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 ،از زنههان

ب رگوار ،معروف و پرنقش کربال و از محبوبترین و مقهربتهرین همسهران
امام حسین

و از زنهان نهامدار ،فاضهل و وفهادار عصهر خهود بهوده اسهت.

ای هن بههانوی ب رگههوار نسههبت بههه اباعبههداه

معرفههت و محبت هی خهها

داشت و همسرى وفادار و نیکو برای ان حضرت بود .اشعار و مرثیهههاى
بانو رباب در مصیبت اباعبداه

بیانگهر عظمهت شخصهیت و معرفهت

او بههه سیدالشهداسههت .وی عظمههت مقههام اباعبههداه را دریافتههه بههود و بههه
همههراه امههام حس هین

در کههربال حاضههر شههد تهها تمههام مص هیبتههها و درد و

رنجها را تحمل کنهد .پهس از بازگشهت بهه مدینهه ،مجلهس عه ادارى امهام

حسین

را بر پا کرد و تا یک سال بعد از واقعهۀ کهربال کهه حیهات داشهت،

حسین

دارفانی را ودا گفت و به موالى خود ملح شد.

همهههواره عه ه ادار بهههود .وی سهههرانجام یه هک سهههال پهههس از شههههادت امهههام

بررسه هی ویژگه هیه هها و مق ههام و من ل ههت رب ههاب

مهه ه ت ههرین مسه ه لۀ ایه هن

نوش هتار اسههت .همچن هین مس ه لۀ حضههور ایشههان در کههربال و پههس از واقع هۀ
عاشورا بررسی شده است .شیوۀ مورد استفاده برای انجام این پژوهش،

روش تحقیه ه ه ه ت ه ه ههاریخی _ توصه ه ه هیفی و روش گ ه ه ههرداوری اطالعهه ه ههات،
کتابخانهای است.

دواژهه ا :ربههاب

کلی
امام حسین .

 ،کههربال ،مههادر حضههرت عل هی اصههغر

 ،همسههر

 .1مدرس جامعة المصطفی العالمیئة ،نماینئدگی مشئهد؛ کارشناسئی ارشئد رشئته تئار یخ و تمئدن ملئل اسئالمی؛
نو یسند مسئول ()z.zahmatkesh1@yahoo.com

مقدمه
نبئئوغ ،علئئم و مهئئارتی خئئا

امئام حسئین

در اداره اوضئئاع سیاسئی اسئئالم داشئئت .از

اینرو در کربال با نقشهای صحیح و از مجرایطبیعئی ،شئروع بئه مبئارزه کئرد و در ایئن راه ،هئر

چیزی که در پیشرفت مقصودش مؤثر بود ،به کار بست .همراه آوردن و شرکت دادن زنان در
این نهضت عظیم دینی ،از جمله مؤثرترینعوامل پیشرفت هدف امام حسین

میرود؛ در حالی که اگر اباعبداهلل

به شمار

با عدهای از یاران و بستگانخود به کوفه میرفت و بئه

شئهادت مئیرسئید ،بالفاصئله دسئتگاههئای تبلیغئاتی بنئیامیئه بئا آمئادگی و تجهیزاتئی کئه
داشتند ،تمام پیشامدها را به سود خود توجیه میکردند و این امر موج

تبلیغات سوء بنیامیه ،این قیام را از جن هئای معمئولی میئان اعئرا

میشد مردم بر اثر

تلقئی کننئد و سئر و

صداها در اند زمانی پس از این واقع عظیم ،خاموششئود .در نتیجئه بنئیامیئه در کرسئی
سلطنت قرار میگرفت و بئر مبنئایمئرامخئود عمئل مئیکئرد؛ امئا حضئور بئانوان در ایئن قیئام،
اجازه این کار را به آنها نداد تا نقشه شومشان عملیشود.

در ای ئنجئئا ای ئن نکتئئه قابئئل تأمئئل اسئئت ک ئه امئئام حس ئین

م ئیخواسئئت از ای ئن راه و بئئا

شهادتش کار ی کند که با تبلی آن برای ابد ،دستگاه اموی را رسوا سازد و آیین ظلم و سئتم
آنان را محکوم کند .حدود هشتاد زن و کود در کربال حضور داشتند که ربا

از جمله

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

زنان عاشورایی است که در این واقعه ،داغ شیرخوار شش ماههاش حضرت علی اصغر

بن کع
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امیرالمؤمنین ،امام مجتبی و امام حسین

بر دلش ماند.
ربا

دختر «امرءالقیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کع

کل » شاعر بزرگعر

بن علیم بن جنا

بئن

و مادرش «هند الهنود» دختر «ربیع بن مسعود بن مضاد بن حصئن

بن علیم بن جنا » بوده که در واقع «جنا » جد اعال ی پدر ی و مادر ی حضرت

علئئئی اصئئئغر

اسئئئت .امئئئرء القئئئیس سئئئه دختئئئر خئئئود را در مدینئئئه بئئئه ازدوا حضئئئرت
در آو رد که ربئا

همسئر اباعبئدهلل

دختران اوست .بنابراین بررسی و شناخت و یژگیها و فضایل اخالقئی ربئا

یکئی از

بئه عنئوان

فرضی پژوهش پیش روست .بر اساس این فرضیه ،سؤاالتی مطئرح مئیشئود؛ پرسئشهایی
از قبیل این که ربا

از چه خاندانی است و نقش وی در واقعه کربال و پس از واقعه کربال

چگونه بوده است ،مورد بحث این پژوهشاند.

نسبحضر رباب 
ربا

دختر امرؤالقیس بن عدی است .پدرش از اعرا

عمر مسلمان شد .از مادر ربا
حصن بن کع

شام و نصرانی بود و در خالفئت

نیز با نام هنئد الهنئود دختئر ربیئع بئن مسئعود بئن مصئاد بئن

یاد شده است (امین.)446/6 :1421 ،

گفتنی است که این امرؤالقیس ،شاعر معئروف عئر

نسبت حضرت ربا

اینگونه است:

نیسئت .بنئا بئه نقئل ناسئخالتئوار یخ

ربابَّ،بن َّامرؤالقیسَّبنَّعدیَّبنَّجابرَّبنَّکع َّبنَّعلَّبنَّبرةَّبنَّثعلبّ َّبّنَّعمّرانَّ
بنَّاْلا َّبنَّقضاع (َّ.محالتی ،بیتا :جَّ)818 ،8

مرحوم فرهاد میرزا در کتا

زمان خالفت عمر بن خطا

قمقام روایت کرده است که عوف بن خارجئه مئزی گفئت :در

نزد و ی بودم .در ایئن هنگئام ،مئردی نئزد عمئر آمئد و خواسئت

مسلمان شود .عمر نام او را پرسید و او گفئت :مئن مسئیحی هسئتم و نئامم امئرؤالقیس کلبئی
ّ
اسئئت .عمئئر او را شئئناخت و علئئت اسئئالم آوردنئئش را پرسئئید .امئئرؤالقیس گفئئت :آمئئدهام بئئه
اسئئالم مشئئرف شئئوم و آدا

آن بی ئاموزم .بعئئد از ای ئن کئئالم بئئود کئئه مسئئلمان شئئد و حکومئئت

مسلمانان «قضاعه» که در شام بودند به او داده شد.

