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مقدمه
در تاریخ صدر اسالم ،زنان بسیاری بودند که پا به پای مردان و گاه جلوتر از آنان رسالت
انسان ساز خویش را ایفا میکردنتد .آنتان افت ون بتر انجتام فعالیتتهتای معمتول در خانته ،در
ستتنگر اجتمتتاع نیتتز در دفتتاع از ارزشهتتای استتالمی بتته جتتان فشتتانی متتیپرداختنتتد .از ایتتن رو
شناساندن الگوهای موفق و اسوههای فکری و عملی زنان کوشتا در تتاریخ استالم ،اهمیتت
واالیی دارد و باید به شناسایی اسوههای دانایی ،ایمان و فضیلت همت گماشت.
در ایتتتن میتتتان ام البنت تین

 ،متتتادر حضتتترت عبتتتاس

بتتوده استتت  .بتته گونتتهای کتته نتتام عبتتاس

از جایگتتتاه و یتتتژهای برختتتوردار

را بتتدون نتتام متتادرش ام البنتتین

نمتتیتتتوان

در ذهن تصور کترد .نتام ام البنتین یتادآور عظمتت عبتاس و درخشتندگی ستیمای اباالفضتل

اس ت تتت .ن ت تتام او خالصت ت ت گذش ت تتت ،ادب ،ف ت تتداکاری ،غی ت تترت ،محب ت تتت و والیتپ ت تتذیری
بتتوده استتت .بنتتابر ایتتن بررستتی و شتتناخت ویژگتتیهتتا و فضتتایل ام البنتتین بتته عنتتوان فرضتتیه

پتتژوهش پتتیش روستتت  .بتتر استتاس ایتتن فرضتتیه ستتؤاال تی مطتترل متتیشتتود ام البنتتین از چتته
خانتتدانی بتتوده استتت؟ دوران زنتتدگانی ام البنتتین

بتتا امیرمؤمنتتان علتتی

است؟ زندگانی ام البنین بعد از شهادت امیرالمؤمنان

چگونتته بتتوده

و همچنین بعد از واقعه عاشتورا

چگونه بوده است؟ و اینکه این بانوی ب رگوار در زنده نگاه داشتن یتاد و ختاطره عاشتورا چته

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

اهدافی داشته است ؟

از آن ج تتایی ک تته حض تترت ام البن تتین

ن تتزد مس تتلمانان و ش تتیعیان منزلت تتی واال دارد،.

کرامتهایی از ایشان نقل کردهاند کته در پایتان مقالته بته چنتد نمونته پرداختته شتده استت.
بدون هیچ شک و تردیدی ام البنتین از ابتواب الهتی و از برجستتهترین بتانوان تتاریخ استت،
امتتا متاستتفانه تتتاریخ نگتتاران و راو یتتان ،از پیگیتتری جزئیتتات زنتتدگانی بتتانویی کتته بتته تنهتتایی
«یک امت» و «مدرسهای فراگیر » برای همه نسلها بود غفلت ورزیدهانتد .ایتن مقالته تتالش
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دارد تا این خال را پر کند و اداء دینی نسبت بته آن بتانوی ادب بنمایتد .از آنجتا کته همستران
اهلبیتتت

از جایگتتاه رفیعتتی برخوردارنتتد و از الگوهتتای یتتک جامعتته بتتهشتتمار متتیآینتتد،

شایسته است یاد و آثارشان در میان مردم زنده بماند تا نسلهای بعد جایگاه بلند آنان را و
آثار ارزنده که همانا پرورش وجود فرزندانی پاک میباشد به عنتوان یتک فرهنت

عمتومی در

آیتتد و بتته دستتت فراموشتتی ستتمرده نشتتود .بررستتی زنتتدگی ایتتن متتادران ،متتیتوانتتد بتترای همتته
انستتانهتتا و در همتته اعصتتار ،بتته و یتتژه بتترای بتتانوان و متتادران مستتلمان و حتتتی غیرمستتلمان
الگویی کامل و مناس

بوده و به کارگیری خصوصیات اخالقی ،در رفتارهای اجتماعی و

ختتانوادگی آنهتتا بستتیار تأثیرگتتذار و سرنوشتتتستتاز باشتتد .البتتته در یتتک تکتتاپوی تتتاریخی در
می یابیم که هتر کتدام از آنهتا از نظتر ایمتان و اختالق از برتترین زنتان زمتان ختویش بته حستاب
متتیآمتتدهانتتد .ایتتن ب رگتتواران بتته دلیتتل آنکتته می بتتانی و ّ
مربتتی متتردان الهتتی و پیشتتوایان دینتتی و
سیاسی بوده اند ،در میان دیگر زنان از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نسب امالبنین

پیشتتینه و اصتتالت ختتانوادگی ،شتتاخص ّ
مهمتتی در برقتتراری پیونتتدها و رابطتتههتتا در میتتان

افراد و خانوادههاست؛ به دلیل اینکه شاخص هتای رفتتاری ،غر یتزی و تربیتتی افتراد را بایتد
در پیشینه خانوادهها جست .هرچه ختانوادهای ،شتاخصهتای اخالقتی و رفتتاری واال تتری
داشتتته باشتتد ،نشتتاندهنتتده اصتتالت آن ختتانواده استتت .اصتتالت ختتانوادگی در گذشتتته نیتتز
حستتاس و ّمهتتم بتتوده استتت و هتتر ختتانواده و قبیلتته و طایفتتهای کتته ویژگتتیهتتای اخالقتتی و
جسمانی برجستهتری داشت ،به خود میبالید .این موضوع در میتان عتربهتا ،بستیار ّمهتم
بود و به صورت افراطتی در متورد آن حساستیت نشتان متیدادنتد .البتته بتا آمتدن استالم ،ایتن
احساستات تتا انتتدازهای بته شتتکل درستت هتتدایت شتد .حضتترت امالبنتین

از خانتتدان و

بودند .و همین موضوع در ازدوا علی

با امالبنین

تأثیرگذار بود( .مسعودی:1374 ،

67 ،2؛ طبری ،بیتا440 ،2 :؛ ابوفداء ،بیتا181 ،1 :؛ ابن وردی.)220 ،1 :1389 ،
نس

پدری امالبنین

چنین است :امالبنتین

دختتر ِحتزام بتن خالتد بتن ربیعتة بتن

وحیتتد ...بکتتر بتتن هتتوازن( .مجلستتی1403 ،ق37 ،5 :؛ اصتتفهانی1372 ،ق )87 :نس ت
مادری نیز به قرار زیر است :امالبنین

دختر ثمامة از خاندان سهل بن عامر بن مالک بتن

حعفتتر بتتن ِکالب(.عبتتداالمیر االنصتتاری .)15 :1375 ،بتتدینترتیت  ،امالبنتتین
ه
ب رر مضر و از بطن عامر و از خاندان کالب است.

از شتتعبه

ویژگیها و فضایل ام البنین

طایفهای است که بته شتهامت ،رشتادت و شتجاعت و ویژگتیهتای نیکتوی اخالقتی مشتهور
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والدت
پتتن ستتال از هجتترت رس تول ا کتترم

بتته مدینتته متتیگذشتتت؛ ستتالی کتته بتترای پیتتامبر

و ی تتارانش در مدین تته بس تتیار س تتخت ب تتود؛ س تتالی ک تته لش تتکر ق تتریش ب تترای زدودن اس تتالم ب تته
ستتوی مدینتته گستتیل شتتدند و قهرمتتان کفتتر ،عمتتر بتتن عبتتدود بتتا ضتتربه علتتی

بتته هال کتتت

رس تتید .در هم تتین س تتال در بخ تتش جن تتوبی ش تتهر مک تته ،در طایف تته ه تتوازن ،در می تتان قبیل تته
نتتام آور کتتالب و در خانتته جتتزام بتتن خالتتد ،همتته چشتتم بتته راه تولتتد نتتوزادی بودنتتد؛ نتتوزادی
ّ
کته مقتتدر بتتود در آینتتده ،بته همستتری قهرمتتان ایمتتان و عتدالت _ علتتی _ در آیتتد .متأستتفانه
تتتاریخ دقیتتق والدت ایتتن بتتانوی ب رگتتوار مشتتخص ن تتیست .زنتتی کتته سراستتر زنتتدگیاش مملتتو
از ارزش و آرم تتانهتتای بلنتتد و مواضتتع عزتمنتتد بتتود  .اینجاستتت کتته بایتتد پرستتید :چتته ش تتد
متوعظه هتا ،دانشها و قهرمانیها و جهاد و صبر و مقاومت زنی که بخشتی از حیتاتش را در
بیت امامت سمری کترد؟ا و ایتن بته راستی کته دردنتاک استت .بته هتر صتورت شتاید بتتوانیم
به تاریخ والدت او دستتت یتتابیم ،آن هتم از طر یتق والدت فرزنتد ارشتدش ،قمربنیهاشتم کته
ّ
مورختتان آن را ستتال  26هجتتری نوشتتتهانتتد و عمتتر شتتریفش ب تته ه تتنگام شتتهادت در ستترزمین
کربال ،حست

روایتت طبرستی در کتتاب ختود (اعتالم التوری) 34 ،یتا  38ستال بتتوده استتت.

