
مقدمه
پس از انتقال اهل بیت: به ش��ام، ایشان را در جایگاهی بس خراب جای دادند که موجب 
اذیت  های فراوان به ایشان گردید. عموم محدثان و مورخان این مکان را مکانی توصیف کرده اند 

که موجب ایجاد تغییر در پوست بدن ایشان گردید. برخی از این سخنان را مرور می کنیم: 
1. شیخ صدوق )متوفاي 381 ه( به سندش از فاطمه بنت علی3 نقل می کند: 

محمدامین پورامیني
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»ثّم اّن یزید )لعنه اهلل( أمر بنس��اء الحس��ین علیه السالم، 
فحبس��ن مع علّي بن الحس��ین علیهما السالم في محبس ال 
یکّنهم من حّر و ال قّر، حّتی تقشرت وجوههم«؛1 یزید دستور 
داد تا زنان کاروان حس��ینی را به همراه علی بن الحس��ین در 
زندانی جای دادند که آنان را از گرما و سرما حفظ نمی کرد، 

تا آن جا که پوست صورت ایشان دگرگون شد.
2. قاض��ی نعم��ان )متوف��اي 363 ه( پ��س از نقل گریه 

نمایشی و دروغین یزید می نویسد: 
»و قیل إّن ذلک بعد أن أجلس��هّن ف��ي منزل ال یکّنهّن 
من ب��رد و ال حر، فأقاموا ش��هراً و نصف، حّتی اقش��ّرت 
وجوههّن من حّر الّش��مس، ثّم أطلقهم«؛2 گفته شده است: 
این کار یزید )گریه نمایشی او( پس از آنی بود که ایشان 
را در منزلی جای داد که آنان را از سرما و گرما محافظت 
نمی نمود و آنان یک ماه و نیم در این وضع به س��ر بردند، 
تا آن که پوس��ت صورت ایشان از حرارت خورشید کنده 

شد، و پس از آن، ایشان را آزاد کرد.
3. ابن  نما حلی )متوفاي 645 ه( می نگارد: 

»و اس��کن في مس��اکن ال تقیهّن من ح��ّر و ال برد، حّتی 
تقّشرت الجلود، و سال الّصدید«؛3 و آنان را در جاهایی قرار 
دادند که ایشان را از گرما و سرما نگاه نمی داشت، تا آن گاه 

که پوست ها کنده شد و خون جراحات بدن سرازیر گشت.
4. سید ابن طاووس )متوفاي 664 ه( می نویسد: 

»ثّم أمر )یزید( بهم إلی منزل ال یکّنهم من حّر و ال برد، 
فأقاموا فیه حّتی تقّش��رت وجوههم«؛4 یزید دستور داد تا 
آنان را در منزلی جای دادند که ایش��ان را از گرما و سرما 
محافظ��ت نمی نمود، و آنان در آن  جای گرفتند، تا آن که 

صورتشان پوست انداخت.

وقتی امام زین  العابدین7 
و همراه��ان را در آن خان��ه 
جای دادند، بعضی از ایش��ان 
گفتند: ما را در این  مکان جای 
دادند تا بر ما خراب شود و ما 

کشته شویم.
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همین مضمون را سید محمد بن أبی  طالب نیز آورده است.5 از برخی روایات استفاده می شود 
که آن مکان به قدری خراب و ویران بود که حتی خطر زیر آوار ماندن اهل بیت: را نیز به 
همراه داشت. صاحب »بصائر الّدرجات« به سندش از محمد بن علی الحلبی از امام صادق7 
نق��ل می کند که وقتی امام زین  العابدین7 و همراه��ان را در آن خانه جای دادند، بعضی از 

ایشان گفتند: ما را در این  مکان جای دادند تا بر ما خراب شود و ما کشته شویم.6
ابن ش��هر اش��وب نیز همین مضمون را آورده است7.  طبری به س��ندش از یحیی بن عمران 

الحلبی از امام صادق7 چنین روایت می کند: 
»ُأتي بعلي بن الحس��ین علیهما الس��الم إلی یزید بن معاویة و من معه من الّنس��اء أسری، 
فجعلوهم في بیت، و وّکلوا بهم قومًا من العجم ال یفهمون العربّیة، فقال بعض لبعض: إنّما جعلنا 
في هذا البیت لیهدم علینا، فیقتلنا فیه، فقال علي بن الحس��ین  علیه  الس��الم للحرس بالّرطانة:8 
أت��درون ما یقول هؤالء الّنس��اء؟ یقلن کیت و کیت، فقال الحرس : ق��د قالوا إنّکم تخرجون 
غداً و تقتلون! فقال علي بن الحسین علیه السالم: کاّل، یأبی اهلل ذلک، ثّم أقبل علیهم یعّلمهم 
بلس��انهم«؛9 علی بن الحسین7 و زنان همراه را در حالت اسیری به نزد یزید آوردند و آنان 
را در خانه ای قرار دادند و عده ای از عجم )رومیان( را که آش��نایی با زبان عربی نداش��تند، به 
نگهبانی ایشان گماشتند. برخی از اسیران اهل بیت رو به برخی دیگر نموده و گفتند: ما را در 
چنین خانه ای جای دادند که بر سر ما خراب گردد و ما در زیر آوار آن کشته شویم. حضرت 
علی بن الحس��ین7 رو به نگهبانان نمود و با زبان رومی از ایشان پرسید: آیا می دانید که این 
زنان چه می گویند؟ )و حضرت س��خن آن بانوان را برای نگهبان��ان نقل بازگفت(، نگهبانان 
گفتند: به ما گفته اند که ش��ما را فردا از این جا بیرون آورده و خواهند کش��ت! حضرت علی 
بن الحسین7 فرمود: نه هرگز چنین نخواهد شد و خداوند نخواهد گذاشت که چنین کنند. 

