بانوی زهد و فضیلت؛
لیال ،مادر حضرت علی ا کبر
زهرا زحمتکش

چکیده
لیال

زهرا سمائی

1
2

دختر ّ
ابومرة بن عروة بن مسعود ثقفی و میمونه دختر ابوسفیان،

مررادر حضرررت علرری ا کبررر

و همسررر امررام حسررین

بررود .وی یکرری از

مادران شایسته و برجست تاریخ اسالم اسرت کره در تربیرت فرزنرد برومنرد

امام حسین

ا کبررر

حضرت علی ا کبر

 ،نقشری بسررا داشرت .حضررت علری

جرروانی اسررت کرره وجررود مبررارکش در حماس ر شررکوهمند کررربال بررا

رشر ررادتهر ررای یابر ررل تحسر ررینش ،لر رررزه بر ررر یلر ررب سر ررپاه ظلر ررم و سر ررتم
میانداخت .لیال از خاندانی برر و با شرافت بود .ج ّردش عرروه یکری

از دو مررررد بررررر و صررراحب مقرررام در نررررد یرررریش بررره شرررمار میرفرررت و

جایگرراهش چنرران بررود کرره اذعرران مرریداشررتند چرررا یرررآن بررر کسرری مثررل او
نرازل نشررده اسرت ! در ایررن نوشرتار ،شخصر ّریت واالی لریال  ،بررا اصررل و
نسبش معرفری شرده و جایگراه شخص ّریتی ایشران در منظرر بررگران و اهرل
بیت

بیانگردیده است .همچنین مسئله حضور ایشان در کربال مورد

کرراوش و بررسرری یرررار می گیرررد .شرریوۀ مررورد اسررتفاده برررای انجررام ایررن

پررژوهش ،روش تحقیررق ترراریخی ر ر توصرریفی و روش گررردآوری اطالعررات،

کتابخانهای بودهاست.
واژگاا کلیا

حسین .

 :لرریال

،کرربال ،مررادر حضررت علری ا کبررر

 ،همسرر امررام

 .1م ئ ئ ئ ئ ّ
ئدرس جامع ئ ئ ئ ئئة المص ئ ئ ئ ئئطفی العالمی ئ ئ ئ ئئة ،کارشناس ئ ئ ئ ئئی ارش ئ ئ ئ ئئد ت ئ ئ ئ ئئاریخ و تم ئ ئ ئ ئئدن مل ئ ئ ئ ئئل اس ئ ئ ئ ئئالمی
()z.zahmatkesh1@yahoo.com
ّ .2
مدرس جامعة المصطفی العالمیة ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ()samaeez@gmail.com

مقدمه
در زندگی پر افتخار خود با چهار یا پنج همسر ازدوا کئرد .از نشئانههئای

امام حسین
ّ
شخصیت خانوادگی امام حسین

پایبندی ایشان به خانواده است .در آن زمئان تعئدد

زوجات امری پئذیرفتنی بئود ،امئا شئیو همسئر گزینئی امئام و شئمار انئدک آنئان درخئور توجئه
است .از سوی دیگر هم آنان با هم وارد زندگی امام نشدند ،بلکئه گئاهی پئس از درگذشئت

یکئئی ،بئئا دیگئئری ازدوا مئئیکئئرد .همسئئران امئئام کئئه نئئام آنهئئا در منئئابع آمئئده ،عبارتنئئد از:
 .1شهربانو دختر یزدگرد سوم ،آخرین پادشاه ایرانی از سلسل ساسانی؛  .2لیال دختئر ُ
ابئومرة
بئئن عئئروه ،نئئو مسئئعود بئئن عئئامر ثقفئئی؛  .3ام اسئئحاق دختئئر طلحئئة بئئن عبیئئداهلل ،صئئحابی
ُ
رسول اهلل ؛  .4ربا دختر امرؤالقیس بن عدی کلبی و زنی از قبیله قضاعه به نام ُسالفه
یا ملومه (مجلسی.)332 - 323 /45 :1404 ،
امام حسین

از آنان صاح

فرزندانی شد کئه نشئانههئای عظمئت را در خانئدانش بئه
تاریخی اخئتالفهئایی وجئود دارد.

نمایش گذاشتند .دربار تعداد فرزندان ایشان در کت
ّ
مورخان متقدم چون مصع بن عبئداهلل زبیئری ،سئهل بئن عبئداهلل بخئاری ،شئیخ مفیئد و

فضل بن حسن طبرسی ،تعداد فرزندان آن حضرت را چهار پسر به نامهای علی اکبر ،علی
بن الحسین (امام سجاد) ،علی اصغر(عبداهلل رضیع) ،جعفر و دو دختر به نامهای فاطمئه
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و سکینه میدانند (بخاری30 :1311 ،؛ مفید .)137/2 :1414 ،تئداوم شخصئیت فئردی و
اجتماعی امام حسین

نیز عملکرد دیگر فرزندان و افراد خاندان در مقطع اسارت به سمت شئام مالحظئه نمئود و از

همئئه مهئئمتئئر ،امئئام سئئجاد

کئئه عئئالوه بئئر مقئئام عصئئمت بئئا مراقبئئتهئئای ویئئژه پئئدر ،ادامئئه

دهند امامت شئد .بنئابراین ،بررسئی و شئناخت ویژگئیهئا و فضئایل اخالقئی لئیال
حضئئرت علئئیاکبئئر
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در قال

تربیت فرزندان را میتئوان در شئهادت برخئی از ایشئان و

مئادر

بئئه عنئئوان فرضئئی پئئژوهش پئئیش رو اسئئت .بئئر اسئئاس ایئئن فرضئئیه

سئئؤاال تی مطئئرح مئئیشئئود؛ از جملئئه آن کئئه لئئیال از چئئه خانئئدانی بئئوده اسئئت؟ دوران زنئئدگی
لیال

با امام حسین

چگونه بود و این که آیا این بئانوی بزرگئوار در سئرزمین کئربال حضئور

داشته است یا خیر ،مورد بحث این پژوهش است.

