7مؤمنان امیر دختر ،نبیز خردمند، يبانومنسوب به که 

بـراي   کلثـوم را بـانو   سـه و ینف بـانو  مـزار  آنانکه  بودچگونه ممکن  ،ن بودیاگر چن

 خردمنـد،  يبـانو  مـزار بر سر کس  چیه اما ،مراسم نوحه وعزا انتخاب کنند يبرگزار

 رانیاسـ  و 7نیخاندان امـام حسـ   يچون و چرا یس بیسرپرست و رئکه  3نبیز

ـ ا عالوه بـر  ؟جمع نشوندبود،  بت کربالیمص از بعد 9رسول اهللابیت  اهل  عهیشـ  ،نی

دارد  3حوراء ،خردمند يآن بانوپاك نسبت به  اي ه عقیدو  نهیریدار و د شهیر یمحبت

 ان را مجـروح یعیشـ هـاي    دهیـ وسـته د یپ ،3وحشـتناك آن حضـرت  هاي   بتیو مص

به  ،نهین زمیا ق کامل دریتحق و یفاطم يخ خلفایق تاریدق یبررس ما بعد از سازد. می

 ارتیزان یفاطم عصر که در يعلوآن عده از بانوان هاي  که قبر میبرد یمطلب پن یا

 ند از:ا عبارت ،ستشده ا می

 نور.احسن  دختر ،سهینفبانو  قبر. 1

                                                           

 .١٦٩الحنفاء، ص   اتعاظ؛ ٤٤، ص ١، ج ةالمقريزي  الخطط .١

 .٨٩الحنفاء، ص   اتعاظ؛ ٢٨٩٠، ص ٢، ج ةالمقريزي  الخطط .٢
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 .7صادق بن جعفر محمد دختر ،کلثوم بانو قبر. 2

 مصـر،  مـردم نزد  در بانون یا .نوراالمتوج بن حسن  ییحیبنت  ،نبیز بانو قبر. 3

 انـد.  راسخ داشـته  اي ه عقید ،شانینسبت به امردم  و هبودبرخوردار بسیاري احترام از 

وقـت  فـه  یخل .کنند می نقلآنها را ان یکه مصر داشت يادیشان کرامات زیاهمچنین 

 .رفت می آن بانوارت یاده به زیپ ،ان، ظافریفاطم

 ،شـان یا قبـر بـاره مکـان قـرار گـرفتن     در«د: یـ گو مـی  سهیدرباره بانو نف يسخاو

 ،یفاطمفه یخلاز سوي سه یقبر بانو نفارت یز 1.»وجود ندارد ينظر اختالفگونه  هیچ

 اند، قلم شدهدست به  مصرهاي  مزارکه درباره  یلفانؤم یتماماست که  یقتیحق ،ظافر

  نظر دارند. موضوع اتفاق نیو درباره ا اند کردهاز آن صحبت 

 ،یفـاطم که ظـافر  کرد  دعاا وا د.یرس يقاسم مصرحسن  استادبه  نوبتسرانجام 

دربـاره  نیـز   2يعالمه نقـد  کرده و می ارتیز را 3ينب کبریز ،خردمند يبانومرقد 

ف خود را بـا  یدگاه ضعین دیان استاد، یکاش ااي   ت کرد.یشان تبعیا از ،دگاهین دیا

 يادعان یا يبرا را یخیک منبع تاریکم  دستو  کرد نمی انینفس ب به نان و اعتمادیاطم

 ،نبیزهمان  ،المتوج ییحیبنت  ،نبیز ن تصور کهیاکرد.  می ذکر خود فرد منحصربه

آن دو بـانو   اسـم  تشابه شه دریراست که  يآشکاراشتباه  ،است 7امیر مؤمناندختر 

ن یهمچن ظافر و عصر م که دریکردان یب یروشنبه  یگرامخواننده شما  يما برا دارد.

 دختر ،نبیمنسوب به زکه  وجود نداشت يچ قبریمصر، ه در یفاطم يخلفا یتمام

 . باشد 7مؤمنان امیر

هـاي   ان کتـاب مؤلفـ  یتمـام هـاي    از گفته طوري که همان، ییحیبنت  ،نبیز قبر

                                                           

  ةكريمـ ؛ ٥٤٤ص ، توفيق مصريعلم  بيا، البيت  اهل ؛٢١٣ص ، سخاوي، األحباب ة تحف ؛٨٧، ص ةالكواكب السيار .١

 .١٩ص ، الدارين

 .٦٠ص ، حسن قاسم، 3زينب ةالسيدكتاب ؛ ١٢٣ص ، يالكبر  زينب .٢
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 ،ابـن دقمـاق   است و 7بن جعفر بنت محمد ،کلثوم ام مقابل قبر ،دیآ میبر 1اتمزار

 د:یگو می جع به آنراآن دو بزرگوار را در کتاب خود آورده، و  مزار

 مزارهـا  يبنـا  دیـ تجد دسـتور  .ق  ه 516ول سـال  ع االیـ در ماه رب یحئمأمون بطا

 م کلثـوم ا مـزار  ،نشـان یآخر نـب و یزمتعلـق بـود بـه بـانو      ،نیاولـ  .کـرد  صادر را

مرمر  سنگک تخته ی ،هامزارکدام از آن  هر يرو دستور داد که برمون أم .بود

 سـنگ  آن يرورا بـر   آن مـزار  يبنـا  دیـ و زمـان تجد مون أمـ اسـم   و دهند قرار

 2.سندیبنو

باهللا است که ، اآلمر یفه فاطمیخل ریوز ،بن فاتک ابوعبداهللا محمد یحئمأمون بطا

را آورده مـأمون  شرح حـال   ،سریابن م 3د.یبه منصب وزارت رس .ق  ه 515 سال در

 ،یدر حالت کلـ  ،مصر مردمنزد است که مطلب ن یانگر ایب ،عبارت ابن دقماق است.

مراد آنان  و است المتوج بن حسن أنور ییحی دختر ،نبیهمان ز گمان بی ،نبیز بانو

بـن   محمـد بنـت   ،کلثـوم همـان   ،زینن است ودفم مصر که در یا أم کلثومیکلثوم از 

بـه سـرعت   اسـم،  ک ی تصورهنگام به  ،یانسان در حالت کلذهن  است و 7جعفر

رو  ازایـن . سـت که آن اسـم را دارا شود  می یشخصترین  مشهورو ترین  کاملمتوجه 

سـت  یسـته ن یشا ،اوردیل بیدل ،مصر نب دریله زیعق قبر وجود يخواهد برابکه  یکس

و در آن منبع ذکر شده باشد  در آن ذکرنب یز مزارکه فقط  استدالل کند ینبعکه به م

 است.  7یدختر امام عل ،نبین زیاکه نشده باشد 

ـ  نمیانکـار  ،باشـد مدفون در مصر  نام نبیز يک بانویقت را که ین حقیاما   ؛میکن

 اسـت.  7علـی ن مؤمنـا  امیـر  ست که از نسـل ین ینبیزهمان  ،نام نبیز يبانوآن اما 

                                                           

که به صورت تخصصي دربـاره مـزار بزرگـان ديـن نوشـته شـده       شود  مي هايي اطالق در اصطالح به کتاب مزارات .١

  .(مترجم)باشد. 

 .١٢١ص ، ٤ج ، االنتصار .٢

 .٦٦و  ٩ص ص، ابن ميسر ،تاريخ مصر .٣
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ـ  را از زبـان   3نبیز بانو مسجد و قبر يبنا، يسکر جوهر  پاشـا ذکـر   یمحمـد عل

ـ اسـت. ما  7مؤمنـان  امیـر نب، دختـر  یکه آن زد یگو نمی تحاصراما به  ؛1کند یم ه ی

 دختـر  خردمند، يهمان بانورا نب یز آن ،ينقدال جعفرخ یگونه شتعجب است که چ

 ین اشـتباه یخورم که ا می سوگند به جان خود 2.ه استبه حساب آورد 7یامام عل

اسـتاد  قلـم  ب اسـت کـه   یعج .نخواهد ماند یمخف نیزبیتد پژوهشگر ید است که از

 .شده است یخیتار ین اشتباهیچندچار  ،مانبزرگ

 مصر در انیمعروف علوهاي  مزار: پنجمگفتار 

ـ معـروف علو هـاي   مـزار  از يست تعدادین نجا بدیا در ـ ک ذکـر  را مصـر  انی م؛ ین

آنهـا  نیز ندگان یآ شوند و می ارتیهمچنان ز کردند، پیشینیان زیارت میکه  ییمزارها

ـ برا آنهـا   ،سان گذشته و معاصـر ینومزار و نگاران خیتار و خواهند کردارت یزرا  ان ی

 :ند ازا ن مزارها عبارتی. ااند نموده

 )؛.ق  ه 308 (م طالب ابی بن یبن حسن بن عل دیحسن بن ز بنت ،سهینف بانو .1

آنجا اقامت  در و شد مصر وارد 7صادق رش اسحاق مؤتمن بن جعفرشوهشان با یا

ـ بق دفن دربراي  را يو خواست که جسد می رششوه .ا رفتیاز دننکه یتا ا نمود  ،عی

بمانـد   یجسد آن بانو در مصر باق ندخواستشان یا ان ازیمصر اما ،نه منتقل کندیبه مد

 درآن بانو  ،انین خواسته مصریاجه ینت در .شود يبزرگواره شرف و یما ،آنان يتا برا

در قرافـه   يو مزار. شد، دفن قرار داردشان یکه االن مقبره ا ییجا همان یعنی ،منزلش

 بود.معروف به درب السباع  ،گذشته که در یهمان مکان ؛است

 کـه  المتـوج  یـی حینب بنـت  یز بود. اتقو با ، زاهد وکوکارینزنان جمله  شان ازیا

                                                           

 .٢٢ص ، المقابر  زيارةالسائر إلي   الكوكب .١

 .١٢٥ص ، الكبري  زينب .٢
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 :دیگو می شانی، درباره ااست شانیبرادرزاده ا

دم یـ ندگـاه   چیهـ  ،ن مدتیا در خدمت کردم و ام هسال به عممن به مدت چهل 

بـه ذهـنم    کـه  يزیـ چ هـر  روزه نباشد. ،روز کیا ی وشب بخوابد ک ی یحتکه 

 يو يرا بـرا آنهـا   یچـه کسـ  کـه  دانم  نمی افتم وی می شانیا نزد ،کرد یم خطور

 هـر  !نبیز يا«شان گفت: یارو  ازاین ؛تعجب کردمن موضوع یاز امن  آورد. می

 ».در دستان او خواهد بود جهان، باشدصادق  پروردگار کس با

هـاي    دانشـمندان سـده   از یگروهـ  ،ر و معاصریاخهاي   دانشمندان سده عالوه بر

بـه رشـته   شـان  یا نامـه  زنـدگی درباره  يفرد منحصربهمستقل و هاي  کتاب زین گذشته

بـن   محمـد  یابـوعل  .انـد  دهکران یب شان رایاهاي  کرامت ل ویفضا و  آورده ر دریتحر

 ی با عنـوان کتاب. او است آن دانشمندانجمله  از ).ق  ه 600 (م ینیحس یجوان سعدا

در کتاب خـود   را یبوعلان اثر یا يزیمقر .دارد »  بفضل   ««

گـر  یاز د ).ق  ه 953 (م یبـن طولـون دمشـق    ن محمـد یالـد  شمس ذکر کرده است.

ـ  «« شان کتابیاقدم گذاشته است.  ين وادیاست که در ا یدانشمندان  یف

ن کتاب یاسم ا ،ابن طولون .ن باره به نگارش در آوردیرا در ا»   

  .است ذکر کرده 1»ابن طولون ی یالفلک المشحون ف«کتاب  در راخود 

  د:یگو می سهیدرباره قبر بانو نف ).ق  ه 452 (م یقضاع

 ان وینیشـ یپ .وجود نـدارد  یچ اختالفیه ،سهینف بانو قبراجع به محل قرار گرفتن ر

 یمقدسـ  مکـان  ،يومـزار  . اند ارت نمودهیشان را زیا قبر ،نسل به نسل ،ندگانیآ

 شهرت دارد. به اجابت دعاکه  است

                                                           

 ،زبانـان  کم در بين عرب است که دست ابن طولون نخستين کسي. ٣٥ص، ابن طولون ترجمةالمشحون في  الفلک .١

 ناميد.» ابن طولون ترجمةالفلک المشحون في « ش نوشته است. او اين اثر خود رايخوقلم شرح حال خود را به 

    .(مترجم)
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 ،سـه ینف بـانو  قبرباره محل در« د:یگو می سهیبانو نف راجع به قبر یجوال دسعاابن 

ارت یـ شـان را ز یاقبـر   ،سرشـناس هاي   تیچرا که شخص ؛وجود ندارد نظر اختالف

 .»اند نموده

شان یارت ایکه به زکرده است  ذکررا  ینامحدث علما و از يادیزگروه  ،اتیابن ز

روز وفـات   .درگذشـت  ق.  ه 308مـاه رمضـان سـال     در سهی. بانو نفاند مشرف شده

هـاي    نیسرزم سراسر که از يبه طور ؛بود ینشدن باشکوه و فراموشروز ک ی ،شانیا

 ،يخاکسـپار  بعـد از  ند وافتیحضور  يدر مراسم دفن و ،آن  و گوشه و کنار یاسالم

 .خواندند شان نمازیا بر

هـاي    سـده  در هـم  و گذشـته  در هـم شان اعتقاد کامـل داشـته و   یبه ا مردم مصر

 1.اند کرده یم شان افتخاریح ایضر به معاصر،

ـ بن حنف بن محمد بن جعفر بن محمد احمد دختر ،نبیز بانو. 2 فرزنـد امـام    ،هی

 قبر .شد وارد مصر ق.  ه 212در سال  شان به همراه برادرشیا ؛ 7طالب یبن اب یعل

 مـزار بـانو  ن قبر بـه  یا ،نزد عامه مردم که در واقع شده است النصر باب رونیبشان یا

 و انـد  ذکـر کـرده   را در کتاب خود يقبر و ،يسخاو و يزی. مقراست معروف نبیز

 2شان را نوشته است.یا نامه زندگی ،یدلیعب

ـ ز بـن حسـن   بـن  ییحی دختر ،نبیز بانو. 3 ـ     بـن د ی بـن   یامـام حسـن بـن عل

                                                           

 : کنيدمراجعه  زير نابعم به نامه ايشان زندگيدر رابطه با  .١

في محاسن مصـر و   ةالباهر  الفضائل ؛٣٠١، ص ٢تاريخ ابن خلكان، ج  ؛٢٤٢، ص ١، سيوطي، ج ةالمحاضر  حسن

، ٩األعالم، زركلـي، ج   ؛٣١، ابن زيات، ص ةالكواكب السيار ؛١٢٦األحباب، سخاوي، ص   تحفه ؛١٩٣، ص ةالقاهر

 ؛٨٥، ص ٢، ج ةالزاهـر   النجـوم  ؛٣٤١، ص ٣الخطط و اآلثار، مقريـزي، ج   ؛٢١، ص ٢الذهب، ج   شذرات ؛١٧ص 

، شـعراني ، طبقات ؛٣١٠ص ، ٢ج ، الوفيات فوات ؛٥٥٤، ص ٤البلدان، ج   معجم ؛٢٠٧ص ، ٥الكامل ابن أثير، ج 

 .١٩٧، ٥الغدير، ج  ؛٣٤٤، ص ٢المعارف، ج   مراقد ؛٦٦ص ، ١ج 

ــات، ص  .٢ ــار الزينب ــط ؛٢٦أخب ــ  الخط ــ؛ ٣١٤، ص ١، ج هالمقريزي ــاب، ص األ ة تحف ــب ؛٢١٨حب ــيار الكواك ، هالس

 .٢٨٤ و ٢٤٢ صص



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٦٠

ـ عب و »األشـراف  طبقات« کتاب در ،ابن جباس ؛7طالب یاب  اخبـار «کتـاب   در یدلی

  :دیوگدرباره آن بانو  ي. سخاواند کردهصحبت  شان و مزارشیاز ا »نباتیالز

آن را  مصـر  . مردموجود ندارد نظر اختالف ،شانیا قبرمحل قرار گرفتن درباره 

ن یـ ا .نمـود  مـی  ارتیزرا شان یاده ایپ ،یفه فاطمیخل ،ظافر و اند کرده می ارتیز

 ياریکرامـات بسـ   هـا  يمصـر  .بسـت ده از جهـان فرو یـ د ،ق.  ه 240سـال  در بانو

 بـه درازا رامـون آن  یپبحث  ،میان کنیآنها را ب که اگر اند شان نقل کردهیا هدربار

 1.اند در کتب خود آوردهرا کرامات  آن ،مورخان گرید ات ویابن ز کشد. می

ــانو .4  يابوالحســن عمــر ؛ 7بــن جعفــر یامــام موســ دختــر ،یآمنــه وســط ب

 در يو که قبراست گفته  کرده وصحبت » يالمجد«کتاب  درشان یااز  ،شناس نسب

ـ ن یعبدالرزاق کمونه نجفـ  و ياسکندر ،يحمو است. مصر ز وي ادر آثـار خـود    زی

 2.اند ان آوردهیسخن به م

 دران یعیتجمـع شـ  از  يزیمقر ؛7صادق بن جعفر محمد دختر ،ام کلثوم بانو .5

 روز شـان در یا قبـر در کنـار   يه و زاریـ گر و ییسـرا  نوحـه  به همراهها  یزمان فاطم

ـ  .شـد اشـاره  آن بـه  پـیش از ایـن   که گونه  همان ؛سخن گفته است عاشورا ن یهمچن

 »««کتاب  ینسخه خط در يموسود محمد کاظم یس و ریابن جب ،يحمو
 آن بـانو مرقـد   از ،نوشـته اسـت  » بحراألنساب«که بر کتاب اي  هیحاش در یجرجان و

 .اند سخن گفته

شـان  یا«گفته اسـت:   يدرباره و ینجاش ؛7بن جعفر یموس بنل ید اسماعیس. 6

 کتـاب  مؤلـف  ،لید اسـماع یسـ  نمـود. جا وفـات   همان در و دیگردن کاس مصر در

قرار گـرفتن  از  ،حسن صدر دی. س»هستند در مصر يوفرزندان است، و  »اتیفرعج«

                                                           

 .١٩الدارين، ص ة كريم ؛٥٤٤البيت، ص   أهل ؛٢١٣األحباب، ص ة تحف ؛٨٧، ص هالسيار  الكواكب .١

 .٢٣٨ص ، ةالعتر  المشاهد، ٣٦ص ، الممالك  كشف ةزبد ؛٥٥٤، ص ٤البلدان، ج   معجم .٢
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و د جعفـر بحرالعلـوم   یسـ  ،1ییخو  اهللات یآ سخن گفته است. شان در مصریمرقد ا

 1.اند شان را نوشتهیا نامه زندگی ،زینگران ید

 يطباطبا علـو بن م یابراهبن حسن بن  یعل بن احمد بنمحمد عبداهللا ابو دیس .7

شان به اجابت یمرقد ابست. ده از جهان فروید مصر شان دریا )؛ق.  ه 348 (م یحسن

 2رده است.را آوشان یا نامه زندگیابن خلکان  .است دعا معروف

ـ ا ؛ن نـام معـروف اسـت   یعامه مردم به ا نیب ن که درین العابدیزارتگاه یز .8 ن ی

 هکناسـ  در يوکـه   یهنگـام  است. 7نیبن حس یبن عل دیز به سر متعلقارتگاه یز

د بـه  یـ شان را از تنش جدا کرد. سر زیسر ا ،وسف بن عمرید، یرسشهادت به  کوفه

آن را  هشـام سـپس   .خته شدیبر دروازه دمشق آونیز  یمدت نقاط مختلف برده شد و

سر  مردم مصر .کرد زانیمسجد جامع آنجا آو در وفرستاد  از آنجا به مصر نه ویبه مد

 یابـن سـعد جـوان   . بـه خـاك سـپردند    یمحرس خص مسجد در ربودند ورا ایشان 

  د:یگو می ن بارهیدر ا ،شناس نسب

 مصـر  شـان در یا را کـه سـر  یـ ز ؛ح اسـت یصـح  ن مزاریاد در یمدفون بودن سر ز

. ختـه شـد  یآوجـامع   مسجد منبر يرو بر ،ق.  ه 122 سالدر گردانده شد، سپس 

االول سـال   عیـ ربمصادف با نوزدهم  ،شنبهکیروز  ان دریسپاه از آن فرماندهپس 

 يجـا  شـان یا یشـان یپ يروبـر  کـه   متوجـه شـد  کشف کـرد و  آن را  ،ق.  ه 525

. و معطـر سـاخت  بو را خوشد یزسر او  وجود دارد.ک درهم یازه اند  به 3یزخم

بـه   و ،رونـد  مـی  ارت آنیـ روز بـه ز  انهشب ،مردم است ون مزار معروف یامروزه ا

 .ز مشهور استیاجابت دعا ن

                                                           

 .١٨٢ص ، ٣ج ، الرجال  معجم؛ ٧٠ص ، الحرمين ةنزه .١

 .٢٠٢ص ، ٥ج ، يأمين، الغدير؛ ٢٨٢ص ، ١ج ، ابن خلكان .٢

بـر اسـاس عقيـده    يـا آنكـه    ه بـود اصابت نمـود  زيدكه در جنگ به پيشاني  ه استتيري بودجاي  ،زخمگويا اين  .٣

  .(مترجم). بود ايجاد شده اودر پيشاني سجده  در اثر ،برخي از اهل علم
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 د: یگو می ن بارهیدر ا يزیمقر

ژه در روز یـ و بـه  ،و مـردم اسـت  مانـده   یاقمصـر بـ  هاي   ان تپهیمارتگاه در ین زیا

 نیالعابـد  نیـ زمـزار  ارتگـاه را  ین زیعامه مردم ا. ندیجو می به آن تبركعاشورا 

پـدر   ،نیبداالع نیرا زیز ؛ستا توهم و اشتباه ن تصور آنانیحال آنکه ا ند؛نام می

 1.نه مدفون است، نه در مصریمدشهر که در  است شانیا

 ،ارت کردهیر آن را زیابن جب ؛است که در مصر معروف الحسین رأسارتگاه یز .9

 یو مقدسف یشر کانم ،ن مزاریا .رده استذکر ک خود را در کتاب ز آنین يزیو مقر

ـ بوده و کرامات زدعا جابت ابراي  و  يکـه شـبراو   شـده اسـت   مشـاهده از آن  يادی

 2.اند سخن گفته از آن يعدو

از  وسته مردمیپ ند؛ستشده ه تهو شناخمعروف  ،در مصر :بیت اهلهاي  ن مزاریا

نظـم و  بـا   و انـد  هبـود تعهد م هابه آناز آنها مراقبت نموده و نسبت  ،دورهاي   گذشته

را در  الحسـین  رأسمزار  ،یاحمد فهماستاد . کردند آنها را زیارت می ،یب خاصیترت

 د: یگو می ن بارهیدر او  ،کتاب خود آورده

کـه  قبور ائمـه و سـادات   آن دسته از ت و یاهل بهاي  مزارارت یسلف صالح به ز

 ی. بعضبند بودندیپا ،گرفتند می و بندگان درستکارش قرار یاله ايیدر زمره اول

شروع کننـد و   7الحسین رأسارتشان را از مزار یزد یبااز آنان معتقد بودند که 

سـه  ینف بـانو مـزار  ارتشان را از ید زیده بودند که باین عقیآنان بر اگر از ید یبرخ

ران و یـ وز ،انیـ وارفرمان ،خلفـا  اما آن دسـته از زائـران قرافـه کـه از    ند. نشروع ک

 بـا ارتشـان را  یکردند، ز می ارتیکه قصد ز یهنگام ،درستکار بودند دانشمندان

 کردند. می ختم 7نیحس رأسسه آغاز و به مزار ینف بانومزار 

                                                           

 .١٥٣ص ، الشهيد  زيد ؛٩١ص ، الشاهد  العدل ؛٣٠٦ص ، ٣، ج ةالخطط المقريزي .١
، ٢ ، جةالخطط المقريزيـ ؛ ١٢، ص جبيرابن  ةرحل ؛٩٢ص ، األنوار  مشارق؛ ٤٠ ـ ٢٥ص ص، األشراف  االتحاف بحب .٢

 .7الحسين ذكر مشهد رأس
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 د: یگو می »خططال«کتاب خود در  يزیمقر

بـه اجابـت دعـا    در مصـر  کـه   اسـت ي ا هچهارگانـ کن امـ ااز  یکـ یسه ینف بانوقبر 

وسـف  یحضـرت   ،امبر خدایپزندان  .1 :از ندا عبارتکن امان یو ا است معروف

 یخلـوت  اتـاق  .4 و سـه ینف بـانو مزار . 3 ؛1در طرا 7یمسجد موس .2 ؛7قیصد

 همچنــان .مصــر اســت همســجد االقــدام در قرافــ يمصــالکــه در ســمت چــپ 

از  یکـ یبـه   ،شـوند  مـی  یگرسنگو  ا گرفتار فقری بتیمص دچار کههایی  يمصر

شـان را  یز دعایـ خواننـد و خداونـد ن   می خداوند رادر آنجا  و روند می ماکناآن 

   2است. شدهتجربه مردم مصر سوي از  ن مطلبیا .کند می اجابت

 بنـد یپامصـر بـه آن   هـاي    ارت مزاریاست که سلف صالح در ز یبین همان ترتیا

قبر  ،از سلف صالح یک هیچکه  کند می مشاهده یخواننده گرام ،با وجود آن. اند بوده

در آنجـا مـزار    3نـب یحضـرت ز . اگر اند کردهنارت یرا ز 3نبیز خردمند، يبانو

حـال  ؟ نـد کرد می سه شروعینف بانوارت خود را از مزار یز ،سلف صالحداشت، چرا 

هنگام  یم کسینیب نمی چرا. ستینتر  لتیفضبا ،3زهرا هگوشجگرسه از ینف بانو آنکه

حـال آنکـه    ؟آورده باشـد  پناه نب در مصریمزار حضرت زبه ها  بتیمصو ها  یسخت

ر پاك پاره تن مطهر یو از شکرد رشد افت و یپرورش ت یت نبوت و والیشان در بیا

به اجابت دعا  اماکناز  یکیرا به عنوان  شانیمزار امصر  مردمچرا  .ه کردیامبر تغذیپ

ن از زنـدا  ،بزرگـوار  ين بـانو یا مزار ای؟ آاند ذکر نکردهها  یها و سخت يهنگام گرفتار

 ،مطلبن یاست؟ اتر  ارزش سه کمینف بانوو قبر  7یمسجد موس ،7وسفیحضرت 

 درکرد کـه   نمی شان خطور همذهنسلف صالح به است که ن مدعیابر  یمحکمل یدل

باشد.  3نبیز خردمند، يبانوکر پاك یمتعلق به پکه باشد وجود داشته  يمزارمصر 

                                                           

  .(مترجم) ناحيه صعيد مصر. درنزديک فسطاط  و است در شرق نيل نام روستايي» طرا« .١

  .٦٧ص ، الدارينة كريم .٢
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 از سـوي اسـت کـه    یهـای  ادعاا ی هاایرؤدر اثر  ،نب در مصریحضرت ز شهرت مزار

 است.  به وجود آمده کانشینزدو  یهمچون شعران یمسلکان یصوف

 در مصر 3نبیز حضرتقبر  وجوددرباره اشتباه علت به وجودآمدن گفتار ششم: 

درباره قرار اشتباه این تفکر که  شد وشنما ر يبرا ،قیدقق یو تحق یاز بررس پس

ـ  شـه در یردر مصـر،   7مؤمنانر یدختر ام ،نبیز ،خردمند يبانوقبر  گرفتن  یفراوان

به خـاك  و در مصر  داشته یتشابه اسمشان یابا که  اي دارد يعلو ریو غ يعلوبانوان 

شـود   مـی  یاسممتوجه  ،ک اسمیدن یهنگام شن ،است که ذهن یهیبد .اند شده سپرده

 مصـر در  ،نام دارنـد نب یزکه  یبانوانو  است یاسام دیگراز تر  مشهورتر و کاملکه 

 را ذکر نموده است: ذیل  یاسام ،ن آن بانوانیدر بات یابن ز .ندتسفراوان ه

  .هینب کلثمیز .1

 7فرزنـد امـام حسـن    ،یکه نسبش به حسن مثنـ  یمحمد بن عل بنت ،نبیز .2

  .رسد می

  .مهذب بنت ،نبیز .3

  .هاشم بنت ،نبیز .4

 .ونسی بنت ،نبیز .5

 .متوج ییحی بنت ،نبیز .6

  .مدفون است النصر بابه که در ینب حنفیز .7

 .یاباجل بنت ،نبیز .8

  .سنان بنت ،نبیز .9

  .بیشع بنت ،نبیز .10

 .هیسرنب فایز .11
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ـ کند. عب می م را هم اضافهیحسن بن ابراه بنت ،نبیز ،به آن بانوان يسخاو  یدلی

 کند:  می اضافه یز به بانوان قبلینام را ن نبیبانوان زن یا

 .قاسم بن محمد بن جعفر بنت ،نبیز .1

 .بن جعفر یموس بنت ،نبیز .2

 7.1هللا بن جعفر صادقبن محمد بن محمد بن عبدا احمد بنت ،نبیز .3

ـ ا ،یعه و هـم سـن  یهم شـ  ،دورهاي   گذشتهکه از  واضح استپر عـادت  گونـه   نی

 7مؤمنـان  امیـر و  9م و بدون واسطه به رسـول خـدا  یان را مستقیکه علو اند داشته

ک یـ دور و نزدهـاي   بـه واسـطه نسـبت    ،يشخص علـو  که هرچند ؛ندادد می نسبت

 يواالنسـب  احتـرام خـود را بـه     ،ن عادتیا باان آن 2.شد می منسوبآنها به  ،فراوان

در مـدح   3فـرزدق چگونه که  کند می مشاهده یخواننده گرام کردند. می ان ابرازیعلو

                                                           

 .٢٥ص ، الزينبات  أخبار؛  ٣١٣و ٢٢٤ ،٢١٧ ،٣٨ص ص األحباب، ة تحف ة:السيار  الكواكب .١

ن ودفمـ نفيسـه كـه در مصـر     بـانو به هنگام زيـارت   پيشينيانذكر كرده است كه در کتاب خود موفق بن عثمان  .٢

حـال آيـا   بـا ايـن   . »لزهـراءا  ةفاطمـالسالم عليك يا بنت ، السالم عليك يا بنت احلسن املسموم«گفتند:   مي ،است

؟ اسـت  7يا امـام حسـن   3زهرا حضرت  واسطه  يدختر ب ،نفيسه بانوكه  دمعتقد باش دتوان  مي خواننده گرامي

گذاشـتن بـه ايـن    فقط احتـرام   ،بانو نفيسه بارهاز گفتن چنين عباراتي در هدف پيشينيان .]چنين نيست ،خير[ 

 .٢١٢ص ، نور األبصار .بوده است بزرگداشتشو بانو 

سـال  در و  ديـده بـه جهـان گشـود    ق .  ه ٢٠ است. در سـال معروف به فرزدق ، غالب بن صعصعههمام بن نامش  .٣

همـراه پـدرش بـه    به  يدر کودک که تميم بود يبنقبيله . او از بزرگان ديده از جهان فرو بستبصره  در .ق ه١١٠

بـه او   7 يامام عل، کرد يمضر معرفقبيله و پدرش او را به عنوان شاعر  شرفياب شد 7اميرالمؤمنين خدمت

در فضـايي   فرزدق .شروع به حفظ قرآن نمود ، وياز اين رو .از شعر بهتر است زيرا ،قرآن بخواند تاسفارش کرد 

دانشـمندان   .بود بيت اهل و 7کرد و معتقد به خالفت اميرالمؤمنينپيدا رشد و نمو بيت  اهل محبت آکنده از

هشـام بـن    ي کـه . زمـان »سوم لغت عرب موجود نبـود  يك ،رزدق نبوداگر اشعار ف«: اند لغت در مورد او گفته علم

كـرد خـود را بـه     مـي  بـود كـه هشـام تـالش    اي  گونه به انبوه جمعيت، حج بود در حال اداي مناسک عبدالملك

كه خانه كعبه را طـواف كـرده    7اين هنگام امام زين العابدين در .نبودبه اين کار اما قادر  ،االسود برساندحجر

از اهـل   يكند. مرد را استالم حجراالسودبتواند  يرسيد. مردم كنار رفتند تا حضرت به راحت حجراالسود به ،بود

مـن  « :. در اين هنگام فرزدق گفـت »شناسم نمي او را«هشام گفت:  ».است؟ ياين چه كس«شام به هشام گفت: 

  .(مترجم) .سرود 7امام سجاد  دحدر مرا معروف خويش اين اشعار و  »شناسم مي او را
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 ـ  بر او و پدرانش بـاد و سالم که هزاران درود  ـ  نیبن الحس ین علین العابدیامام ز

 : دیسرا می با راین اشعار زیا

 هــذا ابــن خــري عبــاد اهللا كلهــم
 

ــ   ــذا التق ــ يه ــم يالنق ــاهر العل  الط
ــذ  ــذا ال ــده يه ــار وال ــد املخت  أمح

 
ــل   ــر یص ــا ج ــه م ــه علي ــم یاإلل  قل

ــ  ــوان فاطم ــيدة النس ــن س ــذا اب  ة ه
 

ــم   ــيفه نق ــذي يف س ــويص ال ــن ال   واب
 دهـــرسول اهللا وال ذا عيلّ ــه 

 مماأل يهتتد مست بنور هداهأ
 ،شیـ آال یب ،زگاریپره ،شخصن یبندگان خداست. این بهتر فرزند ،شخصن یا

 زه و سرشناس است.یپاک

پدر اوسـت کـه خداونـد     ،»9احمد« ،دهیامبر برگزیاست که پ ین کسهمان یا 

 اره بر او درود فرستد.وهم

 ؛اسـت  9امبریپ یاست و فرزند وص 3فاطمه ،فرزند سرور بانوان ،شخصن یا

 مرگ نهفته بود. ،ناکفار و مشرک يرش برایکه در شمش یکسهمان 

ت یهدا پرتو درکه  يامبریپ ؛پدر اوست ،9امبر خدایاست و پ» 7یعل« شنام

 شوند. می تیو هدا ییها راهنما امت ،او

 و انکـار  یشناسـ  نمـی  ن شخص را کـه تـو  یا«د: یگو می فرزدق خطاب به هشام

 .»است 3چرا که فرزند فاطمه ؛شناسند می عرب و عجم ،یکن می

ـ  7مؤمنـان  امیـر نه و  9دانند که نه رسول خدا می همه شـان  یدران بالفصـل ا پ

ــرا  ــه زه ــه فاطم ــتند و ن ــطه ا  3هس ــدون واس ــادر ب ــانیم ــت ش ــام اس ــه ام ، بلک

 1.شود می به آن بزرگواران منسوب 7نیق امام حسیاز طر ،7نیالعابد نیز

                                                           

 ــ  ١٨٩ صص، بكر حضرمي ابن أبي، يالصاد  رشفة؛ ١٨٤ و ١٨٣ صص، ٤ج ، ابن شهر آشوب، طالب مناقب آل أبي .١

١٩١.  
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ما، به هنگام مـدح   ين مدعاید اییأاست که در ت يگریشاعر خوش نام د ،1یمتنب

 د:یگو می نیچن ين علویطاهر بن حس

ــ ــا ـنص ــهبرت علي ـــبواتر 2ابن  بــ
 

 املضـارب فـل هلـا يف من الفعـل ال  
ـــرأو  ـــام 3تهب ـــات الت ـــه يآي  أن

 
 لكم مـن مناقـب ما 4أبوك و أجدي  

 مل يكــن مثــل طــاهر يإذا علــو 
 

 5للنواصـــب ةال حجــإفـام هــو   
 اهللا و ابـن وصـيه بـن رسـول 6افي 

 
 7ام شبـهت بعد التجــاربهو شبه  

نکـه  یپدرت اسـت. گـو ا   يدهنده بزرگوار که نشان اي ه داد انجام یکینهاي  کار 

تـو بـا    ،گریان دیاست. به ب يروزیک پیپدرت همانند  يبرا ،ک توین اعمال نیا

 .يا دهیرساست  یکیپدرت که ن یبه مقصد اصل ،کیانجام اعمال ن

                                                           

در دوران جري در قـرن چهـارم هــ   کـه  اسـت   مـذهب عـرب   شاعر و اديب نامدار شيعه ،بن حسين متنَبي احمد .١

شـهر  در حـوالي   .ق ه ٣٠٣ابوطيب و نامش احمـد اسـت. وي در سـال     ،يمتنب ه. کنيزيست مي خالفت عباسي

ارتبـاط   ،هاي شيعه در حلب الدوله حمداني و خاندان حمداني بود و با سيفمذهب  شيعه ،کوفه متولد شد. متنبي

 عـرب اسـت  ادبيات ترين شاعران تاريخ  وي از بزرگ سروده است. انو اشعار بسياري در مدح آنا. تنگاتنگ داشت

تـوان   را مـي  متنبي .است رو نشده روبهنقد و استقبال  بامانند ديوان متنبي  ،هيچ شاعري در بين اعرابيوان دو 

در يـک   .ق، ه ۳۵۴متنبـي در ميانـه سـده چهـارم در سـال       .کردبا انوري در ادبيات ايران مقايسه  ،از اين جهت

  .(مترجم)ته شد. در نزديکي دير عاقول بغداد کش ،به همراه فرزند و غالمش ،درگيري

  .(مترجم)آمده است. » يا ابنه« عبارت» بابنه« به جاي عبارت ،در بيشتر منابع تاريخي .٢

  .(مترجم)آمده است. » أبهر«، واژه »أبهرت«از منابع تاريخي به جاي واژه اي  در پاره .٣

  .(مترجم)آمده است. » إحدي«، واژه »أجدي«، به جاي واژه منابع تاريخي در برخي از .٤

اظهـار   ،امامـان شـيعه  يـا يکـي از    7طالـب  ابـي  علي بـن شود که با  ي اطالق مياناست که به کس لقبي  ،ناصبي .٥

 الـف) رود:  بـه پـنج معنـا بـه کـار مـي       ،در ادبيات دينـي ناصبي توان گفت که  مي روي هم رفته. نمايند يدشمن

نسـبت  را چيـزي   :بيـت  اهـل  کسي که به يکي از ائمه ب) .گيرند ميعيب  7ؤمنينخوارجي که به اميرالم

کسي که معتقد بـه فضـيلت   د) . نمايدانکار  رابيت  اهل يلاکسي که فض ج)دهد که موجب سقوط عدالت است.  

 ايشـان دال بر فضايل داند نص  که ميبا آنکند را انکار  7فضيلت عليکسي که )   ه. باشد 7عليبر  غير علي

  .(مترجم). وجود دارد

  .(مترجم)آمده است. » ابن رسول اهللا هو« عبارت ،»يابن رسول اهللا« منابع تاريخي به جاي عبارت ازاي  در پاره .٦

 .٣١ص ، ديوان المتنبي .٧
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پدرت است. شـما   ،ن است که اویعظمت حجاز اهاي   نشانهترین  از بزرگ یکی

ن اسـت کـه   یـ ا ،هـا  لتیاز آن فض یکید که یدار يادیزهاي  ها و منقبت لتیفض

 جد و پدر توست.، 9امبریپ

هـا   یناصبفقط مستمسک  ،که همانند طاهر و فرزندانش نباشد يهر شخص علو

 شود. می طعنه زدن آنها يبرا اي بهانهرد، و یگ می قرار 7یان آل علیبدگوو 

اسـت، و از لحـاظ    7یامام عل یعنیشان، ین ایاو پسر رسول خدا و فرزند جانش

ــار و فضــ ــان ،لتیرفت ــد آن ــباشــد. مــن ا مــی همانن ــادان ين مطلــب را از روی  ین

 م.یگو می علم و تجربه آن را يبلکه از رو ،میگو نمی

 د: یگو می نییدر مدح علو 1يگریشاعر د

 رشف اهللا قومــا مــن بريتــه قــد
 

ــو   ــا ل ــدا نفســا و ال نفث  الهــم مــا ب
ــب  ــري منتج ــيل خ ــوهم ع ــوم أب  ق

 
 ري مــن بعثــاخــو جــدهم يف الربايــا   

ه عزت و شرف جهان قرار داده است و اگر یقش را مایاز خال یگروه ،خداوند 

 آمد. نمی دین پدیزم يدر رو يزیچ چیه ،آنان نبودند

بـود   یکسـ ین بهتر ،ن مردمیده و جدشان در بیبرگزین بهتر که پدرشان یگروه

 د.یمبعوث گرد يامبریکه به پ

ـ اق یبا حقـا که  افراد ساده رااز  ياریبس ،ها نسبت دادنگونه  این دیشا ن نسـبت  ی

انداختـه  بـه اشـتباه    3نبیحضرت ز یقی، درباره نسب حقاند نداشته ییآشناها  دادن

ار یبسـ هـاي   نسبتکه با  باشند می یانیعلومتعلق به که  هستند ياریبسهاي  قبر. باشد

بـه   اي واسطهگونه  هیچ ؛ اما آن قبرها را بدوناند منسوب بوده 7مؤمنان امیربه  ،دور

                                                           

  امـامي و شاعر   محدث،  فقيه ، بصري  حماد عبدي  بن  عبيداهللا  حماد بن  بن  علي  ابوالحسن ابن حماد ،نام اين شاعر .١

ائمـه    و رثـاي   در مدح  همگي  كه  است  شده  نقل شيعه  هاي در كتاب  . از وي اشعار بسيارياست .ق ه چهارمسده 

  وي . نيسـت   در دست  دقيقي  او اطالع  و وفات  والدت  . از تاريخ است  ايشان  و احوال  و ذكر مناقب : معصومين

  .(مترجم) .از دنيا رفت  و در اواخر آن  دنيا آمد  به  چهارم هجريسده   در اوايل ، بوده شيخ صدوقدوره  هم
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در  يعلـو  بـانوان هاي  مزارن یر در بیبن جبمثالً ا !اند نسبت داده 7یفرزندان امام عل

 دانشـمندان نکه آ حال ؛دیگو می سخن 7طالب ابی بن یعل بنت ،میمرمزار از  ،مصر

پس  .شناسند نمی میبه نام مر يدختر، 7یامام علن دختران یدر ب، یشناس نسبعلم 

دختر عبداهللا بـن محمـد بـن     ،میشان مریکه ا ما روشن شد يبرا یبررس و قیاز تحق

م غمر بن حسـن  یل بن ابراهیم بن اسماعیبن ابراه یل بن قاسم رسیاحمد بن اسماع

  1است. 7طالب ابی بن یبن علالسبط بن حسن  یمثن

 بـن  یعل بنت ،هیدر مصر، قبر رق يعلو بانوانهاي  قبر نیدر بن یو ابن شاه يحمو

ن یعبداهللا بن احمد بن حسـ  بنت ،هیشان رقیکه ا یدر حال ؛اند را ذکر کرده 7طالب ابی

ـ و ابـن ز  يسـخاو ولی  2است. شان سخن گفتهیاز او ابن جباس  ،استه ینیحس  ،اتی

 . اند هدانست یجعلهاي  مزار جزءآن را  مزار را انکار کرده ون یا بودن یواقع

 د: یگو می ن بارهیدر ا يسخاو

، یشناسـ  بنسـ خ و یتـار دانشمندان علـم  ه) نزد یرقبانو منسوب به ن مزار (مزار یا

 جـزء  ،هیرقمنسوب به بانو مزار «د: یگو می راجع به آن ،اتی. ابن زستین یقیحق

 3.»است پرداخته ذهنو ساخته و  یالیخهاي  مزار

تابوت ک ی یبه تازگاو که  گفته است» مساجد مصر«در کتاب  ياستاد احمد فکر

وجـود  به شرح ذیل  یخط کوف اب ییو نگارها نقش ،آن يرو که بر دهدا کریپ یچوب

  است: داشته

ه) یـ (صـلوات اهللا عل طالـب   ابـی  بـن  یعل ،مؤمنان امیردختر  ،هیرق بانوح ین ضریا

بـه   یمکنـون حـافظ   یح اسـت و قاضـ  ین ضریل ساخت ائوکه مس یمرجعاست. 

                                                           

 .١٨٤ص ، ةالسيارالكواكب  .١

 .١٧٠ص ، ةالسيارالكواكب  .٢

 .١٨٤ص ، ةالسيارالكواكب ؛ ١٢١ص ، األحباب ةتحف .٣
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آن  ،الفـتح  ابـی  بـن  درةيح ،جناب یدر آن مشغول است، توسط عال يارزگخدمت

را  یساخته است. خداوند رحمت کند کسـ  .ق  ه 533ح مقدس را در سال یضر

 1.دیشان از خداوند طلب آمرزش نمایا يکه برا

ـ    ،داشته باشدصحت  يمرقدچنین وجود فرض،  براگر   یبر اسـاس همـان مطلب

 7یدختر امام علـ همان ه، ین رقیکه ا ستیدرست نم و یذکر کردآن را که ما است 

 یکه دارقطن يطور هماناشد، ا آمده بیه دنب 3زهرا در دامنشان یباشد؛ چرا که اگر ا

 و 2افتـه یوفـات   شیکـودک دوران در شـان  یا ،انـد  گفته يث بن سعد و ابن جوزیو ل

بـن   مصـر در زمـان خالفـت عمـر     کـه  یدر حال ؛تواند در مصر دفن شده باشد نمی

 ،صـهباء  دختـر  ،3اکبـر  خواهر عمـر  ،هیشان رقیم اییاگر بگواست. فتح شده  ،خطاب

چ کـدام از  یم که هـ یگفت تحاصربه  ،یدر مباحث قبل د گفت کهیاست، با 4بیحب ما

در امـا   .انـد  مصر نشدهوارد  ،منسوب هستند يکه بدون واسطه به و 7یعل فرزندان

 :گویـد  کـه مـی  است آمده  327صفحه  در » مشاهد «در کتاب که آنچه رابطه با 
                                                           

 . ١٠٣ص ، مساجد مصر .١

بايد به خاطر ايـن  کند، اگر خواننده گرامي بخواهد از مطلبي تعجب . ١٩٢ص ، نور األبصار؛ ٩٣ص ، يذخائر العقب .٢

قبـل از بلـوغ وفـات    ، 7يدختر امام علـ  ،كه رقيهاست با اينكه اعتراف كرده  ،يكه شبلنجکند تعجب  موضوع

 ،نوراألبصـار  قـرار دارد.  سـكينه  قبر بـانو  کي در سمت راستاند  با فاصلهكه محل دفن ايشان  كند يادعا م ،يافته

توانـد در مصـر دفـن شـده       مـي  چگونه ايشان پس .دوم فتح شد  مصر در زمان خليفهکشور حال آنكه  .٢٢٨ص 

را از  و وي، دنباشـ کـرده  در مصـر دفـن   او را چـرا بايـد   است؟ كفار بوده  گاهدر آن زمان پناهكه  در حالي ؛باشد

 باشند؟!کرده دور ] بقيع[ منوره  مدينه ، يعنيخاكترين  مقدس

جهـت كـه   از آن اسـت؛   شـده و ملقـب بـه اطـرف     است 7يامام عل فرزندانترين  كوچكاز  بايد گفت كه عمر .٣

. نويسنده محترم کتاب از ايشان با عنوان عمـر األکبـر يـاد کـرده     ش استبزرگوار پدر از جانبفقط  ،يشرافت و

  .رجم)(متاز ايشان بيشتر به عمر األطرف ياد شده است.  ،اما در منابع تاريخي؛ است

گفته شـده اسـت کـه صـهباء از اسـيران       دختر عباد بن ربيعه ثعلبيه است.؛ صهباء ثعلبيه 3رقيهحضرت  مادر .٤

و بـه عقـد نکـاح خـويش     ، اري نمـود او را از خالد بن وليـد خريـد   7يمامه يا عين التمر بود که امير المؤمنين

طرف و رقيه گرديـد.  صاحب دو فرزند به نام عمراأل 7حبيب است. صهباء از اميرالمؤمنين  مأاش  درآورد. کُنيه

  .(مترجم)
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ـ با، »ل اسـت یکه در مصر مدفون است، همان همسر مسلم بن عقاي  هیرق« د گفـت:  ی

 . است يپرداز الیک خیتنها ن ادعا باطل بوده و یابدون شک 

 یبـن موسـ   یه، دختر علـ ین رقینکه ایبر ا یحسن قاسم مبن ادعايکه  گونه همان

کـه بـر   اسـت   يشـعر به استناد  ابقاسم حسن  يادعا .قت نداردیحق ،است 7الرضا

  :است دهیگردنصب نوشته شده، و در آنجا  سنگک ی يرو

ــ ــ ةبقع ــآل النب ــت ب  يرشف
 

 ةرقيــ و بنــت الرضــا عــيلّ   
بـن   یدختـر علـ   ،هیـ و رق امبریـ پ وجـود خانـدان  مـن  یاست که به  یجا بارگاهنیا 

 است.  شده مشرف  7الرضا یموس

 7امـام رضـا  کـه   نظـر دارنـد   اتفاق ،شناسان که نسب ن مطلب آن استیعلت ا

 خ صدوق نسبت داده شـده یآنچه که به شدر رابطه با . اما نداشت هیرق نامبه  يدختر

را  به نـام فاطمـه   7حضرت رضاهاي  دختراز  یکینام  گویند که ایشان، و می است

خ و ین سخن بر اساس اصول و قواعد تـار ید گفت: ایبا، در کتاب خود آورده است

 ،بـانو ن یکه ا ن استیا ،رسد می به نظرتر  حیصحنه ین زمیآنچه که در ا .نیست رهیس

به  یصالحچ فرزند یهشان یند که اهست معتقد ،شتر دانشمندانیب شان است ویخواهر ا

 1.شته استندا 7جواد یمحمد بن عل جز

 جهانگرد ینیبه عبارت کوهگذرا  ینگاهگفتار هفتم: 

 ،ت از اویو به تبع يحسن قاسم مصراستاد  استدالل ضعفگذشت، با توجه به آنچه 

عبـداهللا محمـد   از ابو يحسن قاسم مصـر استاد  .شود می روشن ،1يخ جعفر نقدیش

 ـ  شـده وارد مصر  .ق  ه 369محرم سال  14که در  ـ  جهانگرد یاندلس یفاس ینیکوه

نصر ابو ،وقتفه یخل است. ارت کردهینب را زیزبانو از جمله مزار از مزارها  يتعداد

                                                           

 .٣٨ص ، اريالبخ ، أبونصرةالعلوي ةالسلسل سر .١
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 نـب نقـل  یرامـون مـزار بـانو ز   یرا پ یمطالب نیز یم فاطمیتمبوان اهللا یلدنزار بن معز 

ـ  ،ن مـزار یـ ف ایوصـ بـه هنگـام ت   ینیبه نقل از کوهحسن قاسم استاد  کند. می  نیچن

  د:یگو می

 داخـل منـزل  در آن مـزار  که  میمشاهده کردم و یشد یعل بنتنب یوارد مزار ز

ا قـرار  یـ بـه سـمت در   خانـه بـود کـه   از  یقسمتشان در یمزار اقرار دارد.  یبزرگ

ح ی؛ ضرمین رفتییح پایپله به سمت ضر قیاز طر .داشمشرف بج یبر خل داشت تا

 ،ن نـرده یا ه شدبه ما گفت م.یافتیاي  ه نردح، یضر يبر رو .میکرد یشان را بررسیا

ک یـ از آن نـرده   اما .میدانستد یبع ن امر رایا که مااست  1يقمارشهر منسوب به 

ساخته شـده  گنبد ک ی ،حیضر يم که بر رویدیم و دیاستشمام کرد شخو يبو

وجـود  سه محراب  ،ن حجرهیا يدر جلوم که یمشاهده کرد وجود دارد. گچاز 

و  وسـط قـرار داشـت و نقـش    در بـود کـه    یهمـان محرابـ  آنهـا  تـرین    بلند دارد.

صورت گرفتـه  اوج دقت و استحکام در  کهترسیم شده بود  آن يرو یینگارها

بسـم اهللا «کـه در آن بعـد از    وجـود داشـت   یک کاشـ یـ حجـره،   در يالبا بود.
ح محن الرّ    نوشته شده بود:ن یچن »ميالرّ

2.فال تدعو مع اهللا أحدا ،املساجد هللا أنّ 
 ؛ميه أبـو متـيـ و ولعبـداهللاهـذا مـا أمـر بـه  

ن و أبنائـه يآبائـه الطـاهر یه و علـيـز باهللا صلوات اهللا علياإلمام العز ؛نيأملومنريأم
نـب يز ،البتـول ءبنت الزهـرا ة؛الطاهر ةديمقام الس ی بعامرة هذا املشهد علنياملكرم

                                                           

از ايـن   .بـوده اسـت  ر وشـه مو طاوس آن  عنبر اشهب ،است در جزيره جاوه هند که عود قماريمکاني  ماس ،قمار .١

 گويد: مي خواجوي کرمانيبو در ادبيات فارسي نيز به وفور صحبت شده است. براي نمونه عود خوش
ــول     ــالف ق ــر خ ــود گ ــه ش ــو چ گ

ــد ــديش بــــــــــ  انــــــــــ
 آري کام دل ريش اين شکسته بـر 

ــر   ــف مشکســاي معنب ــر زل  اي ز س
 

 قمـاري ه عـود  بـر سـر آتـش نهـاد    
   گونه عود قماري را در شعرش آورده است: گوي ديگري است که اين شاعر پارسي ،امير خسرو دهلوي 

  .(مترجم). ودـل از دود عـساخت گ ه ميـغالي       مي داد دود ــاري که هــود قمــــــع

  .(مترجم). است جن هسور١٨اين عبارات برگرفته از آيه  .٢
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ن و أبنائهـا يآبائهـا الطـاهر یهام و علـيصلوات اهللا عل طالب ايب بن بنت اإلمام عيل
 1.نياملكرم

 يزیـ ن چیـ ا .نخوانیـد بـا خـدا   کـس را   هیچپس  ؛خداست از آنمساجد اینکه و 

درود  ،ز بـاهللا یـ امام العز ،نیر المؤمنیام ،میتمش ابویاست که بنده پروردگار و ول

بـه آن دسـتور داده    ،شان و پـدران و فرزنـدان بزرگـوارش بـاد    یو سالم خدا بر ا

دختـر   ،نـب یز ؛3دختـر زهـرا    ،پاکـدامن  يمرقد بانو ين مزار بر رویاست تا ا

شـان و پـدران و فرزنـدان    یدرود و سـالم پروردگـار بـر ا    ،طالب ابی بن یامام عل

 بزرگوارش باد، ساخته شود.

دختـر   ،ينـب کبـر  یکنـد، متعلـق بـه ز    مـی  فیوصتآن را  ینیکه کوه ين مزاریا

 اي ه انـداز و بـه  در مصـر داشـت    يمـزار  ،آن بانوچرا که اگر  ؛ستین 7منانمؤ امیر

ن امورخـ و ان از چشـم جهـانگرد  چرا  کند، می نقل ینیکه کوه بود باشکوهابهت و با

د معاصر ین مزار از دیاند؟ چرا ا اوردهیان نیاز آن به م یآنان اسمو  پنهان ماندهگر ید

کـه  مانده است  یمخفوالق زم بن یحسن بن ابراههمچون  یمورخ بزرگو ، ینیکوه

 سـال  يامتوفـ وي  ؟کـرده بـود  مصـر  خـاص  ثبـت حـوادث    صـرف را  تالش خود

ن مـزار را  یو ا هوارد مصر شد ینیکه در همان زمان که کوهاست  یکس و ق.  ه 388

مصر را  به 7یعل امام یان نسبفرزند ، ورودمیاست. حسن بن ابراهبوده  زنده، هدید

 ،نهیسـک  ،وارد مصر شد 7یعل فرزندانکه از  ین کسیاول« :دیگو می کند و می انکار

 ن موضـوع یـ ن بـه ا یشـ یدر مطالب پکه  يطور همان ».است 7نیبن حس یدختر عل

 . میاشاره نمود

ـ نـور بـن ز  امتوج بن حسـن   ییحی بنت ،نبین مزار، متعلق به زیظاهراً ا د بـن  ی

ـ ن یعیمطالت یخمحمد ب ،زهراألخ یش .است 7طالب ابی بن یحسن بن عل د عتقـ مز ی

                                                           

 .٧٥ص ، 3السيده زينب .١
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در مصـر مـدفون اسـت،     3نـب یکه در مزار منسوب به حضـرت ز  ییکه بانواست 

ـ اعتقاد داشته و کرامات زن مزار یبه ا کامالًمصر است. مردم  ییحیبنت  ،نبیز  يادی

، آنها را 87 هفحص » الکواکب «کتاب ات در یکه ابن ز اند شان نقل کردهیا يبرا

 . ان کرده استیب

ـ را ز شانیمزار ااده یپ ،ظافر ،یفاطمفه یم که خلیان کردیب نیشیدر مباحث پ  ارتی

 ،ينب کبریزحضرت  ،است به خاك سپرده شدهکه در مصر  ییبانون یکرد. اگر ا می

در  ،یو حافظ سلف يسخاو ،یوطیس ،يزیمقر گمان ، بیبود هاشم بنی خردمند يبانو

گـر زنـان   یدهـاي    مقبـره که  يطور همان ؛کردند می صحبت شانیا آثار خود از مقبره

ن یاز چنـ  يچ اثـر یه ،آنانهاي  در کتاباما  .اند دفن شده در مصر را ذکر کرده يعلو

 . وجود ندارد يمزار

 در مصر یو ساختگ یجعلهاي  مزاراز  یرخبگفتار هشتم: 

؛ زده شـود  شگفت مصردر اصالت  رویارویی با قبرهاي بیپژوهشگر از یک  دیشا

از  يریجلـوگ  ، بـراي ناپـاك هـاي   و دسـت  گذشـته مشخصـی ندارنـد   کـه   ییهاربق

آنهـا را بـه    هشـب ک یـ گر، یل دیدالبه ا ی شتیمعهاي   یسختکردن  برطرف ،یتنگدست

کـه   وجـود دارد  يمصر، قبر »زهیج«م که در شهر ینیب می نمونه يبرا .اند وجود آورده

ـ ا يرواست.  یره دوسیمعروف، ابوهر یمنسوب به صحاب و  کوهشـ با ییبنـا  ن قبـر ی

نیز  یفابان معرویخ قرار دارد.آن  يبر رو یعمامه بزرگکه قرار گرفته است  یحیضر

وزارت  و دارد ياریبسـ  دربانـان و خادمـان   شده است. مقبـره او  يگذار نام وا نامبه 

خ یحال آنکـه تـار  ؛ کند می انآن يبرا يآور هنگفت و سرسامهاي   نهیهز ،اوقاف مصر

ـ از دنق یـ در قصـر عق  ق.  ه 59 ره در سـال یکند کـه ابـوهر   می انیما ب يبرا  ا رفـت؛ ی

د بـن عتبـه بـن    یـ شـد و ول  به خـاك سـپرده  ع یدر بق ،منتقل گرددنه یبه مد جسدش
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 1.نماز خوانداش  جنازهان بر یسف یبا

ز ین ذکر کرده استآن را  يکه حمو 7یعل بنت ،هیمزار رقوجود داستان صحت 

ـ مـزار رق قرار داشتن « د:یگو می يدرباره آرامگاه و يسخاو. ن شکل استیبه هم  ،هی

 جزءآن را  اتیابن ز .»ندارد قتیحقشناسان،  خ و نسبیتار ينزد علما 7یعل بنت

 در قرافـه و قـاهره،  «د: یـ گو می درباره آناست و  دانسته یالیو خ یساختگهاي  مزار

 هنب در منطقیز بانون مزار یهمچن 2.»وجود دارد ياریبس یالیو خ یساختگهاي  مزار

اصرار دارند که متعلـق   ،ینجف يحسن قاسم و جعفر نقد ،یکه شعران ـ  قناطر السباع

ـ ن ـ  اسـت  7طالب ابی بن یعل بنت ،ينب کبریزخردمند،  يبانوبه  ن یز جـزء همـ  ی

کنـد   می تیروا )ق.  ه 800 (من ابن ناسخ یالدمجدن وجود یاست. با ادسته از مزاره

 و سـاختگی  یالیـ خهـاي   جـزء مـزار   ،نب در قناطر السباعیز بانومنسوب به که قبر 

 3است.

ر یبه تفسـ ، »هدین العلم و العقیالم بحاأل«با عنوان خود در کتاب  يورد یدکتر عل

 : دیگو می وپردازد  میگی ساختهاي  مزار

بـر   ،و اساس آنها ؛نداشته یخیتار سندچ یه کههستند  یالیخهاي  قبر ،هامزار آن

کـه   یمکـان  ؛از افراد جامعه استوار است یکی از سويدر خواب  یمشاهده مکان

 یلنعمکان آن را  ،دید می یخواب نیکه چن یشخص. است قبرک یانگر وجود یب

ل به یهمچون سمردم  که تساخ می یباشکوه آن محل، مزار يکرد و بر رو می

 افتادند. می دن و طواف آن مکان به سمت آن راهیقصد بوس

بغـداد   از يادیزهاي   و قصه ها مثال ییمزارهان یچن يسپس برا ،يورد یدکتر عل

                                                           

 .٢٦٤ص ، ةالمضيرشيخ ؛ ٢١٨ ، صةالمحمدي ةالسن يعلأضواء  .١

 .١٨٤ص ، الكواكب ؛١٣١ص ، األحباب تحفة .٢

 .١٩٩ص  ،ةالتيمورية التذكر ؛٨٧  ) شمارهنسخه خطيمصباح الدياجي ( .٣
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کـردن   طرفربو  ياندوز براي ثروتها  رنگینترین   رکانهیزاز  ،ن روشی. اکند می ذکر

و  هــا خــواب ربــ ،الســباع نــب در قنــاطریقبــر زکــه  از آنجــایی .اســت یدســت یتهــ

نسبت بـه آن   ،اتیو ابن ز يسخاو ،یوطیس ،است استواراساس  یبهاي   يپردازایرؤ

آن در مـورد  کـردن   کـه از صـحبت   اند دهیجه رسین نتیبه ا و اند هددا نشان یتوجه یب

 اند.  اوردهینخود هاي  را در کتابآن کنند؛ بنابراین  يخوددار

 3نبیزمنسوب به حضرت مزار بزرگ مصر درباره  دانشمندان دگاهیدگفتار نهم: 

 در مصر

 آنچـه کـه  نـب در قـاهره و   یز بانومزار  یخیارزش تار ،نیشیپبا توجه به مطالب 

مطالعه و  دور مصرهاي   شناسان در گذشته خیو تار یشناس شمندان نابغه علم نسبدان

مصـر  کشـور  معاصر سرشناس نظرات پژوهشگران به بیان  ، در اینجااند کرده یبررس

ترین  بزرگ(خ دانشگاه األزهر ینظر ش ،آن دانشمندانهاي   دیدگاه صدردر  .پردازیم می

 مورددر  یقطع ماحکصدور ااست براي  یمرجع خود قرار دارد که )یاسالم دانشگاه

بـه   و بلندمرتبـه اسـت   يدانشـمند  ،زهـر األخ یش .یخیو تار ینید تمشکال یبررس

 یخ دانشگاهیتا ششده داده  جازهبه او اکه  ده استیو مهارت رس  تجربه از اي درجه

هـاي   نیسـرزم  همـه  تمـام و کمـال   ییشـوا یپو  نید يرهبرو  گرددزهر األهمچون 

آن  یعلمـ  يواالگـاه  یجا زاکه نـه تنهـا    یموضوع 1.ه استدش به او واگذار یاسالم

حسـن قاسـم و   رو  ازاین. سازد می زیتر ندرومنیبلکه آن را ن ،دارد می دانشگاه پرده بر

ـ تحقبـه  کردن  اقرار جزاي  ه چار ،همقطارانش ـ یآن مقـام د  یو بررسـ  قی  یو علمـ  ین

 . ندارند
                                                           

دانشمندان آن از يک طرف و احترام مردم آن کشور بـه  نيز جايگاه واالي علمي دانشگاه األزهر مصر و اذعان به با  .١

بـه نظـر    ،جوامع مسلمان از طرف ديگرميان در ايجاد وحدت هرچه بيشتر در  خاندان نبوت و نقش پررنگ آنان

  .(مترجم) ده است.دچار غلو يا اغراق ش ،مقام علمي شيوخ األزهرمورد نويسنده کتاب در رسد  مي
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 مبارك پاشا يعل دگاهيد

ـ وز. او است ق.  ه1311سال يامتوف ،یجمان رویسل بن مبارك بن یاستاد عل مشـاغل  ر ی

ـ  یعلم زشیخاز ارکان  یکیدولت مصر و  )ی(عموم یهمگان  .بـود در مصـر   یو عمران

ـ یتأسـ  بـراي کـه   یز زحماتیو نفراوان  دانشبه  ،یاستاد عل ـ ه س چاپخان  احـداث  ،یعرب

 دارد.ر اهتشـ ا ،ده استیکشه یویخده دارالعلوم و کتابخان ،راه آهن، خطوط هیریخهاي  پل

ـ  نبعمک یدارد که نام » هیقیالخطط التوف« ،شانیکتاب ا  معاصـر خ یدر تـار مطمـئن  و  یغن

 ست.  یده نیپوش یصاحب فضل يچ مصریبر ه ،یکتاب استاد عل یارزش علم .مصر است

مـن در  « د:یـ گو می در مصر 3نبیزمنسوب به حضرت مزار درباره  یاستاد عل

بـه مصـر   اتش یـ در زمان ح ،3یدختر عل ،نبیزبانو که  ام هدیند یخیتارهاي  کتاب

 ،اعتماد و الگومورد  دانشمند .»یا بعد از وفاتش او را به مصر آورده باشند آمده باشد

 مکه در اواخر قرن ششـ  نامه خوددر سفر ،یغرناط یر أندلسین محمد بن جبیابوحس

  د:یگو می ن بارهیدر ا، آن را نگاشته است يهجر

 ینـ یباشـد و شـاهدان ع   می اهللا عنهن) ی(رض يکه متعلق به بانوان علو ییمزارها

 یخیتارکه بر اساس منابع مسلّم  ییز مزارهایو ن اند آن را مشاهده کردهدر مصر 

 ،ایـم  بـرده  یپـ  در مصر وجودشانبه صحت ، یخیات تاریو رواخبار ا یفراوانو 

 بـانو مـزار   .2 .قاسـم بـن محمـد بـن جعفـر      بنـت  ،کلثوم ام مزار .1ند از: ا عبارت

 مـزار  .3 . 7طالـب  ابـی  بن ین بن علیبن حس ید بن علیبن ز ییحی بنت ،نبیز

 م عبداهللا بن محمد.امزار  .4 .محمد بن جعفر بنت ،کلثوم ما

اسـت کـه    ییمزارهان یشتر از ایمزارها ب نیا تعداد«: دیگو می[استاد علی]  سپس

 ،7نیامـام حسـ   خـواهر  ،نـب یز بانومزار از  ،ن وجودیبا ا ».آورده است[ابن جبیر] 

  :آمده است يسخاو »مزارات«در کتاب  آورد. نمی انیبه م یسخن

 یفرزنـدان نسـب  ک از یـ چ ی، هـ اسـت  ان نقـل شـده  ینیشـ یاز پکـه  آنچه بر اساس 

کـه دربـاره وفـات    و آنچـه   انـد  جهـان فـرو نبسـته    ده ازیددر مصر  7یعل امام
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 از یبرخـ هـاي   ، فقط در کتابدهیگردنقل  در مصر 7یامام عل یفرزندان نسب

 1است. آمدهه صوفمت

روانشان یان و پبص ،يرا از حسن عدو ییها دگاهید ،مبارك پاشا یاستاد علسپس 

 گـردد.  مـی بر »    نـوار  األ« مؤلف کتـاب  ،یبه شعرانآنها  یتمامکند که  می نقل

 .ردیگ می خواص مجذوب یعل خود، و استاد خیشخود را از هاي   دیدگاهز ین یشعران

 اسـتاد او،  ،یشـعران در مـورد  مـا را  هـاي    یبررسـ  ،يدر مباحث بعد یخواننده گرام

 .بش مالحظه خواهد کردیب و غریعجهاي   دیدگاهالت و یو تما ها شیگرا

 خ األزهريشدگاه يد

آن دسـته از   خطـاب بـه  را  یمصـر، سـؤال   کشورعضو وزارت  ،قیتوف استاد محمد

مطـرح  ذیـل  قرار به بودند، پژوهشگران  و کارشناسانکه شامل مصر  یعلمهاي  تشکل

سپس از آنهـا  ق یاستاد توف .در مصر است 7یدختر امام عل ،ينب کبریا قبر زیآ« :کرد

 ،40ه شمار ، درمصر 2»سالمالا «« هینشرکه  خواست کننده قانعو  کاملهاي  جواب

ـ . سپس اکرد منتشرآن را  ق.  ه 1351سالشعبان  ،5 چاپ مقالـه از   نیچنـد ن مجلـه  ی

د. کـر آنهـا را چـاپ    خود يبعدهاي   در شماره وافت نمود یمصر در دانشمندان فاضل

ـ األخ یش ،یعیت المطیخ محمد بخیش ،دانشمندان از آن یکی مصـر  کشـور   یزهر و مفت

 ،فـراوان هـاي   متأسـفانه مـا بـا وجـود تـالش      است. 3ق.  ه 1354 سال يامتوفبود که 

را در مقالـه   آن یرسـ فاه ترجم امام، یدا کنیدست پ خ محمدیشه م به اصل مقالینتوانست

                                                           

 .١٠و  ٩ص ص، ٥ ، جةالخطط التوفيقي .١

  (مترجم). شده است. م در مصر منتشر مي١٩٣١، در سال ناعبدالرحم مينه اورثسوي اين مجله به صورت هفتگي؛ از  .٢

 .ق ه١٣٣٣كه در سـال   ؛است در مصر مذهب يبزرگ حنف ياز فقها ييك ،يحنف يمحمد بخيت بن حسين مطيع .٣

فعاليـت سـيد    آغـاز در  آبادياسـد  الـدين  جمـال  همراهـان از  ييك محمد بخيت دست پيدا کرد. اءمنصب افت به

كـه محمـد عبـده     ي پرداخـت حركت اصـالح  اب يو به روياروي دور گرديد اهداف و مسير اوسپس از  ؛بود جمال

 .١٧٣ص ، در مصر وفات يافت. تاريخ األزهر .ق ه ١٣٥١در سال  بخيتداد.   مي انجام
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ـ  يمحتـوا   . خالصـه میدا کردیپ یفارس شده چاپهاي  از کتاب یبعض ن آشـان  یاه مقال

 را انکـار  نـب در مصـر  یز ،خردمنـد  يبـانو قبـر   قرار گرفتننکه آاز  پس ياست که و

 نادم اسـت یذکـر کـرد   ن آن رایشـ یدر مباحث پمبارك پاشا که  یعل دگاهیدو به  ؛کند می

در مصر  7یدختر عل ،نبیکه در مزار منسوب به ز ییبانو دیترد یب« :دیگو می ،دینما می

   د:یگو یسپس ماو  1.»است نوراد بن حسن یبن ز ییحیدختر  ،نبیمدفون است، ز

دختـر   ،نـب یمتعلـق بـه ز   ،ن مـزار یـ کـه ا نـه  یزم نیـ ا در هصوفمت نانیحصول اطم

از  امـا  .اضت، استوار اسـت یو مشاهدات حاصل از ر 2بر مکاشفه ،است 7یعل

                                                           

 چـرا کـه  ، ابن جبير اعتماد كرده باشـد  سفرنامهبه در اين زمينه چيست. شايد او  دانيم علت اين سخن شيخ  نمي .١
.ق بـه   ه ١٢٥كـه در جوزجـان در سـال     يبن زيـد  يكه يحي هستند عقيده همدر اين زمينه  شناسان نسب  همه

کسـي کـه   «گويد:  يده و منموتصريح  مطلباين  رب ينصر بخارابو تداوم پيدا نکرده است. شنسلشهادت رسيد، 
يحيـي بـن    ،رسـد  مي اصل و نسب است. آنچه که صحيح به نظر ترديد بي ، بيخودش را به يحيي منسوب گرداند

. »يحيـي بـن زيـد بـن علـي      نـه  ،است ]باشد مي زاده يحيي بن زيد بن علي بن حسين[که برادرحسين بن زيد 
ـ راجع به اطالعات بيشتر در اين زمينه  ژوهشـگر  پ. مراجعـه فرماييـد  ، ٦١، ص »ةالعلويـ  ةسرالسلسـل «ه کتـاب  ب

 روايـت  چنـين  »ةالعلويـ  ةسرالسلسـل «کتـاب  از به نقل  »ةالحدائق الوردي«کتاب رزاق مقرم از عبدالسيد ، عالمه
كـه همـان    دارد أم الحسينبه نام فرزند يک  ،يکه يحيدارند  اتفاق نظر در اين باره شناسان نسب  همه« کند: مي

 سـر «در كتـاب  نـه تنهـا    ،. ايـن عبـارت  اسـت  بن حسين بوده يدختر عمر بن عل ة،مادرش محنو است  حبيبه
 .ه اسـت نگذاشت ياز خود بر جا يكه او نسلاست تصريح شده کتاب بلكه در آن  نيست، موجود» ةالعلوي ةالسلسل

وان اثبـات كـرد   بت چه رسد به اينکهاست؛ به نام زينب داشته  يدختر ،يتوان اثبات كرد كه يحي  مي حال چگونه
هنگـام  بـه  زيد شـهيد باشـد و ذهـن     اه اسم زيد ببشات دليل به ،كه او در مصر دفن شده باشد؟ شايد اين اشتباه

بـه   همانگونه که مـا در مباحـث پيشـين   ـ   رود مي مشهور آن اسممصداق  سمتبه  به سرعت ،شنيدن يك اسم
 .دارددر مصر  شهوريزيد شهيد مزار مچرا که  ايم ـ هره كرداين نكته اشا

حالتي است بين خواب و بيداري که در آن شخص از امور متافيزيکي که مربوط بـه حـواس ظـاهري     ،»مکاشفه« .٢
ايـن ديـدن و   ، بينـد  مـي  گونه کـه انسـان وقتـي خـوابي     شود. همان مي ادراکات روحي و معنوي آگاه با، نيستند

حواس ظـاهري   اين است که ،با چشم و گوش ظاهري نيست. فرقي که مکاشفه با خواب دارد، خوابشنيدن در 
در ، مشـغول درک حقـايق اسـت    ،کـه روح ، ضـمن اين اما در مکاشـفه  ،کنند نمي خواب چيزي را درک انسان در

کنـد و در   اگر روح با قدرت و تمرکز بيشتري عمـل  شنود. مي صداهاي اطراف را هم، گوش ظاهري ،همان زمان
دهنـده   . اين حاالت غالبـاً نشـان  کند مي »مشاهده«اين حالت را  ،چشم انسان نيز باز باشد، هنگام ادراک مطالب
عالقه زيادي دارد و به خاطر انقطـاع   ،نسبت به چيزي که در مکاشفه يا مشاهده ديده است ،آن است که شخص

ي بـراي اوليـا   هـا  دست آورده است.اين حالـت ه دائم ب چنين حالتي را به طور موقت يا، از ديگران و اطراف خود
  .(مترجم) دهد. مي بر اثر رياضت و قرب به درگاه خداوند دست خدا
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و  سـت ا  اوردهیـ ان نیـ به مسخن از آن  یمورخچ یه د گفت کهیبا یخیتاره یناح

ا یـ  نینخسـت هـاي    سـده از  يکـه فـرد  اسـت  ده ینشن یچ شخصیهاز  یمورخچ یه

بـا   ؛بـه مصـر آمـده باشـد     7یدختر علـ  ،نبیارت قبر زیز يبرا ،انهیمهاي   سده

همگـان بـر آن اتفـاق نظـر     اند. آنچه  بوده 9رسول خدا فرزندانشان از ینکه ایا

مـدفون اسـت، همـان     ینبـ یجـامع ز مسـجد  کـه در   ییبـانو  که استن یا ،دارند

 است.   7یعلد بن یبن ز ییحیدختر  ،نبیز

 استاد حسن قاسم دگاهيد

مصر و ناشـر   »سالماال يهد«ه ر مجلی، مديب مصریدا ،استاد حسن محمد قاسم

اثبـات   براي يمصرترین   تعصبم ،استاد حسن .است یدلیعب »نباتیزالخبار ا«کتاب 

آن را  کـه دارد  ینه کتابین زمیو در اا. است در مصر 7یبنت عل ،نبیمزار زوجود 

ـ او در ا که ناهمچن ده است.ینام »ینبیزالمشهد الخ یتار« بـا مخالفـان خـود    ن بـاره  ی

بـا  و  کردهمخالفانش حمله به مقاالت مختلف خود  در شانیا .دارد يادیزهاي   جدل

کـرده  چـاپ   خـود   در مجلـه  تش رامقـاال  ،استاد حسنبه رقابت پرداخته است. آنها 

او  کهاعتراف کند ن مهم یبه انکه یا ند جزیب ینماي  ه چارن استاد، ین حال ایاست. با ا

بـانو  مـزار   وجوداثبات نه یزمرا در  يکه واست افته یدست ن ینانیمنبع مورد اطمبه 

. استاد شود) می ارتیاکنون در مصر ز که هم يمزار(همان  کندنب در مصر کمک یز

 د: یگو می »نبیز   « «به نام  خود در مقدمه کتاب حسن

اسـت،   9پـاره تـن رسـول    در مورد يادیاخبار ز رندهیدربرگن نوشته که یمن با ا

د یـ شان در مصر را بعیف ایکر شریکه وجود پندارم  یانکس يبرهان برا  قصد اقامه

کتـب  چرا که . شود میارت یز ،که در حال حاضر یکانن میدر ا ژهیوبه  دانند؛ می

ه کننـد  دیـ کـه تأک  یو مسلّم یات قطعیجزئو  اند را ذکر نکردهن مطلب یا ،یخیتار

ز بـه خودشـان   یـ ن هصـوف ا متیـ ت اهل مکاشـفه  یامده است و رواین ،آن باشدصحت 
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آنچـه مـورد   حال آنکـه   .است يمعنوو  یروحمشاهدات  جزءچرا که  ؛تعلق دارد

 یل علمـ یـ دالبا  که است یو مسلّم یقطعق یبه حقاکردن  دایدست پاست، بحث م

تـا از وارد شـدن   ن بحث نشـوم  یم گرفتم که وارد ایتصمرو  ازاین باشد. د شدهییأت

کـرده   يریجلـوگ  ،امده استیدرباره آن ن یک سند مسلّم و قطعیکه  یبه موضوع

ــباشــم.  ــه هم ــن دلیب ــه آوردن ل ی ــرواب ــا تی ــاب شــانیااز  ییه کــه  خــود در کت

 .بسـنده کـردم   ،اسـت  یبالغـت عربـ   نـه یخـاص در زم اسـلوب  ک یـ  رندهیدربرگ

 کـه از آنهـا   اسـت  شـان یاهـاي   لتیفض ازاي  مجموعهآن انگر یکه نما ییها تیروا

اسـتوار  آن اسـاس   بـر  ،ایـ و پوزنـده  هـاي   ملتاحساس  وشود  می گرفته ییهاالگو

 1.اده استمشهور قرار د بانوان را در زمره بانون یکه ا یموضوع ؛است

پرداختـه  نه ین زمیدر ابه پژوهش  بار دوم يبراکه کند  می سنده اعترافیسپس نو

 يادیزهاي  یسخت و دهیار طول کشیش بسیها ین بار بررسیا .برسدجه یتا به نتاست 

و مصر که مملو از صدها هـزار کتـاب   هاي   در کتابخانهو مطالعه  یهمچون بررسرا 

ـ ابـا   .اسـت کـرده  تحمل  ،باشد می سفرنامه در  ،سـنده کتـاب حاضـر   ی، نووجـود ن ی

جه مطلـوب و  یاست که به نتدا نکرده یدست پ مطالب مهمیبه مجدد خود  يبازنگر

  « «که  است دهیبه دستش رس اي رساله ،ین بازخوانیا یطمورد نظر ختم گردد. 

