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نخستین مقاتل مدون و مکتوب درباره اماام حساین  ،خاساتگاه
شرقی دارد .مقتلنویسی و مرثیهگویی سیدالشهداء منحصار باه
مشاارز زمااین نیساات و در مغاارب و اناادل نی ا چنااین اثاااری باارای
امااام حس ااین ت اادوین ش اادهاسااات .یکااای از اث ااار اندلس اای درب اااره
سیدالشااهداء رساااله درر الساامف ف ای خباار الساابف اثاار نویساانده اهاال
ساانت ،اباان ابااار بلنساای ق اااعی (131-393ز) اساات .ایاان مقالااه
بااه شاایوه توصاایفی-تحلیلاای بااه نقااد و بررساای ایاان رساااله پرداختااه
اساات .اباان ابااار در سرتاساار رساااله محباات و ارادت قلباای خااود را بااه
اهلبیاات و خاصااه سیدالشااهداء ابااراز داشااته ،تقاباال میااان
مکتب حسینی و جریاان اماوی را تقابال میاان حا و باطال معرفای
کاارده اساات .بااا ایاان همااه در برخاای از مااوارد ماننااد تردیااد در ایمااان
ابوطالب نقدهایی بر این رساله وارد است.

کلیدداوه هددا اباان ابااار ،تاااریی نگاااری اناادل

السبف ،مقتل نویسی ادبی.
 .1دانشیار

 ،درر الساامف ف ای خباار

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواریsm.nori@hsu.ac.ir .

 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواریmasoud_s110@yahoo.com .
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مقدمه
مقتلنویسی بهعنوان یکی از شاخههای مهم تاریخنگئاری همئواره موردتوجئه تمئام فئرق

اسالمی بوده و با تالش و رویکردهایی متفاوت رشئد یافتئه اسئت .آثئار علمئی موجئود در بئار

مقتل نگاری ،رویکرد عاشورا نگاری را ترسیم می کند و به محورهای پیش گفتئه نمیپئردازد

(حس ئئینیان مق ئئدم .)88 :1395 ،مقت ئئل برگرفتئئئه از واژه قت ئئل بئئئه معن ئئای مح ئئل قتئئئل و در

بحثهای تاریخنگاری نوعی واقعهنگاری است ،با این تفئاوت کئه محئور اصئلی گفئتوگو

در واقعئئهنگاری مهمتئئرین حئئوادر و رخئئدادهای تئئاریخی و در مقتئئل نگئئاری شخصئئیت یئئا

شخصئیتهای مسئئلمانانی اسئت کئئه در پئئی حئوادر داخلئئی کشئته میشئئوند .ازایئئنرو در
مقتئئل نگئئاری ،مهمتئئرین چالشهئئای خئئونین درون جامعئئه اسئئالمی بئئر محئئور یئئک یئئا چنئئد
شخصئئیت و گئئاهی یئئک خانئئدان بررسئئی میشئئود و کشئئتههای بئئدون درگیئئری داخلئئی را

شامل نخواهد شد (همان .)89 ،مقتل نگاری در میان اهل سنت غیر صحابی بئا تئأخیری

نزدیئئک بئئئه ی ئئک ق ئئرن و از اوای ئئل ق ئئرن س ئئوم ی ئئا اواخ ئئر ق ئئرن دوم آغ ئئاز ش ئئد .هی ئئبم ب ئئن ع ئئدی

(متوفئئای ،)217واقئئدی (متوفئئای ،)217معمئئر بئئن مبنئئی (متوفئئای ،)211مئئدائنی ،ابئئن نطئئا
(متوفای )252و ابئن شئبه نمیئری کتئا

مقتئل نوشئتهاند .بئدین ترتیئ

میتئوان شئکوفایی

ایئن شئئاخه را در همئان گامهئئای نخسئتین در میئئان فئرق مختلئئف مسئلمین بئئا گرایشهئئای
متفاوت شاهد بود (همان .)91 ،آقا بزرگ تهرانی بیش از هفتاد کتئا

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041

8

را بئا عنئوان مقتئل نئام

مئیبئرد کئئه بئه حادثئئه کئربال مر بئئوط مئیشئود و مقتئئل اصئب بئئن نباتئه از یئئاران امئام علئئی

را

اولین مقتلی میداند که نگاشته شدهاست (محدثی .)464 :1387 ،مقتلنویسی ادبی یئا

سئئوگنامههئئای شئئعری و نبئئری نیئئز در دورههئئای مختلئئف از سئئوی شئئاعران و ادیبئئان مئئورد

عنایئئت بئئودهاسئئت و در انئئدلس نیئئز تعئئدادی از شئئاعران و ادیبئئان بئئه ایئئن مهئئم ممارسئئت
ورزیدهاند.

ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن عبئئداهلل قضئئاعی معئئروف بئئه ابئئن ابئئار بلنسئئی از ادیبئئان و شئئاعران

برجسته اندلسی ،دو کتا

پیرامون امئام حسئین

که مرثیهای منبور برای امام حسین

دارد .یکئی درر السئمط فئی خبئر السئبط

است و دیگری معادن اللجئین فئی مراثئی الحسئین کئه

به صورت مرثیه منظوم است (آذرش  .)165 :1387 ،ابن ابار در کتئا

درر السئمط در بئاره

واقعئئه کئئربال و شئئهادت امئئام حسئئین
البته نویسنده در این کتا

و اهلبیئئت

و اصئئحابش سئئخن گفتئئه اسئئت.

بهصورت تاریخی بئه موضئوع کئربال نمینگئرد ،بلکئه عواطئف و

احساساتش را با اسلوبی زیبا و مسجع به نمایش می گذارد و در بین نبر مسجع خئود اشئعار
و آیات قرانی را در می کند که وی را در تصویرگری از سوزوگداز این حادثه موفقتئر می کنئد
(عر

و شربتدار .)15 :1392 ،در این پژوهش با تکیئهبر روش توصئیفی-تحلیلئی بئه بررسئی

محتوای رساله درر السمط پرداخته شدهاست.
پیشینۀ پژوهش
مقاله «نگاهی تاریخی به مضامین و اسلو های شعر شئیعی در اد

انئدلس» ،نوشئتۀ

حاتمی و دیگئران ( ،)1388بئه بررسئی تئاریخ مضئامین و اسئلو های شئعر شئیعی در اد
انئدلس مئیپئردازد .نتئای ایئن پئژوهش نشئان میدهئد کئه شئعر شئیعی ،یکئی از عرصئههای
شئئعری ایئن دوره بئئه شئئمار مئیآیئد امئئا هرگئئز نتوانسئئته اسئئت بئئه توانئئایی شئئعر شئئاعران مشئئرق
زمئین برسئئد و جئئز در مئئوارد انئئدک ،همئئواره پوششئی از تقلیئد و اقتبئئاس ،بئئر آن سئئایه افکنئئده
اسئئت .در مقالئئه «رثئئای امئئام حسئین

در اشئئعار عر بئی انئئدلس» ،نوشئئتۀ عئئر

و شئئربتدار

و تحلیل این اشعار پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد ساختارها و مضئامین
ایئئن اشئئعار جنبئئه تقلیئئد و اقتبئئاس از شئئاعران مشئئرق زمئئین را دارد ولئئی شئئاعران آن دیئئار بئئا
تصویرگری و نوآوری خود و متأثر از اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی توانستهانئد قالئ هئا و
ساختارهایی را ایجاد کنند که در مخاط
با تکیهبر مقتلنگاران اصئحا

تأثیرگذارنئد .مقالئه «سئیر تکئاملی مقتلنگئاری

امامئان معصئوم

» ،نوشئتۀ حسئینیان مقئدم ( ،)1395بئا

استفاده از شیوه تاریخی ،ذهن شناسی مؤلفان 1و مقایسه آثار آنان ،دو جریان حئدیثنگر و
تئئاریخنگئئر مطالعئئه شئئدهاسئئت و براسئئاس منئئابع و اسئئناد مکتئئو ِ موجئئود بئئه مسئئائلی ماننئئد
بنیان گذاری یا استمراربخشی مقتلنگاری صحابیان ،جایگاه و بستر حرکت علمئی آنئان،
 .1بئئه معنئئای نئئوعی راهیئئابی بئئه آرا و تفکئئرات آنئئان ،بامطالعئئه آثئئار و شئئر حالها بئئرای گمانئئهزنی دربئئاره شئئیوه
نگارشی و رویکرد مؤلفان به مسائل تاریخی.

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

( ،)1392با روش ارائه شواهد شعری مختلف از شاعران رثای عاشورا در انئدلس ،بئه بررسئی
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گونئئئه شناس ئئی فک ئئری ،ص ئئنف شناسئئی نگارش ئئی ،ن ئئوع شناس ئئی تعامئئل آن ئئان ب ئئا دیگ ئئران و
فرایندشناسئئی انتقئئال آن بئئه آینئئدگان پرداختئئه و سئئرانجام بئئا آمیئئزهای از توصئئیف نقلئئی و
تحلیل عقلی ،دامنئه تحقیئق را جمئع کئرده اسئت .بهرامئی و نعئیم آبئادی ( )1399در مقالئه
«مناقئ ئ

نگاریه ئئای اه ئئل سئئئنت در ب ئئاره اهلبی ئئت مطالعئئئه م ئئوردی درر السئئئمط فیخب ئئر

السئئبط» ابتئئدا مقئئدماتی را در بئئاره بسئئتر تئئاریخی ایئئن اثئئر و گئئرایشهئئای شئئیعی در انئئدلس
آوردهاند و سپس گزارشی توصیفی از محتوای رساله ارائه دادهاند.
از آنجئئا کئئه ایئئن رسئئاله در مئئورد حضئئرت سیدالشئئهداء

و بئئه سئئبک و سئئیاق خاصئئی

نوشئئته شئئدهاسئئت و نشئئانگر نفئئوذ محبئئت عالقئئه بئئه امئئام حسئئین
مغر

در میئئان اهئئل سئئنت

زمین دارد ،بحث و بررسی در مورد آن مفید و ضروری است.