لیی کیس ؟

وی دختر ابی ّمرة بن عروة بن مسعود ثقفی (عسقالنی )412 /3 :1321 ،است .مادرش

میمونئئه دختئئر ابئئیسئئفیان صئئخر بئئن حئئر

بئئن امیئئه (همئئو )171 /4 :و جئئدهاش دختئئر

ابیالعاص و عم پدرش برزه دختر مسعود ثقفی زوجئ صئفوان بئن امیئه اسئت (خلیفئة بئن
خیئئئئاط145 :1415 ،؛ واقئئئئدی332/6 _ 53/5 :1405 ،؛ یعقئئئئوبی247-246 /2 :1371 ،؛

ابنقتیبه213 :1360 ،؛ ابئنجئوزی243 :1426 ،؛ طبئری343/3 :1312 ،؛ ابئناثیئر:1333 ،

 .)412/3صفوان از مشرکین قریش بود و از سردمداران غئزو احئد بئه شئمار مئیرفئت .او در
این غزوه ،همسر خود را همراه آورد که به اسارت مسلمان درآمد و عبداهلل اکبر از وی به دنیا
آمد (ابنابیالحدید.)353/3 :1315 ،

شئئیخ مفیئئد در ارشئئاد ،طبرسئئی در اعئئالم الئئوری ،ابئئن جریئئر در تئئاریخ طبئئری ،ابئئن اثیئئر در

کامل ،یعقوبی در تاریخ خئود و سئهیلی در الئروض االنئف ،نئام ایئن بئانو را همئان «لئیال» ذکئر

کردهاند (واقئدی332 /6 :1405 ،؛ یعقئوبی247-246/2 :1371 ،؛ ابئنقتیبئه213 :1360 ،؛
طبئئئئئئئری446/5 :1312 ،؛ عسئئئئئئئقالنیّ .)412/3 :1321 ،امئئئئئئئا سئئئئئئئبط بئئئئئئئن جئئئئئئئوزی در
تئئذکرةالخئئواص ،ابئئن جریئئر طبئئری در منتخئئ
تنهئئئئا ابئئئئن شهرآشئئئئو

در مناقئئئئ  ،از وی بئئئئه «بئ ّئئئره» دخئئئئت عئئئئروه یئئئئاد کئئئئرده اسئئئئت

(ابنشهرآشو  ،بئیتئا .)77/4 :همئانگونئه کئه کئالم سئهیلی در الئروض االنئف ()326 /2

بیانگر آن است که میمونه دختر ابی سفیان جد پدری لیال بوده که عروه با او ازدوا کرده و
ثمر این وصلت ّ
ابومره و لیال همسر امام حسین دخت ابی ّمره است.
ارتبئئئاط نسئئئبی لئئئیال بئئئا ابوسئئئفیان از ناحیئئئ مئئئادر ،سئئئب شئئئد طبئئئق نقلئئئی ،معاویئئئه،
ُ
علیاکبر را شایستهترین فرد برای خالفت بداند و نیز در روز عاشورا ،امویئان بئه وی امئان
دهند که علی اکبر

با آن مخالفت ورزید (محمدی ریشهری.)211-271/1 :1311 ،

به همین سب  ،نسبت خویشاوندی لیال با میمونه است که دشمن بئه علئیاکبئر

در

کربال گفت« :تو با امیرالمؤمنین یزید پیوند خویشی داری» و با این کالم میخواستند او را به

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

«آمنه» آوردهاند (ابنجوزی.)243 :1426 ،

( )13 /12و خئئوارزمی در مقتئئل ،نئئام وی را
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لشکر کفر بکشانند؛ ّاما نفس قدسی او به شرف جاودان حیات سرمد رو آورد فرمود:
پیوند خویشاوندی با رسولخدا

سزاوارتر است که رعایت شود تا پیوند با فرزند

هند جگرخوار( .بخاری83 :1831 ،؛ رازی9 :1537 ،؛ ابنمنصور)152/8 :1535 ،

اگر لیال لیاقت ذاتی نداشت ،به افتخار همسری سید جوانان بهشت درنمئیآمئد و مئادر

چنئئین جئئوان فئئداکاری نمئئیشئئد .بهئئره او از ایمئئان و پئئا کی موج ئ

شئئد بئئا زنئئان اهئئلبیئئت

عصمت و طهارت همنشین باشد و بر سفره انسانهای پا ک و وارسته حاضر شود و در غم و

شادی آنان شریک شود (گلیزاده.)32 :

ّ
همچنین لیال از خاندان اشرف و عظمت بود و جدش عروه یکی از آن دو بزرگ مکئه بئود

که قریش گفتند:

َ ُ َ
َ
ُ
لوالَّن ّز ََّّ:هذاَّالقرآ ُ ََّّ َعیلَّ َضْر ُجلََّّم َنََّّالقر َی َْیََّّ َعظیَّ ؛َّ(زخرفَّ)57 :

چرا این قرآن بر مرد بزرگ یکی از این دو شهر نازل نمیشود؟

ّ
مقصود از دو شهر ،مکه و طئائف اسئت و شئخص بئزرگ دیگئر ،ولیئد بئن مغیئره مخزومئی
ملق

به وحید بوده که بئه واسئط شئرافتش در میئان قئومش و کثئرت امئوالش کئه زمسئتان و

تابستان از امال ک مزروعیاش بهره میجست ،خان کعبه را به تنهایی مئیپوشئاند و پئس از
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وفات عبدالمطل از ناحی خانهاش در برابر کعبه بئرایش فرشئی مئیگسئتردند .ایئن شئیوه،
ّ
نشان بزرگی شخص بود که تاریخ این امئر را در مئورد ابئن جرعئان و سئاالر مکئه ابوطالئ کئه
جانشین پدرش عبدالمطل

بود ،ثبت نموده است.

