
 
 
 
 
 

 ها و فضایل ام البنین ویژگی

 زهرا زحمتکش
یافت یخ در یخ پذیرش   10/11/1395تار  12/02/1396تار

 چکیده
ازههاای ا ههادکی ابش سههتعاتههاکاخاا  ههادکاحتههش اشدههاسایمایلدزههاو

کعا   واایدا اال ان ی اشش ابعادالاتادی ا تابید.ای وابها ییابهااایستا
کعای احشاحاحسازاا کسا اابیدا وا ابعا  ا اخیاد ای ا م عا اتا تاداه

کههشبالاکیابشسههاا ههااداههاعا هها دیرههت.اصههفا ادااکههشدادا ج ههااشههزییارهه ا ا
کمههاال ای سهها ااد شوهها ا وههایااههشدیایاشهها ارهها ل:ااتهها لایخالقهها ا

ۀاکیابههعارااسههتگا ادکاخا هههبصهههاش اد...ایداا رههزادا  ا  اههشدیایامهها ا
کههشد ابهید.ایمایلدزهاو کهعابهعا یههاماای ا هت ابها ییابها یی ا بهاا دشاتههاا

کیادکاادیرهههت ااش  ههه ی ااومچهههی احتهههش ایبییلفتهههلاباهههتایول
کههعاتهااهخههش والقظها ا  هه وااخهیادادسههتای ا دی ها اخههیداوهشدک ادیدا

وهها  ارههی اداههادیکی ایدب اای هه .ادکای ههوا یالههعاد شوههاادالاههتا زشهها  
 ارههجاشت اصههدش اسهه زیکیادارههاششی اسههز شیاتاددسههتاادادالاتدالاهه

کعاب شاای ااتها لایم رهید.اایسهتابشکسهاا هاایلدزهاواش حادادی ا  ا
کد ا هههیکدایسهههتفاد ابهههشییای جهههامای هههواوهههشدودای ا هههیعاکد اتقیاههه ا

کهاب ا ع وشدهدکیایطالشا  ا ابار .اییا ااتاکا ااهاتیصافااداکد ا
ادااتا ل.اوااد شواا شاریکیا یمایلدزاوا ها: ی واژه

                                                   
یخ و نمایندگی ةالعالمی المصطفیة مدرس جامع .1 کارشناسی ارشتد رشتته تتار تمتدن ملتل استالمی و  مشهد، 

 (z.zahmatkesh1@yahoo.com)نویسند  مسئول 
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 مقدمه
گاه جلوتر از آنان رسالت  ،در تاریخ صدر اسالم که پا به پای مردان و  زنان بسیاری بودند 

هتای معمتول در خانته، در  کردنتد. آنتان افت ون بتر انجتام فعالیتت انسان ساز خویش را ایفا می
نتتد. از ایتتن رو پرداخت هتتای استتالمی بتته جتتان فشتتانی متتی ستتنگر اجتمتتاع نیتتز در دفتتاع از ارزش

کوشتا در تتاریخ استالم شناساندن الگوهای موفق و اسوه اهمیتت  ،های فکری و عملی زنان 
گماشت. باید به شناسایی اسوه واالیی دارد و  های دانایی، ایمان و فضیلت همت 

 ای برختتتتوردار  از جایگتتتتاه ویتتتتژه متتتتادر حضتتتترت عبتتتتاس ،نیدر ایتتتتن میتتتتان ام البنتتتت
گونتته کتته  بتتوده استتت . بتته   تتتوان  نمتتی را بتتدون نتتام متتادرش ام البنتتین نتتام عبتتاسای 

کترد. نتام ام البنتین یتادآور عظمتت عبتاس و درخشتندگی ستیمای   اباالفضتلدر ذهن تصور 
  پتتتتتذیری غیتتتتترت، محبتتتتتت و والیت ،فتتتتتداکاری ،گذشتتتتتت، ادب  استتتتتت. نتتتتتام او خالصتتتتت

فرضتتیه  هتتا و فضتتایل ام البنتتین بتته عنتتوان بتتوده استتت. بنتتابر ایتتن بررستتی و شتتناخت ویژگتتی
شتتود ام البنتتین از چتته  متتی تی مطتترلستتؤاالپتتژوهش پتتیش روستتت . بتتر استتاس ایتتن فرضتتیه 

چگونتته بتتوده  بتتا امیرمؤمنتتان علتتی دوران زنتتدگانی ام البنتتین خانتتدانی بتتوده استتت؟
و همچنین بعد از واقعه عاشتورا  انمؤمناست؟ زندگانی ام البنین بعد از شهادت امیرال

ن بانوی ب رگوار در زنده نگاه داشتن یتاد و ختاطره عاشتورا چته چگونه بوده است؟ و اینکه ای
 اهدافی داشته است ؟

کتتته حضتتترت ام البنتتتین نتتتزد مستتتلمانان و شتتتیعیان منزلتتتتی واال دارد.،  از آن جتتتایی 
کرده کرامت کته در پایتان مقالته بته چنتد نمونته پرداختته شتده استت.  اند هایی از ایشان نقل 

بتانوان تتاریخ استت،  ترین ین از ابتواب الهتی و از برجستتهبدون هیچ شک و تردیدی ام البنت
کتته بتته تنهتتایی یتتان، از پیگیتتری جزئیتتات زنتتدگانی بتتانویی   امتتا متاستتفانه تتتاریخ نگتتاران و راو

انتد. ایتن مقالته تتالش  ها بود غفلت ورزیده برای همه نسل« ای فراگیر  مدرسه»و « یک امت»
کند و اداء دینی نسب کته همستران دارد تا این خال را پر  ت بته آن بتانوی ادب بنمایتد. از آنجتا 

آینتتد،  شتتمار متتی از جایگتتاه رفیعتتی برخوردارنتتد و از الگوهتتای یتتک جامعتته بتته بیتتت اهل
های بعد جایگاه بلند آنان را و  شایسته است یاد و آثارشان در میان مردم زنده بماند تا نسل

که همانا پرورش وجود فرزندانی پاک می د به عنتوان یتک فرهنت  عمتومی در باش آثار ارزنده 
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  توانتتد بتترای همتته آیتتد و بتته دستتت فراموشتتی ستتمرده نشتتود. بررستتی زنتتدگی ایتتن متتادران، متتی
اعصتتار، بتته ویتتژه بتترای بتتانوان و متتادران مستتلمان و حتتتی غیرمستتلمان   هتتا و در همتته انستتان

کارگیری خصوصیات اخالقی، در رفتارهای اجتماعی کامل و مناس  بوده و به  و  الگویی 
ستتاز باشتتد. البتتته در یتتک تکتتاپوی تتتاریخی در  و سرنوشتتت تأثیرگتتذارختتانوادگی آنهتتا بستتیار 

کتدام از آنهتا از نظتر ایمتان و اختالق از برتترین زنتان زمتان ختویش بته حستاب  می که هتر  یابیم 
انتتد. ایتتن ب رگتتواران بتته دلیتتل آنکتته می بتتانی و مرّبتتی متتردان الهتتی و پیشتتوایان دینتتی و  آمتتده متتی

 اند، در میان دیگر زنان از اهمیت بیشتری برخوردارند. دهسیاسی بو

 البنین نسب ام
هتتا در میتتان  پیشتتینه و اصتتالت ختتانوادگی، شتتاخص مهّمتتی در برقتتراری پیونتتدها و رابطتته

هتای رفتتاری، غریتزی و تربیتتی افتراد را بایتد  که شاخص هاست؛ به دلیل این افراد و خانواده
هتای اخالقتی و رفتتاری واالتتری  ای، شتاخص ختانواده ها جست. هرچه در پیشینه خانواده

گذشتتته نیتتز  داشتتته باشتتد، نشتتان دهنتتده اصتتالت آن ختتانواده استتت. اصتتالت ختتانوادگی در 
کتتته ویژگتتتی حستتاس و مّهتتتم بتتتوده استتتت و هتتتر ختتتانواده و قبیلتته و طایفتتته هتتتای اخالقتتتی و  ای 

هتا، بستیار مّهتم  بالید. این موضوع در میتان عترب تری داشت، به خود می جسمانی برجسته
دادنتد. البتته بتا آمتدن استالم، ایتن  بود و به صورت افراطتی در متورد آن حساستیت نشتان متی

از خانتتدان و  البنتین ای بته شتتکل درستت هتتدایت شتد. حضتترت ام احساستات تتا انتتدازه
که بته شتهامت، رشتادت و شتجاعت و ویژگتی طایفه هتای نیکتوی اخالقتی مشتهور  ای است 

: 1374تأثیرگذار بود. )مسعودی،  البنین با ام در ازدوا  علی بودند. و همین موضوع
 (.220، 1:  1389؛ ابن وردی، 181، 1تا:   ؛ ابوفداء، بی440، 2تا:   ؛ طبری، بی67، 2 

بتن  ةدختتر ِحتزام بتن خالتد بتن ربیعت البنتین چنین است: ام البنین نس  پدری ام
( نستت  87ق: 1372؛ اصتتفهانی، 37، 5ق:  1403وحیتتد... بکتتر بتتن هتتوازن. )مجلستتی، 

از خاندان سهل بن عامر بن مالک بتن  ةدختر ثمام البنین مادری نیز به قرار زیر است: ام
ِکالب.)عبتتداالمیر االنصتتاری،  از شتتعبه  البنتتین ترتیتت ، ام (. بتتدین15: 1375حعفتتر بتتن 

ر و از بطن عامر و از خاندان کالب است. ضه  ب رر م 
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 والدت
کتتترمپتتن  ستتتال از هجتتترت رستت کتتته بتتترای پیتتتامبر  متتتی بتتته مدینتته ول ا  گذشتتتت؛ ستتالی 

کتتته لشتتتکر قتتتریش بتتترای زدودن استتتالم بتتته   و یتتتارانش در مدینتتته بستتتیار ستتتخت بتتتود؛ ستتتالی 
کفتتر، عمتتر بتتن عبتتدود بتتا ضتتربه علتتی گستتیل شتتدند و قهرمتتان  کتتت  ستتوی مدینتته  بتته هال

 لتتته رستتتید. در همتتتین ستتتال در بختتتش جنتتتوبی شتتتهر مکتتته، در طایفتتته هتتتوازن، در میتتتان قبی
کتتالب و در خانتته جتتزام بتتن خالتتد، همتته چشتتم بتته راه تولتتد نتتوزادی بودنتتد؛ نتتوزادی  نتتام  آور 

