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چکيده

ربـاب بنـت امـرء القيـس، همسـر امام حسـين7 اسـت کـه در کربـا حضور داشـت و 

سـپس همـراه اسـيران به کوفه و شـام برده شـد. پـدرش، امـرء القيس بن عـدي کلبي، 

در زمـان خافـت خليفـه دوم بـه مدينـه رفـت و مسـلمان شـد و در ماقاتـي بـا اميـر 

مؤمنـان7 ربـاب را بـه تزويج حسـين بن علـي8 درآورد. عبداهلل و سـکينه ثمره اين 

ازدواج مبارک انـد.

پـس از شـهادت امـام حسـين7، رباب در سـوگ شـهادت آن حضـرت مرثيـه خواند و 

يـک سـال در کنـار مرقـد ايشـان اقامـت گزيد و سـپس به مدينـه بازگشـت و بي درنگ 

درگذشـت. در ايـن نوشـتار زندگـي ايـن بانـوي کربايـي به اختصار بررسـي مي شـود.

واژگان کليدي: حسين بن علي8، رباب، امرءالقيس کلبي، کربال، مدينه.

فضل علی قزوینی
ترجمه: محمدحسین خوشنیوس

درنگي در زندگي رباب بنت 
امرء القيس کلبي
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مقدمه

امـوري کـه موجـب شـد امـام حسـين7 خانـواده اش را همـراه خـود بـه کربـال ببـرد 

از: عبارت انـد 

نخسـت: امام حسـين7 در پاسـخ بـه اعتراض ابن عباس کـه گفت چرا زن و بچـه را همراه 

خـود مي بريـد، فرمـود: »خـدا دوسـت دارد که آنهـا را اسـير ببينـد« )مجلسـی، 1403ق، ج44، ص364(. 

ايـن، سـبب حقيقـي، واقعـي و معنوي اسـت و آنچه مـا مي گوييم، سـبب عرفي و عادي اسـت. 

دوم: سيد بن طاووس مي نويسد: 
اگـر امـام حسـین7 خانـواده اش را در حجـاز یـا در شـهر دیگـری تنهـا می گذاشـت، 
یزیـد آنهـا را دسـتگیر می کـرد و ابـزاری بـرای فشـار بـر امام حسـین7، و مانـع قیام و 

جهـاد آن حضـرت می شـد. )ابـن طـاووس، 1414ق، ج1، ص142(

سـوم: امام حسـين7 مي دانسـت که اسـارت خانواده اش معجزات و کرامات زيادي در 

پي خواهد داشـت و مايه هدايت بسـياري خواهد شـد.

در ايـن مقالـه دربـاره بزرگ بانـوي کربال، جناب رباب3، به اين مطالب اشـاره می شـود: در 

برخـي نقل هـا حسـب و نسـب او را بـه اشـتباه ذکـر کرده اند. جنـاب ربـاب، بنا به نقلـي، تا يک 

سـال در کنـار مرقـد امـام حسـين7 مانـد و در طـول اين مـدت، روزهـا زير سـقف نمي رفت؛ 

بلکـه در زيـر تيغ آفتاب مي نشسـت و بـراي مظلوميت امام حسـين7 گريه مي کـرد. روح مطهر 

او يـک سـال پـس از واقعـه کربال به ملکوت اعلي پيوسـت و به ديدار معشـوقش شـتافت.

شناخت نامه رباب 

در تاريـخ از چنـد امـرء القيـس نـام بـرده شـده اسـت: يکـي سـليمان بن حجـر کندي، 

معروف تريـن شـاعر دوران جاهليـت اسـت کـه نسـبش بـه پادشـاهان کنـده از اهالـي نجد 

مي رسـد و پيامبـر اکرم9 درباره اش فرمود: »امرء القيس سـرگروه شـاعران جهنمي اسـت«.
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)قزوینـی، 1367ق، ج3، ص36 بـه نقـل از مسـند احمـد( او در دوران جاهليت و در حال کفر از دنيا رفت؛