(طبرسی1417 ،ق.)156 :
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

ضتتمن ایتتن کتته همتته متتیداننتتد واقتتعه عتتاشورا بتته ستتال  61ق  .رخ داد  .از اینهتتا گذشتتته،

رسیده بوده و لذا می توانست همسر آن حضرت باشد  .روشن است اگر ستن او ز یتر  15ستال
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متعقول آن بتود که دختری را برای برادر ش برگ یند کته هتم از نظتر ستن و ستال و هتم از جهتت

وقتی امام علی

 ،پس از شتهادت حضرت فاطمه

 ،از برادرش عقیل میخواهتد زنتی را

بتته او معرفتتی کنتتد کتته از تبتتار ش تتجاعان و دالوران بتتاشد و همتتین کتتالم حضتترت علتتی ختتود

نتتتشانگر آن استتت کتتته « ام البتتتنین « در آن دوران ،دخت تتری بتته ستتن بتتتلو جتتتنسی و عقلتتی
بتود ،عقیتل از او یتاد نمتیکتترد  .بته خصتو
صتالحیت و شتایستگی مناست

کته او بتته عتتلم انستاب آشتنایی کامتل داشتتت و

وی بتاش .همچنتین بتتعید بتته نتتظر متیرستد ایتتن وصتتلت

بعد از سال  26هجری صتورت گترفته باشد؛ چرا کته فرزنتد برومنتدش ،عبتاس در ستال  26و

یا  23هجری به دنیا آمده است.

عالوه بتتر ایتن ،گمتان نمتیرود چنتین دختتری تتتا ستتن  23و یتا  24ستتالگی ،بتتدون شتتوهر
مانده باشد؛ زیرا پسترش عباس در زمان شهادتش حدود  34سال داشت  .بنابراین ،ارج
آن است که سن او هنگام ازدوا با امیر متؤمنان

 17تا  21سال باشتد لتذا متیتتوان گفتت

که سن او در زمتان بته دنیتا آوردن عبتاس حتدود  18تتا  22ستال بتوده و از ایتن رهتتگذر ،زمتتان
تتقریبی والدت حضرت عباس را در ستالهای بتین  5و  9ق دانتتست .در ایتتن متتیان کتتسانی
بتر ایتن باورند که ّام البنین در زمان واقعه عاشورا ،حدود  55سال داشتته استت  .ا گتر چنتین
باشتد ،متیتتوان گفتت زمتان تولتد عبتاس در ستال 6ق  .بتوده استت  .در ایتن صتورت بته نتتظر
میرسد ّام البنین یک سال از امام حسین کوچک تر بوده و آن حضرت در زمان والدت
عباس حدود  18الی  22سال داشته است .پس سال تولد ایشان را میتتوان بتین ستالهتای
 5و  9هجری در نظر گترفت( .آقاجانی قناد)20 :1382 ،

ازدواج
هرچند علی

پس از شهادت زهرا

همسران دیگری نیز انتخاب کترد ،ولتی همیشته

در پی همستری بتود کته از خانتدان شتجاعت و غیترت و فضتیلت باشتد .امتام علتی

ایتن

امر را با برادرش عقیتل در میتان گذاشتت .امتام از او خواستت دختتری از طایفتههتای مشتهور
عتترب را ب تترایش برگ ینتتد ک تته بتته ش تتجاعت و قهرم تتانپتتروری ز بتتانزد باشتتند تتتا از او فرزنتتدی
رشتتید ،دلیتتر و بتتا شتتهامت پدیتتد آیتتد .عقیتتل کتته انستتاب عتترب را ختتوب متتیشتتناخت .علتتی
می تتان ع تترب ،ش تتجاعت تتر از پ تتدران وی وج تتود ن تتدارد( .مامق تتانی1350 ،ق70 ،3 :؛ ام تتین،
1403ق389 ،8 :؛ قم ت تتی1421،ق302 :؛ ّ
کحالتت تته1404 ،ق242 ،1 :؛ دایتت تترَ المعتت تتارف
تشیع،2 ،
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ب تتیتردی تتد ،تأ کی تتد امیرمؤمن تتان در انتخ تتاب همس تتری شتتجاع و قهرمتتانپتترور دو مطلت ت
اساسی را نشان میدهد:
نکت ّاول نقش و ّ
اهمیتی است که همسر در شکوفایی فرزنتدان و نظتام ختانواده برعهتده
دارد .ویژگیها ی اخالقی و ایمان پدر و مادر اگرچه تنها عنصتر تشتکیلدهنتده ویژگتیهتای

ویژگیها و فضایل ام البنین

را بتته خانتتدان راهنمتتایی کتترد و گفتتت :بتتا امالبنتتین

از طایفتته کتتالب ازدوا کتتن؛ ز یتترا در
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فرزنتد نیستت ،ولتی بختش ّمهمتتی از تربیتت فرزنتد بتدان وابستتته استت .بتر همتین استتاس ،در
اسالم ازدوا با افرادی که دارای بیماریهتای روحتی ،روانتی و جستمی هستتند ،نهتی شتده
است .در مقابل ،ازدوا با دارندگان کمال و آراستگی پیشنهاد شده است.
نکتتته دوم ایتتن استتت کتته امتتام بتتا آینتتدهنگتتری ،رو یتتدادهای آینتتده را پتتیشبینتتی متتیکتترده
است .امام می دانست که در حماسه کربال ،حضور فرزندی رشید در کنتار امتام حستین
و زین

کبری

بترای حمایتت از دیتن ختدا ضتروری استت تتا حماسته عاشتورا در صتفحه

تاریخ ،ماندگارتر باشد.

او می بایست از پدری چون امیرمؤمنان و مادری شجاع و مهربان به دنیا آید؛ متادری کته

در ویژگیهای فردی ،نزدیکترین شخص بته زهترای اطهتر

باشتد .هرچنتد امتام همستران

دیگری داشت ،ولی هیچ یک توانایی پذیرش این امانت سنگین را نداشتند.
آنان گرچه زنانی فاضل بودند ،ولی نمیتوانستند مادرحضرت عبتاس

باشتند .بتدین

گونه ،منزلت و قدر فاطمته دختتر حتزام تجلتی متییابتد و تقتدیر الهتی ،دستت او را در دستت
بت ت ررمت تترد تت تتاریخ مت تتیگت تتذارد و بت تته مقت تتامی مت تتیرست تتد کت تته زنتتتان دیگتتتر بتتته حتتتال او غبطتتته
میخورند(.آقاجانی قناد)24 :1382 ،
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

96

فرزندان
ثمره ازدوا امیرالمؤمنین
عباس

با حضترت ام البنتین

چهتار پستر رشتید بتود بته نامهتای:

 ،جعفر ،عبداهلل ،عثمان که به دلیل داشتن همین پستران ،او را ام البنتین ،یعنتی

مادر پسران میخواندند  .فرزندان امالبنین

همگی در کربال به شتهادت رستیدند و نستل

ایشان از طریق عبداهلل فرزند حضرت اباالفضل

ادامه یافت ( .جعفرزاده)47 :1394 ،

مقام ام البنین
اهلبیت
الف)دی گاه 

ام البنتتین
فرزنتتدان فاطمتته



از وقتتتی پتتا بتته خانتته امتتام علتتی

گذاشتتت ،همتتواره ختتود را در ختتدمت

متتیدیتتد و عشتتق و محبتتت ختتود را نثتتار آنتتان متتیک ترد؛ محبتتتی بتتیر یتتا و

خالصتتانه ک ته تمتتام وجتتود او را در بتتر گرفتتته بتتود .او ختتدمت بتته فرزنتتدان رستتول ختتدا

و

مادری کردن در حتق ایشتان را فرصتت و تتوفیقی ختدادادی در زنتدگی ختویش متیشتمرد .از
ای تتن رو ،خ تتود و فرزن تتدانش مانن تتد پروان تتهای ب تتر گ تترد ش تتمع وجتتود امتتام علتتی
پیامبر

و فاطمه زهرا

اهلبیت

و یادگ تتاران

میگشتند و از نور ایشان پر فرو میشدند.