ابن ولید همان کسی است که خدای تعالی در قرآن میفرماید:

ْ َ
َ
ََْ
َ
ُ
وًاَّ*َّ َ َّوَّ َب َّ َیََّّش ُهوًاَّ ؛َّ(مدثرَّ)18 - 11 :
مسالَّ ْم ُد َّ
تَّ َو َّحیداََّّ*َّ َ َّوَّ َج َعل ُتََّّل ُ ََّّ َّ
ذ ْضْر ینََّّ َ َّوَّ َم ْنََّّخلق ُ َّ

[ای رسول مئن] وا گئذار مئرا و آن کئه او را تنهئا آفر یئدم و بئرایش مئال فئراوان قئرار دادم و
پسرانی حاضر.

نس لیال و مختار بن ابیعبید ثقفی در مسعود ثقفئی بئه هئم مئیرسئد؛ زیئرا لئیال دخئت
ابی ّمرة بن عروة بن مسعود است و مختار فرزند ابیعبیئد بئن مسئعود ،و ّ
ابئومره پئدر لیلئی بئا

مختار عموزاده است (عسقالنی.)130/4 :1321 ،

با وجود آن که قبیله ثقیف افرادی سرکش و خودخواه بودند ،انسئانهئای صئالحی چئون
مختار و عئروة بئن مسئعود ثقفئی از میئان آنئان برخاسئتند .البتئه سئفا کان و سئتمگرانی چئون

مغیرة بن شعبه ثقفی و حجا بن یوسف ثقفی ،به مثابه علفهای هرزی بودند که در این

طایفه روییدند.

خاندان مختار که با لیال پیوند نسئبی دارنئد از عالقئهمنئدان و پیئروان مخلئص اهئلبیئت

هسئتند .عمئوی وی سئئعد بئن مسئئعود ثقفئی از شخصئئیتهای بئارز صئئدر اسئالم و صئئحابه
عظئئیم الش ئأن پیئئامبر بئئه شئئمار مئئیرفئئت .شئئیخ طوسئئی او را در شئئمار اصئئحا

علی

به سب

حضئئرت

یاد کرده است (گلیزاده.)32 :

شرافت عروه در میان قوم خئود قئریش او را در واقعئ حدیبیئه بئرای عقئد قئرارداد

صلح نزد پیامبر اکرم

فرستادند .او در آن هنگام کافر بئود و در سئال نهئم هجئرت اسئالم

آورد و به سوی قبیلهاش بازگشت و خود بر بام خان بلندی که داشت رفت و اسئالم خئود را
آشکار ساخت و آنان را به این دین دعوت نمئودّ .امئا آنئان بئاران تیئر را بئه سئویش گشئودند و
یکی از آنها بر [قلئ ] او اصئابت نمئود و غرقئه در خئون خئویش بئه زمئین افتئاد (عسئقالنی،

.)171/4 :1321

مرا گرامی داشت و شهادتی بود که پروردگار نصیبم ساخت ،تنها درخواستم ایئن اسئت کئه

کشئئته شئئئدهانئئد دفئئن نماییئئئد ،کئئه بئئه ایئئئن

مئئرا در کنئئار شئئئهیدانی کئئه بئئا رسئئئول خئئدا

خواستهاش جام عمل پوشاندند .رسولخدا

هماننئئئد صئئئاح

دربار او فرمود :او نبئود در قئوم خئود مگئر

یاسئئئین در قئئئوم خئئئویش (واقئئئدی370/5 :1405 ،؛ عسئئئقالنی:1321 ،

171/4؛ ابئئئئناثیئئئئر30/4 :1417 ،؛ طبرانئئئئی141/17 :1313 ،؛ حئئئئا کم نیشئئئئابوری:1411 ،

.)615/3

عروه به هنگام پذیرش اسالم ده زن در اختیار داشت .پیامبر

فرمود کئه اسئالم بئیش

از چهئئار زن را جئئائز نمئئیشئئمرد .او نیئئز چهئئار تئئن از آنئئان را برگزیئئد کئئه از جمل ئ ایشئئان زین ئ
بن امیه بود.

دخت ابوسفیان صخر بن حر
ابو ّمره پدر لیال در زمان رسئول اکئرم

دیئده بئه جهئان گشئود و از مصئاحبت حضئرتش

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

گفتند :خون خود را به چه حسا

میگذاری؟ گفت :این لطفئی بئود کئه خداونئد بئه آن
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بهره برده است .چون پدرش عروه کشته شده ،او و برادرش ابوملیح نزد پیئامبر

آمدنئد و

حضرت را از قتل پدر آ گاه ساخته و مسلمان گردیدند و به طائف بازگشتند.
دربار لیال ،حارث بن خالد مخزومی سروده است:
اطاقئئت بنئئا شئئمس النهئئار و مئئن رای

من الناس شمسا فی المسا تطئوف

ابئئئئئئئو امهئئئئئئئا اوفئئئئئئئی قئئئئئئئریش بذمئئئئئئئه

و اعمامهئئئئئئئا امئئئئئئئا سئئئئئئئالت ثقیئئئئئئئف

یعنئی :خورشئید جهئان افئروز بئر گئرد مئا گئردش درآمئد و چئه کئس از مئردم دیئده اسئت کئئه

مهرتابان در شامگاهان بدرخشد .او (لیال) پدر و مادرش وفئادارترین قئریش در حفئظ پیمئان
است و عموهایش اگر خواهان شناختشئان شئوی از تیئر ثقیئف هسئتند (مقئرم17 :1406 ،؛

عسقالنی.)171/4 :1321 ،

سال وفات این بئانو و مقئدار عمئر او نیئز حضئورش در شهیدسئتان کئربال بئر مئا مشئخص و

مجهئول المؤلئف

محقق نگشته است؛ هرچند دربندی در «اسئرار الشئهادة» از برخئی کتئ
متعرض این امر (حضور در کربال) شده استّ ،اما مورخان از این موضوع یاد نکردهاند و بسئا

که قبل از واقع عاشورا درگذشته باشد.

محدث و عالم بزرگ شیخ عبئاس قمئی در نفئس المهمئوم (ص )167اظهئار مئیدارد کئه

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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من به مأخذی دست نیافتم که دال بر آمدن لیال به کربال باشد.
ّ
سخن این حدیثشناس و محقق مسلم برای آن که حقائق تاریخ را میجوید حجئت و

سند است.