معرفی نویسنده و آثار او
ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن ابئئی بکئئر مشئئهور بئئه ابئئن ابئئار قضئئاعی یئئا بلنسئئی در یئئک خئئانواده

صاح

علم و فضیلت پرورش یافت .علت شهرت او به این نام به منظور تمایز بئا ابئن ابئار

خوالنی ،شاعر است .پئدرش از عالمئان و فقهئای سرزمینشئان بئود و از هیچ گونئه حمایئت و
تشئئویق نسئئبت بئئه فرزنئئدش فئئرو نمی گذاشئئت .اسئئتعداد و تواناییهئئای ابئئن ابئئار از همئئان

کودکی و با توصیهها و راهنمئاییهئای پئدرش نمایئان شئد و در نئزد عالمئان و اندیشئمندانی
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نظیر ابی ربیع کالعی به فراگیری قرآن ،علوم اسالمی و ادبی همت گماشت تا اینکه دانئش
خود را در ایئن زمینئهها تکمیئل کئرد .حرکئت علمئی و ادبئی در بلنسئیه بسئیار پو یئا و شئکوفا

بود و همین امر زمینه علمی گونا گونی را برای ابن ابار و امبال او فراهم کئرد (ابئن ابئار:1431 ،

 .)19-13ابن ابار در فنون مختلف حدود  51اثر تألیف کرد .محورهئای اصئلی و مئورد توجئه

وی ادبیئئات ،حئئدیث و تئئاریخ اسئئت .از آثئئار برجئئای مانئئده او مئئیتئئوان بئئه أعتئئا الکتئئا ،

التکملة ،الحلة السیراء ،تحفة القادم ،المعجم فی أصحا ابی علی الصئدفی اشئاره کئرد (ابئن

ابار.)23 :1417 ،

اندلس و فتح آن توسط مسلمانان و آثار علمی آن
اندلس در جنو

غربی ارو پئا واقعشئده و شئبهجزیرهای بئزرگ را تشئکیل مئیدهئد کئه در

شئئمال بئئا رشئئته کوههای پیرنئئه از سئئرزمین گ ئلهئئا و در جنئئو

بئئا معبئئری تنئئی یعنئئی تنگئئه

جبلالطارق از آفریقا جدا میشود (ضیف .)255 :1396 ،مردم اندلس پئیش از فئت عئر
در وضعی نا گوار به سر میبردند ،از یکسو همواره میان عناصر مختلف ملئت سئتیزه بئود و
از سوی دیگر بار مالیاتها بر دوش مردم سنگینی میکرد .توانگران بر بینوایان و زمئینداران
بئئر دهقانئئان سئئتمی عظئئیم روا مئئیداشئئتند .در ایئئن ایئئام ،اعئئرا

کئئه بئئر شئئمال آفریقئئا اسئئتیال

یافته بودند و ازآنجا به آبادی و ثروت اندلس آ گاه بودند دل به تصئرف آن نهادنئد (فئاخوری،
 .)569 :1388ایئئن سئئرزمین در سئئال 92ق توسئئط موسئئی بئئن نصئئیر فئئت شئئد و از آنجئئا کئئه
«سرزمینی بسیار زیبا و آباد و سرسبز و حاصلخیز بود .روی این اصل ،عئر هئا از همئه بئالد
اسئئالمی بئئدانجا مسئئافرت کردنئئد و در شئئهرهای مختلئئف انئئدلس سئئکنی گزیدنئئد» (بهئئروز،
.)242 : 1377
از زمان فت اندلس به دست مسلمانان ،حرکت علمی و آموزشی آغئاز و طلئ

علئم بئه

یک فریضه تبدیل شئد .یئادگیری قئرآن و احکئام دیئن از مهمتئرین واجبئاتی بئود کئه یئک فئرد
مسئئ ئئلمان مئ ئئئیبایسئئ ئئت آن را ادا کنئ ئئئئد (آذرشئ ئ ئ  .)33 :1387 ،از همئ ئئئین رو بئ ئئئود کئ ئئئئه
مکت خانئئهها و مکانهئئای آمئئوزش علئئوم در شئئهرهای انئئدلس پئئس از فئئت گسئئترش پیئئدا
دست امویان قرار گرفت بسیاری از اندلسئیها بئه مشئرق زمئین روی آوردنئد تئا علئوم خئود را
تکمیل کنند .بهتدری اندلسیها در زمینه علوم دینی ،زبانی و عقلی مکت هئای و یئژهای
برای خود برپا کردند و با مشرقیان در علوم طبیعت و تئاریخ مشئارکت کردنئد (همئان-34 ،
 .)37آری «در اندلس نهضت ادبی شکل گرفت و عئر هئا بئا گنجینئههئای علمئی شئرقی
خئئود در آنجئئا تمئئدن اسئئالمی را شئئکوفا سئئاختند چئئرا کئئه ارو پئئا در آن روزگئئار در تئئاریکیهئئای
جهئئل بئئه سئئر مئئیبئئرد و در بنئئد بئئیسئئوادی گرفتئئار بئئود لئئذا اسئئپانیاییهئئا فرهنئئی عئئر هئئا را
گرفتند و با زبان آنها سخن گفتند و ادبیات آنها را آموختند» (زیات.)228 :1383 ،
گرایشهای شیعی در اندلس
فرهنی اندلس ،پذیرای اندیشئههئای شئیعی نبئود و عقایئد شئیعی در تئودههئای مردمئی

