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7پیشگفتار

پیشگفتار
کاظم؟ع؟، 7صفر128 در  حضرت عبد صالح، ابوالحسن، امام موسی بن جعفر 
»ابواء«1 از مادری به نام »حمیدة المصفاة« متولد شدند. حضرت در 25رجب183 
ــدان  پــس از 35 ســال امــامــت، در 55ســالــگــی در زمـــان هــارون الــرشــیــد، در زن
سندی بن شاهک و پس از شکنجه های متعدد به زهر جفا به شهادت رسیدند و 
از حیث  امام کاظم؟ع؟  فرزندان  بغداد دفن شدند.2  در  واقــع  قریش،  مقابر  در 
پرهیزکاری و فضائل انسانی از برگزیدگان زمانۀ خود بوده  و هریک در ُبعدی از 
ابعاد دینی و اخالقی و علمی سرآمد روزگار خویش و تجسم بارزی از ایمان به خدا، 
گذشت در راه حق و تالش برای خدمت به مردم و مبارزه با ظلم و ستم بودند. 
و  نیست  معلوم  کامل  به صورت  آن هــا  اسامی  و  تعداد  متأسفانه  باوجوداین، 
زندگانی بیشتر آنان بررسی نشده است. بزرگان تاریخ و روایت، مانند شیخ مفید3 
)336 تا 413ق( و عالمه ابن صباغ مالکی4 و فضل بن حسن َطبِرسی5 )468 تا 
584ق( هریک از فرزندان امام موسای  کاظم؟ع؟ را که برترین آنان امام رضا؟ع؟ 
هستند، دارای فضل و منقبتی مشهور دانسته اند. ُحسین بن َحمدان ُجنُبالئی 

1 . نام منزلی است بین مکه و مدینه. 
2. نک: شیخ طبرسی، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج2، ص۵32.

3. شیخ مفید، ارشاد، ص۵21. 
۴. نک: علی بن محمدبن صباغ، الفصول المهمة فی معرفة االئمة، ج1، ص33.

۵. نک: شیخ طبرسی، پیشین، ج2، ص70۴.
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َخصیبی )260 تا 346 ق( نیز از فرزندان امام موسی بن جعفر؟ع؟ با صفت صالح 
و پرهیزکار یاد کرده است.1 

نام دختران امام در متن های تاریخی و روایی
که موضوع سخن ما دلیل  در تعداد فرزندان امام، پسر و دختر، اختالفاتی است 
اختالف نظرها نیست؛ هرچند به مناسبت در فرازهای آتی به برخی از نقل ها اشاره 
کرد؛ بلکه سخن ما دربارۀ تعداد دختران و خاصه حضور حضرت زینب  خواهیم 
میان دختراِن حضرت است. از میان صدها کتاب  تاریخی، به کتاب های هزارۀ 
اول اسالم توجه کردیم تا مشخص شود از دیرباز، همۀ نسب شناسان و مورخان 
بر وجود دختری به نام زینب از امام هفتم؟ع؟ اتحاد نظر داشته اند و به دلیل 

طوالنی نشدن مباحث، فقط به 25 منبع اشاره می کنیم:
1. تاریخ اهل بیت؟مهع؟ : نصربن  علی َجْهَضمی، مورخ و محدث  اهل سنت )170 
کلی فرزندان، برای امام موسی بن جعفر؟ع؟ 18 پسر و  تا250( بدون ذکر آمار 
15 دختر قائل شده که نام مبارک دختران بدین شرح است: خدیجه، ُاّمِ فروه، 
اّم سلمه، علّیه، فاطمه، اّم کلثوم، آمنه، زینب، اّم عبداهلل، اّم قاسم، حلیمه، 

اسماء، محموده، امامه و میمونه.2
2. تاریخ یعقوبی: احمدبن ابی یعقوب بن جعفر یعقوبی )متوفای حدود 290( در 
کتاب های تاریخ عمومی به زبان عربی  که از قدیمی ترین  کتاب تاریخ خود 
کرده؛  که نام پسران را ذکر  است، برای آن امام 18 پسر و 23 دختر قائل شده 

ولی از دختران نامی نبرده است.3
کتاب در دو بخش به بیان  3. مجموعة النفیسة فی التاریخ االئمة: در این 

1 . نک: حسین بن حمدان خصیبی، الهدایة الکبری. 
2 . نضربن علی جهضمی، تاریخ اهل بیت؟مهع؟، ص10۶ تا 108.

3 . ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ص۴21.
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شیخ مفید،  بــغــدادی،  ابن ابی ثلج  همچون  علمایی  تاریخی  دیدگاه های 
شیخ طبرسی، ابن خشاب بغدادی و ابن مطهر حّلی پرداخته شده است. در 
بخش نخست، از قول ابن ابی ثلج بغدادی1 آمده است که امام کاظم؟ع؟ 37 
کرده  دختر و پسر داشته اند و سپس نام 19 فرزند پسر و 20 فرزند دختر را ذکر 
که با آمار عددی تطابق ندارد. نام های دختران عبارت اند از: فاطمۀ  است 
کبرا، فاطمۀ صغرا، رقیه، حکیمه، اّم ابیها، رقیۀ صغرا، کلثم، اّم جعفر، لبابه، 
و  میمونه  اّم  سلمه،  عایشه،  بریهه،  حسنه،  آمنه،  ِعلّیه،  خدیجه،  زینب، 
کرده است و  اّم  کلثوم.2 نویسنده در بخش دوم، نظر عالمان دیگر را بیان 
کلی آنان را نداده است. نام  برای امام 18 پسر و 16 دختر برشمرده؛ ولی آمار 
محموده،  اّم  سلمه،  اّم  فـــروه،  اســت: خدیجه،  شرح  بدین  دختران  مبارک 
اّم قاسم،  اّم  عبداهلل،  اّم  کلثوم، آمنه، زینب،  ِعلّیه، فاطمه،  امامه، میمونه، 

