احواالت حضرت رقیه

در منابع تار یخی
دکتر سیدضیاءالدین علیانسب
رو یا رحیمی قاضی

تاریخ دریافت98/12/.2 :

چکیده

حضییرت رقییه

فرزنیید امیام حس یین

تاریخ پذیرش99/02/1٦ :

امییام سییوم شییعیان اسییت.

این اثر در پی احواالت این دختر خردسال در مناب تاریخی است و

هییدف از آن رس ییدن بییه نتیج یهای روشیین دربییار زنییدگی و ذکییر نییام

حضرت در مناب تیاریخی اسیت .سرگذشیت حضیرت رقییه در منیاب

تییاریخی چگونییه آمیید و بییه دنبییال آن دربییار نییام ،نییام مییادر ،تییاریخ

والدت و وفییات حضییرت ،سیین و محییل دفیین ایشییان تحقیی شیید ،
است .این تحقی به دنبال کشف سرگذشتی روشین دربیار ایشیان

است .نگارنید در ایین تحقیی کیه بیا شییو کتابخانیهای بیه انجیام

رسید  ،به این نتیجه رسید است که نام ایشیان فاطمیه ،میادرش

اماسحا دختیر طلحیة بین عبیداه تیمییه بیود و در سیال پنجیا و
هفییت هجییری در مدینییه دی ید بییه جهییان گشییود .بعیید از عاشییورا در

جم اسیران حضور داشته و در چهار سالگی در صفر سیال شصیت و

یک هجری چند روز بعد از دیدن سیر مبیارک پیدرش ،در خانیه یزیید

 .1دانشیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبر یز ()olyanasab_s@yahoo.com
 .2طلبه سطح دو ()r.rahimi7209@Gmail.com
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وفات کرد و همانجا به خاک سپرد شد اسیت .ذکیر نیام رقییه در

منیاب تیاریخی بیه قیرن دوم برمییگیردد کیه از منیاب آن مییتیوان بیه

کتا مقتل الرقیه به نقل از کتا منتخب التواریخ اشار کرد.

کلیددددهو هددددا:رقی ی یه ،امی ییام حس ی یین  ،عاشی ییورا ،فاطمی ییه ،بنی ییت

الحسین.
مقدمه 

حضرت رقیه

فرزند امام حسین

امام سدوم شدیعیان اسدت .ایدن اثدر در پدی بررسدی

سرگذش ددت اید دن حض ددرت و ذک ددر ن ددام حض ددرت ب دده ن ددام رقید ده

و هدددف از آن ،رسددیدن ب دده

نتیجددهای روشددن در بدداره زندددگی و ذکددر نددام و ابعدداد زندددگی ایشددان در منددابع تددار یخی اسددت .از
اینرو برای پاسخ بده ایدن سدؤال کده «سرگذشدت حضدرت رقیده

در مندابع تدار یخی چگونده

آمده است؟» ،نام ،نام مادر ،محل والدت ،سن ،زمان و مکان وفدات و محدل دفدن ایشدان در
منابع تار یخی بررسی خواهد شد.
به نظر میرسد حضرت رقیه دختر اماسحا باشد که در سال پنجاه و هفدت هجدری در
مدیندده بدده دنیدا آمددد و در واقعدده عاشددورا چهددار سددال داشددت .محددل دفددن ایشددان نیددز در دمشددق
است.
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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درباره حضرت رقیه

در ایام محرم و سالروز وفدات ایشدان صدحبت مدیشدود .چدون در

این مورد به صورت جزئی در کتدابهدای مخصدوص بده امدام حسدین نوشدته شدده و از طرفدی
دشمنان اهل بیت

درباره دختر اباعبداهلل

شبهههای متعددی مطرح میکنند ،ایدن

تحقیق بر آن شده است که بیانی روشن از سرگذشت آن حضرت ارائه دهد.
اگرچه درباره این موضوع به طور عام ،در مقتدلهدای مر بدوط بده امدام حسدین

از جملده

مقتل ابومخنف و لهوف سید ابنطاووس و ....مطالبی بده صدورت جزئدی یافدت مدیشدود ،بده
صدورت خدداص و مسدتقل ،تددألیفی نوشددته نشدده اسددت .ایدن اثددر بدده صدورت کتابخانددهای ،بدده
دنبال کشف حقیقت سرگذشت حضرت رقیه

است.