ـ الخ یبان یالد شمس ،ن رسالهیدارد. مؤلف انام  » اسـت.   يمصـر  ير سـخاو ی

امـا  . شـود  مـی  را شـامل  3نـب یخردمند، حضـرت ز  يبانو نامه زندگی ،رساله فوق

، 3نـب یکـه حضـرت ز   بسنده کرده استن موضوع ین رساله به ایدر از ین يسخاو

از شام بـه   ،ساز و برگ سفرکردن  و به دنبال آماده 7نیبت برادرش حسیبعد از مص

از گفتـه،   پـیش به جـز مطلـب    يسخاو. ه استدیدر آنجا سکونت گزو  ،نه آمدهیمد

 صحبت نکرده است. يگریموضوع د
                                                           

 .١١ص، زينب السيدة .١
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 ،اسـت آنه مملو از ،مصرهاي    کتابخانه که یهزار کتابصدها که  داردتعجب  يجا

ـ ار حـائز اهم یبسـ  ،یخیش منـابع تـار  یگنجااز لحاظ  کههایی  کتابخانه  بـزرگ ت و ی

ـ ااز جمله . اند ر چاپ نرفتهیز هستند و یخطهاي   شتر به صورت نسخهیب هستند، ن ی

 نیا .است پرحجم لدج هشتادبالغ بر است که خ ابن عساکر یتارمهم،  یخیمنابع تار

، بزرگوارب یادسنده و ینون یا يبرااست نتوانسته  ،ها کتاب ونیلیصدها و هزارها و م

  برساند.اثبات به  جادر آندفنش را  و وفاتبه مصر  3نبیز بانوورود 

رسـد را   مـی  کـه حجمـش بـه ده صـفحه     یدلیـ کوچک عب  رساله شانیارو  ازاین

است که  یاتیروا دربرگیرنده اي رساله ؛تمسک قرار داده و به آن استناد کرده استسم

ـ بـه دن ن افـراد  یاگاه  چیه ت شده ویس رواناشنا يافراداز سوي  امـده و وجـود   یا نی

ن و باوقار بـه  یان متیراو را جزءآنها نیز،  دانشمندان علم رجالو  اند نداشته یخارج

از  ،ن افراد ناشـناس یکه ا اند دهینکه متخصصان علم رجال نشنی. گو ااند وردهاینشمار 

اسـتاد   ،یدلیرساله عب ن اشکاالتیا با وجودا نه؟ ی اند ا آمدهیبه دن يچ پدر و مادریه

بـه هـر    ،باشدکه در حال غرق شدن  یکسزیرا  ؛استکرده حسن قاسم به آن استناد 

 زند تا خود را نجات دهد. می شاخه خشکیده چنگا یجلبک آب  یحت ،يزیچ

دانشـمندان  کـه   کنـد  مـی  اعتراف ن مهمیخود به ا ،حسن قاسماستاد  ،ن همهیبا ا

هـاي   مـزار و  شـان نیزمرساحـوال  اوضاع و به نسبت گران یاز د ،د مصریم و جدیقد

، 3نـب یز بانو ها، مزارمزار نآاز جمله  دارند. يشتریشناخت ب ،خودان صالح ینیشیپ

هاي   نوشته ازرا  یگرامخواننده  ،یدر مباحث قبلما  .شان به مصر استیا مسافرتو 

چ کـدام  یهـ  ،بر اساس آنهام که یو گفت میمطلع ساخت خیعلم تار معاصرم و یقد نوابغ

پـس چگونـه    انـد.  افتـه یوارد مصر نشده و در آنجا وفات ن 7یعل ینسباز فرزندان 

 ؟اعتماد کندو افراد ناآگاه  گانگانیبنظرات به تواند  می حسناستاد 

و امـاکن متبرکـه معـروف و     کـه مزارهـا  کنـد   نمـی  مشـاهده  یخواننـده گرامـ  ا یآ
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ـ که دال اند واقع شدهدر مصر ز ین یبرخ ران ویا ،شام ،در عراق تیشده اهل ب شناخته ل ی

 ؟وجـود دارد فـوق  هاي  بر صحت قرار داشتن آن اماکن مقدسه در کشور یمبن یفراوان

افـت  یدست به دست از پدرانشـان آنهـا را در   ،کشورهاآن  که مردم یل و مستنداتیدال

 ،کنـد  ن کشـورها را مطـرح  یـ دگاه مـردم ا یر از دیغ یدگاهیکه د یشخص هر .ندا کرده

ـ اگـاه تمـام    هیچالبته . است قیکتمان حقا ای یاطالع یب نشانهبوده و  اشتباه از یناش ن ی

 . ب برساندین اماکن متبرکه آسیا یخ مستند و قطعیبه شهرت و تارتواند  ینم ،مسائل

 ياستاد احمد شرباص دگاهيد

ل یالتحص و فارغ وزارت اوقاف در امور األزهر مصر لئومس ،یاحمد شرباص استاد

ـ  بنـت ، 3نـب یز بانوه نام زندگی بارهو درا. است دانشگاه بزرگ آن  مدرسه ، 7یعل

ـ دا دانیو مؤ از همراهان یکی يوعالوه بر این است. کرده ف یتأل یکتاب حسـن   ،بی

اسـتاد   امـا  .اسـت  مصـر در  3نـب یزمنسوب به مزار  وجودصحت مورد در  ،قاسم

مـزار  مصـر بـه نـام     درکه در حـال حاضـر    یمزار مخصوصدرباره همان  ،یشرباص

 د:یگو یمن باره یادر  يورو  ازاین. نان کامل نداردی، اطمشود می ارتیز 3نبیز

شـده اسـت، بـه صـورت     دفـن  در آن  3نبیزکه  را یسخت است مکان اریبس

هـا و   عـوض شـدن سـاختمان    ،زمـان بعد از گذشت  ویژه به ؛نمودمشخص ق یدق

از  ياریبسـ ده هستند کـه  ین عقیمورخان بر ا نیهمچن آن.هاي   ر آثار و نشانهییتغ

و اخبـار   یحـوادث شخصـ   جـزء  ،آمده اسـت  رهن بایکه در ا يات و اخباریروا

که ساخته و پرداخته عـالم  است  ینکه جزء تصوراتیاا ی شود می محسوب يفرد

 1.کندتواند به آنها استناد  نمی مورخباشد که  یا میخواب و رؤ

                                                           

وجـود   يدر مصـر قبـر و مـزار   « گويـد:   مـي ، ٢٠٩، ص ٣٣ج  ؛»األعيان«مين در االسيد محسن  .٧٠ص ، الرسول ةحفيد .١

كننـد كـه او زينـب دختـر       و مـردم گمـان مـي    ؛اسـت  يايـن زينـب دختـر يحيـ    دارد.  زينـب تعلـق   دارد که بـه بـانو  

 .»نداردتر  فرد كامل سمت به، هنگام شنيدن يك اسمدر ذهن رفتن جز دليلي  اشتباهو اين  باشد؛ مي 7المؤمنين امير
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 يد وجديفر دگاهيد

 .ق  ه 1373 سـال  يامتوف ،يمصر يد وجدیمحمد فر ،پژوهشگر بزرگ و فاضل

بـزرگ  نامـه   دانـش ه سندیو نو رومشهدآورندگان یو پدسندگان ینواز  یکیاو . است

  .است »المعارف ««

ـ در اشـان  یا اما؛ داردقرار در قاهره  3نبیقبر زبر این باور است که و ا ن بـاره  ی

راجع به  يد وجدیفر. گرداند یز میماتم فکرانشهمه را از هم يدارد که و یدگاهید

 :دیگو می ن موضوعیا

از شـان  یا .اسـت  7طالـب  ابـی  بن ین بن علیدختر حسنب یبانو زهمان  ]نبیز[

ار یبسـ  یشخصـ  ،. آن بـانو سـت آنهاتـرین    فیو شربانوان خردمند ترین  زرگوارب

و  ده از جهان فرو بسـت یددر آنجا  کرد،جرت اهمکه به مصر  بود پارساپاك و 

   1.شود می ارتیزدارد که  يدر قاهره مزار

ـ از فر يعالمـه نقـد  کـه   اسـت  یمطلب ،داردتعجب  ين باره جایدر اآنچه که  د ی

ـ فر » و  کنـز العلـوم  « کتـاب  به نقـل از  يعالمه نقد کرده است.نقل  يوجد د ی

 :دیوگ می نیچن يوجد

بـن   نیحس خواهر( » بن عيلنيأخت احلس« ن عبارت:یا ،یمتن عربد در اصل یشا

 یاشتباه چـاپ  در اثر ،(دختر) »بنت« به واژه» أخت«ر واژه ییو تغباشد  آمده )یعل

   2.استبوده 

 ،نـب یز نامه زندگی ،يد وجدیچرا که فر؛ اشتباه ندارد يبرا ییجا ،عبارتن یا اما

تحت  ،ییحیبنت  ،نبیز نامه زندگیاز  قبل را 7نیامام حس و خواهر 7یدختر عل

 و در کوفهشان یاه و خطب آورده 897تا  797از صفحه  و مستقلک موضوع ی عنوان

                                                           

  چاپ مصر.، ٧٩٩ و ٧٩٨ صص، ٤ج ، فريد وجدي، المعارف ةدائر .١

 .٣٨ص ، نقديعالمه ، يزينب الكبر .٢
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ـ  کـر ذکر  زیش را ناحوالاوضاع و  دختـر   ،نـب یز نامـه  زنـدگی  او نیده اسـت. همچن

 ،خردمنـد  يبـانو  نامـه  زنـدگی بعـد از   ،خاصک موضوع یعنوان با ز ینرا  7نیحس

 است.  آورده، 3نبیز

 ؛اسـت  است که در قـاهره مـدفون   ینبیزه دربار ،يد وجدیفر دگاه جالبیدن یا

ـ امنکـر   ،يچـرا کـه وجـد    ؛مل کنـد أد خوب درباره آن تیبا یپس خواننده گرام ن ی

 همـان شـود ـ    مـی  ادعـا  کـه گونه  همان ـ  ه در قاهرهشد دفن يکه بانو موضوع است

 است.  7طالب ابی بن یدختر عل ،نبیز

 در مصر 3مستندات وجود قبر زینب کبريگفتار دهم: 

قبـر  وجـود  اثبـات  مورد در که  کنیم یبررسرا  ینابعمکه ما سته است یشانجا یدر ا

 یتـوان بـه منـابع    مـی  ،نابعن میاجمله . از شود می به آنها استناد ،در مصر 3نبیز بانو

کشـف و  بـه  تنهـا  مسـتندات خـود را   که  ی؛ منابعه استیمتعلق به صوفاشاره کرد که 

 کـه  یهمـان شخصـ  دهـد؛   مـی  ارجاعمجذوب  یعلخ یش ه،یصوف ریمرشد و پ 1شهود

همچنـین   .است بودهنوشتن نخواندن و قادر به  ،اوکه کند  می ادعا يودر مورد ه یصوف

از محـو   2محفوظ است که یلوحا یکتاب  ،يو کشف و شهودمحل بر این باورند که 

                                                           

. اهـل کشـف و   است همان مقام کشف و شهودي است که صوفيه به آن معتقد ،منظور از کشف و شهود در اينجا .١

نوراني و روشن شـده و بـه مقـام     ،هايشان بر اثر انوار الهي که دلشود  مي به کساني اطالق ،آنانديدگاه شهود از 

  .(مترجم) .اند کشف و شهود رسيده

 ،کـه مقـدرات در آن   اشاره داردهمان علم ازلي پروردگار يا » ام الکتاب«يا » لوح محفوظ« به ،نويسندهاين تعبير  .٢

چـرا   ؛يکي هستند ،»کتاب مبين«و » لوح محفوظ«، برخي از مفسران است. بر اساس عقيده ناپذيرو تغيير ثابت

يا علـم ازلـي الهـي کـه از آن بـه      » لوح محفوظ« ،به بيان ديگرهمان مقام علم پروردگار است.  ،که کتاب مبين

 دهـد  اي است که هيچ تغييري در آن رخ نمي کتاب يا صفحه، شده استتعبير نيز » ام الکتاب«و » کتاب مبين«

  .(مترجم)است. خد علم جايگاه و مظهر و
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کـه   اي صـفحه همان در  حتماً گفت، می یسخنخ یشهرگاه  جهی، در نتاست 1و اثبات

 2.گرفت می قرار ،ه بودگفت

معتقد است کـه   ،ه لوح و کتابیبر اساس نظراست که  ين شخص تنها مصدریا

تنهـا   است. 7یدختر عل ،نبیبدون شک همان ز ،السباع ر شده در  شخص دفن

 یالوهاب شـعران ، عبـد اسـت  نقـل کـرده  مجذوب خ یشرا از  هینظرن یکه ا یشخص

 3.) استق.  ه 973 (م

 ،یشـبلنج  ،يعـدو  ،صـبان  ،یبویـ همچـون قل  زین یشعرانبعد از  تمام دانشمندان

 ياز و ،»يکبرالنب یز« تابدر ک يخ جعفر نقدیو عالمه ش يازهر ،یرفاع ،يشبراو

، رسـاله  منـابع آن جمله از  4.اند دهنمونقل ه فوق را ینظرو پیروي کرده نه ین زمیدر ا

ـ عبمتعلق بـه  شهرت دارد و  »نباتیاخبار ز«به که است  یکوچک شـناس   نسـب  یدلی

ـ منتشـر کـرده اسـت. در ا   و  يآور جمع، آن را ياستاد حسن قاسم مصر واست  ن ی

ـ ادربـاره   يدر صفحات بعدسند آورده شده که ما ذکر با  یاتیکتاب روا کتـاب و  ن ی

و اعتبـار  گفتـه شـده و ارزش    آنه دربار که ییها سخن ،اتشیروا گاهیجا ،مؤلف آن

 . کردم یخواه یآن بحث و بررس یعلم
                                                           

 جهـان هسـتي و طبيعـت اسـت کـه      ،کـه مقصـود از آن   دارداشـاره   »و اثبات لوح محو« به ،اين تعبير نويسنده .١

بلکـه همـه آنهـا    ، از اين تقديرات ثابت نيست کدام هيچ ولي ؛سرنوشت و تقدير هر چيزي در آن ثبت شده است

لـوح محـو و   «تغيير بر حسب مصالح و مقتضـيات زمـان و مکـان در     ،جنبه اقتضايي و تغير دارند. به ديگر بيان

تـوان   را نمـي است و محتواي اين لوح  خداوند  قدرت مطلقه مظهر ،اين کتاب ثبت و ضبط گرديده است. ،»اتاثب

صورت تعليقي و شرطي دارد و به اين شکل اسـت کـه    ،. آنچه در اين لوح نوشته شدهنوشتداد يا دوباره تغيير 

  .(مترجم) نخواهد شد. ،چنان خواهد شد و اگر نشود ،اگر چنين شود

  .١٣٥ص ، ٢ج ، شعراني، يالطبقات الكبر .٢

 .٣٥ص ، ٢ج ، يالمتن الكبر ؛٢٣ص ، ١ج ، الطبقات الكبري شعراني .٣

 ؛١٠٠مشـارق األنـوار، عـدوي، ص     ؛١٩٦صبان، ص، إسعاف الراغبين ؛٩الراغب، قليوبي، ص  ةفحتک: همچنين ر. .٤

حسـن  ، السـيده زينـب   ؛١٢٣ص ، نقدي، يكبرالزينب  ؛٨ص ، رفاعي، نور األنوار ؛١٦٦نوراألبصار، شبلنجي، ص 

 .١٣ص ، قاسم
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و کنـد   مـی  اشـاره که استاد حسن قاسم به آنها است  يمصادر، منابعاز جمله آن 

 ،يپـس از و  .متعلق بـه ابـن طولـون    ،هینبیز  خ ابن عساکر و رسالهیتارند از: ا عبارت

ـ نبیزه بـه رسـال   و شـود  می که قوز باال قوزاست  يعالمه نقدنوبت  ن یالـد  ه جـالل ی

 کند.  می اشاره و استناد یوطیس

 ياشـتباه و خطـا  ک ینه تنها ن مصادر، یاد به استنکه اتصریح کنیم د یجا بانیدر ا

  .دقت است ی بیاز پژوهش یشاکه نبل ،محض است

ـ ا یاصلنسخه  يرا که از روخ ابن عساکر یتاره شد چاپهاي  مجلدما  کتـاب   نی

ـ دز ورق صـفحات آن را و کـرده   یبررسـ ، به دقت است چاپ شده ـ  ؛ ولـی می  یحت

س آن ینودسـت  نسخهن یهمچن ضوع اشاره کرده باشد.ن مویا که بهم یافتینرا  اي کلمه

نجـف  هـاي    از کتابخانـه  یدر برخـ  وبوده  7 مؤمنان امیر رهیس تعلق بهکه مکتاب را 

نسخه  . سپسکردیممطالعه ، آنه شد چاپهاي   نسخه به انضمام است، موجود اشرف

کـه در   ـ  را یخ عبـدالقادر بـدران دمشـق   یشـ به قلم کتاب آن شده  حیتصحب و یتهذ

در کـه   آن یمجلدات خطـ ه یبقبه اما  .میکرد یبررس ـ  استچاپ شده  مجلدهفت 

ـ ام .یمدا نکردیدست پ ،استدمشق و قاهره  هـاي   ن تـالش یـ د اسـت کـه پـس از ا   ی

 .ما قرار دهد يش روین باره پیرا در ا يدیط جدیگرفته، خداوند شرا صورت

در  3نـب یز بـانو مدفن  ،ست که اگر ابن عساکرین یمخف آگاه انسان متفکر وبر 

ابن  ،همچون ابن سعد یبزرگو پژوهشگران  انمورخمصر را ذکر کرده بود، از چشم 

سـر و  یابـن م  ،يبـرد  يابـن تغـر   ،یوطیسـ  همچون یمورخانز ینو  يسخاو ،اتیز

 يفـرد  منحصربه ژه ویوفات یتأل که یهمان دانشمندان بزرگ ؛ماند ینم ی، مخفگرانید

 اند.  مصر نوشتههاي  مزار رهبادر را

بر امـام   ن موضوعیچرا اکرده بود، ذکر  تحاصربه را  مسئلهن یاگر ابن عساکر ا

در  یوطیسـ و  اسـت  همانـد  یمخفـ  ،خیهمان دانشمند متبحـر در علـم تـار    ،یوطیس
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ـ بـه م  يموضوع ذکرآن از  ،شیها کتاب از کدام هیچ ـ ان نی  یکسـ اگـر   اورده اسـت؟ ی

، اسـت  خبـر بـوده   یابن عساکر بخ یتارکتاب  مجلدات همهاز  یوطیس ،دهد  احتمال

ـ توج يبـرا  یو عذر موجه چ بهانهیه ـ یب مـی  چـرا کـه   ؛ه خـود نـدارد  ی  ،یوطیم سـ ین

 ب ویتهذاست که آن را خوانده و  یبوده و او کس فصلخ میفرد به آن تارترین   مطلع

نهـاده اسـت.    »خ ابن عساکریمن تار یالمذاکر المنتق   « «ح کرده و نام آن را یتصح

ن یابه  ،ابن عساکر  شده خ چاپیتارمنجد در مقدمه الن یالد که دکتر صالح طور همان

 1است.اشاره کرده  مهم

ـ اسـت کـه ا   ی، تنها کسين است که استاد حسن قاسم مصریا ،بیعج مسئله ن ی

 يسـندگان معاصـر و  یبه ابن عساکر نسبت داده است. نو یچ اساسیبدون هسخن را 

به خـود زحمـت نـداده    کس  هیچ و وي پیروي کردهاز  ،قیاز حقا یپوش با چشم ،زین

 يعبارت ابـن عسـاکر را از و   نیعو اصل و  کند یرا بررس ين استناد ویکه ااست 

 نماید.مطالبه 

 یامکـان دسترسـ  ست که ین اي افسانهو  یممرغ وهیهمچون س ،خ ابن عساکریتار

از آن در  يادیـ ز یو خطـ س یدسـتنو هـاي    ، بلکـه نسـخه  به آن وجود نداشته باشـد 

اسـت  کتابخانه األزهـر    نسخه، ها آن نسخهمصر موجود است. از جمله هاي   کتابخانه

ـ ا .وجـود دارد  ،7141و  1067 شماره و با یخطهاي   نسخه فیددر رکه  ن نسـخه  ی

ن کتاب وجـود دارد کـه   یاز ا يگریده . نسخاستخط و کامل  خوشح، یصح ،ممتاز

موجـود   493  بـه شـماره   ب کتب دارالدر  د بوده ومجل 37 تعداد مجلدات آن

 .وجود داردز یناألزهر ه در فهرست کتابخانن نسخه یاکه  چنانهم است؛

ابن عساکر در مقابل بزرگان و  هینظرا ی، آمیریرا بپذ اي نظریهن یم ما چنیکنفرض 

                                                           

 .٣٨ص ، ١ج ، تاريخ ابن عساكر  مقدمه .١
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داشـته   یتوانـد نفعـ   یترنـد، مـ   خ شهرشان آگاهیگران به تاریسرشناسان مصر که از د

ـ امـام   ینسبچ کدام از فرزندان یاند ه گفته که یهمان بزرگان ؟باشد در مصـر   7یعل

و ادعـا  دهـد   یبه ابن طولون نسـبت مـ   حسن قاسماستاد آنچه را که  اند افتهیوفات ن

وفـات و مـدفن   ، به مصر ينب کبریز مهاجرت ،»«« در يکه و کند می

 . که ذکر آن گذشت است ه ابن عساکریهمانند نظر ،زین را ذکر کرده استشان یا

 دارد.ت ئجر یلیا خیف قضایتحر استاد حسن در ،به جانم قسم

ـ زال«در کتـاب   )ق.  ه 1035 (م یشام ين عدوینورالد یقاض از بـه نقـل    »اراتی

دمشـق    واقع در غوطـه  ،هیراو يدر روستا آن حضرتد که یگو یم کتاب ابن طولون

 1.استمدفون 

ـ یز بـانو ن بـودن  ودفمکه ابن طولون ه ینبیز  رساله ان یـ دمشـق را ب   هیـ ب در راون

و دکتـر   نوشته شـده  7مؤمنان امیردختر ، 3يب کبرنیز  نامه زندگی رهباکند، در یم

با  2است.کرده به آن اعتراف  ،يارات عدویکتاب زه مقدمز در یمنجد نالن یالد صالح

برخاسـته و آن را مربـوط بـه     مخالفـت و جـدل  استاد حسن قاسم به  چرا ،ن حالیا

 مـا  3آورد؟ که عمر بن خطاب او را به ازدواج خـود در  داند می ینب وسطیز یزندگ

 ش خواهد آمد. خود گاهیم که در جایکننده دار قانع یبحث ،ن ازدواجیادرباره 

با خود بیاندیشند، و کند کتمان ق را ین حد حقایم که استاد تا ایکرد یر نمتصوما 

این حقایق بماند،  یباق یو خطس ینودست به صورت یخینبع تارن میکه ا تا هنگامی

بـه  او را  ،و پـژوهش  کـاوش قلم بعدها  کرد که . آیا او تصور نمیخواهد ماند یمخف

  خواهد شد؟ن مردم منتشر یبدر چاپ و  ،ینبع خطن میو ا کشاند مینقد 

                                                           

 .٢٣ص ، عدوي الزيارات .١

 .٧ص، کتاب الزياراتمقدمه  .٢

 .١٣ص ، 3زينب ةالسيد .٣
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 یچ سـخن یهـ  ،اسـت  کرده شارهآن ا هب يخ نقدیکه شهاي  ینبیما درباره رساله ز

بـه اصـل آن    تـا   میکنـ  یواگذار مـ  یگرام به خوانندهبحث درباره آن را  م وییگو نمی

ـ ا را ازسپس مـا   کند، مطالعهآن را  و هجعارم شده استر نتشچاپ و مرساله که  ن ی

کـه  اسـت  ح کـرده  یتصـر  یوطیآن رسـاله، سـ   يکـه در کجـا   سـازد خبر موضوع با

 .استشده در مصر دفن ، 7یدختر عل، 3يکبر نبیز

عثمـان مـدوخ    دیسـ  اثـر  ،»ق المشاهدیتحق یالشاهد فالعدل «به نام  يگریدنبع م

 د عثمانیس. ت کرده استیرعان باره یدر اکه انصاف را  دارد وجود ،یشافع ینیحس

ه کردندا یپدست  یخیتار يسندبه  ،ن بارهیکه او در اکند  می اعتراف ،کتاب خوددر 

 .اسـت  یدلیـ ات عبیه روایشب یتیدن روایبر شن یمبتن باره،ن یدر ا دگاهشیدو است 

کنـد کـه در مقـام     یاستدالل مـ  ،خ مجذوبیش برگرفته از ،یات شعرانیبه رواسپس 

 1ندارد. يسوداستدالل گونه  این ،یاستدالل علم

 یشعران ینظرات ساختگ رب يمرورگفتار یازدهم: 

ـ به نظر ،ینیزبیبا دقت و تکه  میشو می ن حق را قائلیخود ا يما برا و  یات شـعران ی

 بـاره در یشـعران  دگاهیدتعجب است که   هی. مامیفکنینظر بآنها  یاعتبار علم وارزش 

، خ اویشـ ه بر مکاشف یدر مصر، مبتن 3نبیزمنسوب به مزار ح دانستن یو صحد ییتأ

ح و یصحو تسلط که شناخت  یانکس يبرا اي ه عقیدن یچن .ستمجذوب ا یخ علیش

 . ه و اساس قرار گرفته استیپا ،رندن ندایق دیحقا به یکاف

ـ هـا و عقا  شیگـرا  ،ن مـرد یت ایشخص یصدد بررس ا درنجیما در ا و  ید مـذهب ی

 ،ن موضـوعات یهمه اچرا که  ؛میستین ن بارهیدگاهش در ایزان صحت مذهب و دیم

ـ  .سـت ابحـث م چارچوب خارج از  ـ نظر بـودن  ارزش یب کـه   یکسـ ( شـعرانی  اتی
                                                           

 .١٦ص ، العدل الشاهد في تحقيق المشاهد .١
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مانـد.   نخواهد یمخف است) بر کسی یباف هاشتباه و خراف ،از غلو سرشار شهای کتاب

علـم و ادب، عـرق شـرم و     یشانیپ ،آن برابردر که  آور است شرم اي ه اندازبه آثار او 

 زد. یر یا میح

از  به نقـل  ،نوشته است یالنیعبدالقادر گ يکه برااي  هنام یدر زندگ یشعرانخ یش

  د:یگو یمگونه  ایناو 

 کـه اي  گونـه  بـه  ،بـود  و بـه دور  امبـر خرافـات  گونـه   ایناز  یالنیخ گیش حقا که

گونـه خرافـات    نیـ به ا ،کنند می یر کشورها زندگیسادر هند و که  يدان ویمر

سال  25مدت به  ،شیها عراق و خرابه يدر صحرا يو« ستند:ین یاو راض  درباره

بـر او وارد   ،ب و جـن یـ غعـالم  از  ییهـا  گروهو  گشت می ار کرده ویاخت ییتنها

 یهمراهـ  يآموخـت. خضـر بـا و    یمـ  یالهـ سلوك ر و یس آنانبه  او و شدند یم

. در مانـد  یبـاق  مقـام  وسته در آنیپ ،نشاند که سه سال یگاهیرا در جا اونمود و 

دور هـاي   فقط غـذا  ،سال کیده بود که به مدت یرس ییبه جا ،دنیکشاضت یر

ز فقـط آب  یـ سـال ن ک یـ  .دیک قطـره آب ننوشـ  ی یو حت خورد می خته شدهیر

در  اوان کسـر یـ در ا ،سـرد  شـب ک یـ ک بـار در  یـ . نخورد ییچ غذاید و هینوش

بـه   ،احـتالم هـر بـار    پس ازمحتلم شد که  ،د و چهل بار در آن شبیمدائن خواب

 1.»دیخواب یم سپس ؛گشت یکرد و برم یغسل م ،رفت یشط م يسو

 کنـد.  می ز نقلیخ را است را نیمرتبط با ش یالیخهاي  داستانشیخ شعرانی، دیگر 

راجـع بـه   کـردن   کـه در مبالغـه   یشعران ار زشت و گستاخانه است ویداستان بسن یا

ـ  يها قصه یشعرانخ خود شهرت دارد، آن را ساخته است. یش داشتبزرگ از  یفراوان

 .کند یدار م را خدشه ينداریو دب نفس یتهذعلم و  آوازهکه دارد ل ین قبیا

در مصـر   3نـب یز بـانو قبـر   وجود دییتأ مطمئنی براي نبعچ میهتنها  نه یشعران
                                                           

 .١١٠ص ، ١ج ، الطبقات الكبري .١
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ـ ب ،خ خـود یش از شیها  دهیبر شن هیبا تکرا خود  دگاهیدندارد، بلکه  کنـد کـه    یمـ ان ی

ف یوصـ تدر  یشـعران کرده اسـت.   ذکر یطوالن دیتمجو  فیتعررا با اش   نامه زندگی

 د: یگو یممجذوب  یعلخ یعلم ش

قـرآن و  اسـاس  توانسـت بخوانـد. بـر     یبوده و نمـ و درس نخوانده  یام 2خیش

ارزش بـود کـه علمـا را بـه     قـدر بـا   آنکالمـش  و  گفت می سخن ،فیسنت شر

 اســت کــه یلــوحا یــکتــاب  ،يو کشــف و شــهودمحــل  .انــداخت یرت مــیــح

 حتمـاً  گفـت،  مـی  یهرگاه سخنخ یش جهی، در نتاست 2از محو و اثبات 1محفوظ

 3.گرفت می قرار ه بودکه گفت اي صفحههمان در 

ـ را خود  یخ امیش  درباره یشعرانآمیز  قهاي اغرا توصیفم یتوان یما نم  .میباور کن

ـ بگو قـرآن سـخن    یمعـان  بـر اسـاس   ،نوشتننه  و داند می خواندنکه نه  یخیش  ؛دی

 مجذوب یخ علیشکه  یهمان دانشمندان دارد.وارت یرا به ح دانشمندانکه اي  گونه به

ـ از آن و با وجود همـه ا پس  .دانستند یرا م شیعلم گاهیجاو را شناخته  ق، ین حقـا ی

ر یتفسـ  واضح است کهپر .دیآن سخن بگو ير کرده و از معنایقرآن را تفس یخ علیش

کـه   يریتفسـ  اسـت،  ير بـه رأ یتفسـ ؛ و باشـد  می خودش يبر رأ یقرآن مبتناز  ،او

ـ ااز کـه  ند هسـت  ریناگز دانشمندان ندارد. یعلمه و اساس یپا گونه چیه جسـارت  ن ی

 يادآوری آنهارا به  مطلبن یا، يث نبویحدچرا که  ؛شوند ریمجذوب متح یعلخ یش

 4.»النار يفعده قم أتبويه فليمن فرس القرآن برأ«: که دنک می

چگونه توانسته ندارد، علم و ادب که  یخیشکه  دانیم نمی یچ منجمیهنه و ما نه 

که در اعتقاد  یهمان لوح محفوظ ؛کشف کندرا ده از لوح محفوظ یچیپ یاست علوم
                                                           

   در صفحات پيشين به معناي اين واژه اشاره کرديم. .١
 در صفحات پيشين به معناي محور اثبات اشاره کرديم. .٢

 .١٣٥ص ، ٣ج ، الطبقات الكبري .٣

  .(مترجم)». آتش دوزخ است ،جايگاهش در روز قيامت، قرآن را به رأي و نظر خود تفسير کند کسي که« .٤
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ه جز به واسط ،زین :ائمه و امبرانیپ ؟ستیاز خداوند از آن آگاه ن ریغ یچ کسیه ،ما

ـ  ؛به آن ندارند یو ذات یواقع و علم ستندیخبر ناز آن با ،ا الهامی یوح و م یمگر با تعل

رابطـه   به خـاطر  مسلمانان، تنهااجماع بر اساس ز ین 9امبر اعظمیپ .خداوندآموزش 

دو  ،یچـرا کـه وحـ    ؛دا کندیتواند به لوح محفوظ علم پ یم ،ن او و خداوندیخاص ب

گـر را بـه   ینـوع د ک یـ شـنود و   یبدون واسطه م ،امبرینوع از آن را پک ی :نوع است

ـ نبوت اسـت. چقـدر مقـام ا    هاي ویژگین از یو ا 1مالئکهه واسط ـ  ی ین مجـذوب ام 

 یا الهـام یـ  ینکه وحیبدون ا ؛فهمد یم از لوح محفوظ ،چه را بخواهدکه هرباالست 

َحـداً ( د:یفرما یحال آنکه خداوند متعال م در کار باشد!
َ
َغْيِب فَال ُ(ْظِهُر 9َ 8َْيبِِه أ

ْ
B"ُِم ال

*  
.

 2.)27و26(جن:  )ِمْن َرُسولٍ   َمِن اْرتCَإِال

که به لوح محفوظ علم دارنـد و بارهـا    اند گاه ادعا نکرده چیه، :نبوتبیت  اهل

ـ  ،که سرچشـمه علمشـان   اند ح کردهیتصر ـ اسـت   9ا رسـول خـدا  ی ا بـه واسـطه   ی

ـ  3یالحسـن ثـان  وکـه بـه اب   یهنگامرو  ازاینآموزششان از طرف خداوند.   ی، امـام عل

 ، در پاسـخ »یدان می بیکنند که شما علم غ می آنان گمان«شود:  می عرض 7يالهاد

  د:یفرما می

، له قامت الإو يف جسدي  ،فواهللا ما بقيت شعرة فيه ؛رأيس سبحان اهللا ضع يدك عيل
 9.4ال وراثة عن رسول اهللاإثم قال: ال واهللا ما هي 

در سـرم و بـدنم    ییچ مویه ،سرم بگذار، به خدا قسم يسبحان اهللا، دستت را رو

خ شـده اسـت.   یس ،ن حرف و ادعایبه خاطر ا نکه حتماًیمگر ا ،نمانده است یباق

                                                           

  .٣١١ص ، شيخ مفيد، شرح عقائد الصدوق .١
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 است. 7امام رضا ،ابوالحسن ثالث است؛ زيرا ابوالحسن ثاني ،صحيح عبارت .٣

 .٢٢ص، شيخ مفيد ،امالي .٤
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بـه مـا    9ق وراثـت و رسـول خـدا   یـ فقط از طر ،بیعلم غ دانستن ،به خدا قسم

 ده است.یرس

از  يتعـداد در  ،مجـذوب  یخ علـ یشـ  یعنی، یشعران و استاد خیش ،عالوه بر این

کـه مخـالف   اي  گونـه  به ،و دچار خطا شده استموده یراه ناصواب را پ ،مکاشفاتش

در مصـر   7نیحسـ  خـواهر   نهیسـک « د:یـ گو یمـ  ن حالیبا ا ؛باشد یح میخ صحیتار

 7دین شـه یحسـ  يبرا ،نهیبه نام سک يچ خواهریه ،خیتارآنکه  حال .»مدفون است

 7نینه دختـر حسـ  یسک« :از او آمده استبه نقل  یت شبلنجیشناسد و در حکا ینم

ابـن عسـاکر در    ،»ب األسـماء یتهـذ «در  ينـوو  ،»طبقاتال«ابن سعد در  یول. »است

نه بوده یدر مد 3نهیوفات سک« :اند که ح کردهیرتص ،در کتابش يو األجهور »خیالتار«

  1».است

بـن   یدختر عل ،نهیکه فرد مدفون در مصر، همان سکاست ح کرده یتصر يانصار

ــا ،حســن قاســم .اســت 7نیالحســ ــنظرن ی ــرج هی ــر یرا ت ح داده و در شــرحش ب

 وارد مصر شد، 7نین العابدیدختر ز ،نهیسک«گفته است:  يسخاو »األحباب««

 2.»وجود ندارد یاختالفباره ن یو در ا افتیو در آنجا وفات 

 د: یگو یم یخ شافعدود عثمان میس

مشـهور اسـت    ،شـده  يجـار  ها زبان آمده و بر سرها  در رسالهبر اساس آنچه که 

                                                           

 ،كـه سـكينه   براي ما آشـکار شـد   ،. بعد از تأمل دقيق٢٣٩ص ، سعاف الراغبين؛ إ١٦ص ، ٥ج ، الخطط المقريزيه .١

بلكـه ايشـان دختـر     ؛نيسـت  7دختـر امـام حسـين    ،ن استودفمالصغير دمشق  كه در باب 7دختر حسين

وفـات يافـت و    .ق ه ١٣٥اين حسـين در سـال    .است 7زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن ةالدمع ذيحسين 

 7األشرف بن علي بـن الحسـين  مر دختر ع ،همراه مادرشان خديجهبه  ،يصغر  اين سكينه و خواهرش فاطمه

اسـم  بـه سـمت   ذهـن   رفـتن ن هسـتند. ايـن اشـتباه بـه خـاطر      ودفمـ جـا   در يـك  ،األشـرف   و جدشـان عمـر  

 )بـازار بـزرگ  ( سـوق الکبيـر  كـه نزديـك    يا رقيـه  بانوبه هنگام شنيدن اسم حسين است. اما ، 7حسين امام

 است. 7شك همان دختر امام حسين دونب، مدفون است

 .١١٦ص ، األحباب  تحفه .٢
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ن ین العابـد یـ دختـر ز  ،نهیحال آنکـه سـک   ؛ن استینه) دختر حسی(سکشان یکه ا

   1.در شام مدفون است 7نیدختر حس ،نهیاش سک بوده و عمه

 شـباهت ترین شـ یو همسر حسن بن حسن که ب 7نیدختر حس ،فاطمهن یهمچن

 وخوانـد   مـی  نمـاز شـب  هـا   شـب و بود زاهد  يعابد ،داشت 3الزهرا  ه را به 

 کـه همسـر   یمهنگـا  .گفـت  مـی  خـدا  ذکر ،دار با نخ گرهو  کرد می يدار روزهروزها 

برپـا    مـه یک سال بر سر قبرش خیبه مدت ایشان  ،درگذشتبن حسن  حسن ایشان

 .کرد

بعـد از وفـات    فاطمـه « ، ادعـا کـرده اسـت کـه    بن بکـار  ریپرداز جاعل، زب دروغ

را  یاساسـ  یبات یو روا»  بن عمرو بن عثمان بن عفان رفتداهللایهمسرش به نزد عب

 تـوان بـه آنهـا    و نمی م بودهیمخالف طبع سل کهاست  آوردهبراي اثبات ادعاي خود 

کـه  است  يزیچار باالتر از یبس ،بانوآن و کمال شرافت  چرا که کرد؛اعتماد و استناد 

موضوع آب و تـاب داده  ن یابه  ها يریزب ات به او نسبت داده شده است.یدر آن روا

 بـاج یدهنـد کـه لقـبش را د    مـی  نسـبت  آن بـانو داهللا را بـه  یـ موهوم از عب يفرزندو 

د عبـدالرزاق  یسـ  ،مانند پژوهشگر عالمه ،قیکه بزرگان اهل تحق ي. فرزندگذارند می

 ،محقـق بـزرگ    ن عالمهیو همچن »خیالتار   « «مخصوص به نام  اي هدر جزو ،مقرم

 2اند. دهکرر انکرا اآن  ،ین عاملیماالد محسن یس

نـه مـدفون   یدر مد ،تـر  حیصح دگاهیدبر  بنا ،است 7نیدختر حسکه ن فاطمه یا

قرائـت لـوح    یمـدع  و مجذوب یعلخ یبه شکه  یشعرانه یبر اساس نظر ؛ ولیاست

ـ نظربه کس  هیچ 3.شان در مصر مدفون استیا شده است، یمحفوظ وح  یه شـعران ی

                                                           

 .٢٠ص ، العدل الشاهد .١

 .٢٤٩ص ، ٤٢ج ، هأعيان الشيع .٢

 است.از او نقل كرده ، ٢٠٦ص ، اين سخن را در نور األبصار .٣
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نـه اعتـراف   یمدشـان در  یهم به وفات و دفـن ا  يخ نقدیش یحت ؛اده استدن تیاهم

 ل نموده است: یتأوگونه  اینرا  یسخن شعران ،يخ جعفر النقدیش است.کرده 

) ذکـر کـرده   ی(شـعران  يکـه و  يکـه در مصـر اسـت و آن قبـر     ییهان قبریاما ا

ا مختلـف  یـ  وافـق که مباشد  ینیحس يان علوبانوست که مربوط به ید نیبع ،است

شـان از تـرس   یها باشد که اسـم  ینیو حس يعلومردان متعلق به ا ی اند فاطمه بوده

بـه  ره بـوده و  اون آویـ کـه علو  کیـ تارهاي   در آن دوره، 9دشمنان آل محمد

 1.باشد، عوض شده است شده می ستمعه یش

ـ نظردر  ،کند ینقل م ياز و یمازندرانکه  یتیبر اساس روا یشعران ،ن همهیبا ا  هی

 2.کند می ز اعترافیدر دمشق ن 3نبیزبانو به وجود قبر  خود، گرید

 آن یو ارزش علم »اتینبیزالاخبار «  رسالهگفتار دوازدهم: 

 سـان گذشـته،  ینو رهیخ و سـ یتـار  نوابـغ ثابت شـد کـه    با توجه به مطالب پیشین

کـه   یاشتباه کسان. همچنین شناسند یدر مصر نم 3ينب کبریز يبرا يقبرگونه  هیچ

ـ نو انـد   سبت دادهنن طولون ن قول را به ابن عساکر و ابیا  یز ارزش و اعتبـار علمـ  ی

ـ ماند که ن یم یباقمنبع ک ی اما. آشکار شد یشعرانهاي  کتاب  يشـتر یاز بـه دقـت ب  ی

 يعلمـا از  ياریو بسـ  است میدانشمندان قدنزد  ،ن بحثیا يدارد؛ چرا که سنگ بنا

ـ  کـه اي  گونـه  ؛ بـه اند دهکر ادستنبه آن ا ،ضلاف د یمـه سـ  الع ،پژوهشـگر بـزرگ   یحت

کـرده   یاد مـ سـتن به آن ا یزمانک برهه یدر  )ق.  ه 1391 (ممقرم  يرزاق موسوعبدال

ـ ز«کتـابش  ه یکه در حاشـ  چنانهم ؛است م سـخن گفـتن از قبـر    هنگـا  ،»دید الشـه ی

 3.ان کرده استیبرا ن موضوع یا ،در مصر 3بنیز
                                                           

 .کنيدمراجعه  چاپ نجف، »فاطمه بنت الحسين«، او به كتابدر اين باره  .١

 .١٣٤ص ، ٢ج ، معالي السبطين .٢

 .١٠٦ص ، عبدالرزاق المقرم محققسيد ، زيد الشهيد .٣
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دگاه خود ین دیو از ا شددچار تزلزل  ،یو موشکاف یبررسولی سید عبدالرزاق با 

که  در شام نوشت 3نبیقبر ز وجود صحت را راجع به اي رسالهسپس و ا .برگشت

و  در آن مـورد بـا مـا سـخن گفتـه      ،ينـان و یاز دوستان صادق و مـورد اطم  یبعض

شـامل   ،سیدستنواین  .به ما نشان دادند ،است ها صفحه بوده او را که ده هنوشت دست

آن کرامـت از مـزار    يتعـداد ز ین ودر شام  3نبیقبر زوجود صحت   درباره یلیدال

 ست.بانو

  در مجموعـه (دام مجده) حر العلوم د محمد صادق بیس ،بزرگ  عالمه ،بزرگوار دیس

هنگـام بحـث دربـاره قبـر      ،257ص  ،»الغنـاء   ««« ،خـود  یو خطـ  سینودست

ـ  کـرده  اسـتناد  د عبدالرزاق یس ه همان نسخهب، 3نبیز عالمـه   کـه  اناسـت. همچن

شایسـته   ،نیاند. با وجود ا دهکراد ستنا نسخه ه همانب ،زینگران یو د ينقد ،ياردوباد

بـاره ارزش  م، دریاد کنـ سـتن اتشان ایآن بزرگان و نظرهاي   نوشته هکه بقبل از آناست 

ـ یـ و تحق یموشکاف ،نبعن میا یعلم در  ،آن بزرگـان کـه  واضـح اسـت   م. البتـه  یق کن

 .ندهست معذور ،شده باشند ین باره دچار لغزشیکه در ا یصورت

شـمار آمـده و    کوچک و انگشـت هاي   است که در ورقه ی، رساله کوچکمنبعآن 

در شـام بـه آن دسـت     ،ياست که استاد حسن قاسم مصر »اتینبیخبار الزأ«اسمش 

د ییتأ يبرا ی از این رسالهاتیبه رواوي  کرد.آنها را چاپ  ،یهمراه با اضافات و افتی

متعلـق   ،ذکر کرده است که آن رسالهدر مصر استدالل نموده و  3نبیمرقد زوجود 

صغر بـن  االن یداهللا بن حسیبن حسن بن جعفر بن عب ییحی ،ر شهر و فرزندشیبه ام

 است. ) .ق  ه 270 (م، 7طالب ابی بن ین بن علیبن حس یعل

نساب آمده است. ارجال و هاي  در کتاببارها  ،مردن یا ه بودنمدح و ثقگمان  بی

 7از امام رضا يو«د: یگو می وکرده ف یلت توصیصدق و فض ،او را به علم ینجاش

کتـاب  «و  »طالـب  ابـی  نسـب آل « اسـت کـه  نموده ف یتأل ییها و کتاب کردهت یروا
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 1».ستآثار اواز جمله  »مسجدال

بـه وي   ،آنهـا از  یبعضـ د گفـت کـه   یبار یاخهاي   سده دانشمنداندر رابطه با اما 

بـن حسـن بـن جعفـر      یـی حیدرباره  یحیطراند.  ف نمودهیتضعاو را و حمله کرده 

راجع به  یکاظم 2».مشترك است ،هستندثقه و غیرثقه که  ین گروهیب يو« :دیگو یم

د: یگو یمدرباره او  یمجلس ».استمشترك نبودن ثقه بودن و ن ثقه یباو «د: یگو یماو 

 یمامقان ز نقل شده است.ین» ««ن مطلب از صاحب کتاب یا ».ممدوح است يو«

را  يو یمحقق قهبـائ  4.»باشد می 3حیکالصح حسن يوروایت «د: یگو یمراجع به او 

 5ذکر کرده است. يشش راون یب مشترك

 نموده استت یروا 7از امام رضا يود که یگو می اوه دربار یاما آنچه که نجاش

 سـر «  در مقدمـه نیـز  صـادق بحرالعلـوم   د محمدیسـ  ،عالمه بزرگ ،ت از اویو به تبع

 7را از اصحاب امام رضا يو، » 
چرا  نیست؛ح یدانسته، نزد ما صح 6

ـ در ا، انـد  شـناس را آورده  بن حسن نسب ییحیکه نام  یسانینو رهیس هکه هم ن امـر  ی

                                                           

 .٣٤٤ص ، رجال نجاشي .١

 کتـب  ،رجـال  دانشـمندان و اسـت  اي در علم رجال به خود اختصـاص داده   يکي از اقسام حديث که جايگاه ويژه .٢

 ،سـند آن  حديثي است که يکي از رجـالِ  ،حديث مشترک حديث مشترک است. ،اند آن نگاشتهدر مورد فراواني 

کـه  اسـت  نام با ديگـري  هم ،يک نفر يا بيشتر از راويان حديث ثقه مشترک باشد. به عبارت ديگربين ثقه و غير

احمـد بـن   «نام  ،مثالً اگر در سند روايتي .شود ميحديث  راوي ثقه بودنموجب ترديد در  ،اين اشتراک در اسم

 شـخيص بين بيش از يازده راوي مشترک است. ت ،زيرا اين نام ؛اين روايت مشترک خواهد بود ،ذکر شود »محمد

در  .شـود  ديگـر انجـام مـي    قراينو گاهي با مروي عنه يا  گاهي به قرائن زماني و گاهي با راوي ،مشترکحديث 

  .(مترجم). کردستناد حديث اتوان به آن  نمي ،گرددحاصل ن نه مشخصيصورتي که قري

هماننـد  ؛ باشـد شـده   ذكـر  ،روايتي است كه راجع به راويان آن مدحي كه تالي وثاقت است »حسن كالصحيح« .٣

  .(مترجم) از اصحاب اجماع باشد. يا راوي »ثقة«و » حجة«

 .٣٢٦ص ، المقال منتهي، ٢١٤ص ، ٣ج ، المقال تنقيح .٤

 .٢٥٤ص ، ٦ج ، مجمع الرجال .٥

 .٨٢ ، صةالعلوي ةالسلسل مقدمه سر .٦
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صادق د محمدیعالمه س است. افتهیوفات  .ق  ه 277 سال در يو که ظر دارندن قاتفا

کتـاب  اشـتباه خـود در مقدمـه     بـر  بـاخبر سـاخته و   ن مطلـب یاما را از بحرالعلوم، 

 اعتراف کرده است. »««

 آمده است: »االختصار   « «کتاب در 

ــیحی ــر الحجــه  ی ــن جعف ــن حســن ب ــان ســ ،ب ــدیهم ــل مت ــار وین نید فاض  کوک

اسـت کـه انسـاب را     ین کسیکنم اول یاست که من فکر م یانصافشناس با نسب

 هیـ امامر یـ نظ یبـ از رجـال   یکـ ی يو ن نمـوده و یتـدو  یفیلأک اثر تیبه صورت 

از نیاکـان امیـران و شـریفان مدینـه اسـت کـه بـر مدینـه حکومـت          کـه   باشد می

 ،زیـ و تـا بـه امـروز ن   ه شد می یاهل شهر به او منته یو بزرگ يرهبر اند. کرده یم

ف یرا تـأل طالـب   ابـی  کتـاب نسـب آل   یـی حیمشهود است.  ين امر در نسل ویا

بن عبدالمطلب بـن  طالب  واب یا نسبی یبه فرزندان صلب ،کتابآن  آغازدر  .نمود

ان یـ خـود ب  ک عصرینزدشان را تا یفرزندان ا ،سپس نسل به نسل هاشم پرداخته،

 ،فـات انسـاب  یکـه مـن در تأل   يطـور  ؛کوسـت ین یکتـاب  ،کتابکرده است. آن 

 ریـ . امام هدیـ از آن ندتـر   بخـش  تیو رضـا تـر   انصـاف با ،تـر  عادالنـه  ،بهتـر  یکتاب

ــیحین یابوالحســ ــهیدر مد ق.  ه 214، در محــرم ســال ]شــناس نســب[ نســابه ی   ن

در مکـه   ق.  ه 277ا آمـد و در سـال   یـ ق و در قصر عاصم به دنیاهللا در عق رسول

 1.افتیوفات 

 یباشد، در حال 7امام رضااران یو از اصحاب  يحال چگونه ممکن است که و

بـه شـهادت    یحیـی سال قبل از والدت  11 یعنی ،ق.  ه 203که آن حضرت در سال 

و ن مرد را به طور گسـترده  یا نامه زندگیکه ما  ستیده نیپوش یبر کس ؟ده استیرس

                                                           

اسـماعيل ابـراهيم بـن ناصـر بـن      ، تـأليف ابو ٣١٢ ، صةالطالبيـ  ة همين طور در منتقلـ ؛ ١٤٣االختصار، ص  ةغاي .١

 است. شرف به چاپ رسيدهاكه در نجف  ماز رجال بزرگ قرن شش ،طباطبا
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و  ،ث بودهینه صاحب حد ،يروشن شد که وکامالً ما  ياو بر ؛ایم کرده یبررسق یدق

نقـل   ياز و را يزیـ چ چیهـ  ،مـا  سرشـناس و بـزرگ   دانشـمندان  .رهینه صاحب سـ 

ـ  »یکـاف «در کتـاب   ياز ورا  ثیحد کی یحت ،یخواننده گرامرو  ازایناند؛  نکرده ا ی

ـ ی ینمـ  »ب و استبصـار یتهذ«ا ی »هیحضره الفقیمن ال« ـ کـه آ  يطـور  همـان  ؛داب اهللا  تی

 نموده است. اشاره ن مطلب یابه نیز  یالقاسم خوئابود یس یالعظم

آنچـه کـه    .و انسـاب اسـت  ل یفضـا درباره  فقط ،است نقل شده ياز وکه آنچه 

ر بن بکـار  یاز زب يوکه  است ياریبسهاي   تیروا شود، یم يما به و یباعث بدگمان

 و :تیـ و منحرف از راه اهل بث یحدکننده  جعل آن دروغ پرداز و ،)ق.  ه 256 (م

کـه مـورد طعـن بـوده و بـه       نقل کرده است صعب بن عبداهللامش ین از عمویهمچن

م یخواهان یبرا  شخصن دو یا نامه زندگیما در ادامه  .است معروفه بد دیعقداشتن 

 .کرد

را  شعه بـودن یآمـده، شـ   دربـاره او » االختصار   « «در که آنچه بر اساس ما اگر 

رابطه بـا  شانش در یکو هم يبه و و استناد اعتماد يبرااي  هنیزمچ یباز هم ه م،یریبپذ

 :بیـت  اهـل  رهیو همقطـارانش کـه از روش و سـ    ر بـن بکـار  یاز زب نمودن تیروا

در ر بـن بکـار   یزباز را  يونمودن ت ید روایخ مفی. شماند نمی ی، باقاند منحرف شده

 1ده است.کررد  » مسائل ال«

 »االختصار ةيغا«كتاب   درباره يگفتار

سـال   بـه سپس در نجـف اشـرف    ،ق.  ه 1310سال  بهن کتاب در بوالق مصر یا

نجـف  هم در هم در مصر و  ،ن کتابیکنندگان ا و چاپ هدیبه چاپ رس ق.  ه 1382

 ینین بن محمد حمزه بن زهـره حسـ  یالد ف تاجیشرد یکه مؤلف آن، س اند هان کردیب
                                                           

 .٦١ص، السرويةالمسائل  .١
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ن شخص در نـزد پژوهشـگران و   یاناشناس بودن به خاطر  .حلب بوده است 1بینق

 ؛اسـت  گفتـه شـده  درباره آن  ياریوجود آمده و سخنان بسه بنظر محققان، اختالف 

 صـادق بحرالعلـوم  محمد دیسـ  ،محقـق ن کتاب که عالمه یکه در مقدمه اگونه  همان

 آمده است. ن مطلب یا، است نوشته

بزرگوار،   در نزد عالمه» النسب یف یلیصاأل«شده کتاب  یکپفتواز نسخه به تازگی 

بحث خود باخبر شان را از موضوع یا م.یمطلع شد ،یخرسان نجفال يمهدد محمدیس

نسـخه مـذکور    يمـا آورد. رو  يبـرا دمشق  هیظاهره را از کتابخاننسخه آن  م.ینمود

 ،فاضـل العـالم  الد یسـ الف ینسـاب تـأل  ألا فـی  یلیصاألکتاب : «بود نوشته شدهن یچن
                                                           

نقيـب   ،در عصر جـاهلي  به معاني گوناگوني آمده است. ،نقابت در معني و کاربرد اصطالحي خويش کلمه نقيب و .١

ايـن   ،گرديـد. در صـدر اسـالم    اطالق مي، کننده امور و سياستگر آنان، به شخص بزرگ و سيد و قيم و تدبيرقوم

، که از جانب حاکم مسـلمين ، شود واژه به معني رئيس آمده است. در معناي اصطالحي نقيب به کسي گفته مي

هدايت و تأديب قوم خود گـردد و قضـاوت   ، واليت، دار رياست باشد تا عهده شده حکمي رسمي به نام وي صادر

 آنان و ثبت انسابشان را بر عهـده گيـرد.   در ميان آنان و نيز سرپرستي امور حسبه و اوقاف و نذورات و مستمري

نماينـده تـام   « يـا » جانشـين «، »قـائم مقـام  «، »نائـب «بـه معنـاي    ،اما در تشکيالت سلسله ايـوبي و مملـوکي  

رفته است. نقابت به معناي اصـطالحي بـه دو نـوع     نمونه در مورد قاضي و حاکم به کار مي براياست و »االختيار

 ».عام الوالية«نقيب  ب)». الوالية خاص« نقيب الف)شد:  ميتقسيم 

بط آن در ضـ هاي سادات و گردآوري شجره نسب آنـان و   انساب خاندان شناخت »:خاص الوالية«نقيبان ايف ظو

اهتمام به تعلـيم و تربيـت و   ، هاي محدوده نقابت شدگان خاندان ، ثبت اسامي متولدين و فوتدفاتر ديوان نقابت

آمـوزي و   تحت سرپرسـتي خـود بـه حرفـه     واداشتن افراد فقير، ان تحت نقابتنوجوانان و جوان، تهذيب کودکان

بـاز داشـتن   ، امر به معروف و نهي از منکر افراد تحت نقابت، کاري که محتاج غير خود نشوند اشتغال به کسب و

ـ   کردن  ي و ستميسادات از تسلط و زورگو ، نسبشـان واسـطه  ه به ديگران و نهي آنها از فخرفروشي بـه ديگـران ب

تعيين افرادي براي کسب اطالعات و اخبار مربوط به زندگي و حال و روز خانـدان بـه کـار گـرفتن افـرادي کـه       

شناخت کساني که به دروغ سعي دارند خود را در ميـان افـراد تحـت     و خدمتشان مورد نياز دستگاه نقابت است

که داراي مرتبه اجتهـاد و شـرايط    نقيباني بودند همه که شامل» عام الوالية«نقيبان وظايف . نقابت او وارد کنند

زنـان و   ، سرپرسـتي يتيمـان و بيـوه   قضاوت در ميان افراد تحت نقابت و اجراي مجـازات و حـدود   قضاوت بودند:

(خليفـه) بـراي خـود بـا      نصب جانشـين ، نظارت بر ازدواج دختراني که ولي ايشان در قيد حيات نبود، ديوانگان

 .(مترجم)تغيير و تبديل موقوفات.  و و خاص بت عاماشرايط ويژه نق
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ـ   ،نیو الحق و الد  شمس  ـ  ال، ینیبـن الحسـ   یمحمد بـن عل  یطقطقالمعـروف ب

 : بود آمدهن یچنصفحه  ان همانیپاو در نسخه، و در پشت آن  »یرسال

محرم الحـرام   14مصادف با خداوند در روز دوشنبه  ياریاب به سنکتاب بحراأل

(بـر صـاحب شـرافت آن     السـالم  همشـرف  یعل ،يدر مشهد رضو .ق  ه 906سال 

که  یالمدن ینیبن زهره الحس ن محمد بن حمزهیالد تاج ،خدا  به قلم بنده ،سالم)

  .افتیان یپا ،مغفرت قرار دهدمورد  او را خدا

تعجـب   در کمـال م، یدکرسه یمقا »االختصار   « «ن نسخه را با یکه ا یما هنگام

 بـوده  »یلیصـ اال«آن  یو اسـم اصـل   ،هستند یکیدر اصل  ،ن دو کتابیم که ایدیفهم

 در ،شـده  چـاپ  »االختصـار  «« کـه در  يطـور  همـان  ،يگذار ن نامیعلت ا است.

ن بـن  یالـد  لیبـه دسـتور اصـ   ن کتـاب  ین امر بوده که ایا، است آمدهچهارده  فحهص

  .نوشته شده است )ق.  ه 715 (م ،ین محمد بن محمد بن حسن طوسیالدرینص

تش در ین بن زهره که همگـان از هـو  یالد ن تاجیا دیگرد ما آشکار يبرارو  ازاین

مذکور بوده ه نسخ بردار نسخه يبلکه و ،ند، در واقع مؤلف کتاب نبوده استا رتیح

 یرفـاع  يادیمحمد ص يابوالهد دنیببقضاوت با خواننده محترم است که است. حال 

 شـده  يزیـ ر شـب طـرح  ک یدر مدت که  ی، چگونه به خاطر اهداف).ق  ه 1327 (م

نمـوده و   يکـار  بیفر ،گرفته ين کتاب را به بازیست، ایانش نینجا مجال بیو ا است

نکه خداوند به خاطر یغافل از ا ؛بماند یمخفن یتش بر علم و دیجناتا خواسته است 

 خواهد کرد.  رسوارا  يت زشتش، وین

کـه پـرده از    ین کسیخرسان، اولال يمهدد محمدیس ،باد پژوهشگر ارزشمند زنده

ن مقدر سـاخته بـود تـا بـه دسـت      ی. خداوند چنبرداشت »االختصار   « «راز کتاب 

مانـده   بسـته  ،یزمان طـوالن  مدت يبراکه را باز کند  یق و پژوهشیباب تحق ،شانیا

صـاحب   ،).ق  ه 701 (م یبن طقطق یبن عل یبن عل همان محمد ،مؤلف کتاب بود.
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چـاپ   ،49 ، در صـفحه »االختصار   « «ن یاست که خودش در هم »يفخرال«کتاب 

ایـن کتـاب   خـائن    کننـده  یـف تحرد یان کرده و شاینجف اشرف، اسم پدر خود را ب

  .استکرده غفلت  ،ن مطلبیاـ از  دینمارا مجازات  اوخدا  ـ

 )شناس نسب( نسابه ييحي هاي فيتأل

ـ  «نسابه،  ییحیفات یلأن تیدر ب 1ینجاش کتـاب   ،»7نیبـن الحسـ   یمناسـک عل

ب یکه اده چبر اساس آن .را ذکر کرده است 1»مسجدال«و کتاب » طالب ابی نسب آل«

ـ روا 2»الثبـت المصـان  «در کتابش  ،يحسن قاسم مصر کـه   یزمـان  ،اسـت  ت کـرده ی

الـرد  « فیتـأل وي  ،متولـد شـد  نسابه أعرج  ابی معروف به ،ین عبداهللا واسطیالددیمؤ

کـرد.  اضـافه   یـی حیفات یلأتز به یرا ن »بکر یبأب یمن کنیالرفض و المکر ف یأول یعل

عالمـه   ،د بزرگـوار یو حسـن محمـد قاسـم و سـ     »ثارأقنوم اآل«در ازموري االمغاري 

ن یـ شـان در ا یااز  ،»الغنـاء    « «خود به نام در مجموعه  ،صادق بحرالعلوممحمد

 . پیروي کردند نهیزم

 نه دچـار اشـتباه  ین زمیدر اآنان تنها  نهکه  ثابت شد ،و جستجو قیتحق اما پس از

محمد بن  یابوعلن یالد شرف ،)شناس نسب( نسابهن کتاب متعلق به یا ، بلکهاند شده

ـ عبال ینیحسالبن معمر  یاسعد بن عل ا یـ  یمعـروف بـه ابـن الجـوان     ي،مصـر ی الدلی

 یقاضـ  ی،نیحسـ ال یبوده است که پدرش اسعد بـن علـ   )ق.  ه 600 (م، يالنحو ابن

  4.ه استآورداش را  نامه زندگی، يبرد يو ابن تغر ،3قضات مصر بودهال

 ، در کتـاب )ق.  ه 814 (م، يمصـر  يات انصـار ین محمد بن زیعالمه شمس الد

                                                           

 .٣٤٤ص ، النجاشي .١

 .٩٠ص ، 3السيده زينب .٢

 .٧٣ص ، األختصار  ةغاي .٣

 .١١٩ص ، ٦ج و  ٤٤٣ص ، ٤ج ، ةالزاهرالنجوم  .٤
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نقـل  را  یمطـالب  يوهـاي   ، از کتاب»هاریب الزیترت یف  الکواکب «به نام  خود

را  »بکـر  یبأب یمن کنیالرفض و المکر ف یأول یعل الرد«و » شرافمزارات األ«کرده و 

ـ از او به عب یگاه ،نیالد عالمه شمس است. ذکر کردهاو هاي  از کتاب  یو گـاه  یدلی

 .کرده است ادیا ابن سعد ی يبه ابن نحوز از او ین

 بـر ل یدلین بهتر تنها ، نه»الرفض و المکر یأول یعل الرد«خود کتاب  نیبر اعالوه 

سـت،  ین )ق.  ه 277 (مبن حسـن نسـابه    ییحیمتعلق به ن کتاب یااست که ن مدعیا

 يو انـد  چهارصـد هـاي   سالحدود در  باًیتقرو پس از آن هاي   در سدهبلکه مؤلفش 

ـ ابن ز .سته استیز یم ـ ا ،اتی ـ ب خـود  ت را از کتـاب مـذکور  یـ حکا نی  و ان کـرده ی

 : دیگو می

شـان  یو بـه ا  ،دیـ رسـول خـدا را د   ،در خـواب  ي، مـرد يدر سال چهارصد و اند

کـه مـرا بـه تـو      دارمنـ  يزیـ چ چیارت شما هستم و هیمن مشتاق ز« :عرض کرد

 .»ارت کن عبداهللا بن احمد رایز«رسول خدا فرمود:  ».برساند

از است  اي نمونهن هم یافته است. ایوفات  1ق.  ه 348سال در ن عبداهللا احمد یا

توان بـه   می حال چگونه .یبه آثار علمنسبت و حسن قاسم  يآزمو ،علم ابن االعرج

 کرد؟ و استناد اعتماد ،قیآنها بدون تحق نظرات

 یمی، دانشـمندان قـد  فهارس و رجـال  ياه باصاحبان کتن یدر ب ،در هر صورت

 یدانشـمندان  ،ریاخهاي   ن دانشمندان سدهیدر بو ابن شهر آشوب، و  یهمچون نجاش

 به هنگام سـخن گفـتن از   ،گرانیو د »کشف الظنون«فه، صاحب یخل یهمچون حاج

از  یـک  هـیچ  امـا  ؛انـد  ذکر کردهز ینفاتش را ی، تألیدلیبن حسن العب ییحی  نامه زندگی

 .اند را ذکر نکرده »نباتیاالخبار الز« ،آنها

کـه از   طـور  همـان صحت داشته باشد،  يو بهن کتاب یا دادن نسبتبر فرض اگر 
                                                           

 .٨٩الکواکب السياره، ص .١
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 یشناسـ  نسـب هـاي   اسـناد آن بـا اسـناد کتـاب    ه سیو مقا اتشیروا د و بزرگانیاسات

 ک کتـاب یـ ن یچرا که صرف وجود ا ؛ه ندارددیفا، باز هم در مقام استدالل دیآ میبر

 سان،ینو رهیرجال و س دانشمندان علمو  نام و نشان هستند بیش نایوااز ر ياریکه بس ـ

ـ مهم که اثبات آن ن یخیتارله ئو مسه یقضک یدر اثبات  ـ  شناسند یآنها را نم از بـه  ی

 ست. ین یدارد، کاف گستردهت شهرو  فراوان نابعوجود م

آن را  کـه حسـن قاسـم    »نبـات یاخبـار الز «ن نسخه از یبه صحت ابه هر حال ما 

ف و یدر تحربه جسور بودن ن فرد را یچرا که ما ا م؛ینان نداریاطم ،است دهکرچاپ 

ابـن طولـون و    ،يعدو یقاضهاي  عبارت اصل همچنان که میشناس یم پردازي دروغ

مطالـب  از را  یخواننـده گرامـ   ،يما در مباحـث بعـد  و  ،کردف یرا تحرابن عساکر 

 .م کردیمطلع خواهآن مربوط به 

، پس باشد یدلیمتعلق به عب ،آمده »اتنبیخبار الزاأل«که در  یاتین روایا ،فرضبر 

 ،»کتاب النسب« و »هنیخبار المدا«همچون  خود گریدهاي  در کتاب یدلیچرا خود عب

، میدانشـمندان قـد  و بـر پژوهشـگران    يوآثـار  آنها را ذکر نکرده است؟ حال آنکه 

 بـه ن انـزد مؤلفـ   و پربار ارزشمند ینبعبه عنوان م ،زینبوده و در حال حاضر ن یمخف

خ شـرف  یشـ  ،»نییمقاتل الطالب«در  یهمچون ابوالفرج اصفهان یکسان د.یآ می حساب

شـناس   و نسـب  »یلیصـ النسـب األ «در  یابـن طقطقـ   ،»نسابب األیتهذ«در  یدلیعب

 ،مذکوران مندشدان شتریب .اند نقل کرده ياریبسمطالب  ياز و ،»يالمجد«در  يعمرال

بـن حسـن    یـی حیاز  ،از آنهـا  کـدام  چیه اما ؛اند نوشتهرا  3ينب کبریز  نامه زندگی

بـه مصـر   ، 3نـب یزبیانگر این موضوع باشد کـه  که اند  نقل نکردهرا  یمطلب یدلیعب

 .استدرگذشته رفته و در آنجا 

 بماند و یمخف يش از هزار سال و اندی، بیدلین سخن عبیست که ایب نیا عجیآ

نکه استاد حسن قاسـم کـه بـه    یتا ا د،آن نشودر مورد  یسخنترین  کوچک ،کس هیچ
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را کشـف   یدلیـ دا شـود و کتـاب عب  یاست، پمعروف ف در نقل آثار یانت و تحریخ

 ؟دینمارا منتشر  يکرده و سخن و

خبر چنین  ؛داشته باشدصحت » نباتیخبار الزا«نقل شده از ات یرواکه فرض بر 

 سـت؟ مانـده ا  یمخفـ  بزرگ مصرمورخان گر یبر د ،یدلیچگونه در زمان عب مهمی،

ـ معاصـر عب  و رحمان بـن حکـم  عبـدال همچون  یمورخان بزرگ  ).ق.  ه 207 (م یدلی

از  يف نمـوده و تعـداد  یحوادث مصـر تـأل  درباره  یفراوانهاي  کتابمعاصر عبیدلی 

 ،ن آنانیاما در ب ؛است ذکر کردهخود هاي  کتاب دراند،  صحابه را که وارد مصر شده

ـ نبرده استو مهاجرتش به مصر  3ينب کبریز از ینام معاصـر  دانشـمند  ن ی. همچن

ـ کـه پـدرش رب   يزیـ ع جیـ محمد بن رب ،يو  یامـام شـافع  ر ومشـه از اصـحاب   ،عی

کـه وارد   اي نوشته اسـت  زنان و مردان صحابه  درباره اي رسالهبوده و  )ق.  ه 204(م

  .نزده است ن موضوعیاز ا یحرفولی اند،  مصر شده

ن احمد بن محمـد  یالدابوطاهر عماد ،ثیحدعلم الدر گانه یبزرگ و امام  1حافظ

ن یو قـوان مردم زمان خود به اصـول  ترین  که آگاه ) نیز.ق  ه 576 (م یبن احمد سلف

داند  یز نمیچ چیه ،نب به مصر و دفن شدنش در آنجایز بانواز ورود  ،2ت استیروا

در مصـر وفـات   ، 7یعلـ  یا نسـب ی یصلب انفرزنداز  کدام هیچ کهکند  یح میو تصر

 3.اند افتهین

اسـت و   يمورخ مصـر ترین  بزرگ و ،.ق  ه 453 سال يامتوفکه  یچگونه قضاع

در  3نـب یمـزار ز  وجـود از دارد،  »نینس الزائرا« ناممصر به هاي  مزار  درباره یکتاب

                                                           

بـه  » حـافظ « .در ميان محـدثان انجاميـد   »حافظ« لقب گيري  به شکل، حديث اهتمام به حفظ .ق هدر قرن دوم  .١

حفـظ و   ،آگاهي از وضع راويان و حفظ اسـانيد  ،طبقات شيوخ از. آگاهي است »محدث«از  تر خاص، عنوان لقب

  .(مترجم). تبوده اس» حافظ«هاي  از ويژگي، حديثيشناخت متون 

 .٢٠٠ص ، ١سيوطي ج ، حسن المحاضره .٢

  .٣٠ص ، الكواكب السياره .٣
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ـ   ی؟ همچناطالع ندارد مصر  کتـاب صـاحب   ) کـه .ق  ه 600 (م ین ابـن اسـعد جران

خ مصـر  یمتخصص و محقـق در تـار  همان مورخ  ،يزیمقر است، »شرفمزارات األ«

ـ ابن ظه یقاض )،.ق  ه 845 (م ) کـه  .ق  ه 911 (م یوطیامـام سـ  ) و .ق  ه 891 (مره ی

بـوده و صـدها مـرد از     »   من دخل مصـر مـن   یف ر در «کتاب مؤلف 

اسـت،   صحابه که ورودشان به مصر اثبات شده را ذکر کـرده از و هفت زن  ،صحابه

ـ ن ر همقطـاران سـیوطی  یسـا  انـد. حتـی   به میان نیـاورده  3نبیزبانو  ی ازنام ز در ی

 . اند صحبت نکرده 3حضرت زینباز  ،خودهاي  کتاب

افـت و مسـلمه بـن مخلـد بـا      یدر مصر وفـات   3نبیکه زکند  ادعا می یدلیعب

 اتـاق را در  يو ،میو تکـر و با احترام  ندخواندنماز  يدر مسجد جامع بر و یگروه

  صحت داشته باشد، چگونه مقبـره اگر این دیدگاه ، کردنددفن  ،1حمراءالدر  خودش

حـال آنکـه    ماند؟ یها حاکم مصر بودند، مخف که قرن یفاطم يشان در زمان خلفایا

  کردند. می يو پاسدار ینگهبان ،گونه آثار نیااز شکل، ین بهتر بهآنان 

کـه چگونـه   خواهد کرد  مالحظه ،یخیجو در منابع تارو با جست یخواننده گرام

سـر  بـر   ،ان در زمان آنـان یعیش اند و داشته ژهیت ویعنا، يعلو بانوانبه قبر  ،انیفاطم

ه و نوحـه  یـ شدند و به گر یجمع م 7دختر محمد بن جعفر صادق ،کلثومبانو  مزار

 يبـانو منسـوب بـه    کـه  يسر مـزار بر  انیعیش م کهینیب ینم ن همهیبا ا. پرداختند یم

 باشند. گرد هم آمده باشد،  3يکبر نبیز، 3تن فاطمهه و پار خردمند

                                                           

 3حضـرت زينـب   ،از روايـات اي  بر اساس پارهمصر است.  استان قاهرهنام شهر و شهرستاني در  ،الحمراء مدينة .١

وارد مصـر   ،هاشم و چند تن از زنان بني 7ش حسين بن علي بزرگواردختران برادر  ،سكينه و فاطمه ه همراهب

آن حضـرت را در   و نـد جمـاعتي بـه اسـتقبال آمد    ، همـراه فرمانـدار مصـر   ،بـن مخلـد انصـاري    ةمسـلم . ندشد

روز در و  روز در آنجـا مانـد   پـنج مـاه و   يـازده بـه مـدت    آن بانو .منزل دادند، كه قصر خود او بود »حمراءدارال«

همان جـايي كـه اكنـون     ييعن، مسلمةدر خانه فروبست و چشم از جهان  ،.ق ه ۶۲پانزدهم رجب سال  ،يكشنبه

 .(مترجم)خاك سپرده شد. ه ب، آرامگاه او در مصر است
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هـاي   آرامگـاه اند و  کرده ارتیزمصر را هاي  که مزار یجهانگردان ن عباراتیعاز 

از  کـدام  هـیچ د کـه  یآ می برگونه  ایناند،  شمردهبرشان یها ر مصر را در سفرنامهوهمش

ـ  ینمـ . در مصـر اسـت   شمـزار  3ينب کبریزکه  اند دانسته نمی ،آنان چگونـه  م یدان

سند و از لحاظ  که یاتیروا ؛میو به آنها استناد کن میریرا بپذ یدلیعبات یم روایتوان یم

 و را رهـا کـرده،   1خ متـواتر یتـار  میتوان می و چگونه هستند یو وهم یالیخ ،عبارت

  کنیم.ب یره را تکذیخ و سیتارر علم یاخهاي   م و سدهیقدهاي   نابغه نظرات

 يدليات عبيروا بر يمرور

براي اثبـات   ،یدلیعب بن حسن بن جعفر ییحیکه افکنیم  نظر می یاتیبه روانجا یدر ا

ن یعـ هـدف مـا بررسـی     کـرده اسـت.  استناد  به آنهادر مصر  3نبیمدفن زوجود 

د ین امیبا ا دانش آنان است. زانیان و میراو و آنها و مفهوم یمعن ،اتیآن روا عبارات

 . شودآشکار ممکن شکل ترین   روشنبه  ،ین بررسیمطلوب اجه ینت که

 ت اول یروا

 ،یاز عبـداهللا بـن عبـدالرحمن عتبـ     کنـد:  مـی  تیـ روازهران بن مالک د: یگو یم

بـن   یاز علـ و او هـم   لیل بـن فضـ  یبن سـلمه از سـه   یموسد: یگو می دم کهیشن

بـه مـن اطـالع     یبن احمد البـاهل  یقاسم بن عبدالرزاق و عل کند: می نقل ،یموس

 :  استکرده ت ین روایچن ما يبرا ،بن عبداهللامصعب دادند که 

ــ ،نــبیز ــه قنــه یدر مدمــردم را ، 7یدختــر عل ــب  7نیحســ یام و خونخــواهی

ام کـرد و مـردم را بـه    یـ ر در مکـه ق یـ کـه عبـداهللا بـن زب    یخت. هنگـام یانگ یمبر

د. ینـه رسـ  ین خبر به اهل مدید فراخواند، ایزی يو برانداز 7نیحس یخونخواه

                                                           

نسـبت  اطمينـان   ايجاداين امر باعث که ، است ا روايتي خبريک بسيار گزارش شدن  معنايبه تواتر در اصطالح  .١

  .(مترجم) .شود ناميده مي متواتر، باشد از اين ويژگي برخوردار روايتي که .گردد مي به آن
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 7نیحسـ  یآمده و خطبه خواند و مردم را به خونخـواه ان مردم یبه م 3نبیز

د یـ زیبـه  اي  هنامـ  يد. وید رسـ یعمـرو بـن سـع   گوش به  موضوعن یا .ختیبرانگ

 ن خبر مطلع کرد.  ینوشت و او را از ا

د یـ و بـه او بگو  ،نه جدا کنـد یرا از مردم مد 3نبیز تااو امر کرد به د در جواب یزی

در جـواب   3نـب ی. زدینماخواهد اقامت  می و هرکجا که ،نه خارج شودیکه از مد

مـا کشـته شـد    شخص ین بهتر .داند می گذشته استما  بررا که خداوند آنچه  :گفت

. بـه  سوارمان کردنـد  بدون کجاوهشتران  يو بر رو ما را راه بردند ،انیو مانند چهارپا

 خته شود.  یمان ریها اگر خون یم، حتیرو نمی رونیار خود بیخدا قسم از د

  خداونـد بـه مـا وعـده     !دختر عمـو اي   شان عرض کرد:یبه ا ،لیدختر عق ،نبیز

 سـاکن م یهـر جـا کـه بخـواه    پـس   ه است.ن نمودیو ما را وارث زم هداد درست

 ،خداونـد  يکـه بـه زود   چـرا  ؛ش و چشمت روشن بـاد با خاطر آسوده. میشو می

ک یـ ؟ بـه  یخـواه  یرا مـ  يخوارن یا بعد از ای. آکردخواهد  اتجازمن را اظالم

 1.جمع شدند شانیرامون ایپهاشم  یسفر کن. سپس زنان بن منان یسرزم

 ت دومیروا

محمـد  از : کنـد  یمـ ت یـ روارافـع   ابـی  داهللا بـن یـ عب از 2اًاسناد مذکور و مرفوع اب

بـه  ، 7یدختـر علـ   ،نـب یکـه ز  ید: هنگـام یـ گو یمکه دم یشن یابالقاسم بن عل

                                                           

در اين روايت علي بن موسي است، اما پس از بررسـي بـه   » قال«شود که فاعل  ور ميگونه تص در نگاه نخست اين .١
، يحيي بن حسن عبيدلی است. چـرا کـه   »علي بن موسي قال:«، در عبارت: »قال«اين نتيجه رسيديم که فاعل 

، »طالـب  نسب آل أبـي «قاسم بن عبدالرزاق و علي بن احمد الباهلي جزء اساتيد عبيدلي هستند که او در کتاب 
های رجـال و تـراجم مطلبـي     کند. از آنجا که اين دو نفر مجهول الهويه هستند، در کتاب از آنها بسيار روايت مي

 نامه آنها پيدا نکرديم. درباره زندگي

 ،يـان وااز ر يک يا چنـد نفـر  ، حديثي است که از وسط سلسله يا آخر آن ،رجال شيعهاز نقطه نظر  ،حديث مرفوع .٢
لـي  إبيـه رفعـه   أبـراهيم عـن   إبـن   يعـن علـ   يکلين« براي نمونه: .راوي تصريح به رفع نمايد ؛ وليباشند افتاده

يک  ،يصحاب ييعن .ستاخدحديث متصل به رسول  ،مرفوع ،سنتاهل رجال اما از ديدگاه  ».قال:.... 7الصادق
 .(مترجم) .شنيده باشد و نقل كند، 9رسول اهللاخود از حديث را 
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 ،شـدق اد یبـن سـع   ن عمـرو یبـ  اي فتنـه نه آمد، یها از شام به مد همراه زنان و بچه

شـان و هـر   ینوشت؛ سپس ا ]دیزیبه [اي  هلذا نام .ش آمدیپ ، و آن بانونهیمد یوال

بـه مصـر    ،شـان داشـت  یبـا ا  یو همراهـ که قصد سـفر  را هاشم  یاز زنان بن دامک

 الحجه وارد مصر شد. يذماه در اواخر  آن بانو .فرستاد

 ت سومیروا

از محمـد بـن عبـداهللا بـن جعفـر بـن محمـد         هـم شان یو ا پدرشاز به نقل پدرم 

ام  کـه عمـه   یهنگـام : کنـد  یت مـ یحسن رواالپدرش از حسن بن  قول صادق از

ن و یم حسیدختر عمو ،فاطمه ،هاشم یزنان بنان یمنه خارج شد، از یاز مد ،نبیز

 .خارج شدنداز آن شهر نه، همراه او یخواهرش سک

 ت چهارمیروا

: ت شـده اسـت  یـ روابن محمد بن عبداهللا  یعلاز  با اسناد مرفوع د:یگو می پدرم

 کـه دم یشـن  يرفعسـامه معـا   از وارد مصـر شـدم،   ق.  ه 145که در سال  یهنگام

بـه   و او هـم  ید اوسیوهب بن سعاز قول  يد انصاری: عبدالملک بن سعگفت می

را  7یدختـر علـ   ،نـب ی: زت نمـود یـ روا ياز عبداهللا بن عبدالرحمن انصارنقل 

 مـه ینصورتش همچـون  که  یدر حالدم، یاز چند روز از ورودش به مصر د پس

 .ه بودمدیندگاه همانند آن بانو را  چیه ،تا آن زمانبه خدا قسم ماه بود. 

 ت پنجمیروا

ن یمن در بـ  :ت شده استیروا يبن نافع الفهر ةعقب، بنت هیو با سند مرفوع از رق

 مصـیبت از  که آن بانو پس یهنگام ،بودم یبنت عل، 3نبیکنندگان ز استقبال

بـه   یمزنـ  ةریعمابـو بن مخلد و عبداهللا بن حـارث و   ةمسلم. به مصر آمد ]کربال[

و جمـع   آن بـانو ه کـرد.  یـ ت گفت و گریشان تسلیابه  هشان رفتند. مسلمیا يسو

 ههمـان وعـد  ن اسـت  یـ ا«نـب فرمـود:   یز بانو؛ سپس ه کردندیز همه گریحاضر ن
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شــان را بــه منــزلش در یســپس ا». گفتنــد مــیراســت  پیــامبرانو  خــداي رحمــان

سـپس وفـات    ؛بـود سـاکن  ازده ماه و پانزده روز در آنجا یشان یو ا ،حمراء بردال

، خوانـد در مسجد جـامع بـر او نمـاز     یهمراه با گروه ،بن مخلد ةمسلمو  ،افتی

حمـراء  الدر  شدر اتـاق  را يآن بـانو، و  تیطبـق وصـ   سپس او را برگرداندنـد و 

 .کردنددفن 

 ت ششمیروا

به نقل  ،مکفوف  مزهد: حیگو می عابد و ساکن مصر ،يل بن محمد بصریاسماع

 بن داهللایعب بنرافع  ابی بنت ،: از هندندک می تیروا یشیعبداهللا قرابوف یشراز ال

در ، 7یدختـر علـ   ،نبید: زیگو می دم کهیشن ،ينافع فهر بن ت بنت  ،

 مـن  .افـت یوفـات   ق.  ه 62رجـب سـال   پانزده  ، مصادف باکشنبهیامگاه روز ش

در منزل مسـلمه   ،شیدر اتاق خصوصسپس آن بانو را مشاهده کردم. اش  جنازه

عبداهللا بن عبدالرحمن بـن  هاي  که باغ یی، همان جايالقصو در حمراء ،مستجده

 1است، دفن شد. يعوف زهر

 گانه ششهاي   تياسناد روا يبررس

 یچ مطلبیار، هیبسوجوي  جست با وجود .ندهست و نشان نام بی، یدلیان عبیشتر راویب

 یسـ ینو رهیسـ  ) ویشناسـ  (نسـب  انساب ،رجالهاي   آنها در کتاب نامه زندگی درباره

 هستند:ذیل ، اشخاص نام و نشان بیان یراو آن  از جملهم. یافتین

 زهران بن مالک. .1

 .یبداهللا بن عبدالرحمن العتبع .2

 .یلهبن احمد البا یعل .3

                                                           

 .٢٢ـ ٢٠ص ص، أخبار الزينبات .١
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 قاسم بن عبدالرزاق.  .4

ـ یچ قریو هـ  بودهمشترك ان یاز راو يارین بسیب در ، کهمحمد بن عبداهللا .5 اي  هن

 گردد.مشخص  له آنیبه وس ،مذکور يتا راو وجود ندارد

 بن محمد بن عبداهللا. یعل .6

 و آن امـده اسـت  یمنـابع مختلـف ن  از او در  ینـام چ یهـ کـه   يافرعسامه المع. 7

 يمغــافرال وابــو ،اســتآمــده اســمش  ،» حســن «کــه در  یشخصــ

 است. 1)ق.  ه 118 (م

 .میافتیرجال نهاي  در کتاباز او  يچ اثریهکه  يد االنصاریعبدالملک بن سع. 8

 امده است.ین وي ی ازنامهیچ  یچ کتابیهدر که  ید االوسیوهب بن سع .9

 . يل بن محمد البصریاسماع .10

 .مزه المکفوفح .11

و  گونـاگون ان را در طبقـات  آن روانین و پیتابع نامه زندگی ،یوطیامام س نکهیبا ا

ـ راو ،ن مصرامحدث نامه زندگیز به نگارش ین وآورده  یدرپ یپ ن اان اخبـار و مورخـ  ی

ـ کـه ا را  یک از کسـان یـ چ یهـ  نامه زندگی اما، نموده استمبادرت د یم و جدیقد ن ی

 ذکر نکرده است.  ،رسد یاسناد به آنها مسلسه 

ـ از و ا د گفـت: ی، بارسد می ل که سند اول به اویسهل بن فضدرباره اما  بـن   یعل

 يادیزهاي    نامه زندگیره و یسهاي  ن مرد، کتابیا  ما درباره کند. می تیارو 7یموس

 ینکه او از جمله کسانیچه رسد به ا نیافتیم؛از او  ینامچ یه امام، یجو کردو را جست

فضـل بـن    ،ست که منظـور از او ید نیبعت کرده باشد. یروا ،7باشد که از امام رضا

نکه مأمون، امـام  یکه به خاطر ا یهمان شخص .ر مأمون باشدین، وزیاستیرال سهل ذو

                                                           

  .١٤٣ص  ١ج ، المحاضره حسن .١
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،  7داد و نسبت به امـام  یاز خود بروز م يدیشده نیک دشمنی وح داد، یرا بر او ترج

ر یین فضل، تغل بیبه سه ،که اسم او از سهل بن فضلاحتمال  نیا 1کرد. یم تداحس

. حـال  گـردد  مـی بر بـرداران  نسـخه اشتباه له به ئن مسیرا ایز ؛محال است، باشد کرده

ـ  7ر مخالف و دشمن امامیا وزیو  ،نام و نشان بین ین چنیا يچگونه فرد توانـد   یم

 خیاننـد شـ  هم ،ناک از بزرگـان و محـدث  یچ یکه ه یدر حال ؛ت باشدین روایا يراو

 ت خبر ندارند؟ یاند، از آن روا ث امام رضا بودهیاحاد يراو ژهیکه به طور وصدوق 

ن یاز ی، نبن سلمه یموس یعنیکند،  می تیواراو  ازمرد ن یاکه  یشخص تیوضع

از  یکیم. یدین سه نفر مشترك دیب ،2»زان االعتدالیم«در ز ینرا او ما نام  .ن استیچن

ـ ی، 7است که قبـل از والدت امـام رضـا    4»ثقه« ،شخص سومو  3»نیل« ،آنها در  یعن

 باشد. این روایت  يراوتواند  یو نمدرگذشت  ق.  ه 133سال 

 يریــثابــت زبمصــعب بــن بــه مصــعب بــن عبــداهللا بــن ســندش  ،ت دومیــروا

و  دارندبیت  اهلبا  یدشمندر  یطوالن اي سابقه او، ه رسد که خانواد یم )ق.  ه 233 (م

ر یام رهیخط و ساز  او ر از انحرافیابن اث .هستندنسبت به آنان  ياعتقادمعروف به بد

تـرین   ن بوده و از بدیز چنیاست. پدرش عبداهللا بن مصعب ن سخن گفته 7نیالمومن

بـن   یـی حیاز  ییبـدگو  ياست کـه بـرا   یاو همان کس 5است. یدشمنان فرزندان عل

را مـتهم بـه    ییحید رفت و یرشهارون ال يبه سو ،از حجاز یعبداهللا، همراه با گروه

 کرد. شیدعوت مردم به خو

هارون  .او سر باز زد یقسم کرد، ول يتقاضااو از وي ي اثبات مدعابراي هارون 

                                                           

 .٤٩٣ص ، ١ج ، رالبحا  ةسفين .١

 .٣٢ص ، خالصه تذهيب الكمال ؛٢٠٤ـ  ١١٨ صص، ٤ج ، االعتدال ميزان .٢

 .(مترجم) .کند مي تساهل ،در نقل خبر از ديگران که اي راوييعني  ،»لين الحديث«راوي  .٣

 .(مترجم)باشد.  مطمئنو  اماميکه شود  مي به شخصي اطالق ،راوي ثقه .٤

 .٦٠ص ، النديم فهرست ابن .٥
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قسم  يو که» قسم بخور« :برآورداد یع به او لگد زد و فریغضبناك شد و فضل بن رب

بعـد از   و يکـرد  تبـاه عمـرت را   ،به خدا قسم«به کتف او زد و گفت:  ییحی .خورد

ش تکان نخورده بود که دچار جزام شد و یهنوز از جااو . »شد یرستگار نخواه ،نیا

 یخشـت قبـر   يرودادنـد،   قـرار  قبـر کـه او را در   یهنگام ا رفت.یاز دن ،سه روز بعد

 1د شد.یمردم ناپد دیدگاناش از  جنازهو  ریختفرو در هم قبر  که گذاشتند

 : دیگو می نیاو چنه دربار 2یفراس حمدانابو

 األقـوال و الـتهم ةعن ابن فاطم  فانكشـفت 3فاحللـ ذاق الزبريي غبّ 
ــزب ــرا دنادرســتش قســم  ندیناخوشــا عاقبــت ،يری ــجــه اید، در نتی ــری ــرده از  ،ن ام پ

  4.برداشته شد، 3فرزند فاطمهبه  شده داده ناپسند نسبتهاي   ناروا و سخنهاي  تهمت

ل مصـر در سـا   بـه  3نـب یت حضرت زمهاجر موضوعو  يرین زبیبه هر حال ب

 را نقل 5مرسلهاي  تیاو فقط روا عالوه بر این .قرن فاصله استدو  باًیتقر ،ق.  ه 62
                                                           

  .٣١٧ص ، الطالبين مقاتل .١

. شـود  مـي  محسوب سرايي در ادبيات عرب از پيشگامان حبسيهو .ق  شاعر معروف قرن چهارم ه، حمداني ابوفراس .٢

نظـم درآورده  ه بـه رشـت   زنـدان و متعلقـات آن را  ، »روميـات «موسوم به  هايي قصيدهدر  ددر طول اسارت خو او

بـا مطلـع    ،فـراس  ابي رائيه مشهوره است. قصيداطهار و نيز در مدح ائمه  عاشقانه ،حماسي ،است. اشعار ابوفراس

 داننـد.  مـي  بهترين شعر عاشقانه تاريخ ادبيات عـرب  ،از منتقداناي  را عده »اراک عصي الدمع شيمتک الصبر...«

 .ق هشاعر نـامور قـرن پـنجم و ششـم     ، ترين حبسيه متعلق به مسعود سعد سلمان يقديم ،در ادبيات فارسي نيز

 .(مترجم)است. 

