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 م اهلل الرحمن الرحیمبس

 سفير شام

 غلو، تقصیر، تحريف

  يت )ع(ب و اهل است  گناه و لغزشي نابخشودني   )ع( بيت گويي در باب اهل اعتقاد شيعه غلو و زياده بر مبناي 

و اين  است  نيز گناه و لغزش حق ايشان اهي در تتقصير و كو  از سوي ديگر . ندا بازداشته از اين منكر ما را نيز 

از ناشي   نيز صير قت جهالت نسبت به اهل بيت باشد،  ارادت توأم با منشأ غلو  اگر  .نيز مورد بخشش نخواهد بود 

گاهي عده اي تقصير خود در  در اين ميان  است. نسبت به ايشان   حقد و كينه و عناد و لجاجت و بي معرفتي 

ــحق اه ي يعن ،تحريف يک واقعه ت بيان مي كنند.س و عباراتي از اين د ل بيت را با الفاظي همچون تحريفــ

 ارونه جلوه دادن اركان و اهداف و آثار آن حركت در تاريخ. و

ست كه از آن           شده ا شان بيان  سياري در كالم اي شمند ب سين )ع( اهداف ارز براي مثال در مورد قيام امام ح

جمله اصالح دين در امت جد بزرگوارش، اقامه فروع، مبارزه با ظلم و ستم است. حال اگر كسي قيام ايشان را 

براي قدرت طلبي و يا دنيا طلبي تعبير كند، واقعه عاشورا را تحريف كرده است. سؤال اينجاست      -هللنعوذ با -

كه در كجا و در كدام منبع اصيل شيعي اهداف قيام حضرت دگرگونه بيان شده است كه حرف از تحريف به       

نشدن آن، چه خللي به   ميان مي آيد؟ آيا منظور از تحريف عاشورا، ازدواج حضرت قاسم است؟ انجام شدن يا     

سانيكه اين موارد از وقايع كربال را     شهداء وارد مي كند؟ ك سيدال صحت   -قيام  صحت يا عدم  ف تحري -فارغ از 

انه و معرفت انديش ندارند. مطالعه و تحقيق پيرامون دين و وقايع مرتبط با آن، با نگرش ـ مي دانند، نگاه عالم

ــت. نمي توان جري  ــانه اي امكان پرير نيس ــر وقايع آن مورد  رس ــورا را با هياهو و جنجال بر س ان عظيم عاش

شده، به هدف          ست و آنچه كه بعنوان موارد اختالفي در كربال نقل  شهداء ا سيدال صل، قيام  سي قرار داد. ا برر

ودي بز نه بايد مورد بررســي قرار گيرد.حضــرت آســيبي وارد نمي كند. بنابراين در فضــايي عالمانه و حكيما 

 ريف در واقعه ي عاشورا مطالبي را مطرح خواهم كرد.پيرامون تح

 

 رقیه بنت الحسین )س(

ا بيان رمطالبي  )س( مخدره رقيه بنت الحسين هويت تاريخي عليادر باب  تام هست مترصدسطر  چند در اين 

 راهلل طالب حقيقت هستند و نه مقصر د  اما از طرف برخي افراد )كه انشاء   ،ست ا قيقت روشن حاگرچه نمايم. 

سال امام حسين      سبت به وجود خارجي دختر خرد شديدي ن شهور به حضرت    -حق اهل بيت( تاخت و تاز  م

تا آنجا كه وجود ايشان را جعل تاريخ كربال و تحريف واقعه ي جانگداز دشت نينوا مي دانند  .شده است -رقيّه

 و نداي وا اسالما سر مي دهند!
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شان   را دعاااين براي دليل  شاهد    عدم نقل نام اي سناد و مدارک عنوان مي كنند و بعنوان  برخي از منابع در ا

شاد  انندم شف الغم  ،اعالم الوري ،ار شان در   ةدالئل االمام و ةك را ذكر مي كنند و معتقدند چون نام اي

 چنين شخصي وجود خارجي نداشته است.پس  ،نيامدهاين كتب 

 

 گذشته در متونبرخي وقايع عدم ذكر موانع 

سل   اكرم د از رحلت پيامبربععده اي . 1 ضرت  يان شيع مظلوم م امام )ص( حق م سّ  علي )ع(ح به ک را با تم

 .شايسته نبود انجام دادند  و آنچه را كه  روا داشتند در روز روشن ستمها    دروغ و زور بردند و بر خاندان ايشان 

ستمديده و غارت زده   ست كه حتي ميراث  شيعه گروه  صون نماند  از اين غارتهااو نيز مكتوب اي ا ه . تاريخ بم

ممكن اســت برخي  را ذكر كرده كه جاي انكار نيســت.شــيعيان ميراث علمي و مكتوبات  كر ات آتش افروزي

 وقايع در جريان اين آتش سوزي ها از بين رفته باشد.

