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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال هفدهم، شماره اول

   51، شماره مسلسل 5931بهار 

 

 

 خوانش و بررسي روايات مربوط به خَيزُران، مادر امام جواد

 

 91/91/9011تاریخ تأیید:   03/99/9011 تاریخ دریافت:

 1*ناهيد طيبي         

     

 ويشااوندا  و ندديااا  اه اه   نقد دروني و بيروني روايات مربوط به خ

هااي تارياا ات تااري      هاي تاريخي را برطرف کند و گوشه اي ابهام تواند پاره مي

اي ات  آميختاه  را روشن ساتد. درباره مادر امام جاواد  تندگي معصوما 

اطالعات درست و نادرست در منابع تاريخي آماده اسات. ايان نوشاتار پا  ات      

ها، کنيه، تباار،   م استفاده شده در مقاله و بررسي نامترين مفاهي توضيح درباره مهم

، کوشيده است سه روايت اصلي ماا  تولد و مدفن خيدرا ، مادر امام جواد

گيري ات روش سانش    دربردارنده اطالعات درباره اين بانوي بدرگوار را با بهره

توا   يهاي تاريخي بررسي کند. اين سه روايت که با توجه به محتواي آ ، م داده

روايات  »، «روايت درخواست ابالغ سالم به بانو ات سوي امام کاظم»ها را  آ 

نامياد، باه لحاان ساند قاوت       «شناساي  روايت قيافاه »و  «والدت امام جواد

چنداني ندارد. با اين حال، بخشي ات مفاد روايت اول و سوم به دليل ه سويي با 

                                           
 و دانشجوي دکتري تاارخ  اهاب ت ا     و پژوهشگر و مدرس جامعة الزهرا 3سطح  *

 tayyebi110@yahoo.com؛ موسسه آموزش عالي تن  الهدي
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 رسد. پذيرش به نظر مي مفاد روايات معتبر و ديگر قراهن تاريخي، قابل

 ، روایات شیعي، نقد روایت.، خیزران، مادر امام جواد: امام جوادکليدواژگان

 

 مقدمه

مادران ائمه و جایگاه ویژه آناان در اافهاه تااریجي جواماال ا اممي ام اي ا  دیگاي        

موضوعات ذهن پژوهشگيان را به خود مشغول ايده ا ت و گویا نقش آنان در  نادگي و  

ي شجصیت ائمه، اهمیت چنداني نداش ه و پيداخ ن به نام و انیه آنان با ا  فاده گیي شکل

ا  منقوالت مشهور اافي به نهي ر یده ا ت. بير ي جایگاه مادران در  ندگي بشاي و باه   

هایي ا  ایان د ات را    ویژه پیشوایان و بزرگان در طول تاریخ، ضيورت و اهمیت پژوهش

اي به ناام مادرانشاان،    گذاري فيد یا طایفه مسلمانان، نام اند. در اافهه تاریجي روشن مي

خواندند  مي 9ابن آمنهاه وي را  به جهت تکيیم و تعهیم، ثبت شده ا ت؛ مانند پیامبي

نیز شهيت داش ند. گاه نیز بياي تحقیاي افايادي،    1ابناء فاطمهو ائمه معصومان اه به 

 المعزي ابن )عبیداهلل بن  یاد( و  بن ميجانهاخواندند مانند  آنان را با نام مادرانشان مي

 گي اهمیت نقش مادران در بُعد منفي ا ت. )شمي بن ذي الجوشن( اه این ان ساب نشان

اثي پژوهشي و مس قلي وجود ندارد اه این، ضيورت پيداخ ن  درباره مادر امام جواد

 ا ااب  ا  بجشاي  شاائ،،  نژاد قهيماني اند. بهاءالدین ها درباره وي را بیش ي مي به گزارش

 ا ت، مس قم جواد امام مادر و رضا امام به مادر ميبوط خود را اه آسماني مادران

. ا ات  ر اانده  چاپ به 9013  ال در مشعي ا   وي نشي خَ زُران و نجمه حضرت عنوان با

 اتروای بير ي به ام ي و درآمده نگارش به مشهورات تکیه بي صفحه، با 73 ا اب در این

 ائماه  ماادران   ندگاني و تاریخ. رود مي شمار به تألیفي اثيي واقال، در ا ت و پيداخ ه

 مسالمان   ناان  به طاور عاام باه  نادگي     اه آثاري یا و امامان مادران عنوان با آثاري در

 ا ات و  باانوان  درباره ایان  ا  مشهورات تألیفي آثار، این بیش ي اما 0ا ت، آمده اند، پيداخ ه

شود تا مادر  و بیش ي به  ندگي خود امام پيداخ ه مي رود مي ااشیه ر این آثار بهگاه بحث د
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، باه  ایشان. تحقی، ااضي، افزون بي بیان شيح ااال مج صايي ا  ماادر اماام جاواد     

پايدا د و پاا ا     خوانش  ه روایت ا اه مياز ثقل پژوهش دربااره ایان بانو ات ا ماي      

ه در شناخت بیش ي این بانو مؤثي ا ت، ا  جياج بير ي  ندي و داللي، نکاتي ا ا ي را ا

 خواهد ايد.

 شناسي . مفهوم1

 .نوبیهو  ولد اُمّ، مول ََّدهمفاهیم  ا نده در پژوهش ااضي، عبارت ا ت ا : 
 الف. موَلَّده

در  وصا   ایان  1ا ت. معيفي شده مُوَلََّدَهاي  جاریه جواد امام مادر در بيخي منابال،

طب، تعيیا   . به اار رف ه ا ت 5رضا امام این بانو و مادر ايبین مادران ائمه، فقط بي

 في ندان با و شود مي م ولد میان عيب در اه[ ا ت ]انیزي مولّده جاریه ا ب م قدم لغت:

همانناد   را وي و دهناد  غاذا ماي   را او خاود،  في نادان  غذاي اعياب با و یابد مي رشد آنان

 در والادینش  ااه  ا ات  انیازي  تلیده جاریه ه:نیز گف ه شد 6.انند مي تيبیت خود في ندان

دخ يي  مولّده بنابياین، 7.باشند خود )در االت آ ادي(  یس ه و او را به دنیا آورده قوم میان

 دور تلیده و همياه او نیست پدر یا مادرش اند و اسي جز ا ت اه در  ي میني  ندگي مي

  اده عجام  بامد  در اه گویند را اسي اثیي، تلیده بنا به نقل ابن.  ید مي خویش والدین ا 

 گویناد  اساي  به مولّده و شود تيبیت و اند رشد آنجا در شده، من قل عيب بمد به و شود

 انیازان  باین  در قیمات  اخا م   موجاب  خصوصیت این و 8آید دنیا به ا مم بمد در اه

 تارخ  در. آمده ا ت مي شمار به انیز بياي اُسن یک بودن، مولده ا اس، این بي. شود مي

 مولّاده  هارون، و باهلل القاهي مانند عبا ي خلفاي ا  بيخي مادر اه ا ت شده تصيیح تغداد

 غیاي  انیازان  باه  ا اممي  اکومت پایگاه تمایل گي نشان تواند ها مي گزارش این 1.اند بوده

 ميبه مياز خمفت ا م شمار فياواني ا  این انیزان ان قال یا و تاریخ اي ا  بيهه در عيب

 باشد.
 وَلَد ب. أُمّ

اصطماي فقهي و به معناي انیزي ا ت اه ا  موالي خاویش صاااب في ناد     ولد امّ
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شده باشد اه مطاب، فقه ا ممي، موالي وي دیگي ا، فيوش این انیز را ندارد. ا  آنجاا  

تواند مالک پدر و یا مادر خود باشد، انیز پا ا  ماي    اه في ند این انیز آ اد ا ت و نمي

تأایاد شاده    در روای ي ا  پیاامبي ااايم   93شود. مسي، ا   هم االرث پسيش آ اد ميه

 99وَل د( طلب في ند انید چيا اه در رام آنان بيات ا ت. ا ت اه ا  امهات اوالد )جمال أُمّ

 شود. در فيهنگ فقه ا ممي به این عمل ا  یمد گف ه مي
 ج. نوبيه

 آن، اهال  گاذرد و  نیل ا  میان آن ماي  ا ت و مصي جنوب در گف ه شده  ي مین نوبه

: نیز و «نوبیانند شما ا یيان بيتيین»: اه فيمود این نقل ا  پیامبي 91.اند نصياني همگي

 90.به اهمیت بيدگان این  ي مین دارد اشاره ،«بيادر گیيد نوبه اهل ا  ندارد بيادري اه هي»

 آن اهل مصي ا ت اه وبجن در و یال و پهناوري  ي مین نوبه»: نویسد مي اموي یاقوت

 مصاالحه   ال هي در ا یي 133 بي ار ال نوبه اهل با عفان، بن ... عثمان هس ند مسیحي

شامل مناطقي ا ات ااه    نوبه، خود  ي مین 91.«ا ت   وده را قوم این پیامبي و ايد

 مان، فايدي هام باه     بنابياین صحیح ا ت اه هم 95.ا ت ميیانام یکي ا  این مناط،، 

و  نوبیاه به ميیا منسوب باشد، چنانکه مادر امام جاواد در روایاات باا نسابت      نوبه و هم

 خوانده شده ا ت. ميیسیه

 آشنايي اجمالي با مادر امام جواد. 2

تصيیح شده و تيدیدي  به انیز بودن مادر امام جواد «»در تمام منابال، با تعبیي 

افزاید ایشان ا  خانادان ماریاه    مي ادتنها ابن عنبه درباره مادر امام جو 96در آن نیست.

را ذیال عناوان    .ق( نام امام جاواد  ها115اما ابن ابیب بغدادي )م 97قبطیه بوده ا ت.

و این با توجه به تقدم منبال  98آورده و به ابشي بودن مادر وي اشاره دارد «»

در   ن مادر امام جاواد یاد شده، داللت بي انیز و غیيعيب بودن وي دارد. ابشیه دانس

انار نسبت نوبیه و ميیسیه، بي اضطياب و یا تناقض روایات داللت ندارد؛  یيا هاي  اه در   

.ق( تنهاا   هاا 9313یک منطقه جغيافیایي، یعني شمال آفيیقا، قيار دارند. ابن شدقم )م بعد
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بودن اه با م أخي  91اند را رومي معيفي مي اسي ا ت اه بدون دلیل، مادر امام جواد

 وي و مجالفت این مطلب با منابال م قدم، وجهي بياي پذیيش آن نیست.
 مادر امام جواد الف. اسامي

اي درباره چيایي تعدد ا امي انیازان   ، ذاي مقدمهپیش ا  بير ي ا امي مادر امام

 ا  پاا  انیاز  و عباد  ناام  تغییاي  ا ا حباب  باي  هاي فقهي دیدگاه و روایات ضيورت دارد.