حلیمه، اسماء و صرخه.3 
4. الهدایة الکبری: ابوعبداهلل حسین بن حمدان خصیبی یا حضینی جنبالئی 
)260 تا 358( نام 16 پسر و 16 دختر را به عنوان فرزندان امام هفتم؟ع؟ 
که دختران ایشان عبارت اند از: خدیجه، اّم  فــروه، اّم  ابیها،  برشمرده است 
محموده، امامه، میمونه، ِعلّیه، فاطمه، اّم  کلثوم، آمنه، زینب، اّم  عبداهلل، 

اّم قاسم، حلیمه، اسماء و صرخه.4
که حسن بن محمدبن حسن قمی در سال 378ق  کتاب  5. تاریخ قم: در این 
تألیف کرده است، عدد فرزندان امام 22 دختر و 12 پسر آمده که تعداد مذکور 

کــه در بغــداد می زیســته و معاصــر نــّواب حضــرت ولّی عصــر؟ع؟ بــوده و اســتاِد ابوالحســن دار  1 . وی متوفــاى ســال 32۶ اســت 
قطنی اســت.

2. محمدبن احمد ابن ابی ثلج، مجموعة نفیسة فی تاریخ االئمة، ص9۶. 
3. همان، ص20.

۴. حسین بن حمدان خصیبی، پیشین، ص2۶3 تا 2۶۴.
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که  با تعداد نام های ذکرشده تطابق ندارد؛ زیرا نام 19 پسر و 14 دختر آمده 
درمجموع 33 فرزند است و نام دختران عبارت است از: اّم  فــروه، اّم  ابیها، 
اّم  قاسم،  عبداهلل،  زینب،  آمنه،  اّم  کلثوم،  فاطمه،  ِعلّیه،  میمونه،  امامه، 

حکیمه، اسماء و صرحه که مادر ایشان اّم  ولد بوده است. 1
کلیدار آل طعمة  که دکترعبدالجواد  6. معالم انساب الطالبیین: در این اثر 
بخاری2  ابی نصر  از  العلویه  االنساب  سر  کتاب  شــرح  در   )1379 تا   1307(
که نام مبارک  نگاشته است، 22 پسر و 37 دختر به امام نسبت داده شده 
دختران حضرت بدین شرح است: اّم  عبداهلل، قسیمه، لبابه، اّم  جعفر، امامه، 
کبرا، علّیه، زینب، رقیه، حسنه،  کلثوم، بریهه، اّم قاسم، محموده، امینۀ 
عایشه، اّم  سلمه، اسماء، اّم  فروه، آمنه، اّم  ابیها، حلیمه، رمله، میمونه، امینۀ 
کبرا،  اّم  کلثوم   فاطمه،  کبرا،  زینب  زینب،  اسماء صغرا،  کبرا،  اسماء  صغرا، 
فسمی بنت ام کلثوم، اّم  کلثوم  وسطا، اّم  کلثوم  صغرا، عطفه، عباسه، خدیجۀ 

کبرا و خدیجه. در این متن از سه دختر با نام زینب یاد شده است.3
7. االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد: محمدبن محمدبن َنعمان ملقب 
به شیخ مفید )336 تا 413( می گوید، امام 37 فرزند دختر و پسر داشته اند و 
که با آمار عددی تطابق  سپس نام 8 پسر و 19 دختر ایشان را ذکر می کند 
حکیمه،  رقیه،  صغرا،  فاطمۀ  کبرا،  فاطمۀ  از:  عبارت اند  دختران  نـــدارد. 
آمنه،  ِعلّیه،  خدیجه،  زینب،  لبابه،  اّم  جعفر،  کلثم،  صغرا،  رقیۀ  اّم  ابیها، 

حسنه، بریهه، عایشه، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.4

1. حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ص199.
کــه  2. نســابۀ مشــهور ابی نصــر ســهل بن عبداهلل ابــن داودبن ســلیمان ابــن أبان بن عبــداهلل بخــاری از اعــالم قــرن چهــارم اســت 

در ســال3۴1 ق می زیســته.
3. عبدالجواد کلیدار، معالم انساب الطالبیین، ص1۴2.

۴. شیخ مفید، ارشاد، ص۵20.
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مازندرانی  آملی  طبرى  محمدبن جریربن رستم  ابوجعفر  االمــامــة:  دالئــل   .8
کتاب را در سال  )متوفای 460(، از چهره هاى برجستۀ فقهاى شیعه، این 
که 18 پسر و 21 دختران  کرده و برای امام 39 فرزند برشمرده  311ق تألیف 
رقیۀ الم،  فاطمۀ صغرا،  فاطمه،  اســت:  بدین شرح  نام دختران  و  هستند 
حکیمه، عباسه، فمسه، اّم  فروه،  اسماء، رقیه، کلثوم، اّم  جعفر، لبابه، زینب، 

خدیجه، ِعلّیه، آمنه، حسینه، بویمه، اّم  سلمه، مصونه و اّم  کلثوم.1 
9. المجدی فی انساب الطالبیین: سیدنجم الدین ابی الحسن علی بن محمد 
علوی عمری2 آمار 59 فرزند گران قدر برای امام ذکر کرده که 22 نام متعلق به 
که آمار عددی دختران با تعداد  پسران و 37 نام متعلق به دختران است 
نام های برشمرده تطابق ندارد؛ چون فقط 34 نام دختر ذکر شده است. نام 
مبارک دختران بدین شرح است: اّم  عبداهلل، قسیمه، لبابه، اّم  جعفر، َامامه، 
کبرا، ِعلّیه، زینب، رقیه، حسنه،  کلثوم، بریهه، اّم قاسم، محموده، امینۀ 
عایشه، اّم  سلمه، اسماء ، اّم  فروه، آمنه، اّم  ابیها، حلیمه، رمله، میمونه، امینۀ 
صغرا، اّم  کلثوم  کبرا، اّم  کلثوم، اّم  کلثوم  وسطا، اّم  کلثوم  صغرا، عطفه، عباسه، 

خدیجۀ کبرا و خدیجه.3
10. مجمل التواریخ و القصص : نویسندۀ4 کتاب، تعداد فرزندان را 20 پسر و 18 
که نام مبارک دختران بدین شرح  کرده  گفته و سپس نام آن ها را ذکر  دختر 
است: خدیجه، اّم  فــروه، اّم  اسماء، ِعلّیه، فاطمه، فاطمه، فاطمه، فاطمه، 
اّم  کلثوم، اّم  کلثوم، اّم  عبداهلل، زینب، اّم  قاسم، حلیمه، اسماء صغرا، محموده، 

امامه و میمونه.5

1 . محمدبن جریر طبری آملی،دالئل االمامة، ص1۴9.
2. نسب شناس قرن پنجم

3. علی بن محمد العمری، المجدی فی انساب الطالبیین، ص298 تا 299.
۴. نویسنده  ناشناخته و کتاب در سال ۵20ق تألیف شده است. 

