سرگذشت حضرت رقیه

در كربال و چگونگی شهادت ایشان
زهرا زحمتکش
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تاریخ پذیرش99/03/15:

چکیده

یکیی از شییهیدان قیییام حسیینی کییه درتبییدیل واقعیه عاشییورا بییه یییک

جریان تاریخی ،نقشی بسیار تأثیرگذار دارد ،حضرت رقیه
امام حسین

دختیر

است .این مقاله میکوشید بیه سرگذشیت ایین دختیر

خردسییال در کییربال و رسیییدن بییه نتیجییهای روشیین دربییار چگییونگی
شییهادت آن حضییرت بپییردازد .نگارنیید در اییین تحقی ی کییه از نییو

روش تحقی تاریخی _ توصیفی وروش گردآوری اطالعات با شیو

کتابخانییهای انجییام گرفتییه اسییت ،بییه اییین نتیجییه رسییید کییه نییام

ایشان فاطمیه ،میادرش اماسیحا دختیر طلحیة بین عبیداه تیمییه

بییود و در سییال پنجییا و هفییت هجییری در مدینییه دییید بییه جهییان

گشیود اسییت .حضییرت رقییه

پی

از شییهادت پیدر و یییارانش ،بییه

همرا دیگر زنان بنیهاشم توسط سیپا یزیید بیه اسییری رفیت و در
ما صفر سال  61هجری ،چند روز پ

از دیدن سر مبارک پیدرش،

در خرابییههای شییام بییه شییهادت رسیییدو همییان جییا بییه خییاک سییپرد

شد .ذکر نام رقیه

در منیاب تیاریخی بیه قیرن دوم بیازمیگیردد .از

جمله منابعی که به نام آن حضرت اشار دارند ،میتیوان بیه کتیا

 .1مددرس جامعدة المصددطفی العالمیده نمایندددگی مشدهد ،کارشناسددی ارشدد رشددته تداریخ وتمدددن ملدل اسددالمی
(نویسند مسئول) )(z.zahmatkesh1@yahoo.com

مقتل الرقیه به نقل از کتا منتخب التواریخ اشار کرد.

کلیددددهو ها :رقی ی یه  ،عاشی ییورا ،امیییام حس ی یین  ،فاطمیییه بنیییت

الحسین .
مقدمه 

حضرت رقیه

فرزند امام حسین

امام سوم شیعیان است .هددف از ایدن پدژوهش،

رس ددیدن ب دده نتیج ددهای روش ددن در پ ددی بررس ددی سرگذش ددت آن حضددرت در کددربال و چگددونگی
شهادت ایشان است.
بدده نظددر مددیرسددد حضددرت رقیدده

دختددر ام اسددحا باشددد .او در سددال پنجدداه و هفددت

هجددری در مدیندده بدده دنیددا آمددد ،در واقعدده عاشددورا چهارسددال داشددت و محددل دفددن ایشددان در
دمشق است.
محل وفات ایشان ،خانه یزید و وفدات آن حضدرت چندد روز بعدد از دیددن سدر بر یدده پددر
رخ داده اسدت .همدده منددابع تداریخی در بدداره مدددفن حضددرت اتفدا نظددر دارنددد و آن را واقددع در
شهر دمشق شام میدانند.

در بداره ایددن موضدوع بدده طدور عددام در مقتلهدای مر بددوط بده امددام حسدین

از جملدده مقتددل

ابومخنددف ،لهددوف سددید بددن طدداووس و ...مطددالبی بدده صددورت جزئددی یافددت مددیشددود؛ امددا بدده
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صورت خاص و مستقل ،تألیفی درباره حضرت نوشته نشده است.
نا اصلیحضر رقیه

 رمنابعتار خی 

با توجه به بررسدیهای صدورت گرفتده ،ندام اصدلی حضدرت ،فاطمده بدوده اسدت؛ چدون از

یک سو امام حسین

به نامهای پدر و مادر خدویش یعندی علدی و فاطمده بسدیار عالقدهمندد

بود و همه فرزندان پسر خود را علی و همده دختدران خدود را فاطمده نامیدد .از سدوی دیگدر ،ندام

رقیه در منابع تاریخی بسیار به ندرت به چشم مدیخدورد .از ایدن رو ندام دختدر خردسدال امدام
حسین

فاطمه بوده و مادرش ام اسحا دختر طلحة بن عبداهلل تیمیه است.

صاحب کتاب انوار المجالس در بحث خرابه شام میگوید:
تذکرت غرباء خرابة الشام ،او لم یکن اهن البین النذن هنم خینر االننام غربناء فن

خرابة الشام؟ او لم تک سکینة و رقیة طفلت الحسی

؟ (ارجستانی)160 :1374 ،

از غریبان خرابه شدام بده خداطرم رسدید .مگدر اهدل بیدت خیدر االندام ،در خرابده شدام
غریب نبودند؟یا سکینه و رقیه ،طفل حسین نبودند؟

در کتاب االیقاد با صراحت نام کودک ،رقیه و سن او سه ساله آمده است:
کان للحسی

بن صغیرة یحبها و تحبه ،و قی  :کان تسم رقینة ،و کنان عمرهنا

ثالث سنی  ،و کان

مع االسری ف الشام( .طبرسی)179/2 :1426 ،

در کتاب شعشعة الحسینی چنین شرح داده است:
منقول است که طفلی از حضرت امام حسین

در خرابه شدام ،از دیددن سدر پددر

بزرگوارش از دنیا رفت ،و لیکن در نام او اختالف است که زبیده یا رقیه یا زینب یا
سکینه بوده باشد( .یزدی خراسانی ،بی تا)171/2 :

در ریاض االحزان آمده است که نام آن دختر فاطمه بوده است (قزوینی.)306 :1305 ،
اربلی نیز مینویسد:

...و فاطمنة بنن الحسننی و امهننا ام اسننحا بنن

شیخ عباس قمی میگوید:
 ...و فاطمدده دختددر حسددین و مددادرش اماسددحا دختددر طلح دة بددن عبددداهلل تیمیدده.