اماام   ااه  اناد  ماي  نقال   راره در روای اي ا   .ق( هاا 011الیناي )م  ت دارد.دالل خيیداري

هایي ايد ا  جمله اینکاه   بود،  فارش بيده فيوش و به اسي اه شغلش خيید صادق

 13.«اان  اطعاام  را او شیيین غذاهاي با و بده تغییي را نامش اي خيیدي بيده وق ي»: فيمود

پاا ا  خيیاد آناان را بیاان      تغییي ناام بيدگاان  فقها نیز با ا  دالل به روایات، ا  حباب 

 و ایله  این به این ا ت اه او بيده نام تغییي ا  حباب به اع قاد بيخي، اکمت 19اند. ايده

 در را او تغییاي ناام،   و اناد  ماي  فياماوش  را خاود   اجت  گذش ه و آغا  را جدیدي ایات

 الش عه اع ان صااب 11.اند مي را  بک رنجهایش و دردها دهد و مي یاري گذش ه فياموشي

در آن  ماان، هام    انیازان  نام بياي تعدد»نویسد:  مي اال مادر امام رضا شيح نیز در

 10.«ا ت آمده مي شمار به مس حب ها آن مالکان تغییي به توجه با هم و بوده م عارَ 

نُه نام در منابال ذاي شده اه بيخي تصحی  دیگايي ا ات و    بياي مادر امام جواد

 اش باه شده ا ت. این ا امي عبارتند ا :در ا  نساخ 

 معنااي  و باه  11در منابال م قدم لغوي و تاریجي با همین اعياب ضبط شده . خَيزُران؛1

هاي   اقه و محکم ریشه و روید مي روم و هند در اه ا ت گیاهي و نيم شاخه و گیاه ت ياه

 چیاز  هاي  باه  معماول  طاور  باه  شاکند؛ و  نماي  شدن خم با اه دارد پذیي انعطا  و ظيی 

 16داناد.  ا هيي آن را به معناي لجام اش ي  کاندار هم ماي  15.گویند خ یزُران پذیي انعطا 

 و شاود  ماي  دیده تيین منابال قدیمي بياي بانوان و به ویژه انیزان، در وص ، یا و ا م این

دارد  یايا   مُسامي  خاوي  و خُلا،  در انعطاا   و لطافت هم شاید و اندامي باریک بي داللت

 ماادر  این نام باياي . ايدند هاي آنان ان جاب مي  ا امي انیزان را بي ا اس ویژگيمعموال
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تصايیح شاده ااه     سرّ السلسالة العلوخاة  اما در ا اب  17ا ت شده ا  فاده نیز رضا امام

در بيخي ا   18ا ت ]نه مادر پدرش، یعني بانو نجمه[. مادر امام جواد

 11نامید. خ یزُران را او رضا امام و بود دُرَّه وي منابال نیز آمده اه ا م

ایان لغات در    03ا ت. بائک و جمال آن  پاره نقيه بیکه در لغت به معناي  . سبَيکَه؛2

را  نام اصلي مادر امام جواد اثبات الوص ةمنابال لغوي م قدم دیده نشد. نویسنده 

با توجه به ناام   01آورده شده ا ت. «»اما این نام در منابال دیگي با لفظ  09دانس ه 

ذاي اايده، یعناي    ابن ابیب بغدادي در انار نام مادر امام جواد اه دیگي  نان ابشي

 اه داد قوي توان اا مال مي 00«» و «»، «» ،«» هایي چون نام

 باه  ظااهي،  و ک اب  ا ت؛ چون باه لحاا    بوده امام مادر اَبَشي و اصلي نام  بیکه

دارد. الب ه این با عيبي بودن این نام هم منافاتي ندارد،  یيا مولّدات  شباهت مذاور ا امي

 ناام  ان جااب  امکان و  یس ند چنانکه بیان شد  نان غیي عيبي بودند اه در بین اعياب مي

 توان اا مال داد اه یک ا ام،  همزیس ي، وجود داشت و مي خاطي به ها، آن بین در عيبي

 هم عيبي باشد و هم غیي عيبي، با معناي م فاوت در هي  بان، مثل ناهید.

ر اد تصاحی     به معناي بانوي آرام و باوقار ا ت؛ اما اینجا باه نهاي ماي    01. سُکَينه؛3

  بیکه باشد.

اربلاي   05شد. به معناي گل ا ت و نامي ا ت اه بي بیش ي انیزان نهاده مي ريحانه؛ .4

در  06ذاي ايده ا ات.  ریحانهرا  یز جنابذي، نام مادر امام جوادبه نقل ا  اافظ عبدالعز

 07نیز فقط به نام ریحانه اشاره شده ا ت. فرائد السمط ن

  انگ  را دُرّ( .ق هاا 975م)هم ا ت. فياهیادي   به معناي بانوي ار شمند و بي . دُرَّه؛5

نیز گف ه شاده ااه    دَرَّهگيچه در بيخي منابال،  08.ا ت ايده معنا یگانه و لؤلؤ بزر  قیم ي

در بيخي مناابال،  . ا ت بیش ي دُرَّه ا  عمال ا ت اما به معناي بانوي نیکواار و صااب خیي

( .ق ها039م)اشعيي  عبداهلل بن  عد 01این نام بي دیگي ا امي بانو تيجیح داده شده ا ت.
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الً دره و ذر اا ما 13.نام نهاد وي را خ یزُران رضا امام بعد و بود ذر وي نام گوید اب دا مي

 دیگي باشند. تصحی  یک

، ايباان این لفظ در ا ب لغت عايب وجاود نادارد و تنهاا در صاورتي ااه       . حربان؛ 6

تثنیه اَيّ و اَيّي و به معناي  زاوار  (.ق ها073م)ا هيي  نقل به باشد، بنا ايیانتصحی  

دي در منابال با قاول مجهاول باه آن اشااره شاده و ابان خشااب بغادا         19و شایس ه ا ت.

یعني تا قبل ا  قين ششام چناین    11آورد؛ .ق( اولین اسي ا ت اه این نام را مي ها567)م

 توان این نام را  اخ گي یا مصحّ  بيشميد. نامي دیده نشده ا ت. ا  این رو مي

اي دیگاي   اه در هیچ ا اب لغ ي یافت نشاد و اا ماال دارد تصاحی  وا ه    . خورنال؛7

 10الثلج آن را آورده ا ت. و تنها ابن ابيباشد اه ما ا  آن آگاه نیس یم 

به معناي بانوي بيگزیده ا ت. اولین بار، اسن بان محماد قماي )م اادود     . صفيه؛ 8

 نوبیه ا ات  تقي[  بیکه محمد ]امام او مادر و»نویسد:  آورد و مي .ق( این نام را مي ها078

یافت نشد و به  جهنیهره در منابال، مطلبي درخور دربا 11.«ا ت جُهَنیه ا  صفیه به روای ي و

دانسا ه  اي  قبیلاه  ناام  لغت، جُهینه ا ب باشد. در جُهَینهر د وا ه جهنیه تصحی   نهي مي

 ا ت؛ چنانکاه  ذاي شده شاهد عنوان به «» تعبیي و شده

 جهیناه  شاده،   اه نیاز گف . «» هم آمده ا ت اه: ها المثل ضيب در

 ا  بجشاي  و باه معنااي   شاده  تبدیل نون به آن میم اه ا ت جُهمه مانند و جُهنه تصغیي

 به عباد ا بن صااب تعبیي به جُهانه ا یا جهنانه جاریه گوید قطيب. ا ت شب نیمه  یاهي

 15 .ا ت جُهانه تيخیم جُهینه و ا ت جوان دخ ي معناي

را ا  قبیلاه   اه اا ماال مادر اماام جاواد   گف ه ن یجه گيفت توان ا  مطالب پیش مي

در م ن موجود  «ا »جهینه خيیده باشند؛  یيا گيچه جُهینه ا م عَل م هم بوده، به قيینه وا ه 

تواند ا م عَل ام و یاا وصا  باه      ، اه به  بان فار ي ا ت، این وا ه نميتارخ  قما  ا اب 

د صفیه نیز به معناي لغوي خود باشد معناي جوان باشد و همان نام قبیله ا ت و امکان دار
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انیز ان جاب شاده ا  قبیلاه جهنیاه ا و باه تعبیاي        «جُهَنیه ا  صفیه»و در مجموع، مياد ا  

تي جهینه ا باشد اه در این صورت با مطالب صدر گزارش قمي تنااقض و تفااوتي     در ت

ت دوماي، صافیه   ندارد  یيا در این م ن نیز اب دا  بیکه نوبیه مطيح شده و  پا در روایا 

 نقل شده ا ت.

و منابال پسین، جملگي ا  ایان   16شود دیده مي تارخ  قماین نام نیز تنها در  . خُمصان؛9

 رضاا  و ا ات  باوده  دُرّه و خمصاان  او نام اه گویند و»نویسد:  اند. قمي مي منبال نقل ايده

ایاد باياي  ناان    نک ه قابل تأمل اینکه ب 17.«ا ت بوده نهاده نام خیزران را او السمم علیه

 الغاي  مايد شاکم  ا  عمال شود نه خمصان اه ااربيد آن بياي مذاي و به معناي  

ضبط شده ا ت اه  به جاي خمصان، نام  تارخ  قمدر تحقی، اخیي ا  ا اب  18ا ت.

به معناي د ، محل امن و پناهگاه ا ت و ا  نهي ظاهي وا ه، با ادبیاات عايب  اا گارتي ا     

 11خمصان ا ت.

باي   ا  نُه ا م یاد شده، خ یزُران، نامي ا ت اه با ا  ناد به منابال موجود، امام رضا

ر د نام وي به هنگام خيید  بیکه بوده ا به دلیل همجواني این   این بانو نهاد. به نهي مي

توان آن  نام با ا امي دیگي انیزان ابشي ا اه معادل معنایي آن در عيبي دُرّه ا ت و نمي

جداگانه دانست.  کینه، تصحی   بیکه ا ت و ذر نیز تصحی  درّه. دو نام ايبان  را نامي

شناخ ي دارند؛ چون هم در لغت عايب معناا    هاي  بان و خورنال در جاي خود نیا  به بحث

 تارخ  م ن ها اشاره ايده ا ت. صفیه در ندارند و هم تنها یک منبال نه چندان م قدم به آن

اي لغوي خود باشد نه ا م عَل م؛ چون در منابال بعدي، در بین ا امي تواند به معن نیز مي قم

تثبیات   شود. بنابياین، دو یا  ه نام بياي مادر امام جاواد  ام ي دیده مي مادر امام

شود به این معنا اه به هنگام خيیداري  بیکه )و یا دُرَّه( بوده اه پا ا  ا دواج با امام  مي

 رضا خ یزُران نامیده شد.
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 کنيه بانو ب.

