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مقدمه

یک ئئی از راهه ئئای زن ئئده نگئئئه داش ئئتن نهض ئئت حس ئئینی ،مرثیهس ئئرایی و س ئئرودن اش ئئعار
عاشورایی است .شعر یکی از ابزارهای مؤثر در نشر افکار و عقاید است .لئذا شئاعران پئس از
واقعئئه عاشئئورا بئئا اشئئعار حماسئئی در عئئزای شئئهادت امئئام حسئئین

و شئئهدای کئئربال نقئئش

مهمی را در تبیین نهضت حسینی ایفاه کردنئد .اهمیئت شئعر از آن جهئت مهئم و ضئروری
بود که بعد از واقعه کربال ،جامعه دچار خفقان سیاسی شئد و امئام سئجاد

بئا عئزاداری و

گر یئئه بئئه حف ئ حماسئئه عاشئئورا پرداخئئت .بئئدین جهئئت شئئعر و اشئئعار عاشئئورایی اهمیئئت
خاصی پیدا کئرد و مرثیئههاى حسئینی از کئربال شئروع و در مدینئه تئداوم پیئدا کئرد .البتئه در
طول تاریخ افرادی مانند کمیت و دعبئل خزاعئی و دیگئران مانئدگار شئدند .در میئان بئانوان
هاشئئئمیّ ،امسئئلمه نخسئئتین کسئئی بئئود کئ ئه در مدینئئئه بئئراى امئئام حسئئین سئئوگوارى و
عزاداری کرد (یعقوبی ،بیتا .)245 /2 :ایشان در مسئجد النبئی خیمئه زد ،در آن نشسئت و
لباس سیاه پوشید (مغر بئی .)171 /3 :1406 ،همچنئین افئرادی ماننئد ام البنئین و دختئران
عقیل بئن ابئی طالئ

بئا اشئعار خئود بئه عئزاداری و سئوگواری پرداختنئد .یکئی از بئانوانی کئه

اشعار حماسی در شهادت امام حسئین
خبر شهادت امام حسین

 ،در مدینه کنار بقیع مجلس عزادارى تشکیل داد و بئا حضئور

خواهرانش در سئوگ امئام حسئین
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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سئرود ،ام لقمئان اسئت .ایشئان پئس از شئنیدن

بئا سئرودن اشئعاری مرثیهسئرایی کئرد و تحئول روحئی و

معنئئوی در میئئان مئئردم بئئه وجئئود آورد .ایئئن پئئژوهش بئئا روش توصئئیفی و تحلیلئئی بئئا تأ کیئئد بئئر
اشعار حماسی به بررسی سواالت زیر خواهد پرداخت:
 .1ام لقمان اشعار شهادت امام حسین

را در کجا بیان کرد

 .2اشعار ام سلمه در چه منابعی ذکر شدهاست
 .3عناصر تاثیرگذار در شعر ام لقمان چیست
 .4شعر و مرثیه در جاودانگی کربال چه نقشی دارد
 .5گریه ،عزاداری ،شعرخوانی و مرثیهخوانی چه آثار و برکاتی دارد
نویس ئئندگان و پژوهش ئئگران در ب ئئاره اش ئئعار حماس ئئی و اش ئئعار عاش ئئورایی قلئئئم فرس ئئایی
کردهانئد ،امئا ایئن مقالئه درصئدد اسئت بئه بئانوان مرثیهسئرای اهئل بیئت

کئه در شئهادت

و شئهدای کئربال بئا اشئعار حماسئی خئود عئزاداری کردنئد ،بپئردازد .البتئه در

امام حسین

این مقاله به اشعار ام لقمان و عناصر تأثیرگذار آن توجه بیشتری شدهاست.
مفهوم شناسی

-1مرثیه 

مرثیئه بئه معنئئای مئداحی کئردن بعئئد از مئرگ و گر یئئه بئر ایشئان اسئئت (ابئن منظئئور:1414 ،

306 /14؛ حسئئئئئئئینی .)447 /16 :1414 ،در لغئئ ئ ئئت نام ئ ئ ئئه دهخئ ئ ئئئدا ،مرثیئ ئ ئ ئه در معئئ ئ ئئانی
«مردهسئئتایی ،عئئزادارى ،شئئرا محامئئد و اوصئئاف مئئرده ،چکامئئهاى ک ئه در عئئزاى از دسئئت

رفتئهاى سئئرایند ،در عئئزاى کسئی شئئعر سئئرودن ،گر یسئتن بئئر مئئرده و برشئمردن و ذکئر محاسئئن
وى ،سوگوارى ،روضه ،مراسم عزایی که به یاد شهیدان راه دین و بهخصو در ا ّیام ّ
محئرم
و به یاد واقعۀ کربال برپا کنند ،اشعارى که در ذکر مصائ

شهیدان کئربال سئرایند و خواننئد» ،آمئده اسئت .منظئور از مرثیئه در ایئن پئژوهش،

گفئئتن شئئعر و ذکئئر مصئئیبتهئئای امئئام حسئئین

و شئئهدای کئئربال اسئئت تئئا احساسئئات و

عواطئئف مئئردم را برانگیزانن ئد و نتیجئئه نهئئایی آن یئئادآوری فلسئئفه و چرایئئی قیئئام عاشئئورا و
نزدیکئئی بئئه امئئام حسئئین

اسئئت .حتئئی در کتئئا

حرام محسو

به گونه صحی باشد و حق قلمداد شود ،غنئاى

نمیشود (نک .نجفی.)55 /22 :1404 ،

-2شعر 

بئهکئار رفتئه اسئت (قرشئی:1412 ،

قافیهدار اطالق میشود که در آن دقت و ذوق مخصو
ً
 .)43 /به عبارت دیگر شعر ،سخنی ادبی ،غالبا موزون و داراى قافیئه اسئت کئه عواطئف و
تخیل گو ینده را بیان میکند (هاشمی شاهرودی .)682 /4 :1382 ،منظئور از شئعر در ایئن
پژوهش ،اشعاری است که در مدا و مصیبت اهل بیت

ابوطال

گفته مئیشئود .بئدین جهئت

به فرزندانش شعر آموخت (عاملی .)331 /17 :1406 ،خواندن شئعر در مئدا و

رثاى اهل بیت

؛ بئه و یئژه مصئائ

حضئرت امئام حسئین

و شئهدای کئربال مسئتح

با تأکید بر اشعار ام لقمان

شئئعر در اصئئل بئئه معنئئی دانسئئتن و ّ
توجئئه خئئا ّ اسئئت و در اصئئطالا بئئه ک ئالم مئئوزون و

در شهادت امام حسین

مرثیهخوانی و نوحه گرى بر امام حسین

فقهئئی جئئواهر الکئئالم آمئئده اسئئت ،ا گئئر

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

بخصو

و شرا شهادت پیشئوایان دیئن و
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بوده و در روایات به آن ترغی

و تأ کید شدهاست .براین اساس در کامئل الز یئارات بئه «ثئوا

کسی کئه بواسئطه گفئتن شئعر در مصئیبت حضئرت امئام حسئین

گر یئه کنئد و دیگئران را

بگر یانئد» اشئاره شئده (ابئئن قولو یئه )104 :1356 ،و یئا در ثئوا األعمئئال و عقئا األعمئال (ابئئن

سئئرودن شئئعر در

بابو یئه )83 :1406 ،و وسئئائل الشئیعة (عئئاملی )563 /14 :1406 ،اسئئتحبا

شئئأن اهئئل بیئئت آمئئده اسئئت .در ایئئن صئئورت اشئئعار مسئئتند بئئه واقعیئئت بئئوده و بئئا شئئعر
[معمولی که] بیشئتر تئوأم بئا تخئ ّیالت اسئت (قرشئی )43 / :1412 ،متفئاوت خواهئد بئود .در

فق ه نیز سرودن شعر در صورتی که در آن فحش ،ناسزا و بیان ز یباییهئاى زن مئؤمن نباشئد،
ّ
مباا و در غیر این صورت حرام است (حلی124 /2 :1410 ،؛ عاملی.)181 /14 :1413 ،
-3املقمان 

در اسناد تاریخی از شرا حال ّأم لقمان ،بنت عقیئل بئن أبئی طالئ

ّاطئالع چنئدانی در

دست نیست (مظفری .)165 :1383 ،اما با مطالعه و تطبیئق اسئناد و گئزارشهئایی روشئن
شئد ،مورخئان و نویسئندگان نئام ایشئئان را زینئ

دختئر عقیئل بئن ابئئی طالئ

ثبئت کئردهانئئد

(مص ئ ئ ئئع 84 :1666 ،؛ اعلم ئ ئ ئئی حئ ئ ئئئائرى157 /2 :1407 ،؛ اب ئ ئئئئن جئ ئ ئئئوزى240 :1418 ،؛

الس ئئمهودى .)386 /3 :1405 ،البتئئئه برخ ئئی ایش ئئان را ب ئئا عن ئئوان زینئ ئ

ص ئئغری آوردهانئئئد

(مغر بئئی547 /3 :1406 ،؛ ابئئن المغئئازلی307 :1424 ،؛ تئئاریخ امئئام حسئئین
 .)212نام مادر ایشانّ ،أم ولئد اسئت .او بزرگتئرین دختئر عقیئل و بئاهوشتئرین آنهئا بئود (أهئل
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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البیت فی مصر453 :1427 ،؛ تاریخ امام حسین

/7 :1378 ،

.)10 /14 :1378 ،

نقش مرثیه و شعر در جاودانگی کربال

-1اهمیتوجایگاهشعر 

یکئئی از مؤلفئئههئئا و عناصئئر مهئئم در مانئئدگاری و جئئاودانگی کئئربال ،شئئعر و مرثی ئه اسئئت.
بئئدین جهئئت ائمئئه معصئئومین
تار یخ ائمه

بئئر مرثیئئه خئئوانی و سئئرودن شئئعر تأ کیئئد فئئراوان داشئئتند.