متأستتفانه  در آیتتد. _ علتتی_  کته مقتتّدر بتتود در آینتتده، بته همستتری قهرمتتان ایمتتان و عتدالت
کتته سراستتر زنتتدگی  ایتتن  والدت  تتتاریخ دقیتتق  اش مملتتو  بتتانوی ب رگتتوار مشتتخص نتتتیست. زنتتی 

کتته بایتتد پرستتید: چتته شتتتد نارزش و آرمتتتا  از   هتتای بلنتتد و مواضتتع عزتمنتتد بتتود . اینجاستتت 
بخشتی از حیتاتش را در   که  زنی  و صبر و مقاومت  و جهاد  ها ها و قهرمانی دانش ،هتا  متوعظه

کته دردنتاک استت. بته هتر صتورت شتاید  امامت  بیت کترد؟ا و ایتن بته راستی    بتتوانیم  سمری 
کتهها فرزنتد ارشتدش، قمربنی  والدت  یتتابیم، آن هتم از طریتقبه تاریخ والدت او دستتت    شتم 

  ستترزمین  انتتد و عمتتر شتتریفش بتتته هتتتنگام شتتهادت در هجتتری نوشتتته 26آن را ستتال   موّرختتان
ستال بتتوده استتت.  38  یتا  34 ،(اعتالم التوری)  ختود  کتتاب  حست  روایتت طبرستی در ،کربال

  (.156:  ق1417،  )طبرسی
کتته همتته  ضتتمن  ،گذشتتته  ق . رخ داد . از اینهتتا 61داننتتد واقتتتعه عتتتاشورا بتتته ستتال  متتی ایتتن 

را   خواهتد زنتی عقیل می  برادرش  از ، حضرت فاطمه  شتهادت  ، پس ازوقتی امام علی
کتتالم حضتترت علتتی کتته از تبتتار شتتتجاعان و دالوران بتتتاشد و همتتین  کنتتد    ختتتود  بتته او معرفتتی 

کتتتته  و عقلتتتی   جتتتتنسی  بتتته ستتتن بتتتتلو   دختتتتری ، دوران  آن  در»   ام البتتتتنین» نتتتتشانگر آن استتتت 
یتر رسیده بوده و لذا می   ستال  15  توانست همسر آن حضرت باشد . روشن است اگر ستن او ز

کامتل داشتتت و   بتته  او  کته  خصتو   کتتترد . بته عقیتل از او یتاد نمتی ،بتود عتتتلم انستاب آشتنایی 
که دختری را برای برادر کته هتم از نظتر ستن و ستال و هتم از جهتت متعقول آن بتود  ش برگ یند 
رستد ایتتن وصتتلت  متی بتاش. همچنتین بتتعید بتته نتتظر  صتالحیت و شتایستگی مناست  وی

کته فرزنتد برومنتدش، عبتاس در ستال  26بعد از سال  گترفته باشد؛ چرا  و  26هجری صتورت 
 است.  آمده  هجری به دنیا 23یا 
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بتتدون شتتوهر  ،ستتالگی 24و یتا  23ین دختتری تتتا ستتن رود چنت گمتان نمتی ،عالوه بتتر ایتن
ارج   ، سال داشت . بنابراین 34مانده باشد؛ زیرا پسترش عباس در زمان شهادتش حدود 

که سن او هنگام ازدوا  با امیر متؤمنان گفتت  سال باشتد لتذا متی 21تا  17 آن است  تتوان 
ستال بتوده و از ایتن رهتتگذر، زمتتان  22تتا  18که سن او در زمتان بته دنیتا آوردن عبتاس حتدود 

کتتسانی  ق 9و  5ستالهای بتین   حضرت عباس را در  والدت  تتقریبی دانتتست. در ایتتن متتیان 
که اّم البنین در زمان واقعه عاشورا گتر چنتین  55حدود  ،بتر ایتن باورند  سال داشتته استت . ا

گفتت زمتان تولتد باشتد، متی  در ایتن صتورت بته نتتتظرق . بتوده استت . 6در ستال   عبتاس  تتوان 
کوچک تر بوده و آن حضرت در زمان والدت  رسد اّم البنین یک سال از امام حسین می

هتای  تتوان بتین ستال است. پس سال تولد ایشان را می  سال داشته  22  الی 18عباس حدود 
گترفت. )آقاجانی قناد،  9و  5  ( 20: 1382هجری در نظر 

 ازدواج
کترد، ولتی همیشته  زهراپس از شهادت  هرچند علی همسران دیگری نیز انتخاب 

کته از خانتدان شتجاعت و غیترت و فضتیلت باشتد. امتام علتی  ایتن  در پی همستری بتود 
گذاشتت. امتام از او خواستت دختتری از طایفته هتای مشتهور  امر را با برادرش عقیتل در میتان 

کتتته بتتته شتتتجاعت و قهرمتتتان  تتتتا از او فرزنتتتدی پتتتروری زبتتتانزد باشتتتند  عتتترب را بتتترایش برگ ینتتتد 
کتته انستتاب عتترب را ختتوب متتی  شتتناخت. علتتی  رشتتید، دلیتتر و بتتا شتتهامت پدیتتد آیتتد. عقیتتل 

گفتتت: بتتا ام کتترد و  کتتن؛ زیتترا در  البنتتین را بتته خانتتدان راهنمتتایی  کتتالب ازدوا   از طایفتته 
؛ امتتتین، 70، 3ق:  1350تتتتر از پتتتدران وی وجتتتود نتتتدارد. )مامقتتتانی،  میتتتان عتتترب، شتتتجاع

کّحالتتتتتته، 302ق: 1421؛ قمتتتتتی،389، 8ق:  1403  دایتتتتتترَ المعتتتتتتارف؛ 242، 1ق:  1404؛ 
 (.494،  2تشیع،  

کیتتتد امیرمؤمنتتتان در انتختتتاب همستتتری شتتتجاع و قهرمتتتان بتتتی پتتترور دو مطلتتت   تردیتتتد، تأ
 دهد: اساسی را نشان می

که همسر در شکوفایی فرزنتدان و نظتام ختانواده برعهتده  نکت  اّول نقش و اهمّیتی است 
هتای  دهنتده ویژگتی ی اخالقی و ایمان پدر و مادر اگرچه تنها عنصتر تشتکیلها دارد. ویژگی
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فرزنتد نیستت، ولتی بختش مّهمتتی از تربیتت فرزنتد بتدان وابستتته استت. بتر همتین استتاس، در 
که دارای بیماری هتای روحتی، روانتی و جستمی هستتند، نهتی شتده  اسالم ازدوا  با افرادی 

کمال  و آراستگی پیشنهاد شده است. است. در مقابل، ازدوا  با دارندگان 
کتته امتتام بتتا آینتتده دومنکتتته  یتتدادهای آینتتده را پتتیش ایتتن استتت  کتترده  بینتتی متتی نگتتری، رو

کنتار امتام حستین است. امام می کربال، حضور فرزندی رشید در  که در حماسه   دانست 
کبری بترای حمایتت از دیتن ختدا ضتروری استت تتا حماسته عاشتورا در صتفحه  و زین  

 ندگارتر باشد.تاریخ، ما
کته  او می بایست از پدری چون امیرمؤمنان و مادری شجاع و مهربان به دنیا آید؛ متادری 
باشتد. هرچنتد امتام همستران  ترین شخص بته زهترای اطهتر های فردی، نزدیک در ویژگی

 دیگری داشت، ولی هیچ یک توانایی پذیرش این امانت سنگین را نداشتند.
گرچه زنانی فاضل بودن باشتند. بتدین  توانستند مادرحضرت عبتاس د، ولی نمیآنان 

یابتد و تقتدیر الهتی، دستت او را در دستت  گونه، منزلت و قدر فاطمته دختتر حتزام تجلتی متی
کتتتته زنتتتتان دیگتتتتر بتتتته حتتتتال او غبطتتتته  گتتتتذارد و بتتتته مقتتتتامی متتتتی متتتترد تتتتتاریخ متتتتی بتتتت رر رستتتتد 

 (24: 1382 ،خورند.)آقاجانی قناد می

زندان  فر
ی: هتا چهتار پستر رشتید بتود بته نام با حضترت ام البنتین ینؤمنمثمره ازدوا  امیرال

که به دلیل داشتن همین پستران، او را ام البنتین، یعنتی عباس ، جعفر، عبداهلل، عثمان 
کربال به شتهادت رستیدند و نستل  البنین خواندند . فرزندان ام مادر پسران می همگی در 

 (47: 1394ادامه یافت . )جعفرزاده،  اباالفضلایشان از طریق عبداهلل فرزند حضرت 

 مقام ام البنین
بیتاهلالف(دی گاه
گذاشتتت، همتتواره ختتود را در ختتدمت  از وقتتتی پتتا بتته خانتته امتتام علتتی ام البنتتین

یتتا و  رد؛ محبتتتی بتتیکتت دیتتد و عشتتق و محبتتت ختتود را نثتتار آنتتان متتی متتی فرزنتتدان فاطمتته ر
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گرفتتته بتتوکتتخالصتتانه  و  د. او ختتدمت بتته فرزنتتدان رستتول ختتداه تمتتام وجتتود او را در بتتر 
شتمرد. از  متی ردن در حتق ایشتان را فرصتت و تتوفیقی ختدادادی در زنتدگی ختویشکمادری 

گتتترد شتتتمع وجتتتود امتتتام علتتتی ایتتتن رو، ختتتود و فرزنتتتدانش ماننتتتد پروانتتته و یادگتتتاران  ای بتتتر 
 شدند. می گشتند و از نور ایشان پر فرو  می و فاطمه زهرا پیامبر

، همتواره حتق متادری ایشتان را اند رامت و فضتیلتکی ها ه سرچشمهکنیز  بیت اهل
 .اند یش را نگه داشتهها به جا آورده و پاس خدمت

دربتتاره او ستتخنی بتته طتتور مستتتقیم ثبتتت نشتتده، ولتتی  بیتتت اهلهتتر چنتتد در تتتاریخ از 
 بیتت اهلآنچه به صورت غیرمستقیم رسیده است، بر ارجمندی و بلندی مقتام او نتزد 

گشته، در واقع تجلیل  اباالفضلدرباره فضیلت  لت دارد. آنچه از اماماندال صادر 
کبترا  البنین غیر مستقیم از ام ینت   کتربال ها عقیلته بنی_ استت. ز پتس از  _شتم و پیتام آور 

گذاشتت؛ بته  متی را در نظر داشتت و بته وی احتترام ورود به مدینه، همواره مقام ام البنین
 (.13: 1382کرد )آقاجانی قناد،  می او دلجویی رفت و از می عیادت او

سخنبزرگادب(
که مظهتر ایمتان، شتجاعت و عشتق بته والیتت استت، از تمجیتد و  البنین شک، ام  بی

گوشته نیاز است، ولی چون سخن ب رگان می ستایش دیگران بی ای از زوایتای وجتودی  توانتد 
یم: عالمان را می آن بانوی ب رر اسالم را بنمایاند، سخن این ب رگان و  آور

و پدر ب رگوار مسلم بن عقیل استت. وی عتالم  طال ؛ برادر امام علی .عقیل بن ابی1
کترد. عقیتل دربتاره  را بته علتی البنتین شناس عرب بود و همتو ام فرزانه و نس  معرفتی 

 گوید: می البنین خاندان ام
؛ا ا یا ا ا357:ا1362ش اشزدا)یبو نبود. البنین تر از پدران ام در میان عرب، شجاع

 (322ق:ا1421؛اقما ا381 ا8ق:اج1403؛ای او ا128 ا2ق:اج1350

کتتتابش ستتّر السلستتل2  ة. ابونصتتر، ستتهل بتتن عبتتداهلل بختتاری از عالمتتان قتترن چهتتارم در 
 نویسد: می ةالعلوی

کتتس  البنتتین ... و ام پتتیش و پتتس از درگذشتتت آن حضتترت )امیرمؤمنتتان( بتتا 
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 (88ق ا1381ی ا)ب اکدیگری ازدوا  نکرد. 

