
 
 
 
 
 
 

 حسینی معارف از هایی نکته
عاش راقیا  ررقیهحضر رسال 

 1(گلستانی) مردانی مهدی دکتر
 بیدت اهدل از جمعدی همراهدی بدا کدربال، تدا مدینده از حسین امام تاریخی هجرت

 امددام فرزندددان از کددیی بودنددد. جملدده آن از حسددین امددام فرزندددان و زنددان کدده گرفددت انجددام
 را شدام سدفر محندت کدربال، سدفر رندج بر عالوه و بود حاضر الهی حرکت این در که حسین

 نیدز اصدغر فاطمده بده کده  3سداله سده دختدر ایدن 2اسدت. رقیده حضدرت کشدید، دوش به نیز
 در و حسدین امدام شدهادت از پدس دوران در را خدود حضدور ترین برجسدته ،4اسدت معدروف

 و بدود بیدت اهدل خانددان روزگدار ترین سدخت از کده ایدامی نمدود؛ تجربده شدام اسارت ایام
 .شد وارد ایشان بر بسیاری ها سختی و ها مصیبت

 رسددالت اسددت، گرفتدده قددرار وجددهت مددورد کمتددر ارزشددمند شخصددیت ایددن دربدداره چدده آن امددا
 ایفدا امدام دختدر عندوان بده کده نقشدی کندار در که این .است حسین امام قیام در ایشان
 چده کدربال حادثده از فراتدر ای گسدتره در ایشدان تدأثیر و داشدت عهده بر دیگری رسالت چه کرد،
 بود؟

                                                   
 (mardani1400@gmail.com) اسالمی علوم پژوهشکده استادیار. 1

ند   ابن .2  امدام یبدرا هیرق نام به یدختر از نهیسک و فاطمه کنار در االنساب، لباب کتاب در (  565 م) یهقیب ف 
 .355ص االنساب، لباب نک: است. کرده ادی نیحس

 .101ص ،2  نیالسبط یمعال نک: است. شده زده رقم سال سه ایشان شریف سن ،ها گزارش برخی در .3
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عد در ایشان نقش که است روشن  احسداس پر رحضو و بود رن  پر بسیار ماجرا عاطفی ب 
 حسددین امددام دختددر امددا گردیددد؛ دشددمن و دوسددت تددأّثر موجددب شددام، در ایشددان گددذارتأثیر و

 خددود، معصددومانه احسدداس ابددراز بددا و داشددت نیددز سیاسددی کددارکرد خددانوادگی، نقددش بددر عددالوه
 رثدای در ایشدان گفتدار و رفتدار واقع، به گردید. حسین امام مظلومیت شدن علنی موجب

 اثبدات و کدربال واقعده در سیدالشدهدا مظلومیدتشدن  آشکار دش موجب حسین امام
 د.یگرد دشمن برابر در حضرت حقانیت

 بدا کده نبدود عداطفی ینقشد تنهدا عاشدورا مداجرای در رقیه حضرت نقش دیگر، بیان به
 بدود حماسدی رسدالتی بلکده کندد، پیددا تجّسدم شهیدش پدر به خردسال یدختر عالقه ابراز
 ،حسددین امددام گندداهی بی و مظلومیددت اعددالن و دشددمنان شددقاوت و ظلددم برشددمردن بددا کدده

 بدده کدده را دشدمنی کددهای  گونده بدده کددرد؛ آشدکار همگددان بدر را یزیددد دسددتگاه منفدور و کریدده چهدر 
 عدذرخواهی بده مجبدور کدرد، می افتخار حسین امام رساندن شهادت به در خود عملکرد

 قددرار یزیددد روی پددیش در حسددین مامددا مبددارک سددر وقتددی کدده چنددان نمددود؛ پیشددمانی ابددراز و
 وضدعیت از وقتدی امدا ،حوشدحال شدد حضدرت شددن کشته از 1اشعاری سرودن با او گرفت،
گداه اسددرا کداروان بدار رّقت  امددام قتدل از ،شددد ارسدو امدام خاندددان های افشداگری بددا و گردیدد آ