علیاکبر 
نسبما ر 
شیخ مفید در ارشاد ( )110/2 :1414و عدهای مورخان از قبیل ابناثیئر در کامئل ،یعقئوبی
در تئئئاریخ خئئئود ،سئئئهیلی در روض االنئئئف ،طبئئئری در تئئئاریخ خئئئود ،فخئئئر رازی در الشئئئجرة

المبارکه ،طبرسی در اعالمالوری ،شیخ طوسی در رجال الطوسی ،سپهر در ناسئخالتئواریخ:
مادر آن شاهزاده را «لیال» بنت ابی مر بن عرو بن مسعود ثقفی میدانند.
لئئئئیال همسئئئئر امئئئئام حسئئئئین

ابئئئئیطالئئئئ

و مئئئئادر فرزنئئئئد آن حضئئئئرت ،علئئئئی (اولئئئئین شئئئئهید از آل

در واقعئئئئه کئئئئربال) مشئئئئهور بئئئئه علئئئئی اکبئئئئر اسئئئئت (طبئئئئری343 /3 :1312 ،؛

ابناثیر.)412 /3 :1333 ،
و در برخی از کتا ها به نئام ام لئیال معرفئی شئده اسئت (محالتئی ،بئیتئا )235/3 :ولئی

سئبط ابئنجئوزی در تئذکرةالخواص (ابئئنجئوزی )277 :1426 ،و خئوارزمی در کتئا
خئئود اسئئم مئئادر علئئیاکبئئر را «آمنئئه» مئئیداننئئد .ابئئنشهرآشئئو

در کتئئا

مناق ئ

مقتئئل

نئئام مئئادر

علیاکبررا «بره» میداند .در مقتل ابیاسحاق اسفرائینی نام مادر او را شهربانو میداند.
پدر لیال :ابیمرة بن عروة بن مسعود ثقفی است و در نس

وجود دارد که در کتا
صئئاح

اصابه ابن حجئر از حضئرت پیئامبر

ابیمرة شخصئیتی مثئل عئروة

نقئل شئده مثئال عئروه مثئال

یاسئئین اسئئت کئئه قئئوم خئئود را بئئه سئئوی خئئدا خوانئئد ولئئی او را کشتند(عسئئقالنی،

 )177/4 :1321و یا گفته شده سئادات در اسئالم چهئار نفرنئد.1 :بشئر بئن الهئالل العبئدی،

.2عئئدی بئئن الحئئاتم الطئئائی .3 ،سئئراقةبن مالئئک المئئدلجی .4 ،عئئروة بئئن مسئئعود الثقفئئی

(ابناثیر.)131/1 :1417 ،

عروه در سئال نهئم هجئرت مسئلمان شئد و در برگشئت بئه سئوی قئوم خئود و دعئوت آنهئا

به اسالم در حالی که اذان مئیگفئت ،توسئط تیئری کئه یکئی از قئوم خئود بئه سئوی او رهئا کئرد
کشته شد.

نیز از خانوادهای کریم و نجی

و شریف است .جد مئادریش عئروة بئن مسئعود ثقفئی در نئزد

قریش جایگاه ویژه و مقئام بئس عظیمئی داشئت .قئریش مکئه عئروة بئن مسئعود را بئه عنئوان
نماینده مخصوص خود نزد پیامبر گرامی اسالم

فرستادند تا از جان

آنان عقئد صئلح

حدیبیه را امضا نماید .عروه در سال نهم هجئری مسئلمان گردیئد و بئرای هئدایت قئوم خئود
وتبلی دین اسالم به جان

آنها رفت لکن به دست قوم خود به شهادت رسئید و هنگئامی

که مشغول گفتن اذان نماز بود یکی از طایفهاش تیری به او زد و او را به شهادت رسانید.
پیامبر اکرم

از شهادت او متاثر گردید و در وصفش فرمود:
لی َّم ل َّفَّهوم َّاال کم لَّصسحبَّیسسیَّفَّهوم ؛َّ(عسقالنیَّ)199 /5 :1823 ،

در قومش کسی مشابه او نبود ،مگر صاح

یاسین در قوم و طایفهاش.

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

مادر لیال :میمونه بنت ابی سفیان بن صخر بن حر

بئن ابئی امیئه اسئت .از طئرف مئادر
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یعنی عروه مثل صاح

یاسین است کئه قئوم خئود را بئه توحیئد و یگانئه پرسئتی دعئوت

نمود اما او را به قتل رساندند.

باز در وصف عروة بن مسعود ثقفی و مقام واالی او در اسالم از نبی گرامی اسالم

نقل

است که فرمودهاند:
اربع؛َّسسًا َّفَّاالسممََّّ...؛َّ(جرریَّ)171 /1 :1519 ،

بزرگان اسالم چهار نفرند :بشربن هالل عبدی و عدی بئن حئاتم و سئراقة بئن مالئک

مدلجی و عروة بن مسعود ثقفی.

به هر حال عروة بن مسعود که جد مادری حضئرت علئی اکبئر

میان قریش داشت ،به گونهای که وقتی پیامبر اسالم

اسئت مقئام واالیئی در

به پیامبری مبعوث شد قریش در

عناد ولجبازی میگفتند .اگر بناست پیغمبری از میان قریش مبعئوث گئردد ،دو نفئر بیشئتر

نمیتوانند باشند ،یا ولید بن مغیره مخزمی که اهل مکه است و یا عروة بن مسعود ثقفی که

اهل طائف است .قرآن کریم نیز این حکایت و گفتار قریش را در سوره مبارکه زخرف آیئه 31
نقل مینماید (همو.)406 /3 :

از همئینروسئت کئئه معاویئه ،حضئئرت علئیاکبئر را مئئیسئتاید و مئئیگویئد :در او سئئخاوت

بنیامیه وجود دارد یا این که در روز عاشورا؛ لشئکر اعئدا خواسئت او را بئه طئرف خئود ببئرد از
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

این جهت به آن شاهزاده گفتنئد :میئان تئو و یزیئد بئن معاویئه قرابتئی اسئت و بئرای تئو امئانی