مادر هندالهنود میسون دختر عمرو بن ثعلبة بن حصین بن ضمضم اسئت و مئادر میسئون،
56 :1372؛ سئماو ی24 :1341 ،؛ حئئائری ،بئیتئئا262 :؛ طوسئی102 :1415 ،؛ طبئئری ،بئیتئئا:

 .)356 /4در هر حال خانواد حضرت ربا

مقام و منزلتی شایسته داشتهاند.
در بعضی نقلها ،نس

حضرت ربا

از اشراف و بزرگان عر

بوده و در نزد امام

چنین آمده است:

ر بّّابَّدختّّرَّامّّرؤَّالقّیسَّبّّنَّعّّدیَّبّّنَّاو َّبّّنَّجّّابرَّبّّنَّکعّ َّبّّنَّعلّمیَّبّّنَّهبّّلَّبّّنَّ

عبداهللَّبنَّکنانّ َّبّنَّبکّرَّبّنَّعّو َّبّنَّعّذرةَّبّنَّز یّدَّلتَّبّنَّرفیّدةَّبّنَّثّورَّبّنَّکلّ َّ.

بانوی باوفای کربال

دختر اوس بن حارثة بن الم طائی است (قاضی نعمان171-177 /3 :1404 ،؛ اصفهانی،

حضرت رباب

مادر ربا  ،هند الهنود ،دختئر ربیئع بئن مسئعود بئن مصئاد بئن حصئن بئن کعئ

اسئت.
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(عسقالنی855-855 /1 :1515 ،؛ امینَّ)557 ،5 :1538 ،

پدرحضر رباب 
امئئرؤ الق ئیس پئئدر حضئئرت ربئئا

معروف جاهلیت ،صاح

غی ئر از «امئئرؤا الق ئیس بئئن عئئابس کنئئدی» از شئئعرای

قصید معروف از معلقات سبعه است .او هشئتاد سئال پئیش

از بع ت از دنیا رفته بود (خراسانی ،بیتا.)243 :
برخی این روایت را که امرؤ القیس پدر ربا

حسین

باشد ،نسذیرفته و گفتهاند :ربا

همسر امام

دختر «انیف» است (رسولی محالتی .)560 :1412 ،البته این قئول نئادر اسئت و

بیشتر مورخان ،همان قول اول را ذکر کردهاند .به این روایت ،اشکاالتی نیز وارد کئردهانئد کئه
در اینجا ذکر میشود.
حضئئرت سئئکینه

در روز عاشئئورا حئئدود پئئانزده ی ئا چهئئارده سئئاله بئئوده اسئئت و در ای ئن

اختالفی نیست .اگر فئر

کنئیم حکومئت امئرؤ القئیس بئر مسئیحیان شئام در آخئر خالفئت

خلیف دوم باشد و همان هنگام نیز ربا

را به خواستگار ی حسین دعوت کرده باشند ،باز

 24سال پس از ازدوا به سکینه حامله شده است؛ مگر آن که اوالدی پیش از سکینه بوده

و فوت شده باشد ،در حالی که در اخبار ،نامی از آن نیست و باید گفئت بئین زفئاف و حمئل
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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فاصله بسیار بوده است (عمادزاده ،بیتا.)351 :
ا
در پاسخ به این اشکال باید گفت :اوال این مطل

را نمئیتئوان بئه عنئوان اشئکال مطئرح

کرد؛ ز یرا زنان بسیار ی بودهاند که در سالهئای نخسئتین ازدوا صئاح
ا
ا
بعئئدا خداونئئد بئئه آنئئان فرزنئئد عنای ئت کئئرده اسئئت .ثانی ئا شئئاید حضئئرت ربئئا
خواستگار ی امام حسین

و امیرالمؤمنین

فرزنئد نشئدهانئد و

هنگئئام

در سنین پایین بئوده و پئس از این کئه بئزرگ

شئئده ،زفئئاف و ازدوا صئئورت یافتئئه اسئئت .بئئا ایئن جئئوا  ،دیگئئر اشئئکالی وارد نمئیشئئود و
همان قول اکثر کت

و اربا

مقاتل به قوت خود باقی میماند.

یهایشخصیتی
ویژگ 
شواهد تار یخی ،گواهی روشن بر این است که حضرت ربا  ،بانو یی فرهیخته ،عالمه و

فاضله بوده که در نزد حضرت سیدالشهدا

جایگاهی واال داشته است.

صفدی در الوافی بالوفیات چنین مینگارد:

کان َّالربابَّمنَّأفضلَّالنسا َّوَّأجل نََّّوَّخی ُ
ارهنَّ؛َّ(الصفدی ،بیتاَّ)95 /15 :
از بافضیلتتر ین ،ز یباتر ین و بهتر ین زنان بوده است.

حضرت ربا

ابن عسا کر در تار یخ دمشق آورده است:

کان َّمنَّأجلَّالنسا َّوَّ ُ
أعقلهنَّ؛َّ(ابن عساکر ،بیتاَّ)7 /98 :
حضرت ربا

از ز یباتر ین و عاقلتر ین زنان بوده است.

سئئئید محسئئئن أمئئئین هئئئم در أعیئ ئان الشئ ئیعه أوصئئئاف حضئئئرت ربئئئا

بیان می کند:

را ایئئئنگونئئئه

کان َّمنَّخیارَّالنسا َّ،جالََّّوَّأدباََّّوَّعقالَّ؛َّ(أمینَّ)557 /5 :1591 ،
حضرت ربا

از بهتر ین زنان از حیث ز یبایی ،اد و عقالنیت بوده است.

هشام کلبی درباره ایشان میگو ید:
وَّکان َّالربابَّخیارَّالنسا َّوَّأفضل نَّ؛َّ(اسماعیلی ی دی ،بیتاَّ)583 :

فضیلت و مقامات علمی و عملی ایشان بر احدی پوشیده نیست.

حضئئئئرت ربئئئئا
خانوادههای بزرگ عر

از بهتئئئئرین زنئئئئان در عقئئئئل و اد

بئئئئوده و پئئئئدر ایشئئئئان از اشئئئئراف و

به شمار میرفتئه اسئت (فرهئادمیرزا653 /2 :1363 ،؛ خراسئانی،
حضرت رباب

بیتا243 :؛ قمی340 :1421 ،؛ امین.)446 /6 :1403 ،

از واجباحسی ب علی 
نقل کرده است:
امرء القیس بئه مسئجد آمئد و اسئالم آورد .وقتئی از مجلئس بئه سئمت
در زمان عمرِ ،

منئزل خئئود بیئرون رفئئت ،امئئام علئی
فرمئود :مئن علئی بئن ابئیطالئ

نیئئز بئئا حسئئنین از مسئئجد بیئرون شئئد .بئئه او

پسئئرعموی پیئامبرم

و ایئن دو فرزنئدان منانئئد.

مئئیخئئواهیم بئئا تئئو پیونئئد خو یشئئاوندی برقئئرار کن ئیم .او هئئم دختئئرش محی ئاه را بئئه

بانوی باوفای کربال

ابن عسا کر در کتا

تار یخ مدینة دمشق ،مئاجرای ازدوا امئام بئا ایشئان را بئدین صئورت
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حضرت علی
ح س ئ ین

تزو یج نمود؛ دخترش سلمی را به امام حسن و ربا

بئه امئام

تئئزو یج کئئرد( .ابههنعسههاکر ،ب هیتهها117 /57 :؛ ابههنکثی هر997 /3 :1518 ،؛ بههالذری،

515 /9 :1875؛ عسههقالنی855-855 /1 :1515 ،؛ فرهههادمیرزا558 /9 :1858 ،؛ قم هی:1591 ،
853؛ سماوی95 :1851 ،؛ حائری مازندرانی ،بیتا519 /1 :؛ حائری ،بیتا958-959 :؛ قمی،

بیتا555 /1 :؛ عمادزاده ،بیتا513 :؛ قندوزی)839 /9 :1835 ،

از ماجرای ازدوا میتوان فهمید که اسئالم آوردن امئرء القئیس از رو ی شئناخت و بیئنش

واقعی بوده که با یک پیشنهاد از سوی امام علی
در باره ربا

.)271 :1421

 ،سه دختر خود را بئه ایئن خئانواده داد.