 .(مترجم)آمده است. » الحنث«واژه ، »الحلف« به جاي واژه ،در برخي از منابع تاريخي .٣

با او مباهله نمـود. بـر    ،اهللا بن حسنعب بن الزبير است که يحيي بن عبداهللا بن مصهمان عبد ،»الزبيري«مراد از  .٤

از ، اش رسـيد  زبيري به خانـه  به محض اينکه، هنگامي که آن دو از هم جدا شدند ،اساس برخي از منابع تاريخي

 .(مترجم)تا اينکه از دنيا رفت.  ؛شکمم، گفت: شکمم مي و مدامکرد شروع به فرياد زدن  شدت درد شکم

 ،يا راوي که محدث يروايت مرسل عبارت است از روايت ،خاص يمعنادر  :رود مي روايت مرسل به دو معنا به کار .٥

شـيخ « شوند. هماننـد:  مي از متن روايت حذف ،به طور کاملها  راوي و کند مي نقل 7و معصوم فقط از پيامبر
کـه از   يعبارت است از روايت ،عام ياما مرسل به معنا ».:...قال رسول اهللا :صدوق عن رسول اهللا قال الصدوقال

 .(مترجم) .دنباش حذف شده ييک نفر يا چند نفر راو ،سندش
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  ؟کرد ناداستتوان به او  می چگونه ،ن حالیبا ا .استکرده  می

آن  ،د مصـر یم و جدیبزرگ قد يعلما گمان ، بیقت داشتیها حق تین روایاگر ا

 بـود،  یکه پدرش از اصحاب شافع يزیع جیبن رب محمد شک بیکردند و  یرا ذکر م

نجـا  آدر شـده و  مصر وارد  که اي است صحابهه دربارکرده و  تألیفکه  اي نوشتهدر 

 1آورد. یات را میآن روا ،اند درگذشته

و  دهیبه خود دکه مصر او را  یمورخترین  به عنوان بزرگ ،یوطین امام سیهمچن

 در«در کتـاب  گمـان بایـد    بـی  ،نش اسـت یاخبار سـرزم مردم به حوادث و ترین   آگاه

 کرد.  یاد میات یاز آن روا ،»ن من دخل مصر من یف 

 اتيروا متن يبررس

بـه  کـه   یاتیـ م؛ روایرینش را بپـذ قطاراات مصعب بن عبداهللا و همیم روایتوان یما نم

قـدر   آن شـان یدهنـد. ا  مـی  نسـبت  ،بزرگوارپاکدامن و خردمند،  يبانو ، آن3نبیز

ارت جـد  یز يبرا یحت .دید یدر روز او را نم یچ نامحرمیبه بود که هف و محجیعف

و دو بــرادر  ،در کــراریــکــه پــدرش ح یدر حــال و ،شــب یکیبزرگــوارش، در تــار

که مردم خواب بودنـد،   یزماندر  کردند، می او را احاطه ،نیش حسن و حسبزرگوار

 نـور ، 7یدند، پدرش علـ یرس یاط حرم میکه به ح یرفت و هنگام یم يبه حرم نبو

را  3زهـرا  ناموسش و پاره تن ،یچ شخص نامحرمیهکرد تا  یرا خاموش م ها چراغ

 م: ییگو یم 3نبیخردمند، ز يبانو يرثان موضوع و در یادرباره  ند. ماینب

ــع ــا بض ــطف ةفي ــول یاملص ــ   و البت ــك مــن نكب ــم ل  ةداهيــ ةو ك
ـــاً  ـــ فيوم ـــرب النب ـــزورين ق  ةالداجيـــ ةالليلـــ ةطخيـــ یعلـــ   يت

ـــ ـــك املرتض ـــف ب ـــدری حي ـــباله يف   حي ـــ و ش ـــي ةالدجن  ةالغاش
                                                           

 .٥٤٣ص ، ١ج ، البحار سفينه .١
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ـــرب ـــباح ق ـــد مص ـــ فيخم ـــأ   يالنب ـــوك لك ـــر يب ـــ یالت  ةبادي
ــــاً  ــــل يف و يوم ــــك اخلي  ةســـبع الضـــارياملخـــيم كاأل   هتامج

 را يادیـ نـاگوار ز هـاي    بتیچه مصتو ! 3 زهراامبر اکرم و فاطمه یپ پاره تن يا

 .يا تحمل کرده

 .یکن می ارتیز شب یکیتارقبر حضرت رسول را در دل  يروز

شـجاعش کـه   در کـرار و دو فرزنـد   یـ ح، یمرتضـ  یکـه حضـرت علـ    یدر حال

 گرفتند. می انیتو را در م ر هستند،یهمچون ش

 .يده نشوید توتا  کرد می خاموش امبر رایپمقبره  چراغ ،7یعل پدرت

 اردوگـاه به  ،یوحش وانات درنده ویحهمچون  ]دیزیلشکر [ز سواران ین يروزو 

 کنند.  می حمله تو

 یاتیـ م؛ روایرینش را بپـذ قطاراات مصعب بن عبداهللا و همیم روایتوان یمچگونه 

 :دیگو یکه م

فـراوان  هـاي   ن جمـع یو در بـ رفـت و در اطـراف شـهر     یمنبر م يباال، 3نبیز

را بـه  خـت و آنهـا   یانگ یاحساسـات مـردم را برمـ    ؛کـرد  یمـ  یخـوان  خطبهمردم، 

 کرد.   یق میبرادرش تشو یخونخواه

را در مقابل چشم و گوش همسر بزرگـوارش عبـداهللا   رفتارها  نیاه هم ،ن بانویا

 یداد. حال آنکه علـ  یانجام م 7نیبن حس یعل ،بن جعفر و برادرزاده و امام زمانش

ـ اباید او  .مردم به او بودترین  و امام بعد از پدرش و سزاوار ین، تنها ولیبن حس ن ی

که اصـالً چـه   م یم بپرسیست. ما حق دارین نین چنیحال آنکه ا ؛کارها را انجام دهد

ـ کند و مردم را به ا یسخنران، 3نبیز تاوجود داشته باشد  توانست می اي انگیزه ن ی

مـردم   فراوان خطبه بخواند تات یجمعن یو در مقابل ا دعوت کند ساز سرنوشتام یق

 کند.ق یداشته و آنها را به خلع او از خالفت تشود فاجر باز یزی پیرويرا از 
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 ،که مصعب دعوت کرد 7نیحس یر، مردم مکه را به خونخواهیابن زب یچه زمان

ـ در اتنها  نه ،خیتارهاي  کتابکند؟ حال آنکه  یت مین رواین چنیا ت وکن مـورد سـ  ی

خود  يرهبررش یپذمردم را به  ،ریابن زب«اند که  گفته يو بالذر يبلکه طبر ،اند کرده

 1».7نیحس ینه به خونخواه ،است فراخوانده

ـ کـه عبـداهللا بـن مط    يبه طور ؛گرفتدر حجاز، رونق  ریابن زبکار  از یکـی  ع، ی

 .شـدند  دهیـ عق همهمه با او  ،نکه اهل حجازیعت گرفت، تا ایش بیبرا ،نهیمد ناساکن

 يبـاز  سگ ،يباز بچه ،يزبا زن شکار، ،یطلب رفاه ،یخوشگذران ،انیکه حجاز یهنگام

ـ بتش یدند و هیدند، از اطاعت او دست کشید را دیزی يباز و خروس از ن آنـان  یدر ب

باز و  سگ ،باز مونیم، باز پلنگ ،د را فاجریزی ،شیها یر در سخنرانیان رفت. ابن زبیم

 براي اي بهانه ، همچوندیزینکوهیده ر از صفات یابن زب 2کرد. می یخوشگذران معرف

 یع مسـلمانان یبا استقبال وسـ  ،ن دعوت اویخالفت او بهره جست و ا بر ضددعوت 

  .بودند، مواجه شدآگاه شده د یزیفسق و فجور  از که

ـ نرو  ازایـن  ؛ندف داشـت یضـع ار یبسـ  یگـاه یجا ،ان در حجازیامو نبـود کـه    يازی

 اطـراف دعوت مردم بـه پراکنـده شـدن از     ایخطبه خواندن  ،امیدست به ق، 3نبیز

کـه   بـود اي  گونـه  به ،نهیان در مدیف امویگاه ضعینکردن با او بزند. جاعت ید و بیزی

ر دعوت یمردم را به جنگ با ابن زب، د أشدقیبن سع وعمر یعنی، نهیمددر د یزی یوال

سـپس او را بـه همـراه     .دعوتش را اجابت کرد ،ریبن زب عمرو شبرادرتنها  اما .کرد

را سربازانش یز ؛حاصل نشداي  هجیکه نت ،فرستادر یبه مبازره با ابن زب ،سرباز يتعداد

د او را بـه  یزیکه  ییتا جا ،ان و تظاهرکنندگان شدندیشورش يریفقط موفق به دستگ

نتوانسـت   ،دیبـن سـع   ور مـتهم کـرد و عمـر   یابن زب يریدر دستگ يکار و کم یسست
                                                           

 .٣٠ص ، ٤ج ، األشراف  أنساب ؛٣٦٤ص ، ٤ج ، تاريخ طبري .١

 .٣-١ص ص، ٤ج ، األشراف  أنساب .٢
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بوده و بـه   ر)ی(ابن زب ل به اویمتما ،نهیشتر اهل مدیب«د: ینکه بگویجز ا ؛اوردیب يعذر

  1.»انه دعوت کرده استیز مخفیرا ن یبرخ و او، اند ت دادهیاو رضا

بـه   ،کـربال ه تنفر از واقع با توجه به ،که مسلمانان يطور ؛ر باال گرفتیکار ابن زب

ش نسـبت بـه دشـمن،    یخـو  با وجود طبع تند ،دیبن سع وو عمر شتافتندعت با او یب

گردان  يد) روی(ابن سع از او ،مردمبیشتر چون  ؛دید نمی با اوکردن  جز مدارااي  ه چار

  2بودند.

نـه  یقدر بـر اهـل مد  چ ،شدقاد یکه ابن سع دحدس بزن دتوان می ،خواننده محترم

مجبور به عزل او شد و بـه   ،دیزیکه  ییتا جا ؛کرد یگرفت و با آنان مدارا م یآسان م

ـ او را نیزیـد  سـپس   .بن عتبه را منصوب کرد دیش ولیجا کـه  را چـ  ؛نمـود ز عـزل  ی

 عثمـان بـن   او، يبه جـا  یزید 3اشت.د ینمبرقدم  ،راه صالحدر ر نبود و یپذ حتینص

و  يدار در امور حکومتو ا .تجربه بود یبخام و  یان را منصوب کرد که جوانیسف ابی

 دچـار نه یمد جانب مردمگونه از  نیا ،شدقاد ی. ابن سعکرد نمی دقت فشیوظاانجام 

 . شد کاملذلت 

از همراهـی  چ یرا بـدون هـ   3نـب یز خردمنـد،  يبانوتوانست  یچگونه ماو حال 

د یدر ق ایشان که سرشناس و محترم همسر آیا ؟د کندین غربت تبعیبه سرزم ،هاشم یبن

کـرد؟   می ک تماشایت را از نزدین وضعیابه سادگی کرد و  می امرار معاش ات بود،یح

 ت کند؟ یحماوجود نداشت که از ایشان ن اشخاص نامبرده یدر بکس  هیچ آیا

کـه عثمـان بـن     یگروهـ زیرا  عقیده بودند؛ همد یزیبا  نکردن عتینه بر بیاهل مد

 يبـاز  و سـگ  ينـواز طنبور ،يد را به شـرابخوار یزی ،ان به دمشق فرستاده بودیسفابو

                                                           

 .٢٤ص ، ٤ج ، األشراف  أنساب ؛٣٦٧ص ، ٤ج ، تاريخ طبري .١

 .٢٣١ص ، ٢ج ، تاريخ طبري .٢
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ـ زیاز  پیروي نکـردن  ،نهیاهل مدرو  ازاینف کرده بود؛ یوصت و  1کردنـد اعـالم  را د ی

 ،دیزیحتی هنگامی که نبود.  رگذاریثأتز در آنها ید أشدق نیبن سع عمل عمرو شدت

 .او مواجه شد تکبرو  یسپاه حره امر کرد، با سرکش يرا به رهبر خود عمرو

کنندگان اوامر او شد و  مسخره ءزجد بود، یزیمردم به ترین   مخلصاز اد که یابن ز

. کردرها وي را بود، صادر کرده ر را یزب بن منذردر حالی که یزید، دستور دستگیري 

شوراند و اعالم  ید میزیمردم را بر ضد  ،اآشکار همدر خفا و هم که  کسی بود منذر

کـه   یاز سـپاه  ي همچنینو 2.کند می را تركنماز و  ،خورد می شراب ،کرد که او یم

من با فاسق  !به خدا قسم«جسته و خطاب به آنان گفت:   يد به حره فرستاد، دوریزی

 3».حمله کنمنه یمد کعبه وه ب بکشم و را پیامبر خدافرزند  تا شوم یهمراه نم

ل یخود متماسمت عبداهللا بن عباس را به ، آن روزه خ صحابیخواست ش ید میزی

  نوشت و گفت:اي  هابن عباس به او نام اماد، یبجو ياریکرده و از او 

ر بـاز دارم؟  یـ ابن زب ياریق کنم و از یتو تشوسمت مردم را به  یخواه یاز من م

 ياریـ نخواهـد مانـد. از مـن     یمسـرت بـاق  نـه  کرامـت و  نـه  صـورت   نیدر ا نه،

ت یـ ن را بـا گمراه یکـه حسـ   ی، در حـال یخـوان  یو من را به آن فرامـ  یخواه یم

ن و جوانان و فرزنـدان عبـدالمطلب را فرامـوش    یمن حس يپندار یا می؟ آیکشت

رت آغشـته بـه   یو شمشـ  ی؟ تو فرزندان پدرم را کشتندارم يو به تو کار ام کرده

 4.م گرفتتو انتقام خواهاز خون من است و 

د. بـا  یچرا از شورش ابـن عبـاس نترسـ    ،دیم که عمرو بن سعیدانست یکاش م يا

 پیـروي او از نـداخت و  ین او و مردم فاصـله ن ید، بیزیبر ت و جسارتش ئوجود جر

                                                           

 .٧٤٥ص ، ٤ج ، الكامل .١
 .٧٤٥ص ، ٤ج ، الكامل .٢

 .١٠١ص، الفخري ابن طقطقي، السلطانيةاآلداب  .٣

 .٢٣١ص ، ٢ج ، تاريخ يعقوبي ؛٢٥٠ص ، ٧ج ، الزوائد هيثمي مجمع ؛١٨ص ، ٤ج ، األشراف أنساب .٤
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کـه   یکرد! چرا عمرو آن کسان پیروياو را از و د یترس 3نبیاز شورش ز امانکرد، 

ـ تبع ،چشم و گوشش به او اتهامات زشت زدنـد  يو جلو ،د را شکستندیزیعت یب د ی

 ؟د نکردیتبع، رفتندیر را نپذیکه دستور او به جنگ با ابن زبرا  ینکرد؟ چرا کسان

ـ را تبع 3ينب کبـر یچگونه توانست زابن سعید اشدق،  کـه   ید کنـد، در حـال  ی

نـه از نظـر کـرم و    یمدهـاي   تیشخصترین  بزرگ از ،عبداهللا بن جعفر ایشان، همسر

ـ که در است که گفته شده  يبخشش و ثروت بود، تا حد  یکسـ ، یاسـالم ن امـت  یب

در آن او  شهرت داشـت.  وتو قطب سخا بخشش يایو به در از او نبود تر بخشنده

 .دیزیرسد به ، چه دیترس یه نمیقدر جسور بود که از معاو بود و آنهنگام زنده 

ن یا« جسارت کرد و گفت: 7نامیر مؤمناآشکارا به  ،بن عاص که عمرو یهنگام

انـدامش افتـاد.    عبداهللا پرید و از خشم، لرزه بر هرنگ از چهر ،»دشمن فرزند دشمن

را بـاال زد و خطـاب بـه     شیهـا  آستین ؛ه آمدیناگهان مانند شیر غرّان، به سمت معاو

  معاویه چنین گفت:

هایـت صـبر    یها و زشـت  يداریم و بر بد خشم تو را در دل نگه یمعاویه! تا ک يا

ات  ادبیت را ببینـیم و اخـالق ناسـتوده    یگفتار زشتت را بشنویم و ب ؟ تا کیکنیم

آیـا از فحـش و ناسـزا بـه      !کننـدگان بـر مرگـت بگرینـد     گریـه  ؟را شاهد باشـیم 

 یگـاه یجار نظـر تـو   شـود کـه دیـن د    ی؟ معلوم ميشو همنشینانت ناراحت نمی

در تـو   يخویشـاوند  ه، اگـر عاطفـ  يندارد تا تو را از کردار زشتت بـاز دارد. آر 

مایه را در ردیف افـراد فامیـل    اصل و بردگان پست یبود، نباید فرزندان کنیزان ب

کننـد و بـر    یتو را تصـویب مـ   يخطاهاي  معاویه! اینکه کار يا. یده قرارخود 

زنند، تو را مغرور نکنـد   ین با امیرمؤمنان امضا مریختن خون مسلمانان و جنگید

 1.تو روشن است يرااش ب یفساد و تباهکه  یاقدام کن يکارتا به هر 
                                                           

 .٢٩٦ص ، ٦ج ، الحديد بياابن ، هالبالغ شرح نهج .١
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در  اش يریـ گ و شـجاعت و موضـع   رت و جسارت عبداهللا بن جعفرین است غیا

ر او بـه خـون   یآغشته بـودن شمشـ   ،عبداهللا .ر شام بودیام ،روز که آناي  هیبرابر معاو

ـ . معاوشتاز او ندا یچ هراسیهن وجود یبا ا ؛دانست یم عه رایش ـ ه نی ـ  ی ش و یز بـا ن

ات را از  نهی[اسرار] س که یلعنت خدا بر کس« :گفت میو به او کرد  میاو مدارا ه یکنا

 ».کشاندرون یاش ب النه

 ؛زدیـ خ یهاشم برنم یبن خردمند يبانوو  3پس چرا عبداهللا به دفاع از دختر زهرا

جـز دو دختـر   کـس   هـیچ  شود و ید میغربت تبع نیسرزمبه  ییتنهابه حال آنکه او 

د یفش سـ یموهـا بسیار،  مصیبتاز که  ینبیز ؟کند ینم یاو را همراه ،دشیبرادر شه

هـاي    خانـه  .ده اسـت شـ گـود   ،شده و چشمانش به خاطر شهادت اشـراف قـومش  

سـرمه و   ،یچ زن هاشـم یهـ  .ردیگ نمی سرا شده و اشک زنانشان آرام ان، ماتمیهاشم

ـ یکند و در ه نمی خضاب شـود! از   ینمـ   تـا پـنچ سـال غـذا پختـه      یهاشـم ه چ خان

ـ «: اسـت  ت شـده یروا 7صادق امام  7نیشـب و روز بـر حسـ    ،ک سـال کامـل  ی

ـ یهـ «کنـد:   یت میروا 7نیفاطمه دختر حس ».شد ییسرا نوحه از مـا بعـد از    یچ زن

 1.»نکرد يد و شادیشانه نکش ،کربال حنا نبسته حادث

بـود کـه   غمگـین  قدر به خـاطر بـرادرش    آن ،3نبیز هاشم، یخردمند بن يبانو

فـراوانش او را  هاي  کرد و غم یه میشب و روز گر .ده و رنگش زرد شدیپشتش خم

رفـت و   یمنبر م يم که او باالیحال چگونه باور کن 2داشت. یباز م يگریاز هر کار د

د؟ یشـوران  ید مـ یزی بر ضدخواند و آنان را  یت فراوان مردم خطبه میدر مقابل جمع

حجـاب و پوشـش    بـه حفـظ   ،مـردم ن یب درو  بود، که زن پاکدامن آل رسول ینبیز

 .بود مشهور

                                                           

 .١٦ح ، ٣٨٦ص ، ٤٥ج ، األنوار بحار .١

 .کنيدمراجعه  به بعد ١١٣ص ، شيخ جعفر نقدي، »يزينب الكبر«ايشان در كتاب  يها به مصيبتدر اين باره  .٢
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ـ بـر روا  ییگو ضیجعل و ضد و نق دروغ،هاي   نشانهآثار و  ات مصـعب آشـکار   ی

ـ ماند.  ینم یمخف یرتیبصاو ب اندیشمندشخص  چیکه بر ه يطور ؛ بهاست  ،ک بـار ی

ختـه  یاگـر خونمـان ر   یم، حتیشو ینه خارج نمیخورد که ما از مد یقسم م 3نبیز

 شود.  یخارج ماز مدینه و  شکند خود را میشود، سپس قسم 

امـن   ینیبـه سـرزم   ،ل بـه او گفـت  یـ که دختر عق یهنگام«د: یگو یت اول میروا

دهـد کـه    یگر نشان مـ یت دی. روا»نب خودش مصر را انتخاب کردیکن، ز مهاجرت

ـ را بـه مصـر انتقـال دهـد. ا     آن بـانو د اشاره کرد تا یزیبن عمرو بود که به  دیسع ن ی

 ،لیـ دختـر عق  ،نبیتعجب است که زه یت است. مایاصل روا ینگر پوچبیااختالف، 

ـ آ«دهد:  یرا خطاب قرار م آن بانودور از ادب، ه ن جملیو با ا ،جسارت کرده ا بعـد  ی

نگونـه  یش ایا زنان قریآ». کن مهاجرتامن  ینی؟ به سرزمیخواه یرا م ین سبکیاز ا

ـ یکه ا ییگفتند؟ گو یهاشم سخن م یبن خردمند يبانوبا  یبا بداخالق نـادان   یشان زن

رد. در یپذ یرا نم ییچ راهنمایو ه ،دهد یرا گوش نم یمیچ حکیحت هیاست که نص

 بوده است. 3رو مادرش زهرایپ ،ل و کراماتیدر فضا شانیکه ا یحال

 د: یگو ید جعفر بحرالعلوم میس  ،حجت عالمه

 یکــه در برخــاســت  ین کــافیهمــ، 3نــبیو عظمــت شــأن ز یدر بــزرگ مرتبگــ

کـه قـرآن تـالوت     یشـد، در حـال  ن وارد یبـر حسـ  شـان  یکـه ا اسـت  ات آمـده  یروا

 1ستاد.یو به احترامش ا ،ن نهادیشان، قرآن را بر زمیدن اینمود؛ امام به محض د یم

 .»دل بود يعاقل و قو ،دهیفهم، 3نبیز«د: یگو یم یوطیس

 کـه ذکـر آن گذشـت،    ین سـبک یز بـه همـ  ینرافع  ابی ت عبداهللا بنین روایهمچن

 ،رافـع  ابـی  ت هند بنتیروا .»الحجه، وارد مصر شد يدر اواخر ذ 3نبیز« :دیگو یم

ازده ینکه یبعد از ا، .ق  ه 62پانزدهم رجب سال  ،کشنبهی ،نشاین است که اینشانگر ا
                                                           

 .٢٣١ص ، ١ج ، العالم  ةتحف .١
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ـ  یماه و پانزده روز در آنجا ساکن بود، وفـات   ت، تفـاوت  یـ ن دو روایـ ن ایافـت و ب

القعـده   ياواخر ذ درگذشت ایشان باید ،ت عبداهللای. بر اساس رواوجود دارد ياریبس

در اول شـعبان سـال    3نـب یز« :کند کـه  یت میروا يزهرا یرفاعن سال باشد. اهم

 . »وارد مصر شد .ق  ه 61

آنکه حال  1کند. یشان اعتراف میخ وفات ایاز تارنداشتن به اطالع  يمصر یوبیقل

ـ  یوفات  ق.  ه 65شان در سال یا« :دیگو یرضا کحاله م عمر ر السـباع  طاافتـه و در قن

جمـع  بـا هـم    هـا را  دگاهیـ دن یاتوان  می مه، چگونههن یبا ا 2.»ستا مصر دفن شده

در شـان  یمعتقـد اسـت کـه ا    ،یدلیم که خود ناشر کتاب عبینیب یم یوقت ویژه به؟ کرد

ـ و ا ،افتـه یوفـات   ق.  ه 62 سـال رجـب   چهـارده  ، مصادف باکشنبهیعصر روز  ن ی

 3است. یدلیت عبیرواخود خالف موضوع 

 ، جلباز عبداهللا بن عبدالرحمن یدلیت عبیبه روارا  یخواننده گرامسپس توجه 

  د:یگو یم يو داند. یدر رجالش او را موثق نم ،یکه مامقانکنم  می

 یدر حـال دم، یـ از چنـد روز از ورودش بـه مصـر د    پسرا  7یدختر عل ،نبیز

گـاه هماننـد آن    چیه ،تا آن زمانماه بود. به خدا قسم  مهینصورتش همچون که 

 ه بودم.دیندبانو را 

و جز دروغ بستن  ،نکرده است شرماز خدا و رسولش   پرداز که ن دروغیبر ا يوا

ـ ینشده است! ز یراض ،3نبیکرامت زاز کاستن  يبرا کـه در زمـان پـدر و دو     ینب

من مدت « :کند که یت میروا یمازن ییحی 4ده است.یاو را ند اي بیگانهچ یه ،برادرش

 .بـود در آن ساکن  3نبیکه زبودم  اي خانهدر ، 7نامنؤم ریام یگیدر همسا يادیز

                                                           

 .٩٠ص ، الراغب  ةتحف .١

 .٥٠٨ص ، ١ج ، النساء  أعالم .٢
 .٣٠ص ، أديب محمد قاسم مصري، 3زينب  ةالسيد .٣
 .٨٠ و ٧٩ص ص، ٣ج ، يمامقانال رجال .٤
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 1.»دمیش را شنیدم و نه صداینه او را د ،به خدا قسم

د که یرس ییبه جا ،است که در پوشش و حجاب ییمنزل زهراه افتی تینب، تربیز

کـه  نیا«، فرمود: »؟ستیزن چ يز برایچین بهتر«پرسید:  که 9امبریال پؤدر جواب س

با  ،طلب ارث پدرش برايشان بود که یا 2».ندیز او را نبین یند و کسیرا نب یچ کسیه

 آهسـته آهسـته،   ،از فرزنـدان و زنـان قـومش    یپوشش چادرگونه، به همـراه گروهـ  

دور و اطـراف او را  کـه   حـالی  در بر ابوبکر وارد شد، 9بت رسول اکرمیهمچون ه

ـ ا 3ظـاهر نشـود.   یکسـ  يبـرا اش  چهـره نکه ین و انصار گرفته بودند، تا ایمهاجر ن ی

 است.  3حجاب زهرا

 ،کرامـات  ،لیدر فضـا  3فاطمه رویگوشه و پبه جگرنسبت خواننده محترم حال 

خواسـته اسـت    ،؟ عبداهللا بـن عبـدالرحمن  کند می يچه تصور ،يزهد و تقو ،عفت

ب خـود کـرده و بـاطنش را بـه     یرا نصـ  يننگ ابد اما ؛شان وارد کندیبه ا اي خدشه

 کرده است. بتیو مص يدیپلدچار  یسخت

حسـن بـن   قـول  از  شـان هـم  یو ا از پدرشبه نقل  ،بن محمد از جعفر ،یدلیعب

 ،هاشـم  یاز بنـ  ینـه خـارج شـد و زنـان    ینـب از مد یز« کهاست، ت کرده یحسن روا

ایـن   4».ش کردنـد ا یهمراه ،نهین و خواهرش سکیم حسیدختر عمو ،همچون فاطمه

عاشـورا حاضـر   ه خودش در واقع،  7که امام باقررا چ ؛ستیمعقول نسخن عبیدلی 

                                                           

 .٢٢ص ، يالكبر زينب .١

 .٢٦ص ، ١٠ج ، األنوار بحار .٢

 .٣١ص ، طبريابن جرير ، ةاإلمام دالئل .٣

بينيم كه هـيچ   يما نم .اش بود عمه ،حوراء، بانوي خردمندو ، كه او همسرش بود يدر حال، چگونه با او خارج نشد .٤

 فرزنـدان  ييعنـ ، است كه از جانب راويـان خبـر   ياز بالي يحاك ،اين امر عجيب اماهمراه آنان خارج شود. ي مرد

پس شايسته اسـت کـه   . ز ساحت حسن بن حسن به دور استا يكالم سخيف گفتن چنينو  زبير برخاسته است

 مل کند.أموضوع تاين درباره  ،خواننده گرامي
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خـودش  . زیرا ایشان را نقل کند ن مطلبیا ،نبود که از حسن بن حسن يازیبود و ن

 باور کـرد  توان یچگونه م .دید را مینب یخروج ز بایدو   روز بوده شاهد حوادث آن

 همچنین این نداند؟آن را  7امام باقر یرا بداند، ول موضوعن یا ،که حسن بن حسن

نـه  یشان از مدید که ایگو ینه به مصر رفت، بلکه میشان از مدید که ایگو ینم ،تیروا

 خارج شد. 

ـ ناسـت کـه مـا     يزیـ ن چیا م، بلکـه ابـن طولـون    یکنـ  یانکـارش نمـ  تنهـا   نـه  زی

حسـن   .به شـام رفـت   3نبیحره، زه که در واقعاست ح کرده یتصر )ق.  ه 953 (م

 ، اعتراف کرده است. نه در آن زمانیاز مد :بیت اهل قاسم هم به خروج

از  ینکه گروهیا ویژه به؛ ستینپذیرفتنی به سمت مصر،  3زینباما خارج شدن 

ح یو وفاتشان در آنجا تصر، 7یعل و بالفصل یصلب فرزندانوارد نشدن ن به امورخ

  .اند کرده

 ،زیـ جـدا نشـد ن   3نبیز خردمند، يبانوکه هرگز از  3فاطمه يقبر فضه، جار

ن ی. همچنـ وجود ندارد نظر اختالفدرباره آن معروف است که  يمزاردر شام هنوز 

ابـن   ،يهـرو  ودمشـق اسـت    »سیبـاب الفـراد  «ه در مقبـر  ،کلثوم ام مزار خواهرش

ذکـر   آن را )ق.  ه 909 (م ،يوسف بن عبدالهادیو حسن بن  يمصر يبدو ،یحوران

 .کردم یان خواهیل آن را بیبه تفض ش،خود يجاو ما در  ،اند کرده

 ر مصريام ،يبن مخلد أنصار ةمسلمروحيات ها و  شيگرا

ـ رق ازبه نقـل   یدلیات عبیروا یبررست دارد، یما اهم ينجا برایکه در ا یبحث  ،هی

 است به مصر شهنگام ورود، 3نبیکنندگان از ز استقباله دربار ،بن نافع ر دختر 

شـان  یبه سمت ا ،یره مزنیعمعبداهللا بن حارث و ابو ،بن مخلد   « «د: یگو یکه م

 .»ه کردندیت گفت و همگان گریتسل يورفتند و مسلمه به 
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ُمْرَسلُونَ  ٰهَذا َما َوَعَد ا"ر.Hُْٰن َو َصَدَق ( نب گفت:یز
ْ
 بـه شـان را  ی، سـپس مسـلمه ا  1)ا"

؛ ازده ماه و پانزده روز در آنجـا سـاکن بـود   ی آن بانوو  ،حمراء بردالمنزلش واقع در 

در مسـجد   یهمراه گروهـ  ،مسلمه بن مخلد دم.یشان را دیا  جنازه .درگذشتسپس 

طبق وصیتش، او را و  دیباز گردان الحمراءبه شان نماز خواند. سپس او را یجامع بر ا

 دفن کردند. ، اتاق خوددر 

ـ   از هنـد بـه نقـل    يگریت دیروا، یدلیعب ـ رققـول  از  و رافـع  یبـن اب و ه آورده ی

 د: یگو یم

 سـال  پانزدهم رجـب  ، مصادف باکشنبهیشامگاه روز در  ، 7یدختر عل ،نبیز

 ه  در خانـه  شـان  یجنـازه ا  دم.یـ را داش  جنـازه  مـن  .افتیوفات  ق.  ه 62

عبداهللا بن عبـدالرحمن بـن   هاي  که بوستان یی، جايقصوالحمراء المستجده، در 

 است، دفن شد.جا ندر آ يعوف زهر

 : ، بدین شرح استاز مصعببه نقل  یدلیگر عبیت دیروا

لقد صدقنا اهللا وعده و « م:یدختر عمو يگفت: ا 3نبیبه ز ،لیدختر عق ،نبیز
و مـا را   هداد درسـت   خداوند به مـا وعـده  « ،»ث نشاءيأورثنا األرض نتبوأ منها ح

آسـوده  . »میشـو  مـی  سـاکن  ،میجـا کـه بخـواه   هرپس  ه است.ن نمودیوارث زم

 اتجـاز من را اظالمـ  ،خداوند يکه به زود چرا ؛ش و چشمت روشن بادبا خاطر

مـن سـفر   ان یسـرزم ک یـ ؟ بـه  یخواه یرا م يخوارن یا بعد از ای. آکردخواهد 

 سـخن جمع شـدند و بـا مالطفـت بـا او      شانیرامون ایپهاشم  یکن. سپس زنان بن

 2ار کرد.یشان مصر را اختیا ،جهیگفتند و در نت

ر یغ یچ مأمنیه 3نبیز« ،دیگو یکه م ، با دیده نقد بنگریماتین روایبه اباید ما 

                                                           

 )٥٢(يس:  ».گفتند خداوند رحمان و پيامبران راست مي اين است همان وعده« .١

 .٢٢ و ٢١ صص، أخبار الزينبات .٢
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، بـراي  راحـت  یمصر را بـه عنـوان مکـان    بنابراین ؛افت که به آن پناه ببردیاز مصر ن

اهل مصر در  چه زمانی چطور و اما ».ار نمودیاخت ي خویشها تبیاز تمام مص دوري

 گردانـد و  ياز آنجـا رو  7نیحسبودند؟  7نیپدر و برادرش حسه عیشهنگام، آن 

خلفـا و   خالفـت  طـول چرا که مـردمش در   ؛نکرد ياریاز اهل مصر او را کس  هیچ

ـ یبغـض و ک  ،عمروعـاص  و داشـتند  یعثمان ـ  يش امویگرا ان،یامو ـ اهـل ب ه ن  ت وی

 17، ص3ج در یکـه قرشـ   طـور  همـان  ؛ه را در آنجا گسترش داده بودیام یبن یدوست

 ق کرده است.یتحق خود، خیتار

ـ ام بنـی  از بزرگـان  ،بن مخلد ، ر مصر، یام بـا   یه در آنجـا بـود کـه دشـمن    ی

 7نیعت با حسـ یبود که از ب یکس اوبود. قرار داده کار خود ه ویرا ش 7مؤمنان امیر

از وي بـود.  نیز بیعت نکـرده   7یبا پدرش عل پیش از اینکه  طور همان ؛باز زد سر

ترین   ر، از خالصیبن مخلد و نعمان بن بش . عت گرفت. ید بیزی ياهل مصر برا

 بودند.   دوستان 

 7یالحسن علـ وکه قلب اب یکس ؛بود جیبن حد  ، مسلمه انشیهمکیکی از 

 یعـ یبکر به درد آورد و او را به صـورت فج  ابی محمد بن ،اش را با کشتن پسر خوانده

 خانـدان و دشمن  داشت يش امویگرا یاز زمان کودک ،بن مخلد . . به قتل رساند

بـاز   عت سریعت کردند، او از بیب 7 یبا عل ،که بزرگان صحابه یهنگام .بود پاك نبوت

ـ غ .برخاست 7علیبا  یبه دشمن ،هیو همراه معاو گریختبه شام . وي سپس زد از  ری

 1.نده نبودیهمراه معاو ،از انصار یک هیچ ،ریاو و نعمان بن بش

 د: یگو یآن دو مه دربار ،س بن سعد بن عبادهیق

ــان   غـربٍ أشـعث أو الراقصات بكـل   خــوص العيــون حتثهــا الركب

                                                           

، بحـار األنـوار   ؛٤٦٦ص، ٣ج، الحديـد  بياشرح ابن  ؛١٠٨ص ، ١ج ، النجوم الزاهره ؛٢٩٨ص ، ٣ج ، الكامل ابن أثير .١

 .٥٠٠ص، ٨ج
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 عمـــن نحاربـــه و ال الـــنعامن   سـيافناأ ما ابن املخلد ناســــــياً 
ــان و يف ــا العي ــ ترك ــان كفاي ــان   ةالعي ــاحبيه عي ــع ص ــان ينف ــو ك  ل

را  آلـود  خـاك و  يمو دهیژولکه در راه زیارت حرم، حاجیان  به شترانی سوگند

در حدقـه فـرو    شـان یها چشـم  .برنـد  مین سو و آن سو یبه ا ،خود مهملبر سوار 

 ه حرکـت و بـ  ،زننـد  مـی  بـه آنهـا شـالق    شـان سواران ،وجـود  بـا ایـن  است،  رفته

 دارند. می

کـه  بگیـرد   یکس در مقابلشمشیر ما را  يجلوتوان آن را دارد که  ،مخلد بنا نه

 خواهیم با او بجنگیم و نه نعمان. می

 یفاکـ باشـد،   روشـن  چه کـه آن ،ترك نمودند ،و آشکار بود روشنآنچه را که 

  1.رساند می سوداین دو نفر  يبرا ییبه تنها ،له روشنئک مسی اگر ؛است

ج، یبـن حـد   و و ،بن مخلد ز از  ،عثمان یخونخواه انیجره در یمعاو

دعوت کرد تـا بـه او کمـک     2داد، یرا دشنام م 7مؤمنان امیرکه  یثیهمان ملعون خب

از مصـر بـه او    اي نامهک گفته و یه را لبیآن دو که در مصر بودند، دعوت معاو .کنند

ـ ا، ما تـو را  یب نجایات به ا اده و سوارهیان پیبا لشکر« :نوشتند و گفتند م یخـواه  ياری

هزار نفـر بـه    ز عمروعاص را به همراه ششیه نی. معاو»روزت گرداندیکرد. خداوند پ

  3مصر فرستاد.

باشـد؟ حـال    3نـب یز بانو يتواند تنها مکان امن برا می مصر ،ن اوصافیا با ایآ

کـه پـدرش را بـا کشـتن     ـ را  ج یبن خـد  و بن مخلد و  ، ، 3نبیآنکه ز

 یسـنگدل بسـیار  ج، مرد یبن حد . شناخت.  یم ـ  بکر، داغدار کرد ابی محمد بن

                                                           

 .٨٣ص ، ٣ج ، الغدير .١

 .٦٥٠ص ، ٨ج ، األنوار بحار .٢

 .١٠٨ص، ١ج، الزاهرةالنجوم  .٣



 ١٢٩در مصر /  3فصل اول: بررسی مزار حضرت زینب

در  یتشـنگ شـدت  ور بـود و از   غوطـه  که در خون یدر حال ،بکر ابی محمد بن ؛بود

اگر من بـه  «: او در پاسخ گفتاما ، خواستآب اي  ه ، از او قطرن بودشد هالك حال 

شـما عثمـان را از آب منـع     .راب نکندیمرا سخدا دوارم که یامآب دهم، اي  ه تو قطر

کشم تا خداوند تـو   یم یتو را در حال تشنگ ،بکر، به خدا قسم ابی فرزند يد. ایکرد

کشت و درون الشه لب سپس او را تشنه  .»راب کندیجهنم س 2نیو غسل 1میرا از حم

شـدت   د، بهیشه رسیبه عا واقعهن یاخبر که  ینهاد و به آتش انداخت! هنگام یاالغ

ـ کرد و بعد از هر نماز، معاو يه و زاریگر ج را یبـن حـد   و  عمروعـاص و   ،هی

 3کرد. ین مینفر

 د: یگو یم )ق.  ه 354 (م يمصر يوسف کندیعمرو محمد بن ، ابومعتمدمورخ 

نـه  یبکر بـه مد  ابی غالم خود را به همراه لباس محمد بن ،میسل ،جیبن حد ةيمعاو

عثمـان شـد و خانـدان    ه وارد خانـ  يبشارت دهـد. و فرستاد، تا کشته شدن او را 

 ،بکـر  ابـی  و از کشته شـدن محمـد بـن    ،عثمان، اعم از زنان و مردان جمع شدند

را کبـاب   يان دسـتور داد گوسـفند  یدختر ابوسـف  ،بهیام حبکردند.  يداظهار شا

ز یـ برادرم ن«دن کباب گفت: یشه با دیعا .شه فرستادندیعا يبرا يکردند و مقدار

 4سپس تا زمان مرگش کباب نخورد. ».نه کباب شدگو نیا

دلش ه ویکه خبر کشته شدن م یمادر محمد بن ابوبکر، هنگام ،سیاسماء بنت عم

ابـراز  قـدر   د، به مسـجد رفـت و آن  یدن جسد او به همراه مردار االغ را شنزو آتش 
                                                           

Oِـٌم بَِمـا Mَنُـوا ( فرمايد: مي سوره انعام اشاره دارد که ٧٠به آيه  ،واژه اين .١
َ
 .)يRَُْفـُرونَ "َُهْم Pََاٌب ِمْن Hَِـيٍم َو َعـَذاٌب أ

 ».اي از آب سوزان و عذابي دردناک براي آنهاست نوشابه«

 ( فرمايد: مي اشاره دارد که حاقهسوره  ٣٦به آيه  ،واژه اين .٢
.

و نه طعامي جز از چـرک و  «؛ ) ِمْن ِغْسلUٍِ َو الَ َطَعاٌم إِال

 ».خون

 .٢٣٥ص، ١ج، االستيعاب ؛١١٠ص، ١، جالزاهرةالنجوم  .٣

، ٧ج ، تـاريخ ابـن كثيـر    ؛١٥٤ص ، ٣ج ، تـاريخ الكامـل   ؛٦١ص ، ٦ج ، تاريخ طبري ؛٥٣ص ، كندي، المصر والة .٤

 .٣١٣ ص



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٣٠

ع یـ که خبر کشته شـدن فج  یهنگام 1.گرفت را خون فرا هایش سینهکرد که  یناراحت

د، به شدت ناله کرد و غم و اندوه در صـورت  ین رسیرالمؤمنیبکر به ام ابی محمد بن

چـه  « :شان سؤال شـد، فرمـود  یهمه اندوه ا که از علت آن یزمان .مبارکش آشکار شد

مـن و  ه خانه افتی تیکه او ترتب یکند، در حال می او منع دربارهاندوه اظهار ز مرا از یچ

 2.»دانستم یرش بودم و او را فرزند خود مپد ،برادر فرزندانم بود و من

 د: یگو می )ق.  ه 704 (م یاتابک يبرد يوسف بن تغرین ابوالمحاسن یالد جمال

او را  ،اي نامـه  ید طـ یـ زیه مرد، یکه معاو یهنگام .ه بودیام یمسلمه از معتمدان بن

 عـت یاز مـردم ب  ،امر کرد که به نفع اوبه او قا منصوب و یبه حکومت مصر و آفر

ه بـ  اي نامـه  هیاز اسکندرو فرستاد را ز عابس ین مسلمه«د: یگو یم ورد. ابوعمریبگ

بـه  د او را یـ زی«د: یـ گو مـی  عمروابو 3».نمودندعت یببا او انش یو لشکر او نوشت

 4.»مصر و مغرب منصوب کرد یبه عنوان وال ،شانزده ماهمدت 

است که بر دو موضـع مصـر و مغـرب     ین کسیاو اول«د: یگو یع میمحمد بن رب

 5.»حاکم شد

حـال  ن یبا ا ،بن مخلد بود ت روحیات ها و  شیگرااجمالی از]  ی[شناختن یا

آنجـا را   و باشـد  خرسـند مصر از ، 3نبیزخردمند،  يبانوممکن است که چگونه 

در آنجا رود و ببه منزل مسلمه  چگونه ممکن است که ایشانمسکن خود قرار دهد؟ 

ایشـان   اسـت، بـر   سقد فایزیکه از دوستان  دیپل ين امویو ا از جهان فروبندددیده 

                                                           

 .٥٤ص ، المصر ةوال .١

ــاريخ  ؛٦٥١ص، ٨ج، بحــاراألنوار .٢ ــن كثيــرت ــذهب ؛٣١٤ص ، ٧ج ، اب ــاريخ الكامــل ؛٣٩ص، ٣ج، مــروج ال ، ٣ج ، ت

 .١٥٥ ص

 .٢٤٨ص، ٨ج، بحر األنوار ؛١٥٨ص، ١ج ، الزاهرةالنجوم  .٣

 .٢٧٧ص، ١ج، االستيعاب .٤

 .٣٩٨ص، ٣ج، اإلصابة .٥
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 غفلـت کننـد و   ایشـان از ایـن بـانو   نزدیکـان  چگونه ممکن است که  ؟نماز بخواند

ـ یو هاحساس تعهد نکند کس  هیچ و بعـد از   اتیـ حزمـان  در  ،هاشـم  یچ کدام از بن

 ؟ندنارت نکیرا زایشان  ،وفات

چ یده مانده و هیبر اهل مصر پوش ،لهئمسن یاست که ان یادیگر، ب یاز عجایکی 

اخبـار و   تمـامی  ،يبـرد  يابن تغر .داند یآن را نم ،دیم و جدیدانشمندان قدکدام از 

 امـا  ؛اسـت  از روز اول تـا زمـان مـرگش را ذکـر کـرده      ،ت مسـلمه یحوادث حاکم

 ينکـرده اسـت. ابـن دقمـاق مصـر      یخـال توهاي  این رؤیبه ا اي ه  اشارترین  کوچک

ـ کـه معاو  ـ  را بـن مخلـد    هخان) ق.  ه 798 (م ده و از درب یه بـه او بخشـ  ی

ـ که ااست ان نکرده یب اما ؛است ذکر کردهـ وسعت داشته   1وزاإل ن تا حائزیبساتال ن ی

 شده باشد.  3نبیارتگاه زیل به زیتبد هاخانه، بعد

سال ساکن مصر باشد و در  کیمدت به  ،3نبیکه خانم زاست ممکن چگونه 

و او را در  خواندباو نماز  بر ،ن مسلمهیابد و همیمنزل دشمن پدر و برادرش وفات 

 ؟ کندش دفن خود منزل

 ه  کند کـه   یت میروا )ق.  ه 387 (م يمورخ بزرگ مصر ،حسن بن ذوالق

 الکواکـب «که در  طور همانان مرد و یسف یبن اب ت در اواخر حکومت  ،بن مخلد

ن یبا ااست. ت یرواترین   حیت صحین روای، ااست چاپ مصر آمده، 19ص ،»

ر یکـه اسـ   یاستقبال کرده باشد، در حـال  3نبیاز زاو  چگونه ممکن است که حال

در مصـر   3نـب یکـه ز چگونه ممکن اسـت  ن یو خاك بوده است؟ همچن قبرسنگ 

 ؟ندینما می باره ذکرن یکه در ا یداستان ادامه... و  دفن شده باشد

غافـل   ياز و )ق.  ه 80 (معبداهللا بن جعفـر   این بانو، ت که همسرا معقول اسیآ

                                                           

 .١٥٨ص، ١ج، الظاهرةالنجوم  ؛١١ص، ٤ج، االنتصار .١
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ـ  یـ شان را زیا زین اتشیح ات و بعد ازیشود و در زمان ح چ ین هـ یارت نکنـد؟ همچن

ـ کـه بگو  ایـم  هدیند یتیچ رواید؟ ما هنارت نکنیکدام از اقوام و بستگانش او را ز  ،دی

چ کدام از بزرگان و ین هی. همچناستارت کرده یشان در مصر را زیسه، قبر اینف بانو

فرامـوش   ،به طور کاملشان یاند و ا ارت نکردهیشان را زیا ،یفاطم ين و خلفاامحدث

و  یهمچـون شـعران   يشـان را کشـف کـرد و افـراد    یا ،یدلینکه عبیتا ا ؛شده بودند

 ! ه شدنددییها زا بعد از گذشت سال ،روانشیپ

   دختـر   ،هیات را از رقین روایاز ا یبعضعبیدلی، ست که یده نیپوش یبر کس

ـ زیکه اي  هکند؛ همان عقب یت میه روایسان معاویل از کاسه یکیبن نافع،  او را بـه   ،دی

ذکـر  خود هاي  مطلب را در کتابن یا ،یوطیر و سیقا گماشت و ابن اثیفرآحکومت 

 1.اند کرده

نـزد مـا مجهـول الحـال      يچرا که و ؛ندارد يچ اعتباریه، هین رقیانادر سخن  اما

د و وابسته یزیفرزند همکار و عامل مخلص  ،ست که اوا یمان کافین برایاست و هم

 است.  9خدارسول بیت  اهل رهیخط و سمنحرف از  یبه خاندان

بـه  اسـت،  مشهور شـده   3نبیده زیدان سیبه مبه تازگی که  یالسباع ن ن یا

ـ مقر .اسـت شـده  بنـا  ) ق.  ه 673 (م يبنـد قنـدار  ال سبرین بیالد رکندست   در يزی

از قبـر منسـوب بـه     ینـام چ یهـ تنهـا   نـه  اما است؛ ان کردهیه را بین قضیا ،»الخطط«

موجود در مصـر  ه متبرکهاي  مزاردیگر ، بلکه است اوردهیان نیدر آنجا به م 3نبیز

 را ذکر کرده است. 

 ،ن بن ناسخیم مجدالدینیب یکه م یهنگام ،شود می مان آسانیقت براین حقیقبول ا

 ییمزارهـا جملـه  در قنـاطر السـباع را از    3نبیز بانوقبر  ،ينهم هجرقرن  يامتوف

ل یـ چ دلیهـ تنها  نهو  وجود آمده بها یو رؤخواب ه یبر پاکه داند  می یالیو خ ییایرؤ
                                                           

 .١٠٤ص، ١ج، المحاضرةحسن  ؛٣٠٨ص، ٣ج، الکامل في التاريخ .١
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بنـابراین  شـان اسـت؛   یپرهاي  خواب ،جود ندارد، بلکه منشأ آنآن و يبرا اي یخیتار

ـ ابـن ز  ،يسـهاو  اند. نکرده ییمورخان خبره به آن اعتنا  اناز محققـ  ،یوطیسـ  ات وی

که وارد مصر اي  هره مردان و زنان صحابیس بارهو در ندهست خ کشورشانیتار برجسته

 . اند نوشته يفرد منحصربه يها اند، کتاب شده

ایـن مقبـره موهـوم    دربـاره   ،انـه یمهـاي    سده ن جهانگردانیدر ب يجهانگردچ یه

ـ بـه م  یفـاطم  يخ خلفـا یدر تـار آن از  ینامچ ینگفته و ه يزیچ  امـده اسـت.  یان نی

بوده  رویداديا یال یا خیخواب بوده  ،به مصر 3ينب کبریز مهاجرتم که یدان نمی

ده یفهمآن را  ـ  مردم از مصر و حوادث آن بودهترین  که دور ـ  یدلیکه فقط عباست 

و  ینسـب چ فرزنـد  یق و خبرگان مصـر، ورود هـ  یاهل تحقحال آنکه مورخان  است!

 کنند.  یق نمیبه مصر را تصد 7یعل بالفصل

نـب در مصـر را   یبه نام ز اي ه مقبرن یکه صحت چن ریاخهاي   دانشمندان سدهد یشا

 یخـال توهاي  ه حبابیشتر شبیکه ب یاتیروا ؛اند ه کردهیتک یدلیت عبی، به روااند رفتهیپذ

 ،ن صـورت یانه است که در ایصوف اي مکاشفها یو  ،ندارد اي ریشهو  هیپاچ یاست که ه

 د:یگو یکه م ]باشد نمی حیصح[ نخواهد داشتاي  هیقافچ وزن و یه ،ن شعر شاعریا

 ر للحفيظـة مغربـاً ـقد عـاد مصـ
 

 1فسنا ذكاهـا واضـح لـن يغربـا  
هـاي   ، در کمـال تعجـب بـه مصـر بازگشـت. پرتـو      بت و بـال یخاطر دفـع مصـ   هب 

 کند. نمی گاه افول چیدرخشش او، روشن است و ه

، 3نبیخردمند، حضرت ز يبانومرقد که کند  می اشاره موضوع نیبه ات ین بیا

را امـر  قـت  ی، حقفصلق میحال آنکه ما موشکافانه و با کاوش و تحق ؛در مصر است

 . میمحترم روشن ساختخواننده  يبرا

                                                           

ي رثـا در ، ي غروياردوباد يشيخ محمدعل، و آگاه محقق هعالمزيبا و طوالني است که اي  هقصيدمطلع  ،اين بيت .١

 .(مترجم)گفته است. زينب  حضرت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصرشهر قاهره ـ در  3مقام و مسجد حضرت زینب



 

 

 

 

 

 نه منورهيدر مد 3نبيزحضرت قبر  يبررسفصل دوم: 

 خردمنـد،  يبـانو ند کـه قبـر   هسـت   دهین عقیا ، بریسن عه ویش ياز علما یگروه

بـا توجـه بـه اینکـه     م خودشان است. یخاندان کرهاي  نه و کنار قبریدر مد 3نبیز

ایشـان در آنجـا قـرار    و مزار برادران، مادر و جد بزرگـوار  است وطن ایشان  ،مدینه

 ،یخیتـار  ک منبـع یا ی محکمل یدلک ینکه یبه شرط ا ؛، این ادعا پذیرفتنی استدارد

 اثبات کند. آن را  به صراحت

خ یدر تـار  ،يو سمهود ،خ خودیدر تار ،د همچون ابن نجاریم و جدیمورخان قد

ع را ذکـر  یـ و صـحابه، قبـور بق  بیـت   اهـل  مخصوصهاي  مزاردرباره  ،گسترده خود

هـاي   قبرن یبو چه در  موجود و پابرجا،هاي  ن قبریبچه در  ،ن آنهایدر ب امااند،  کرده

 ، بایدشانیکه قبر ارا ست. چین 3نبیز خردمند، يبانواز قبر  ینامچ ین رفته، هیاز ب

ن مزارها در یباشد. ا :تیو اهل ب، 3و مادرش زهرا، 7کنار مرقد برادرش حسن

درباره  ي. وبود آشکار شده )ق.  ه 346 (م ين مسعودیبن حس یزمان ابوالحسن عل

 سد: ینو یم 7امام حسنه ریس

 یآنجا سـنگ  .مدفون است 3 مادرش فاطمههمراه به  ،1رقدغالع یدر بق 7حسن
                                                           

امامان شـيعه  از و برخي ، نام قبرستاني در مدينه است که قدمتي بسيار داشته ،البقيع  رقد يا جنتغال  بقيع، بقيع .١

 (مترجم) در آن مدفون هستند.
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سـپاس  «: اسـت  آن نوشـته شـده   يروز موجـود اسـت و بـر    یـ است که تـاکنون ن 

بنـت   ،ن قبـر فاطمـه  یمردگان است. اه رانندیها و م ملته کنند را که زنده ییخدا

ن بن یبن حس یو عل طالب ابی بن یسرور زنان جهان و حسن بن عل ،رسول خدا

 1».ن استیهم اجمعیرضوان اهللا عل ،و جعفر بن محمد یو محمد بن عل یعل

بـر   اسـمش گمـان   بـی مذکور بود، هاي  همراه مزار 3نبیحال اگر مرقد خانم ز 

آمـد   می بود،شده  نوشته يدر زمان مسعود ،که در قرن چهارم اي يمرمر سنگ يرو

در  ، هـم عبـداهللا بـن جعفـر    ،شانیکه قبر همسر ا ماند. چنان ینم ین مخفابر مورخو 

عبـداهللا بـن   «د: یگو یم يمعروف بوده است. سمهود ریاخهاي   گذشته و هم در سده

 2.»ع مدفون استیبق يابتدا بارگاه واقع درش در یجعفر با عمو

، نخستهاي   سدهدر باید بود،  ن مزارهایو کنار ا عیدر بق، 3نبیزمطهر اگر قبر 

ـ  افـرادي قبـر  نه تنهـا  چرا که  ؛آمد یان میاز آن به م يذکر و  هاشـم کـه رتبـه    یاز بن

ـ    یکسـان  یحتبلکه  ،شان بودهیاز اتر  نییپا گاهشان یجا ـ نهاشـم   یکـه دوسـتدار بن ز ی

 اند، ذکر شده است.  بوده

. در نمانده است یان مزارات و مورخان مخفسندگینو بر ،نیوفات و مدفن ام البن

ـ     یخط و سیدستنو »کنز المطالب«نسخه   یاقر قرابـاغ که متعلق بـه عالمـه محمـد ب

ک قبر یافت و نزدیوفات  7نین بعد از شهادت حسیالبن ام«است: آمده ن یچناست، 

ـ  اگر محل دفـن ام  3.»دیع دفن گردیدر بق 3زهراه فاطم شـان  ین و خبـر وفـات ا  یالبن

شان یو محل دفن ا 3نبی، پس چطور ممکن است خبر وفات زاست نمانده یمخف

 مانده باشد؟  ینه مخفیدر مد
                                                           

 .٢٦٠ص ، مسعودي، التنبيه و اإلشراف .١

 .٨٣ص ، ٢ج ، يالمصطف دارالوفاء بأخبار   وفاء .٢

 .٢٦٠ص، مسعودي ،التنبيه و اإلشراف .٣



 ١٣٧در مدینه منوره /  3بررسی قبر حضرت زینب فصل اول:

ـ کـه ا  یل و سند کسـان یدل ،توان گفت یم همهن یبا ا ، انـد  رفتـه ین مطلـب را پذ ی

ـ ثابت شده اسـت، ا که ن معنا که آنچه یبه ا .است 1یاستصحاب اصول ن اسـت کـه   ی

در زمان آن بانو  .نه شدیاز شام برگشت و وارد مد ،بت برادرشیبعد از مص ،3نبیز

ا در شـام وفـات   یـ شان آید که ایآ ین شک به وجود میسپس ا .نه بودیاتش در مدیح

ـ اصل بر ا ،دیگو ینجا استصحاب میر، در ایا خیکرده  شـان در شـام   ین اسـت کـه ا  ی

ـ ایل بیکه دل یتا زمان ؛است افتهینه وفات یافته، بلکه در مدیوفات ن د و شـک مـا را   ی

 . نموده استشان در شام وفات یو اثبات کند که ا ،کند برطرف

توان بـه   نمی ،یخیتار مسائلدر اما ندارد،  یچ اشکالی، هخود يبه خودل ین دلیا

بر رفـتن   یمبن( یت ابن طولون دمشقیروا ،لین دلیاپذیرش آن استناد کرد. با فرض 

ن آن را قبـول  ییمجتهـد و اصـول   نهـا یکه اکثر فق ،به شام و وفاتش در آنجا 3نبیز

 . کند برطرفرا ن باره یموجود در اتواند شک  یم )دارند

 ،اسـت  افتهینه وفات ینب در مدیز بانوکرد  یکه ثابت م داشتوجود  یتیاگر روا

ـ  امـا  ؛ستاشان در آنجیم که مرقد ایرفتیپذ یشد و م یال ما راحت میخ  ين امـر یچن

نوشـته شـده   هـاي   است و کتـاب  ار کردهیاخت توکس رهن بایخ در ایتار .د استیبع

  اند. باره سخنی نگفته در این ،زیمزارها نه دربار

                                                           

 .(مترجم) است. وجود داشتهحکم به بقاي چيزي که در گذشته  يعني، اصولي يا فقهي استصحاب .١



 



 

 

 

 

 

 شامدر  3ينب كبريزبانو مزار فصل سوم: 

 مقدمه

آن،  يلـومتر یه و در هفـت ک یتخـت کشـور سـور   یدمشق، پا یجنوب شرق سمتدر 

 ییروسـتا در  ،7طالب ابی بن یدختر عل، 3نبیمتعلق به ز ،میشکوه و فخبا يمزار

 روا شـدن  مکان حاجت روان،یپه کعب ،وستهیکه پ وجود دارد 1»الست قبر« معروف به

بـه آنجـا    یاسالمهاي  نیاست که از تمام سرزم ینامؤمنهاي  و مقصود دل شگامانیپ

  .آورند یم يرو

بـزرگ و   يان در شـام، مـزار  یتخت امویکه در پااست اقتضا نموده  یعدالت اله

حـرم   هفیشـر روضـه   باشد.وجود داشته  3يکبرنب یز خردمند، يبانو نامبه  مطهر

 ییانبـوه و بناهـا   ییهـا  که بسـتان است واقع شده  عیوس ینیدر زم 3نبیزحضرت 

 ش است.یبه سرعت در آنجا رو به افزا ،یآن را فراگرفته و آبادان ،باشکوه

، سـه ینف بـانو شده است.  یارت میز ،يهجربوده و در قرن دوم  یمیقد ،ن مزاریا

ـ زآن را  ،7فرزند امام جعفر صادق ،اسحاق مؤتمن همسر ـ . ااسـت   ارت کـرده ی ن ی

                                                           

 .(مترجم). ستبه معناي مزار بانو ،»قبر الست« .١



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٤٠

بـر  کـه   است از آن ظاهر شده ياریوسته محل اجابت دعا بوده و کرامات بسیپ ،مزار

 ده است.یگرد نقل ،نهینه به سیسو  ،شده يجار ها زبان سر

 هیشده در راو دفن يبانودر مورد نظر  اختالفگفتار اول: 

ـ راو يروسـتا در کـه   ییبـانو کـه  دارد نباره وجود ن یدر ا ينظر چ اختالفیه ه، ی

ح یتصر ،یعه و سنیش يشتر علمایب .است :بیت اهل از کلثوم ما مدفون است، همان

 قبـر  ياست و بر رو کلثوم ما اش هیبوده که کن 3نبیزبانو همان  ،شانیاند که ا کرده

ن یماالد محسن یس ،بزرگه که عالماست بوده  یسنگ به خط کوفک قطعه ی، شانیا

ـ عا«و در  مشاهده کـرده آن را  )ق.  ه 1371 (م ،یعامل آن را ذکـر کـرده    »هعیان الشـ ی

 1است.

بـه   ،ق.  ه 1353در سـال   ،یوم نجفـ لـ د محمد صـادق بحرالع ین عالمه سیهمچن

د: یـ گو می است وکرده آن را مشاهده  ،ید عباس مرتضیست سابق حرم، یتول هواسط

دختر  ،کلثوم ماه یکن يدارا ،نبیز بانون قبر یدم: این عبارت را دیآن سنگ، ا يبر رو«

 ،نجـا یدر اما نیـز   ،اند  کردهان یما ب يشان برایکه ا طور همان. »استطالب  ابی بن یعل

ـ کننب و یاسم ز بریم که نام میرا  7مؤمنان امیراز  انیدختر انـد.   هداشـت  کلثـوم  ام هی

آنها را بـه چهـار    معتقدان بهتوان  می که ،ن باره وجود داردیدر ا یمختلفهاي   دیدگاه

 : کردم یتقس گروه

 اول گروه

اسـت و   کلثـوم  ما ن اسـت، ودفمـ شام  راویهکه در  یکس اند، تنها گفتهکه  یکسان

  ند از:ا عبارتاین افراد  .اند نگفته يزیچتر از آن شیب

                                                           

 .١٨٩ص ، ٣٣ج ، عاملي، هالشيع  أعيان .١



 ١٤١در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

 ق.  ه 561 سـال  يامتوفـ  کـه  یبن عسـاکر دمشـق  ا ،اهللا  بن حسن بن  یعل. 1

 د: یگو یم خ خود هنگام ذکر مساجد دمشقیتار در يو است.

 نیـ ا .بنـا شـده اسـت    کلثـوم  ما قبـر  ياسـت کـه بـر رو    يمسـجد  ،هیـ مسـجد راو 

در زمـان   يچـرا کـه و   ؛نیسـت  که نزد عثمان بـود  9پیامبر خدا، دختر کلثوم ما

، دختـر  کلثـوم  ما نین اینه دفن شد. همچنیو در مد افتیوفات  پیامبر خداات یح

ــ ــه ازدواج خــود در آورده یاز فاطمــه ن 7یعل  ؛اســت ســت کــه عمــر، آن را ب

ع دفـن  یـ و در بق ،ندافتیک روز وفات یدر  ،بن عمر دیو فرزندش ز يچرا که و

 1شدند.

. ابـن  اسـت  3نـب یز بـانو ، اسـمش  کلثوم ما نیکند که ا یح مین تصریاو همچن 

  2را از او نقل کرده است.مطلب ن یز این یحوران

. وفات یافتدر حلب  ق.  ه 611سال که در  يبکر هرو یبن اب یابوالحسن عل. 2

 3اند. از او نام برده ،فهیخل یابن طولون و حاج ،انکابن خل

 ییروستاه، یراودر : «دیگو یخود م» اراتیالز  ىاإلشارات إل«در کتاب  يو

  4.»است کلثوم ام بانواست که در آن قبر 

 سـال  يامتوفـ  کـه  يبغـداد  ياقوت بن عبداهللا حمـو ین ابوعبداهللا یشهاب الد. 3

ـ در راو«د: یـ گو یم »معجم البدان«در  يواست.  ق.  ه 624 مربـوط بـه    ییروسـتا ه، ی

 5.قرار دارد یصحابمدرك و قبر  کلثوم ما قبر ،که در آن وجود دارد،دمشق ه غوط

 ق.  ه 684 سال يامتوف که یم بن شداد حلبیبن ابراه ین ابوعبداهللا بن علیعزالد. 4

                                                           

 .٨٠ص ، ٢ج ، تاريخ ابن عساكر .١

 .٣١ص ، الحوراني  ابن، اإلشارات .٢

 .٣٤ص، البرقيةاللمعات ؛ ٣٤٧ص، ١ج، تاريخ ابن خلکان .٣

   .١٢ص، هروي، اإلشارات .٤

 .٣٠ص  ،٣ج ، معجم البلدان .٥



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٤٢

 1».کلثوم قرار دارد ماه، قبر یودر را«د: یگو یم »ق األعالق «در  است. او

اسـت.   ق.  ه 764 سال يامتوف که یدمشق یبن شاکر دارم محمدن یصالح الد. 5

 د:یگو یم »خیون التواریع«خ خود به نام یدر تاراو 

را و یـ ن حجیب ي، مسجدستا  که در خارج شهر واقع شده ياما از جمله مساجد

از  کلثـوم  ام قبـر  يرو بـر  يگـر ید اد و مسـجد یقبر مدرك بن ز يروبر  ه،یراو

2.باشد می :تیاهل ب
 

 دوم گروه

ه دفـن  یراو يروستاکه در  یکس ،اند که گفته انی هستندعلما و مورخگروه دوم، 

 يو ،انـد  کـه گفتـه   یا کسـان ی است کلثوم ما اش هیکناست که  ینبیزبانو است، همان 

 ند از: ا عبارتاین افراد  .است 3زهراه ختر فاطمد

 يو است. ق.  ه 614 سال يامتوف که یغرناط یر کنافیابوالحسن محمد بن جب. 1

 د: یوگ یم شامهاي  مزار نام بردن ازهنگام به معروف خود ه نامسفردر 

اسـت کـه بـه او     7یدختـر علـ   ،کلثـوم  ما مزار، :تیاهل بهاي  از جمله مزار

بـه خـاطر    9امبر اکرمیاست که پاي  هیکن ،کلثوم ما .شود یگفته م ينب صغریز

 داد.  ایشان به  ،کلثوم ما ،شان به دختر خودشانیشباهت ا

بنـا   يآن مسـجد  يرو و بـر  ،شهر بوده یک فرسخیحدود در شان یامطهر مزار 

ن مزار را بـه  ین منطقه، ایو مردم ا ،بوده یوقفهاي  نیزمخارج آن  که شده است

 ،آن مشـاهده م و با یتوته کردیدر آنجا ب ،میما به آنجا رفت .شناسند یم »قبر الست«

 3م.یجستتبرك 

                                                           

 .١٨٢ص ، ١ج ، الخطيره األعالق .١

 است. نقل شدهاو از عبارت اين ، ٦٤ص ، ٦ج ، استاد محمد كرد علي، »ةالدمشقي  الخطط«در  .٢

 چاپ مصر.، ٢٦٩ص ، ابن جبير ةرحل .٣



 ١٤٣در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

به  يو است. ق.  ه 770 سال يامتوف که بن عبداهللا بن بطوطه محمدعبداهللا ابو. 2

 د: یگو یدمشق مهاي  هنگام ذکر مزار

قرار  7طالب ابی بن یدختر عل ،کلثوم ما ، مزار»یقبل« يروستا یک فرسخیدر 

 9نب است و رسـول خـدا  یشود اسمش ز یگفته م .است 3از فاطمهدارد که 

شـباهت   امبریـ پدختـر   ،کلثـوم  ما اش چون بـه خالـه   ؛دادند کلثوم ماه یشان کنیبه ا

بـه  آن را  دمشـق  مـردم  .اسـت  یفوقهاي   نیزمو  نازلم يشان دارایمزار ا .داشت

 1د.نشناس یم »کلثوم ما ،قبر الست«

 کـه  یدمشـق  یحـوران  يدیسوح یعثمان بن احمد بن محمد بن رجب بن سر. 3

 ،402ص  ،»یل الثــانیالــذ«بــروکلمن در  اســت. ق.  ه 1003ا یــ 970 ســال يامتوفــ

هاي   که نسخه» اراتیالزماکن أ یلإشارات اإل«رده است. کتاب ک را ذکراو  نامه زندگی

جـامع  مخطوطـات   فهـرس «و در  موجـود اسـت  زهر مصر األه آن در کتابخان یخط

ن کتاب در دمشق در سال یا .ستاو متعلق به، است آمدهز ین 312ص  ،5ج ،»زهراأل

 د: یگو ین کتاب میدر ا ي. ودشچاپ  ق.  ه 1302

، کلثـوم  ام، 3نـب یه کـه خـانم ز  یـ است بـه نـام راو   ییروستا ،ها مکانه از جمل

بت بـرادرش  یاز مصـ  پـس  یانـدک  ،دمشقه در غوط ،7طالب ابی بن یدختر عل

مـذکور بـه    يروسـتا د. سپس ی، دفن گردروستان یافته و در ایوفات ، 7نیحس

   2است.معروف  »قبر الست«به  ،ر کرد و در حال حاضرییشان تغینام اسم ا

 ، عمردومه فیاست که خل ی، همانکلثوم ام نیکه ااست ح کرده یتصر یابن حوران

 با او ازدواج کرد.

در کتاب  است. او ق.  ه 1330 سال يامتوف که یشافع يادیصن محمد یعزالد. 4

                                                           

 .٦١، ١ج ، ةابن بطوط ةرحل .١

 .١٨ص ، ابن حوراني، اإلشارات .٢



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٤٤

 د: یگو یم یشمالهاي  هنگام ذکر مزار ،ل دمشقیفضاه دربار ،»«« ،خود

ند و قبل از دمشق واقـع شـده   یگو یه میاست که به آن راو ییروستااز آن جمله 

واقـع شـده    7طالـب  ابـی  بن یدختر عل ،کلثوم ام نبیز ،بانوقبر  ،است. در آن

افتـه و در  یدمشـق وفـات   ه در غوط ،7نیبت برادرش حسیت که بعد از مصاس

د و در حـال  یـ بـه نـام او گرد   روسـتا ن یـ سپس ا است. دهیدفن گرد روستان یهم

و  یمیسـنگ قـد  ک یـ  ،شـان یقبر ا يبر رو .استمعروف  »قبر الست«به  ،حاضر

 یغربـ  سـمت شان بر آن حک شـده و در  یکه اسم ا وجود دارد شده يکار کنده

ان کـرده  یاست که ابن عساکر آن را ب يمدرك الفزار یمزار مذکور، قبر صحاب

 است.  

 بـانو ه نامـ  زندگیدر او است.  نامعاصراز که  يمحمد مصر یاستاد احمد فهم. 5

 د: یگو یاست، م ق.  ه 208سال  ياسه که در مصر دفن شده و متوفینف

ارت کرده یرا ز 7طالب ابی بن یدختر عل ،کلثوم ام نبیز بانومزار  ،سهینف بانو

دمشـق  ه افتـه و در غوطـ  یوفـات   7نیت برادرش حسبیشان بعد از مصیاست. ا

 1است، دفن شده است.معروف  »قبر الست«که به 

 «« ،در کتابش . اواست نامعاصراز که  ياستاد حسن محمد قاسم مصر. 6

 د: یگو یم »نبیز

بـانو  م کـه مـادرش   یدر شام مدفون است و ما قـبالً ذکـر کـرد    ینب وسطیز بانو

 ،شـان یمشخص شدن اسـم ا  يسپس برا ؛نب نهادیشان را زینام ا، 3فاطمه زهرا

 ص دادهیتشـخ  ،يصغر کلثوم ام اش یرا به آن افزود تا از اسم خواهر ناتن يکبر

 2شود.

                                                           

 .٢٥ص ، الدارين  ةكريم .١

 .٦٤ص ، 3زينب  ةالسيد .٢
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و از بزرگـان   یکـ یو  ،بـوده  نامعاصـر از که  یدمشق يحاویاستاد عبدالقادر ر. 7

 د: یگو یم . ويامروز است اتیخ و ادبیتارنوابغ علم 

 ياسـت کـه قبـر    کلثـوم  ام ملقـب بـه  ، 7طالب ابی بن یختر علد ينب صغریز

 دارد »نبیالست ز  قرية«معروف به اي  هدر منطق ،جنوب دمشقه یشکوه در ناحبا

ران یـ از ا بـه تـازگی  کـه  وجود دارد ارزش با ی، تابوتشانیا قبر يو امروزه بر رو

قرار از نقره اي  هشبک و اطراف آن بوده کیو از جنس چوب موزائ ،آورده شده

 1.دارد

 سـه در ینف بـانو مـزار   تیریمـد  يس شـورا یکه رئ يق ابوعلم مصریاستاد توف. 8

 ،است کلثوم ام  اش هیکنکه ، 3نبیسه، مزار خانم زینفبانو «گوید:  میمصر است. او 

ـ راو يروسـتا در را  7طالـب  ابـی  بن یعل مؤمنان امیر دختر  ارت کـرده یـ شـام ز ه ی

 2.»ستا 

د: یـ گو یمـ  ء یعبـدالرحمن بنـت الشـاط    هدکتر عائشـ  ،يمصره سندینو يبانو. 9

ه در غوطـ  ،نزد عبداهللا بـن جعفـر   است، آمده اتیرواکه در  يطور همان ،کلثوم ام«

 3.»افتیوفات  7نیبت برادرش حسیبعد از مص ،دمشق

ذکـر  آنهـا را   یاسـام مـا  انـد و   کرده اشاره مطلبن یابه عه یش ياز علما یگروه

 م:یکن یم

ابوالقاسـم   ،ه محققیفق دوره همکه  يبن محمد طبر ین حسن بن علیعمادالد. 1

» ئیالکامـل البهـا  «در کتابش  يو است. )ق.  ه 676 (م، »الشرائع«صاحب  ،نیالد نجم

در  ،مقتـول  ینین جـو یمحمد بن شمس الـد  ،ریوز يبرا ق.  ه 675که آن را در سال 

                                                           

 .١٨٥ص ، تاريخ دمشق .١

 .٥٥٠ص ، البيت اهل .٢

 .١١٤ص ، كربالءال ةبطل .٣
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در  ،7نیخواهر حس کلثوم ام« :کند که یت می، روااست کرده تألیف ق.  ه 704سال 

 1.»ه استافتیدمشق وفات 

 و ق.  ه 1214 سـال  يامتوف ، کهیمان عاملیمحمد بن سل بن ییحیم بن یابراه. 2

عالمه  پدر ،یخ علی. عالمه شاست معروف اعرانما و از شبلندمرتبه از بزرگان  یکی

کـه   ـ  81ص  ،9ج ،»  الحصـون  «در  ،ن آل کاشـف الغطـاء  یخ محمد حسـ یش

  د:یگو می ـ اوسته نام زندگیه و دربار یخط اي نسخه

 يمهــدد محمدیدر عـراق در درس سـ   .بـود آگــاه از علـوم   يادیـ تعـداد ز  بـه و ا

در  3نـب یز بـانو مرقـد   شـد.  یحاضـر مـ  خ جعفر کاشف الغطاء یبحرالعلوم و ش

 نوشته بود:   ر رایزوار، شعر ید يو بر رو، ارت کرده بودیه را زیراو يروستا

ـــر ـــام لعم ـــمّ  ومق ـــة اهللا ض  الربيــة و األصــل الفــرع منــه يف ازكــ   كريم
ــطف ــا املص ــدّ  یهل ــدر ج ــــة أمّ    أب ةو حي ــــل و فاطم ــــاروقهم بع  و ف

داده است. اصـل و   يرا در خود جا يبزرگوار يبانو ،که به خدا سوگند يمزار

 دا کرد.یآن مزار رشد و گسترش پ ]صاحب[ فرع مخلوقات جهان از

 ]عمـر [و  زهـرا در کـرار، مـادرش فاطمـه    یشان، پدرش حی، جد ایمحمد مصطف

 شوهرش است. ،فاروق

 2آمده است. زین»  ان یعأ«در  تیروان یا

 . وياست ق.  ه 1369 سال يامتوف که، يخ جعفر بن محمد بن نقدیعالمه ش. 3

 د: یگو می

ن ااز مؤلفـ  یگروهـ  ،د گفـت یـ باکـه در شـام اسـت،     ين قبـر یـ ادر رابطه بـا  اما 

مشهور است کـه اسـم   و است  7مؤمنان امیردختر  ،کلثوم امشان یاند که ا گفته

                                                           

 .٣٠٢ص ، بهائي، الكامل .١

 .٥١٤ص ، ٥ج ، عاملي، ةالشيعأعيان  .٢
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ن اسـت کـه بـه    یـ ا، فـرق اسـم او بـا اسـم خـواهرش     . اسـت  يکبرنب یز ،شانیا

 ،بـانو ن یـ ا شـود.  می گفته ینب وسطیو به او ز ندیگو یم يکبرنب یز خواهرش

ــه دن ينــب کبــریز ،بعــد از خــواهرش ــب  ،نیزاهــدتر ،نیتــر لتیفضــو با ا آمــدی

 کیـ نو تمام صفات ا .زنان بودترین   فیو عفترین   فیشر ،نیعابدتر ،نیتر تقوابا

در شـان علـم را از پـدر و بـرادرش فراگرفـت و      یا .ا دارا بودر یاخالقل یفضاو 

دمشـق  ه ه در غوطـ یواره یفش در قریمحل مزار شر .افتیرشد  يپاك علوه خان

   1.استالست   هیاست که معروف به قر

 گروه سوم

کـه در شـام    یکسـ  ،انـد  ح کردهیتصر ،هیر امامیاخهاي   دانشمندان سدهاز  یگروه

چنـد  مادرش  واست  کلثوم ام اش هیکنباشد که  می ينب صغریمدفون است، همان ز

تـوان بـه    مـی  ،آن دانشمندان ل بوده است. از جملهیو نزد محمد بن عق شتهدا فرزند

 : اشاره کرد ذیل یاسام

 يامتوفـ  کـه  یعامل ینیبن محمد حس یم بن علید عبدالکرید محسن بن سیس. 1

کـه   یکسـ  ،ح کردهیتصر ،خود 2»مفتاح الجنات«او در کتاب است.  ق.  ه 1371 سال

 .اسـت  7مؤمنـان  امیـر دختـر   ،ينب صغرین زاست، همان ودفمه یراو يروستادر 
                                                           

گونـه   ايـن  ينقـد  ،»يكبـر الزينـب  «از كتاب  ٥٠  فحهدر ص، يوفات زينب الكبر  درباره ،فيقطيالآل عمران فرج  .١

چنـدين بـار بـه     ،ي. نقـد »اين عبارت را نيافتيم ،از همان چاپخانه ،ما در چاپ چهارم اين كتاب اما« :گفته است

موضـع   يفسـيأتي أحوالهـا عنـد الكـالم علـ     ، كلثوم أما أختها أم«گويد:  يم ٨ فحهو در ص اين مطلب اشاره كرده

 همـين  ».سـخن خـواهيم گفـت    ،مدفنش دربارهکردن  صحبتهنگام  به ،م کلثومأاما درباره خواهرش «؛ »دفنها

دانيم چرا اصل عبارت در چـاپ   ينمنيز به اين مطلب اشاره کرده است. اما  كتاباين  ٣٠و  ١٧ فحاتطور در ص

له ئدرباره اين مسـ  ،يمحمد كاظم كتب، اين کتابما از ناشر  کجا رفته است. »3يكبرالزينب «چهارم كتابش 

 .دندا يا كننده جواب قانعاو  اما، پرسيديم

 .٢٦٣ص ، ٢ج ، عاملي، الجنات مفتاح .٢
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  د:یگو می 190ص  ،33ج  ،»ن ان یعأ«در همچنان که او 

کـه تحـت    ی، همـان کسـ  اسـت  ينب صغریشان زیاگر صحت داشته باشد که ا

شـام کشـانده   ه یـ او را بـه راو  يزیپس چه چ ؛است ل بودهیکفالت محمد بن عق

 طـور  همـان ، باشـد  کلثوم امشان همان یاصحت ندارد. اگر مطلب ن یا اما ؟است

ن موضـوع  یا ،اقوت و ابن عساکریر و یابن جب گفته اشارهکه ظاهراً هم به خاطر 

همسـر   ،یوسـط   کلثـوم  ام ا اویـ د کـه آ یـ آ یش مـ ین سؤال پیا است، گونه نیهم

و وفـات   يبعد از کشته شدن همسر و ،ل است که عبداهللا بن جعفریمسلم بن عق

از فرزنـدان   یکـ یاست که بـا   يصغر کلثوم ام ایبا او ازدواج کرد  ينب کبریز

 ين صـورت و بـر فـرض صـحت انتسـاب قبـر      یـ ل ازدواج کـرده بـود؟ در ا  یعق

بـه شـام و    کلثـوم  ام ن دویـ آمـدن هـر کـدام از ا    ،کلثـوم  ام ه بهیدر راوموجود 

 بـر صـحت   یمبن یلیما دل .د استیبع امااگر چه ممکن است،  در آنجا، انوفاتش

 1م.یآن هم ندار یبر نف یمبن یلیم، اگر چه دلیآن ندار

ـ  یاهللا محالت حیخ ذبیعالمه ش. 2  يو اسـت.  ق.  ه 1331 سـال  متولـد  کـه  یتهران

 د: یگو یم

 ينـب کبـر  یاست که ظاهراً در شام دفن شـده و بـه ز   یهمان کس ينب صغریز

او در «: اسـت  نوشـته شـده  گونـه   نیاز یقبر او نه صخر يبر رواست. مشهور شده 

عنـوان  بـه   ،تیـ ران اهـل ب یهمراه اسـ به سپس  .ل بودیهمراه محمد بن عق ،کربال

بـن   ةجعـد نـه بازگشـت و فـراس بـن     یبه مداز آن پس  .به سمت شام رفت ریاس

 2.»او را به ازدواج خود درآورد ،یالمخزوم هریهب

از  پـس  يو اسـت.  ق.  ه 1377سـال  يامتوفـ  که د جعفر بحرالعلومیعالمه س. 3

                                                           

 .٢١٠ص ، ٣٢ج ، ةالشيعأعيان  .١

 .٣١٦، ٤ج ، ةالشريع  رياحين .٢
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بـه شـام   اش  نه و سفر عبداهللا بـن جعفـر بـا خـانواده    یمد یقحطه دربارگفتن  سخن

 باشد ينب صغریمتعلق به ز ]،شام در[ فیشر بارگاهن یاحتمال دارد که ا«د: یگو یم

 1.»است 7مؤمنان امیردختر  ،کلثوم امه یکن يداراکه 

سـاکن  و  یعامل نیمالد محسن ایفرزند عالمه سکه ن یماالب فاضل حسن یاد. 4

کـه در   یاسـت کسـ   معتقـد ، بـزرگ ه عالمـ  ،ت از پـدرش یبه تبع . وياست روتیب

را در کتـابش  مطلـب  ن یو اا .است ينب صغریمدفون است، همان ز  هیراو يروستا

 2است. آورده »  المعارف  ردائر«

 گروه چهارم

ه دفـن  یراو يروستاکه در  یکس ،اند ح کردهیکه تصر یعه و سنیاز ش یدانشمندان

و دو  3زهـرا   مـادرش فاطمـه   و اسـت  7مؤمنـان  امیـر دختـر   ،ينب کبری، زاست

 چهـار  يدارا يو .عبداهللا بن جعفر اسـت  ،و همسرش، 7نیحسن و حس ،برادرش

ـ اسـت. در ا  کلثـوم  امعبـاس و   ،عـون  ،یعلهاي  به نامعبداهللا بن جعفر فرزند از  ن ی

امی اسـ که  ،هستند یعه و سنیش ياز علما ،قیعلم و تحق ،هل فنز اا یبزرگان ،گروه

در  ،دگاهشـان یکامـل د  اتیـ همـراه جزئ آنها را به ه نام زندگیو  کنیم آنها را ذکر می

 مباحث آینده خواهیم آورد:

 يامتوف که یدمشق ین محمد بن احمد بن عثمان ذهبیالد سشم ،حافظ بزرگ. 1

 است. .ق  ه 748 سال

 يامتوف که یم بن شداد حلبیبن ابراه یعلن محمد بن یعزالد ،حافظ و مورخ. 2

 در ، کـه »ق  األعـالق « ،کتـابش  خطـی  هدر نسـخ وي  اسـت.  ق.  ه 748 سال

                                                           

 .٢٣٥ص ، ١ج ، المعال  تحفه .١

 .٦٩ص ، ١ج ، عاملي، اإلسالمية ةالشيعيالمعارف   ةدائر .٢
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 . ن موضوع اشاره کرده استی، به ااستموجود  800ه لندن به شماره کتابخان

مصـر در سـال    که متولد يمصر يبوالبقاء عبداهللا بن محمد بدرا ،مورخ عالمه. 3

  است. ق.  ه 847

 سـال  يامتوفـ  که یبن طولون دمشق ین محمد بن علیالد شمس ،حافظ بزرگ. 4

 . است در دمشق ق.  ه 953

 سـال  يامتوف که یم بن محمد دمشقیإبراه سحاقابوا نیالد برهان ،حافظ بزرگ. 5

  است. ق.  ه 900

 است. ق.  ه 1035 سال يامتوف که یشافع ین محمود بن علینورالد یقاض. 6

 اسـت.  ق.  ه 1142 سـال  يامتوفـ  کـه  یدمشـق  ینابلسـ  یعبدالغن یحنف هیفق. 7

 ده را دارند کـه ین عقیز همی، نق.  ه 768در سال ، یدمشقگانه  هفتان یقاض نیهمچن

 ند از: ا عبارت

 . یدمشق يأفند یبن مصطف یمصطف ،تالقضا یقاض. 8

 شهر بعلبک.  یقاض ،میل بن ابراهیخل یقاض. 9

 . ر عسکر یاز اهال ،یبن ناج یعل یقاض. 10

 . یدمشق ینین حسیونس بن نورالدید یس یقاض. 11

 . ین حنبلیبن عزالد خ محمدیش یقاض. 12

 . یم دمشقیابراه یقاض. 13

 . یدمشق ینید محمد عجالن حسیس یقاض. 14

مرقـد  دادن ز بـه صـحت نسـبت    یعه نیش ریاخهاي   سدهبزرگ  ياز علما یگروه

اند کـه   اعتراف کرده 7مؤمنان امیردختر ، 3نبی، به زوجود دارد راویهدر که  ینبیز

 ند از: ا عبارت

  است. ق.  ه 1319 سال يامتوفکه  یانیخ حسن آشتیش ،ه بزرگیفق. 1
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 ق.  ه 1312 سال يامتوفکه  ینجف يرازیرزا حسن شیامام مجدد م ،ه بزرگیفق. 2

  است.

 يامتوفـ  کـه  یتهران یکن یعل رزایم ،شیزمان خوهاي خ فقیبزرگ و شه عالم. 3

 .است يخ انصاریاز شاگردان ش و ق.  ه 1306 سال

 ق.  ه 1308 سـال  يامتوفـ  که ین کاظمیخ محمد حسیعالمه ش ،ه بزرگواریفق. 4

 . است شرفادر نجف 

 ق.  ه 1312 سـال  يامتوف که یمحمد حسن خان مراغ رزایم ،مورخ پژوهشگر. 5

 است.

 ق.  ه 1326 سـال  يامتوف که یتهران يراز یعلن بن یخ حسیش ،ه بزرگواریفق. 6

  .است

 سـال  يامتوفـ  کـه  یطبرسـ  ينـور  ین بن محمد تقیخ حسیش ،محدث بزرگ. 7

  است. ق.  ه 1320

 .است ق.  ه 1354 سال يامتوف که ید حسن صدر کاظمیس ،ه محققیفق. 8

  است. ق.  ه 1365 سال يامتوف که ین نجفیخ محمد حرزالدیش ،بزرگه عالم. 9

 سال يامتوف که ین کاشف الغطاء نجفیخ محمد حسیعالمه ش ،مصلح بزرگ. 10

  است. ق.  ه 1373

ـ  ، کـه ین عـامل یالـد  ن شـرف ید عبدالحسـ یسـ  ،مجاهـد ه عالم. 11  سـال  يامتوف

  است. ق.  ه 1373

 سـال  يامتوفـ  کـه  میحک یید محسن طباطبایس یاهللا العظم تیآ ،ه بزرگیفق. 12

  است. ق.  ه 1390

 سـال  يامتوفـ  کـه  ینجفـ الد عبـدالرزاق المقـرم   یعالمه س ،پژوهشگر بزرگ. 13

  .است ق.  ه 1391



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٥٢

  چهارگانههاي  گروههاي   ديدگاهبر  يمرور

در  دفن شـده اسـت، حـال     هیراو يروستاکه در بود  ییبانودرباره  ها دگاهیدن یا

 .مینک می ها را مرور دگاهیدن یا، گریبار د نجایا

 گویند، صریح است. آنان میدگاه آنان ید د گفت کهیبا گروه اولنظر در رابطه با 

مردم از نظـر نسـب بـه    ترین  کیو نزدبیت  اهل از، کلثوم ام ،راویهدر مدفون  يبانو

ن مزار یکه اژه یو به ؛ستیننظر گروه دوم  کننده ینف ،دگاه آنانیدن یا .است، 9امبریپ

سـه  ینف بـانو بوده و  7یب، بنت علنیز کلثوم ام، معروف به مزار يهجر از قرن دوم

 ارت کرده است. یز ق.  ه 193در سال آن را  ،زین

آنـان   .سـت ینوارد ر آن ب یچ اشکالیه وموجه است  یدگاهید ،دوماما نظر گروه 

 اما ؛است 7مؤمنان امیربنت  ،نبیز کلثوم امکه در آنجا دفن شده،  یکس گویند، می

 ی، سـخن . ایـن ادعـا  دوم با او ازدواج کرد   فهیاست که خل یشان همان کسیاند ا گفته

کـه   نه اتفاق نظـر دارنـد  ین زمیدر امورخان  .قت نداردیه است و حقیپا یموهوم و ب

عاص بر   بن دیدر زمان حکومت عمر و حکومت سع ،بود همسر عمر ی کهکلثوم ام

 .شدع دفن یافت و در بقیوفات  1ق.  ه 54سال  در، نهیمد

بت یعد از مصـ که بم یبدان ینبیشان را همان زیا که نداردوجود  یهیوجترو  ازاین

 کـه همراهـی کنـیم    یم با کسـان یاگر بخواه .افتیدر شام وفات  ،7نیبرادرش حس

 بوده 7نیوامام حس 7دو برادرش امام حسنشان در عهد یزمان وفات ا ،ندیگو می

 ؛ذکر کرده است نهیدر شرح نهج البالغه، وفات او را در مد یبحران ،د گفتیبا است،

  تواند در شام دفن شده باشد؟ میاو  حال چگونه

 ،ينب صغری، همان زراویهدر   شده دفن يبانوگروه سوم نیز این است که دگاه ید

                                                           

الفيحـاء فـي    ةالروضـ  مهذب؛ ١٦، ص ١٣، ج ةالشيع  أعيان ؛١١٤ص ، األبصار نور ؛٨١ص ، ٢ج ، تاريخ ابن عساكر .١

 .١٩٨ص ، اهللا موصليبن خيرياسين ا، تواريخ النساء
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ل، سـپس  یـ است که بعدها بـه ازدواج محمـد بـن عق    ياز همان مادر، 7یدختر عل

د گفت یبانیز نظر گروه سوم در رابطه با . آمد در یخروممره یفراس بن جعده بن هب

که گمان کردنـد   یهنگام ،آنان زیرا ؛است یبرگرفته از اجتهاد شخص آنان، دگاهید که

احتمال  تواند در شام دفن شده باشد، ی، نم3از فاطمه 7ینب، دختر علیز کلثوم ام

 آنـان  .بـوده اسـت   کلثوم اماش  هیاست که کن ينب صغریزهمان نب، یدادند که آن ز

ـ  تازگی ، بهدگاهیدن یا ؛ همچنینندارند یخیشاهد تار گونه چیه ،خود يادعا يبرا ه ب

 هستند. معتقد آن به  ،معاصر بزرگان سرشناساز  یگروه تنهاوجود آمده است و 

از جهـات مختلـف،    ،دگاه آنـان ید د گفت کهیبانیز نظر گروه چهارم در رابطه با 

ن و امحققـ  ،از مورخـان بـزرگ   ،دگاهیـ دن یـ صاحبان انکه یبر اعالوه  .ح استیصح

هـاي  ن فقیو همچنـ  یان دمشـق یقاض ،یناج ،ابن طولون ،یهمچون ذهب یاساننکارش

م یخـواه ن بـاره  یدر اشان را یعبارات ا نیععه هستند که ما یشر یاخهاي   سده بزرگ

 آورد. 