نا اصلیحضر رقیه

 رمنابعتار خی 

درباره نام این حضرت دو دسته منابع تار یخی وجود دارد:
 .1دسدتهای از منددابع کده بدده ذکدر نددام و سرگذشدت ایدن حضدرت نپرداختددهاندد ،عبارتنددد از
مقتددل ابومخنددف ،نوشددته لددوط بددن یحیددی بددن سددعید؛ واقعدده کددربال ،نوشددته علدی نظددری منفددرد؛
سددوگنامه لهددوف ،س دید بددنطدداووس؛ امددام حیسددن

شددهید فرهن د

پیشددرو انسددانیت ،نوشددته

محمدتقی جعفدری تبر یدزی؛ جایگداه اهدل بیدت در جهدان آفدر ینش ،نوشدته علدیاکبدر بابدازاده و
اسرار خاندان آل محمد ،نوشته سلیم بن قیس هاللی؛
 .2دستهای دیگدر کده بده سرگذشدت ایشدان بده طدور مختصدر پرداختدهاندد .مطالدب آنهدا از
قرار ذیل است:
الف) در برخی کتب تار یخی برای امام حسین
منابعی که تعداد فرزندان امام حسین

شش فرزند ذکر شده است.

را شش تن ذکر کردهاندد کده ترتیدب ایدن اسدامی

بدین قرار است :علی ابن الحسین اکبر ،علی ابن االحسین اصغر ،جعفر ،عبدداهلل ،سدکینه
و فاطمه

.

شیخ مفید در االرشاد و ابن شهر آشوب در مناقب آوردهاند:
و کان الحسی

ستة اوالد :عل اب الحسی اال کبر قت مع ابیه بالطف...؛ (مفیید،

135/2 :1413؛ ابن شهر آشو  ،بیتا)123/4 :

کربال کشته شد. ...

ب) در دستهای دیگر از منابع ،تعداد فرزنددان امدام حسدین

را نده تدن ذکدر کدردهاندد کده

 .1دستهای نه تن را اینچنین نام بردهاند :علی اکبر ،علی اوسط ،علدی اصدغر ،محمدد،
عبداهلل ،جعفر ،ز ینب ،سکینه و فاطمه( .اربلی)5/2 :1427 ،
 .2دستهای دیگر از منابع نیدز نده فرزندد را بده ایدن صدورت ندام بدردهاندد :علدی اکبدر شدهید،
عل د د دی اوسد د ددط ،عل د د دی اصد د ددغر ،محمد د ددد ،عبد د ددداهلل ،جعفدد ددر ،سد د ددکینه ،فاطمدد دده ،ز یند د ددب.

در منابع تاریخی

درباره ذکر ترتیب این اسامی اختالف است:

احواالت حضرت رقیه

و همانا برای حسین

شش فرزند بود :علی ابن الحسین اکبر که به همراه پدر در
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(ابنشهرآشوب)77 :1376،
) دستهای دیگر از منابع ،ده نفر را به این ترتیدب ندام بدردهاندد :علدی اکبدر ،علدی اصدغر،
عبددداهلل ،جعفددر ،ابددراهیم ،محمددد ،فاطمدده ،سددکینه ،ز ینددب ،ام کلثددوم .نیددز م دیگو ینددد« :از
فرزندانش جز ز ین العابدین

و فاطمه و سکینه و رقیده بداقی نماندد( ».ابدن فندد :1385 ،

)350-349/1
د) ب دهجددز ای دن اسددامی ،فرزندددان دیگددری در برخ دی نقددلهددای نددادر ،بدده امددام حسددین
منسددوبانددد ،از قبیددل :عمددرو (ابددن حیددون448 /5 :1409 ،؛ دینددور ی،)261-259 :1368 ،
اب ددوبکر( 1اب ددن مهن ددا ،)266 :1379 ،ز ید دد و حم ددزه (اب ددن ش ددهر آش ددوب .)113 /4 :1376،در
اینباره یکی از محققان مینویسد« :احتمال تصحیف یا اشتباه با فرزنددان امدام حسدن
و نیز تعدد نام برخی فرزندان ،بسیار است( ».محمدی ر ی شهری)149 /1 :1391 ،
پس از تحقیق و بررسی به نظر مدیرسدد ندام اصدلی حضدرت ،فاطمده بدوده باشدد؛ چدون از
یک سو امام حسین

