
  
 

  ، دروغی تاريخیبن علی داستان ازدواج شهربانو با حسين
  
 
   » توضيح المسائل « 

  نوشته دکتر شجاع الدين شفا
 
 

چون مرکز اصلی تشيع مملکت ايران بود، از همان آغاز کار مکتب روحانيت مبارز مناسب ديد که سادات بزرگوار، همانطورکه 
و . برده باشند" نسب از دوسو"  مادر نيز به خاندان سلطنتی ايران برسند تا از جانب پدر به خاندان رسالت ميرسند، از جانب

 دختر يزدگرد آخرين پادشاه وهمان وقت اين کشف تاريخی مهم صورت گرفت، که امام حسين، پدر امام سجاد، با شهربان
  :ساسانی ازدواج کرده و امام سجاد زاده اين زناشويی بوده است

  
در عهد " جهان بانو"يا " کيهان بانو" دختر يزدگرد پسر شهريار ساسانی با خواهرش وکه شهرباندر احاديث معتبر است " 

اميرالمومنين . عثمان يا در زمان خالفت اميرالمومنين، در يکی از جنگهای خراسان اسير شدند و به مدينه فرستاده شدند
 کرد که خواستگار دلخواه مخيرشانم و آزاد تغيير داد و عنوان اين دو شاهدخت را از اسارت و کنيزی به عنوان دو دختر محتر

 :شهربانو ميان امام حسن و امام حسين برادر کوچکتر را قبول کرد و گفت که. خود را بپذيرد
 

و قاسم بن دمحم که از کيهان . و کيهان باند دمحمبن ابی بکر را به همسری خود برگزيد." دختر دوشيزه را مردی دوشيزه بايد " 
شهربانو شاهدخت ايرانی . و بدنيا آمد با علی بن الحسين سيدالعابدين که فرزند شهربانو است خاله زاده به حساب ميايندبان

نقل از کتاب . " ( هنگام وضع نخستين حمل خود از دنيا رفت و نتوانست پسری مانند علی ابن الحسين را در دامان خود ببيند
  ).جواد فاضلمعصوم پنجم حسين سيد الشهدا، تاليف 

  
افسانه، بخصوص در دوران صفوی که تثبيت ارتباط تشيع با ايران مورد توجه و تشويق خاص سالطين بود قبول عام يافت اين 

و احاديث متعدد در تاييد آن نقل شد، که البته اشکال کار همه آنها اين بود که صحت اين روايات با بديهيات تاريخ تطبيق 
  :در کتاب تشيع علوی و صفوی چنين اشاره شده استبه اين تناقض، . نميکرد

  
عالمه مجلسی در بحاراالنوار، جلد يازدهم، پس از نقل اخبار چندش آوری درباره ازدواج امام حسين با شهربانو، نقل ميکند " 

 او امام حسين را که مادر امام سجاد، زين العابدين، دختر يزدگرد بود که در زمان عمر او را به اسارت به مدينه آوردند و
 هجری متولد ٣٨ميدانيم که امام در سال : تذکر دکتر شريعتی. (پسنديد و از او تنها يک پسر بدنيا آمد که همين امام سجاد است

  )! مادرش با امام حسين سال پس از ازدواج ٢٠شده است، يعنی 
   

..... ين قصه تصريح شده که شهربانو از اسرای فتح مداين است و عمر قصد داشت او را بکشد و حضرت امير نجاتش داد ادر 
ولی سازندگان اين داستان متوجه نشده اند که وقتی ميخواهند نشان دهند که امام سجاد نواده يزدگرد است و مادرش شهربانو، 

 سالگی ازدواج کرده باشد، و امام سجاد فرزند او، در ١۵ هجری، در سن ١٨در سال اين اشکال پيش ميايد که امام حسين بايد 
 .  متولد شده است، و تصريح هم شده که شهربانو جز وی فرزند نياورده است٣٨سال 

  
  :عالمه مجلسی که متوجه عيب کار شده، اين راه حل را برای رفع اشکال يافته است که بگويد

يت کلمه عمر تحريف کلمه عثمان باشد، يعنی قضيه در زمان عثمان اتفاق افتاده، اما بجای عثمان،  بعيد نيست که در اين روا
و آن . اگر بتوانيم چنين اشتباهی را باور کنيم، آن اشکال رفع ميشود، اما اشکال ديگری شبيه به آن پديد ميايد. عمر نوشته اند

  .بيست سال فاصله ميافتداينکه باز ميان شکست يزدگرد و اسير شده خانواده اش 
  

بيان کرد و آن حضرت آنرا به " جهانشاه" توجيه  عالمه مجلسی از اين که چرا شهربانو نام خود را به حضرت اميرالمومنين 
  " !برای اينکه شاه از اسامی خدای تعالی است : " تغيير دادند بسيار جالب است" شهربانويه"
  

  : شهربانو ميگويداين نيز جالب است که طبق حديث موثق؛ 
  

من قبل از ورود لشکر اسالم به ايران مسلمان شدم، زيرا شبی خواب ديدم که حضرت پيغمبر همراه امام حسين آمدند به خانه 
ضرت فاطمه عليه السالم آمد حامام عليه السالم عقد فرمود، و شب بعد نيز ن حضرت در خواب مرا برای آمن در کاخ يزدگرد و 

  .خواند و من مسلمان شدمو مرا به اسالم 



 بدين ترتيب معلوم ميشود که اول مراسم ازدواج دختر مجوس پادشاه ساسانی با پسر پيغمبر انجام گرفته است و بعد مراسم 
  ! "مذهبی ورود اين دختر به اسالم 

  
د نرجس خاتون نواده خوانديد که حضرت دمحم عين همين کار را در مور) ٣٠٢صفحه ( حديث معتبر ديگری که قبال نقل شددر 

قيصر روم کرده، يعنی باتفاق امام حسن عسکری در خواب به کاخ قيصر رفته  نرجس خاتون را برای امام عليه السالم عقد 
  .فرموده اند، و شب بعد نيز حضرت فاطمه عليه اسالم آمده و اين دختر را مسلمان کرده اند

  
 از عادات خاص رسول هللا ميدانسته اند، يا ابداع ديگری به عقلشان نميرسيده  ظاهرا راويان بزرگوار حديث يا اين نحوه کار را

  .است
 
 
  
 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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