. شیخ جعفر ربعی معروف به نقوی؛ فقیه و ادی  برجستته عترب زبتان در عصتر حاضتر 3
کبری می کتابش به نام زین    نویسد: است. او در 

بیتان، ستخنور، پرهیزگتار و اهتل عبتادت  از بانوان با فضتیلت، ختوش البنین ام
 (25ق:ا1411)کبداا) ییی( اشناخت. را به خوبی می بیت بود و حّق اهل

 هتتتت.ق( 965التتتدین عتتتاملی معتتتروف بتتته شتتتهید ثتتتانی )وفتتتات:  . عتتتالم فرهیختتتته، زیتتتن4
 نویسد: نیز می

از بتتانوان بتتا معرفتتت و پرفضتتیلت بتتود. نستتبت بتته خانتتدان نبتتوت،  البنتتین ام
انتدازه داشتت و ختود را وقتف ختدمت بته آنتتان  محبتت و دلبستتگی ختالص و بتی

گاه واالیی قائل بودند و بته او احتترام ویتژه کرده بود. خاندان نبوت نیز برای او جای
رفتنتد و بته ایشتان  گذاشتتند. در روزهتای عیتد، بته احتترام او بته محضترش متی متی

 (7:ا1378)کبا ااخ  الا اکردند.  ادای احترام می

کتاب اعیان5  نگارد: الشیعه می . سیدمحسن امین در 
)ی هههاو اع بتتتود. ای اصتتتیل و شتتتجا بیتتتان و از ختتتانواده شتتتاعری ختتتوش البنتتتین ام

 (389 ا8ق:ج1403

 نویسد: هت.ق( می1391. عالمه سیدعبدالرزاق موسوی مقّرم )وفات: 6
شناخت  را خوب می بیت از بانوان با فضیلت بود. وی حّق اهل البنین ام

و در محبت و دوستی با آنان خالص بود و ایشان نیز در میان آن برزگوران، جایگاه 
م اب . بلند و مقام ارجمندی داشت  (38:ا1375 اشد یال اشای صاکی ا72تا:اا)یلمیش 

 نویسد: . علی محمد دخّیل؛ نویسنده عرب زبان معاصر می7
کتته بتتدانیم وقتتتی خبتتر  ( هنگتتامی روشتتن متتیالبنتتین ب رگتتواری ایتتن زن )ام شتتود 

کنتتتد، بلکتتته از ستتتالمتی  دهنتتتد بتتته آن توجتتته نمتتی شتتهادت فرزنتتتدانش را بتتته او متتی
گتتویی حستتین متتی حضتترت امتتام حستتین  فرزنتتد او استتت نتته آنتتان. پرستتد؛ 

ل ا  (325 ا1ق:اج1401)دخا 
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کتاب عباس بن علی، رائد الکرامت8 در  ة. عالمه حا  شیخ باقر شریف قرشی؛ نویسنده 
 نویسد: می البنین فضیلت حضرت ام

کتتته زنتتتی نستتبت بتتته فرزنتتتدان هتتووی ختتتود محبتتتتی  در تتتاریخ دیتتتده نشتتتده استتت 
تر بدارد جز ایتن بتانوی پتاک؛ یعنتی  فرزندان خویش پیش خالصانه ورزد و آنان را بر

 (38:ا1375؛اشد یال اشای صاکی ا23تا:اایلیشرا اب ا)رشاف .البنین ام

 البنین های ام ویژگی
وفادار .1

گرامتی و ع یتتز متی کستی باشتتد، او را  گردانتتد.  وفتا صتتفتی ارزنتده و ستتتودنی استت و در هتتر 
کته حتتی در میتان صتفتبندی به عهد و پیما وفاداری و پای هتای  ن، فضیلتی ب رر است 

کند و منزلتی واال دارد؛ زیرا آراسته شدن به وفتاداری و ملکته شتدن آن   دیگر، خودنمایی می
هتتتا و  در رول و روان آدمتتتی، مستتتتلزم پتتتاکی و مراقبتتتت همیشتتتگی و پیتتتروزی بتتتر همتتته زشتتتتی

 های شیطانی است. وسوسه
و خانتدان وحتی باشتند،  ستالم، امامتان معصتومشتود، ا اگر آنچه وفا بته آن مربتوط متی

کتته  البنتتین گیتترد. ام صتتفت وفتتا ارزشتتی آستتمانی بتته ختتود متتی در خانتتدانی پتترورش یافتتت 
رو، ایتن ختوی  شتد. از ایتن هتای انستانی در آن فضتیلتی ستترر شتمرده متی وفاداری به ارزش

گشتت. ایشتان نیتز ایتن صتفت را در محضتر  خدایی با وجود او درآمیختت و ملکته وجتودش 
کتتته در  البنتتتین متتتوالعلی پرورانتتتد و در وجتتتود فرزنتتتدانش جتتتاری ستتتاخت. ام همچنتتتان 

کمتتتال وفتتا را در حتتّق آنتتان نگتتتاه داشتتت، پتتس از شتتتهادت  زنتتدگانی علتتی و فرزنتتدانش، 
امیرالمؤمنین نیز بر این وفاداری باقی ماند. بتدین جهتت، پتس از شتهادت جانستوز علتی بتا 

(. همتتین حتتس ایمتتان و 305، 3تتتا:   بتتن شهرآشتتوب، بتتیهتتیچ متترد دیگتتری ازدوا  نکتترد. )ا
گوارا در کف داشت، بته یتاد لت   تجسم یافت؛ هنگامی اباالفضلوفاداری در وجود  که آب 

 (.56: 1382؛ سالکی،15، 1382، یتشنه بردار، آب را فرو ریخت.)مدرس
ادب.2

وه ادب ت علتی ت پرور و برخاسته بود، در محضر اس که از دامان خاندانی ادب البنین ام
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گردانیتتد. او در پیشتتگاه ختتدا ادب بنتتدگی را نگتتاه متتی داشتتت و  آن را بتتارور ستتاخت و الهتتی 
و  و فاطمتته تتترین نمتتود ادب او، در برابتتر علتتی نستتبت بتته متتردم فتتروتن بتتود؛ ولتتی بتت رر
کتته بتته خانتته علتتی قتتدم نهتتاد، ختتود را نتته بتته عنتتوان  فرزنتتدان معصتتوم آنتتان استتت. هنگتتامی

دانستت. بتا آنتان بته ادب  متی ، بلکه بته عنتوان ختادم فرزنتدان فاطمتهجانشین فاطمه
گرامی متی رفتار می کته  کرد و آنها را  داشتت. عبتاس از ایتن سرچشتمه ادب، تربیتت آموختت 

گفتتار و  بردارش حسین را همیشه یا سیدی یا اباعبداهلل خطاب می کرد و همواره ادب را در 
 (1،443  :تا داشت. )الحائری،بی می رفتار خود نسبت به فرزندان زهرا نگاه

پذیر والیتدوستیووالیت.3
نته تنهتا بته عنتوان همستر،  را عشق و محبت به والیت با جان او آمیختته بتود. او علتی

دیتد و همستان بته فرزنتدان  ختدا و حجتت ختدا در میتان متردم متی بلکه به عنوان برادر رسول
زد.  ت ایشتان بته مقتام والیتت، متو  متینگریست. صفا و صتمیمیت در محبت معصوم او می

کشتید و همچتون متادر از آنتان  دید، دست مهربانی بر سرشتان متی هرگاه حسنین را بیمار می
داد و در برابتر آنتان فروتنتی  هایشان را آرامش می اش، دل کرد. با سخنان مهربانه پرستاری می

 (.50ق:1377. )سوی ، زد شد، به ایشان لبخند می رو می کرد. هرگاه با آنان روبه می
کربال حرکت متی که همراه اباعبداهلل به سوی مّکه و  کردنتد،  هنگام وداع با پسرانش وقتی 

کتتترد. پاستتتداری از وجتتود حستتتین را بتتته آنتتتان ستتتفارش فرمتتتود و  بتتا روی بتتتاز از آنتتتان استتتتقبال 
کرد.)عبتتتتداالمیر انصتتتتاری،  گوشتتتتزد   (. بتتتته 24: 1375فتتتتداکاری در راه حستتتتین را بتتتته آنتتتتان 

که دا  جانستوز چهتار فرزنتدش را ببینتد، ولتی حستین بته ستالمت را ستی، برای او آسان بود 
گردنتتتد، وی حستتتین بمانتتتد. از ایتتتن  رو، وقتتتتی  باشتتتد؛ پستتترانش در راه حستتتین قطعتتته قطعتتته 

کتربال را آورد، ایشتان نخستت نته از فرزنتدانش، بلکته از حستین  بشیر خبتر شتهادت شتهیدان 
گ گرفت و  عبتداالمیر انصتاری، «.)فرزندانم فتدای حستین بتاد»فت: پرسید و سرا  حسین را 

1375 :26.) 
شجاعتوشهامت.3

کتتتتتته وجتتتتتتودش در متتتتتتردان، بتتتتتته آنتتتتتتان برتتتتتتتری و   دلیتتتتتتری و شتتتتتتجاعت صتتتتتتفتی استتتتتتت 
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کمتتال علمتتی  ب رگتتی متتی کتته ختتود دارای  گتتر ایتتن صتتفت در وجتتود زنتتی نهفتتته باشتتد   بخشتتد. ا
ای  از ختتانواده البنتتین ازد. امستت و ادبتتی نیتتز هستتت، از او شخصتتیتی ستترآمد و ممتتتاز متتی