۵. مجمل التواریخ و القصص ، ص۴۵7.
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11. إعالم الورى بأعالم الهدى: ابوعلی فضل بن حسن َطبِرسی )468 تا 584( 
تعداد فرزندان آن حضرت را 37 فرزند، 18 پسر و 19 دختر، ذکر کرده است که 
رقیه،  صغرا،  فاطمۀ  کبرا،  فاطمۀ  اســت:  شــرح  بدین  دختران  مبارک  نــام 
کلثوم، اّم  جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، ِعلّیه،  حکیمه، اّم  ابیها، رقیۀ صغرا، 

آمنه، حسنه، بریهه، عایشه، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.1
مازندرانی  محمدبن علی بن شهرآشوب  ابوجعفر  ابی طالب:  آل  مناقب   .12
)489 تا 588(، معروف بـه ابن شهرآشوب، دو روایت درخصوص فرزندان 
در  و  ایشان 30  گران قدر  فرزندان  تعداد  روایتی  در  که  است  آورده  حضرت 
بیان شده  نام های  تعداد  با  که  روایتی دیگر 37، 18 پسر و 19 دختر است 
تطابق ندارد. نام دختران بدین شرح است: خدیجه، اّم  فروه، اّم  ابیها، ِعلّیه، 
فاطمۀ کبرا، فاطمۀ صغرا، نزیهه، کلثوم، اّم  کلثوم، زینب، اّم  قاسم، حکیمه، 

رقیۀ صغرا، اّم  وحیه، اّم  سلمه، اّم  جعفر، لبابه، اسماء، امامه و میمونه.2 
کــمــال الــدیــن ابــوســالــم  ــول:  ــرسـ 13. مــطــالــب الـــســـؤول فــی مــنــاقــب آل الـ
محمدبن طلحة نصیبی شافعی )582 تا 652( معتقد است، امام 38 فرزند 
دختر و پسر داشتند. وی نام 20 فرزند پسر و 18 فرزند دختر را ذکر کرده که نام 
ِعلّیه، فاطمه، فاطمه،  اّم  فــروه، اسماء،  از: خدیجه،  دختران عبارت  است 
اّم  کلثوم، اّم  کلثوم، آمنه، زینب، اّم  عبداهلل، زینب  صغرا، اّم   قاسم، حکیمه، 

اسماء  صغرا، محموده، امامه و میمونه.3
14. تذکرة الخواص: یوسف بن قزاوغلی، مشهور به ابن جوزی )متوفای 654( 
می نویسد، امام 40 فرزند دختر و پسر داشت. وی نام 20 فرزند پسر و 19 فرزند 

1. شیخ طبرسی، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج2، ص3۶.
2 . ابوجعفر محمدبن علی بن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج12، ص117.

3. محمدبن طلحه شافعی،مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، ص293.
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کرده است؛ اما تعداد نام ها با آمار عددی آن ها تطابق ندارد. نام  دختر را ذکر 
کبرا، صغرا،  دختران عبارت است از: خدیجه، اّم  فروه، اسماء، ِعلّیه، فاطمۀ 
وسطا، فاطمۀ ُاخرا، اّم  کلثوم، آمنه، زینب، اّم  عبداهلل، زینب  صغرا، اّم  قاسم، 

حکیمه، اسماء  صغرا، محموده، امامه و میمونه.1
یوسف بن حاتم  جمال الدین  اللهامیم:  االئمة  مناقب  فی  النظیم  الــدر   .15
شامی )متوفای 664( برای حضرت 37 فرزند، 18 پسر و 19 دختر قائل است 
که متأسفانه تعداد نام های ذکرشده با آمار عددی تطابق ندارد. نام دختران 
عبارت است از: فاطمۀ کبرا، فاطمۀ صغرا، رقیه، حکیمه، اّم  فروه، رقیۀ صغرا، 
کلثوم، اّم  جعفر، لبانه، زینب، خدیجه، ِعلّیه، آمنه، حسینه، تویمه، عایشه، 

اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.2
16. کشف الغمة فی معرفة االئمة: بهاءالدین علی بن عیسی اربلی )متوفاى 
692( نام 20 فرزند پسر و 18 فرزند دختر را ذکر کرده است. نام دخترها عبارت 
است از: خدیجه، اّم  فروه، اسماء، ِعلّیه، فاطمه، فاطمه، اّم  کلثوم، اّم  کلثوم، 
ــاســم، حکیمه، اســمــاء  صغرا،  آمــنــه، زیــنــب، اّم  عــبــداهلل، زینب  صــغــرا، اّم  ق

محموده، امامه و میمونه.3
17. مناقب الطاهرین: عمادالدین حسن بن علی  ابن  محمدبن علی بن حسن 
طبری )متوفای بعد از 698( تعداد فرزندان حضرت را 37 فرزند، 18 پسر و 19 
گفته است؛ ولی تعداد نام های بیان شده با آمار عددی تطابق ندارد.  دختر، 
کبرا، فاطمۀ صغرا، رقیه، حکیمه، رقیۀ  نام دختران عبارت  است از: فاطمۀ 
آمنه، حسنه، بریهه،  ِعلّیه،  لبابه، زینب، خدیجه،  اّم  جعفر،  کلثم،  صغرا، 

1. سبط ابن جوزی، تذکرة الخواص، ص31۴ تا 31۵.
2. جمال الدین یوسف بن حاتم شامی، الدر النظیم فی مناقب االئمة اللهامیم، ص۶73 تا ۶7۴.

