
شناسنامه حضرت رقیه

حضــرت رقیــه فرزنــد امــام حســین علیــه الســام اســت . بــر اســاس 
ــرت  ــادر حض ــام م ــی، ن ــای تاریخ ــی کتاب ه ــای بعض ــته  ه نوش
ــام  ــر ام ــر همس ــه پیش ت ــت ک ــحاق اس ــام(، اّم اس رقیه)علیهاالس
ــان،  ــهادت ایش ــس از ش ــوده و پ ــام( ب ــی )علیه الس ــن مجتب حس
ــین  ــام حس ــد ام ــه عق ــام( ب ــن )علیه الس ــام حس ــت ام ــه وصی ب
)علیه الســام( درآمــده اســت. در مــورد تاریــخ تولــد حضــرت رقیــه 

ــوم نیســت. ــزی معل چی
در تعــداد دختــران امــام حســین و نامهای آنهــا اختاف وجــود دارد. 
آنچــه از منابــع بدســت مــی آیــد امــام حســین علیــه الســام دارای 
چهــار دختــر بنامهــای فاطمــه کبــری، فاطمــه صغــری، ســکینه و 

رقیــه بــوده اســت.
اصــل وجــود دختــری چهــار ســاله بــرای امــام حســین علیه الســام 
در منابــع شــیعی آمــده اســت. در کتــاب کامــل بهائــی نوشــته عــاء 
الدیــن طبــری )قــرن ششــم هجــری( قصــه دختــری چهــار ســاله 
کــه در ماجــرای اســارت در خرابــه شــام در کنــار ســر بریــده پــدر 
بــه شــهادت رســیده، آمــده اســت. امــا در مــورد نــام او، آیــا رقیــه 

بــوده یــا فاطمــه صغــری و... اختــاف اســت.

لهوف سید ابن طاووس و حضرت رقیه )س(
ــی  ــه مطالب ــه حضــرت رقی ــه در زمین ــای کهــن ک یکــی از کتاب ه
نقــل نمــوده، کتــاب اللهــوف از ســیدبن طــاووس اســت. وی 

ــه  ــهداء )علی ــرت سیدالش ــه حض ــورا ک ــب عاش ــد: »ش ــی  نویس م
ــد، حضــرت زینــب  ــا می خوان ــی دنی ــی وفای  الســام( اشــعاری در ب
ــه   ــام )علی ــنید و گریســت. ام )علیهاالســام( ســخنان ایشــان را ش
الســام( او را بــه صبــر دعــوت کــرد و فرمــود: »خواهــرم، ام کلثــوم 
و تــو ای زینــب! تــو ای رقیــه و فاطمــه و ربــاب! ســخنم را در نظــر 
داریــد ]و بــه یــاد داشــته باشــید[ هنگامــی کــه مــن کشــته شــدم، 
ــخنی  ــید و س ــورت نخراش ــد و ص ــاک نزنی ــان چ ــن گریب ــرای م ب

ــید. ــتن دار باش ــد ]و خویش ــاروا مگویی ن

سن حضرت رقیه )س( و تاریخ شهادت ایشان
ــه  ــتر ب ــار بیش ــار به ــا چه ــه ی ــه ایشــان س ــن اســت ک مشــهور ای
ــر  ــال 61 ه .ق، پرپ ــر س ــن صف ــای آغازی ــده و در روزه ــود ندی خ

ــت. ــده اس ش

چگونگی شهادت و مرقد مطهر حضرت رقیه )س(
ــده  ــده مان ــه زن ــام کســانی را ک ــه عاشــورا دشــمن تم ــد از واقع بع
ــر کوچــک هــم  ــک دخت ــن اســرا، ی ــان ای ــد ، اســیر کــرد. می بودن
دیــده مــی  شــد. ایــن دختــر کوچــک رقیــه بــود. رقیــه دختــر امــام 
حســین علیهاالســام کــه حــاال بعــد از شــهادت پــدرش بــه همــراه 

عمــه  اش زینــب و اســرای دیگــر بــه طــرف شــام مــی  رفــت.

از داخــل خرابــه هــای شــام، صــدای یــک کــودک بــه گــوش مــی 
ــتند  ــی  دانس ــد، م ــرا بودن ــان اس ــه در می ــانی ک ــام کس ــید. تم  رس
کــه ایــن صــدای رقیــه دختــر کوچــک امــام حســین اســت. رقیــه 
ــا  ــت. گوی ــدرش را مــی  گرف ــود و ســراغ پ ــدار شــده ب از خــواب بی
ــتور داد  ــد، دس ــال یزی ــن ح ــود. در ای ــده ب ــدرش را دی ــواب پ خ

ســر امــام حســین علیــه  الســام را بــه رقیــه نشــان بدهنــد. وقتــی 
حضــرت رقیــه علیهاالســام ســر بریــده پــدرش امــام حســین علیــه  
الســام را دیــد، بــا فریــاد و نالــه خــودش را روی ســر بریــده پــدرش 

انداخــت و همــان جــا، از دنیــا رفــت.

مرقــد مطهــر حضــرت رقیــه علیهــا الســام در ســوریه نزدیــک بــه 
قبــر حضــرت زینــب علیهــا الســام اســت.

شعر و قطعه ادبی

سه سالگی اش بر مدار عاشورا می چرخد.
اتفاقــی کــه طنیــن خنــده هــای کودکانــه اش را بــه 

غــارت مــی بــرد.
در عطش می ماند و می گدازد.

فرات از چشمانش مهاجرت می کند.
ــی  ــر م ــا تکثی ــان ه ــام بیاب ــی اش، در تم ــی پناه ب

ــود. ش
این ســه ســالگی اوســت کــه در ویرانــه ای کنــار کاخ 
ســبز، بــه اهتــزاز درآمــده و مکــر خانــدان ابوســفیان 

را بــه زانــو درآورده اســت.

ــام  ــران ام ــری از دخت ــت دخت ــروف اس ــه مع  چنانچ
ــت.  ــور داش ــا حض ــی در کرب ــین )ع( در کودک حس
ــا دو  ــا را ب ــه ه ــارت خیم ــش، غ ــای عط ــه ه صحن
ــد. رقیــه ســه ســاله نیمــه شــب در  چشــم خــود دی
ــان داد.  ــه ج ــدر غریبان ــار رأس پ ــام در کن ــه ش خراب
رقیــه جــان! فریــاد جگرخراشــت را در خشــت خشــت 
خرابــه هــای شــام مویــه می کنــم و وســعت رنجــت را 

ــذارم. ــی گ ــان م ــا درمی ــوه ه ــا ک ب
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ای شــام! ای پیچیــده در حــرارت عصیــان! محکم تــر بــزن ایــن تازیانه  هــای پــی در 
پــی را کــه فــردا از جــای تازیانه  هــا، هــزاران بهــار جوانــه خواهــد زد. خرابه  هایــت، آرامگاه 

ــر دیواره  هــای ویــراِن شــرم ســر می کوبنــد مائکی ســت کــه ب
مــی روی و کوچکــی دنیــا را بــه طالبانــش وامی گــذاری. اندوهــت را بــر صــورت خرابــه 

می  پاشــی و می  گــذری تــا بــه لبخنــدی ابــدی بپیونــدی. 
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