کتتته معتتتدن شتتتجاعت و سرچشتتتمه رشتتتادت و غیتتترت بتتته  آمدنتتتد.  شتتتمار متتتی برخاستتتته بتتتود 
کتتته فرزنتتتدی شتتتجاع بپتتترورد،  بتتته همتتتین دلیتتتل، وقتتتتی علتتتی از عقیتتتل در متتتورد همستتتری 
کته خانتدانش همته از شتجاعان و پهلوانتان عترب  البنتین راهنمایی خواستت، او را بته ام

کرد.بودند، راهنمای  ی 
و  این صفت خاندانش را به ارق برده بود. پتس از شتهادت امتام حستین البنین ام

یافتتت و عبیتتداهلل فرزنتتد  یتتارانش و شتتهادت عبتتاس و دیگتتر فرزنتتدانش در بقیتتع حضتتور متتی
برد. این روحیه، شتهامت و شتجاعت او در مقابتل باطتل  خردسال عباس را نیز به همراه می

گونتهدهد. به یقین، در  نشان می کردن به  کته  آن فضای خفقان به بقیع آمدن و عزاداری  ای 
گردنتتد )ستتماوی،  ؛ 296، 6تتتا:   ؛ طبتتری، بتتی56: 1377متتردم جمتتع شتتوند و بتتا او هتتم نالتته 

(. عمل عاطفی ِصرف نیست، بلکه رن  و 70ق: 1377؛ سوی ، 85ق: 1372اصفهانی، 
که ی یدیان از پیروزی موقت خود سرمستت بودنتد و حتتی  بویی سیاسی دارد. در آن شرایط 

کشتیدند، ایتتن چنتین خودنمتایی و شتتجاعت،  مدینته را نیتز در واقعتته حتّره بته ختتاک و ختون 
گشتته باشتد.  برمی البنین تنها از شیرزنی همچون ام که از آبشخور شجاعت سیراب  آید 

کتتربال، دل اهتتل از دامتتن چنتتین متتادری، عبتتاس برخاستتت و بتتا رشتتادت  بیتتت هتتایش در 
 ین داد.حسین را تسک

صبر.4
در ایتتن جتتا بتته دو نمونتته از متتوارد صتتبر و بردبتتاری آن بتتانوی ب رگتتوار در مقابتتل مشتتکالت، 

 کنیم: می اشاره
کتته روزی امیتتر مؤمنتتان، عبتاس متتی . مورختان نقتتل1 گذاشتتت،  کننتد  را در دامتتان ختتود 

کتتتتته بتتتتته شتتتتتدت آستتتتتتین  گریستتتتتت بتتتتته بوستتتتتیدن  متتتتتی هتتتتتایش را بتتتتتاال زد و امتتتتتام درحتتتتتالی 
 چتتترا »پرداختتتت. اّم البنتتتین حیتتترت زده از ایتتتن صتتتحنه، از امتتتام پرستتتید:  اسبتتتازوان عبتتت

 «کنید؟ می گریه



اره 
شم

وم، 
ل د

سا
6

تان 
بس

،تا
139

6
 

 

 

102 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

بته ایتن دو دستت نگریستتم و آنچته را بتر »حضرت با صتدایی آرام و انتدوه زده پاستخ داد: 
 «سرشان خواهد آمد، به یاد آوردم.

 «چه بر سر آنها خواهد آمد؟»اّم البنین شتابان و هراسان پرسید: 

 «.آنها از ساعد قطع خواهند شد»با آوایی مملّو از غم و اندوه و تأثر فرمود: حضرت 

کلمتتات چتتون صتتاعقه کتترد. ستتمس او بتتا ای  ایتتن  بتتر اّم البنتتین فتترود آمتتد و قلتتبش را ذوب 
کته فرزنتدش در راه « شتوند؟ متی چرا قطتع»اضطراب و به سرعت پرسید:  امتام بته او خبتر داد 
دستتانش قطتع  حافم شریعت الهی و ریحانه رسول اهللیاری اسالم و دفاع از برادرش، 

گریست و زنان همراه او نیز در غم، رن  و انتدوهش شتریک  خواهد شد. اّم البنین به شدت 
 (19ق: 1369مقرم،)شدند.

که اّم البنین عظمت و عمق ایمان ختود را نشتان داد و بته دامتن صتبر و  در این لحظه بود 
گرامتتتی رستتتول بردبتتتاری چنتتت  زد و ختتتدای را ستتتما کتتته فرزنتتتدش، فتتتدایی ستتتبط  گفتتتت  س 

 و ریحانه او خواهد بود. خدا

. جمله معروف او هنگام شنیدن خبر شهادت چهار فرزند خویش مقام صتبر و تحمتل 2
کربال شده است. با آنکته بشتیر خبتر  کرده و زینت بخش صفحات تاریخ  این مادر را آشکار 

 19ستتاله و جعفتتر  21ستتاله، عثمتتان  24ستتاله، عبتد اهلل  34 ابوالفضتتلشتهادت حضتترت 
پرستتد.  کنتتد و فقتتط از امتتام ختتود متتی دهتتد، وی صتتبر و بردبتتاری متتی متتی ستتاله را بتته مادرشتتان

 (.243ق: 1379)کحاله، 

 سخنور وشاعر .5

که جامعه فخر بر تن آدمتی متی سخنوری و شاعری، ویژگی پوشتانند و هنتری  هایی است 
کتته بتترای دارنتتده آن، مایتته افتختت آینتتد. ستتخنوری و شتتاعری در میتتان  ار بتته شتتمار متتیهستتتند 
کتس از ایتن هنتر واال بتیش ای به شمار می اعراب صدر اسالم نیز امتیاز برجسته تتر  رفت. هتر 

گرامتی بهره داشت، بلند مرتبته کتالب در میتان  تتر و  گفتته شتد خانتدان  کته  تتر بتود. همانگونته 
و ستتخنوری و...  هتتای نیکتتویی همچتتون شتتجاعت، ستتخاوت، شتتاعری عتترب، بتته ویژگتتی

 زبانزد بودند.
ینتت   کتتتاب ز کتتالب از شتاعران و ستتخنوران بتت رر بودند،عالمته نقتتوی در  در میتان قبیلتته 
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کته بته حتّق اهتل البنتین ام نویستد: در این باره می کبری  بیتت از زنتان فاضتلی بتود 
کامتتل داشتتت. همچنتتین ایشتتان بتته شتتیوایی و رستتایی ستتخن متتی گفتتت.)ربعی  شتتناخت 

 (.25ق: 1411)نقوی(، 
کّحالتتته در اعتتتالم  کند.)کّحالتتته،  بیتتتان معرفتتتی متتتی النستتتاء او را شتتتاعری ختتتوش عمتتر رضتتتا 

1404  :4 ،40.) 
(. او 381، 8ق:  1403نویستد.)امین،  الشیعه چنین متی سیدمحسن امین نیز در اعیان

گترد متی  از این سخنوری و شتاعری ستود متی آورد و بتا هتم  بترد و متردم را بته دور ختود در بقیتع 
 کردند. سرایی می وحهن
احساسمسئولیتمقابلدینخ ا.6

که باعث شد اّم  ذوب شتود و بتا  بن علی در عشق به حسین البنین یکی از دالیلی 
ترین درجتات ایثتار و فتداکاری در ایتن راه نایتل  شتود و بته رفیتع بیت اهلتمام وجود پیرو 

ِگرد وجود نازنین ریحانه رسول هایی بسا آید و از خود و فرزندانش و هرآنچه دارد، شمع زد تا 
کننتتد، احستتتاس  و جگرگوشتته بتتتول اهلل بستتتوزند و بستتازند تتتتا از او حمایتتت و دفتتتاع 

 بود. بیت اهلمسؤولیت اّم البنین در برابر 
متؤمن بته سته خصتلت نیتاز دارد: توفیتق »فرمتود: در همین راستتا، حضترت امتام جتواد

 (.326، 45ق،  1403لسی، )مج« الهی، واعم درونی و ناص  بیرونی.
گرامی )اّم  گفت این بانوی  البنین( هر سه خصلت یاد شده را داشتت؛ بتدین معنتی  باید 
ایتتن مستتیر بهتتره بتترد و هتتم از واعتتم درونتتی در ارتبتتاط بتتا  کتته او، هتتم از توفیتتق و متتدد الهتتی در

برختتتتوردار شتتتتد و هتتتتم از ارشتتتتاد و  احستتتتاس مستتتتؤولیت نستتتتبت بتتتته خانتتتتدان پیتتتتامبر
کترد و بتا طال  بن ابی های همسرش، علی راهنمایی ، به عنوان ناصت  بیرونتی استتفاده 

 (49: 1386ها برتر از دیگر زنان شد.)الزهیر الجعفری،  این خصلت

ع مودانایی.7
البنین همتواره بتا بصتیرت و نتور دانتش همتراه بتوده استت و ایتن ویژگتی واال در  زندگانی ام

کت  تاریخی ذکر شده است و  جای ما را با عظمتت ایتن بتانوی عالمته و فاضتله آشتنا جای 
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کتته  بصتتیرت دینتتی او بتته امامتتت به و بیتتت البنتتین بتته اهل ستتازد. عالقتته ام می قتتدری بتتود 
گتاه  برای عظمت و معرفت و بصیرت ام»نویسند:  درباره او می کته او هتر  کافی است  البنین 

و مهربتانی بتا آنهتا صتحبت شد و حسنین مریض بودند با مالطفتت  بر امیرالمؤمنین وارد می
کترد چونتان متادری مهربتان و دلستوز، علتِم سرشتاِر  کرد و از صمیم قل  با آنها برخورد می می

کالم او و فرزند ب رگتوارش عبتاس نمایتان بتود. او از محتدثات شتیعه استت و فرزنتدان  وی در 
کرد. اگرچه آنان فرزندان  نتد امتا از دانتش بود« بتاب علتم نبتی»خود را با علم و دانایی تربیت 

همانتتا »فرمایتتد:  در متتورد عبتتاس می کتته حضتترت علتتی بهتتره نبودنتتد چنان متتادری هتتم بی
کودکی علم آموخت و به که از مادرش آب و غتذا می فرزندم عباس در  کبوتر  گیترد  سان نوزاد 

