ﺣﻀـﺮت رﻗﯿـﻪ س در ﮐﻼم آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ
ﻗﺮﻫﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ :ﺷﺨﺼﺎً ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﻮرﯾﻪ
آن ﺣﻀﺮت را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﯽدﯾﺪم اﻫﻞ
ﻫﻔﺘﻢ وﻻدت ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻨﺪ ﻗﻨﺪاق آنﻫﺎ
ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد.

اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻢ و ﺻﺒﺢﻫﺎی زود
ﺳﻨﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را در روز
را ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺢ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ! وﻗﺘﯽ
دار ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺬر اﯾﺸﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ )ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ؛
ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﯿﻦ و
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﺧ ُﺮد و ﮐﻼن و زن و ﻣﺮد
ﺑﻪ ﯾﮏاﻧﺪازه در رﻗﻢ زدن ﺣﻤﺎﺳﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ادای دﯾﻦ ﮐﺮده و
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ رﺷﺎدتﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﺎن ،دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص
دارد و ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻗﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖِ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﺸﻖ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( در واﻗﻌﻪ
ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺸﺎن رﻗﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۵ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روح اﻟﻠﻪ
ﻗﺮﻫﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( و اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

در واﮐﺎوی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺮﺑﻼ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎص آﻧﺎن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﺎً در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻀﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( در واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﮏ و
ـﺮت
ـﺎم ﺣﻀـ
ـﺖ ﻧـ
ـﺎره ﮔﻔـ
ـﻦ ﺑـ
ـﺪ در اﯾـ
ـﺖ؛ ﺑﺎﯾـ
ـﺪه اﺳـ
ـﺎن ﺷـ
ـﯿﺎﻗﯽ ﺑﯿـ
ﺳـ
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬـﺎ( در ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎن و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ »ﻟﻬﻮف« اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ در
روﺿﻪﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺎﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ وزﯾﺮ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﺎﮐﻢ
اﺻـﻔﻬﺎن در زﻣـﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻫﻼﮐﻮﺧـﺎن ﻧـﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ ﻧـﺎم ﺣﻀـﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ »ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم«
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺪث و ﻫﻢ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻮده اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و
ﻧﯿﺰ در »ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺮﯾﺤﯽ« ﮐﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﺤﯽ ﻧﺠﻔﯽ آن را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺎم
ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـﺮت
ـﺎدر ﺣﻀـ
ـﺎم ﻣـ
ـﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧـ
ـﺎی ﺗـ
ـﻦ ﮐﺘﺎبﻫـ
ـﺎی اﯾـ
ـﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪﻫـ
ـﺮ اﺳـ
ﺑـ
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ام اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎم
ﻣﺠﺘﺒﯽ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( و ﺑﻪ
وﺻﯿﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »ارﺷﺎد« ﮐﻨﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در
ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻧﯿﺰ دو
رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ »رﻗﯿﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﻮال اﯾﻦ ﻟﻘﺐ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی »ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻐﺮی« ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎﻗﯽ
ﺧــﺎص دارد ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ در ﻟﻬــﻮف آﻣــﺪه :وﺟــﻮد ﻣﻘــﺪس ﺣﻀــﺮت
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮده
و ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ را ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ! ﯾﺎ رﻗﯿﻪ! …«
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺑـﻦ اﺑـﯽ ﻣﺨﻨـﻒ در ﻣﻘﺘـﻞ ﺧـﻮد ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﮐـﻪ اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم! ﯾﺎ زﯾﻨﺐ! ﯾﺎ ﺳﮑﯿﻨﻪ! ﯾﺎ
رﻗﯿﻪ! ﯾﺎ ﻋﺎﺗﮑﻪ!« و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪﺑﻦ ﻃﺎووس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰم ﻣﯿﺪان اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت را داﺷﺘﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺆﯾﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻮاﻫﺪی اﺳﺖ در ﻟﻬﻮف ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﺑﯿﻦ اﻫﻞ
ﺣﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺪا ﺳﺮ دادﻧﺪ» :ﯾﺎ زﯾﻨﺐ! ﯾﺎﺳﮑﯿﻨﻪ! ﯾﺎ وﻟﺪی! ﯾﺎ
رﻗﯿﻪ! ﯾﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم« .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ در ﻟﻬﻮف ،ﯾﮑﯽ از
اﺻﺤﺎب در ﺷﻌﺮی در ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت

رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( را آورد و ﺣﻀﺮت ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ؛ در ﯾﮑﯽ از اﺑﯿﺎت
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﻤﯽرود ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﯿﻨﻪ و رﻗﯿﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮوز ﮐﺮد آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺘﻮل ﺑﻮد و او ﺣﺰﯾﻦ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ!«
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﮏ از ﮐﺠﺎ و ﭼﺮا ﺑﺮوز ﮐﺮد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً رﻗﯿﻪ و ﺑﻌﻀﺎً
ﻓﺎﻃﻤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺟﺰﺋﯿﺎتِ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن زﻣﺎن از ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
ـﺮت
ـﺪان ﺣﻀـ
ـﺎﻣﯽ ﻓﺮزﻧـ
ـﻦ ،ﻫﻤﻨـ
ـﺮ اﯾـ
ـﺪ ،ﻋﻼوه ﺑـ
ـﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷـ
ـﺎﻟﺐ ﺟﻠـ
ﻣﻄـ
ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻮن رﻗﯿﻪ ﻟﻘﺐ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﮏ دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اوﻻ ً ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن آوردهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑــﻮد؛ اﻟﺒﺘــﻪ ﺷﺎﯾــﺪ ﺗﺸﮑﯿــﮏ اﯾﺸــﺎن ﻫــﻢ ﻧــﺎﺷﯽ از اﺳــﻢ ﺣﻀــﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺸﺎن را
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداریﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد!
ﻧﻈــﺮ و ﻗــﻮل ﺑﺰرﮔــﺎن و ﻣﺮاﺟــﻊ درﺑــﺎره وﺟــﻮد ﻣﻘــﺪس ﺣﻀــﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( و ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﺮده از ﭼﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽدارد؟
ﻣﻬـﻢ آﻧﮑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻋـﺎﻇﻢ و ﺑﺰرﮔـﺎن درﺑـﺎره ﻣﻮﺟـﻮدﯾﺖ ﺣﻀـﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا
ﺟﻮادآﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ و
آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻘــﺪس اﯾﺸــﺎن در ﺷــﺎم ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐــﺮد و ﮔﻔــﺖ» :ﻣــﺰار ﺣﻀــﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( از اﺑﺘﺪا در ﺷﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺎم ﻧﺸﺎﻧﯽ
را از ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﺳﺎرت ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ و ﺣﻮادث آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﮔﻮاه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺮا ﺣﺘﯽ
دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ!« اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ داد» :ﻣﺎ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻓﻦ ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺟﺎن ﺳﭙﺮده و دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ دﻓﻦ ﻧﺸﺎن از ﺳﺘﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﺪان ﻃﻬﺎرت رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ!«
ﺳﭙﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻀﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬــﺎ( ﮐــﻮدﮐﯽ ﺑﯿــﺶ ﻧﺒــﻮد ،ﻣﮕــﺮ ﺣﻀــﺮت ﻋﻠــﯽ
اﺻﻐﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻃﻔﻠﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺒﻮد؟ اﯾﻦﻫﺎ در ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺎﻫﺪان
اﻟﻬﯽاﻧﺪ ﭘﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم(
دارد!«
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد و ﺣﺮم ﻓﻌﻠﯽ را
ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﮏ اﺳﺖ ،اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻧﺎم اﯾﺸﺎن رﻗﯿﻪ اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم ﻧﺎم ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( آﻣﺪه ﮐﻪ
در ﺷﺎم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺬری ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ادا
ﮐﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻮی ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت
رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺒﻬﻪای ﺑﺎﺷﺪ در
اﺻﻞ وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﺟﻮد ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺬرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﺸﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و
ﻣﺘﻮﺳﻼن ﺑﻪ آن ﺑﺎﻧﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﻮرﯾﻪ اﻗﺎﻣﺖ
داﺷﺘﻢ و ﺻﺒﺢﻫﺎی زود آن ﺣﻀﺮت را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﯽدﯾﺪم اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را در روز ﻫﻔﺘﻢ وﻻدت ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻨﺪ ﻗﻨﺪاق آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺿﺮﯾﺢ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ! وﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ دار
ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺬر اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( در
ﻟﺴﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﺻﻼ ً درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن ﻗﻮل و ﻓﻌﻠﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ و ﻫﻢ در ﻟﻬﻮف و ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎﯾﯽ و
ﻣﻘﺘﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺨﻨﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺎ
اﻫﻞ ﺣﺮم وداع ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺎی ﭘﺪر را ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎری؟« ﺣﻀﺮت
ﻧﺸﺴــﺘﻨﺪ و او را آرام ﮐﺮدﻧــﺪ و دﺳــﺖ دﺧﺘــﺮان را ﺑــﻪ ﺣﻀــﺮت
زﯾﻨﺐ)ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ( ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آن را ﺑﯿﺎن
ـﺎم
ـﺎم رخ داد و اﻣـ
ـﺖ اﻣـ
ـﻞ ﺑﯿـ
ـﺮای اﻫـ
ـﺎﯾﺐ ﺑـ
ـﺪ ،آن روز ﻣﺼـ
ﮐﺮدهاﻧـ

ﺳﺠﺎد)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ؟ اﻣﺎم ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﺸﺎم ،اﻟﺸﺎم ،اﻟﺸﺎم« ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻬﺮ را آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺸﺎن آﻣﺪه و ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدیﻫﺎ ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ
و اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن آﺗﺶ
رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان و دﺧﺘﺮان ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم
اﺳﻼم را ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!«
*ﻗﺪس