شددیخ مفیددد در االرشدداد در بدداره مددادر ایشددان نوشددته اسددت کدده پددیشتددر همسددر امددام حسددن

مجتبی

بود و پس از شهادت ایشان و به وصیت امام حسن

درآمد (مفید.)138/2 :1413 ،
وال

حضر

بده عقدد امدام حسدین



درباره سال و محل والدت آن حضرت در منابع تاریخی چیزی بده ثبدت نرسدیده اسدت،

مگدر در یددک مددورد کده والدت ایشددان را بددین سدال پنجدداه و هفددت و پنجداه و هشددت هجددری در
مدینه ذکر کردهاند (ربانی خلخالی.)219 :1379 ،

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

(قمی)462/1 :1379 ،

سرگذشت حضرت رقیه

)250/2 :1427

طلحنة ب ن عبننلاه تیمی نة( .اربلییی،
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س حضر



درباره سن حضرت نیز در منابع تاریخی اختالف است:
 .1برخی ایشان را سه سداله معرفدی کردهاندد (طریحدی ،بدی تدا136 :؛ شداه عبددالعظیمی،
 )179 :1411و سال والدت ایشان را سال پنجاه و هشت دانستهاند.
 .2برخی ایشان را چهار ساله دانستهاند (طبری )179 /2 :1426 ،و بدر ایدن باورندد کده آن
حضرت در سال پنجاه و هفت به دنیا آمده است.
پددس از عمدداد الدددین طبددری در کتدداب کامددل بهددایی ،مالحسددین واع د کاشددفی در روض دة

الشدهدا _ کدده نسدبت بدده کامدل بهددایی کتدابی ضددعیفتدر اسددت _ مطالدب طبددری را بدا تفصددیلی
بیشتر مطرح میکند؛ اما همچنان نامی از کودک نمی برد و او را چهار ساله ذکدر کدرده و محدل
وفداتش را کدداخ یز یددد مدیدانددد (واعد کاشدفی سددبزواری87 :1372 ،؛ محمدددی ری شددهری،
.)149/1 :1391
بددا توجدده بدده آنکدده منددابع ذکددر شددده در مددورد دوم قدددیمیترنددد و کامددل بهددایی مر بددوط بدده قددرن
هشتم و روضة الشهدا مربوط بده قدرن دهدم هجدری هسدتند ،نتیجده مدیگیدریم کده حضدرت در
زمان وفات ،چهار ساله بوده است.
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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 رکهبی

حضرت رقیه
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صدا زد« :بابا! مانعت نمیشوم .صبر کن تا تدو را ببیدنم( ».مفیید135/2 :1413 ،؛ ابین

درعاشور

حضرترقیه

در بعضی روایات آمده است:
حضرت سکینه

در روز عاشورا به خواهر سهسالهای _ که بهاحتمال قوی همان

باشدد _ گفدت« :بیدا دامدن پددر را بگیدریم و نگدذاریم بدرود و کشدته

شود ».امام حسین

با شنیدن این سخن بسیار اشک ریخت و آن گاه رقیده

شهر آشو  ،بی تا)123/4 :

امام حسین
آن نازدانه ندا داد:

او را در آغوش گرفدت و لبهدای خشدکیدهاش را بوسدید .در ایدن هنگدام

العطش العطش ،فان الظما قل احرقن ؛

پدر! بسیار تشنهام ،شدت تشنگی جگرم را آتش زده است.

امددام حسددین
حسدین

بدده او فرمددود« :کنددار خیمدده بنشددین تددا بددرای تددو آب بیدداورم» .آن گدداه امددام

برخاسددت کدده بده سددوی میدددان رود ،امددا بداز هددم رقیدده دامددن پددر را گرفددت و بددا گر یدده

گفت:
یا ابه! أن تمض عنا؟

ای پدر! کجا میروی؟ چرا از ما بریدهای؟

امام

یک بار دیگر او را در آغوش گرفت و آرام کرد و سپس با دلی پرخون از او جدا شدد

(اربلی.)25/2 :1427،
آخریندیه ر مامحسین

وداع امددام حسددین

باحضرترقیه



در روز عاشددورا بددا اهلبیددت صددحنهای بسددیار جانسددوز بددود ،ولددی

آخرین صحنۀ دلخراش و جگرسوز در وداع ایشدان بدا دختدری سهسداله رقدم خدورد کده شدرح
هالل بن نافع کده از سدربازان دشدمن بدود ،می گو یدد :مدن پیشداپیش صدف ایسدتاده بدودم.

دنبال امام حسین

شتافت و خود را بده آن حضدرت رسدانید .آن گداه دامدن پددر را گرفدت و

نا گدداه چشددمم بدده دخترکددی افتدداد کدده از خیمدده بیددرون آمددد و بددا گامهددای لددرزان ،دوان دوان ب ده

صدا زد:

یا ابه! انظر إل فإن عطشان؛ (ابن فند )350-349/1 :1385 ،

ای پدر! به من بنگر ،من تشنهام.