گرفت کته ختود از دانتش و فضتیلت مایته داشتت، در خانته  البنین ام« از من معارف را فرا 
گونهعلی نیز ا کماالتی علوی سرشار گشت، به  که از ام ز  که همه آنانی  نتامی  البنتین ای 

کمتتال و علتتم ستتتوده بتترده رو، عشتتق و عالقتته او نستتبت بتته  انتتد. از ایتتن انتتد، وی را بتته فضتتل و 
گتاهی و شتناخت وی نستبت بته  بیت اهل و علی تنها در روابط عاطفی نبود، بلکته از آ

 گرفت. آنان سرچشمه می
کتتاب امبرخی افر نستاء العترب در بیتان  َستید البنتین اد مانند سیدمهدی ستوی  در 

کبری کنتد  تر مقایسه می البته در سط  پایین فضل و دانش او، ایشان را با جناب زین  
کبتتری  و او را بتته صتتفت عالمتته متتی ینتت   کتتس جتتز ز ستتتاید. ایتتن ویژگتتی آشتتکارا دربتتاره هتتیچ 

 (.51ق: 1377سوی ، )گفته نشده است.
کنز المصائ  نقل میاین  کتاب معالی السبطین و  که حضرت عبتاس  نویسنده از  کند 

کتتودکی از محضتتر پتتدر و متتادرش )ام ( آموختتته استتت.)الحائری، البنتتین علتتم ختتود را در 
 رو، صفت عالمه را برای او، سخن آن حضرت دانسته است. (. از این31، 1تا:   بی

.پاس اشتنهضتعاشورا8
و ل وم پاسداری از نهضت عاشورا و رساندن پیتام آن  حسینسنگینی مصیبت امام 

کته بازمانتدگان و وابستتگان ایتن حادثته، آن را بتا هتر روش ممکنتی  به آیندگان اقتضا می کترد 
هتتتتا، برپتتتایی مراستتتتم ستتتوگواری و عتتتتزای عمتتتومی بتتتتود.  زنتتتده نگتتتتاه دارنتتتد. یکتتتتی از ایتتتن راه
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کتته ایتتن وظیفتته مهتتی البنتتین ام کستتانی بتتود  گرفتتت و آن را بتته انجتتام م رکتتی از  ا برعهتتده 
البنتتین، توجتته بتته زمتتان و مستتائل مربتتوط بتته آن  هتتای بستتیار مهتتم ایشتتان ام رستتانید. از ویژگی

کتترده تتتا نتتتدای   ختتوانی و نوحتته  استتت. وی پتتس از واقعتته عاشتتورا، از مرثیتته ستترایی استتتفاده 
گوش نسل کربالییان را به  وع افت ون بتر بتار شتک، ایتن موضت های آینده برساند. بی  مظلومیت 

که اشتاره شد، ام سخنوری توانا  البنین سیاسی، باِر عاطفی نیز داشته است. همانگتونه 
(.وی بتته 389، 8ق:  1403؛ امتتین، 40، 4ق:  1404بیتتان بتتود. )کّحالتته،  و شتتاعری ختتوش

کتتربال نوحتته همتتراه فرزنتتد عبتتاس ت عبیتتداهلل ت در بقیتتع حاضتتر متتی ستترایی  شتتد و بتتر شتتهیدان 
 (.90ق: 1372)اصفهانی،  کرد. می

کتاب ابصارالعین، شعر زیر را از شرل کنتد و  الکامل ابوالحستن اخفتش نقتل متی نویسنده 
 داند: در ماتم فرزندش )عباس( می البنین های ام آن را از سروده

تتتتتتتت که أی العبتتتتتتتاس  تتتتتتتن ره  یتتتتتتتا مه
 

تتتتتتتتتد  قه  ّره علتتتتتتتتتی جمتتتتتتتتتاهیر الّنه
یتتتتتتتتتتتتت  راه  ِمتتتتتتتتتتتتن ابنتتتتتتتتتتتتاء حه  وه وه

 
یتتتتتتتتتتثه ذی  کتتتتتتتتتتّلٌ له ر  تتتتتتتتتتد ده به  ل 

صتتتتتتتی ه   نِبئتتتتتتتت  اّنه ابنتتتتتتتِی ا   ا 
 

تتتتتتتتتتتتتتتد  أِستتتتتتتتتتتتتتِه مقطتتتتتتتتتتتتتتوع  یه  ِبره
متتتتتتتا  یلتتتتتتتی علتتتتتتتی ِشتتتتتتتبلی اه  وه

 
متتتتتتتتتد  تتتتتتتتترب  العه أِستتتتتتتتِه ضه ره  له به

یتتتتتِه   ده ه  فتتتتتی یه تتتتتیف  کتتتتتانه سه تتتتتو   له
 

تتتتتتتتتتتد  حه تتتتتتتتتتتا ِمنتتتتتتتتتتته  اه نه  لمتتتتتتتتتتتا ده
 ؛71، 1ق:  1409؛ شّبر، 389، 8ق:  1403؛ امین، 64ق: 1341)سماوی،  

تی، 114ق: 1398، ؛ امین26ق: 1411ربعی )نقوی(،   (.294، 3ق:  1368؛ محاّل
کتته حملتته جانانتته عبتتاس کستتانی  گلتته ای  گوستتفند دیدیتتد و نیتتز در پتتی او،  را بتتر  هتتای 

کته دستت از یتاری کتدام شتیری هستتند  که هر  دارنتد. آها بته متن  اش برنمتی فرزندان حیدر را 
که بر سر فرزندم عباس، عمود آهنین زدند، درحالی خبر داده ت در بتدن نداشتته کته دست اند 

گتر فرزنتدم عبتاس کته بتر ستر فرزنتدم عمتود فترود آمتد. ا ، دستت در تتن و است. وای بر متنا 
که به او نزدیک شود؟ کسی را یارای آن بود   شمشیر در کف داشت، چه 

 کتتتترد و حتتتتتی  و فرزنتتتتدانش عتتتتزاداری متتتتی بتتتترای حستتتتین البنتتتتین بتتتتدین ستتتتان ام
کته  بترد. او چنتان ستوگمندانه نوحته ستر متی را نیز بته همتراه متی فرزند خردسال عباس داد 

گریتته وا متتی  ، البنتتین داشتتت. دربتتاره درستتت بتتودن استتناد ایتتن اشتتعار بتته ام همگتتان را بتته 
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گفته شد ام گفت: به یقین بنابر آنچه  در هنگامه عاشورا زنتده بتود و بته بقیتع  البنین باید 
ستتروده باشتتد، ستتند محکمتتی در نیتتز آمتتده استتت. البتتته دربتتاره اینکتته اشتتعار یتتاد شتتده را او 

 دست نیست.
 :اند، مانند این موارد نسبت داده البنین گفتنی است ابیات دیگری را نیز به ام

تتتتتتتتتک ام ّنِی وه یه وه  البنتتتتتتتتتین ال تتتتتتتتتتدع 
 

رینی بلیتتتتتتتتتتتتوق العتتتتتتتتتتتترین  تتتتتتتتتتتتذّکِ  ت 
تتتتتتی ِبِهتتتتتتم  دعه  کانتتتتتتت بنتتتتتتونه لتتتتتتی ا 

 
نتتتتین  حت  و ال متتتتن به صتتتتبه تتتتومه اه  و الیه

ربعتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتور  ا ٌة اه س  بتتتتتتتتتتتیِمثتتتتتتتتتتتله ن   لّر
 

تیِن   طتتتِع التتتوه وا المتتتوته ِبقه اصتتتل   قتتتد وه
م  ه  شتتتتتتتتتتتالئه ع  الِحرصتتتتتتتتتتتانه اه  تنتتتتتتتتتتتازه

 
عتتتتتتتین  تتتتتتتریعًا طه تتتتتتتوا صه مس  تتتتتتم اه ّله  ک   فه

تتتتتروا  خبه متتتتتا اه که یتتتتتته ِشتتتتتعربی اه  یتتتتتا له
 

ین  تتتتتتتتده تتتتتتتتوعه الیه قط  ّنه عّباستتتتتتتتًا مه  ِبتتتتتتتتاه
 ق:1403؛ امین، 114ق: 1398؛ امین، 64ق: 1341)سماوی،  

 (.432تا:  ؛ الحائری، بی71 ،1ق:  1409؛ شّبر، 389، 8 
 مخوانید و مادر شیران شکاری ندانید. البنین ای زنان مدینها دیگر مرا ام

که به سب  آنهتا مترا ام گفتنتد، ولتی اکنتون دیگتر بترای  متی البنتین من فرزندانی داشتم 
بتتا ایتتن حرکتتت پرشتتور ختتود بتته  ام. ام البنتتین متتن فرزنتتدی نمانتتده و همتته را از دستتت داده

نمایانتتتتدن مظلومیتتتتت حتتتتق  ،ن حماستتتته عاشتتتتورا و دلیتتتتری و شتتتتجاعت فرزنتتتتدان ختتتتودبیتتتتا
کتربال واعتتراض بته حکومتت جابرانته وظالمانته ی یتد و امویتان  کتردن تتاریخ  وحقیقت، بتازگو 

 دست زد .