ــقيفه .2 ــت  د قدرت ،در طول مدت زمامداري خلفاء س ــاني بوده اس ــيعه بودند و ر اختيار كس كه مخالف ش

سور خبري   ه كمکب و ه اندر گزينش اخبار و احاديث بودداداعيه سان ستند  اين   دبر قدرت تكيه زدنمدتها  توان

 خفقان بيان نشده باشد. ممكن است برخي وقايع بر اثر جوّ و دين را از مسير خود منحرف سازند.

 تنون بعنوان خيان. اين قاممنوع كردند "منع تدوين احاديث"تحت عنوان را با وضع قانوني نوشتن حقايق . 3

 .يافتادامه هجري بود،  101كه مقارن با حدود ســال بن عبدالعزيز خليفه اموي  دوران عمرتا ســقيفه بزرگ 

 ممكن است برخي وقايع در اين مدت ذكر نشده باشد.

 دانِالوجْ مُدَعَ" .ستيدليل بر نبودن آن موضوع ن ذكر نشده باشد،گرشته  كتب در يخاص موضوعاگر بنابراين 

شدن چيزي داللت بر عدم وجود آن نمي كند. همچنين نمي توان گفت كه   "جودِالوُ مِدَي عَلَعَ لُّدُيَال  يافته ن

 .رسيدمي ، پس بدست مابودمطلبي اگر  " لَوْ كانَ لَبان "

 

 اسناد و شواهد تاريخي وجود ايشان

ست پس  ضرت رقيه    در تاريخ به  ممكن ا ضوعي مانند وجود ح شد اما دليلي بر     مو شده با شاره ن عدم وجود  ا

تشابه اسمي ميان   موارد ديگري نيز وجود دارد كه قابل توجه است.   مورد حضرت رقيه )س(  درايشان نيست.   

ت مي تواند دليل بر عدم ثبسوي ديگر  فرزندان امام حسين )ع( از طرفي و سرگرشتهاي شبيه به يكديگر از      

ضبط نام اين دختر بزرگوار   شد  در برخي منابع و  شان  دم وجوددليل بر عكه با ست.  اي اطمه فبطور مثال  ني

شده     ست  صغيره كه در بعضي از كتابها از او ياد  سالي   ممكن ا شد كه همان دختر خرد شام جان   با در خرابه 

 .داده است
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 بين آنان، از وصف اكبر و  تمايزبراي  كه امام حسين )ع( نام تمامي پسران خود را علي گراشتند   مثال بعنوان 

اين تشابه اسمي منشأ اشتباه قاتالن ايشان نيز شده بود. قافله فاتحان        حتي ه مي شود.  اوسط و اصغر استفاد   

ــكه به كوفه رسيدند، آنان را نزد ابن زي  اد بردند. امام زين العابدين )ع( خود را معرفي كردند و فرمودند من ــ

ستم. ابن زياد گفت: به من    سين ه سين در كربال دادند علي  خبر علي بن الح ست؟ اما     بن الح شده ا شته  م ك

 )ع( فرمودند: او برادرم بود.

ــوي ديگر  ــعمر كوتاه از س ــان در برخي منابع حض رت رقيه )س( مي تواند دليل ديگري بر عدم ذكر نام ايش

صغر را به ميدان نمي برد، تاريخ نامي از     باشد. شايد اگر امام حسين )ع(    فرزند شيرخواره خود حضرت علي ا

 كرد. ايشان را نيز ثبت نمي

 كرد: مخواهياشاره شواهد و قرائن و اسناد گوياي وجود اين مخدره  با اين اوصاف، به برخي از

شيعي از  محدّ سيف بن عَميرَة  .1 صادق  هصحاب ث و فقيه  سند نقل  بوده و )ع(  و امام كاظم )ع( امام  از رجال 

شورا از امام باقر    سي زيارت عا ش  حديث قد شهداء )ع(      مرثيه اي دراو  د.)ع( نيز مي با سيدال ضرت    رثاي ح

 امامان ه ورا آورد حضرت رقيه )س( نامدر دو بيت آن دو بار آن را براي امامان خويش خوانده است. و  هسرود

صوم  شان از  سكوت امام   رد و انكار آن چيزي بيان نكردند و ايندر  مع ست.  ن تقرير يعني عملي انجام تقرير ا

ا رمام آن ا ســر بزند، نادرســتيرفتار كســي از اگر مهر تأييد بر آن بزنند. چرا كه  گيرد و امام با ســكوت خود

 :آن و تأييد مطلب استتلقي به قبول  ،راضتاععدم  تأييد نمي كنند.