بده ندامهدای پددر و مدادر خدو یش یعندی علدی و فاطمده عالقده بسدیار ی

داشددت کدده همدده فرزندددان پسددر خددود را عل دی (عل دی اکبددر ،عل دی اوسددط ،عل دی اصددغر) و همدده
دختران خود را فاطمه مینامید و از سدوی دیگدر ،ندام رقیده در مندابع تدار یخی بسدیار انددک بده
چش ددم مد دیخ ددورد .از ای ددنرو ن ددام دخت ددر خردس ددال ام ددام حسد دین
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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فاطم دده ب ددوده و م ددادرش

اماسحا دختر طلحةابن عبداهلل تیمیه است؛ همچنان که اربلی مینو یسد:
 ...و فاطمنننة بنننن الحسنننی و امهنننا ام اسنننحا بنننن طلحنننة بننن عبنننلاه تیمینننه.

(اربلی)250 /2 :1427،

شیخ عباس قمی میگو ید:
 ...و فاطمدده دختددر حس دین و مددادرش ام اسددحا دختددر طلحددةبنعبددداهلل تیمی ده.

(قمی)462/1 :1379 ،

ش دیخ مفی دد در االرشدداد در بدداره مددادر ایشددان آورده اسددت کدده پ دیشتددر همسددر امددام حسددن
مجتبی

بود و پس از شهادت ایشان و به وصیت امام حسن

بده عقدد امدام حسدین

 .1در سرالسلسلةالعلو یة ص 30آمده است که و ی در کودکی و قبل از شهادت پدر از دنیا رفته است.

در آمد( .مفید)138/2 :1413 ،
وال



حضر

درباره سال و محل والدت این حضرت در منابع تدار یخی چیدزی بده ثبدت نرسدیده ،مگدر
در یک مورد که والدت ایشان را بین سال پنجداه و هفدت و پنجداه و هشدت هجدری در مدینده
ذکر کرده است( .ربانی خلخالی)219 :1379 ،
س حضر



درباره سن حضرت نیز در منابع تار یخی اختالف دارند که از این قرار است:
 .1بعض د د دیهد د ددا ایشد د ددان را سد د دده سد د دداله معرف د د دی کد د ددردهاند د ددد (طر یحد د دی ،ب د د دیتد د ددا136 :؛
شاهعبدالعظیمی )179 :1411 ،و سال والدت ایشان را سال  58میدانند.
 )2برخدی چهدار سداله دانسدتهاندد (طبدری )179 /2 :1426 ،و سدال  57را سددال والدت
ایشان میدانند.
پددس از عمدداد الدددین طبددری در کتدداب کامددل بهددایی ،مالحس دین واع د کاشددفی در کتدداب
روضةالشددهدا _ کدده نسددبت بدده کامددل بهددایی کتدداب ضددعیفتری اسددت _ مطالددب طبددری را بددا
تفصیل بیشتری مطرح مدیکندد؛ امدا همچندان ندامی از کدودک نمدیبدرد و او را چهدار سداله ذکدر
محمدی ر ی شهری)149 /1 :1391 ،
با توجه به این که منابع ذکر شدده در مدورد دوم قددیمیتدر هسدتند و کامدل بهدایی مر بدوط بده
حضرت در زمان وفات چهار ساله بوده است.
ذکرنا رقیه رمنابعتار خی 

درباره ذکر نام رقیه در منابع تار یخی چهار مورد وجود دارد:
 )1در قرن دوم ،شخصی به نام سیفبنعمیره نخعی از اصدحاب برجسدته امدام صداد
و امام کاظم