ديگـري امـرء القيـس بـن عابس بـن منذر کنـدي، از نـوادگان امـرء القيس بـن عمر بن 

معاويه، از شـاعران دوران جاهليت اسـت که دوران اسـالم را نيز درک کرد و شـيخ طوسـي 

او را از اصحاب رسـول خدا9 دانسـته اسـت )طوسـی، 1381ق، ص7(؛

سـومي امـرء القيـس بن اصبـغ کلبـي، صحابي پيامبر9 اسـت کـه حضـرت او را براي 

تبليـغ بـه سـوي طائفه کليب فرسـتاد.

امـا پـدر جنـاب ربـاب امرء القيـس بن عـدي مرداس کلبي اسـت کـه نصراني بـود. در 

کتـاب االغانـي بـه نقـل از عوف بـن خارجه آمده اسـت: 

در زمـان خافـت خلیفـه دوم بـه مدینـه رفـت و مسـلمان شـد. در ماقاتـی که بـا امیر 

مؤمنـان و حسـنین: داشـت، حضـرت بـه او فرمـود: »مـن علی بـن ابی طالب، پسـر 

عمـوی رسـول خـدا و دامـاد او هسـتم و این دو پسـر من از دختـر پیامبرند و ما دوسـت 

داریـم بـا شـما وصلـت کنیـم«. امـرء القیس عـرض کـرد: آقاجان ایـن دو دختـر من، 

کنیـز شـما هسـتند. ایـن سـلمی برای پسـر بزرگ شـما، حسـن، و ایـن رباب برای پسـر 

کوچک تـر شـما، حسـین باشـد. عـوف می گوید: شـب نشـده بـود کـه امیـر مؤمنان، 

ربـاب دختـر امـرء القیس را بـه تزویـج حسـین7 درآورد و نتیجه ایـن ازدواج، عبدالله 

و سـکینه )آمنه( بـود )ابوالفـرج اصفهانـی، 1415ق، ج1، ص119(.

هشام کلبي، تاريخ نگار مشهور )متوفاي 204 ق( مي گويد: »رباب از بهترين زنان بود«.

در برخـي کتاب هـا نـام او را ربابـة گفته انـد که اشـتباه اسـت. صاحب تذکـرة مي گويد: 

»امام حسـين7 جناب رباب را بسـيار دوسـت مي داشـت« )ابـن جـوزی، 1383ق، ص265(.

امام حسين7 در يک دو بيتي از جناب رباب تمجيد کرد و فرمود: 

بـه جانـم قسـم کـه خانـه ای را کـه در آن رباب و سـکینه باشـند، دوسـت دارم. من این 

دو تـن را دوسـت دارم و حاضـرم تمـام اموالـم را در راه آنان ببخشـم و بر کسـی که مرا 

در ایـن مورد سـرزنش می کند، سرزنشـی نیسـت؛ ]چـون آنان را نمی شناسـد[.
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همـه مورخـان، اربـاب مقاتل و محدثان اجمـاع دارند که اين جمالت از امام حسـين7 
اسـت که درباره دخترش سـکينه و همسـرش رباب فرموده اسـت. اين نقل به حد اسـتفاضه 

رسـيده اسـت و چه بسـا بتوان درباره آن ادعاي تواتر کرد.
در کتاب اغاني به اسـتناد مالک بن اعين آمده اسـت: »از سـکينه، دختر امام حسـين7، 
شـنيدم کـه مي گفـت: در صحبتـي که پـدرم با عمويـم، حضـرت مجتبي7، داشـت، چنين 

مطالبـي را گفته اند...«.
ايـن نقـل عجيـب اسـت؛ چـون بنا بـر آنچـه اغانـي مي گويـد، جناب سـکينه بـه وقت 
شـنيدن ايـن سـخن از پـدر بايـد دسـت کم چهـارده سـال داشـته باشـد؛ درحالي کـه جناب 
فاطمـه، دختـر ديگـر ربـاب کـه از سـکينه بزرگ تـر اسـت، در کربال بيشـتر از دوازده سـال 