نیز که سرچشمههای کرامت و فضتیلتاند ،همتواره حتق متادری ایشتان را

به جا آورده و پاس خدمتهایش را نگه داشتهاند.
هتتر چنتتد در تتتاریخ از اهلبیتتت

در بتتاره او ستتخنی بتته طتتور مستتتقیم ثبتتت نشتتده ،ولتتی

آنچه به صورت غیرمستقیم رسیده است ،بر ارجمندی و بلندی مقتام او نتزد اهلبیتت
دال لت دارد .آنچه از امامان
غیر مستقیم از امالبنین

درباره فضیلت اباالفضل
استت .زینت

ورود به مدینه ،همواره مقام ام البنین

صادر گشته ،در واقع تجلیل

کبترا _ عقیلته بنیهاشتم و پیتام آور کتربال _ پتس از
را در نظر داشتت و بته وی احتترام متیگذاشتت؛ بته

عیادت او میرفت و از او دلجویی میکرد (آقاجانی قناد.)13 :1382 ،
ب)سخنبزرگاد 

بیشک ،امالبنین

که مظهتر ایمتان ،شتجاعت و عشتق بته والیتت استت ،از تمجیتد و

ستایش دیگران بینیاز است ،ولی چون سخن ب رگان میتوانتد گوشتهای از زوایتای وجتودی
آن بانوی ب رر اسالم را بنمایاند ،سخن این ب رگان و عالمان را میآوریم:
فرزانه و نس شناس عرب بود و همتو امالبنتین
خاندان امالبنین

را بته علتی

معرفتی کترد .عقیتل در بتاره

میگوید:

در میان عرب ،شجاعتر از پدران امالبنین

(یبوشزدش ا:1362ا357؛ا ا یا ا ا
نبود .ا

1350ق:اج 2ا128؛ای او ا1403ق:اج 8ا381؛اقما ا1421ق:ا)322

 .2ابونصتتر ،ستتهل بتتن عبتتداهلل بختتاری از عالمتتان قتترن چهتتارم در کتتتابش ست ّتر السلستتلة
العلویة مینویسد:
 ...و امالبنتتین

پتتیش و پتتس از درگذشتتت آن حضتترت (امیرمؤمنتتان) بتتا کتتس

ویژگیها و فضایل ام البنین

.1عقیل بن ابیطال ؛ برادر امام علی

و پدر ب رگوار مسلم بن عقیل استت .وی عتالم
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دیگری ازدوا نکرد( .ب اکی ا1381ق ا)88

 . 3شیخ جعفر ربعی معروف به نقوی؛ فقیه و ادی
است .او در کتابش به نام زین

برجستته عترب ز بتان در عصتر حاضتر

کبری مینویسد:

از بانوان با فضتیلت ،ختوشبیتان ،ستخنور ،پرهیزگتار و اهتل عبتادت

امالبنین
بود و ّ
حق اهلبیت

را به خوبی میشناخت(.کبداا( ییی) ا1411ق:ا)25

 .4ع تتالم فرهیخت تته ،ز ی تتنال تتدین ع تتاملی مع تتروف ب تته ش تتهید ث تتانی (وف تتات965 :هت تت.ق)
نیز مینویسد:
امالبنتتین

از بتتانوان بتتا معرفتتت و پرفضتتیلت بتتود .نستتبت بتته خانتتدان نبتتوت،

محبتت و دلبستتگی ختالص و بتیانتدازه داشتت و ختود را وقتف ختدمت بته آنتتان

کرده بود .خاندان نبوت نیز برای او جایگاه واالیی قائل بودند و بته او احتترام و یتژه
متی گذاشتتند .در روزهتای عیتد ،بته احتترام او بته محضترش متیرفتنتد و بته ایشتان
ادای احترام میکردند( .کبا ااخ الا ا:1378ا)7

 .5سیدمحسن امین در کتاب اعیانالشیعه مینگارد:
امالبنتتین

شتتاعری ختتوشبیتتان و از ختتانوادهای اصتتیل و شتتجاع ب تتود( .ی ههاو ا

1403ق:ج 8ا)389
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 .6عالمه سیدعبدالرزاق موسوی ّ
مقرم (وفات1391 :هت.ق) مینویسد:
امالبنین

از بانوان با فضیلت بود .وی ّ
حق اهلبیت

را خوب میشناخت

و در محبت و دوستی با آنان خالص بود و ایشان نیز در میان آن برزگوران ،جایگاه

بلند و مقام ارجمندی داشت( .یلمیشم اب اتا:ا 72اشد یال اشای صاکی ا:1375ا)38

 .7علی محمد ّ
دخیل؛ نویسنده عرب زبان معاصر مینویسد:
ب رگتتواری ایتتن زن (امالبنتتین

) هنگتتامی روشتتن متتیشتتود کتته بتتدانیم وقتتتی خبتتر

شتتهادت فرزنتتدانش را بتته او متتیدهنتتد بتته آن توجتته نمتتیکنتتد ،بلکتته از ستتالمتی

حضتترت امتتام حستتین

(دخال ا1401ق:اج 1ا)325

متتیپرستتد؛ گتتویی حستتین

فرزنتتد او استتت نتته آنتتان.

 . 8عالمه حا شیخ باقر شریف قرشی؛ نویسنده کتاب عباس بن علی ،رائد الکرامتة در
فضیلت حضرت امالبنین

مینویسد:

در تتتاریخ دیتتده نشتتده استتت کتته زنتتی نستتبت بتته فرزنتتدان هتتووی ختتود محبتتتی

خالصانه ورزد و آنان را بر فرزندان خویش پیشتر بدارد جز ایتن بتانوی پتا ک؛ یعنتی
امالبنین

(رشافیلیشرا اب اتا:ا23؛اشد یال اشای صاکی ا:1375ا)38
ا
.

ویژگیهای امالبنین
.1وفادار



وفتا صتتفتی ارزنتده و ستتتودنی استت و در هتتر کستی باشتتد ،او را گرامتی و ع یتتز متیگردانتتد.

وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان ،فضیلتی ب رر است کته حتتی در میتان صتفتهتای

دیگر ،خودنمایی می کند و منزلتی واال دارد؛ زیرا آراسته شدن به وفتاداری و ملکته شتدن آن

در رول و روان آدم تتی ،مس تتتلزم پ تتاکی و مراقب تتت همیش تتگی و پیتتروزی بتتر همتته زشتتتیه تتا و

وسوسههای شیطانی است.

اگر آنچه وفا بته آن مر بتوط متیشتود ،استالم ،امامتان معصتوم

صتتفت وفتتا ارزشتتی آستتمانی بتته ختتود متتیگیتترد .امالبنتتین

و خانتدان وحتی باشتند،

در خانتتدانی پتترورش یافتتت کتته

وفاداری به ارزشهتای انستانی در آن فضتیلتی ستترر شتمرده متیشتد .از ایتنرو ،ایتن ختوی
خدایی با وجود او درآمیختت و ملکته وجتودش گشتت .ایشتان نیتز ایتن صتفت را در محضتر
م تتوالعلی پروران تتد و در وج تتود فرزن تتدانش ج تتاری س تتاخت .امالبن تتین
زنتتدگانی علتتی و فرزنتتدانش ،کمتتال وفتتا را در حت ّتق آنتتان نگتتاه داشتتت ،پتتس از شتتهادت
امیرالمؤمنین نیز بر این وفاداری باقی ماند .بتدین جهتت ،پتس از شتهادت جانستوز علتی بتا
هتتیچ متترد دیگتتری ازدوا نکتترد( .ابتتن شهرآشتتوب ،بتتیتتتا .)305 ،3 :همتتین حتتس ایمتتان و
وفاداری در وجود اباالفضل تجسم یافت؛ هنگامیکه آب گوارا در کف داشت ،بته یتاد لت
تشنه بردار ،آب را فرو ریخت(.مدرسی15 ،1382 ،؛ سالکی.)56 :1382،
.2ادب 

امالبنین

که از دامان خاندانی ادبپرور و برخاسته بود ،در محضر اسوه ادب ت علتی ت

ویژگیها و فضایل ام البنین

همچن تتان ک تته در
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آن را بتتارور ستتاخت و الهتتی گردانیتتد .او در پیشتتگاه ختتدا ادب بنتتدگی را نگتتاه متتیداشتتت و
نستتبت بتته متتردم فتتروتن بتتود؛ ولتتی ب ت ررتتترین نمتتود ادب او ،در برابتتر علتتی

و فاطمتته

و

فرزنتتدان معصتتوم آنتتان استتت .هنگتتامیکتته بتته خانتته علتتی قتتدم نهتتاد ،ختتود را نتته بتته عنتتوان
جانشین فاطمه

 ،بلکه بته عنتوان ختادم فرزنتدان فاطمته

متیدانستت .بتا آنتان بته ادب

رفتار میکرد و آنها را گرامی متیداشتت .عبتاس از ایتن سرچشتمه ادب ،تربیتت آموختت کته
بردارش حسین را همیشه یا سیدی یا اباعبداهلل خطاب میکرد و همواره ادب را در گفتتار و
رفتار خود نسبت به فرزندان زهرا نگاه میداشت( .الحائری،بیتا)443،1 :
والیتدوستیووالیتپذیر