و منابال پسین، جملگي ا  وي نقال   53ا ت ايده ذاي الحسن ام را وي انیه تنها طبيي

 51ر د تصحی  باشد. اه به نهي مي آمده الحسین امانیه  السمط ن فرائد الب ه در 59اند. ايده

 ج. مليت و تبار بانو

تاوان مصايي    بنابياین مي 50قبطیه دانس ه ا ت؛ ماریه خاندان ا  ولدي ام را الیني وي

 بودن نوبیه و ولد ام به( .ق ها190م)مفید  بودن بانو را با توجه به این نقل مطيح نمود. شیخ

ولادي ا  خانادان ماریاه     .ق( نیز وي را ام ها163شیخ طو ي )م 51.ايده ا ت تصيیح بانو

 فظل با را اطمعات بقیه بودن، ولد ام جز به نیز( .ق ها538م) نیشابوري ف ال 55دانس ه ا ت.

 ایشاان،  باودن  ولاد  ام باي  با تصيیح الموال د تاج در (.ق ها518م) طبي ي 56آورد. مي «»

 ، افزون بي بیان ا اامي الوري اعالم در وي 57.ا ت قبطیه ماریه خاندان گوید اه وي ا  مي

نیاز   طالا   مناقا  آ  اتاي  و در  58اناد  مي بیان تصيیح به را وي بودن ، نوبیهمادر امام

 51منابال پیشین، گيد آمده ا ت. مجموعه مطالب

رغم اخ م  در ا امي بانو، در  آید اه علي گف ه به د ت مي ا  مجموعه اطمعات پیش

ولد بودن و هویت خاندان وي تيدیدي نیست؛ او انیزي قبطاي ا  شامال آفيیقا ات ا      ام

هي . اماا در اینکاه وي ا  اادامین منطقاه و شا     خاندان ماریه قبطیه، انیز پیامبي اايم

آفيیقا ت، اخ مفاتي وجود دارد. گيچه تعابیي م عددي مانند نوبیه، ميیسیه و ابشیه درباره 

ملیت بانو وجود دارد، این تعدد باه اع باار مماهاات م عادد ا ات و باا دقات عمیا، و         

توان به ن یجه وااد ر ید و نک ه راهگشا این ا ت اه بیش ي مناابال،   بندي منطقي مي جمال

ا ااه مَقُاوق،ا، پادشااه مصاي و       ن ماریه قبطیه، همساي پیاامبي ااايم   وي را ا  خاندا

بنابياین، قبطي و آفيیقایي باودن   69اند. ا دانس ه  63ا کندریه به آن اضيت هدیه ايده بود

 او قطعي ا ت. اما مناط، مذاور در منابال، عبارتند ا :

 (نوبه ) . منطقه1ج/

 مادر مانند ائمه، مادران ا  دیگي بيخي بياي و ا ت نوبه اهالي ا  بانویي معناي به نوبیه
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 ا ااب  در 61.ا ات  نقل شاده  این ان ساب نیز، و امام عسکيي هادي امام و رضا امام

 ا ( عمودي صورت به) مم د اي ا ت منطقه نوبه بمد» ا ت اه: آمده النوتة فوق العالي السدّ

بوده و مقسم بین مصي و  ودان  جغيافیایي نامي نوبه المه و خيطوم شمال تا الفا بیابان

 نوباه  والیات  و»: نویسد نوبه مي درباره خود، سفرنامه در( .ق ها189م)خسيو  ناصي 60.«ا ت

 آنجاا  اوّل ااه ا ادّش   به  ي و ا ت مصي والیت ر د، صحيا به چون و ا ت، اوهس ان

  مین آن پادشاه و ا ت نوبه والیت جنوب،  وي باالتي آن ا  و گویند ... مي ا وانا ر د  

 گف ه شده اميو ه 61.«باشد تي ایي ایشان دین و باشند پو ت  یاه آنجا ميدم و ا ت دیگي

 القصي مي ي پا گاه در اه پادگاني شده و با  گف ه 65.ا ت  ودان بمد ا  والی ي نوبه نام

  اي مین  ،مااریا  و ایال  ایالت آن ا  بعد و داد مي تشکیل را نوبه دروا ه اه داشت وجود

نقل مناابال   به توجه با نوبه، جغيافیایي موقعیت بياي مجموع در 66.داشت قيار ،وبدهن قدیم

 دراي  اقلیبیا، ناایاه  و تونا  وي به آفيیقا در شهياي شود: تصور مي جغيافي،  ه مکان

امکان اینکاه باانو    67.مصي جنوب در و یعي و منطقه ( يخ دریاي) تهامه دریاي نزدیکي

ا اه بین اهالي نوبه و اکومت ا ممي تنهیم شاده    ده بقطمعاهمصيي باشد و بي ا اس 

 ا در نوبه به فيوش ر یده باشد،  یاد ا ت. 68بود

 (. منطقه مريس )2ج/

 مصيِ ميدم،»: نویسد مي عبا ي، خلیفه هادي، مو ي اخبار اي ا  شمه ذاي مسعودي در

  ي میني گویند»: نویسد ميامیيي  61.«اند نهاده نام مَيیسي نوبه، دیار تا را صعید اعمي

  اوي  ا  مَيیسیه به مو وم باد و دارد نام مَيیا شود مي م صل ا وان به نوبه بمد ا  اه

 خلیفاه  هاادي،  باياي  مصاي  عیاوب  بیاان  هنگام به 73.ق( ها979)م دأب ابن. و د مي آن

 هآمد العيب لسان در 79.«ا ت آورده را آن نیز مسعودي اه گف ه  جن باد این ا  عبا ي،

بادهاي  و دارد قيار ا وان مجاور اه ا ت هاي نوبه تيین قسمت پایین ا  مَيیا»اه:  ا ت

 ایان  باي  بناا  71.«گویناد  ماي   جن ميیسي  بان به ميیا و د و ميدم معيوفي در آن مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 51، شماره مسلسل 5931سال هفدهم، شماره اول بهار           

 

 

 

 

 

981 

 نفایا  و ن باي  مَايیا »: گوید( .ق ها565م) فندق ابن. ا ت نوبه ا  جزئي مَيیا  جن،

 دو به هاي  نسبت نوبه و در ا تاي  جزیيه نام ميیسة اند گف ه بعضي و ا ت نوبه بمد ادني

 .«ا ت  و ميیسي

 یاابیم ا   درماي  شود، مي دیده هم دیگي م عدد منابال در اه هاي مذاور، نقل به توجه با

 و گفات  تاوان  مي هم ميیسیه باشد نوبه اهل اه بانویي به اُل، و جزء عمقه و مجا  باب

 هي مصداق، در و ندارد وجود تنافي الميیسیه خ یزُرانو  کینه النوبیه  یا النوبیه  بیکه بین

 در  ايح  اباي  نک ه قابل توجه اینکه عبداهلل بان  اعد  . هس ند جغيافیایي منطقه یک ا  دو

 ایان  ا  گيفت؛ نوبه ف ح به تصمیم وي شد. گماش ه مصي والیت به عفان بن عثمان  مان

 و درآورد تصاي   به را نوبه  ي مین و ايد روانه يعام بن عقبه فيماندهي به  پاهي روي

 بود، معيو  بقط به اه صلحي، قيارداد  يانجام و رفت پیش  ودان،  ي مین در دنقله، تا

 مالیات معناي وا ه بقط در اصل، یوناني ا ت و در فيهنگ اقوقي ا مم به. بست آنان با

 دوران در مادتي  ا  پاا  و  االه،  هاي  اه ا تا غمم   و انیز ا  اعم  بيدگان ا  ا  م شکل

  ماان  در نوباه  شد. بنابياین، مي ادا نوبه اهالي  وي ا  بار، یک  ه  ال هي عبا ي مهدي

 مولََّاد  شد، مي م ولد آن در را اه توان اسي مي و رفت مي شمار به ا ممي بمد ا  عثمان،

 ا   َان دي  به ،المغرب و مصر فتوح ا اب در( .ق ها157م)عبدالحکم  ابن. دانست مولََّده یا و

باا   70ايده ا ات.  اشاره مسلمانان بياي  االنه بيدگان، ار ال نامه، درباره یک پیمان م ن

توجه به این م ن، اضور انیزان نوبي در شبه جزیيه و نوبي بودن ماادر بيخاي ا  ائماه و    

 خلفا قابل توجیه ا ت.

 (. منطقه حبشه )3ج/

 اهمیات  ااائز   مااني،  تقادم  علت به او، ي ا اه اثي ابن ابیب بغداد چنانکه گف ه شد،

 اه   بین 71آورد. مي« ابناء الحبشیات»نام امام جواد را ذیل  دانس ه، ابشیه را ا بانو ا ت

 بيقيار ا ات؛  مصداقي  ا گاري ا ت، نوبه نزدیکي در اه ابشیه، و ميیسیه منطقه نوبیه،
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 بامد  ا  ماا،  نهي مورد  مان در همنطق این و هس ند جغيافیایي منطقه یک در هي  ه  یيا

 و شاد  ماي  محساوب  مولّاده  آمد مي دنیا به آن در اه في ندي و رفت مي شمار به ا ممي

 دارد. را منطقه  ه هي به ان ساب قابلیت

 د( مدفن بانو

و محل دفن وي  اات ا ت اماا   منابال تاریجي درباره  مان رالت مادر امام جواد

ا با وجود اصيار مأمون بي   رضا امام باشد،  یيا مدینه در وي باید قبي شواهد، بي ا اس

 و همساي  به مايو رفات و   مدینه اینکه خانواده آن اضيت به همياه ایشان باشند ا تنها ا  

الب ه مياوم معيو  الحسني، بي خم  مشهور، باي  . به همياه خویش نبيد را خود في ندان

 75را نیز همياه خود به ميو بايد  واد، في ندش امام جاین اع قاد ا ت اه امام رضا

 اه در اال ااضي، دلیلي بي این ادعا وجود ندارد.