آن گاه رو به ایشان نموده و با زبان خودشان ایشان را تعلیم داد. 
از مجموع آنچه گفته شد، چند مطلب قابل توجه است: 

 1. یزی��د ب��ه قصد وارد آوردن فش��ار روحی و جس��می، اهل بیت:  را در جایی بس��یار 
نامناس��ب که ایشان را از گرمای روز و سرمای ش��ب محافظت نمی کرد، قرار داد و اثر گرما 
بر بدن مطهر ایش��ان نمایان گردید؛ به گونه ای که پوس��ت چهره ایش��ان دگرگون و خشک 
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گردید و کنده ش��د. آنان در این م��کان تحت نظر بودند 
و نگهبانان، آنان را زیر نظر داش��تند. با این وصف، سخن 
شیخ صدوق= که از آن مکان به عنوان »محبس« و زندان 

یاد کرده، قابل فهم است.
2. یزید قصد کش��تن حضرت امام س��جاد7 و چه بسا 
دیگر اس��یران را داش��ت؛ همان گونه که از این روایت و 
دیگر روایات فهمیده می ش��ود، ولی تغییر شرایط سیاسی 
و اجتماع��ی، به دلیل نقش حض��رت امام زین  العابدین7 
و حضرت زینب 3 و دیگر اس��یران اهل بیت: مانع از 
اجرای آن گردید. هم��ه این امور تحت عنوان اراده الهی 
ق��رار می گیرد، تا حجت خداوند محفوظ بماند و سلس��له 

حجج الهی استمرار یابد.
3. حض��رت امام زین  العابدین7 با آن که در ش��رایطی 
بس دشوار به س��ر می برد، از فرصت استفاده می  کند و به 
تعلیم و آموزش نگهبانان رومی به زبان خودش��ان می کند 

تا از حقایق دین و واقعیت  امور آگاه شوند.

رقیه بنت الحسین3
یکی از مباحث پیچیده تاریخ ش��یعه، شناسایی دختری 
به نام »رقیه بنت الحس��ین3« است. قدیمی ترین منبع قابل 

دسترسی در این زمینه، دو کتاب ذیل است: 
اول: کتاب »لباب األسناب« اثر ابن فندق که شرح کتاب 

و مؤلف آن در ادامه خواهد آمد؛
دوم: کتاب »کامل بهائی« اثر ش��یخ عمادالدین حس��ن 
ب��ن علی بن محمد ب��ن علی طبری آملی اس��ت. او که از 
معاصران خواجه نصیر طوسی است، کتاب را بنا به دستور 
وزی��ر بهاء  الّدین محّمد، فرزند وزیر ش��مس  الدین جوینی 

یزید به قص��د وارد آوردن 
فش��ار روحی و جسمی، اهل 
بی��ت:  را در جایی بس��یار 
نامناس��ب ک��ه ایش��ان را از 
گرم��ای روز و س��رمای ش��ب 
محافظت نمی کرد، قرار داد و 
اثر گرما بر بدن مطهر ایشان 
نمایان گردید؛ به گونه ای که 
پوست چهره ایشان دگرگون 
و خش��ک گردید و کنده شد. 
آنان در ای��ن مکان تحت نظر 
بودند و نگهبانان، آنان را زیر 
نظر داش��تند. ب��ا این وصف، 
س��خن ش��یخ صدوق= که از 
آن مکان به عنوان »محبس« 
و زندان یاد کرده، قابل فهم 

است.
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صاح��ب دی��وان و حاکم اصفهان در دولت هالکوخان نگاش��ته و از این رو به »کامل بهائی« 
شهرت یافته اس��ت. نام دیگر این کتاب »كامل الّسقيفة« می باشد. این کتاب در دو جلد و در 
مّدت دوازده س��ال نگارش یافته و تاریخ پایان تألیف آن س��ال 675 هجری است. مؤلّف این 
کت��اب، آثار دیگری چون »مناقب الّطاهرین«، »معارف الحقائق« و »أربعین البهائی« از خود به 
یادگار نهاده اس��ت10 که از مجموع این آثار به روش��نی می توان دریافت که وی دانشمندی 

شیعی و تاریخ  نگاری استوار و غیرتمند است.
عمادالّدی��ن طبری نیز ماجرا را به نقل از کتاب »الحاوية«11 نقل می کند که متأّس��فانه امروز 

اثری از این کتاب در دست نیست.
او می نویسد: 

در حاویه آمد که زنان خاندان نبّوت در حالت اسیری، حاِل مردان که در کربال  
ش��هید شده بودند را بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند، و هر کودکی 
را  وعده ها مي دادند که پدر تو به فالن سفر رفته و بازمی آید؛ تا ایشان را به خانه 
یزید آوردند. دخترکی بود چهار س��اله؛ ش��بی از خواب بیدار شد و گفت: پدر 
من حس��ین کجاست؟! این س��اعت او را به خواب دیدم، سخت پریشان. زنان و 
ک��ودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایش��ان برخاس��ت. یزید خفته بود؛ از 
خواب بیدار ش��د و حال تفّحص کرد. خبر بردند که حال چنین است. آن لعین 
در حال گفت که بروند و س��ر پدر او را بیاورند و در کنار او نهند. مالعین س��ر 
بیاورده و در کنار آن دختر چهار س��اله نهادند. پرس��ید: این چیس��ت؟ مالعین 
گفت: س��ر پدر توست. آن دختر بترس��ید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن 

چند روز جان به حق تسلیم کرد.12 
از نقل طبری استفاده می شود که امام حسین7 دختری چهار ساله داشته که در فراق پدر، 
در شام پرپر گردید، ولی نامی از او به میان نیامده است. تاریخ  نگاران پس از او نیز این جریان 
جان  گداز را با اختالفی اندک، و برخی اضافات که به زبان حال می نماید، در کتاب های خود 

آورده اند؛ از جمله:
� مال حسین کاشفی سبزواری )متوفاي 910 ق( در کتاب »روضة الّشهداء«13 به نقل از کتاب 

»کنز الغرائب«؛
� شیخ فخرالّدین طریحی نجفی )متوفاي 1085 ق( در کتاب »المنتخب «؛14
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� سید محمدعلی شاه عبدالعظیمی )متوفاي 1334 ق( در 
کتاب »اإلیقاد«؛15

� ش��یخ محمدهاش��م بن محمدعلی خراس��انی )متوفاي 
1352 ق( در کتاب »منتخب التّواریخ«؛16