3. بهاءالدین علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج2، ص7۴۶. 
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عایشه، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.1
18. تاریخ محمدی: حسن بن محمود کاشی آملی )زنده در 738( در سروده های 
خود، امام را دارای 37 فرزند دختر و پسر می داند و فقط نام 16 پسر و 15 دختر را 
ذکر کرده است که با آمار عددی آن ها تطابق ندارد. دختران عبارت اند از: رقیۀ 
کبرا، رقیۀ صغرا، فاطمۀ کبرا، فاطمۀ صغرا، کلثوم کبرا، کلثوم صغرا، عایشه، 

لبابه، زینب، میمونه، خدیجه، اّم  سلمه، بریهه، ِعلّیه و حسنه.2 
َکتی)متوفای 731(، ملقب  کتی: ابوسلیمان داودبن ابی الفضل َبنا 19. تاریخ بنا
به فخرالدین، فرزندان امام را 37، 18 پسر و 19 دختر، دانسته و نام آن ها را 
ذکر کرده است. نام دخترها عبارت است از: فاطمۀ صغرا، رقیه، حکیمه، رقیۀ 
کلثوم، اّم  جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، ِعلّیه، آمنه، حسنه،  صغرا، اّم  ابیها، 

بریهه، عایشه، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.3
20. تاریخ گزیده: حمداهلل بن تاج الدین مستوفی قزوینی )متوفای 750( این اثر 
را در سال 730ق نگاشته است. وی حضرت را دارای 31 پسر و 28 دختر 
دانسته؛ اما فقط نام 25پسر و 16 دختر را آورده است که دختران عبارت اند از: 
اسماء،  زینب، حلیمه،  کبرا، فاطمۀ صغرا،  ستی فاطمه، خدیجه، فاطمۀ 
اّم  کــلــثــوم صغرا،  اّم  کــلــثــوم  کــبــرا،  اّم  اســمــاعــیــل،  امــامــه، میمونه،  محموده، 

اّم  عبد الرحمن، اّم  عبد اهلل، اّم  فروه و اّم  قاسم.4
)متولد  بیهقی  واعــظ  حسن بن حسین  )ابوعلی(  ابوسعید  االرواح:  راحــة   .21
که در آثارش خود را با عنوان حسن شیعی سبزواری طرح می کند،  753ق( 
برای امام 37 فرزند دختر و پسر قائل است و نام 18 پسر و 15 دختر را ذکر کرده 

1. عمادالدین حسن بن علی  ابن  محمدبن علی بن حسن طبری، مناقب الطاهرین، ج2، ص733.
2. حسن بن محمود کاشی آملی، تاریخ محمدی، ص138.

کتی، ص12۴. َکتی، تاریخ بنا 3. ابوسلیمان داودبن ابی الفضل َبنا
۴. حمداهلل بن تاج الدین مستوفی قزوینی، تاریخ گزیده، ص20۴ تا 20۵.



15پیشگفتار

که نام فرزندان با آمار عددی تطابق ندارد. نام دخترها عبارت اند از: فاطمۀ 
میمونه،  اّم  سلمه،  عایشه،  لبابه،  اّم  جعفر،  و  کلثوم  صغرا،  فاطمۀ  و  کبرا 

اّم  کلثوم، زینب، خدیجه، ِعلّیه، آمنه، حسنه و بریهمه.1
مالکی  ابن صباغ  به  معروف  علی بن محمد،  نورالدین  المهمة:  الفصول   .22
که نام 18 پسر و 19  )متوفای 855( امام را دارای 37 دختر و پسر می داند 
کبرا، فاطمۀ صغرا،  دختر را آورده است. نام دختران عبارت  است از: فاطمۀ 
رقیه ، حکیمه، اّم  ابیها، رقیۀ صغرا، کلُثم، اّم  جعفر ، اّم  لبانه، زینب ، خدیجه، 

عایشه، آمنه، حسنه، ُبریهه، ِعلّیه، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.2 
کتاب را در سال 938ق  23. انیس المؤمنین: محمدبن اسحاق حموی این 
نگاشت و مدعی شد، امام هفتم 37 فرزند دختر و پسر داشته اند؛ ولی فقط 
نام 17 پسر و 16 دختر را ذکر کرده که با آمار عددی آن ها تطابق ندارد. دختران 
عبارت اند از: فاطمۀ کبرا، فاطمۀ صغرا، رقیۀ صغرا، اّم  کلثوم، اّم  جعفر، لبابه، 

زینب، خدیجه، ِعلّیه، آمنه، بریهه، عایشه ، اّم  سلمه، میمونه و اّم  کلثوم.3 
24. حبیب السیر: غیاث الدین خواندمیر )880 تا 942ق(، تاریخ نگار ایرانی، 
می نویسد، به قول بیشتر علمای کرام و فضالی عظام، امام کاظم؟ع؟ 20 پسر 
است:  شــرح  ایــن  به  ایشان  دختر  اوالد  اسامی  و  داشــتــه انــد...  دختر  و 18 
زینب،  اّم  کلثوم،  آمنه،  ساریه،  فاطمه،  ِعلّیه،  اسماء،  ــروه،  اّم  فـ خدیجه، 
امامه،  محموده،  اسماء صغرا،  اّم  قاسم، حکیمه،  زینب  صغرا،  اّم  عبداهلل، 
میمونه، اّم  سلمه. وی در ادامه به نقل قول حمداهلل مستوفی استناد می کند.4

1. حسن شیعی سبزواری )حسن بن حسین واعظ بیهقی(، راحة االرواح، ص209.
2 . نورالدین علی بن محمد )ابن صباغ مالکی(، الفصول المهمة، ج2، ص9۶1.