 نظرات ن همه يبدر ك شتردگاه ميد

 يکـار چنـدان دشـوار   گفته بنگریم،  پیش گانهچهارهاي   دیدگاهاگر ما به دقت در 

بـر  شتر آن بزرگـان،  یکه ب راچ کنیم؛جمع  نهیزمک یرا در  نظرات آنه هم ست کهین

و  کلثوم ام  هیکن ينب دارایشام دفن است، همان زه یکه در راو یکه کس این باورند،

ن یـی تعدر رابطه بـا  ، داردوجود ن باره یدر اکه  یاختالف اما .است 7یدختر امام عل

، متعلق مزارن یاکنند  انکار میکه  یکسان ه است.ینام و کنآن است که صاحب  ییبانو

ـ بر ا یاست، انکارشان مبتن 7یدختر عل ،ينب کبریبه ز  يبـانو کنیـه  ن اسـت کـه   ی

شـان اثبـات   یبرا مطلـب ن یاگر ا . پساست نبوده کلثوم ام، 3نبیحوراء ز خردمند،

 ماند.  ینم یانکار باق يبرا يگر موردید شود،
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 کلثوم امبه  7ينب کبریزمکّنا بودن گفتار دوم: 

أب هاي   له واژهیبه وس، ا خاصیعلم به ضم کاف، آن است که قبل از اسم ، هیکن

 .اسـت  مسـتحب  يارذگـ  هیکن الحسن. أم و کلثوم امالحسن،  یهمانند: اب د.یآ می مأا ی

 ز آمـده یـ ث نیحـد در  زشت است.هاي   از لقب ،هیعلت آن هم دور شدن صاحب کن

 يریجلـوگ  ،بر آنهـا القاب زشت گذاشتن م تا از یده یه میکودکانمان کنبه ما « :است

 ».شود

ـ کن 9حضرت رسول اکرم ـ ن 7مؤمنـان  امیـر  گذاشـت. القاسـم  اباخـود را  ه ی ز ی

ـ روا. در داشتنده یکننیز  :ائمه اطهاردیگر  .اش ابوالحسن بود هیکن ثبـت شـده    اتی

، 3ينـب کبـر  یز خردمنـد،  يبانوه یکن اما .ها بوده استیاب ما، 3زهراه یاست که کن

 نکهیجز ا .اند ن باره ساکت بودهیا در ،شناس نسب يعلما .وسته در ابهام بوده استیپ

اسـت   ی. او تنها کسـ ه استالحسن بود ما، 3نبیزه یکند کن می ادعا ،نسابهه ابن عتب

هـا   در کتاب بارهاالحسن بود،  ما، 3نبیزه یاگر کنگمان  بی. کند یی میادعا چنینکه 

ن یـ هـم کـه ا   يگریم. هرکس دیابی یه را فقط در کتاب ابن عتبه مین کنیا اما ؛آمد یم

 . درنتیجـه ده اسـت نمـو  پیـروي ادعا کرده، از ابن عتبه نسـابه   3نبیز يه را برایکن

  1».ایم نبرده یپه ین کنیا قتیحقبه «د: یگو یه مین کنیهنگام ذکر ا ،ينقده عالم

 ،نااز محققـ  یگروه يابر ماند. نمی یقت مخفین حقیا بر پژوهشگر کنجکاو،اما 

ات یـ رواچرا که  ؛بوده است کلثوم امه یکن يدارا، 3ينب کبریکه ز است ثابت شده

 يبـرا ا ر ین اسمیچنخودش ، 9داللت دارد که رسول اکرمن موضوع یا بر ،موجود

بعـد از والدت   ،جبرئیـل کـه  اسـت  آمـده   یدر حـدیث  .نمود انتخاب 3ينب کبریز

این فرزند «و فرمود:  او رساند هسالم خداوند جلیل را ب ،بر پیامبر نازل شد 3نبیز

                                                           

 .١٧ص ، يزينب الكبر .١
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 1. »کن يگذار را زینب نام

کـنم و   یت مـ یبان امتم وصیحاضران و غاه به هم«آمده است:  يگریث دیدر حد

 اش خالـه   هیچرا که او شـب  ؛ن دختر را احترام کنندید که ایخواهم به همه خبر ده یم

 2.»است کلثوم ام

، سـت ا  داده ایشـان ه را بـه  یـ ن کنیخودش ا 9اکرم پیامبرتنها  نه ،ياحتمال قوبه 

ثابت شـده اسـت،   ن موضوع ی، ار و ابن بطوطهیابن جباز ت یبه روا یثیبلکه در حد

و  ةيـنـب التقيا زيـك يالسالم عل«است:  آمده 3نبیزخردمند،  يبانوارت یدر زبنابراین 
 کلثـوم  ام يزکـار و سـالم بـر تـو ا    ینـب پره یز يسالم بر تـو ا «؛ 3»ةيلنقا كلثوم مأا يك يالسالم عل

 ».دامن پاك

اي  گونـه  به .باشند کلثوم ام هیکن يدارا، 3دو دختر زهراهر ندارد که  یچ مانعیه

ن یهمـ  يدارا ،7یامام علاز فرزندان چهار دختر  است،ت کرده یروا نیمالا دیس که

شتر از یک خانه، بیدر  یصاحبان اسم عل ،ندارد یچ مانعیکه ه همچنان 4اند. بوده هیکن

ـ  یهنگام ،ت شده استیکه روا چنان .باشند نفرک ی نـه  یمد یکه مروان بن حکم، وال

بـه نـزد او   «فرمـود:   7نیبـن حسـ   یبه حضور فراخواند. علش را یشد، جوانان قر

اسـم  « د:یسپس پرسـ  ».نیبن حس یعل« :گفتم »ست؟یاسمت چ«: گفتمروان . »رفتم

ـ «: او در ادامه گفت .»یعل« :گفتم »ست؟یبرادرت چ ه ! پـدرت نـام همـ   یو علـ  یعل

 ن موضوعیاو  ،پدرم رفتم يسپس از نزد او به سو ».!گذاشته است یانش را علفرزند

اگـر   پوست. دباغ ،5ابن زرقاءن فرزند یبر ا نینفر«شان فرمود: یش نقل کردم. ایرا برا

                                                           

 .١٧ص ، يزينب الكبر .١

 .٢٠ص  ،ةالخصائص الزينبيو ؛ ١٣٦ص ، المذهب  الطراز .٢

 .٧ص ، المذهب  الطراز .٣

 .١٧٠ص ، ٢ج ، الوسائل .٤

 .٣٤٠ص، ٢١ج، البروجردي أحاديث الشيعة، السيدجامع  .٥
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  1.»بگذارم یرا عل آنها  فرزند هم داشتم، دوست داشتم اسم همهمن صد 

ن موضوع یاز انبود، محترم خواننده  يبرا ن موضوعیاشدن  یاگر ترس از طوالن

 گـر یبـه کتـاب د   میکن می ن بحث را موکولیااما  ؛میگفت می به صورت مفصل سخن

نکـات  تـرین   هـم ماز  یبعضجا نیدر احال  .»کلثوم مأحوال أ یالعقد المنظوم ف« خود،

 يبـانو ه یـ وجود دارد کـه کن  يادیز و شواهد لیم. دالیآور یرا من موضوع یا هدربار

 بوده است. کلثوم ام، 3نبیز خردمند،

  3حضرت زهرا دخترترين  بزرگ ،کلثوم ام شاهد اول:

، 3دختـر زهـرا  تـرین   انـد کـه بـزرگ    عه گفتهیاز بزرگان اهل سنت و ش یگروه

را  موضوعن یب این ترتیبه هم ،نامورخ بیشتراست و   بوده 3نبیسپس ز ،کلثوم ام

  :میآور یرا م آنهااز  یبعض یماسانجا یما در اکه  ،اند ذکر کرده

 . 91و  88ص ص، 2ج  ،»ر أعالم النبالءیس«در  )ق.  ه 748 (م یدمشق یذهب .1

 . 246، ص 2ج  ،»عابیاالست«عمرو در ابو .2

 . 29، ص 3ج  ،»الطبقات«ابن سعد در  .3

 . 82، ص 1ج  ،»اتیبالوف یالواف«در  ين صفدیالد صالح .4

                                                           

مأموريـت يافـت کـه از حسـين بـن      از طـرف يزيـد   ، پس از آنکه معاويه مرد، وليد بن عتبه که فرماندار مدينـه بـود   .١

با يزيد بيعـت کنـد،    خفاهمانند من که نبايد در  يهمانا شخص«در جواب فرمود:  7اما امام ؛بيعت بگيرد 7علي

بيعت فراخوانديد، مرا هم با مـردم   يمردم را برا وقتي کهفردا  .و در اجتماع مردم باشد که بيعت آشکاراد دوست دار

. »يبـرو  يتـوان   مي« :و گفت کرد يوليد بن عتبه نظر امام را پذيرفت و عذرخواه .»کنيم بخوانيد تا همه با هم بيعت

اگر حسين از ايـن مجلـس بـرود،    «خطاب به فرماندار مدينه گفت:  ،مروان بن حکم که در آن مجلس حضور داشت

بـه خشـم آمـد و     7حسـين  . امـام »بيعت کند يا گردن او را بزنبايد يا ؛ کن ياو را زندان .يافت يديگر او را نخواه

؟ بـه خـدا   يدستور قتل مـرا صـادر کنـ    يخواه يتو م !پسر زرقاء (زن بدکاره) يبر تو ا يوا«خطاب به مروان فرمود: 

اگـر تـو    .زمين را با خونش سيراب خـواهم کـرد   ،کند يا چنين اراده ياگر کس ي.ا سوگند! دروغ گفته و کور خوانده

پسـر زن   يزرقـاء بـه معنـ    ابناز اين رو ». يگوي ياگر راست م ،ن مرا بزنپس برخيز و گرد، چنين شود يدوست دار

 (مترجم). است که به مروان بن حکم نسبت داده شده است. يتوصيفو  است بدکاره
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 . 91، ص 3ج ، »الذهب مروج«خ خود یدر تار يمسعود .5

 . 210ص  ،»المعارف«در  ينوریبه دین قتبا .6

 . 83، ص 2ج  ،»نیمقتل الحس«در  یخوارزم .7

 . 2ص  ،»  « «در  یوطیس .8

ـ الر« و ،151ص  ،»نیالثمـ   السمط« بدر کتا ين طبریالد محب .9  ،» اض ی

 . 333، ص 2 ج

 . 114، ص »نور األبصار« در يمصر یمؤمن شبلنج .10

 . 158ص  ،»األنوار مشارق«در  يمصر يحسن عدو .11

 . 11ص  ،»نبیز ر در  یاحمد فهم .12

  .»هبالطراز المذ«و  »أسرار الشهادات«در  يآقا رمضان دربند .13

ـ ، اعقیـده هسـتند   همگان بر آن همکه  مطلبی اما  خردمنـد،  يبـانو ن اسـت کـه   ی

ابـن   ،89، ص 6ج  ،خ خودیدر تار يطبر است. 3دختر زهرا ترین  بزرگ، 3نبیز

لقـب   ،314، ص 4ج  ،»    «  «و ابن حجـر در   158، ص3، ج خ خودیر در تاریاث

 کلثـوم  ام« :دیـ گو یبعـد از آنکـه مـ    یوطیسـ  .انـد  ذکر کـرده  3نبیز يرا برا يکبر

سـال   پـنج نـب،  یز«کند که  یح میتصر يگرید يدر جا ،»استدختر زهرترین  بزرگ

 :آمده اسـت  685، ص 2، ج »نیالسبط یمعال«در  .»افتیقبل از وفات جدش والدت 

بـاور   تـوان  مـی  حال چگونه .»افتیوالدت  ،سه سال قبل از وفات جدش ،کلثوم ام«

در سـال  تر باشـد؟ او   شان بزرگینب، از ایز خردمند يبانوخواهر  ،کلثوم ام که کرد

کـه  اسـت  بـوده   یفه دوم ازدواج کرد، دختر کـوچک یکه با خل یسال یعنی ،.ق  ه 17

 1ده بود.یبه سن بلوغ نرسهنوز  ،در آن زمانگفته شده  یحت

                                                           

 ٨ص صـ ، قات ابن سـعد طب ؛١٧٠ص ، يذخائر العقب ؛٧٧٢ص ، ٢ج ، االستيعاب ؛١٩٨ص ، الفيحاء ةالروض  مهذب .١

 .٢٥٧ص ، ٤ج ، أعالم النساء ؛٢٠٥ص ، الجوزيابن ، سيره عمر ؛٤٦٤و 
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حسـن قاسـم    کـه اي  گونـه  بـه  ؛تر بود از او بزرگ ،3نبیست که زین یپس شک

ـ در ا 1.»تـر بـود   بـزرگ  7نیک سال از برادرش حسـ ینب، یز« :دیگو یم يمصر ن ی

اسـت کـه    ینب، همان کسـ یز خردمند يبانونکه یست جز قبول ایناي  ه چارصورت 

تـر بـوده، مرادشـان     بزرگ کلثوم ام ،اند که گفته یبوده است و کسان کلثوم اماش  هیکن

 ،انـد  هبود کلثوم امه یکن يدارا، 3دو دختر زهرا نکه هریبه علت ا اما .باشد می نبیز

ـ  با کـدام  ،فه دومیست که خلین مشخص نیهمچن ش آمده است.ین اشتباه پیا ک از ی

 آن دو ازدواج کرد. 

عبـداهللا بـن   ، 3نبیز يپسر عمو«د: یگو ینب میز نامه زندگی بارهدر يابن انبار

ـ    کلثـوم  ام با خـواهر او  ،نیالجناح يار ذیجعفر ط  شـان یا یازدواج کـرده بـود و وقت

ـ ابـدون شـک   . »ازدواج کـرد  3ينـب کبـر  یافت، با زیوفات  ـ  ،هیـ ن نظری  و یجعل

همسـر   ،کلثـوم  ام نه اتفاق نظر دارنـد کـه  ین زمیدر ان اکه مورخرا چ 2مردود است.

آغـاز   ق.  ه 49که از سـال   ـ  نهید بن عاص بر مدیدوم، در زمان حکومت سعه فیخل

 بعد از وفات ،اگر عبداهللا بن جعفر .افتیوفات  ـ ادامه داشت ق.  ه 56و تا سال  شد

 54تا سال ، 3نبیکه زاست ن یآن ا يازدواج کرده باشد، معنا 3نبیبا ز ،کلثوم ام

بدون شـک باطـل    ،هینظرن یا کهبدون همسر بوده  ،کلثوم امسال وفات  یعنی، .ق  ه

 است. 

آنکـه   حـال  ؛بـود  کلثوم ام هیکن يدارا ،نبیست که زین نیجز ا ،ن اشتباهیعلت ا

 کوچـک  یدخترککه  ی، هنگامیسالگ هفده سن است که در یکلثوم امر از یشان غیا

بـه   ،فـه یدر آمد و بعـد از قتـل خل   ، عمردوم هفیبه ازدواج خل ،بود سال و کم سن و

به ازدواج محمد بن جعفر و بعد از فـوت   ،يازدواج عون بن جعفر و بعد از فوت و

                                                           

 .٣٠ص ، 3زينب ةالسيد .١

 .١٠ص ، ٥ج ، ةالتوفيقيالخطط  .٢
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منظور او روشن است که عبداهللا بن  1.به ازدواج برادرش عبداهللا بن جعفر در آمد ،او

ان چرا که ازدواج همزم ؛است م کلثوم ازدواج کردهأبا ، 3نبیعد از وفات زب ،جعفر

ـ امباحـث آینـده بـه بررسـی      ست. مـا در یز نیبا دو خواهر جا خـواهیم  ن ازدواج، ی

 پرداخت.

 کلثوم امات يكثرت روا دوم: شاهد

ـ ین دهیپوش ،ثیره و حدیسمتبحر در و  رتیبصابر پژوهشگر ب تـرین   شیست که ب

 ؛ بـه اسـت  کلثـوم  ام اسـم ، آمده يکه به عنوان راو 7یدختران امام عل نیدر باسم 

و اخبـار   3احوال حضرت زهـرا سخن گفتن از  به هنگام بارها ،ن اسمیکه ا يطور

آمده است.  »البحار«و جزء نهم  »نیالواعظ «« ،»عیعلل الشرا«در ، 7مؤمنان امیر

 ما .ستین کلثوم ام اتیرواک دهم ی، است ت شدهیروا 3نبیکه از ز یاتیروا یحت

، 3نـب یز خردمنـد،  يبـانو ن است کـه  یا ،ثابت شدهن باره یکه در اآنچه  ،میدان می

ـ  ترین   و عالم 3حضرت زهرا دخترترین  بزرگ تـرین   معـروف  و 7یدختر امـام عل

 آنان بوده است. 

ابـت خـاص   ین 7نیاز امام حسـ  3زینبشده است که ت یخ صدوق روایاز ش

 :گفتـه اسـت   يطبـر  .کردنـد  یبـه او مراجعـه مـ    ،حـالل و حـرام  داشت و مردم در 

ـ ا 2.»ت کرده اسـت یروا 3از مادرش زهرا يادیات زیروا، 3نبیز« بـه آن  امـر  ن ی

خ جعفـر  یشـ  اسـت.  3ينـب کبـر  یزخردمند،  يبانو، همان کلثوم ام علت است که

 3نـب یز خردمنـد،  يبانون، همان ادر زبان محدث کلثوم ام کهکند  یح میتصر ينقد

 يصـغر  ایـ  یوسط انندهم يدیکردند، ق یشان را اراده میر ایچرا که اگر آنها غ ؛است

                                                           

 .١٥٨ص ، األنوار  مشارق .١

  .٩٧ص ، يالكبر  زينب .٢
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در نـزد   کلثـوم  ام از اسم سخن گفتنهنگام به که  يتصور 1آوردند. یم شاسم يبرا

ـ است. دال 3نبی، همان زردیگ می شکل نامحدث ـ ن يگـر یل دی ـ ااثبـات   ياز بـر ی ن ی

 م کرد. یاشاره خواهبه آنها  يدر مباحث بعدوجود دارد که  موضوع

  7صادقجعفر امام دادن  شهادتسوم:  شاهد

ا حـزام  یـ که حذلم اي  هخطب کهاست  ت شدهیروا یسنو  عهیشاز  ياخبار متواتر

اسـت) در کوفـه    نفـر  کیـ  يراو اسـت، امـا   ختلفکلمات مجه (یا خدی[یا حذیم] 

است  7یدختر عل ،نبیحوراء ز خردمند، يبانو، متعلق به همان است ت کردهیروا

 ندارد.  نه وجودیزمن یدر ا ياختالف نظرگونه  هیچ و

ـ الابـن نمـا    ،ابن طـاووس  ،)»حتجاجالا«صاحب ( یطبرس طائفـه و  الخ یشـ  ،یحل

ک یم بـن شـر  یاند کـه حـذ   ت کردهیروا ،واحد يبا عبارات گوناگون و معنا ،جاحظ

 د: یگو یم ياسد

زن چ یقسـم هـ  به خـدا   .گفت یدم که سخن میرا د 7یدختر عل ،نبیز يروز

 بـن  یعلـ  ،مؤمنـان  امیـر کـه از زبـان    ییگو ام. هدیرا سخنورتر از او ند یپاکدامن

حـبس شـد و   هـا   . به مردم اشاره کرد، نفـس رفتگ یم انش راسخن 7طالب ابی

 کند.  یشان خطبه خواند... و خطبه را تا آخر نقل میها ساکت شد، سپس ا صدا

 ،شـان ینـد کـه اسـم ا   ا دهنمـو ح یتصر ،اند کردهان ین را بیکه ا یدانشمندانآن   همه

 ،اسـت  ينـب کبـر  ینب، همـان ز ین زیکه ان باره یدر ااست و  7یدختر عل ،نبیز

  .وجود نداردن آنها یدر ب ينظر اختالفگونه  هیچ

را به سـه سـند   آن خطبه  )ق.  ه 280 (م يفور بغدادیطاهر بن ط یاحمد بن اب اما

 .شـود  یمـ  یمنتهـ  يم اسـد یا حـذ ی يه حزام اسدب ،که دو سند آن کند یان میگر بید
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 د: یگو یاو م

كأهنـا تفـرغ  ،واهللا أنطلق منهـا ةتقول فلم أر خفر يو ه ،بنت عيلّ  كلثوم أم سمعت
 .نياملومنريمأعن لسان 

زن چ یهـ  !بـه خـدا قسـم    .گفـت  یمـ سـخن   دم کهیشن 7یبنت عل ،کلثوم اماز 

 مؤمنـان  امیـر از زبـان  کلمـاتش  کـه   ییگو ام. هدیرا سخنورتر از او ند یپاکدامن

   .شد می خارج 7طالب ابی بن یعل

 د: یگو می يگریدر سند د

واهللا أنطلق منها و كـأنام  ةخفر و مل أر كلثوم أم تيرأ ي:ريبن محار البص یيحيأخربنا 
  . ...ني املؤمنريلسان أم یتنطق عل

چ یهـ  ،خـدا قسـم  به دم، یرا د کلثوم امکند:  می تیروا يریبن حمار البص ییحی

 بـن  یعلـ  مؤمنان امیرکه از زبان  ییگو ام. هدیرا سخنورتر از او ند یپاکدامنزن 

   گفت. یسخن م 7طالب ابی

 فـور یگر از ابـن ط یبا اسناد د و تین، با سه روایشیات پیرواتمام سه یحال با مقا

شود  یروشن م یخوب بهما  ي، براوجود داردهم  7ت امام صادقیآنها روان یبکه در 

ـ ترد و چ شکیکه بدون ه  خردمنـد،  يبـانو ، همـان  کلثـوم  ام از 7مـراد امـام   ،يدی

منظـور  شـک ندارنـد کـه     ،یعه و سـن یش يچ کدام از علمایاست. ه 3يکبر نبیز

زبان،  یگونه بالغت و روان نیا .بوده است 3ينب کبری، زکلثوم ام از 7صادق امام

 :کند یثابت مامر ن یپس ا شان بوده باشد؟یر ایتواند مربوط به غ می چگونه

 .نب بوده استیز خردمند، يبانوه ی، کنکلثوم ام :اوالً

بـه هنگـام    ،میقـد  يعلمـا است، ذهـن  هم گفته  ،يکه عالمه نقد طور همان :اًیثان

 . شده است یم 3نبیحوراء ز خردمند، يمتوجه بانو ،کلثوم ام سخن گفتن از

ر یـ غ جه آن خطبهیدر نت .است متفاوت 3ينب کبریز با خطبه کلثوم ام  خطبهاما 
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ـ آن خطبه،  آغازاند و  ت کردهیروا گرانیدو  يم اسدیاست که حذ اي خطبهاز   نیچن

در  یاهـل کوفـه، بـد عـاقبت     يا« ؛1»ناً و قتلتمـوهيخـذلتم حسـ .سوءة لكم ةهل الكوفأا ي«است: 

ابـن طـاووس و   ن خطبه را یا. »دید، سپس به قتل رساندین را رها کردیاست. حسانتظار شم

 2.اند ت کردهیابن نما روا

: است د عبدالرزاق مقرم گفتهیمرحوم س ،که پژوهشگر بزرگامر همان است قت یحق

 3يکبـر  نبیاز کالم ز یست، بلکه جزئین اي جداگانهمستقل و   خطبهتنها  نه ن خطبه،یا

ان یالب«و جاحظ در  »یمالألا«در  یخ طوسیش ،»حتجاجالا«در  یطبرس رو ازاین. بوده است

ز یـ و مقـدار آن ن  ،انـد  ردهذکـر کـ  آن را  3سـان ینو فقط مقاتل و اند اوردهینآن را  ،»نییو التب

بود، حتماً  3نبیزه مانند خطب یمستقل ، خطبه اگر آن خطبه .ستین ترشینصف صفحه، ب

ـ زیاو در مجلس  يبرا اي خطبهچ یه ،کس هیچ اما شد. می ادیار یبساز آن   نکـرده د ذکـر  ی

ـ به صورت مستقل ب ،7نیبن حس یو عل، 3ينب کبریزه که خطب یدرصورت ؛است ان ی

 هپس خطبـ است.  یبالغت در زبان عربهاي   نمونهترین   و جالبین بهتر از که شده است

کـه  اسـت  بـوده   3ينـب کبـر  یزه خطبـ همـان  اسـت،   کلثـوم  ام مذکور که منسوب به

 اند.   جدا کرده ]از هم[ را آن ]يها بخش[ سانینو مقاتل
                                                           

، ١ج ، شيخ طوسـي ، أمالي ؛٦٦ص ، األحزان مثير ؛٦٣ص ، ابن طاووس، اللهوف ؛٢٩ص ، ٢ج ، طبرسي، االحتجاج .١
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 ابن طيفور.به نقل از  ،٧٩٨ و ٧٩٧ صص، ٤ج ، فريد وجدي، المعارف

بـا بـه قتـل رسـيدن امامـان       اخبار و روايات مرتبط، ها به گزارش و در اصطالح لغت به معني محل قتلمقتل در  .٣

وقايع اتفـاق افتـاده از لحظـات     ،در آنهاکه  شود مي گفتههايي  کتاببه مقاتل هاي  کتاب .شود مي معصوم اطالق

از زبـان مبـارک خـود     از مـوارد اي  يـا در پـاره   از زبان راويـان و شـاهدان  ، و سادات: ناشهادت براي معصوم

مقتـل  ب)  ؛سـيد بـن طـاووس   ، لهـوف  الف) ند از:ا مقاتل معتبر عبارت ست.به قلم کشيده شده ا، :نامعصوم

 مـال حسـين واعـظ کاشـفي    ، ءالشهدا ةروض د) ؛شيخ عباس قمي، منتهي اآلمال ج) ؛سيد عبدالرزاق مقرم، مقرم

 .  (مترجم)ابوالفرج اصفهاني.  مقاتل الطالبيين
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ـ روااخبار و در  کلثوم ام تكرار اسم چهارم: شاهد ـ  ات مربـوط بـه  ي و كـربال  ه واقع

 امبرين خاندان پراياس

 اسم ،کرباله واقع مربوط بهشتر اخبار یست که در بین دهیپوشبر پژوهشگر محقق، 

 در اکثـر مـوارد کـه   «د: یگو یم يجعفر نقد بزرگوار،خ یآمده است. شبارها  کلثوم ام

ـ ی[ر هـ طم يبـانو ن یهم ،، منظور از آناست آمده کلثوم ام اسم  خردمنـد،  يبـانو  یعن

از  یکـه بعضـ  نیو آن ا شـود  مـی  ن مطلب اثباتیانیز  يگرینه دیقربه ». است ]نبیز

بـه  شـان  یچرا کـه ا  ؛اند ر دادهیینب تغیرا به ز کلثوم ام اسم ،ضمن درج خبر ،انیراو

و در واقـع تنهـا    را بر عهده داشـت  نیحسامام است حرم یو ر یسرپرست ،یطور کل

 1.بودایشان  خانوادهاطفال و  سرپرست

 کـه کند  یاعتراف ممطلب  نیبه ا )ق.  ه 1340 (م یمستوف یعباس قل ،پژوهشگر

ـ  یو بعض اسم ااوقات ب یاست که بعض 3نبی، همان زکلثوم ام ـ کن ااوقات ب نـام   هی

ـ  یگـاه  9امبر اکـرم یـ که پ يطور همانشود.  می هبرد ـ  یاسـم و گـاه   اب ـ کن اب اش  هی

ـ  یگاهز ین 7نیمنؤرالمیاماز و  .دوش یم ادی ،ابوالقاسم ـ  یگـاه  و اسـم  اب ـ کن اب اش  هی

ن شکل بوده یت به همیوضع ،زین :اطهاره ائمدیگر . در مورد دوش یم ادی ،ابوتراب

از  ياریدر بسـ  ،و بـال  مصیبتوارد آمدن ن است که در هنگام یا ز بریعادت ن است.

ـ کن یو گاه، دهند می قرارخطاب را اسم  یگاه ،موارد ـ تأ بـاره مـا در  2را. هی ـ د ایی ن ی

ـ کـه توج  ،م کردیان خواهیاز حوادث کربال را ب ياخبار ،يدر مباحث بعد طلب،م ه ی

 . ماند نمی دهیپوشبر خواننده محترم  ،اش دهیو فا لطفخواهد بود و  یمناسب

  3نبيزو  کلثوم اميکي بودن ر بزرگ ب يح علمايتصر پنجم: شاهد

 يبـانو کنیه  کهاند  اعتراف کردهن موضوع یبه ااندیشمندان، و محققان از  یگروه
                                                           

  .٩٧ص ، يزينب الكبر .١
 .٥٩ص ، الطراز المذهب .٢



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٦٤

 م: یآور می را انآنهاي  از عبارت یبرخنجا یدر ابوده است. ما  کلثوم ام نبیز خردمند

 گـران یدو  يفنـد اال یبن مصطف یاز جمله مصطف ،ان دمشقیهفت تن از قاض. 1

ن ید حسیکه سرا  یوقف يسند ،م کردیذکر خواه يمباحث بعد درآنان را  یکه اسام

 .در شام نوشته بود، امضـاء کردنـد   3هینبیمرقد ز يبرا ق.  ه 768در سال  یبن موس

بنـت   3ينـب الکبـر  یکلثـوم ز   أم«بارها تکـرار شـده بـود کـه:      ،ین سند وقفیدر ا

ـ اه دهنـد  خود نشان ،مطلبن یا. »است 3زهراال  و و ، 7مؤمنان امیر قـت  یحقن ی

ـ به ام یاز قدشان یاو  ،نب بودهیمتعلق به ز ،کلثوم امه یاست که کن معـروف  ه یـ ن کنی

 بوده است. 

نـب  یز«د: یـ گو یمـ ) ق.  ه 1354 (م، د حسـن صـدر  یسـ  ،عالمه مجتهد اکبـر . 2

  1».است کلثوم اماش  هیکن، 3يکبر

  ناسخ«بزرگ دانشنامه مؤلف  ،یسپهر کاشان یتقرزا محمدیم ،پژوهشگر بزرگ. 3

نـب  یات، همـان ز یدر روا کلثوم امکه مراد از است ح کرده یچند بار تصر ،»خیالتوار

 را نقل کرده است.  يو دگاهیز دین يخ جعفر نقدیاست و عالمه ش 3يکبر

کند  یح میتصرمطلب  نیبه ا ،ین محمد بن مرتضید نورالدیس ،محدث محقق. 4

 را مؤمنـان  امیـر خبـر دفـن    ،شـان یاز ا نقل، به که ابن طاووس یکلثوم امکه مراد از 

ه شرف خـارج شـده و جنـاز   انجف  از مؤمنان امیرهنگام دفن  وآن بانو ت کردهیروا

 2است. 7یدختر عل، 3نبی، همان زه استع کردییپدرش را تش

ــه محقــق . 5 ــه ) ق.  ه 1388 (م، یشهرســتانال ق عالم ــد اســت ک معتق

ن آن دو بانو، ی. در بداشت کلثوم امبه لقب م و نبیبه نام زدو دختر  ،7مؤمنان امیر

 هاشـم  بنـی  خردمنـد  يبانوابن عباس او را  .ستکربال يهمان بانو ،تر بزرگخواهر 

                                                           

  .١٨ص ، زينب الكبري .١

 .٣٤ص ، الغري فرحة  ؛٣٧ص ، 3زينب کبري .٢
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1ا آورد.یرا به دن يو ،7نیوالدت حسبعد از دو سال ، 3 و زهرا دینام یم
 

اسـت.   ق.  ه 1340سال  يامتوفباً یتقر که یمستوف یقل عباس ،خ پژوهشگریش. 6

، همـان  کلثـوم  امکنـد کـه    یح مـ یتصـر  ،»المهـذب   الطـراز «در چند جا از کتاب  او

ن باره با ذکر آدرس، یدر ا ش رادگاهید ،نیشیدر مباحث پما و است  3يکبر نبیز

 2م.ینقل کرد

ـ ابـه   ،»  الخصـائص  «مؤلـف کتـاب    ،ين جزائرید نورالدیعالمه س. 7 ن ی

  نسبت داده کلثوم ام که به ییها هیها و مرث خطبهشتر یکه بست ح کرده ایتصرموضوع 

تـرین    يقودگاه، یدن ی) است. ا3نبیز یعنی( محترم ين بانویهم متعلق بهشود،  یم

نـب را  یز، 9امبریاست که پسند ن یا ،هینظر آنه کننددییتأ ن باره است.یدگاه در اید

 3د.نموه یتشب کلثوم ام ،اش به خاله

ـ بـه ا چند بار  ،است) ق.  ه 1369 (م ينقدالجعفر  بزرگوار،خ یش. 8 ن موضـوع  ی

کنیه که ره، ن بایش را در ادگاهیخود، د یدر مطالب قبلز یو ما ن است دهنموح یتصر

4.میذکر کرد ،است کلثوم ام 3ينب کبریز
 

در چند تنها  )، نهق.  ه 1391 (ممقرم الد عبدالرزاق یعالمه س ،پژوهشگر بزرگ. 9

، اسـت  3نبیهمان ز ،کلثوم امکه  است ح کردهیتصر »نیالحسمقتل « ،جا از کتابش

و او همـان   داشـته ک دختر یفقط ، 3است که زهراموضوع ن یشان قائل به ایبلکه ا

5است. کلثوم امنب و همان یز
 

است ح کرده یتصر ،ین احمد المستنبط نجفیالد ید رضیس ،پژوهشگر عالمه. 10
                                                           

  .٩١ص ، 7الحسين  ةنهض .١

 .٢٥ص ، الطراز .٢

 .٢٠ص ، ةالزينبيالخصائص  .٣

 .٦٧ص ، الحرمين ةنزه ؛٩٧ و ١٧ص ص، زينب الكبري .٤

 .٣١٢ص ، مقتل الحسين .٥
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1است.بوده  کلثوم ام ،3نبیز کنیه که
 

ـ  یاستاد محمد سـام  ،پژوهشگر بزرگوار. 11  یعلمـ  مجمـع «عضـو   کـه  دوهانال

  2است.بوده  کلثوم امز ین 3ينب کبریزکنیه  است کهح کرده یتصر ،است »دمشق

  کلثوم ام به 3نبیز اشتهار دهنده ات نشانیو روا اخبارگفتار سوم: 

 کـه دریافتیم  ،7امام صادق شهادت دادنهمراه به  شاهدپنج با پیشین، در بحث 

خ یتارهاي   از کتاب برگرفته اخبار از ياکنون تعداد هم .تاس 3نبی، همان زکلثوم ام

حـوادث   اخبـار مربـوط بـه    در ،کلثـوم  امدارد  می انیکه بکنیم  می میرا تقدو مقاتل 

 است. 3نبیزخردمند،  يبانوهمان در بیشتر موارد کربال، 

 شبههک یپاسخ 

  .میپاسخ ده اي ه پوشیدمبهم و  اشکالبه باید نجا یدر ا

امـا   ؛اسـت  3نـب ی، همـان ز کلثـوم  ام کهکند  ین اخبار، فقط ثابت میا بیشتراشکال: 

 .بوده است 3و زهرا یدختر حضرت علترین  همان بزرگ ،نبین زیکند که ا نمی اثبات

 کـه در اخبـار کـربال آمـده     ینبین زیاکه شک ندارد کس  هیچ ،میما معتقد :پاسخ

 اقتضا ییاصل عقال ،نیعالوه بر ا .استه یمدفون در راو خردمند يبانو، همان است

اگـر   ویـژه  بـه  ـ  هام و غمـوض یم و نه در مقام ایان و تفهیکند که متکلم در مقام ب می

امده یآن ن يبرا يدید باشد و قییآورده باشد که مطلق و قابل تق یم باشد و کالمیحک

؛ چـرا کـه   کنـد  مـی  دایپ بلورفرد تترین  رد و کاملموترین   کالمش در روشن،  ـ باشد

 شود.  میترین فرد  کاملمتوجه  ،يصورت فطره ذهن ب

ـ مق يبه معنامنصرف شدن ذهنی ثابت شده است که  ،از نظر علم اصول اگـر   ،دی

                                                           

 .٢٥٥ص ، يالوفاء و األس .١

 .١٨٣ص ، ١ ، جةاألعالق الخطير  حاشيه .٢
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کـه خـود لفـظ بـه خـاطر کثـرت        ان معنید باشد، به ایاز ظهور آن لفظ در مق یناش

تمسک به لفظ مطلق و مناقشه در  يبرا ییگر جایکند، د یمداللت د یبر مق ،استعمال

ـ  ظهور ن یماند؛ چرا که ا نمی یآن باق ـ مقه در لفظ، لفظ مطلق را بـه منزل د یـ د بـه تق ی

ـ ه کنیـ گر« د:یـ دهد. مثالً اگر امام بفرما یقرار م یلفظ دختـر   ،نـب یزبت ید بـر مصـ  ی

نب، دختر کوچک ین زیفهمد که منظور امام از ا ین جمله نمیاز اکس  هیچ ،»7یعل

 اسـت  اوردهینب نیز يبرا يدیق ،که امامرا ل است؛ چیو همسر محمد بن عق 7یعل

 شود.  یم 3کبري نبیز ،خردمند يبانومتوجه  ،و ذهن ناخودآگاه

ـ ان اخبار، بـر  یدر ا یو کل نب به صورت مطلقیاستعمال اسم زفراوانی   مسـئله ن ی

گونـه   ایـن  .است خردمند يبانونب، همان ین زیمنظور از ا ،شک دونکه بداللت دارد 

سـته  یشا نده و شنونده است؛ پسیگو يابر یحجت قطعک ی خود، دیظهور لفظ در مق

 . ننمایدغفلت نسبت به آن و  کند مالحظهل را ین دلیاخواننده گرامی، که است 

 اولروایت 

و در  دیبه شـهادت رسـ   که در بامداد آن یدر شب 7نیحسکه  ت شده استیروا

 فرمود:  یمبود، رش یشمشکردن  حال آماده

 !كــم لــك بــاإلرشاق و األصــيل    !لـــك مـــن خليـــل يـــا دهـــر أفٍّ 
ده دمــان و ی. در ســپیهســت ياف بــر تــو بــاد کــه چــه دوســت بــد !روزگــار يا

 1. شامگاهان...
                                                           

١.  
 ف لـک مـن خليـلأيا دهـر 

 
 صـيلرشاق و األكم لک باإل

 و طالـب قتيـلأمن صاحب  
 

ـــديل ـــع بالب ـــدهر ال يقن  وال
ــام األإو   ــر ن ــإم ــل یل  اجللي

 
ــ ــل ح ــبيل يو ك ــالک س  س

بـه   ،دمان و شـامگاهان  سپيده از دوستان و خواستارانت را يبسيار بدي هستي. دوست باد که چه اف بر تو اي زمانه! 

و  دهشـ  به خداي بزرگ واگـذار  ،(مرگ)کاراين همانا  ورزي! آنان قناعت نمي جايگزينو هرگز به  دهي کشتن مي

 .(مترجم). ناگزير رهرو اين راه است، اي زندهموجود هر 
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ـ دو  ،آخـر از اول تا ات را یابن یا ،7نیامام حس . امـام  تکـرار نمـود  سـه بـار   ا ی

 د: یفرما یم 7نیبن حس یعل

م کـه  دیـ فهمدم و نموسکوت  ،ه کردمیبه شدت گر ؛دمیشان را فهمیمن منظور ا

 مهیسراسـ د، یرا شنها  ن زمزمهیا 3نبیام ز که عمه یهنگام بال نازل شده است.

مادرم فاطمه  .مردم یکاش امروز م يبتا! ایوا مص«خود را به امام رساند و گفت: 

ــ ــرادرم حســن رفتنــد یو پــدرم عل ــدیاقفــه و بیخل يا ،و ب  »آن بزرگــواران!ه مان

بـه صـبر   او را را آرام نمـود. سـپس    يو و گفـت ت یتسـل  بـه آن بـانو   7نیحس

 يا«: باشـد  می آن از جمله ریکه عبارت ز را به او گفت یو جمالت ،کرد  هیتوص

خواهنـد مـرد و اهـل     ین، همگـ یاد خدا آرام شو و بدان که اهل زمیبا  !خواهرم

 1.»مانند ینم یز باقیآسمان ن

ـ روا ،یو ابوالفرج اصـفهان  یخوارزم ير طبریابن اث  گونـه  ایـن را  گفتـه  پـیش ت ی

ـ   یسـ  ،محدث بـزرگ و ثقـه   اما .اند ت کردهیروا  )ق.  ه 644 (م ید بـن طـاووس حل

ـ روا کلثـوم  ام نـب بـه  یل اسـم ز یث را با تبـد ین حدی، ااسفراینیز ین و و   ت کـرده ی

  اند: گفته

ـ فرشروع کـرد بـه    کلثوم ام  ي! وامـادرم  ي! وایعلـ  يمحمـد! وا  يوا«زدن: اد ی

او را آرام  7نیحس !».اباعبداهللا يپس از تو ا یچارگیاز ب يوا ،نیحس ي!... وابرادرم

هستند و  یها فان اد خدا آرام شو. ساکنان آسمانی اب !خواهرم يا«کرد و به او فرمود: 

 2».شوند یهالك م قیخالرند و همه یم ین میاهل زم تمام

ه و از فاطم 7یدختر عل ،نبیشود که ز یروشن م ،تین دو روایسه ایحال با مقا

ـ در روا کلثـوم  ام ت اول، همـان یدر روا 7نیامام حس خواهر امام حسن و ت دوم ی

                                                           

 .٤٥ص ، ينيلبامقاتل الط ؛٢٣٨ص ، ١ج ، الخوارزميمقتل ؛ ٢٤ص ، ٤ج ، الكامل ؛٢٤٠ص ، ٤ج ، تاريخ طبري .١

 .٢٩ص ، اسفرايني، نورالعين؛ ٣٤ص ، ابن طاووس، اللهوف .٢
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 مسـئله اند و  آورده یدختر عل ،نبیز  ت را دربارهین روایا ،ابن نما و ابومخنف .است

 1و روشن است.آشکار ن خبر، یدر ا ينب کبریزبراي  کلثوم امه یکن

 ت دومیروا

 کند:  یت میمخنف رواابو

فرزنـدم  ه تو درباربه  !خواهرم يا«کرد و گفت:  کلثوم ام رو به 7نیسپس حس

 3نـب ی. ز»ماهه اسـت  ششکوچک و  ينوزادکه چرا  ؛کنم یاصغر سفارش م

بـرو   ؛ده استی، آب ننوشنوزادن یسه روز است که ا !برادرم يا«شان گفت: یبه ا

   2.»کن هیآب ته يا جرعهاو  يو برا

روایت ، 275و نفائس األخبار، ص  259، ص 1ج  ،»معالی السبطین«همچنین در 

ب یـ ن ترتیت را به همیروا نیز این ینیاسفرا و دهش تیروا شکل همینگفته، به  پیش

  است.آورده 

بـا او  اور تـا  یفرزندم را ب !مخواهر يا« :فرمود مه شد ویوارد خ 7نیسپس حس

  3.»ده استین فرزند توست که سه روز آب ننوشیا« :گفتنب یز. »وداع کنم

فرزند  7نیحس«: استه  ن نقل کردین چنیا ،مقرمالد عبدالرزاق یس ،محققه عالم

 4.»ش آوردیش عبداهللا را براز فرزندین 3نبیز .سترا خوااش  هر خواریش

که را چ ؛شود ینموارد  ینیبر اسفرا یطعن و اعتراضگونه  هیچ ،تیروان یا بارهدر

شـود   یمشخص م ،تیروادو ن یاسه یده است. با مقاکرقل ننرا خبر  نیا ییتنها او به

 ت دوم است. یدر روا 3نبیز خردمند، يبانوت اول، همان یدر روا کلثوم ام که
                                                           

چرا كه تنها او نيسـت   ؛مورد طعن نيست ،. أبومخنف در اين مورد٤٩ص ، مخنف، ابومقتل ؛٣٥ص ، مثير األحزان .١

 اند. كرده آن را روايتبلكه ديگران هم  ،استكه اين روايت را نقل كرده 

 .٨٣ص ، أبومخنف، مقتل .٢

 .  ٤٠ص ، نيياسفرا، نيمقتل الحس .٣

 .٢٣١ص ، المقرم، مقتل الحسين .٤
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 ت سومیروا

ها  که زن يطور ؛ها هجوم آوردند مهیبر خ ،ن دشمنایکه لشکراست ت شده یروا

کـرد.   یاز او دفاع مو  هآمد 7نیبن حس ینزد عل، 3نبیزو کودکان متفرق شدند. 

 د: یگو یم مد بن مسلیحم

 بـه همـراه  بـود. شـمر    يمـار یاو در بسـتر ب  .دمیرسـ  7نیبـن حسـ   یعله میبه خ

آن  ».؟یکشـ  ین جـوان را نمـ  یا ایآ«اران شمر گفتند: یاز  یآمد. گروه یگروه

خـود را   3نـب یز .دیکشرون یبخود را ر یو شمش را داشتن قصد کشتن او یلع

 .»د، بعد او رایاول مرا بکش« :انداخت و گفت 7نیبن الحس یبر عل

ـ نو مقرم  يخ نقدیش ،يدربند ،یقرمان ـ رواگونـه   ایـن ز ی در عبـارت   1انـد.  ت کـرده ی

 آمده است:  ینیاسفرا

شـده  ف یضـع  بیماريکه به علت آوردند ن یبن حس یرو به عل ،انیسپس لشکر

گونـه   ایـن  کلثـوم  ام کـه  یهنگـام  .را به شهادت برسانند شانیاخواستند  می بود.

شـان (امـام سـجاد) انـداخت و     یا يرو رد، نقاب از چهره برداشـته، خـود را بـ   ید

او را بایـد   اوران... اگـر یـ  یبـر کمـ   ين همه هتک حرمت، وایا بر يوا«فرمود: 

 2.»دیز همراه او بکشید، مرا نیبکش

اسـت.   کلثـوم  ام نـب، همـان  یکـه ز شـود   مشخص میت، یدو روان یسه ایبا مقا

 . نشده استست، مالمت یت نیروان یاه کنند نکه تنها نقلیز به خاطر این ینیاسفرا

 ت چهارمیروا

 يکه پنج زن رو وجود داشت يبلند روزنهدر بازار دمشق، است که ت شده یروا

ـ کـه بـه سـر بر    یهنگـام  .ز بـود یپشت نگوژ یزنریپ ،ن آنهایب قرار داشتند. درآن  ه دی

                                                           

 .٣٧١ص ، المقرم، مقتل الحسين ؛١٠٩ص ، يزينب الكبر ؛٢٥٧ص ، ةالشهادأسرار  ؛١٠٨ص ، تاريخ القرماني .١

 .٤٧ص ، 7الحسين  نور العين في مشهد .٢
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از  3نـب یزد. ز 7نیداشت و با آن به سـر مبـارك حسـ   بر ید، سنگیرس 7نیحس

خ محمـد بـاقر   یت را شین روای. ااز حال رفته کرد که یقدر گر ن ماجرا آنیدن اید

 1نقل کرده است. یبهبهان

ـ کننـب،  یزاسـم   يت را نقل کرده و به جـا ین روایز این ینیاسفرا را  کلثـوم  ام هی

ـ بپیشـین  در مباحث ما  2است. آورده آن عـده از  نقـل   در ینیم کـه اسـفرا  یان کـرد ی

ـ . اشود نمی، مالمت جود داردآنها  يبرا يگریاتش که شواهد دیروا ت هـم  یـ ن روای

 است.  کلثوم ام نب، همانین است که زیانگر ایب

 ت پنجمیروا

  اند: ت کردهیاد در کوفه، روایحوادث مجلس ابن زدرباره  ابن طاووس و ابن نما

او « :دیاد پرسـ یـ به صورت ناشـناس آمـد و در مجلـس نشسـت. ابـن ز      3نبیز

شـان  یاد رو بـه ا یـ . ابـن ز »اسـت  7یدختر عل ،نبیاو ز« :به او گفتند ».ست؟یک

. »ان را آشـکار کـرد  یـ شکر کـه شـما را رسـوا و دروغگو   خدا را «کرد و گفت: 

د، یـ گو مـى  بدکار دروغشود و  همانا فقط فاسق رسوا مى«جواب داد:  3نبیز

   3».باشد مىنما  ازو او 

و  42ص ، 2ج  ،در مقتـل خـود   یخوارزم ،262ص ، 6ج ، خ خودیدر تار يطبر

ـ ا ،اسفراینی . امااند کردههمین شکل بیان  ه را بهین قضیا ،گرانید  را بـه  موضـوع ن ی

 ادیاست که به ابن ز کلثوم ام، آن بانو همان دگاه اویو از د نسبت داده است کلثوم ام

جـز   ،نـدارد  یعلتچ یامر هن یا 4.»شود رسوا مىدروغگو همانا فقط فاسق «د: یگو می
                                                           

 .٢٠٧ص ، ةالساكب ةالدمع .١
 .٥٧ص ، نورالعين .٢

 .٧٠ص ، مثير األحزان ؛٦٧ص ، ابن طاووس، اللهوف .٣
 .٣٣ص ، ٤ج ، : ابـن أثيـر در الكامـل   نـد از ا که عبارتاند  نقل كرده زينب از ياين خبر را گروه .٥١ص ، نورالعين .٤

بود كه بـه نـزد ابـن زيـاد      يترين اسير مسن، 3كه زينباست تصريح كرده  ١٤٥ص ، ٣ج ، المبرد در الكامل
 .اند به همين مطلب تصريح کرده و شيخ مفيد در اإلرشاد ١٤١ص ، الوري در أعالم يهمچنين طبرس .آورده شد
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 ،3ج ،کامـل الکـه مبـرد در    طـور  همان ،شانیاست و ا 3نبی، همان زکلثوم ام کهنیا

 .اد برده شدیکه به نزد ابن ز بود يریاسترین   مسناست، ح کرده یتصر 263ص

 ت ششمیروا

 د: یگو یاست که م ياز سهل ساعدبه نقل مخنف ت ابویروا

 ،در همـان حـال   .ز همـراه آنـان وارد شـدم   یزران وارد شدند و من نیخ دربمردم از 

 يبــر رو ،ر و اطفــالیزه بــود و زنــان اســیــن يبــر رو 7مبــارك امــام مقابــل مــا ســر

 در دســت شــمر بــود و 7نیحســمبــارك ســر  .ان ســوار بودنــدیــعرهــاي  مرکــب

و  لین اصـ یـ د يهستم که دارا یمن قاتل کس .مهست زه بلندیصاحب نمن «گفت:  می

 کلثـوم  ام .»آوردم مؤمنـان  امیـر  ين را کشتم و سرش را برایید الوصیبود. من س ناب

ن العنت خدا بـر گـروه ظالمـ    .ملعون فرزند ملعون يا ییگو می ناصواب«به او گفت: 

سـتند و  یل در گهواره بـا او گر یکائیل و میکه جبرئ یا به کشتن کسیبر تو! آ يوا .باد

 ی؟ کسـ یکنـ  ی، افتخار ماست ن نوشته شدهیاعرش پرودگار عالمه اسم او بر سراپرد

ن را نابود کـرد. تـو   او با پدرش مشرک ،کرد اعالم ختم نبوت راکه خداوند با جدش 

 1».زهرا کجا؟ه و مادرم فاطم یمرتض یو پدرم عل یکجا و جد من محمد مصطف

اسـت کـه مـادرش    ی نبـ یزت، همـان  یـ ن روایدر ا کلثوم ام منظور از شکبدون 

و  درگذشـت  ق.  ه 54سال  باً دریتقرنب، یخواهر ز ،کلثوم ام کهرا چ است؛ 3زهرا

عاشورا حضور نداشت. ثابت شـدن  ه او در واقع 2.ع او حاضر بودندییدر تش نیحسن

در د یخورشـ از اثبات وجود ن خبر، یدر ا 3نبیز خردمند يبانو يبرا کلثوم امه یکن

 است. تر  روز روشن واضح

                                                           

  .١٣٧ص ، مخنف ابي مقتل .١

، »تـاريخ قـم  «در  ).ق ه ٣٨٥(م  يكـه حسـن بـن حسـن قمـ      چنانهم؛ درگذشت يكودك و در سندر قم ايشان  .٢

 است. روايت كرده گونه اين، ١٩٣ص
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 ت هفتمیروا

  :کنند می تیرواگران یو د ينقد  عالمه

نـه بـاز   یرا از شام بـه مد بیت  اهل رانیم گرفت اسیه تصمید بن معاویزیکه  یوقت

 3نـب یسـپس بـه ز   ؛را حاضـر کـرد  بیـت   اهـل  را جمع و يادیگرداند، اموال ز

ر و فرض کن که او بـه  یبگ 7نیحس ياموال را به جان ی، اکلثوم ام يا«گفت: 

را  ! بـرادرم ید، تو چقدر سـنگدل یزی يا«شان فرمود: ی. ا»مرده است يمرگ عاد

 گونـه نبـوده   نیـ ابه خدا قسم هرگـز   ؟!یده یل ماو به من پو يو به جا یکش یم

 1.»است

گفـت:   کلثوم ام د بهیزی« :ن خبر گفته است کهیبا نقل ا »ونیالع جالء«در  یمجلس

ن یبـه همـ  را مطلـب  ن یز ایمخنف نابو 2.»ریبگ 7نیخون حس ين اموال را به جایا

 3ت کرده است.یرواب یترت

ـ که منظـور از ا است ت کرده یروا اسفراینی  یو شـک  بـود  3نـب ین خطـاب، ز ی

 ـ  اسـت  3نـب یکه همان زـ   9ران آل محمدیاسه به سردستباید ست که خطاب ین

 نـام را بـا   3نـب ید، زیـ زین است کـه  ید ایهم مؤ يبکر که عبارت چنان .بوده باشد

، کلثـوم  ام منظـور از  ،که بدون شـک شود  میروشن مطلب ن یاز ا ؛صدا زد کلثوم ام

  است. 3نبیزهمان 

از  ،یمقـدار کـاف  ما به  .باشد یکاف رتیبصاهل  يبرا ،اتیاز روان مقدار یاد یشا

. ایم هآورد »کلثوم أم حوالأ یالمنظوم فالعقد « ،گرمانیث را در کتاب دیاحادگونه  این

 د:یگو یندارد که م ياعتبارما  نیماالدیگر سخن سیقات ذکر شده، دیه بر تحقیبا تک

                                                           

  .٦٠ص ، زينب الكبري .١

 .٣٣٥ص ، ٢ج ، رياض القدس .٢

 .١٤٥ص ، مخنف بيامقتل  .٣
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. اسـت  کلثوم ام، 3نبیزخردمند  يبانوکه  اند ان نکردهین بااز مورخ یک هیچ

گـران کـه   یابن طلحـه و د  ،دیمف ،يهمچون مسعود یاناز مورخ کدام هیچنه تنها 

 ،آنهـا ه اسـت، بلکـه همـ    کلثـوم  ام شانیاه یاند کن ، نگفتهاند سخن گفتهنب یز از

قــرار  کلثــوم ام در مقابــل و آن را انــد ذکــر کــرده ينــب کبــریشــان را زیاســم ا

 1.اند داده

ــ  ــه م ــیب یحــال آنک ــم این ــی ــوار، خــودش در ین س از  11ص  ،3 بخــشد بزرگ

 کلثـوم  ام و ينـب کبـر  یز، همـان  يکبـر  کلثوم ام کهکند  یاعتراف م » انیعا«

 است.  ينب صغریهمان ز ،يصغر

 بحث  جهینت

 ز بـوده ین کلثوم ام ،ينب کبریزکنیه ببرد که  ین مطلب پیخواننده محترم به ااگر 

ـ است، بـه ا  3نبیهمان ز ،کلثوم ام ن، منظور ازادثمحدیدگاه است و از  جـه  ین نتی

 يبـانو گفتـه وجـود نـدارد کـه      پیش گروه ن چهاریب ينظر چ اختالفیکه ه درس یم

 .اسـت  3 از فاطمـه  7ینت علـ نب بیز ،کلثوم ام ه، همانیراو يروستادر   شده دفن

قبـل   ،ق.  ه 54بود و در سال  3نبیکه خواهر زنیست  یکلثوم ام او همان گمان بی

ـ نظربه  ،شتر بزرگان اهل سنتی. اگر چه بدرگذشتعاشورا ه از واقع ـ اخ هی اعتقـاد  ر ی

ـ از آنهـا بـه ا   نداشـتن برخـی   نـان یاطمبـر   یمبتن ،انآنده ین عقیاساس ا اما ؛دارند ن ی

، روشـن  لیا دالما ب . ولیاستبوده  کلثوم امه یکن يدارا، 3نبیاست که زموضوع 

 م. یاثبات کردرا  این مسئله
                                                           

 اسـت بـوده  نيـز  كـربال  ه و شاهد واقع، در قيد حيات بوده .ق ه ٥٤ايشان بعد از سال که يم هست اگرچه ما معتقد .١

. ابن ميـثم روايـت   خوب است يهاين نظر ،حالبا اين ـ   است نيز آمده يمامقان »تنقيح المقال«كه در  چنانمه ـ

در  ايشـان  مدت حضور .درگذشتدر مدينه  ،بازگشت كه از كربالآنبعد از ، 7يدختر عل ،كلثوم أم: «است كرده

 بـر پـا   سـرايي  و نوحه داريو عزا كرد يمي گريه و زار ،پيوسته در اين مدت ايشان .روز بود دهماه و  چهار ،مدينه

 .نشده استثابت  ،ايشان در شام بودن نودفمپس  .»وفات يافتتا اينكه نمود  مي
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 »ۀعیان الشیعا«درباره کتاب  یحاتیتوض

در  )ق.  ه 1372 (م یعـامل  نیمـ الدمحسـن ا یسمحقـق،  مجتهـد   ،قدر گران هعالم

 هیراو يروستادر  3نبیمرقد خانم زه را دربار ی، بحث»ن ان یعا« ،خود دانشنامه

 نـابع ش از مانـدک بـه خـاطر اطـالع     ،د بزرگواریآن س اما .ک دمشق آورده استینزد

شده کـه   هشبه يمقداردچار در نتیجه موجود، حق مطلب را خوب ادا نکرده است؛ 

 است:ن یچن نیا شانیعبارت ا نیعن شبهات برطرف شود. یاباید 

دمشـق، قبـر و    یسـمت شـرق   یک فرسـخ یـ در حدود  ،هیوابه نام ر ییروستادر 

 که من قرار دارد ین قبر، سنگیا يبر رو وجود دارد. »قبر الست«به نام  یبارگاه

ه یکن يدارا، 3نبیزبانو ن قبر یا«است: شده آن نوشته  يام و بر رو دهیدآن را 

 .آن ذکر نشده است يرو یخیچ تاری. ه»است 7یمان علیدختر آقا ،کلثوم ام

ن یـ ا .استنوشته شده  ق.  ه 6از قرن  پسد که یتوان فهم ینوشتار آن مشکل از 

که  ياریق و پژوهش بسیتحق پس از .باشد يزیچه کنند تواند اثبات ینمموضوع 

اقوت در یـ  ،»««ر در یـ ابـن جب  به جـز  دم کهیجه رسین نتیبه ا ،انجام دادم

اسـت.  به آن اشاره نکرده  یچ مورخی، ه»خ دمشقیتار«و ابن عساکر در  »معجم«

م وجـود داشـته و مشـهور    یاز زمـان قـد   ،ن قبـر ین است که ایانگر ایب مطلب نیا

   .بوده است

و ابـن عسـاکر را نقـل     ياقوت حمـو ی، ریابن جب دگاهیدد بزرگوار ین سیسپس ا

را در  ه مـا آن را کچ ؛میکن یرا نقل نم ، آننکردن مطالبتکرارخاطر به کند که ما  یم

 .کردم یخواهنقل  خودش يجا

ـ نام ينب صـغر یزرا آن فرد ر یجب ابناگرچه  اش را بـه نقـل از    هیـ و کناسـت  ده ی

اجتهـاد   ،ين عمل ویارسد که  به نظر می اماده است، ذکر کر کلثوم ام، 9اکرم امبریپ

شود که  یده میفهم یشخص ن اجتهادیا ،از سخن او کهگونه  همان ؛بوده استخود او 
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ـ اشناسند.  می »کلثوم أم قبر الست«به آن را  ن منطقه،یا ساکنان« د:یگو یم موضـوع  ن ی

ـ »نـب یبوده، نه ز کلثوم ام مشهور به يوآن است که  نشانگر اهللا « عبـارت ن ی. همچن

ر یابن جب ن مورد، شک داشته است.یدر ا آن است که او انگری، بيدر سخنان و »اعلم

 3نـب یبه اسم ز کهگونه  همان ؛اند نکرده اي ه  اشار بانون یو ابن عساکر، به اسم پدر ا

ه کننددییتأ مسئلهن یا .اند اکتفا کرده »م کلثوما«ه یذکر کن به، بلکه اند ح نکردهیهم تصر

 ينـب صـغر  یز ،بانوکه آن نیادر مورد  ،ریسخن ابن جب« ،میست که گفتام هین نظریا

 کلثـوم  ام بـه شان فقـط  یحال آنکه ا ».بوده است يو یاجتهاد شخصاز  یناشاست، 

 1.است مشهور

که  دیآ ین شک به وجود می، ااست که ابن عساکر گفته طور همان به همین دلیل،

بـه وجـود آمـده    نـب  یبه خاطر اسـم ز  ،ن شبههیا .نباشد 7یدختر عل ،شانید ایشا

ل ابن یدلن یابوده که نسبش حفظ نشده است.  :بیت اهل از یزن ،يد ویشا است.

 کلثـوم  ام که 7مؤمنان امیردختران آن عده از چون  ؛ح باشدیتواند صح ینم ،عساکر

چگونـه   همسر عمر نبوده است. بهن اسم، منحصر یا و ندهست متعدد ،اند ده شدهینام

ـ تکفل محمـد بـن عق  که تحت باشد  یینب صغرایهمان ز ،شانیکه ا ممکن است ل ی

ه آورده باشـد؟  یـ شان را به راویتواند ا یم یلی، چه دلهین فرضیا بر فرض قبول ؟بود

 . باشدداشته  صحتتواند  ینم يزین چیچنحال آنکه 

ـ بر ظاهر کالم ابـن جب  اگر بنا را ـ ، ری  م، منظـور از یاقوت و ابـن عسـاکر بگـذار   ی

ل اسـت کـه بعـد از شـهادت     یـ همسـر مسـلم بـن عق    ،یوسط کلثوم ام ای، کلثوم ام

                                                           

بلكـه  ، شود نمي نحصرمابن جبير و ياقوت ، به ابن عساكر ،ذكر اين قبر، استگمان كرده  »األعيان«سيد  گونه آن .١
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 كلثوم است. أم ،اش و كنيه زينب ،ايشان
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ـ به ازدواج عبداهللا بن جعفـر درآمـد،   ، 3ينب کبریو وفات ز ،همسرش  مقصـود ا ی

ـ از فرزنـدان عق  یکیکه با است  يصغر کلثوم ام ـ در ا .ل ازدواج کـرد ی  ،ن صـورت ی

 رسـد.  می به نظرد یبع اما، است ه، ممکن بودهیبه راوبانو از آن دو  یکیچه آمدن اگر

 کلثـوم  ام ه بهیدر راو موجود است که ما انتساب قبر یصورتدر  ،هین فرضیصحت ا

چه اگر ؛ستیبر صحت آن در دست ما ن یلیدلگونه  هیچ حال آنکه ؛میح بدانیصحرا 

به  ،انینیشیپک از یچ یدر کالم ه ،ن گذشتهیاز ام. یندار یلیدلچ یه ،آن هم ینف يابر

ـ راو شان (صاحب قبـر در یکه ااست امده ین ،دیخ مفیش عبارت جز ـ یزهمـان  ه) ی  ینب

 1است. کلثوم ام اش هیاست که کن

ـ برانگ ، موارد بحث» انیعا« دیس هینظردر  کـه بـد    وجـود دارد  ياریبسـ  زی

 م: یان کنیست آنها را بین

 يرو را دیده است. بـر  قبر یمیقده نوشت که سنگاست شان اعتراف کرده یا :اوالً

بـأم كلثـوم بنـت  ةاملكنـا ،نـبيز ةديهذا قرب الس« ن عبارت نوشته شده بود:یاسنگ قبر، آن 
توانـد   ینمـ  ،ن سـنگ و امثـال آن  یـ وجـود ا «د: یـ گو مـی  ادامـه  او در .»7دنا عـيليس

بعد از  ،ن سنگیا ن نکته اقرار کرده است کهیبه ااو اگرچه  ».باشد يزیچه کنند اثبات

 دهـد  نشان مـی  وجود دارد که ینابعم ،مییگو ینوشته شده است. ما م .ق  ه 600سال

سـه، دختـر   ینف بـانو و اسـت  بوده  یمعروف مزار زین يدوم هجردر قرن  ین قبر حتیا

ـ زآن را  )که در مصر مدفون اسـت  .ق  ه193سال  يامتوف(نور ألحسن ا ارت کـرده  ی

د ید د، خواهاست نوشته شده .ق  ه 768که در سال بعی نم دراست. خواننده محترم 

، 3ينب کبـر یز بانو، است که در آنجا دفن شده یکس« آمده است:ن یدر آن چنکه 

ـ ا .»اسـت  9وهر محمـد گو  ،تن احمده پار ،نیخواهر سبط ،کلثوم امه یکن يدارا ن ی

متعلق به  ،ن قبریا که معروف بوده است ،دورهاي   از گذشتهکه  دهد ، نشان میمطلب
                                                           

 .١٨٩ص  ،٢٢، ج ةالشيععيان ا .١
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 است. مکلثو ام، 3ينب کبریز

رون یباز داخل قبر  بارگاه مطهر، بیتخرهنگام به  ،ق.  ه1302در سال  سنگن یا

 یبه خط کوف یو عبارات مبهم داشت ارتفاعک انسان یبه اندازه قامت  که آورده شد

 يمـرد سـرانجام پیر  .بخوانـد آن را  نتوانستکس  هیچ کهبر روي آن نوشته شده بود 

بـدین  آن دو سـطر  که  خواندآن را  اول سطرو دو  دا شدیان پدخیشناس و تار  رهیس

ه دختـر فاطمـ   ،طالـب یابن اب یدختر عل  ،3نبیز بانو ،کلثوم ام ن قبریا«: استشرح 

ـ . ا»دیـ ن گرددفـ و  هافتینجا وفات یدر ا ،است که هنگام بازگشت دومش 3زهرا ن ی

 بن محمد یبن عل یبن موس ید علیم بن سید سلیه، سینبیزه روض یرا متولموضوع 

) نقـل  ق.  ه 1308 (م ین کـاظم یحسخ محمدیاهللا ش تیآ ،ه بزرگیفق يبرا ،طالب ابی

1.باشد می ،حسن صاحب الجواهرو محمد يخ انصاریششاگردان از که  کرده است
 

پـس   ،درست باشد، »کند یرا ثابت نم يزی، چیمیقد سنگن یا«حال اگر عبارت 

  د:یگو می ن ادعا را فراموش کرده ویا ،»انیعألا«صاحب چرا 

در دم کـه  یـ د یر، مقـام یمعروف به باب الصـغ ه ، در مقبرق.  ه 1321بعد از سال 

هذا مـدفن رأس «آن نوشته شده بود:  يبر رو که وجود داشت یسنگ ،آن يباال
نجـا  یا« ؛»ب بـن مظـاهريـحب رأس و األكرب نيبن احلس و رأس عيل العباس بن عيل

ب بـن  یـ کبـر و حب اال  نیبن الحس یعل ،یعباس بن عل مباركهاي  محل دفن سر

ن یـ ا و هد بنـا شـد  یـ ب و تجدین مقام تخریا ،بعد از دو سال سپس .»است مظاهر

از  يادیـ ز یامبنـا شـد و اسـ   داخـل آن مقـام    ،حیضـر ک یـ  .ن رفتیصخره از ب

 یسنگ بر اساسح ین ضریا ،قتیدر حق اما ؛آن حک شد يرو کربال بر يشهدا

اسـت   گانـه  سـه ف یشرهاي  که بر درش قرار داده شده بود، منسوب به همان سر

ز بر اسـاس  یآن گذاشته شده بود و ن در ياما بر اساس آنچه که رو .شدکه ذکر 
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ف، صـحت  ین مقام به آن سه سر شـر یانتساب ارود که  می يگمان قون مقام، یا

ان هـدف  یـ و پا شـان ؛ چرا که بعد از آوردن آنها به دمشـق و گرداندن شته باشددا

از  یکـ یدر بایـد  اش،  نهیشان و فرود آمدن کیو انتقام از ا يروزید در اظهار پیزی

شـان  دفن محـل از ر دفن شـده و  یباب الصغه که در مقبر ندشد یها دفن م قبرستان

 1داناتر است. مسئلهن یبه ا پروردگارکه  شد تفظامح

داند چه  نمی کهکند  اطمینان می یسنگچنین ه بچگونه  »انیعالا«د یدانم که س نمی

 نصب کردهآن را  یچه کس و است آن عبارت مذکور را حک کرده يبر روشخصی 

کـه   یمختلفـ هـاي    کتـاب  این سنگ، حتی تاریخ هم ندارد. در مقابل، در تمام ؛است

ـ به م ین مقامیاز چن یسخنچ ی، هاست دمشق نوشته شدههاي  مزار هربادر نیامـده  ان ی

 ين گمـان قـو  یه، به ایمجهول الهو سنگن یا صرف وجودبه او، . پس چگونه است

هـاي   کـه سـر  اسـت   ثابـت شـده   ،نامحققه هم يبراکه  حالی در افته است؟یدست 

د یعالمـه سـ  د. یـ گردملحـق  شان یها و به بدن ء به کربال برگردانده شد ف شهدایشر

 د: یگو یم ینجفالمقرم العبدالرزاق 

شـان بدهـد تـا بـه     ید خواسـت کـه همـه سـرها را بـه ا     یزیاز  7نیبن الحس یعل

، 7نیو سـر حسـ   نکـرد را رد شان، ید درخواست ایزی .دیشان ملحق نمایها بدن

ز آنها را به اجساد مطهرشـان  یشان نیسپرد و ا يوشان را به یو اصحاب ابیت  اهل

   2.ملحق نمود

کـه ذکـرش    ـ  »انیـ عاال«صـاحب  بعـد از ذکـر عبـارت    ، 1ینجفـ العالمه مقـرم  

 د: یگو یم ـ گذشت

اطـالع   حیخبـار صـح  ااز شـان  یده اهللا است و اگر ایا، د و حجت مایس هینظرن یا

                                                           

 .٢٩٠ص ، ٤ ، جةالشيعأعيان  .١
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د یـ (تجد يرییـ تغ . ولـی شـد  سـرها معتقـد نمـی   صحت دفـن  به  گمان بیداشت، 

 کننـدگان آن مـزار،   دهد که حفـظ  یکند، به ما نشان م یاد می) که او از آن ییبنا

   1اند. ن مزار داشتهیاظهار ا يگر براید یهدف

 شـود  یصحت مزار مه دربار يه، موجب گمان قویالهو مجهول تخته سنگاگر آن 

 ،دینـزد سـ   یحال چـه مـانع   ـ  مخالف آن است ،حیخ صحیتار شهادتکه  درحالی ـ

 ،را 3نـب یقبر خـانم ز  ير روبشده  بنص یمیقد تخته سنگن یاکه او، باعث شده 

 بیانگرل موجود، یکه دال یداند؟ در حالب یقطعگمان ، بلکه يموجب گمان قو تنها نه

از  نفـر  یسش از یاست و بسال  ش از هزاریب ،شهرت آن است کهن مرقد یصحت ا

 اند.  اهل سنت، آن را ذکر کرده انمورخ

ـ از ا، نامی اقوت و ابن عساکریر از یغکس  هیچنکه یبر ا یمبنادعاي وي  :اًیثان ن ی

، ی، نـاج ی، ابن شاکر، ابن طولـون دمشـق  يهرو اند، صحیح نیست؛ چراکه نبردهمزار 

از آنها سـخن   يمباحث بعد درکه  ـ  گرانیو د ي، ابن جوزی، ابن بطوطه، ذهبيبدر

 اند. سخن به میان آورده ن مزاریانام از  ـ م گفتیخواه

، صـحیح  اسـت کـرده  د یآنها ترده به واسط ،بزرگوارد ین سیکه ا یاحتماالت :اًثالث

 ،آنجـا شـده در   شـخص دفـن  اند کـه   ح کردهیتصر ياریبسدانشمندان  نیست؛ چراکه

و همسـر   )نیحسن(، 9امبریپ نوهو خواهر دو ، 3دختر زهرا، 3ينب کبریهمان ز

 یاست، مبتن ينب صغریشان زیاند ا که گفته یکسانسخن عبداهللا بن جعفر است. اما 

ایـن  علت آن هـم   .آن وجود ندارده دربار یقطع سندچ یبوده و ه یبر اجتهاد شخص

 بوده است. نیز  کلثوم امه یکن يدارا، 3نبیز که اند نداشتهن یقیاست که آنها، 

ـ از ترد یچ نشانی، ه»علماواهللا « دیگو می آنجا که ،ریسخن ابن جبن یادر  :رابعاً د ی

تـوان   نمـی  تنها نه، ن بارهیدر ا دیترد وشک  به فرض وجود اما شک وجود ندارد، و
                                                           

 .١١٧ص ، هاشم قمر بني .١
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ـ ید دانشمندانادت ع، د گفتیباا شک دانست، بلکه ید یرا عالمت ترد  ن جملهیا  ین

واهللا «سـند:  ینو یشان میهاز بعد از فتوایبزرگ ن نهایفق .استن ین چنی، او خداشناس

ـ در ا .اعتـراف کننـد   ،خود در برابر عظمت خداوند فقرعلم و  اندکی، تا به »اعلم ن ی

 ،د بزرگـوار مـا  یسـ  ولی ؛داند ینم ال بر شک در فتوین جمله را دلیاکس  هیچ ،مورد

 گمان کرده است.  نیچنن یا

 هیراو يروستادر  3ينب کبریخ مزار زیتار

وسـته زائـران و   یو پ داشـته  يادیـ شـهرت ز ن او مورخـ  نلماان عیدر ب ،ن مزاریا

 ،بزرگـوار  يبـانو انـد.   آمده یارت آن میک به زیدور و نزدهاي  طالبان برکت، از شهر

همسـر  ، 7یامام حسن بن علـ  بنبلج ألاد یز بننور ألدختر حسن ا ،سهیحضرت نف

کـه مرقـد حضـرت     یگـام ، هنق.  ه 193در سال  ، 7امام صادق بناسحاق مؤتمن 

، 3نـب یز ««مقام  و معروف به رتبهمارت کرد، مرقد بلندیرا ز 7یم نبیابراه

را » 3 فاطمـه  يجار، ر و قبر ، 7نیدختر حس ،اش فاطمه قبر عمه، 7یدختر عل

 1ارت کرد.یز زین

ر مـزار  دبـزرگ   يحلب، مسجد ناساکناز  یقرقوب يمرد ،ق.  ه 500حدود سال 

 يابـوبکر هـرو   جهـانگرد  مسـاجد دمشـق بـود.   تـرین   شان بنا نمود که از مشـهور یا

ـ « ،شیو در کتاب معروف خو کردارت ین مقام را زیا )،ق.  ه 611 (م  یاإلشارات إل

ـ اد کرده اسـت. ابـن جب  یاز آن  ،»اراتیالز  ـ ن )ق.  ه 614 (مر ی ـ ز ای ن مـزار را  ی

 سـخن گفتـه   ،ن مزاریمربوط به ا یفوقهاي   از محل ،شیر خوو در سف کردهارت یز

ـ ن )ق.  ه 770 (من ابـن بطوطـه   یم کرد. همچنیرا نقل خواه يکه ما سخن و است ز ی

 ارت کرده است. ین مزار را زیا
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بـزرگ  هاي  تیاز شخص ،شرافب االینق ين موسوید حسیس ،ق.  ه 768در سال 

ـ را وقـف ا  شیخـو هـاي   نیها و زم باغ تمامدمشق در زمان خود،  و  ن مـزار نمـود  ی

بر  ،زیش نیان بزرگ دمشق در زمان خوینوشت که هفت تن از قاض يبلنده نام وقف

نامـه را حـرف بـه     ا وقـف ی یوقفسند ن یاند. ما ا داده شهادتنامه،  ن وقفیاصحت 

ن مزار یکه در ا یکه کساست آمده بارها نامه،  ن وقفیم نمود. در ایحرف نقل خواه

نشـانگر  امـر  ن یاست. ا 7مؤمنان امیردختر ، 3ينب کبریز ،کلثوم ام مدفون است،

؛ اسـت  معروف بوده 3نبیز خردمند، يبانوبه نام  گذشتهاز  ،ن مزارین است که ایا

  .اند هدر آن شک نداشت ،بزرگ دمشقهاي   تیچ کدام از شخصیکه ه يطور به

از جملـه   اند؛ داشتهد یتأکاین مزار فقیهان بزرگوار ما همواره بر صحت سان  نیبد

و  يرازیمجدد ش ،ين نوریرزا حسیم ،یلین خلیرزا حسیم، یحسن کاظمخ محمدیش

، م آورد. در نجـف یبه طور مفصـل خـواه  را ن رابطه یدر اشان یما سخنان ا .گرانید

که است بوده  يموسو يسادات علواز  اي عده به دست ،بر امور حرم نظارتاداره و 

 نهـا یو فقعالمـان   ،وسته از خاندانشانیرسد و پ یمجاب مم ید ابراهینسب آنها به س

از  يت آسـتان مـزار را بـا بزرگـوار    یاند که تول لت در دمشق برخاستهیفضبزرگ و با

ـ  .اند گر به ارث بردهیکدی از بزرگـان   یکـ یم اسـت کـه   ید سـل یسـ  ،شـان یاه از جمل

 ،ن بودیبه لباس بخشش و کرم مز ،ی نیکو داشتاخالق است که یمنزلتقدر و با گران

م احتـر از اان، یعیو نزد شـ داشت م یعظ یبتیع و هیرف یمقام ،میسل یقلب ،میکر یطبع

 1.بودبرخوردار 

وي  ؛ارت نمودیعراق را ز ، عتبات مقدسق.  ه 1302در سال  ،د بزرگوارین سیا

در مجلس  .شدو وارد نجف اشرف  کرددار یعه دیشهاي بزرگ و فقهاي  تیبا شخص

مـزار  ه شـان دربـار  یخ از ایحاضـر شـد. شـ    ین کاظمیحسخ محمدیاهللا ش تیدرس آ
                                                           

 .١١٨ص ، محمد جميل الشطي، مفتي حنابله، البشر روض .١
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و در مقابـل   ،شـان در همـان مجلـس   یا کـرد کـه  ال ؤه سـ یراو يروستادر  3نبیز

 عرض کرد: ضل افهاي   طلبه

ده اسـت.  یاز اجدادم بـه مـن رسـ    ،ن آستانیت ایشان هستم و تولیقبر ا یمن متول

بـاره  دو نفـر هـم در   یکه حتـ  يطور ؛ بهما معروف است يشان در شام برایقبر ا

خـت و  یبه خاطر قـدمت بنـاء فـرو ر    ،ندارند. امسال گنبد مقبره نظر آن اختالف

 یبـه والــ  موضــوعن یـ اخبــر ر کـنم.  یـ نداشــتم کـه بتــوانم آن را تعم  يزیـ مـن چ 

بّنا را مأمور  ياز تجار گرفت و تعداد یکمک يد و ویرس یخان عثمانزیالعزعبد

مقبـره بودنـد، بـه     ياز رو یروب که بّناها مشغول خاك یآن کرد. هنگام ساختن

ک یـ مرمر بزرگ برخورد کردنـد کـه طـول آن بـه مقـدار قـد        سنگ ک تختهی

 یآن را در آوردنـد و والـ   ینوشـته بـود. بـه سـخت     يزیـ آن چ يانسان بود. بر رو

 ،انیحیان و مسـ یـ هودیکـدام از مسـلمانان و    چیهـ  امـا  ؛دستور خوانـدن آن را داد 

مسـن در   يخبـر دادنـد کـه فـرد     یبـه والـ   ،نیبـ ن ینتوانستند آن را بخوانند. در ا

او را حاضـر کردنـد    ؛اسـت  هریدان و عالم به سخیشام وجود دارد که تار ینواح

ن عبـارت را از آن  یـ تنهـا توانسـت ا   يرا به او نشان دادند. ومرمر  تخته سنگو 

 3بنـت الزهـرا 7طالـب ايب بـن نب بنت عيلّ يز ةديهذا قرب الس«صخره بخواند: 
 یدختر عل، 3نبیز بانون قبر یا«؛ »رجوعها الثاين هذا املكان أقربت يف ت يفيتوف

اسـت کـه هنگـام بازگشـت دومـش در       3زهـرا ه دختر فاطم ،7طالب یابن اب

   .»دیو دفن گرد هافتینجا وفات یا

ـ   یشان را پذیا تهگف ،یخ کاظمیش ـ ا یرفت و منکـر آن نشـد. براق ه را در ین قضـ ی

 .نقل کرده است »یالثمر المجتن«

و  انـد  هده بودن معروف بـود یعق م به سختیاز قد ،دمشق يعلما که درست است

نـزد بـاب    ،در قرن هشـتم اما  ؛رفتندیپذ یاساس را نم ین و بیدروغهاي  قبر یبه راحت

 بـن  یاز فرزنـدان علـ  اي  هملکـ ، »السـت «متعلـق بـه    نه کهین زمیدر ا يرون، قبریج
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آن را انکـار   ،خیاز اهـل علـم و تـار    ياریبس . بنابراینمشهور شد ،است 7طالب ابی

فتـوا صـادر    یمختلفـ  يعلمـا  و ف شـد ینه تألین زمیدر ا يادیزهاي   و کتاب کردند

ن رفتـه و  ین قبر از بید ایبا« :گفت )ق.  ه 724 (من بن عطار یالد عالء یقاض .نمودند

 .»به حالت اولش برگردد

) ق.  ه 863(م ،ین محمد بطالنسیالد و شمس بکر ین محمد بن ابیناصرالدحافظ 

 ،حافظ ابن طولـون  .کردندف یتألاین مسئله در رد را  »إنکار البدع و الحوادث«کتاب 

درباره  یکتاب ،ن ابن طولونیهم 1ن مزار دارد.یرد ادرباره  یز پژوهشین) ق.  ه 993 (م

نب و صحت آن در یز بانومرقد ه دربار ،کتابنوشته و در آن  3نبیز بانو یزندگان

ـ ها ن یها و حنف یحنبل ،ها یشافع .ن مکان معروف، بحث کرده استیهم  نـه یزم ردز ی

کـه در   چنـان ه ؛دارنـد نظـر   اتفـاق  ،در شـام  3نـب یمـزار خـانم ز   وجـود صحت 

ـ یبه ا یروشن به ،خواننده محترمم آورد، یکه خواهاي  هنام وقف  دخواهـ  ین موضوع پ

 . برد

 يهجر در شام در قرن هشتم 3ينب کبریشهرت مرقد ز

در قرن هشتم ، 7یتن امام عل پاره، 3ينب کبریز خردمند، يبانوشهرت مرقد 

 عیوسـ هـاي   نیکـه هـزاران زائـر از سـرزم     يطور بسیاري یافت؛ بهت یاهم ،يجره

ف و یاز سـادات شـر   یکیکه  پیش از این گفتیمآمدند.  یشان میارت ایبه ز ،یاسالم

ـ بزرگ دمشـق و نق هاي  تیشخص  ین بـن موسـ  ید حسـ یبـه نـام سـ    ،شـراف ب االی

وقـف   راف یاطراف حـرم شـر   در خود يها ها و باغ نیزم ،ها ییدارا  ، همهيموسوال

 ،خدمت بـه آن و روشـن کـردن چـراغ     ،صرف مصالح تربت مطهر ،کرد تا منافع آن

، ق.  ه 768ع االول سـال  یـ در آخـر رب او . شـود  مـذکور  يروسـتا و مسجد و   مناره
                                                           

 .١٩ ـ ١٦ صص، العيون في أخبار باب جيرون  ةقر .١
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اعـم از بعلبـک و دمشـق و    ، شـام  قاضـیان از  ینوشت و بزرگان یطوالن اي نامه وقف

 بر آن گرفت. شاهد به عنوان منصوره را 

ـ رب 9خ ینامـه در تـار   ن وقفیا ـ بـه تأ ، ق.  ه 1010ع االول سـال  ی ان و ید قاضـ یی

در  فیان حـرم شـر  یـ همچنان نـزد متول  ،نامه ن وقفیا .دیرس ین دادگاه قانونیهمچن

ه یراو يروستادر فرد مدفون که است قت ین حقیابیانگر و  1شود می تظاحف ،دمشق

و  7و خواهر امام حسـن ، 3ه تن زهراپار، 3ينب کبریز ،کلثوم ام همانگمان  بی

 است.  7نیامام حس

 یچ مجـال یگر هیپس د ؛نامه تکرار شده است ن وقفیدر ااین مسئله، چندین بار 

ـ مانـد. ا  ینم یاند، باق ز خود قرار دادهیآو مبهم را دست التیکه تأو یمنکران يبرا ن ی

نامه  ن وقفیکه بر ا یکدام از آن هفت قاض چیکند که ه می انیما ب يبرا یخوب به ،سند

رو  ازایناست.  3ينب کبرین مزار، متعلق به زیاند که ا اند، شک نداشته داده شهادت

انشـان را  نکه سخ یو کسان یابوبکر موصل ،یدمشق یناج ،ابن طولون ،یدمشق یذهب

ـ انـد و ا  بـوده  هدیـ قن عیـ م کرد، همه بـر ا یمت، نقل خواهکران مزار باید اییدر تأ ن ی

مانند تـار   یلیدال که گذارد نمی اوفکران امثال حسن قاسم و هم يبرا ییسخنان، جا

 آورند. یمعنکبوت 

 ينـب کبـر  یخانم ز خردمند و بزرگوار، يبانوبه مزار  متعلقاز سند اوقاف  يریتصو

 ق.  ه 768سال  ، بهدر شام

و  ق.  ه 768بزرگ شام در سال  يهفت تن از علمابه تأیید  ین سند وقفیاصل ا

نـزد   کـه  دیرس ،ق.  ه 1010االول سال  یعرب 9خ یدر تار ید دادگاه قانونییتأ سپس به

 ،عالمه و محقـق بـزرگ  ن سند را به خط یمحفوظ است. ما ا، 3نبیان حرم زیمتول
                                                           

 .٤ص ، 3زينب ةللتبرعات و النفقات في تعمير مقام السيدالبيان العام  در اين باره ر.ک: .١
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ه نام زندگیدرباره  شانیاه نوشتدر دست )ق.  ه 1391 (م ،ینجفالمقرم الد عبدالرزاق یس

در نقل کرده است و مـا   ،اصل سند ياز روآن را  م کهیفتای 3نبیز خردمند،  يبانو

 م: یکن یاز ابتدا تا انتها نقل م ،آن را حرف به حرفنجا یا

ــرحم  ــم اهللا ال ــرحبس ــالم  .مین ال ــداهللا رب الع ــل ،نیالحم ــ یو ص ــ یاهللا عل دنا یس

ادت، صـاحب حسـب   یسـ ه وسـت یپه د ما و رابط حلقـ یو بعد: موال و س 9محمد

ان و یـ اصول و بـزرگ نحو  يعلماالخ یقدر و نسب درخشنده و برجسته، ش گران

مکـه و  ه سلسـل و سر مـردم  يض بـرا یفـرا ه دهنـد خ االسالم و فتوایش ،دانان یعرب

سـالم و بـزرگ   خ االیمرحـوم شـ  فرزنـد   ،نیحس ،ف مایشر يموال ،نه و شامیمد

 ید علـ یسـ  ،فقهـا  يشـوا یپ ،سـالم خ االیشـ فرزند  ،یف موسید شریاعالم، سه ائم

ن کـار  یخ فتوا در شهر بعلبک، با ایو ش ،فیسادات شره دست، سریشافع ینیحس

خـدا   ياست، به سـو  یکه اجر و ثوابش نامتناه یر است و عملینظ یسته که بیشا

   .ش را وقف نموده استیتقرب جسته و عاجالً مال خو

 ي(که بـاال  یمصطف ،القضات یقاض ،، نزد عالمه]یو جسم یعقل[او در صحت 

آنچـه را کـه    ،شان موجود است)، وقف و جـاودان کـرد  یا ينامه امضا ن وقفیا

ه واقـع  یـ راو يروسـتا کـه در   یدر ملک اوست و آن عبارت است از باغ بزرگـ 

 يض بـه سـو  یعـر  آب يجو کیو  است یو غرب یشامل دو بخش شرقبوده و 

درختــان  يدارا ،ن هــر دو بخــشیهمچنــ .کنــد یقبلــه، آن دو را از هــم جــدا مــ

 وه است.  یمختلف م

 بزرگـوار،  يبـانو مـزار   شـوند بـه   ین دو قسمت از سمت قبله، محدود میالف) ا

 ،شـرق ت سـم و از  یو راه اصـل  )باد یضارش از او یخدا( ينب کبریحضرت ز

سـمت  روسـتا و از   ]آب[رود مربوط به چـاه   ،و از شمال» بیخط« نیبه راه و زم

 رسد.  یف میه و مزار شریراه به سمت قر ،مغرب

ک آن است و از یوقف کرد که نزدرا  »الورد ةنيجن«باغ معروف به ه همو اب) 
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و بـرادرانش و از سـمت شـمال و     یشود بـه بـاغ حـاج تقـ     یم یجهت قبله، منته

ور ذکمـ  يآب روسـتا  يشـود کـه مجـرا    یمـ  یبـه چـاه   ین مغرب، منتهیهمچن

 ه) است.  ی(راو

 یکـه منتهـ   را وقـف کـرد   هیـ ن سـمت شـرق و غـرب چـاه جدل    یزمـ ه هم اوج) 

 یو اراضـ  ،هیـ و شرق و غرب چاه جدل» لین کیع«آب  يبه قبله و مجراشود  می

در شـرق و   ،(راویـه)  ورذکمـ  يروستا یاراض ،شمال در سمتقربا و ع يروستا

 .ه استیغرب چاه جدل

و از سـمت شـرق و    ،بوده مذکور يروستاکه در غرب را  ییها نیتمام زماو د) 

 حمـود وصـل   بنـی  متعلـق بـه  هـاي    نیبه زمـ  ،و از سمت شمال یغرب به راه اصل

 .وقف کرد، شود می

 ن مـذکور یوابسته بـه زمـ  که وقف کرد را  »توتال حقل«معروف به  ینیو زما)  ه

بوسـتان  و  الـورد  نـة يجنو  آنن یکه حـد فاصـل بـ    ياز سمت قبله به نهر و است

 وصل کننده توت نیریشکارگاه به و  است فهیشر هروضاق الماء که متعلق به یس

 .شود می

که از سمت قبله بـه کانـال   وقف کرد را  »شکارة«ع و معروف به ین وسیزماو و) 

 .شود می ، وصلیو از سمت شرق به راه اصل ،»توبل«

و بـه خـاطر    شـود  مـی  ، بـه مأذنـه شـناخته   ن روسـتا یـ اکـه در شـمال    ینیو زما )ز

ن و ین زمـ یـ آب ا ین تمـام یست و همچنـ یبه مشخص کردنش ن يزاین شهرتش،

تمـام آب   .وقـف کـرد   مشـخص را هـاي   مذکور با مرزهاي   بستان یتمام و رهیغ

ک یـ  ،شـود. در نوبـت اول   مـی  ياریمذکور، در هر هفته آب ياز آب روستا ،آن

منـوط بـه    ،ن امـر یشود. ا می ياریک شب کامل آبی ،روز کامل و در نوبت دوم

ن تمـام  یهمچنـ متداول اسـت.   یق شرعیآنجا از طر ن مردمیاست که در ب ینوبت

و هـا   و همـه نهـال   ردیـ گ مـی  شده در بـر ادیهاي  نیها و زم را که بوستان يموارد
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 .است ن وقفیمتعلق به ا ،آنهاي   يبندمرز

ت یارضـ ورد مـ  قابـل اجـرا،   ،شـده  یطـ  ،یطعق ،یشرع ،حیصح یوقف ،ن وقفیا

 يرضـا  يد و خـالص بـرا  یـ کأورد تمعروف و م ،يابد ،دائم ،یحبس پروردگار،

 ين بـرا یهمچنـ  اسـت.  یشـگ یو مسـتحقان وقـف بـه صـورت هم     خداوند متعال

هستند، بهره بردن  یرسان مشغول خدمت ، ساکن وکه در آن تربت مطهر یکسان

ن امور یر ایدر غ ،د پروردگاریکأن وقف با محرمات مورد تیا ز است.یاز آن جا

طلب اجـر   ،ن وقفیآن را نقض کند. هدف از ا یست کسیز نیحرام است و جا

دهـد و   یگان را پاداش مـ  دهنده که صدقهاست  يمل خداوند در روزکاو ثواب 

 کند.  یع نمیکوکاران را ضایاجر ن

فروختـه نشـود و بـه رهـن و      يزیـ چ چیهـ  ،از آن وقف و حقوق و انتفاعـات آن 

نقض نشود و امور مربـوط بـه    ،چ کدام از موارد آنید و هیایتملک و انتقال در ن

دخـل و   ،نشـود و در آن معاوضـه   یـا  و مبادلـه  نگـردد  ر اهلش واگذاریبه غ ،آن

کنـد و   می نه باطلآن را  ،زمان تلف نشود و گذر ،چ وجهید و به هگردتصرف ن

کـه   شـود آن اسـت   ن و آنچه بریوارث زم ،که خداوند متعال ینه سست تا زمان

 وارثان است.ین بهتر او

 ل نمود:  یوقف خود را مشروط به موارد ذ ،اقفو

 رف وقفامص

تربت [ف مصالح وصرمآن را  سود درآمد و منافع فوائد موقوفه و یتمام ،واقف

لت یکه صاحب فضل و فضـ  ییان بانوداد. هم قرار بزرگوار يبانوه مقبر ]ینوران

راکعـه سـاجده کـه بـا قبـر       ،زاهـده عابـده   ،ه فـاخره یـ زک ،طـاهره ه قیاست. صد

  و پـاره  نیحسـن ، 9ه را مشرف نمود. خواهر دو سبط رسولیراوه یقر ،فشیشر

، يابـد ت یـ واله رابـط سلسـل   و يعلـو  یفاطم ،تن پاره تن محمد و گوهر احمد

 بزرگـوار، خـانم  ، دیـ ژه او گردانیـ را و يکرامـت ابـد   ،که خداوند متعـال  یکس
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پـدر  ، 7مؤمنـان  امیر بزرگوارامام  ،دختر اسداهللا الغالب ،ينب کبریز کلثوم ام

و  نـور ش را پرو رخسـار  یشـان یپ ،کـه خداونـد  ، 7طالـب  ابـی  بن یعل، نیحسن

 9اصـحاب رسـول خـدا    یو تمـام  نیحسـن  ،او از و 1دیـ نماشریف و بزرگـوار  

 د.  شبا خشنود

بـوده،  مربوط به حرم که شود  ین موقوفه، صرف ساختن اماکنید این فوایهمچن

با ذکر خداوند متعـال  که ، آن مزار و مناره ،مسجد ن روستا،یاکردن  یو چراغان

ن وقـف  یـ د ایـ اسـت، مشـمول فوا  کـرده   يبازسـاز آنها را  ،ند و واقفهست آباد

و  ی. بـر متـول  اسـت  ن و صاحبان شـعائر آن ارف خادمص ،دین فوای. سپس ااست

ک چهارم وقـف را گرفتـه   یکه بعداً ذکرش خواهد آمد، واجب است که  ،ناظر

کـه موجـب رشـد و توسـعه و     آن چیـزي کنـد   صرف ساخت و سـاز و  آن را و 

مگـر   ؛بسـته شـود   يدقراردا یبا کس ،ن راستایدر ا دیشود. نبا می جااد در آنیازد

ر یـ گ ا سـخت یـ شخص ورشکسته ه تمام شده باشد و به اجار ،یقبلنکه قرارداد یا

 د. یایدر ن

اد یـ ر و دخـل و تصـرف و کـم و ز   ییـ ن است کـه واقـف، حـق تغ   یشرط وقف ا

کــه را  ستوانــد هــر کــ ین مــیو همچنــ ،د داشــتهیبــر صــالحد بنــا آن را کــردن

اوالد گردد به نظـر او و   یمبرموارد  نیاه هم .ج کنداخراا یکرده  نییتعبخواهد، 

و  يحـق رأ  ،کـه خواهـد آمـد. واقـف     یبـ یترت اسـاس  بـر  ،ياو بعد از وه یو ذر

سـادات   هیـ ذر يبـرا  ،و بعد از او ،خود قرار داده ياتش برایت را در زمان حیتول

فرزنـد و   يبـرا و سـپس   کـه بـه او اشـاره شـد     ،د واقفیبن س ید علیس ،اشراف

کـه   یتا زمانو  ات باشندیحد یکه در ق یمادام ،فرزندان و انساب و اعقابش بوده

در  ،برسـد. اگـر مصـرف موقوفـه     خداوند متعـال  یعنی، شیقین به وارث حقیزم

                                                           

 يبـرا  قبل از اسالم آوردنـش،  و كه اسالم آوردبود از صحابه  ياولين كس، 7يعلبر اعتراف خود اهل سنت،  بنا .١
 .(مترجم) .به او اختصاص يافتفقط ، »كرم اهللا وجهه«لقب ، به همين جهتاينكه  تا سجده نكرد يهيچ بت
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ف ین و سـادات شـر  یمساک ،به مصرف فقراباید ن شد، مشکل بود، یآنچه که مع

فراهم شد، بازگشـت داده   یرسد و اگر امکان بازگشت به مصرف اصلب ینیحس

 شود.  