.3



عشق و محبت به والیت با جان او آمیختته بتود .او علتی

را نته تنهتا بته عنتوان همستر،

بلکه به عنوان برادر رسولختدا و حجتت ختدا در میتان متردم متیدیتد و همستان بته فرزنتدان
معصوم او مینگریست .صفا و صتمیمیت در محبتت ایشتان بته مقتام والیتت ،متو متیزد.
هرگاه حسنین را بیمار میدید ،دست مهربانی بر سرشتان متیکشتید و همچتون متادر از آنتان
پرستاری میکرد .با سخنان مهربانهاش ،دلهایشان را آرامش میداد و در برابتر آنتان فروتنتی
میکرد .هرگاه با آنان روبهرو میشد ،به ایشان لبخند میزد( .سوی 1377 ،ق.)50:
ّ
هنگام وداع با پسرانش وقتی که همراه اباعبداهلل به سوی مکه و کربال حرکت متیکردنتد،
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بتتا روی بتتاز از آنتتان استتتقبال کتترد .پاستتداری از وجتتود حستتین را بتته آنتتان ستتفارش فرمتتود و
فت تتداکاری در راه حست تتین را بت تته آنت تتان گوشت تتزد کرد(.عبت تتداالمیر انصت تتاری .)24 :1375 ،بت تته
را ستی ،برای او آسان بود که دا جانستوز چهتار فرزنتدش را ببینتد ،ولتی حستین بته ستالمت
باش تتد؛ پس تترانش در راه حس تتین قطع تته قطع تته گردن تتد ،وی حس تتین بمان تتد .از ای تتنرو ،وقت تتی
بشیر خبتر شتهادت شتهیدان کتربال را آورد ،ایشتان نخستت نته از فرزنتدانش ،بلکته از حستین
پرسید و سرا حسین را گرفت و گفت« :فرزندانم فتدای حستین بتاد»(.عبتداالمیر انصتاری،
.)26 :1375
.3شجاعتوشهامت 

دلیت ت تتری و شت ت تتجاعت صت ت تتفتی است ت تتت کت ت تته وجت ت تتودش در مت ت تتردان ،بت ت تته آنت ت تتان برتت ت تتری و

ب رگتتی متتی بخشتتد .ا گتتر ایتتن صتتفت در وجتتود زنتتی نهفتتته باشتتد کتته ختتود دارای کمتتال علمتتی
و ادبتتی نیتتز هستتت ،از او شخصتتیتی ستترآمد و ممتتتاز متتیس تازد .امالبنتتین

از ختتانوادهای

برخاس تتته ب تتود ک تته مع تتدن ش تتجاعت و سرچش تتمه رش تتادت و غی تترت بتتهش تتمار متتیآمدن تتد.
بتته هم تتین دلیتتل ،وقت تتی علتتی

از عقی تتل در م تتورد همستتری کتته فرزنتتدی شتتجاع بپتترورد،

راهنمایی خواستت ،او را بته امالبنتین

کته خانتدانش همته از شتجاعان و پهلوانتان عترب

بودند ،راهنمایی کرد.
امالبنین

این صفت خاندانش را به ارق برده بود .پتس از شتهادت امتام حستین

و

یتتارانش و شتتهادت عبتتاس و دیگتتر فرزنتتدانش در بقیتتع حضتتور متتییافتتت و عبیتتداهلل فرزنتتد
خردسال عباس را نیز به همراه می برد .این روحیه ،شتهامت و شتجاعت او در مقابتل باطتل
نشان میدهد .به یقین ،در آن فضای خفقان به بقیع آمدن و عزاداری کردن به گونتهای کته
متتردم جمتتع شتتوند و بتتا او هتتم نالتته گردنتتد (ستتماوی56 :1377 ،؛ طبتتری ،بتتیتتتا296 ،6 :؛
اصفهانی1372 ،ق85 :؛ سوی 1377 ،ق .)70 :عمل عاطفی ِصرف نیست ،بلکه رن

و

بویی سیاسی دارد .در آن شرایط که ی یدیان از پیروزی موقت خود سرمستت بودنتد و حتتی
مدینته را نیتز در واقعتته ح ّتره بته ختتاک و ختون کشتیدند ،ایتتن چنتین خودنمتایی و شتتجاعت،
تنها از شیرزنی همچون امالبنین

برمیآید که از آبشخور شجاعت سیراب گشتته باشتد.

از دامتتن چنتتین متتادری ،عبتتاس برخاستتت و بتتا رشتتادتهتتایش در کتتربال ،دل اهتتلبیتتت
حسین را تسکین داد.
در ایتتن جتتا بتته دو نمونتته از متتوارد صتتبر و بردبتتاری آن بتتانوی ب رگتتوار در مقابتتل مشتتکالت،
اشاره میکنیم:
 .1مورختان نقتتل متتیکننتد کتته روزی امیتتر مؤمنتتان ،عبتاس

را در دامتتان ختتود گذاشتتت،

آس ت تتتینه ت تتایش را ب ت تتاال زد و ام ت تتام درح ت تتالی ک ت تته ب ت تته ش ت تتدت م ت تتیگریست تتت ب ت تته بوس ت تتیدن
بتتازوان عبتتاس پرداختتتّ .ام البنتتین حیتترت زده از ایتتن صتتحنه ،از امتتام پرستتید« :چتترا
گریه میکنید؟»

ویژگیها و فضایل ام البنین

.4صبر 
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حضرت با صتدایی آرام و انتدوه زده پاستخ داد« :بته ایتن دو دستت نگریستتم و آنچته را بتر
سرشان خواهد آمد ،به یاد آوردم».
ّام البنین شتابان و هراسان پرسید« :چه بر سر آنها خواهد آمد؟»
حضرت با آوایی ّ
مملو از غم و اندوه و تأثر فرمود« :آنها از ساعد قطع خواهند شد».
ایتتن کلمتتات چتتون صتتاعقهای بتتر ّام البنتتین فتترود آمتتد و قلتتبش را ذوب کتترد .ستتمس او بتتا
اضطراب و به سرعت پرسید« :چرا قطتع متیشتوند؟» امتام بته او خبتر داد کته فرزنتدش در راه
دستتانش قطتع

یاری اسالم و دفاع از برادرش ،حافم شریعت الهی و ریحانه رسول اهلل
خواهد شدّ .ام البنین به شدت گریست و زنان همراه او نیز در غم ،رن و انتدوهش شتریک
شدند(.مقرم1369،ق)19 :
در این لحظه بود که ّام البنین عظمت و عمق ایمان ختود را نشتان داد و بته دامتن صتبر و
بردب تتاری چنت ت

خدا

زد و خ تتدای را س تتماس گف تتت ک تته فرزن تتدش ،فتتدایی ستتبط گرامتتی رس تتول

و ریحانه او خواهد بود.

 . 2جمله معروف او هنگام شنیدن خبر شهادت چهار فرزند خویش مقام صتبر و تحمتل

این مادر را آشکار کرده و زینت بخش صفحات تاریخ کربال شده است .با آنکته بشتیر خبتر

شتهادت حضتترت ابوالفضتتل

 34ستتاله ،عبتد اهلل  24ستتاله ،عثمتتان  21ستتاله و جعفتتر 19
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بهره داشت ،بلند مرتبتهتتر و گرامتیتتر بتود .همانگونته کته گفتته شتد خانتدان کتالب در میتان

(کحاله1379 ،ق.)243 :
.5سخنور وشاعر

سخنوری و شاعری ،ویژگیهایی است که جامعه فخر بر تن آدمتی متیپوشتانند و هنتری

اعراب صدر اسالم نیز امتیاز برجستهای به شمار میرفت .هتر کتس از ایتن هنتر واال بتیشتتر

عتترب ،بتته ویژگتتیهتتای نیکتتویی همچتتون شتتجاعت ،ستتخاوت ،شتتاعری و ستتخنوری و...
زبانزد بودند.

در میتان قبیلتته کتتالب از شتاعران و ستتخنوران بت رر بودند،عالمته نقتتوی در کتتتاب زینت

کبری

از زنتان فاضتلی بتود کته بته ح ّتق اهتلبیتت

در این باره مینویستد :امالبنتین

شتتناخت کامتتل داشتتت .همچنتتین ایشتتان بتته شتتیوایی و رستتایی ستتخن متتیگفتتت(.ربعی
(نقوی)1411 ،ق.)25 :
ّ
عمتتر رضتتا ّ
کند(.کحالتته،
کحالتته در اعتتالمالنستتاء او را شتتاعری ختتوشبیتتان معرفتتی متتی
.)40 ،4 :1404
سیدمحسن امین نیز در اعیانالشیعه چنین متینویستد(.امین1403 ،ق .)381 ،8 :او
از این سخنوری و شتاعری ستود متیبترد و متردم را بته دور ختود در بقیتع گترد متیآورد و بتا هتم
نوحهسرایی میکردند.
.6احساسمسئولیتمقابلدینخ ا 

یکی از دالیلی که باعث شد ّامالبنین

تمام وجود پیرو اهلبیت

در عشق به حسینبن علی

ذوب شتود و بتا

شتود و بته رفیتع ترین درجتات ایثتار و فتداکاری در ایتن راه نایتل

آید و از خود و فرزندانش و هرآنچه دارد ،شمعهایی بسازد تا ِگرد وجود نازنین ریحانه رسول
بستتوزند و بستتازند تتتا از او حمایتتت و دفتتاع کننتتد ،احستتاس

و جگرگوشتته بتتتول
اهلل
مسؤولیت ّام البنین در برابر اهلبیت

در همین راستتا ،حضترت امتام جتواد

بود.