3. محمدبن اسحاق حموی، انیس المؤمنین، ص193.
۴. غیاث الدین خواندمیر، حبیب السیر، ج2، ص81.



ݡگوهـر نݠهـفتـه16

25. تاریخ جهان آرا: قاضی احمد غفاری قزوینی1 امام را دارای 37 دختر و پسر 
رقیه،  کبرا، فاطمۀ صغرا،  از: فاطمۀ  نام دختران عبارت  است  که  می داند 
حکیم، اّم  اسماء، رقیه، اّم  کلثوم، اّم  جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، ِعلّیه، آمنه، 

حسنه، بریهه، عایشه، اّم  سلمه، میمونه  و اّم  کلثوم.2
را  نام های دختران  که هریک،  منبع ذکرشده درمی یابیم  در 25  نظر  با دقت 
مختلف بیان کرده اند؛ ولی همگان به وجوِد دختری به نام زینب اذعان کرده اند 
و حتی در منبع شمارۀ 6، سه دختر به نام های زینب ثبت شده است و منابع 13، 

14، 16 و 24 هریک قائل به دو دختر به نام زینب هستند. 

حضرت زینب؟اهع؟ 
ایشان  . مــادر  اســت  کاظم ؟ع؟زینب  امام موسای   بافضیلت  دخــتــران  از  یکی 
ایشان و مادر  نام  انساب،  و  تاریخی  و  که در منابع رجالی  نام دارنــد  »ام ولـــد« 
امام موسای  کاظم؟ع؟  بی واسطۀ  فرزنِد  ایشان  اســت.  شده  آورده  گرامی شان 
کتاب  از  مجلسی  عالمه محمدباقر  بــوده انــد.  کمال  و  فضل  دارای  و  هستند 
زیـــنـــب، بنت  کـــه در ســلــســلــه ســنــد آن،  را  ــی  ــتـ روایـ ابـــن جـــوزی  مــســلــســالت 
موسی بن جعفر؟ع؟، حضور دارد، بیان می کند که او از عمۀ خویش، فاطمه دختر 
کرده است.3 از  امام جعفر صادق؟ع؟، برای فاطمه، دختر امام رضا؟ع؟ روایت 

این روایت چند مطلب به دست می آید:
1. زینب، دختر امام کاظم ؟ع؟ از محدثان شیعه و راوی حدیث بوده و در بین 

دختران امام نبوغ و فضیلتی داشته است؛
2. این روایــت به حدیث فاطمیات نیز مشهور است؛ زیرا در سلسلۀ سند، نام 

1. متوفای 97۵ق
2. قاضی احمد غفاری قزوینی، تاریخ جهان آرا، ص2۶ تا 27.

3. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۶8، ص7۶ تا 77.
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هفت تن از راویان آن فاطمه است؛
این  که  روایــت نقل می کند  زینب،  از عمه اش  امام رضا؟ع؟  3. فاطمه، دختر 
نشان می دهد، امام رضا؟ع؟ به غیراز امام جواد؟ع؟ فرزنِد دیگری داشته اند؛ 

گرفته است؛ زیرا فرزندان امام رضا؟ع؟ در  4. استماع حدیث در مدینه صورت 
مدینه سکونت داشتند؛

در مجلس عمه اش،  که  بود  در حدی  امام رضا؟ع؟،  دختر  فاطمه،  عمر   .5
فاطمه،  که  معناست  بــدان  این  و  بشنود  را  حدیث  و  شود  حاضر  زینب، 
دختر امام رضا؟ع؟، دختری بالغ بوده  و قابلیت نقل حدیث را نیز داشته 
به چهل  نزدیک  و  بــوده  میا ن سال  زینب  به  بیان  دیگر، حضرت  اســت. 

سال داشته است. 
حجة االسالم سید احمد سجادی
رئیس هیئت امناء آستان مطهر حضرت زینب ؟اهع؟
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زندگی نامۀ حجت االسالم آقامیرزامحمدعلی معلم حبیب آبادی؟هر؟ 

مرحوم میرزامحمدعلی معلم حبیب آبادی، فرزند مرحوم زین العابدین، در اواخر 
ماه محرم یا اوایل صفر 1308)1269 ش( در حبیب آباد برخوار اصفهان1 به دنیا 
آمد. وی دوران کودکی خود را در خاندان نیکوسرشت و باتقوای خود سپری کرد 
و در سن هفت سالگی به مکتب رفت. این کودک در زمانی کوتاه، مقدمات علوم 
دینی و ادبی و تالوت قرآن را آموخت و از هم کالسی های خود پیشی گرفت. او 
گرفت و به هم نشینی با علما  گوناگون فرا تشنۀ علم بود و بیشتر علوم را از افراد 
عشق می ورزید. مرحوم معلم در حبیب آباد و شهر اصفهان تحصیل کرد و به دلیل 
کمال فروتنی، پاسخ گوی مسائل شرعی و دینی مردم  گاهی از علوم دینی، با  آ
گشود و تخلص  بود. مرحوم معلم حبیب آبادی در سال 1324ق زبان به شعر 
خود را در شعر، »معلم« قرار داد و سپس نام خانوادگی خویش را با آن تخلص 

مشهور ساخت. 
بــه منزل  کـــرد و  مــهــاجــرت  بــه اصــفــهــان  مــرحــوم معلم در ســـال 1358ق 
شیخ غالمعلی مکتب دار، از مشاهیر آن زمان رفت و بعد از مدتی به اصرار مرحوم 
کاسه گران  کرباسی در مدرسۀ  استادجالل الدین همایی و مرحوم حاج میرزارضا 
گرفت و در آنجا به تحصیل و مطالعه پرداخت و بیشتر وقت خود را  حجره ای 
صرف تالوت قرآن و تدبر و تأمل در آن و نیز علوم دیگر، نظیر ادبیات، تاریخ، 