ن یـ افزوده گـردد. ا  يزید چینبا ،ذکر شده استنامه  ن وقفیکه در ا یفیبر وظا

. شخص نـاظر  یم، عامل و متولیند از: امام، مؤذن، قا ذکر شده عبارتهاي   سمت

کنـد و   مـی  نصـب و انتخـاب   ،بدانـد را کـه صـالح    یهـر کسـ   ،ن منظوریا يبرا

اگـر از مصـارف    کنـد.  می ن وقف را خرجیمصارف ا ،گونه که صالح بداندهر

است که از خانـدان واقـف    يو ناظر یاضافه ماند، متعلق به متول يزیشده چذکر

 مذکور است.

 ،کورمـذ  یکـم شـد، متـول    يزیـ شده چادیاز مصروفات  ،ها از سال یکیاگر در 

کند. در  می کند و هر طور که صالح دانست، خرج می نده کسب اجازهیآ يبرا

ا یـ فـه  یوظ کـردن  نید در معـ یـ نبا یا حسابرسـ یـ چ حـاکم  یتنهـا هـ   ن وقـف، نـه  یا

نـه، همـان   ین زمیـ ار در اید، بلکه تنها شخص صاحب اختیمداخله نما یرسحساب

پــس از آنکــه  ،ان فرزنــدان واقــف اســت. شــخص واقــفیــاز م ینــاظر و متــول

ه را بـه  یالدهـد، وقـف مشـار    مـی  مشـارکت  ،ت و نظارتیتول فرزندش را در امر

 ضـبط انجـام شـود.   د تا آنکه امـر ثبـت و   ینما می میف مذکورش تسلیفرزند شر

 د.ینما می افتیدر یو قانون یآن را از پدرش به صورت کامالً شرع ،پس او

، يافنـد  یمصـطف  ،القضـات  یبه همراه شروطش نزد قاض ،ن وقفیپس از آنکه ا

ح واقف، بـه صـورت   ی، با شهادت شهود و اعتراف صريافند یفرزند مرحوم مصطف

آن  گرداند ووقف مذکور خود را بر، قصد داشت هیالد، واقف مشاریثبت گرد یشرع

ـ بـه مالک را  ـ ا ياورد. واقــف بـرا یـ در ب ت خــودی  بـه عــدم لـزوم وقــف   ،ن منظــوری

 یمتـول  کـرد؛ ولـی  ، اسـتناد  یفه، نعمـان بـن ثابـت کـوف    یه امام ابوحنیبر اساس نظر

 ،ن وقـف یاثبات صحت و لزوم ا با واقف به مخالفت پرداخت و به منظور ،هیالمشار
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نـزد   ،رفع اخـتالف خـود   ين دو نفر برایاستناد کرد. ا 2و محمد 1وسفیه ابویبه نظر

، یدگاه متـول ید ين باره، به برتریمل در اأاو پس از ت ؛ه رفتندیالالقضات مشار یقاض

 نظر داد. 

ـ ار طلـب خ یاز خداونـد بسـ   ين ماجرا، ویپس از ا ر نمـود، و او را بـه عنـوان    ی

ط و یلـزوم آن، عمـل بـه شـرا    ن وقف و ید. سپس به صحت ایاور برگزیگر و تیهدا

کـه   است یدر حال؛ این صادر شد حکم ،دگاه دو امام مذکوریآن، بر اساس د ياجرا

ن باره به عنـوان  یدر ا ،ن امامان گذشتهیکه در ب ندداشت ، آگاهین موضوعیا در مورد

ط یرنـده شـرا  ید در بـر گ یـ رد و بایـ گ می که مورد بازخواست قرار یک حکم شرعی

ـ ا رد.ف نظـر وجـود دا  باشد، اخـتال  یشرع ـ ان ربیـ ن موضـوع در پا ی ع األول سـال  ی

درج  یو بزرگان قاضیانشهادت  ،کتاب وقف مذکور يدر باال اتفاق افتاد. .ق  ه 768

 کنیم: در ذیل به اسامی آنها اشاره میشده است که 

ـ ، در دمشـق بـه ا  یالقاضـ  ی، مصـطف یتعـال  ينظر محتاج به رحمـت بـار   .1 ن ی

 است.نامه تعلق گرفته  وقف

ـ ، بـه ا یم القاضی، ابراهیتعال ينظر محتاج به رحمت بار .2 نامـه تعلـق    ن وقـف ی

 گرفته است.

، در دمشـق  یالمول ینی، محمد عجالن الحسیتعال ينظر محتاج به رحمت بار .3

 نامه تعلق گرفته است. ن وقفیشام به ا

                                                           

گـذاران   و از بنيـان  قاضي نامدار، يوسفابومعروف به ، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنسيس بن سعد بن بجير .١

آورد. ابويوسـف   رشته تحرير در سياست اقتصادي بهدر مورد اي جامع  و اولين فقيهي است که رساله حنفيفقه 

 .(مترجم) و در دوران خالفت هشام بن عبدالملک به دنيا آمد.فه .ق در کو ه ١١٣در سال 

در واسط است. او از فقهـاي حنفـي اسـت. در     ق. ه ١٣٢متولد سال ، بن حسن ابن فرقد شيباني ابوعبداهللا محمد .٢

در سـال   .و نيز خراسـان منسـوب شـد    »رقه«و از جانب وي به قضاوت شهر  کرد مي زندگيزمان هارون الرشيد 

 .(مترجم)در ري درگذشت.  .ق ه ١٨٩و در سال  خلع شد .ق ه ١٨٧
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اظهـار  ، در رابطـه بـا   یالمول یبن ناج ی، علیتعال ينظر محتاج به رحمت بار .4

ن یبه اامر اوست،  ،امرکه  یاز طرف کس ر ، در عسکر مسئلهن ینظر درباره ا

 ن اشعار را سروده است: ین باره ایاو در ا نامه تعلق گرفته است. وقف

 بأحكــام أحكــام الكــرام مكمــالً    مسـجالً  صحيحاً  وقفاً  یكتاب جر
ــه ــاً أساس ــامً متين ــه حك ــت ب ــيط    حكم ــي حم ــالً و علم ــاب مفص  بالكت
 و مـــا دامـــت األيـــام لـــن تتبـــدال   و أصبح وقفـاً لـيس يمكـن نقضـه

له احکـام  یآن انجـام شـد و بـه وسـ     يبـرا اي  ه شـد  ح و ثبتیکه وقف صح یکتاب

 د.یل گردیبزرگان تکمهاي  شده از حکمصادر

کـه   یرا درباره آن وقف و شروطش صـادر نمـودم، در حـال    یار قاطعیحکم بس

 ات آن کتاب علم داشتم.یمن به جزئ

شد که امکان نقض آن وجود ندارد، و تا  اي نامه ن کتاب وقف، مبدل به وقفیا

 ست.یر نیین قابل تغیابد اآلبد

ن ی، در بعلبک به ایم القاضیل بن ابراهی، خلیتعال ينظر محتاج به رحمت بار .5

محمـد بـن   خ یو شـ  ینین الحسـ یونس بن نور الدید یس نامه تعلق گرفته است. وقف

القضـات   یکـه آنچـه کـه نـزد قاضـ      اند ، شهادت دادهین الحنبلیخ اإلسالم عزالدیش

شده، ثبت  داده ، به صورت شرحيافند ی، فرزند مرحوم مصطفيافند یمصطف ،دمشق

 ثبت شده است. یز به شکل کامالً شرعیده است، نزد آنان نیگرد

 یقـانون هاي  تیو شخص قاضیان شهادتبه همراه  ،نامه از وقفبود  يرین تصویا

ن اسـت، همـان   ودفمه یراو يروستاکه در  یکس دارد ، بیان مین آنیدمشق که مضام

و خواهر ، 3زهرا بانواز  ، 7مؤمنان امیردختر  ،کلثوم ام هیبا کن، 3ينب کبریز بانو

 ،خردمنـد  يبـانو  کـه کند  نامه، بیان می همچنین این وقف .است ،8نیحسن و حس

به آن شهرت دور هاي   گذشتهاز  ودارد  کلثوم امه یکنکه است  یهمان کس، 3نبیز
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  .است داشته

دختـر  آن ، لقـب  کلثوم ام. آنان بر این باور بودند که آشکار شداشتباه گروه دوم 

 آن بـانو کـه  است نگفته کس  هیچ چرا که ؛که با عمر ازدواج کرد است بوده 7یعل

کـه   یال و وهـم گـروه سـوم   یـ خ نیبوده است. همچن يکبربه لقب م(همسر عمر) 

 .ز آشکار شدین ،ل استیهمسر محمد بن عق ،يصغر کلثوم ام شان همانیا ،گفتند یم

خود اصرار کنند ه گفتن یا ماند تا بر نمی یباق يعذرگونه  هیچ يجا ،مصرمردم  يبرا

 ،بعـد از آنکـه ثابـت شـد     ویژه بهنزد آنان مدفون است. ، 3نبیز خردمند، يبانوکه 

 )ق.  ه 340 (م ،متـوج ال یـی حیدختـر   ،نبیز مصر مدفون است، ینبیدر مزار ز که یکس

  .اند وارد مصر نشده ،7یامام عل فصلو بال یصلب فرزندانچ کدام از یاست و ه

 يروسـتا در  3نـب ید کـه شـهرت مـزار ز   دام یخواه حیتوض ،يدر مباحث بعد

و نسـل بـه نسـل    ن شهرت، دست به دسـت  یا .گردد میدور برهاي   به گذشتهه، یراو

ـ یمستمر در نزد مسلمانان و شهرت بسه رین سیمنتقل شده و ا ن آنـان، مـا را   یار در ب

ـ اگر ا .شان استیف، متعلق به این مزار شریکند که ا یمطمئن م ، اعتبـار  موضـوع ن ی

 . شود می ها و مقام رهامزا ،از آثار ياریخود را از دست بدهد، باعث نقض بس

  کلثوم اممکّنا به  نبیمزار زهزار ساله شهرت 

ـ راو يروسـتا در  3نـب یست که مزار زین دهیپوش یبر خواننده گرام از  ،ه شـام ی

 ،ت داشـته صح ،ن مزاریبلکه ا ؛ا باشدیخواب و رؤ بر پایهست که ین یالیخهاي  مزار

ن مزار یر ایوجود و شهرت فراگشده است.  میارت یز يان متمادیمعروف بود و سال

سـه،  ینف بـانو  ،ق.  ه 193چرا که در سال  ؛ده استیاثبات رسبه  ،يهجر در قرن دوم

 کسـانی و  کـرد ارت ین مزار را زیا ،7فرزند امام جعفر صادق ،همسر اسحاق مؤتن

ارت اشـاره  یـ ن زیاند، به ا را نوشته در مصر) ق.  ه 308 (م، سهینفبانو  نامه زندگیکه 

 .اند اشاره کرده موضوعن یابه که م یکن میرا ذکر  ینامؤلف یمااسما نجا یادر اند.  کرده



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ١٩٤

ست، بلکه یچاست نجا دفن شده یکه در ا یکسه ن درباران مؤلفیست که نظر ایمهم ن

 ن مزار است: یمان مهم است، شهرت اینجا برایآنچه ا

  است:ده آور) ق.  ه 561 (م یاهللا دمشق ن بن حسن بن  یعل .1

اسـت کـه    3نـب یزبـانو  ، همـان  است که در شرق قبر مدرك دفن شده یکس

از آن سـخن   ،»ةيـ بهال ةروضـ ال«در  يادیو صـ  »شـارات اإل« 3  در صـفحه  یحوران

 بـا آن حضـرت   از ،خشیتـار  دوم بخش ،81ه در صفح يادین صیو هم اند گفته

 اد کرده است.ی کلثوم ام

درگذشـته   در حلب ق.  ه 611سالدر که  يبکر بن هرو ابی بن یابوالحسن عل .2

 34صـفحه  و  »کشف الظنـون « 92ه صفح، 1جلد در آن بانو را  نامه زندگیاو است. 

ـ ا ،13ه صـفح  ، درخـود  »شاراتاإل«در کتاب  يو. ده استورآ »هیبرقاللمعات ال« ن ی

 ذکر کرده است. با نام أم کلثوم مزار را 

 269ه در صـفح  )ق.  ه 614 (م یر کنـاف یـ ن محمد بن احمد بـن جب یابوالحس .3

 کلثوم امه یکن با و نبین مزار به اسم زی، از ااست مصر چاپ شده اش که در سفرنامه

  کند: می تیروا . وياستکرده  ادی

شـان  یا بـر  ،ثـوم لک مأاش]  بـا [خالـه  به خاطر شباهتش ، 9امبر اکرمیه را پین کنیا

ه اسـت،  یـ که معـروف بـه راو   ییروستادر  ،شهر یک فرسخیو مزارش در  نهاد

از و خـارج   قـرار گرفتـه اسـت،   مسـجد  ک یـ ن مزار، یا يروبر است. واقع شده 

 باشد. یز مین یموقوفات يوجود داشته و دارا ییها زلمن ،آن

ن مزار در یاز ا) .ق  ه 624 (م ياقوت بن عبداهللا حمویعبداهللا ن ابویالد شهاب .4

 1اد کرده است.ی کلثوم ام ه به اسمیراو يروستا

در  .ق  ه 654 سال يامتوفکه  يمعروف به سبط بن جوز ،یوسف بن قزاوغلی .5

                                                           

 .٣٠ص ، ٣ج ، معجم البلدان .١



 ١٩٥در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

 کلثـوم  امه یبا کن ،نبیز بانوبه اسم  ،خود» مزارال«ن مزار در کتاب ی، از ااست دمشق

 1اد کرده است.ی

ـ  م بـن شـداد  یابراه بن یعبداهللا محمد بن علابون یعزالد .6 ) .ق  ه 684 (م یحلب

  د:یگو می است،

 ،2مـراء او نـزد   ،دانخـ یفاضـل و تار  یشخصـ  ،ر بـن شـداد  یر مشـ یوز ،ابن فرات

فاضـل و مشـهور و    یز از او بـه عنـوان شخصـ   یر نیعظمت بود و ابن کثبا یسیرئ

بـه   ،از کتابشاي  هن مزار با کرامت در نسخیاز ا يکرده است. و ادی 3دانخیتار

از  يگـر یده و در نسـخ  3زهرا هفاطم از 7یامام عل دختر ،»ينب کبریز«قبر 

 4است.اد کرده ی »م کلثومأ«کتابش به 

ذکر کرده  ،).ق  ه 748 (م یدمشق ین محمد بن احمد بن عثمان ذهبیالد شمس .7

 5در دمشق است. ،همسر عبداهللا بن جعفر، 3ينب کبریکه مزار زاست 

 کلثوم ام ن مزار به اسمی، از ا).ق  ه 764 (م ین محمد بن شاکر دارمیالد صالح .8

 6اد کرده است.یه یراو يروستادر 

ـ  عبداهللابو .9 ـ از ا )،.ق  ه 770 (م یمحمد بن عبداهللا بن بطوطه مغرب ن مـزار در  ی

ـ ، 3از فاطمه زهرا کلثوم امه یبا کن و نبیه، به اسم زیراو يروستا  بـن  یو دختر عل

شـان بـه   یبـه خـاطر شـباهت ا    9و گفته است که رسول اهللا ،اد کردهی 7طالب ابی

شـده   بنا يمسجد ،شانیمزار ا يروبر  .ندشان دادیه را به این کنی، اکلثوم ام شا خاله

                                                           

 .٦٥ص ، 3السيده زينب .١

  .٣٣ص ، ٨ج ، اتتاريخ ابن الفر .٢

  .٣٠٥ص ، ١٣ج ، ابن كثير .٣

 دكتر دهان.   همراه با حاشيه، ١٨٢، ص ٣، ج ةاألعالق الخطير .٤

 .٢٨٨، ص ٢، ج ةتجريد أسماء الصحاب .٥

 .٦٤، ص ٦، كرد علي دمشقي، ج »الخطط« برگرفته از .٦
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ـ  »قبـر السـت  «آن را  دمشق یاهال .ز داردین یو موقوفات درآمدهاست و ا  کلثـوم  ام ای

 1نامند. یم

 در دمشق يبزرگ سادات موسوهاي  تیاز شخص ،يالموسو ین موسید حسیس .10

  نامـه  در وقـف  ،است نبیخردمند، ز يبانوصاحب موقوفات مزار  ق.  ه 768از سال که 

ـ راو يروسـتا که در  یکس« :ح کرده استیتصرخود   ،کلثـوم  ام ه مـدفون اسـت، همـان   ی

 .»است نیحسن، 9اکرم امبریسبط پ و خواهر دو 3دختر زهرا ،ينب کبریز

: است گفته ،)در مصر ق.  ه 848 سال متولد( يابوالبقاء عبداهللا بن محمد بدر .11

، 7طالب ابی بن یدختر امام عل ،ينب کبریه مدفون است، همان زیکه در راو یکس«

 2.»است که با عمر ازدواج نمود یکلثوم ام همانو خواهر 

 در جبانـه به نـام خـودش   صاحب خانقاه معروف که  یدمشق یبکر موصلابو .12

  :دیگو می ،است يهجربزرگ قرن هشتم هاي  تیشخصز و ار یالصغ  باب

و  یدختـر علـ   ،ينـب کبـر  یمـدفون اسـت، همـان ز    راویه يروستاکه در  یکس

ن یـ ا  همـه  .افـت یوفـات   ین و محسن اسـت کـه در کـودک   یخواهر حسن و حس

 3هستند. 3فرزندان زهرا ،بزرگواران

معـروف   ،یشـافع  یم بن محمد بن محمود حلبیابراه ،ن ابواسحاقیالد برهان .13

ـ فق ،ث و انسـاب یـ حـافظ احاد  ،شین زمـان خـو  اخ و بزرگ محدثیش ،یبه ناج ه و ی

ح کـرده  یتصـر  درگذشـت. وي  در دمشـق  ق.  ه 900سـال  است در صاحب کرامات

طالـب   ابـی  بن یدختر عل ،ينب کبریه مدفون است، همان زیکه در راو یکس ،است

 4است.
                                                           

 .٦١ص ، ١، ج ةابن بطوط ةرحل .١

 .٣٨١ ـ ٣٧٤ص صاألنام،  ةنزه .٢

 همان. .٣

 .همان .٤
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 یبــن محمــد بــن طولــون صــالح ین محمــد بــن علــیالــد حــافظ شــمس .14

 خــوده در رســال بــود. وي دمشــق انفظــاحتــرین  از بــزرگ )ق.  ه 953 (م یدمشــق

ـ   ، 3نـب یز  خردمند، يبانوه نام زندگیدرباره  که  ،اسـت  نوشـته  7یدختـر امـام عل

ـ  یراو يروستاشان در یا« :دیگو می نجـا آمـده   آحـره، بـه   ه ه مدفون اسـت و در حادث

 1.»است

کـه  اسـت  ح کـرده  یتصر )در مصر ق.  ه 973م ( یصوف یشعران عبدالوهاب .15

کـه  را م سـخن او  یما فقـط خواسـت   2.درگذشتدر دمشق  ،7یدختر امام عل ،نبیز

 بـه نظـرات  مـا   اگرچه ؛میآورده باش، خبره است و سینو خیموافق سخن بزرگان تار

 .کنیم مین اعتماد و استناد ،لوح محفوظ رهاالت باطل او دربایو خ فرد منحصربه

 یمعـروف بـه ابـن حـوران     ح،یعثمان بن احمد بن محمد بن رجب بن سـر  .16

ـ راو يروسـتا کـه در   یکسـ «: است ح کردهیتصر ).ق  ه 1003ا ی 970 (م ه مـدفون  ی

را خبـر  ن یااو . »است 7طالب ابی بن یدختر عل ،کلثوم ام ،نبیاست، همان خانم ز

  3ز نقل کرده است.ین یاز قول ابن عساکر و ناج

به اسم خانم  ،کرامتن مزار بایاز ا ،)ق.  ه 1003 (م ياحمد بن محمد بصراو. 17

ـ چهـارم  خـش در ب ،»األنام   « «در کتاب خود به نام ، 3نبیز سـخن   يال ه، در الب

ـ بـه م ، سـخن  انـد  افتـه یکه در دمشق وفات  ینیصحابه و تابعه دربار گفتن  ان آوردهی

 ه است. یظاهره کتابخان ،6626شماره  یخطهاي   نسخهن کتاب از یا است.

 )،ق.  ه 1035 (م یشـافع  يعـدو  یبن موس ین محمود بن علینورالد یقاض .18

                                                           

چـاپ  ، »الزيارات«عدوي نيز در  اين خبر آمده است.، نابلس يجوهرآل  گنجينهايشان در  خطينقل از كتاب به  .١

 كرده است. روايتاز او ، ٢١دمشق ص 

   شده است. از او نقلاين مطلب ، چاپ تبريز، ١٣٤ص ، ٣ج ، »معالي السبطين«در  .٢

 .٣١ص ، اإلشارات .٣
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 : است کردهح یتصر

 7یدختر امـام علـ   ،ينب کبریه مدفون است، همان زیراو يروستاکه در  یکس

سـته  یاست کـه شا  باشکوهن مزار، چنان مجلل و یاکه گفته است او ن ی. همچناست

 1.است یمحترم ين بانویچن

ـ که ذکرش گذشـت، از ا  »يعدوالمزارات «به نقل از  یاحمد صباغ دمشق .19 ن ی

 اد کرده است. یمزار 

ـ از ا ،)ق.  ه 1095 (م یبقـاع  یفرضـ  ین بن مصطفیاسی .20 النبـذ  «ن مـزار در  ی

موجـود در   یخطـ هـاي    از نسـخه کـه  یاد کرده است ، »هفیالمزارات الشر یف هفیاللط

بـه   هباضاوقاف اازهر مصر در ه و کتابخان 1291روت به شماره یب ییکایدانشگاه آمر

 . باشد می 7323  شماره

 یاإلشارات فـ «در کتاب  ،)ق.  ه 1091 (م ین دمشقیالد نجم ییحیمحمد بن  .21

ـ از ا ،286ه به شـمار  ،گیبزیل موجود در ینسخه خط ،»اراتیأماکن الز اد یـ ن مـزار  ی

 کرده است. 

 خردمنـد،  ي، بـانو )ق.  ه 1142 (م یدمشق ینابلس یه حنفیفق یخ عبدالغنیش .22

کـه  اسـت  رخ داده  یاو کرامت ين مزار برایو در ا کردهارت یه زیدر راورا  3نبیز

 ،ن کرامات را پژوهشگر بزرگیا م کرد.یان خواهیآن را ب مزار،آن ان کرامات یهنگام ب

 ان کرده است. یکه دارد، ب یسینودسته در رسال ،ینجفالمقرم العبدالرزاق 

ــدالهاد یاســماع .23 ــن عب ــن محمــد ب ــون يل ب ــافع یعجل ، )ق.  ه 1162 (م یش

ـ کـه در راو ـ  3نبیخانم زه دربار اي نامه یزندگ  .نوشـته اسـت   ـ  ه مـدفون اسـت  ی

مزار حضرت  یدر قسمت غربشده  دفن یصحاب ،مدركه دربار اي نامهین زندگیهمچن

اد یمدرك بن ز ی یالزرنب فعرف « به نام اي رسالهدارد که آنها را در  3نبیز
                                                           

 چاپ دمشق.، ٢١ ص، كتاب الزيارات .١
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ـ از ا ،منجـد الن یالـد  و صالح س نوشته استینوبه صورت دست ،»نبیز و و و  ن ی

 1اد کرده است.یرساله 

در  ،ق.  ه 1300سال در  3نبی، صاحب موقوفات خانم زیم مرتضید سلیس .24

گفت:  1302در سال  ،در نجف اشرف یکاظم ینیخ محمد حسیش ،هیدرس فقه جلس

ما نیز این مطلـب  و  .»در آن شک نداردکس  هیچ هستم که نبیز بانوقبر  یمن متول«

 م کرد. یان خواهیب خودش يجا در ،ات کاملیبا جزئرا 

 اسـت،  در دمشق ق.  ه 1330 سال يامتوف، که یکاتب يادین محمد صیعزالد. 25

 : دارد بیان می »هیالبه   « «در کتاب 

بـا   3نـب یزبـانو  قبل از دمشق مدفون است، همان  ،راویه يروستاکه در  یکس

بـرادرش   بتیت کـه بعـد از مصـ   اسـ طالـب   ابـی  بـن  یدختـر علـ   ،کلثوم ام هیکن

ن یـ سـپس ا  .دفـن شـد   روسـتا ن یـ افت و در ایدمشق وفات ه در غوط، 7نیحس

معـروف   »قبـر السـت  «بـه   ،زیـ شان معروف شد و در حال حاضر نیبه اسم ا روستا

 2است.

ن مزار به یاز ا ،، به نقل از ابن شاکر)م1953 (م یدمشق یاستاد محمد کرد عل .26

 3است. کردهاد یاسم کلثوم 

األعـالق  «ه ی، در حاشـ اسـت  ناکـه از معاصـر   ،دوهـان  یاستاد محمـد سـام   .27

ـ در راوشخص دفـن شـده   که اعتراف کرده است مطلب  نیبه ا ،»هریالخط ، همـان  هی

 4.باشد می کلثوم ام زیاش ن هیاست و کن 3ينب کبریز

ـ    یـ خ دمشـق از ا یدر تـار  ،منجدالن یصالح الد .28 ن ین مـزار نـام بـرده و همچن

                                                           

 .٦٧ص ، دمشق ومؤرخ .١

 .٦٤ص ، »زينب ةالسيد«نقل از به  .٢

 .٦٤ص ، ٦ج ، خطط الشام .٣

 .١٨٢ص ، ٣ ، جةاألعالق الخطيرپاورقي  .٤
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ـ در اوي کـه  اسـت   نوشـته  يسالم عدوخ االیش اثر ،»اراتیالز«بر کتاب  یقیتحق ن ی

ـ راو يروسـتا  ورا در شـام   ينب کبـر یکتاب، محل دفن ز در  يه دانسـته اسـت. و  ی

ه دهند نشان ،ن امریاو است ان نکرده ین مطلب بیاه دربار یحیچ توضیه ،ق خودیتحق

 1را قبول داشته است. وضوعن میا ياست که ومطلب ن یا

 : است اد کرده و گفتهیخش ین مزار در تاریاز ا ،يحاویاستاد عبدالقادر ر .29

 ياسـت و قبـر   کلثـوم  ام ملقـب بـه   ،طالـب  ابـی  بـن  یدختـر علـ   ،ينب صـغر یز

اســت و  ،»الســت ةيـقر«دمشــق دارد کـه معــروف بـه    یجنـوب ه یــعظمـت در ناح با

 تـازگی  بـه کـه   قرار داردقبر  يبر رو ،کییبها از چوب موزا گران یامروزه تابوت

 2.وجود دارداز نقره  یحیضر آن ران ساخته شده و اطرافیدر ا

دختـر   ،کلثوم امه یبا کن، 3نبیز بانوبه نام  مزارن ی، از ايمصر یاحمد فهم .30

ـ  7طالب ابی بن یعل بت بـرادرش  یشـان بعـد از مصـ   یا« :و گفتـه اسـت   ،کـرده  ادی

به خـاك  است، معروف  »الست   « «دمشق که به ه و در غوط درگذشت ،7نیحس

 3.»سپرده شد

از مزار  سه در مصر،ینف بانومزار  تیریمد يس شورایرئ ،علمق ابویاستاد توف .31

 4اد کرده است.ی است،گفته  یکه احمد فهم یبا همان عبارات ،نب در دمشقیز بانو

 ن مـزار بـه اسـم   ی، از ااست ناکه از معاصر ،يعبدالرحمن مصر هدکتر عائش .32

ایشـان  کـه   گوید و می اد کردهی، همسر عبداهللا بن جعفر ،مؤمنان امیردختر  ،کلثوم ام

  5.درگذشت 7نیبت برادرش حسیبعد از مص ،دمشق هدر غوط
                                                           

 .٣٦٧ ـ ١٥٩ص ص، تاريخ مدينه دمشق .١

 .١٨٥ص ، همان .٢

 .٣٥ص ، الدارين  ةكريم .٣

 .٥٥٨ص ، أهل البيت .٤

  .١١٤ص ، كربالءبطلة  .٥
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ذکر کرده است  ،»سالماال يهد« ير مجله مصریمد ،استاد حسن محمد قاسم .33

نب یشان را زیاست که نام ا 3، مادرش همان فاطمه زهراینب وسطیز ،کلثوم ام که

کـه همسـر عمـر     ينب صـغر یش زیشان از خواهر پدریص ایتشخ برايسپس  .نهاد

بت یبعـد از مصـ   ،دمشـق  هشـان در غوطـ  یا .شـان اطـالق شـد   یا بر يبود، لقب کبر

 . به خاك سپرده شد روستان یو در ا درگذشت ،7نیحس برادرش

بزرگ اهل هاي  تیحات شخصین مقدار از تصریهمبه سته است که ینجا شایدر ا

ـ با ،انـد  ن مزار نام بردهیاز ا که عهیش در رابطه با دانشمنداناما  .میکن ت یسنت، کفا د ی

در خصوص  ،زین يمباحث بعدو در  ایم هسخن گفت هااز آن ،نیشیدر مباحث پ ،گفت

ـ راو يروسـتا نب در یزبانو که به دفن  ییها تیشخص انـد، صـحبت    اشـاره کـرده   هی

ـ مـزار و شـهرت ز  ن یم ثبوت ایاگر بخواه م کرد.یخواه ـ اد ای عبـارات  و  نظـرات ن ی

و  مزارهاه هماقرار نسبت به سته است که دست از یم، پس شایریده بگیرا ناد حیصر

 م. ییا بشویشده دن معابد ثابت

 »بنیز هدیالس«کتاب  درباره یتحایتوض

 د:یگو یستاد حسن قاسم ما

 فاطمـه  بـانو گذشـت، مـادرش همـان    ذکـر آن  که  طور همان ،ینب وسطیز بانو

شـان از  یص ایسـپس بـه خـاطر تشـخ     .نهـاد  3نـب یشـان را ز یاست که نام ازهر 

 .گذاردشان یا بر يلقب کبر ،يصغر کلثوم ام شیخواهر پدر

 د: یگو یم و بن خطاب را نقل کرده شان با عمریخبر ازدواج ا ،سپس استاد

ز وفـات  یـ سـپس او ن  .که عمر کشته شد، با عون بن جعفر ازدواج نمـود  یهنگام

ن بـود کـه   یـ ن ازدواج بعـد از ا یـ ا .کـرد نمود و عبـداهللا بـن جعفـر بـا او ازدواج     

 .را طالق داده بود ينب کبریخواهرش ز

  :خبر را اصالح کرده استن یاسان  نیبد، يناصر
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ـ ، دربـاره ا در مـزاراتش  يو عـدو ات خـود  تألیفـ از  یکیابن طولون در   ن بـانو ی

 یسـنگالخ هاي   نیو در زمه یراو يروستااست که در  یشان همان کسیا«ند: یگو یم

 .»مدفون است دمشق،  غوطه

عـز بـن شـداد در     ،»  المـزارات  «در  يابـن جـوز   ،»اإلشارات«در  يهرو

 قسـمت هـاي   ، هنگام سخن از مـزار »هیالبه   « «در  يادیو ص »هریاألعالق الخط«

 ند: یگو یدمشق م یشمال

قبـل   کـه شود  یه گفته میاست که به آن راو ییروستا ،آنها (مزارات) جمله از و

و  7یدختــر علــ ،کلثــوم ام، 3نــبیزبــانو قبــر  .اســتشــده  از دمشــق، واقــع

 ]درهـم [هـزار   40ست که عمر با او ازدواج کرده و ادختر رسول خد، 3فاطمه

 یعمـر بـاق   يشـان بـرا  یاز ا يفرزنـد  امـا  ؛افـت ید والدت یـ از او ز .مهر به او داد

دمشـق وفـات   ه در غوطـ  ،7نیبت برادرش حسـ یسپس بعد از مص .ه استنماند

ده شـد و  یشان نامیبه اسم ا روستان یا پس از آن .دیافت و در همانجا دفن گردی

 یسـنگ  ،شـان یقبـر ا  يبـر رو  .اسـت  »السـت  ةيقر«، معروف به روستان یامروزه ا

آن نوشـته شـده و حـافظ ابـن عسـاکر گفتـه        يشان بـر رو یکه اسم ا وجود دارد

 شـده  واقـع ، 3نـب یز بـانو ، در غرب مـزار  ياد فزاریاست که قبر مدرك بن ز

 1است.

  2.تو نشان خواهد داده بى را بیعجامور روزگار  ،زندگى کنى قدر که هر

ن عمل یکند که ا یاه نموده و گمان میرا س یصفحات ،حسن قاسم استاد سان، نیبد

شـان نسـبت   یرا به ا ییزهایاست و چ 3نبیز خردمند، يبانوخدمت به  ،زشت او
                                                           

 .٦٤ص ، زينب السيدة .١

ـمَّ «. آن حضـرت فرمـود:   اسـت  و انصار رزنان مهاج خطاب به، 3خطبه حضرت زهرابرگرفته از  ،عبارتاين  .٢ لُ هَ
باً  جَ رَ عَ هْ تَ اَراکَ الدَّ ، وَ ما عِشْ عْ مَ اسْ بـي را  يعجامـور  روزگـار  ، زندگي کني قدر که هر، بيا و بشنو !آگاه باش« ؛»فَ

 .(مترجم) .»تو نشان خواهد داده ب
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قسـم کـه    به خـدا شود.  یشان میکرامت اکاستن دهد که باعث مکدر شدن نام و  یم

 است. بوده مبراناروا هاي  ن نسبتیشان از ایا

که با عمر ازدواج  ینبیز ،کلثوم ام نینادرست که ااین ادعاي ه دربار ،ن استادیااز 

سخن خود در  ،واا یآ میپرس می ه مدفون است،یراو يروستاکرده، همان است که در 

در زمـان   کلثـوم  ام نیا ،که گفته استاست همان کتاب را فراموش کرده  23صفحه 

ـ ؟ آدخوانبر جسد او نماز  ین والیافت و همید بن عاص وفات یحکومت سع ا بـر  ی

که حکومـت   ن مورد اتفاق نظر دارندیدر ان، امورخه همکه است  دهیپوشن استاد یا

ـ در اواخر ح ،نهیبن عاص بر مد دیسع ـ   ت ات ی از سـال   و ان بـوده یسـف  یبـن اب

 1ده است؟یان رسیبه پا ق.  ه 56شروع شده و در سال  ق.  ه 49

م کلثوم و فرزنـدش  ا«د: یگو یم )ق.  ه 1232 (م یموصل يراهللا عمرین بن خیاسی

ـ بر جسد او نمـاز   ،افتند و عبداهللا بن عمریک روز وفات یدر  ،عمرد بن یز و  دخوان

مـا   يبـرا  ، بایـد هففلسـ  يمصر یمدعن یا حال 2».افتیع حضور ییدر تش 7نیحس

 ،درگذشته است ق.  ه 56همسر عمر که قبل از سال  ،کلثوم ام چطور که کند یبررس

چگونـه   اسـت.  افتـه یکر او حضور یع پییدر تش 7نیحس ،3ع دفن شدهیبقه در جبان

 ابـد ید تا در کربال حضور وش دوباره از قبر و کفن خود خارجممکن است که ایشان 

 ابد؟ یدمشق وفات ه در غوط ،بت برادرشیسپس بعد از مص و

 ،بـه نـاحق  وي ت اسـت!  ئواقعاً پر دل و جر ،نامورخ نظرات فیتحر ن استادیا

کـه  اسـت  و از آنان نقل کرده  4نسبت داده يابن طولون و عدو هرا ب دروغ و تهمت

                                                           

 .٥، احمد ياسين الخياري، ص ةأمراء المدين .١

 .١٦٣ص، مهذب الروضة الفيحاء .٢

  .٨١، ص ٢تاريخ ابن عساكر، ج  .٣

 .٥٨ص ، زينب ةالسيد .٤
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است. حال آنکه  7یدختر عل ،کلثوم ام ه، همان همسر عمر،یشده در راو دفن يبانو

ح یآنان تصر را ذکر کردیم کهو ابن طولون  يعدو ن عبارتیعپیشین، در مباحث ما 

 است که نزد عبـداهللا بـن   3ينب کبری، همان زراویهشده در  دفن يبانواند که  کرده

 1.اند افتهیبن جعفر از او والدت  یو عل یعل ،عباس، جعفر بوده و عون

 مصـر  دیاسـات  يبـرا رند! یگ یم يرا به باز یآثار علمگونه  این ،گنهکارهاي   دست

 مرتکب شـده  راها  جرمگونه  این ي کهد مصریار اساتیچه بس بود.تأسف م ارید بسیبا

خـارج   خود یاصلهاي  گاهیاز جارا  یادب و یعلمهاي  د، امانتیجدهاي  و در چاپ

 ! اند کردهف یتحرو 

  3کبري نبیطالق ز تهمت

 و گـوهر  هاشـم  بنی خردمند يبانوبه را  یزشت تهمت دروغ و ،استاد حسن قاسم

نـب  یبـا او (ز « د:یـ گو یو ماست نسبت داده  ،ها یل و بزرگیدر فضا 3زهرا يهمتا

ن موضوع یاگونه  این ،يناصر .استازدواج کرده  ،ينب کبری) بعد از طالق زيصغر

 ».ح نموده استیرا تصح

ـ ره، از ایرجال و سعلم هاي  باحال آنکه کت بـوده و ابـوعمر،    ین افسـانه خـال  ی

ـ از ا ،گـران یر و دیابن اث ،يحجر، ابن سعد، طبر ابن  .انـد  نگفتـه  یسـخن  موضـوع ن ی

بـا  ، 3نـب یبعد از وفـات ز  ،که عبداهللا بن جعفر گفته است یشافعه محمد بن طلح

نـزد او   کلثـوم  ام .بش نشدینصاي  هبچ ،و از او ،ازدواج کرد کلثوم ام آن بانو، خواهر

او در  و سـند  خبر اسـت و مـدرك  ه کنند که اصالحست یک ين ناصریافت. ایوفات 

 ست؟ ین خبر چینقل ا

 هاشـم  بنیطعن  بارهکه در یاتیشتر حکایکه ب و پژوهش، ثابت شد یبعد از بررس
                                                           

  .کنيدمراجعه ، چاپ دمشق، ٢١ص ، عدوي »الزيارات«به كتاب در اين باره  .١
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 ،نهیگـرد آمـدن شـعرا نـزد سـک      ،یخوانفر به آوازاتهام عبداهللا بن جعآمده، همچون 

همسرش  از سوي 8مؤمنان امیردختر  ،نبیزطالق دادن  ،ن آنانیشان در بیا يداور

ـ پرداز خائن و کذاب، زب گرفته از اخبار دروغبر ،و همه، همه عبداهللا بن جعفر ر بـن  ی

ه یدر حاشـ ، يعالمـه نقـد  است که  :امبریپاك پبیت  اهل دشمن سرسخت ،بکار

 1ح نموده است.یتصرن مطلب یبه ا ،»يکبرالنب یز«کتاب خود 

ن اسـت کـه حسـن قاسـم بـه صـحت داسـتان طـالق         یا ،ن داستانیب ایاز عجا

ـ نما یح میشان تصریل ایبه فضا ،اوحال آنکه خود  ؛کند یاعتماد م 3يکبر نبیز د! ی

 ،شـجاعت  ،صـفا ، صـداقت  ،سخاوت ،از وفااست شده، عبارت  شمردهبرل یاگر فضا

شـکل در  تـرین    بـه کامـل  هـا   لتین فضـ یا تمامزهد و  ،عفت ،عبادت ،علم ،مناعت

 ،که عبداهللا بـن جعفـر   پذیرفت توان یاست، حال چگونه مدا کرده یتبلور پ 3نبیز

 ،مصـاحبت داشـت   9امبر اکرمیبا پاو، که  یدر حال ؛باشدرا طالق داده  ينب کبریز

از آنـان کسـب    بود و :نیو حسن یامام عل ه، سپس همراشان بودیث ایحافظ احاد

عبـداهللا از نظـر اخـالق و    : «است او فرموده منزلتدرباره  امبر اکرمیپکرده بود؟  علم

 نقل کرده است:  »اإلصابه«که ابن حجر در  چنان .»ه من استیظاهر، شب

لـم  الع ب  بـاب  ه است کـه در مدرسـ   یهمان کس، 3نبیز خردمند، يبانو

دانـاى   ي(بانو رمعلمهیغه شان را به عالمیا ،7نیبن حس یو امام عل خوانددرس 

بـود و   7نیابت خـاص از جانـب امـام حسـ    ین يدارا . ويکردلقب م )اموختهین

شـان  یبـه ا  ،حـالل و حـرام  دربـاره   7نین العابـد یـ شـخص امـام ز   یو حت مردم

 پر است از مکروه بودن طالق.   :تیاخبار وارده از اهل ب کردند. یمراجعه م

اي  خانـه از تـر   مکـروه  ،در اسالمز نزد خداوند عزوجل یچ چیه«رسول خدا فرمودند: 

 آمـده  يگـر ید ثی. در حـد »طـالق  یعنیشود؛  یخراب م ییست که به خاطر جداین

                                                           

 .٧٩ص ، عالمه نقدي، يزينب الكبر .١
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اي  خانـه و  شـود را دوسـت دارد   یپـا مـ  رب یکه در آن عروساي  خانهخداوند «: است

 ،جـل وز نـزد خداونـد عز  یـ چ چیو هـ  ،نـدارد شود را دوست  یپا مرکه در آن طالق ب

د و طـالق  یـ ازدواج کن«: اسـت  آمده يگریث دی. در حد»ستیاز طالق نتر  منحوس

 1.»دیآ ید، چرا که از طالق، عرش خداوند به لرزه درمینده

انگر یلجبـاز و عصـ   تنـدخو،  ،قخالابد يفردتنها  ت، نهیاهل ب خردمند ين بانویا

 : است که استاد حسن قاسم گفته طور هماننبود، بلکه 

 يو دارا ،شــکل گرفتــه  ،لین از فضــایعطــرآگ یشــان در قــالب یت ایشخصــ

قلب بوده ترین  نفس و پاكترین  کامل ،حسبترین  بزرگوار ،نسبترین   فیشر

 .شان در زهد و عبادتش همچون پدر و مادرش بودیا است.

ـ ا يم راوینیب یشود که م یآشکار م یهنگام تهمتن یا یسست ، همـان  تهمـت ن ی

ـ مردم به آل پترین   دشمن ،بن بکار ریزب  ،کـه بـاطن زشـت    یهنگـام  .اسـت  9امبری

بـه دربـار ظـالم     یکینزد برايرا بیت  اهل داشتن ازافراط در کراهت  ه بودن،دیعقبد

 چرا که ؛میکن نمی شانش را سرزنشیکاو و همم، ینیب یقطارانش مر و همیاز زب یعباس

 همان تراود که در اوست.برون  از کوزه

 ين مصراشه عبدالرحمیبا عا

 یکتـاب  ،شه عبدالرحمنی، عايسنده پرآوازه مصرینب، نویخردمند، ز يدرباره بانو

آن کتـاب را   یرا به نگارش در آورده است. ما قبل از مطالعه آن کتاب، ارزش علمـ 

ـ هـاي   عنوان استاد پژوهشسنده آن را به یرا نویز ؛مینهاد می ارج در دانشـکده   یقرآن

ـ که کتـاب ا  یم. اما وقتیشناخت می ث مصریالحدو دار اتیاله م، یـ ن بـانو را ورق زد ی

 ؛اسـت  پیـروي کـرده  چرا که او از همکارش حسـن قاسـم    ؛میزده شد ار شگفتیبس
                                                           

 .١٩١ص ، ٢ج ، ةالشيعوسائل  .١



 ٢٠٧در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

ـ نما ین تهمت و نقل آن پژوهش و بررسـ یبدون آنکه درباره ا ، خـودش بـه   . ويدی

 کند:  می گونه اعتراف نین تهمت، ایا یخیارزش تار

طـالق   يکه به ماجراام  هدیرا ند یکس ،سان و مورخانینو نامه زندگین یمن در ب

ن یـ و ازدواجش با خواهر ا عبداهللا بن جعفر از سوي ،نبیخردمند، ز يدادن بانو

ح بـوده باشـد، پـس آن    ین خبر صحیاگر ا أم کلثوم اشاره کرده باشد. یعنیبانو، 

ن داستان را به طـور قطـع و   یم ایتوان نمی ما طالق داده شده است؟ یچه زمان بانو

، 7یبعد از وفات امـام علـ   ،ن طالقیم که ایده می حی. فقط ترجکنیمن باور یقی

 از حجاز بوده باشد. 7نیو قبل از خروج امام حس

 د: یگو می سپس

کـنم و   نمـی  ن طـالق سـؤال  یـ من از مورخان درباره علل و اسـباب ا  ،نیپس از ا

 ردر محبـت بـراد   یت نموده و او را فانیفقط ذهنم را متوجه و متمرکز در شخص

1نم.یب می و فرزندان برادرش
 

ن خـانم  یااز سوي آوردن و پشت نمودن به تهمت مورد نظر  ين رویا ما معناي

سان ینو نامه زندگین یدر ب ،او که دکن  می اعتراف یزمان .مینک  نمی را درك يدکتر مصر

عبـداهللا  از سوي  3نبیطالق دادن ز يده است که به ماجرایرا ند یکس ،و مورخان

 يأم کلثوم اشاره کرده باشـد. در جـا   یعنین بانو، یبن جعفر و ازدواجش با خواهر ا

. پـس  کنـیم ن بـاور  یقـ ین داستان را به طور قطع و یم ایتوان نمی ما ،دیگو می يگرید

بعـد از وفـات    ،ن طـالق یدهد ا می حیترجگوید،  چیست که میاو سخن  نیا يمعنا

 !از حجاز بوده باشد؟ 7نیو قبل از خروج امام حس، 7یامام عل

از تکـرار   يزه او و استاد حسن قاسـم مصـر  یکه انگ باید بپرسیم سف فراوانأبا ت

ـ انگ .اند آن را ذکر نکردهنیز که مورخان  چیست؟ تهمتی نین تهمت دروغیا زه آنهـا  ی
                                                           

 .١١٤و  ١١٣، صصکربالء بطلة .١
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پنهـان شـده و    یکـه در کـنج فراموشـ    چیسـت  هـا  هـا و تهمـت   ن دروغیاز انتشار ا

 يبرا ؟اند آنها را بافته یاسیل سیشده، به دالریاجهاي  آلوده و ناپاك و قلمهاي  دست

 ؟شود می حاصلاي  ه دیچه فا ،قیو تحق ییها در عصر روشنا ها و تهمت نقل آن دروغ

خدمت  يشان در راستان عملیکه ا اند دهکرتصور  ،یآنان با کمال سرور و شادمان

ت روح یباعث آزار و اذ ،ن عمل آنانیحال آنکه ا ؛است 3نبیخردمند، ز يبه بانو

پس از آنکـه بـه خـاك     یحت ،دشمنان پدرشکه گونه  همان شود. می نبیحضرت ز

کـه  هـایی   نـه یو کهـا   ین دشـمن یکه قلبش از ا یدر حال ؛سپرده شد، او را آزار دادند

نکـه در  یتـا ا  ؛ز شده بـود یشد، پر و لبر می فراوانشهاي   هیداد و باعث گر می آزارش

 م کرد!ین تسلیآفر به جان ، جانسفأکمال ت

ـ احساسـات لط  ،يسندگان مصـر یچرا نو کننـد و   مـی  دار حـه یان را جریعیف شـ ی

هـوده و نـاروا، بـه منظـور     یبهاي  ن تهمتیرا با تکرار ا یور امت اسالمیغهاي  قلب

که  یند؟ همان خاندان پاکینما می یت، زخمیاهل بزشت جلوه دادن شهرت و آوازه 

ان یـ شان شهادت داده و گوش دشمنانشـان را بـا ب   یبه طهارت و پاک  ،9امبر اعظمیپ

ن تهمت و افترا را غبار پراکنـده  یکه ا یلیهمان فضا .ل کاملشان کر نموده استیفضا

ـ ز ؛مییگـو  نمی ک کلمه هم سخنی ،نهین زمیزند. ما در ا می در هوا، کنار آنـان و   رای

و پدر کرارش در  3نبیدشوار با ز ير بن بکار و امثال او، روزیشان، زبیها سردسته

کننده حق از باطل در آن روز، پروردگار بزرگ اسـت و  و تنها حاکم جدا ش دارندیپ

 شوند. می ن دعوا جمعینزد او طرف

 شالتیتماها و  شیگرا ،بن بکار ریزب

خـوب بـه    م ویپرداز و جاعـل را بشناسـ   دروغ ن مردیتا ادر اینجا مناسب است 

از او نقل شد، از  یتیکه روا یم تا هنگامیببر یش پا ینفسانهاي  ها و خواهش شیگرا
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ـ بن عبداهللا بن مصـعب بـن ثابـت زب    بن بکار ریم. او زبیاو برحذر باش  يامتوفـ  ،يری

 7الرضـا  یبـن موسـ   یبود که به امام علـ  یاست. پدر او بکار، کس ق.  ه 256 سال

 جـد  1ن افتـاد و مـرد.  ییاز قصر خود پـا نیز او  .نمودن یاو را نفر 7و امام ،کردستم 

ـ یاست که احمد ابن مع متهم ياو مصعب، فرد  .دانسـت  مـی  یفیضـع  يراواو را  ،ین

 ياو قــو«: اســت گفتــه ی. نســائ»اســت رالغلط بــودهیــاو کث«: اســت حــاتم گفتــهابو

 2.»ستین

 ؛بـود  :یو اوالد علـ  یبوده که مخالف عل یمردمترین  از بد ،مصعبعبداهللا ابو

ـ اسـت. امـا زب   ن مطلب اشاره کردهیبه انیز  160صفحه  ،»فهرستال«م در یندابن   ،ری

در  ،ر بن بکـار یزب«د: یگو می )ق.  ه 412 (مد یخ مفی؟ شبود یچگونه شخص خودش

اتهام بوده مورد  ،7مؤمنان امیربا  یدشمننه یزمو در  هنبود اعتمادث، مورد ینقل حد

 3.»است

 7مؤمنـان  امیـر مردم نسبت به ترین   بن بکار، دشمن ریزب«د: یگو یم یحله عالم

 4.»بوده است

ن بـن بکـار، از جـاعال    ریـ د: زبیـ گو یمـ  یمانیسل یحافظ ابوالفضل احمد بن عل

ث او یاز حـد  ياثـر  ، هـیچ نیحیدر صح .ستین پذیرفتنیث او یث بوده و حدیاحاد

ـ مـن او را د «د: یـ گو یمـ حـاتم   ی. ابن اب»ستین  .»ام هننوشـت  یثیاز او حـد  امـا م، ا هدی

 یکـه مرزبـان   چنانه 5است.نقل کرده زشت هاي  تیرواحجر اعتراف کرده که او  ابن

ـ یبـه رو  ،اش اهافراد خانود یتمام« :گفته است »الموشح«در  ـ از اهـل ب  یگردان  :تی

                                                           

 .٥٤٣ص ، ١ج ، البحار ةسفين .١

 .١١٩ص ، ٤ج ، ميزان االعتدال ؛٢٢٣ص ، تهذيب الكمال ةخالص .٢

 .٦١ص ، شيخ مفيد، ةالسرويالمسائل  .٣

 .٩٤ص ، كشف اليقين .٤

 .٣١٣ص ، ٣ج ، تهذيب التهذيب ؛٣٤٤ص ، ١ج ، االعتدالميزان  .٥
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 1.»ندهست معروف

او را به خود  ،ت، متوکلیبا اهل ب شآشکار یزشت و دشمنهاي  شیگرابه خاطر 

بـا   یتوکل بـه دشـمن  او را رونق داد. م یفراوان، زندگهاي  ک گرداند و با پاداشینزد

 ، معـروف همرتکب شد 7با امام یکه به خاطر دشمن یم زشتیو جرا 7مؤمنان امیر

 . است

و ابـوالفرج   يکـه ابـن ورد  را آنچـه  تواند  می ،شتریب یآگاه يبرا یخواننده گرام

 2.دبخوان ست،ینقل آن ن يارایقلم را  و اند نقل کرده يم ویاز جرا یاصفهان

ـ  یقدر ز آن ،ر و متوکلین زبیو محبت ب یدوست  یاد شده بود که متوکـل او را وال

لبـاس و  دست ده  ،هزار درهم و امر کرد که به او ده ،فرزندانش قرار داد یمکه و مرب

ت (مکه) یدن والیبخشداستان  3.لش به سامرا ببخشندیوساانتقال دادن براي  قاطرده 

آن  ،انـد  او را نوشتهه نام زندگیکه  یکسانه از جانب متوکل به او معروف است و هم

 4اند. نقل کردهرا 

تش، عبـداهللا بـن جعفـر را    یـ ست که در روایب نیعج ین کسین چنیاز ارو  ازاین

 آنبر حرمت  يادیل زیحال آنکه دال ؛دانست یرا بد نم یآوازخواننکه یمتهم کند به ا

ات دروغ اسـت)  یـ ن روای(ا یآوازخوانبر جواز  یمبن یثیاحادتنها  نه او 5وجود دارد.

اند و از جمله  بوده یآوازخوانه فتیش ،اش ر و خانوادهیبلکه خود زباست ت کرده یروا

ـ   عمـرو  ،زبانبن مصعب است که با شاعر بد دختر خالد ،نهیآنان، سک عـه  یرب یبـن اب
                                                           

 .٥٩و  ٥٤ص ص، مرزباني، الموشح .١

 .٣٩٥ص ، مقاتل الطالبين ؛٣٠١ص ، ١ج ، تاريخ ابن الوردي .٢

 .٤٦٩ص ، ٨ج ، تاريخ الخطيب .٣

، ٤ج ، األدبـاء معجـم   ؛٢٥ص  ،٣، ج ةالنجوم الزاهر ؛٨٥، ص ٢، سخاوي، ج ةالتحفه اللطيف ؛٤١ص ، ٩ج ، األغاني .٤

 .٢٦٩ص ، ١ج ، الوكيع، كتاب القضاء ؛٢٥٥ص ، مصادر العشاق ؛٢١٤ ص

 .٣٣٨، ٣ج ، ابن كثير ؛٣٣٨ص ، ٣ج ، الخازن ؛٥١ص ، ١٩ج ، تفسير اآللوسي .٥
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 گونه نیا ،»یغانألا«که در  چنان .خواندند یخوان، آواز م  نشست و زنان آوازه یم یقرش

  1آمده است.

دختـر   ،نهیبان، نـزد سـک  اجتمـاع شـاعران بـدز    یگـاه  ]شیکر بـد یـ ن زبیا يآر[

از نظـر   9مـردم بـه رسـول خـدا    ترین   هیشب یت کرده و گاهیرا روا 7نیحس امام

مـتهم   3دختـر فاطمـه   ،يکبر نبیزعبداهللا بن جعفر را به طالق دادن  یعنیاخالق، 

کـه   يطـور  ؛کند یت میدوم را رواه فیبا خل کلثوم ام داستان ازدواج یو گاه 2کند یم

ـ در نقـل ا  3.شود یس عرق میاء و خجالت خیاز ح ،رتیغ یشانیپ  ،ف ويیـ ن اراجی
                                                           

 .٦٧ص ، ١ج ، بوالفرج اصفهانيا، األغاني .١

و جعـل   را سـاخته  لهئمساست كه اين  يو او نيز كس كند  مي پرداز نقل  مصعب دروغ ،را از جدش موضوعاين  يو .٢

و  يكـه بسـيار بـه آوازخـوان    کـم کنـد    دختر مصـعب  ،دخترشان سكينه  تا حساسيت مردم را درباره استکرده 

 بود. مند عالقه يگذران خوش

آوردن در  بـه ازدواج   شـده دربـاره  خبـر وارد «گويـد:    مي.ق)   ه ٤١٢، (م عالمه محمد بن محمد مفيد، متاشيخ  .٣

مـورد   ،رسـد كـه در روايـت    يطريق روايت به زبير بن بكـار مـ   .نيستو قطعي ثابت ، اميرالمؤمنين به عمردختر 

هاشـم ادعـا    يچه كه بـر ضـد بنـ   در هراو  .و متهم به بغض و كينه نسبت به اميرالمؤمنين است اطمينان نيست

بـن حسـن (همـان     يمـد يحيـ  بومحاو علت انتشار اين حديث نيز آوردن آن توسـط   كند، مورد اطمينان نيست يم

گمـان   ،از مـردم  يبسـيار  .باشـد  يبه او منتسب است) در كتابش مـ  »أخبار الزينبات«شناس است كه  نسب يعبيدل

ديگـر اينكـه     كرد. نكته حال آنكه او از زبير روايت مي ؛حق استبر در روايتش  ،بودنش ياند كه او به خاطر علو كرده

و  عقـد بـوده   يالمـؤمنين متـول   كند كـه اميـر   يروايت م يگاه است. نقل شده يخود حديث هم با اختالفات بسيار

عمـر از   :گوينـد  يم يكند. همچنين بعض يبودن آن داللت م يبه غير اختيار يو گاه عقد بوده يمتول ،عباس يگاه

از طريـق او   يسـل و ن زيد كشته شد :گويند يم يو بعض .نسل عمر را ادامه داد ،و زيد به نام زيد شد يفرزند ياو دارا

پانصـد درهـم    :گويند يم يچهارهزار درهم مهر داد و بعض ،اين همسرشبه عمر : گويند يم يعمر نماند و بعض يبرا

 ،و به هر حـال  حديث است  كننده آنقدر زياد است كه باطل ،، شدت اختالف در حديثمطلب اينکه خالصه .مهر داد

   .٤٤٨، ص ٣العقول، ج  ةمرآ ؛٦١، ص ةيوندارد. المسائل السر يهيچ تأثير

 و دشـمن  مثال زبيـر بكـار كـذاب   ادر آنچه كه از  ،يبن حسن عبيدل ياين است كه يحي يادآور، كالم شيخ مفيد

 ؟»أخبـار الزينبـات  «در كتـابش   يعبيدلوضعيت مورد اطمينان نيست. حال چگونه است ، روايت كردهبيت  اهل

 خطـي  يكتاب ق) . ه ١٣٥٣(م  يشيخ محمد جواد بالغ، بزرگ  هعالمو به او نيست. فيلسوف  يپس هيچ اطمينان

 )ق . ه ١٣٩١، (م مقـرم العالمه سيد عبـدالرزاق  ، دارد و همچنين پژوهشگر بزرگ »عدم تزويج أم كلثوم«به نام 

 )ق. ه ١٣٥٤(م  يظهـر نقـو  ا يعالمـه سـيد علـ    ،يدر رد اين ازدواج دارد. همچنين پژوهشگر هند خطي يكتاب

  ! يحبشـ  يمحمـد  ياهللا حنفـ  شـاء  شـيخ محمـد ان  . دارد »كلثوم الكنز المختوم في رد زواج أم«به نام  يكتاب
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ر ی، اسـ یطـوالن اي  هبرهـ  خ دریتـار  ،سـان  نیکرده و بـد  يرویمزدور از او پهاي  قلم

 يت از مبادیت و حمایجلب رضا براي ،سودجوهاي  و قلم شده،انگر یطغهاي  دست

 افته است. یان یشد، جر یم دهیشیاندکه شبانه هایی  هسیج دسیآنان و ترو

در بـه   ياری، نقـش بسـ  وقـت هاي  استیسگران یو بازبود که سوداگران گونه  این

هـا را بـه دسـت گرفتنـد و      افسـار قلـم   ،کـرده  فـا یا یس اسـالم یگـرفتن نـوام   يباز

ـ یو د بـرده  بـه اوج کمـال   ،خواسـتند  یرا که م ییها تیشخص را کـه دوسـت    یگران

طلبانه و اغـراض   جنگ يها زهینجا انگیرساندند. در ا یو زشت یپست اوجنداشتند، به 

که د یرس ییکار به جا .ه افکندیر بر مردم سایفراگ یکیک تاریو  ان آمدیبه م یشخص

و  نیسـت ح ینماز جمعه بدون لعنت بر ابوتراب صـح  معتقد بودند ،اهل حمص یحت

کـه   ، در خیاالتشان گمان بردنـد شه و عقلیاز بزرگان اهل شام و صاحبان اند یبعض

 1از دزدان فتنه است! يابوتراب (پناه بر خدا) دزد

                                                                                                                                        

 ٢١ه در صـفح  يدارد كه در هند چاپ شـده اسـت. و   »كلثوم السرالمختوم في رد زواج أم« به نام يكتاب نيز "

پـرداز    زننـده و دروغ است كـه افتراء است. بلكه اصل اين اول  ياينها از زوائد راو !بينندگان يا«گويد:  يكتابش م

 شكلثـوم را خـود   و روايـت ازدواج أم  دروغ بسـته  7يو به علـ  به سيد ما عمر تهمت زده، بكار  بن زبير، جاعل

 ياهللا محمـد  محمـد انشـاء  ، »السـرالمختوم «نگـاه كـن بـه:    در اين باره ». حال آنكه حقيقت ندارد ؛است ساخته

  .چاپ هند، ١ص ، يحنف يبدايون يصديق

روايـات   ايـم؛  هسـخن گفتـ   با جزئيـات  »كلثوم المنظوم في أحوال أم  العقد«در كتابمان  ،اين ازدواج  ما نيز درباره

مـا كـه ايـن ازدواج را انكـار      سرشـناس هـاي   چهره ترين پيشکسوتاز  ايم. کرده يو نقد و بررس فريقين را آورده

و از بزرگـان  ، تـأليف بـوده   ١٨٠نيشابوري است كـه صـاحب   محمد فضل بن شاذان بن خليل أزدي ابو، اند كرده

) تـا زمـان   .ق ه ٢٠٣ سـال در   الرضا (شهادت يافته و زمان امام علي بن موسي ستان ماو متكلم، فقيهان اصحاب

 ،اسـت كـه كتـابش    يو همـان كسـ  ه ) را درك كـرد .ق ه ٢٥٤ سالدر   الهادي (شهادت يافته امام أبوالحسن علي

ايـن درسـت   «ورق زد و فرمـود:  نمود. امام آن را  7تقديم امام محمد بن حسن عسکريرا  »ةليلعمل يوم و «

 . ٩ص ، ٣ج ، المقال . تنقيح»آن عمل شود هو شايسته است كه ب است

تـاريخ  «در  ق).  ه ٣٨٥(م  يحسن بـن محمـد قمـ   ، و دانشمند قديمي  كلثوم را مورخ ثقه ماحديث انكار ازدواج 

 نقل كرده است.، صاحب بن عباد طالقاني تأليف كرده، وزير يبرارا  كه آن، ١٩٣ص ، »قم

 .٥٧ص ، ٢ج ، مروج الذهب .١
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 د: یگو یم یه بزرگ شامیفق ،یامام اوزاع

و برائـت   2یم بر نفاق علیده ینکه گواهیا م، مگریگرفت نمی حقوق و بخشش

ده، ذمـه بـر   یـ ن عقیـ گرفتنـد کـه در صـورت بازگشـت از ا     می مانیاز او! از ما پ

دم [و یکـه بـه حـد فکـر رسـ      یگردنمان و زنانمان بر ما حرام خواهد بود! هنگام

داهللا یـ ربـاح و عب  ابی بن عطاء ،ریکث ابی بن ییحی ،افتم] از مکحولیقت را دریحق

چون کـه تـو    ؛يدارن یتو گناه«شان گفتند: یا .دمیباره حکم خود پرسدر ،دیعب

 1.»يا داده یکراهت گواه ياز رو

هـا گشـت.    سـه یهـا و دس  دسـتخوش سفسـطه   ،ما حجمخ پریبود که تارگونه  این

 به آن ،شهرت و نعمت طمع، يبود که از رو یافکار سوداگرانه دییکه زا ییها سهیدس

 ،انیراوه دربار یدقت و موشکاف باو جز  ار بودید هوشیبارو  ازاین .آورده بودند يرو

همچـون بکـار    یکسـان بـه   ویـژه  بـه  نکـرد؛ ، به آنها اعتمـاد  التشانیتماها و  شیگرا

  .بود زرق و برق بارگاه متوکلپرهاي  نعمتدر که غرق کار  انگر طمعیپرداز طغ دروغ

  3ينب کبریزبه ه یمزار راوانتساب 

ـ فیکن مزار و یا  ر و هزار سالهیبه شهرت فراگ یگرامخواننده اگر  ـ  ت ی ن یجمـع ب

گفـت کـه    د، خواهدن مزار آگاه شوین صاحب اییچهارگانه در تعهاي  گروه نظرات

نـب  یحـوراء ز  خردمنـد،  يبـانو ، همـان  باشکوه مزارشده در آن  دفن يبانوگمان  بی

کـه   چنانهم دارد. کلثوم امه یکه کن ییبانو ؛است 7یعل مؤمنان امیردختر ، 3يکبر

 نیشـ ی، در مباحث پبزرگهاي  تیاز زبان شخص قتین حقیان ایببه  ،خواننده محترم

ـ با کن یبا اسم و گاه یگاه ن خاطر است کهی. به همبرده است یپ  نـام شـان  یااز  ،هی

                                                           

شوشـتريه نجـف     در كتابخانه نسخه خطي موجود، به نقل از تاريخ ذهبي)، .ق ه ١١٣٨(م  الفتوني، العالمين  ضياء .١

 شرف.ا
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 : ند ازا که عبارت میدار يشواهد ،موضوعن یا اثبات صحت ياما بر .شود یده مبر

ک سوم ینه یبا هز یبعد از مرگش کس ،ت کندیوص يفرد که یدر صورت :نخست

عهـد و  واجب اسـت. همچنـین   ن مزار یارت ایزبرود،  3نبیارت زیمالش به زاز 

، حالو چه  گذشتهچه در ، 3نبیز چرا که آور است؛ نیز الزام ن قبریامورد قسم در 

کـه   يقبـر  قتیحقنیز  یخواننده گرامنداشته است.  موجود در شام از قبر ریغ يقبر

ب است، سشان منتینه به ایکه در مد يقبر داند. می ب است راسشان منتیدر مصر به ا

فقـط   ،به آنمعتقدان م وجود نداشته و یاز آن در قد يچ ذکریو ه ،ندارد یچ قدمتیه

ن مزار (مزار حضـرت  یا . بنابراینندهست معتقدبه آن  یه استصحاب اصولیبر نظر بنا

بـزرگ خواهـد آمـد،    هـاي   تیاز شخص یحات گروهیتصرکه  چنان ،نب در شام)یز

 . است معارض چنان بالهم

 ،صاحب کرامـات ، يرازید محمد حسن شیاهللا س تیاز آ علماقول بر نقل  بنا :دوم

کـه در شـام    یکسـ  انـد  بیـان کـرده   [عصر یول است، .ق  ه 1312سال  يامتوف که

ح یبـه انضـمام تصـر    ،[و سخن امـام  ،باشد می 3ينب کبریهمان زمدفون است، 

ست ید نید، بلکه بعوش می حجت قاطع محسوبتنها  ، نهنهین زمیدر ابزرگوار  يعلما

 اجماع نمود.  يکه بتوان با آن ادعا

 یقاضـ  ،يبـدر  ،ابن طولون ،یهمچون ذهب ،قیخ و تحقیح بزرگان تاریتصر :سوم

 . این مسئلهعه به یشر یاخهاي   دانشمندان بزرگ سدهو  يعدو

ـ قرن هشتم به اهاي  تیو شخص قاضیانهفت تن از  یگواه :چهارم کـه  مهـم   نی

و  9پاره تن محمـد ، 3ينب کبریزخردمند،  يبانوهمان  ه،یدر راوشده  دفن يبانو

ـ نشانگر آن اسـت کـه ا  گواهی این افراد  .است نیحسن، 9امبریخواهر دو سبط پ ن ی

 ن قرن به آن اسم مشهور بوده است. یدر ا ،مزار

 آنن افراوانـی زائـر  و  افزوندرخشش روز ،ن مزاریبه ا یخاص الهت یعنا :پنجم
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سخن خداونـد متعـال   ن یاق یاز مصاد یکی ند،یآ می این مزارسو به سمت  از هرکه 

  :دیفرما می است که

ُغُدوX َو (
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ْ
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 )36(نور: 

هایی قرار دارد که خداونـد اذن فرمـوده دیوارهـاي     در خانه ]فروغ[این چراغ پر

هـایی کـه    خانـه  ].تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشـد [آن را باال برند 

 گویند. در آنها تسبیح او می ،شود و صبح و شام نام خدا در آنها برده می

 يبـرا اي  ه منار ، همچونش است و امروزهیاز سال پتر  وههر سال باشک ،ن مزاریا

پناهگـاه   طـواف و  ،نامؤمنـ هاي  محبت دلاین مزار، محلی براي است.  جهان اسالم

در آن تربـت    شـده  مدفونمطهر  يبانوتوسل به  تضرع به درگاه خداوند و ،مسلمانان

اسـت؛ همـان   ، مقدر نشده :تیاهل بهاي  مزار يجز برا ،یتینان عیپاك است. چن

الرضا در خراسـان   مشهد سامراء ،نیکاظم ،کربال ،نجف ،نهیمد ،که در مکه ییمزارها

 . اند شده پراکنده گریدهاي  جادر قم و  7یدختر موس ،فاطمهو مزار 

ـ کـه ا اسـت  خداوند، دوست داشته  کهدارد ن یبر ا، داللت شکوهن ابهت و یا ن ی

ـ ام یتخت بنیهمچون پا ییدر جا 3نبیز خردمند، يبانوبه اسم  ،مقام ه بدرخشـد.  ی

ترین شـ یو ب خ داشـت یتـار طـول  در بیت  اهل در جنگ با یکه نقش مهماي  هیام یبن

 ،اکنـون  که هم یحال در ؛شان به کار بردیجاد کراهت نسبت به ایابراي تالش خود را 

 ه وجود ندارد. یام یاز بن يچ اثریه

و منتسب  داردوجود  7مؤمنان امیردختران  يبرا يگریدهاي  با وجود آنکه مزار

ک مسجد کوفه، ینزد 7طالب ابی بن یدختر عل ،جهیار خدهمچون مز( به آنان است

بـاب  «در قبرسـتان   ينب صغریاد کرده و مزار زیاز آن  »بحارالمزار «در  یکه مجلس

ـ از آن  »اراتیأماکن الز یاإلشارات إل«در  يدمشق که ابوبکر هرو »ریالصغ اد کـرده  ی



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٢١٦

 و حوراء در دمشـق  خردمند، يبانوشأن مرقد ، همهان مزاریچ کدام از ایه اما )است

ـ  .ستیه نیراو يروستادر   ،).ق  ه 1035 (م یدمشـق  ين عـدو ینورالـد  یقاضـ  یحت

و  شـکوه شان پـر از  یمزار ا«د: یگو ی، مکند می ادیه یشان در راویکه از مزار ا یهنگام

  1».کرامت استبا دخترانه ستیشا ،ن موضوعیاکه  چنانهم ؛است حتراما

ان ثقه، آنهـا  یه که راویشان در راویظهور کرامات برجسته از مزار افراوانی  :ششم

از آنهـا را   یما در آخر کتـاب، بعضـ   .است نقل شده ها زبانسر ت کرده و بر یرا روا

هـا و   يرفـع گرفتـار   و فیر گنبد شـر یاستجابت دعا در زهمانند  ؛م کردینقل خواه

و ، 9امبریمزار په جز دربار یشکوهن ین چنیا شان.یح پاك ایمشکالت در کنار ضر

ـ بـر ا امـر  ن یده نشده است. ایشن ،:تیاهل بهاي  مزار کـه  داللـت دارد  مسـئله   نی

 دارد. نزد خداهمچون اهل بیت  یه مدفون است، کرامتیکه در راو ییبانو

 ،فّضـه در دمشـق.   3نبیو خادم ز، 3زهرا  فاطمه يوجود قبر فضه، جار :هفتم

 3نبیز د، به فرزندشیشان به شهادت رسیکه ا یهنگام .بود 3خادم زهرا همواره

گر به اسارت یران دینب و اسیز بانوو از آنجا همراه  شان به کربالیوست و همراه ایپ

 از خـدمت بـه   يو .نـه رفـت  یبه کوفـه و شـام و از آنجـا بـه مد     سپس ؛هگرفته شد

 چ اخـتالف ی. هدرگذشتنکه یتا ا فاصله نگرفت :تیگر زنان اهل بیو د 3نبیز

دختـر  ، 3کلثـوم  ام ک مزاریشان در دمشق، نزدیا کهندارد  ن باره وجودیدر ا ينظر

 . ه استدفن شد »ریالصغ باب«در  و 7یعل

همـراه حضـرت   وسـته  یپ، هـا  تبیبالهـا و مصـ  تـرین    سخت به هنگامشان یاگر ا

نه سفر یاز مداو که د رک رتوان باو می ، پس چگونهجدا نشدایشان بود و از  3نبیز

کـه  اسـت  اخبـار آمـده    ی؟ در بعضاستجدا شده و به شام رفته  3نبیاز ز ،کرده

تا  ،ش بودیخو يوسته در مجاورت قبر بانویپ، 3نبیشان بعد از وفات حضرت زیا
                                                           

 .٢١ص ، الزيارات .١
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، شرح حاضر کتاب انیپاشان را در یا اوضاع و احوالاز  يمقدار. ما درگذشتنکه یا

 م داد. یح خواهیو توض

 در شام  3نبیزت دفن عل

ـ ا ،موج خواهد زد و آن اي خوانندهوجود دارد که در ذهن هر  ینجا سؤالیدر ا  نی

علـت سـفر    ه است؟چگونه بود نه به شام،یاز مد 3نبیز بانو سفرکه پرسش است 

 یو چگـونگ  قـت یحقمورد است، چرا کـه   یبپرسش ن ی؟ اه استچه بودشان یادوم 

هـاي   ده است و جز کتـاب یبر ما پوش ،معروفهاي  از مزار ياریبسن در یدفن مدفون

 .میاثبات آن ندار يبرا يگریل دیره و شهرت، دلیس

آن مـورد  در  ينظـر اختالف چ یدر دمشق که ه 3فاطمه خادم ،مزار فضه انندهم

شـان در  یعلت دفـن ا  اما ؛اند مزارات، آن را ذکر کرده سندگانینو  و همه نداردوجود 

 اند.  را مشخص نکردهایشان آنجا و زمان وفات 

ک یدر  ن مزاریکه ا استشهور مداشته است.  یتین وضعیز چنین یاحیمزار حر ر

ـ را ز  آن فقیهـان، و  قرار داشته کربال یفرسخ ـ م .انـد  کـرده  مـی  ارتی  یتقرزا محمـد ی

علت دفن درباره  يندتچ خبر مسیهاما  ؛ده استیبوس ین مزار را میاه ، آستانيرازیش

 ین کراماتیره و همچنیشان، سیات مزار اباث يسند ما برا .شان در آنجا وجود نداردیا

 اند.  ذکر کردهآن درمورد است که 

و  ن مـردم از زبـا داستان آن دن یشن، نیز بیمزار فرزندان مسلم در غرب مسسند 

و ن یخ محمـد حرزالـد  یاسـت. شـ   يمتمـاد هـاي   آن در طـول قـرن   نـه یریدشهرت 

شـهرت و   ،رهیسـ از  کـه  انـد  اعتراف کرده ،مقرمالعالمه عبدالرزاق  ،پژوهشگر بزرگ

در رابطـه بـا صـحت مـزار      یقطعظن ن دو (طفالن مسلم)، یعه در مزار ایحضور ش

 1.شود می شان حاصلیا
                                                           

 .١٨٩ص ، الشهيد مسلم ؛١٧٠ص ، ١ج ، مراقد المعارف .١
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خـارج  کـه در  ـ  8مرقد هود و صالح از يادیچ یهتاریخ و   رهیسهاي  کتابدر 

ـ یروا .ده اسـت نشـ  ـ  آن قـرار دارد  یدر سـمت شـمال شـرق    و نجف اشـرف  از  یت

ا واقـع  یساحل در ، کنار1منی در حضر موت ،وجود دارد که قبر هود 7مؤمنان امیر

ــده  ــتش ــا .اس ــان  ام ــالم رب ــفق ،یع ــوار،ه ی ــ بزرگ ــدیس ــوم  يد محمدمه بحرالعل

آن  يرو یبنا نمود و صندوق مرقد هود و صالح يرو را بر مزارن ی، ا)ق.  ه 1212 (م

ـ ا .کردن ییرا تعشان یامرقد  سپس مکان ؛گذاشت ـ    ن مرقـد، امـروزه  ی  یمـزار معروف