قصیدهای ز یبا سروده است که در آن به طور صر یح نام رقیه آمده است:

در منابع تاریخی

قددرن هشددتم و روضددة الشددهدا مر بددوط بدده قددرن ده هجددری اسددت ،بدده ای دن نتیجدده م دیرس دیم کدده

احواالت حضرت رقیه

کرده و محل وفاتش را کوشدک (کداخ) یز یدد مدیداندد (واعد کاشدفی سدبزوار ی87 ،1372 ،؛
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و س ددکینة عنه ددا الس ددکینة فارق ددت

لمدد د د د د د د د د د د د د د ددا ابتدد د د د د د د د د د د د د د دددیت...

و رقی د د د دة ر الحسد د د ددود لضد د د ددعفها

و غدددا لیعددذرها الددذی لددم یعددذر...

1

 .2صاحب کتاب انوار المجالس در بحث خرابه شام میگو ید:
تذکرت غربناء خرابةالشنام ،او لنم یکن اهن البین النذن هنم خینر االننام غربناء فن
؟ (ارجستانی)160 :1374،
خرابه الشام؟ او لم تک سکینه و رقیه طفلت الحسی

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

 .3در کتاب االیقاد با صراحت نام کودک را رقیه و سن او را سه ساله آورده است:
کان للحسی

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

ثالث سنی  ،و کان

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

 )4در کتاب شعشعة الحسینی آمده 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 ز ینب یا

سکینه بوده باشد( .یزدی خراسانی ،بیتا)171 /2 :
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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در ر یاض االحزان آمده است که اسم آن دختر فاطمه بود( .قزو ینی)306 :1305 ،
در اکثر مندابع آمدده اسدت کده ندام رقیده در کتداب کامدل بهدایی نوشدته شدده اسدت ،ولدی تدا
آنجا که نگارنده تحقیدق کدرده ،در کتداب یادشدده ،ندام رقیده وجدود نددارد .مدتن کامدل بهدایی

اینچنین است:
در حاو یده آمدد کده زندان خانددان نبدوت در حالدت اسدیری ،حدال مدردان کده در کدربال
 .1آرامددش از سددکینه جدددا شددد ،چددون او از امددام خودجدددا گردی دد .رقی ده کس دی بددود کدده حسددودان بددرای ضددعف و
ناتوانیاش دل سوزاندند .این عده فردای قیامت مجبورند که عذر خواهی کنند ،هدر چندد هدیچ عدذر ی بدرای
آنهددا وجددود ندددارد .حضددرت ام کلثددوم نی دز هددر لحظدده صددورت اشددکآلددودش را بددا پارچددهای پدداک م دیکنددد .مددن
هیچگاهام کلثوم و سکینه و رقیه را فراموش نمیکنم که برای امام حسین با آه و ناله و حسرت گر یه میکردندد.
ای سادات و موالی من! سیفبن عمیره بند غالم حیدر ،قنبر است( .بدوانی)388 /1 :1380 ،

شهید شده بودند ،بدر پسدران و دختدران ایشدان پوشدیده مدیداشدتند و هدر کدودکی را
وعدهها میدادند که پدر تو به فالن سفر رفته باز مدیآیدد .تدا ایشدان را بده خانده یز یدد

آوردند .دخترکی بود چهارساله ،شبی از خواب بیدار شد و گفت :پدر مدن حسدین
کجاست؟ این ساعت او را به خدواب دیددم؛ سدخت پر یشدان بدود .زندان و کودکدان
جمله در گر یه افتادند و فغدان از ایشدان برخاسدت .یز یدخفتده بدود ،از خدواب بیددار

شد و از ماجرا سؤال کرد .خبر بردند که ماجرا چنین است .آن لعین در حال گفت:
ّ
بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند .پس آن سر مقدس را بیاوردند و در کنار آن
دختددر چهارسدداله نهادنددد .پرس دید :ای دن چیسددت؟ گفتنددد :سددر پدددر توسددت .دختددر
بترسید و فر یاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد( .طبری،
)179/2 :1426