است. نداشـته 
در تذکـرة الخـواص ايـن بيت نيز بـه آن دو بيتي که از امام حسـين7 نقل شـد، افزوده 
شـده اسـت: »قسـم بـه تمام عمرم کـه تا وقتي زنـده ام و در ميان خـاک پنهان نشـده ام، براي 
سـرزنش کنندگان فرمانبـر نخواهـم بـود« کـه به نظر مي رسـد از اغانـي الهام گرفتـه و البته با 
تفـاوت، نقـل کـرده اسـت و در نقـل اغانـي آمـده اسـت: »قسـم به تمـام عمرم که تـا وقتي 
زنـده ام و در ميـان خـاک پنهـان نشـده ام، ضايع کننده حـق آنها، حتـي اگر در کنارم نباشـند، 

نخواهـم بود«.

نسب جناب رباب

بيشـتر تاريخ نـگاران و راويـان شـيعي و سـني بـر آن اند که جنـاب ربـاب از طايفه کلبيه 
بـوده اسـت. ولـي از امـوي مروانـي در اغاني نقل شـده اسـت که ربـاب دختر امـرء القيس 
بـن عـدي بـن کعـب بن مـرة بـن ثعلبة بـن عمـران بـن الحاف بـن عليم بـن کليـب بوده؛ 
پـس، از طـرف مـادر کلبيـه اسـت و از طـرف پـدر قضاعـي و اين خـالف چيزي اسـت که 
اکثـراً بـه آن تصريـح کرده انـد. البتـه گويا اشـتباهي در بين باشـد؛ چون قضاعيه مـادر جعفر 

ابن حسـين است.
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آنچـه در بيانـات راويـان حديـث و تاريخ نگاران مشـهور بدان تصريح شـده، اين اسـت 

که کلبيه اي که همسـر حضرت حسـين7 اسـت، همان جناب رباب مي باشـد و در قمقام، 

جنـات و کتاب هـاي ديگر به اين مطلب اشـاره شـده اسـت. ولي نويسـنده کتـاب اربعين بر 
آن اسـت کـه کلبيـه خانمي غيـر از جناب رباب اسـت و اين اشـتباه، از جسـت وجو نکردن 

در منابـع يا عجله در نقل نشـئت گرفته اسـت.

عجيـب اينکـه امامـي در جنات الخلود از رباب ديگري به عنوان همسـر امام حسـين7 

يـاد مي کنـد کـه دختـر عروة بن مسـعود ثقفي اسـت و اين اشـتباه يا از جانب خود اوسـت، 

يـا از جانـب نّسـاخان؛ چون بانـوي ثقفيه همان آمنه اسـت که کنيه اش ام ليلي بوده اسـت.

سرگذشت 

اجماع بر اين است که جناب رباب همراه اسيران به شام برده شد. در تذکره آمده است: 
ربـاب، دختـر امـرء القیـس، همسـر امـام حسـین7 در مجلـس ابن زیـاد سـر مقدس 
حضـرت را برداشـت و در آغـوش گرفـت و آن را بوسـید و چنیـن عرضه داشـت: »ای 
وای حسـین جـان، مـن حسـین را هیـچ گاه فراموش نخواهم کرد. کسـی کـه نیزه های 
دشـمنان در پـی او بودنـد و او را تنهـا روی خـاک کربـا رهـا کردنـد« )ابن جـوزی، 

ص260(. 1383ق، 

در معجـم البلـدان ايـن بيانـات بـه جنـاب عاتکـه، همسـر ديگـر حضرت حسـين7، 
نسـبت داده شـده اسـت )یاقوت حموی، 1388ق، ج4، ص445(. ولي مشـهور همان نقل قبلي است.