نیز نقل شده است که از زنان نامدار ،فاضل و وفادار عصئر خئود بئود (قمئی،

بنئئابراین در همئئان سئئال  14ی ئا  16هجئئری _ کئئه تئئار یخ اسئئالم آوردن امئئرؤالقیس اسئئت _

ربئئا

بئئه ازدوا حضئئرت سیدالشئئهداء

درآمئئد؛ چنان ک ئه مشئئهور ب ئین مورخئئان نیئئز

همئین اسئئت .ایشئئان نخسئئتین زنئی اسئئت کئئه بئئه حبالئئه نکئئاح حضئئرت سیدالشئئهداء
درآمده است (محالتی ،بیتا.)315 /3 :
شیخ مفید در ذکر اوالد امام حسین

 ،ربئا

را جئزو همسئران امئام مئیشئمارد (مفیئد،

 .)135 /2 :1311بنابر نقلی ،امرؤالقیس سه فرزند خود را از فرط عالقه و ارادت به حضرت

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

عل ئی

بئئه عقئئد ازدوا امیرالمئئؤمنین ،امئئام حسئئن و ام ئام حس ئین

.)165 /2 :1364

عیقهامامحسی

بهرباب

میزان و ژرفای مقامات هر کس را میتوان در کالم بزرگان بهویژه ائمه اطهار

همچنین میتوان از تعئابیری کئه از قئول سیدالشئهدا
این بانوی بزرگوار را کشف کرد.
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درآورد (بئئالذر ی،

در یافئت.

دربئار ایشئان وارد شئده ،او مقئام

بر اهل فضل روشن است که ح ّ و بغض امام ،جنب شخصی یا احساسی ندارد ،بلکه
بغض امام معصوم ،نسبت به یئک شئخص ،او خباثئت شئخص و حئ ّ امئام نسئبت بئه

شخصی او مقامات معنوی و عظمت روحی آن شخص را بیان میکند .امام حسئین

ربا

را بسیار دوست میداشت (ابنکثیر.)221 /1 :1413 ،

اولیئای اله ئی بئئه می ئزان او مقئئام و منزلئئت ،امتحانئئات دشئئواتری نی ئز از جان ئ
رحمان خواهند شد .در وصف ایشان ،شاید اگر «ز ین

ثانی کربال» گفته شئود ،گزافئهگئویی

نشده است؛ چراکه عملکرد وی در نفس واقعه کربال و بئهخصئو

است؛ بدان سب

خداونئئد

پئس از آن ،تأمئلبرانگیئز

که عملکئرد گو یئای او ،گونئهای از مقئام حجئةاللهئی و وسئاطت در تبلیئ

امور مهم الهی است؛ چنانکه برای حضئرت ز ینئ

 ،حضئرت مئر یم

و برخئی دیگئر از

زنان ،شأن حجةاللهی قائلیم و اینان حجج الهی برای وساطت در برخی امور مهم بودهاند.

اشعارامامحسی

برایحضر رباب 

شئئئواهد تئئئار یخی نیئئئز گو یئئئای ایئئئن مطلئئئ

عالقهای شدید به حضرت ربئا

هسئئئتند کئئئه وجئئئود مقئئئدس سیدالشئئئهدا

داشئت و گئاه ایئن عالقئه را در غالئ

چنئین اشئعار ی

بیان میکرد:
یَّیهباَّ[الر باب]َّ ُحباََّّشدیداَّ(َّ...ابنجوزیَّ)955 :1595 ،
کانَّاْلس ْ َّ
یَّزوجت َّالر بابَّحباََّّشدیداََّّوَّکانَِّبماَّمعجباََّّیقو َّفیاَّالشعر(َّ:ابهنکثیهر،
أح ََّّاْلس ْ َّ
َّ)937 /3 :1518
ُ
وصو ََّّبلَّیلََّّ/إذاَّزارتَّ ُسکَّینَّ ََّّوََّّ ُ
کأنََّّالَّیلََّّم ُ
الر ُ
باب؛َّ(خراسانی ،بیتاَّ)958 :
ِ
از جمله شواهد ،شعری اسئت کئه حضئرت سیدالشئهدا

در زمئانی کئه حضئرت

ربا و سکینه برای دیدن خو یشان خود از حضرت دور بودند مینگاشت:
کسی بروند».

1

ظرافتی که در برداشتهای فقهی و اعتقادی از کالم معصوم متصئور اسئت ،در دیگئر شئئون
کالم نیز اعمال میشود و این تعبیر ،حا کی از او اتصال روحی آن حضرت به ربا
ا
که قهرا از عظمت روحی و او مقام معنوی این بانوی واال مقام حکایت دارد.
همچنئئئئین در وصئئئئف حضئئئئرت ربئئئئا

اسئت

و سئئئئکینه ،آمئئئئده اسئئئئت کئئئئه سیدالشئئئئهدا

 .1کنایه از اینکه روز ی برایم وجود ندارد و همهاش مانند ش

تار یک میگذرد.

بانوی باوفای کربال

باید توجه داشت که چنین تعابیری از زبان امام معصوم صئادر مئیشئود و همئان دقئت و

حضرت رباب

«گو ی ئ ئا ش ئ ئ

بئ ئئه ش ئ ئ

متصئ ئئل اسئ ئئت /زمئ ئئانی کئ ئئه سئ ئئکینه و ر بئ ئئا

بئ ئئه دی ئ ئدن
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چنین میفرمود:
ُ
ا
ُ ّ
ئئئئئئئئئر ِا ِننئئئئئئئئئئی ال ِحئئئئئئئئئئ ُّ دارا
لعمئ
ُ ُ ُ ّ
ُا ّ
حبهمئئئئئئا و ابئئئئئئدل جئئئئئئل حئئئئئئالی
ِ

ُ ُّ
ئئئئئئل بهئئئئئئئا سئئئئئئئکی ُنة و الربئئئئئئئا ُ
تح ئ
ُ 1
و لئئئئئیس ِلال ئمئئئئئی فیهئئئئئا ِعتئئئئئا

(اصفهانی95 :2731 ،؛ خراسانی ،بیتا147 :؛ فرهادمیرزا397 /1 :2737 ،؛ حائری،
بیتا131 :؛ مجلسی43 /49 :2447 ،؛ شوشتری193 /21 :2429 ،؛ امین:2447 ،
نی799 /2 :2429 ،؛
451 /7؛ قاض ی نعم ا 231-233 /7 :2444 ،؛ عس
ابنقتیبه127 :2534 ،؛ ب ر ی253 -259 :2754 ،؛ اب نکثی ر111 /1 :2427 ،؛
قندوزی5 /7 :2719 ،؛ طبری ،بیتا :ج914 ،22؛ قم ی744 :2412 ،؛ اب نج وزی،
171 :2413؛ سماوی14 :2742 ،؛ امین232 -234 :2553 ،؛ خراس انی بیرجن دی،
)194 :2733