فرمتود«:متؤمن بته سته خصتلت نیتاز دارد :توفیتق

الهی ،واعم درونی و ناص بیرونی( ».مجلسی1403 ،ق.)326 ،45 ،
باید گفت این بانوی گرامی ّ
(امالبنین) هر سه خصلت یاد شده را داشتت؛ بتدین معنتی
احست تتاس مست تتؤولیت نست تتبت بت تته خانت تتدان پیت تتامبر
راهنماییهای همسرش ،علیبن ابیطال

برخت تتوردار شت تتد و هت تتم از ارشت تتاد و

 ،به عنوان ناصت بیرونتی استتفاده کترد و بتا

این خصلت ها برتر از دیگر زنان شد(.الزهیر الجعفری)49 :1386 ،
.7ع مودانایی 

زندگانی ام البنین همتواره بتا بصتیرت و نتور دانتش همتراه بتوده استت و ایتن ویژگتی واال در
جایجای کت

تاریخی ذکر شده است و ما را با عظمتت ایتن بتانوی عالمته و فاضتله آشتنا

ویژگیها و فضایل ام البنین

کتته او ،هتتم از توفیتتق و متتدد الهتتی در ایتتن مستتیر بهتتره بتترد و هتتم از واعتتم درونتتی در ارتبتتاط بتتا
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و بصتتیرت دینتتی او بتته امامتتت بهقتتدری بتتود کتته

میستتازد .عالقتته امالبنتتین بتته اهلبیتتت

درباره او مینویسند« :برای عظمت و معرفت و بصیرت امالبنین کافی است کته او هتر گتاه
بر امیرالمؤمنین وارد میشد و حسنین مریض بودند با مالطفتت و مهربتانی بتا آنهتا صتحبت
تار
می کرد و از صمیم قل با آنها برخورد می کترد چونتان متادری مهربتان و دلستوز ،عل ِتم سرش ِ
وی در کالم او و فرزند ب رگتوارش عبتاس نمایتان بتود .او از محتدثات شتیعه استت و فرزنتدان
خود را با علم و دانایی تربیت کرد .اگرچه آنان فرزندان «بتاب علتم نبتی» بودنتد امتا از دانتش
در متتورد عبتتاس میفرمایتتد« :همانتتا

متتادری هتتم بیبهتتره نبودنتتد چنان کتته حضتترت علتتی

فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و بهسان نوزاد کبوتر که از مادرش آب و غتذا می گیترد
کته ختود از دانتش و فضتیلت مایته داشتت ،در خانته

از من معارف را فرا گرفت» امالبنین

علی نیز از کماالتی علوی سرشار گشت ،به گونهای که همه آنانی که از امالبنتین

نتامی

بتتردهانتتد ،وی را بتته فضتتل و کمتتال و علتتم ستتتودهانتتد .از ایتتنرو ،عشتتق و عالقتته او نستتبت بتته
اهلبیت

و علی تنها در روابط عاطفی نبود ،بلکته از آ گتاهی و شتناخت وی نستبت بته

آنان سرچشمه میگرفت.
برخی افراد مانند سیدمهدی ستوی در کتتاب امالبنتین
فضل و دانش او ،ایشان را با جناب زین
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کبری

ستیدَ نستاء العترب در بیتان

البته در سط پایینتر مقایسه میکنتد

و او را بتته صتتفت عالمتته متتیستتتاید .ایتتن ویژگتتی آشتتکارا در بتتاره هتتیچ کتتس جتتز زینت
گفته نشده است(.سوی 1377 ،ق.)51 :

این نویسنده از کتاب معالی السبطین و کنز المصائ

کبتتری

نقل میکند که حضرت عبتاس

علتتم ختتود را در کتتودکی از محضتتر پتتدر و متتادرش (امالبنتتین

) آموختتته استتت(.الحائری،

بیتا .)31 ،1 :از این رو ،صفت عالمه را برای او ،سخن آن حضرت دانسته است.
.8پاس اشتنهضتعاشورا 

سنگینی مصیبت امام حسین

و ل وم پاسداری از نهضت عاشورا و رساندن پیتام آن

به آیندگان اقتضا میکترد کته بازمانتدگان و وابستتگان ایتن حادثته ،آن را بتا هتر روش ممکنتی
زن تتده نگتتتاه دارن تتد .یکتتتی از ای تتن راههتتتا ،بر پ تتایی مراستتتم س تتوگواری و عتتتزای عم تتومی بتتتود.

امالبنتتین

یکتتی از کستتانی بتتود کتته ایتتن وظیفتته مه تم را برعهتتده گرفتتت و آن را بتته انجتتام

رستتانید .از ویژگیهتتای بستتیار مهتتم ایشتتان امالبنتتین ،توجتته بتته زمتتان و مستتائل مر بتتوط بتته آن
استتت .وی پتتس از واقعتته عاشتتورا ،از مرثیتتهختتوانی و نوحتتهستترایی استتتفاده کتترده تتتا نتتدای
مظلومیت کربالییان را به گوش نسلهای آینده برساند .بیشتک ،ایتن موضتوع افت ون بتر بتار
سخنوری توانا

بار عاطفی نیز داشته است .همانگتونه که اشتاره شد ،امالبنین
سیاسیِ ،
و شتتاعری ختتوشبیتتان بتتودّ .
(کحالتته1404 ،ق40 ،4 :؛ امتتین1403 ،ق.)389 ،8 :وی بتته
همتتراه فرزنتتد عبتتاس ت عبیتتداهلل ت در بقیتتع حاضتتر متتیشتتد و بتتر شتتهیدان کتتربال نوحتتهستترایی
میکرد( .اصفهانی1372 ،ق.)90 :
نویسنده کتاب ابصارالعین ،شعر زیر را از شرلالکامل ابوالحستن اخفتش نقتل متیکنتد و
آن را از سرودههای امالبنین در ماتم فرزندش (عباس) میداند:
ه
ّه ه
النق ت ت ت تتد
ّهر عل ت ت ت تتی جم ت ت ت تتاهیر
ی ت ت تتا هم ت ت تتن هرأی العب ت ت تتاس ک ت ت ت ت
ٌّ ه
ه
هدر کتت ت ت تتل لیتت ت ت تتث ذی ل هبت ت ت ت تتد
هو هو راه ِمتت ت ت ت تتن ابنتت ت ت ت تتاء هحیتت ت ت ت ت ت
انبئ ت ت تتت هّان ابن ت ت تتی اص ت ت تتی ه
ِب هر ِأست ت ت ت ت ت ت ِته مقطت ت ت ت ت ت تتوع هیت ت ت ت ت ت تتد
ِ
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
ل ب هر ِأست ت ت ت ِته ضت ت ت تترب العمت ت ت تتد
هو یل ت ت تتی عل ت ت تتی ِش ت ت تتبلی ام ت ت تتا
ه
ه
هل ت تتو ک ت ت ه
لمت ت ت ت تتا هد هن ت ت ت ت تتا ِمن ت ت ت ت تته ا هح ت ت ت ت تتد
تان هس ت تتیفه ف ت تتی هیدی ت ت ِته

(سماوی1341 ،ق64 :؛ امین1403 ،ق389 ،8 :؛ ّ
شبر1409 ،ق71 ،1 :؛
ّ
ربعی (نقوی)1411 ،ق26 :؛ امین1398 ،ق114 :؛ محال تی1368 ،ق.)294 ،3 :

فرزندان حیدر را که هر کتدام شتیری هستتند کته دستت از یتاریاش برنمتیدارنتد .آها بته متن
خبر دادهاند که بر سر فرزندم عباس ،عمود آهنین زدند ،درحالیکته دستت در بتدن نداشتته
است .وای بر متنا کته بتر ستر فرزنتدم عمتود فترود آمتد .ا گتر فرزنتدم عبتاس

 ،دستت در تتن و

شمشیر در کف داشت ،چه کسی را یارای آن بود که به او نزدیک شود؟
بت تتدین ست تتان امالبنت تتین
فرزند خردسال عباس

بت تترای حست تتین

و فرزنت تتدانش عت تتزاداری مت تتیکت تترد و حتت تتی

را نیز بته همتراه متیبترد .او چنتان ستوگمندانه نوحته ستر متیداد کته

همگتتان را بتته گر یتته وا متتیداشتتت .در بتتاره درستتت بتتودن استتناد ایتتن اشتتعار بتته امالبنتتین

،

ویژگیها و فضایل ام البنین

ای کستتانی کتته حملتته جانانتته عبتتاس

را بتتر گلتتههتتای گوستتفند دیدیتتد و نیتتز در پتتی او،
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باید گفت :به یقین بنابر آنچه گفته شد امالبنین