در َاغانـي و الکامـل فـی التاريـخ آمده اسـت که جنـاب رباب براي حضرت حسـين7 
مرثيـه اي خواند و چنين عرضه داشـت:

آن کسـی کـه تمـام وجودش نـور بود کـه همـگان از روشـنایی اش بهره مند می شـدند، 
پیکـرش روی خـاک کربـا بی جـان افتاد و دفن نشـد.

 ای نـوه پیامبـر، خـدا از طـرف مـا بـه شـما جزای خیـر بدهـد و مصیبت های وارد شـده 
بـر شـما را برای مـا زیبـا گرداند.
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و تـو ای حسـین، بـرای مـن کـوه باعظمتـی بـودی کـه من بـه آن پنـاه می بـردم، و تو با 
مـا از روی رحـم و مـرّوت و دیانـت رفتـار می کردی.

 چـه کسـی بـرای یتیمـان پـدری کنـد و چـه کسـی پرسـش پرسـش کننـدگان را پاسـخ 
دهـد و چـه کسـی بیچـارگان را بی نیـاز کنـد و پنـاه دهـد؟

بـه خـدا قسـم کـه تـا وقتـی زنـده هسـتم دیگـر از میـان مـردان شـما همسـری انتخاب 
کرد. نخواهـم 

راويـان مي گوينـد کـه يزيـد و تعـدادي از بـزرگان قريـش از جناب رباب خواسـتگاري 
کردنـد، ولـي او در پاسـخ بـه آنهـا فرمـود: »بـه خـدا قسـم کـه بعـد از وصلـت بـا خاندان 
پيامبـر9 همسـر ديگري انتخـاب نخواهم کرد«. براسـاس برخي نقل ها بعـد از واقعه کربال 
و شـهادت امـام حسـين7، جنـاب ربـاب تنها يک سـال زنده بود و سـپس با دلـي لبريز از 
غصـه از دنيـا رفـت. او در طـول اين يک سـال هرگـز زير سـايه نرفت و همـواره در آفتاب 

بـود )ابوالفـرج اصفهانـی، 1415ق، ج1، ص115؛ ابن اثیـر جـزری، 1399ق، ج4، ص88(. 
تنهـا در الکامـل فـي التاريـخ آمده اسـت کـه جناب ربـاب3 يک سـال در کنـار مرقد 
حضـرت حسـين7 اقامت گزيد و سـپس بـه مدينه بازگشـت و به دليل ناراحتي فـراوان از 
دنيـا رفـت کـه البتـه مشـهور، همان نقل قبلـي اسـت. در کتاب کافي بـه نقـل از ابن مصقله 

طّحـان آمده اسـت کـه امام صـادق7 فرمود: 
بـه ربـاب پرنـده ای اهـدا شـد کـه نـوای غم انگیـزی داشـت و می توانسـت در ایجـاد 
فضـای حـزن بـرای عـزای امام حسـین7 کمک کنـد. جناب ربـاب که ایـن پرنده را 

دیـد فرمـود: »ایـن پرنـده برای چیسـت؟«
پاسـخ دادنـد: »پرنـده ای اسـت که فان شـخص هدیـه فرسـتاده تا در عـزای حضرت 

حسـین7 نغمه سـرایی کند«.
جنـاب ربـاب فرمـود: »مـا کـه در جشـن و عروسـی نیسـتیم. بـا آن کاری نداریـم«. 
سـپس دسـتور داد کـه آن را از خانـه بیـرون ببرنـد، پـس از آن کـه آنهـا را بیـرون بردند 
دیگـر هیـچ اثـری از آن دیـده نشـد؛ گویـا بـه آسـمان رفـت )کلینـی، 1388ق، ج1، ص466(.
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توضيح

در مجمـع البحريـن آمـده اسـت: »در حديـث آمـده که يک جـون به جناب ربـاب اهدا 
شـد. ]جـون[ گونـه اي از پرنـده اسـت کـه شـکم و بال هـاي سـياه دارد. َجون بـه فتح جيم 
به سـياه سـفيد گفتـه مي شـود« )طریحـی، 1399ق، ج1، ص433(. مانند اين مطلـب در صحاح نيز 