 سده ادد اجدازه خدود خدانواد  به و کرد پشیمانی اظهار خود کرد  از و جست برائت حسین
 2کنند. سوگواری حسین امام برای روز

ینددب حضددرت و سددجاد امددام کدده رسددالتی رقیدده حضددرت واقددع، در  عهددده بدده ز
 یها صدحنه خلدق و حسدین امدام بده خدود دلددادگی اظهدار بدا و کرد تکمیل را بودند گرفته

 بخشدید بیشدتری جلدو  دشدمن پلیدد چهره نمودن افشا برای ایشان موریتأم به دادخواهی،
 دوام عالم جریده بر است ثبت» ساخت: جاودانه تاریخ همیشۀ برای را امام حقانیت و

 «ما...
                                                   

کندون شددند، کشدته بددر جن  در که من لهیقب بزرگان کاش یا .1  و رهایشمشد زدن از را خدزر  لدهیقب یزار و بودندد ا
 هدا نیا بزرگدان مدا مریدزاد! دسدت دیزی یا گفتند: می و زدند می ادیفر فرح شدت از هنگام آن رد دند!ید می ها زهین
 .(214/الملهوف) شد. سر سربه و میکشت بدر در کشتگانمان یجا به را

 .8/112 :البدایه و النهایه ؛5/464 :یتاریخ طبر ؛222 /انساب االشراف نک: .2
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 یدداد و نددام ،رقیدده حضددرت دادن قددرار الگددو بددا تواننددد مددی نیددز شددهیدان دختددران اینددک،
 بدا نمودندد، آبیداری خدود خدون بدا شهیدشدان پددر که را آرمانی و دارند نگاه زنده را خود پدران
 رقیده حضدرت مدنش از گیری بهره با که گونه نیبد سازند؛ بارور خود صحیح گفتار و رفتار

 فریبندددد  چهدددره و دهندددد نشدددان را شدددهیدان راه حقانیدددت ظدددالم، افشدددای و مظلدددوم اعدددالن در
  بزدایند. جوانان باور و ذهن از را ابهام غبار و سازند مال بر را دشمنان

وا هیرقباماحاجا گشتهر
 1سترحماندو یمجتب دکتر

 هیددددددرق بددددددا مددددددا حاجددددددات گشددددددته روا
 

 هیدددددرق ایددددد تدددددو دامدددددان و دسدددددت و مدددددن 
 بدددددددودم تددددددو یآشدددددددنا یکددددددودک از مددددددن 

 
 هیددددددددرق، بابددددددددا، آب، شددددددددبم مشددددددددق و 

 عمددددددده آغدددددددوش در، بابدددددددا آغدددددددوش در 
 

 هیددددرق الال تددددو یدیشددددنها  شددددب چدددده 
 زانددددددو یرو را تددددددو نشددددددانده مددددددی پدددددددر 

 
 هیددددددددرق زهددددددددرا دسددددددددت نوازشددددددددگرت 

 شدددداکخا یرو چددددرا خرابدددده در کنددددون 
 

 ؟هیدددددرق، تنهددددا، افسددددرده تددددو ینشسددددت 
 یلیسددددد ضدددددرب و یدددددیزهرا تکدددددرار تدددددو 

 
 هیددددددرق ا؟یددددددآ تیددددددرو لگددددددونین شددددددده 

 ؟یزخم و است کبود تیها شانه چرا 
 

 هیددددددددرق مبددددددددادا؟ دشددددددددمن شددددددددال  ز 
 عمددددده و بدددددود پددددددر گددددداه بوسددددده لبدددددت 

 
 هیدددددددرقهدددددددا؟  لب بددددددده اندددددددهیتاز و تدددددددو 

 محمددل یرو از یافتدداد کدده دم همددان 
 

 هیددرقهددا  گل بغدد  زمددان آن شکسددت 
 نددددبیز زخددددم دنیددددد بددددا کدددده دمیشددددن 

 
 هیددددددرق یشددددددکو ز لددددددبای  فروبسددددددته 

 ندددددددارد غددددددم دگددددددر دارد هرکدددددده را تددددددو 
 

 هیددددددرق، بابددددددا جددددددان، دامنددددددت و مددددددن 
  

                                                   
 .تهران دانشگاه اریدانش. 1




