نام و یاد كرد حضرت رقیه
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تاریخ دریافت98/11/17 :

دکتر محمد رنجبر حسینی

چکیده

حضییرت رقی یه

حس ی ی ن

یک یی از جلو هییای احساس یی و عییاطفی قییام امییام

اسییت .از سیید های اولی یه تییا پای یان قییرن هفییتم علمییا و

بزرگیان در آثیار خیود از حضییرت رقییه

و سرگذشیت او ییاد کرد انیید.

هدف این تحقی  ،بیازخوانی آثیار دانشیمندان تیا پاییان قیرن هفیتم
برای یافتن مؤیدها و مستندات تاریخی برای تقویت فرضیه وجود

حضییرت رقی یه در روز عاشییورا و شییهادت او در شییهر شییام اسییت .ای ین
نوش یتار بییا روش توصیییفی و شیییو کتابخانییهای بییرای رسیییدن بییه

هییدف فییو سییامان یافییت و بییه ای ین نتیجییه رس یید کییه بییا توجییه بییه

اش ییعار ص ییحابی ام ییام ص ییاد

حسین

سی ییف ب یین عمیییر در رثییای ام ییام

و ثقه دانسته شدن او از سوی رجالیون شاخص هماننید

نجاشی ،بیهقی ،سید بن طاووس و عمیاد الیدین طبیری ،مییتیوان

اثبات فرضیه وجود دختر خردسالی را برای امیام حسیین
رقیه تقویت کرد.

بیه نیام

کلیدددهو ها :حض ییرت رقیی یه  ،من ییاب که یین ،سی ییف ب یین عمیی یر ،

بیهقی ،سید بن طاووس ،عماد الدین طبری.
 .1عضو هیئت علمی

گروه کالم دانشگاه قرآن وحدیث ranjbarhosseini@gmail.com
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مقدمه 

قی دام امددام حس دین
خاندان اهل بیت

از هنگددام حرک دت از مدیندده تددا روز عاشددورا و پددس از آن تددا اسددارت
آ کنده از حوادثی مختلف و حزنانگیز بوده که تار یخ ،گوشهای از آن

را حکایت کرده است .یکی از این وقایع ،نقل شهادت دختری از امام حسین
حضرت رقیه

مشهور بده

در شهر شام است.

هدددف ای دن مقالدده ،بددازخوانی و باز ی دابی نددام و ی دادکرد حضددرت رقیده

در منددابع کهددن از

سدددههای اولی ده تددا پای دان قددرن هفددتم اسددت تددا روشددن گددردد بددا وجددود اختالفهددا و تردیددها در
وجددود و یدا نددام چندین شخصدیتی در قیدام امددام حسدین

و شددهادت او در اسدیری ،علمددای

گذشددته بددا توجدده بدده قددرائن و شددواهد تددار یخی ،اجمدداال وجددود دختددری خردسددال بددرای امددام
حسین

و شهادت او را در اسارت پذیرفتهاند.

در بدداره حضددرت رقیدده

کتابهددا و نوشددتارهای متعددددی خصوصددا در دوران معاصددر

نگاشته شده است که محور یت اکثر آنها اشدعار ،ندام و سرگذشدت و نحدوه شدهادت ایشدان و
یا پاسخ به شبهات است؛ اما رو یکرد این مقاله نوعی بازخوانی آثار و منابع کهن برای یافتن
گونهای مؤ یدها و مستندها بر وجدود چندین شخصدیتی در عاشدورا و شدهادت او در شدهر شدام
است .علت انتخاب بازه زمانی تا پایدان قدرن هفدتم هدم بددین جهدت اسدت کده ایدن مندابع،
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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منددابع مصدددر هسددتند و کتددب بعددد از قددرن هفددتم تددا دوره معاصددر اکثددرا بدده ای دن منددابع ارجدداع
میدهند .از اینرو اهمیت بازشناسی این منابع روشن میگردد.
نوشددتار حاضددر بدده بررس دی منددابع کهددن در بدداره حضددرت رقی ده

بددر اسدداس س دیر تددار یخی

میپردازد.
.1قهن و هجهی(نقل«سیفب عمیره»صحابیبزرگاما صا ق

از قدیمیتر ین اسناد موجودی که نام حضرت رقیه
سدیف بددن َعمیدره _ از روایدان برجسددته احادیددث امددام صدداد

) 

در آن ذکر شده ،قصیده سدوزناک
_ اسددت .نجاشدی در کتدداب

رجالی خود در وصف او مینو یسد:

سیف بن َعمیره نخعی کوفی ،از امام صاد و امام کاظم

روایت نقل مدیکندد

و او دارای کتددابی اسددت کدده جمدداعتی از راو ی دان از کتدداب او نقددل روای دت مددیکننددد.