 و سفر امام حسین البنین ام
یتته در ستتال  تبتته بتته دستتتور او 60بتتا متترر معاو هتتت.ق و بتته تختتت نشستتتن ی یتتد، ولیتتد بتتن ع 

تستلیم نشتد. او  را به بیعت با خود وادارد، ولی امام حسین وشید تا حسین بن علیک
هتتای شتتتهیدان استتالم را بتتتا  و همتته ختتتون و علتتتی هتتتای پیتتامبر استتالم و همتتته تتتالش

رو، بته نشتانه سترپیچی از بیعتت بتا ی یتد، بته مّکته  دیتد. از ایتن رانی ی ید بربتاد رفتته متی حکم
کرد پس از آنکه امام ح کوفه فرستاد و او آمتادگی اهتل  سینهجرت  مسلم بن عقیل را به 

کند. این تصتمیم،  کوفه حرکت  گرفتن به سوی  کوفه را به امام اعالم داشت، ایشان تصمیم 
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کتارگزاران حکومتتت  کعبته بته دستت  بتا رستیدن خبرهتایی مبنتی بتر قصتد تترور امتام در خانته 
کوفته تترک  ی ید همزمتان شتد. در نتیجته امتام مّکته را پتیش از انجتام مناستک حت  بته ستوی 

کته ایتن مستأله ممکتن استت بته دلیتل  البنتین کرد. در ایتن ستفر، ام کتاروان همتراه نبتود  بتا 
رستد هتیچ یتک از  بیماری، سالخوردگی یا درخواست امتام باشتد. افت ون بتر ایتن، بته نظتر متی

او در انتد. بنتابراین،  در این سفر با آن حضرت نبتوده اکرم و رسول همسران امام علی
کسانی مانند اّم سلمه ماند.  کنار 

لحظتته وداع ایتتن متتادر ب رگتتوار بتتا فرزنتتدان رشتتیدش، بستتیار شتتورانگیز بتتود. متتادری، چهتتار 
کترد. لحظته وداع دیتدنی بتود؛ فضتا سراستر  بدرقه می ع یز خود را در سفر به همراه حسین

کوچک او  البنین امتر به آغوش مادر رفت.  اشک و احساس و عاطفه بود. نخست فرزند 
کردند. آنگاه نوبت به عباس  را بویید و بوسید. سمس تک تک فرزندان با مادر خداحافظی 

از  البنتین ترین و رشیدترین فرزندانش بود، ولی دل بریدن مادری مانند ام رسید. او ب رر
نمود. سرانجام پس از بارهتا بوسته زدن بتر  پسری همچون عباس بسیار سخت و سنگین می

گرفتتت.  گونتته گذاشتتت و دستتتان او را در دستتتانش  هتتای عباستتش، ستتر او را بتتر ستتینه ختتود 
ای بته ستیمای نتورانی و زیبتای او چشتم دوختت و دوبتاره او را در آغتوش فشترد. آنگتاه  لحظه

کترد. ستمس بته عبتاس ، جعفتر، عبتداهلل و عثمتان رو نخست، ستفارش بترادرانش را بته او 
گفتتتت:  بتتتردار او باشتتتید. و فرمتتتان ل متتتوالیم حستتتینپستتترانما ع یتتتزانما چشتتتم و د کتتترد و 

یتد و تتا 24: 1375)عبداالمیر االنصاری،  (.شما فتداییان حستینید. هرگتز از او دستت برندار
کنید.ام این چنتین، غمگینانته بتا فرزنتدانش و  البنین آخرین قطره خونتان از او حمایت 

کرد. امام حسین کاروانش خداحافظی   و 

 پس از عاشورا البنین ام
کتتتاروان عتتتترت و پیتتتام کتتتربال بتته ختتتون نشستتتت،  آوران  پتتس از آنکتتته نهضتتتت عاشتتتورا، در 

کوفتته و شتتام، بتته ستتوی مدینتته حرکتتت داده شتتدند.  گرانه در   شتتهادت پتتس از حضتتور افشتتا
کتتتتاروان بتتتته نزدیتتتتک مدینتتتته رستتتتید، امتتتتام ستتتتجاد بتتتته حرکتتتتت حماستتتتی و سیاستتتتی   وقتتتتتی 

 دیگری دست زد.
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فترود آمتد. بتار  نه رسیدیم، امتام علتی بتن الحستینوقتی به نزدیکی مدی گوید: بشیر می
کنتد.  کرد و فرمتود: ای بشتیرا ختدا پتدرت را رحمتت  شترش را پایین آورد. چادرش را نص  

گفتتم: آریا امتام فرمتود: بته مدینته بترو و  او شاعر خوبی بود. آیا تتو نیتز از شتعر بهتره ای داری؟ 
 (.143ق: 1419)ابن طاووس،  خبر شهادت پدر و ع یزانم را به اهل مدینه برسان.

کته در انتظتتار شتتنیدن خبتری دهشتتتناک بتته ستتر  مدینته بتته ظتتاهر آرام بتود، ولتتی روزهتتا بتتود 
برد. بشیر بتا شتنیدن دستتور ولتّی ختدا، بتر است  ستوار شتد و بتا سترعت ختود را بته مدینته  می

کتترد و بتتا حتالتی غمنتتاک، بتتا دو ب کریتته بلنتد  یتتت رستاند. وارد مستتجدالنبی شتتد. صتدا را بتته 
 شعر به انتظار تلخ اهل مدینه پایان داد:

تتتتا تتتتم ِبهه ک  قتتتتام له ثتتتتربه ال م   یتتتا اهتتتتله یه
 

عی ِمتتتتتتدرار    تتتتتتادمه ِتتتتتتتله الحستتتتتتین  فه  ق 
تتتتتتتّره     صه  الِجستتتتتتم  ِمنتتتتتتته  ِبکتتتتتتربالءه م 

 
نتتتتا  تتتتی القه له تتتتتدار   َو التتتتّراس  ِمنتتتته  عه  ی 

 (.142ق: 1419)ابن طاووس،  
کشتته شتد. پتس فتراوان اشتک  حستین ای اهل مدینتها دیگتر در مدینته نمانیتد؛ زیترا _

کربال، در خاک و ختون غلتیتد؛ در حتالی بری ید. بدن حسین کته سترش بتر بتاالی نیتزه  در 
شتتد. بتتا اعتتالم ایتتن خبتتر، مدینتته یکمارچتته در عتتزا و شتتیون   بتته ایتتن شتتهر و آن شتتهر بتترده متتی

متاتم ستر  هایشتان را خراشتیدند، فریتاد های خود بیرون آمدند، صورت نشست. زنان از خانه
گریستند. دادند و بر مظلومیت حسین  و یارانش 

، متتادر شتتکیبا و صتتبور عبتتاس، ختتود را بتته بشتتیر البنتتین در آن میانتته شتتور و شتتیون، ام
ت «. برایم بگو بشیرا از حسین»رساند و فرمود: تجاعه گفتت: در ستور چهتار فرزنتد ش  بشیر 

کترد:  به بشیر خیره شد البنین گویم.نگاه ام به تو تسلیت می گفتتم »و دوباره تکترار  بشتیر: 
مامقتتانی، «)بتاد. از حستینم چته خبتتر آوردی؟ حستینم چته شتتد؟ فرزنتدانم فتدای حستتین

1350  :2 ،128.) 
کتتس مقتتّدم بتتود. آفتترین بتتر ایتتن البنتتین آری، بتترای ام ، وجتتود امتتام و مقتتتدایش از همتته 

گتتر فضتتیلت و ایمتتان و مرحبتتا بتته ایتتن ب رگتتواری و وفتتا، او بتتار دیگتتر رو  گفتتت: ا کتترد و  بتته بشتتیر 
کشتتته شتتدن چهتار فرزنتتدم بتترایم آستتان است.)شتتّبر،  ؛ 74، 1ق:  1409حستین زنتتده باشتتد، 

 (2،231:  1350مامقانی، 
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 ام البنین وزنده نگه داشتن یاد وخاطره عاشورا
گریتتته و نوحتتته ام ختتتوانی را وستتتیله و راهتتتی بتتترای فریتتتاد زدن بتتته مظلومیتتتت امتتتام  البنتتتین 

گذشتتت، عبیتتداهلل فرزنتتد  رگ یتتده بتتود. او چنانکتته انتتدکی پتتیشبیتتت ب و اهتتل حستتین تتتر 
نمود.  ، اقام  ماتم می«ها کشت  اشک»آمد و بر  برد و به بقیع می حضرت عباس را با خود می

گریه البنین حسرت و آرزوی آن را داشتت  گریست. ام آور، بر فرزندان خویش می ای حزن و با 
کتاش او و فرزنتدانش و همت  اهتل  شتدند، اّمتا امتام زنتتده  زمتین فتتدای امتام حستین متیکته ای 

 البنین از این حرکت چند هدف را در نظر داشت: بود. ام می
اّول: اقامتتت  عتتتزاداری بتتتر ستتترور شتتتهیدان، ریحانتتت  پیتتتامبر، امتتتام حستتتین، و ب رگداشتتتت و 

 تعظیم شعائر الهی.
رده بتردارد و شان پت : برای مردم از شجاعت امام و فرزندانش و همچنین از مظلومیتدوم

 با آنان بر تاریخ افتخار ورزد.
کربال و ستم که هر مخلتوقی از آن  سوم: اتفاقات  که بر آل پیامبر وارد شد و فجایعی  هایی 

کنتتد. گریتت  عتاطفی بیتتان متتی شترم دارد را بیتتان  کتترد. و  او ایتن مّهتتم را بتتا ایتن روش و در قالتت  
 داشت. غوت را اعالم میچنین، اعتراض خویش به وضعیت موجود و حکومت طا این

کتته بتتر همتت  امتتور اّمتتت تستتّلط  چهتارم: حاکمتتان ستتتمکار را رستتوا متتی ستتاخت. حاکمتانی 
گمتتراه متتی گتتذر زمتتان، حقیقتتت داشتتته، متتردم را  ستتاختند. پتتس  هتتا را وارونتته متتی نمتتوده، در 

 کرد. البنین با این روش، حّق و حقیقت را آشکار می ام
گناه پتتتنجم: متتتردم را علیتتته بنتتتی انگیختتتت و خونختتتواهی شتتتهیدان  انشتتتان برمتتتیامیتتته و 

 کرد. بیت را می اهل
کتتتربال بتتود، اّمتتا ام البنتتتین بتته بقیتتتع  ششتتم: بتتا آنکتتته متتزار حضتترت عبتتتاس و بتترادرانش در 

گرد آیند و ستم می که بر امام حسن و حضترت فاطمته رفتته بتود،  رفت تا مردم در آنجا  هایی 
ر در آن مکتان را برایشتان بازستازی نمایتد و برایشان یادآوری شود و خاطرات مردمان با پیتامب

کتته هتتم  گیتتری آنتتان را از موضتتع هتتای مستتلمانان صتتدر استتالم در دفتتاع از پیتتامبر و خانتتدانش، 
گاه سازد. گرفته بودند، آ  اکنون در این مقبر  مقدس جای 

کتربال  اش عبیداهلل بن عباس را بتا ختود متی هفتم: او نوه کته وی واقعت   آورد؛ بته ایتن ختاطر 
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کتربال را بترای حضو ر داشت. عبیداهلل شاهدی عینی و دلیتل و برهتانی زنتده بتود تتا متاجرای 
کودکتتان همستتن و ستتال او و نیتتز متتردان و زنتتان  متتردم و بتترای نستتل کنتتد و  هتتای آینتتده، روایتتت 

کنند.  ب رگسال نزد او اجتماع 

 البنین وفات ام
در  ،البنتتتین ستتترانجام، زنتتتدگی سراستتتر فضتتتیلت، مهتتتر، عاطفتتته و مبتتتارزه حضتتترت اّم 

کتربال بته پایتان رستید. آن بتانوی ب رگتوار پتس از حادثته جانستوز  حدود ده ستال بعتد از حادثته 
یتتدان  کتتربال، بتتار رستتالت سیاستتی و اجتمتتاعی ختتویش را در زنتتده نگتته داشتتتن حماستته جاو
عاشورای حستینی بته زیبتاترین شتکل ممکتن بته انجتام رستانیدتاریخ درگذشتت ایتن بتانوی 