 . نشده استثابت  ،آن یخیقت تاریچه حقاگر ؛است

ـ راو يروسـتا در  3ينب کبریمزار ز وجودکه به اي  هچهارگانهاي  گروهه هم ه ی

 .ندارنـد  یخیتـار سـند   ،ن مکـان یـ علت آمدن آن حضرت به ادرباره  ند،هست معتقد

داشـت   یسع ،است ينب صغریدر آنجا ز  شده دفن يبانواست  معتقدن که یمالدایس

ـ او را در کنـار ا کرد که ت یو وص را بسازدشان یدر مرقد ا او  .ن بارگـاه دفـن کننـد   ی

چـه ممکـن   ، اگرروسـتا شان به شام و وفـاتش در آن  یکه آمدن ااست اعتراف کرده 

را ادعـاي وي  م کـه  یدر دست نـدار  يسند ما .د استیحسب عادت بعبر  امااست، 

 2م.یآن ندار یهم در نف يسندچه اگر ؛د کندییتأ

و  یخرافـ هـاي   با وجود وسـعتش در نقـل داسـتان    ،خیم که تاریکن یما اعتراف م

را کـه مطلـوب و    یمهم موضوعات اتیجزئاز  ياریگوناگون، بسهاي   افسانه یبرخ

ـ ااسـت.  مبهم رها کـرده  به صورت پژوهشگر و محقق است، ک یاز یمورد ن  امـر  نی

هـاي   قلـم  ،گنهکـار هـاي   ر دسـت یاس شتر اوقات،یدر بخ یچرا که تار ؛ستیب نیعج

  .ظالم بوده استهاي  مزدور و حکومت

تـا قـرن   ، 3نـب یز ،خردمند يبانو یزندگ رهبام درینیب یباعث تعجب است که م

                                                           

 .٣٧ص ، قزويني، آثار البالد .١

 .١٨٩ص ، ٣٣ج ، ةالشيعأعيان  .٢
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ـ  اسـت  نوشـته نشـده   یمسـتقل چ کتاب ی، هينهم هجر  ،اسـت  ف شـده یا اگـر تـأل  ی

م، یسراغ دار رهن بایدر اما  که یمستقلن کتاب یاول .است یخالها  ش در فهرستیجا

و بعـد از آن کتـاب ابـن طولـون      )ق.  ه 902 (م يکتاب حافظ عبـدالرحمن سـخاو  

 شــانیمحــل دفــن ا  بــه بحــث دربــاره يســخاو امــا ؛اســت )ق.  ه 952 (م یدمشــق

 است. نپرداخته

ـ راو يروستاشان در یمرقد ا، یحافظ ابن طولون دمشق و  کـرده د ییـ ه شـام را تأ ی

اسـت.  نگفته  يزیچ ،نیشتر از ایب اما ؛حره به آنجا آمد  شان در واقعهیگفته است که ا

 مصــیبتشـان بعــد از  یانــد کــه ا ح کـرده یتصــر ،يمصــر يو بـدر  یابـوبکر موصــل 

 یمیسـنگ قـد   تختـه  يکـه بـر رو   یعبارت .درگذشته یدر راو ،7نیحس برادرش

 کند.  یم دییأترا مطلب ن ی، ازیاست ن نوشته شده

ز خـان  یدر زمـان سـلطان عبـدالعز    ،ق.  ه 1302کـه در سـال    یتخته سنگهمان 

 ک انسان بـود یاندازه قامت  ،طول آن .بود یرون آورده شده و خط آن کوفیب یعثمان

به خاطر قدمت سنگ و پاك شدن عباراتش به آنکه  خط اول دوموجود در ۀ نوشت و

دختـر  ، 3نـب یزبـانو  ن قبـر  یا« :متن روي تخته سنگ، این بود .زحمت خوانده شد

دومـش   بازگشـت ن مکان بعد از یاست که در ا 3و دختر فاطمه طالب ابی بن یعل

 ». است شدهن دفنجا یدر اافته و یوفات 

ن یشـ یپ ی، از متول)ق.  ه 1320 (م ین براقید حسیس ،یرا مورخ نجف موضوعن یا

، نقل کرده و نجف شدوارد  ق.  ه 1302که در سال  یم مرتضید سلیس ،هینبیز هروض

 آن را ذکر کرده است.  ،»یالثمر المجتن« عنوانبا خود  یخطه در رسال

 د: یگو یمنجد مالن یالد استاد صالح ،مورخ محقق

 ،ما یخ هستند و تمدن عربیتار بعانمترین  ها، از مهم ر سنگدموجود هاي   نوشته

 یمختلفـ  قطمناانگر یکه ب است گذاشته يما به جا يبرا ياریبسهاي   نوشته سنگ
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از  ياریبسـ  دانسـتن  حیصـح د و ییـ أت ياربها  ن نوشتهیاست. ا دورهاي   گذشتهاز 

   1د است.یم، مفیابی یم یفات خطیکه در تأل یمعلومات

ـ   ،کلثـوم  ام هیبا کن 3نبیقبر زقرار گرفتن ، یو ابن حوران يبدر ، 7یدختـر عل

ـ ن يانـد. هـرو   دانستهح یصحرا دمشق  »ریباب الصغ«در قبرستان  7نیحسخواهر  ز ی

در ، 3فاطمـه  خدمتکار ،اند که قبر فضه ن گفتهیکرده است. همچن ن مطلب را ذکریا

 شدن بـانو سبب دفن  بحث مربوط به درنیز ما  ،رامطلب ن ین قبرستان است و ایهم

ن یو محقق دانا به احوال سرزم م. عبارت ابن طولون، مورخیان کردیب راویهنب در یز

نـان کامـل   یحره به شام آمـد، بـه مـا اطم   ه در واقع 3نبیز ن مورد کهیدر ا ،خود

  .بخشد یم

هاي   سده يو علما ،هم وجود دارد که دهان به دهان نقل شده ییها تیچه روااگر

انـد   م آورد، ذکر کردهیشان را خواه نامه زندگیکه نام و بزرگ هاي فق انیم از ،نیشیپ

در اش  بـه مزرعـه   ،عبداهللا بـن جعفـر  رو  ازاین .رخ داد یو گران یقحط ،نهیدر مد که

و  درگذشـت و  ض شدیمر 3نبیز ،در آنجا .کردرون دمشق) سفر یمذکور (ب کانم

دا ین خبر را پیا یخینکه منبع تاری. ما به خاطر ابه خاك سپرده شده یراو يروستادر 

بـا   ،تیـ ن روایـ چه ااگر ؛میکن یا منفیآن اظهار نظر مثبت   م دربارهیتوان یم، نمینکرد

، اسـت  حـره ذکـر کـرده   ه به شام در واقع 3نبیآمدن زه ابن طولون دربارکه آنچه 

نقل کنند کـه  را  یتیکه روا، سوءظن نداریم بزرگوار خودهاي ما به فق .ندارد یمنافات

جـرح و   از نوابـغ علـم   ،شـان یچرا که ا ؛نداشته باشد یچ اصلیه ،یخال یمانند حباب

 ،ن بـاره یدر ااست که  يزین آن چیا .ندهست ثیرجال و حدعلم د یاساتاز ل و یتعد

در شـتر  یبهـاي    ید پروردگار، پژوهش و بررسیما به امبوده و راث ما یجزء مکنون تا

 م داد. یآن را ادامه خواهمورد 
                                                           

 .٨ص ، مؤرخو دمشق في العهد العثماني .١
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 یعه و سنیش دانشمنداناز دیدگاه  ،در شام 3ينب کبریز آرامگاه گفتار چهارم:

شـان  یها نامـه  زندگیاز  يمختصربه همراه  ،یعه و سنیش يعلما اتینظرنجا یدر ا

نـب  یز بانوه، همان یراو يروستاشده در  دفن يبانو ،اند ح کردهیم که تصریآور یمرا 

. است کلثوم ام هیکن يبوده و دارا 3و از فاطمه زهرا 7مؤمنان امیردختر ، 3يکبر

بـدون  را ، 3نـب یده زیکه صاحب مزار سآوریم  را می یعبارات کسانن یعن یهمچن

مقصود از آن بـانو،  که ست ینن یا ، مخالفامرن یا. اند بیان کرده يا صغری يد کبریق

و نـزد عـرف    ،7یبنت عل ،نبیده زیس عبارتنکه یبه خاطر ا ؛باشد 3يکبر نبیز

ن کلمه، متوجه یادن یو ذهن هنگام شن ،گردد یبرم 3يکبر نبیز ، بهیبه صورت کل

ـ  ،نده و شنوندهیگو يبرا ییتنها بهخود  ،موضوعن یا .شود یم همان بانو حجـت  ک ی

 . نه وجود نداردین زمیدر ابر ما اي  هطعنگونه  هیچ يجارو  ازاین ؛است

 اهل سنت ريمشاه

 یر ابن شداد حلبیوز .1

 سـال  يامتوفـ کـه   یشداد حلبـ م بن یبن ابراه ین ابوعبداهللا محمد بن علیعزالد

فاضل و مورخ و  یر بن شداد، شخصیر مشیوز«د: یگو می ابن فرات است. ق.  ه 684

مشـهور و   ،فاضل یاو شخص«د: یگو یم کثیر نبا 1.»ران بودیدر نزد ام بزرگوار یسیرئ

األعالق «در يو 3.اند اش را ذکر کرده نامه زندگی ،و ابن عماد یزرکل 2».دان بودخیتار

بـه   ،دانشـگاه لنـدن  ه کتابخان یخطه در نسخ ،»و محاسن الشام و  یف 

ـ از راوگفتن ، هنگام سخن 800ه شمار ـ ی دختـر  ، 3ينـب کبـر  یقبـر ز «د: یـ گو یه م

                                                           

 .٣٣ص ، ٨ج ، تاريخ ابن الفرات .١

 .٣٠٥ص ، ١٣ج ، ابن كثير .٢

 .٣٨٨ص ، ٥ج ، الشذرات ؛٥٥٩ص ، ٢ج ، األعالم .٣
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 :اسـت  آمـده آن چاپ شده ه در نسخ ».ه استیدر راو 3از فاطمه زهرا 7یعل امام

ن بدان خاطر اسـت  یا«د: یگو یمکتاب شارح آن  .»استمدفون  کلثوم ام در آن قبر،«

از ابن حجر به نقل شان را یاه نام زندگی. سپس »است کلثوم ام همان ،ينب کبریکه ز

1نشده است. 3ينب کبرین مرقد به زیب ااستنار نقل کرده و منکر صحت یو ابن اث
 

 یدمشق یذهب .2

از  ،)ق.  ه 748 (م یدمشــق ین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان ذهبــیالــد شــمس

در علـوم و فنـون    ارجمنـد  یو مقامبوده بزرگ دمشق در عصر خود هاي  تیشخص

ـ کب  ، ثقـه اهتمـام داشـت   قرائـات علم به از آنجایی که وي  .داشت مختلف ـ ر نامی  دهی

ـ درا ،ثیعلم حـد در  يو 2است. ح کردهیمطلب تصرن یابه  يابن جزرشد.  می و  هی

بـر همـه    ،دوري از جمود عقلـی  براي ،نهین زمیدر او  نگر بود عمیق و ژرف ،رجال

نبوغ و ه دربار 3.است اذعان نموده مطلبن یابه  ين صفدیالد صالح دا کرد.یپ يبرتر

ـ م«بـه نـام    اي نامهکـه دانشـ  کند  می تیکفان نکته یهمرجال، در علم  او مهارت زان ی

 یمحمد بن علکه همانگونه  است؛ ن بارهیدر ا ها کتابین بهتر که از دارد،» االعتدال

  4است. ح نمودهیتصرن مطلب یا به )ق.  ه 765 (م ینیحس

 ییگـو  .علم رجال بـود  نهیزم زمان خود دره ل و نابغیجرح و تعدعلم  استاد يو

سپس شروع به خبـر دادن   و دهیاو آنها را د ،اند که تمام امت در مقابل او جمع شده

 علـم  نبـوغ او در  ل بریدلترین  ، بزرگلدج 31در  شخ بزرگیتار .از آنان کرده است

 خ است.یتار
                                                           

 .١٨٢، ص ١، ج ةاألعالق الخطير .١

 .٧١، ص ٢ج  طبقات القراء، .٢

   .٧١، ص٢الوافي بالوفيات، ج .٣

 .٣٥، ص »الطبقات« حاشيه .٤
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از  یخیتـار  ياهـ  باکتترین  و بزرگترین  از مهم ،خ اویگفته است که تار 1یسبک

ن یمحـدث الخ یسـالم و شـ  المـورخ ا  ،ریکبالحافظ الر او را به ینظر حجم است. ابن کث

  2.»ندشد او ختم هب ،ثیحدعلم وخ و حفاظ یش«ف نموده و گفته است: یوصت

کـه او در   نظـر دارنـد   اتفاق ،ن امریدر ا دانشمندان« د:یگو یممنجد الن یالد صالح

اسـت، ممکـن    ین اوصافیچن يکه دارا ی. حال کس»ل، حجت بودیجرح و تعدعلم 

، بـه صـحت آن اخبـار    ط و اوضـاع آن یخبار و اثبات شـرا ست که بدون دقت در این

به آنچه که  ،مطلبن یاشتر یشدن بتر  روشن يبراتواند  می خواننده محترمکند. حکم 

ک یبه صورت  ،»عالم النبالءار یس« یمقدمه کتاب ذهباز  35در صفحه  ،منجدالدکتر 

 . دینمامراجعه  ،ان کرده استیبگسترده بحث 

از گفـتن  هنگام سـخن   ،» سماء اد یتجر«در کتاب  ین حافظ ذهبیحال ا

 د:یگو یم 3ينب کبریز  نامه زندگی

اسـت کـه در زمـان جـدش      یهاشـم  ییبـانو  ،7طالب ابی بن یدختر عل ،نبیز

از او  ،عبـداهللا ابـن جعفـر    .اسـت  ا آمد و با اصـل و نسـب  یبه دن 9حضرت رسول

 . شد کلثوم ام عباس و ،عون ،جعفر ،یصاحب عل

 اشـاره کـرده   3در دمشـق*  ن صورت *ین دو ستاره به ایشان بیاه سپس به مقبر

 بوده است. گونه  این ،قبور سخن گفتن از به هنگامعادت او  که است؛ چرا

 ابن بطوطه .3

ـ عبداهللا محمد بن عبدابو ـ  ، جهـانگرد )ق.  ه 770 (م یاهللا بن بطوطه مغرب  یمعروف

موجـود در  د و مشـاهدات خـود از آثـار    یـ شـرق را درنورد هـاي   نیکه سرزماست 

                                                           

  .٢١٨ص ، ٥ج  ،ةطبقات الشافعي .١

 .٢٢٥ص ، ١٤ج ، تاريخ ابن كثير .٢

 .٢٨٨، ص ٢، ج ةتجريد أسماء الصحاب .٣
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به رشته  ـ  ترجمه شده یخارجهاي  که به زبانـ   اش سفرنامه معروف را درهاي  شهر

 د: یگو یدمشق مهاي  از مزارگفتن هنگام سخن به  ي. وآوردر در یتحر

دختـر   ،کلثـوم  ام آن، مزار یک فرسخی  و به فاصله ده به آنینرس يروستادر  ...

 ،ن بـانو یـ اشـود کـه    یواقع شده است و گفتـه مـ   3از فاطمه ،طالب ابی بن یعل

اش و  خالـه  ،کلثـوم  ام به خاطر شباهتش به، 9نب بوده و رسول خدایاسمش ز

 ،مـزارش  يروبـر   گذاشـته اسـت.   کلثـوم  ام اش را هیـ کن، 9خـدا  دختر رسـول 

 سـاکنان . اسـت  یمنـازل و موقوفـات   يداراکـه  اسـت   قرار گرفتـه  یمسجد بزرگ

   1نامند. یم کلثوم ام ،قبر الستآن را  ،دمشق

بـه خـاطر   ، 9که رسول خـدا  دارد بیان می يریم که جزایگفت نیشیصفحات پدر 

نامـه   عبارت موجود در وقـف  .داد کلثوم ام هیکن يبه و ،اش به خاله 3نبیشباهت ز

ـ ا ،که ابـن بطوطـه   بود یهمان زماندر نامه،  ن وقفیا .استمطلب ن ید ایمؤ ،زین ن ی

ـ پتن ه پار، 3ينب کبریز ،کلثوم ام صاحب مزار،گفت، و  کردمزار را مشاهده   امبری

نـا  ب ،بود و با عمر ازدواج کرد 3از فاطمه ،نبیکه خواهر ز یکلثوم ام است. چرا که

ـ  ت در اواخر حکومت  ،نامورخه هم اظهار نظر بر  ، ودرگذشـت ان یسـف  یبن اب

ت یـ روان مطلب را یا یکه موصل چنانهماش حاضر شدند.  ع جنازهییتشدر  ،نیحسن

بعـد از   ،شـان یاان نـدارد کـه   امکرو  ازاین 2م.یان کردیب ات آن رایجزئز یکرده و ما ن

 در دمشق دفن شده باشد.  7نیحسبت یمص

 دمشقگانه  هفت تاقض .4

، یبن ناج ی، علینید محمد عجالن حسیم، سیابراه ی، قاضيندفا یمصطف یقاض

                                                           

 . ٦١، ص ١، ج ةابن بطوط ةرحل .١

، ١٦٣ص ، مهـذب خـويش  الو همچنين ياسين موصـلي در   چاپ دمشق، ١٨٢ص ، ٢ج ، ابن عساكر در تاريخش .٢

 .اند به اين موضوع تصريح كرده، چاپ بغداد
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ـ یبعلبـک، محمـد بـن عزالـد     یقاض ،میل بن ابراهیخل د یونس بـن سـ  یـ و  ین حنبل

نامـه سـال    بـر وقـف   واز بزرگان علم در عصر خود بودند  ی، همگینین حسینورالد

که در آن  اي نامه دادند. وقف ینوشته بود، گواه ین بن موسید حسیکه س ،ق.  ه 768

خـواهر دو سـبط   ، 3ينـب کبـر  یز بـانو ه، یشده در راو دفن يبانو ،ح شده بودیتصر

 ،کلثـوم  ام ،7یعلـ و  3هفاطم ،و گوهر احمد، 9تن محمده و پار نی، حسنامبریپ

 یعلـ  ،نیالحسـن  ابی ،مؤمنان امیر ،امام بزرگوار ،غالبالدختر اسداهللا ، 3ينب کبریز

 است.  7طالب ابی بن

 يمصر يابوالبقاء بدر .5

از  یکـ ی ،در مصر ق.  ه 848سال لد وتم ،يمصر يابوالبقاء عبداهللا بن محمد بدر

 یمنبعـ  ،»محاسن الشـام  یاألنام ف   « «کتاب او به نام  .بزرگ زمان خود بود انعالم

مراجعـه و   آننوشـته، بـه    يزیـ خ شام چیتاره است که هر کس بعد از او دربار یغن

 د: یگو یم )هیراو( هامزاراز  سخن گفتنهنگام  ياست. و  اد کردهستنا

اسـت کـه    یکلثوم ام و خواهر 7طالب ابی بن یدختر عل، 3ينب کبریز بانو

شـان  یکه ا یهنگام .بودند 7نیهمراه امام حس ،بانون دو یا .با عمر ازدواج کرد

دمشــق ه بت بــرادرش در غوطـ ینــب بعـد از مصـ  یز .آمدنـد د شـد، بــه شـام   یشـه 

ه کـه االن بـه آن   یـ اطراف دمشق بـه نـام راو  هاي  از روستا یکیو در  درگذشت

 1ند، دفن شد.یگو یم »الست بلدة«

 يادعـا نداشـتن  االصل است که پرده از صـحت   يمصر  نابغهک یح از ین تصریا

 ،امرن یدارد. ا یکشورشان برم نب دریز خردمند، يبانودر مورد وجود قبر  ،ها يمصر

 ز در مورد آمدنین ابوالبقاء نیاگر چه ا ؛حسن قاسم است يکننده ادعا ن باطلیهمچن
                                                           

از ، مـدفون در شـام   ،يكنـد كـه زينـب كبـر     تصـريح مـي   يو .٣٨١و  ٣٧٤ص صـ ، نام في محاسن الشاماال نزهة .١

 است. 7حسين و محسن، و خواهر حسن، بوده 3فاطمه
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. اسـت  دهشاشتباه دچار  7نیبعد از شهادت حس ،به شام 3نبیخواهر ز ،کلثوم ام

 ،نـب) یشان (خواهر زیکه ادارند  ظرن قاتفان امورخ ،میگفتپیش از این  گونه که همان

و در کربال  ،درگذشت ق.  ه 56سال به نه یدر مد ،د بن عاصیدر زمان حکومت سع

 . دا نکردیپحضور 

   و قبـر   یاز قبر بالل حبشـ  ،»ریباب الصغ«هاي   هبرمقن ابوالبقاء در یهمچن

 1اد نموده است.ی، 3نبیز خردمند يبانو) ي(خواهر پدر یبنت عل ،نبیز

 یابوبکر موصل .6

الکواکـب  «در  ،ين غـز یالد . نجمستیز یم يهشتم هجردر قرن  ،یابوبکر موصل

 ».بـوده اسـت   »ریباب الصغ« هدر جبان یخانقاه يدارا يو«: استذکر کرده  »

 ، از او نام بـرده و 160، ص7، ج» الکواکب «، در ين الغزیالد نجم همچنان که

 د: یگو می

نــب یخـانم ز « :گفتـه اسـت   »فتـوح الــرحمن «) در کتـابش  ی(ابـوبکر موصـل   يو

 ین و محسـن کـه در کـودک   یحسـ  ،و خـواهر حسـن   7یدختـر علـ  ، 3يکبر

افـت و  یبت برادرش وفات یبعد از مص يو .هستند 3افت، همه از زهرایوفات 

د. مـن بـا   یـ نـد، دفـن گرد  یگو یه مـ یاز اطراف دمشق که به آن راو ییروستادر 

ه مقبـر  یمـا وارد قسـمت داخلـ    .میارت کـرد یشان را زیاز دوستانم قبر ا یگروه

کـه   چنـان همم و یگذاشت یده و چشم برهم منموم، بلکه رو به آن یشد یشان نمیا

گونـه کـه    آن ،تیـ د بـه م یـ با نکـه یبر ا ی، مبناند زائر مقرر کرده يبرا دانشمندان

 م.یگذاشت ید، احترام منمواحترام  ،زنده بوده

 2اند. ردهرا نقل ک خبرن یابا اختالف الفاظ  يو بدر يعدو

                                                           

 .٣٨١و  ٣٧٤ص ص، نام في محاسن الشاماال نزهة .١

 .٢١ص، زيارات العدوي ؛٣٨١و  ٣٧٤ص ص، نامنزهة اال .٢
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 یدمشق یم ناجیابراه .7

 یحلبـ  یسـ یع بـن  م بن محمد بن محمود بـن بـدر  یابراهن ابواسحاق یالد برهان

او  اسـت.  در دمشق ق.  ه 900 سال ياو متوف ق.  ه 806متولد سال ، یشافع یدمشق

آشـنا بـه    ،ث و فقـه و انسـاب  یحافظ حد ،وارسته ییشوایپ ،ن در دمشقیثخ محدیش

 ،قیصدقه و رحمت بر عموم خال ،ثاریا ،زهد ،صاحب ورع ،ثیصحابه و رجال حد

ـ   .داشتفاخر  یفاتیبارز و تصن ین بود. او کراماتیو صالبت در د  ،یابن عمـاد حنبل

است که  یاز کسان یکیاو  .اند ان کردهیرا ب وي نامه زندگی ،1يعدو یو قاض یوطیس

ـ راودر  7طالـب  ابـی  بـن  یدختر عل، 3ينب کبریقائل به مدفون بودن ز  سـت. ا  هی

 2اند. کرده ن نقلین چنیاز او ا ،يو بدر يعدو یقاض

 یابن طولون دمشق .8

 یدمشـق  یبن محمد بن طولون صـالح  ین محمد بن علیالد شمس ،حافظ بزرگ

هـاي   تیاز شخصـ یکـی  شـام در عصـر خـود و    بـزرگ   انفظااز ح ،)ق.  ه 953 (م

و ا. و عابد و مشغول به علم بود ،ا داشتتقو و زهد ياست. و مرتبهسرشناس و بلند

ـ ز ،ید ثـان یشه است. مدرس بوده ،م دمشقیسلطان سله ن در مدرسیچنمه ن یالـد  نی

او  يابـر  ق.  ه 943ن را در سـال  یحیاز صـح اي  هجمل» هیالبه   « «مؤلف  ،یعامل

، بخش مربوط به خوده در رسال ،يجناب ابن العود ،دیکه شاگرد شه چنانهم .خواند

 ذکر کرده است. ن موضوع را یا ،دیشه  نامه زندگی

اش را  نامه زندگی، 51، ص 11، ج »نیمعجم المؤلف«در  ،و عمر رضا کحاله 3يغز

 ،لیدارد که فضـا  3ينب کبریز خردمند، يبانوه ریس بارهدر یکتاب ياند. و ان کردهیب
                                                           

 .٣٧ص ، سيوطي، نظم العقيان ؛٨٦ص ، عدوي، الزيارات .١

 .٣٨٦نزهة األنام، ص  ؛٢١ص ، الزيارات .٢

 .٥٢ص ، ٢ الكواكب السائرة، ج .٣
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 ان نموده است. یبشان را در آن یکرامات و مدفن ا

ـ  ، 3ينـب کبـر  یکـه ز اسـت  ذکـر کـرده    ،در آن کتابن یهمچن  بـن  یدختـر عل

(معـروف بـه قبـر السـت) مـدفون اسـت و        دمشـق  هیوار يروستادر ، 7طالب ابی

 ،عبـاس  ،یعلـ هاي  به نام یفرزندان يو از او دارا بن جعفر با او ازدواج کرده عبداهللا

و از  ،»نبیز  ی یف«است که در کتاب او  يزیآن چ ،نیعون و جعفر شد. ا

 که بـر نقل شده است ، ).ق  ه 1035 (م ين محمود عدوینورالد یخ االسالم قاضیش

، »العهـد العثمـانی   مؤرخـو دمشـق فـی   «در منجد الن یالد ف دکتر صالحیتوصاساس 

فرهنگ و دانـا بـه کتـب    با ،سوادبا یشخص ي، و21، ص »الزیارات«و کتاب  87 ص

 است. ها  شرح حالخ و یتار

 ،کـرده بـود  مطـرح  کـه اسـتاد قاسـم     ییرا با ادعا موضوع سته است کهیشا حال

ـ نبیزه ابن طولون در رسال مقایسه کنیم، استاد قاسم، ادعا کرده بود که ذکـر کـرده    ،هی

به  ينب کبریو ز ،همسر عمر است ،ینب وسطیه، زیشده در راو دفن يبانوکه است 

، 65و 13 ،12 صصـ  ،»3نـب یز «« ،به کتاب او ،ن بارهیدر ا 1.مصر رفته است

  .کنیدمراجعه 

لم قکند که  یکند و احساس نم یف مین را تحرامورخ عبارات ،ن استادیاگونه  این

ـ اسـر  بر  ،داد و با او ، او را مورد محاسبه قرار خواهد شخص پژوهشگر ف یـ ن تحری

 ،از پژوهشـگران  یکـه گروهـ  م یگوتوانستم ن میکاش  يند. اینش یمجدل به  ،زشت

 ند. نک می داینان پیبه کتاب او اطم ،یمرور و بررس ،قیبدون تحق

                                                           

 بـانو كـه  است و گفته ، اد كردهناست، عساكررا نيز بر اين افترا افزوده است: ابن طولون به روايت ابن مطلب و اين ا .١

السـيده  «اسـت.   يهمان زينب وسط، ن استودفمكه در شام  بانوييآن  .و همانجا وفات يافت زينب به مصر آمد

كند كه زينـب   يتصريح مرا مطلب  اين، ٨١ص ، ١ج ، حال آنكه ابن عساكر در تاريخ كبير خود .١٣ص ، »زينب

 ،بـه ايـن ترتيـب   و در بقيع دفـن گرديـد.    است كه در مدينه وفات يافت 7يدختر عل ،كلثوم أمهمان ، يوسط

 شود. مي آشکار يأديب مصر تهمت
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 یشعران .9

 »نـوار واقـع األ «در کتـاب خـود    ،)ق.  ه 973 (م یشعران يخ عبدالوهاب مصریش

ـ یدر دمشـق شـام وفـات     7یدختر علـ  ،نبیز«د: یگو یم کـه   چنـان هم .ه اسـت افت

مـا  اسـت.   نقل کـرده ن یچن نیااز او  ،134، ص 2، ج »نیالسبط یمعال«در  یمازندران

مطمـئن  ن اکه موافق با سخن مورخایم  به این سبب آورده ن موردیرا در ا يسخن و

را کـه از   يوهـاي    دیـدگاه آن عده از ، ما پیش از این گفتیمکه  چنانهموگرنه  ،است

رد ، است ق مکاشفه به آن متمسک شدهیو از طر ،دهیبه مکاشفه خود شن یخ مدعیش

 ده است.یخ به آن رسیق تاریطر، نه آنچه را که از ایم هکرد

 ين عدوینورالد یقاض .10

ـ  ینورالد یقاض  )،ق.  ه 1035 (م یشـافع  يعـدو  یبـن موسـ   ین محمود بـن عل

زمـان   نانیجانشـ ین بهتر از يو«د: یگو یم یالقضات دمشق بود. محب یقاض نیجانش

 او. »بودخ یتارهاي  باکت ازو آگاه  هقثار یبس يفرد يو«د: یگو یمنجد مال 1.»خود بود

 رد اعتمادمطمئن و موهاي  بارا از کت هامن مزار«د: یگو یخود م »اراتیالز«در کتاب 

ـ در ا يدر دمشق چاپ شد. و ،م1956در سال  او ن کتابیا». ما هنقل کرد ن کتـاب  ی

  گفته است:

اسـت و مـادرش فاطمـه و خـواهر      7طالـب  ابی بن یدختر عل، 3ينب کبریز

ه غوطـ  یسـنگالخ هـاي    نیزمـ ک یـ نزد ،هیـ راو يروسـتا بوده و در ، :نیحسن

. عبـداهللا بـن   باشـد  مـی  »السـت  ةيـ قر«معروف بـه   ن مکانیا .مدفون است ،دمشق

عون و عبـاس   ،جعفرهاي  به نام یفرزندان يجعفر با او ازدواج کرده و از او دارا

کـه   یتـألیف در  ،و ابن طولون یافت. ناجیو نزد همسرش عبداهللا وفات  ،دهیگرد

                                                           

 .٣٢٢، ص ٤األثر، ج   خالصة .١
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 يبـرا  یو مناقـب و کرامـات  ،  ن مطلـب را ذکـر کـرده   یـ انـد، ا  شان نوشتهیدرباره ا

 سـته یشاکـه   چنـان هم ؛باشـد  می و اکرام شکوهمزارش پر از . اند کردهشان نقل یا

   1است. افراد بزرگواردختر  گاهیجا

. سـت او متعلـق بـه  شک نـدارد کـه    ياست که احد يعبارت عدو نیو ع ن اصلیا

همچـون   ،ینزد کـودك صـفتان   یت امانت علمیبه رعا ،یسته است که خواننده گرامیشا

نکـه  یقبل از ا واند،  ف نشستهیکه بر سر سفره تألبنگرد مصر  مردماز  يحسن قاسم مصر

 يبـانو «کنـد کـه:    یگونه نقـل مـ   نیچاپ و منتشر شود، از قول او ا ،العدويکتاب  یحت

   2».است که عمر با او ازدواج کرد ینب وسطیهمان ز ،هیوار يروستادر   شده دفن

 .زنند یم یآثار علم زشت فیدست به تحر ،هکاراگنهاي  است که دستگونه  این

هماننـد   ياریبسـ هـاي    جرمکه مصر  ساکناندر میان  دارد. هستندعجب ت يجا اقعاًو

 ست. ین یشدن فراموشها،  و این جرمن دارند یا

 ین فرضیاسی .11

ـ اسـت  ق.  ه 1095 سـال  يامتوفـ  کـه  یبقـاع  یفرض ین بن مصطفیاسی  ،ی. محب

ـ  ««به نـام   یکتاب يو 3.است او را ذکر کردهه نام زندگی المـزارات   یف

ه شـمار  بـه  ،روتیب ییکایآن در کتابخانه دانشگاه آمر یخط هکه نسخ دارد »

 او(از اوقاف أباظه) موجود است.  7323ه به شمار ،زهر مصراأله و در کتابخان 1391

نب یهمان ز ،ن استودفمه یراو يروستاکه در  ییبانو« :استدر آن کتاب ذکر کرده 

ـ ا ي. و»باشـد  مـی  3است که مادرش فاطمه 7طالب ابی بن یدختر عل، 3يکبر ن ی

 نقل کرده است.  يعدو» اراتیالز«و کتاب  يبدو »محاسن الشام«مطلب را از 
                                                           

 .٢١الزيارات، ص  .١

 .٦٥و  ١١ص صالسيدة زينب،  .٢

 .٤٩٣ص، ٤ج، خالصة األثر .٣
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 ینابلس یعبدالغن .12

ـ منکـر صـحت ا  آغاز در  )،ق.  ه 1142 (م ینابلس ی، عبدالغنیه بزرگ حنفیفق ن ی

ن کرامـت  یدا کرد. اید، به آن اعتقاد پین مزار دیاز ا ینکه کرامتیبعد از ا اما ؛مزار بود

 ).ق  ه 1291 (ممقـرم  الد عبـدالرزاق  یسـ  ،خط عالمه و پژوهشگر بزرگرا ما با دست

ارت ی[ در شام] را ز 3ينب کبریمزار ز یزمان يو :استن قرار یم. داستان از ایافتی

ـ نبـوت از ا  يبو«گفت:  ،ده شدین مزار از او پرسیاه که دربار یهنگام .کرد ن مـزار  ی

متر دور نشده  دویستاز مزار فاصله گرفت، هنوز به محض آنکه  .»کنم یاستشمام نم

درخواست کرد کـه او را   رو . ازاینش شکستیو پا هن افتادیبه زم شبود که از مرکب

 ن اشعار نمود: یسپس شروع به سرودن ا ؛به مزار برگردانند

ـــدر ـــت حي ـــب بن  یمعــدن العلــم و اهلــد   زين
ــادخلوا   1ةعنـــدها بـــاب حطـــ ــجدا ف ــاب س  الب

 ت است.  یو هدا سرچشمه دانش او .در استیدختر ح ،نبیز

 وارد درب مـزار  کنـان،  با حالت خشوع و سـجده رو  ازاین .اوست نزد توبه بدر

 .دیشان شویا

 معروف است.  دمشق، ساکنانن خبر نزد یش خوب شد. ایدر همان وقت پا

 یل عجلونیاسماع .13

 ،مـورخ  ،)ق.  ه 1162 (م یدمشق یعجلون يل بن محمد بن عبدالهادیخ اسماعیش

 2.اند را آوردهاو  نامه زندگی ،و کحاله يمرادمحدث و مفسر بود و 
                                                           

، عبـاس  همچـون ابـن  ، از ديـدگاه برخـي از بزرگـان    ،آمده است که باب حطـه  اي از احاديث شيعه و سني در پاره .١
، هـاي ديگـر   زارشاي گـ  گزاردند. براساس پاره اسرائيل به سوي آن نماز مي مقدسي است كه موسي و بني صخره 

در صـورت  ، اسـرائيل  و نام ديگري براي باب توبه است كه بنـي  نزديك محراب مريم مقدس قرار دارد ،باب حطه
 .(مترجم)پرداختند.  مي در آنجا به تضرع، ارتكاب گناه و براي طلب آمرزش

 .٢٩٢، ص ٢معجم المؤلفين، ج  ؛٢٥٩، ص ١سلك الدرر، ج  .٢
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درباره دارد که  »نبیز و مدرك و  ی یعرف الزرنب ف«به نام  یکتاب يو

قـرار گـرفتن   ن کتاب، یدر ا . اواست )هیراو يروستادر  (مدفون 3ينب کبریز بانو

در مکـان مشـهور   را  3نبیز خردمند، يبانوو مزار ، 9امبریپ یصحاب ،مزار مدرك

 د نموده است. ییتأ، یکنون

 دوهان یمحمد سام .14

ه یمعاصـر بـوده و در حاشـ   از دانشـمندان   ،یدوهـان دمشـق   یاستاد محمد سـام 

نـب  یز خردمنـد،  يبـانو مـزار  قرار گـرفتن  صحت  ،ابن شداد ثرا ،»هریاألعالق الخط«

 .د کرده استییتأرا ه یدر راو 3يکبر

 يحسن قاسم مصر .15

 کنـد   است، اعتراف مـی » نبیز   « «مؤلف کتاب  که ياستاد حسن قاسم مصر

که مادرش  ییبانو ؛است 3ينب کبریه، همان زیراو يروستاشده در  دفن يبانو که

نـب و  یاسـم ز  ن مصداقییفقط بر سر تع ،ياختالف ما با و باشد. می 3فاطمه زهرا

ییبـانو  است. ينب کبریهمان ز ،ینب وسطیز« :دیگو یاست؛ چرا که او م کلثوم ام 

به او داده  ،يصغر کلثوم ام ،شیص او از خواهر پدریتشخ برايفقط  ،يکه لقب کبر

ن موضـوع  یـ ن به ااچ کدام از مؤلفیهتنها  نه. چون نیستح یاو صح يادعان یا 1.»شد

دختـران   انیـ در م ن موضوع اتفاق نظر دارنـد کـه  یدر ا یاند، بلکه همگ نکرده اشاره

 وجود داشته است.  ينب کبریک زیفقط ، 3زهرا فاطمه

 ، دراسـت  بـه آن اشـاره کـرده    کـه حسـن قاسـم   ، 3دختـر فاطمـه   ،کلثوم ام اما

چه  د کهیپرسد ی. حال بادرگذشت 2ق.  ه 56د بن عاص در سال یزمان حکومت سع

                                                           

 .  ٦٤ص ، السيدة زينب. ١

 .٢٣ص ، همان .٢
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 ه دفــنیــو در راو حضــور یافــتدر کــربال  داده شــد وبــر او  يلقــب کبــر یزمــان

 ؟ دیگرد

 هیامام  عهیش دانشمنداننزد  ،ه شامیراو يروستادر  3ينب کبریمزار ز

ـ نـام و   داشـتن  زنده نگهگمان  بی ـ پ خانـدن اد ی داشـتن   افراشـته نگـه  برو  9امبری

مظـاهر  تـرین   از بـارز  ،ارتشـان یو التـزام بـه ز   آبـاد کـردن مزارهـا    آنـان، هاي  پرچم

گونـه   ایـن  .سـت ها قلـب  يتقـوا  سرچشـمه آن، شعائر خداوند است که  بزرگداشت

کند. مسلمانان  یآن را انکار نم ،که جز انسان متکبر و لجباز است یکیاعمال، اعمال ن

 امـاکن آن  بزرگداشـت در مـورد  هایشـان،   مـذهب و  ها شیگرابا وجود اختالف در 

 هستند.  ي، با هم مساوفیشر

هـاي    حیژه به ضریو یتیمضاعف و عنا یعشق ،دیشد یاقین مورد، اشتیعه در ایش

رو به قبور آن بزرگواران  ،مذاهب گریاز د ترشیب ،هیامام .دارد :امبریپاك پبیت  اهل

ـ  ،خاص امیادر  .ندیآ می شانیارت ایز يراها ب نیسرزمترین  از دورآنان  .آورند یم  هب

بـه  گونـه   این،  حیت صحیبا صدها روا :ائمه .دارند بسیار وآمد مزارها و رفت ههم

  .اند نموده هیشان آموزش داده و توصیا

منظورشـان  شـان را از  یزنـان، ا  و تمسخر طعنـه  کنندگان شخند مسخرهیررو  ازاین

کـه از   یمـن هنگـام  «عرض کـرد:   7به امام صادق یح محاربیذر .کند یمنحرف نم

مام فرمود: کنند. ا یکنم، فرزند و بستگانم من را مسخره م یاد می 7عبداهللا ابی ارتیز

ـ  1».خواهند بروند و تو با مـا بـاش   یجا که ممردم را رها کن تا هر  ،ن سـبب یه همـ ب

ـ تـرین    سخت و ارت آمدهیدور به زهاي  شهراز زائران بسیاري  مینیب یم تـرین   شیو ب

 ،آب و علـف  بـی  هـاي  بلند و صحراهاي  ن کوهیاز بکنند. آنان  تحمل میرا ها  یسخت
                                                           

 .١٤٣، ص اتالزيار  كامل. ١
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، قصـد  شـتر اسـت  یبکه عمرشان از صـد سـال    یبزرگان و رزنانیپ ،همراه با کودکان

ـ از دال یکین ی. اندینما می راف یشرهاي  ارت مزاریز اسـت؛  بیـت   اهـل  ل عظمـت ی

هـا و مـذاهب مختلـف، در     شیرا بـا وجـود گـرا    عالمیـان  ،که خداونـد متعـال  چرا

 است. کرده  مسخر ،شانای يمزارها بزرگداشت

دفـع   ،یالهـ  هـاي   فـیض مشرفه، محـل نـزول    اماکنکه آن  ندباوربر این همگان 

ـ راو مزار، اماکنآن ه است. از جمله گره ییو بازگشا ها بتیمص دمشـق  ه در غوطـ ه ی

در اختالفـی  چ یهـ  جا قرار دارد.در آن 3ينب کبریز خردمند، يبانوح یت که ضراس

 بود. ایشاناو ه حانیرو عظم ا پیامبرتن ه ، پارپاك ين بانویاکه  باره وجود نداردن یا

  .را داشتقلب ترین  حسب و پاكترین  کامل ،نسبترین  فیشر

شکل  ،لیمعطر از فضا یاست که در قالب هایی برتريو  ها زیباییقطب  ،3زینب

در مقابل دیدگانش چنین چیزهـایی  شان، یاحوال اه نندیو ب آثاره ندیجو .گرفته است

زهد و  يالگو ،قوت قلب ،شهامت ،عبادت ،شجاعت ،لتیفض، حق سنبلبیند:  را می

بایـد  ، استکوکار یو ندارد،  یاسالمه که عاطف یپس مسلمان .عفاف و شهامت ،ورع

صـداقت و   ،ب نفسیدر تهذ صالح يالگوک یدر جایگاه  ،شانیرت پاك ایاز نور س

  .ض کندیت، کسب فیده، همچون چراغ هدایدفاع از عق

ـ با ا اما ؛است ن دشمنان پدرش واقع شدهیدر سرزم ،شان در شامیا مطهر مزار ن ی

خداوند هاي   از نشانهاي  هاد، نشانین احترام زیا .دارد ياریجالل و عظمت بس ،وجود

 7مؤمنـان  امیـر خطـاب بـه    یثیدر حـد  9عظماامبر یاست که پ ياز موارد یکیو 

 :فرمود

از بهشـت و   یامـاکن ابالحسن، خداونـد متعـال قبـر تـو و قبـور فرزنـدانت را        يا

 یبـ ینجافراد ب خداوند متعال قل است. ش قرار دادهیخوهاي   هاز عرصاي  هعرص

 ؛اسـت  ل فرمـوده یـ متماشـما  سـمت  بـه  از بندگانش را   یدگانیگزبرق و یاز خال
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ار یبسـ آنهـا را  و  ت و ذلت، قبور شما را آباد کردهیکه با وجود تحمل اذ يطور

 1کنند. یارت میز

تنهـا   نـه بود،  يش أمویکور و گرا تعصبک پر از یکه در دوران تار یالبته دمشق

 .گردد یباز م يهجربه قرن اول  عهیش دوران، بلکه نبود یخالعه یاز وجود ش گاه چیه

 2ست.یهزار نفر ن ستیز کمتر از دوینشیعیان تعداد 

ـ امکـان  به  افرادترین  م، دانایعه از قدیش رو  ازایـن  ؛سـت ن مرقـد مطهـر بـوده ا   ی

و  ،اند اهتمام داشته زارن میو ساخت و ساز ا يبازسازبه  ،عهیو بزرگان ش دانشمندان

ـ ا .انـد  دادهاز خـود نشـان     اي شایسته يها ار و تالشین راه، اموال بسیدر ا  ،ن مـزار ی

هـاي   وارید يکار نهیین و آییتز ،يسازو در حال باز بوده بایز ین به پوششیامروزه مز

نهـا  یاه . همـ قـرار دارد ف یقبـر شـر   يبـر رو  ییگرانبهااي  ه  ح نقریضر .است یداخل

 ینجا اسامیآنان است. ما در اه صادقان اخالصبارز و  یدوست ،عهینشانگر اخالص ش

ـ اخهاي   سدههاي و فق مشهور دانشمندان  کـر پـاك  یپبـه وجـود    گمـان  بـی کـه   ر رای

  م:یکن یم میشگاه خواننده محترم تقدیبه پ ،اند ن مزار معتقد بودهیدر ا 3نبیز

 يزدیخ حسن یش .1

ـ بـاً  یکه تقر يحائر يزدی یخ حسن بن محمد علیش بزرگواره عالم  سـال  يامتوف

 ،شان را آوردهیاه ریس ،یتنکابن .بودهش یبزرگ زمان خو يعلما، از است ق.  ه 1242

بـاال   یمنزلت ،اقشار مردمه در نزد هم يد کرده است. ویشان تمجیو از فضل و ورع ا

 3حضرت زینبف یدر جوار حرم شر ،در اواخر عمرشو  داشت ارجمند یو مقام

ـ  و روضه داشت يعزادار، خاص به موعظه یو اهتماماسر برد. به   ،3ی. محقـق طهران
                                                           

  .٧٧ص  الغري،  فرحة. ١

  .٢٥٣ص ، ٦ج ، محمد كردعلي دمشقي، الشام  خطط .٢

 .٢٤٤ص  ٢الشيعة، ج   أعالمطبقات  .٣
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 شان را آورده است.یاه ریس

ن وفـات و دفـن   یهمچن و 1ک وقوع حادثه حرهینزد را به شام 3نبیسفر زوي 

 2.شان استیکه مزار معروف ا کند می ذکر ییهمان جا را هیراو يروستاشان در یا

 یکن یرزا علیم .2

 »جواهر«ش، نزد صاحب ین عصر خواو مجتهدفقیهان خ یعظمت و شن عالم بایا

و  يرازیدرسان مجدد شـ از هموي  .درس خواند ،»الضوابط«صاحب  ،مید ابراهیو س

 3افت.یوفات  ق.  ه 1306که در سال بود  يخ انصاریشاگردان شترین  از بزرگ یکی

 ،فشیو با دستان شـر  رفت 3ينب کبریارت زیبه ز ،يرازیهمراه مجدد شبه شان یا

تشـکر   کـار  خاطر ایـن به شان یاز ا ،حضرت صاحب الزمان. کردرا جارو ایشان مزار 

 م کرد. یان خواهیل بیبه تفص ،يرازیمجدد شه رین کرامت را هنگام ذکر سی. ما انمود

 يرازیمجدد ش .3

اهللا  ل بن فتحید اسماعید محمود بن سیرزا محمد حسن بن سیاکبر م ،دیاهللا فق تیآ

ه ریسـ  ،د حسـن صـدر  یعصر خود بود. س بزرگهاي ، از فق)ق.  ه 1312 (م يرازیش

  گفته است: يوو در وصف  ،شان را ذکر کردهیا

 ،نائـب االمـام   ،س االسـالم یرئـ  ،امـام  ، سـرورمان مان یستون دو  گاه هی، تکاستاد

                                                           

بن معاويه مورد حملـه قـرار گرفـت. در پـي شـورش مـردم        يزيدبه دست سپاهيان  مدينهشهر ، .ق ه۶۲در سال  .١

نفره به فرمانـدهي حصـين   هزار  پنجيزيد سپاهي ، هاي عامالن او بر مدينه به دليل سختگيري بر ضد يزيد مدينه

خنـدقي دور   و ه برخاسـتند . اهالي مدينه با او به مقابلکرداعزام براي سرکوب اهالي مدينه ، فلسطينبن نمير از 

سـه روز بـر   بـه مـدت   شـهر را   ،او بعد از ورود به مدينـه  .اما او توانست با سپاهيانش وارد شهر شود ؛شهر کندند

بـه نـواميس    و ها شکسـته شـد   حريم ،گناه بسياري ريخته شد هاي بي خون ،که در پي آن سپاهيانش مباح کرد

 .)مترجم(جاي ماند.  برتلخ و وحشيانه عه تجاوز شد. بيش از شش هزار کشته از اين واق

 .١٢١أنوار الشهادة، ص  .٢

 .٢٩٨ص ؛ الفوائد الرضوية،١٣٨. مآثر اآلثار، ص٣
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مجـدد   ،نیـ دمـذهب و   مـردم،  يشـوا یپ ،سـالم ستاد حجـج ا ا ،احکامکننده ایاح

ن خـود  یـ بزرگ ماست که خداوند او را به خدمت دهاي  تی، از شخصيرازیش

 .گرفته است

ن اث و حکما و متکلمیبزرگان حد ،جزء شاخه و گروه اول نوابغ علم رجال يو

از  يرسـد. و  یاو نمـ  يبـه پـا   ،قیـ تحق یو شـگفت  یشیانددوردر کس  هیچ است که

شـاگردي  بـه  ، »جـواهر «بـود و صـاحب    1»جـواهر «شاگردان صـاحب  ترین  بزرگ

ران نوشته بـود،  یا که به پادشاه اي نامهکه در  يطور ؛ بهکرد یافتخار م شانیاهمچون 

  :ف نمودین توصین چنیرا ا يو و کرد شان سفارشیدر حق ا

کـه خداونـد بـه    است  یست و جزء کسانادان فاضل ماز فرزندان و شاگر شانیا

است  یده است و جزء کسانیبخش ،اجتهاد را همراه با رشاد و سداده ملک ،شانیا

ه کننـد  جیترو ،نیر زمد ینیام ،بندگان يبرا یرا همچون پرچم يو ،که خداوند

بـه  کـه  د است یامرو  ازاینکرده است.  نتخابل فرزندانشان ایعه و کفیمذهب ش

چـرا   ؛ردیصـورت پـذ   وتمام امور متعلق بـه ا ه ژه نموده و مالحظیت ویشان عنایا

 آن است.  از  برترن امر، بلکه یاه ستیشانه فقط  يوکه 

 )ي(اسـدآباد  ین افغـان یالد جمال ،لسوف شرقی، سخن فها فین توصیبر اعالوه 

از  یکـ یدر  کند. ایشان می تیکفاشان یدر مورد ا ،است ق.  ه 1315 سال يامتوفکه 

ن و زبـان  یـ عـرش د ه یپا ،انوار ائمهه بارق ،امت عالم برجسته« د:یگو یش میها کتاب

 .»يرازیرزا محمد حسن شیحاج م ،نیشرع مب يایگو

از سخن گفتن درباره او م که کالم یچه بگو ،ن عالم بزرگ امتیف ایوصتمن در 

خ یرا بعـد از شـ   ینید يرهبرزمام  ين بس که ویشان همیلت ایقاصر است. در فض

و فقیهـان  تـرین   بزرگ ،از مجلس درسش .دار شد ها عهده نیسرزم تمامدر  ،يانصار

د کـاظم  یسـ  ،یمـدان هآقا رضـا   ،»األصول   « «از جمله آخوند صاحب  ،نامجتهد
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د حسـن  یسـ ، ل صـدر ید اسـماع یس ،يمحدث نور ،يابوتراب خوانسار دیس ،يزدی

  ل شدند.یفارغ التحصن، یگران از بزرگان علم و دیصدر و د

د یس حجت اسالم،که داشت  ياریم، کرامت بسیاش را آورد رهیس د ما کهین سیا

 »يالراز   « «در  یخ حجت آقا بزرگ تهرانیش ،»أمل األمل   « «در  ،حسن صدر

از جملـه   .انـد  آن را ذکـر کـرده   1»خ سـامراء یتـار «در کتاب خود  یاهللا محالت حیو ذب

ـ انـد، ا  ق و حجج بزرگ ذکر کردهموثهاي  تیاز شخص یشان که گروهیا کرامات ن ی

و بـا   رفت 3نبیله زیارت عقیبه ز یتهران یکن یرزا علیبه همراه مایشان است که 

 . کردحرم را جارو  ،شیدستان خو

ش نشسته بود کـه ناگهـان   یدر مجلس خون ماجرا، یاز اک روز یگذشت  پس از

د از یوارد شـد. سـ   ـ  بـود  نیبزرگان ده چهرهمانند اش  که چهرهـ ن ااز صالح يفرد

م یابت از مـوال یمن به ن« د نمود و گفت:ین مرد رو به سیشان متعجب شد. ایورود ا

چـرا کـه    ؛ر کـنم تشک یکن یرزا علیمر مأمورم که از شما و مصاحب اال ،حجت خدا

خـاك و   ،خـود  را جارو نموده و با دستان 3ينب کبریز ،ماه مکرمه حرم عم ،شما

ـ ز، 37ص ن کرامت در یا .»دیشان پاك نمودیزباله را از حرم ا  يبـانو ه ارت مفجعـ ی

 علوم فاضل باز طال يبه کوشش تعداد ،ق.  ه 1381سال که در  3نبیز خردمند،

 است.  دهیگردذکر  ،شرف چاپ شدهادر نجف  یدین

 مکـرم ه عمـ  ،شـده در آنجـا   دفن يبانو د کهینما می حیتصر [امام نیعالوه بر ا

 يرازیش مجددبودن  ثقه ،ن گذشتهیاز ا .است 3ينب کبریز خردمند، يبانو ان،شیا

ـ دل ،شانیانت مسلم ایو د ـ ی  ياز آن رو ،بیـت   اهـل  اسـت کـه دوسـتدار    یل و حجت

شـان  یچرا که ا ؛رسد نمی به نظرب یعج ،يرازیشمجدد ن کرامت از یا .گرداند یبرنم

                                                           

 .٨٩ـ٤٥ص ص، ٢ج ، محالتي، تاريخ سامراء .١
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را  هاآنآنها را نوشته و مردم عالمان اند که  ن کرامت داشتهیهمچون ا ياریکرامات بس

 اند.  دهکرنقل 

 ینجف یبراق .4

منتسب به منطقه بـراق   ،ین براقیحس ینیل بن زید حسون بن احمد بن اسماعیس

و نزد بزرگان علم  متولد شددر نجف ، .ق  ه 1261در سال است که  در نجف اشرف

حـوادث و   يریـ گیخ و پیتـار ه فتیشـ  یاز کودک .درس خواند ،د بزرگ نجفیو اسات

خ یشـ  ،یعراقـ ن یشیر پیکه وزکرد ف یتأل يارزشمند یخیتارهاي  اخبار بود و کتاب

اسـت. متأسـفانه    نـام بـرده  هـا   ن کتابیاز ا ،خ کوفهیتاره در مقدم یبیرضا شبمحمد

در  .در بازار حراج فروختـه شـده  نیز از آنها  يمقدار و گم شدشان یاهاي   نوشتهدست

ـ یاهللا شـ  تیآه از آن در کتابخان یمقدار کم ،حال حاضر در  1کاشـف الغطـاء   یخ عل

 . است نجف اشرف موجود

به نقـل   ،»یالثمر المجتن« ،خود یخطدر شام را در کتاب  3ينب کبریقبر ز ،وي

  :است وخ خود ذکر کرده و گفتهیاز ش

ارت بـه  یـ ز بـراي  ،يبغـداد ه فرزند حاج کب ،یحاج مصطف ،ق.  ه 1302در سال 

م را ید سـل یاز همراهانشان بـه نـام سـ    يفرد ،نجف آمد و از من درخواست کرد

ن یز چنـ یـ ببـرم. مـن ن   ین کاظمیحسخ محمدیبا خود به نزد ش ،عرض سالم براي

د، یسـ  يا«خ رو به او کرد و گفت: یخ بردم، شیکه او را به نزد ش یهنگام .کردم

ده یـ کـه چگونـه در شـام دفـن گرد     یدانـ  یو مـ  ينـب دار یاز مـزار ز  يا خبریآ

ت قبـل از مـن نـزد    یـ ن تولیـ شـان هسـتم و ا  یقبر ا یمن متول« :د گفتیس »است؟

ده اسـت. قبـر آن بزرگـوار در    یو نسل به نسل به مـن رسـ   ،پدران و اجدادم بوده

نـدارد. امسـال    نظر آن اختالف بارهکس در چیکه ه يطور است؛ بهشام مشهور 

ه نـ یخـت و مـن هز  یمقبـره فـرو ر   يرو ،ادشیـ ن مقبره به خاطر قدمت زیگنبد ا
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 یکمکـ  تاجران،از  يد و ویبه حاکم رس خبرن ینکه ایتا ا ؛ساخت آن را نداشتم

که  ی. هنگامساختن گنبد مأمور یساخت ا يبّنا را برا يو تعداد ،کردافت یدر

مقبـره برخـورد    يبـر رو  یرا از مقبره کنار زدند، به تخته سنگها  اها خاكن بّنیا

آن نوشـته   يبر رو اي نوشتهو ن بود ک انسایه طول آن به اندازه قامت کردند ک

را ن سـنگ  یـ اه نوشـت  دادرون آوردند. حاکم دستور یآن را ب یشده بود. به سخت

ان یـ در مان و نـه  یـ هودین یبـ در مسـلمانان و نـه   ان یـ مکس نه از  چیه اما ؛بخوانند

 يد کـه مـرد  یخبـر رسـ   یبـه والـ   ،نیبـ ن یآن را بخواند. در ا نتوانست ،انیحیمس

او را  .اسـت  و زبـان  هریخ و سـ یشام وجود دارد که دانـا بـه تـار    یدر نواح ،مسن

ــد و  ــاآوردن ــد. او  ن تختــه ســنگی ــه او نشــان دادن ــیش از را ب  دو ســطر آن راب

نـب يز ةديهذا قـرب السـ« بود: عبارت نیا ،دو سطرآن نوشته  کهنتوانست بخواند 
 أقـربت يف ،هـذا املكـان ت يفيـتوف، 3ءبنت فاطمه الزهـرا طالب ايب بن بنت عيل

ه دختـر فاطمـ   ،طالـب یابـن اب  یدختـر علـ  ، 3نبیز بانون قبر یا«؛ »رجوعها الثاين

 1.»دیو دفن گرد هافتینجا وفات یدر ا ،است که هنگام بازگشت دومش 3زهرا

 یانیحسن آشتمحمد .5

د فقه و اصول و یاز اسات یکی، باشد می )ق.  ه 1319 (م یانیحسن آشتخ محمدیش

 يوه ریسـ  ،)ق.  ه 1365 (م ین نجفیالدخ محمد حرزیشاست که  یبزرگ ینید رهبر

  :کرده استبیان را آورده و 

ق شـام  یـ سـپس از طر  ؛ارت حـج مشـرف شـد   یـ به ز ،.ق  ه 1318شان در سال یا

کـه   یهنگام .رفت 7یدختر عل، 3ينب کبریز بانوبر ارت قیبه زبازگشت و 

و  عالمـان، فاضـالن  ه نشست و هم یمجلس عمومک یبه نجف اشرف آمد، در 

دار یبه د ،یلین خلیرزا حسیخ میز همراه شیما ن آمدند. يدن ویبزرگان شهر به د
                                                           

 .٢٤٠ص ، ١ج ، مراقد المعارف .١
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شما ثابـت شـده اسـت     يبرا لیخ! به چه دلیش يا«شان گفتم: یا م. من بهیرفت يو

شان جواب داد: یا ».ست؟وارتگاه ایز و 3نبیز بانومحل دفن  ،نجا (شام)یکه ا

 انن پژوهشـگر امورخـ  یبعض )میآور یشان را میطور خالصه کالم اه ما ب( بله،«

 ،یالنبـ  ر در  7نیاند کـه بعـد از کشـته شـدن حسـ      هنقل کرد ،اهل سنت

کـه بـه    یهنگام .کرد تفراسمبه شام  ،جعفرعبداهللا بن در نتیجه  .رخ داد یقحط

بـه   :فرمـود  3نبید، زیرسـ است   3نبیکه در حال حاضر مزار ز ـ ن مکانیا

د یـ زین خبـر بـه   یـ م، وارد نخـواهم شـد. ا  ا هاسارت وارد شد هنگام که به يشهر

مانـد، سـپس    یدر آنجا بـاق  يو .داد ینیشان زمیدر همان جا به ارو  ازاین .دیرس

   1.»افتیوفات 

  آمده است: یبراق »یالثمر المجتن«در

ک یـ در  ،نیالـد خ محمـد حرز یش ،زگار و عادلیپره ،وارسته ،یمن با عالم متق«

رزا یـ خ میشان گفت کـه مـن از شـ   یشد. ا 3نبیم که صحبت از مزار زیجا بود

ذکـر   ،افته کـه در آن یدست  یخیتارمطلبی  به ،دم که فرمودیشن یانیحسن آشت

کـه   يطـور  ؛ش آمـد یپـ  یبزرگـ  یو خشکسـال  یقحطـ  نه،یدر مدکه شده است 

خـانواده و  رو  ازایـن  .دیهالکت رس مرزعرصه بر عبداهللا بن جعفر تنگ شد و به 

د، یکـه بـه آنجـا رسـ     یفرزندانش را برداشت و به سمت شام روانـه شـد. هنگـام   

  2د.یجا دفن گرد افت و در همانیوفات  7یدختر عل، 3نبیهمسرش ز

از  یاز گروه، 3نبیخردمند، ز يبانواز نقل خبر قبر  ن بعدیخ محمد حرزالدیش

ـ نکه ای، عالوه بر اوجود ندارد نبیزبانو قبر  رابطه بادر  یشک« د:یگو یمورخان م ن ی

 ».است دهیبه ما رسبه صورت متواتر، دست به دست  ،موضوع

                                                           

 .٢٤٠ص ، ١ج ، معارف الرجال .١

 .٣٣٤ص ، همان .٢
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 یلین خلیحس .6

از  یکـ ی ،)ق.  ه 1326 (م یتهران يم رازیبن ابراه یل بن علین بن خلیخ حسیش

حسن رزا محمدیبعد از وفات م ،تقلیداز مراجع  یکید فقه و اصول و یاسات بزرگان و

ـ ا ،عه از عـراق یون شیلیک میش از یاست که ب يرازیش شـان  یلبنـان و هنـد از ا   ،رانی

نان و یمسـک  ،مانیتیو منزلش پناهگاه  ،بود مهربانخلق و  خوش يکردند. و ید میتقل

 کرد.  یجو مو رفت و از احوالشان پرس یم آنان  به منازل یگاهاو  ؛سرپرستان بود یب

افـت  یبود که در مسجد سهله وفات  )ق.  ه1266 (م يخ انصاریشان از شاگردان شیا

،    سـپس در محلـه    .ع شـد ییتشـ  ،دانشمندانم از طالب و یعظ یتین جمعیو در ب

 ياو اشـعار  يدر رثـا  انعراشـ  ک مسجد و مدرسه مشهورش به خاك سپرده شـد. ینزد

 :  دیگو می و هشان را به شعر درآوردیخ وفات ایتار ،انعرااز ش یکی. از جمله اند هسرود

ـــرب أيب   فطوفــــوا أقــــول لزائريــــه أال ـــ بق ـــد يف یالتق ـــري مرق  خ
ــثمٍ    خأرّ  و قلـب احلجـي فاشـعر يه و ــو« و بل ــجّ  اادخل ــواب س  »داألب

   .دیمزار بگردین بهتر در ا،پدر تقوقبر  گرداگردم که یگو می به زائرانش

کنـان وارد   بگو: سـجده  1خیتار و با ماده است. پس شعر گفتهت یکه اصل عقالن

 د.یآن شوهاي  در

                                                           

 به يـک بيـت شـعر يـا     تاريخ مادهاست.  يا حساب ابجدي اشاره به ماده تاريخ ،عبارتدر اينجا منظور از ذکر اين  .١

ها را به حساب ابجـد بـا هـم جمـع     هاي آن که اگر برابرهاي عددي حرفشود  مي گفتهيک مصرع شعر يا عبارتي 

يم. معـادل  گـوي  مـي  که به آن ماده تاريخ ستدهنده تاريخ رويداد يک حادثه يا زمان ساختن يک بنا ، نشانکنيم

، ٤د ، ٣ج ، ٢ب ، ١الـف  (: ذيـل اسـت  که به شکل  ايم اعدادي است که مقابل هر عدد آورده، حروف ابجد عربي

ر ، ١٠٠ق ، ٩٠ص ، ٨٠ف ، ٧٠ع ، ٦٠س ، ٥٠ن ، ٤٠م ، ٣٠ل ، ٢٠ک ، ١٠ي ، ٩ط ، ٨ح ، ٧ز ، ٦و ، ٥   ه

 ).١٠٠٠غ ، ٩٠٠ظ ، ٨٠٠ض ، ٧٠٠ذ ، ٦٠٠خ ، ٥٠٠ث ، ٤٠٠ت ، ٣٠٠ش ، ٢٠٠

از هـم  حروف آن کلمـه را   الف): کنيماستفاده  مذکورگونه از ليست  بايد اين ،براي محاسبه ماده تاريخ يک کلمه

اعداد ابجـد را بـا هـم جمـع      ج)کنيم.  عددي را که مقابل هر حرف قرار دارد يادداشت مي ب)کنيم.  مي تفکيک

بـه همـان   ، خواننده محترم پس از محاسبه و جمع بستن اعداد مربوط بـه دو مثـال بـاال    ،بدين ترتيب کنيم. مي

 .(مترجم)کند که به آن اشاره شده است.  مي تاريخي دست پيدا
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همـراه   ، بـه خبر سفر عبداهللا بن جعفـر  هکند ک ادعا میش یور خوذکدر کتاب م یبراق

در  یخیتـار ک کتـاب  یـ شان گفته است یشان ذکر کرده و ایا يبرارا اش به شام  خانواده

 ان کرده است.یرا ب یانیمحمد حسن آشت داستانسپس  است. دهینه دین زمیا

  ین کاظمیمحمد حس .7

در نجـف   ق.  ه 1308 سـال  يامتوفـ  که ینجف یعامل ین کاظمیحسخ محمدیش

خ یو شـ  ،يخ انصـار یش ،1»جواهر«صاحب  ،خ بزرگواریاز شاگردان ش است، اشرف

بـارز علـم و   هـاي    فقه و اصول و از چهرهبزرگ د یاساتاز  ي. واست 1عبداهللا نعمه

در  3نـب یبه صحت وجود مـزار ز است که  یدانشمنداناز  یکیشان یبود. ا تلیفض

از  ،نیخ محمـد حرزالـد  یو شـ  یبراقـ  ،يکه دو شاگرد و چنانهم ؛داردن انیطماشام 

 اند. شان نقل کردهیا

 یمحمد حسن مراغ .8

از مورخان مشهور  یکی ،)ق.  ه1312(م یخان مراغ یرزا علیفرزند م ،خان رزا حسنیم

  :دیگو یم ،است یکه به زبان فارس »الحسان راتیالخ« ،. او در کتاب خوداست رانیا

از  یکــیات، در یــرواتــرین   حیطبــق صــح، 3ينــب کبــریز یأمــا تربــت نــوران

و  وجود داردمشهور و معروف  یدر آنجا مزار و آرامگاه .شام استهاي  روستا

بـه وجـود    یقحطـ  ،چنـد سـال  به مـدت   ،اند گفته افراد آگاهمحققان و از  یبرخ

را  یام خشکسـال یاالش به شام رفت تا یهمراه عبه عبداهللا بن جعفر رو  ازاین ؛آمد

 ،در زمان اقـامتش ، 3نبیز خردمند، يبانوسپس بازگردد.  و اندردر آنجا بگذ

در  سـپس  .دادش را از دسـت  یتسـالم که متعلق به شـوهرش بـود،    ییها نیدر زم

 1د.یافت و سپس دفن گردیوفات  ،ض شدهیجا مر همان

                                                           

   چاپ قديم ايران.، ٢٩ص ، ٢ج ، الخيرات الحسان .١
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 یطبرس ين نوریحس .9

عه یبزرگ شن ااز محدث، ).ق  ه 1320 (م یسطبر ينور یتقن بن محمدیرزا حسیم

شان و پرمغـز  یق ایپر از تحق هاي فیتأل فراوانی .استآنان ترین   و محققترین   و آگاه

بـزرگ  اي  خانـه شـان کتاب یشـان اسـت. ا  یاآگاهی  یگستردگانگر نبوغ و یب ،بودن آنها

بـود.   دهیکه شهرتش به همه جا رس يطور ؛ بهبود فاخرس و یکه پر از آثار نفداشت 

 د: یگو یم ین زرکلیرالدیخ

قـدر   شـان آن یا کنـد.  میره یرا خها  است که چشم يبه حد ينوره وسعت کتابخان

مختلـف بودنـد کـه    هاي  ها از کشور ه کتابیو ته يبردار نسخه ،يآور جمعه فتیش

بـه خـاطر علـم و     يوشـان نقـل شـده اسـت.     ین مـورد از ا یدر ا يادیزهاي   داستان

نـادر،  هـاي   و کتاب نابعم يبه خاطر گردآوراش   ن کتابخانهیو همچن آگاهی بسیار

   1.ق شدیانواع تحقمطالعات و  ،ها پژوهش يبه دو مرجع بزرگ برا

  :شان نام برده و گفته استیاه از کتابخان ،دانیز یجورج ،یحیمورخ بزرگ مس

کـه   وجود داشـت  ين نوریرزا حسیخ میش هبه اسم کتابخاناي  هنیگنجدر نجف، 

همچـون  امـا   ؛قـرار داشـت  علوم و فنـون  نه یزمدر  یبزرگخطی  اتتألیف ،در آن

بعـد از   .نـد دسـترس بود در  یبـه سـخت  ها نیـز   این کتابنجف، هاي  شتر کتابیب

 پراکنـده ها در نجـف   ن کتابین کتابخانه، ایسال از وفات صاحب ا گذشت ده

از آنهـا   یکـ یسـه کتابخانـه بـود.     ي) داراين نـور یرزا حسیخ میشان (شی. اندشد

در  دوم در تهـران و سـوم   واقـع شـده بـود.   کـه در نجـف   بود اي  خانهکتابن یهم

ران یـ در ا آنهـا بیشتر است که  ياریبس اتتألیف يدارا يو. قرار داشت هندوستان

   2چاپ شده است.
                                                           

 .٣٨٢، ص ٢، ج عالماأل .١

  .١٣٨ص ، ٤ج  تاريخ آداب اللغة العربية،. ٢
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خردمنـد،   يبـانو مـزار  اسـت  معتقـد  است که  یدانشمنداناز  یکی ،يعالمه نور

 ،گـران یو د ی، معروف بوده و محدث قمـ يون اعتقاد ی. اقرار دارددر شام  3نبیز

شـان  یاز ا ،د جعفـر بحرالعلـوم  یحجـت سـ  ه اند. عالم شان نقل کردهیاز ارا این باور 

 اند:  ت کردهیروا

 یاز خشکسال فرار يعبداهللا بن جعفر برا .داد يرو یبزرگ ینه، خشکسالیمددر 

 .نـه برگـردد  یبـه مد  ،یو قصد داشت که بعد از دفع خشکسـال ا .به شام منتقل شد

ام اقـامتش در شـام،   یـ در ا ،اتفـاق بـر حسـب    کـه  شان بـود یز همراه این 3نبیز

   1درگذشت.شان است، یکه امروزه مزار ا ییاروستض شد و در همان یمر

و اطالعـش از   اب،یـ کمرا بـا آن همـه مهـارتش در اخبـار      ينورعالمه رو  ازاین

کند،  یت میم در آنچه که روایتوان ینم ،شثقه بودنو زهد و  نادر یخط  هزاران نسخه

 يطور ؛ بهمیدان یات را میدر قبول کردن روا يو يرینکه سختگیا ویژه بهم. یمتهم کن

 را ه و اسـاس یپا یباز اخبار مشهور  ياریبس ،شیخو »رجانو الم ؤلؤالل«که در کتاب 

 رد کرده است.

 یحسن صدر کاظم .10

و  اتقـو  ،اسـت کـه بـه زهـد     يعلـو  فاضـل هـاي    خانوادهترین   لیآل صدر از اص

ت از مذهب یحمانه یزمدر ستودنی  یخدمات ،ن خانوادهیست. اامعروف  یرخواهیخ

هـاي    تیو شخص ینید دانشمندان، يدر هر عصر .استانجام داده  ینیو نشر علوم د

 اند. ن خاندان برخاستهیاز ا ،بزرگ مجتهد و مجاهد

ل ید اسـماع یسـ  ،ه بزرگیفق ،ید حسن صدر کاظمین خاندان، سیاافراد از جمله 

ن هسـتند.  یالـد  ن شـرف ید عبدالحسـ یس ،مصلح اکبر ،شان از دخترشانیا ه صدر و نو

 ،هیـ ن فقیالدد صـدر ی، سـ يمهـد  دیهمچون سدارد که همه  یفرزندان ،لید اسماعیس
                                                           

 .٢٣٥ص ، ١ج ، العالم  تحفة .١
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ـ ا .هسـتند متشـخص  هاي   تیاز شخص ،ریدر صغید حیجواد و سمحمد دیس د ین سـ ی

 فقـه و اصـول  نه یزمبرجسته در  يعلم و تفکر و از علما ،از ذکاوتاي  هدر، نشانیح

  .داشت ایپواي  هشیو اند بود

 زمانـه به جـا گذاشـت کـه     ارزشباگوهر از خود دو فرزند بزرگوار و دو ایشان 

ن یعالم کاظم ،ل صدرید اسماعیس ،آنهااز  یکیاست. ده یرا به خود ندچنین افرادي 

  .درگذشت ق.  ه 1388که در سال  بود نیو امام جماعت حرم جواد

ـ یمحقق اکبـر و مجاهـد د   حسن صدر کاظمی، گریدفرزند  ، گانـه ی و جسـور  ین

مظـاهر   ههمـ  بـوده و بـر   تقـوا  بسیارکه  است يباقر صدر موسود محمدیاهللا س تیآ

از  يعلـم و افتخـار   بزرگـان از  یکـ ی ،کـه امـروزه  است  یکساو . زدتا می ییگراایدن

از  یکیبزرگوار د ین سیا .کند یه به آن مباهات میعلمه حوز وافتخارات نجف است 

آثـار  ترین   سیما را با نفهاي   وسته کتابخانهیکه پ استد فقه و اصول یاساتترین  بزرگ

بخشـد.   یمـ  توسعه گر آثارشیدو  »فلسفتنا«و  »اقتصادنا«آنها همچون ترین  و گرانبها

 .باشد یراضشان یا از خداوند

ار یسب ،عادل، مطمئن ی، شخصمیآور می رااش  نامه زندگید حسن صدر که یاما س

 ار مهـارت یبسـ فقـه و اصـول    ،رجـال  ،ثیکه در علم حـد  بودمند لت و دانشیفضاب

ل یتـوانم فضـا   یعه در عراق است. من چگونه مـ یبارز فقه شهاي   و از چهره ،داشت

را  يوگونـه   ایـن  ،یحیلسوف بـزرگ مسـ  یف کنم، حال آنکه فیشان را توصیمعطر ا

  است:  وصف کرده

بزرگ از نظر ظـاهر   يرا فرد او .مدین دیرا در منزلش در کاظم حسن صدر دیمن س

 گونـه امبریپ ینسـخنا پرپشت و  دیسفمحاسن و  ینوران یشانیپ يافتم که دارایو باطن 

ش پهـن و بـازوانش   یها ش جذاب بود. شانهیها ش همچون گل و چشمیها بود. گونه

در  بـود.  بـاز اش  نهیسـ  کـه داشـت   یاه و لباسیساي  هعمام ،سرش يده بود. بر رویچیپ
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بـا  کـه  ام  هدیـ ند یعین عـالم بـزرگ شـ   یـ را همچون اکس  هیچ ،میعربهاي  تمام سفر

انـد، بـه    دهیر کشـ یصوتشعرا و هنرمندان به  ،خیکه تار چنانهمرا پیامبران اد یدنش ید

 . ...یشان در زندگیو زهد ا یبا بود سادگیاورد. چه زیادم بی

  :دیگو یموي در ادامه 

 رهبـران ن یکـاش در بـ  اي  . افتم و دوسـت داشـتم  یـ ار بزرگ ین مرد را بسیمن ا

ز کـم  یـ رشـان ن یپوشـند و اعمـال خ   مـی  بـا یزهاي  خودمان که لباس ینیدبزرگ 

   1ن مرد وجود داشت.یهمچون ا يست، تعدادین

أهــل  ««در کتــاب وي . درگذشــت ق.  ه 1354در ســال سیدحســن صــدر 

 د:یگو می »نیالحرم

 هقبـرش در مزرعـ   .اسـت  کلثوم ام اش هیو کن 7مؤمنان امیردختر ، 3ينب کبریز

شـان در زمـان   یدمشق معـروف اسـت. ا  از خارج در  ،اریعبداهللا بن جعفر ط ،همسرش

همراه همسرش عبداهللا بن جعفر بـه شـام آمـد     ،یدر سال قحط ،عبدالملک بن مروان

کنـد. در   يرا سـپر  یام قحطـ یـ کـه همسـرش در آنجـا داشـت، ا     یملکتا با مزارع و 

، مـدفون شـد.   روسـتا از همـان   یافت و در قسمتیوفات  3ينب کبریز ،ن أثناءیهم

اسـت و   یقطعـ ح و یشـان در آنجـا صـح   یسبب دفـن ا درباره  است که یگاهدیدن یا

مـت  یغنآن را  دیـ با یخواننـده گرامـ   ؛ بنـابراین ه استیپا یگر بید نظراتن، یر از ایغ

   2اند. راهه رفتهیببه  که اند وهم شدهتدچار  ،ن موردیدر ا ی. گروهدبدان

 نیمحمد حرزالد .11

نجف هاي   تیاز شخص یکی، )ق.  ه 1365 (م یلیعق ینجف نیخ محمد حرزالدیش

خداونـد  و خ بـوده،  یرجال و تـار  ،ثیحد ،اصول ،فقه نهیزم ن درااشرف و از محقق

                                                           

 .٢٧٣ص ، ٢ج ، العرب ملوك .١

 چاپ كربال. ٦٧چاپ هند و ص  ٣٩ص ، الحرمين نزهة أهل. ٢
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قـرار   يو امانتـدار  يگفتـار  راست ،اضت نفسیر ،صالح ،ورع ،شان را از اهل زهدیا

 و1فـاق او ،ایـ میک، رمـل  ،طـب  ،از علوم همچون نجـوم  ياریشان در بسیداده است. ا

 ز دارد. ین یفاتین علوم، تألیمهارت داشت و در اأت، یه

ن یحسـ حمدخ میشـ  ،همچـون  ،د عصـر خـود  یبرجسته و اسـات  يشان نزد علمایا

. با وجـود اینکـه هفتـاد سـال از عمـر ایشـان       س خواند، دریلین خلیو حس یکاظم

مهـارت   ،بسیار آگاهیشان، نشان از یا یق و پختگیاز تحق سرشارفات یتأل گذرد، می

. کتـاب  اسـت  در موضـوعات مختلـف  شان یا يفکرزیو ت گسترده اطالعات فراوان،

 ،، عالمـه پژوهشـگر  اش با کوشـش نـوه   ،شانیا »مراقد المعارف«و  »معارف الرجال«

 ده است. یبه چاپ رس 2)دام اهللا ظله( نین حرزالدیمحمدحس

جدشـان  هـاي  نب راث گرایم مانده باقیتا کند  ياریشان را یم ایخواه یاز خداوند م

 ن کتـاب شـناخته شـده   یـ شـان در ا یکه از ا ییایعلم و ادب را با همان مزانه یزمدر 

 د: یگو یموي  .، به چاپ و نشر برسانداست

و مـادرش  ، 7مؤمنـان  امیـر  ،طالـب  ابـی  بـن  یعلـ  دختـر امـام  ، 3ينب کبریز

ــه ــم ، 3فاطم ــول اعظ ــر رس ــت 9دخت ــدش در راو .اس ــمرق ــتاه، ی از  ییروس

و زوار  فـراوان   تیـ مجلـل بـوده و جمع   ییبنـا  يدارا شـام اسـت کـه   هاي   روستا

                                                           

، علـم اوفـاق  . چنـين اشـکالي حاصـل شـده اسـت      ،آمده کـه در اثـر اشـتباه چـاپي    » ارفاق«واژه  ،در متن کتاب .١

به صـورت  و چه ، عموديبه صورت چه و  افقيبه صورت چه ، شکلي است که عدد مجموع سطور آنکردن  موفق

در نهفتـه  هـاي   انـرژي ، خوانند. در نتيجه ايـن تنظـيم   شکل را موفق مي ،با هم برابر باشد. در اين صورت ،مورب

ثير خـود را  أو تـ  کانوني شده، شده و در مربع موفق صورت عدد در آمدهه ب، ...و اذکار، آياتهمچون متن کلماتي 

و چـه   صورت افقيه چه ب، ن جمع عددي سطرهاي تمامي اشکال در علم اوفاق. چوکند ميدر عالم مثال شروع 

يعنـي  . شـود  به تمامي آنها اسم مربع گفته مـي  ،منظور بدين، بايد عدد ثابتي باشد، بصورت عمودي در هر شکل

يعني شکلي که جمع اعـداد سـطرهاي عمـودي و افقـي آن کـه      ، مربع چهار در چهار خماسي ،يميگو وقتي مي

 .)مترجم(موفق است. ، و هر خانه آن مرکب از پنج خانه است شانزده خانه

 .(مترجم). باشد مي »گرداندپاينده را اش  سايهپروردگار « که به معناياست،  جمله دعايييک  ،ظلهاهللا دام  .٢
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 و شـک گونـه   هـیچ  يکـه جـا  نـد  یآ یشـان مـ  یارت ایـ بـه ز  ،یاسالمهاي  کشور

 .وجود نداردآن صحت در  يدیترد

 يجـا « ؛1»هیـ ب فیـ الر« د:یگو ین مزار میهنگام ذکر ا »معارف الرجال«شان در یا

داً عـن  ی« کند: یسپس اضافه م ».وجود نداردآن صحت در  يدیو ترد شکگونه  هیچ

شـان  یو دست به دست نقل شده اسـت. ا  ،ن موضوع متواتر بودهیا یعنی ؛»د متواتراًی

 کند:  ین نقل میهمچن

خانـدان   يعلـو  از سـادات از آنان  یکه برخ 3نبیف حضرت زیان قبر شریمتول

س یرئـ  ،در مجلس درس استاد بزرگ مـا  ،هجري 1032در سال  ،ن بن  

گنبـد مـزار بـه     ،ن سـال یـ در ا« :انـد  گفتـه  ین کاظمیحسخ محمدیش ،طائفه یو مفت

زمــان ســلطان در  حادثــهن یــخــت و ایف فــرو ریقبــر شــر يرو ش،خــاطر قــدمت

بـه   ؛ بنـابراین موضـوع آگـاه شـد   ن یـ ا. سلطان از اتفاق افتاد یز خان عثمانیعبدالعز

ک یـ بـه   هنگـام ن یـ کنـد. مـا در ا   يبازسـاز شام دستور داد که مرقد مطهر را  یوال

آن  يروبـر   ،میقـد  یم کـه بـا خـط کـوف    یکـرد  داخل قبر برخورددر سنگ تخته 

ن قبـر  یـ ا«؛ »نياملؤمنريأم طالب ايب بن نب بنت عيليدة زيقرب الس هذا« نوشته شده بود:

قبـر   يرو آن را بردر نتیجه  ».است مؤمنان امیر ،طالب ابی بن ینب، دختر علیبانو ز

2».ز موجود استیدر حال حاضر ن ،سنگآن تخته  گمان بی .میگذاشت
 

 درمـا  کـه   است ش نقل کردهیوخ بزرگوار خویشان صحت مرقد مطهر را از شیا

 م. یذکر کرد آن را ،نیشیصفحات پ

 طاءن آل کاشف الغیحسمحمد .12

، از خانـدان  یخ علـ ین بـن شـ  یحسـ خ محمدیشـ  ،مصلح اکبـر، دانشـمند بـزرگ   

                                                           

 .٢٤٠ص ، ١ج ، معارف الرجال ؛٣٢٧ص ، ١ج ، مراقد المعارف .١

 .همان .٢
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به دانش  ي. وبه دنیا آمددر نجف اشرف  .ق  ه 1294الغطاء است که در سال  کاشف

ـ تحق یفراوانـ خطبه و  ز بودنیانگسحر ،تالش بسیار ،فراوان ق و پـژوهش معـروف   ی

 بـه را  ياریبسـ هـاي   شـان سـفر  یبـود. ا  یکنفـرانس اسـالم   ياز اعضا یکیو است. ا

سـاختن  د تحـ نـه م یزمدر سـتودنی بسـیار   انجام داد و خـدمات   یشرقهاي  نیسرزم

در  ق.  ه 1373در سـال   و. اانجـام داد  شـان ین این بردن تفرقه در بیو از ب انمسلمان

 د. یالسالم دفن گرد يبه نجف اشرف برده شد و در واد درگذشت وکرند 

 .اسـت  معتقددر شام  ینبیمرقد ز وجودبه صحت است که  یکساناز  یکین شایا

خردمنـد،   يبـانو  نامـه  زنـدگی  در مورده کتاب ما یدر حاش (وت نموده یما روا يبرا

 یکـ ی و یب بزرگ پاکستانیخط ،نید آقا حسیس که همراه نیز نوشته است) 3نبیز

 بــانوارت مــزار یــز يبــرا ،.ق  ه 1371در ســال  1ینیبــزرگ منبــر حســ نبــایخطاز 

ـ در آنجا به ز .میبه شام رفته بود 3يکبر نبیز ارت امـام کاشـف الغطـاء مشـرف     ی

در منـزل   ،شیاسـتراحت و آسـا   براي ،دستور پزشکض بود و به یشان مریم. ایشد

بـا   ،یاز زوار پاکسـتان  یمزار ساکن بود. ما به همراه گروهه در محل ،بزاز یعلمحمد

شـد. مـن از    3ينب کبـر یز بانوصحبت از مزار  ،هنگامن یم. در ایدار کردیشان دیا

 خردمنـد،  يبـانو «شـان فرمـود:   یدم. این موضوع پرسـ یقاتش در ایشان درباره تحقیا

عبداهللا بن جعفـر اسـت، نـه     ،مدفون است که ملک همسرش ییدر روستا 3نبیز

در  7یفرزند عل ،7نیامام حس ،دیشه که سبط يطور همان ؛هیام یاز بن ياحدملک 

 .»ده بود، مدفون استیه خریکه از اهل غاضر ینیزم

اش  خـانواده همراه  هجعفر بنه و سفر عبداهللا بن یمد یقحط داستانما  يسپس برا

ـ ان فرمـود. تحق یـ گذشـت، ب ذکر آن که  چنانهمبه شام را   ق امـام کاشـف الغطـاء،   ی
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ـ و به ،داردن رش آن وجودیپذجز اي  ه چارراه ثابت شده است که  یحجتگمان  بی ژه ی

 شان. یا یاسالم و یمقام علم با توجه به

 نیالد ن شرفیعبدالحس .13

ــه  ــد و عالم ــزرگمجاه ــب ــی، س ــرفید عبدالحس ــد ن ش ــویال ــامل ين موس  یع

ــااز  ،)ق.  ه 1377 (م ــلح يعلم ــزرگ مص ــال   ،ب ــت. در س ــد ماس ــد و مجاه مجته

نزد  ،خود را در نجف اشرف يحوزو تالیتحص .به دنیا آمد هیدر کاظم ق.  ه 1290

ـ فق ،األصول ب ، صاحب یخ محمد کاظم خراسانیهمچون شاي  برجسته دیاسات ه ی

 رساند.  اتمامخ طه نجف به یو ش يزدیمحمد کاظم د یس

 مبارزه با اسـتعمار فرانسـه داشـته   باره درستودنی بسیاري هاي  يریگ ضعشان مویا

 .شان اسـت یان محکم اایم  و وطن پرستیدر  يص محض وخالااز  یحاککه  است

ـ   يطوربه  ؛شد رو بسیاري روبههاي   مصیبتن راه با یو در اا  دارزشـمن ه کـه کتابخان

بـه مصـر و   در ادامـه   يآتـش شـد. و  ه او طعمـ  یخطات تألیفو  ،سوزانده ایشان را

 يبـه او رو  يروزینکه پیبرنداشت، تا ادست  ،د شد، اما از جهاد سختین تبعیفلسط

ل خروشـان بـه   یمردم همچون سـ  .بازگشتبه وطن خود  يروزیپسرانجام با آورد. 