گواه و شاهد بر این مطل

است و میتوان به شئاعران برجسئته و توانمنئدی

همچون دعبل اشاره کرد .در روایتی امام رضا

به دعبل خزاعی فرمود:

ُ ُ
ً
ْ
ْ
َالیَّامَأَیَّام َُح َّْْ نَ کَانَّ ْ ََعلَ َْینَّاَأ ْهَّلََال َب ْیَّ ِ ؛َ
نَ ِش ْعراَف ِإنَه ِذ ِه َ
اَد ْع ِبلَأ ِح ُبَأ ْن َُت ْن ِشد ِ َ
یَ ِ

(جملىس742َ/04َ:3041َ،؛َنور ىَ )113َ/34َ:3041َ،

اى دعب ئئل ،دوسئ ئت دارم ب ئئرایم ش ئئعر بس ئئرایی و بخ ئئوانی ،چ ئئون ایئ ئن روزه ئئا (ای ئئام
عاشورا) ،روزهاى اندوه و غمی است که بر ما اهل بیت رفته است.

اهمیئئت شئئعر و مرثیئئه خئئوانی بعئئد از واقعئئه عاشئئورا بئئه جهئئت اختنئئاق و خفقئئان شئئدید
جامعه ،دوچندان شد .امئام سئجاد

بئرای حفئ آثئار و برکئات خئون سئید الشئهداه

و

زنئئده مانئئدن خئئط مشئئی اسئئالم ،بئئه دعئئا ،گر یئئه و عئئزاداری پرداخئئت .در مجلس ئی در شئئام؛
خطیئ بئئه دسئئتور یزیئئد بئئر منبئئر رفئئت و بئئه سئ ّ و نکئئوهش و سئئرزنش امئئام علئئی و امئئام
حسئئین

پرداخئئت و در مئئدا و تمجیئئد معاو یئئه و یز یئئد صئئحبت کئئرد .امئئام سئئجاد

در

پاسئخ بئئه ایشئئان بئه ایئئراد صئئحبت پرداخئئت و بئرای تکمیئئل سئئخنان خئود شئئعر «ابئئن سئئنان
چنین سروده بود:

شمشئئیر آن حضئئرت ،چئئو هئئای منبئئر بئئرای شئئما نص ئ

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

«بئئاالی منبرهئئا بئئه طئئور آشئئکار از امیرالمومنئئان علئئی

بئئدگویی مئئیکنیئئد ،بئئا اینکئئه بئئا

وارد

در شهادت امام حسین

خفاجی» را انشاد کرد که در وصف علی و فرزندانش
اعلئئئئئئئی المنئئئئئئئابر تعلنئئئئئئئون بسئ ّ
بسئ ئئئیفه نصئ ئئئبت لکئ ئئئم أعوادهئ ئ ئئا
ئئئئئئبه
و اسئئتوار گشئئت» (ابئئن طئئاووس،

.)188 -187 :1348
بعد از امام سجاد
بئئرای امئئام حسئئین

 ،سایر ائمه

نیز مردم و شاعران را به شعر خوانی و مرثیئه خئوانی

تشئئویق کردنئئد .ابئئو هئئارون مکفئئوف مئئیگو یئد ،بئئر امئئام صئئادق

شئئدم ،حضئئرت بئئه مئئن فرمودنئئد :بئئرایم شئئعر بخئئوان ،پئئس بئئراى آن حضئئرت شئئعر خوانئئدم.
َ َ
ََ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ
ون َو ک َمئا ت ْرثیئه ع ْنئد ق ْبئره»؛ نئه ،آن طئور کئه در جمئئع
حضئرت فرمودنئد« :فقئال ال کمئا تنشئد
مرثیه میخوانی ،بخوان .ابو هارون میگو ید :پس این شعر را براى آن حضرت خواندم:
ْ
ْ ُ َ
َّ
َُ
ْ َ ُ
َ
1
الزک َّیئئئئئئئئئئئئئئة
فقئئئئئئئئئئئئئئل أل ْعظمئئئئئئئئئئئئئئه
ئئئئئئر ْر َعلئئئئئئئی َجئئئئئئئدق ال ُح َسئئئئئئئ ْین
امئ
ابئو هئارون مئئیگو یئد :وقتئی حضئئرت گر یسئتند ،خوانئدن را متوقئئف کئردم ،پئس حضئئرت
فرمودند :بگذر ،پس من گذشتم ،س س فرمودند :بیشتر برایم بخوان ،بیشتر برایم بخوان .ابئو
 .1گذر کن بر قبر حسین بن علی  ،پس به استخوانهاى پا ک و ّ
مطهرش بگو.

با تأکید بر اشعار ام لقمان

خودتان میخوانی و به همئان نحئو کئه در کنئار قبئر آن حضئرت (حضئرت امئام حسئین

)
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هارون میگو ید :این بیت را خواندم:
َ َْ
ُ
َ ْ ُ
َیئئئئا َمئ ْئئئر َی ُم قئئئئومی فانئئئئدبی مئئئئوال ک

ََ
َ ْ
َ
1
َو َعلی ال ُح َس ْین فأ ْسعدی ب ُبکا ک

ابئو هئئارون مئیگو یئد :پئس از خوانئئدن ایئن بیئت ،حضئئرت گر یسئت و زنئئان شئیون و زارى
کردند .وقتی بانوان آرام گرفتند حضرت به من فرمودند:

ْ ُ ُ
ً
ً
ُ
ً
ْ
َفَ ْ ُ
ی َفأَ َْبکَىَعشًَََّفلَّ ُ َاَنَّثََََّعَّلَیَّ ْنق ُصَو ِاحَّداَو ِاحَّداَحَّ َ
اْلسَ ْ ِ َ
م ْنَأنشد ِ َ
ْ ُ ُ
ً
ْ
ْ
َفَ ْ ُ
یَفََّّأ َْبکَىَو ِاحََّّداَفل َّ ُ َاَنََّّثَََّمََّّا َمَّ َّْنَ َ ک َََّ ُهَ
اْلس َّ ْ ِ َ
بلَّ َالا ِاحََّّدََ-فقََّّا َمَّ َّْنَأنشََّّد ِ َ
ْ ُ
فبَکَىَفل ُ َاَنث؛َ(ابنَمالو ی َ )343َ-344َ:3143َ،

کسی که در مرثیه حضرت امام حسین

شعر بخواند و ده نفر را بگر یانئد بهشئت

براى او است .س س حضرت نفرات گر یهکنندگان را یکی یکی کاهش داده تئا بئه
«واحد» رسیده و فرمودند :کسی که در رثاه حضرت حسین

شعر خوانده و یک

نفر را بگر یاند بهشت براى او است .س س فرمودند :کسی کئه یئاد امئام حسئین
کرده و براى آن حضرت بگر ید بهشت براى او است.

-2آثارشعرومرثیه 

توصئئیه و سئئفارش شئئعرخوانی و مرثیئئه خئئوانی توسئئط شئئاعران عئئالوهبئئر حف ئ حماسئئه
عاشورا؛ آثار و برکات فراوانی دارد که عبارتنداز:
 .1تعظیم شعائر دینی
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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ع ئئزاداری و مرثیئئئه ب ئئر ام ئئام حس ئئین

و ش ئئهدای ک ئئربال و بزرگداش ئئت اولی ئئای دی ئئن از

مصادیق تعظیم شعائر دینی است که خداوند میفرماید:

ُُْ
ْ ْ
ا؛؛َ(حجَ )17َ/
َاهَّللَف ِإنَ ِ
و َم ْنَ َُیع ِظ ْمَشع ِائَ ِ
اَمنَتقا ىَالقل ِ

هرکس نشانههای خدا را تعظیم کند ،این کار از تقوای دلها است.

براین اساس عزاداری ،مرثیه و شعر بئر امئام حسئین
امام صادق

با لحن و بیان تشویق گونه خطا

احیئای امئر دیئن اسئت .چنانکئه

به فضیل بن یسار میفرماید :آیئا مجلئس

 .1اى مر یم (مادر حضرت عیسی ) بایست و بر سرور خود ندبه و زارى نما ،زارى کن بر حضرت حسئین
با این زارى و گر یه خود او را نصرت و یارى نما.

