
 
 

 
  ، دروغی تاريخی بن علی داستان ازدواج شهربانو با حسين

  
  
   » تشيع و سياست در ايران« 

  نوشته بهرام چوبينه
  ٨٧ ؛ برگ ١ج 
  

و مبلغين شيعه اماميه از نفرت ايرانيان به اعراب آگاهی کامل داشتند و اين انزجار در اول بيشتر بر خلفای راشدين هدف مالها 
مبلغين شيعه برای اينکه ايرانيان ميهن پرست را بسوی خد جلب . ا را باعث بدبختی خود ميدانستندزيرا آنه. گيری شده بود

کنند و از شدت نفرت آنها به خلفا بنفع خود بهره برداری نمايند شايعاتی را منتشر ميکردند که باعث نزديکی ايرانيان بآنها 
  .ميگرديد

  
ن ابيطالب و پسران او حسن و حسين را در سرنوشت جنگهای ايران بخوبی در حاليکه تاريخ و اسناد اسالمی دخالت علی ب

مبلغين شيعه همه جا گناه شکست ايرانيان را بگردن عمر و ديگران ميگذاشتند و خاندان علی را از دوستداران . بازگو مينمايد
  .لی پراکنده نکردندو چه افسانه های مبتذلی را بعنوان حديث و روايت از جانب خاندان ع. ايران ميشمردند

  
کلينی در اصول کافی که ميبايد کتاب او در سالهای . يکی از همان دروغهای بزرگ داستان شهربانو دختر خيالی يزدگرد است

و اين کار ادامه مييابد تابزمان .  هجری نوشته شده باشد شرحی در اين مورد مينويسد و احاديثس مجعول نقل ميکند٣٠٠
  .ز هم روضه شهربانو و مرثيه های مسخره در اين مورد ورد زبان شيعيان ساده لوح ميباشدمالباقر مجلسی و هنو

  
مجلسی در بحاراالنوار جلد يازدهم صفحه چهارم از قول امامان شيعه اخباری را نقل مينمايد که بقول علی شريعتی بسيار 

رد بود که در زمان عمر به اسارت آوردند و امام ؛ مجلسی مينويسد که مادر امام زين العابدين دختر يزدگ"چندش آور است"
مجلسی روايتی زا از امام صادق نقل ميکند و . حسين بنا بدستور پدرش او را بزنی گرفت و امام سجاد حاصل اين ازدواج است

  :گفتگوی علی و دختر يزدگرد را از قول امام صادق اين چنين ميآورد
  

  چه نام داری ای کنيزک: فقال ): ع(علی
  جهان شاه: قالت: ختر يزدگردد

  بل شهربانويه: فقال): ع(علی
  تلک احسنی: قالت: دختر يزدگرد

  )١(.... راست گفتی ای صدقت : قال): ع(علی
  

در ثانی علی هم که زبان . راوی خبر نميدانسته که دختر يزدگرد عربی نميدانسته و بزبان پهلوی ساسانی حرف می زده است
حانيون کالش با همه زرنگی ندانسته اند نقل اين احاديث بی پايه چگونه پايه های عقايد شيعه را پهلوی را نميدانسته و رو

علی شريعتی از مجلسی حديثی ديرگ نقل ميکند که با شعوبيه و يا آخوندهای ايرانی در ساختن آن دخالت . متزلزل ميگردانند
  .مستقيم داشته باشند

  
  برگزيده است، از عرب قريش برتر و ميان بندگان خدا، خدا را دو نژاداز  :از پيامبر روايت شده است که گفت

  )٢( و از عجم فارس
  

تا چشمش به . عالمه مجلسی در مورد دختر يزدگرد مطالبی ديگر مياورد او مينويسد که چون دختر يزدگرد را به مدينه آوردند
. فحش می دهد و ميخواهد اورا مثل ديگر اسيران بفروشدعمر می افتد از قيافه اش بدش ميآيد و فحش ميدهد و عمر هم به او 

  :که علی بن ابيطالب می گويد
  

  به مردی از مسلمين او را شوهر ده، و از بيت المال مردم. جايز نيست دختران ملوک را فروختن هرچند کافر باشند
  )٣(برايش مهريه برگير 

  
  :مجلسی برای توجيه اين روايت و روايت قبلی می گويد



  
چنانکه در خبر آمده است علت نهی از بازی شطرنج اين است که ، ای اينکه شاه از اسامی خدای متعالی استبر