 افراشته شد. بر فرازشبر  یاستقبالش آمدند و پرچم بشارت و خوش

و ا .است 3ینبیز باشکوه يبنا يبازسازکنندگان به ساخت و  از دعوت یکیوي 

 يمرقـد بـانو   يبنـا  يبازسـاز مصرف کردن سهم امام در راه ه اجاز ،شیدر متن فتوا

ـ را داده است. در مـتن ا شده در شام  دفن ـ ، 3ينـب کبـر  یز هبـار در ،ن فتـوا ی ن یچن

کـه   3نـب یز ،و نبـوت  یوحـ  خردمند يبانو ،حوراء ما يبانو« :است آمده يریتعاب

 ».شان به آنان منتسب استیکه اباد  یکسان هسالم خدا بر جد و پدر و هم

حوراء  خردمند، يبانو یمعرفدرباره  ،به مانند یک سخنرانی شیوا اي رسالهشان یا

 : است ف نموده که در آن آمدهیتأل
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ــانوم المصــائب و ان یــا  و یپاکــدامن علــ رو نبــوت و دختــ یوحــ خردمنــد يب

بـود  اد یـ زقـدر   شان آنیت خداوند و کرامت او به ایعنا .است 3نبیز ،فاطمه

از تـر   میو عظـ تـر   شـکوه زمان مدفون شـدنش، سـال بـه سـال با     شان ازیکه مزار ا

ده اسـت کـه مسـلمانان بـه     یرسـ  یگذشته بوده و امروزه به اوج عظمت و بزرگـ 

 يمـزار آرزو ن یـ اهمـواره   .شـوند  یو دست به دامن آن م ،طواف آن مزار آمده

 هـاي  حاجترفع  براي آنان .دواران به گذشت و عفو گناهان استیو اممشتاقان 

ــدن ــه خــود،  يو اخــرو يوی ــد درگــاه ب ــگرخداون  يو از رو ،کــرده يه و زاری

توسـل بـه خداونـد جـل و عـال      ه یرا ما 3م المصائباکنند و  یص، توبه ماخال

 1دهند. یقرار م

 ین شهرستانیالد هبۀ .14

 یکـ ی )،.ق  ه 1388 (م ین شهرستانیالد د د یس بزرگوار،لسوف یف ،بزرگه عالم

از ارکان انقالب  یکیفقه و اصول و  ،کالم ،یشناس ستاره ،د فلسفهیاساتترین  از بزرگ

 ،هنگام سخن ازبه  ،شیشان در مقتل معروف خویا .است اول یعراق در جنگ جهان

 د:یفرما یم 7مؤمنان امیردختر ، 3نبیز

 ،کربالسـت  يهمـان بـانو   ،يکبـر  کلثوم ام .ندمعروف هستن اسم یا دو دختر به

شـان دو سـال   یکـرد. ا  یاد مـ یـ  هاشم بنی خردمند يبانوشان به یکه ابن عباس از ا

ش عبداهللا بن یمتولد شد. پسر عمو 3از مادرش زهرا 7نیبعد از برادرش حس

 هـا  گـر کتـاب  یدو » رات الحسـان یالخ«در  . شان ازدواج نمود....یبا ا ،اریجعفر ط

بـه  عبداهللا بن جعفـر   نتیجه . درشد ینه خشکسالیدر مد سالک ی که آمده است

 یبـه علـت سـخت    3نبیکه در شام داشت. زرفت  یبه ملک ،اش همراه خانواده

اد یـ ت بـه  یـ کـه از اسـارت آل ب   ییها و دردهـا  بتیمص يآورادیا به علت یسفر 
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ــر اثــر آن .داشــت، در آنجــا دچــار تــب شــد   ق.  ه 65جــب ســال مــه ریدر ن ،ب

 1د.یمشهور است، دفن گردامروزه که  ين مزاریمو در ه ،درگذشت

 یعباس قمشیخ  .15

 يه بزرگواریمورخ و فق ،محدث ،)ق.  ه 1335 (م یرضا قمخ عباس بن محمدیش

چـاپ  بـه  کـه   ،دارد رهیخ و سیتار ،رجالنه علم یزمدر  ارزشمنديفات یاست که تأل

 د: یگو یم شانیا ده است.یرس

در شـام   3ينـب کبـر  یز بانوف یدفن شرقرار گرفتن ماگر ما معتقد به صحت 

را  موضـوع ن یـ ما ا .میاند، اعتماد کن به آنچه که افراد آگاه نقل کردهباید  م،یباش

 .  ایم هدیشن 2طاب ثراه ياإلسالم نور ثقة ،مانخیاز ش

 نه و سفر عبداهللا بـن جعفـر بـه مـزارع    یدر مد یت وقوع قحطیشان حکایسپس ا

هنگام سفر به حـج، بـه    خ بهیشخود کند که  یو ذکر م نموده، ش در شام را نقلیخو

عه یارت حجـاج شـ  یـ وسته محل زیپ ،ن مزاریا است و ن مزار مشرف شدهیارت ایز

 ،»نفس المهموم« ،شین در مقتل خویشان همچنیا 3.دارد يبوده و صحن و رواق آباد

ـ ا وجـود صحت ه دربار ،و ابن بطوطه ين طبریبه نقل از عمادالد در مکـان  مـزار  ن ی

 سخن گفته است.  ،شا یفعل

 میبن عبدالعظ یعل .16

در کتـاب خـود    ،یم واعـظ اصـفهان  یبـن عبـدالعظ   یعل ،عالمه پژوهشگر فاضل

 :است ن گفتهین چنیا ،است یکه به زبان فارس »امیاأل وقائع«

، 3ينـب کبـر  یز بـانو  یق در مرقد نـوران یتحقه دربار ،هریو س اخبار دانشمندان
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 آنتـرین    حیکـه صـح   ،انـد  نسـبت داده  مکـان داشته و آن را به سـه  نظر اختالف 

و  اسـت  مـدفون  ،شـام هـاي   روسـتا از  یکـ یشـان در  ین اسـت کـه ا  یا ،ها دگاهید

وسـته  یحجـاج، پ  .دارد یفیمجلل و صـحن شـر   یبارگاهش معروف بوده و رمزا

 شوند. یشان مشرف میارت ایبه ز ،ر خودیدر مس

کند  یاز بزرگان نقل م یاز گروهرا ت سفر آن حضرت به شام یشان حکایسپس ا

 د: یگو یو م

ب در یـ عج يریشان مشـرف شـدم و تـأث   یارت ایبه ز ،خداوند متعال ياریمن به 

 نه مدفونیشان در مدیا ،استکه گفته  »الطراز«سخن صاحب  بنابرایندم. یآن د

کـه گفتـه    »المشـارق «صـاحب   ،ين سخن عـدو یندارد. همچن ي، اعتبارباشد می

چـرا کـه سـخن صـاحب      ؛نـدارد  ییمعنـا  ،شـان در مصـر مـدفون اسـت    یا ،است

خ عبـدالرحمن  یاست و شـ  یلیچ دلیمحض، بدون وجود ه يادعا کی، »الطراز«

الت در نـزد  ین تـأو یکه ا است چنگ زده یالت عرفانیز به تأوین يمصر عدوي

 1است. یطانیشهاي  بیرنگ و فرینه یشتر شبیب ،ما

 یخ هاشم خراسانیش .17

محقـق و اهـل    یعـالم  ،)ق.  ه 1352 (م یخراسان يخ هاشم بن محمد مشهدیش

از  یکـ ی ي. وو در نجـف اشـرف درس خوانـد    به دنیا آمـد بود که در خراسان  اتقو

بـه وي احتـرام   مـردم  اي بـارز بـود کـه     مطمـئن و چهـره   ،زاهـد  يعلمـا ترین  بارز

قداسـت  دربـاره   یراسخ ه عقید ،خراسان مردم. کردند گذاشتند و از او اطاعت می می

 شان دارند. یت ایشخص

ـ نبیو معروف به ز آشکار ،در شام 3نبیقبر خانم ز«د: یگو یم يو ه اسـت کـه   ی
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ـ  یـ حکااو سـپس   .»مسلمانان اسـت  يبرا یعموم يمزار و  یقحطـ  ،یت وقـوع گران

 1کند. یت سفر آن حضرت به شام را نقل میفیک

 مید محسن حکیس .18

محسن بـن   دیس ،شیدر عصر خوبزرگ هاي د فقیر و سیمجاهد کب ،ینیمرجع د

ن یف ایتوص از است. زبان .ق  ه 1390 سال يامتوف ، کهمیحک ییطباطبا يد مهدیس

آسـمان   یاهیتابنـده در سـ   يدیکـه همچـون خورشـ   قاصر است ور یغ ینیقهرمان د

را روشـن کـرده و    یعالم اسالم تمام ،وجودش يقوهاي   که اشعه یکس درخشد. می

 ،امرن یو ا ، داخل شدهوجود دارد 7که ذکر امام صادقاي  خانهاد و ذکرش در هر ی

 افراشـتن برشان در یبرکت و جهاد مستمر اوجود پر ،قیتفکر دق ،به خاطر علم فراوان

 حق است. ه کلم

 ناپـذیر انکار یلتیفض ،ائمه در عراق فرزندانقبور بزرگان و  يبازسازد در ین سیا

ـ  7اند که سـهم امـام   و اجازه داده کردهصادر  ییشان فتوایدارد. ا بـراي  تـوان   یرا م

  ن است:یچن ان فتویدمشق صرف کرد. متن ا هیدر راو هینبیمسجد ز يبازساز

شـده  نب که در دمشق شام واقـع  یز بانومسجد متصل به مزار  يبازسازضرورت 

سـهم  تـا  م یـ ا مـا اجـازه داده   .سـت ین یمخفـ  ،)قهمیدام تـوف ( است، بر برادران ما

موجب ساقط شـدن   امرن یا .شودصرف آن  ينه بازسازیزمدر  ،7مبارك امام

 .گردد می پاداشو باعث اجر و  شده از ذمه آن سهم

 .ق  ه1370 یع الثانیرب 16ف یشر يامضا

بـه حضـرت    در دمشـق شـام  مزار واقـع   باستناصحت به ، ان فتویدر اگمان  بی

بـوده و   سخنهاي   بولم که خود عالم به اسید حکیس. استشده  حیصرت، 3نبیز
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را  3نـب یز بانو ،اصول استعلم استاد ترین  د و بزرگدار رهن بایدر ا یمهارت کاف

 موضوع اسـت کـه   نیبه خاطر علمش به ان امر یا است.نکرده د یمق ينب کبریبه ز

از عبارت دهد و آنچه که  یسوق م يکبر نبیسمت زذهن را به  ییبه تنها، اسمن یا

نـام  گونـه   ایـن نه ابهام و  ،است ان بودهیشان در مقام بیکه ااست  نیا ،دیآ می بر يو

 يکبـر  نـب ی، متعلق به زنبیزاسم  فراوانی استفاد ازبه خاطر  آن بانو، شان ازیبردن ا

 يبرا یهیوجتچ یو ه زدیانگ نمیرا بر يدیتردگونه  هیچنام بردن وي،  گونه این .است

 یروشـن چـرا کـه    ؛وجود ندارد يو ییگو ین کلیابه جستن و تمسک  یتراش اشکال

دیگـر  کالم  1د.یبه شمار آ ید لفظیمق همانند ،لفظن یاشود که  ی، باعث مشانیکالم ا

 گونه است.  نیکه خواهد آمد، هم چنانهمز یبزرگان ن

 يونس موسوید یس .19

بـزرگ   اناز مجتهد یکیکه  یلیاردب يونس موسوید یسو مغفور، بزرگوار ه عالم

 ،نامؤمنـ ه همـ  يبـرا  ییارت نمـوده و فتـوا  یرا ز 3نبیمزار ز ،ران استیعه در ایش

 گونه نیاکه متن آن  است ن مزار دادهیا يبنا يبازسازدر  ياریو هم شارکتمه دربار

  :است

 کـه مـن در رجـب سـال     یسـت، هنگـام  یده نیبرادران مؤمن پوشـ  از یک هیچبر 

مسجد و  ،حرم يبازسازمشرف شدم، شاهد  3نبیز بانوارت یبه ز ق.  ه1374

 ،نیمحتـرم ال ةعزاأل 2ةعمدجناب تالش و کوشش ه جیکه نت ف بودمیصحن شر

کـه آثـار    چرا ؛دعا نمودم ناشیا يبود. من برا ،)قهید توفیز( یبهبهان يحاج مهد

                                                           

 اند. کردهما وارد  رپژوهشگران بزرگوار ب ي ازكه برخايم  آورده يما اين سخن را در جواب اشكال .١

شـباهت   اًتـوان گفـت معـاني آن تقريبـ     زبان عربي، معاني مختلفي دارد که روي هم رفتـه، مـي  در » عمدة«واژه  .٢

 اوبـر   شخصـي کـه   يـا  سـتون  ب)آنچه بر آن تکيه نماينـد.   يا گاه کيهاند از: الف) ت ي به هم دارند که عبارتزياد

 سپارند.بو کار  تکيه کنند



 ٢٥٧در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

کـه   دینـدارانی ن و امؤمنـ  بنـابراین جا گذاشته است.  ردان بیجاو يبودادیر و یخ

 تیـ ناع ،تیکنند، موجبات رضـا  ياریو با او هم ،ن کار به او کمک کردهیدر ا

و زوار  شود می شاننن عمل سبب آمرزش گناهایو ا کرده فراهمو توجه ائمه را 

 .  نمودشان دعا خواهند یبرا ،ن مرقد مطهریا

 ق.  ه 1374 سال رجب المرجب 22شان،یا فیشر يامضا

 عتمداریمحمدکاظم شر دیس .20

ه در شـهر  یـ علمه حوز يشوایپ ،عتمداریکاظم شرمحمد دیاهللا س تیآ ،ه مجاهدیفق

ـ و آنان را به هم عموم مسلمانان نوشت يبرا یبه زبان فارس اي نامهمقدس قم،   ياری

 است: نیچنآن  مضمونکه  کرد قیتشو 3نبیمرقد ز يبازسازدر 

ده سال است کـه بـه شـام     ،)یسّلمه اهللا تعال( یبهبهان يمهدجناب حاج آقا محمد

ف یشـر صـحن و حـرم    يبازسـاز س و یش را در تأسـ یرفته و توان و اهتمام خو

ن یـ بـه اتمـام رسـاندن ا    يکه برا ییاز آنجا .ده استنموجمع  3نبیحضرت ز

 زائـران  ،یـان جاح ،تاجراناعم از  ،دیندارن اشتر مؤمنیبهاي   ازمند کمکین ،طرح

الزم است هـر کـدام    بنابراین، استن قبر مطهر یا زائران ویژه به اصناف، گریو د

ان  .کننـد کمک ر ین امر خیا براي ،شیخو یمال توانحسب بر  ،افراد مذکوراز 

 شاءاهللا نزد خداوند اجر و ثواب خواهند داشت.

 ق.  ه 1375 سال یولاأل يجماد 12 ،عتمدارید کاظم شریس

 د عبدالرزاق مقرمیس .21

د عبدالرزاق مقرم بن محمـد بـن عبـاس بـن     یس، محققه عالم ،پژوهشگر بزرگ

در نجـف اشـرف بـه     ،ق.  ه 1316، در سال )ق.  ه 1391 (م یحسن بن حسون نجف

خ یشـ  ،یاء عراقیخ ضیش ،ه اکبریاهللا فق تیهمچون آ خ بزرگ خودیو نزد مشا ا آمدیدن

 رضا کاشف الغطاء درس خواند. خ محمدیو ش ین اصفهانیحسمحمد ،لسوفیه فیفق
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 یق بود که زنـدگ یش و از بزرگان اهل تحقیکان عصر خویاز ن ،بزرگوارد ین سیا

ـ ید شعائرخود را صرف بر پا داشتن  بـه دانـش    .پـرچم حـق نمـود    برافراشـتن و  ین

کـه از  بسـیاري داشـت    يایمزاشان ین بود. ایو صالح مز اتقو ،زهد ،اخالق ،فراوان

د یس ،ن زمان خودامجتهداستاد فقها و  م ویهمچون امام حک ،شیخو یوخ روحانیش

 . بودمنعکس شده  يدر و ،ییخو يابوالقاسم موسو

 1ینجفـ  ینیام نیخ عبدالحسیپژوهشگر برجسته، ش ،نیاالسالم و المسلم حجت

 د: یگو یشان میوصف اتدر 

ار در یفات بسیو صاحب تألعصر ن امنتقد واز بزرگان  یکی ،د عبدالرزاق مقرمیس

اسـت. از   قـدر  گـران  آثارمذهب، همراه با مهارت در علم و قدمت شرف و صاحب 

کتـاب   ،»هو مقتلـ  ،دیشـه ال السبطمام إلا«، کتاب يفات ویتألترین   دهیو پرفاترین  مهم

ـ ز«کتـاب   ،7نیفرزنـد امـام حسـ    ،اکبـر  یعلـ درباره  اي رساله ،»«« د ی

بوالفضـل العبـاس بـن    ا«کتـاب   ،»یالثقفـ  ی یباه المختار بن یتنز«کتاب  ،»دیالشه

ز را جمـع  یـ است که در آنهـا همـه چ   يگرید هاي رسالهها و  و کتاب »نیمنؤالمریما

1ده، آورده است.ماین انینیشیپهاي  کتابدر که را و آنچه  ،کرده
 

را با  یخیاست که مشاکل تار يقو یاسلوب يو داراره یس خ ویاز بزرگان تاروي 

از ن راه یـ شـرح داده و در ا  یعـال گیـري   نتیجـه  طـرح و  ،قیعمدقت  ستند،ق میتحق

ـ به همراه رعا ،يو استدالل قو یقطعحجت  بهـره  ، اسـتحکام اسـلوب  ت امانـت و  ی

 .برد می

از  ياریآزاد بـوده و بسـ   يفکر يش، دارایخو یخیتار فرد منحصربه يدر آرا يو

بـر  ر یشمشـ  ،احقاق حق يراستا، در چرا که او ؛کند می را رد یمیاساس قد یاخبار ب

ـ با دل ،و کالمش ،اورش بودهیت، یو موفق يروزیپ ،دهیکش ان همـراه بـوده   هـ ل و بری
                                                           

 .٧٤ص ، ٣ج ، الغدير .١
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در بوسـتان تفکـر و دقـت در     يریگ جهینت ی، پختگیکس نیچن يبرادر نتیجه  .است

 ،حجـت ه عالمـ  بـا یز. چه درگذشت ق.  ه 1391خ یدر تار ياست. و یقطعق، یتحق

ا حساب حروف یخ یبر اساس ماده تارخ وفاتش را یتار 7يجواهر یتقخ محمدیش

مراتـب صـعود   تـرین   عبـدالرزاق بـه بـاال   « ؛»املراتـب یسنافاق عبدالرزاق « د:کن می ذکرابجد، 

 ».کرد

در  3ينـب کبـر  یمرقـد معـروف ز   وجوداست که  ینااز محقق یکی ،عبدالرزاق

دم کـه  یـ شـان د یف ایبا خط شراي  ه ح دانسته است. من جزویه را صحیراو يروستا

ـ که از ا یکراماتاز  یو برخ 3نبیبر صحت دفن حضرت ز یلیدال ن مـزار ظـاهر   ی

از دوسـتان   یکین که ین حرزالدیحسخ محمدی. عالمه شبودذکر کرده در آن شده را 

ه دربـار  ،شان بـوده یصحبت ا همراه و هم یعالمه عبدالرزاق مقرم است و مدت زمان

 : سدینو میگونه  اینما  يش برایبا خط خو 1د مقرمیق سیتحق

قبـر منسـوب بـه     ،دم که معتقد بـود ید عبدالرزاق مقرم شنیاز مرحوم س بارها بله،

و جد ما محمد  خیبوده و آنچه را که ش یدولت فاطمه در مصر، ساخت 3نبیز

نکـه قبـر   یبـر ا  یمبنـ  ،1نوشته بود »مراقد المعارف«ق در یتحق ياز رو ،نیالدحرز

ن یـ ا« :گفـت  ید مـ یکرد و با تأک ید مییبوده را تأ راویه يروستاآن حضرت در 

 2.»باشد می حیصحکه است  یدگاهیدهمان 

                                                           

 .٣٢٧ص ، ١ ج، المعارف مراقد .١

از قبـور علويـان در مصـر وجـود دارد كـه در زمـان دولـت         يدر تأييد نظر سيدمان مقرم بايد بگوييم كه تعـداد  .٢

امـام   ي و بالفصـل اوالد صـلب  ،قبرهايشان نوشته بودند كـه ايشـان   روي و هايي نصب شده  لوح يبر رو ،فاطميان

قبـرش نوشـته    يكه بر رو است دختر عبداهللا بن حسين، حسينيه  رقيه، ها اين علوياز جمله  .هستند 7يعل

كه بر لوح نوشـته شـده    چنانهم». است 7طالب بيامنين علي بن ؤالم دختر امير ،رقيهبانو اين ضريح «بودند: 

 يدختـر زهـرا  ، دامنپاکـ  بانويمزار «المتوج نوشته بودند:  يدختر يحي ،زينب بانوقبر  روي .ق  ه ٥٣٣سال  :بود

در ايـم،   از اين با جزئيات سـخن گفتـه  پيش كه  چنان ،با اينكه اين زينب، »طالب يبابن  يختر علد ،زينب، بتول

 .درگذشت .ق  ه ٢٤٠سال 
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 یسابق یعالمه عبدالعل .22

 یکـ یپدر و استاد ما و  ،)ق.  ه1384(م یپاکستان یدر سابقیبن غالم ح یخ عبدالعلیش

 .در پاکستان متولـد شـد   ق.  ه 1329عه در پاکستان است که در سال یشهاي   تیاز شخص

 ،يمحمـدباقر موسـو   دیبزرگوار پاکستان، سـ  يزکار زاهد، استاد علمایپرهه نزد عالموي 

هـاي    تیگـر شخصـ  یو د یعلاحمـد  دیسـ  ،یعالمه مفت ،ين لکهنویالد نجم دیاهللا س  تیآ

 شان درس خواند.  یل ایاص یو در مرکز علم لکنهو، یعنی، عه در هندیتخت شیپا

 خـدمات وي افـت.  یر و فقه مهارت یتفس ،ثیحد ،اتیادب ،خیتارنه یزمدر ایشان 

 یدر نواح امبر،یخاندان پاك پعه و انتشار معارف یغ شینشر و تبلنه یزمدر اي  ه گسترد

ـ ا سـاکنان از  ياریبسـ  او، يها به خاطر تالش .انجام دادپنجاب  بـه   ،هـا  نین سـرزم ی

از  یبرخمقدمات ر بود و ما پوریشان مدرس و امام جماعت در خیدند. ایرت رسیبص

نسـخه  که بـه صـورت   دارد  یفات بزرگیتأل يوم. یکرد يشان شاگردیرا نزد ا علوم

، زاهـد  ،عابـد و خطیبـی   عالم ي. واست ما در شهر بهکر موجود هدر کتابخان ،یخط

 ،مه شب و مشغول شدن بـه عبـادت  یدر ن يدار زنده شبهرگز  .اخالق بودباو  باتقوا

 ب را از دست نداد. اکته و مطالعم یتالوت قرآن کر

ـ ب ،درگذشت و نـزد پـدرش   ق.  ه 1384 سال شوال چهارمشان در یا رون شـهر  ی

، مرقد »اءیمجالس األتق« ،خود یخطشان در کتاب یدر سمت شمال دفن شد. ا ،بهکر

 . است (مؤلف) موجود بندهنزد  یخطن نسخه یا .است را ذکر کرده 3ينب کبریز

 خرسان يمهد محمد .23

ـ آ ،زگار و بزرگـوار یه پرهی، فرزند فقيمهد دیس ،پژوهشگرو عالمه محقق  اهللا   تی

ل یاصـ هاي   از خانواده ،خاندان خرسان .است 1)دام اهللا ظلهما الوارفا(حسن خرسان  دیس

                                                           

». گردانـد پاينـده   ان راشـ طوالنيسـايه  پروردگـار  « بـه معنـاي:   اسـت  جملـه دعـايي  يک  ،ما الوارفظلهاهللا دام أ .١
 .(مترجم)



 ٢٦١در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

علـم و ادب مشـهور    ،یخـواه ریخ ،اتقـو  ،به زهدبسیاري هاي  هستند که سال ینجف

  است.شان بوده یها به دست ا در طول قرن 7مؤمنان امیرت مرقد یوده و تولب

ادیبـان، در  بـزرگ و  هاي   تیاز سادات و شخص يبارزهاي   چهره ،يدر هر عصر

در دفـاع از   سـتودنی  یهـای  يریـ گضع مو ،ن خاندانیا اند. این خاندان حضور داشته

 ،محمد عابد دیفرزند س ،م مجابید ابراهیشان به سی. نسب پاك ااند داشتهم حق یحر

م بـه کرامـات معـروف    یاز قـد  ،ن خاندانیا .رسد یم :بن جعفر یفرزند امام موس

 است. 

 .به دنیا آمددر نجف  ،ق.  ه 1347خرسان) در سال  يل (محمد مهدید جلین سیا

 »مکاسب«و  مید محمود حکیرا نزد س »نیلمعت« ،شیرا نزد پدر بزرگوار خو »عئراش«

م و یحکـ  ،يرازیشـ  يد عبـدالهاد یدر درس خارج س .سماکه خواند یخ علیرا نزد ش

ن یکـه مـز   است یفاضلهاي   تیشخصترین  شان امروزه از بارزیشرکت کرد. ا ییخو

ـ ت يو اخالق بوده و فکر یخواهریخ ،اتقو ،به زهد  ،خیو تـار  هریآگـاه بـه سـ    ،نیزبی

  .دارد انساب و رجال

کند، به قلـم   یمنتشر م »««که امروزه  اي ینیدهاي  کتابترین  شیب

شـان حـق   یرسد. ا یم یسینو  ا مقدمهیق یپژوهش و تالش، به تحقه ن قهرمان عرصیا

ق، ادا یـ تحق یکامل موضـوع و شـگفت   یبررس ،مطلب را در پژوهش از جهت متانت

بـه   یفـات یو تأل کرده استق ید را تحقیچاپ جد ،»نواربحاراأل«از  لدنه ج وا .کند یم

هـاي   تیاز شخصـ  را یمختلف یعلمهاي   هن اجازیهمچن .نیز دارد سیصورت دستنو

 ید علـ یسـ  و يد حسـن بجنـورد  یرزا سیم ،م بزرگواریه و حکیهمچون فق ،نامسلم

  .دارد یبهبهان

از  ،یمـالک  يخ حامـد انصـار  یبزرگان اهل سنت همچون شـ از  ن، اویعالوه بر ا

ن در ییعلـو ه حضارم وخیاز ش ،یحضرم يبن علو يد علوینه منوره و سیمد يعلما
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است کـه   ینااز محقق یکی ،خرسان  ارد. عالمهد یاجازه علم ،مکه مکرمهه باط السار

ـ در ا يواسـت.   3نـب یبـانو ز شام به  راویهه قائل به صحت انتساب مقبر ن بـاره  ی

 است: گونه  ایندارد که مطلع آن،  اي قصیده

ــاويل   ةجــالالً يــا بقــاع الراويــ يتيهــ ــو و تط ــاً بمث ــة یرشف  الزاكي
و بـه   دیسرگشته شو ،ن مزار پاكیا به خاطر شکوه ،هین راویسرزمهاي  مزار يا

 .دیآن مرقد مطهر، احساس غرور کن تفاشرسبب 

 خـش مربـوط بـه   در بحاضر و  کتاب انیپادر  صورت کامل،ده را به ین قصیما ا

 م آورد. یخواه »اتینه ادبییدر آ 3نبیز«

 داردیعبدالجواد کل .24

ـ از متول ،د عبـدالجواد یعالمـه سـ   ،محقق پژوهشگر  ،مـان یموال فهیشـر ان روضـه  ی

از  یکی ياست. و درگذشته ق.  ه 1379در کربالست که در سال  7نیاباعبداهللا الحس

ـ بلژ س ویالت خود را در بغداد، سپس پاریخ و ادب است که تحصیتارهاي   قطب ک ی

در دانشـکده حقـوق بغـداد     و افـت یحقـوق دسـت    يدکتـرا درجه و به  نمود لیتکم

 یف نمود که گروهـ یرا تأل » 7نیخ کربالء و حائر الحسیتار«کتاب  يس کرد. ویتدر

ـ یهمچون عالمه ام ،بزرگ نجف يعلمااز   الغطـاء  ن کاشـف یخ محمـد حسـ  یو شـ  ین

 د: یگو یم او .اند هد کردیظ نوشته و آن را تمجیآن تقر يابر) ی(رحمهما اهللا تعال

 بـانو هاي   دمشق و مقبرهاز  رونیب ،7مؤمنان امیردختر  ،يکبر 3نبیز بانوقبر 

ــک ــ ،نهیسـ ــغره فاطمـ ــ يصـ ــران حسـ ــانوو  7نیو دختـ ــوم ام بـ ــر  ،کلثـ دختـ

در  یهمگـ  ،کـربال گانـه   شـانزده  يشـهدا  مباركهاي  سر و مقام 7مؤمنان امیر

در  7نیدختـر امـام حسـ    ،هیـ رقبانو ن قبر یهمچن قرار دارند.» ریالصغ باب«ه مقبر

   1ک بازار بزرگ است.ینزدو شام  مرکز
                                                           

 .٩٢ص ، 7حائر الحسين، تاريخ كربالء .١
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 عبدالرزاق کمونه دیس .25

هـاي    از قطـب  یکـ ی، د عبـدالرزاق کمونـه  یپژوهشگر بزرگوار سمرحوم مغفور، 

از  نام بـردن هنگام  ،» المشاهد «شان در یجوست. او ق و پژوهش و جستیتحق

مربـوط بـه   کـه   یبزرگهاي  و در شام مزار«د: یگو یموجود در دمشق شام مهاي  مزار

 7مؤمنان امیردختر ، 3نبیز بانوآنها مزار ه از جمل ، وجود دارد.است: تیاهل ب

قبر موجود در مصـر  دادن ز صحت نسبت ین يگرید يدر جا». است کلثوم امه یبا کن

ـ  ،3نبیقبر زدر رابطه با اما «د: یگو یرا مردود دانسته و م 3نبیز هب  7یدختر عل

ه که چند فرسخ از دمشق دور است، دفـن  یدر راوشان یمشهور است که اد گفت: یبا

 1.»شده است

 یاهللا محالت حیذب .26

 .اسـت  يدیـ فـات مف ی، صاحب تألیاهللا محالت حیخ ذبیش ،مورخ پژوهشگر ،عالمه

شـده   دفن يبانوکند که  می اعترافوي در نجف متولد شد.  ق.  ه 1333در سال وي 

بـا   امااست.  7مؤمنان امیردختر ، 3ينب کبریز بانوه شام، همان یراو يروستادر 

 : استآورده ز یرا ن يگریشان مطلب دیا ،ن حالیا

است که ظاهراً در شـام دفـن شـده و     یو همان کس ينب صغریهمان ز ،بانون یا

شان بـا  یا« :نوشته شده استگونه  اینز یشان است نیقبر ا يروکه  یسنگ يبر رو

بـه  بیـت   اهـل  نرایبه همـراه اسـ  سپس  .ر شدیل در کربال بوده و اسیمحمد بن عق

 یمخزومـ  هریبن هب ةجعدنه بازگشت و فراس بن یبه مد از آن پسشام برده شد. 

2».ازدواج کرد يبا و
 

 را کهچ ؛نیستح یصحادعا ن یم که ایم و گفتیشان را نقد کردیاه ن گفتیا پیش از
                                                           

 .٨٤ و ٨١ صص مشاهد العترة، .١

 .٣١٦ص ، ٤ رياحين الشريعة، ج .٢
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، نیشـان خـواهر سـبط   یا کـه انـد   ح کـرده یتصر ،اهل سنتو عه یش ياز علما اي عده

ل بـوده  یکه همسر محمد بن عق یینب صغرایاست. ز 3زهراه گوشو جگر ن،یحسن

ـ   »نباتیخبار الزا«در  یدلیعب ؛»يعالم الورا«در  یطبرسنیز، را  ـ الحد یو ابـن اب د در ی

دانشـمندان گذشـته و   از  یـک  هـیچ  :اوالً امـا  .انـد  خود ذکـر کـرده  نهج البالغه شرح 

ح نکـرده  یتصـر کـس   هیچ :اًیثان .اند اشاره نکردهشان به شام یبه سفر ا ر،یاخهاي   سده

ن و یتخمـ  ،ن گمانیبلکه ا است؛ مشهور شده 3ينب کبریشان بعداً به زیکه ااست 

 شان است. یا مخصوص هینظر

 ین اصفهانیعمادالد .27

فـات  یاسـت کـه تأل   یکس ،ین اصفهانید عمادالدیس ،یرانیپژوهشگر ا و سندهینو

در کتـاب   يقش دارد. ویتحقـ  یو شـگفت  یوسعت آگـاه  ،داللت بر نبوغ ،ارزششبا

ل محکـم ثابـت   یبا دالنام دارد،  »ينب کبریز«نوشته است و  یبه زبان فارسکه خود 

 3ينب کبـر یز خردمند، يبانومعروف شام، همان  مزاردر   شده دفن يبانوکرده که 

ن یـ چاپ دوم ابه  ،نهین زمیشتر در ایات باطالع يبراتواند  می یخواننده گرام است.

  .کندمراجعه  ،345 و 299، 293، ص کتاب

اسـاس خوانـده    یبرا در آنجا  3نبیز بانووجود قبر ه ان درباریمصر يادعاوي 

 د: یگو یم از کتابش يگرید يدر جا .است

بـا  ، 3ينـب کبـر  یما ثابت شد کـه ز  ين برایقیخ، به یجو در تارو بعد از جست

نـه سـاکن بـود و    یاسـت کـه در مد   3همـان تنهـا دختـر زهـرا     ،کلثـوم  امه یکن

د به آنجا حملـه کـرد و   یزیحره به دستور ه در واقع ،که مسرف بن عقبه یهنگام

نـه  یگان، طـاعون در مد شد هبه قتل و غارت آنجا پرداخت، به خاطر کثرت کشت

ز یـ انگ نکـه خـاطرات غـم   یا بـه علـت  ن یو همچنـ  ل،یـ ن دلیـ بـه ا  .افته بـود یرواج 

 ،در نگــذاریتـأث  او هـا بــر  و فتنـه هــا  و آشـوب  د نشـود یــتجد 3نـب یحضـرت ز 
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داشـت   یرا به شام برد. عبـداهللا در شـام ملکـ    يشان، ویعبداهللا بن جعفر همسر ا

و در  ،1افـت یوفـات   ه،ض شدیمر 3نبینکه زیکه در همان جا ساکن شد، تا ا

 د. ی، دفن گردشمعروف مزارن اهم

 یفیفرج بن حسن قط. 28

در  ،یفـ یفرج بن حسن بن احمد آل عمران قط ،خ بزرگواریفاضل پژوهشگر و ش

 یدلیـ ات عبیبه روا ينکه اعتماد عالمه نقدیبعد از ا ،»يکبرالنب یز «« خوده رسال

 د: یگو یکند، م یرا ذکر م

رجـب  ه مـ یو در ن ،در شـام  3ينـب کبـر  ین است کـه ز ینزد ما اتر  نظر درست

شان یا .ش آمدیپ یخشکسالنه یکه در مد یافت، همان سالیوفات  ق.  ه 65سال 

هاي   روستااز  یکیو در  ،عبداهللا بن جعفر بود ،در محضر همسر سخاوتمند خود

اسـت،   »الست « «که امروزه مشهور به  ،دمشقه ه غوطیمعروف شام به نام راو

 2د.ین گرددف

 هیجواد مغن محمد .29

ه یـ مشـهور بـه مغن   ،خ محمود بن محمـد یخ محمد جواد بن شیعالمه بزرگوار ش

دانشـمندان  هـا و   تیکه شخص ندستهبزرگ و دانشمند  یه خاندانیاست. خاندان مغن

 . اند ل دادهیبه علم و ادب تحو یبزرگ

را در نجف اشرف  ینیالت دیتحص .متولد شددر لبنان  ،.ق  ه 1321در سال وي 

ـ آ ،و نـزد کاشـف الغطـاء    ،گذراند جمـال  د یسـ  ،ید ابوالحسـن اصـفهان  یت اهللا سـ ی

بـه کشـور خـود     ق.  ه1354سپس در سال  .درس خواند یم و خوئیحک ،یگانیگلپا

                                                           

 .٣٧٠ص، عماد الدين اصفهاني، يزينب كبر .١

 .٥٤ص ، 3يالكبر زينب ةوفا. ٢



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٢٦٦

امـروزه   يروت منصـوب شـد. و  یـ عه در بیشـ  یقـانون  یو به عنـوان قاضـ   ه،بازگشت

ر یاز جمله تفس یفات بزرگیتأل يبزرگوار است که دارا یو مؤلف ،معروفاي  نویسنده

موضوع نه یزمصر در اعمهاي  ریتفسین بهتر که از يریتفس .است »الکاشف«هاي گرانب

 3نـب یزمـدفن   هبه بحث دربار »الکربالء ع مع «خ ما در کتاب یباشد. ش می خود

اساس  یب ،نه مدفون استیشان در مدیا اند که گفتهرا  یو سخن کسان ،1پرداخته است

شان در یکه ااست ابن عساکر و ابن طولون نقل کرده  ،یدلیسپس از عب است. خوانده

ن نقل قول، به کتاب حسن قاسم اعتمـاد  یشان در ایمدفون است. ممکن است امصر 

انـد،   نگفتـه  ین سـخن یو ابن طولون هرگز چن ،ابن عساکرنه تنها که را کرده باشد، چ

که  .شام مدفون استه یراو يروستاشان در یکه ااست ح کرده یبلکه ابن طولون تصر

پژوهش مفصل ک یرا با  نابعن میو ا ه،کردآشکار ن اشتباه را یا نیشیدر مباحث پما 

 م. یقرار داد یمورد بررس

نزد اهل شام شهرت دارد، ، 3نبیز بانومرقد  است کهه سپس اعتراف کرده یمغن

. مـا  »شان در مصـر تعـارض دارد  یبا شهرت قبر ا ،ن شهرتیا«د: یگو یدر ادامه ماما 

 ،مرقد موجود در مصر که شهرت برده است ین مطلب پیبه اشان از کجا یم ایدان ینم

اسم  منسوب بهن مزار یا يبرام یان کردیحال آنکه ما ب است؛ 3ينب کبریبه اسم ز

  .امده استین انینیشیپهاي  در کتاب یسخنچ یه ،نبیز

مبـارك پاشـا و    یعل ،یوطیس، يسخاو، اتیابن ز ،يقلقشند ،يزیمقرهاي  کتاب

 و بالفصـل  یصـلب  انفرزنـد  از کـدام  هـیچ زهر، منکر وفات خ األیش و بیمحمد نج

د بن الحسن یبن ز ییحیتر دخ ،نبین شهرت مربوط به زیا .اند در مصر شده 7یعل

د است که یجد ین شهرت، شهرتیا .درگذشت ق.  ه 240است که در سال  7السبط

گونه  هیچ بدون، 3ينب کبریز بنابراین شهرت محل دفنندارد.  یه و اساسیچ پایه
                                                           

 .١٤٦و  ١٤٥ صص، مع بطلة كربالء. ١
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 در همان شام است.  ،ياختالف نظر

عه همچـون  یشـ  يچ کـدام از علمـا  یهگوید  میکه ه) ی(مغنایشان ادعاي ه اما دربا

ز با یم که ما نیید بگویبا اند، ت نکردهین مقبره را رواید و ابن شهرآشوب، ایمف ،ینیکل

نکـه آن  یرا بدون ابیت  اهلهاي  از مزار ياریما بس اما ؛میهست ن مورد موافقیاو در ا

ره یسـ ه به واسطفقط  ،ت کرده باشند، دست به دستیدرباره آنها روا يخبر ،بزرگان

 . ایم رفتهیپذ نموده وافت یو شهرت مستمر در

 یزنجان يم موسوید ابراهیس .30

ه د حـوز یاز اسـات  یکـ ی، یزنجـان  ين موسوید ساجدیم بن سید ابراهیاهللا س تیآ

ح یپشـت ضـر   ،یرواق شـمال واقـع در  ، 7نیمنمـؤ رالیم اممقاه و امام جماعت یعلم

 ،يزکـار یپره ،صالح ،اتقو ،زهد ،شان را به علم فراوانیا ،یمحافل علم .مقدس است

شـان را  یاه ریسـ  ،ینیام يخ محمد هادیش .شناسد یاخالق م يصداقت سخن و صفا

 ،اریبزرگـوار و اهـل پـژوهش بسـ     یمورخ ،فاضل یعالم يو«د: یگو یو م ذکر کرده

 1».است ینیو از ائمه جماعات و وعظ و ارشاد د بوده مطالعه و دقت نظر

 کـرد و ل یدر قم تحصـ  .به دنیا آمدابهر ه ن قلعیدر صائ ،ق.  ه 1344در سال وي 

نجف اشـرف رفـت و در درس    یاسالمبزرگ ه به مدرس ق.  ه 1365سپس در سال 

 ات عظـام یهمچون آ ینزد بزرگان .د بزرگ خود حاضر شدیاصول و فقه اسات ،خارج

الت یتحص يسبزوار یعلد عبداألیو س مید محسن حکی، سيرازیش يبدالهادد عیس

 . کرد لیتکمخود را 

فـات  یو تأل بـوده  یس در سـطوح عـال  یو تـدر  یوسته مشغول امور علمیشان پیا

 ،دخــو فــرد  بــه منحصــردر کتــاب  يو. باارزشــی داردس یا دســتنویــشــده  چــاپ
                                                           

 .١٧١ص ، جامع األنساب ؛٢٦ص ، تاريخ زنجان ؛٢١٣ص ، معجم رجال الفكر و األدب .١
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بـر   بنـا «د: یگو می 7مؤمنان امیرگام ذکر فرزندان هن ،»ی یاإلثن  العقائد «

1.»استن ودفمدمشق  یک فرسخیدر ، 3ينب کبریمشهور، ز
 

ن یهمـ به ز ین » 7نیأنصار الحس ین فیالدار   « «در کتاب خود  نیهمچنوي 

 2.کند می موضوع اشاره

 یلیعق ین مسلمیحس محمد .31

 یمسـلم  یخ علـ ین بـن شـ  یخ محمد حسـ یش ،محقق و پژوهشگر معروفه عالم

معروف اهـل  هاي   شان از خاندانین است. خاندان ایالداز خاندان حرز ،ینجف یلیعق

 ین بزرگ و اهل فضـل او مورخ نهاین خاندان بزرگ، فقیو از ا ،است علم در نجف

 ده است. یشکوفا گرد ،آنهاوجود برکت ه به یکه حوزه علم اند بروز کرده

ـ ال«و اصـول  و فقـه   دنیـا آمـد  بـه  در نجـف   ،ق.  ه 1333در سال وي   و نیلمعت

خ یشـ الرسـائل  «و  یم کرباسـ یخ ابـراه یو شـ  یسماکه حلـ  یخ علیرا نزد ش »

ایشـان   .خوانـد  یئحسااالباقر شخص د محمدیرا نزد س »نیقوانال هو مقدم ينصارألا

شرکت نمـود.   ،یم و خوئیحک ،يرازیش يد عبدالهادیسعظام ت ایدر درس خارج آ

 . استارزش قات بایو تحق یعلمهاي   تیمشغول فعالوسته یپوي 

مرقـد  کـه  ش ثابـت شـده اسـت    یبرا روشنی، است که به ینااز محقق یکیایشان 

ن مطلب را به یا ياست. وواقع دمشق  هدر غوط ،هیراو يروستادر   ،3ينب کبریز

ظش یدر تقـر  نیو همچن 327، ص 1ج  ،»المعارف مراقد«ه یصورت مفصل در حاش

ژه و بـا  یـ م کـه بـا توجـه و   یهسـت  وسته شاکریشان پیما از ا .ما نوشته استبر کتاب 

 . کرد ياریمهم کتاب را به ما رسانده و ما را  بخشاخالص تمام، 
                                                           

 .١٣٩ص ، ١ األثني عشرية، جعقائد اإلمامية  .١

 .٤٣٢ص ، أنصار الحسين وسيلة الدارين في. ٢
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 یربان یعلمحمد .32

از بزرگـان   یکـ ی ،یاصفهان یربان یعلخ محمدیواعظ معروف، ش ،عالمه و محقق

سـودمند خـود بـه نـام      هدر رسـال  يادب و خطابه در نجف اشـرف اسـت. و   ،علم

  د:یگو می »ر ح القبور یمصاب«

 بـانو دمشق و قبر  رونیب ،»الست« يروستادر  7مؤمنان امیردختر ، 3نبیزقبر 

ن دو بزرگـوار،  یـ ا قـرار دارد. در محلـه خـراب دمشـق     ،7نیحسـ دختـر   ،هیرق

1.دارند یباشکوههاي  بارگاه
 

 ینیمحمـود حسـ   دیس یالعظم اهللا  تیآ، ینیم و مرجع دیوسف حکید یاهللا س تیآ

ـ در تأک ياهللا شـاهرود   تیآ .اند دهکرد یشان تمجیاه از رسال ،يشاهرود ن یـ د ارزش ای

ن و یو به مضامکند ن کتاب استفاده یتواند از ا یم ،یمؤمنانسان هر «د: یگو یرساله م

 ». دیاخبار وارد شده در آن عمل نما

 یجواد شبر نجف .33

شـبر   ید علـ یاهللا س تیآ ،گانهیه یفرزند فق ،جوادد محمدیس ،ب بزرگیعالمه خط

در  .ق  ه 1333ادب و خطابـه اسـت کـه در سـال     ، علـم هاي   از قطب یکی ،ینیحس

ـ یدر حال حاضر اد و ل نمودیدر آنجا تحص .به دنیا آمدنجف   يشـاعر  ،برجسـته  یب

ـ ید و خطیاز اسـات  یکیآگاه و  یمورخ ،ا و درست سخنیگو یبیخط ،توانا منبـر   انب

 هـا،  يریـ گ ضـع مو کننـده  تیحکا ،ت و لبنانیکو ،عراقهاي   است. روزنامه 7نیحس

 در حق است. شان یاو صراحت  یت هاشمئجر ،سخنان مشهور

تـرین    سیوسـته نفـ  یکه پ است عطا نموده یشان برکتیبه ا ،خداوند به همراه زبان

شان یبزرگ ا دانشنامهن آثار، یاترین  بخشد. مهم یها م را به کتابخانه یو ادب یآثار علم
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ـ از ادب یقـ یر دقیتصـو  یخوب به ،ست که در آنباره کربالدر و عواطـف   ینیات حسـ ی

آنـان  ه گرفتر قراریاز احساسات تحت تأث یکه حاک کند می انیرا ب انعرادار ش حهیجر

تکـان داد و   یا را به سختیکه دن یبتیهمان مص باشد. می بت خونبار کربالیمص در اثر

ـ ا خـت. یها را برانگ و اشکها  وجدانه هم ،بلندش يصدا بـه   لـد ن کتـاب در ده ج ی

ت مزار یحکاایشان  1اند. آن را ترجمه کرده ،یو مرجان یکه استاد خاقان هدیچاپ رس

کـه  کـرده و گفتـه اسـت     انیخود ب »ادب الطف«در شام را در کتاب  3ينب کبریز

2است، مدفون هستند. يکه مزار آباد و مشهوری یجا همان ،شانیا
 

 يو 3».ظاهر شده است عظمت،ن مزار بایاز ا یکرامات« د:یگو یم يگرید يدر جا

ن بـاره داشـته و در   یا در یمقاالت ،943ص  ،40  شماره، »العرفان«ه مجلن در یهمچن

در  يقـرار داده اسـت. و   یبررسـ ن مزار، نظر مخالفانش را مورد بحـث و  یدفاع از ا

 د: یگو ین مقاالت میاز ا یکی

متعلق به هاي  ت و مزاریاهل بهاي   حیشتر ضریکه ب میببر ین مطلب پیابه اگر ما 

 و ـ  نـد ا سادات خـود آگـاه   یخیآثار تارعه به ینسل به نسل منتقل شده و ش ،عهیش

 مـزار م کـرد کـه   یدا خـواه یـ ن پیقـ ی ،ـترـ  آن آگـاه  ن دریمـدفون به  :بیت  اهل

 است.   3نبیدامن، زپاک يبانوموجود در شام، متعلق به 

 ین هاشمیبن حس یعل .34

د ین بـن سـ  یبـن حسـ   ید علیب معروف، سیمورخ بزرگ و خط ،برجستهه عالم

در در نجـف متولـد شـد و     ،ق.  ه 1326، در سال یمشهور به هاشم ،یبهبهان يهاد

ـ ین فیحسـ خ محمدیش ،فن خطابه را نزد استاد بزرگوار .کردل یجا تحص همان  یخران
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هـاي   ن کتابیشان همچنیافت. ایباال دست  یبه رتبه و شهرت ،ن فنیآموخت و در ا

ده یارزش دارد که به چاپ رسبا یکتاب، 3نبیز  رهیس بارهف کرد و دریتأل يسودمند

  د:یگو ین کتاب میدر ا ياست. و

عه آن را یاسـت کـه شـ    7ينب کبریز بانوکه در شام است، همان مزار  يمزار

 یچ کسـ یهـ  بنـابراین . سـت ا ان گرفتـه ینیشـ یاز پ ،دست به دست و نسل به نسـل 

 ،شیزمان خـو  يشوایو پ ين حجت کبریکند. ا نمی آن شکصحت هرگز در 

و سـخنش   اسـت  حیه صـح ینظر همانن که نظرش یالد ن شرفید ما عبدالحسیس

نـب  یهمـان مـزار ز  مـزار،  ن یـ است که اامر ن ی، معتقد به اباشد می الخطاب فصل

 1است. 7يکبر

 مهم  نکته

که  ين مزاریقت ایدر حق« د:یگو یدر مصر م 3نبیمزار منسوب به زه درباروي 

که در شام اسـت، همـان    يو مزار است 7یدختر عل ،کلثوم ام در مصر است، مزار

ـ منشـأ ا  .»است 3ينب کبریمزار ز اسـت کـه    يزیـ شـان، عبـارت مقر  ین سـخن ا ی

سـه  یبه دو مزار کلثـوم و نف  ،در روز عاشورا، روانشانیعه و پیاز ش یگروه« د:یگو یم

 د: یگو یم يگرید يدر جا .»رفتند یم

در روز  ،هیـ ه و کافوریدیو در زمان اخش هنبود یعه) خالیشان (شیمصر از وجود ا

 بـن  یعلـ  مؤمنـان  امیـر  فصـل ، و بالیسه دختر صـلب یعاشورا کنار قبر کلثوم و نف

 شدند. یجمع م، 7طالب ابی

، ذهـن  یو کلـ  مطلقک اسم به صورت یم که هنگام ذکر یکن نمی چه ما انکاراگر

ـ  کلثـوم  ام خودش نسبت يزیمقر اما ؛شود یفرد مترین   متوجه کامل ا کلـثم کـه در   ی
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ـ   «گر خـود  یدر کتاب د يکرده است. و آشکارمصر دفن شده را   یاتعـاظ الحنفـاء ف

 ،روانشـان یعه و پیاز شـ  یگروه ،در روز عاشورا« د:یگو یم »ن الخلفاءییأخبار الفاطم

 1».شدند یسه میو نف 7محمد بن جعفر صادقر دخت ،قبر کلثم رهسپار

اي  همتبرکـ  يمؤلف هنگام ذکر مزارها ،»هیزیالخطط المقر«در همان  ن،یعالوه بر ا

 يو« د:یـ گو یمـ  صـراحت بـه   ،اسـت  ياریان و زائران بسیعیش خاستگاه در مصرکه 

 4ریو ابن جب 3يسخاو همچنان که 2».است 7بن جعفر صادق دختر محمد ،(کلثوم)

 .اند نسب او را ذکر کردهگونه  اینز ین

 بـن حسـن انـور    یـی حیدختر  ،نبیزبانو قبر  سخن گفتن ازهنگام به ات یابن ز

دختـر محمـد    ،کلثوم ام مزار بزرگ و معروف ،پشت آن به سمت قبلهدر « د:یگو می

اسـت، بـه   شـده  که در مصر دفن  یکلثوم ام به حساب آوردن 5».قرار داردبن جعفر 

که بر خواننـده  است  يانگار ک سهلی، 7منانمؤ امیر فصلو بال یصلبعنوان فرزند 

 انفرزنـد از  کدام هیچکه ورود  یمح کردیتصر پیش از اینست و ما یده نیپوش یگرام

 صحت ندارد.  ،به مصر 7مؤمنان امیر فصلو بال یصلب

 ین شجاعیحس دیس .35

 ییراهنما« عنوانبادر کتاب خود  ،ین ذوالقدر شجاعید حسیس ،یرانیپژوهشگر ا

 :دیگو یم »نیزائر

ــه احتمــال قــو ــر روا يب ــا ب ــو بن ــانوات مشــهور، محــل دفــن ی  مقــام و یلعــا يب

و از  ،عه معـروف بـوده  ین شـ یوسته در بیپ ،در شام 3ينب کبریز بانو خردمند،
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 یروند و افاضات و برکات الهـ  یشان میارت ایبه ز ،شهرها و کشورهاترین  دور

  1کنند. یرا طلب م

 يبـرا  ،ن و کارشناسـان امورخـ  ،هـا  تیانات شخصیب ،ها ن مقدار از نوشتهیا دیشا

ند کـه  هست ن امر معتقدیز به این يگریار دیباشد. بزرگان بس یکافرت یانسان اهل بص

ره ین شـهرت و سـ  ین جلد خواهد شد. ایم، کتابمان چندیاوریز بیآنها را ن یاساماگر 

ـ آ مـی  به حساب یقطعل و حجت یدلک یافت شده، یکه دست به دست در د و راه ی

 ياریصحت بسباید دار شود،  اگر اعتبار آن خدشه وجود ندارد.جز قبول آن اي  ه چار

 د. گرددار  ز خدشهیاز آثار موجود در جهان ن

 در شام 3ينب کبریزمزار  ظهور کرامات ازگفتار پنجم: 

از  یمـوهبت  که کرامت، ستیده نیپوشاعتقاد دارند،  ینید آثاربه  که یبر مسلمانان

ـ اول ،آنه لیبه وسـ خداوند است که  یمواهب اله در اطاعـت و   یمخلـص و فـان   يای

کـه  بـاره وجـود نـدارد    ن یدر ا ينظر چ اختالفیکند. ه یم میامتثال اوامرش را تکر

و برادرش  ،لت بودهیدر فض 3مادرش زهرا يرو همان دنباله، 3ينب کبریحوراء ز

 شیاز جـا  ،او بـه  نردازاحتـرام گـ   بـراي شـان و  یا برابـر در  7حسـن ، 9یسبط نب

  :شود است که گفته  یکافنکته ن یهمذکر شان یخاست. اما نسبت به عبادت ا یبرم

نمـاز شـبش در    یحتـ  .گذراند یتمام شب را به عبادت و تالوت قرآن من بانو یا

تـرك نشـد. از    ،ارانشیـ و  7نیبعد از شهادت امـام حسـ   ،ازدهم محرمیشب 

با حالـت  شان یا ،در آن شب«که فرمود: است ت شده یروا 7نیالعابدن یامام ز

و  ستاده بـود یاوسته در محراب عبادت یز پیشب دهم محرم ن .»نشسته نماز خواند

بـود  اي  همرتبـ شان از زنـان بلند یکرد. ا یم ياریش درخواست یدگار خوراز پرو
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 )لـه جـل جال ( یتعـال  يذات بـار  يش را بـرا یحرکات و سکنات خو و که جان

درجـات کـه وصـل بـه درجـات      تـرین   و بلند ها منزلتترین  وقف کرده و به باال

 1ده بود.یا است، رسیاوص

باز  ت،بین بردن مصیاز ب ،است که محل اجابت دعا ییاز مزارها یکیشان یمزار ا

 بسـیاري  يچه مشکالت و بالهـا  .است يطلب نزول روز و حاجتهاي  قفلشدن 

شده چارگان یبل اماز آنجا شکه  یفراوانو چه برکات  هرفتن یشان از بیکه در آستان ا

آن را  ها زبان وثبت آن را  دانشمندان،که است ظاهر شده  ین مزار، کراماتی. از ااست

نـه  یزمدر  ،هـا و اعتقادشـان   شیگـرا  یمسلمانان با وجـود گونـاگون   است. نقل کرده

 يشب و روز به سو ،يادیزهاي  گروه ، وکسان هستندی، مزار باشکوهبزرگداشت آن 

مطمـئن بـه آن   هـاي   که از راهرا  یکراماتاز  یبرخ ،تبرك براي ما .شوند یآن روانه م

 م. یکن یان میم، بیا دهیرس

 ارزشمندمكاشفه 

فتـوح  «در کتـاب خـود    ،يهجـر  از بزرگـان قـرن هشـتم    ،یخ ابوبکر موصـل یش

  د:یگو یت کرده و میروا ،»الرحمن

ه در غوطـ  ،7نیبت بـرادرش حسـ  یبعد از مصـ  7یدختر عل، 3ينب کبریز

ه اسـت، دفـن   یاز اطراف دمشق که اسمش راو ییروستاافت و در یدمشق وفات 

قبـر  «ا یـ  »بلد الست«ده شده است و به آن یشان نامیامروزه به نام ان روستا یا .شد

 ،بضـاعتم  یاز دوسـتان بـ   یبه همراه گروه ،سال يمن ابتدا .شود یگفته م »الست

د یـ گفتـه بودنـد زائـر با   کـه  علما از  یبرخ هیتوصبر  بنا .میکرد یارت میزآن را 

 یزنده است، وارد صـحن داخلـ   ییت چنان رفتار کند که گویبا م احترام، براي
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 فاصـله م و از قبـر  یدیپوش یبلکه چشم م ؛میستادیا یم و مقابل آن نمیشد یقبر نم

 م.  یگرفت یم

ارت یـ مشـغول ز  ه،یحضور قلب و گر ،ت خشوعیکه در نها یدر حال يمن روز

توانسـت   یک خانم محترم و موقر که انسان نمیاز  يریشان بودم، ناگهان تصویا

ن ییرا پـا  مسـر رو  ازایـن  .م ظاهر شدی، برادینماب کاملاز شدت احترام به او نگاه 

فرزنـدان و اصـحابش    ،ن امت کـه جـدم  یبشارت باد به ا«شان فرمود: یانداختم. ا

ن سـبب  یبه همـ . »که از راه خارج شوند یر از کسانیست دارند، غرا دو امت آن

از  نیمنحـرف که مبـادا منظـور از   ، کردم یناراحتاحساس  يشان مقداریاز کالم ا

از آن  ن سـبب یبـه همـ   .افتمیـ شان را نیا ،که به خود آمدم یهنگام .راه، من باشم

 .ما هشان مواظبت نمودیارت ایبر ز ،تا امروز لحظه

 اند.  را نقل کرده داستانن یگران ایو د يبدر

 بانو آن مزار سبک شمردنكوچك و  مجازات

ـ پد عبدالرزاق مقرم را یس ،پژوهشگره عالم مرحوم مغفور،دستخط من   دا کـردم ی

 نوشته بود:که 

و دانشمند دمشـق در   یحنفبزرگ ه ین داستان، نزد اهل شام متواتر است که فقیا

ـ را در راو 3نبیمرقد ز ،)ق.  ه 1143 (م ینابلس یعبدالغن ،شیزمان خو ـ ه زی ارت ی

استشمام از آن نبوت را  يبو«دند، گفت: یپرس ياز ومزار آن ه که دربار یکرد. هنگام

ش مـرکب  ست قدم برنداشته بود که ازیو رفت، هنوز دو برگشتکه  یزمان .»کنم ینم

دستور داد او را به مزار برگردانند و شروع به سرودن رو  ازاینش شکست. یافتاد و پا

 نمود:  شعرن یا

ـــــــدر ـــــــت حي ـــــــب بن ــــــدي   زين ــــــم و اهل ــــــدن العل  مع
 البــــــاب ســــــجدا فــــــادخلوا   ةنـــــــدها بـــــــاب حطـــــــ
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 ت است.  یو هدا سرچشمه دانش او .در استینب دختر حیز

 وارد درب مـزار  کنـان،  با حالت خشوع و سـجده رو  ازاین .اوست نزد توبه بدر

 .دیشان شویا

ـ ا در ید حسن صندوق دمشـق یسش خوب شد. یپا یشکستگ ،در همان وقت ن ی

 د: یگو یباره م

ــدٍ  ــس حمم ــت نف ــا بن ــب ي ــا زين ــــور   ي ــــا خريال ــــواك یرحيانت  أخ
ـــ ـــدتك فاطم ـــ ةول ـــدٍ  ةكريم  رشواك یهيهــات مــا بــني الــور   أمح

دو بـرادر تـو    ،خالئـق ین بهتـر  حانـه یدو رکـه   امبریـ جـان پ  ردختـ  يا ،نبیز يا

  .هستند

ا یـ بـه دن امبر یـ مـه پ یکربـه عنـوان   ز ینتو را پس [بود امبر یمه پیکر ،مادرت فاطمه

 .یداشته باش ییهمتار و ینظ ،ن مخلوقاتید است که تو در بی. بع]آورد

 كه پزشكان از درمانش عاجز بودند يضيمر يشفا

  نقـره شـده از   ساخته شبکهدن یخبر رس ،» الزمان «ه دیدر جرکه  یهنگام

بـه  آن را  ،تخـت پاکسـتان  یپا ،یبارز کراچهاي   از چهره یکیب، یحب یعلکه محمد ـ

، شه شـدن یـ ح قبل از هدیضرگفته شد که منتشر شد،  ـ  ه کرده بودیهدمطهر ح یضر

  :است ذیلکه به شرح ب دارد یعج یداستان

 .شده بـود  یشل يماریدچار بکه داشت ک فرزند یب، فقط یحب یعلمحمد دیس

اروپـا  هـاي   مارسـتان یبین بهتر ان وکپزشترین  معالجه نزد ماهر يرا براپدرش او 

کـه بـه اروپـا     يدر راه بازگشت از سـفر  ،شیدو سال پ .بود  افتهیاو شفا ن اما ؛برد

در طـول   .آمـد  3نـب یز بـانو ارت قبـر  یـ و به ز هداشت، گذرش به دمشق افتاد

کرد تا تنها فرزنـدش را   يه و زاریخداوند گر يو به سو هح ماندینزد ضر ،شب

 خ آن شب را که در کناریو تارا .آن مکان را ترك کرد ،هنگام صبح .شفا دهد
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 حضرت رسول گذرانده بود، به خاطر سپرد. بزرگوار ه نو

ال او ؤن سـ یاش به استقبالش آمدنـد و اولـ   د، خانوادهیرس یکه به کراچ یهنگام

افتـه و  یکه به او گفتند او شفا  یزمان .رش بودینگیزم فرزند شل وه از آنان دربار

زده  ار شـگفت یاسـت، بسـ   شنقـاهت ه تخت، مشغول گذرانـدن دور یدر اطراف پا

 .بشـنود  کامـل را به طـور   فرزندش يخواست که داستان شفال ین دلیبه هم .شد

ح حضـرت  یشـان کنـار ضـر   یکـه ا  یهمـان شـب  ( شـب ک ی«گفتند: اش  خانواده

آنهـا را حرکـت داد،    .کـرد  رویـ احسـاس ن ش یدر دو پا )بودگذرانده  3نبیز

 ،ن هنگامیستد. در ایش بایپاها يد تا رویاین بییسپس تالش کرد که از تخت پا

بـه کمـک آنـان     .ش آمدندیمادر و خادمان منزل را صدا زد و همه شتابان به سو

در  یتواند به خـوب  ید فرزندش میکه د یشروع به راه رفتن کرد. مادرش هنگام

   ».ار خوشحال شدیش راه برود، بسیپاها يرو ،تمام روز

ون فـرد  که همچـ  يد که سالم است، طورید، دیکه پدر به فرزندش رس یهنگام

پزشـکان از  ه همـ  ین بعـد از آن بـود کـه او بـه نـاتوان     یاتواند راه برود.  یسالم م

در همان  ،ن شفایاکه دا کرد ین پیقی ن علتیبه هم .برده بود یپ فرزندش يشفا

و اسـت. ا به خداوند متوسـل شـده بـود، رخ داده     3نبیح زیکه کنار ضر یشب

ف باشـد، بـه   یکه مناسب با صاحب مرقـد شـر   یارزشباه یم گرفت که هدیتصم

 ارزش را ساخت.  با  ح نقرهین ضریا پس .ن مزار اهداء کندیا

 منتشر شد.  ، سال پانزدهمسومه شمار ،»يالغر« ینجفه مجلن خبر در یا

  3نبيبه بركت ز ،ريگ نيزن زمک ي يشفا

 يبـانو ، يداریـ ن زن در حـال ب یـ ت اسـت. ا کرامـ تـرین    بیو عجترین   ن تازهیا

 او را گرفت يبازو ،خردمند يبانوکه  يرا مشاهده نمود، به نحو 3حوراء خردمند،

 .او بـه شـگفت آمدنـد    يشـفا  يماجراپزشکان از  حتی. ش بلند نمودیو او را از جا
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افتـاد. مـا    ها زبانبر سر این خبر  وکردند ن خبر را نقل یا ،ید لبنانیو جرا ها روزنامه

از او ن خبـر  یاه را مشاهده و دربار يوکه  یرا حرف به حرف از کسان يت ویحکا

ات است. ید حیدر حال حاضر در ق ،ن زنیم که ایید بگویم. بایکن یاند، نقل م دهیپرس

ـ رب هشتم ،در روز چهارشنبه ،جواد شبرد ی، ساعتمادب مورد یعالمه و خط  یع الثـان ی

  د:یگو می تیه در کویجعفر یقاض ،مانیم سلیخ ابراهیبه نقل از ش ،ق.  ه 1394سال 

سال  1آذار هشتممصادف با  ،ق.  ه 1391محرم الحرام سال  11 ،بهنش در شب سه

بـه  م و مـن  ید احمـد بـود  ید عمران سیکه ما در منزل س یدر حال ،يالدیم 1971

ن یا، 3نبیحوراء زه صحبتم دربار اتمامبعد از  ،رفتم یمنبر م ،مناسبت عاشورا

ــ ــرا یش ــذکور ب ــرد   يخ م ــل ک ــا نق ــ :م ــرا یکرامت ــانو يب ــبیز ب ــر ، 3ن دخت

بـه اسـم    ین اسـت کـه زنـ   یـ ا کرامـت،  افته و آنیدر شام ظهور ، 7مؤمنان امیر

ک ینزد ،جوبا يدر روستا ،دان که در حال حاضر در لبنانیم زیه، دختر سلیفوز

 يزم بـود و مـداوا  یر و دچار روماتیگ نیسال زم سیزدهات است، ید حیصور در ق

د: یـ گو یبه برادرش حسن مـ رو  ازاین .نداشت يبه حال و يچ سودیه ،پزشکان

 زیـرا  ؛کـرد  ی. بـرادرش عـذرخواه  »در شام ببـر  3نبیز بانو آرامگاهمن را به «

مـن دو نفـر   « :نبود. او جـواب داد  اي سادهکار  شیضیبردن او با وجود شدت مر

قسـمت باشـد،    تـو  ياگر شفا«برادرش گفت:  .»کنم که کمک کنند یر میرا اج

دمشق، نزد حرم ه یراو يروستاا در ی یخودت باشه نجا در خانیندارد که ا یفرق

 .  »3نبیز بانو

ه یـ در مسـجد مقابـل منزلشـان بـود. فوز     يمصادف با محرم و عـزادار حادثه ن یا

بـانو   از ياریـ و طلـب   يه و زاریـ گر .مقابل مسـجد نشسـت   و به دربرگشت و ر

 يبـانو  يا، 7نیخـواهر حسـ   يمـن، ا  يبـانو  يا« :زد یاد مـ یـ کـرده و فر  نبیز

                                                           

 .(مترجم). شود مي هاي سرياني يا رومي اطالق آذار به ششمين ماه از ماه .١
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داد کـه   یکرد کـه سـکوت کنـد و دسـتور مـ      ی. مادرش به او اصرار م»دهیستمد

 رو ازاین. »گردم یشب نشود باز نمه میتا ن« :او قبول نکرد و گفت یول ؛بازگردد

و  ه و نالـه نشسـت  یش به گریجا ه سریفوز یول ؛دیو خواب مادرش او را رها کرد

 کرد.   یشفا م يزد و از او تقاضا یرا صدا م 3نبیز خردمندش، يبانو

ش را یوارد شد و بـازو  یناگهان خانم .نماز شده هنگام طلوع فجر که شد، آماد

 بـن  یدختـر علـ   ،نبیمن ز .ستیت بایدو پا يبر رو« :به او گفت سپس .گرفت

ات تـو را شـفا    نـب در خانـه  یز ید: اگر بخـواه یگو یبرادرت م .هستمطالب  ابی

در « :دیـ گو یه مـ یـ فوز .»میدهـ  یذن خدا شـفا نمـ  ارا جز به کس  هیچ دهد. ما یم

. سـپس  »بلنـد شـدم   و کـردم  قـوت رو و یـ ناحسـاس  م یدر زانـو و پـا  ن حال یهم

مـادر متوجـه    یولـ  ».اسـت  3نبیز بانون یمادر، ا« :و گفت مادرش را صدا زد

د و در همـان لحظـه، آن   یدوسویش به که او  ،بار دوم صدا زد يبراسپس  ؛نشد

 شد.  از نظرها پنهان بانو

برادرش حسن برود و خبر شـفا را بـه   ه ه اصرار کرد که به خانیفوز ،ن حالیدر ا

منـزل   يش بـه سـو  یپاهـا  يسـتاد و بـه سـالمت بـر رو    یال یـ ن دلیبه هم .او بدهد

 بـرادرش . زدد و در را ید بود که به آنجا رسیهنگام طلوع خورش .برادرش رفت

. خـودش و همسـرش کـه    »ه اسـت یـ فوز يصـدا  ،ن صدایا« :متوجه شد و گفت

 ،دیکه در را باز کرد و خواهر را د یهنگام ؛بلند شدند ،ن بودید نورالدیدختر س

. خـواهر جـواب   »یفتین نیخواهرم، مواظب باش به زم« :زده شد و گفت شگفت

. بـرادرش  »م دادیشـفا  3نـب یز بـانو سـتم.  یض نیگـر مـر  ینه برادرم، من د«داد: 

و مـردم   هن خبر در روستا منتشر شـد یسپس ا ،ار خوشحال شدیتعجب کرد و بس

  .رفتند شبه نزد ،آن زندن ید يبرا

بـه   از مردم يادیزهاي  د و گروهیز رسیگر نیدهاي  به شهرها و روستا داستانن یا

بـود، او را   يهـود یه کـه  یـ م صالح و دکتر عطیابراه ،ارت او رفتند. پزشک اویز
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ن خـود  یـ در د« :ه گفـت یکه دکتر عط يطوربه  ؛مشاهده کرده و تعجب کردند

آمپـول زدن بـه نـزد او     يصور که هر هفتـه بـرا   مارستانیبپزشک  .»مشک کرد

 ز به شدت متعجب شد.یرفت ن یم

 د: یگو یمان میم سلیخ ابراهیش

ن کرامـت را در  یـ ه، ایـ فوز« :ن خبر را منتشر کرده و گفتنـد یلبنان اهاي   روزنامه

بـا دو گوشـم از صـاحب کرامـت      م،مـن آنچـه را خـود    اما ؛»ده استیخواب د

در هنـوز  مـن  کـه   یحـال  درم، یابـراه  يا«کنم که به من گفت:  یام، نقل م دهیشن

. »ببیـنم را  3نـب یم کـه ز دیـ بندند. مـن نخواب  یبر من دروغ م ،ات هستمید حیق

 ات است.ید حین زن تا به امروز در قیان کرد که ایم سپس بیخ ابراهیش

 مـا «س خـود بـه نـام    ین کرامـت را در کتـاب دسـتنو   یا ،د جواد شبریس ،بیخط

 ان کرده است. یکه نزد او موجود است، ب 176ص  ،»األنفس یتشته

  3نبيبه مزار ز [عصر يت وليعنا

ـ یمرجـع د معروف است کـه   خ،ینزد علما و مشا  ،ناو مجتهـد  نهـا یاسـتاد فق  ،ین

ـ بـه ز بـود و  ساکن سـامرا   ،)ق.  ه 1312 (م يرازیحسن شد محمدیاهللا س تیآ ارت ی

فش مزار را جارو یدر شام مشرف شد و با دستان شر 7نبیحوراء ز خردمند، يبانو

افـراد  در لبـاس   يش نشسته بود، ناگهان مردیکه در مجلس خو یهنگام ي. روزکرد

وارد مجلـس شـد و    ،ینـوران  اي چهـره  ه همـراه ب ،ازهد و تقوهاي   صالح و با نشانه

 گفت: 

است به من دستور داده  ،[صاحب الزمان ،م و حجت خداوند بر خلقشیموال

خـاك و زبالـه را بـا     ،یکنـ  یرزا علـ یـ شما و حـاج م  زیرا ؛که از شما تشکر کنم

 د.یخارج کرد 3ينب کبریز بانو ،بزرگوار ماه دستانتان از حرم عم

نـب  یز خردمنـد،  يبـانو مـزار  وجـود  بـر صـحت    کوبندهل یدلک ی ،ن کرامتیا
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آن وارد  بـر  اي خدشـه  ر،یـ گ و بهانـه  جـو  زهیسـت در شام است که جز انسان  3يکبر

 1کند. ینم

ـ اسـت کـه ا   یو برکات بزرگ الهـ  ها فیضاز  اندكاینها  ن مقـام مقـدس را در   ی

شتر از آن است که بتوان به شمار آورد. مورخ یبایشان، کرامات تعداد  است. برگرفته

در کتـاب خـود کـه     ،)ق.  ه 952 (م ن محمد بـن طولـون  یالد ، شمسیبزرگ دمشق

ن کرامـات  یاز ا ی، برخاست ف کردهیتأل 3يکبرنب یز خردمند، يبانوه ریسه دربار

ـ یفرزند ش ،خ قاسم مالیش ،یشاعر عراق .را نوشته است کـه   یخ محمد بن حمزه حل

 د: یگو یمن یچن اي قصیدهدر ، به دنیا آمد ق.  ه 1290در سال 

ـــرو ــ   ثقاهتـــا يملرقـــدها بالشـــام ت ــل بمص ــبُ ـو قي ــذا ألعج  ر إن ه
 غيهـبُ  الشـك ةعن ظلمـ ها ينجيل   ملرقــدها بالشــام دلــت خــوارق

 یبرخـ  ه هسـتند و یـ در راو ]نبیز[مرقد قرار گرفتن قائل به  ،ان مورد وثوقیراو

   است. یبیعجسخن  ،سخنن یدر مصر است که ا ،اند گفته

 را یکیشـک و تـار  غبـار  کـه  اسـت  رخ داده هایی  معجزه ،در مزار واقع در شام

 د.بر می نیآن از بق قرار گرفتن یمحل دقدرباره 

 در شام ينبيت حرم زيتول

از و حفاظـت   لوازمه یته ،انجام امور تگاه،داعباز خدمت به است ت، عبارت یتول

فرشـتگان   ،بوده یقدس یکه مشرف به وجود جسماي  خانه .يدیدر برابر هر تهدآن 

آن  رامـون یپ ينالـه و زار  و ارتیـ ز يبرا یفراوان  تیجمع ،آن را در برگرفته عرش،

ـ باید  آورند، یبه بارگاه او پناه م ،ها یها و سخت تبیجمع شده و هنگام مص ان و دربان

 ت کنند. یرعاباشد که حرمت آن را داشته  یانیمتول
                                                           

   .استکرده آن را نقل ، شرفاچاپ نجف ، ٣٣ص ، »ةالزيارة المفجع«همچنين در  .١
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سـت کـه   ین خاطر، مناسب نیو عظمت مزار است و به هم شکوهت از لوازم یتول

چرا  ؛آن شوند یخدمت به آن را ندارند، متول یستگیشاکه  یرذلافراد ا ی يمردم عاد

 ،یمتـول رو  ازایـن . اسـت  در حق آن يو فروگذار کرامت مقام و که باعث کسر شأن

آنان ه رتبهم ،در عظمت و شرفکس  هیچ واش باشد  رهیم عشیف قوم و کریشرباید 

 نباشد. 

کـه  است بوده گونه  ایناز سالیان دور ، یا به خاطر حکمت الهیاز حسن تصادف 

، یض و امـر الهـ  یبه تفو ،7بن جعفر یامام موسه از سالل ،يسادات بزرگوار موسو

در نجف  7طالب ابی بن یعل ،7مؤمنان امیر ،نانامرقد قهرمان اسالم و مسلم یمتول

 ،در کربال و مـزار خـواهرش   7ین بن علیابا عبداهللا الحس ،دالشهدایمزار س ،اشرف

ه غوطه یراو يروستادر  7مؤمنان امیردختر ، 3ينب کبریحوراء ز خردمند، يبانو

سـاکن   »حـائر «در ند کـه  هستن ین کسانیم المجاب، اولیاند. خاندان ابراه دمشق شده

ت حـرم بـه   یتول ،شیها پ از قرن در آنجا،دالشهدا یقبر س مجاورت به منظورو  شدند

  1آنها گره خورده است.

همان فرزند امـام   ،م مجاب اصغرید ابراهیکه ساست ذکر کرده  ،د حسن صدریس

بن جعفر قبل از  یامام موس« :آمده است »مراقد المعارف«در  2بن جعفر است. یموس

کـه  است  یاو همان کس 3.»نام او را داده بودن یخبر والدت و همچن م،یابراهوالدت 

: داده شـد جـواب  شـان  یاح یضـر  يسالم کرد و از سـو  7نیعبداهللا الحس ابی به قبر

 د:یگو یاز نوادگانش با افتخار م یکی. »فرزندم يسالم بر تو ا«

 و مثـــل ابنـــه املجـــابِ  یموســـ   ييـــن للنـــاس مثـــل جـــدّ أمـــن 
                                                           

 .٧١ و ٣٦ص ص، الحرمين نزهة أهل ؛١٥٠ص ، 7حائر الحسين، تاريخ كربالء .١

 .٧١ص ، الحرمين  نزهة أهل .٢

 .١٣١ص ، ١ج ، مراقد المعارف .٣
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ــسٌ  ــو رم ــبط و ه ــب الس  1أكــــــرم اجلــــــوابِ جاوبــــــه    إذ خاط
  د؟ندار »مجاب«و فرزندش  یهمانند جد من موس يجد کجا مردم

ــ ــه  یکس ــامک ــه یهنگ ــزار  ک ــوهم ــول را  ن ــاب رس ــورد خط ــان م  ،داد نجواکن

 . دیشان شنیاز اجواب را ترین   مانهیکر

بـه   کـه نسبشـان   اسـت  بوده يبه دست سادات موسو 3نبیت مرقد زیپس تول

. ابـن عنبـه در   گـردد  یبرمـ  ملقـب بـه مجـاب    ،یم المرتضـ یبـن ابـراه   ید موسـ یس

 : 2دیوگ می ان کرده و به دنبال آنیرا بمطلب ن ی، ا»الطالب««

است که در سال  ين بن موسوید حسیس حرم مطهر، ین سادات متولیا  از جمله

ش را وقـف حـرم نمـود و    یهـا  هـا و بـاغ   نیزم ،امالك و کرد یم یزندگ، .ق  ه 768

دمشـق را بـه عنـوان شـاهد     هـاي    تیبزرگان و شخص ،در آن که نوشت اي نامه وقف

 .بودگرفته 

ـ تول .میآورد کاملات ین کتاب با جزئین ایشیدر مباحث پنامه را  ن وقفیما ا ت ی

نسب  ازگونه  ایناست. ما  مانده یباقن فرزندان او یتا امروز در ب ،ن بانویمطهر احرم 

د ید رضا بن سیس وم ید سلیبن سد عباس ید محسن بن سیم: سیشان آگاه شدیپاك ا

  .مید سلید رضا بن سیبن س يمهد

بـن   ید موسیبن س ید علیبن سم ید سلیس، 3نبیمزار حضرت ز یامروزه متول

صـاحب موقوفـات سـال     ،نیبن علوان بـن الحسـ   یبن علطالب  ابی بن محمد یعل

وسـف بـن   یبن  یبن محمد بن موسن یبن الحس یلبن ع ید موسیابن س ،ق.  ه 768
                                                           

 .٨٩غاية االختصار، ص  ؛٤٦٣، ص ٥أعيان الشيعة، ج  .١

مـدفون   در كـربال ، 7پشت ضريح مقدس امام حسين يراهرودر  همراه فرزندانش بحة، بهبوسا ياين سيد موس .٢

و فاضـل بـود كـه از     زاهـد ، پارسـا ، نيکوکـار  يفرد ،بن ابراهيم يسيد موس. ٧٠ص ، نزهة أهل الحرمينهستند. 

 وي اسـت.  او را آورده نامـه  ، زندگي»األصيل النسب«نسخه خطي در  ي. ابن طقطقکرد ميپدرانش حديث روايت 

 .استکرده  تاليفاثر نيز يک 
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 ،بـن عبـداهللا بـن محمـد     یعلـ بـن  عبداهللا بن محمـد   ید علیبن س یمحمد بن معال

 7بـن جعفـر   یابن موسـ  ،م (مجاب)ید ابراهیبن س ین بن موسیطاهر بن حس  دیس

 .است

سـادات و   ،اشـراف  واسـت  وجـود داشـته   شان یوسته در خاندان ایپ ،تین تولیا

ـ ا .انـد  را به ارث بـرده ک تا به امروز آن یک به ی، آن خاندان بزرگان ن خانـدان در  ی

در  آن خانـدان، بزرگ هاي  تیشخص 1.اند معروف بوده یم به آل مرتضیاز قد ،دمشق

محـو  هـا   و خـاطره ادهـا  یو از  انـد  سپرده نشده یبه فراموش ،يمتمادهاي   طول سده

 . اند تهگشن

 بـان، ینق یمتـوال هـاي   نسـل  همـواره از  گذشـته تـاکنون،  هاي   از سدهن خاندان یا

هـاي   سـال  نیبر ا عالوه .اند بوده ن برخورداربایختگان و ادیفره ،قاضیاندانشمندان، 

 اي شایسـته گـاه  یجاو  بـوده  ع، محتـرم یاهـل تشـ   ویـژه  بـه  ،دمشق مردمنزد بسیاري 

 118 هدر صـفح  ،یالدمشـق  یل الشـط یـ جم ،هـا  یبلـ حن یکه مفتـ  چنانمه. اند داشته

  :دیگو می میسلد یس نامه زندگی رهدربا ،»البشر روض«

از  ياریبس .گردد یباز م يبه قرن اول هجرعه در دمشق، قدمت دارد و یوجود ش

بـه آنجـا    3جبـل عامـل  هسـتند کـه از    یانیعیجمله شـ ، از 2اطراف حوران انیعیش

مهـاجرت  بـه آنجـا    4بترونال شهر شمال لبنان و ازز ین اي عده .اند مهاجرت کرده

   .اند کرده

                                                           

و آل عبـداهللا كـه    ابـراهيم  بـن  يالثان يموس بن ياز جمله حسين القطعدارند؛  يمتعدد هاي خاندان ،يمرتض آل. ١

   .اند هاي ديگري نيز وجود دارند که از خاندان آل مرتضي منشعب شده خاندان .ساكن حائر هستند

 ،هـاي حـوران   زمـين  کنـد.  مـي  ادامـه پيـدا  ردن اشـمال   کـه تـا  شود  مي يه اطالقجنوب سور همنطق به ،حوران .٢

 .)مترجم( آتشفشاني هستند.