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

کرد .در این دوره روایت شعر و علوم زبان عربی روا یافئت و پئس از ایئن کئه زمئام انئدلس بئه

00

تئوجهی نکئرده

اندلس زمینه رشد نیافت .امرای اموی اندلس به دوره خالفت امام علئی

و به نظر آنان ،خلیفه چهارم بعد از قتئل عبمئان ،معاو یئة بئن ابئی سئفیان اسئت و حتئی گئاه
نامی از خالفت علی بن ابیطال  ،برده نمیشئود (ابئن ابئار .)22-19 :1431 ،امئرای امئوی در
اندلس در گسترش و تثبیت مذه
این سیاست را در مغر

سنی بر اسئاس مئذه

امئام مالئک اهتمئام داشئتند و

نیز اعمال کردند و در جهت نئابودی آثئار شئیعی تئالش کردنئد .در

روزگار ناصر و مستنصر خصئومت بئا آثئار شئیعه افئزایش یافئت چندانکئه بنوعافیئه مسئجد و
محئلهئئای مخئئتص شئئیعیان را نئئابود کردنئئد (همئئان .)23 ،البتئئه بعئئدها بئئا تشئئکیل دولئئت
شئئیعی فئئاطمی در مصئئر ،شئئیعیان جهئئت انتشئئار مکت ئ
اندلس رفتوآمئد می کردنئد .بئدین ترتیئ

اهلبیئئت

بیشئئتر بئئه سئئرزمین

در انئدلس چهئار دولئت ادریسئیان ،بنئی حمئود،

فاطمیان و بنی عمار با گرایشات شئیعی تشئکیل شئد (حئاتمی .)75 -76 :1388 ،انتشئار
دعوت فئاطمی در اواخئر قئرن سئوم ،سئب

گئرایش برخئی از عالمئان بئه مئذه

شئیعه شئد.

بهاینترتی  ،اندلسیها با بخشی از مبانی و اصول تشیع آشنا شئدند و ایئن مئذه

رشئد و

رونق یافت (مکی و عز الدین .)27 :1376 ،ولی به اعتقاد برخی دیگئر از پژوهشئگران تشئیع
از همان ابتدای فت به اندلس وارد شد و بهتدری رشئد یافئت تئا آنکئه توانسئت دولتهئای
مخصئئوو خئئود را تشئئکیل دهئئد (آذرشئئ  .)28 :1387 ،بئئئه نظئئر ایشئئان تشئئیع از همئئان
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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روزهای آغاز فئت بئا انبئوه مسئلمانان وارد انئدلس شئد و محبئت اهلبیئت

در دل امیئر و

فات اندلس ،موسی بن نصیر وجود داشت زیرا وی از منطقه عینتمر کربال بود و پئدرش کئه
در سئئپاه معاو یئئه بئئود از جنئئی بئئا امئئام علئئی

امتنئئاع ورز یئئد .همچنئئین تابعئئان بسئئیاری از

جمله حنش بن عبداهلل صئنعانی بئا موسئی بئن نصئیر وارد انئدلس شئدند کئه دوسئتدار امئام
علی

بودند .چنین افرادی میتوانستهاند به نشر فضائل اهلبیئت

بپردازنئد (عبئاس،

 .)91 ،91 :1421برخئئی دیگئئر از محققئئان ماننئئد عزالئئدین عمئئر موسئئی بئئا تمئئایز میئئان «تشئئیع
مذهبی» و «محبت اهلبیت و گر یه بر ایشان» به این نتیجه رسئیدهانئد کئه محبئت نسئبت
به اهلبیت

و مرثیه و گریه بر ایشان در اندلس روا داشت و ایئن بئه معنئای روا تشئیع

کالمی نیست (ابن ابار.)44-27 :1417 ،

رثای امام حسین

در اندلس

س ئئیمای ام ئئام حس ئئین

هم ئئواره در دورههئئای مختل ئئف ت ئئاریخ موردتوج ئئه و اهمی ئئت

شئئاعران ،ادیبئئان و نویسئئندگان بئئودهاسئئت و جالئ
شرق عبور کرد و به مغر

آنکئئه مئئد و رثئئای حضئئرت از مرزهئئای

زمین و اندلس رسید .در این عصئر ،شئاعران و ادیبئانی نظیئر ابئن

ابار بلنسی قضاعی ،صفوان بن ادر یئس ،ابئن جئابربن البیئری بئا سئرودن اشئعاری در وصئف
امام حسین