در پاسخ بایئد گفئت کئه ایئن مطلئ  ،هئیچ محئذور شئرعی نئدارد؛ بلکئه دارای م ّیئدات

شرعی نیز هست و برای معرفی شخصیت آن بانوی بزرگوار اسئت .هنگئامی کئه بسئیاری از
کت

معتبر ،با سئند صئحیح ایئن مطلئ

را نقئل کئردهانئدبا اسئتبعادهای ذهنئی نمئیتئوان

حقئئایق تئئار یخی را انکئئار کئئرد .بئئه عنئئوان نمونئئه ،م ئیتئئوان بئئه مئئوارد بسئئیاری اشئئاره کئئرد کئئه

محبت خود را به دخترش فاطمه زهرا اظهار میکرد.
پیامبر
ا
باید گفت این مطل از امام حسین نهتنها عرفئا نامناسئ نیسئت ،بلکئه درسئی بئه
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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پیروانش برای استحکام خانواده در میان آنهاست.
التحرقئئئی قلبئئئی بئئئدمعک حسئئئر

مئئادام منئئی الئئئروح فئئی الج مئئئانی

فئئئاذا قتلئئئت فانئئئت اولئئئی بالئئئئذی

تبکینئئئئئئئه یئئئئئئئا خیئئئئئئئر النسئئئئئئئوان

2

گفتنئئی اسئئت ایئن تعئئابیر از امئئام معصئئوم صئئادر شئئده و چگئئونگی تحلی ئل ایئن اشئئعار بئئا

شعرهای عاشئقان متعئارف از دیگئران ،قابئل مقایسئه نیسئت .از ایئنرو بایئد بئه ایئن مسئئله
توجه داشت که ذکر ایئن اشئعار در ایئنبئاره بئرای تبیئین او مقئام روحئانی و اتصئال معنئوی

حضرت سیدالشهدا

با حضرت ربا

است.

 .1سوگند به جان تو ،همانا من خانهای که در آن سکینه و ربا باشد دوست دارم .آن دو را دوست دارم و بیشتر
اموالم را در راه آن دو بخشش میکنم و به سرزنش مالمتگران اعتنایی ندارم( .امین)446 /6 :1421 ،
 .2دخترم! تا زمانی کئه جئان در بئدن دارم مئرا بئا اشئک حسئرتبئار خئود مسئوزان؛ ای بهتئر ین زنئان! آنگئاه کئه مئن
کشته شدم ،او برای گر یه سزاوارتر است.

بئئا اشئئاره بئئه آنچئئه از صئئحبتهئئای امئئام حسئین

نقئئل شئئده و در تئئار یخ آمئئده اسئئت،

میتوان گفت :از این سئخنان بئه خئوبی فهمیئده مئیشئود کئه امئام حسئین

 ،ربئا

را بئه

عنوان محرم دل و رفیق خود در کربال به همراه داشت.

محب رباببهامامحسی
حضئرت ربئا



بئئانویی بامعرفئت بئئود و امئام حسئین

عظمئئت خاصئی در قلئ

او

داشت .در اینباره چند فراز تار یخی وجود دارد:
بئئه مدینئئه بازگشئئت ،عئئدهای از بزرگئئان و اشئئراف

الئئف) هنگئئامی کئئه حضئئرت ربئئا

قر یش از او خواستگار ی کردند؛ ولی ایشان نسذیرفت و فرمود:
ُ
لیَّکونَّىلََّحوَّبعدََّّر ُسو ِ ََّّاهلل؛َّ
بعد از رسول اهلل

) اشعار ی که ربئا

هرگز پدر شوهری نمیگیرم.

پئس از کئربال بئرای همسئرش امئام حسئین

او محبت اوست؛ آنجا که گفته است:
ا
ئئئورا ُیستضئ ُ
ئئئاء بئئئئه
إ ّن الئئئئذ کئئئئان نئ
سئ ُ
ئئبط النبئ ّ
ئئی جئئئزا اهلل صئئئا ِلحة
ِ

سئروده ،نشئانهای از

فئئئئئی کئئئئئربالء قتیئئئئئل غیئ ُ
ئئئئدفون
ئئئئر مئ
ِ
ُ
1
ع ّنئئئا و ُج ّنبئئئت خسئئئران المئئئوازین

انشای اینگونه اشعار ،حا کی از او معرفت و سرسسردگی شئاعر نسئبت بئه مقئام والیئت
) در احواالت حضرت ربا

در مجلس عبیداهلل بن ز یاد ،اینگونه بیان کردهاند که

 .1همانا شخصی که همواره مانند نور به دیگئران روشئنایی مئیبخشئد ،در کئربال کشئته شئد و دفئنش نیئز نکردنئد.
فرزند پیامبر! خداوند از ما جزای نیکو به تو عطا کند و از خسران در میزانها دور باشی .تو برای من مانند کوهی
استوار بودی که به آن پناه میبئردم و همیشئه بئا مهربئانی و مئواز ین شئرعی بئا مئا رفتئار مئینمئودی .بعئد از تئو چئه
کسی به فر یاد یتیمان و نیازمندان برسد و بیچارگان به چه کسی پناه برند به خدا قسم ،هرگئز بعئد از شئما پئدر
شوهری نخواهم داشت تا اینکه میان خا ها و ر ی ها پنهان شوم و از دنیا بروم.

بانوی باوفای کربال

است؛ گو یی این ارادت و دلبستگی به ول ّی خدا در ذرات کالبد او رسوخ کرده باشد.

حضرت رباب

(فرهادمیرزا653 /2 :1363 ،؛ خراسانی ،بیتا243 :؛ قمی340 :1421 ،؛ رسولی محالتی،
517-516 :1412؛ ّبری47-46 :1361 ،؛ امی ئن622 /1 :1403 ،؛ محالتی ،بیتا)316 /3 :

019

چون نگاه حضرت ربا

به سر مقدس امئام حسئین

افتئاد ،بئیتئا

شئد .سئر را در بغئل

گرفت و بوسید و در کنار خود نهاد و نوحهسرایی کرد و این اشعار را خواند:
ا
ُّ
وا ُحسئئئئی ُ
ئئئئئئئئئئئداء
ئئئئئئئئئئئنة االعئ
اقصئئئئئئئئئئئئد ُته ا ِسئ
ناه فئئئئال نسئئئئی ُت ُحسئئئئینا
ِ
ا
1
ال سئئئئئئقی اهلل جئئئئئئا ِنبی الکئئئئئئربالء
غئئئئئئئئئئئئئاد ُر ُوه ِبکئئئئئئئئئئئئئربال صئئئئئئئئئئئئئر یعا

(فرهاد میرزا 650 /2 :1363 ،و653؛ قمی ،بیتا464 ،1 :؛ قمی 340 :1421 ،و 257؛ ابنجوز ی،
233 :1426؛ موسوی ّ
مقرم425 -424 :1366 ،؛ حائری ،بیتا110 ،2 :؛ امین171 -170 :1666 ،؛
امین622 /1 :1403 ،؛ ر یشهری)263-262 /1 :1311 ،

ربئا

بئا سئروردن همئین دو بیئت شئعر ،رو یئداد کئربال را تبیئین کئرد و راه تحر یئف را بئئر

دشمنان بست.