و

تشکیل میدهید و باهم دربار ما سخن می گویید فضیل گفت :آرى .امام

فرمود:

ُ
ْ
ْ
ُ ُ
لَ،فَ ِحم ُ
َاهَّللَم ْنَأ ْ َحیَاَأ ْمَنا؛َ(محیر ىَ،
ِإن َِت َلکََاْلج ِالسََأ ِح ُّباَ،فأ ْ َح َُیااَأ ْمَناَیَاَفضَ َْی َ
َ )13َ:3031

مئن ایئن مجئئالس را دوسئت دارم ،پئئس هئئدف مئا را زنئئده نگئئه دار یئد .خئئدا رحمئئت

کند کسی را که هدف و امر ما را احیا کند.
 .2مخالفت با حا کمان جور

 ،بئهطئور ضئمنی خلفئاى

سرودهها و مرثیههئای شئاعران در مئدا و مرثیئه اهئل بیئت
ّ
جور و مظالم حکام غاص را هم مورد انتقاد قرار میدادند (محئدثی .)413 :1376 ،بئدین
جهت شعر بهترین ابزار برای تنفر از حا کمان ظلم و جور محسو
 .3محبت به امام حسین

شئئعرخوانی و مرثیئئه خئئوانی بئئر امئئام حسئئین

« ،نشئئانه نئئوعی

محبئئت بئئه حض ئرت و تنفئئر نسئئبت بئئه ظلمئئی کئئه بئئر ایشئئان شئئدهاسئئت و همچنئئین تنفئئر از
دشمنان حضرت است .موج

میشود که در وجود عزادار نئوعی پیونئد قلبئی و سئنخیت

بئئا وجئئود مقئئدس آن حضئئرت ایجئئاد شئئود کئئه ایئئن پیونئئد بئئه نوبئئه خئئود محبئئت بئئه ایشئئان را

افزایش میدهد» (شجاعی.)64 :1385 ،

در شعر خوانی ،مرثیه خوانی ،گر یئه و عئزاداری بئر «سیدالشئهداه

شباهت با اهل بیت

موجئ

سئنخیت و

میشود و اینکه عزادار مورد پسئند و رضئای خئدا و اهئل بیئت

قرار گیرد ،به الگوگیری از آنها میپردازد و در سایه الگوگیری به خودسئازی و سئازندگیهئای

زیادی دست میزند» (شجاعی.)65 :1385 ،
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زنان مرثیهسرای اهل بیت

بعد از شهادت امئام حسئین

 ،بئانوان اهئل بیئت

با تأکید بر اشعار ام لقمان

 .5الگوگیری

در شهادت امام حسین

 .4تبلیغ دین

ّ
در شعر مذهبی ،نظر کلی بر نشر مبادى دین ،احیاى حقایق ایمان ،زنئده کئردن دلهئا،
جارى ساختن خون حماسه و ّ
تعهد در رگها است (محدثی.)413 :1376 ،

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

گر یئئه و عئئزادرای در قال ئ

میشود.

نقئش مهمئی در تبلیئغ و احیئای

نهضت حسینی ایفاه کردند .یکی از روشهای مؤثر بانوان در این جهت مرثیهسرایی و ذکئر
مصئیبت بئرای شئهدای واقعئه عاشئورا اسئت .در اینجئا بئه برخئی از افئرادی کئه بئه سئئوگواری
پرداختند اشاره میکنیم:
 -1امسلمه

اولئئین شخصئئیتی کئه در مدینئئه بئئراى امئئام حسئین

پیامبر

بود .نقل شده پیئامبر

سئئوگوارى کئردّ ،امسئئلمه ،همسئئر

شیشئهاى را کئه در آن خئا کی بئود بئه او داد و فرمئود« :ان

جبرئیل اعلمنی ان امتی تقتل الحسین»؛ جبرئیل به من خبئر داده ،امئت مئن حسئین

را

میکشئند .سئ س فرمودنئد« :اذا صئارت دمئا عبیطئا فئاعلمی ان الحسئین قئد قتئل»؛ هئر گئاه
خئئون تئئازه گردی ئد ،بئئدان ک ئه حس ئین کشئئته شئئده .خئئا ک نئئزد ّامسئئلمه بئئود و چئئون وقئئت آن

رسید ،دید که خاک خون گردیده؛ فر یاد برآورد :اى حسئین ،اى پسئر پیئامبر خئدا .پئس زنئان
از هر سو شیون برآوردند تا از شهر مدینئه چنئان شئیونی برخاسئت کئه هرگئز ماننئد آن شئنیده

نشده بود (یعقوبی ،بیتا.)246 -245 /2 :
 -2امالبنین

امام علی

بعد از شهادت حضرت فاطمه

بئا انتخئا

بئرادرش جنئا

عقیئل ،بئا

فاطمئئئه ام البنئئین فرزنئئئد حئئزام بئئن خالئئئد ازدوا کئئرد (امئئین .)386 /8 :1403 ،ثمئئره ایئئئن
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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ازدوا  ،چهار فرزند به نامهای عباس ،عبئداهلل ،جعفئر و عثمئان بئود کئه همگئی در کئربال بئه
همراه امام حسین

به شهادت رسئیدند (طبئری153 /5 :1387 ،؛ ابئن أثیئر/3 :1385 ،

 .)367ام البنئئین ،شخص ئئیتی ادیئ ئ

و شئئاعرى فصئ ئی و شئئئجاع ب ئئود (امئ ئین/8 :1403 ،

 .)386وی در واقعه کئربال حضئور نداشئت امئا عالقئه شئدیدی بئه امئام حسئین
چنانکئئئه در گ ئئزارش ت ئئاریخی آم ئئده؛ بعئئئد از ش ئئهادت ام ئئام

داشئت.

و ی ئئارانش ،بشئ ئیر بئئئه مدینئئئه

بازگشت و ام البنین را مالقات کرد ،خواست تا خبر شهادت فرزندانش را به ایشئان بگو یئد،
ام البن ئین گفئئت :دربئئاره حس ئین

بگئئو .بشئئیر قتئئل فرزنئئدانش را یکایئئک بئئه او خبئئر داد.

ام البن ئین گفئئت :رگ قلئئبم را پئئاره کئئردى .بچئئههئئایم و آنچئئه ز یئئر آسئئمان اسئئت فئئداى ابئئا
عبداهلل

 .از حسین

برایم بگو (مامقانی ،بیتا .)70 /3 :مامقانی پس از نقئل گفتگئوی

ّ
ام البنین با بشیر میگو یئدّ « :
فئنن علقتهئا بالحسئین لئیس إال المامتئه و تهو ینهئا علئی
ّ
نفسها موت مثل هؤاله االشبال االربعة ان سلم الحسئین یکشئف عئن مرتبئة فئی الدیانئة
ّ
رفیعة و إنی أعتبرها لذلک من الحسان»؛ عالقه و ارادتئش بئه امئام حسئین بئه سئب امئر
امامت بود (زیرا حسین

امام و پیشوایش بود) و اینکه به شرط سالمت حسین

 ،مئرگ

چه ئئار فرزن ئئدش را ب ئئر خ ئئود آس ئئان گرف ئئت .ای ئئن نش ئئان از درج ئئه ع ئئالی ایم ئئان اوس ئئت ،مئئئن
او را از نیکان به حسا

مئیآورم (مامقئانی ،بئیتئا .)71 -70 /3 :سئماوى ( )64 :1416نقئل

کردهام البنئین هئر روز بئه همئراه عبیئداهلل (فرزنئد حضئرت ابوالفضئل
بئراى امئئام حسئئین

) بئه بقیئع مئیرفئت و

و فرزنئدانش نوحئئهسئئرایی مئیکئرد ،مئئردم مدینئه از جملئئه مئئروان حکئم

ب ئئراى ش ئئنیدن نوحئئئهس ئئرایی آن بئئئانو ،گ ئئرد م ئئیآمدنئئئد و از س ئئوز و گئئئداز آن نوح ئئهسئئئرایی

و و راه م ئ ئ ئ ئ ئئئئن أبن ئ ئ ئ ئ ئ ئئاه حیئئئئئئئئئئئئئدر
انبئئئئئئئئئئئئئت أن ابنئئئئئئئئئئئئی اصئئئئئئئئئئئئی

عل ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئی جم ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئاهیر النقئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئد
ّ
کئئئئئئئئئئئئئئئئئل لیئئئئئئئئئئئئئئئئئث ذى لبئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئد
برأسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئه مقط ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئوع یئئئئئئئئئئئئئئئئئئد
العمئ ئ ئ ئ ئ ئئئد

ل ئ ئ ئئئو ک ئ ئ ئ ئان س ئ ئ ئ ئیفک فئ ئ ئ ئئی ی ئ ئ ئ ئد

یئ ئ ئئک لم ئ ئئئا دن ئ ئئئا [من ئ ئ ئک] أحئئ ئئئد

اى کسانی که عباس را دیدهاید بر گله گوسفندان حمله میبرد و پشئت سئرش فرزنئدان

حیدر هر یک به سان شئیرى شئجاع بودنئد .بئه مئن خبئر دادنئد کئه گئرز آهنئین بئر سئر فرزنئدم
زدهانئئد و دسئئتهئئایش از بئئدن جئئدا شئئده بئئود .دلهئئا بئئراى ش ئیر بچئئهام بسئئوزد کئه عمئئود بئئر
نداشت .و نیز میفرمود:
ّ
ال تئئئئئئئئدعونی و یئ ئ ئ ئئک ّام البن ئ ئ ئ ئین