و بیئان عمئق احسئاس ،سئوز تأسئف از شئهادت ایشئان ،درخشئش عاطفئه،

سئئیمای زیبئئای ایشئئان را متبلئئور سئئاختهاند .شئئاعران اندلسئئی خاصئئه در دوره حکمرانئئی
دولئئتهئئایی مبئئل بنوحمئئود و موحئئدین بئئه رثئئای امئئام حسئئین
مجئئالس عئئزا و مئئاتم بئئرای امئئام حسئئین

پرداختنئئد .در انئئدلس

برگئئزار مئئیشئئد .گریسئئتن بئئرای امئئام حسئئین

و

برپایی شعارهای حزن و اندوه در رثای حضرت توسئط مسئلمانان از زمئان ورودشئان بئه ایئن
شئیعی در انئدلس از

سرزمین به یک سنت رای تبدیل شد (الخفاجی .)219 :1433 ،اد
فاجعه بزرگی که گریبان شیعه را در کربال گرفت ،غافل نشد بلکه از اد

شیعی مشئرق نیئز

تمایز یافت و این امر به جایی رسید که برخی از شئاعران ایئن دوره خئود را بئهعنوان شئاعران
کئئربال نام گئئذاری کردنئئد و از شعرسئئرایی بئئرای غیئئر از امئئام حس ئین

نیئز اقئدام بئه گفئتن

شعر کردهانئد (همئان .)211- 219 ،شئعرای شئیعه انئدلس ،در اشعارشئان بئا تقلیئد از سئبک
شاعران شیعی در مشرق زمین به همراه نوآوری بر اساس اوضاع ادبئی و اجتمئاعی سئرزمین
خئئود ،سئئاختارها و مضئئامین شئئعری خئئاو را بنیئئان نهادنئئد .اشئئعار رثئئای اهلبیئئت

در

اندلس ،حئرارت و نیئروی بیشئتری بئر بقیئه سئرودههای آنهئا دارد (مکئی.)78 ،77 :1376 ،
اشعار رثای امام حسین

و موضوع کربال دقئت شئود ،از اعمئاق دلهئای سئوخته شئاعران

برخاسئئته و بئئا عواطئئف و احساسئئات صئئادق همئئراه اسئئت و هئئدف شئئاعران ،نشئئان دادن
وفئئاداری خئئود بئئه امامشئئان و تثبیئئت و تئئروی دیئئن و رسئئالت بئئزرگ عاشئئورا اسئئت .در ایئئن
اشعار هیچ طمعی بر مال دنیا نیست بلکه هدف رسیدن به پاداش اخئروی اسئت (عئر
شربتدار.)4 :1392 ،

و

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

شاعران اد

شیعی مشرق عالوه بئر قصئائد عاشئورایی در سئایر اغئرا

دسئئت کشئئیدند .امئئا
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نخسئئتین شئئاعر اندلسئئی شئئیعه کئئه در رثئئای امئئام حسئئین

شئئعر سئئروده ،اب ئن هئئانی

اندلسی است .ابن هانی در اولئین قصئیدهای کئه در آن معزالئدین اهلل فئاطمی را مئد کئرد،
برای امام حسین مرثیه سرود (الخفاجی )211 :1433 ،وی در این قصیده میگوید:
َّ
فکئ ّ
1
مئئئئنهم بحیئئئئث َیئئئئری الحسئ َ
ئئئین ذبیحئئئئا
ئئئئئئوارس هاشئئئئئئئم
ئئئئئئان جئئئئئئئدک فئئئئئئئی فئ
ِ

(ابن هانی)73 :1411 ،

از دیگئئر شئئاعران مرثیئئهگئئو ابئئن درا قسئئطلی اسئئت کئئه در هاشئئمیه خئئود چنئئین از امئئام

حسین یاد میکند:
ّ
َ
شئئئئئئئئئرید السئئئئئئئئئیوف و فئئئئئئئئئل الحتئئئئئئئئئوف

یکی ئ ئ ئ ئ ئئئئد ب ئ ئ ئ ئ ئ ئئأفالذ قل ئ ئ ئ ئ ئئ ئ

مهئ ئ ئ ئ ئئ ئئول

2

(ابن بسام)79 /1 :1421،

و نی ئئز از ابئئئن اب ئئی خص ئئال شئئئقوری (متوف ئئای 541ق) م ئئیت ئئوان ن ئئام ب ئئرد کئئئه در یک ئئی از

چکامههای خود با سوز دل از مخاط میخواهد بر امام حسین بگرید:
3
وابئئئئئک الحسئ َ
ف ئ ئ ئی کئئئئئئربالء مضئئئئئئوا َمبنئئئئئئی و وحئئئئئئدانا
ئئئئین و َمئئئئئن وافئئئئئی منیتئئئئئه