آمده اسـت )جوهـری، 1375ق، ج5، ص2096(.
 ظاهراً ُجون به ضم جيم است که در قاموس المحيط آمده است. او مي گويد: 

ُجونـی بـه ضـم جیـم و بـا یای نسـبت، گونـه ای پرنده اسـت و وزن قیاسـی آن ُجـُون به 
ضـم جیـم و واو، یـا ُجـَون بـه ضـم جیم و فتـح واو اسـت. بله، اگـر جون بـه فتح جیم 
باشـد، جمـع قیاسـی آن ُجـُوون می شـود؛ مثـل ُبـُدور که جمـع َبـدر اسـت )فیروزآبادی، 

بی تـا، ج4، ص211(.

عجيـب آنکـه مرحـوم مجلسـي در توضيح روايـت مي فرمايد: »شـايد ناپديد شـدن اين 
پرنـدگان معجـزه بوده و امکان دارد که آن اساسـاً فرشـته بوده باشـد«. البته مرحوم مجلسـي 

بـه آنچـه مي گويـد از ما آگاه تر اسـت.
در نهايـت جنـاب ربـاب آن قـدر گريسـت تـا از دنيا رفـت؛ درحالي که همـان لباس هاي 
اسـارت بـر تنـش بـود و ايـن لباس هـا از شـدت گريـه بـه بـدن ايشـان چسـبيده بـود و با 
پوسـت بـدن يکـي شـده بـود و وقتـي مي خواسـتند پيکـر شـريف ايشـان را غسـل بدهند، 
هنـگام درآوردن لبـاس، بخش هايـي از پوسـت و گوشـت بدن مبارکش جدا مي شـد. سـالم 

خدا بـر ايشـان )مجلسـی، 1403ق، ج45، ص171(.

جناب رباب در بيان بزرگان

در کتـاب شـريف کافـي بـه نقل از علـي بن محمد از سـهل بن زياد از محمـد بن احمد 
از حسـين بـن علـي از يونس بن مصقله طّحان آمده اسـت کـه مي گويد: 

از حضـرت صـادق7 شـنیدم کـه فرمـود: وقتـی امـام حسـین7 بـه شـهادت رسـید 
همسـر کلبیـه اش عزاخانـه ای در کنـار مزارش برپا کرد و شـب و روز بر مصیبت ایشـان 
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می گریسـت و زنـان اطرافـش و خدمـه اش را بـه گریـه می انداخـت. آنها آن قـدر گریه 
کردند که اشکشـان خشـک شـد. 

در ایـن بیـن دیدنـد کـه دخترکـی از کنیـزان حضـرت همچنـان گریه می کند و اشـک 
می ریـزد. او را بـه نـزد همسـر حضـرت فـرا خواندنـد. ربـاب از او پرسـید کـه چطـور 

اشـک تـو هنوز خشـک نشـده؟
او عـرض کرد: »من وقتی دچار خشـکی چشـم شـدم، مقداری سـویق خـوردم«. امام 
صـادق7 فرمـود: »ربـاب دسـتور داد تـا سـویق آمـاده کننـد و از آن به همگـی دادند 

و همـه خوردند«.
سـپس امـام صـادق7 فرمـود: »مـا بـه ایـن وسـیله می خواهیـم بـر گریـه بـرای امـام 

)کلینـی، 1388ق، ج2، ص466(. کنیـم  پیـدا  قـدرت  حسـین7 
ايـن تمـام چيـزي اسـت کـه از تاريـخ ايـن بانـوي گرامـي به دسـت مـا رسـيده اسـت. 
براسـاس آنچـه بيان شـد شـيعيان بايد ايـن بانـوي گرامـي را از دو جهت مورد احتـرام قرار 
دهنـد: يکـي از جهـت شـخصيت خود ايشـان و ديگـري که مهم تر اسـت از جهـت محبتي 

اسـت که امام حسـين7 به ايشـان داشـته اسـت.
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