ّ
تئ ئ ئ ئ ئئئذکر ینی بلیئئئئئئئئئئئوق العئ ئ ئ ئ ئئئرین

کان ئ ئئئت بن ئ ئئئون لئ ئ ئئی ادعئ ئ ئئی بهئ ئئئئم

و الیئ ئوم اصئئئبحت و ال مئئئن بنئ ئین

أربعئ ئ ئ ئئئئة مث ئ ئ ئ ئئئل نس ئ ئ ئ ئئئور الر بئ ئ ئ ئ ئئی

ق ئئد واص ئئلوا الم ئئوت بقطئئئع ال ئئوتین
ّ
فکلهئئئئئئم أمسئئئئئئی صئئئئئئر یعا طعئ ئ ئین

تن ئ ئ ئ ئئئازع الخرص ئ ئ ئ ئئئان أش ئ ئ ئ ئئئالئهم

با تأکید بر اشعار ام لقمان

سرش نواختند .عباسم اگر شمشیر در دسئت داشئتی ،کسئی جئرأت نزدیئک شئدن بئه تئو را

در شهادت امام حسین

و یلئ ئ ئ ئ ئئی علئ ئ ئ ئ ئئی ش ئ ئ ئ ئئئبلی أمئ ئ ئ ئ ئئا

ل برأس ئئئئ ئ ئ ئئئه ض ئ ئ ئ ئ ئ ئئر

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

میگر یستند ،آنجا که میفرمود:
یئئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئئن رأى ّ
العبئئئئئئئئئئاس کئئئئئئئئئئ ّر
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یئ ئ ئا لیئ ئ ئت شئ ئئئعرى أ کمئ ئ ئا أخبئ ئئئروا

بئ ّ
ئئئئئئئأن ّ
عباسئئئئئئئئا قطی ئ ئ ئ ئع الیم ئ ئ ئ ئین

دیگر مرا ام البنین نخوانید که من را به یاد شیر بچههایم میافکنید .تئا وقتئی چهئار پسئر

داشئئتم ام البن ئین بئئودم ،ولئئی امئئروز دیگئئر پسئئرى نئئدارم ک ئه مئئرا ام البن ئین گو ینئئد .چهئئار پسئئر

داشتم که چون سئتاره مئیدرخشئیدند بئر سئر جنئازههایشئان نیئزههئا بئا یکئدیگر در افتادنئد و

همئئه آنهئئا از ضئئربت نی ئزه بئئر زم ئین افتادنئئد و همئئه بئئا قطئئع رگهئئاى گردنشئئان بئئه شئئهادت

پیوسئئتند .اى ک ئاش مئئیدانسئئتم همئئانگونئئه ک ئه خبئئر دادنئئد ،آی ئا درسئئت اسئئت ک ئه دسئئت
راست عباسم از بدن جدا شدهاست.
-3دخترانعقیلبنابیطالب 

اسماء :وی با عمر بن ّ
علی بن أبی طال

ازدوا کرد و صاح

دو پسر و یک دختئر شئد

(مصئئع  .)80 :1666 ،ب ئئرادر ایش ئئان مس ئئلم ب ئئن عقی ئئل از ی ئئاران باوفئئای ام ئئام حس ئئین

و

شهدای نهضت حسینی بود (مفید ،)63 /2 : 1413 ،بدین جهت ایشان از زنان داغئدار

واقعئئه تلئئخ عاشئئورا اسئئت .در منئئابع معتبئئر (نئئک .مفی ئد1413 ،الئئف316 :؛ طوسئئی:1414 ،

60 ،86؛ مجلس ئئئی188 /45 :1403 ،؛ مق ئئئرم )353 :1426 ،نق ئئئل ک ئئئردهان ئئئد ،وقت ئئئی خب ئئئر
شئئهادت امئئام حس ئین

بئئه مدینئئه رس ئید ،اسئئماه دختئئر عقی ئل بئئن ابئئی طال ئ

گروهی از زنان خاندانش بیرون آمئد تئا بئه آرامگئاه رسئول خئدا

در می ئان

رسئید ،پئس خئود را بئه قبئر

مب ئئئارک چس ئئئبانید و نال ئئئه و فر یئ ئئاد ک ئئئرد ،س ئ ئ س رو بئئئئه مه ئئئاجرین و انص ئئئار کئئئئرد و ایئئئئن

سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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اشعار را گفت:
َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
النبئئئئئ ُّی لکئئئئئ ْم
مئئئئئا ذا تقولئئئئئون إن قئئئئئال
َ َ ْ
ً
َْ ُ ْ ُ ُ
ئئئئئئت ْم غ َّیبئئئئئئئا
خئئئئئئئذل ُت ْم ع ْت َرتئئئئئئئی أو کنئ
َ َ ُ ُ َ
َّ
َ
وه ْم بأ ْیئئئدی الظئئئالمی َن ف َمئئئا
أ ْسئئئل ْمت ُم
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ّ ْ َ
الطئئف إذ َحضئ ُئروا
مئئا ک ئان عنئئه غئئدا
شئئما چئئه جئئوا

دار ی ئد ا گئئر پی ئامبر

ْ
ْ ُ َْ
َی ْو َم الح َسا َو صدق الق ْئول َم ْس ُئموع
َْ
َ ْ َ ُّ
َ
ئئئئق ع ْنئئئئئد َولئئئئئ ّی األ ْمئئئئئر َم ْج ُمئئئئئوع
و الحئ
ْ
َ
َ ْ ُ
َ
ئئئئن ُک ْم لئ ُ
مئ ْ
ئئئئه ال َیئئئئئ ْو َم ع ْنئئئئئد اهلل مشئئئئئفوع
ْ َ ََْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ئئئئئن ُه ّن َمئئئئئئدفوع
تلئئئئئئک المنایئئئئئئا و ال عئ

در روز قیامئئت بئئه شئئما بگو ی ئد و ّ
البتئئه ک ئه گفتئئار

راسئئت شئئنیده خواهئئد شئئد .شئئما دسئئت از یئارى عتئئرت و خانئئدان مئئن برداشئئتید یئا اینکئه

غائ ئ

بودی ئد در حئئالی ک ئه حئئق نئئزد ولئئی أمئئر محفئئو و فئئراهم بئئود .شئئما آنئئان را بدسئئت

ظالمان س ردید ،پس امروز بهنفع هیچ یک از شما نزد خداوند کسی که شفاعتش پذیرفتئه

ّ
باشئئد ،وجئئود ن ئدارد .چئئه شئئد ک ئه شئئما در صئئب روز طئئف 1آنئئان را بئه هنگئئامی کئه بئئا انئئواع
بالهاى مرگبار رو برو شدند یئارى نکردیئد و آن بالهئا بئه هئیچ وجئه از آنئان دفئع و ّرد نشئد .
س س راوى گفت:

ْ
ً
ً ْ
َفاَرأَ َْیناَبا َِکیاَو ََل َبا َِکیَثَأَ َکثَ َِماَرأَ َْیناَ َِلکََ َالیَ ْامَ؛َ(مهان) َ
ما تا آن زمان به قدر آن روز مرد و زن گر یان ندیده بودیم.

زین  :یکی از بانوان اهل بیت

عزداری کرد ،زین

که بر امام حسین

دختر عقیل اسئت .ز ینئ

منئئاف ازدوا کئئرد و صئئاح

و شهدای کئربال مرثیهسئرایی و

بئا علئی بئن یز یئد از فرزنئدان مطلئ

فرزنئئدی از جملئئه عبئئد شئئد کئئه مئئادر وه ئ

بئن عبئد
ابئئو

بئئن وه ئ

البخترى قاضی است (بئالذرى .)221 /3 :1417 ،بنئابر نقئل ابئن طئاوس ،عبیئداهلل بئن ز یئاد

به یز ید بئن معاو یئه و عمئرو بئن سئعید بئن عئا

را گزارش داد .عمرو بن سعید ،با در یافت خبئر

تلخ کربال به منبر رفت و خطبه خواند و ماجرای عاشورا را به مردم اعالن داشت .این خبئر و
مصیبت بر بنی هاشم سخت نا گوار آمد و آنان آدا

عزادارى را برپاداشئتند و ز ینئ

دختئر

اگر به شما توصیه میکردم که با اهل بیتم بدى کنید هرگز بدین قدر که کردیئد نمئیرسئید.
راوی نقل کرد ،چون ش فرا رسید مردم مدینه شنیدند که هاتفی ندا داد و میگفت:
ابشئئئئئئئئروا بالعئئئئئئئئذا و ّ
التنکیئئئئئئئئئل
ا ّیهئئ ئئئا القئ ئ ئئاتلون ظلمئئ ئئئا حسئ ئ ئ ئینا
ک ئ ّل مئئن فئئی ّ
م ئ ئ ئئئن نب ئ ئ ئ ئ ّی و شئ ئ ئ ئئاهد و رس ئ ئئ ئئول
السئئماه یبکئئی علیئئه
 .1روز عاشورا که در سرزمین طف یعنی کربال واقع شد.