(الخفاجی)214 :1433 ،

صفوان بن ادریس از دیگر شاعران اندلسی است که مراثی خئود در بئاره امئام

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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از اندوهی خالص و ژرف میداند:
َ
ئئئین مراثیئ ئئا
و مهمئئئئا سئئئئمعتم فئئئئی الحسئ ِ
نئئاه

ت ّ
عبئئئئئئر عئئئئئئن َمحئئئئئئ

را نشئان

األسئئئئئئی و تتئئئئئئرجم

4

(همان)218 ،

بئئن محمئئد وادی (متوفئئای 615ق) در یکئئی از مراثئئی حسئئینی خئئود بئئر قئئومی کئئه

امام حسین را با پیکر خونین و چاکچاک رها کردند نفرین میفرستد:
و
َ
5
َ
ئئئئئئئئئئئل لقئئئئئئئئئئئئوم غئئئئئئئئئئئئادروه مضئ ّ
ئئئئئئئئئریع شئئئئئئئئئئکاک
بدمائئئئئئئئئئئه نضئئئئئئئئئئوا صئ
ئئئئئئئئئئئرجا
ویئ

(مقری)71/5 :1997 ،

 .1گویا نیای تو در میان سواران هاشم است به گونهای که حسین را سربریده میبیند.
 .2او آواه شمشیرها و مغلو مرگها است و از شهادت پارههای قل نگرانش رن میبرد.
 .3و بر حسین و کسانی که در کربال یکی پس از دیگری جان سپردند ،گریه کن.
 .4تمام مرثیههایی که درباره حسین میشنوید نشان از اندوه خالص دارد.
 .5وای بر قومی که او را خونآلود و با بدنی بیرمق و چا کچا ک رها کردند.

در ادبی ئئات و ش ئئعر اندلس ئئی مج ئئال

س ئئخن از شخص ئئیت و جایگ ئئاه ام ئئام حس ئئین

گسئئتردهای مئئیطلبئئد و آثئئار ارزنئئدهای هئئم در ایئئن زمینئئه نگاشئئته شئئدهاسئئت (نئئک .غزالئئی،

2114؛ الهراس ،1978 ،سراسر متن).

درنگی در رساله درر السمط فی خبر السبط
همانطور کئه گفتئه شئد رسئاله مئذکور ،سئوگنامهای مسئجع و ادبئی در مئد و رثئای امئام
حسئئین

و مصئئائ

سعید احمد اعرا

آل اهلل اسئئت .ایئئن کتئئا

نخسئئتین بئئار توسئئط عبدالسئئالم الهئئراس و

در سال  1972مورد تحقیق قرار گرفت .عزالدین عمر موسی و ابئوالفت

دعوتی (سال  )2111نیز بر روی کتا

تحقیقاتی انجئام دادنئد .مقدمئههای محققئین در بئاره

تشیع در اندلس به خاطر اخئتالف گئرایشهئای عقیئدتی و فکئری آنهئا ،بئا یکئدیگر متفئاوت
است (الخفاجی .)26 :1394 ،از مطال

شایان توجه درباره این کتا  ،نگارش آن توسئط

نویسندهای اهئل سئنت اسئت و ایئن نشئان مئیدهئد کئه امئام حسئین
مسلمانان با گرایشهای فکری مختلئف محبئو
نویسئئندگان اهئئل سئئنت معاصئئر در بئئاره ایئئن کتئئا

از دیربئاز نئزد همئه

و محتئرم بئودهاسئت .بئرای همئین برخئی
گفتئئهانئئد« :جهئئان اسئئالم مئئیتوانئئد از

بئئرای بازگردانئئدن امئئت اسئئالمی بئئئه دوران شئئکوفای قبئئل نماینئئد و ایئئئن مصئئیبت بئئزرگ را
وسئئیلهای بئئرای متحئئئد کئئردن مسئئلمانان و فرصئئئتی بئئرای چیئئنش صئئئفها و پیونئئئد دادن
دلهای قرار دهند» (ابن ابار.)47 ،46 :1431 ،
ستایش و رثای اهلبیت
این کتا

و سیدالشهداء

در رساله

دارای یک مقدمه و  41عنوان مستقل است .نویسنده در مقدمه به ویژگیهئا
اشاره می کند و سخن را با درود بر ایشئان آغئاز مئیکنئد« :رحمئة

و کرامتهای اهلبیت
َ
َ َ
اهلل َو َب َرکاتئئه َعلئیکم أهئئل ال َبیئ ِت» (ابئئن ابئئار )53 :1431 ،و ایشئئان را بئئا اوصئئافی ماننئئد «فئئروع
النبوة و الرسالة ،ینابیع السماحة والبسالة ،صفوة آل طال » 1میستاید .در آخر مقدمه هئم

 .1شاخههای [درخت] نبوت و رسالت ،چشمههای بخشندگی و شجاعت و برگزیده آل ابوطال .