�  ش��یخ عباس قمی )متوف��اي 1359 ق( در کتاب »نفس 
المهموم«17 و »منتهی اآلمال«؛18

� ش��یخ محمدمهدی حائری مازندرانی در کتاب »معالی 
السبطین«.19

در ای��ن میان، برخی از ایش��ان ن��ام »رقی��ه« را نیز ذکر 
نموده اند. شیخ محمدهاشم خراس��انی در ضمن شمارش 

بانوان اسیر شده می گوید: 
التاسعه: آن دختری اس��ت که در خرابه شام از دنیا 
رحلت فرموده، و ش��اید اسم شریفش »رقیه« بوده، 
و از صبایای خود حضرت سیّدالّش��هداء7 بوده؛ 
چون مزاری که در خرابه شام است منسوب است به 

این مخّدره، و معروف است به مزار »ست رقیّه«.20

پنج سؤال اساسی و پاسخ آنها
در این بحث پنج سؤال مطرح است: 

1. امام حسین7 چند دختر داشته است؟ 
2. آیا امام حسین7 دختری به نام »رقیه« داشته است؟ در 

کدام کتاب معتبر قدیمي به این نام تصریح شده است؟
3. آیا امام حسین7 نام »رقیه« را بر زبان جاری ساخته است؟ 

4. چند »رقیه« در کربال بوده و احتماالت مسئله کدام است؟    
5. آیا غیر از نقل و روایت، س��ند دیگری نیز در دس��ت 

است؟ 

از نق��ل عمادالدی��ن طبری 
امام  که  اس��تفاده می ش��ود 
حسین7 دختری چهار ساله 
داش��ته ک��ه در ف��راق پدر، 
در ش��ام پرپر گردی��د، ولی 
نام��ی از او به می��ان نیامده 
اس��ت. تاریخ  نگاران پس از 
او نیز ای��ن جریان جان  گداز 
را ب��ا اختالفی اندک، و برخی 
اضاف��ات ک��ه به زب��ان حال 
می نمای��د، در کتاب های خود 

آورده اند.
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1. حضرت امام حسین7 چند دختر داشته است؟ 
سه قول در این مسئله وجود دارد:

الف( دو دختر: شیخ مفید تنها دو دختر برای ایشان نام می برد: »فاطمه« و »سکینه«.21 عده ای 
نیز پیروي ایشان را نموده و همین را گفته اند؛22 ولی ایشان شیوه خاصي در تاریخ  نگاری دارد 

که بر اهل فن پوشیده نیست.
ب( س��ه دختر: در برخی کتاب ها سخن از وجود سه دختر برای آن حضرت است. طبری 
امامی می نویس��د: »و له من البنات: زینب، و سكينة و فاطمة«23 و ابن شهراشوب،24 خصیبی،25 

ابن خّشاب26 و شیخ محمد الصبّان27 نیز چون او سخن گفته اند.
ج( چهار دختر: شیخ کمال  الّدین محّمد بن طلحه شافعی )متوفاي 652 ه( در کتاب »مطالب 
الّسؤل فی مناقب آل الّرسول« به وجود چهار دختر برای آن حضرت تصریح نموده و حتی بر 

آن ادعای شهرت نیز کرده است و می نویسد: 
کان ل��ه � أي للحس��ین علیه الس��الم � من األوالد ذکور و إناث عش��رة: س��تة 
ذکور، و أربع إناث، فالذکور: علي األکبر، علّي األوس��ط و هو س��یّد العابدین...، 
و عل��ّي األصغ��ر، و محّم��د، و عب��داهلل، و جعفر، فأّم��ا علّي األکب��ر فإنّه قاتل 
بی��ن ی��دّي أبیه حتّ��ی قتل ش��هیداً، و أّما عل��ّي األصغر جاءه س��هم و هو طفل 
فقتل��ه. و قی��ل: إّن عب��داهلل أیض��ًا قتل م��ع أبیه ش��هیداً، و أّما البن��ات: فزینب، 
 و س��کینة، و فاطم��ة. هذا هو المش��هور، و قی��ل: بل کان له أربع بنی��ن و بنتان،

 و األّول أشهر.28 
یعنی آن حضرت ده فرزند پس��ر و دختر داشتند که شش تن از ایشان پسر و چهار تن دختر 
بودند. پسران عبارت بودند از: علی أکبر و علی اوسط که همان سیّدالعابدین 7 است و علی 
أصغر و محّمد و عبداهلل و جعفر. علی أکبر در برابر چش��م پدر به جنگ رفت تا به ش��هادت 
رسید؛ علی اصغر نیز در حالی که کودکی خردسال بود تیری به او اصابت نمود و شهید شد... 
و گفته شده است که عبداهلل نیز  با پدرش به شهادت رسید. اما دختران عبارت بودند از: زینب 
و سکینه و فاطمه، و این قول مشهور است، و گفته شده که آن حضرت چهار پسر و دو دختر 

داشته اند، ولی قول اول مشهورتر است.
ابن صبّاغ مالکی نیز می نویسد: 
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قال الشیخ کمال الدین بن طلحة: کان للحسین 
علیه  السالم من األوالد ذکوراً و اناثًا عشرة، ستّة 
ذکور و أربع اناث، فالّذکور علّي األکبر، و علّي 
األوس��ط و هو زین العابدین، و علّي األصغر، 
و محّم��د، و عبد اهلل، و جعف��ر... و أّما البنات 

فزینب و سکینة و فاطمة، هذا قول مشهور.29
یعنی ش��یخ کمال الدین بن طلح��ه می گوید: حضرت 
حس��ین7 ده فرزند پسر و دختر داش��تند که شش تن از 
ایش��ان پس��ر و چهار تن دختر بودند. پس��ران: علی اکبر، 
علی اوس��ط )زین العابدین(، علی اصغر، محمد، عبداهلل و 
جعفر... و دختران: زینب، س��کینه و فاطمه بوده اند، و این 

قول مشهور است. 
عالمه اربلی نیز سخنی چون او آورده است.30

بنا بر این قول که ادعای شهرت بر آن شده و عده ای از 
بزرگان تاریخ، چون عالمه اربلی در »کش��ف الغّمة« ، و 
ابن صباغ مالکی در »الفصول المهّمة« نیز آن را نقل کرده 
و رد ننموده اند، آن حضرت چهار دختر داش��تند که تنها 
به نام س��ه تن از ایش��ان تصریح شده و نام چهارمین دختر 

مجهول مانده است.