1. دوازده کیلومتری شمال شرقی اصفهان 
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ریاضیات، شعر، ترجمه و لغت کرد و در آن علوم به مهارت و تخصص نائل شد. 
او در علم رجال و شرح حال بزرگان، محققی کم نظیر بود و کتاب های زیادی 
در این موضوع نگاشت و علم و دقت او باعث شد از پنج نفر از  علما و عارفان 
بزرگ اجازۀ روایی بگیرد که اسامی آنان چنین است: حاجی محمدتقی موسوی 
مالمحمدحسین  آخوند  بیرجندی،  حاج شیخ  محمدباقر  اصفهانی،  یزدآبادی 
فشارکی، حاج شیخ آقابزرگ تهرانی نجفی و آیت اهلل حاج میرزامحمدرضا کرباسی 
که بسیاری از  اصفهانی. مرحوم معلم در بخشی از زندگی نامۀ خود یادآور شده 
علوم مقدماتی عرب و فنون ادبی، ریاضی قدیم و جدید، علم هیئت و نجوم 
قدیم و نیز تقویم رقمی را از طریق مکاتبه، از مرحوم میرزامحمدعلی )فاضل( 

رجائی زفره ای یاد گرفته است. 
کاسه گران، حوالی مسجدجامع اصفهان،  میرزامحمدعلی معلم در مدرسۀ 
از  وی  می کرد.  تدریس  را  اللبیب  مغنی  و  المرضیه  البهجه  چــون  کتاب هایی 
بیست سالگی به تحقیق و نویسندگی روی آورد و بیش از 10هزار صفحه مطلب، 
آن هم با سند و مدرک و مرجع نوشت. ایشان در تألیف شرح حال افراد، هیچ گاه 
تعصب به خرج نمی داد و عفت کالم را کاماًل رعایت می کرد. مرحوم معلم وقتی به 
اصفهان مهاجرت کرد، به پیشنهاد هم والیتی خود، مرحوم محمدعلی مکرم، در 
کتابدار  کار شد و مدتی از عمر خود را به عنوان  کتابخانۀ شهرداری مشغول به 
که از شهرداری می گرفت، از چندین  کرد. او توانست با حقوق ناچیزی  سپری 
جلد کتاب که نوشته بود، فقط دو جلد از مکارم االثار را با هزینۀ خود  چاپ کند. 
مرحوم معلم در اوایل تأسیس کتابخانۀ مدرسۀ صدر اصفهان، مدت کوتاهی در 
آنجا مشغول به کار شد. عالمان و ادیبان و استادانی که از محضر استاد، مرحوم 
ادیب،  عباسعلی  حاج شیخ  آیــت اهلل  مرحوم  از:  عبارت اند  بهره برده اند،  معلم 
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استاد سیدجالل همایی، شیخ محمدباقر  فقیه امامی،  آیت اهلل حاج سیدحسن 
ساعدی، آیت اهلل سیدمحمدعلی روضاتی، استادفضل اهلل ضیاءنور، شیخ حسین 

آل محفوظ و سیدعباس کاشانی.
که در  گفته بود سی سال است  مرحوم معلم عالقۀ زیادی به قرآن داشت و 
سفر و حضر، هر روز، یک جزء قرآن را با تأنی در معانی و مفاهیم آن خوانده ام و 
این روش را حتی یک روز هم ترک نکرده ام. ایشان همچنین، ارادت خاصی به 
خاندان رسالت داشت و در جلد پنجم کتاب مکارم االثار بابی به نام خمسۀ طیبه 
)اصحاب کساء( نوشت. مرحوم معلم تا ماه رمضان سال 1395ق، آخرین ماهی 
که درک کرد، فریضۀ روزه داری را به خوبی انجام داد و از عبادت و تالوت قرآنش 
چیزی کم نشد. معلم حبیب آبادی مرد عبادت و تقوا بود. برای او سستی در نماز 
از عبادت احساس خستگی  و هیچ گاه  نداشت  روزه خـــواری، هیچ مفهومی  و 
نمی کرد و خود را به واجبات دینی ملزم می دانست. مرحوم معلم پس از اینکه 
همسر خوب و باوفایش را از دست داد، توانش رو به کاستی رفت، کمتر مطالعه 

می کرد و روزبه روز بیماری و ضعف بر او چیره می شد. 
مرحوم معلم حبیب آبادی در روز سه شنبه، 22رجب 1396 )29تیرماه  1355( 
روح پاکش مهمان عرشیان شد و در آرامستان حضرت زینب حبیب آباد به خاک 
آیت اهلل  معلم حبیب آبادی، حضرت  آیــت اهلل  رحلت  مناسبت  به  سپرده شد. 
روضــاتــی  آیـــت اهلل  بـــرای  تسلیتی  پــیــام  نجفی  بحرالعلوم  سیدمحمدصادق 
در26شعبان 1396 فرستاد. ادیبان و بزرگانی در رثای معلم حبیب آبادی اشعاری 
که در یادنامۀ آن مرحوم درج شده است، این افراد  سروده و مطالبی نوشته اند 
عـــبـــارت انـــد از: مـــرحـــوم حــضــرت آیـــــت اهلل شــیــخ عــبــاســعــلــی ادیـــــب، مــرحــوم 
استادجالل الدین همایی، استادمنوچهر قدسی، شاعر معاصْر مرتضی هادوی فرد 
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کیوان،  حاج سیدمجتبی  بزرگواْر  فاضل  مرندی،  سیدحسین  حاج آقا  )نامی(، 
ادیب توانا حاج سیدرضا بهشتی )دریا(، سخنور نامْی عبدالکریم بصیری، شاعر 
ادیب  و  فرزانه حاج سیدحسین عریضی  دانشمند  )متین(،  بدنیا  نامداْر حسن 
برومنْد فضل اهلل اعتمادی خویی. مهم ترین و معروف ترین اثر معلم حبیب آبادی 
کتابی است تحت عنوان مکارم االثار در احوال رجال دورۀ قاجار در دوازده جلد 
اســت. درواقـــع، شهرت معلم حبیب آبادی  به چاپ رسیده  آن  که هشت جلد 
کتابش در سال 1337ق انتشار یافت و  که نخستین جلد  مربوط به سالی است 
گر اهتمام فاضل فرزانه  ا البته  را به همگان نشان داد.  وسعت اطالعات خود 
آثــار حضرت  به چاپ نمی رسید. دیگر  اثر  این  نبود،  آیــت اهلل روضاتی  حضرت 