با تأکید بر اشعار ام لقمان

کردید با عترت و اهلم بعد از رحلتم ،بعضی اسیر و برخی دیگر بخونشان آغشته شئدند .و

در شهادت امام حسین

عقیل بن ابی طال بر امام حسین مرثیه سرود و این اشعار را خواند:
ُْ
َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
ئئئئئت ْم َو َأ ْن ُ
َمئئئئئا َذا َف َع ْل ُ
ئئئئئت ْم آخ ُ
ئئئئئر األ َمئئئئئم
النبئئئئ ُی لکئئئئ ْم
مئئئئا ذا تقولئئئئون إن قئئئئال
ُ
َ
َ ْ َ
ُ
َ
مئ ْئن ُه ْم أ َس َ
ئئار ى َو م ْئئن ُه ْم ض ّئئر ُجوا بئئدم
بع ْت َرت ئی َو أ ْهئئل َب ْیت ئی َب ْعئئد ُمف َتقئئدی
َ َ َ َ
َ ُ
َ
ْ َ
َ َ ْ ُُ ّ
أ ْن تخلفئئونی ب ُسئئوه ف ئی ذو ی َرحم ئی
ان َهذا َج َزائئی إذ ن َص ْئح ُت لکئ ْم
ما ک
چئئه خواهی ئد گفئئت آنگئئاه ک ئه پی ئامبر از شئئما بپرسئئد :شئئما ک ئه آخئئر ّامتهایی ئد چئئه

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

حسین

و یارانش و اسارت اهل بیت

والئی مدینئه داسئتان کئربال و شئهادت امئام
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ق ئئئد لعن ئئئتم عل ئئئی لس ئئئان ب ئئئن داود

و موسئ ئ ئئئی و صئ ئ ئئئاح

اى آنانی که حسین را از سر ستم کشتید ،شما را به عذا

ا نجیئ ئ ئ ئل

و کیفر بشارت باد .هر آن کئه

در آسئئمان اسئئت و هئئر پی ئامبر و رسئئول و شئئاهدى بئئر او بگر یسئئت .ش ئما بئئر ز بئئان سئئلیمان و
موسی و عیسی لعنت شئدهایئد (ابئن طئاوس .)170 -166 :1348 ،برخئی دیگئر از مورخئان و
نویسندگان همچون ابن حیون مغربی ( ،)166 /3 :1406مصع

بئن عبئد اهلل (-84 :1666

 ،)85بالذرى (  )221 /3 :1417این ابیات و مرثیهسرایی و عزداری زین

را ذکر کردهاند.

رمله :امین در أعیئان الشئیعة ،رملئه را بزرگتئرین دختئر عقیئل برشئمرده و مئیگو یئد ،ایشئان
جزو افرادی است که در حالی کئه بئرای امئام حسئین

و شئهدای طئف گریئه مئیکئرد ایئن

اشعار را سرود:
م ئئا ذا تقول ئئون ان ق ئئال النبئ ئی لکئ ئم

مئ ئئئا ذا فعلئ ئئئتم و أنئ ئئئتم آخئ ئئئر األمئئئئم

مئئنهم أسئئارى و مئئنهم ضئئرجوا بئئدم
بعترت ئ ئی و بئ ئئاهلی بع ئئئد مفتق ئئئدی
چه میگویید ،اگر پیامبر به شما بگو ید ،چه کردید ،در حالی که بهترین ّامتها هسئتید.

بئئا عتئئرت و بئئا ی ئاران و ذر ّی ئهام ک ئه بعضئئی از آنئئان اس ئیر و بعضئئی کشئئته و آغشئئته بئئه خئئون

گشتهاند (امین.)36 /7 :1403 ،

فاطمههه :قنئئدوزى در ینئئابیع المئئود فاطمئئه را از دختئئران عقیئئل ذکئئر کئئرده کئئه بئئرای امئئام

حسین
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این اشعار را سروده است:
بعبئئئئر و عویئئ ئل

و انئ ئئئئدبی إن ن ئ ئئئدبت آل الرس ئئ ئئول

عینئئ ئی ابکئئئئی
ّ
تس ئ ئ ئئعة کلهئئئئئئئم لصئئئئئئئل

علئئئئئئئی

و خمس ئئئة لعقی ئ ئل

ق ئئئد أص ئ ئیبوا

اى چشئئم مئئن بئئا اش ئک و ش ئیون ،گر ی ئه ک ئن و سئئوگوارى نمئئا ا گئئر بئئراى خانئئدان پی ئامبر
سوگوارى کنی .نه نفئر از آنئان ،از نسئل علئی بودنئد کئه نئابود شئدند و پئنج نفئر از نسئل عقیئل
بودند (قندوزى.)47 /3 :1422 ،
أم لقمان :یکی از بانوانی که بعد از آ گاهی و اطئالع از شئهادت امئام حسئین

در زنئده

نگئه داشئئتن یئئاد شئهدای کئئربال بئئه مرثیهسئرایی و بیئئان شئئعر پرداخئت و نقئئش اساسئئی ایفئئاه
کرد ،ام لقمان بود .وى پس از شنیدن خبر شهادت امام حسین

 ،با روى بئاز از خانئهاش

در مدینه بیرون آمئد و مجلئس عئزادارى تشئکیل داد و بئا حضئور خئواهرانش در سئوگ سئاالر

شئئئهیدان مرثیهسئئئرایی کئئئرد (مظفئئئری .)165 :1383 ،البتئئئه سئئئمعانی (-185 /8 :1382
 )186نئئام او را ذکئئر نکئئرده و فقئئط گفتئئه کئئه ایشئئان دختئئری از دختئئران عبئئدالمطل
برخی دیگئر گفتئهانئد ،ایشئان دختئر عقیئل بئن ابئیطالئ

اسئئت و

بئودهاسئت (نئک .مرعشئی:1406 ،

663 /33؛ طب ئئری466 /5 :1387 ،؛ ابئئئن أثیئ ئر88 /4 :1385 ،؛ ابئئئن الج ئئوز ی/5 :1412 ،
344؛ قم ئئی )380 :1421 ،امئئئا ابومخنئئئف در وقع ئئة الط ئئف ( ،)273 :1417شئئئیخ مفیئئئد در
ا رشئئاد ( )124 /2 :1413ابئئن جئئوزى در تئئذکر الخئئوا

که ایشان ،زین

( )240 :1418بئئه صئئراحت گفتئئهانئد

دختر عقیل بودهاست.

اشعار ام لقمان

اشعار و مرثیهسرایی ایشان را منابع معتبری ذکر کردهانئد کئه بئه برخئی از آن مئوارد اشئاره
خواهد شد:
در حالی که ضربه بر دهان امام حسین
یفلقئ ئئئن هامئ ئئئا مئ ئئئن رج ئ ئئال أعئ ئئئز

می زد گفت:
علین ئئا و ه ئئم کئ ئانوا أعئئئق و أظلم ئئا

1

س س یزید کاروان اسراه را به مدینئه فرسئتاد (سئمعانی .)186 -185 /8 :1382 ،البتئه
بر او اعتراض کئرد و بئه وى گفئت« :آیئا بئا چئو دسئتیات بئر دهئان حسئین مئیکئوبی ایئن
چو دستی تو بر دهان او جاى گرفته ،من پیامبر خدا

را دیدهام که آن را میبوسید ،امئا

اوست» (نک .شبراوى1423 ،؛ 155؛ ابئن کثیئر ،بئیتئا162 /8 :؛ طبئرى.)360 /5 :1387 ،
وقتی زنی از دختران عبئدالمطل

آنهئا را ز یئارت و مالقئات کئرد .در حئالی کئه گریئه مئیکئرد

این اشعار را سرود:
َ
َ
ُ
َ
َ
َمئئئئا َذا َت ُق ُولئ َ
ئئئون إ ْن قئئئئال ّ
النبئئئئ ُی لکئئئئ ْم

ُْ
ئئئئئت ْم َو َأ ْنئ ُ
َمئئئئئئا َذا َف َع ْلئ ُ
ئئئئئت ْم آخئ ُ
ئئئئئر األ َمئئئئئئم

 .1آن شمشیر سر مردانی را میشکافت که آن مردان براى ما بسی عز یئز و گرامئی بودنئد اگئر چئه نسئبت بمئا عئاق
(قاطع رحم) و ستمگر بوده.

با تأکید بر اشعار ام لقمان

تو اى یز ید روز قیامت میآیی و ابن ز یاد شفیع تو باشد ولی این میآید و محمد

شئفیع

در شهادت امام حسین

در منابع آمده است ،هنوز سخن یزید به پایان نرسانده بود که فردی به نام ابئو بئرزه اسئلمی،

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

 .1سمعانی ابتدا واقعه تلخ مجلس شئام را نقئل کئرده و مئیگو یئد در مجلئس شئام ،یز یئد
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َ
َ ْ َ
بع ْت َرتئئی َو أ ْهئئل َب ْیتئئی َب ْعئئد ُمف َتقئئدی
َ َ َ َ
َ ُ
ْ َ
ان َهئذا َج َزائئی إذ ن َص ْئح ُت لکئ ْم
ما ک
چئئه مئئیگوییئد ،ا گئئر پیئامبر

ُ
ُ
َ
مئ ْئئن ُه ْم أ َسئ َ
ئئار ى َو مئ ْئئن ُه ْم ضئ ّئئر ُجوا بئئئدم
َ
َ َ ْ ُُ ّ
أ ْن تخلفئئونی ب ُسئئوه ف ئی ذو ی َرحم ئی

بئئه شئئما بگو یئد ،چئئه کردیئد ،در حئئالی کئه بهتئئرین ّامتهئئا

هسئتید .بئئا عتئئرت و بئئا یئاران و ذر ّیئهام کئه بعضئئی از آنئئان اسئیر و بعضئئی کشئئته و آغشئئته بئئه