در هنگامه عاشورا زنتده بتود و بته بقیتع

نیتتز آمتتده استتت .البتتته در بتتاره اینکتته اشتتعار یتتاد شتتده را او ستتروده باشتتد ،ستتند محکمتتی در
دست نیست.
گفتنی است ابیات دیگری را نیز به امالبنین نسبت دادهاند ،مانند این موارد:
ّ
ّ
تذکرینی بلیت ت ت ت ت تتوق العت ت ت ت ت تترین
ال ت ت ت ت تتدع هو ِنی هو هی ت ت ت تتک امالبن ت ت ت تتین
تت ت ت ت ت ت ِ
ه ه ه
تون لت ت تتی ا ه
کانت ت تتت بنت ت ت ه
توم اصتت هتبحت و ال متتتن هبنت تتین
و الیتت
دعت ت تتی ِب ِهت ت تتم
ه
ه
ه ه
ٌ
ه
ه
تین
اربعتت ت ت ت تة ِمثت ت ت ت تتل نست ت ت ت تتور ا ّلر بت ت ت ت تتی
ق تتد واص تتلوا الم تتوت ِبقط ت ِتع ال تتو ِ
ه ّ
ً
ه
ه
ه ه
فکلهت ت تتم امست ت تتوا هصت ت تتریعا هطعت ت تتین
تان اشت ت ت ت تتالئهم
الحرصت ت ت ت ت
تنت ت ت ت ت هتازع ِ
ً
ه ه ه
ی ت تتا هلی ت ت ه
بتت ت ت هتا ّهن ّ
تت ِش ت تتعربی ها هکم ت تتا ها ه
الیتت ت تتدین
عباستت ت تتا همقطتت ت تتوع
خب ت تتروا
ِ

(سماوی1341 ،ق64 :؛ امین1398 ،ق114 :؛ امین1403 ،ق:
389 ،8؛ ّ
شبر1409 ،ق71 ،1 :؛ الحائری ،بیتا.)432 :

ای زنان مدینها دیگر مرا امالبنین

من فرزندانی داشتم که به سب

مخوانید و مادر شیران شکاری ندانید.

آنهتا مترا امالبنتین

متیگفتنتد ،ولتی اکنتون دیگتر بترای

متتن فرزنتتدی نمانتتده و همتته را از دستتت دادهام .ام البنتتین

بتتا ایتتن حرکتتت پرشتتور ختتود بتته

بیتتتان حماستتته عاشتتتورا و دلیت تتری و شتتتجاعت فرزنتتتدان ختتتود ،نمایانتتتدن مظلومیتتتت حتتتق
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وحقیقت ،بتازگو کتردن تتاریخ کتربال واعتتراض بته حکومتت جابرانته وظالمانته ی یتد و امو یتان
دست زد .

امالبنین

و سفر امام حسین

بتتا متترر معاو یتته در ستتال 60هتت.ق و بتته تختتت نشستتتن ی یتتد ،ولیتتد بتتن عتبتته بتته دستتتور او
کوشید تا حسین بن علی

را به بیعت با خود وادارد ،ولی امام حسین

تستلیم نشتد .او

و علتتی و همتته ختتونهتتای شتتهیدان استتالم را بتتا
استتالم و همتته تتتالشهتتای پیتتامبر
ّ
حکمرانی ی ید بربتاد رفتته متیدیتد .از ایتنرو ،بته نشتانه سترپیچی از بیعتت بتا ی یتد ،بته مکته
هجرت کرد پس از آنکه امام حسین

مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد و او آمتادگی اهتل

کوفه را به امام اعالم داشت ،ایشان تصمیم گرفتن به سوی کوفه حرکت کند .این تصتمیم،

بتا رستیدن خبرهتایی مبنتی بتر قصتد تترور امتام در خانته کعبته بته دستت کتارگزاران حکومتتت
ّ
ی ید همزمتان شتد .در نتیجته امتام مکته را پتیش از انجتام مناستک حت بته ستوی کوفته تترک
کرد .در ایتن ستفر ،امالبنتین

بتا کتاروان همتراه نبتود کته ایتن مستأله ممکتن استت بته دلیتل

بیماری ،سالخوردگی یا درخواست امتام باشتد .افت ون بتر ایتن ،بته نظتر متیرستد هتیچ یتک از
همسران امام علی

و رسولاکرم

کنار کسانی مانند ّام سلمه ماند.

در این سفر با آن حضرت نبتودهانتد .بنتابراین ،او در

لحظتته وداع ایتتن متتادر ب رگتتوار بتتا فرزنتتدان رشتتیدش ،بستتیار شتتورانگیز بتتود .متتادری ،چهتتار
ع یز خود را در سفر به همراه حسین

بدرقه میکترد .لحظته وداع دیتدنی بتود؛ فضتا سراستر

اشک و احساس و عاطفه بود .نخست فرزند کوچکتر به آغوش مادر رفت .امالبنین

او

را بویید و بوسید .سمس تک تک فرزندان با مادر خداحافظی کردند .آنگاه نوبت به عباس
رسید .او ب رر ترین و رشیدترین فرزندانش بود ،ولی دل بریدن مادری مانند امالبنتین

از

پسری همچون عباس بسیار سخت و سنگین مینمود .سرانجام پس از بارهتا بوسته زدن بتر
گونتته هتتای عباستتش ،ستتر او را بتتر ستتینه ختتود گذاشتتت و دستتتان او را در دستتتانش گرفتتت.
لحظه ای بته ستیمای نتورانی و زیبتای او چشتم دوختت و دو بتاره او را در آغتوش فشترد .آنگتاه
نخست ،ستفارش بترادرانش را بته او کترد .ستمس بته عبتاس
ک تترد و گف تتت :پس تترانما ع ی تتزانما چش تتم و دل م تتوالیم حس تتین

 ،جعفتر ،عبتداهلل و عثمتان رو
و فرم تتانب تتردار او باش تتید.

(عبداالمیر االنصاری.) 24 :1375 ،شما فتداییان حستینید .هرگتز از او دستت برندار یتد و تتا
امام حسین

امالبنین

و کاروانش خداحافظی کرد.

پس از عاشورا

پتتس از آنکتته نهضتتت عاشتتورا ،در کتتربال بتته ختتون نشستتت ،کتتاروان عتتترت و پیتتامآوران
شتتهادت پتتس از حضتتور افشتتاگرانه در کوفتته و شتتام ،بتته ستتوی مدینتته حرکتتت داده شتتدند.
وقتت تتی کت تتاروان بت تته نزدیت تتک مدینت تته رست تتید ،امت تتام ست تتجاد بتتته حرکتتتت حماستتتی و سیاست تتی
دیگری دست زد.

ویژگیها و فضایل ام البنین

آخرین قطره خونتان از او حمایت کنید.امالبنین

این چنتین ،غمگینانته بتا فرزنتدانش و
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بشیر میگوید :وقتی به نزدیکی مدینه رسیدیم ،امتام علتی بتن الحستین
شترش را پایین آورد .چادرش را نص

فترود آمتد .بتار

کرد و فرمتود :ای بشتیرا ختدا پتدرت را رحمتت کنتد.

او شاعر خوبی بود .آیا تتو نیتز از شتعر بهترهای داری؟ گفتتم :آریا امتام فرمتود :بته مدینته بترو و
خبر شهادت پدر و ع یزانم را به اهل مدینه برسان( .ابن طاووس1419 ،ق.)143 :
مدینته بتته ظتتاهر آرام بتود ،ولتتی روزهتتا بتتود کته در انتظتتار شتتنیدن خبتری دهشتتتناک بتته ستتر

میبرد .بشیر بتا شتنیدن دستتور ول ّتی ختدا ،بتر است

ستوار شتد و بتا سترعت ختود را بته مدینته

رستاند .وارد مستتجدالنبی شتتد .صتدا را بتته کر یتته بلنتد کتترد و بتتا حتالتی غمنتتاک ،بتتا دو بیتتت
شعر به انتظار تلخ اهل مدینه پایان داد:
ه
ی تتا اهتت هتل هیثتت ه
ترب ال مقتتتام لکتتتم ِب ههتتتا
الجست ت تتم ِمنت ت تته بکت ت ت ه
تربالء م هصت ت ت ّهتر
ِ
ِ

ق ِتتت ت هتل الحست ت تتین هفتت ت ه
تادمعی ِمت ت تتدرار
ه
ه
و الت ت ّتراس ِمنت تته هعلت تتی القنت تتاَ یت تتدار

_ ای اهل مدینتها دیگتر در مدینته نمانیتد؛ ز یترا حستین
بری ید .بدن حسین

(ابن طاووس1419 ،ق.)142 :

کشتته شتد .پتس فتراوان اشتک

در کربال ،در خاک و ختون غلتیتد؛ در حتالیکته سترش بتر بتاالی نیتزه

بتته ایتتن شتتهر و آن شتتهر بتترده متتیشتتد .بتتا اعتتالم ایتتن خبتتر ،مدینتته یکمارچتته در عتتزا و شتتیون
نشست .زنان از خانههای خود بیرون آمدند ،صورتهایشتان را خراشتیدند ،فر یتاد متاتم ستر
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

دادند و بر مظلومیت حسین

در آن میانتته شتتور و شتتیون ،امالبنتتین  ،متتادر شتتکیبا و صتتبور عبتتاس ،ختتود را بتته بشتتیر
رساند و فرمود«:بشیرا از حسین برایم بگو» .بشیر گفتت :در ستور چهتار فرزنتد ش ه
تجاعت
به تو تسلیت میگویم.نگاه امالبنین

به بشیر خیره شد و دوباره تکترار کترد« :بشتیر :گفتتم

از حستینم چته خبتتر آوردی؟ حستینم چته شتتد؟ فرزنتدانم فتدای حستتین

.)128 ،2 :1350
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و یارانش گریستند.