 .(مترجم) جنوب لبنان است. يشامل مناطق ساحلي و کوهستان ،جبل عامل .٣

در سرشـماري سـال   شـهر  اين . قرار گرفته است شمال کشور لبنان و در درياي مديترانهدر ساحل  ،شهر البترون .٤

 .(مترجم) نفر جمعيت داشته است. ۱۰۸۵۲، م۲۰۰۵
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د یـ خواننده محتـرم با  که ،ستیست هزار نفر نیکمتر از دو ،در شامشیعیان تعداد 

 1است. یدوازده امام انعیشمختص فقط  آمار نیاتوجه داشته باشد که 

  3نبیز بانومزار  يبازسازگفتار ششم: 

ـ پپـاك   سرچشـمه قـد بزرگـان وابسـته بـه     مر يبازسـاز شک بدون  از ، :امبری

ـ ا .صـالح اسـت   اعمـال تـرین    و کامـل  هـا  عبادتترین  آشکار از  اي جلـوه  ن عمـل ی

ـ رد. ایگ یم سرچشمه قلب ياست که از تقوا یالهمناسک  بزرگداشت  ،هـا  ن مکـان ی

داده اسـت تـا قـدر و     اجـازه  ،2است کـه خداونـد متعـال   هایی  جزء آن عده از خانه

رخصت داده است که نام خداوند در آنها برده شود. او چرا که ؛ ابدیرفعت منزلتشان 

ـ و  ندیگو می حیهستند که او را تسب یمردان ،یگاههر بامداد و عصرها  در آن خانه اد ی

از  یکــیمقــام آن بزرگــواران،  یعــالهــاي  شــب و روز برپاســت. مــزار ،او در آنهــا

نـزد   ،ن مزارهایبه همراه اند و هست شان زندهیاست؛ چرا که اه خانهن یاهاي   مصداق

در که است ت شده یروا 9امبر اعظمیشوند. از پ یداده م يروزرزق و پروردگارشان 

 :فرمود 7مؤمنان امیرخطاب به  یثیحد

نْ  باءِ مِ لُوبَ نُجَ لَ قُ عَ ؛  وَ اِنَّ اهللاَ جَ هِ قِ لْ وَ  وَ   خَ فْ نْ  ةٍ صَ بادِهِ  مِ ِنُّ   عِ لَّـة ياِلَ  حتَ لُ املَْذَ تَمِ ْ ؛ وَ حتَ مْ كُ
َذَ  وَ  م، فَ يفِ  یاالْ كمْ يكُ بُـورَ ونَ قُ رُ مُ رونَ زِ ي وَ   عْ مْ يكثـِ ـنْهُ بـاً مِ رُّ قَ ـا تَ َ هتَ ةً  یاِلَـ  ارَ ـودَّ اهللاِ وَ مَ

مْ  نْهُ ولِهِ  مِ سُ ـمْ يـ أولَئِك. لِرَ يضِ وَ هُ ـوْ نَ حَ دوُ تِي؛ الْـوارِ ـفاعَ وصـونَ بِشَ صُ ـيلّ املَْخْ ا عَ
 . نَّهِ داً يفِ اجلَ اري غَ وّ يلِ يزُ نْ ا عَ رَ   ! مَ مَّ مْ  عَ كُ بُورَ ها؛ وَ  قُ دَ اهَ عَ ـلَ  فَكـأنَّام تَ ـانَ سُ امنَ بْـنَ ياَعَ

                                                           

 .٢٥٣ص ، ٦ج ، محمد كردعلي، خطط الشام .١

ْن تُْرYَـَع َو يُـْذَكَر Yِيَهـا اْسـُمُه (فرمايـد:   مي اشاره دارد کهسوره نور  ٣٦به آيه  ،اين سخن نويسنده .٢
َ
ُ أ .cِذَن ا

َ
ُُ̀يـوٍت أ  aِ

ُ Yِيَها 
َ

Z ُحXَصالِ \َُسب
ْ

ُغُدوX َو اآل
ْ
هايي است که خدا رخصت داده است که قدر و منزلت   در خانه ،فروغآن چراغ پر«؛ )بِال

هـر بامـداد و    ،هـا  نـد در آنهـا بـرده شـود. در آن خانـه     چرا که رخصت داده است کـه نـام خداو   ؛آنها رفعت يابد

 .(مترجم)». گويند مي مرداني هستند که او را تسبيح ،گاهيعصر
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لَ  دَ عَ ،يبَ   بِناءِ  یداوُ سِ دَّ نْ  وَ   تِ املُقَ مْ  زارَ  مَ كُ بُورَ لَ  قُ دَ بْع لَه عَ ةً نيَ ثَوابَ سَ جَّ ةً   حَ جَّ  بعد حَ
تَّ اإلسالمِ  بِهِ حَ نوُ ن ذُ جَ مِ رَ تِ ين زِ رجعَ مِ ي ی، وَ خَ م كَ ارَ هُ  ومٍ يكُ تهُ أُمُّ لَدَ ِ أُولِ . وَ بَرشِّ کَ ائَ يوَ

بِّ  ِ حمُ نَّا يوَ هَ العَ کَ مِ رَّ الَمَ وَ قُ أَتْ  نيٌ  بِامَ الَ عَ نيِ اَلسَّ نٌ  رَ طَرَ  وَ الَ أُذُ الَ خَ عَت وَ مِ ل سَ لبِ  یعَ قَ
ل ، وَ ٍ ثَالَ بَرشَ نَ النَّاسِ  ةكِنِ حَ ارَ ريُ عِ يمِ وَّ رِ  ونَ زُ بوُ م بِزِ قُ عِ يكُ امَ تُ م كَ تِكُ انِ ريُ ارَ ـا؛  ةي الزَّ بِزنَاهَ

تِ  ارُ أُمَّ َ تِ نَاهلَُ يالَ ، يأُولَئِکَ رشَ اعَ فَ الَ  يم شِ تِ يوَ اعَ فَ م شِ الَ  ينَاهلَُ ويضِ ردُ ي وَ  .ونَ حَ
را مشـتاق شـما   اش  دهیـ ف و برگزیبنـدگان شـر  هاي  که خداوند، قلب یدرست به

 را تحمـل  ]دشـمنانتان [ ریـ شـما؛ آزار و تحق  یده و در راه محبت و دوسـت یگردان

بـه خداونـد و    یکینزدشما را آباد نموده و به خاطر هاي  جه قبریدر نت ند؛ینما می

آنـان از افـراد    !یعلـ  يکنند. ا می ارتیار زیاش، آنها را بس شان با فرستادهیدوست

 هستند کـه مشـمول شـفاعت مـن خواهنـد شـد و بـر حـوض         یده و خاصیبرگز

کننـدگان   ارتیـ جزء ز ،در بهشت ،امتیق يشوند و در فردا می من وارد ]کوثر[

آنهـا   و از شـما را آبـاد کنـد   هـاي   کـه قبـر   یکسـ  !یعلـ  يا .دیمن خواهند گرد

 ياریـ المقدس  تیرا در ساختن ب 7مان بن داودیکه سلی یگو ،دیمحافظت نما

ارت کند، این زیـارت بـراي او برابـر ثـواب     یشما را زهاي  که قبر ینموده وکس

ارت شـما  یـ کـه از ز  گاه آن و بعد از انجام حج واجب است ،هفتاد حج مستحب

است که تازه از مـادرش   یهمانند کس و شود می از گناهانش خارج ،گردد یبرم

ان و دوستانت یعی! بشارت باد بر تو و بشارت بده شیعل يده است. ایمتولد گرد

ده و نـه  یـ دآن را  یکه تاکنون نه چشم آن هکنند رهیخهاي   را به بهشت و نعمت

خطـور   یبـه فکـر و ذهـن کسـ     یده است و نـه حتـ  یشن يزیدرباره آن چ یگوش

 ارت شما سرزنشیزائران شما را به سبب ز کرده است. البته افراد پست و نادان،

افراد امت مـن  ترین  نان بدیا گردد. می که سرزنش ي، همانند زن زناکارکنند می

کـوثر  حـوض  کنـار   درتوانند  می و نه ،رسد می هستند که نه شفاعت من به آنان

   .بر من وارد شوند



 ٢٨٧در شام /  3فصل سوم: مزار بانو زینب کبري

  است:ث آمده ین حدیدر هم

ـنْ  باا أي ـةً مِ صَ رْ نَّـةِ وَ عَ ـاعِ اجلَ ـنْ بِقَ اعـاً مِ کَ بِقَ لْـدِ َ وُ ربْ َکَ وَ قَ ربْ لَ قَ عَ احلسن إِنَّ اهللاَ جَ
َا اهتِ صَ رَ  .عَ

امـاکن  از  مقـدس  یهمچون مکـان را  وت الحسن، خداوند قبر تو و فرزندان ابا يا

 1آن قرار داده است.هاي  گاهیجااز  یگاهیجابهشت و  مقدس

ن یـ ق ایمصـاد ترین  از آشکار 3ينب کبریز ،حوراء  ،ماسرور مزار  ،دیترد بدون

شهدا و  ،نیقیصد ،ایاولهاي  مزار نخست فیردبوده و در  رفعت داده شدههاي   خانه

ن مزار، موجب ماندگار کردن شـرف و  یساختن و آباد کردن ا .ردیگ ین قرار میصالح

 .شود می 9امبر اکرمیبه پ ک شدنیکردن مقام شامخ آن بزرگوار و نزدآشکار

 یکه سعادت است مودهفررا مسخر  ین مزار، مردمانیساختن ا يخداوند متعال برا

بـه   .اسـت  مانـدگار دو جهان هر ادشان در یبشان شده و ینص نهیرید یعظمتو  بزرگ

افته و امـروزه بـا گنبـدش کـه     ی ییبایابهت و ز ،ن مزاریادشان، ایزهاي  خاطر تالش

تبدیل شده منظره ترین   به باشکوه است، دهیسر به فلک کش ،جوزاءه ستاررتبه با م هم

بـر   ،ییو شـکوفا  ییبـا یز نظـر از کند و  یبا آسمان رقابت م ،آن تیو رفعت و نوران

 . فروشد می فخرارگان تس

 و ملکـوت عـرش بـوده    همچـون که  گونه است نیز همین شانیا شکوهمندحرم 

شـکوه ایـن    .همچون صحن قـدس اسـت   ،آن ، و صحننیدرخشان بلورهاي  رواق

و  ییبـا یز نظـر و از  آن دارد يبهشـت و صـحن و سـرا     يهـا  اتاقت از یحکا حرم،

 فروشد.  می فخرارگان تسبر  و شکوه، ییشکوفا

ـ مـا ب  يانـد، بـرا   ارت کـرده یـ ن مـزار را ز یانه ایمهاي   سدهاز که  یاندرجهانگ ان ی

همـواره   ،اد خـدا یو با  ،داشتهمناره  مسجد و ،منازل ،موقوفات ،ن مزاریکنند که ا یم
                                                           

 چاپ نجف.، ٧٨ و ٧٧ صص، الغري فرحة .١



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٢٨٨

 آباد بوده است. 

ـ ا ي، بنايموسو ین بن موسید حسیس ،ق.  ه 768در سال  ن مـزار و مسـجد و   ی

ـ بـه ا  يوه نامـ  کـه در وقـف   چنـان هم ؛کرد يش بازسازینه خویمناره آن را با هز ن ی

 م.ینقل کرد لکامن به طور یشیدر صفحات پاست و ما آن را  مطلب اشاره شده

و  تـاجران با کمک  ،یز خان عثمانیسلطان عبدالعز ،ق.  ه 1302ن در سال یهمچن

 يرا بازسـاز  مقدس بارگاهن یا، گنبد یم مرتضید سلیت سیثروتمندان و در زمان تول

ـ  ياریبسـ هـاي   خانـدان نظـام، اتـاق    بزرگان ،.ق  ه 1354در سال  .کرد  ه منظـور را ب

 نمودند.  يسازخود بازه نیرا با هزف یحرم شر ين ساختند و ورودازائر استراحت

، ین عـامل یمـ الد محسـن ا یور، سـ یجسور و غ ،مجتهد اکبر، .ق  ه 1370در سال 

 يبازسـاز  بـراي  ده و ثروتمنـدان را یبرگز تاجراناز متشکل  ییل شورایدستور تشک

مهندسـان  سوي شده از  هیته یفنه تا بر اساس نقش صادر کردها  صحن و رواق ،حرم

مـورد   يل شـورا یتشـک  يشان برایاقدام کنند. در متن دستور ا نهین زمی، در اتجربهبا

 آمده است:ن یچن ،شانیاعتماد ا

ده یـ از تـاجران برگز  یونیسیکم ،خداوند متعال ياری به :میححمن الرّبسم اهللا الرّ

ــ ــاي   تیو شخصـ ــزرگهـ ــه ر ،بـ ــر یبـ ــد اکبـ ــت مجتهـ ــآ ،اسـ ــاباهللا  تیـ  جنـ

اقـدام در   هـدف ایـن کمیسـیون،    .ل شـد یدر دمشق شـام تشـک   1نیمالا محسن

 ،لــهیجله طــاهره قیو صــحن صــد زارمــ احــداث و يآبادســاز ،يبازســاز نــهیزم

و  انمهندسـ  سـوي شـده از   هیـ ته یفنـ ه نقشاساس بر ، 3نبیز بانو ،المصائب ما

 یاسـالم هـاي   کشـور ه ن در همـ اریـ خهـاي    کمک يآور جمع يراستاتالش در 

کـه   ونیسیکمن یا ياز اعضا یگروهباید  دهد،بق یاگر خداوند متعال توف .است

 بـراي سـفر کننـد و    یاسـالم هـاي   ، بـه کشـور  ندسـت ه نان مـا یمورد اعتماد و اطم

رو  ازایـن  .تـالش کننـد   ،ف و هدف بزرگیت شرین مأموریااهداف دن به یرس
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نان کرده و در جهت انجـام  یاعتماد و اطم ونیسیکمن ید است که همگان به ایام

خداوند متعـال، خـود متعهـد اسـت      .به وجود آورند الزم را التین مهم، تسهیا

 ،ک انجـام دهـد  یـ نکه عمل را  ید و او اجر کسین برابر نمایکه اجرشان را چند

 .کند یع نمیضا

ن عمـل بـزرگ و   یـ کمک به ا« :ن متن نوشته استیا ين در باالیمالا ،اکبر  عالمه

، اعم از پاك نبوت داران عترتاز دوست ياریلذا بس». میکن ید مییبا آن را تأ يارکهم

ن عمل یاتحقق  براي ونیسیکمن یبا او مخلص، ن مؤمو مردان و زنان  تجار ،رانیام

کـو و  ین ،جالـب  ،عظمـت با اي نمونـه ، 3نبینکه مزار زیتا ا کردند يارهمکمبارك 

به وجود آمد.  انرئزا یراحت ه منظورب يضرور یامکانات رفاهدر آنجا ابهت شد و با

 احداث وهاي  طرح ییل حمل و نقل و شکوفایاد شدن وسایکه با توجه به ز یانرئاز

 است.  دا کردهیپ شیز افزاوربه  ز، تعدادشان رويبازساز

 کمـک بـه حـرم،    و بـراي  کنندگان بـوده  اول کمک فیردکه در  یکسانجمله از 

را  يادیـ ز تکالن راه، مشیدر ا ،را با اخالص باال زد يریناپذ یخستگن تالش یآست

حاج  ،مرحوم مغفور ن،یتحمل کرد و با صبر و تالش بر آنها فائق آمد، همان تاجر ام

انـد و بـه   ررا در نجف اشرف گذاش  یاز زندگ یبود که قسمت یبهبهان يمحمد مهد

و  نهـا یاسـتاد فق  ،خ بزرگـوار یکـه شـ   ییتا جا ؛دیرس او تقو یرخواهیخ ،انتیاوج د

ه حـوز  ریمـد  ،)ق.  ه 1355 (م ینین نـائ یحسـ خ محمدیش یاهللا العظم تیآ ،نامجهتد

وکالت مطلق در اذن  ،ابت از خودیشان به نیبه ا ،شیه نجف اشرف در زمان خویعلم

 ،نائب امـام  يجز برا ،که تصرف در آنهارا داد  یگر اموالیو د یافت حقوق شرعیدر

 ست.ین جایزدر عصر ما 

د یسـ  یاهللا العظمـ  تیهمچون آعه ید شیبزرگان مراجع تقل ن کار مهم،یدر انجام ا

د محمـد کـاظم   یسـ  ،ینیمرجع د ،مید محسن حکیس ،امام مجاهد ،ين بروجردیحس
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د یسـ  ،بزرگواره و عالم ین عاملیالد ن شرفید عبدالحسیس ،امام مصلح ،عتمداریشر

 سـرور در سـاخت مرقـد    ینمودند و همگ ياریز او را ین یوسف عاملید ین سیحس

  .ت نمودندشارکم 3ينب کبریز بانو ،یوح خردمند يبانوو  عالم زنان

در  يدارعـزا  يه و برگـزار ینیحسـ  بـراي م را یعظـ  ییبنـا  ،)ی(بهبهان يحاج مهد

ـ لیهزاران و م .کرد احداث خاص سال،هاي  روز سـوي  هـا کمـک داوطلبانـه از     ونی

 ،پاکستان ،هند ،افغانستان ،تیکو ،رانیا ،عراق ،لبنان ،هیسور يان ساکن کشورهایعیش

 ن ساکن اروپا جمع شد. امهاجراز  ین بعضیه و همچنیترک ،قایآفر ،عربستان ،نیبحر

 ه همراهب ،آنانهاي   تیبزرگان و شخص ،عهی، مرهون اخالص شها  ن تالشیا تمام

و آنان در  ،بوده  مزاردر آن  مدفون دامنپاک يبانوبه  شانیآشکار و علن یاظهار دوست

ت یـ گونه ترب نیآنان ا ي. آربخشند یخود را مهاي  داراییو اموال تمام  ت،یراه اهل ب

 دند. نموده بو تیربتن شکل یبه اآنها را  :بیت اهل کهگونه  همان ؛شده بودند

 کـه  یدر حـال  ؛شـود  می مشاهده همنظرترین  بایز به شکل ،قدسمآن مزار   امروزه

آسمان  با گنبد، ارتفاع .زند یم 1جوزاه سر به ستار ییگو ،اش دهیسر به فلک کش گنبد

که از  یباشکوه. آن حرم فروشد می فخرستارگان به  ،ییبایاز لحاظ زد و کن یمنجوا 

هاي  بلورده از یپوشکه  یحرم .عرش است ش همانندیها رواق ،شکوهنظر عظمت و 

 يت بـرا یـ ل جمعیاسـت و سـ   یبهشـت هـاي   اتاقها و  نیزم درخشان بوده و همانند

که گرداگـردش را   ـ  ح مقدسیک شدن به آن ضریو نزد مرتفععطر آن گنبد  دنییبو

                                                           

 سومين برج، وزاج است. البروجه دايراز  برج فلکيسومين  پيکر)، برج جوزا (دو است. پيکر دوجوزا به معني  واژه .١

 دقيقـه  ۵۲سـاعت و   ۰۷روز و  ۳۱مـاه بـه مـدت     خـرداد خط سير خورشيد در  ،اين برج است. خورشيد) خانه(

 ،روز لحظـه تحويـل بـرج جـوزا     باشد. ميـانگين شـبانه   نيز مي شماري خورشيدي گاهو نام ديگر اين ماه در  است

 جـوزا بيشـتر از زمينـه صـورت فلکـي     ، اين بـرج  ،سال پيش است. دوهزار ماه ارديبهشت ۳۱روز  ۱۰:۰۳ساعت 

 گـذرد.  ) مـي نـر  (گـاو  ثـور گذشت و به همين نام باقي ماند. ولـي امـروزه از زمينـه صـورت فلکـي       (دوپيکر) مي

 .(مترجم)
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 .کنند می ازدحام ـ اند ان فرا گرفتهیمالئکه و کروب

 ،ییتنهـا  بـه خود ، شوند می مزار آن بزرگوارعازم  ایدن سراسراز که  ییها ن گروهیا

به  یاست که زمان یشان همان کسیا .است خردمند يآن بانو آشکاراز کرامات  یکی

حاضـر   د شرابخوار و حـاکم دمشـق،  یزیشام شد و در مجلس وارد  ترااسصورت 

ـ اگـر   .گونه است قدرت حق و عظمت اسالم نید. ایگرد نـه  یزمبـاز در   يفضـا ک ی

 يآن بانوکه ما روح پاك  یید، گویمستبد به دست آه از زمام سلط ییاست و رهایس

 لرزه درد را به یزیمجلس  گریبار د ،شین صداینطم که با یکن یرا احساس م خردمند

ن دمشـق را بـا جمـالت    یقبر در سـرزم هاي   ارواح معذب در زندانایشان،  .آورد یم

آنهـا را کهنـه    ،و گذشـت زمـان   اسـت  زمانه نوشته یشانیخ بر پیاش که تار جاودانه

  د:یگو یکند، مورد خطاب قرار داده و م ینم

نَنْتَ  ؛ حَ يزِ يا يأَ ظَ لَ يدُ تَ عَ ذْ طَارَ يثُ أَخَ ـاقُ  نَا أَقْ نَا نُسَ بَحْ أَصْ ؛ فَ ءِ امَ اقَ السَّ ضِ وَ آفَ َرْ  1األْ
لَ  اناً عَ وَ اءُ أَنَّ بِنَا هَ َ ُرسَ اقُ األْ امَ تُسَ لَ يكَ ، وَ بِکَ عَ کَ يهِ لـِ ؟ وَ أَنَّ ذَ ةً امَ رَ کَ   هِ كَ طَـرِ لِعِظَـمِ خَ

تَ يفِ  کَ وَ نَظَرْ تَ بِأَنْفِ خْ مَ شَ ؛ فَ هُ نْدَ سْ  عِ نَ مَ الَ ذْ کَ جَ طْفِ وراً؛ ـعِ أَ يـحَ رُ نْ يـثُ رَ ا يتَ الـدُّ
، وَ حِ  ةً قَ تَّسِ ورَ مُ ُمُ ةً وَ األْ ثِقَ تَوْ سْ ؛ أَ نيَ لَکَ مُ ـالً هْ ـالً مَ هْ مَ نَا؟ فَ ـلْطَانُ نَـا وَ سُ لْكُ ا لَکَ مُ فَ  صَ

اىلَ ينَسِ  عَ لَ اهللاِ تَ وْ ِ dْ َو ال (:  تَ قَ
.

eا .fَيَس gِْمhُ ن.ما
َ
i َفُرواjَ َُهـْم َخـ َن" ٌl ُفِسـِهْمhْ

َ
 ِأل

ِ  ما hُْمgِ إِن.  ماً َو "َُهْم َعذاٌب oُِهـnْ "َُهْم ل
ْ
U(.2َ داُدوا إِث

  ، ـدلِ يـا ابـنَ الطُلقـاءِ ـن العَ أمِ
ولِ  سُ وقُکَ بَناتَ رَ کَ وَ اِمائَکَ وَ سَ کَ حرائِرَ ديرُ ْ ا؟ ختَ بايَ  اهللاِ سَ

عرصـه را   ]،يکه بر ما وارد کـرد  يبا فشار[اینکه  از يبر می ا گمانیآ !دیزی يا

 حـال و وضـع مـا بـه    رو  ازاین ؟يا آسمان تنگ نموده ن و یزم يبر ما در همه جا

برنـد و مـا نـزد خـدا      مـی  يریبه اسـ  ،رانیشده است که ما را همچون اساي  گونه
                                                           

: در ثانيـاً : با مضمون روايت سازگاري نـدارد و  آمده است که اوالً» تساق«واژه  ،حاضرالزم به ذکر است که در اثر  .١
 .(مترجم) است. آمده» نساق«به جاي واژه تساق، عبارت  ،اکثر منابع تاريخي

 .١٧٨: آل عمران .٢
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در  !؟يمقـام و منزلـت شـده ا    يو تو نـزد او سـربلند گشـته و دارا    ایم خوار شده

بـا نگـاه    و يا پرافاده و مغرور شده ،تهتو خود را بزرگ پنداش ]،ن توهمیا[جه ینت

 ،یو شـادمان و مسـرور گشـت    نگـرى  ز و شـادمانه بـه اطـراف خـود مـى     یغرورآم

به کام تو شـده اسـت و امـور     يچند روز و ت آباد شدهیایدن يدیکه د یهنگام

ــو  ــراد ت ــق م ــر وف ــی آن ب ــدان   م ــا خان ــق م ــه ح ــام و منصــبى را ک  چرخــد و مق

بـاطلى   تـوهم ن یاگر چنـ [اى، شادمانى؟  در دست گرفته است، ]9اکرم رسول[

 معلـوم [سـر فرصـت    .شـتاب نکـن و تنـد نـرو     ]بر وجود تو حکمفرما شده است

ن وعـده و سـخن خداونـد    یااي  ه ا فراموش کردی. آ]ا نه؟یحق با توست شود  می

کـه بـه    ینپندارند که مهلت ،اند دهیکه کفر ورز یو کسان« د:یفرما می متعال را که

م تا به گناهانشـان  یده می یر است؛ ما فقط به آنان مهلتیشان خیم برایده می انآن

   1.»کننده خواهد بودخوار یآنان عذاب يند و برایفزایب

هـا و احسـان خداونـد     د بدانند که از جمله نعمـت یبا هوادارانشد و یزیامروزه 

 خردمنـد  يبـانو ن یـ گردانـد. ا  خـود بـاز    یواقعن است که حق را به مکان یا ،متعال

ـ ر دیو اس مظلوم ـ زیرا از دسـت    نیزمـ  سراسـر روز، امـروز  ی و  کـرده  خـارج ان یدی

 ياسارت ذلت و نابود بهد یزی است.نموده ن را بر آنان تنگ یآسمان و زمهاي   کرانه

 امـا  .سـت ین همـراه ن یاسمش جز با لعنت و نفـر  و آمد و به قعر آتش رانده شد در

[و  اوسـت مطیع و  مسخردمشق امروزه،  .دارد یگجاوداناقتدار و ، 3نبیزه، امروز

ـ   ،او ییکه گو ، چنانکند] ها حکومت می بر دل ب حـاکم قلـ   ،س جـاودان یامـروزه رئ

 یول ؛دهد یجوالن م یمقدار کم ،است که باطلگونه  ایناست. دینداران مسلمانان و 

 . کند می دایپو قدرت  تسلطت، حق بر آن ینهادر

ـــد  ـــا يزي ـــد و ي ـــا يزي ـــليلهأب ــر   س ــا انظ ــدُ  اقوم ــاك أرم ــرف ب  والط
                                                           

 .٣٥ص، ٢ج، احتجاج الطبرسي .١
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ــ ــرم العقيل ــب يف ةح ــكم زين ــ   أرض ــو ةعظ ــيم ق ــل حك ــدُ  مٍ يلك  يرش
هـا   چشـم چگونـه  د کـه  یـ نید و ببیـ زیبرخ !یکه پسر او هست دیزی يه و ایمعاو يا

 .استمار یو بان یگر

ه یـ ما ،یعـاقل  ر ویتدبفرد باهر  ين شما برایدر سرزم ،نبیز خردمند، يبانوحرم 

   .است تیو هداعبرت 

 ق.  ه 1370در سال  طال شبکهنصب گفتار هفتم: 

، مؤسـس بانـک   بیـ حب یعلمحمـد  ،ین پاکسـتان یتاجر امـ  ،ق.  ه 1370در سال 

ـ یتن را به حـرم ز  دوازدهبه وزن مت یق گراناي  هشبک، »ب بنکیحب« یپاکستان  3ینب

 یتمـام شـل شـده بـود و    ش بود کـه تنهـا فرزنـد   ن یاقدام او ان یعلت ا .ه کردیهد

وس شـده بـود.   یاو مأ يکه از شفا يبه نحو ؛او عاجز بودند ياز مداوا ،ایپزشکان دن

بـه  ، 3نـب یز بـانو  ،هاشم بنیعقیله حضرت رسول،  یگرامه با توسل به نورو  ازاین

و با خشوع و  کرد يدار  زنده شان شبیح اینزد ضر سپس .خداوند تضرع نموددرگاه 

ش یکـه بـه وطـن خـو     ی. هنگـام درخواست کمـک نمـود  ند خداواز حضور قلب، 

هـاي    روزنامـه در  مشاهده کـرد.  یسالمتو  یتندرستفرزندش را در کمال  بازگشت،

و  استاي  ه ، نقرشبکهن یکه ا نوشته شده بود »الزمان« یدمشق روزنامهاز جمله  ،شام

ح ین ضـر یدن ایافته است. روز رسینت یاب زیکم ینتیمت و زیق گرانهاي  با جواهر

برگزار شـد   یجشن، ینبیف حرم زیشر يفضادر  .بود یبزرگ روز، 3نبیز به مزار

 یاسـالم هـاي   ران کشـور یکشـور و سـف  ه برجستهاي   چهره ،بزرگهاي  تیکه شخص

ز در آن یـ ب نینج یعل ،هیر مصر در سوریدر آن شرکت کردند. سف ،در دمشقحاضر 

ـ اخ یتار ،ن اشعاریبا ا ،ینجف يباز یخ علیش ،ب و شاعریخط .روز حضور داشت ن ی

 آورد:  به نظم در، يا حساب ابجدیخ یق ماده تاریاز طرواقعه را 

ــده ــف عن ــب ق ــح زين ــذا رضي ـــــذنب   ه ـــــل م ـــــتغفر اهللا ك  واس
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ــر ــرّ  یت ــال ط ــامامل ــالك الس  )1رضيـــح زينـــبيف  خ (وقوفـــاً أرّ    اً و أم
از  ،همـه گنهکـاران   يو بـرا  در جـوار آن توقـف کـن    ؛نب اسـت یح زین ضریا

 .کن تغفرخداوند طلب م

. ینـ یب مـی  مـزار او  گرداگـرد  از کران تـا کـران،   ها را ا و مالئکه آسمانیمردم دن

  ).نبیح زیکنان در ضر توقف: (سیبنون یچنن یرا اخ وفات او یتار

  2ق.  ه ١٣٧٣ صندوق در سال ياهدا

ک یق دهد، یکه خداوند به آنها توف یرانیاز تاجران ا یگروه ،ق.  ه 1373در سال 

ران بود، به مزار یساخت اهاي  صندوق  نمونهترین  که از جالب مت رایق گرانصندوق 

نوشـت کـه    923ه صفح ،42 شمارهدر  ،»العرفان« یلبنانه ه کردند. مجلیهد 3ینبیز

 يماه بـرا  یس او .ع استیحاج محمد سم ،یرانیدست هنرمند اه ن صندوق، ساختیا

ـ یهز ،یرانیداران ا هیاز سرما یوقت صرف کرده و گروهصندوق ساخت آن  آن را ه ن

ـ آن  يوربر  .است يره سوریست هزار لیارزش آن دو .اند متحمل شده پوشـش  ک ی

، آن را یرانیاارشد ک افسر یاست یبه ر ،رانیاز ا یاعزام گروهو  وجود داشت يبلور

  .ه آوردیبه سور

بـه   یمجلس جشن، 3نبیز حرم، در صحن مزار دوق بهن صنیدن ایدر روز رس

پرده  شانیاخود  .ه برگزار شدیسوروقت  رینخست وز ،یالعسل يصبر ياست آقایر

 ین حلـ ید حسـ ید محمد بـن سـ  یس ،یبزرگ نجف شاعر .کنار زد راف یصندوق شر

 به نظم آورده است: گونه  اینن واقعه را یخ ایتار

 عالئــــــــم فيــــــــهللفــــــــن    صــــندوق زينــــب قــــد بــــدت
ـــــدي املخلصـــــني ــــــــامل   صـــــنعته أي ــــــــه الع ــــــــار في  فح

                                                           

 .(مترجم) .ستبه ضريح مطهر آن بانواي  معادل تاريخ اهداي شبکه نقره ،بر اساس حروف ابجد ،واژگان عربياين  .١

 .٣٥٣ص ، ١ج ، جواد شبر، دب الطفا .٢
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ـــــوت جثامهنـــــا ـــــث احت  »راق اخلــــــــاتم«خــــــــت أرّ    حي
هنـر در آن  هـاي    کـه نشـانه   یدر حال ؛شد )یی(رونما آشکار ،نبیزقبر صندوق 

 آشکار است.

آن شـکوه  دربـاره  ا یدنرو  ازاین ؛ه استمخلص آن را ساختهنرمندان هاي   دست

 .ت شده استریح دچار

 مهـر : «نوشـتم ن یچنـ  خیبـا مـاده تـار    ،فش را در بـر دارد یکـه جسـم شـر    یمکان

 ».دی) نبوت درخشي(انگشتر

  ق.  ه ١٣٨٠طال در سال در ياهدا

 طال درک ی ،.ق  ه1380قشان دهد، در سال یکه خداوند توف یرانیاز تاجران ا یگروه

 .ه کردنـد یـ هد 3نبیران، به مزار زیر عراق و افه دیشرهاي  مزار ریساهمانند در  ،بایو ز

 ده است:  ربه نظم درآوگونه  اینن واقعه را یخ ای، تاریب برجسته، عالمه هاشمیخط

 كـــــفمراملالئـــــك عُ بفنائـــــه زُ    یزينــب حــرم اهلــد ةحــرم العقيلــ
 »رفـتشــــ«و مجــــيعهم أرخ بــــه    والنـــاس تلـــثم منـــه عتبـــه بابـــه

 ،آن آسـتان مالئکـه در   کـه  ت اسـت یحـرم هـدا   ،نـب یز خردمنـد،  يبـانو حرم 

 .معتکف هستند

را  ن دریـ ا ياهـدا  ،خیبوسـند. همـه مـردم تـار     مـی  شان رایمزار ا مردم آستان در

 ».تشرف« :اند خ نوشتهیگونه بر اساس ماده تار نیا

 .ق  ه ١٣٧٤در سال حرم مطهر يبنا يبازساز

 1یبهبهان يحاج مهد ،ریتاجر مجاهد و خهاي  مبارك با تالش ساختمان يسازباز

ـ   ،بزرگ یب نجفیخط  عالمه مرحوم مغفور، .شکل انجام شدین بهتر به  یمحمـد عل
                                                           

 .(مترجم)باشد.  ، مي»خداوند جايگاهش را بلند گرداند« و به معناي، اين جمله دعايي بوده .١
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 : ه استآورددر نظم رشته به گونه  ایند بنا را ین تجدیخ ایتار ،1ینجف یعقوبی

ـــع ـــد یس ـــرب يف يامله ـــييد ق  قـــد حتجـــب ةبأســـتار اجلاللـــ   تش
ــ ــم كريم ــد ةيض ــن ق ــنني م  ربـضــجمــدها األمثــال ت غــدت يف   احلس

ــــ ــــد ةعقيل ــــاز عب ــــت ف  آل بي
 

ــــل يف   ــــرب توس ــــم أو تق  واله
ــــ  ــــل بش ــــر یرـفق  خو أرّ  هلزائ

 
 »تشـــيد مرقـــد احلـــوراء زينـــب«  

کـه   يمـزار  ؛از آن تالش نمود يبردار پرده مزار و يدر بازساز ]یبهبهان[ يمهد 

 و عزت پوشانده شده بود. یبلندمرتبگهاي  له پردهیبه وس

ن یحسـن دو سرور بزرگ جوانان اهـل بهشـت،    بانو و ناموس بزرگوارکه  يمزار

المثـل   ضـرب  ،شـکوهش  عظمـت دربـاره   کـه  ییهمان بانو .گرفته استرا در بر

 .شود می گفته

ا یـ د گردشان متوسل یبه اکه هر کس  است وبیت  اهل خردمند يکه بانو ییبانو

 خواهد شد.رستگار  ،دوک شیبه آنان نزد

خ یگونه بر اساس ماده تار نیا ]باشکوه ران واقعه یا[ باد به زائر او مژدهبگو: پس 

 .»احداث شد نبیز ،مرقد حوراء: «سیبنو

 ق.  ه ١٣٧٣ در سال ين عامليالد ن شرفيد عبدالحسياهللا س تيخطبه آ

در  ینسـنگ گراه ، خطبـ ق.  ه 1373در سـال   متیق گراندن صندوق یدر روز رس

 ین عـامل یالـد  شـرف ن ید عبدالحسـ یاهللا س تیآ ،امام مجاهد از سويمجلس جشن، 

د ید رشـ یبه سـ  ،شانیت خواندن آن از طرف ایخوانده شد که مسئول )ق.  ه 1377 (م

ن مـزار  یـ صراحت آمده بـود کـه ا   در کمال ،ن خطبهی، محول شده بود. در ایمرتض

 و نبـوت  یوحـ  خردمنـد  يبـانو  ،ينب کبـر یز ،حوراء ،ما يمتعلق به بانو ،عظمتبا
                                                           

نقبـاء   است. .ق ه ١٣٨٥ سال ايو شاعر برجسته متوف مشهور انو خطيبپژوهشگران ، لضدانشمندان فااز  ييكاو  .١

 .١٥٦٠ص ، ١ج ، البشر
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 د: یفرما یدر آن م کهاست 

، 3و فاطمـه  7ینبوت و دختـر پاکـدامن علـ    خردمند يبانو ،م المصائبأن یا

اسـت  ده یت و کرامت نزد خداوند رسیاز عنا اي درجهبه  شانیا .است 3نبیز

ش شـده و  یاز پتر  عظمتو باتر  وسیع، سال به سال از زمان دفن شدن شکه مزار

کننـد و بـه    یآن را طواف م ،ده است. مسلمانانیرس یمرتبگبلند و شکوهبه اوج 

 یمـوهبت  و د مشتاقان و آرزومندانیاممحل دائماً  ،ن مزاریند. ایجو می لآن توس

و  اظهـار توبـه  بـا   ،يمعنـو و  يمـاد هاي  ازیندرخواست  يکه برااست بوده  یاله

المصـائب را   ، أمجـل جاللـه   ،تیبه درگاه حضرت احـد  مخلصانه يزار ه ویگر

   1.دهند یش قرار میتوسل خوه یواسطه و ما

 يبـانو بـه مـزار   دینـداران  ن و امجتهـد  ،بزرگـان  ،عهیت و توجه شین است عنایا

شان به محبت او خو یها و جان ارتش شدهیز مشتاقشان یها که قلب ،حوراء خردمند،

بـه   عهیعه و دانشمندان شیش .رسدض بیفبه  ،تا از برکات آن مزار مقدس گرفته است

هـم  ، تیاهل بپاك شان با عشق  شده نیو سرشت عج آشکار محبتو  یخاطر دوست

ـ اچرا که  ؛دانند یمخوب را  و منزلتش قدرشناسند، هم  می آن مزار را خوب ن قبـر  ی

 تابد.  یرا برنم يگریز دیچ ،ییجز آشکار شدن و شکوفا ،فیشر

 ،خاك قبـر  یپاک اماکنند،  ین قبر را از دوستدارانش مخفیها خواستند که ا یلیخ

 ه است. بودقبر  دهنده شه راهنما و نشانیهم

، باید گفـت  گذشتذکر آن که  چنانهم که در مصر است، ینبیمزار زدر رابطه با 

کـه  گونـه   همان است. )ق.  ه 240 (م متوجال ییحیدختر  ،نبیمتعلق به ز که آن قبر،

 ر،یاخهاي   سدهمحقق هاي   تیو شخص يمورخان مصر ن،ینخستهاي   دانشمندان سده

 . اند داشته اي ه عقیدن یچنز ین یعیمطالت یبخمحمد  ،زهراألن یشیخ پیاز جمله ش

                                                           

 .١٦ص ، الوحي  عقيلة .١
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 در شام 3 فاطمه خادم ،قبر فضه

اش را در  یکـه زنـدگ   یرزنیش ،میکنیادي زن قهرمان ریشن یااز که  استمناسب 

 ،حـوراء  ،و سـپس ، 3زهـرا ه حضرت فاطمـ ، 9امبر اعظمیتن په راه خدمت به پار

شـان در  یاه مقبـر  .شـان جـدا نشـد   یاز اوقف کرد و تا زمان وفاتش  3ينب کبریز

و دسـت بـه    ،معـروف بـوده   ن نـام یروزگاران گذشته به هماز  ،دمشق »ریالصغ باب«

فرزنـد امـام جعفـر     ،همسـر اسـحاق مـؤتمن    ،سـه ینف بانو است.ده یدست به ما رس

ه ه در غوطیراو يروستادر  3نبیارت قبر زی، هنگام زق.  ه 193در سال ، 7صادق

 است. کرده ارت یز را انشیا  مقبره ،دمشق

از  یکـ یدختـر   ،معتقـد اسـت   1»مشـارق األنـوار  «صـاحب   ،یکه برس چنانهم ،فضه

ـ روا 7که از ابن عباس و امام صـادق  نانا چی است هپادشاهان هند بود ، اسـت  ت شـده ی

ـ  »  « «به نام از او ها  در کتاب رو است؛ ازاین اهل حبشه بوده ـ ی شـود. در   یاد م

آمـده اسـت. عالمـه    گونه  اینز یانسان ن هر سوریهنگام تفس ، به»یر ثعلبیتفس«و  »««

کـه بـه    ییدر جـا  .از پادشاهان حبشه بوده است یکیدختر  ،شانیمعتقد است که ا ينقد

بـوده  ، 7همراه جعفر طیارهنگام بازگشت از حبشه  بهشان یام که ا دهید ،دیآ یخاطرم نم

 .  نموده است ياردیخر، 3 خدمت به فاطمهبراي شان را یا ،7مؤمنان امیرنکه یا ای

 .شـان خـدمت نمـود   یو بـه ا کـرد   یهـ ارهم 3بـا حضـرت فاطمـه    یمدت ، فضه

شـد و بـه    یشان متجلیو ورع در ا اتقو ،بزرگوارش همچون زهد يبانوهاي   یژگیو

و  یمعـان بـا  شان ی. انرسید شانیمقام ابه  یاسالم از امت یچ زنید که هیرس اي درجه

بـه نقـل از    2جـاحظ  .جز با قرآن سـخن نگفـت   ،ست سالیو ب آشنا شدرموز قرآن 

فقه و ذکـاوتش   دربارهدوم از دانش فضه ه فیکه خل یهنگام«د: یگو یم 7صادق امام
                                                           

 .١٢٦ص ، الحافظ رجب البرسي، مشارق أنوار اليقين .١

 .٤٩٣ص ، ١ج ، ابن شهر آشوب، مناقب .٢
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». تر از عمـر بـن خطـاب اسـت     هیفق ،طالب ابی خاندان خادمشگفت زده شد، گفت: 

بـود کـه آن    یاز کسـان  یکیو اود. ش بیانسان، همراه بانوه فضه در هنگام نزول سور

ـ از طر ،حیاخبار صح لهیه وسب موضوع نیا .نازل شدآنها  در شأن ،اتیآ عه و یق شـ ی

 ثابت شده است.  یسن

ه سور است که يجمله افرادنکه فضه از یاه دربار ،هینب فوازیز ،یدمشقه سندینو

  د:یگو یاست، مدرباره آنها نازل شده انسان 

چ یل شـد کـه هـ   یـ نا يبه افتخاررو  ازاین ؛ش قرار دادیبانو همچونرا  دشاو خو

مانـد تـا آنکـه     یبـاق  :تیـ در خدمت اهل ب ه است.دیاز عرب به آن نرس یزن

1.خود بازگرداند يبه سوجانش را  ،خداوند
 

مـاه رمضـان   هاي  شباز  یکی ، درامبریپوقتی  که ن استیاز کرامات فضه ایکی 

 یطعـم بهشـت   خـوش هـاي   رنگارنگ از غـذا اي  ه سفر دعوت شده بود، فضه منزل به

، بـا  کـرد استشـمام   فضه بهشت را از خانه يبو 9امبریکه پ یزمان .ش فرود آمدیبرا

چـون خـودش   هم یخـادم را که به دخترم فاطمـه،   يوندسپاس خدا« افتخار فرمود:

د یسـع ابوث را محدث و پژوهشـگر،  ین حدیا». دختر عمران ،میهمچون مر ؛دیبخش

 باشد، می ق.  ه 786 سال يامتوف ، ود اولیمعاصر شهکه  ،يسبزوار نیحسن بن حس

 ذکر کرده است.  »ح القلوبیمصاب«در 

شـان  یاز ا ،ده و کمـال اخالصـش  یـ عق یپـاک  ،به خاطر خدمات فضـه  7مؤمنان امیر

 2».گـردان مـا مبـارك    يافضه را بـر  !خداوندا« در حقش دعا فرمود و گفت: کرد،د یتمج

عت ینشانگر طبموضوع ن یا .دیشان بخشیبه ا یبزرگ ينشان طال ،دعان یبا ا 7یعلامام 

 يگـر یجملـه د  ،ن جملـه یااگر جز  .ستاو ياالورت پاك و مقام یفضه و اوج س یقدس

                                                           

 .٤٤٠ص ، ٢ج ، المنثور الدر .١

 .٢٥٥ الخصائص الفاطمية، ص .٢
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 بود.   یافتخار و عظمت او کاف بارهدرن جمله یهم، وجود نداشتدرباره او 

 تگزار بزرگـوار مخد من خادیو عمر ا کردرا استجابت  7یامام عل يخداوند دعا

 .گذرانـد  3 را به خدمت فاطمـه برکت عمر پراز آن  يمقدار شانیا .نمود یرا طوالن

 .خدمت نمـود  نیحسن، 9رسول یدر منزل دو سبط گرام ،زیشان نیبعد از شهادت ا

نـب  یز، 3فاطمـه زهـرا   رو ، همـراه نائـب و دنبـال   3وسته بعـد از فاطمـه  یسپس پ

 هشـاهد واقعـ   شانیا .شان بودیا اوریاه و همر ،ها یها و خوش يبود. در شاد 3يکبر

از کربال به کوفه و از آنجا بـه شـام و    ؛ سپسر شدهیاس 3نبیهمراه ز و کربال بوده

نه به شام آمد و در آنجا یاز مد، 3زینبهمراه  ،سپس در بازگشت دوم .نه رفتیمد

 . دیگزشان تا زمان وفاتشان اقامت یبا ا

نقـل شـده    یخطهاي  کتاب یبعض از، چاپ هند، 423ص ، »  « «مقتل در 

نکـه  یمانـد تـا ا   یشـان بـاق  یدر مجاورت ا، 3نبیز بانواست که فضه بعد از وفات 

 معـروف  »ریبـاب الصـغ  «در  ،شان در شـام ی. قبر ادیگردجا دفن  افت و همانیوفات 

ـ ا وجودصحت ه دربارکس  هیچ ،تا به امروز .باشد می و محل استجابت دعا است ن ی

 ،انمورخـ  دانشمندان و ن عباراتیع اکنون همنداشته است. نظر  ، اختالفدر آنجا قبر

 م: یکن یذکر م ات کاملیهمراه جزئن قبر را به یاه دربار

 ،»معجـم البلـدان  «در  ،)ق.  ه 623 (م ياقوت بن عبـداهللا حمـو  ین یشهاب الد .1

قبـر بـالل   «د: یگو یم »ریباب الصغ«دمشق در هاي   هبرهنگام ذکر مق ، به68ص  ،2 ج

ـ کن ،و فضـه  9امبریـ سه تن از همسـران پ  ،کعب األخبار ،بن حمامه در  3ز فاطمـه ی

 . »استشده واقع  »ریباب الصغ«

 یاإلشارات ف«در کتاب خود  ،)ق.  ه 611 (م يبکر هرو ابی بن یابوالحسن عل .2

 ن مقبره نام برده است. یاز ا ،چاپ دمشق ،13ص ،»اراتیالز 

 ،»ق األعالق «در  ،)ق.  ه 684 (م یبن شداد حلب ین محمد بن علیعزالد .3
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 ن مقبره نام برده است.یاز ا، 184ص  ،1ج

ــن شــاهیــخل .4 ــاب خــود  ،)ق.  ه 873 (م ين زاهــریل ب کشــف    « «در کت

 ن مقبره نام برده است. یاز ا ،سیچاپ پار، 48ص  ،»کیالممال

ن یاز ا ،36ص ، » اللمعات «در  ،)ق.  ه 953 (م یحافظ ابن طولون دمشق .5

از  گرید یاز برخ، 18ص  ،یابن حوران »اإلشارات«در  نیهمچن است. مقبره نام برده

 ن مطلب نقل شده است. یا ،ابن طولونهاي  کتاب

 ،»اإلشـارات «در کتاب خـود   ،)ق.  ه 970 (م یشقمد یعثمان بن احمد حوران .6

 ن مقبره نام برده است. یاز ا ،چاپ دمشق، 18ص 

ـ الز«در کتـاب خـود    ،)ق.  ه 1032 (م يعدو یمحمد بن عل یقاض .7 از  ،»اراتی

 ن مقبره نام برده است. یا

ج  ،»البحار« «در کتاب  ،)ق.  ه 1353 (م یخ عباس قمیمحدث بزرگوار ش .8

 ن مقبره نام برده است. یاز ا، 680ص ، 1

، 159ص ص ،»دمشق «« در کتاب خود ،منجدالن یصالح الد ،دکتر معاصر .9

 ن مقبره نام برده است. یاز ا، 297و  178

 ،26ص  ،»نیالـدرا    « «در کتاب خود  ،يمحمد مصر یاستاد احمد فهم .10

 ن مقبره نام برده است.یاز ا ،چاپ مصر

ـ أهـل الب «در کتاب خـود   ،يعلم مصرق ابویاستاد توف .11 چـاپ   ،549ص  ،»تی

 ن مقبره نام برده است. یاز ا ،مصر

     «  «خـود   یخطـ در کتاب  ،صادق بحرالعلومد محمدیس ،بزرگه عالم .12

 ن مقبره نام برده است. یاز ا، 312ص  ،»الغناء

ـ از ا ،19ص  ،»ح القبوریمصاب«در  ،ینجف یواعظ اصفهان یعلخ محمدیش .13 ن ی

 مقبره نام برده است. 
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ن مقبره نام یاز ا ،چاپ مصر ،258ص  ،»ناماال   « «ه یدر حاش یاستاد اعظم .14

 برده است. 

، 84ص  ،» المشاهد «در کتاب  ،د عبدالرزاق کمونهیپژوهشگر مرحوم س .15

 1ن مقبره نام برده است.یاز ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دمشق ـ سوریه 3حضرت زینبو ضریح مطهر بارگاه 

                                                           

، اماميه مشن الهـور   مؤسسه ،در پاكستان که شده داريم چاپ يا رساله، 3خادم بتول، فضه نامه زندگيباره ما در .١

 .چاپ کرده است به زبان اردو آن را
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 اتیادبدر قلمرو  3نبیزگفتار هشتم: 

. بسـیاري دارد   کوست کـه ثـواب  ین یعمل ،:تیاهل ب بارهدر سرودنشعر  گمان بی

ـ وار :تیکه از اهل ب نانشود. چ یکه باعث فخر شاعر در بهشت م یثواب  ت شـده ی

  :است

أوسـع مـن  ،لـه مدينـة يف اجلنـة یاهللا تعال یال بنإيمدحنا به  ما قال فينا مؤمن شعراً 
 و كل نبي مرسل. ،الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب

کنـد،   نمی مدحمانله آن یبه وسد و یگو نمی ما شعره دربار یمانیاشخص باچ یه

کند که هفـت برابـر    می بنارا  يشهر او در بهشت، يخداوند براحتماً نکه یمگر ا

شـده   فرسـتاده  يایو انب فرشتگان مقرب ههم ،شهرا باشد و در آن یتر از دن بزرگ

   .ردکخواهند دار یبا او د تیبه منظور دعوت بشر ،یاله

 يمجذوبشـان کـرده اسـت، بـرا     :بیـت  اهل یت نورانیکه وال یکسانرو  ازاین

ن امـر  ی، به امعاصرهاي   سدهدر  همو  گذشته،هاي   سدهدر  هم کامل،دن به اجر یرس
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 نهایقف ،بزرگ نبایو اد ناعرا، شثوابن یبه ا دنیرس ياند و برا مبادرت کردهمقدس 

 ياند. اگر ما اشعار ، همه با هم به مسابقه برخاستهینیو مراجع د نافوسلیف مرتبه،بلند

ترین  م، کتاب ما به بزرگیاوریرا باست گفته شده  3نبیز خردمند،  يبانوه که دربار

، خـارج خواهـد شـد؛    ایـم  هنوشـتن آن داشـت   ازکه مـا   یهدفو از  شده لیکتاب تبد

و در  بـوده  رتبطمـ کتـاب  ه یاولبا بحث که م یآور یرا م ياشعار ،نجایدر اما رو  ازاین

 : استه گفت سخنشام ه یراو يروستاشان در یمرقد ا وجوداز عر اش ،آن

 : 1یخرسان نجف يمهدد محمدیعالمه س .1

ــاويل   ةجــالالً يــا بقــاع الراويــ يتيهــ ــو و تط ــاً بمث ــة یرشف  الزاكي
ـ أدريتِ   منك الربـوع مـن الكـالب العاويـة   رتمـن حلـت ربـاك فطهّ

ــ ــي إل ــب تنم ــة زين ــک العقيل  الســامء الســامية یرشف يطــول علــ   یتل
هــا  احلانيـة یحدبت عليها و هـي تـدع   و البضــعة الزهــراء فــاطم أمّ

ــ ــة یو إل ــري أروم ــو خ ــيلّ و ه  نســب تــبلج كالســامء الضــاحية   ع
ــ ــن أت ــد م ــدّ أمح ــ یواجل  هتـــدي الربايــــا للقيامــــة باقيــــة   ريعةـبش

ــة)   إرو احلديث و أنت بعـض شـهوده  و القــول منــک مصــدق يا(راوي
ــ   و حتــدثي للجيــل عــن قــوم مضــوا ــذا العص ــل ه ــاغيةـفاجلي  ر أذن ص
ــا ــرت هب ــب م ــآم عجائ ــم بالش  بالنافعــات عــن القــرون اخلاليـــة   ك
 حكمـت فكانـت طاغيـةعن زمـرة    تلک العظات تقص بعض حـديثها
ــاهيل ــل ك ــوام أثق ــن األع ــرن م ــة   ق ــا خاوي ــدت منه ــات فع  بالفادح
 مــن صــبية ذرئــت لنــار حاميــة   كم ذا لقيـت مـن اإلسـاءة و العنـا
ــا ــلء بطوهن ــهباء م ــاخلمرة الص ـــة   ف ـــاءً زاكي ـــبت دم ـــا خض  وأكفه
ــد ــابر أمح ــيل من ــرود ع ــزت الق  ن

 
 رک فيهــا ثانيــةـجهـدت تعيــد الشـ  

 فخرها یهبا األنساب أقصقرصت  
 

ـــة   ـــوز زاني ـــور أو عج ـــيخ كف  ش
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ــا ــروع بأرسه ــد والف ــخر و هن  ص
 

 هذا النجاد و ذي األصـول كـام هيـه  
 يــا راويــة فــارو احلــديث ألمــة 

 
ــادية   ــأي ص ــيش ظم ــة و تع  مكبوب

 و حتدثي عن ذي القصـور و هلوهـا 
 

 أين القصور مضت و أين الالهية؟!  
ــا   ــک م ــا درين ــت معامله ــرقال  یت

 
 يكفيـــک منـــي مـــا تراهـــا باقيـــة  

 فارضب بطرفـک أيـن بـاين جمـدها 
 

ــــة   ــــرة أو زاوي ــــة حف ــــاوٍ بأي  ث
ــمها  ــاء لرس ــور وال بق ــإذا القص  ف

 
ـــة   ـــيم بالي ـــروؤس و ال رم  و إذا ال

ــ   القــرب املشــيد رضحــه یوانظــر إل
 

 الزاكيـة یسامي الرضاح عال بمثـو  
ـــأب  ـــم اهللا ي ـــاک حك ـــه یذي  عدل

 
ـــة    ـــةإال اإلطاح ـــالعروش اخلاوي  ب

ـــ  ـــون عقب ـــي یو تك ـــدار تبق  ال
 

 دائـــامً للمتقـــني و للعتـــاة اهلاويـــة  
 يا(راوية) و القلـب مـاض جرحـه 

 
ــية   ــآيس القاس ــن امل ــات م  بالفادح

ــربال  ــائب ك ــاً مص ــدها وقع  و أش
 

 شـــمّ اجلبـــال هلوهلـــا متداعيــــة  
 شــــاد احلســــني رصوح ديــــن 

 
 هدمت و لزينب أويص تـتم الباقيـة  

ــقيقة  ــذي فش ــت بال ــبطني حف  الس
 

ــة   ــروايس واهي ــل ال ــه ك ــن محل  ع
 قد قابلـت كـل اخلطـوب بصـربها 

 
ــة   ــروف العاتي ــا الظ ــيط هب ــام حت  مه

 رح الـــذي لبنائـــهـو أمتـــت الصـــ 
 

 قامــت عليهــا فهــي أســسّ الزاويــة  
ـــه  س ـــيد أسّ ـــا تش ـــدماء زمرهت  ب

 
ـــة   ـــوع جاري ـــاله دم ـــيد أع  و تش

 فمحـــت هبـــا آثـــار ملـــک أميـــة 
 

ــا    ــن داره ــةم ــحت خالي ــراً فأض  ط
 رع بــهـكــم موقــف بالشــام مل تضــ 

 
ــة   ــامع ذاک الطاغي ــه أس ــكت ب  ص

ـــا  ـــام بقيله ـــر اللئ ـــت النف  و أذل
 

ــية   ــک الناص ــذل تل ــا بال ــت هل  فعن
ــة  ــنار بخطب ــار الش ــمتهم الع  وص

 
 1هــووا أعجــاز نخــل خاويــة یحتــ  

 
                                                           

ٍْل َخاوrَِةٍ (فرمايد:  مي به اين آيه شريفه اشاره دارد که ،اين مصرع .١ َt ْعَجاُز
َ
ُهْم أ .h

َ
vهايي فـرو   نخلهاي  گويي تنه«؛ )َك

 .)مترجم). (٧: حاقة ».تهي هستنداده و ميان افت
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 فصل اخلطـاب و يـا لـه مـن حجـة
 

ــة   ــاه العاتي ــک اجلب ــا تل ــفعت هب  ص
 خطبتهــا حــروف زاهيــة فحــروف 

 
 و بليــغ حجتهــا صــواعق داهيــة  

ــب  ــذي زين ــام ه ــوع الش ــه رب  إي
 

 ملـــا دعـــت أن ال تـــراک ثانيـــة  
ــهداً   ــة مش ــنفس اجلرحي ــدت لل  فأع

 
 حيكــي هلــا ذكــر املــآيس الداميــة  

ــاكم  ــدل ح ــو ع ــک و ه ــن رب  لك
 

 ي يف جـوارک ناهيـةـي لتقضـيقض  
 كـــــم حكمـــــة اهللا يف تقـــــديره 

 
 و أخــري خافيــةفتبــني واضــحة   

 فأســـرية املـــايض حتطـــم هـــيكالً  
 

ـــة   ـــن باقي ـــه م ـــام ل ـــاد ف  ذرّ الرم
ـــوفهم  ـــرغم أن ـــا ب ـــيم قمته  وتق

 
 ١يف أرضهم حيث القطـوف الدانيـة  

 و تدرّ زينـب حيـث هيمـي فضـلها 
 

ــة   ــا راوي ــدت منه ــک فع ــراً علي  ث
ــطورها  ــود س ــب للخل ــط زين  و خت

 
ــة   ــدموع الغالي ــک ال ــدادها تل  و م

 بيضــاء كــل صــحيفةو طــوت يــد  
 

ــــة قــــد ســــودهتا عاصــــية    ألمي
ــ  ــني بنص ــتح املب ــو الف ــذا ه  رهـه

 
 الباقيـة یالدين احلنيف و تلک عقبـ  

ــة  ــيد القافي ــعري يف نش ــام ش  وخت
 

 تيهـــي جـــالالً يـــا بقـــاع الراويـــة  
و بـه   دیسرگشته شو ،ن مزار پاكیا به خاطر شکوه ،هین راویسرزمهاي  مزار يا 

 .دیمطهر، احساس غرور کنآن مرقد  تفاشرسبب 

 جـه یو در نت ده اسـت یـ تـو سـکونت گز  هـاي    در تپـه  یچـه کسـ  که  یدان می ایآ

کن پـاك شـده   عوعـو هـاي   از لـوث وجـود سـگ    ،تـو  يبهارهاي  گاه، اقامتآن

 است؟

نـب  یخردمند، ز يهمان بانوده است، یگز اقامتتو هاي   تپه که در ین شخصیا

 نیـز مرتبـه  منتسـب اسـت کـه از آسـمان بلند     يو افتخار است که به چنان شرف

 .ردیگ می سبقت
                                                           

رسـيده اش نزديـک و در   هـاي   ميوه« ؛)wُُطوYَُها َداhَِيـةٌ ( فرمايد: مي که سوره حاقه اشاره دارد٢٣به آيه  ،اين مصرع .١
 .)مترجم(». دسترس است
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 ،آن بــانو ياســت کـه بــرا  آن حضــرتمـادر   ،، فاطمــهزهــراامبر، یـ و پـاره تــن پ 

ه شـده  یـ ل ملقـب بـه حان  یـ ن دلیشان به همـ یو ا نموده است يو همدرد يدلسوز

 1.است

تبـار و  ین بهتـر  يدارا يکـه و  یدر حـال  ؛رسد می ین به علینسب آن بانو همچن

 .او همانند آسمان روشن آشکار و درخشان است ،ن لحاظیاز ا نژاد است و

آورد کـه   یعت و رسـالت یکـه شـر   یهمـان کسـ   ؛شان حضرت احمد استیجد ا

 است. دانیماندگار و جاو ،نیت نموده و تا ابد اآلبدیمردم را هدا

 در ؛ان کـن یـ خردمنـد را ب  ين بـانو یـ ث مربوط به ایصحبت کن و حده یراو يا

 ،ث از طـرف تـو  یحـد کـردن   تیـ . روایاز آن هسـت  یه تو شـاهد انـدک  ک یحال

 ه.یراو يد است اییأدرست و مورد ت

 ؛سـتند ین مـا ن یاکنـون در بـ   سخن بگو که هـم  ین نسل از مردمیا يبرا !هیراو يا

 دن سخنان تو دارند.یشن يشنوا براهاي  گوش ،ن عصر و دورهیچرا که نسل ا

ده یـ را بـه خـود د  آنهـا   ن شـام یسرزمکه  یبیب و غریچه فراوان هستند امور عج

 باشد.   می گذشتههاي   سود بوده و متعلق به سده يکه دارا يامور ؛است

گردد کـه   می بازگو یتوسط گروه ،ن پندهایرامون ایسخن گفتن پ یمقدار کم

 کردند.   یحکمران بوده و سرکش

رو  ازایـن  ؛استن نموده یها سنگ بتیله مصیرا به وسام  هشان ،از زمان يادیبرهه ز

 جه برگشتم.یو بدون حصول نت یدست خال

سـرش بـر اثـر آتـش     هـاي   که مـو  یجوان ياز بانو يدید ین و سختیچقدر توه

 .د شده استیسف ،ها بتیسوزان مص

بالنده و هاي  شکمش پر از شراب سرخ رنگ است و دو کف دستش را با خون
                                                           

شـود کـه بـه خـاطر      مـي  گفتـه است. در زبان عربي بـه زنـي    زهرافاطمه ، هطاهر هلقب مبارك صديق، »الحانية« .١

   .(مترجم) کند نمي اما ازدواج، کند مي رنج و سختي تحمل ،هايش بچه



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٣٠٨

 خضاب بسته است. ،در حال رشد

پرند. تالش  می کنند و می زیامبر جست و خیمساجد پهاي  منبر يها بر باال مونیم

 نمود تا دوباره شرك را به جهان اسالم بازگرداند.

و  ،ن است که پدرش مشـرك یمنتها درجه افتخار و شرف او از لحاظ نسب در ا

 کار بوده است.مادرش زنا

اصـل و   يو دارا انـد  گونـه بـوده   نیـ ا ،اش نامـه  صخر، هند و همه فروعات شجره

 بوده است. ن طوریز در واقع همیکه او نگونه  همان ؟!اند نسب بوده

ن داستان بـوده و آرزومنـد و تشـنه    یسخن بگو که مشتاق ا یملت يه، برایراو يا

 باشد. می درباره آنکردن  دن صحبتیشن

 ،آن قصـرها ه از صاحبان قصرها و لهو و لعب آن سخن بگو و بگـو کـه   یراو يا

 کجا هستند؟ ،اشان و خوشگذرانانیکجا رفتند و آن ع

 ؟ینـ یب نمـی  ایده تو است، آیمانده از آنها همچون جامه پوس يگفت: آثار بر جا

 است. یتو کاف يمانده است، برا یباق ینیب می آنچه را که ،از جانب من

مجد و عظمت آن کجا است و در کـدام سـوراخ    یبان ینینداز تا ببیبنگر و نظر ب

 خاك شده است؟گوشه از جهان  ای

نمانـده اسـت و    يجـا  آنـان بـر  هـاي   از قصر ياثرگونه  هیچ که یکن می مشاهده

 تکه شده است. ده است، بلکه تکهیفقط پوس شان نهیسرها

حش برافراشته شده است نگاه کن که چگونـه مرتفـع بـوده و    یضرکه  يمزار به

 ،نقـاط جهـان   یمـردم از اقصـ  ل شده است که یک بارگاه آباد و سرزنده تبدی به

 عازم آن هستند.

تـاج و   یکـه عـدالتش فقـط بـا سـرنگون     ن همان فرمان و اراده خداونـد اسـت   یا

بـا عـدالت    ،ن باشـد یـ ر ایـ ابـد و اگـر غ  ی مـی  ده تحقـق یـ فا یپـوچ و بـ  هاي  تخت

 ندارد. يپروردگار سازگار
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مجــازات  ،شــگان اســت و آتــش جهــنمیپشــه متعلــق بــه تقوایهم ،کــویپــاداش ن

 باشد. می انیگردنکشان و زورگو

بـوده، و   يکشنده، کـار هاي  از اندوه یناشهاي   یزخم دل بر اثر سخت !هیراو يا

 ادامه داد.

 یبتیمصـ  ؛سـت کربالهـاي   بتیزخم آن، مربوط به مصترین   يو کارترین  دیشد

ده، سر خود را باال نگـه  یسر به فلک کشهاي  که در اثر شدت و هراس آن، کوه

 ختن هستند.یداشته و در حال فرو ر

نـب  یو بـه ز  ن را برافراشته و مستحکم نمودیدشده  رانیوو اساس ها  هیپا ،نیحس

 د.یل نماین را تکمیه ارکان دیت کرد تا بقیوص

 یرا اصـالح نمـود کـه تمـام     يزیـ چ ،نیدین شـه ین، سـبط یخواهر حسنرو  ازاین

 آن سر باز زدند، و ناتوان ماندند. مسئولیتمستحکم از برعهده گرفتن هاي  کوه

به کمک  ،کرد می ط سخت او را احاطهیهر قدر هم که شرا ،بزرگوار يآن بانو

   .نمود می ها مقابله يگرفتار یبا تمام ،صبرش

 ،ل نمود که به منظور بنا نمودن آنین را تکمیاز د یساختمان ،خردمند يآن بانو

شالوده آن ساختمان پرشـکوه   ،شانیارو  ازاین ام کرد.یضد طاغوت زمان خود ق

 ن است.ید

افراشـته شـد و بـه    ن بریـ ه و اساس سـاختمان د یپا ،اران و اصحابشیهاي  با خون

 هم خواهد شد.تر  برافراشته نیساختمان د ،روانهاي  له اشکیوس

 یخـال هـا   له آن محـو شـد، و از کـران تـا کـران     یه، بـه وسـ  یـ ام یآثار حکومت بن

 د.یگرد

ظـالم  ن یـ به گوش اخبر آن و  م امر او نشدندیدر شام تسلکه  ياریچه اماکن بس

  د.یانگر نرسیطغ

ن چهـره  یـ جه، ایدر نت ؛ه را با پاسخش خوار نمودیاز افراد پست و فروما يتعداد
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خـود جلـب کـرده و     ينمودن آنان، توجهشـان را بـه سـو    ق خواریاز طر ینوران

 آنان را مشوش ساخت.

هـاي    لکـه تـرین    و دردنـاك  هـا  بیـ عترین   زشت هیما ،اش ق خطبهیآنان را از طر

 یتهـ  انیـ فرو افتاده و مهاي  تنه نخل ،دوست داشتندکه اي  گونه به ؛ننگ دانست

 باشند.

 یمحکمـ  یلیس ،له آنیشان به وسیبود! ااي  ه چه حجت کوبنداش  سرآغاز خطبه

 ن گردنکشان زورگو زد.یبه صورت ا

هستند و حجـت و برهـان محکـم و     یدرخشانهاي  حرف ،حروف خطبه آن بانو

 باشد. می بتیهمانند صاعقه به هنگام بال و مص ،اش کوبنده

کـه   یزمـان  ؛نـب اسـت  ین زیـ ا !ن شـام یسـرزم  يبهـار هاي  اقامتگاه ،ار خوبیبس

 ند.یخواست تا تو را دوباره نب

 يادآوریـ کـه   يکـرد  يرا مـرور و بـازنگر  اي  هصـحن  ،جان مجـروح  يپس برا

 کند. می بازگو او يرا بران یخونهاي  غم

ند تـا  ینشـ  مـی  بـه قضـاوت   کـه عـادل و داور اسـت،    یاما پروردگار تو، در حـال 

 محاکمه گردد.شخص محروم شده در جوار تو 

اوقـات بـه    یرش، کـه برخـ  یپروردگـار در تقـد  هـاي   ار هسـتند حکمـت  یچه بس

 گردد. می انیانه بیاوقات به صورت مخف یصورت آشکار و گاه

 بکـار را نـابود  یفر یان و سـاختار قـدرت  یبن ر بوده است،یکه در گذشته اس ییبانو

 ماند. نمی یاز آن باق يکه اثراي  گونه به ؛کند می

 شـان، در قلمـرو آنـان    دن پـوزه یـ به خاك مالبا ه و اساس ساختمان خود را یو پا

 .ک و در دسترس استینزد ،اش دهیرسهاي   وهیمکه  ییجا ؛سازد می

و  یه روشـن یـ و ما دا کـرد یـ ش پیو مقـامش افـزا   یبلندمرتبگ ،ینادر مکنب یو ز

 .نمود يد در آنجا جاریرا همچون باران شدلتش یت گشت که فضیهدا
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ن ینگـارد کـه مـدادش همـ     می یخودش را در حال یجاودانگهاي  نب سطریو ز

 است.گرانبههاي  اشک

 يکـه زورگـو  را ه یام یبنهاي   الت و نقشهمعاد یتمام ،دیو سف ینورانهاي  دست

  د.یچینگاشته بود، برهم زده و در هم پسرکش 

 يروزی، همان پیکتاپرستین یین پاك و آیرساندن به د ياریق ین واقعه از طریا

شـان  یاسـت کـه ا   ینـب، همـان پاداشـ   یدان شدن حضـرت ز یبزرگ است. جاو

 یهمـان مجـازات   ؛دیـ ه دچـارش گرد یـ ام یکه بنـ  ین سرنوشتیسزاوارش بود، و ا

 دند.یکش می د انتظارش رایاست که با

ن یسـرزم هـاي   مـزار  يا ن عبارت است که:یم ایه پردازیان سخن من در قافیو پا

 .دیسرگشته شو ،ن مزار پاكیا به خاطر شکوه !هیراو

اهـانش  ناز گ که خـدا  ین سابقینمحمد حس ،ن کتابیر ایصقسر تا پا تمؤلف  .2

 است:ات را درباره موضوع مورد نظر سروده ین ابیبگذرد، ا

ـــة ـــا راوي ـــت ي ـــة طب ـــا راوي ــــة   أي ــــا راوي ــــيمن ي ــــاک امله  دع
ــــوت علــــ ــــام بــــدر یعل ــدجي   ه ــة ال ــة العالي ــک الرتب ــاً ل  هنيئ

 و مــن يف ربــاک غــدت ثاويــة؟!   أ تــدرين مــن ضــمنتها حشــاک
ـــم ـــن هاش ـــة م ـــمنت العقيل  فبوركـــت بالشـــام مـــن ضـــاحية   ض
ــــا ــــاً هب ــــام رفق ــــة الش  الزاكيــــةفــــال تزعجــــي اجلثــــة    أ راوي
ـــة   فكـــم مـــن خطـــوب أملـــت هبـــا ـــا بالي ـــروح هب ـــن ج ـــم م  و ك

ـــــة   یبكتـــک دمـــاً يابنـــة املرتضـــ ـــــيعتک اجلاري ـــــدامع ش  م
ــــة   أتســـــبني يف كـــــربالء جهـــــرة ــــوة ثاني ــــک يف نس ــــا ل  و م
ـــالويصّ  ـــبهت ب ـــراً أش ـــا خف ــــــة   وي ــــــه حاكي ــــــاً ألخالق  وبنت
ـــت ـــد أرشق ـــجاياه ق ـــک س ــــــة   ففي ــــــامئله زاهي ــــــک ش  و في

ـــة   و البتـــول یبضـــعة املصـــطففيـــا  ـــة داهي ـــن نكب ـــک م ـــم ل  و ك
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ــــي ــــزورين قــــرب النب  عــــيل طخيــــة الليلــــة الداجيــــة   فيومــــاً ت
ـــ ـــک املرتض ـــف ب ـــدر یحي ــــية   حي ــــة الغاش ــــباله يف الدجن  و ش

 أبــــوک لكــــي ال تــــري باديــــة   فيخمـــد مصـــباح قـــرب النبـــي
ـــــل يف ـــــاً هتامجـــــک اخلي  املخـــــيم كاألســـــبع الضـــــارية   ويوم

ــن ــول اهللا فم ــات رس ــالب لبن  س
 

ـــة   ـــرط للجاري ـــازع الق ـــن ن  و م
 ومـــن ضـــارب ليتـــامي احلســـني 

 
 فتبــــــاً أليــــــدهيم اجلانيـــــــة  

ــــر  ــــام مل مت ــــذي الس ــــا هل  أال م
 

ــــة   ــــدها الداهي ــــألرض مل تع  ول
ـــوري  ـــياط ال ـــتهم س ـــا دمه  و م

 
ــــة    1و مــــا أخــــذوا أخــــذة رابي

 أتنيســـــ رزايـــــاک يف كـــــربال 
 

ـــة   ـــرزء مـــن ثاني ـــک يف ال ـــا ل  وم
ـــذي  ـــاع ال ـــاذبوک القن ـــد ج  وق

 
ــــة   ــــک احلاني ــــه أم ــــتک ب  كس

 و قــد أقبــل الشــمر نحــو احلســني 
 

ـــــادية   ـــــه الص ـــــري أوداج  ليف
ـــه مـــن صـــرب بنـــت البتـــول   فللّ

 
ـــ   ـــت إل ـــداة ارشأب ـــةی غ  الطاغي

ــــ  ــــوـفأبص ــــد ه ــــه ق  یره أن
 

ــــة   ــــة احلامي ــــيل الرمل ــــاً ع  مكب
 وذلــــک يــــذبح ســــبط النبــــي 

 
 وزينــــــب تنظــــــره باكيــــــة  

ـــن   ـــوأي ـــة املرتض ـــول یابن  والبت
 

ــــة   ــــس الالهي ــــا جمل ــــن هب  وأي
 ألهــل اخلمــور وأهــل الفجــور 

 
ـــة   ـــب العاوي ـــن األكل ـــس م  أخ

ــــت ســــيدنا املرتضــــ  ــــا بن  یأي
 

 و يــــا خفــــراً بالقضــــا راضــــية  
حـــت للجفـــون   رزايـــاک قـــد قرّ

 
ـــــة   ـــــاألدمع القاني ـــــک ب  فتبكي

 ومــا برحــت هــاطالت العيــون 
 

 بمثــــــواک هاطلــــــة هاميــــــة  
 يا ،خوش و آسوده باش. خداونـد متعـال تـو را دعـوت کـرده اسـت       !هیراو يا 

                                                           

ْخـَذةً َرا`َِيـةً (فرمايد:  مي سوره مبارکه حاقه اشاره دارد که١٠اين مصرع به آيه  .١
َ
َخـَذُهْم أ

َ
و «؛ )فَعَصـْوا َرُسـوَل َرXyِهـْم فَأ

 .(مترجم)». آنان را دچار مجازات سختي نمودو خداوند نيز  فرستاده خداوند را نافرماني کردند
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 ه.یراو

و از  یز فراتر رفتیک نیره و تاریشب ت يدایاز ماه ش ،و علو مقام یدر بلندمرتبگ

 وجودت باد. يگوارا ،یگاه عالین جایپس ا ؛يسبقت ربود يگو ،او هم

؟ و چـه  يا داده يرا در خـود جـا   یکـه چـه کسـ    یدان می چیتو ه ،هیراو يا ایآ

 ده است؟یتو آرمهاي   در تپه یکس

شـام،   قـه جـه در منط یدر نت ؛يا داده يرا در خود جـا  هاشم بنیخردمند  يتو بانو

 .يمن شدی مبارك و خوش

همچـون مـاه    ةکر درخشـند یبرخورد کن و پ یبا مهربان ،با آن بانو !ه شامیراو يا

 شان را ناراحت نکن.یا

هـاي   ار زخـم ید، و چـه بسـ  ینگرد آن بانور یبانگیگرکه  ییها يار گرفتاریچه بس

 که آن بانو ندارد.اي  هکهن

 ،ان تـو یعیل روان شـ یاشک و چشمان همچون س يمجرا !یمرتض یدختر عل يا

 ه کرده است.یتو خون گرهاي  بتیبه خاطر مص

کـه هماننـد    ی، در حـال يشو می ا تو در واقعه کربال، آشکارا به اسارت گرفتهیآ

 وجود ندارد؟ يگرید يبانوان عالم، بانون یتو در ب

کـه   يدختـر  يا بـوده، و  یهمانند امـام علـ   ،ایکه در شرم و ح ییایباح يبانو يا

 .یشان هستیده ایانگر اخالق پسندیب

در تو تبلـور   ،شیل نورانیشان، به همراه شمایا یبارز اخالقهاي   یژگیورو  ازاین

 دا کرده است.یپ

هـاي   بتیار مصـ ی، چـه بسـ  زهـرا و بتـول، فاطمـه    یپاره تـن حضـرت مصـطف    يا

 .يا که تو متحمل نشده يدیشد

 .یکن می ارتیامبر را زیمزار پ ،کیره و تاریدر دل شب ت ،ک روزیتو 

ک، در اطراف تـو  یپسرش، در دل شب تارریو دو ش یدر مرتضیکه ح یدر حال



 3هاشم بنی هعقیلآرامگاه /  ٣١٤

 حلقه زده بودند.

ان یـ ات نما د تـا چهـره  یـ نما مـی  امبر را خـاموش یپدرت چراغ مزار پ ،پس از آن

 نگردد.

، 7نیگـاه و اردوگـاه امـام حسـ     مـه ید در خیـ زیلشـکر سـواره    ،گریک روز دی

 آورد.   می به تو هجوم یوانات درنده وحشیهمانند ح

دند یر کشـ یبـر دختـران رسـول خـدا شمشـ      ،دیزیان یاز لشکر یدر آن روز برخ

گوشـواره از گـوش    ،دیـ زیان یگـر از لشـکر  ید یوآنان را غارت کردند و برخـ 

 ه کندند.یجار

 ؛زدنـد  مـی  را 7نیمـان امـام حسـ   یتی ،د در آن روزیزیان یگر از لشکرید یبرخ

 تکارشان.یجناهاي  باد دست هدیپس بر

ن را چـه  ین زمـ یکند، و ا نمی گذرد و عبور نمی ن آسمان را چه شده است کهیا

 شود؟ نمی دوباره تکرار ،بت آنیمصشده است که 

ان را بـه خـود مشـغول، و    یدیـ زیق، یـ عـذاب خال هـاي    انهیتازچه شده است که 

 ؟دینما نمی یآنان را دچار مجازات سخت ،زیکند و خداوند ن نمی ریسپس غافلگ

بت بـزرگ  یدوبـاره چـه مصـ    ؟یکنـ  مـی  ت را در کربال فرامـوش یها بتیا مصیآ

 .]يندار يگریبت دیبت کربال، مصیپس از مص[ ت مانده است؟یبرا يگرید

سـرت   يده بـود، از رو یه، فاطمـه بـه تـو پوشـان    یـ را که مـادرت، حان  اي هیو پوش

 برداشتند.

و عطشش را  یغرق در تشنگهاي   ش رفت تا شاهرگین پیو شمر به سمت حس

 ببرد.  

 انگر گـردنکش نگـاه  یکه به آن طغ یدختر بتول، صبح هنگام، زمان ،نبیواقعاً ز

 داشت. يادیکرد، صبر ز می

که به خاك سوزان  یحال ا رفته و دریدن مشاهده کرد که ازست و ینگر می او را
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 چشم دوخته، افتاده است.

گـرش   کنان نظـاره  هیگر ،نبیکه ز یبرد، در حال می امبر را سرینوه پ ،یکیو آن 

 است.

و فاطمـه کجـا، و مجلـس لهـو و لعــب آن      یعلــ یمقـام و منزلـت دختـر مرتضـ    

 اش و فاسد کجا؟یشخص ع

هـاي   از سـگ تـر   هیـ و فروماتـر   پسـت  ،ن و گناهکـاران شـرابخوارا  ،به طور قطـع 

 کننده هستند.عوعو

 یکـه بـه قضـا و قـدر الهـ      ییایـ باح يبـانو  يو ا یعل یمان مرتضیدختر موال يا

 .یهست یراض

بـه  رو  ازایـن  ؛کـرده اسـت   یچشم را به شـدت زخمـ  هاي   پلک ،توهاي  بتیمص

 کنند. می هیآلود گر خونهاي  خاطر تو با اشک

زند، بر سر یر می در فراق تو اشک يکه مانند ابر بهار یانیعیهمواره، شهنوز هم 

 گردد. می ياشک از چشمان خونبارشان جار ،مزار تو، همچون قطرات باران

بـه   در شـام  ،م1950سـال  ن اشـعار را  یا ،ید محمود حبوبیس ،شاعر بزرگوار .3

 :ه استسرود 3نبیز خردمند، يبانوح یضر رامونیپهنگام طواف 

ـــراء ـــة الزه ـــک يابن ـــذا رضحي  أم روضـــة قدســـية األشـــذاء؟!   ه
ـــة ـــوة هيب ـــن الن ـــه م ـــرم علي ــــامء   ح ــــدهيا أرؤس العظ ــــي ل  حتن
ــاعتيل ــة ف ــه القداس ــرت جوانب ـــوزاء   غم ـــوطن اجل ـــاوز م ـــاً جت  رشف
 ســــطوع الكوكــــب الوضــــاء   نور الرسالة و اإلمامـة سـاطع منـه
 بخـــري دمـــاء خمضـــوبة مـــنكم   طفنــا بــه فأعــاد ذكــري كــربال

تقدس  يبواست که عطر خوش یا بوستانیح توست ین ضریا ای، آزهرادختر  يا

 رسد؟  می ت از آن به مشامیو روحان

کـه   یابهت ؛گردد می است که شکوه و ابهت نبوت از آن مشاهده یمزار تو حرم
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برجسته، در نزد مزار تـو سـر   هاي   تیبه خاطر آن، بزرگان علم و دانش و شخص

 آورند.   می فرودم یتعظ

حـرم تـو از لحـاظ    رو  ازایـن  ؛زدیـ خ می ت بریقداست و معنو ،از اطراف حرم تو

 سبقت گرفت. ي، از ستاره جوزاء هم گویمرتبگبلند

درخشان که نور اي  ه همانند ستار ؛گردد می از حرم تو نور نبوت و امامت پخش

 شود. می از آنها پخش یکننده و درخشان رهیخ

اد و خـاطره کـربال را بـار    ین عمل، یم که ایآن بانو طواف نمودرامون حرم یما پ

 ابت از طرف شما بـا ی، به ناد و خاطرهیکه آن  یدر حال ؛کرد هما زند يگر براید

 ن شده بود.یها رنگ خونین بهتر

 : یاسداهللا کاظم یخ مرتضیخ حسن بن شیعالمه ش .4

لـت یفطوب ــيس   ألرض الشام حـني تنزّ ــا ل ــاتٌ ترهب ــا برك ب هب ــدِ  جي
ة  مباركـــة ميمونـــة هـــي زينـــب   حتــلّ هبــا مــن نســوة الــوحي حــرّ
ــا ــن طيبه ــراب األرض م ــب ت ع طيبــاً ترهبــا املتطيــب   تطي  و كــم تضــوّ
 و مشــهدها يف كــل نفــس حمبــب   فمرقــدها يف كــل قلــب معظـــم
ــذهب   وختتلـــف الـــزوار نحـــو مزارهـــا ــوم و ت ــل ي ــا ك ــيء إليه  جت
ـــب ـــن اهللا طي ـــه روح م ـــال فات  و ال جاره قطر من السـحب صـيب   ف

آن خـاك   .يکـه تـو در آن اقامـت نمـود     گـاه  آن ن شـام، یخوشا به حال سـرزم 

ن است کـه خـاکش   یا ،ها از جمله آن برکت ؛است ییها برکت ين، دارایسرزم

 ست.یزرع نی خشک و لم

کــه  دیــنما مــی در آنجــا اقامــتاي  ه آزاد ي، بــانویوحــن بــانوان خانــدان یدر بــ

   من است.ی پربرکت و خوش

ار یچـه بسـ   گـردد.  می بو وشخ، نیش آن بانو، خاك آن سرزموبه خاطر عطر خ

 نکرده است. منتشراز خود  ،مزار آن بانو معطرکه خاك  يزیانگ دلهاي   حهیرا
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شان در نـزد هـر   یو بارگاه ا باشکوه است یخردمند در نزد هر قلب يمزار آن بانو

 است. یداشتن دوست یانسان

کـه   یدر حـال  ؛به مزارش هسـتند  در حال رفت و آمد ،خردمند يزائران آن بانو

 روند. می شان آمده ویارت ایهر روز به ز

و  يو معنـو  یخـوش الهـ  هـاي    حـه یاز را ،گـاه مـزار آن بـانو    چید است که هـ یام

گاه  چیه تنها ، نهد استینکه امیکما ا .نگردد یخال ،تازه يمعنوهاي  روین نیهمچ

گـردد کـه    مـی  وزبلکـه آر ک نشـود،  یـ به آن مکـان مقـدس نزد   يبال و گرفتار

 ر و برکت باشد.یشه سرشار از خیهم

ـ ، در رابطه با موضوع مورد بحـث، اب یخ حمزه حلیخ قاسم مال، بن شیش .5 ات ی

 ر در آورده است:یرا به رشته تحر ذیل

ـــ   ابنـة الزهـراء عقيلـة حيـدر بنفيس  و قـــل التقـــرب ت قرابـــايتوجلّ
 و أنجبهــــا أب لقـــد أنجبــــت أمّ    لقــد أشــبهت فخــراً أباهــا و أمهــا

ـــ ـــاط إل ـــا یين ـــوة بيته ـــت الن  و أســــتاره بــــالنريات تطنــــب   بي
ــة ــوب عليم ــأرسار الغي ــان ب ـــب   حص ـــا ال تكس ـــاً هل ـــن اهللا إهلام  م
 و كلهــم جلبــاب خــزي جتلببــوا   لقد ألبست كوفـان عـاراً و وصـمة

ــذرب   لسـاهنافإن خطبـت فالسـيف دون  ــمهري امل ــت فالس  وإن خاطب
ــوا ــة فنكس ــل اخلطاب ــا أه ــب   ودان هل ــا املؤن ــد فيه ــاً و إن مل جي  رؤوس
ــيب   لكنهــــا أبكــــت قلــــوهبم دمــــاً  ــلٌ و أش ــتاء كه ــا و اس  بتقريعه
ـــروي ثقاهتـــا ــ   ملرقـــدها بالشـــام ت ــل بمص ــبـو قي ــذا ألعج  ر إن ه
 ظلمة الشـک الغيهـب هلا ينجيل عن   ملرقــدها بالشــام دلــت خــوارق

و  زاد ،یدر کهنســال در.یـ ح دخردمنــ يبـانو  ي، ازهــرات بــاد دختـر  یجـانم فـدا  

 د.یاندك گرد یم به مقام قرب الها یکیاد شد، اما نزدیزام  هتوش

کـه   یراسـت  هبـ  از لحاظ افتخار و شرف، به پدر و مادرش شباهت دارد. ،ن بانویا
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 ا آورده است.یدن شان را بهیا ،ک پدر و مادر با اصل و نسبی

کـه پوشـش و حجـاب     یدر حـال  ؛امبر متصـل اسـت  یـ ن بـانو بـه خانـه پ   یـ خانـه ا 

و رسالت، به دنبال هم آمـده   یدرخشان وحهاي  له نقش و نگاریبه وس ،اش خانه

 و به هم گره خورده است.  

ق پروردگار و بـه صـورت   ی، از طربیاست که به اسرار غ یدامن، زن پاکآن بانو

 دارد. یگاهآ ،یق اکتسابیراز ط هو ن یلدن

همـه   و ه ننـگ دانسـت  یـ د، و آنان را مایپوشان يشان به مردم کوفه لباس خواریا

 بر تن کردند. يلباس خوار ،ساکنان کوفه

را  یو اگر شخص بودتر  برنده ،ریخواند، زبانش از شمش می هرگاه خطبه ،آن بانو

 کرد. می زه محکم عملیداد، زبانش همچون ن می مورد خطاب قرار

خفـت و   ياز روجـه  یل شـدند، در نت یـ شـان خـوار و ذل  یخوانان در مقابـل ا  هخطب

ه یـ ماکردند کـه   نمی دایپ يزیاگرچه در آن چ ؛سرشان را فرود آوردند ،يخوار

 کننده باشد. و سرزنش بوده مالمت

 کـرد  می هیخون گر خ آن بانو،یبه سبب سرزنش و توب آنانهاي  قلب ،ن همهیبا ا

 .ندشد می انسال و سالخورده آنها، رنجور و ناراحتیافراد م و

 یبرخـ  ه هسـتند و یـ در راو ]نبیز[مرقد قرار گرفتن قائل به  ،ان مورد وثوقیراو

   است. یبیعجسخن سخن ن یدر مصر است که ا اند گفته

 را یکیشـک و تـار  غبـار  کـه  است رخ داده هایی  معجزه ،در مزار واقع در شام 

 د.بر می نیآن از بق قرار گرفتن یمحل دقدرباره 

ر یو تــأث درخشــانانــوار  و هــا تکرامــ کــران یبــ يایــدربــود از اي  هگوشــن یــا

له یوسـ بزرگوار را به  يبانوآن  شکوهمزار پاك و با ،متعالکه خداوند  يزیانگ شگفت

ـ اه ، در گسـتر شـان یکران کرامات ا یب يایدرن یخوش ا عطر است. دهیآنها پوشان ن ی

درباره  ماخواسته  نیآخرن یاست. ا يخوش شکوفه و شبنم جار يهمچون بو ،حرم
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ـ بسـا کـه پژوهشـگر ت    چهشان است و یمرقد پاك اه دربارق یتحق  ،ن و کاوشـگر یزبی

ـ ا بندهابد. یدست  يگریدهاي  به پژوهش ،مطالبن یاز ا شیبتواند ب هـاي   رگـوه ن ی

 یگرامـ خواننده  دم.یچ ک گردنبندیرا جمع کرده و در  یفراموش کنجشده در  پخش

 ابد. یک جا بی ن شکلی، به ايگریتواند آنها را در کتاب د ینم

و  خـود  يرضـا  يخـالص بـرا  اقـدامی  ما را  اقدامن یم که ایخواه یاز خداوند م

 م سـود یجـز قلـب سـل    ، بـه يچ مال و فرزنـد یکه هقرار دهد  يروز يبرااي  ه ریذخ

 .رساند نمی

 ق.  ه 1393سـال   ،اول مـاه مبـارك رمضـان   س اول در شب ینو چركاتمام  زمان

رجـب   22 ، مصـادف بـا  کشـنبه یدر روز  ،س آنینو ش و پاكیرایانجام شد. سپس و

ـ  ،مؤمنـان  امیردر نجف اشرف و در جوار مرقد ، .ق  ه 1394المرجب سال   بـن  یعل

ـ بـه سـان   قات، ین تحقیاه هم .شدانجام  7،طالب ابی بو و عطـا و  ک عطـر خوشـ  ی

 شان است.یبرکت جوار پاك ا نیعطرآگ يفضا بخشش از

 نیو الحمد هللا رب العالم         

 