خون گشتهاند .این سزاى من نبود کئه بئراى شئما دلسئوزى نمئودم و شئما ایئن چنئین بعئد از
من با خو یشاوندانم بدى کردهاید (سمعانی.)186 -185 /8 :1382 ،
 .2ابئئو مخنئئف ک ئوفی در کتئئا مقتئئل خئئود مئئیگو یئئد ،هنگئئامی ک ئه خبئئر شئئهادت امئئام
حسئین [ ] بئئه اهئالی مدینئئه رسئید أ ّم لقمئان ،دختئئر عقیئل بئن أبئئی طالئ بئا زنئئان مدینئئه
بیرون آمد ،در حالی که روسرى خود را هنوز ن یچیده بود و داشت بر سر میپیچید [با ز بئان
شعر] میگفت:

م ئئا ذا تقول ئئون إن ق ئئال النبئ ئ ّی لکئ ئم

بعترتئ ئ ئی و بأهئ ئئئل بع ئئئئد مفتقئ ئئئدی
اگر پیامبر

مئ ئئئا ذا فعلئ ئئئتم و أنئ ئئئتم آخئ ئئئر االمئئئئم
مئئنهم اسئئارى و مئئنهم ضئ ّئرجوا بئئدم

به شما بگو ید ،شما که آخرین ّامت بودید بعد از من بئا عتئرت و خانئدانم

چئه کئردهایئد کئه برخئی اسئیر و برخئی بخئئون خئود آغشئته شئدهانئئد ،چئه خواهیئد گفئت (ابئئو
مخنف.)273 :1417 ،
 .3شیخ مفید در ا رشاد نقل میکند ،ام لقمئان دختئر عقیئل بئن ابئی طالئ
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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شئئهادت امئئام حس ئین

چئون خبئر

و همراهئئانش را شئئنید بئئا سئئر و روى بئئاز بئئا خئئواهرانش ام هئئانی،

اسئئماه ،رملئئة ،ز ین ئ  ،دختئئران عقی ئل از خانئئه بیئرون آمئئده بئئراى کشئئتههئئاى خئئود در ک ئربال
میگر یست و میگفت:
َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
النبئئئئئئئ ُّی لکئئئئئئئ ْم
مئئئئئئئا ذا تقولئئئئئئئون إذ قئئئئئئئال
َْ َْ َ ََُْ
بع ْت َرتئئئئئئئئئی َو بئئئئئئئئئأهلی بعئئئئئئئئئد مفتقئئئئئئئئئدی
َ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ ُ
ئئح ُت لکئئئ ْم
ان َهئئئذا َج َزائئئئی إذ نصئ
مئئئا کئئئ

ُْ
ئئئئئئئئت ْم َو َأ ْنئ ُ
َمئئئئئئئئئا َذا َف َع ْلئ ُ
ئئئئئئئئت ْم آخئ ُ
ئئئئئئئئر األ َمئئئئئئئئئم
ْ ُ
َ
ئئئئئار ى َو مئ ْ
ئئئئئن ُه ْم أ َسئ َ
ئئئئئن ُه ْم ُضئ ّ
ئئئئئر ُجوا بئئئئئئدم
مئ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
أ ْن تخلفئئئئونی ب ُسئئئئوه فئئئئی ذو ی َرحمئئئئی

چه پاسخ دهید اگر پیغمبر بئه شئما بگو یئد :شئما کئه آخئرین امتهئا بودیئد چئه کردیئد .بئا

عترت و خاندان من پس از رفتن من گروهی را اسیر کردید و دسئتهاى را بخئون آغشئتید .
پئاداش نصئیحتهئئاى مئئن ایئن نبئود کئه پئئس از مئئن در بئئاره نزدیکئانم بئه بئئدى رفتئئار کنیئد

(مفید.)124 /2 : 1413 ،
مضئمون ایئن عبئئارت در کتئا هئئای معتبئری همچئون کشئئف الغمئة (اربلئئی/2 :1381 ،
 ،)68أعیئ ئان الشئ ئیعة (امئ ئین ،)622 /1 :1403 ،بح ئئار األن ئئوار (مجلس ئئی )123 /45 :1403 ،و
روضة الواعظین (فتال نیشابورى )163-162 /1 :1375 ،آمده است.
 .4بالذرى در أنسا األشراف میگوید ،ز ین

دختر عقیل بئن ابئی طالئ

در کنئار بقیئع

برای شهدای طف عزادری و گریه کرد و این اشعار را سرود:
م ئئا ذا تقول ئئون إن ق ئئال النبئ ئی لکئ ئم

مئ ئئئا ذا فعلئ ئئئتم و أنئ ئئئتم آخئ ئئئر األمئئئئم

بأهئئئل بیتئ ئی و أنصئئئار ی أمئئئا لکئ ئم
ّذر یت ئ ئ ئی و بن ئ ئئئو عم ئ ئ ئی بمض ئ ئ ئیعة

عه ئئئئد کئ ئ ئر یم أم ئ ئئا توف ئ ئئون بالئ ئئئذمم
مئئنهم أسئئارى و قتلئئی ضئ ّئرجوا بئئدم

مئئا ک ئان ذا ک جزائ ئی إذ نصئئحتکم

أن تخلفئئونی بسئئوه ف ئی ذو ی رحئئئم

اوالد مئئن چئئه کردی ئد آی ئا شئئما عهئئد و پیمئئان ندار ی ئد آی ئا وفئئاى بئئه عهئئد ندار ی ئد اوالد و
ّ
عموزادگان من در مرکز تلف و محل تباهی ،بعضی از آنها اسیر و برخی کشئتگان آغشئته بئه
خون شدند این پاداش من نبود که خیرخواه شما بودم ،پئس از مئن بئا بسئتگان و خو یشئانم
ایئئئن اش ئئعار در کتئئا ه ئئای ج ئئواهر العق ئئدین (الس ئئمهودى )386 /3 :1405 ،و موس ئئوعة

در شهادت امام حسین

بئئه طئئور مختلئئف عئئزادار بودنئئد ،چنانکئئه محئئدثان بعئئد از نقئئل اشئئعار ام لقمئئان در شئئهادت

با تأکید بر اشعار ام لقمان

چنین بدرفتار کنید (بالذرى.)221 /3 :1417 ،

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

چه جوا

پیامبر

را میدهید وقتی که از شما بپرسد شما امت آخئر الزمئان بئا اهئل و

کرباله (بیضون )571 /2 :1427 ،نیئز آمئده اسئت .البتئه عئزاداری و مرثیهسئرایی بئانوان اهئل
بیت

و زنان بنی هاشم فقط به عزاداری و سرودن شعر منحصئر نشئد ،بلکئه آنهئا همئواره

امام حسین

به نقل روایت امام صادق

پرداختهاند که آن حضرت فرمودند:

بعد از شهادت امام حسین

زنی از بنی هاشم سرمه در چشم نکشید و خئود

ْ
ُ
ٌ
ْ
اشىََ ُدخ ٌان ْ
ََخس َِحججَح َم ِتلَ
فَد ِار َه ِ َِ
ئَ ِ َ
اشیَثَوَ ََل َاختضب ْ ََو ََل َُر ِ َ
ماَا َکتحل ْ ََه ِ َِ
ُ ُ
ابنَمناَحىلَ،
َ
َاهَّلل َْب ُن ََِز یَاد؛َ(نکَ.شبر31َ/3َ:3041َ،؛َجملىس113َ/04َ:3041َ،؛َ
َعبَ َْید ِ
َ )300َ:3033
را خضا

نفرمود و دود از مطبخ بنی هاشم برنخاست تئا پئس از پئنج سئال کئه

10

عبیداهلل بن ز یاد لعین به درک واصل شد.

یا در روایت دیگری فاطمه دختر امام علی

فرمودند:

ماَحتنأتَامرأًَمناَوََل أَال َفَعیهناَمروداَ،وََل َامتشط َح َبعَّ َاختتَّار َبَّرأ َ

عبیدَاهَّللَبنَز یاد»َ(شبر31-31َ/3َ:3041َ،؛َجملىسَ .)113َ/04َ:3041َ،

در این روایت نوع عزاداری و سیره عملی زنان بنی هاشم در غم شهادت شئهدای کئربال

بیان شدهاست .لذا ایشان فرمودند ،هیچ زنی از ما اهل بیت خضا

نکرد ،روغئن بئه خئود

نمالیئد ،سئرمه نکشئید و موهئایش را شئانه نئزد تئا وقتئئی کئه سئر عبیئداهلل بئن ز یئاد را بئه نئزد مئئا
فرستادند.