شددنیدن ایددن سددخن کوتدداه ولددی جگرسددوز از ز بددان کددودکی تشددنه کام ،مثددل آن بددود کدده بددر
زخمه ددای دل داغددددار ام ددام حسدددین
حسددین

نم ددک پاشدددیده باش ددند .سدددخن او آنچن ددان امدددام

را منقلددب سدداخت کدده بیاختیددار اشددک از دیدددگانش جدداری شددد و بددا چشددمی

اشکبار به آن دختر فرمود:

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

دیدم امام حسدین

پدس از وداع بدا اهلبیدت خدود بده سدوی میددان میآیدد .در ایدن هنگدام

سرگذشت حضرت رقیه

آن را در ذیل میخوانید:
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اه یسقیک فإنه وکیل ؛

خدا تو را سیراب می کند؛ زیرا او وکیل [و پناهگاه] من است.

هالل می گو یدد :پرسدیدم «ایدن دختدرک کده بدود و چده نسدبتی بدا حسدین
من پاسخ دادند :او رقیه

دختر سهسالۀ امام حسین

داشدت؟» بده

است.

پرهیز زنوشیهنبهیادلبتشنهپهر 

عصر عاشورا که دشمنان بدرای غدارت بده خیمدهها ریختندد ،در درون خیمدهها بیسدت و
سه کودک از اهلبیت را یافتند .آنان به عمر سعد گزارش دادند که کودکدان بدر اثدر تشدنگی در
خطر مرگ هستند .عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند .وقتی نوبت به حضدرت رقیده
رس ددید ،ظ ددرف آب را گرف ددت و دوان دوان ب دده س ددوی قتلگ دداه حرکددت کددرد .یکددی از س ددپاهیان
دشمن پرسید :کجا میروی؟ فرمود« :پدرم تشنه بود .میخدواهم او را پیددا کدنم و بدرایش آب
ببرم ».او گفت :آب را خودت بخور؛ پدرت را با لب تشنه شهید کردند! حضرت رقیده

در

حدالی کده گر یده می کددرد فرمدود« :پدس مدن هددم آب نمیآشدامم( ».ابدن حیددون448/5 :1409 ،؛
ابن طاووس.)261-259 :1368 ،
نیز در کتاب مفاتیح الغیب ابن جوزی آمده است که صالح بن عبداهلل می گوید:
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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هنگامی که خیمهها را آتش زدند و اهلبیت رو به فرار نهادند ،دختری کوچدک بده

نظددرم آمددد کدده گوشددۀ جامددهاش آتددش گرفتدده اسددت .سراسددیمه بدده اطددراف میدو یددد و
اشددک میریخددت .مددرا بدده حددال او رحددم آمددد .بدده نددزد او تدداختم تددا آتددش جامددهاش را

فرونشانم .همین که صدای سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شدد .گفدتم« :ای

دختر! قصد آزارت را ندارم ».بهناچار با تدرس ایسدتاد .از اسدب پیداده شددم و آتدش

جامهاش را خاموش کردم و او را دلداری دادم .فرمود« :ای مرد! لبهایم از شددت

عطش کبود شده است؛ جرعهای آب به من بده ».از شنیدن این کالم ،رقتی تمام

به من دست داد .ظرفی پر از آب به او دادم .آب را گرفت و آهی کشدید و آهسدته رو
به راه نهاد .پرسیدم« :عزم کجا داری؟» فرمدود« :خدواهر کوچدکتری دارم کده از مدن
تشنهتر است ».گفتم« :نترس ،زمان مندع آب گذشدت .شدما بنوشدید ».گفدت« :ای

مرد! سؤالی دارم؛ بابایم حسدین

تشدنه بدود؛ آیدا آبدش دادندد یدا نده؟!» گفدتم« :ای

دختر! نه ،و اهلل تا دم آخر میفرمود :یک جرعده آب بده مدن بدهیدد ،ولدی کسدی او را
آبش نداد ،بلکه جوابش را هم ندادند ».وقتی آن دختر این سدخن را از مدن شدنید،

آب را نیاشامید .بعضی از بزرگان می گویند :اسم او حضرت رقیده خداتون

بدوده

است( .ابن مهنا266 :1379 ،؛ابن شهر آشو )113 /4 :1376،

 رخرابهشا 

رقیه

پس از ورود اهل بیت امام حسین

به شام ،آنان را در خرابهای نزدیدک کداخ سدبز یز یدد

جای دادند .روزها آفتاب و شبها ،سرما به شدت آنان را اذیت میکرد .افدزون بدر آن ،نگداه
مددردم شددام کدده بدده تماشددای خرابددهنشددینان مددیآمدنددد ،داغددی جددانسددوز بددود .روزی حضددرت
رقیه

 ،به جمع شامیان که در حال برگشتن به خانههای خدود بودندد ،اشداره کدرد و نالدهای

دردندداک از دل بددرآورد و بدده عمددهاش گفددت« :ای عمدده! اینددان کجددا مددیرونددد؟» فرمددود« :ای نددور
چشمم! اینان رهسپار خانه و کاشانه خدود هسدتند ».رقیده گفدت« :عمده جدان! مگدر مدا خانده
نداریم؟» زیندب

فرمدود« :نده ،مدا در ایدن جدا غریبده هسدتیم و خاندهای ندداریم؛ خانده مدا در

مدینه است ».با شنیدن این سخن ،صدای ناله و گریه رقیه بلندد شدد .او در کندار سدجاده،
حض ددرت رقی دده

هرب ددار هنگ ددام نم دداز ،س ددجاده پ دددر را په ددن می کددرد و ب ددر روی آن نم دداز

میخواند .ظهدر عاشدورا نیدز طبدق عدادت ،سدجاده پددر را پهدن کدرد و بده انتظدار نشسدت؛ ولدی
رقیه

به او گفت« :آیا پدرم را ندیدی؟» شدمر بده غدالم خدود گفدت« :ایدن دختدر را بدزن!»