آیت اهلل معلم حبیب آبادی؟هر؟ بدین شرح است:
 اجزایی در حدیث و مطالب متفرقه  
 احوال شیخ االسالم های اصفهان  
 احوال شیخ محمدرضا مسجدشاهی  
این    از علمای  نفر  احــوال علمای مسجدشاهی اصفهان: شــرح حــال چهار   

خاندان
 اربعین: ذکر چهل حدیث  
کات و مطالب اصالحی و تکمیلی برای کتاب الذریعة    استدرا
 اشعار متفرقه از دیگران در دو جلد  
 امالی: مباحث متفرقه در متفرقات رجالی برخی از ترجمه ها و اجازه های روایی  
 جعبه: مطالب متفرقه، مانند کتاب های کشکول  
 چهل حدیث  
 حاشیه بر احسن الودیعه  
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 جمع عدد گندم هاى شطرنج  
 حواشی متفرقه بر بسیاری از کتاب های تاریخی، رجالی، ادبی،کالمی و...  
 حواشی تعلیقات فراوان بر کتاب تذکرة القبور مالعبدالکریم گزی  
 رساله: شرح حال آقاسیدمحمدحسن مجتهد موسوی اصفهانی  
 رساله ای در احوال شیخ مرتضی انصاری و شاگردان ایشان  
 رساله ای در احوال و اوالد حاج سیدمحمدباقر بیدآبادی  
 رساله ای در شرح حال خاندان حاج محمدابراهیم کرباسی  
 رسالۀ اشعریین قمیین: معروف به فهرست اسما رواة اشعریین قم   
 رشحات سمائی: شرح حال شیخ بهائی  
 شرح حال شیخ الرئیس ابوعلی سینا  
 عراضة االخوان: سفرنامۀ خراسان، 1338ق  
 فهرست تألیفات استادان و بزرگان، همراه با ذکر تألیفات خودش  
 فهرست کتاب مجالس المؤمنین قاضی نوراهلل شوشتری  
 فهرست کتب ملکی خود و اجمالی از احوال مؤلفان آن ها  
 قبور عتبات عالیات و قبور واقعه در بین راه آن از اصفهان تا کربال و نجف  
 کشف الخبیة عن مقبرة الزینبیة: بی بی زینب )زینبیه(، 1352ق  
 الکلمات الجامعات: فهرست کامل جلدهای روضات الجنات  
 الکلمات العالیات: حاشیه ای بر کتاب روضات الجنات  
 لئالی البحور: توقیعات ایام و شهور  
 مختصر التواریخ: برخی وقایع در آغاز هجرت تا سال 1344ق  
 مراسالت علمی: مقاله های متفرقه و مجموعه  جواب علما  
 مقامات معنوی: ذکر فضالی معاصر  
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که در اختیار خود و برخی دوستانش    کتاب هایی   مقدمه نویسی و شرح بر 
بوده است

 مکمل االفهام: جزوه ای در علم رجال به زبان عربی  
در  را  الّزینبّیة  مقبرة  عــن  کشف  الخبّیة  کــتــاب  حــبــیــب آبــادی  معلم  مــرحــوم 
ربیع الثانی1352 )مــرداد1312(، بنابر دستور آقامال شیخ محمدحسین فشارکی 
از نوشته های بسیار زیبایی  اثر یکی  اصفهانی در سن 43سالگی نوشت. این 
که عالم و نسب شناسی جلیل القدر دربــارۀ امامزادگان نوشته است و به  است 
کنون از جهات گوناگون بی نظیر  جرئت می توان گفت، در زمان خود و حتی هم ا
که مطالب هر بخش  کرده  است. کشف الخبیة در چهار بخش مباحث را بیان 

بدین شرح است:
ائمۀ    اوالد  و  امامزادگان  قبور  محل  و  اسامی  و  تعداد  نخست،  مطلب  در   

که هریک از  معصوم؟مهع؟ را به اختصار نام می برد و مکان های مشهوری را 
فرزندان امامان در آن دفن هستند، برمی شمارد؛

در مطلب دوم، به تعیین قبور اوالد امام کاظم؟ع؟ می پردازد و خاصه ماجرای     
یافت شدن مضجع شریف حضرت زینب در ذی الحجۀ1351 در منطقۀ ارزنان 
ابن وکیل لشکر مصطفی  اثر ماندگار محمدمهدی  االنــوار،1  کتاب بدایع  از  را 
حسینی تفرشی، ملقب به بدایع نگار )1241 تا 1319( از نسخۀ خطی المجدی 

بیان می کند؛
در مطلب سوم، دربارۀ رجحان و مطلوب بودن زیارت امام زادگان بر اساس     

روایات حضرات معصوم؟مهع؟ می نویسد و به ذکر برخی زیارت نامه های آنان 
می پردازد؛

1. محمدمهدی الهوتی، بدایع االنوار، ص28۵.
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در مطلب چهارم، ابتدا به تاریخ والدت و شهادت حضرات معصوم؟مهع؟ در     
چهارده بند می پردازد و سپس به تاریخ تولد و فوت بزرگان شیعه در بندهای 
متعدد اشاره می کند و نکته های ارزشمند دیگری را نیز، ازجمله تعداد تألیفات 
خود1 بیان می کند و اجازۀ نقل روایت و توقیع استاد خود، فشارکی اصفهانی را 

در پایان کتاب ذکر می کند.
کتاِب بــاارزش به همت مدیر محترم آستان مقدس حضرت زینب، بنت  این 
کسب  به منظور  حبیب آباد،  شهر  شــورای  همکاری  با  و  موسی بن جعفر؟ع؟، 
رضایت از نوادگان مرحوم معلم حبیب آبادی؟هر؟ تجدید چاپ شده و در اختیار 

عالقه مندان قرار می گیرد.