 . خوانش و بررسي روايات مربوط به مادر امام جواد3

به نقل ا   هاي شجصی ي مادر امام جواد در منابال موجود، نام، انیه، ملیت و ویژگي

ولد باودن و   آید نه روایت؛ و ام مورخان و صاابان آثار ا ت و گزارش تاریجي به شمار مي

گویي در اامم   هاي اخ صاصي او ا در قالب پیش  ان ساب به خاندان ماریه قبطیه و ویژگي

ا در امم معصوم دربااره ایان     و یا در  جنان امام رضا و امام ااظم پیامبي

شاده   شود. این روایات به تيتیب  ماني در  ه موضال و  مینه تاریجي مطايح  بانو دیده مي

 ا ت:

 و اماام جاواد   بي امامت اماام رضاا   ا روایت ميبوط به تصيیح امام ااظم

 ؛پیش ا  خيیداري مادر امام جواد

و تکايیم ماادر ایشاان ا   اوي اماام       ا روایات ميبوط به شب میمد اماام جاواد  

 ؛رضا

و اتهاام باه ماادر وي و جيیاان      ا روایت ميبوط به تيدیاد در ن سَاب اماام جاواد    

 شنا ان. فهقیا

 اماام  ماادر  جایگااه  و درباره شجصایت  روایت این  ه پژوهش و خوانش اانون بياي
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 اپا   و شاود  مي بير ي داللت و  ند نهي ذاي شده، ا  ، اب دا اصل این روایاتجواد

 .شود مي ا  جياج روایت ا  دهد، اه آگاهي درباره ایشان را افزایش مي مهمي نکات

 اخمقي و تاریجي روایات ا  بسیاري مانند این روایات، اه ا ت ضيوري نک ه این ذاي

 باه  و داشت تمياز ها آن تاریجي  مینه و مح وا بي باید بیش ي و ندارند مطلوبي  ند دیگي،

 معيفاي  بي را خویش همت بیش ي رجالیون اه چيا وانهاد را ها آن نباید  ند، ضع  محض

 باه  و اناد  نشاده  ثبت فقهي غیي راویان د،و در اغلب موار گذاش ند مي فقهي روایات راویان

 در غیي فقهي، روایات راوي اگي عبارت دیگي، به. روند مي شمار به مجاهیل ا   بب همین

 صاورت  در و یافت توان مي رجالي منابال در را او نام بود، فقهي روایت راوي دیگي موضعي

 .شود مي مع بي هم تاریجي روایت آن وي، توثی،
 به مادر امام جواد  غ سالم امام کام ( درخواست ابال1/3

، در مسیي  في به مکاه باا   پیش ا  ورود خ یزُران به منزل امام رضا ااظم امام

پا ا  خود  درباره امامت علي بن مو ي 76یکي ا  اصحاب خود به نام یزید بن  لیط

وي پا ا  امام رضا تصيیح اايده و ا  ماادر     جن گف ه و ا ي به امامت امام جواد

 بان  نصّ بي امامت علاي » جن به میان آورده ا ت. این روایت در بیش ي منابال، در بجش 

الیني  الکافيتيین منابال این روایت،  قدیمي. ا ت آمده «و امام جواد اليضا مو ي

هاایي در ا اناد و الفاا ، در     .ق( ا ت اه با تفااوت  ها089ابن بابویه )م االمامة و التبصرةو 

 :نویسد اند. الیني مي و منابال بعدي ا  این دو منبال نقل ايدهمضمون یکسانند 

احمد بن مهران از محمد بن علي از ... از عماره جرمي از يزيد بن سليط نقل 

کاشرر ح حترررو ابرريابرا يح  امررا   عُمررره اراکه کرر  کرررک کرر  ات  هررام    ررامي

 رح   را   قربانا  ررک ، ايرن زمرين   »[ را کر راه مک  کيد ، عرض کرک م کاظح

اي يزيرد  وري برار     »فرمريکم   اما  فرميکم ... بعد اما  «مان د ما معرفا کارند؟

کي ر از اين مکان عبير خيا ي کرک ت ب  زتکي با تي  علي بن ميسي[ مالقراو  
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ک ي.  ر  اه ات را کيدي از طرف من ب  ات مژکه بده ک  خداتند وي را فرزندي  مي

کر    ا  مالقاو با وي از اين قترايا   قد  ع ايا خيا د کرک ت ات مبارک ت خيش

ک د ت وي )اي يزيد ( کر مالقاو  اطالع خيا د کاک ت اين مطالب را با وي باز ي مي

اي ک  اين غال  از تي م يلد شيک از خاندان ماري  قبطير ، مراکر    خيک ب ي جاري 

 .«ابرا يح، فرزند رسيل خداسا؛ ت ا ر ويانس ي سال  مرا  ح ب  تي برسان

 ييدم پر  از  ششر ن زمران حتررو ميسري برن جعهرر  مرر   ن          راتي

ت ري، فرمريکم    [ مالقاو کرک ، تي قبرل از  هرا  حترو[ با علي  بن ميسي

قربانا  رک  اخ يار کر کسا شماسرا  » ه حم  «ميل نداري عمره ب  جاي  تري؟»

 برد يح  را خرجرا  اي کر   بردتن  سبحان اللَّ   مرا ». فرميکم «اما من خرج راه ندار 

. ما از مدي   بيرتن رف  ، ب  طرف مک  حرکا کررکيح. کر ايرن   «ک يح نمي عيواک

اي يزيد  »کرکيح رسيديح؛ فرميکم  ت ي مي    ا  ب   مان محلي ک  با پدرش  ها

 هر حم   .«اي؟ مالقراو کررکه   را عمي ايرا  ت  مسراي ان  فرراتان  وي کر ايرن جرا،  

امرا  ن جارير ،   »فرمريکم  ؛ ت سپ  کاس ان را براي  ن ج اب نقرل کررک .   « ري »

 .«  يز نيامده اسا ت  ر  اه  مد سال  ات  اما  کاظح[ را ب  تي خريا ح رسرانيد  

کر ايرن سرال،    پ  از اين، حرکا کرکيح وا ب  مک  رسيديح. حتررو رارا  

جاري  ميرک نظر را خريد ت ات پ  از  شش ن زمران کيورا ي برارکار شرد ت  ن     

 77فرزند را  ترک.

دربااره اماام    قات یزید بن  لیط باا اماام و ناص اماام اااظم     شیخ مفید تنها مم

 78داش ه باشد. آورد، بدون آنکه  جني ا  مادر امام جواد را مي رضا

 بررسي سند

گيچه دربااره او گف اه شاده ا ات:      71ابن غضائيي، اامد بن مهيان را تضعی  ايده،
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اي  لقاب ا ات و قيیناه    محمد بن علي به طور مطل، و بادون  83.«»

بياي تشجیص وي نیست. ا  ابوالحکم ارمني و عبداهلل بن ابياهیم نیز در منابال رجالي هیچ 

اطمعي در د ت نیست اه الب ه ا  فيدي به نام عبداهلل بن الحکم االرمني در منابال رجالي 

شاد و  یاد شده ا ت اه معلوم نیست با ابوالحکم یکاي با  89ميتفال القولو  ضعی با وص  

دهد. یزید بن  لیط، گيچه در منابال م أخي به علم و فقه و  در هي صورت قوتي به  ند نمي

اش مشجص شده  ورع مدح شده، اما توثی، خاص در منابال م قدم رجالي ندارد و فقط طبقه

 در مجموع،  ند این روایت ضعی  ا ت و باید به بير ي داللي آن پيداخت. 81ا ت.

 در اين روايت ر امامنکات مهم مربوط به ماد

 اال قبال ا  خيیاداري انیاز      99، ادود ممقات یزید بن  لیط با امام ااظم .1

 صورت گيف ه ا ت؛  یيا بنا به نقل شیخ مفید، این ممقات در  ال رالت امام ااظم

 ا  پاا  او و»گویاد:   و اگي بي ا اس تعبیي یزید بن  الیط ااه ماي    80بوده 980یعني  ال 

را یک  ال قبل ا  تولد  ، ورود بانو به خانه امام رضا«شد باردار تاهياو  مان گذش ن

خيیداري شده و فاصله ممقات یزید با امام  911( بدانیم، وي در ادود  ال 915في ند )=

 شود.  ال تجمین  ده مي 99یا  93و خيیداري خ یزُران ادود  ااظم

 ، تصيیح دارد.بي نسب و تبار انیز ا  خاندان ماریه امام ااظم. 2

خواهد در صورت امکان پاا ا  ممقاات ایان     ا  یزید بن  لیط مي امام ااظم .3

 .«اگي او را دیادي  امم مايا بي اان    »انیز،  مم وي را به او بي اند؛ ایشان فيموده بود: 

گوید اه خود  مم پادرش را باه انیاز     به وي مي نک ه جالب این ا ت اه امام رضا

ر د و یا مانعي باياي   معناي آن ا ت اه یا عمي یزید به دیدار بانو نمي ر اند و این به مي

 «»ندارد  یيا ایشان نیز باا   آید؛ و این منافاتي با  جن امام ااظم دیدار به وجود مي

 شود. اند اه در صورت عدم تحق، شيط، جزاء نیز  اقط مي شيطیه امي مي

بل ا  خيیداري بانو خ یزُران و د ت ام نیز ق ممقات یزید بن  لیط با امام رضا .4
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 رخ داده ا ت. یک  ال قبل ا  تولد امام جواد

بوده و ممقات یزید  915بنا به قول مشهور در دهم رجب  ال  تولد امام جواد .5

تاوان ا    اداقل یک  ال قبل ا  آن بوده ا ت. به عباارتي ماي   بن  لیط با امام رضا

ماادر اماام    911 ال ممقات( بيداشت ايد اه ادود  ال  تعبیي یزید )خيیداري در همان

 به دنیا آمد. خيیداري شد و در فاصله انداي، امام جواد

ا  محماد بان    و روای اي ا  پادرش   ع ون اخبار الرضاشیخ صدوق نیز در ا اب  .6

اسن بن اامد بن ولید و ا  چند طيی، دیگي، دربااره ممقاات یزیاد بان  الیط باا اماام        

آورد ااه باا    ماي  و نصّ وي بي امامت امام رضا نیز مو ي بن جعفيو  صادق

وگوها، تشابه دارد اما اخ م  بسیار هم باین   روایت مذاور، در فضاي ممقات و نوع گفت

شود  دیده نمي شود؛ در این نقل صدوق هیچ اطمعي ا  مادر امام جواد ها دیده مي آن

 81یا گزارشي ا  یک ممقات دیگي ا ت. اه یا به علت اخ صار در نقل روایت ا ت و

، و انیزي ا  خاندان ماریه قبطیاه، همساي پیاامبي    طب، این روایت، مادر امام

 مم معصوم دیگاي   اي ا ت اه معصومي مانند امام رضا داراي چنان جایگاه بيجس ه

گاویي   اند؛ و ا ا ااً خباي ورود ایان باانو، پایش      را به وي ابمغ مي یعني امام ااظم

 گي ان جاب وي بي ا اس اکمت و گزینش الهي ا ت. شود و این نشان مي
 شب والدت و توصيف مادر امام جواد ( جريان2/3

 دیاده  اضيت آن مادر درباره مفیدي مطالب ها آن در اه جواد امام والدت روایات

 ا اپ  آمده و ،الوص ة اثبات، (.ق ها016م)منسوب به مسعودي  ا اب در بار شود اولین مي

ابان   مناقا  . شاود  دیاده ماي   (پانجم  قاين  م)عبادالوهاب   بان  اسین المعجزات ع ون در

 درباره خاصي مطلب اما را نقل ايده، امام والدت ماجياي نیز( .ق ها588م)شهيآشوب 

 اه امام ا ت شده نقل ،جعفي بن مو ي دخ ي اکیمه، ا  ماجيا اصل. ندارد ایشان مادر

 اتاق در اضور داش ه باشد و جواد امام میمد شب خواهد تا در مي اکیمه ا  رضا

نیز در این روایت  تولد ایفیت داش ه ا ت و اضور اتاق در پشت در امام اند. روشن چياغ
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 اجماال  با قبلي ا اب دو و در شده ابن شهيآشوب ذاي مناق  شود. این مطالب در ذاي مي

 ،جواد امام مادر به ميبوط بجش بي تمياز با مذاور، نقل دو اما. شود مي دیده بیش يي

 چنین ا ت:

   الف. اثباو اليصي 

 سال رمتان ماه نيزک ح جمع  شب کر [جياک تي  اما  ک  شده رتايا ت

م فرمريک  اصرحاب   بر   شرب   ن [ کرراا  اما  ابيالحسن ت  مد کنيا ب  591

 ت کريا اسرا  شرکاف ده  عمرران  بن ميسي مان د ک  شد م يلد من براي فرزندي»

 ت پراک  کر   حرالي  کر را فرزندش شد، پ  وقدي   ترک کنيا ب  را ات ک  کريما

81.« فريد بيک مطهر
 

 ب. عيين المعجزاو

 ب  اما  رارا »عبدالرحمن بن محمد از کليح بن عمران نقل کرک ک   هام 

بر   ». فرمريکم  « ه ح از خداتند کرخياسا ک يد وا فرزندي بر  شرما ع ايرا ک رد    

 ن راه کر     .«عطا فرمايد ت ات تارث مرن خيا رد بريک   راس ي ک  مرا يک فرزند 

 مانا فرزنردي برراي مرن    » مفرميک اصحاب  ب  راا ابيجعهر ب  کنيا  مد اما 

م يلد شد ک  شبي  ميسي بن عمران، شکاف ده کريا اسا ت شبي  عيسي بن مرريح  

86.«اسا ک  ماکرش وقدي  شد ک  پاک مطهر  فريده شد
 

 بررسي سند

اند و اسین بن  آورده و ا امي راویان آن را بیان نمي «»ا با لفظ نویسنده، روایت ر

 آورد اه ا  مجاهیلند و تنها همین روایت والدت امام عبدالوهاب نیز نام دو راوي را مي

 ا  آنان نقل شده و نام آنان در منابال رجالي نیست؛ بنابياین  ند روایت ضعی  ا ت.

 ايترو محتواي اين دو در اساسي نکات

نقال شاده    جاواد  اماام  ماادر  درباره رضا امام اه ا  «» تعبیي .1
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ا ت؛ به اشکال مج ل  و به طاور هماه جانباه ماورد جسا جو و اااوش قايار گيفات و         

 ع اون  و کاافي  تنهاا در  ناه  ا ت؛ مشجص شد اه در منابال روایي و تاریجي م قدم نیامده

 م قدمان نهيات جمال به بعدها اه ابن شهيآشوب،  مناق بلکه در ،ارشاد و الرضا اخبار

 شود. نمي نیز دیده پيداخ ه ا ت،

گف ه  جواد امام والدت شب در  جن این آن، صدور و مطلب صحت فيض بي .2

ا اه روایات آن در  جواد امام مادر  اخ ن مبيا و تقدیا در االي اه بحث ا ت شده

 ا  عُماي شايی  اماام    پانجم  و بیسات  هماا  گیايد ا در   بجش پسین مورد خوانش قيار مي

 صیغه به باید باشدشنا ي  قیافه جيیان به اشاره اگي «»فعل  و و اف اد اتفاق جواد

شد نه ماضي؛ مگي آنکه گف ه شود این امي، مس قبل محق، الوقوع ا ت  مي آورده مس قبل

 ا ت.اند، به صیغه ماضي آورده شده  و چون ائمه علم به اخبار آینده داش ه

 منبال دو این تنها در بياي مادر امام جواد دیگيي وص  فوق، مطالب بي افزون .3

 آورده ایان باانو   بياي «»وص   الوص ة اثبات در بار اولین وجود دارد؛

نقال شاده    «» به «»وا ه  افزودن همین تعبیي با المعجزات ع ون در  پا و 87شده

اناد و هایچ منباال مع باي و      نقل ايده منبال دو این ا  نیز دیگيان و مجلسيعممه  88.ا ت

با ا ناد صحیح  مذاور تعبیي در منابال م قدم، 81.مشجص دیگيي به این مطلب اشاره ندارد

بنابياین، با این روایت  13.ا ت رف ه اار به اضيت خدیجه و ميیم بياي اضيت

 هاي دیگي م مياز شد. گزارشتوان به معيفي بانو پيداخت و باید بي  نمي

 شناسان و تکري  مادر امام جواد ( روايت قيافه3/3

اي در ان سااب اماام    در منابال بسیاري، روایاتي با این مضمون نقل شده ا ت اه عاده 

را  تيدید ايدند اه به طور طبیعي اتهام و اف يا بي مادر امام به امام رضا جواد

و طبي ي ا  جملاه م قادمان و ميجاال نقال بقیاه مناابال       آورد. الیني، شیخ مفید  پیش مي

تاریجي، روایي و اممي در بیان این ماجيا هس ند. ا  این رو خوانش روایت را با این  اه  

 : نویسد گیيیم. الیني مي منبال پي مي
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 برن  حسن براي جعهر بن علي ش يد م  ييد صيرفي نعمان بن يحيي بن زکريا

 ياري را الراا ابيالحسن خداتند خدا، ب »م  ها مي حسين بن علي بن حسين

 ت شريريدند  ات ب  براکران  خدا  قربانا شي . ب   ري» م ها ات ب  حسن .«کرک 

 سر ح  ات بر    رح  ات عمي راي  ما خدا، ب   ري »م  ها جعهر بن علي. «کرکند س ح

 .«نردار   اطالعري  شرما  تار   از من کرکيد؟ چ  شما»م  ها ات ب  حسن .«کرکيح

 امرا  . نبريکه  چُرکه سياه امامي  ر ز ما ميان ک   ه يح ات ب  ت ما اکران بر»م  ها

نظررر  طبرر  بررر خرردا رسرريلم  ه  ررد اسررا. مررن پسررر اتم فرمرريک راررا

 مرن  تلري  بخيا يرد  ش اسران را  قيافر   شرما م کرک. فرميک صاکر حکح ش اسان قياف 

 کر  مر   ت ک يد مي مطلبي کعيوشان چ  ک  براي ند يد خبر  ا  ن ب  ت خيا ح نمي

 عمي را  ت نشس يح باغ کر  م  ما ش اسان  مدند قياف  باشيد.    امي ک  خيک خان 

 ت پيشريدند  پشرمي  جبّر   رارا  اما  ب  شدند ت صف ب  خيا ر ا ت براکر ا ت

 بررت م  ه  رد  ات ب  ت  شاش  د ات شان  سر بيل يک ت نهاکند ات سر بر پشمي کاله

 ت  ترکند را [جعهر  اما  جياک ابي سپ  باش. باغ کار ر يک مان د ت باغ کر

 کر پدرشم  ه  د سازيد. م سيب پدرش ب  را پسر اينم  ه  د ش اسان قياف   ن ب 

 ايرن  ت اتسرا  عمريي   ح اين ت اتسا پدر عميي اين تلي نيسا جم  اين ميان

 پاي کت  ر زيرا باشد، باغ کار ر  مين بايد باشد اين جا ات پدر ا ر ت ات عم   ح

م  ه  رد  بر شرا،   را   ن نزک راا اما  چين ت اسا يکي ات پا اي ت بچ  اين

 لرب  برر  لرب  ت برخاسر ح  مرن  سرپ  »م  ييرد  جعهرر  برن  . علي«اتسا پدر  مين

 امرا   خردا.  نرزک   سر ي  مرن  امرا   وري  کر    يا ح منم  ه ح ت نهاک  ابيجعهر

 رسريل م فرمريک  مي پدر  ک  نش يدي جان  عميم فرميک سپ  ت  ريسا راا

  ک ران   ک ران  خريش  نژاک نيبي ک يز فرزند به رين ک يزان، پسرم فرميکه خدا
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 95.«ز دان خيا د  مد؟ نجيب ت خيشبيسا[

شیخ مفید نیز ا  دو طيی،، یکي به  ند خود و دیگيي به نقل ا  ابوالقا م جعفاي بان   

اند و به علت طوالني باودن   محمد ا  محمد بن یعقوب ]الیني[، همین روایت را نقل مي

دربااره ماادر اماام     یث، اب داي آن را اذ  ايده ا ت و فقاط  اجن اماام رضاا    اد

، فيموده بود و الب ه آن آورد اه ایشان به نقل ا  پدرانش ا  ر ول خدا را مي جواد

نویسد:  ؛ آن گاه شیخ مفید مي«»هایي ا  عبارت مانند:  هم با اذ  قسمت

ادرم به فداي پسي بيتيین انیزان ا  اهالي نوباه ااه پااایزه    پدر و م»فيمود:  امام رضا

، بدین صورت نقل شده ا ت: کافيبه همان ا ناد  اعالم الورياین روایت در  11.«ا ت و... 

؛ «... »

10شیخ مفید آمده ا ت. ارشاداما در مح وا عیناً با تعابیي 
 

 بررسي سند

 و همان ا ت قمي نسبت وي اه باشد هاشم ابن نامش ادامه در اگي ابياهیم، بن علي

 رجالیون نهي ا  بوده، الیني شیخ با هم رو گار و( .ق ها037 نده به )قمي  ابياهیم بن علي

اه ا  پدرش روایات  یادي نقل ايده ا ت؛ اماا در ایان    11ا ت یلجل و ثقه امامي، فيدي

 توان با قاطعیت ا  هویت وي  جن گفات. علاي   روایت این نام بدون ان ساب ا ت و نمي

باياي وي   نیز قاشاني اصفهاني و القاب اه القا اني یا علي بن محمد بن شیيه محمد بن

 ثقه، را او رجالیون وجود دارد، بیش ي يو اه درباره اخ مفاتي ا ت و با امامي شده، مطيح

 و نجاشاي  15شیخ طو ي وي را ضعی  دانسا ه ا ات  . اند دانس ه المذهب و صحیح امامي

 طعان  را او عیساي  بان  محماد  بان  اامد و گفت مي ادیث  یاد اه بود فقیهي»: گوید مي

 تداللا  مطلاب  این بي هایش ا اب ولي بوده، نادر تهاي  مذهب داراي گفت مي و  د مي

 وجاود  در ا اب رجاالي   صیيفي هم مطلباي  نعمان بن یحیي بن  ايیا درباره 16.«اند نمي

اناد،   القا اني همه ا  او نقل ايده محمد بن ندارد و چون علي بن ابياهیم و پدرش و علي
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گوید:  با توجه به این جمله اه مي جعفي بن علي. شود  ند روایت در اینجا دچار مشکل مي

ا ت و  همان علي بن جعفي، بيادر امام ااظم «ه وي   م ايدیمما عموهاي او هم ب»

در هي اال نام علي بن ابياهیم بادون   ثقه ا ت. 18و عممه الي 17بنا به نقل شیخ طو ي

لقب آمده و با مجهول بودن صیيفي اه مياز ثقال روایات ا ات، ضاع   اند بيطاي        

 شود. نمي

 نکات اساسي اين روايت

و بيخي ا  واقفیه ماورد اف ايا و    ي عموهاي امام رضاا   و . مادر امام جواد9

 تهمت قيار گيف ه ا ت؛

یابد و منجي به بیان اقیقت بزرگي ا   وي امام  . جيیان، ااممً به نفال بانو خاتمه مي1

 شود؛ درباره وي مي رضا

 ا  هویت مادر وي  جن گف ه ا ت؛ ، پیامبي اايمها قبل ا  تولد امام .  ال0

، بانو ا  اهالي نوبه ا ات و ایان   ا  پدرانش ا  پیامبي ایت امام رضا. طب، رو1

 مطيح شده ا ت؛ ها قبل ا  ورود وي به خانه اهل بیت گویي،  ال پیش

هااي وي   رایحه ا ت و پیامبي به ایان وصا  ا  شاخصاه    . دهان بانو خ یزُران، خوش5

 اند )الب ه فقط طب، نقل الیني نه شیخ مفید(؛ تصيیح مي

گاي اطامع    بانو، عفی  و ا  نهي رام، پاادامن و نجیب ا ت و همین  جن، نشان. 6

ا ت  یيا اه اف يا شنا ي و اتهام به خ یزُران ا ت. وي  پیامبي ا  قضیه قیافه

 رفال شد و پاادامني وي اثبات گيدید.