2. آی�ا ام�ام حس�ین7 دخت�ری ب�ه ن�ام »رقیه« 
داش�تند؟ در ک�دام کت�اب معتب�ر قدیمي ب�ه این نام 

تصریح شده است؟
به یقین، تتبّع ناقص تاریخی کارگر نیست و چه  بسا که 
برخي ادعا کنند ما نام رقیه را به عنوان دختر امام حسین7 
نیافتیم؛ ولي باز مجالي براي انکار و تردید و ش��بهه  فراکني 

وقتی حص��ر دختران در دو 
نفر شکس��ته ش��د و بن��ا بر 
قول��ی ک��ه ادعای ش��هرت بر 
آن ش��ده، آن حض��رت چهار 
دختر داش��تند که به نام های 
س��ه ت��ن از ایش��ان: زینب، 
سکینه و فاطمه تصریح شده 
است، احتمال آن می رود که 
چهارمین دخت��ر آن حضرت، 
همین دختری باش��د که نزد 
مردم به نام »رقیه« معروف 

شده است.
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برایش��ان نیست؛ چون همان گونه که در پاسخ س��ؤال اول گفته شد، وقتی حصر دختران در دو 
نفر شکسته شد و بنا بر قولی که ادعای شهرت بر آن شده، آن حضرت چهار دختر داشتند که 
به نام های س��ه تن از ایشان: زینب، سکینه و فاطمه تصریح ش��ده است، احتمال آن می رود که 

چهارمین دختر آن حضرت، همین دختری باشد که نزد مردم به نام »رقیه« معروف شده است.
خوشبختانه به مصدري مهم در علم انساب دست یافتیم که به وجود دختري از امام حسین7 
به نام رقیه تصریح مي  کند. بنابراین اگر کسی اصرار کند که برای ما تصریح به نام ایشان در کتب 
تاریخی یا انساب مهم است، در پاسخ می  گوییم: در برخی از کتاب های مهم ومعتبر انساب، به 
نام ایشان تصریح شده است. ابوالحسن علی بن ابی  القاسم بن زید بیهقی، معروف به »ابن فندق« 
)493 � 565 ه( کتاب ارزشمندی در انساب به نام »لباب األنساب واأللقاب واألعقاب« دارد که 
کتابخانه مرحوم آیت  اهلل العظمی نجفی مرعشی= آن را بازنشر کرده است. مولی عبداهلل افندی 
او را از اجله مشایخ ابن شهراشوب و از بزرگان اصحاب ما معرفی کرده است.31 محدث نوری 
او را از مشایخ اجازه دانسته و از او به عنوان عالم متبحر و فاضل متکلم جلیل یاد کرده است.32 
مرحوم آیت  اهلل سید محسن امین او را یکی از مشایخ شیعه معرفی می کند و از اجله مشایخ ابن 
شهراشوب می  داند.33 مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی از او با عنوان »امام بیهقی« یاد کرده است.34 
مرحوم آیت  اهلل نجفی مرعشی که خود در علم انساب متخصص و صاحب اثر بود، بر این کتاب 
تقریظ و مقدمه مفصلی در حدود 150 صفحه نگاشته و کتاب و مؤلف آن را بسیار ستوده است 

و از او به عنوان عالمه، مدرس، خطیب، قاضی، موالی اهل بیت و امامی یاد می  کند.
پس از دانس��تن اوصاف اب��ن فندق و آگاهی از قدمت و پیش��ینه کتاب مه��م او، اکنون 
می توانیم بگوییم ش��خصیتی با این عظمت، از رقیه بنت الحس��ین7 یاد کرده اس��ت. او در 

کتاب ارزشمند »لباب األنساب« درباره سادات حسینی می  نویسد:
أما الحسینیة فهم من أوالد الحسین بن علی علیهما السالم، ولم یبق من اوالده اال 
زین   العابدین علیه الس��الم، وفاطمه، وسکینه، ورقیة، فأوالد الحسین علیه   السالم 

من قبل األب هم من صلب زین  العابدین علیه السالم35
یعنی س��ادات حس��ینی از فرزندان حس��ین بن علی7 هس��تند و از فرزندان او کسی جز 
زین  العابدین7 و فاطمه و س��کینه  و رقیه باقی نماند؛ پس فرزندان حس��ین7 از طرف پدر، 

از نسل زین   العابدین هستند.
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ب��ا این تصریح، اش��کال نام نبردن از ایش��ان در کتب 
تاریخی و انساب حل می  شود.

3. آیا امام حس�ین 7 نام رقیه را بر زبان جاری 
ساخته است؟  

بنا بر قول سید بن طاوس=، حضرت سیّدالشهدا7 نام 
رقیه را به هنگام وداع بر زبان جاری ساخته و فرموده اند: 

»یا ُأختاه ی��ا ُأّم کلثوم، و أنِت یا زینب، و أنِت یا رقّیة، 
و أن��ِت یا فاطمة، و أنِت یا رباب، ُأنظرن إذا أنا ُقتلت فال 
تشققن علّي جیبًا، و ال تخمشّن علّي وجهًا، و ال تقلَن علّي 
هج��راً«؛36 خواهرم ای ام کلثوم! و ت��و ای زینب، و تو ای 
رقی��ه، و تو ای فاطمه، و تو ای رباب! وقتی که من کش��ته 
گ��ردم، مبادا ک��ه گریبان چاک کنی��د و صورت خود را 

بخراشید و سخنانی ناروا بر زبان جاری سازید.
مقصود احتمالی امام از رقیه، در پاسخ سؤال بعد آشکار 

می گردد. 

  4. چند »رقیه« در کربال بوده و احتماالت مسئله 
کدام است؟ 

در پاسخ به این پرسش، چهار احتمال وجود دارد: 
1. رقي��ه بنت علّي ب��ن أبي  طالب: درب��اره رقیه، دختر 

حضرت امیر مؤمنان علی7 دو نقل وجود دارد: 
ال��ف( این ک��ه در کودک��ی از دنیا رفته اس��ت. س��بط 
ابن  جوزی به نقل از ابن  اسحاق نقل می کند که آن حضرت 
از فاطمه پس��ری به نام محس��ن داشت که در خردسالی از 
دنی��ا می رود و لی��ث اضافه می  کند که دخت��ری نیز از آن 

حضرت به نام رقیه در خردسالی از دنیا می رود.37

پس از دانستن اوصاف ابن 
فندق و آگاه��ی از قدمت و 
پیشینه کتاب مهم او، اکنون 
بگوییم شخصیتی  می توانیم 
با این عظم��ت، از رقیه بنت 

الحسین7 یاد کرده است.