آری ،بتترای امالبنتتین

بتاد(».مامقتتانی،

ّ
 ،وجتتود امتتام و مقتتتدایش از همتته کتتس مقتتدم بتتود .آفتترین بتتر ایتتن

فضتتیلت و ایمتتان و مرحبتتا بتته ایتتن ب رگتتواری و وفتتا ،او بتتار دیگتتر رو بتته بشتتیر کتترد و گفتتت :ا گتتر
حستین زنتتده باشتتد ،کشتتته شتتدن چهتار فرزنتتدم بتترایم آستتان است(.شت ّتبر1409 ،ق74 ،1 :؛

مامقانی)2،231 :1350 ،

ام البنین وزنده نگه داشتن یاد وخاطره عاشورا
امالبن تتین گر ی تته و نوح تته خ تتوانی را وس تتیله و راه تتی ب تترای فر ی تتاد زدن ب تته مظلومی تتت ام تتام
حستتین

و اهتتلبیتتت برگ یتتده بتتود .او چنانکتته انتتدکی پتتیشتتتر گذشتتت ،عبیتتداهلل فرزنتتد

حضرت عباس را با خود میبرد و به بقیع میآمد و بر «کشت اشکها» ،اقام ماتم مینمود.
و با گریهای حزنآور ،بر فرزندان خویش میگریست .امالبنین حسرت و آرزوی آن را داشتت
کته ای کتاش او و فرزنتدانش و همت اهتل زمتین فتتدای امتام حستین متیشتدندّ ،امتا امتام زنتتده
میبود .ام البنین از این حرکت چند هدف را در نظر داشت:
ّاول :اقامتت عتتزاداری بتتر ستترور شتتهیدان ،ریحانتت پیتتامبر ،امتتام حستتین ،و ب رگداشتتت و
تعظیم شعائر الهی.
دوم  :برای مردم از شجاعت امام و فرزندانش و همچنین از مظلومیتشان پترده بتردارد و
با آنان بر تاریخ افتخار ورزد.
سوم :اتفاقات کربال و ستم هایی که بر آل پیامبر وارد شد و فجایعی که هر مخلتوقی از آن
شترم دارد را بیتتان کنتتد .او ایتن ّمهتتم را بتتا ایتن روش و در قالت گر یت عتاطفی بیتتان متتیکتترد .و
این چنین ،اعتراض خویش به وضعیت موجود و حکومت طاغوت را اعالم میداشت.
ّ
چهتارم :حاکمتتان ستتتمکار را رستتوا متتیستتاخت .حاکمتانی کتته بتتر همت امتتور ّامتتت تستتلط
داشتتته ،متتردم را گمتتراه متتینمتتوده ،در گتتذر زمتتان ،حقیقتتتهتتا را وارونتته متتیستتاختند .پتتس
امالبنین با این روشّ ،
حق و حقیقت را آشکار میکرد.
اهلبیت را میکرد.

ششتتم :بتتا آنکتته متتزار حضتترت عبتتاس و بتترادرانش در کتتربال بتتودّ ،امتتا امالبنتتین بتته بقیتتع

میرفت تا مردم در آنجا گرد آیند و ستمهایی که بر امام حسن و حضترت فاطمته رفتته بتود،

برایشان یادآوری شود و خاطرات مردمان با پیتامبر در آن مکتان را برایشتان بازستازی نمایتد و

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

هفتم :او نوهاش عبیداهلل بن عباس را بتا ختود متیآورد؛ بته ایتن ختاطر کته وی واقعت کتربال

ویژگیها و فضایل ام البنین

پ تتنجم :م تتردم را علی تته بن تتیامی تته و گناهانش تتان برم تتیانگیخ تتت و خونختتواهی ش تتهیدان
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حضو ر داشت .عبیداهلل شاهدی عینی و دلیتل و برهتانی زنتده بتود تتا متاجرای کتربال را بترای
متتردم و بتترای نستتل هتتای آینتتده ،روایتتت کنتتد و کودکتتان همستتن و ستتال او و نیتتز متتردان و زنتتان
ب رگسال نزد او اجتماع کنند.

وفات امالبنین

ستترانجام ،زنتتدگی سراستتر فضتتیلت ،مهتتر ،عاطفتته و مبتتارزه حضتترت ّام البنتتین

 ،در

حدود ده ستال بعتد از حادثته کتربال بته پایتان رستید .آن بتانوی ب رگتوار پتس از حادثته جانستوز
کتتربال ،بتتار رستتالت سیاستتی و اجتمتتاعی ختتویش را در زنتتده نگتته داشتتتن حماستته جاو یتتدان
عاشورای حستینی بته زیبتاترین شتکل ممکتن بته انجتام رستانیدتاریخ درگذشتت ایتن بتانوی
نامداردر هیچ یک از کتابهای معروف تاریخی و روایی نیامده استّ .
سن وی در هنگتام
وفات نیز مشخص نشده استت .در کتتاب ستتاره درخشتان مدینته؛ حضترت امالبنتین

،

سال وفات آن حضرت ،سال  70هت.ق آورده شده است ،بی آنکه به مدرک معتبری استتناد
دهتتد .نویستتنده کتتتاب ستتیدَ نستتاءالعرب نیتتز بتتا توضتتیحاتی ،س تال وفتتات ایشتتان را ستتال
64هت.ق دانسته است.
سرانجام ،زنی که عمتری را در راه عشتق بته والیتت اهتلبیتت
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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گذرانتد ،جتام زنتدگانی

جاویدان نوشید و از غم دنیتا آستوده شتد؛ بتانویی کته در زنتدگانیاش سراستر مهتر و عاطفته و
مبارزه بود؛ بانویی که همسر شهید ،مادر شهید و یکتی از پیتامرستانان ختونین عاشتورا بتود و
هم تته چی تتز خ تتود را در راه خ تتدا ،خالص تتانه تق تتدیم ک تترد .وی را در قبرستتتان بقیتتع و در کن تتار
آرامگتتاه امتتام مجتبتتی ،فاطمتته بنتتت استتد ،بتته ختتاک ستتمردند .ست ّتن او را در هنگتتام وفتتات
میتوان میان  60تا  65حدس زد( .آقاجانی قناد)37 :1382 ،

کرامتهای امالبنین
حضرت امالبنین

از زنان ب رگواری است که درگتاهش پناهگتاه بتیکستان و ناامیتدان

اس ت تتت .از ای ت تتنرو ،ن ت تتزد مس ت تتلمانان و ش ت تتیعیان و دلباختگ ت تتان آلاهلل ،منزلت ت تتی واال دارد و
کرامتهایی از او نقل کردهاند که به چند نمونه بسنده میکنیم:

 .1آیتاهلل العظمی حا سیدمحمود حسینی شاهرودی میفرمود:
متتن در ستتختیهتتا ،صتتد مرتبتته صتتلوات بتترای متتادر حضتترت عبتتاس

امالبنین

میفرستم و حاجت میگیرم( .کبا ااخ الا ا:1378ا)140

جنتتاب

 .2آیتاهلل العظمی سیدمحمد شیرازی میفرمود:
شخصی در عالم مکاشفه ،حضرت قمتر بنتیهاشتم را متیبینتد و عترض متیکنتد:
آقتتاا متتن حتتاجتی دارم؛ بتته چتته کستتی متوستتل شتتوم تتتا حتتاجتم روا شتتود؟ حضتترت

میفرماید :به مادرم امالبنین

نویسنده کتاب امالبنین

( .کبا ااخ الا ا:1378ا)142

؛ نماد از خودگذشتگی مینویسد:

خانواده ای ترک زبان و حنفی مذه

به محله ما آمده بودند در میان آنان خانمی

بود به نام وزیره که ده سال از ازدواجش میگذشت ،ولی هنوز بچهدار نشده بتود.

اهل محتل بته او گفتنتد:چرا بته حضترت امالبنتین

متوستل نمتیشتوی؟ گفتت:

این کار سودی ندارد .به او گفتند :هرکس از غذای سفرهامالبنین

بختورد او را

در پیشگاه خدا واسطه قرار دهد ،خداوند دعایش را میپذیرد .تو نیتز چنتین کتن،

شاید خداوند دختری بته تتو عطتا کنتد و بته مبتارکی امالبنتین
بگذاری .او گفت :متی پتذیرم بته شترط آنکته ایتن مطلت

شوهر و خانوادهام از آن آ گاه نشوند.

 ،نتام او را فاطمته

میتان متن و شتما باشتد و

ذکر مصیبت امالبنتین

پایتان رفتته بتود و نالته و گر یته زنهتا بلنتد بتود .بتا دیتدن

حالت گریه زنان ،دل وز یتره نیتز شکستت و غتمهتایش اف ونتی یافتت .روضتهختوان

پتتس از شتترحی در بتتاره فضتتایل امالبنتتین

آنگ تتاه س تتفره امالبن تتین

 ،بتترای بهبتتودی بیمتتاران دهتتا ک تترد.