عناصر تاثیرگذار در شعر ام لقمان

شئئعر یکئئی از ابزارهئئای مئئؤثر در تحر یئئک احساسئئات دینئئی مئئردم و نیئئز از ابزارهئئای قئئوی و

مؤثر در نشر افکار و عقاید است .بدین جهئت مبلغئان دینئی مئیتواننئد بئا اشئعار اعتقئادی،

اخالقی ،تربیتی ،مدای و مراثی ،سیاسی و حماسی اهداف و برنامههای تربیتئی و تبلیغئی
خئئویش را پئئیش ببرنئئد .خطی ئ  ،مبلئئغ یئئا مر بئئی نیئئز بئئا اسئئتفاده از اشئئعار زیبئئا ،پرمغئئز و بئئا

مفئاهیم بلنئد؛ مئئیتواننئد احساسئات و عواطئئف مخاطئ

سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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و شئنونده را برانگیزنئئد .بنئابر نقئئل

و یئارانش بئا مرثیهسئرایی و

تاریخی ،دختئران عقیئل پئس از شئهادت اباعبئداهلل الحسئین
سئرودن اشئعار در بئئرانگیختن احساسئات مئردم و ایجئئاد ّ
تحئول روحئی درآنئئان نقشئی بئه سئئزا

داشئئتند (شئئاوی .)351 /6 :1386 ،ایئئن پئئژوهش بئئر آن اسئئت تئئا دو عنصئئر مهئئم و تأثیرگئئذار
شعر ام لقمان را بررسی کند:
-1انتخابمکان 

یکئئی از عناصئ ئر تأثیرگ ئئذار در شئئعر ،مکئئان و موقعیئئت آن اس ئئت .برخئئی بئئئه ط ئئور کلئئی
گفتئئهانئئد کئئه مکئئان خوانئئدن شئئعر ام لقمئئان در مدینئئه بئئوده (ابومخنئئف273 :1417 ،؛ ابئئن
جئئوزى )240 :1418 ،امئئا بسئئیاری از مورخئئان و نویسئئندگان تصئئر ی کردهانئئد کئه مکئئان ایئئن
ش ئئعر در بقیئ ئع ب ئئودهاس ئئت (ن ئئک .مغر ب ئئی166 /3 :1406 ،؛ گنج ئئی441 :1404 ،؛ مص ئئع ،
85 -84 :1666؛ بالذرى .)221 /3 :1417 ،این واقعه در کنار بقیع اتفاق افتئاد؛ جئایی کئه

به طور معمول اکثر مردم به خاطر شرافت ،اهمیت و عظمئت آن مکئان در آنجئا رفئت و آمئد
مئیکردنئد و بهتئئرین فرصئئت بئئرای ام لقمئئان و زنئئان هاشئئمی بئئرای افشئئا گری بئئود .آنئئان موفئئق
شئئدند هئئر چنئئد کوتئئاه بئئا مرثیهسئئرایی و سئئرودن شئئعر در زنئئده نگئئه داشئئتن واقعئئه عاشئئورا و
نهضت حسینی سهیم باشند و موج

بیداری مردم مدینه و تحول جامعه شوند.

-2زبانبدنوشعر 

یکی از نکات مهم در مرثیهسرایی و سرودن شئعر ،توجئه بئه ز بئان بئدن یعنئی همئاهنگی

کئئل بئئدن انسئئان بئئا شئئعر اسئئت .شئئاعر در صئئورتی مئئیتوانئئد احساسئئات را تهیئئیج کنئئد کئئه از
حالت سکون و ایستایی خار شود .بدین جهت مورخان و نویسندگان درباره ز بئان بئدن و

چگونگی بیرون آمدن و به حالت سرودن شعر توجه داشته و بیان کردهاند ،لذا این موضئوع
سب

همراهی زنان هاشمی و مردم مدینه بئا ام لقمئان و خئواهران ایشئان شئد .گئزارشهئای

 .1-2ابومخنف کئوفی ( )273 :1417در کتئا

شهادت امام حسین [

مقتئل خئود مئیگو یئد ،هنگئامی کئه خبئر

] به اهالی مدینه رسئید ّأم لقمئان ،دختئر عقیئل بئن أبئی طالئ

بئا

زنئئان مدینئئه بی ئرون آمئئد ،در حئئالی ک ئه روسئئرى خئئود را هنئئوز ن یچی ئده بئئود و داشئئت بئئر سئئر
شئئنیدن خبئئر کشئئته شئئدن بزرگئئان ،همئئراه بئئا شئئمارى دیگئئر از زنئئان قبیلئئهاش پر یشئئان مئئو و

سراسیمه بیرون آمد.

 .2-2شیخ مفید ( )124 /2 : 1413آن صحنه دردناک و جانسئوز را ایئن گونئه گئزارش

همراهئئانش را شئئنید سئئر و روى بئئاز بئئا خئئواهرانش ام هئئانی ،اسئئماه ،رملئئة ،ز ین ئ  ،دختئئران

عقیل از خانه بیرون آمده براى کشتههاى خود در طف (کربال) میگر یست.
 .3-2ابن جئوزى در تئذکر الخئوا

( )240 :1418و قنئدوزی در ینئابیع المئوده (3 :1422

 )47/به نقئل از واقئدى مئیگو ینئد« :چئون اسئیران بئه مدینئه رسئیدند ،هئیچ کئس در مدینئه
باقی نماند و همگی گر یئه و شئیون کنئان بیئرون آمدنئد .ز ینئ دختئر عقیئل نیئز بئا روى بئاز و
موى پر یشان بیرون آمد و فر یاد میزد :وا حسینا وا اخوتا وا اهاله ،وا ّ
محمدا ».

با تأکید بر اشعار ام لقمان

ک ئئرده اس ئئت ،ام لقم ئئان دخت ئئر عقیئ ئل بئئئن اب ئئی طالئ ئ

چ ئئون خب ئئر کش ئئته ش ئئدن حسئ ئین و

در شهادت امام حسین

مئئیپیچی ئد .چنانکئئه مسئئعودى ( )68 /3 :1406نیئئز بئئه آن اشئئاره کئئرده و گفتئئه ،ایشئئان بئئا

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

تاریخی اینگونه واقعه را بیان کردهاند:
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 .4-2عالمئئه مجلسئئی در جئئاله العی ئون آوردهّ ،ام لقمئئان دختئئر عقی ئل بئئن أب ئی طال ئ
ّ
خئئواهران خئئود صئئدا بئئه نوحئئه و زارى بلنئئد کردنئئد و بئئر س ئ ّید الشئئهداه و شئئهیدان دیگئئر
بئئا

دختئر عقیئل گیسئوهاى خئود را

میگر یستند و مرثیهها میخواندنئد .بئه روایئت دیگئر :ز ینئ

اشئک از دیئده روان کئرد و مئیگفئت :اى کئافران بئیحیئا چئه خواهیئد

پر یشان کئرد ،خونئا
گفت در جوا س ّید انبیا در وقتی که از شما پرسد که چه کردید با عترت برگز یده من بعئد
از من و به چه جهت ایشان را کشئتید و اسئیر کردیئد آیئا ایئن بئود جئزاى نیکئیهئاى مئن
نا گ ئئاه در میئ ئان ه ئئوا مرثیئ ئهه ئئا ش ئئنیدند کئ ئه کس ئئی م ئئیخوانئئئد ب ئئراى آن ام ئئام مظل ئئوم و او را

شد ،از هر طرف اشعار و مراثئی بسئیار بئر آن امئام اخیئار و شئهید تیئغ

نمیدیدند .چون ش
اشرار از ّ
جنیان میشنیدند (مجلسی.)724 :1382 ،

 .5-2ابئئن نمئئا حلئئی در مثی ئر األحئئزان ( )65 :1406مئئیگو یئئد :چئئون دو فرسئئتاد یز ی ئد بئئه
مدینئئه رسئیدند ،زنئئی از دختئئران عبئئدالمطل
ز ین

بئئا مئئوى پر یشئئان بیئرون آمئئد  -کئه گو ینئئد وى

دختر عقیل بئودهاسئت -؛ و آسئتینش را بئاالى سئر نهئاده بئود و چئون بئه آنهئا رسئید در

حالی که می گر یست [به عزاداری و مرثیهسرایی پرداخت].
نتیجه

این مقاله به بررسی بانوان مرثیهسئرای اهئل بیئت
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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کئه در شئهادت امئام حسئین

شهدای کربال با اشعار حماسی خئود در سئوگ امئام حسئین

و

عئزاداری کردنئد ،پرداخئت.

یکی از راههای زنده نگه داشتن نهضت حسینی ،مرثیهسئرایی و سئرودن اشئعار عاشئورایی
است .بدین جهت شاعران با اشعار حماسی خود نقش مهمی در تبیین نهضئت حسئینی
ایفاه کردند .در میان بانوان هاشئمیّ ،امسئلمه نخسئتین کسئی بئود کئه در مدینئه بئراى امئام
حس ئین

سئئوگوارى و عئئزاداری کئئرد .دختئئران عقیئئل بئئن ابئئی طال ئ

بئئا اشئئعار خئئود بئئئه

عئئزاداری و سئئوگواری پرداختنئئد کئئئه یکئئی از دختئئران ایشئئان ام لقمئئان اسئئئت ،وی پئئس از
شنیدن خبر شهادت امام حسین

با اشعار حماسی خود در بقیع با حضور خئواهرانش و

مردم مدینه ،مجلس عزادارى تشکیل داد و تحئول روحئی و معنئوی در میئان مئردم بئه وجئود
آورد .در اشعار ام لقمان دو عنصر مهم و اثرگذار همچون انتخا

مکان شعر گفئتن و توجئه

بئئه ز بئئان بئئدن باعئئث بئئرانگیختن احساسئئات مئئردم و ایجئئاد ّ
تحئئول روحئئی در میئئان مئئردم
مدینه شد.
منابع

_ قرآن کریم.
_ ابن أثیر ،عز الدین أبوالحسن علی بن ابی الکرم ( ،)1385الکامل فی التئار یخ ،بیئروت ،دار
صادر  -دار بیروت.
_ ابئئن الجئئوز ی ،ابئئو الفئئر ( ،)1412المنئئتظم فئی تئئار یخ األمئئم و الملئئوک ،بی ئروت ،دار الکت ئ
العلمیة.
_ ابئئن المغئئازلی ،علئئی بئئن محمئئد الجالبئئی ( ،)1424مناقئ

ا مئئام علئئی بئئن أبئئی طالئ

،

بیروت ،دار األضواه.
الرضی للنشر.
_ ابن جوزى ،سبط ( ،)1418تذکر الخوا

 ،قم ،منشورات الشر یف الرضی.