کتاب نامداردر هیچ یک های معروف تاریخی و روایی نیامده است. سّن وی در هنگتام  از 
کتتاب ستتاره درخشتان مدینته؛ حضترت ام ، البنتین وفات نیز مشخص نشده استت. در 

هت.ق آورده شده است، بی آنکه به مدرک معتبری استتناد 70سال وفات آن حضرت، سال 
کتتتاب ستتید ال وفتتات ایشتتان را ستتال نستتاءالعرب نیتتز بتتا توضتتیحاتی، ستت َدهتتد. نویستتنده 

 هت.ق دانسته است.64
که عمتری را در راه عشتق بته والیتت اهتل گذرانتد، جتام زنتدگانی  بیتت سرانجام، زنی 

کته در زنتدگانی اش سراستر مهتر و عاطفته و  جاویدان نوشید و از غم دنیتا آستوده شتد؛ بتانویی 
که همسر شهید، مادر شهید و یکتی از پیتام ن ختونین عاشتورا بتود و رستانا مبارزه بود؛ بانویی 

کنتتتار  کتتترد. وی را در قبرستتتتان بقیتتتع و در  همتتته چیتتتز ختتتود را در راه ختتتدا، خالصتتتانه تقتتتدیم 
آرامگتتاه امتتام مجتبتتی، فاطمتته بنتتت استتد، بتته ختتاک ستتمردند. ستتّن او را در هنگتتام وفتتات 

 (37: 1382حدس زد. )آقاجانی قناد،  65تا  60توان میان  می

 البنین های ام کرامت
که درگتاهش پناهگتاه بتی البنین حضرت ام کستان و ناامیتدان  از زنان ب رگواری است 

اهلل، منزلتتتتتتی واال دارد و  باختگتتتتتان آل رو، نتتتتتزد مستتتتتلمانان و شتتتتتیعیان و دل استتتتتت. از ایتتتتتن
کرده کرامت که به چند نمونه بسنده می هایی از او نقل   کنیم: اند 
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 فرمود: اهلل العظمی حا  سیدمحمود حسینی شاهرودی می آیت .1
جنتتاب  هتتا، صتتد مرتبتته صتتلوات بتترای متتادر حضتترت عبتتاس متتن در ستتختی

 (140:ا1378)کبا ااخ  الا اگیرم.  فرستم و حاجت می می البنین ام

 فرمود: اهلل العظمی سیدمحمد شیرازی می . آیت2
کنتد:  بینتد و عترض متی هاشتم را متی شخصی در عالم مکاشفه، حضرت قمتر بنتی

کستتی متوستتل شتتوم تتتا حتتاجتم روا شتتود؟ حضتترت آقتتاا متتن حتتاجتی دارم؛ بتته  چتته 
 (142:ا1378)کبا ااخ  الا ا. البنین فرماید: به مادرم ام می

کتاب ام  نویسد: ؛ نماد از خودگذشتگی میالبنین نویسنده 
ای ترک زبان و حنفی مذه  به محله ما آمده بودند در میان آنان خانمی  خانواده

که ده سال از از دار نشده بتود.  گذشت، ولی هنوز بچه دواجش میبود به نام وزیره 
گفتنتد:چرا بته حضترت ام گفتت:  متوستل نمتی البنتین اهل محتل بته او  شتوی؟ 

گفتند: هرکس از غذای سفره کار سودی ندارد. به او  بختورد او را  البنین ام این 
کتن،  در پیشگاه خدا واسطه قرار دهد، خداوند دعایش را می پذیرد. تو نیتز چنتین 

کنتد و بته مبتارکی امشاید  ، نتام او را فاطمته البنتین خداوند دختری بته تتو عطتا 
گفت: متی پتذیرم بته شترط آنکته ایتن مطلت  میتان متن و شتما باشتد و  بگذاری. او 

گاه نشوند. شوهر و خانواده  ام از آن آ
 ای پوشتتانده  کتته صتتورت ختتود را بتتا مقنعتته فتتردا وزیتتره بتتا نگرانتتی و هتتراس، درحتتالی

 ای در منتتزل حاجّیته اّم عبتداالمیر آمتد. نخستتین مرحلتته از  وضتهبتود، بته مجلتس ر
گریته زن البنتین ذکر مصیبت ام هتا بلنتد بتود. بتا دیتدن  پایتان رفتته بتود و نالته و 

گریه زنان، دل وزیتره نیتز شکستت و غتم ختوان  هتایش اف ونتی یافتت. روضته حالت 
کتتترد. ، بتتترای بهبتتتودی بیمتتتاران دالبنتتتین پتتتس از شتتترحی دربتتتاره فضتتتایل ام  هتتتا 

کمتتتی از ختتتوراکی البنتتتین آنگتتتاه ستتتفره ام  هتتتا را برداشتتتت و  پهتتتن شتتتد. وزیتتتره، 
هایش جاری بتود، از منتزل ختار  شتد. او و شتوهرش آن غتذای  که اشک  حالی در

 متبرک را خوردند.
یتداد، رنت  چهتره وزیتره بته زدی متی گونته یک ماه پس از ایتن رو کته  گراییتد، بته  ای 

داد. شتتتوهرش او را نتتتزد پزشتتتک بتتترد. پزشتتتک  متتتی کارهتتتایش را بتتته ستتتختی انجتتتام
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گذشتتتت و او  گویتتتد: نتتتاراحتی متتی هتتتای او نشتتانه بتتتارداری استتتت. دوران بتتتارداری 
که مانند شمعی به خانه تاریک  دختری به دنیا آورد؛ دختری به دنیا آورد؛ دختری 

نتام نتوزاد را  البنتین خواست برای تبرک به نام ام آنان روشنی بخشید. وزیره می
کردنتتد و نتام نتوزاد را بشتتری ف اطمته بگتذارد، ولتی خویشتتاوندان شتوهرش مخالفتت 

کّفتاره پرداختت. کترده بتود،  کته یتاد  )شده یال اشا گذاشتند و وزیره به خاطر ستوگندی 
 (42:ا1375یال صاکی ا

هتا، بگتو مگوهتا و  در خانه معمواًل با درگیری دومبعد از درگذشت همسر اّول آمدن همسر 
کتته  دومهمستر  هتایی میتتان تبعتیض و فرزنتدان همستتر اّول همتراه استت. ایتتن درحتالی استت 
نه تنهتا اختالفتی ایجتاد نکترد، بلکته بتر مهربتانی در  در خانه امام علی البنین آمدن ام

 خانه و همدلی افراد خانواده اف ود.

 دخیلِک یا ام ُّ البنین
نواده و همتتراه ختتا« عبدالحستتین»قمتتری شخصتتی بتته نتتام  1415در متتاه ذی حجتته ستتال 

گذرانتتده بودنتتد، برمتتی کتته ختتار  از بغتتداد  گشتتت و در حتتال  فرزنتتدانش از یتتک ستتفر تفریحتتی 
کتار افتتاد. عبدالحستین  کته ناگهتان در میتان راه، ماشتین از  حرکت به سوی منزلشان بودند 

کنتد. متأستفانه خیابتان  کند، نمتی هرچه تالش می کارافتتادن ماشتین را پیتدا  توانتد عّلتت از 
گتتترفتن از دیگتتتران وجتتتود نداشتتتته استتتت. نیتتتز از عبتتتور  کمتتتک  و متتترور ختتتالی شتتتده و امکتتتان 

عبدالحسین متحیر و سرگردان ایستاده و همسرش نیز به عّلت تتاریکی جتاده و عتدم رفتت 
شود. در این اثنتا همسترش از خداونتد درخواستت  ها دچار ترس و وحشت می و آمد ماشین

کرامات او بر زب کرد به پاس حرمت ام که  گویندگان جتاری استت، بته آنهتا عنایتت البنین  ان 
گهتتتان متتتردی از راه متتتی کمکتتتی بتتته آنهتتتا برستتتاند. نا رستتتد و  نمتتتوده، بتتترای راه افتتتتادن ماشتتتین 

که شاید از وضعیت ماشین و تعمیر آن اطالعی داشته باشتد، بته  عبدالحسین با این تصور 
شود. اّمتا  تفحص میگوید هیچ مانعی ندارد و مشغول بررسی و  رود. مرد می سرا  آن مرد می

کته بایتد بتروی وستیله گیرد و می ای نمی نتیجه کنتی و بته راه  گویتد  کستل  ای بیتاوری و آن را ب 
 دهد. خود ادامه می
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کتترد: دستتتم بتته  همستر عبدالحستتین بتتا صتدایی محتت ون و دلتتی شکستته مرتتت  تکتترار متی
گرفتتتاری نجتتات بتتده. عبدالحستتین مجتتدداً  دامنتتت یتتا ام کتتار  البنتتینا متتا را از ایتتن  بتترای بتته 

کار می که صدای موتتور بلنتد  انداختن ماشین مشغول  شود و هنوز سوییچ را نچرخانده بود 
رفتت  آیدا آری، اتومبیل به سرعت بتاد متی شود و ماشین به بهترین وجه به حرکت درمی می

کالم را  تا اینکه به برکت حضرت ام البنین به منزل رسیدند. در راه همسر عبدالحسین این 
 کرد: م تکرار میمدا

ق ِک!قا قُایدَّ خ تَّ ق َّ ق(55وه.ق:ا1420خ  الا اا)کبا اقسربنیض
 البنینا دستم به دامانتا ای ام

 گیری نتیجه
گردیتتتد ایتتتن بتتتانوی ب رگتتتوار در  هتتتا و فضتتتایل ام از تحلیتتتل وبررستتتی ویژگتتتی البنتتتین روشتتتن 

ا بته رساندن پیتام عاشتورا بته متردم عصتر ختویش ستهمی شایستته داشتته استت او فریتادش ر
کبتری ینت   کته  گوش زمان رساند تا صدایش همچون صدای رستای ز باشتد . همچنتان 

کترد تتادر طتول تتاریخ از قیتتام  کتوهی برافراشتته، در برابتر بادهتای ستتهمگین ایستتادگی  ماننتد 
کنتد ام،حسینی حمایت نموده البنتین چته در زمتان  ازحقیقت و رسالت توحیتد محافظتت 

دت ایشان برای همسرش، زنی صمیمی، فداکار و بتا و چه بعد از شها حیات امام علی
را بتتر فرزنتتدان ختتود مقتتدم داشتتت و بختتش عمتتده محبتتت و  عفتتت بتتود. فرزنتتدان فاطمتته