غالم به این دستور عمل نکدرد .شدمر خدود پدیش آمدد و چندان سدیلی بهصدورت آن نازدانده زد
که عرش خداوند به لرزه درآمد( .قمی)462/1 :1379 ،
کنارپیکرخونینپهر،درشبشامغریبان 

در کتدداب مبکددی العیددون آمددده اسددت :در شددب شددام غریبددان ،حضددرت زینددب
خیمۀ نیمسوخته اندکی خوابیدد .در عدالم خدواب مدادرش حضدرت فاطمده زهدرا
عددرض کددرد« :مادرجددان! آیددا از حددال مددا خبددر داری؟» حضددرت فاطمددۀ زهددرا

در ز یددر
را دیدد.

فرمددود« :تدداب

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

بعد از مدتی ،ناگهان دید شمر وارد خیمه شد.

سرگذشت حضرت رقیه

چشم به راه پدر بود (اربلی.)250/2 :1427 ،
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شددنیدن ندددارم ».زینددب
زهرا

عددرض کددرد« :پددس شددکوهام را بدده چدده کسددی بگددویم؟» حضددرت

فرمود« :من خدود هنگدامی کده سدر از بددن فرزنددم حسدین

بودم .اکنون برخیز و رقیه
حضدددرت زیند ددب
ام کلثددوم

جددا می کردندد ،حاضدر

را پیدا کن».
برخاسد ددت .هد ددر چد دده صد دددا زد ،رقیددده

را نیافدددت .بدددا خدددواهرش

در حددالی کدده گر یدده می کردنددد و نالدده سددر میدادنددد ،از خیمدده بیددرون آمدنددد و بدده

جستوجو پرداختند تدا ایدنکده نزدیدک قتلگداه صددای او را شدنیدند .آمدندد کندار بددنهای
پارهپاره ،دیدند رقیه

خود را روی پیکر مطهر پدر افکنده و در حالی که دسدتهایش را بده

سینۀ پدر چسبانیده است درد و دل می کند.
حضددرت زینددب

او را نددوازش داد .در ایددن وقددت سددکینه

بازگشتند .در مسیر بازگشت ،سکینه

از رقیه

نیددز آمددد و بددا هددم بدده خیمدده

پرسدید« :چگونده پیکدر پددر را جسدتی؟»

او پاسخ داد« :آنقدر پدر پدر کردم که ناگاه صدای پدرم را شنیدم که فرمود :بیدا ایدنجدا ،مدن
در اینجا هستم( ».مفید)138/2 :1413 ،
چگونگیجانسپردنرقیه

درخر بهشام

طبددری نیددز در کتدداب کامددل بهددایی _ کدده کددار تددألیف آن را در سددال  675هجددری بدده پایددان
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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رسانده است _ از خرابه شام و از وفات دختری چهار ساله از خاندان امام حسدین

بددون

آنکده نددامی از ایدن دختددر بدرده باشددد ،سدخن بدده میدان آورده اسددت .او ایدن مطلددب را از کتدداب
حاو یدة فددی مثالددب معاو یدة اثددر یکددی از علمدای اهددل سددنت بده نددام قاسددم بدن محمددد بددن احمددد
مأمونی نقل میکند .در این کتاب آمده است:
در میددان فرزندددان امددام حسددین

دختددری چهددار سدداله حضددور داشددت کدده همددراه

کاروان اسدرا بده شدام رفدت .اهدل بیدت حسدین

در حدال اسدارت ،از کودکدانی کده

پدرشان در کربال به شهادت رسیده بودند خبر شهادت پددر را پنهدان مدیداشدتند.
دخترکدی چهارسداله از حسدین

شدبی از خدواب بیددار شدد و بدا گر یده سدرا پددر را

گرفت .اهل بیت نیز با او همناله شدند و صدای گریهشان به گوش یز یدد رسدید .او
ّ
ّ
از علت این گریه پرسید .موضوع را برایش گفتند .یزید دستور داد سر مقدس امام
ّ
حسین را برای آن دختر ببرند .هنگامی که سر مقدس را در مقابل او قرار دادند.

او که تازه متوجه شهادت پدر خود شده بود سر پدر را برداشت و بغل نمود و شدروع
به سخن گفتن با سر پدر کرد( .طبری)179 /2 :1426 ،

رقیه

با سر برید پدر چنین سخن گفت:
پدر جان! کدام سدن دلدی سدرت را بر یدد و محاسدن تدو را بده خدون پا کدت خضداب

کرد؟

پدر جان! چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ پس از مادر از غدم فدرا او بده دامدان تدو
پنداه مدیآوردم و محبدت او را در چشدمهای تدو سدرا مدیگدرفتم؛ اکندون پدس از تدو بده
دامان که پناه برم؟
پدر جان! پس از تو چه کسی نگهبان دختر کوچکت خواهد بود ،تا این نهدال ندو پدا
به بار بنشیند؟
پدر جان! پس از تو چه کسی غمخوار چشمهای گریان من خواهد بود؟
پدددر جددان! در کددربال مددرا تازیاندده زدنددد ،خیمددهها را سددوزاندند ،طندداب بددر گددردن مددا
انداختند و بر شتر بیحجاز سوار کردند و ما را چون اسیران از کوفه به شام آوردند.