 در با خواني روایت فوق، ذاي نکات  یي ضيوري ا ت:

 دانسا ه  «» و «» مصداق  مان امام مادر نابال،م بيخي در نکته اول.

 نهاي  به نادر ت اه 11و با ا  ناد به همین روایت،  وداني بودن وي اثبات شده ا ت شده

 در مجموع، موارد 933ر د و دالئل نادر  ي آن به تفصیل در جاي خود بیان شده ا ت. مي

 قابل تصور ا ت: «» و «» مصداق درباره  یي
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 اهال  باانویي  و  مادرش اه ا ت جواد امام عبارت، دو هي ا  مياد الف.

 ا ت؛ قبطیه ماریه قبیله ا  و نوبه

ا ت به دلیل اوصافي اه پا ا  آن بياي امام  مياد ا  هي دو وص ، امام  مان ب.

 ؛«» مان آورده شده ا ت: 

ا ات   امام جواد «»و مصداق  امام  مان «»مصداق  ج.

شاود، همانگوناه ااه آن     نیز ماي  اه مادرش در اقیقت ریشه و مادربزر  امام  مان

 خوانند؛ هم مي اضيت را في ند فاطمه

مادر امام عسکيي ا ت اه  «»وص  امام  مان بوده و مياد ا   «»د. 

 ا  وي یاد شده ا ت. «»در بيخي منابال با تعبیي 

ر د ماورد  اوم    با توجه به  مینه و بس ي تاریجي روایت و شأن صدور آن، به نهي مي

وي دفال تهمت شاده و   ا ت اه ا  تي باشد یعني مياد ا  النوبیه، مادر امام جواد صحیح

 «»شود مانند  به او نسبت داده مي بياي تکيیم و تعهیم وي ن سَب امام  مان

. بنابياین، مقصود ا  بياي هي یک ا  ائمه معصومان «»و یا  بياي پیامبي

ماادر آن اضايت ا ات ااه در      و مياد ا   ، اضيت اجت

ا ت اما نوبیه  نیز امام  مان و مياد ا   939یگي به آن اشاره شده ا تروایات د

 ا ت. اشاره به مادر امام جواد

 ا  خاود  صاحیح  در مسالم  ااه  شاده  گف ه( شنا ي ) قیافه درباره نقش نکته دوم.

 اه: ايده روایت عایشه

مردلجي   502رمجرز »م فرميک ت بيک خر  ت شاک بسيار  مد ت من نزک خدا رسيل

 از  را  ايرن م  هرا  ت کررک  بازکيرد  را پسررش  اسرام   ت حارثر   بن زيد اک ين  ح

 از سپيدور زيد، پدرش، ت بيک سياه بسيار اسام »م  ه   الدين محيي .«کي رند يک
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مررکان   چرين  ت زکنرد  مي طعن ات نسب کر جا لي ب   مين جها مرک  ت 503پ ب ؛

 کرکنرد،  حکرح  ات نسب صحا ب  بيک،  ا  ن اع ماک ميرک ک  ش اسي،   اه ب  قياف 

 شد. شاک پيغمبر

 خاانواده  در جاواد  امام بحث درباره امامت بنا بي تحلیل عممه مجلسي، نکته سوم.

 ااظم امام و صادق في ندان و نوادگان امام ا  اه رضا امام خاندان و ا ت بوده مطيح

 شاناس  قیافه به فيمود اه نآنا اع ياض رفال بياي رضا امام و داش ند نسبي اع ياض بودند،

 جهات  ایان  به و نباشد اسي تأثیي تحت شناس تا قیافه نمود فياهم اي  مینه و رجوع انید

 لبااس  خاود،  و اايد  دعاوت  به آنجاا  مس قیماً را شنا ان قیافه و گيدآورد باغي در را آنان

فات  اماا آنهاه ا  ما ن روایات دریا     931.طي  شاود  بي اي شبهه گونه هي تا پوشید باغباني

در تنهیم جلسه بوده ا ت؛ مگي آنکه م ن دیگيي  شود عدم دخالت خود امام رضا مي

 در د  يس عممه مجلسي بوده اه به د ت ما ني یده ا ت.

 شگيدهاي ا  ائمه، پو ت رنگ  یاهي اثبات بي  یاد تأاید ر د مي نهي بهنکته چهارم. 

 رواناي  و  یا ي فشارهاي و ها تحيیک طول در و عبا ي خلفاي و اکام  یا ي و رواني

اماام   ا  اه پذیيفت توان مي اع نا قابل روایات بي تکیه با گيچه ا ت؛ بوده ضد علویون بي

 باودن  پو ات   ایاه  علات  باه  بيخاي ا  ائماه   پو ت رنگ عسکيي امام تا جواد

 تعیین بياي شنا ان، قیافه دعوت موجب امي همین و ا ت گياییده مي تیيگي به مادرانشان،

 935.شود مي جواد امام رپد

.ق( پاا ا  پایاان جيیاان     ها001بنا به یک گزارش طوالني ا  خصیبي )م نکته پنجم.

 جناني  شنا ي و پیيو ي خاندان اهل بیت و اثبات پاادامني خ یزُران، امام جواد قیافه

هاا، رو باه اصاحاب نماود و جيیاان       با فصاات تمام فيمود و امام رضا پا ا  شنیدن آن

عممه مجلسي این جيیان را به  936به ماریه، همسي پیامبي را با جزییات مطيح ايد.تهمت 

 ناوادر المعجازات  طبيي )م قاين پانجم( نیاز در     937اند. اخ صار ا  ابن شهيآشوب نقل مي

 و عیسي اضيت جيیان ام داد در وي، ن سَب در تيدید و جواد امام گوید: قضیه مي
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ماادر   باه  خود، مصالح خاطي به اه ا ا ت بودند هبانر و یهود همان اه منافقان ا  تيدید

  پا 938؛«»: گف ند و  دند تهمت وي

 یهاود  شدگان تيبیت و شد تکيار اايم پیامبي همسي قبطیه، ماریه جيیان در اادثه این

 جُايیح  في ند را ابياهیم و  دند اف يا وي به و ايدند شک پیامبي في ند درباره ابياهیم،

 را عهایم  تهمات  آن ااه  اساني مسلّماً»: اه شد نا ل شيیفه آیه و نه پیامبي دانس ند

 باياي  مااجيا  این نکنید گمان امّا بودند؛ شما ا ( گي توطئه و م شکل) گيوهي ايدند عنوان

 را ماریاه  جيیان اگي امام به گف ه طبيي، 931.«ا ت آن در شما خیي بلکه ا ت، بد شما

 ماریاه  خاندان ا  جواد امام مادر اه رو ت آن ا  بلکه نیست مثال باب ا  اند مي نقل

بود و بدیهي ا ت  رضا امام پسي تنها جواد مشهور، امام قول به بنا 993.ا ت بوده

ا   شاد و  ماي  وارد صنق امام دوا ده امامت روایات به وي، نسب در تيدید و تشکیک با اه

 ر یدند. دیگي  و بيخي به اهدا  دنیوي خویش مي

 

 نتيجه

ا  جمله بانوان بيجس ه خاندان امامت ا ت ااه پایش ا  ورود باه     مادر امام جواد

  وده شده ا ات. در  و   و امام ااظم ، ا   وي پیامبي اايممنزل امام رضا

ها پیش ا   دارد. اینکه مادران ائمه  ال پذیيش چنین مطالبي نیا  به پش وانه علمي اممي

هاي معنوي و شجصی ي خود، به عناوان عامال ان قاال     تولد في ندانشان، بي ا اس قابلیت

هاایي دربااره    گویي اند و ا  این رو پیش به عالم دنیا و پيورش آنان ان جاب شده ائمه

نان ا ت. ا  ایان رو یاا   هاي ميبوط به آ آنان وجود دارد، اميي فياگیي در روایات و گزارش

باید پا ا  بير ي  ندي و داللي، این روایات را با  مینه امماي پاذیيفت و یاا بجاش     

ولدي باود ااه باه هنگاام      ام اعهمي ا  تاریخ مادران ائمه را انار نهاد. مادر امام جواد

اش  وي را خیزران نامیاد. انیاه   خيیداري  بیکه و یا دُرَّه نام داشت و بعدها امام رضا

الحسن و ا  مولّدات مدینه بود. اوصا  قابل توجهي در بيخاي مناابال دربااره وي آماده      ام
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[ را به دنیاا  پاایزه ا ت مادري اه او ]امام جواد»و یا  «بيتيین  نان  مان خود»مانند: 

توان به این نصوص  ها در منابال اصیل و اصلي م قدم، نمي ؛ اما به علت عدم ذاي آن«آورد

 ماد نمود. درباره این بانو  ه روایت در منابال وجود دارد:چندان اع 

و  ارشاد، کافيبه بانو اه در منابعي چون  ا روایت درخوا ت ابمغ  مم امام ااظم

اند. این روایت  ند  آمده و منابال مهم م أخي هم آن را ا  منابال مذاور نقل ايده اعالم الوري

هااي تااریجي    ناابال م قادم، باا دیگاي گازارش     مطلوبي ندارد اما افزون باي ثبات آن در م  

گي جایگاه ویژه باانو در   همسو ت و تعارضي ندارد و در بيدارنده بيخي خصوصیات و بیان

 ا ت. بین اهل بیت

اولین بار  «»و تقدیا مادر ایشان، با تعبیي  ا روایت والدت امام جواد

شود. این روایات باه علات تيدیاد در      ه ميدید ع ون المعجزاتو  پا در  اثبات الوص ةدر 

صحت ان ساب این دو اثي به مسعودي و اسین بن عبدالوهاب و نیز عدم ذاي این روایات  

اناد ولاي    اند و به ماوارد دیگاي پيداخ اه    ها ا اه در مقام بیان بوده  در منابال مهم قبل ا  آن

 اي به این اوصا  ندارند ا ا  اع بار بيخوردار نیست. اشاره

شنا ان و دفال اتهام ا  مادر امام جواد در بیش ي ا ب م قدم ذاي شاده و   وایت قیافها ر