وجود دارد( ...رازی.)72 :1403 ،

دگاهم رخا  ربارهحض رلیی رکهبی
از جمله مواردی که میان اربا

تئواریخ مئورد بحئث و گفئتوگو بئوده ،حضئور لئیال _ مئادر

علئئیاکبئئر _ در کربالسئئت .یئئک سئئری موضئئوعات تئئاریخی وج ئود دارد کئئه اثبئئات و نفئئی آن
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ضرری به مقصود و هدف اصلی وارد نمیسازد و بالعکس ،یکسری موضئوعاتی در تئاریخ

مطرح اسئت کئه اثبئات وجئود و عئدم آن ،تئأثیر فراوانئی در ارائئه هئدف دارد .هرچنئد بئه طئور

مستقیم اثبات حضور لیال مادر حضرت علیاکبئر اثئر زیئادی در ارائئه هئدف عئالی حماسئه
ّ
عاشورا ندارد؛ ولی بحث پیرامون حضور آن مخدره در کربال تأثیر زیادی در ارائه واقعیئت کئه

زمینه اصلی هدف حماسهسازان کربالست ،داشته و از تحریفات و دروغهای دروغپردازان
جلوگیری میکند.

عدهای از تاریخنویسان حضور لیال مادر آن شاهزاده را در کربال ثابت دانستهاند تا جئایی
ّ
کئه یئک سئری مرثیئههئا را بئه آن مخئدره هنگئام رفئتن علئیاکبئر بئه میئدان نسئبت دادهانئد و

حتی بعضی از شعرا نیئز حضئور آن بئانو را در کئربال بئه شئعر درآوردهانئد .ولئی مشئهور مورخئان
تصریح کردهاند که آن بانوی با عظمت در کئربال حضئور نداشئته و قبئل از واقعئه فئوت نمئوده

اسئئت (محالتئئی271/1 :1330 ،؛ مقئئرم .)11 :1413 ،اسئئتاد شئئهید مرتضئئی مطهئئری ایئئئن

مسئئئله و در نتیجئئه قصئئههئئا و افسئئانههئئایی کئئه دربئئاره ایشئئان گفتئئه شئئده ،از مئئوارد تحریئئف

رویداد کربال میداند و آن را با استدالل نقد و رد میکند (مطهری )27-26 /1 :1373 ،دکتر
آیتی نیز در این باره مینویسد:
در جریان کربال از او سخنی به میان نیامده است .هیچ روشن نیست که ایشئان در
این تاریخ زنده بوده است یا نه؟ ...از همسران امام تنها کسی که به یقین مئیتئوان
گفت که در این سفر همراه امام بوده ،ربا

است( .بررسی تاریخ عاشورا)128 :

حض رلیی رکهبی ربرخیآثاروکتابهایتار خی
بزرگمرد را مشاهده میکرد و اضطرا

شدیدی داشت و حتی به طور مفصل وداع ایشان با

مادر را آوردهاند .همچنین این مطل

بئه لئیال فرمئود در حئق فرزنئدت

را که امئام حسئین

دعئئئا کئئئن ،نقئئئل کئئئردهانئئئد (نئئئوری )30 :1364 ،بئئئه عنئئئوان مثئئئال ،در کتئئئا
ّ
(ص ،)213مرحوم مال حبی اهلل شریف مینویسد:
از بعضی کت

تذکرةالشئئئهدا

مستفاد میشود مادر علیاکبر نیز بیرون آمد و فریاد واولداه برکشید

و خود را بر نعش فرزند انداخت امام مادر او را به خیمه برگردانید.

در کتا

مقتل ابیاسحاق اسفرائینی مطابق نقل کتا
در آن حالی که علیاکبر از روی اس

تذکرةالشهدا میخوانیم:

به زمین افتاده بود مادرش شئهربانو بئه نعئش

عل ئئیاکب ئئر نظ ئئر م ئئیک ئئرد در ح ئئالی ک ئئه م ئئدهوش ب ئئود و حی ئئران ،و از دهش ئئت ه ئئیچ

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

در بعضی از مقاتل ذکئر شئده کئه مئادر علئیاکبئر در کئربال حاضئر بئود و رفئتن بئه میئدان آن
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نمیتوانست بگوید ولکن گریه میکرد.

در کتا

ماتمکده ،تألیف قزوینی رودباری ،وداع علیاکبر با مادر را بئه نظئم درآورده و از

زبان مادر میگوید:

پریشانم مکئن ای مئن اسئیر ُسئنبل مویئت

علئئی اکبئئر مئئرو مئئادر فئئدای قئئد دلجویئئت
ُ
مهیجاالحزان تألیف حسن بن محمدعلی یزدی (ص )212آمده است:
در کتا
در بعضی کت

مقتل مذکور است که چئون اهئل حئرم یافتنئد کئه آن حضئرت روانئه

میئدان مئیشئود و اجئازه حئر مئیخواهئد ،مئادر و خئواهر و عمئههئا بئه دور او حلقئه
زدند و میگفتند برما غریبان ترحم کن. ...

در کتا

روض الشهدا تألیف مالحسین واعظ کاشفی (ص )333میخوانیم:
وقتئئی علئئیاکبئئر بئئه روی زمئئین افتئئاده بئئود ،امئئام بئئه بئئالین او آمئئد و فرمئئود :ای فرزنئئد
ارجمند و ای آرام دل دردمند با مادر و پدر سخنی بگو ،علیاکبر دیده باز کئرد و سئر

خود را در کنار پدر دید و خروش مادر و خواهران را شنید.

فاضل دربندی در اسرارالشهاد (ص )37نوشته است:
امام حسین از مادر علیاکبر خواست که در حق فرزندش دعا کند در آن لحظ
ّ
کئئارزار فرمئئود :مئئن از جئئدم رسئئولخئئدا شئئنیدم کئئه دعئئای مئئادر در حئئق فرزنئئد
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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مستجا

است.

عمادزاده در مجموع شرح زندگانی علیاکبر (ص )370مینویسد:
در غال

کت

کئه شئهادت علئیاکبئر را شئرح دادهانئد ،معتقدنئد مئادرش در کئربال

بوده و مینویسند :چون خواست به میدان رود از مادرش اجازه گرفت.

ولی او در صفحه  352مینویسد:

ّ
یکئ ئئی از تئ ئئأثرات حضئ ئئرت امئ ئئام حسئ ئئین

میدانستند.

در کئ ئئربال را فقئ ئئدان مئ ئئادر علئ ئئیاکبئ ئئر

در معئئالیالسئئبطین شئئیخ محمدمهئئدی حئئائری مازنئئدرانی در بیئئان مصئئیبت حضئئرت

علیاکبر

به گونهای تصریح میکند که لیال در کربال حضور داشت و حالش چگونئه بئود،

وقتی نظر به بدن قطعه قطعه علیاکبر کرد (حائری مازندرانی.)416/1 :1413 ،

نهله غروی او را از زنانی میداند که در کربال حضور داشته است (غروی.)271 :1375 ،

علیاکبر رکهبیبراساسآثاروکتابهایتار خی
حض رنداشه لییما ر 
تاریخی گفتهاند مادر علیاکبر در کربال حضور نداشته و پئیش از واقعئه ،از

در برخی کت
دنیا رفته است.

حا شیخ عباس قمی در منتهیاالمال ( )437 /1مینویسد:
ظاهر آن است که والد آن جنا

در کربال نبئوده و در کتئ

معتبئره نیئافتم چیئزی.

لئذا آنچئئه مشئهور اسئئت امئام حسئئین بعئد از رفئئتن علئیاکبئئر
ّ
مادرش لیال رفت و فرمود برخیر و دعا کن .و این کئه از جئدم شئنیدم دعئای مئادر در
حق فرزند مستجا

بئه میئئدان نئئزد

است ،به فرمایش شیخ ما صحیح نیست.

مالعلئئی آقئئا واعئئظ تبریئئزی خیابئئانی در وقئئایع االیئئام در احئئوال محئئرمالحئئرام (ص)443

نوشته است:

نیاوردم.

محمدباقر بیرجندی در کبریت احمر (ص )117چنین می گوید:
بودن مادر علیاکبر در کربال در هیچ کتا معتبری ذکر نشده و اعتباری نیست بئه
کالم صاح

کتا مهیجاالحزان که مادر و خواهران او بر سر نعش او آمدند.

شیخ ذبیحاهلل محالتی در کتا

فرسانالهیجا (ص )217مینویسد:

بودن مادر علیاکبر در زمین کربال ،بلکه زنده بودن او حتی در مدینه (هنگام واقعئه
عاشورا) تاکنون بئه نظئر نرسئیده و امئر کئردن امئام حسئین

حق فرزندش ،حاجی نوری میفرماید اصلی ندارد.

حا فرهاد میرزا معتمدالدوله در کتا

ّ
قمقام زخار نوشته است:

لئیال را کئه دعئا کنئد در

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

آیا این که مادر آن شاهزاده در کربال بود یا نه؟ من در ایئن رابطئه مئدرکی را بئه دسئت
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در حین تألیف (این کتا ) از احوال لیال مادر علیاکبر چیزی به نظر نرسیده.

حا محمدهاشم خراسانی در کتا

منتخ التواریخ (ص )263مینویسد:

معلوم نیست والده مکرمه حضرت علیاکبر در کربال بوده ،بلکه معلئوم نیسئت آن
ّ
مخدره در آن زمان زنده بوده یا نه؟!

محدث نوری در اینباره آورده است:
آنچه روضهخوانها میخوانند که بعد از رفتن علیاکبر به میدان امام حسئین

بئئه مئئادرش لئئیال فرمئئود« :برخیئئز و بئئه خلئئوت بئئرو و بئئرای فرزنئئدت دعئئا کئئن؛ از جئئدم
شنیدم که فرمود :دعای مادر در حق فرزند مستجا میشود» تا آخر آن که همگی

دروغ است( .نوری)30 :1364 ،

محدث قمی نیز می گوید:
ظئ ئئاهر آن اسئ ئئت کئ ئئه لئ ئئیال در کئ ئئربال نبئ ئئوده و مئ ئئن در کتا هئ ئئای معتبئ ئئر ندیئ ئئدم.

(منتهیاآلمال)895 :

همو در جایی دیگر مینویسد:
در کت ئئا ه ئئای معتب ئئر ،ذک ئئری از ب ئئودن ل ئئیال در ک ئئربال ی ئئا در کوف ئئه و ش ئئام نیس ئئت.

(همان)551 :
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

همچنین استاد شهید مرتضی مطهری این مسئله و در نتیجه قصهها و افسانههایی کئه
درباره ایشان گفته شده را از موارد تحریف رویداد کربال میداند و آن را بئا اسئتدالل نقئد و رد
میکند (مطهری.)27 - 26 /1 :1373 ،

دکتر آیتی نیز در این باره نوشته است:
در جریان کربال از او سخنی بئه میئان نیامئده اسئت .هئیچ روشئن نیسئت کئه ایشئان
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در ای ئئن ت ئئاریخ زن ئئده ب ئئوده اس ئئت ی ئئا ن ئئه؟  ....از همس ئئران ام ئئام تنه ئئا کس ئئی ک ئئه ب ئئه
یق ئئین م ئئیت ئئوان گف ئئت ک ئئه در ای ئئن س ئئفر هم ئئراه ام ئئام ب ئئوده ،ر ب ئئا

تاریخ عاشورا)128 :

اس ئئت( .بررس رری

ریشه ّ
توهم آن دسته از مورخان که قائل به حضور لیال مادر علیاکبر در کربال هستند ،این
منابع است:
 .1در کتا

اغانی ابوالفر اصفهانی نقل شده است:
مردی از اعرا

بر شتری سوار و وارد مدینه شد .عبورش به محله بنیهاشئم افتئاد.

از خانهای صدای شیون و ناله بلند شد .شتری که آن مرد بر آن سوار بود از شئنیدن
ّ
ناله جلوی در خانه زانو بر زمین زد .مئرد عئر بئر در خانئه آمئد و از علئت نالئه سئؤال
کرد .کنیزکی بیرون آمد و گفت این ناله از املیالسئت کئه از واقعئه کئربال تئاکنون آرام
نگرفته است( .محالتی ،بیتا)273 - 279 /8 :

قیام ساالر شهیدان چنین میخوانیم:

 .2در کتا

دلیلی بر نبودن لیال در کربال به نظر نرسیده ،بلکه علیالقاعده او باید در کربال بئوده
باشئد و این کئه علمئا نوشئتهانئد کئه مئا مئدرکی ندیئدیم کئه لئیال در کئربال بئوده ،شئئاید
خئئالی از کئئملطفئئی نباشئئد؛ ز یئئرا علئئیالقاعئئده آن بئئانو بایئئد همئئراه امئئام حسئئین

باشد ،مگر ضرورتی ایجا کند .و ا گئر دلیلئی پیئدا شئود بایئد بئر عئدم باشئد ،نئه بئر

اثبات .به عالوه ،جریان دعا بر ولد در قول بکر بن غانم ،تأییدی است بر این که در
کربال بودهّ ،اما چرا مورخان چیزی از آن نقل ننمودهاند ،ممکن است عللئی داشئته

به نظر نگارنده ،ثابت کردن حضور لئیال در کئربال یئک بحئث اسئت و نسئبت دادن مراثئی

و وداع حضرت علئیاکبئر
از آنجئئایی کئئه در کتئ

بئا مئادر و دعئای مئادر در حئق فرزنئد نیئز بحئث دیگئری اسئت.

معتبئئر ،هئئیچ دلیئئل و مئئدرکی کئئه مئئا را بئئر حضئئور آن بئئانو قئئانع سئئازد

وجود ندارد ،بر فرض این که بگوییم ایشان در کربال بوده ،چطور مئیتئوان ایئنگونئه حئاالت و
تئاریخی معتبئر ،ذکئری از حضئور

مراثی را به آن بانو نسبت داد؟ بنابراین همین کئه در کتئ
ّ
آن مخدره نشده یا این که در بعضی از کت مقتلی ،به صراحت گفتهاند او در کئربال حضئور
نداشته ،برای ما کفایت میکند که پیرو مشهور مورخان شده و قائئل بئر حضئور نداشئتن لئیال
در کربال باشیم.

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

باشد که بر ما پوشیده است( .شیخ االسالمی)178 :1895 ،
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لییی گر
حضرت علی

نیز همسری به نام لیال بنت مسعود داشت که مادر ابوبکر بن علئی

یکی از شهدای کربالست (مفیئد .)12 :1413 ،ایئن شئخص گئاه بئا لئیال مئادر علئیاکبئر
اشتباه گرفته میشود (تمیمی.)553 /2 :1417 ،

علیاکبر
اقوالمخهلف ربیا س  
در میان مورخان اسئالمی در بیئان سئن حضئرت علئیاکبئر

 ،اتحئاد نیسئت و هئر کئدام

برای آن آقازاده سنی را قائل شدهاند و سن آن حضرت را در موقئع شئهادت از  7سئال تئا 23

سال ذکر کردهاند .در این مبحث با بیان چند سخن ،به ذکر نتیجه خواهیم پرداخت:
سخن ّاول .در این که امام حسین چند اوالد داشته ،اختالف بوده و ما نظر ّ
اهم آنها
را ذکئئر مئئئیکنئئئیم .در کتئئئا کشئئئف ّ
الغمئئئه بئئه نقئئئل از کمئئئالالئئئدین بئئئن طلحئئئه ،اوالد امئئئام
حسین

شش پسر و چهار دختر ذکئر شئده اسئت .امئین االسئالم طبرسئی در اعئالم الئوری

چهئئار پسئئر و دو دختئئر ،امئئام فخئئر رازی در الشئئجرةالمبارکه ،چهئئار پسئئر و دو دختئئر نوشئئته،
مقدس اردبیلی در حدیقةالشیعه شش پسر و چهار دختر ذکر کرده و شیخ مفید در االرشاد،

چهار پسر و دو دختر را بیان نموده است .کتا

جناتالخلود ،قول شش پسر و چهار دختر

را اصح میداند .عالمه سیدمحسن امین در اعیانالشیعه ،شش فرزنئد ذکئور و سئه انئاث را
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

آورده کرده است.

بنئابر قئول کسئانی کئه چهئئار پسئر و دو دختئر را قائئل شئدهانئئد ،اسئامی ایئن فرزنئدان بئئدین

صورت بوده است.1 :علی بن الحسیناال کبئر .2 ،علئی بئن الحسئین االوسئط.3 ،علئی بئن
الحسین االصغر .4 ،جعفر که در کودکی پیش از پدر فوت کرده است .5 ،سکینه کئه ربئا

مادر او و مادر علیاصغر
98

است.

سال وفات لیال و مقئدار عمئر او و نیئز حضئورش در کئربال مشئخص نیسئت .شئیخ عبئاس

قمی حدیثشناس و محقق بزرگوار مینویسد:

مئئن بئئه مأخئئذی دسئئت نیئئافتم کئئه دال برآمئئدن لئئیال بئئه کئئربال باشئئد( .ابررنطرراووس،
)53 :1835

اگرچه دربندی در اسرارالشهادة متعرض حضور لیال در کربال شده است.

نهیجهگیهی

بنا بر آنچه بیان داشتیم ،نتیجه می گیریم که در باره همسر امام حسئین
اکبر

 ،سه مطل

و مئادر علئی

اساسی وجود دارد و در هر یک از این مطال  ،نظر منتخ

مستنداتش ارائه نمودیم.
مطلئ

اول در بئئاره اصئئل و نسئ

و ازدوا ایشئئان بئئا امئئام حسئئین

را به همراه

اسئئت کئئه ایشئئان را

بانویی با فضیلت و کماالت دانستهاند و در ازدواجش با حضرت نیئز شئکی نیسئت و همئه
مورخان به آن تصریح کردهاند.
مطل

دوم و مهمترین بحث در باره این بانوی بافضیلت ،حضور یا عدم حضئور ایشئان

در واقعه کربالست که در میان دیدگاههای قائالن و منکران ،قول به عدم حضور ایشئان را بئا

استناد بئه عئدم نئص تئاریخی و همچنئین انتسئا

اشئعار و نقلهئای تئاریخی بئه شخصئی

دیگر به نام لیال ،اثبات کردیم.
مطلئ

سئئوم در بئئاره مقئئدار عمئئر و نحئئوه ارتحئال ایشئئان اسئئت .در ایئئن مطلئ

بئئر اسئئاس

سخن بزرگان و تاریخینویسانی چون مرحوم شئیخ عبئاس قمئی ،داوری قطعئی نمئیکنئیم؛
بنابراین ایشان از بانوان بافضئیلت ،همسئر امئام حسئین

ولی در کربال حضور نداشت.

و مئادر علئی اکبئر

اسئت،

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

زیرا مستندات کافی در دست نیست.
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م ابع

 ابنابیالحدیدّ ،عزالئدین عبدالحمیئد بئن محمئد (1315ق) ،شئرح نهجالبالغئه ،قئاهره،
چاپ محمدابوالفضل ابراهیم.

 -ابناثیر ،مبارک بن محمد (1333ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر.

 ابنجوزی ،ابوالفر عبدالرحمن (1426ق) ،تذکرةالخواص ،قم ،چاپ حسین تقیزاده. ابنشهرآشو  ،محمد بئن علئی (1356م) ،مناقئ آل ابیطالئ  ،قئم ،مؤسسئه انتشئاراتعالمه.

)،

 -ابنطاووس ،علی بئن موسئی (1315ق) ،اللهئوف فئی قتلئی الطفئوف (مقتئل الحسئین

نجف ،مکتبة الحیدریة.

 ابنقتیبه ،عبداهلل (1360م) ،المعارف ،به کوشش :ثروت عکاشه ،قاهره ،بینا. بخاری ،سهل بن عبداهلل (1311ق)ّ ،سر السلسلة العلویة ،نجف ،مطبعة الحیدریه.
 تمیمی ،ابوحاتم (1417ق) ،السیرة النبویة و أخبار الخلفا الکت الثقافیه ،بیئروت ،بینئا،چاپ سوم.

 جزری ،علی بن محمد بن عبئدالکریم (1417ق) ،اسئدالغابة فئی معرفئة الصئحابة ،لبنئان،بیروت.
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 حا کم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل (1411ق) ،المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث،به کوشش :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،بینا.

 حئئائری مازنئئئدرانی ،محمدمهئئئدی (1413ق) ،معئئالی السئئبطین ،قئئئم ،منشئئئورات شئئئریفرضی.

 خلیفة بن خیاط (1415ق) ،تاریخ خلیفة بن خیاط ،بیروت ،چاپ مصطفی نجیئو حکمت کشلی فواز.

فئواز

 رازی ،فخرالدین محمد بن عمر (1403ق) ،الشئجرةالمبارکة ،قم ،منشورات مکتبئة آیئةاهللالعظمی مرعشی نجفی.

 -شیخاالسالمی ،سیدحسین (1375ش) ،قیام ساالر شهیدان ،دفتر انتشارات اسالمی.

 طبرانی ،ابیالقاسم و عبدالمجید السلفی حمدی (1313م) ،المعجم الکبیر ،قاهره ،داراحیا التراث العربی.

 طبئئئئری ،محمئئئئد بئئئئن جریئئئئر (1312ق) ،تئ ئئاریخ طبئ ئئری ،بیئئئئروت ،منشئئئئورات االعلمئئئئیللمطبوعات.

 عسقالنی ،احمد بن علی بئن حجئر (1321ق) ،االصئابة فئی تمییئز الصئحابة ،بئه کوشئش:علی محمد بجاوی ،بیروت ،مؤسسة التاریخ العربی.

 غروی نائینی ،نهله ،محدثات شیعه (1375ش) ،تهران ،تربیت مدرس. -محالتی ،ذبیحاهلل (1363ق) ،ریاحینالشریعه ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

1330( __________________ -ش) ،فرسان الهیجا  ،تهران ،مرکز نشر کتا .

 محمدی ری شهری ،محمد (1311ش) ،دانشنامه امام حسین بر پایه قئرآن و حئدیث،ترجمه :عبدالهادی مسعودی ،قم ،مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث.

 مجلسی ،محمدباقر (1404ق) ،بحاراالنوار ،تهران ،انتشارات اسالمیه. -مطهری ،مرتضی (1373ش) ،حماسه حسینی ،تهران ،صدرا.

 -مفید ،محمدبن محمد بن نعمان (1413ق) ،اإلختصاص ،بیجا ،بینا ،چاپ ّاول.

 مقئئرم ،سئئیدعبدالرزاق (1406ق) ،پیرامئئون شئئناخت فرزنئئدان و اصئئحا امئئام حس ئین،ترجمه :حسن طارمی ،تهران ،بنیاد فرهنگی کلینی.

1413( ______________________ -ق) ،علیاکبر

 ،قم ،منشورات شریف رضی.

 نعمان بن محمد بن منصور (1404ق) ،شرحاالخبار ،قم ،المطبعة السید الشهدا . -نوری ،میرزا حسین (1364ش) ،لؤلؤ و مرجان ،تهران ،انتشارات فراهانی.

 واقدی ،ابنسعد (1405ق) ،الطبقات الکبری ،چاپ احسان عباس ،بیروت ،دارصادر. یعقئئئوبی ،ابنواضئئئح (1371ش) ،ت ئئاریخ یعق ئئوبی ،بیجئئئا ،شئئئرکت انتشئئئارات علمئئئی وفرهنگی.

بانوی زهد و فضیلت؛ لیال ،مادر حضرت علی اکبر

1414( __________________________________ -ق) ،االرشاد ،بیروت ،علمیه ،چاپ دوم.
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