فه زندان
ربئئا

دو فرزنئئد از امئئام حس ئین

(عل ئی اصئئغر)

داشئئت؛ یک ئی سئئکینه و دیگئئری عبئئداهلل .عبئئداهلل

کئئه در روز عاشئئورا ،در حئئالی کئئه کئئودکی ب ئیش نبئئود ،در آغئئوش پئئدرش بئئه

شهادت رسید (مفید.)135 /2 :1311 ،

حض ر رکهبی
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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بئر اسئئاس شئئواهد نقئئل شئئده ،ربئئا

در کئئربال حضئئور داشئئت و همئئراه اسئیران بئئه شئئام

رفت .گفته شده است که او شهادت علی اصغر

در آغوش پدر را نظارهگر بود (سئماو ی،

223 :1341؛ امین .)446 /6 :1421 ،ابن کثیر دمشقی میگو ید:
او در کربال همراه حسئین

بئود و هنگئامی کئه حسئین کشئته شئد ،بسئیار بئیتئابی

میکرد( .ابنکثیر)997 /3 :1518 ،

دور ی از لذایذ دنیوی نیز بخشی دیگر از امور ی است کئه در سئیره حضئرت ربئا

چشم میخورد (محمدی ر یشهری.)263-262 ،1 :1311 ،

بئه

 .1ولی حسین! هرگز فراموش نمیکنم حسین را! آیا نیزههای دشمن او را نشانه رفت او را در حالی که رو ی زمین
زمین افتاد بود رها کردند .خداوند اطراف کربال را آ ننوشاند [و از باران محرومشان کند].

اوجصب ریحضر رباب  رواقعهکهبی
وقتی حرمله را بئه نئزد مختئار بردنئد ،مختئار از او پرسئید :ای ملعئون! هئیچ وقئت در کئربال

دلت به حال امام حسین

نسوخت گفت :آر ی! پس از شهادت علئیاصئغر ،هنگئامی

که حسین به خیمهها برگشت ،طفل کشت خود را ز یر عبا گرفته بود .در این وقئت دیئدم کئه

زنئی مجللئئه چئئادر بئئه سئئر و نقئئا

بئئه صئئورت بیئرون خیمئئههئئا ایسئئتاده ،گو یئا مئئادر آن طفئئل

شیرخوار بود .همین که چشم حسین به مادر او افتئاد ،برگشئت و چنئد دقیقئهای تأمئل کئرد؛
سسس به سوی خیمه آمد ،باز خجالت کشئید و برگشئت و ایئن حرکئت را سئهبار ادامئه داد.
مختار گفت :آخر چه شد گفت :باألخره حسین از مرک

را در آن دفن کرد (اسماعیلی یزدی ،بیتا.)547 :

به ز یر آمد و گئودالی کنئد و طفئل

صدرالدین واعظ قزو ینی در اینباره میگو ید:
امام حسین

قنداق علیاصغر را بئه خئون آغشئته کئرد و سئسس آن را دفئن نمئود.

(واعظ ق وینی ،بیتا)138 /9 :

در شئ

یئازدهم محئرم ،حضئئرت ز ینئ

شئام غر یبئانی داشئئت؛ از یئک سئو بئئرادران و

فرزنئدان و خانئدان خئود را مئیدیئد کئه بئا پیکرهئئای آغشئته بئه خئون بئر رو ی زمئین گئرم کئئربال
افتادهاند و از سوی دیگر ،شاهد صدای ضجه و شیون کودکان و زنان داغدار بود کئه همگئی
در غم از دست دادن عزیزانشان مو یه سر داده بودند .از سویی دیگر نیز به خیم نیمسوخت
بئئه فکئئر اصئئغر خئئود در خیمئئهای ن ئیمسئئوخته
نگذاشئئته

بودند و آن را به غارت برده بودند.
در شئ

یئازدهم ،کودکئان امئئام حسئین

شده و به یاد طفل ششماه ربا

یاد خندههای شیرین علی اصغر

همگئی در درون خیمئئهای نئیمسئئوخته جمئئع

بودند .رقیه به یاد برادر نازنینش اشک میر یخت .او بئه
میافتاد و از دل ،شیون و زار ی میکرد .او به یئاد شئ

گذشته میافتاد که چگونه علی اصغر

با لبانی تشنه درون گهواره به خوا

فرو رفتئه بئود

بانوی باوفای کربال

سئئکینه سئئراغ پئئدر را م ئیگرفئئت؛ ربئئا
الالیئی مئیخوانئدّ ،امئئا کوفیئان حتئی گهئئوار خئالی علئی اصئغر را نیئئز بئرای ربئئا

حضرت رباب

امام سجاد

مینگر یست که حضرت با تنی ت دار در درون آن افتاده بود.

000

که نا گاه از پشت خیم نیمسوخته صدای گر یه و شیونی جانسوز بلند شد.
ز ینئئئئ

میر یزد .ز ین

بئئئئا شئئئئتا

خطا

از خیمئئئئه بیئئئئرون دو یئئئئد .دیئئئئد ربئئئئا
به ربا

آرامش خود را حفظ کنیم .ربا
شیر شدهّ ،اما علی اصغر تشنهل

گر یئئئئه مئئئئیکنئئئئد و اشئئئئک

فرمئود :ای بئانو! مئا بایئد بئه خئاطر کودکئان و بچئههئا

عر

کرد :امروز عصر به ما آ

دادند .سئین مئن پئر از

کجاست کئه از ایئن شئیر بیاشئامد (اسئماعیلی یئزدی،

بیتا.)637 :

رسال حضر رباب پسازواقعۀکهبی
 ،در سئفر کئربال حضئور داشئت و همئراه اسئیران بئه
به نقئل از مورخئان ،حضئرت ربئا
ّ
شام رفت .سسس به مدینه باز گشت و به مئدت یئک سئال بئرا سئید الشئهدا عئزادار
کرد و مرثیههایی نیز در سوگ آن حضرت سرود .وی خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش
در سئوگ
را ّرد کرد و حاضئر نشئد بئا کسئی ازدوا کنئد (ابئن اثیئر .)11 /4 :1366 ،ربئا
اباعبئئداهلل

حسین

پیوس ئته گریئئان بئئود و زیئئر سئئایه نمئئیرفئئت .از فئئرط گریئئه و انئئدوه بئئر شئئهادت

یک سال بعد _ در سال  62هجر _ جان باخت (ابن اثیر.)11 /4 :1366 ،

برخی برای امام حسین
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همسئر دیگئری نقئل کردهانئد کئه فرزنئد خئود بئه نئام محسئن را

نزدیئئک شئئهر حل ئ  ،در مکئئانی بئئه نئئام جوشئئن _ کئئه معئئدن مسئئی در آن بئئود _ سئئقط کئئرد.
احتمئال دارد ایئن همسئر ،یکئئی از همئان همسئرانی باشئئد کئه بئه آنهئئا اشئاره شئد .حمئئوی در

معجم البلدان گفته است:

جوشن ،کوهی در طرف غربی حل

است .هنگامی که اسرای اهلبیئت

آنجا عبور دادند ،همسر امام حسین _ که باردار بود _ از آنان طلئ

را از

آ و غئذا کئرد.