 يَعْذَرُ وَ غَدا لِيَعْذِرَها الَّذي لَمْ                وَ رُقيّةَ رَقَّ الْحَسودَ لِضَعْفِها

 ررـم يكـا لهـب دموعـا                لثم عقيـدهـيد جدـوم يجـثـكلوَ المّ

 رٍــُزَفّـرٍ و تَــــحسُّـَتـهُ بِـنـكيـْيَب  لَمْ أَنْسِها وَ سُكَينَةَ وَ رُقَيَّةَ

 (با تحسر)آنان گريستند  حضرت ام كلثوم و سكينه و رقيه را فراموش نكردند و بر )ع( امام

 .مي گردد ازبكلثوم  امحضرت ه ب " أَنْسِها "مه كلضمير در بيت سوم 

 :سر برادر را بر نيزه ديدند، اين اشعار را خواندند ضرت زينب )س(حدر كوفه وقتي  .2

 أخي أخي 

  روبااغُ يدبْاَه فَفُسْه خَغَالَ  االاــمـتَتَمَّ كَــا اسْـلَمّ يا هالالاّ

 وبااـــرا مكتدّـقَذا مُـان هـك   ؤاديفُ قيقَـا شـي تُمْـهّوَما تَ

 وبااذُـيَ ها أنْــبُلْقَ ادَـد كـقَفَ  هامْلِّكَ ةَغيرَالصّ مَيا أخی! فاطِ

اي هالل من كه چون بدر كامل شدي و در خسوف فرورفتي! اي پاره دلم! گمان نمي كردم روزي مصيبت تو 

ر با اين قد را ببينم. برادر! با فاطمه خردسال و صغيرت، سخن بگو كه نزديک است دلش از غصه آب شود. چرا



 

 
4 

 

سخت است كه پدرش را صدا بزند، ولي  فاطمه ما نامهربان شده اي؟ برادرجان! چقدر براي اين دختر كوچكت

 (54)بحاراالنوار/ج "او جوابش را ندهد.

به فاطمه صغيره ياد مي كند و اين مسأله را روشن مي كنند كه فاطمه حضرت زينب در اين شعر از رقيه 

و  تابها از او ياد شده، همان دختر خردسالي است كه در خرابه شام جان داده استصغيره كه در بعضي از ك

 ؟پدر جان داد خواب با ديدن سرخرابه و در باشد كه در  دختريهمان اشكالي دارد كه اين  چهبراستي 

)ع(  رغفيت شهادت حضرت علي اص   بعد از شرح كي  اهل تسنن،  ءعلما از قندوزي اثر المودة ينابيعدر كتاب . 3

 ده است:چنين آم

سَكينةُ، و يا رقية، وَ يا عاتِكَةُ وَ يا اُم كُلثومَ، وَ يثُمَّ نادى:  » ــي يا زينب ا  سَّالم  ا أــ اي  « هلَ بَيتى عليكنّ مِنّى ال

ــكينه، اي رقيه، اي عاتكه و اي زينب! اي اهل بيت من! خدانگهدار            ام نابيع  ) من نيز رفتم. .كلثوم، اي سـ ي

 (353ص  ،ودّةـالم

 شيعه آمده است: از علماء سيد بن طاووساثر  در كتاب اللهوف علي قتلي الطفوف .5

شهداء        سيدال شورا حضرت  سخناني  شب عا ست    فرمودند كه )ع(  شان  . امام ندحضرت زينب )س( گري را به اي

ه وَ اَنتِ يا فاطِمَه و اَنتِ يا ب وَ اَنتِ يا رُقَيّـــــيا اُختَاه، يا اُم كُلثُوم وَ اَنتِ يا زَينَ » :ندو فرمود هصبر دعوت كرد 

ــنَ عَلَيا وَجهـات وَ ال تَقُلنَ عَليا هِجرات      ــقَقنَ عَلَيا جَيبـات وَ ال تَخمُشـ  « رُبـاب! اُنظُرنَ اِذا أنـَا قُتِلـتُ فَال تَشـ

ام كلثوم و تو اي زينب! تو اي رقيه و فاطمه و رباب! سـخنم را در نظر داريد وو به   خواهرم، (151)اللهوف/ص