 مدیریت آستان مقدس
 حضرت زینب بنت موسی بن جعفر؟اهع؟ 
1397

1. کشف الخبیة، مطلب چهارم، بند ۵9.
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مقدمه

ثار املخبیة و   عن اآل
ً
کاشفا  لالسرار املخفیة و 

ً
یخ حاویا احلمدهلل الذی جعل التار

یته و  یة و عیل آله و اوالده و ذر الصلوة و السالم عیل نبینا و رسولنا حممد سید البر
ثار املرویة. یارهتم و التوسل هبم یف اآل اعقابه الذین امرنا بز

گوید اقل الفقرا، محمد علی بن زین العابدین، معروف به معلم  اما بعد، چنین 
حبیب آبادی برخواری اصفهانی؟هر؟ که چون در چند ماه پیش از این تاکنون، 
کرده و منشأ آن، عبارتی  امامزاده زینبیۀ اصفهان شهرت و عنوانی فراوان پیدا 
کتاب مجدی مرحوم شیخ ابوالحسن عمری؟هر؟ یافت شده و ما را  که در  بوده 
در این خصوص، اطالعات و تحقیقاتی به هم رسیده ]است[. روزی در محضر 
مبارک و مجلس مقدس حضرت مستطاب حجة االسالم و آیــة اهلل علی، االنام 
اآلقــا  الـــزکـــی،  المتتبع  ــکــامــل  ال ــفــاضــل  ال و  الــذکــی  المتبحر  ــعــامــل  ال ــعــالــم  ال
که از اجلۀ علمای عصر و اعزۀ فقهای دهر و  الشیخ محمدحسین الفشارکی؟دم؟ 
گردید.  مشاهیر رجال ایران و صنادید اساتید دوران است، شرف ورود حاصل 
خالصه از آن ها به شرف عرض مبارک رسید، فرمان الزم االذعان عالی به تألیف 
کر ارادت مآب شرف صدور یافت. چون بنا به تألیف  رساله در این باب به این چا
آن شد، یکی از سادات صاحب سعادات از طایفۀ یکی از اجلۀ علمای اعالم که نام 
آن ها در نمرۀ 42 مطلب آخر )صفحه 88( برده خواهد شد، تهیۀ لوازم طبع و 
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که هرچند اصل موضوع چندان  گرفت و خواهش نمود  انتشار آن را در عهده 
که نفعش عام و  تفضیلی ندارد، لیکن بعضی از مطالب دیگر بدان الحاق شود 
فایده اش به زمانی دون زمانی و مکانی دون مکانی مخصوص نباشد. لهذا این 
فقیر ناچیز خامۀ شکسته برگرفته و مطالبی چند راجع به اوالد ائمۀ انام؟مهع؟ و 
تواریخ برخی از علمای اعالم و فضالی ایام بدان ضمیمه نموده و نام آن را کشف 
روز دوشنبه، 23ربیع االول سنۀ  که  اینک  و  نهادم  الّزینبّیة  الخبّیة عن مقبرة 
1352 است، شروع در تألیف آن کرده و مقاصد منظوره را در طی چند مطلب قرار 

دادم.
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مطلب اول: 
در شماره و اسما و محل قبور 
هریک از اوالد ائمۀ ده گانه؟مهع؟1 

کــه فرزنــدش منحصــر بــه حضــرت بقیــة اهلل قائــم؟جع؟ و او  1. به غیــراز حضــرت امام حســن عســکری؟ع؟ 
هنــوز زنــده و موجــود اســت و ظاهــر خواهــد شــد، ان شــاءاهلل تعالــٰی. 
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حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟
کتاب دویم ناسخ  بنابر آنچه مرحوم میرزامحمدتقی سپهر؟هر؟ در جلد سیم از 
اول حضرت  داشــتــه:  ســقــط شــده  از محسن  غیر  پسر  فــرمــوده، 18  الــتــواریــخ 
دو  آن  مــادر  و  امام حسین؟ع؟،  سیدالشهداء،  حضرت  دویــم  امام حسن؟ع؟؛ 
بزرگوار حضرت فاطمه بوده؛ سیم حضرت ابوالقاسم محمدابن حنفیه از خوله، 
دختر ایاس بن جعفربن قیس حنفی؛ چهارم حضرت ابوالفضل العباس؛ پنجم 
کبر ]که[  کبر؛ هفتم ابوعمر عثمان  ا کبر؛ ششم ابوعبداهلل جعفر  ا ابومحمد عبداهلل  ا
کبر  این چهار نفر از اّم  البنین، فاطمه دختر حزام کالبی اند؛ هشتم ابوحفص عمر ا
نهم  تغلبیه؛  ربیعۀ  دختر  صهباء،  اّم  حبیب  از  گویند  هم  اطــرف  عمر  را  او  که 
ــد؛ یازدهم  ابوالحسین یحیی از اسماء بنت عمیس؛ دهم محمد اصغر از اّم  ول
ابوبکر عبداهلل  اصغر از لیلی، دختر مسعودبن خالدبن ربعی ابن مسلم بن جندل 
ابن نهثل بن دارم تیمی؛ دوازدهم محمد اوسط؛ سیزدهم ابوعلی عبیداهلل از لیلی 
دارمی؛ چهاردهم عون از اسماء بنت عمیس؛ پانزدهم عثمان  اصغر؛ شانزدهم 

عباس  اوسط از صهبا تغلبیه؛ هفدهم جعفر اصغر؛ هیجدهم عمر اصغر؟مهع؟.

قبور این بزرگواران
حضرت امام حسن و حضرت امام حسین؟امهع؟ که معلوم است در قبرستان بقیع 
 مدفون اند و محمدبن حنفیه در غرۀ محرم سنۀ 

ّ
مدینه و حرم محرم کربالی معال

کرده و هم در بقیع مدینه مدفون است و عباس و عبداهلل و جعفر و  81 وفات 