بدر زمددین افتدداد .غمدی وجددود حضددرت زیندب

را فددرا گرفددت و رو بدده سددر بددرادر فرمددود« :آغددوش

بگشا که امانتت را بازگرداندم ».دیگر کسدی نالدههای شدبانه رقیده

را در فدرا پددر نشدنید.

گویند در این روز تمام اهل دمشق نیز گریان بودند (طریحی ،بیتا136 :؛ شاهعبدالعظیمی،
.)179 :1411

مدرگ رقدیه در خدرابه شام غوغا بده پدا کدرد و بده قددری زندان ،بدهویژه ّ
عمدهها گر یده کردندد کده

قابل انعکاس و تصور نیست؛ بدهویژه در آن زمدانی کده فدردی را آوردنددد تددا بدددن ندازنیننازدانده
حسدین را غسددل دهددد .برخددی نقدل کددردهاند کدده زن ّ
غسدداله ،دسدت از غسددل کشددید و پرسددید:
«سرپرسددت ایددن اسددیران کیسددت؟» ح ددضرت زینددب

فرمددود« :چدده میخددواهی؟» غسدداله

گفددت« :بیم دداری ای ددن دختددرک چ دده ب ددوده اسددت ک دده ب دددنش کبددود شددده اسددت؟» حضددرت

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

بانوان حرم کنار آن شهید خردسال آمدند؛ اما هنگامی که او را حرکدت دادندد دیدندد کده او از
ّ
دنیا رفته است .اهل بیدت بدا دیددن ایدن واقعده بده شددت متدأثر شددند و نالده سدر دادندد.

سرگذشت حضرت رقیه

ّ
او لبان خود را بر لبان پدر نهاد و به شدت میگریست تا ایدنکده از شددت گر یده بدیهدوش
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در پاس ددخ ف ددرمود« :ای زن! او ب ددیمار نبددود ،ایددن کبودیهددا آثددار تازیاندده و ضددربههای

زینددب

دش ددمنان اس ددت( ».واعد د کاش ددفی س ددبزواری87 :1372 ،؛ محم دددی ری ش ددهری:1391 ،
.)149/1
شها

رقیه

غمانگی حضر رقیه
 



عصدر روز سدهشدنبه در خرابده در کندار حضدرت زیندب

نشسدته بدود .جمعدی از

کودکان شامی را دید که در رفت و آمد هستند.
پرسید« :عمه جان! اینان کجا مدیروندد؟» حضدرت زیندب

فرمدود« :عز یدزم! اینهدا بده

خانههایشان میروند ».پرسید« :عمه! مگر ما خانه نداریم؟» فرمود« :چرا عزیزم ،خانه مدا در
مدینه است ».تا نام مدینه را شنید ،خاطرات زیبای همراهی با پدر به ذهنش آمد.
پرسدید« :عمدده! پدددرم کجاسددت؟» فرمددود« :بدده سدفر رفتدده ».طفددل دیگددر سددخن نگفددت .بدده
گوشدده خرابدده رفددت و زانددوی غددم بغددل گرفددت و بددا غددم و اندددوه بدده خددواب رفددت .پاسددی از شددب
گذشت .در عالم رو یا پدر را دید .سراسیمه از خواب بیدار شد و دیگربار سدرا پددر را از عمده
گرفت ،به گونهای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل خرابه شیون و ناله کردند (نیشابوری،
.)34 :1389
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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خبر به یزید رسید؛ دستور داد سر بریده پددر را بدرایش ببرندد .سدر مطهدر سدید الشدهدا را در
میان َط َبقی وارد خرابده کردندد و مقابدل دختدر قدرار دادندد .سدرپوش طبدق را کندار زد ،سدر مطهدر
سید الشهدا را دید ،سر را برداشت و در آغوش کشید.
بر پیشانی و لبهای پدر بوسه زد و آه و نالهاش بلندتر شد .گفت« :پددر جدان! چده کسدی
صورت تو را به خونت رنگین کرد؟ پدر جان! چه کسی رگهدای گردندت را بر یدد؟ پددر جدان!
چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یتیم بده چده کسدی پنداه ببدرد تدا بدزرگ شدود؟ کداش خداک را
بالش زیر سرم قرار میدادم ،ولی محاسدنت را خضداب شدده بده خوندت نمدیدیددم» (یدزدی
خراسانی ،بی تا171/2 :؛ ارجستانی.)161 :1374 ،
دخت ددر خردس ددال حس ددین

آنق دددر ش ددیرینز ب ددانی ک ددرد و ب ددا س ددر پ دددر س ددخن گف ددت ت ددا

خدداموش ش ددد .هم دده پنداش ددتند ب دده خ ددواب رفتدده اس ددت .وقتددی بدده سددرا او آمدنددد ،از دنیددا

رفته بود .شدبانه غسداله آوردندد ،او را غسدل دادندد و در همدان خرابده مددفون نمودندد (حدائری
کرکی.)93 /2 :1383 ،
و دگاه ربارهچگونگیوفا حضر رقیه



درباره چگونگی وفات آن حضرت نیز دو دیدگاه وجود دارد:
 .1بالفاصله با دیدن سر برید پدر جان داد؛ چنان که گفته شده است:
سری دید در آن طبق نهاده ،آن سر را بر داشت و نیک در آن نگریست .سر پدر خود
را بشناخت .آهی از سینه بر کشید و روی در روی پدر مالید و لب خود بر لدب وی
نهداد و فدی الحددال ،جدان شدیرین بددداد( .طریحیی ،بیی تییا136 :؛ واعی کاشیفی سییبزواری،

)389 :1382

 .2چند روز پس از دیدن سر برید پدر از دنیا رفت (طبری.)179/2 :1426 ،
منابع ذکر شده در هر دو دیدگاه ،مربوط به قرن ششم و هشتم هجدری هسدتند؛ ولدی از آن
جددا کدده منبددع ذکددر شددده در دیدددگاه دوم قدددیمیتددر اسددت ،بایددد پددذیرفت کدده حضددرت رقیدده
چند روز پس از دیدن سر برید پدر وفات کرده است.
در واقع وفات آن حضرت ،در ماه صفر سال  61هجدری ،در خانده یز یدد و چندد روز پدس از

سرگذشت حضرت رقیه

را

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

دیدن سر برید پدربزرگوارش بوده است (امین.)34 /7 :1403 ،
و اعحضر ز نب

بارقیه



وقتددی کدداروان اسددیران کددربال بدده مدیندده برمددیگشددت ،غمددی جددانکدداه وجددود زینددب
میآزرد؛ این که چگونه از خرابه و شام دل بکند؟ نوگلی از بوسدتان حسدین
آرمیده ،شدام بدوی رقیده
زینب

در ایدن خرابده

را مدیدهدد؛ رقیدهای کده یادگدار بدرادر بدود و نازدانده پددر و در دسدت

امانت .او چگونده بدی رقیده بده کدربال و مدینده وارد شدود؟ غدم سراسدر شدام را گرفتده و

گریهها ،باز هم سکوت شهر را در هم شکسته است (ابن طاووس.)345 :1385،
محلوزمانوفا حضر رقیه



درباره وفدات آن حضدرت ،همده مندابع اتفدا نظدر دارندد و سدال وفدات ایشدان را مداه صدفر
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سال  61هجری نوشتهاند؛ اما اینکه در کدام روز از ماه صفر ،محل اختالف است:
 .1دسددتهای از من ددابع ،روز وف ددات آن حضد درت را پددنجم صددفر ذکددر کردهانددد (نیشددابوری،
.)34 :1389
 .2دستهای دیگر ،دهم صفردانستهاند (ربانی خلخالی.)219 :1377 ،
امدا در مندابع تداریخی معتبددر ،در بداره تداریخ دقیدق وفددات آن حضدرت بده زمدانی مشددخص
اشاره نشده است .بنابراین میتوان گفت وفات ایشان در ماه صفر سال  61رخ داده ،ولدی
درباره این که در کدام روز از ماه صفر ،به سبب غیر معتبر بودن هر دو دیددگاه ،تداریخ دقیقدی
در دست نیست.
درباره محل وفدات آن حضدرت دو دیددگاه وجدود دارد .1 :برخدی مندابع ،آن را خرابده شدام
ذکر کردهاند:
 ...منقول است که طفلی از حضرت امام حسدین

در خرابده شدام ،از دیددن سدر

پدر بزرگوارش از دنیا رفت( .یزدی خراسانی ،بی تا171/2 :؛ ارجستانی)161 :1374 ،

 .2دستهای دیگر از منابع ،محل وفات ایشان را خانه یزید بیان کردهاند:
روایددت شددده کدده وقتددی آل اهلل و آل رسددول او در شددهر شددام بددر یز یددد واردشدددند ،وی
خانددهای را بدده آنهددا اختصدداص داد و آنهددا در آن ،بدده سددوگواری پرداختنددد( .طریحییی،
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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بیتا136 :؛ طبری)179/2 :1426 ،

بده نظدر مدیرسدد از آنجدا کده مندابع ذکدر شدده در دیددگاه دوم ،بده سدبب قددمت معتبرنددد،
وفات حضرت در خانه یزید رخ داده است.
مدف حضر رقیه



منابع تاریخی که درباره مدفن آن حضرت مطالبی آوردهاند ،به ترتیب عبارتند از:
 .1کتاب نور االبصار مربوط به قرن سیزدهم که در اینباره نوشته است:
 ...برخی شامیها به من خبر دادند که برای خانم رقیه ،دختر امام حسین

در

دمشددق شددام ،آرامگدداهی هسددت کدده زمددانی بدده دیوارهددای قبددرش آسددیب وارد شددد.

(شبلنجی)195 :1308 ،

 .2کتاب منتخب التواریخ ،مربوط نیمه اول قرن چهاردهم ،مزار ذکدر شدده در مدورد اول را
متعلق به رقیه بنت الحسین

معرفی میکند (خراسانی ،بی تا.)388 :

 .3احمددد شددافعی مصددری ،مشددهور بدده شددعرانی (م ) 937در کتدداب المددنن ،بدداب دهددم
مینویسد:
نزدیک مسجد جامع دمشق ،بقعه و مدرقدی وجدود دارد کده بده مدرقد حدضرت ّ
رقیه
معددروف اسددت .بددر روی سددنگی واقددع در درگدداه ایددن مرقددد
دختددر امددام حسددین
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ْ َ
دت الح َسد ْدی َن
الن َبددی
دآل
َو َب ْند َ
چنددین نوشددته اسددت« :هددذا ال َب ْیددت بقعددة شد ّ َدرفت َبد َ
َ
َ
ید رق َّی َة؛ این خدانه ،مکانی است که به ورود آل پیدامبر و حضدرت ر ّقیده دختدر
الش َه َ
امام حسین شرافت یافته است».

 .4نویسنده کتاب اعیان الشیعه درباره مدفن ایشان مینویسد:
رقیة بن الحسی

ینسب الیها قبر و مشهل مزور بمحلة العمنارة من دمشن ،،اه

رقیه دختر حسین

قبری به او منسدوب اسدت و مشدهدی کده در محلدة العمداره

اعلم؛ (امین)34 /7 :1403 ،

بنابراین مدفن آن حضرت در شهر دمشق شام قرار دارد.
کراما حضر رقیه



است که به یکی از آنها اشاره میشود.

بگوچنهجمله زمصیبتدخترم(رقیه)ر بخو نه 

مرحوم حا میرزا علی محدثزاده (م ،) 1396فرزند مرحوم محدث عالیمقام حدا

شددیخ عبدداس قمددی از وعدداظ و خطبددای مشددهور تهددران بددود .ایشددان میفرمددود :یددک سددال بدده
بیمدداری و ندداراحتی حنجددره و گرفتگددی صدددا مبددتال شددده بددودم ،تددا جددایی کدده منبددر رفددتن و

سخنرانی کردن برای من ممکن نبود .هر مریضی در چنین موقعی به فکر معالجده میافتدد،

من نیز به طبیبی متخصص و با تجربه مراجعه کردم.

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

در طول تاریخ ،از حضرت رقیه

ومرقد مطهر آن حضرت ،کرامات متعددی بدروز کدرده

سرگذشت حضرت رقیه

دمشق ،زیارتگاه است .خدا بهتر میداند!
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پس از معاینه معلوم شد بیماری من آنقددر شددید اسدت کده بعضدی از تارهدای صدوتی از
کارافتاده و فلج شده و اگر العال نباشد ،صعب العال است.
طبیددب معددالج در ضددمن نسددخهای کدده نوشددت ،دسددتور اسددتراحت داد و گفددت کدده بایددد
چنددماه از منبدر رفدتن خدودداری کدنم وحتدی بدا کسدی حدرف ندزنم و ا گدر چیدزی از زن و بچددهام
خواستم ،آن را بنویسم تا در نتیجۀ استراحت مداوم و مصرف دارو ،شاید سالمتی از دسدت
رفته دوباره به من برگردد.
البتدده صددبر در مقابددل چنددین بیمددار ی و حددرف نددزدن بددا مددردم حتددی بددا زن وبچدده ،بسددیار
سخت و طاقدتفرساسدت؛ ز یدرا انسدان بیشدتر از هدر چیدز ،بده گفدت و شدنود نیداز دارد و چطدور
میشود چند ماه هیچ نگویم وحرفی نزنم وپیوسته در استراحت باشم؟ آن هم در حالی کده
معلوم نیست نتیجه چه باشد!
بر همه روشن است که با پیش آمددن چندین بیمداری خطرناکی،چده حدال اضدطراری بده
بیمار دست میدهد .این حالت پریشانی است که انسان امیدش از تمام چارههدای بشدری
قطع میشود و به یاد مقربدان درگداه الهدی میافتدد تدا بده وسدیله آنهدا بده درگداه خداوندد متعدال
عرض حاجت کرده و از دریای بیپایان لطف خداوند بهرهای بگیرد.
من هم باچنین پیشآمدی ،چارهای جز توسل به ذیل عنایت حضرت امام حسدین
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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نداشتم .روزی بعدد از نمداز ظهدر و عصدر ،حدال توسدل بده دسدت آمدد و بسدیار اشدک ریخدتم و
ساالر شهیدان حضدرت اباعبدداهلل

را کده بده وجدود مقددس ایشدان متوسدل بدودم مخاطدب

قراردادم و گفتم :یا ابن رسول اهلل! صبر در مقابدل چندین بیمداری بدرای مدن طاقدتفرساسدت؛
عالوه بر این من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند برایشان منبر بروم .مدن از اول عمدر تدا بده
حال علی الدوام منبر رفتهام و از نوکران شما اهلبیتم؛ حاال چه شده که باید یکباره از ایدن
پست حساس بر اثر بیماری کنار باشم .ضدمنا مداه مبدارک رمضدان نزدیدک اسدت ،دعوتهدا را
چه کنم؟ آقا عنایتی بفرما تا خدا شفایم دهد.
به دنبال این توسل ،طبق عادت کمی خوابیدم .درعالم خواب ،خودم را در اتاقی بزرگ
دیدددم کدده نیمددی از آن منددور و روشددن بددود و قسددمت دیگددر آن کمددی تار یددک .در آن قسددمت کدده
روشددن بددود ،حضددرت امددام حسددین

را دیدددم کدده نشسددته اسددت .خیلددی خوشددحال شدددم و

همددان توسددلی را کدده در حددال بیددداری داشددتم ،در حددال رو یددا نیددز پیددداکردم .بنددا کددردم عددرض
حاجددت نمددودن و مخصوصددا اصددرار داشددتم کدده مدداه مبددارک رمضددان نزدیددک اسددت و مددن در
مساجد متعدد دعوت شدهام ،ولدی بدا ایدن حنجدر از کدار افتداده چطدور میتدوانم منبدر بدروم و
سخنرانی کنم و حال آنکه دکتر منع کرده که حتی با بچههای خود نیز حرفی نزنم؟!
چددون خیلددی الحددال و تضددرع و زاری داشددتم ،حضددرت اشدداره بدده مددن کددرد و فرمددود« :بدده آن
در
آقاسدید کدده دم در نشسددته بگددو اشددک بریز یددد ،ان شداااهلل تعددالی خددوب میشددوید ».مددن بدده َ
اتا نگاه کردم ،شوهر خواهرم آقای حا آقا مصطفی طباطبایی قمدی _ کده از علمدا و خطبدا
و از ائمۀ جماعت تهران است _ را دیدم .امر آقا را به وی رسداندم .ایشدان میخواسدت از ذکدر
مصیبت خودداری کند ،اما حضرت سید الشهدا
مشغول به ذکر مصدیبت حضدرت رقیده

فرمود :روضۀ دخترم را بخوان .ایشان

شدد و مدن هدم گر یده می کدردم و اشدک مدیریختم؛

اما متأسفانه بچههایم مرا از خواب بیدار کردند و مدن هدم بدا نداراحتی از خدواب بیددار شددم و
متأسدف و متدأثر بدودم کدده چدرا از آن مجلددس پددرفی

محدروم ماندددهام؛ چدون دیدددن دو بددار آن

منظر عالی امکان نداشت.
اصددال اثددری از ندداراحتی و بیمدداری قبلددی در کددار نیسددت .او کدده سددخت در تعجددب بددود ،از مددن
پرسید :شما چه خوردیدد کده بده ایدن سدرعت نتیجده گرفتیدد؟ مدن چگدونگی توسدل و خدواب
خددودم را بیددان کددردم .دکتددر قلددم در دسددت داشددت و سددرپا ایسددتاده بددود ،ولددی بعددد از شددنیدن
شدنیدن نددام امدام حسددین

بده او دسددت داده بدود ،پشددت میدز طبابددت نشسدت و قطددرهقطددره

اشک ریخت .لحظهای گریه کرد و سپس گفت« :آقا! این ناراحتی شما جز توسل و عنایدت
و امداد غیبی ،چاره و راه عال دیگری نداشت( ».خراسانی)9 :1378،
نتیجه 

از بررسی سرگذشت حضرت رقیه

در كربال و چگونگی شهادت ایشان

داسددتان توسددل مددن ،بددیاختیددار قلددم از دسددتش بددر زمددین افتدداد و بددا حددالتی معنددوی کدده بددر اثددر

سرگذشت حضرت رقیه

روز بعد ،به همدان متخصدص مراجعده کدردم .خوشدبختانه پدس از معاینده معلدوم شدد کده

21

و چگونگی شهادت ایشدان ،روشدن شدد کده نقدش

مؤثر آن حضرت در تبددیل واقعده عاشدورا بده یدک جر یدان سدیال تداریخی ،انکارناپدذیر اسدت.

جریان کربال محدود به واقعه عاشورا نیست؛ چرا کده پدس از آن بدا ادامده حرکدت کداروان اسدرا،
مبارزه خاندان اهلبیت با یزید همچنان ادامه داشت .ادامه نهضت حسینی را میتدوان از
خطبههای امام سجاد

تدا بیددارگری حضدرت زیندب

در شدهرهای بزرگدی چدون کوفده و

شام دانست .چه بسیار مسیحیان و یهودیانی که به وسدیله کداروان اسدرا مسدلمان شددند و از
همه پررن تر آنکه خانواده یزید و غالمانش با دیددن اهدل بیدت پیدامبر

در اسدارت ،از او

بیددزاری جسددتند و بدده سددلک دوسددتداران خاندددان عصددمت و طهددارت درآمدنددد .نهضددت
حسددینی ب ددا یادگ ددار گذاش ددتن نش ددانهای مه ددم چددون حض ددرت رقیدده

در شددهر شددام باعددث

دگرگونی عمیق و تغییری شگرف در شهر شام شد؛ ز یدرا شدام از زمدان عثمدان ،تحدت امدارت
معاویه بوده و به گواهی تاریخ ،او از همان زمان در تدارک تشکیل حکومت بنیامیه بود.
بدده برکددت حضددور ایددن شددهید خردسددال در قلددب حکومددت امو یددان ،راه گم کردگددان طر یددق
والیددت بدده سددمت اهددل بیددت هدددایت میشددوند و َم َثددل آن شددهید خردسددال هماننددد مندداری
اسددت کدده انسددانهای سددرگردان را نجددات میدهددد .همچنددین از اثددرات وجددودی حضددرت
رقیدده

کددم اثددر شدددن جنایدداتی بددود کدده معاو یدده ملعددون در حددق اسددالم انجددام داد؛ ز یددرا مرقددد

حضرت رقیه

تبدیل به مرکزی برای تبلیغ شیعیان شد.

سرگذشددت حضددرت رقیدده
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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از جانگدددازترین حددوادث عاشددورا و نشددانی دیگددر از کیندده و

عددداوت یز یددد بدده شددمار مددیرود .رقیدۀ کوچددک و یادگددار حسددین

پددس از شددهادت در خرابدۀ

شام ،همان جا مدفون گردید و حرمش میعادگاه عاشقان دلسوختۀ اباعبداهلل

شد.
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