  )۴(..... به خدا قسم که شاه مات نمی شود..... شاه مات شد : ميگويند
  

  :مينويسد) ع) (زين العابدين(در کتاب کافی در زير عنوان باب مولد علی بن الحسين 
  

 سال داشت و مادرش سالمه دختر يزدگرد پسر ٧۵ درگذشت ٩۵ متولد شد و در سال ٣٨ه السالم در سال علی بن الحسين علي
  )۵(شهريار پسر شيرويه پسر خسروپزويز است و يزدگرد آخرين سلطان فارس است

  
 که مليت و نژاد و مذهب خود را با شريعتی سعی دارد داستان شهربانو را نسبت به شيعه های شعوبی بدهد، و دخالت ايرانيانی

  .شيعه آنطور که دلخواهشان بود مخلوط مينمودند و باين وسيله مشروعيت سلطنت و مذهب شيعه را در ايران اثبات ميکردند
  

) شاه جهان(اگر عروس مدائن شهربانو. آنچه که در دست داريم مقداری روايات غير مستند و از نظر علمی بی پايه می باشد
 سالگی ازدواج کرده، و اين طبق روايات محدثين و قول مورخين صحيح ١۵ شده باشد پس بايد حسين بن علی در سن اسير

 .نيست و حسين بن علی در زمان عثمان همسر اختيار کرده است و نه در زمان عمر
  

و .   غيرقابل قبول استقصه شهربانو بگفته يک عالم بزرگ معاصر چون عالمه علی اکبر دهخدا بی پايه و از نظر علمی
و می بايد از ساخته های شيعيان سياسی و . مورخين ديگر هم اين مطلب را افسانه پنداشته و به آن ارزش علمی نميدهند

زيرا شعوبيه تعصب عجيبی در نگهداشتن نژاد پاک ايرانی داشتند و هيچگونه سندی وجود ندارد . روحانوين کالش بوده باشد
و اصوال حين بن علی نميتوانسته در چنان سن و سالی . رب و فارس را افتخاری برای خود دانسته باشندکه شعوبيه اختالط ع

طرفداران علی با پخش اين گونه . ازدواج کرده باشد، و مادر زين العابدين بيمار هم ايرانی نبوده و شهربانو مادر او نيست
بخاطر کسب محبوبيت بين ايرانيان اين گونه دروغها را پخش می  و شايعات احساسات ايرانيان را نسبت بخود جلب ميکردند

شيعيان با . نداشته است) شاه جهان(تحقيقات مورخين و مطلعين نشان ميدهد که اصوال يزدگرد دختری بنام شهربانو. نمودند
  و و احترام علی بن ابيطالبانتشار اينگونه شايعات و مسئول نشان دادن عمر در حمله به ايران و داستان برخورد او با شهربان

و عروسی او با امام حسين را ميساختند تا قلوب ايرانيان را متوجه خود سازند و با اين دروغها يک مبارزه منفی و عميقی را 
بهرحال داستان شهربانو يا بقول اعراب غزاله و يا بقول کلينی سالمه در ادبيات فارسی مکانی در خور . پی ريزی کرده بودند

مرثيه ها و تعزيه ها در رثای شهربانو گفته اند، کوه بی بی شهربانو در نزديکی تهران از جمله مکانهای مقدس . قيق داردتح
   .)۶(شيعيان بوده  معتقدند که شهربانو در آنجا غيبت کرده است

  
  
  
  
  ٩۴تشيع علوی و تشيع صفوی ) ١(
 ٩۴ و ٩٣تشيع علوی و تشيع صفوی  )٣(، )٢(
  ٩۵ و تشيع صفویتشيع علوی  )۴(
 ٣۶٨ اصول کافی محمد بن يعقوب کلينی جلد دوم ص )۵(
  : برای اطالع بيشتر مراجعه کنيد به کتب و مقاالت زير)۶(

از " تعزيه غيبت شهربانو"  کتاب – ؛  فرهنگ دهخدا زير لغت شهربانو ١٩٧تاريخ ادبی ايران ادوارد براون جلد اول ص 
 –کتاب چراغ روشن در دنيای تاريک .  در تهران چاپ و منتشر شده است١٣١۴ر سال کتابهای خواندنی و جالبی است که د

؛ قابوسنامه ؛ مقاله بسيار زيبا و خواندنی آقای تيسمار سرلشکر محمود کی زير عنوان مجمل التواريخ ربيع االبرار زمخشری 
 چاپ ١٠ ص ١٣۶١ مهرماه ١٠٩٠/١٢ره در هفته نامه ايران و جهان شما" يک بررسی تاريخی درباره افسانه شهربانو" 

 .پاريس
 
 
 
 

  داستان ازدواج شهربانو با حسين، دروغی تاريخی
 ١بخش 
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