سخني ناروا          ي شيد و  صورت نخرا شدم، براي من گريبان چاک نزنيد و  شيد[ هنگاميكه من كشته  شته با اد دا

 .مگوييد

ضرت رقيّه  ست  )ع( بيت )س( بعنوان يكي از مخدرات اهل كه در هر دو متن نام ح شكالي   .آمده ا پيش چه ا

 د.باش )ع( رقيّه بنت الحسينمي آيد كه ايشان همان 

ــويه پيرامون ـــــفوائ در مرحوم محدث قمي .4 ــد:كتاب د الرض ــته " كامل بهائي مي نويس كامل بهائي نوش

عمادالدين طبري، كتاب كامل بهائى، نوشته عماد الدين طبرى، شيخ عالم، ماهر خبير، متدرّب نحرير، متكل م   

سنه     محدّث نبيل، جليل، ست كه در  ست و قريب به     374كتابي پرفايده ا شده ا  سال همت  12قمري تمام 

شود كه نُسَخ اصول و كتب قدماي اصحاب     از وضع آن كتاب معلوم مي  آوري آن بوده، جمع رمصروف ب  ،شيخ 

 الحاوية در مثالب »نزد او موجود بوده و آنگاه اشــاره مي كند به يكي از منابع از دســت رفته كه كتاب پر ارج 

و عماد الدين طبرى باشــد ن ميتســن موني از علماءأاســت و تأليف قاســم بن محمد بن احمد م «  معاويه

 ".سرگرشت اين دختر سه ساله را از آن كتاب نقل كرده است
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 .است "شهرت هاقام"يكي از طرق اثبات موضوعات خارجي  ؛ليل شهرتد .3

ست  يكه اين زمين وقف ويندگعموم مردم بولي خرد را بزميني بخواهد فردي اگر   يدر روايت ، حكم چيست؟ ا

 ت،اس ياگر بين مردم مشهور است كه اين زمين وقف   فرمودند: ايشان د و ش سؤال   )ع( مامحكم اين مسئله از ا 

 .آن جايز نيستخريد 

 بودن نيست ولي شهرت وقفي  مشخص  واقف هم  و وقف موجود نيست  ايسندي بر سؤال اين بوده كه  فرض 

 كافيست كه خريد و فروش آن جايز نباشد. زمين

شود  وقتي كه يا  شيرازي حافظيه مگفته مي  شهرت ما را وادار به قبول اين      زار حافظ  سندي جز  ست، چه  ا

 شهرت وجود دارد؟ جزما هم مي پريريم، اما چه چيزي  ؟مطلب مي كند

موضــوعات مزار رقيه بنت  همين را ثابت كند. يكي از اينچنين د موضــوعاتي  كه شــهرت مي توان  مي بينيم

 تاد باش اثري  كه)ع( ايشان را در شام باقي گراشته    حسين  گويا امام  .است كه در شام مي باشد    (ع) الحسين 

س   ــيرالمؤمنيام " انكار كند.را  كربال در قيام ارتكسي جريان ا  ماهها رقم به( عي )مجتب امام و( عي )عل نــ

 سرداران  ازي بعض ي عنصر  سست   و خوارج تباله و عاص عمرو لهيح اثر در ه،يمعاو باي نظام زيست  و جنگ

 رانياس لهقاف با توانست بزرگواران، آن حركت ليتكم و تداوم در دانيشه ساالر اما كنند فتح را شام نتوانستند

شاگرانه  و كوبندهي هاي سخنران  با و كند نفوذ شام  به  راي امو كاخ( ع) سجاد  امام و( س) نبيز حضرت  اف

 در اشورا ع اميپ ابالغي ابر را( س) نيالحس  بنت هيرق نام به جاوداني ريسف  نه،يمد به بازگشت  در و ديبگشا 

 ".ديآيم شمار به اهلل آل تيمظلوم ازي ابدي نماد كه نهادي برجا هيامي بن ختتيپا

 اهل بيت بلكه نه فقط براي شيعيان و محبينكه اين مخدره صادر شده  از كرامات متعددي  موارد ؛كرامات .7

مک ن طفل سه ساله  كرامت اين  هبر سفر  همه .نيز متعدد اتفاق افتاده است اهل تسنن و يهود و نصاري    براي

 .نمک خوردن و نمكدان شكستن بي معرفتي استو صد البته  هستند گير

 

 حرف آخر:

 :ممي كنيسؤال  ايشان ما از منكريندليل مي خواهد. و انكار آن، اثبات يک موضوع 

 چیست؟ شما دلیل انكار ايشان از سوي .1

 انكار كدام است؟اين انگیزه  .2

 