ایشئئان بئئه او ناسئئزا گفتنئئد و از آ و نئئان منئئع کردنئئد .آن زن آنهئئا را نفئئرین کئئرد و آن

معئئدن از کئئار افتئئاد و آن مکئئان ،بئئه مشئئهد السئئقط و مشئئهد الدکئئة معئئروف شئئد.
(حموی)135 /9 :1775 ،

آنچه زوایای کوچکی از آن تا بدینجای نوشتار روشن شد ،عهدهدار ی وظیفهای خطیر
برای بقای آثار حرکت سیدالشهدا

مسائل
اتفاقات معلول
است ،ا گرچه این رسالت ،از
ِ
ِ

عاطفی و روانی جدا نیست؛ بدین معنا که آنچه در عملکرد این بزرگ بئانوی اسئالم پئس از
واقع کربال دیده شده است را نه میتوان منحصر در جنبه روشنگری و فر یئاد ظلئمسئتیزی و

نئه منحصئر در جنبئه ابئزار عواطئف طبیعئی بئین افئراد دانسئت؛ بلکئه ایئن دو جهئت تئوأم بئئا

موجئئود اسئئت .بنئئابراین نم ئیتئئوان از خطبئئهخئئوانی،
یکئئدیگر در س ئیر حضئئرت ربئئا
ا
بئه سئادگی گذشئت و آن را منحصئرا در
مدیحئهسئرایی و عئزادار ی کئردن حضئرت ربئا
قالبی نمادین ،عاطفی و خالی از رسالت الهی دانست.

از جملئئئه امئئئور ی کئئئه در قضئئئایای بعئئئد از عاشئئئورا ،نمئئئودی و یئئئژه دارد ،سئئئوگوار ی شئئئدید

حضرت ربا

است.

ع ا اری ااقام  رک ارقبرامامحسی
بنابر نقل برخی کتا های تار یخی ،ربا

تنهایی بر سر قبر امام حسین


پس از بازگشت از شام ،به مدت یک سال بئه

ماند و عزادار ی کرد و سسس به مدینئه بازگشئت و در حئالی

که از شهادت آن حضرت بسیار ناراحئت و غمگئین بئود ،از دنیئا رفئت (ابئناثیئر/4 :1366 ،

 .)11در ماندن این بانوی مکرمه در کئربال ،جئای هئیچگونئه اسئتبعادی نیسئت؛ ز یئرا در آن

روزگار ،چنین کار ی بهو یژه نزد زنهای باوفا معمول بوده است ،همانگونه که فاطمه پس از
وفات همسرش حسن م نی فرزند امام حسن مجتبی

تا یک سئال در کنئار قبئرش چئادر

برای امام حسین

یک سال عزادار ی کرد ،نه یک سال اقامت ،و سسس از دنیا رفت.

کرده است نه بر سر مزار امام حسین

سئئجاد

اجئئازه نم ئیداد ربئئا

چنین کار ی اقدام نمیکرد.

ع ا اریعجیبرباب 
امام صادق

فرمود:

 .افزون بر این ،در منابع تار یخی آمده است کئه امئام

ی ئک سئئال در آن سئئرزمین تنهئئا بمانئئد .خئئود آن بئئانو نی ئز بئئه

بانوی باوفای کربال

برخی نو یسندگان از این روایت اسئتفاده کئردهانئد کئه ربئا

مجلئس عئزا را در مدینئه برپئا

حضرت رباب

زد و عئئزادار ی کئئئرد (قمئئی .)256 /1 :1421 ،ایئئئن سئئخن را شئئئیخ مفیئئد و بسئئئیار ی از دیگئئئر
عالمان شیعی نیز نقل کردهاند؛ ّاما شیخ کلینی از امئام صئادق نقئل می کنئد کئه آن بئانو
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ْ
ّیَّا ِلنسّا ُ َّو ْ ْ
ْلا َُّق ِتل ْ ُ
ی َّأقام ِ ْ
َّامرأ ُت ُ َّْالک ْلبی ُ َّعل ْی ِ َّمأَتاَّو َّبک ْ َّو َّبک ْ ْ
َّاْلّد ُمَّ
َّاْلس ْ ُْ َّ
ِ
ح َّجف ْ َُّد ُم ُ
ّوع ُهنَّو َّذهبّ ْ َّفب ْینّا َِّهََّّکّذ ِلذ َِّإذاَّرأ ْتَّج ِار یّ َِّم ّْنَّجو ِار ّْاَّت ْب ِکََّّو َّ
ُ
ْ
ُ ُ ُ
ُ ُ
ْ
ْ
ّذَّقالّ ْ َِّإ ِنَّْلّاَّ
ّذَّأنّ ِ َِّم ّْنَّب ْی ِننّاَّت ِسّیلَّد ُموع ِ
د ُموعهاَّت ِسیلَّفدعُتاَّفقال ََّلاَّمّاَّل ِ
ْ
ْ
أصابن ْ ج ْ ُ ْ ُ ْ
ّامَّو َّاأل ْس ِّوق ِ َّفأ کلّ ْ َّو َّش ِّر ب ْ َّو َّ
ِ
َّاْلهدَّش ِر ب َّشر ب َّس ِو یقَّقا َّفّأمرت َِّبالطع ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ّی ؛َّ
أ ْطعمّ َّو َّسّّق َّو َّقال ّ َِّإنّاَّن ِر یّّد َِّبّّذ ِل ِذَّأنَّنتقّّو ىَّعّّلَّالبکّّا ِ َّعّّلَّاْلسّ ِ َّ
(کلینی ،بیتا ،555/1 :باب مولد الحسین بن علی  ،حَّ)7
هنگامی که امئام حسئین

شئهید شئد ،همسئرش از قبیلئ کلبئی بئرایش مجلئس

مئئاتم و عئئزا گرفئئت و خئئودش همئئراه زنئئان و خئئادمهئئا م ئیگر یسئئتند ،تئئا آن کئئه اشئئک
چشمانشان خشک شد .روز ی دید یکی از زنان خدمتکار گر یه مئیکنئد ،در حئالی

کئئه اشئئکهئئایش جئئار ی اسئئت .بئئه او گفئئت :چئئرا در ب ئین مئئا تنهئئا اشئئک تئئو جئئار ی
اسئئت پاسئئخ داد :مئئن مقئئدار ی سئئو یق خئئوردهام .او وقت ئی ای ئن مطل ئ

را شئئنید،

دستور داد طعام و سو یق بیاورند .همگئی خوردنئد و گفئت :بئا ایئن کئار مئیخئواهیم
قدرت گر یه بر امام حسین

پیدا کنیم.

این امور را نمیتوان صرف بروز عواطف دانست؛ اگرچئه خئالی از آن هئم نیسئت .چنئین

نئئوعی از اقام ئ عئئزا ،در جامعئئه و اتفاقئئات پیرامئئون آن ،اثئئری شئئگرف دارد و حضئئرت

رسالت بعد از کربال را با جان و دل به دوش کشیده است.
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بئئار

در روایتی اینگونه نقل شده است:

ْ
ْ ْ
ْ ْ
ُْ
تَّا ج ُْلّّّونَََّّّ
یَّ.فلمّّاَّرأ ِ َّ
تَّا ُْلس ّ ْ ِْ َّ
یَّ ِِبّّاَّعّّلََّّم َّّّأ ِ َّ
ّدیََّّ ِإىلََّّا َّلکَّل َِّبی ّ ِ ََّّ ُجّّونََّّ ِلت ْسّّت َِّع ْ َّ
َّ...وََّّأهّ ِ َّ
ْ ْ
ُ
ُ
ی ََّّ،
تَّا ُْلسّّ ْ ِْ َّ
نَّ ِِبّّّاَّعّّلََّّمّّأ ِ َّ
قالّّ ْ ََّّ:مّّاَّهّ ِّذ ِه؟َّقّّالواَّه ِ َّدی ّ ََّّأ ْهّّّداهاَّفّّالنََّّ ِلت ْسّّت َِّعی ِ َّ
ُ
ُ ْ
تَّ ِ ِِبّنَّ،فّأخ ِر ْجنََّّ ِمّنََّّالّد َِّارَّ،فلمّاَّخّر ْجنََّّ
ثَّأمّر ْ َّ
فَّ ُع ْر َََّّفاَّن ْصن ُ ََّّ ِِبا؟َّ َّ
فقال ْ ََّّ:ل ْسناَّ ِ َّ
ْ ْ
ضَّ،وََّّ َّْلَّ ُیّّرََّّ َُلّّنََّّب ْعّّّدََّّ
ِمّّنََّّالّّد َِّارَّ َّْلَّ َُّیحّّسََّّ َُلّّنََّّ ِحّّسََّّکَّأنّّاَّ ِطّ ّّْر نََّّبّّ ْ ْ َّ
یَّالسّّما ِ ََّّوََّّاألر ِ
ُ
وج ِ نََّّ ِمّّنََّّالّّد َِّارَّأثّّرَّ؛َّ(محالتهی ،بهیتهها815 /8 :؛ مجلسههی /55 :1538 ،بههاب  .87کلینههی،
خّ ُّر ِ
بیتا ،853/9 :حَّ)7
روز ی نزد حضرت ربا  ،ظرف عطر یا مرغ بر یئانی آوردنئد تئا بئه وسئیله آن در عئزای
امئئام حس ئین

اسئئتعانت بجو ی ئد .هنگئئامی کئئه چشئئم حضئئرت ر بئئا

بئئه آن

ظئئرف افتئئاد ،فرمئئود :ای ئن چیسئئت عرضئئه داشئئتند :هدی ئهای اسئئت کئئه فال نئئی
فرستاده تا شما به وسیله آن در عزای امام حسین

استعانت بجو یید .فرمود :ما

کئئه مشئئغول عروسئئی نیس ئئتیم! اینهئئا بئئه درد مئئا نمئ ئیخئئورد .سئئسس بئئه آن ب ئئانوان
دسئئتور داد آنهئئا از خانئئه خئئار شئئوند .وقت ئی خئئار شئئدند ،اثئئری از آنهئئا احسئئاس
نشد ،گو یی در میان آسمان و زمین پرواز کردند و هنگامی که خار شئدند اثئری بئه
جای ننهادند.

تخه بخانۀرباب رمد ه
سعید بن عئا

_ والئی یز یئد در مدینئه _ وقتئی خبئر شئهادت امئام حسئین

خانههای حضرت علی

_ همسر امام حسین

 ،عقیل و ربا

را شئنید،

_ را در مدینه خرا

کرد

(قاضی نعمانی.)266 /3 :1404 ،

زندگیرباب پسازامامحسی
حضرت ربا



بعد از شهادت امام حسین

یک سال بیشتر زنده نمانئد و در سئال

 62هجری از دنیا رفت .آن حضرت این مدت را در کمال ناراحتی و اندوه ز یسئت و هرگئز از
آفتا

به ز یر سقف یا سایه نرفت تا این که بدنش فرسوده شد و از فرط اندوه و غصئه از دنیئا

رفئئئئت (فرهئئئئادمیرزا653 /2 :1363 ،؛ خراسئئئئانی ،بئئئئیتئئئئا243 :؛ امئئئئین446 /6 :1403 ،؛

شوشتری256-255 /12 :1415 ،؛ ابناثیر11 ،4 :1366 ،؛ ابنکثیر226 ،1 :1413 ،؛ قمی،
340 :1421؛ ابنجوز ی231 :1426 ،؛ امین.)171 :1666 ،
آفتئئا

دیئد ،بئئا خئئود عهئئد کئئرد در سئئایه زنئئدگی نکنئئد؛ چنان کئه نقئئل شئئده اسئئت هنگئئامی

عئئئزادار ی کنئئئد ،نسئئئذیرفت و فرمئئئود « :از هنگئئئامی کئئئه دیئئئدم جسئئئم آقئئئای مئئئن حسئئئین ز یئئئر

حرارت خورشید است ،با خودم عهئده کئردهام تئا هنگئامی کئه زنئده هسئتم ز یئر سئایه نئروم»
(قمی ،بیتا.)464 /1 :

وفا حضر رباب 
روز وفئئات حضئئرت ربئئا

بانوی باوفای کربال

کئئئه حضئئئرت ز ینئئئ

از او خواسئئئت همئئئراه دیگئئئر بئئئانوان بئئئه ز یئئئر سئئئقف و سئئئایه بیایئئئد و

حضرت رباب

گو ی ئا وی پئئس از آن کئئه بئئه چشئئم خئئود بئئدن مطهئئر امئئام حسئئین

را برهنئئه در مقابئئل

001

ّ
مشئئخص نیسئئت ،ول ئی قئئدر مسئئلم تئئا ی ئک سئئال بعئئد از

شهادت حضرت سیدالشهدا
حضرت ربا

حیات داشت (محالتی ،بیتا.)313 ،3 :

پس از بازگشت به مدینه ،در آنجا مجلس عزا برپا میساخت و زنان

نزد او جمع میشدند .آنان آنقئدر مئیگر یسئتند کئه چشمانشئان ماننئد کاسئ خئون مئیشئد
(حئئائری مازنئئدرانی ،ب ئیتئئا161 ،2 :؛ موسئئوی زنجئئانی ،ب ئیتئئا405 :؛ جمع ئی از محقق ئان،
بیتا.)127 /3 :

ابن کثیر در کتا
ربا

خود مینو یسد:
دختر انیف و همسر امام حسین

فرمود( .ابنکثیر)919 /3 :1518 ،

س ئید محسئئن ام ئین نیئئز سئئال وفئئات ربئئا

در سال  62هجری قمری از دنیا رحلت

را  62هجئئری _ یعن ئی ی ئک سئئال پئئس از

عاشورا _ ذکر کرده است (امین.)446 ،6 :1403 ،

نتیجهگیهی
ربئا

دختئئر امئرءالقیس بئئن عئدی ،همسئئر سیدالشئهدا

(عبئئداهلل) بئئوده اسئئت .محبئئت حضئئرت سیدالشئئهدا

شخصیت کمنظیرش بئود و از آنجئایی کئه ربئا

بئئه ای ئن بئئانوی بزرگئئوار بئئه سئئب

عظمئت و مقئام واالی اباعبئدهلل

را

مئیدانسئت .او در واقعئ کئربال تنهئا زنئی از

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

در کرده بود،خود را خادم و کنیز اهلبیت

و مئئادر سئکینه و علئی اصئئغر

را به شکلی نیکو تحمل کردد .او به همراه اسیران به شام رفت؛ سسس بئه مدینئه بازگشئت و
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همئراه بئا

همسئئران امئئام حس ئین
حسین

بئئه شئئمار میرفئئت کئئه بئئا او همئئراه بئئود .او گئئام بئئه گئئام بئئا امئئام

حرکت میکرد و به همراه آن حضرت در سفر کربال تمامی مصیبتها و رنجها را

تحمل کرد .این بانو عاشورایی همراه با سایر اهل بیت
به مدت یک سال برای سید الشهدا

سرود .ربا

مصائ

کئربال و اسئارت شئام

عزادار ی کرد و مرثیههایی نیز در سوگ آن حضرت

پس از بازگشت کاروان اسرا از کربال با اجئازه از حضئرت سئجاد

برخی از کنیزان در کربال ماند و به عزادار ی پرداخت و بعد از یک سال به امئر امئام چهئارم بئه