کرد.به تربیت درست فرزند بتر استاس مکتت   توجته  بیتت اهلعالقه خود را متوجه آنان 
شتعر و حتدیث  در عصر خود یکی از زنان بتا فضتیلت، پرهیزگتار، عابتد، بتا تقتوا و در ،داشت

کتتربال، بتتار رستتالت سیاستتی و  ستترآمد دیگتتران بتتود آن بتتانوی ب رگتتوار پتتس از حادثتته جانستتوز 
یتدان عاشتورای حستینی بته زیبتاترین  اجتماعی خویش را در زنده نگه داشتن حماسته جاو
کته تمتام  شکل ممکتن بته انجتام رستانید، ایتن بت رر زن تتاریخ استالم در شتمار زنتانی استت 

که چ کنتد،  هار فرزنتدش بودنتد، در راه دیتن رهستمار جهتاد بتا امتام زمتانش میهستی خود را 
کتته امتتام زمتتانش را می  شناستتد و شتترایط زمتتان  معرفتتت او در شتتمار معتتارف اعلتتی قتترار دارد 

کتترد و  را درک می کتته چهتتار فرزنتتد استتت بتتا امتتام بدرقتته   کنتتد و همتته ماهیتتت وجتتودی ختتود را 
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 هتتار تتتا را بتترای دیتتن ختتدا و محتتض اطاعتتت هرگتتز نگفتتت یکتتی بتترای متتن باشتتد، بلکتته هتتر چ
کربال خبرهتا می کرد وقتی از حادثه  پرستید حستین  شتنید متدام می امام و رهبر با امام همراه 

 فاطمه چه شد؟
کتتوهی استتتوار و  یافتتت خبتتر شتتهادت چهتتار فرزنتتدش همچتتو  کتتربال و در او پتتس از حادثتته 

گفت: اینهتا ه بتاد، ایتن  مته فتدای حستینشکیبا، از خود جزع و فزعی نشان نداد. بلکه 
کامتتل او بتته  دارد. ام  ، بتته خصتتو  امتتام حستتینبیتتت اهلامتتر حکایتتت از اختتال  

اند؛ چنانکتته قصتتاید و  البنتین را زنتتی ادیتت  و شتتاعری فصتتی  و اهتتل فضتتل و دانتتش دانستتته
کربال و امام حسین مرثیه کربال شتهید  هایی در مورد شهدای  که در  و چهار فرزند خویش 

که معرفتت شدند سروده کتربال، بته قبرستتان بقیتع  آموز است  استت. ام البنتین بعتد ازحادثته 
گریتته  رفتتته و در رثتتای حستتین و یتتارانش و عبتتاس و دیگتتر فرزنتتدان مدیحتته و نوحه ستترایی و 

کتربال و آرمتان  می نمود و این خود ضمن اعتراض به وضع سیاسی و اجتمتاعی یتاد شتهدای 
کربال را زن و ارزش گتر چته جستم او در ختا ده میها و اهداف قیام  استت امتا رول  کداشتت، ا

آفتتاب زنتده نگتاه داشتته استت و  ینتام او را بته بلنتدا یمه ویمه و عظیرکبلند او و صفات 
او  انتد خ ماندگاربودهیه در تتارک اند ت شدهیترب ییها فاضله انسان ین بانویدر پرتو صفات ا

ه فضیلت و تداوم بختش راه امامتت در طول زندگی با برکت خویش، پیام رسان شهیدان را
کرد. کامل ادا   بود و رسالت خویش را به طور 
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 منابع
 ی صدا و سیما.ها ، قم: مرکز پژوهشها (. مادر فضیلت1382آقاجانی قناد، علی.) -
. تحقیتق محمتدابراهیم ةالصتحاب ةفی معرف ةتا(. اسدالغاب ابن اثیر جوزی، عّزالدین. )بی -

 وت: دارالشاب.بّنا و محمداحمد عاشور، بیر
 .ةفی تمیز الصحاب ةهت.ق(. االصاب1415حجر عسقالنی. ) ابن -
هتتتتت.ق(. تهتتتتذی  التهتتتتذی . تحقیتتتتق شتتتتیخ عتتتتادل احمتتتتد 1415حجرعستتتتقالنی.) ابتتتتن -

 عبدالموجود، شیخ علی محمد معّوض، بیروت: دارالکت  العلمیه.
 تا(. المناق . قم: عاّلمه. ابن شهرآشوب. )بی -
 ال . قم: رضی.الط َ(. عمد1362ابن عنبر. ) -
 الطال . قم: صدر. َهت.ق(. عمد1417ابن عنبر. ) -
 (. مقاتتتتتتتل الطتتتتتتالبین. تحقیتتتتتق ستتتتتتیداحمد صتتتتتتقر، قتتتتتتم: 1372ابتتتتتوالفر  اصتتتتتتفهانی. ) -

 شریف رضی.
. بیتتتتتتروت: دار ةو النهایتتتتتت ةهتتتتتتت.ق(. البدایتتتتتت1413ابتتتتتتو فتتتتتتداء، عمادالتتتتتتدین استتتتتتماعیل. ) -

 احیاءالتراق العربی.
تتتا(. تتتاریخ ابوفتتداء )المختصتتر فتتی ابنتتاء البشتتر(.  یابتتو فتتداء، عمادالتتدین استتماعیل. )بتت -

 المتبّنی. ةقاهره: مکتب
 تا(. معالی السبطین. بیروت: مؤسسه النعمان. الحائری، شیخ محمدمهدی. )بی -
 جا: شریف رضی. تا(. العباس. بی المقّرم، عبدالرزاق. )بی -
یه.ها ق(. قمر بنی1369المقّرم، عبدالرزاق.) -  شم،نجف اشرف: حیدر
 الشیعه. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. هت.ق(. اعیان1403، سیدمحسن. )امین -
 هت.ق(. المجالس السنّیه. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.1398امین، سیدمحسن. ) -
. تحقیتتتتتق م(. لتتتتواع  االشتتتتجان فتتتتی مقتتتتتل الحستتتتین1996امتتتتین، سیدمحستتتتن. ) -

 سیدحسن امین، بیروت: داراالمیر.
، بتتا تعلیتتتق ستتید محمدصتتتادق ةالعلویتتت ة(. سّرالسلستتلهتتتت.ق1381نصتتر. ) بختتاری، ابتتتی -
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 بحرالعلوم، قم: چاپخانه نهضت.
هتتت.ق(. قتتاموس الرجتتال. قتتم: مؤسستته انتشتتارات 1415تستری)شوشتتتری(، محمتتدتقی. ) -

 اسالمی.
(. تتتتاریخ و رجتتتال: شخصتتتیت و موقعیتتتت البنتتتین در استتتالم، 1386الجعفری،الزهیتتتر.) -

 .62میقات ح ،ش
 . بانوی ادب، حضرت ام البنین،ری: سمیع.(1394جعفر زاده، جلیل.) -
 .بیت هت.ق(. العباس. بیروت: مؤسسه اهل1401محمد. ) دخّیل، علی -
. قتتتم: البنتتتین (. ستتتتاره درخشتتتان مدینتتته حضتتترت ام1378ربتتانی خلختتتالی، علتتتی. ) -

 .مکت  الحسین
 قم: دفتر تبلیغات اسالمی.  (. ام البنین،1382سالکی، محمدعلی. ) -
. نجتتتف هتتتت.ق(. ابصتتتارالعین فتتتی انصارالحستتتین1341هر. )ستتتماوی، محمتتتدبن طتتتا -

یه.  اشرف: چاپخانه حیدر
(. تحقیتتتق شتتتتیخ محمتتتتدجعفر طبستتتی. قتتتتم: مرکتتتتز 1377ستتتماوی، محمتتتتدبن طتتتتاهر. ) -

 تحقیقات اسالمی سماه.
 نساءالعرب. قم: امیر. َسید البنین هت.ق(. ام1377سوی ، خطی  مهدی. ) -
 . بیروت: دارالمرتضی.عراءالحسینهت.ق(. ادب الطف او ش1409شّبر، جواد. ) -
 هت.ق(. علل الشرایع. نجف: حیدری.1385شیخ صدوق. ) -
 هت.ق(. رجال شیخ طوسی. نجف: رضی.1380شیخ طوسی. ) -
هتتت.ق(. رجتتال شتتیخ طوستتی. تحقیتتق جتتواد قیتتومی اصتتفهانی، قتتم: 1415شتتیخ طوستتی. ) -

 جامعه مدرسین.
 مسجد جمکران.(. تاریخ سیدالشهداء. قم: 1379صفایی حائری، عباس. ) -
 . التراق ءالحیا  البیت آل  : موسسه قم (. ق1417. ) فضل  بن ، حسن طبرسی -
تتتا(. تتتاریخ طبتتری. تحقیتتق محمدابوالفضتتتل  جعفتتر محمتتد بتتن جریتتر. )بتتی طبتتری، ابتتی -

 ابراهیم، بیروت: دار احیاءالتراق العربی.
برگتتتردان:  البنتتتین نمتتتاد از خودگذشتتتتگی. (. ام1375عبتتداالمیر انصتتتاری، محمدرضتتتا. ) -
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 موسی دانش، مشهد: آستانقدس رضوی.
ی ةبتجا: مک هت.ق(. نفس المهموم. بی1421قمی، شیخ عباس. ) -  .ةالحیدر
جتتتا:  هتتتت.ق(. اعتتتالم النستتتاء فتتتی عتتتالمی العتتترب و االستتتالم. بتتتی1404کّحالتته، عمررضتتتا. ) -

 مؤسسه رسالت.
کممانی. تهران: دارالکت  االسالمی1338کممانی، محمدحسین. ) -  ه.(. دیوان 
 هت.ق(. تنقی  المقال فی احوال الّرجال. نجف.1350مامقانی، شیخ عبداهلل. ) -
 هت.ق(. بحاراالنوار. بیروت: دار احیاءالتراق العربی.1403مجلسی، محمدباقر. ) -
تی، ذبی  -  .ة. تهران: دارالکت  االسالمیةهت.ق(. ریاحین الشریع1368اهلل. ) محاّل
 یمتان و االستتقامه، دار محبتیقتدوَ اال نیالبنت (. ام1382. )ید محمدتقیس ،یمدرس -

 .نیالحس
(. متتتترو  التتتتذه  و معتتتتادن الجتتتتواهر. برگتتتتردان: 1374مستتتتعودی، علتتتتی بتتتتن حستتتتین. ) -

 ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
 (. تاریخ یعقوبی. بیروت: دار صادر.1372یعقوب. ) یعقوبی، احمد بن ابی -