85 13
91

يز  
پاي

 ،1
ه  2

مار
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



این سخن پذیرفته شده نیست؛ زیرا حضرت امیر مؤمنان7  فرزندی به نام رقیه از حضرت 
فاطمه نداشته؛ مگر آن که از مادری دیگر بوده باشد.

بنا بر صحت این نقل، او در کربال حضور نداشته و قاعدتاً باید در مدینه دفن شده باشد و از 
احتمال بحث خارج است؛ چون در فاصله میان زمان شهادت امیر مؤمنان7 تا حادثه کربال، 

او دیگر نمي توانسته کودکي خردسال باشد. 
ب( ایش��ان همسر حضرت مسلم بن عقیل می باشد. بنا بر نقل مسعودی، ایشان خواهر »عمر 
األط��رف« و هر دوي ایش��ان فرزندان هم��زاد حضرت امیر مؤمنان علی7 بوده و مادرش��ان 
»صهباء تغلبیه« بوده اس��ت.38 شیخ مفید مادرشان را أُّم حبیب، بنت ربیعه معرفی کرده است.39 
رقیه بعدها به همس��ری مس��لم بن عقیل درمی آی��د و فرزند او عبداهلل بن مس��لم بن عقیل در 
کربال به فیض شهادت می رسد. تاریخ  نگاران و محّدثانی چون ابن قتیبه40، ابن حبان41، قاضی 
نعم��ان42، ابوفرج اصفهانی43، طبری )به نق��ل از ابی  مخنف(44، خلیفه بن خیاط45 و ابن اثیر46 و 
دیگ��ران تصریح می کنند که مادِر عبداهلل بن مس��لم بن عقیل، رقیه بنت علی بن ابی  طالب7 

بوده است.
گرچه نمی دانیم ایش��ان در کربال حضور داش��ته یا نه، ولی قرائنی بر حضور ایش��ان وجود 
دارد؛ از جمله فرس��تاده شدن همسر ایشان، حضرت مس��لم به کوفه و حضور فرزندان دختر 
و پس��ر مسلم در کاروان حضرت سیدالش��هداء7. قاعدتاً باید در چنین ظرف زمانی و چنین 
احوالی، ایش��ان نیز در رکاب برادر و در کاروان حس��ینی حاضر باش��د و احتمال مي  رود که 
مخاطب امام حس��ین7 در فرمایش خود به هنگام وداع، ایشان بوده باشد و این معنا از لحن 
سخن امام استفاده مي   شود؛ چون سخن امام به گونه اي نیست که با طفلي کوچک گفته شود. 

برخی از متتبعین نام رقیه بنت علي را در شمار »مخّدرات اسیر شده« ذکر کرده اند.47 
ولی کسی نمی تواند بگوید رقیه ای که در شام مدفون است، هموست؛ چون بر فرض حضور 
ایشان در کربال دلیلي بر وفات ایشان در شام نیست؛ بلکه دلیل بر خالف آن نیز اقامه شده است. 
یاقوت حموی،48 ش��براوی49 و دیگران50 آورده اند که رقیه بنت علی در مصر به خاک س��پرده 
شده است. پس مدفن ایشان در مصر یا مدینه است، نه در شام، و آنچه در شام روي داده، درباره 

کودکی از خاندان علوی است، نه شخص بزرگ سالی چون رقیه بنت علی. 
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2. رقیة الصغری بنت علّي بن أبي  طالب: شیخ مفید و طبرسی 
و ابن بطریق و اربلی، ایشان را در شمار فرزندان آن حضرت 
آورده اند و نام مادرشان را ذکر نکرده اند.51 ابن شهراشوب نام 
مادر وی را »ام سعید بنت عروة بن مسعود ثقفية« ذکر کرده52 
و برخی وی را همسر مسلم بن عقیل معرفی کرده اند.53 عمده 
مطالبی که درباره خواهرش��ان بیان ش��د، در مورد ایشان هم 

صادق است و نمی  توان مزار شام را به ایشان نسبت داد.
3. رقيه بنت الحس��ن بن على بن ابى  طالب: ش��یخ مفید 
ایشان را در ش��مار فرزندان حضرت امام حسن مجتبی7 
ذکر کرده54 و گفته شده که بعدها به ازدواج پسرعموی خود 
عبیداهلل بن العباس بن علی بن ابی  طالب7 درآمده است.55 
بنا بر نقلی دیگر، ایشان به ازدواج عمرو بن منذر بن زبیر بن 
عوام درآمد.56 بنا براین ایشان نیز از گردونه احتماالت مسئله 

خارج است، چون سخن از فرزندی خردسال است.
4. رقيه بنت الحس��ين بن أبي  طالب: ب��ا رّد احتماالت 
پیشین، این احتمال قوت می گیرد که مقصود از رقیه مدفون 
در شام، همان چهارمین دختر حضرت سیدالّشهدا7 باشد 
که برخي به نام ایش��ان تصریح نکرده اند و ابن  فندق ایشان 

را به همین نام معرفي کرده است. 

5. آی�ا غی�ر از نقل و روایت، س�ند دیگری نیز در 
دست است؟

ی��ک واقعه مه��م تاریخی در حدود س��ال 1280 قمری 
روي داده که دانش��مندان شیعه و سنّی از آن یاد کرده اند. 
وقتی ای��ن »درایت« را در کنار آن »روایت« قرار دهیم، به 

نتیجه مي رسیم.