مدینئئه بازگشئئت .وی بئئه سئئب
اباعبداهلل

محبت ئی ک ئه بئئه امئئام حس ئین

داشئئت ،پیوسئئته در سئئوگ

گر یان بود؛ به طور ی که از فرط گر یه و اندوه بئر شئهادت حسئین

 ،یئک سئال

بعد (در سال 62هجری) جان باخت.
ایشئئان از شایسئئتهتئئرین زنئئان عصئئر خئئو یش بئئوده اسئئت .شخص ئیت واالی او باعئئث شئئد

عدهای از اشراف قر یش ،پس از شهادت امام ،از و ی خواستگار ی کنند که هرگز نسذیرفت.
از حضرت ربا  ،مادر حضرت علی اصغر
آن صئئورت دردنئئا

و حضرت سکینه

که داغ نوزاد خود را به

دی ئد ،چی ئزی بئئه عنئئوان ضئئجهزدن و ب ئیتئئابیکئئردن در از دسئئتدادن

فرزندش به ثبت نرسیده است .این رفتار ،نشان دهند بصیرت بانو ربا
امام حسین

اسئت کئه وقتئی

آن همه سختی و داغ را تحمل می کرد ،با عواطف مادرانه و شیون و ناله سر

دادن خود ،موج

منقل شدن امام

نشد.

حضرت رباب
بانوی باوفای کربال
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م ابع
 ابن اثیر (1366ق) ،الکامل فی التار یخ ،بیروت ،دار صادر. -ابنجوز ی ،ابوالفر عبدالرحمن (1426ق) ،تذکر الخوا

 ،قم ،چاپ حسین تقیزاده.

 ابنعسا کر ،ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة اهلل شئافعی دمشئقی (بئیتئا) ،تئار یخ دمشئق،بیروت ،دارالفکر.

 -ابنقتیبه ،عبداهلل (1660م) ،المعارف ،به کوشش :ثروت عکاشه ،قاهره ،بینا.

 ابئئئنکثیئئئر ،ابئئئو الفئئئداء عمادالئئئدین اسئئئماعیل (1413ق) ،البدایئ ئة و النهایئ ئة ،بیئئئروت ،داراحیاءالتراث العربی.

 ابنمنصور ،نعمان بن محمد (1404ق) ،شرحاالخبار ،قم ،المطبعة السید الشهداء. -عسقالنی ،ابنحجر (1415ق) ،االصابة فی تمیز الصحابة ،بیجا ،بینا.

 اسماعیلی یزدی ،عباس (بیتا) ،سحا رحمت ،قم ،مسجد مقدس جمکران. اصئئئفهانی ،ابئئئوالفر (1372ش) ،مقات ئئل الط ئئالبیین ،تحقیئئئق :سئئئید احمئئئد صئئئقر ،قئئئم،شر یف رضی.

 امین ،سید محسن (1403ق) ،اعیانالشیعه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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1666( __________________ -م) ،لواعج االشجان فی مقتل الحسین

 ،تحقیئق :سیدحسئن

امین ،بیروت ،داراالمیر.
 ّبئئری (1361ش) ،جئئوهره در نس ئ و شئئرح احئئوال علئئی و آل او ،تهئئران ،مؤسسئئئه انتشئئئارات
امیرکبیر.

 بالذر ی (1364ق) ،انسا االشراف ،بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات. تسئئئتری (شوشئئئتری) ،محمئئئدتقی (1415ق) ،ق ئئاموس الرج ئئال ،قئئئم ،مؤسسئئئه انتشئئئاراتاسالمی.

 -جمعی از محققان (بیتا) ،موسوعه امام حسین

 ،دفتر انتشارات کمک آموزشی.

 -حائری ،سیدعبدالمجید (بیتا) ،ذخیر الدار ین ،چاپ نجف اشرف.

 -حائری ،شیخ محمدمهدی (بیتا) ،معالی السبطین ،بیروت ،مؤسسة النعمان.

 حمئئئوی ،یئئئاقوت بئئئن عبئئئداهلل (1665م) ،معج ئئم البل ئئدان ،ترجمئئئه :عبدالحمیئئئد آیتئئئی،انتشارات سروش.

 خراسانی بیرجندی ،محمدباقر (1376ش) ،کتا فروشی اسالمیه ،بیجا ،بینا. خراسانی ،محمدهاشم (بیتا) ،منتخ التوار یخ ،کتا فروشی محمدحسن علمی. -رسئئئولی محالتئئئی ،سیدهاشئئئم (1412ق) ،زن ئئدگانی ام ئئام حسئ ئین

 ،انتشئئئارات علمیئئئه

اسالمیه.

 -سئماو ی ،محمئئد بئئن طئئاهر (1341ق) ،ابصئارالعین فئی انصارالحسئین

 ،نجئئف اشئئرف،

چاپخانه حیدر یه.
 ّشبر ،جواد (1311ق) ،اد ّالطف ،بیروت ،مؤسسة االعلمی ،چاپ اول.
 الصئئفدی ،صئئالح الئئدین خلیئل بئئن أیبئئک (بئیتئئا) ،الئئوافی بالوفیئات ،بیئروت ،دار احی ئاءالتراث العربی.

 طبری ،ابیجعفر محمد بن جریر (بیتا) ،تار یخ طبری ،تحقیق :محمدابوالفضل ابراهیم،بیروت ،دار احیاءالتراث العربی.

 طوسی ،محمد بن حسن (1415ق) ،رجال الطوسی ،تحقیق جواد قیئومی اصئفهانی ،قئم:جامعه مدرسین.

 عمئئادزاده (بئیتئئا) ،زنئئدگی قمربنئیهاشئئم و حضئئرت علئیاکبئئر و حضئرت علئیاصئئغر ،تهئئران، فرهاد میرزا ( ،)1363قمقام ّزخار ،تهران ،انتشارات اسالمیه.( ____________ -بیتا) ،منتهی االمال ،انتشارات ایران.

 القندوز ی الحنفی ،سلیمان بن ابراهیم (1315ق) ،ینابیع المئود  ،منشئورات دارالکتئالعراقیه.

 -کلینی ،محمد بن یعقو

(بیتا) ،الکافی ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

 مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،دار احیاءالتراث العر بی. -محالتی ،ذبیحاهلل (بیتا) ،ر یاحین الشر یعه ،دارالکت

االسالمیه.

بانوی باوفای کربال

 -قمی ،عباس (1421ق) ،نفس المهموم ،بیجا ،مکتبة الحیدر یة.

حضرت رباب

کتا فروشی اسالمیه.
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 -محمدی ر یشهری ،محمد (1311ش) ،دانشنامه امام حسین

بئر پایئه قئرآن و حئدیث،

ترجمه :عبدالهادی مسعودی ،قم ،مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث.

 -مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1311ش) ،االرشاد ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

 موسئئوی زنجئئانی ،ابئئراهیم (ب ئیتئئا) ،وس ئیلة الئئدار ین ف ئی انصئئار الحس ئین ،بی ئروت ،مؤسس ئةاالعلمی للمطبوعات.

 موسوی مقرم ،سیدعبدالرزاق (1366ش) ،مقتلالحسین (ترجمه) ،انتشارات جهان. -واعظ قزو ینی ،صدرالدین (بیتا) ،ر یا

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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القدس ،چاپ سنگی.