_ ابئئن طئئاوس ،سئید رضئئی الئئدین ،علئئی بئئن موسئئی بئئن جعفئئر ( ،)1348اللهئئوف علئئی قتلئئی

_ ابن قولو یه ،جعفر بن محمد ( ،)1356کامل الز یارات ،نجف اشرف ،دار المرتضو یة.
_ ابن کثیر دمشقی (بیتا) ،البدایة و النهایة ،بیروت ،دار الفکر.
التوز یع -دار صادر.
_ ابن نما حلی ( ،)1406مثیر األحزان ،قم ،مدرسة ا مام المهدی

.

_ ئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1416ذو النضار فی شرا الثار ،قم ،مؤسسة النشر ا سالمی.
ّ
_ ابومخنف کوفی ،لوط بن یحیی ( ،)1417وقعة الطف ،قم ،جامعه مدرسین.
_ اربلی ،علی بن عیسی ( ،)1381کشف الغمة فی معرفة األئمة ،تبریز ،بنی هاشمی.
_ اعلمئئی حئئائرى ،محمئئد حسئین ( ،)1407تئئراجم أعئئالم النسئئاه ،بیئئروت ،مؤسسئئة األعلمئی

با تأکید بر اشعار ام لقمان

_ ابن منظور ،محمئد بئن مکئرم ( ،)1414لسئان العئر  ،بیئروت ،دار الفکئر للطباعئة و النشئر و

در شهادت امام حسین

الطفوف ،تهران ،جهان.

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

_ ابئئن بابو ی ئه ،محمئئد بئئن علئئی ( ،)1406ثئئوا األعمئئال و عقئئا األعمئئال ،قئئم ،دار الشئئر یف
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للمطبوعات.
_ امین ،محسن ( ،)1403أعیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.
_ أهل البیت فی مصر ،عد من الباحثین-اعداد سید هادى خسروشئاهی ( ،)1427تهئران،
المجم ئئئع العئ ئئالمی للتقر ی ئ ئ

ب ئ ئین الم ئئئذاه

ا س ئئئالمیة -المعاونی ئ ئة الثقافی ئ ئة-مرک ئ ئز

التحقیقات و الدراسات العلمیة.
_ بالذرى ،احمد بن یحیی ( ،)1417أنسا األشراف ،بیروت ،دار الفکر.
_ بیضون ،لبی

( ،)1427موسوعة کرباله ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.

_ ت ئئاریخ ام ئئام حس ئئین

= موسئ ئوعة ا م ئئام الحس ئئین

( ،)1378گروه ئئی از نویس ئئندگان،

تهران ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر انتشارات کمک آموزشی.
_ حسئینی زبی ئدی ،محمئئد مرتضئئی ( ،)1414تئئا العئئروس مئئن جئئواهر القئئاموس ،بی ئروت ،دار
الفکر.
ّ
_ حلی ،ابن ادر یس ،محمد بئن منصئور بئن احمئد ( ،)1410السئرائر الحئاو ی لتحریئر الفتئاوى،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_ حمیرى ،عبداهلل بن جعفر ( ،)1413قر ا سناد ،قم ،مؤسسة آل البیت

.

_ دهخدا ،علی اکبر ( ،)1377لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.
_ سماوى ،محمد بن طاهر ( ،)1416إبصار العین ،قم ،دانشگاه شهید محالتی.
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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_ سئمعانی ،عبئدالکر یم بئن محمئد ( ،)1382األنسئا 13 ،جلئد ،هنئد _ حیئدرآباد ،مطبعئئة
مجلس ،دائر المعارف العثمانیة.
_ السمهودى ،علی بن عبداهلل الحسئن ( ،)1405جئواهر العقئدین فئی فضئل الشئرفین ،بغئداد،
مطبعة العانی.
_ شاوی ،علی ( ،)1386با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ،قم ،زمزم هدایت.
_ ّ
شبر ،جواد ( ،)1406اد الطف ،بیروت ،دار المرتضی.
_ شبراوى ،جمال الدین ( ،)1423ا تحاف بح األشراف ،قم ،دار الکتا .
_ شجاعی ،محمد ( ،)1385عزادار حقیقی ،قم ،نشر محیی.
_ طبئئری ،أبئئوجعفر محمئئد بئئن جریئئر ( ،)1387تئئار یخ األمئئم و الملئئوک ،تحقیئئق محمئئد أبئئو

الفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراق.
_ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،)1414األمالی ،قم ،دار الثقافة.
_ عئئاملی ،شئئهید ثئئانی ،ز یئئن الئئدین بئئن علئئی ( ،)1413مسئئالک األفهئئام إلئئی تنق ئی شئئرائع

ا سالم ،قم ،مؤسسة المعارف ا سالمیة.
_ عاملی ،شیخ حر محمد بن حسن ( ،)1406وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسة آل البیت

.

_ فتئئال نیشئئابورى ،محمئئد بئئن احمئئد ( ،)1375روضئئة الئئواعظین و بصئیر المتعظئین ،قئئم،
انتشارات رضی.
_ قرشی ،سید علی ا کبر ( ،)1412قاموس قرآن ،تهران ،دار الکت

ا سالمیة.

_ قمی ،شیخ عباس ( ،)1421نفس المهموم ،نجف ،المکتبة الحیدر یة.
_ قندوزى ،سلیمان بن ابراهیم ( ،)1422ینابیع المود لئذو ی القر بئی ،قئم ،منظمئة االوقئاف و
_ گنجی شافعی ،محمد بن یوسف ( ،)1404کفایئة الطالئ فئی مناقئ علئی بئن أبئی طالئ ،
تهران ،دار إحیاه تراق أهل البیت

..

_ مامقانی ،عبداهلل (بیتا) ،تنقی المقال فی علم الرجال (رحلی)[ ،بیجئا ،بئینئا] (نئرم افئزار
_ مجلسی ،محمد بئاقر بئن محمئد تقئی ( ،)1382جئاله العیئون :تئار یخ چهئارده معصئوم ،قئم،
سرور.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1403بحار األنوار ،بیروت ،دار إحیاه التراق العربی.
_ مرعشی التستری ،قاضی نور اهلل ( ،)1406إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،قئم ،مکتبئة آیئة اهلل
المرعشی النجفی.
_ مسعودی ،أبوالحسن علئی بئن الحسئین بئن علئی ( ،)1406مئرو الئذه و معئادن الجئوهر،
تحقیق اسعد داغر ،قم ،دار الهجر .
_ مصع

بن عبد اهلل ( ،)1666کتا نس قر یش ،مصر -قاهره ،دار المعارف.

_ مظفری ،محمد ( ،)1383اسیران و جانبازان کئربال (بئه ضئمیمه زنئان نقئش آفئرین در نهضئت

با تأکید بر اشعار ام لقمان

_ محدثی ،جواد ( ،)1376فرهن

عاشورا ،قم ،نشر معروف.

در شهادت امام حسین

رجال شیعه).

مرثیهسرایی بانوان اهل بیت

الشؤون الخیر یة ،دار األسو للطباعة و النشر.
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عاشورا) ،قم ،فراز اندیشه.
_ مغر بئئی ،ابئئئن حیئ ئون ( ،)1406شئئرا األخبئئار فئئی فضئئائل األئمئئة األطهئئار

 ،قئئئم ،جامعئئئه

مدرسین.
_ مفید ،محمد بن محمد ( 1413الف) ،األمالی ،قم ،کنگره شیخ مفید.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئ ئ (1413

) ،ا رشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 ،بی ئئئروت-لبنئ ئئان ،مؤسس ئئئة الخرس ئئئان

_ مق ئئئرم ،عب ئئئدالرزاق ( ،)1426مقتئ ئئل الحسئ ئئین

للمطبوعات.
_ نجفئی ،محمئئد حسئئن ( ،)1404جئواهر الکئالم فئی شئئرا شئئرائع ا سئالم ،بیئروت-لبنئئان ،دار
إحیاه التراق العربی.
_ نورى ،حسین بن محمد تقی ( ،)1408مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قئم ،مؤسسئة
آل البیت

.

_ هاشئئمی شئئاهرودی ،محمئئود ( ،)1382فرهن ئ

موسسه دائر المعارف فقه اسالمی بر مذه
_ یعقوبی ،احمد بن أبئی یعقئو
صادر.
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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فقئئه مطئئابق مئئذه

اهل بیت

بئن جعفئر بئن وهئ

اهئئل بیئئت

 ،قئئم،

.

(بئیتئا) ،تئار یخ الیعقئوبی ،بیئروت ،دار