همچنین برخی منابع از ذکر نام رقیده در لهدوف سدید بدن طداووس خبدر دادهاندد ،ولدی ندام
رقیه در متن عربی (چاپ هفتم )1385 ،این کتاب دیده نمیشود ،بلکه در ترجمده فارسدی
محمدطاهر دزفولی آمده است.
وفا حضر



درباره وفات آن حضرت ،همه منابع اتفا نظدر دارندد و سدال وفدات ایشدان را صدفر سدال
 61هجری نوشتهاند .اما این که در کدام روز از ماه صفر ،محل اختالف است:
)34
 .2دستهای نیز ده صفردانستهاند( .ربانی خلخالی)219 :1379 ،
حضرت به زمان مشخصی اشاره نشده اسدت .بندابراین مدیتدوان گفدت وفدات ایشدان در مداه
صفر سال  61هجدری بدوده ،ولدی در بداره ایدنکده در کددام روز از مداه صدفر ،بده خداطر غیرمعتبدر
بودن هر دو دیدگاه ،تار یخ دقیقی در دست نیست.

در منابع تاریخی

ولی بر اساس تحقیقات نگارنده ،در منابع تدار یخی معتبدر در بداره تدار یخ دقیدق وفدات آن

احواالت حضرت رقیه

 .1دستهای از منابع ،روز وفات حضرت را پنجم صفر ذکر کدردهاندد( .نیشدابور ی:1389 ،
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محلوفا حضر



درباره محل وفات حضرت دو دیدگاه وجود دارد:
 .1برخی منابع محل وفات حضرت را خرابه شام ذکر کردهاند:
 ...منقول است که طفلی از حضرت امام حسدین

در خرابده شدام ،از دیددن سدر

پدر بزرگوارش ،از دنیا رفت ( . ...یزدی خراسانی ،بیتا171 /2 :؛ ارجستانی)161 :1374 ،

 .2دستهای دیگر از منابع ،محل وفات حضرت را خانه یز ید بیان کردهاند:
روای دت شددده کدده وقت دی آل اهلل و آل رسددول او در شددهر شددام بددر یز ی دد واردشدددند ،و ی
خانهای را به آنها اختصاص داد و آنها در آن ،به سوگوار ی پرداختند ( . ...طریحی،
بیتا136 :؛ طبری)179 /2 :1426 ،

به نظر میرسد از آنجا که منابع ذکر شده در دیدگاه دوم به سبب قددیمیتر بدودن اعتبدار
بیشتری دارند ،پس محل وفات حضرت خانه یز ید است.
چگونگیوفا حضر



اما درباره چگونگی وفات نیز دو دیدگاه وجود دارد:
 .1بالفاصله با دیدن سر بر یده پدر جان داد:
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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 ...سری دید در آن طبق نهاده ،آن سر را بر داشت و نیک در آن نگر یست .سر پددر

خود را بشناخت .آهی از سینه برکشید و رو ی در رو ی پدر مالید و لب خود بر لدب
و ی نهاد و فی الحال ،جان شیر ین بداد( .طریحی ،بیتا136 :؛ واع کاشفی سبزواری،

)389 :1382

 .2چند روز پس از دیدن سر بر ید پدر از دنیا رفت( .طبری)179 /2 :1426 ،
در هر دو دیدگاه ،مربوط به قرن ششم و هشتم هجری هستند ،ولدی از آنجدایی کده منبدع
ذکدر شددده در دیددگاه دوم قدددیمیتددر اسددت ،میتددوان گفددت حضددرت رقیده

چنددد روز بعددد از

دیدن سر بر یده پدر وفات کرده است.
بنابراین وفات حضرت ،ماه صفر سال  61هجری ،در خانه یز ید و چند روز بعد از دیددن

سر بر ید پدربزرگوارش بود.
مدف حضر



سید محسن امین درباره مدفن ایشان مینو یسد:
رقیةبن الحسی

ینسنب الیهنا قبنر و مشنهل منزور بمحلنةالعمارة من دمشن ،اه

رقیه دختر حسدین

قبدری بده او منسدوب اسدت و مشدهدی کده در محلده العمداره

اعلم؛ (امین)34 /7 :1403 ،

دمشق ز یارتگاه است .خدا به درستی آن آ گاهتر است.

نخسددتین سددندی کدده دربددار قبددر کنددونی حضددرت رقی ده در دسددت اسددت ،بدده بدده کتدداب
تسلیةالمجالس در قرن دهم هجری بازمیگردد که به طور صر یح نام رقیه را نیاورده است:
در شهر دمشق شام ،در بخدش شدرقی مسدجد اعظدم شدهر ،خرابدهای را دیددم کده در

گذشته ،مسجد بوده و بر سن نوشته در آن ،نام پیامبر

و خاندانش و امامدان

دوازدهگانده نوشدته شددده بدود و پددس از آن ،چندین نوشددته بدود« :ایدن قبرخدانم ملکدده،
دختر حسین بن امیرالمؤمنین

است( .حائری کرکی)93 /2 :1383،

منابع تار یخی که درباره مدفن آن حضرت مطالبی آوردهاند ،به ترتیب ،عبارتند از:
 ...برخی شامیها به من خبر دادند که برای خانم رقیه ،دختر امدام علدی _ کدرم اهلل

احواالت حضرت رقیه

 .2کتاب فارسی منتخب التوار یخ ،مربوط نیمه اول قرن چهاردهم ،مزار ذکر شده در مورد

در منابع تاریخی

 .1کتاب نور االبصار مربوط به قرن سیزدهم ،در این باره مینو یسد:
وجهه _ در دمشق شام آرامگاهی هست که زمانی به دیوارهدای قبدرش آسدیب وارد

شد ( . ...شبلنجی)195 :1308 ،

اول را متعلق به رقیه بنت الحسین

معرفی نموده است( .خراسانی ،بیتا)388 :

بنابراین مدفن آن حضرت در شهر دمشق شام قرار دارد.
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نتیجه 

این اثر پس از بررسی در منابع تار یخی به این نتیجده رسدیده اسدت کده حضدرت رقیده
فرزنددد امددام حسدین

امددام سددوم شدیعیان اسددت .نددامش فاطمدده ،مددادرش ام اسددحا دختددر

طلحددة بددن عبددداهلل تیمی ده بددوده اسددت .ایشددان در سددال  57هجددری بدده دنیددا آمددده و در واقعدده
عاشورا ،چهار سال داشته است.
درباره نام رقیه در منابع تار یخی معتبر ،ذکر این نام به چندین دهه بعدد از واقعده عاشدورا
برمیگردد .با توجه به تحقیقات به عمل آمده توسط نگارنده ،نام رقیه در مندابع تدار یخی در
چهار مورد ذکر شدده اسدت .تدار یخ وفدات حضدرت ،مداه صدفر سدال  61هجدری قمدری اسدت؛
امدا در بداره روز آن ،دو دیددگاه مطدرح بددوده کده بدده دلیدل غیدر معتبددر بدودن هددر دو دیددگاه ،تددار یخ
دقیقی از روز وفات حضدرت در دسدت نیسدت .در بداره محدل وفدات ایشدان ،خانده یز یدد مدورد
پذیرش است و وفات آن حضرت چند روز بعدد از دیددن سدر بر یدده پددر اتفدا افتداده اسدت.
همدده منددابع تددار یخی در بدداره مدددفن حضددرت اتفددا نظددر دارنددد و آن را در شددهر دمشددق شددام
میدانند.

سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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منابع 

_ ابددن حی دون ،نعمددانبددن محمددد ( ،)1409شددرح األخبددار ف دی فضددائل األئمددة األطهددار

 ،قددم،

جامعه مدرسین.
_ ابن ز ید بیهقی (ابن فند ) ( ،)1385لبداب االنسداب و االلقداب و االعقداب ،قدم ،کتابخانده
آیت اهلل مرعشی.
_ ابن شهر آشوب ( ،)1376المناقب ،بیجا ،المکتبة الحیدر یه.
_ ابن طاووس ،علی ( ،)1385اللهوف علی قتلی الطفوف ،قم ،انتشارات مؤمنین.
_ ابن مهنا ،احمدبنمحمد ( ،)1379التدذکرف فدی االنسداب المطهدرف ،قدم ،کتابخانده آیدت اهلل
مرعشی.
_ ابنشهر آشوب (بیتا) ،المناقب آل ابی طالب ،بیروت ،انتشارات داراالضواا.
_ ابومخنف ،لوطبن یحیدی بدن سدعید ( ،)1367مقتدل ابدی مخندف (وقعدة الطدف) ،بدیجدا،
مؤسسه نشر اسالمی.
_ اربلد دی ،علد دیب ددن ابد دی الف ددتح ( ،)1327کش ددف الغمد دة فد دی معرفةاالئم دده ،بد دیج ددا ،مکتبد دة
الحیدر یه.
_ ارجستانی ،محمدحسین ( ،)1374انوار المجالس ،تهران ،اسالمیه.
احواالت حضرت رقیه

_ امین ،سید محسن ( ،)1389تقو یم شیعه ،قم ،انتشارات دلیل ما.
_ امین ،سید محسن ( ،)1403اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.
_ بابازاده ،علی اکبر ( ،)1388جایگاه اهل بیت

در جهان آفر ینش ،قم ،بینا.

_ جعفددری تبر ی دزی ،محمدددتقی ،)1380( ،امددام حس دین

شددهید فرهن د

پیشددرو انسددانیت،

مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی،
_ ح ددائری ،محمدمه دددی ( ،)1383مع ددانی الس ددبطین :فد دی اح ددوال الحس ددن و الحسد دین

تهران ،صبح صاد .
_ حیدر ی قاسمی ،محمد ( ،)1378کتابشناسی عاشورا ،تهران ،انتشارات اطالعات.

،

در منابع تاریخی

_ بدوانی ،عبدالقادر ( ،)1380منتخب التوار یخ ،بیجا ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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_ خراسانی ،مال هاشم (بیتا) ،منتخب التوار یخ ،تهران ،انتشارات علمی اسالمیه.
_ دینورى ،ابدو حنیفده احمدد بدن داود ( ،)1368األخبدار الطدوال ،تحقیدق :عبددالمنعم عدامر،
قم ،انتشارات رضی.
_ ربانی خلخالی ،علی ( ،)1377ستاره درخشان شام ،قم ،مکتب الحسین

.

_ شاه عبدالعظیمی ،محمدعلیبن محمد ( ،)1411االیقاد فی وفیات النبدی و الزهدرا و االئمدة

اجمعین ،قم منشورات فیروز آبادی.
_ شبلنجی (مؤمن) ( ،)1308نور االبصار ،قم ،الشر یف الرضی.
_ طبری ،حسنبنعلی ( ،)1426کامل بهایی ،قم ،مکتبة الحیدر یه.
_ طر یحی ،فخرالدین (بیتا) ،المنتخب ،بیروت ،بینا.
_ قزو ینی ،محمدحسن ( ،)1305ر یاض االحزان و حدائق االشجان ،تهران ،بینا.
_ قمی ،شیخ عباس ( ،)1338منتهی اآلمال ،چاپ افست اسالمیه ،بی نا.
_ قمد دی ،شد دیخ عب دداس ( ،)1379ترجم دده نف ددس المهم ددوم ،ق ددم ،انتش ددارات مس ددجد مق دددس
جمکران.
_ محمدددی ر ی شددهری ،محم ددد و همکدداران ( ،)1391ش ددهادتنامدده ام ددام حسددین

 ،قددم،

مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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_ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( ،)1413االرشاد فدی معرفدة حجدج اهلل علدی العبداد ،قدم،
انتشارات کنگره شیخ مفید.
_ نظری منفرد ،علی ( ،)1387واقعه کربال ،قم ،انتشارات جلوه کمال.
_ نیشابور ی ،عبدالحسین ( ،)1389تقو یم شیعه ،قم ،انتشارات دلیل ما.
_ واع کاشفی سبزوار ی ،مال حسین ( ،)1382روضةالشهداا ،قم ،نو ید اسالم.
_ یزدی خراسانی ،محمدجواد (بیتا) ،شعشعة الحسینی ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.

