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هجرت تاریخی امام حسین
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از مدینده تدا کدربال ،بدا همراهدی جمعدی از اهدل بیدت

انجددام گرفددت کدده زنددان و فرزندددان امددام حسددین
حسین

1

از آن جملدده بودنددد .یکددی از فرزندددان امددام

که در این حرکت الهی حاضر بود و عالوه بر رندج سدفر کدربال ،محندت سدفر شدام را

نیز به دوش کشدید ،حضدرت رقیده

اسدت 2.ایدن دختدر سده سداله 3کده بده فاطمده صدغرا نیدز

معدروف اسدت ،4برجسدتهترین حضدور خدود را در دوران پدس از شدهادت امدام حسدین
ایام اسارت شدام تجربده نمدود؛ ایدامی کده از سدختترین روزگدار خانددان اهدل بیدت

و در
بدود و

مصیبتها و سختیها بسیاری بر ایشان وارد شد.
امددا آنچدده در بدداره ایددن شخصددیت ارزشددمند کمتددر مددورد توجدده قددرار گرفتدده اسددت ،رسددالت
ایشان در قیام امام حسین

است .این که در کندار نقشدی کده بده عندوان دختدر امدام

ایفدا

کرد ،چه رسالت دیگری بر عهده داشدت و تدأثیر ایشدان در گسدترهای فراتدر از حادثده کدربال چده
بود؟
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بود و حضور پر احسداس

روشن است که نقش ایشان در بعد عاطفی ماجرا بسیار پر رن
ّ
و تأثیرگددذار ایشددان در شددام ،موجددب تددأثر دوسددت و دشددمن گردیددد؛ امددا دختددر امددام حسددین

عددالوه بددر نقددش خددانوادگی ،کددارکرد سیاسددی نیددز داشددت و بددا ابددراز احسدداس معصددومانه خددود،
موجب علنی شدن مظلومیت امام حسین
امام حسین

گردید .به واقع ،رفتدار و گفتدار ایشدان در رثدای

موجب شد آشکار شدن مظلومیدت سیدالشدهدا

در واقعده کدربال و اثبدات

حقانیت حضرت در برابر دشمن گردید.
به بیان دیگر ،نقش حضرت رقیه در مداجرای عاشدورا تنهدا نقشدی عداطفی نبدود کده بدا
ابراز عالقه دختری خردسال به پدر شهیدش ّ
تجسدم پیددا کندد ،بلکده رسدالتی حماسدی بدود
کدده بددا برشددمردن ظلددم و شددقاوت دشددمنان و اعددالن مظلومیددت و بی گندداهی امددام حسددین

،

چهدر کر یدده و منفدور دسددتگاه یز یددد را بدر همگددان آشدکار کددرد؛ بدده گوندهای کدده دشدمنی را کدده بدده
عملکرد خود در به شهادت رساندن امام حسین

افتخار میکدرد ،مجبدور بده عدذرخواهی

و ابددراز پیشددمانی نمددود؛ چنددان کدده وقتددی سددر مبددارک امددام حسددین

در پددیش روی یز یددد قددرار

گرفت ،او با سرودن اشعاری 1از کشته شددن حضدرت حوشدحال شدد ،امدا وقتدی از وضدعیت
ّ
رقتبدار کداروان اسددرا آ گداه گردیدد و بددا افشداگریهای خاندددان امدام رسدوا شددد ،از قتدل امددام
حسین
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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برائت جست و از کرد خود اظهار پشیمانی کرد و به خدانواد خدود اجدازه داد سده

روز برای امام حسین

سوگواری کنند.

در واقددع ،حضددرت رقیدده

2

رسددالتی کدده امددام سددجاد

و حضددرت زینددب

گرفته بودند را تکمیل کرد و بدا اظهدار دلددادگی خدود بده امدام حسدین

بدده عهددده

و خلدق صدحنههای

دادخواهی ،به مأموریت ایشان برای افشا نمودن چهره پلیدد دشدمن جلدو بیشدتری بخشدید
و حقانیت امام

را برای همیشۀ تاریخ جاودانه ساخت« :ثبت است بر جریده عالم دوام

ما»...
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اینددک ،دختددران شددهیدان نیددز مددیتواننددد بددا الگددو قددرار دادن حضددرت رقیدده

 ،نددام و یدداد

پدران خود را زنده نگاه دارند و آرمانی را که پددر شهیدشدان بدا خدون خدود آبیداری نمودندد ،بدا
رفتار و گفتار صحیح خود بارور سازند؛ بدین گونه که با بهره گیری از مدنش حضدرت رقیده
در اعددالن مظل ددوم و افش ددای ظددالم ،حقانی ددت راه ش ددهیدان را نشددان دهنددد و چهددره فریبنددد
دشمنان را بر مال سازند و غبار ابهام را از ذهن و باور جوانان بزدایند.
رواگشتهحاجا مابارقیه 

دکتر مجتبی رحماندوست

روا گشد د ددته حاجد د ددات مد د ددا بد د ددا رقی د د ده

مد ددن و دسد ددت و دامد ددان تد ددو یدد دا رقیدد ده

در آغ د د ددوش باب د د ددا ،در آغ د د ددوش عم د د دده

چد دده شد ددبها شد ددنیدی تد ددو الال رقی د ده

مد د ددن از کد د ددودکی آشد د ددنای تد د ددو بد د ددودم
پد د دددر مد د ددینشد د ددانده تد د ددو را رو ی زاند د ددو

کند ددون در خرابد دده چد ددرا رو ی خاشد دداک
تد ددو تکد ددرار زهراید ددی و ضد ددرب سد د دیلی
چرا شانههایت کبود است و زخمی؟

و مشدد د ددق شدد د ددبم ،آب ،بابدد د ددا ،رقید د د ده
نوازشد د د ددگرت دسد د د ددت زهد د د ددرا رقی د د د ده

نشسد ددتی تد ددو افسد ددرده ،تنهد ددا ،رقیدد ده؟

شدد ددده نیلگدد ددون رو ید د دت آید د دا؟ رقید د ده
ز شد د د ددال دشد د د ددمن؟ مبد د د ددادا رقی د د د ده

لب د ددت بوس د دده گ د دداه پ د دددر ب د ددود و عم د دده

ت د د ددو و تاز یان د د دده ب د د دده لبه د د ددا؟ رقید د د ده

شد ددنیدم کد دده بد ددا دی د ددن زخد ددم ز یند ددب

فروبسد د ددتهای لد د ددب ز شد د ددکوی رقی د د ده

همددان دم کدده افتددادی از رو ی محمددل

تد د ددو را هرکد د دده دارد دگد د ددر غد د ددم ند د دددارد

1

شکسددت آن زمددان بغ د

گلهددا رقی ده

مد د ددن و دامندد ددت ،جدد ددان بابدد ددا ،رقید د ده
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