مقصود از رقیه مدفون در 
ش��ام، همان چهارمین دختر 
سیدالّش��هدا7  حض��رت 
باش��د ک��ه برخ��ي ب��ه ن��ام 
ایش��ان تصری��ح نکرده اند و 
ابن  فندق ایشان را به همین 

نام معرفي کرده است. 
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عال��م متتبع و جلیل القدر مرحوم محمدهاش��م خراس��انی= )متوف��اي 1352ق( جریان را 
این  گونه نقل می کند: 

عالم جلیل شیخ محمدعلی شامی که از جمله علما و محّصلین نجف أشرف است، 
به حقیر فرمود: که جد امّی بالواسطه من جناب آقا سیّد ابراهیم دمشقی که نسبش 
منتهی می شود به سیّد مرتضی علم الهدی و سّن شریفش عالوه بر نود بود و بسیار 
شریف و محترم بود، سه دختر داشتند و اوالد ذکور نداشتند. شبی دختر بزرگشان 
در خواب دید جناب رقیه بنت الحس��ین7 را که فرمود: »به پدرت بگو به والی 
بگوید آب افتاده میان قبر و لحد من، و بدن من در اذیّت اس��ت57؛ بگو بیاید و قبر 
و لحد مرا تعمیر کند.« دخترش خواب را به س��یّد عرض کرد، اما س��ید از ترس 
حضرات اهل تسنّن به خواب اثری مترتّب ننمود. شب دّوم دختر وسطی سیّد همین 
خواب را دید و به پدر گفت؛ ترتیب اثری نداد. شب سّوم دختر صغری سیّد همین 
خواب را دید و به پدر گفت؛ ایضاً ترتیب اثری نداد. شب چهارم خود سیّد مخدره 
رقیه را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند که چرا والی را خبردار نکردی؟! 
سیّد بیدار شد. صبح رفت نزد والی شام و خوابش را به والی شام نقل کرد. والی امر 
کرد علما و صلحاي شام از سنّی و شیعه بروند و غسل کنند و لباس های نظیف در 
بر کنند و به دست هر کس که قفل درب حرم مقدسه باز شد، همان کس برود و 
قبر مقدسه او را نبش کند و جسد مطّهره را بیرون بیاورد تا قبر مطّهر را تعمیر کند. 
بزرگان و صلحاي از شیعه و سنّی در کمال آداب غسل کردند و لباس نظیف در 
بر کردند؛ اما قفل به دس��ت هیچ یک باز نشد، مگر به دست مرحوم سید. بعد که 
مشّرف میان حرم شدند، مِْعَول )تیشه( هیچ یک به زمین اثر نکرد، مگر مِعَول سید 
ابراهیم. بعد حرم را خلوت کردند و لحد را ش��کافتند؛ دیدند بدن نازنین مخّدره 
میان لحد و کفن آن مخدره مکّرمه صحیح و س��الم اس��ت؛ لکن آب زیادی میان 
لحد جمع ش��ده؛ پس سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و روی 
زانوی خود نهاد و سه روز همین قِْسم باالی زانوی خود نگه داشت و متّصل گریه 
می  کرد تا آن که لحد مخّدره را از بنیاد تعمیر کردند. اوقات نماز که می شد، سید 
بدن آن مخدره را بر باالی شيء نظیفی می گذاشت و بعد از فراغ باز برمی داشت 
و ب��ر زانو می نهاد، تا آن که از تعمیر قبر و لحد فارغ ش��دند. س��ید بدن مخدره را 
دفن کرد و از معجزه این مخدره در این س��ه روز، س��ید نه محتاج به غذا شد و نه 
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محتاج به تجدید وضو. بعد که خواست مخدره را دفن کند، سیّد دعا کرد خداوند 
پس��ری به او مرحمت نماید. دعای سیّد مستجاب شد و در آن سّن پیری خداوند 
به او پس��ری مرحمت فرمود مسّمی به سیّد مصطفی. بعد والی تفصیل را به سلطان 
عبدالحمید نوشت؛ او هم تولیت زینبیّه و مرقد شریف رقیه و مرقد شریف ام  کلثوم 
و س��کینه را به او واگذار نمود و فعال هم آقای حاجی س��ید عباس، پسر آقا سید 
مصطفی، پسر آقا سید ابراهیم سابق الذکر متصّدی این اماکن شریفه است؛ انتهی. 

گویا این قضیه در حدود سنه هزار و دویست و هشتاد بوده.58 
از تأمل در این ماجرا روش��ن می گردد که صاحب این قبر، کودکی خردس��ال بوده؛ چون 
مرحوم سید ابراهیم آل  مرتضی او را بر زانوی خود نگه می داشته است. عالوه بر این، مرحوم 
ش��یخ مهدی مازندرانی نیز جریان را به نحو مختصر به نق��ل از بعضی از صالحین ذکر نموده 
و می افزاید که س��ید، ایش��ان را دختری خردس��ال یافت که به حد بلوغ نرسیده و آثار ضرب 

تازیانه همچنان بر بدن او باقی و نمایان بود.59 
 قدیمی تری��ن مصدری که این جریان مهم تاریخی را نق��ل کرده، کتاب »نور األبصار« أثر 
سیّد مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجی شافعی60 است. او از علماي االزهر مصر واز مؤلفان مشهور 
است. تاریخ پایان نگارش کتاب »نور األبصار« او به سال 1290 هجری قمری است که حدود 

ده سال پس از وقوع این جریان است. او می نویسد: 
هذا و قد أخبرنی بعض أهل الّشوام أّن للّسیّدة رقیّة بنت اإلمام علی کّرم اهلل وجهه ضریحًا 
بدمشق الّشام، و أّن جدران قبرها کانت قد تعیّبت، فأرادوا إخراجها منه لتجدیده، فلم 
یتجاسر أحد أن ینزله من الهیبة، فحضر شخص من أهل البیت یّدعی الّسیّد بن مرتضی، 
فنزل فی قبرها، و وضع علیها ثوباً لّفها فیه و أخرجها، فإذا هی بنت صغیرة دون البلوغ، 

و قد ذکرت ذلک لبعض األفاضل فحّدثنی به ناقاًل عن أشیاخه.61
برخي از اهل ش��ام به من خبر دادند که براي س��یده رقیه، بنت علي در دمشق شام ضریحي 
اس��ت که دیوار قبر آن آسیب دید. خواستند که بدن را از قبر خارج سازند تا قبر را بازسازي 
و تعمی��ر کنند، ول��ي از هیبت مقام هیچ کس این جرأت را به خود نداد که به داخل قبر رود. 
پس کس��ي از سادات اهل بیت، معروف به سید ابن مرتضي حاضر شد. او داخل قبر شد و بر 
روي بدن وي پارچه اي انداخت و از قبر بیرون آورد. او را دختري خردسال یافت که به حد 