په تتن ش تتد .وز ی تتره ،کم تتی از خ تتوراکیه تتا را برداش تتت و

در حالی که اشک هایش جاری بتود ،از منتزل ختار شتد .او و شتوهرش آن غتذای
متبرک را خوردند.

یک ماه پس از ایتن رو یتداد ،رنت

چهتره وز یتره بته زدی متیگراییتد ،بته گونتهای کته

کارهتتایش را ب تته ستتختی انج تتام م تتی داد .شتتوهرش او را ن تتزد پزشتتک ب تترد .پزش تتک

ویژگیها و فضایل ام البنین

فتتردا وز یتتره بتتا نگرانتتی و هتتراس ،درحتتالیکتته صتتورت ختتود را بتتا مقنعتتهای پوشتتانده
ّ
حاجیته ّام عبتداالمیر آمتد .نخستتین مرحلتته از
بتود ،بته مجلتس روضتهای در منتتزل
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متتیگو یتتد :نتتاراحتی هتتای او نشتتانه بتتارداری استتت .دوران بتتارداری گذشتتت و او
دختری به دنیا آورد؛ دختری به دنیا آورد؛ دختری که مانند شمعی به خانه تاریک

آنان روشنی بخشید .وزیره میخواست برای تبرک به نام امالبنتین

نتام نتوزاد را

ف اطمته بگتذارد ،ولتی خویشتتاوندان شتوهرش مخالفتت کردنتتد و نتام نتوزاد را بشتتری
ّ
گذاشتند و وزیره به خاطر ستوگندی کته یتاد کترده بتود ،کفتاره پرداختت( .شده یال اشا
یال صاکی ا:1375ا)42

ً
بعد از درگذشت همسر ّاول آمدن همسر دوم در خانه معموال با درگیریهتا ،بگتو مگوهتا و
تبعتیضهتایی میتتان همستر دوم و فرزنتدان همستتر ّاول همتراه استت .ایتتن درحتالی استت کتته
آمدن امالبنین

در خانه امام علی

نه تنهتا اختالفتی ایجتاد نکترد ،بلکته بتر مهربتانی در

خانه و همدلی افراد خانواده اف ود.

ُّ
دخیلک یا ام البنین
ِ
در متتاه ذی حجتته ستتال  1415قمتتری شخصتتی بتته نتتام «عبدالحستتین» همتتراه ختتانواده و
فرزنتتدانش از یتتک ستتفر تفریحتتی کتته ختتار از بغتتداد گذرانتتده بودنتتد ،برمتتیگشتتت و در حتتال

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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حرکت به سوی منزلشان بودند کته ناگهتان در میتان راه ،ماشتین از کتار افتتاد .عبدالحستین
ّ
هرچه تالش میکند ،نمتیتوانتد علتت از کارافتتادن ماشتین را پیتدا کنتد .متأستفانه خیابتان
نیتتز از عبتتور و متترور ختتالی شتتده و امکتتان کمتتک گتترفتن از دیگتتران وجتتود نداشتتته استتت.
ّ
عبدالحسین متحیر و سرگردان ایستاده و همسرش نیز به علت تتاریکی جتاده و عتدم رفتت
و آمد ماشینها دچار ترس و وحشت میشود .در این اثنتا همسترش از خداونتد درخواستت
کرد به پاس حرمت امالبنین که کرامات او بر زبان گویندگان جتاری استت ،بته آنهتا عنایتت
نمتتوده ،بتترای راه افتتتادن ماش تتین کمکتتی بتته آنهتتا برس تتاند .ناگهتتان متتردی از راه متتیرستتد و
عبدالحسین با این تصور که شاید از وضعیت ماشین و تعمیر آن اطالعی داشته باشتد ،بته
سرا آن مرد میرود .مرد میگوید هیچ مانعی ندارد و مشغول بررسی و تفحص میشودّ .امتا
نتیجهای نمیگیرد و میگو یتد کته بایتد بتروی وستیلهای بیتاوری و آن را بکستل کنتی و بته راه
خود ادامه میدهد.

همستر عبدالحستتین بتتا صتدایی محت ون و دلتتی شکستته مرتت تکتترار متیکتترد :دستتتم بتته
ً
دامنتتت یتتا امالبنتتینا متتا را از ایتتن گرفتتتاری نجتتات بتتده .عبدالحستتین مجتتددا بتترای بتته کتتار
انداختن ماشین مشغول کار میشود و هنوز سوییچ را نچرخانده بود که صدای موتتور بلنتد
میشود و ماشین به بهترین وجه به حرکت درمیآیدا آری ،اتومبیل به سرعت بتاد متیرفتت
تا اینکه به برکت حضرت ام البنین به منزل رسیدند .در راه همسر عبدالحسین این کالم را
مدام تکرار میکرد:

ض َّ َّ
ُ َّ
ک!ق(کبا ااخ الا ا1420وه.ق:ا )55ق
ا قا دیق
سربنی ق خ ت ِ
ای امالبنینا دستم به دامانتا

نتیجهگیری
از تحلی تتل وبررس تتی ویژگ تتیه تتا و فض تتایل امالبن تتین روشتتن گردیتتد ایتتن بتتانوی ب رگ تتوار در
رساندن پیتام عاشتورا بته متردم عصتر ختویش ستهمی شایستته داشتته استت او فر یتادش را بته
گوش زمان رساند تا صدایش همچون صدای رستای زینت

کبتری

باشتد  .همچنتان کته

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

و چه بعد از شهادت ایشان برای همسرش ،زنی صمیمی ،فداکار و بتا

عفتتت بتتود .فرزنتتدان فاطمتته

را بتتر فرزنتتدان ختتود مقتتدم داشتتت و بختتش عمتتده محبتتت و

داشت ،در عصر خود یکی از زنان بتا فضتیلت ،پرهیزگتار ،عابتد ،بتا تقتوا و در شتعر و حتدیث
ستترآمد دیگتتران بتتود آن بتتانوی ب رگتتوار پتتس از حادثتته جانستتوز کتتربال ،بتتار رستتالت سیاستتی و
اجتماعی خویش را در زنده نگه داشتن حماسته جاو یتدان عاشتورای حستینی بته زیبتاترین

ویژگیها و فضایل ام البنین

عالقه خود را متوجه آنان کرد.به تربیت درست فرزند بتر استاس مکتت

اهلبیتت

توجته

شکل ممکتن بته انجتام رستانید ،ایتن بت رر زن تتاریخ استالم در شتمار زنتانی استت کته تمتام
هستی خود را که چهار فرزنتدش بودنتد ،در راه دیتن رهستمار جهتاد بتا امتام زمتانش می کنتد،
معرفتتت او در شتتمار معتتارف اعلتتی قتترار دارد کتته امتتام زمتتانش را میشناستتد و شتترایط زمتتان
را درک می کنتتد و همتته ماهیتتت وجتتودی ختتود را کتته چهتتار فرزنتتد استتت بتتا امتتام بدرقتته کتترد و
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هرگتتز نگفتتت یکتتی بتترای متتن باشتتد ،بلکتته هتتر چهتتار تتتا را بتترای دیتتن ختتدا و محتتض اطاعتتت
امام و رهبر با امام همراه کرد وقتی از حادثه کربال خبرهتا میشتنید متدام میپرستید حستین
فاطمه چه شد؟
او پتتس از حادثتته کتتربال و دریافتتت خبتتر شتتهادت چهتتار فرزنتتدش همچتتو کتتوهی استتتوار و
شکیبا ،از خود جزع و فزعی نشان نداد .بلکه گفت :اینهتا همته فتدای حستین

بتاد ،ایتن

امتتام حستتین

دارد .ام

امتتر حکایتتت از اختتال
البنتین را زنتتی ادیت

کامتتل او بتته اهلبیتتت

 ،بتته خصتتو

و شتتاعری فصتتی و اهتتل فضتتل و دانتتش دانستتتهاند؛ چنانکتته قصتتاید و

مرثیههایی در مورد شهدای کربال و امام حسین

و چهار فرزند خویش که در کربال شتهید

شدند سروده است که معرفتتآموز استت .ام البنتین بعتد ازحادثته کتربال ،بته قبرستتان بقیتع
رفتتته و در رثتتای حستتین و یتتارانش و عبتتاس و دیگتتر فرزنتتدان مدیحتته و نوحهستترایی و گر یتته
می نمود و این خود ضمن اعتراض به وضع سیاسی و اجتمتاعی یتاد شتهدای کتربال و آرمتان
و ارزشها و اهداف قیام کربال را زنده میداشتت ،ا گتر چته جستم او در ختا ک استت امتا رول
بلند او و صفات کر یمه و عظیمه و ی نتام او را بته بلنتدای آفتتاب زنتده نگتاه داشتته استت و
در پرتو صفات این بانوی فاضله انسانهایی تربیت شدهاند که در تتار یخ ماندگاربودهانتد او
در طول زندگی با برکت خویش ،پیام رسان شهیدان راه فضیلت و تداوم بختش راه امامتت
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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بود و رسالت خویش را به طور کامل ادا کرد.
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