آورد. این د ت روایات نیز فاقاد   مي الکافيدر الیني بياي اولین بار آن را در ا اب 

قوت  ند ا ت، اما به علت ثبت در ا ب م قدم و همساویي باا وقاایال تااریجي و وجاود      

 اند و قابل پذیيشند. اي ا  اع بار ر یده به درجه مؤیدات و شواهد تاریجي،
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 ها نوشت پي

                                           

، تصح ح عبدالمعطي قلعجي، دار دالئب النبوة و معرفة احوا  الشرخعةت هقي، احمد تن الحس ن، . 1

 .22ص ،2ق، ج1504، ةالکت  العلم 

 ،22ق، ج1523 القوم ة، الوثائق و الکت  قاهره: دار ،االدب فنون في االرب نهاخة نوخري،. 2

 .352ص

از  آسماني مادران الش رازي، محمد الحس ني از س د المعصوم ن امّهات چون هاخي کتاب. 3

 زنان نامه زندگي ته که از مظفري و آثاري معصوم چهارده مادران و شائق نژاد تهاءالدخن قهرماني

 .نمونه زنان و مردآفرخن زنانو  ةالشرخع رخاح ن مانند اند پرداخته مسلمان

 ق،1513 رضي، شرخف، تحرالعلوم محمدصادق تحق ق ،ةالعلوخ ةالسلسل سر البخاري، اتونصر. 4

 .510ص ق،1513 تعث ، قم: ،االمامة دالئب جرخر، تن طبري، محمد ؛32ص

 .22ا25ص ،1ج ق،1505 ،الرضا اخبار ع ون، ين علمحمد ت ه،ختن تاتوا. 5

جا:  تي دوم، السامراخي، اتراه م و مخزومي مهدي ، تحق قکتاب الع ن احمد، تن خل ب فراه دي،. 6

 .71ص ،2ق، ج1502 دار الهجرة،

 خاس ن، محمدحسن آ  تصح ح و تحق ق ،اللغة في المح ط صاح  تن عباد، ن ز تنگرخد: ؛همان. 7

تحق ق علي  ،العروس تاج، محمد تن محمد زت دي، ؛343ص ،2 ق، ج1515 الکت ، معال ت روت:

 .327ص ،4ق، ج1515 دار الفکر، ت روت: ش ري،

 محمد محمود الزاوي و احمد طاهر تحق ق ،و االثر الحدخث غرخ  في النهاخة مجدالدخن، اث ر، اتن. 8

 ؛224ص ،4ج و 125ص ،1ج ،1333، عو التوزخ و النشر للطباعة اسماع ل ان مؤسسة قم، الطناحي،

 .100ص ،3ج ق،1504 الحوزة، ادب ، نشرلسان العربمنظور، محمد تن مکرم،  اتن ن ز تنگرخد: و

 .17ص ،15ج و 102ص ،1ج ق،1517 ،تارخ  تغدادتغدادي،  تراي نمونه، تنگرخد: خط  . 9

  .174ص ،2ج و 213ص ،1ج ق،1511، قم: دار الفکر، اللمعة الدمشق ةشه د او ،  .10
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 تهران: دار الکت  محمد آخوندي، و غفاري اکبر علي تحق ق ،الکافي خعقوب، تن محمد کل ني،. 11

 .575ص ،4ق، ج1507 االسالم ة،

 .31م، ص1222 صادر، دار ت روت:، العباد اخبار و البالد آثار محمد، تن زکرخا قزوخني،. 12

؛ 122ق، ص1513 الکت ، عالم دي، ت روت:خوسف الها ،البلدان محمد، تن احمد فق ه، ر.ک: اتن. 13

، 2، جپ ش ن؛ زت دي، 302، ص4م، ج1224 صادر، دار ت روت: ،البلدان معجم ،حموي خاقوت

. اخن دو حدخث در مناتع حدخثي خاف  نشد اما در مناتع جغراف اخي و لغوي در تحث نوته 542ص

 از متقدم ن اس .ق( که 334از اتن فق ه )م البلدانآورده شده، ته وخژه در کتاب 

 .302ص ،4ج ،پ ش نخاقوت حموي، . 14

 .همان. 15

 و تحق ق ،العباد علي اهلل حجج معرفة في االرشاد، مف د ش   ؛522ص ،1ج ،پ ش نکل ني، . 16

 ،المقنعة مف د، ش   ؛273ص ،2ق، ج1513 مف د، ش   کنگره قم: ،الب   آ  مؤسسة تصح ح

اتن  ؛20ص ،3ج ،1334، تهذخ  االحکام طوسي، ش   ؛522ق، ص1513 مف د، ش   قم: کنگره

 ته متأخر مناتع مجموعه ن ز و ،372ص ،5ج ق،1372 عالمه، ، قم: طال  مناق  آ  اتيشهرآشوب، 

 .(ق227م)عنبه  اتن حتي و متقدمان از نقب

 آ  محمدحس ن ،طال  اتي آ  انساب في الطال  عمدة الحس ني، علي تن احمد عنبه، اتن. 17

 .122ق، ص1320 الح درخة، مطبعه منشورات جف:ن الطالقاني،

 .302ص ،1331 الدائرة، ةجا: مطبع ، تيکتاب المحبراتن حب   تغدادي، . 18

 صلوات عل هم االطهار االئمة اتناء نس  في االنهار زال  و االزهار تحفةضامن،  اتن شدقم،. 19

 و اسالم تارخ  تخصصي انهکتاتخا م راث  تهران: آخنه مکتوب، م راث نشر دفتر ،الغفار الملک

 .524ص ،2ج ،1372 اخران،

 .211ص ،4ج ،پ ش ن کل ني،. 20
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 ،2ق، ج1502 تهران: استقال ، ش رازي، صادق تعل ق ،شراخع االسالمحلي،  تنگرخد: محقق .21

 ؛322ص ،10ج ،ق1520 ،قواعد االحکام؛ همو، 131ص ،الفقهاء ةتذکرحلي،  ؛ عالمه313ص

 .517ص ،12ج تا، تي مدرس ن، ، قم: جامعهةاضرالحدائق الن تحراني، محقق

 .52ص ق،1520 دار الهادي، ت روت: ،ةالمعصوم ةفاطممعلم، محمدعلي،  ر.ک:. 22

 .255ص ،3ج تا، التعارف، تي دار ام ن، ت روت: حسن تحق ق ،ةالش ع اع ان س د محسن، ام ن،. 23

؛ 1234ص، 3م، ج1222 مالخ ن،لل ت روت: دار العلم ،ةاللغ ةجمهرحسن،  تن محمد درخد، اتن. 24

 .23ص، 7ق، ج1521 العرتي، التراث اح اء دار ت روت:، اللغة تهذخ  احمد، تن ازهري، محمد

 .22ص ،2ج ،پ ش ناث ر،  اتن ؛21ص ،5، جپ ش نمنظور،  اتن. 25

 .23ص، 7ج، پ ش ن ازهري،. 26

تحق ق س د ، االئمة عن نقال تارخ  اهب الب   احمد، تن محمد الثلج، اتي اتن. 27

 .123ق، ص1510الح اء التراث،  محمدرضا الحس ني، او ، قم: مؤسسه آ  الب  

 .32ص ،پ ش ن اتونصر البخاري،. 28

 ،1330 فرهنگي، و علمي انتشارات ، مرکزالفرق و المقاالت عبداهلل، تن سعد قمي، اشعري. 29

طبرسي،  ؛21ص ق،1505 االضواء، دار ت روت: ،ةفرق الش ع موسي، تن نوتختي، حسن ؛22ص

 ،5ج ،پ ش ن اتن شهرآشوب، ؛101ص ق،1522 دار القار، ، ت روت:تاج الموال دفضب تن حسن، 

 .372ص

 العلم دار ت روت: عطار، عبدالغفور تحق ق احمد، الصحاح حماد، تن جوهري، اسماع ب. 30

ه اس ؛ . البته زمخشري سبائک را ته معناي نان سف د ن ز آورد1422ص، 5، ج1373 للمالخ ن،

 .225ق، ص1272 صادر، دار ت روت:، البالغة اساسعمر،  تن تنگرخد: زمخشري، محمود

 ق،1523 انصارخان، ، قم:طال  اتي تن علي لالمام الوص ة اثباتمسعودي،  ته منسوب. 31

 .213ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 51، شماره مسلسل 5931سال هفدهم، شماره اول بهار           

 

 

 

 

 

137 

                                                                                                   

ارتلي، علي تن ع سي، ؛ 273ص، 2، پ ش ن، جاالرشادمف د،  ش   ؛522ص، 1ج ،پ ش ن کل ني،. 32

 اتن شهرآشوب، ؛153ص ،3ج ق،1321 هاشمي، تبرخز: تني ،االئمة معرفة في مةالغ کشف

 .372ص ،5ج ،پ ش ن

 .302و  307، صپ ش ناتن حب   تغدادي، . 33

 ت روت:، الرسو  آ  مناق  في السؤو  مطال شافعي،  طلحه اتن ؛123، صپ ش ن الثلج، اتي اتن. 34

 الرضي، الشرخف منشورات ، قم:اصالخو ةتذکر جوزي، تن سبط ؛303ص ق،1512البالغ، 

، قم: کتاتخانه آخ  اهلل مرعشي نجفي، تارخ  موال د االئمة تغدادي، خشاب اتن ؛321صق، 1512

 .247ص ،2ج ،پ ش ن ارتلي، ؛323پ ش ن، ص ،االمامة دالئب طبري، ؛24ص ق،1503

 .323صپ ش ن،  ،االمامة دالئب طبري، ؛522پ ش ن، ص ،ةالمقنعمف د،  ش  . 35

 .242ص ،2ج ،پ ش نارتلي،  .36

 و السبط ن و البتو  و المرتضي فضائب في السمط ن فرائدسعدالدخن،  تن اتراه م ،شافعي حموي. 37

 .202، ص2ج ق،1500المحمود،  مؤسسة ت روت: ،ذرختهم من االئمة

 .7ص ،2ج ،پ ش نفراه دي، . 38

 عبدالملک حسن تن علي نت حسن ترجمه ،(ق372 در نوشته) تارخ  قممحمد،  تن قمي، حسن. 39

 .200ص ،1331تهران: توس،  تهراني، الدخن جال  س د تحق ق ،(ق204 در) قمي

 .22ص ،پ ش ناشعري قمي، . 40

 .2312ص ،3ج ،پ ش ن جوهري، ؛132ص ،4ج ،پ ش نازهري، . 41

 .50ص ،پ ش ن تغدادي، خشاب اتن. 42

 .123، صپ ش ن الثلج، اتي اتن. 43

 .200ص هراني، پ ش ن،تحق ق ت، تارخ  قمقمي، . 44

. ته گفته انصاري، محقق کتاب پ ش ن، «جهنانه»عباد،  تن صاح  ؛51ص ،3ج ،پ ش نازهري، . 45

 تارخ  محمد، تن حسن ، احتما  دارد جه نه تاشد که نام خکي از قباخب عرب اس  )قمي،تارخ  قم
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، 1324 جفي،ن مرعشي العظمي اهلل آخ  حضرت کتاتخانه قم: انصاري، محمدرضا تحق ق ،قم

(. البته دو احتما  دخگر هم تراي معناي جهن ه وجود دارد: او : جارخه جهن ه در واقع، 412ص

جارخه جُهانَه و ته معناي کن ز جوان توده اس  و دوم اخنکه از جهن گرفته شده و جُهن ته معناي 

اند ته معناي تو مس ب واقع در درخا نزدخک ساحب که ته خشکي متصب تاشد، اس . تناتر اخن مي

 نش ن تاشد. دختر تندري و خا ساحب

 .200ص ، تحق ق تهراني، پ ش ن،تارخ  قم قمي،. 46

 منبع. تدون گروهي از نقب ، تههمان. 47

 .243ص ،5ج ،پ ش نصاح  تن عباد، . 48

 .412ص ، تحق ق انصاري، پ ش ن،تارخ  قمقمي، . 49

 .323پ ش ن، ص ،االمامة دالئب طبري،. 50

 دخگران. و 372ص ،5ج ،پ ش ن رآشوب،ر.ک: اتن شه. 51

 .202، ص2ج ،پ ش ن، شافعي حموي. 52

 .522ص ،1ج ،پ ش ن کل ني،. 53

 .275، ص2، پ ش ن، جاالرشادمف د،  ش  . 54

 .20ص ،3، پ ش ن، جتهذخ  االحکامش   طوسي، . 55

 .452ص ،1ج ق،1523دل ب ما،  ،المتعظ ن تص رة الواعظ ن و ةروض ن شاتوري، فتا . 56

 .101ص ، پ ش ن،تاج الموال درسي، طب. 57

 .21ص ،2ج ،1320 اسالم ه، تهران: ،الهدي تاعالم الوري اعالم، حسن تن طبرسي، فضب. 58

 .372ص ،5ج ،پ ش ن اتن شهرآشوب،. 59

تارخ  الخم س في احوا  انفس دخارتکري، حس ن تن محمد،  ؛342ص ،5ج ،پ ش نت هقي، . 60

 .37ص ،2ج تا، ، ت روت: مؤسسه شعبان، تيالنف س
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اتن  ؛200، تحق ق تهراني، پ ش ن، صتارخ  قم قمي، ؛522ص ،1ج ،پ ش ن تراي نمونه، کل ني،. 61

 .101، پ ش ن، صتاج الموال دطبرسي،  ؛372ص ،5ج ،پ ش ن شهرآشوب،

ق، 1520 مدرس ن، جامعه قم: ،اللهام م ةاالئم مناق  في النظ م الدر خوسف، شامي، حاتم اتن. 62

 .737ص

 النشر، و للطباعة مصر: دار القوم ة الحوت، حس ن ، تعرخ ةالنوت فوق العالي السدّ لسلي، ،جرخنر. 63

 .2ص تا، تي

 .32ص ،1321 زوار، ، تهران: انتشاراتسفرنامهناصر خسرو، . 64

 .22204ص ،14ج ،1377، نامه لغ دهخدا، . 65

هاي  پژوهش شهد: تن ادم اکبري، ترجمه محمدتقي ،اسالم از تعد سودان تارخ  ام، .پي هال ،. 66

 .22ص ،1333 اسالمي،

 .1325ص ،3ج ق،1512، المراصدتغدادي،  الدخن ر.ک: صفي. 67

. تراي 213ق، ص1514 جا: تي الدخن ة، الثقافة مکتبة ،فتوح مصر و المغربعبدالحکم،  اتن. 68

وي واکا»(، ر.ک: ط بي، ناه د، Pactum-pacton آگاهي ت شتر درتاره تقط )معاد  الت ن آن:

، 1325نامه مطالعات اسالمي زنان و خانواده،  ، دوفصب«رواخات مرتوط ته مل   مادر امام رضا

 .5ش

 .322ص ،3ج ق،1502، مروج الذه  مسعودي،. 69

 در عباس ان درتار در که مدخنه، اهب مورخ اتن دأب، معروف ته کناني ل ثي خزخد تن ع سي. 70

 آشکار جعب ته را از جمله اتوزرعه، او زخادي، گروه .و ندخم هادي عباسي تود داش  فعال   تغداد

 .142ا152ص ،11ج م،1231 قاهره: ،تغداد تارخ  تغدادي، خط  : ک.ر او، درتاره اند. کرده متهم

 ق،1225 لبنان، ةمکتب ت روت: ،االقطار خبر في المعطار الروضعبدالمنعم،  تن محمد حم ري،. 71

 .432ص

 .721ص ،3، جپ ش ن منظور، اتن. 72
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که  آمده متقدم منقوالت از تزرگان ترخي در»: نوخسد مي . وي213ص ،پ ش ن، عبدالحکم اتن. 73

 سا  هر در که تندخم مي پ مان شما تا ما: که اند اي چن ن دخده نگاشته مصر، اداريهاي  دخوان در

 تدون دهست  ما سرزم ن در ورود ته مجاز شما و تفرست د[ مسلمانان] ما تراي کن ز و ترده 330

 . «... و شد خواه م وارد شما سرزم ن در ن ن ماهمچ و شوخد مق م آن در آنکه

 .22ص ،پ ش ناشعري قمي، . 74

 ،2ج ق،1322، نجف: المکتبة الح درخة، عشر االثني ةاالئم ةس رالحسني، هاشم،  معروف. 75

 .552ص

اند و ترخي وي را  دهکشي و ش   طوسي و دخگر رجال ون، وي را از اصحاب امام کاظم ترشمر. 76

اند. وي خکي از راوخان نص تر امام  امام  از اصحاب خاص و اهب ورع و علم و فقه دانسته

 اس  و حدخثي طوالني در اخن تاب دارد. رضا

 و 57ص ،2ج پ ش ن، ،الوري اعالم طبرسي، ن ز تنگرخد: ؛313ا315ص ،1ج ،پ ش ن کل ني،. 77

 جز آن.

 .242ص ،2، ج، پ ش ناالرشادش   مف د، . 78

جاللي، قم: دار الحدخث  محمدرضا س د تحق ق ،الرجا  کتاب حس ن، تن احمد الغضائري، اتن. 79

 .52ص ق،1522للطباعة و النشر، 

 .النور دراخة افزار نرممرکز تحق قات کامپ وتري علوم اسالمي )نور(،  ر.ک:. 80

 .532، صرجا  داود، اتن ؛227، صالرجا  نجاشي،. 81

 النشر مؤسسة قم: االصفهاني، الق ومي جواد: تحق ق ،(الطوسي رجا ) االتواب ش   طوسي، .82

، 4، جنقد الرجا ؛ تفرشي، 354ق، ص1514 المشرفة، تقم المدرس ن لجماعة التاتعة االسالمي

 .20ص

 .242ص ،2، پ ش ن، جاالرشادش   مف د، . 83

 .25ص ،1، جپ ش ن ه،ختن تاتوا ر.ک:. 84
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 .213، پ ش ن، صات الوص ةاثبمسعودي،  ته منسوب. 85

 .112، صع ون المعجزاتعبدالوهاب،  تن حس ن ته منسوب. 86

 .213، پ ش ن، صاثبات الوص ةمنسوب ته مسعودي، . 87

 .112، پ ش ن عبدالوهاب، تن حس ن ته منسوب. 88

 .7ص ،40ج ق،1503 الوفاء، مؤسسة ت روت: ،تحار االنوارعالمه مجلسي، . 89

 .132ص ،11، جالهدي سببشامي،  صالحي ر.ک:. 90

 .323ص ،1ج ،پ ش ن کل ني،. 91

 .274ص ،2، پ ش ن، جاالرشاد مف د، ش  . 92

 .354ص ، پ ش ن،اعالم الوري طبرسي،. 93

 ق،1517 الفقاهة، نشر مؤسسة ق ومي، جواد ش   تحق ق ،االقوا  خالصة حلي، عالمه. 94

 .127ص

 .322پ ش ن، ص ،(الطوسي رجا ) االتواب ش   طوسي،. 95

 .234، صالرجا نجاشي،  .96

 .342ق، ص7151 الفقاهة، نشر مؤسسة، الق ومي جواد الش   تحق ق ،الفهرس  ش   طوسي،. 97

 .174پ ش ن، ص ،االقوا  ةخالصعالمه حلي،  .98

اللهي،  آخ  محمدتقي س د ترجمه ،دوازدهم امام غ ب  س اسي تارخ  ،جاسم ن، حس. 99

 .114ا115، ص1337تهران: ام ر کب ر، 

، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ پژوهشي نو درتاره مادر امام زمانر.ک: ط بي، ناه د، . 100

 .152ا131ص ،1322اسالمي )پژوهشکده مهدوخ  و آخنده پژوهي(، 

 ته مادرم و پدر ؛«االمة خ ر خاتن تاتي»: فرمود قائم امامدرتاره  علي ام رالمؤمن ن چنانکه. 101

 اسالمي، ارشاد و فرهنگ تهران: وزارت ،الغارات محمد، تن راه مکن زان )ثقفي، ات تهترخن پسر فداي

 ق ام زخد، شما، من! عموي سرور»: گوخد صادق امام ته اتوالصباح و (372، ص2، ج1375
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 نعماني،)الْإِمَاء( اس   خِ رَةِ )اتْنُ کن زان تهترخن پسر و ام  اخن ... قائم که او پندارد مي و کرده

 امام ته مادر نه دارد اختصاص زمان امام مادر ته ،االماء ةخ ر وصف تناتراخن .(222ا222ص

 .جواد

 عرب. شناسان ق افه خا مجزز؛ از .102

تحق ق عمر عبدالسالم تدمري، ت روت: دار الکتاب  ،تارخ  االسالمالدخن،  شمس ذهبي،. 103

 .174ص ،5ج ق،1507العرتي، 

 .321ص ،3، جپ ش نعالمه مجلسي،  ر.ک:. 104

، قم: االمام علي ةس ر من الصح حهي ت شتر، ر.ک: عاملي، س د جعفر مرتضي، تراي آگا. 105

 .124ا124، ص1ق، ج1530والء المنتظر، 

البالغ للطباعة و النشر و التوزخع،  ةت روت: مؤسس ،الکبري ةالهداخحس ن تن حمدان،  خص بي،. 106

 .222ا227ص ق،1511

 .10ص ،40، جپ ش ن عالمه مجلسي،. 107

 .22آخه  سوره مرخم، .108

 .11؛ سوره نور، آخه «لَکُمْ خَ ْرٌ هُوَ تَبْ لَکُمْ شَرًّا تَحْسَبُوهُ ال مِنْکُمْ عُصْبَةٌ تِالْإِفْکِ جاؤُ الَّذخنَ إِنَّ» .109

 ، قم: نشر مؤسسة، تحق ق مؤسسة االمام المهدينوادر المعجزاتطبري، محمد تن جرخر، . 110

 .172ص ق،1510، المهدي االمام