بلوغ نرسیده بود... .
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از این نقل دانس��ته مي  ش��ود که این خبر نه تنها نزد عموم اهل شام )که غالب ایشان از اهل 
س��نت هس��تند( معروف بود، بلکه در همان زمان، خبرش به مصر هم رسیده بود که شبلنجي 
شافعي آن را در کتاب خود آورده است. البته ما احتمال نسبت این قبر را به رقیه بنت علی را 
نپذیرفتیم؛ چه رقیه کبری باشد و چه صغری؛ ولی آنچه شاهد کالم ماست، وقوع اصل قضیه 
و ثبت در کتب است و از جمله شواهد ما مطلبی است که خود شبلنجی نیز آورده است و آن 

این است که ایشان دختری خردسال بوده و به حد بلوغ نرسیده بود.
البت��ه احتمال دیگري هم داده مي ش��ود که به اعتبار جّد آن بزرگوار، ایش��ان را به علي7 
نس��بت داده باش��ند؛ همان گونه که چندین نواده امام رضا7  را »اب��ن الرضا« مي خواندند و 

این گونه امور در تاریخ کم نیست.
از دیگر مؤیّدات این واقعه تاریخی جریانی اس��ت که فقیه بزرگ مرحوم آیت  اهلل سید میرزا 
هادی خراسانی بجستانی )متوفاي 1368ق( در کتاب »معجزات« آورده است؛ ایشان می نویسد:

شبی در پشت بام خوابیده بودیم؛ ماری پیدا شد و دست یکی از خویشان ما را نیش 
زد. او مّدتی محّل گزیدگی را مداوا می کرد، ولی خوب نمی شد، تا این که روزی 
جوانی به نام سید عبداألمیر نزد ما آمد. دست مارگزیده را به او نشان دادیم؛ دستی 
بر آن کش��ید و همان روز دست او خوب شد. از او پرسیدیم: این کرامت از کجا 
به شما رسیده است؟ در پاسخ گفت: جّد ما سیّد ابراهیم در شام، وقتی آب به قبر 
حضرت رقیه علیها السالم افتاد، بدن مطّهر آن حضرت را روی دست نگه داشت، 
تا تعمیر قبر پایان یابد، و به سبب همین عمل، این کرامت به سید ابراهیم و فرزندان 
او داده شد، و من یکی از نوه های او هستم، و این کرامت در مورد شفای مارگزیده 

از آثار و برکات حضرت رقیه علیها السالم است که به ما رسیده است.62 
این جان��ب نیز در دمش��ق جریان آب گرفتگي قبر مطهر و قضایاي بع��دي آن را از زبان برخي از 
نوادگان مرحوم سید ابراهیم آل مرتضي )که نسب وي با چند واسطه به ایشان مي رسید( شنیدم. عالوه 
بر این، در سفري تبلیغي که در روستاي مزرعه، در حوالي حمص سوریه بودم، عده  اي از چهره های 
سرش��ناس شیعه دمشق به همراه آقاي سید عبداهلل نظام براي سرکشي از این منطقه شیعه   نشین آمده 
بودند. این جانب جریان را جویا شدم؛ در پاسخ گفتند که این واقعه به قدري مسلّم است که نزد اهل 

سنت شام، بیش از شیعه مطرح و ثابت است! و همه آن را مي  دانند و نقل کرده  اند.
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افزون بر این، شهرت موجود هم علم  آور است و کافي؛ آن 
هم در س��رزمیني که داعي براي حفظ این مسائل نبود. استاد 
بزرگوار ما مرحوم آیت  اهلل العظمي حاج میرزا جواد تبریزي 
اعلي اهلل مقامه الشریف بر این نکته تکیه فرموده است. ایشان 
که دلي سوخته و آکنده از عشق به خاندان عصمت وطهارت 
داشت، به هنگام بیماري به زیارت مرقد شریف حضرت رقیه 
در شام ش��تافت و در آن جا سخناني پیرامون آن حضرت به 

زبان عربي ایراد نمود که ترجمه آن چنین است: 
»یادگیري احکام شرعي و فراگیري مسائل فقهي، از برترین 
کارهاست. ش��ما مي  دانید که در رابطه با ثبوت  موضوعات 
خارج��ي، ح��دودي وج��ود دارد و در همه و یا بیش��تر آنها 
باید بیّنه اقامه گردد؛ ولي در پاره  اي از امور، مجرد ش��هرت 
کافي اس��ت و نیازي به اقامه بیّن��ه یا چیز دیگري ندارد؛ مثل 
آن که کس��ي زمیني را بخرد و پس از آن به وي گفته ش��ود 
که این زمین، وقف بوده اس��ت. از امام7 حکم این مسئله 
را پرسیدند، حضرت فرمود: اگر بین مردم مشهور باشد  که 
این زمین وقف است، خرید آن جایز نیست وآن را پس بده، 
و از این قبیل اس��ت حدود مني و مشعر، )که با شهرت ثابت 
مي  شود(. مقابر نیز چنین هستند. ممکن است کسي دویست 
س��ال پیش در جایي دفن شده باش��د و اآلن کسي نباشد که 
خود محل دفن وي را در این مکان دیده باشد، ولي بین مردم 
مش��هور باشد که در این مکان دفن ش��ده است. این شهرت 
کافي است. از این گونه است مقام و مزار حضرت رقیه بنت 
الحسین3 که از اول مشهور بوده است. گویا حضرت امام 
حس��ین7 نشاني را از خود در ش��ام به یادگار نهاده است تا 

