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 شهربانو

 یفروشان یصفر اهلل نعمت

 پاسخ   عهیش مذهب درباره شما یها پرسش نیتر یمحور به «رو روبه» صفحه پرسمان، شیپ یها شماره در

 در یمخوا   نقخش  و( 02شماره) تیرانیا و عیتش ،(41شماره) عیتش آغاز نقطه ،(41 شماره) عیتش  یتار گفت؛

 موضخو   ،یجد و مهم یها سؤال از یکی طرح با شماره نیا در. بود مندرج موضوعات از( 02شماره) عیتش

 .میریگ یم یپ را عیتش  یتار

 امخام  تو د و سوم زدگردی دختر شهربانو با ا سالم علیه نیحس امام ازدواج در عیتش شهیر که گفت توان یم ایآ

 است؟ نهفته ا سالم علیه سجاد

 یخیتخار  منخابع  از یبعض در که ا سالم علیه سجاد امام تو د و یرانیا یدختر با ا سالم علیه  نیحس امام ازدواج

 ع،یتش منشأ بودن یرانیا هیفرض رشیپذ ضمن تا واداشته را شناسان خاور یبرخ ،(4) است شده اشاره آن به

 :نگارد یم نیچن باره نیا در «آرنو د. »کنند دایپ یمعقو  هیتوج آن یبرا خود، الیخ به

 دیشخد  عالقخه  هیخ توج. دنخد ید یمخ  را خود یمل سنن ،یشاهنشاه وارثان شهربانو، و نیحس نسل در انیرانیا»

 احساسخات  نیخ ا در تخوان  یم مستقل، مذهب عنوان به عیتش سیتأس و ا سالم علیه یعل خاندان به را انیرانیا

 (0) .«کرد وجو جست

 :سدینو یم شهربانو با ا سالم علیه نیحس امام ازدواج انیب از پس سن تنیسیکر

 داشختند  محسوب باستان رانیا شاهنشاهان یزدیا فرّه وارث را ا سالم علیه نیحس اوالد ب،یترت نیبد انیعیش»

 (2) .«شناختند نیا طرف میکر و

 ازدواج نیخ ا بخه  نیچن نیا گرفت، یم انجام عیتش ی وا تحت که انیرانیا یمل یها امیق هیتوج در زین اشپو ر

 :کند یم اشاره

 گفتند که شد آغاز بیترت نیبد انیساسان خاندان نیب و امامان سلسله نیب یارتباط یبرقرار فکر یزود به... »

 امامخت،  مقام دارندگان رو نیا از و نموده ازدواج سوم زدگردی خاندان از ییشهبانو با ا سالم علیه نیحس امام



2 

 خانخدان  از هخم  و شیقخر  از هخم  شخان یا رایخ ز باشخند؛  داشخته  را عرب و عجم ملت دو هر یرهبر حق دیبا

 (1) .«باشند یم رانیا یپادشاه

 انیخ م در( دهیخ دوبرگز پسر) «نیرتیا خ ابن»  قب وجود ،یا شهیاند نیچن ییروا پشتوانه که گفت بتوان دیشا

 امخام  بخه  اسخت؛  شده اشاره آن به عهیش معتبر ییروا منابع از یبرخ در که است ا سالم علیه  سجاد امام ا قاب

 دهیخ برگز انیرانیا و بود عرب از خداوند دهیبرگز هاشم رایز شد؛ یم گفته دهیبرگز دو پسر ا سالم علیه سجاد

 (5) .«باشند یم( عربان ریغ) عجم از خداوند

 آمخده  آن در کخه  باشخد  وآ خه  علیخه   اهلل یصل اکرم امبریپ به منسوب یتیروا به اشاره دیشا ت،یروا ریاخ قسمت

 :است

 فخار   قخوم  عجخم،  انیخ م از و شیقخر  عرب، انیم از او دهیبرگز دارد؛ دهیبرگز دو بندگانش انیم از خداوند

 (1) .«است

 :دارد اشاره یدگیبرگز نیا به ا سالم علیه سجاد امام مورد در یدئل ابواالسود به منسوب ریز شعر

 «ا تمائم علیه  طتین من الکرم     هاشم و یکسر نیب غالما ان و»

 دفخع  یبخرا ) بازوبنخد  او بخر  که است یکس نیبرتر و آمد وجود به هاشم و خسرو نژاد دو وندیپ از که یپسر

 .است شده بسته( طلسمات و زخم چشم

 یبررس و نقد

 از را آن تخوان  ینمخ  و اسخت  یسطح اریبس دگاهید نیا که میرس یم جهینت نیا به ییروا و یخیتار یبررس با

 .دانست مند بهره یقو مستندات

 :عبارتنداز رسد، یم نظر به دگاهید نیا درباره که ینکات

 مورد ا سالم علیه سجاد امام مادر بودن یرانیا که میرس یم جهینت نیا به متأخر، و متقدم منابع به مراجعه با. 4

 بخودن  یکخابل  و بخودن  یسخند  همچخون  یگرید یها گزارش نظر، نیا مقابل در بلکه باشد؛ ینم منابع اتفاق

 (7) .دارد وجود شانیا
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 موجخب  دارد، وجخود  یسخن  و عهیشخ  منابع در ا سالم علیه سجاد امام مادر نام سر بر که یفراوان اختالفات. 0

 جادیا او ذهن در را ها گزارش نیا از یبرخ جعل گمان و شود یم طرف یب محقق کی یبرا سوءظن جادیا

 وجخود  مخورد،  نیا در زهیانگ نیتر یقو و باشد یقو یا زهیانگ با همراه دیبا جعل که است یعیطب و کند یم

 .است یهجر سوم قرن در یرانیا یستیونا یناس اناتیجر

 مختلخ   منخابع  از اسختفاده  بخا  محققان از یبرخ که میکن اشاره است یکاف اختالف، نیا شدن تر روشن یبرا

 از یاریبسخ  کخه  انخد  برشمرده ا سالم علیه سجاد امام مادر یبرا (9) نام شانزده گرید یبرخ و (8) نام چهارده

 (42) .است شده ذکر یمجلس بحاراالنوار در ها نام نیا

 :از عبارتند ها نام نیا

. خو خه . 8. هیخ بانو جهخان . 7. شخهرناز . 1. زنخان  شه. 5. شاه جهان. 1. زنان شاه. 2. هیشهربانو. 0. شهربانو. 4

 .شهربان. 41. فاطمه. 45. میمر. 41. حرار. 42. سالمة. 40. غزا ه.44. سالفه. 42. بَرة.9

 کخه  اسخت  یموارد از گرید یکی زین او اسارت زمان سر بر ییروا و یخیتار یها گزارش فراوان اختالف. 2

 زیخ ن گخر ید یبرخخ  (44) .انخد  دانسخته  عمخر  زمان در را او اسارت اتیروا یبرخ. است شده سوءظن موجب

 (42 و 40) .دانند یم بعد یها دوره در را یو اسارت

 بخه  و ندارنخد  نظخر  اتفاق او پدر تیشخص سر بر آورده، حساب به یرانیا یاسرا از را او که ییها گزارش. 1

 در (41) انخد؛  کرده ذکر او پدر عنوان به زین هیرویش و نوشجان سنجان، همچون یرانیا یها نام زدگرد،ی جز

 .بزرگان گرید نه و معتقدند خود پادشاهان یبرا یشاه تحفه و یزدیا فرّه به تنها انیرانیا که یحا 

 بخا  مقابله در فرار هنگام در انیرانیا اردوگاه از یاخبار ذکر به یمسعود همانند که متقدّم مورخان از یبرخ. 5

 هنگخام  انخد،  کرده افتیدر یرانیا منابع از را ها گزارش نیا از یبرخ اد،یز احتمال به و اند پرداخته مسلمانان

 بخا  اوالً هخا  نخام  نیا که کنند یم ذکر مردآوند و نیشاه یها نام با یدختران او یبرا زدگرد،ی فرزندان شمردن

 چیهخ  اًیخ ثان و نخدارد  یسخازگار  (45) شخده  گفتخه  ا سخالم  علیه سجاد امام مادر یبرا که ییها نام از کی چیه

 همچخون  یگرید یخیتار منابع ن،یا بر عالوه (41) .است امدهین انیم به آنها از یکی اسارت بر یمبن یگزارش

 و اند کرده بیتعق را انیرانیا با مسلمانان یها جنگ شمار سال صورت به که ریاث ابن ا کامل و یطبر  یتار

 او فرزندان اسارت به یا اشاره جا چیه در اند، داده نشان یخوب به را مختل  یشهرها به زدگردی فرار ریمس
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 نیخ ا در کخه  اسخت  یجزئخ  حوادث از یاریبس از فراتر اریبس مسئله نیا تیاهم که یحا  در (47) کنند؛ ینم

 (48) .است شده اشاره آنها به ها کتاب

 یریگ جهینت

 امخام  کنخد  تیخ حکا کخه  یگزارشخ  سخوم  قخرن  اواخخر  تا یسن و عهیش ییروا و یخیتار یها گزارش انیم در

 نیخ ا کخه  اسخت  بعخد  بخه  سخوم  قخرن  اواخر از تنها و ندارد وجود است، زدگردی نوادگان از ا سالم علیه سجاد

 و یصخرر  بخت یغ دوران بخا  مصخادف  کخه  زمخان  نیا در. کند یم باز را خود یجا یعیش منابع در ها گزارش

 را خخود  تیخ هو یکالمخ  و یفقهخ  نظر از کامالً عهیش باشد، یم خ هیامام عهیش اعتقاد به خ امامت ندیفرآ لیتکم

 ینمخ  بخود،  شخده  عیشخا  یسخت یونا یناس انخات یجر ریتخأث  تحت که یساختگ اتیروا گونه نیا و است شناخته

 .باشد داشته آن گسترش و رشد ای عیتش منشأ در یریتأث نیتر کوچک توانست

 را ا سخالم  علیخه  سجاد امام مادر که یعیش منابع یتمام باًیتقر که میکن اشاره نکته نیا به است مناسب انیپا در

 (49) .بخود  رفتخه  ایخ دن از ا سخالم  علیخه  سخجاد  امخام  تو د هنگام در او که متفقند نکته نیا در اند، دانسته ریاس

 .باشد زنده عاشورا صحنه در توانسته ینم ن،یبنابرا

 شخده  مرقخوم ( 72ص ،42ج) «هخا  پاس  و ها پرسش» کتاب در مستند و مبسوط طور به موضو  نیا لیتفص

 .ندینما مراجعه آن به دانشجو دوستان که است

 ها نوشت یپ

 .222 ص ،0 ج ،یعقوبی  یتار. 4

 .54 ص اسالم، گسترش  یتار آرنو د،. 0

 .502 ص ان،یساسان زمان در رانیا سن، نیستیکر. 2

 .205 و 201 ص ،یاسالم نینخست قرون در رانیا  یتار. 1

 .219 ص ،0 ج ،یمصطفو جواد دیس ترجمه ،یکاف اصول ،ینیکل. 5

 (.یخط نسخه) ،11 ص ،0 ج االبرار، عیرب یزمخشر از نقل به ،1 ص ،11 ج بحاراالنوار ،یمجلس. 1
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 .225 ص ،یرانیا سمیونا یناس ه،یشعوب زاده، افتخار محمود. 7

 .44 و 42 ص ا سالم علیه نیا حس بن یعل یزندگان ،یدیشه جعفر دیس. 8

 .45 ص شهربانو، دةیا س حول ،یغرو یوسفی. 9

 .42 خ 8 ص ،11 ج بحاراالنوار،. 42

 .ا درجات بصائر از نقل به ؛9 ص ،11 ج بحاراالنوار، ؛219 ص ،0 ج ،یکاف اصول. 44

 .8 ص ،11 ج بحاراالنوار،. 40

 .190 ص ،یخراسان یساعد باقر محمد  یش ترجمه االرشاد، د،یمف  یش. 42

 .08 ص شهربانو، دةیا س حول. 41

 .221 ص ه،یشعوب. 45

 .05 ص شهربانو، دةیا س حول. 41

 .201 ص همان،. 47

 .572 ص ،0 ج  ،یا تار یف ا کامل. 48

 .42 خ 8 ص ،11 ج بحاراالنوار،. 49

 منبع

 .24 شماره ،4281 نیفرورد ،پرسمان