(نجاشی)189 :1424 ،

شدیخ طوسدی نیدز در کتدداب رجددالی خددود او را ثقدده و مددورد تأییدد مددیدانددد (طوسدی:1415 ،
 .)222میرزا محمد بن علی بن ابراهیم استرآبادی هم در کتاب منهج المقال خدود ،ایشدان را
ثق دده و از اص ددحاب ام ددام ص دداد و ام ددام ک دداظم

معرفد دی م ددینماید دد (اس ددترآبادی:1422 ،

.)141/2
در مجمددوع مددیتددوان گفددت سدیف بددن عمی دره از اصددحاب جلیدلالقدددر دو امددام شدیعه ،از
روایان ز یارت عاشورا ،دارای آثار و مورد تأیید اکثر رجالیون شیعه اسدت .ایدن شخصدیت در
ذکددر مصددائب امددام حس دین

قصدیدهای جددانسددوز دارد کدده در ابیدات آن ،دو بددار از حضددرت

ّ
این اشعار را عالمه طر یحی 2در کتاب المنتخب فی جمع المراثدی والخطدب آورده اسدت.

 .1آرامش از سکینه جدا شد چون که او از امام خود جدا گردید .حضرت رقیه کسی بود که حسودان برای ضعف
و ندداتوانیاش دل سددوزاندند .ایدن عددده فددردای قیامددت مجبددور بدده عددذرخواهی از او مدیشددوند ،هرچنددد کدده ه دیچ
عددذر ی بددرای آنهددا وجددود ندددارد ...حضددرت ام کلثددوم نی دز هددر لحظدده صددورت اشددکآلددودش را بددا پارچددهای پدداک
میکند ...من هیچگاهام کلثوم و سکینه و رقیه را فراموش نمدیکدنم کده بدرای امدام حسدین بدا آه و نالده حسدرت
گر یه میکردند ...آنها مادرشان حضرت فاطمه را با حال محزون و سرگردان و حیران صدا میزدندد ...آنهدا
با مادر خود چنین میگفتند« :ای مادر! این حسین فرزند توست که همچون ماه روشن به رو ی خاک افتاده و
در خاک و خون غلتیده است.
 .2محقق بزرگ فخرالدین بن محمد علی بن احمد طر یحی ساکن نجف و طر یح نام قبیله او بوده است .نسب



در آثار و منابع كهن تا پایان قرن هفتم

(طر یحی)234 :1412 ،

نام و یاد كرد حضرت رقیه

رقیه چنین یاد میکند:
َ
َوس ددکی َنة َع ْنه ددا َّ
الس ددکی َنة فد د َدارق ْت
َّ ْ
َ
َ
َو رقی د د د دة َر ال َحسد د د ددود َلضد د د د ْدع َفها
ْ
َو َال ّم ْکلثد د د د د َ
دوم ی َجد د د د ددد َج َدی د د د د ددها
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ْ
َ
لد د د د ْدم ان َسد د د ددها و َسد د د ددکینة و رقیدد د د دة
یدد د د ْدع َ
ون امد د د َّدهم البتول د د ددة فاطمد د ددا
ْ
َ
ید د دا ا ّمن د ددا َه د ددذا الح َسد د دین َمج د دددال

َ
َ
َ
َ
ل َّم د د د ددا ابد د د د د َدتدی َت َبفرق د د د د َدة َو َت َغید د د د د َر
َّ
َ
َ
َو غد دددا َلی ْعد د َدذ َر َها الد د َدذی لد د ْدم ی ْعد ددذر
َ
ل د ددثم عقید د دب َدموعه د ددا ل د د ْدم یک د ددرر
ّ
ی ْبکی َن د د د د د د دده ب د د د د د د د َد َت ّ
حسر َوت د د د د د د د َد َزفر
دعد ددوی الحد ددز ین الوالد دده الم َتحیدد در
ْ
1
ملقد د دی َعفید د درا م د د َد ْثل َبدد دددر مزهدد ددر
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نو یسندگان بعد از ایشان تا معاصران در نقل این اشعار ،اکثرا به ایدن مدتن اسدتناد مدیکنندد.
گزارش عالمه طر یحی در صورت پذیرش ،یکی از قدیمیترین اسدنادی بده شدمار مدیرود کده
از حضرت رقیه

نام برده است.

.2قهنپنجمهجهی(نقلعلیب ابیالقاسمبیهقی رکتابلباباألنسابواأللقاب )1

ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم ز ید بیهقی ( )565-490مشهور به ابن فند
مدورخ و ادیدب قدرن پدنجم هجدری و ششدم هجدری قمدری اسدت .ایشدان کتابهدای متعددددی
نگاشدته کده معروفتدرین آنهددا تدار یخ بیهقدی و لبدداب االنسداب و القداب هسددتند .بیهقدی بده نددام
حضرت رقیه به عنوان یکی از فرزندان امام حسین

چنین اشاره میکند:

أما الحسینیة ُفهم م أوالد الحسی ب عل و لم نب ،م أوالده إال ز نن العابنلن و
فاطمة و سکینة و رقیة؛ (بیهقی )34/1 :1410

از فرزندان امام حسین

جز حضرت ز ین العابدین و فاطمه و سکینه و رقیه

باقی نمانده است.

بدا توجده بده این کده بیهقدی ،تدار یخنگدار ی تواندا بدوده و بدده علدم انسداب نیدز تسدلط داشددته،
آوردن نددام حضددرت رقی ده
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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بدده عنددوان یک دی از فرزندددان امددام حس دین

یک دی از مهددمتددر ین

استنادهای تار یخی برای اثبات چنین فرزندی برای آن حضرت است.
.3قهنششم(سیدب طاووس رکتاباللهو علیقتلیالطفو ) 

سید رضی الدین ،علی بن موسی بن جعفر مشهور بده سدید بدن طداووس( 2م _ ) 664از
شر یفش به حبیب بن مظداهر اسددی برمدیگدردد .ایشدان در علدوم مختلدف مانندد فقده ،اصدول ،رجدال و درایده،
لغت و ادب ،حدیث ،اخال  ،ر یاضی و تفسیر و… صاحب تألیف است .و ی آثار علمی متعددی دارد که از
جمله مهمتر ین و برتر ین آثار او کتاب مجمعالبحر ین در علم لغت به شمار میرود .این محقق بزرگ ،از علمای
برجسددته و از پارسددایان وارسددته قددرن ی دازدهم بددود کدده در سددال  1085در رماح ّی ده ،واقددع در عددرا وفددات یافددت.
(آقابزرگ تهرانی ،اعیان الشیعه ،8 ،ص)395
 .1این کتاب در سال  558تألیف شده و در باب انساب سادات است .این اثر توسط انتشارات آیت اهلل نجف ی
مرعشی در دو جلد به کوشش مهدی رجایی در  1410در قم به چاپ رسیده است.
 .2رضی الدین علی بن موسدی بدن طداووس ،معدروف بده سدید ابدن طداووس در تدار یخ  589ه .در َحلده ،یکدی از



علمای بزرگ شیعه _ آثار ی مهم و اثرگدذار نگاشدته اسدت .از جملده ایدن آثدار ،کتداب اللهدوف

علی قتلی الطفوف 1است .این کتاب با نام الملهوف نیز شناخته مدیشدود .ایشدان در مقدمده

کتدداب خددود ،هدددف از نگددارش ای دن کتدداب را داشددتن یدک مقتددل مددوجز میدانددد کدده افددراد را از
همددراه بددردن سددایر کتابهددا ب دینی داز کنددد (س دید بددن طدداووس .)1414:4 ،و ی قبددل از کتدداب

اللهوف ،کتاب مصباح الزائر و جناح المسافر را نیز با انگیدزه همدراه بدودن کتداب مدوجز در بداب
ز یارات تألیف نموده است (همو.)5 :

صاحب اللهوف در باب وداع امام حسین

با همسر و فرزندانش چنین مینو یسد:

َ َ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ ُ
ناا ْانظ ْنر َن ِإأا أ َننا
اطمنة ،و أنن ِ ینا بب
یا أختاه! یا أم کلثوم ،و أن ِ یا ز ینب ،و أن ِ ینا ف ِ
ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ ْت ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ً
ق ِتل فال تشقق علي جیبا و ال خ ِمش علي وجها ،و ال تقل هجرا؛ (همو)141 :

خواهرم ام کلثوم! و تو ای ز ینب! و تو ای رق ّیه! و تو ای فاطمه! و تو ای رباب! زمانی
که من به قتل رسیدم گر یبان چا ک نزنید و رو ی نخراشید و کالمی بر زبان نرانید.

ممکددن اسددت اش ددکال شددود کدده م ددراد از رقیدده خددواهر امددام حسددین

علی

 ،دختددر حضددزت

باشد که با توجه به نقل بیهقی در لباب االنساب و اشعار سدیف بدن عمیدره ،فرضدیه

دختر امام حسین

حضرت رقیه

تقو یت میشود.

عمادالدین حسن بن علی بن محمد بدن علدی بدن حسدن طبدری مازنددرانی (م) 698

1

در آثار و منابع كهن تا پایان قرن هفتم

شهرهای عرا متولد شد .او از علمای شیعه و نو یسندگان سده هفتم هجری است .نسب سید ابن طاووس
از جانب پدر به حسن بن علی و از جانب مادر به حسین بن علی میرسد و به سبب سجایای اخالقی بسیار،
تقوا و مراقبه فراوان ،حاالت عرفانی و کراماتش به «جمال العارفین» معروف است.
 .1ترجمه :آههای سوزان بر کشتگان بیابان
 .2مشهورتر ین اثر عمادالدین ،کامل بهدائی اسدت .و ی ایدن کتداب را در اصدفهان بده پداس تجلیدل و احترامدی کده
بهااالدین صاحب دیوان از او به عمل میآورده ،برای او تألیف و به ندام او موسدوم کدرده اسدت .ایدن کتداب بده
فارسی است .مؤلف در مدت دوازده سال مشغول تدألیف آن بدود ،مقدمده کتداب بدا برشدمار ی عقایدد شدیعه و
اوصدداف ش دیعیان آغدداز مددیش دود و در  28بدداب بدده سددامان مددیرسددد...در بدداب بیسددت و هشددتم در خددرو امددام
حسین از مکه است .برخی از مطالب تار یخی و نکات کالمی در این کتاب دیده میشود که منحصر به آن
میباشد و منشأ و منبعی هم برای آنها ذکر نکرده است .دیگر از و یژگیهای این کتاب ،بهره گرفتن از آثار ضد
اموی و نو یسندگان محب اهل بیت است که برخی از آن آثار از بین رفتهاند؛مانند کتابهدای حاو یدت فدی
مذمات المعاو یه و مثالب بنی امیه (دوانی،علی ،مفاخر اسالم)

نام و یاد كرد حضرت رقیه

.4قهنهفتم(عما الدی طبهی ،رکتابکاملبهائی)2
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از نو یسندگان امامی فارسیزبان است که توانست در سایه حمایتهدای بهااالددین محمدد
بددن محمددد جددو ینی (م ) 678کتابهددایی را در دفدداع از تشددیع پدیددد آورد .ایشددان جر یددان
شهادت دخترکی از امام حسین

را در اسارت اینگونه گزارش میکند:

زنان خاندان ّ
نبوت در حالت اسیری ،حال مردانی را که در کربال شهید شده بودند

بر پسران و دختران ایشان پوشیده میداشتند و هرکودکی را وعده میدادند که پددر
تو به فالن سفر رفته است ،باز میآیدد .تدا ایشدان را بده خانده یز یدد آوردندد .دخترکدی
بود چهارساله ،شبی از خواب بیدار شدد و گفدت :پددر مدن حسدین کجاسدت؟ ایدن
سداعت او را بده خددواب دیددم؛ سددخت پر یشدان بددود .زندان و کودکددان جملده در گر یده
افتادند و فغان از ایشدان برخاسدت .یز یدخفتده بدود ،از خدواب بیددار شدد و از مداجرا

سؤال کرد .خبر بردند که ماجرا چنین است .آن لعین در حال گفت :بروند سر پددر
ّ
را بیاورنددد و در کنددار او نهنددد .پددس آن سددر مقدددس را بیاوردنددد و در کنددار آن دختددر
چهارساله نهادند .پرسید :این چیست؟ گفتند :سدر پددر توسدت .دختدر بترسدید و
فر یاد برآورد و رنجور شدد و در آن چندد روز جدان بده حدق تسدلیم کدرد( .طبیری:1426 ،
)179/2

ا گددر چدده طبددری در ای دن مددتن اسددمی از حضددرت رقی ده نم دی آورد ،امددا بددا توجدده بدده قددرائن و
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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است.

به هرحال نقل چنین گزارشی در قرن هفتم توسط یدک مدورخ و مدتکلم شدیعی ،حکایدت
از دسترسدی او بدده مندابعی دارد کدده امدروزه موجددود نیسدتند .چنان کده محددث قمدی در کتدداب
فوائد الرضو یه اینگونه مینو یسد:

ّ
کتاب کامل به ائی ،نوشدته عمداد الددین طبدری ،شدیخ عدالم مداهر و خبیدر ،مدتکلم
ّ
جلیل ،محدث نبیل و فاضل ّفهامه ،کتابی پرفایدده اسدت کده در سدنه  675تمدام
شدده و قر یدب بده  21سددال همدت شدیخ مصدروف بددر جمدعآور ی آن بدوده ،اگرچدده در
اثنای آن چند کتاب دیگر تألیف کرده است ... .از وضع آن کتاب معلوم میشود

 .1گفتندی اسددت نبایدد صداحب کامددل بهددایی را بدا عمادالدددین ،محمددد بدن علدی طبددری ،صداحب کتدداب بشددارف

المصطفی لشیعة المرتضی که تا سال  553زنده بوده ،اشتباه گرفت.

ک دده ن َسدددخ اص ددول و کت ددب ق دددمای اص ددحاب ن ددزد او موج ددود ب ددوده اس ددت( .مح یید

َ

قمی)111/2 :1387،

با توجده بده اعتمداد شدیخ عبداس قمدی بده صداحب کتداب کامدل بهدایی ،ایشدان در کتداب

منتهی آالمال عین نقل عماد الدین طبری را _ که گذشت _ مدیآورد (همدو .)317/1 :اگرچده

در نفددس المهمددوم جر ی دان شددهادت دختددر خردسددال امددام حسدین

را بددا پردازشدی خدداص و

احساسی بیان میکند که امروزه اکثر سخنرانان و مداحان در هنگام ذکر مصدیبت حضدرت

رقیه

آن را بیان میکنند (محدث قمی.)456 :1378 ،

نتیجه 

بددا توجده بدده این کدده در طددول تددار یخ ش دیعه ،بعضدی از کتددابهددا و آثددار شدیعه در حملددهها و

آتددشسددوز یها از ب دین رفتدده ی دا بددر اثددر آتددش حقددد و کیندده و تعصددب ،حقددایق گددزارش نشددده،

نمدیتدوان در بداره همده وقدایع تدار یخی قضداوتی مطلدقگدرا ،خدواه ایجدابی یدا سدلبی داشددت؛ از

ایددنرو ندداگزیر بایددد بدده گزارشهددای موجددود و قددرائن و شددواهد مراجعدده کددرد تددا بدده ظددن قددوی ی دا
این دسته گزارشهای تار یخی است که موافقان یا مخالفدان مطلدقگرایدی دارد .یکدی از ایدن

قرائن و شواهد ،نقل پیشنیان و علمای قرون اولیه است؛ چراکه ایشان به منابع دستاولدی
دسترسی داشتند؛ از اینرو با توجه بده اشدعار صدحابی امدام صداد

و ثقه دانسته شدن او از سوی رجالیان معدروف همانندد نجاشدی و نقدل

بیهقی در کتاب لباب االنساب و نقل سید بن طاووس در اللهدوف و گدزارش بددون ندام طبدری

در کامل بهایی میتوان اثبات فرضدیه وجدود دختدر خردسدالی را بدرای امدام حسدین

بده ندام

رقیه تقو یدت نمدود .البتده مفروضدات دیگدر نیدز مانندد این کده رقیده ،لقدب فاطمده صدغرا دختدر

اماسحا باشد نیز میتواند یکی از احتماالت باشد.

در هرحال میتوان نتیجه گرفت که بر اساس گزارشهای تار یخی و اسناد موجود ،اظهدار

نظر قطعی امکدانپدذیر نیسدت؛ امدا بدر اسداس شدواهد و کرامداتی کده از مدزار و مرقدد منتسدب بده
حضددرت رقی ده

گددزارش شددده ،معنددوی بددودن ای دن مکددان و انتسدداب آن بدده اهددل بی دت

تقو یت میشود (ر یشهری.)393/1 :1393،

در آثار و منابع كهن تا پایان قرن هفتم

رثای امام حسین

سدیف بدن عمیدره در

نام و یاد كرد حضرت رقیه

اطمینان رسید .جر یان وجود دختری برای امام حسین

بده ندام یدا ملقدب بده «رقیده» نیدز از
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