در رابطه با ثبوت  موضوعات 
خارجي، حدودي وجود دارد و 
در همه و یا بیش��تر آنها باید 
بیّن��ه اقام��ه گ��ردد؛ ولي در 
پاره  اي از امور، مجرد شهرت 
کافي اس��ت و نیازي به اقامه 
بیّنه ی��ا چیز دیگ��ري ندارد؛ 
مث��ل آن که کس��ي زمیني را 
بخ��رد و پ��س از آن ب��ه وي 
گفته ش��ود ک��ه ای��ن زمین، 
وقف بوده اس��ت. از امام7 
حکم این مسئله را پرسیدند، 
حضرت فرمود: اگر بین مردم 
مشهور باش��د  که این زمین 
وقف اس��ت، خری��د آن جایز 
نیست وآن را پس بده، و از 
این قبیل اس��ت حدود مني 
و مش��عر، )که با شهرت ثابت 
نی��ز چنین  مي  ش��ود(. مقابر 

هستند.
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در آینده کساني پیدا نشوند که به انکار اسارت خاندان طهارت و حوادث آن پردازند. این دختر 
خردسال گواه بزرگي است بر این که در کاروان اسیران کربال حتي دختران خردسال نیز بوده  اند. 
ما ملتزم به این هستیم که بر دفن رقیه بنت الحسین3 در این مکان، شهرت قائم است و این که در 

این مکان جان سپرده است. ما به زیارتش شتافتیم و باید احترام او را پاس داشت... .

بقعه مطّهر
ش��یفتگان اهل بیت عصمت و طهارت: همواره  نسبت به ساخت و بازسازی مراقد مطهر 
ایش��ان عالقه نش��ان می دهند؛ از جمله بنای بقعه مطهر حضرت رقی��ه3 نیز مورد توجه بوده 
اس��ت. عبد الوّهاب بن احمد ش��افعی مصری ش��عرانی )متوفاي 973ق( این جمله را بر سردر 

بقعه مطهر دیده و نقل کرده است: 
 »هذا البیت بقعة شرفت بآل الّنبّي و بنت الحسین الّشهید رقّیة«.63

برخی از صاحب  منصبان سابق سیاسی ایران نیز در این امر سهیم بوده اند؛ از جمله میرزا علی   اصغر 
خان اتابک، نخس��ت  وزیر ایران در دوره قاجار که در س��ال 1323 قمري اقدام به بازسازی این 
مکان مطهر نمود. مرحوم آیت  اهلل سید محسن امین عاملی این عمل اتابک را به نظم در آورده که 

این ابیات را مرحوم میرزا احمدرضا شیرازی کتابت نموده و بر درب حرم مطّهر دیده می شد:
 تمّسک بالوالء لل طه 

بحّبهم غداً في الخلد تسعد
و هذا باب حّطة فادخلوها

و أنتم رّکع هلل سّجد
له ذو الّرتبة العلیا علّي

وزیر الّصدر في إیران جّدد
ألسنی بقعة طهرت و کانت 
بأزکی حضرة و بخیر مرقد
فزرها و اسأل الباري ففیها

یماط الّذنب في الجنان تصعد
و قد أّرختها تزهو سناء

بقبر رقّیة من آل أحمد64
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پ��س از پیروزی انقالب اس��المی ایران، مس��ئوالن نظام 
جمهوری اسالمی، با کمک مردم نیکوکار و عالقه مند به 
اهل بیت عصم��ت و طهارت : و همکاری دولت عربی 
سوریه، توجه کامل به آن مکان مقدس نمودند و بحمداهلل 
عالوه بر توس��عه، بازس��ازی کامل انجام گرفته و از جهت 
فنی و معماري و هنری، کاري شایس��ته صورت گرفته که 

نتایج آن از این قرار است: 
 1. تغییر مسیر آبی که از کنار حرم می گذشت؛

 2. توس��عه مجموع��ه س��اختمان حرم فعل��ی که حدود 
4500 مت��ر مربّع اس��ت، 600 متر مرب��ع آن را فضای باز و 
بقیه را زیربنا تشکیل می دهد. در قسمت جنوبی ساختمان، 
مسجدی به وسعت 800 متر مربّع به شکل مستطیل )40 در 
20( ساخته شده و وسعت حرم و رواق هایش حدود 2600 

متر مربع شده است؛65
 3. نصب ضریح نقره ای و طالکوب بزرگ و بسیار زیبا و 
ارزشمند که در اصفهان ساخته شده و در سال 1314 هجری 
قمری به همت زائران ایرانی و ش��یفتگان آن حضرت، و به 
کوشش دولت جمهوری اسالمی ایران، به دمشق برده شد 

و بر روی ضریح کوچک قدیمی قرار داده شد.
 ش��یخ نبیل حلباوی،امام جماعت حرم مطهر برای تقدیر 
و تش��کر از نظام و مردم شهیدپرور ایران اشعاری را سرود 

که در بخشی از آن می گوید: 
فی کربالء َغَرْسُتم دماءکم  

و هذه ایران َغَرَس و ثمر 
قاد الخمینی علی نهجکم 

و  نق��ره ای  ضری��ح  نص��ب 
طالکوب بزرگ و بس��یار زیبا 
و ارزش��مند ک��ه در اصفهان 
س��ال  در  و  ش��ده  س��اخته 
1314 هجری قمری به همت 
زائران ایرانی و شیفتگان آن 
حضرت، و به کوشش دولت 
به  ایران،  اس��المی  جمهوری 
دمش��ق برده ش��د و بر روی 
ضری��ح کوچ��ک قدیمی قرار 

داده شد.
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قومًا ُهم َأتقی و َأْوفی و َأبَر
و فی بقاع األرض أحیوا ذکرکم  

فهو لهم قلب و سمع و بصر66
و امروز این مکان، به عنوان سمبل مبازه با ظلم و ستم، و پیروزی حق بر باطل شناخته می شود. 
س��الیاني است که برنامه  هاي فرهنگي و دیني از قبیل اقامه مجالس عزاداري و سخنراني، نماز 
جمعه و جماعت، در این مکان مقدس برپا ش��ده و دروس دانشگاه دیني نیز در سالن هاي آن 
تدریس مي  ش��ود. امیدواریم با نابودي تروریست هاي وهابي مسلک، امنیت به کشور سوریه 

بازگردد تا باز خیل عظیم زائران به زیارت مزار آن بزرگوار بشتابند.
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66. ر.ک: عامر الحلو، السّيدة رقية علیها السالم : 77.

95 13
91

يز  
پاي

 ،1
ه  2

مار
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر