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

این گونه سوگنامهها استفاده کند تا رهبرانش سعی در همکاری ثمربخش و ایجاد بئرادری
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ایشئئان را سئئروران خئئویش مئئیدانئئد و بئئر آنهئئا درود مئئیفرسئئتد و گئئواهی مئئیدهئئد کئئه محبئئت
ایشان را در دل دارد« :أولئک السادة أحیی و أفدی والشهادة بحبهم أوفئی و أؤدی» (همئان،
 .)56در نخسئئتین بخئئشهئئای رسئئاله ،ابئئن ابئئار از مصئئائ

اهئئل بیئئت

و پیئئروان ایشئئان

مئئیگو یئئد (همئئان .)61-57 ،سئئپس چنئئد بخئئش کوتئئاه را در سئئتایش حضئئرت خدیجئئه
مئئیآورد و او را از بهتئئرین بئئانوان جهئئان یئئاد مئئیکنئئد« :دانئئت بئئالحق دی ئ َن اإلسئئالم فحیاهئئا
َ
الملئئک السئئالم»(1همئئان )79 ،و سئئپس بئئه مناقئ حضئئرت زهئئرا و
الملئئک بالسئئالم مئئن ِ
امیرالمئئؤمنین مئئیپئئردازد .او حضئئرت علئئی

را نخسئئتین مئئردی مئئیدانئئد کئئه در کئئودکی

اسئئالم آورده اسئئت؛ فضئئیلتی کئئه دیگئئران از آن برخئئوردار نبودنئئد« :و أول الئئذکور أسئئلم وجهئئه
للرحمان قبل ما سن سن الخطا  ،لم تکن هذه السئابقة البئن أبئی قحافئة وابئن الخطئا »
(همان.)86 ،
مؤلئئف در چنئئدین بخئئش دیگئئر بئئئه ذکئئر مناق ئ
اشئئارهای نیئئز بئئه نقئئش حضئئرت ابوطال ئ

و فضئئایل امئئام علئئی

در یئئاری حئئق دارد .عنئئاوین برخئئی از بخئئشهئئای

مر بئئوط بئئه حضئئرت علئئی
ً
«علی ال یها أحدا فی الحق» 4.بخشهای بعدی کتئا
2

مئئیپئئردازد و

عبئئارت اسئئت از «مناق ئ

عل ئی»« ،عل ئی الشئئا

بئر شخصئیت سیدالشئهداء

و رث ئئای ایش ئئان اختص ئئاو دارد .نخس ئئتین بخ ئئش مخئئئتص بئئئه ام ئئام حس ئئین
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الربئئانی» 3و
 ،ب ئئا ن ئئام

«الحسئئین و یز یئئد» آمئئده اسئئت .ابئئن ابئئار از همئئان ابتئئدا اشئئاره مئئیکنئئد کئئه فرزنئئد فاطمئئه در
اندیشه تعالی دین و یزید فردی دنیا طل بود« :ی ّس َر ابن فاطمة للدین یسمیه و ابن میسئون
للئئدنیا تسئئتهویه» (همئئان .)113 ،در ادامئئه در مئئاجرای ورود پنهئئانی عبیئئداهلل ز یئئاد بئئه کوفئئه و
مئیگو یئد« :یحسئبون أنئه الحسئین و

فری مردم در مقایسه میان ابن ز یئاد و امئام حسئین
هیهات ال یشبه َ
َ
الش َبه الل َجی َن»( 5همئان .)118 ،ابئن ابئار ( )151 :1431در بخئشهئای دیگئر
 .1به حقیقت دین اسالم را پذیرفت پس فرشته از جان خداوند بر او درود فرستاد.
 .2در نسخه تصحی شده استاد عبدالسالم و سعید اعرا .
 .3علی جوان ربانی.
 .4علی در راه حق از کسی نمیهراسد.
 .5مس هیچگاه شبیه نقره خالص نیست!

امام حسین

را میستاید و به اوصاف واالی ایشان اشاره میکند .وی در توصیف زهئد و

تهجد امئام

و بئرعکس فسئق و سئتم دشئمنش چنئین گو یئد« :کئان الحسئین یقطئع اللیئل

تسبیحا و قرآنا و یزید یتلئف العمئر تبریحئا و عئدوانا» .و از بنئیامیئه مئیپرسئد کئه در کشئتن
اهلبیتی که به فرموده پیامبر

کشتی نجئات امئت هسئتند چئه عئذری دارنئد «مئا عئذر

األمو یة وأبنائها فی قتل العلو یة و إفنائها کم دلیل فی غایة الوضو علی أنهم کسفینة نئو
مئئن رک ئ

فیهئئا نجئئا و مئئن تخلئئف عنهئئا غئئرق» .در آخئئرین فصئئل (بخئئش) رسئئاله ،ابئئن ابئئار

ابی ئئاتی را در س ئئوگ خان ئئدان پی ئئامبر

م ئئیآورد و خداون ئئد را گ ئئواه م ئئیگی ئئرد ک ئئه در س ئئوگ

سیدالشهداء بیتا و بئیخئوا شئدهاسئت و پیوسئته نالئه و مویئه مئیکنئد« :أشئهدک
ّ
اللهم فی رزء الشهید ،أنی أه التهو یم للتسهید ثم ال أبئر ذا غلیئل َبئر و ألیئل یجئل عئن
شر ( »...همان )169 ،و از خدا میخواهد که وی را از شفاعت پیئامبر
گناهانش را بیامرزد« :و ال تحرمه شفاعة رسولک.»...

محئروم نسئازد و

1

نقدی بر برخی مطالب رساله
گرچ ئئه اب ئئن اب ئئار از ارادتمنئئئدان بئئئه س ئئاحت اهلبی ئئت عص ئئمت و طه ئئارت

و امئئام حسئئین

توسط وی نشان داده شد امئا بئا توجئه بئه رویکئرد فکئری عئام وی ،نقئدهایی بئر بخئشهئایی
از رساله وارد است .وی در رساله خود فصئلی را بئا عنئوان «أبوطالئ
کئئه گرچئئئه عنئئوان ،حئئا کی از مئئئد حضئئرت ابوطال ئ

ینصئر الحئق» 2مئیآورد

دارد امئئا برخئئی مطالئئ

ذیئئل آن بئئا

مقئئام شئئامخ پئئدر امیرمؤمنئئان سئئازگار نیسئئت .وی مئئیگو یئئد« :وارحمتئئا ألب ئی طال ئ  ،کفئئل
نصر و ما َ
ثم َکفر و َ
أبصئر!» .در ایئن عبئارت وی مئیگویئد ابوطالئ گرچئه کفالئت پیئامبر
را عهئئدهدار شئئد و او را یئئاری کئئرد امئئا کئئافر بئئود و حئئق را ندیئئد! و در فصئئل بعئئدی بئئا عنئئوان «
إنئئک ال تهئئدی مئئن أحببئئت» ،آیئئه  56سئئوره قصئئص را مک یئئد کئئالم خئئود مئئیآورد و مئئیگو یئئد:
«تجاذبتئئه الشئئقاوة و السئئعادة فنفئئذت بئئالمکروه ف ئی المحبئئو
 .1و مرا از شفاعتت محروم نساز.
 .2ابوطال یاریگر حق.

اإلردة  ،أنئئک ال تهئئدی مئئن

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

و در مباحئئث پیشئئین نمونئئههئئایی از تجلیئئل و سئئتایش اهلبیئئت

اس ئئت

01

َ
أحببت»( 1همان .)92 ،در اینجا ابن ابار هئم رأی کسئانی اسئت کئه ابوطالئ
مئئیداننئئد (نئئک .بخئئاری .)247 /4 :1411 ،البتئئه ایئئن مطل ئ
عرفانی عربی و فارسی هم بازتا

را فاقئد ایمئان

در برخئئی متئئون صئئوفیانه و

داشته است چنانکه ابن عربی در الفتوحئات (/7 :1994

 )478میگوید« :و أمر النبی بغسل عمه أبی طال
جعفئئر مرتضئئی چگونئئه مئئیشئئود کئئه پیئئامبر

و هو مشرک» .حئال آنکئه بئه قئول عالمئه

دسئئتور غسئئل مشئئرک را بدهئئد ! (عئئاملی،

 .)184 :1392در نقئئئد ای ئئن قس ئئمت از ک ئئالم ابئئئن اب ئئار و همفک ئئران وی و در اثب ئئات ایم ئئان
حضرت ابوطال  ،به چند نکته میتوان اشاره کرد:
 -1از ابوطال

ً
اشعاری بر جای مانده که درآنها صراحتا بئه نبئوت پیئامبر

اشئاره دارد

ازجمله:
َ
َ
ً
َ
َّ
نب ئ ّوی کموس ئی و َ
َ
المس ئی بئئن مئئر یم
محمئئئئدا
ئئئاس ّأن
ِلئئئئیعلم ِخی ئ ئار النئ ِ
ِ
ّو
َ
َ
2
عصئئئئئم
ئ
ب
ل
فکئئئئ
ئئئئئه
ئئئدی و َی ِ
اهلل َیهئ ِ
ئئئئأمر ِ
أتئئئئئئانا َبهئئئئئدی ِمبئئئئئل مئئئئئا أتیئ ئ ئا ِبئ ِ
ِ
البته اشعاری از این دست فراوان است که برای پرهیز از اطاله کالم ،آنهئا را نمئیآوریئم.
ابئئن ابئئی الحدیئئد ( )78 /14 :1967مئئیگو یئئد« :ایئن اشئئعار در لفئئو متئئواتر نیسئئتند ،ولئی در
معنا متواترند و همه آنها در یک امر مشترکانئد ،و آن تصئدیق ابوطالئ
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بئه نبئوت پیئامبر

اسالم است» .صاح کتا گرانسنی الغدیر نیز در این باره مئیگو یئد« :مئن نمئیدانئم
اگر ایئن عبئارتهئای گونئا گون کئه در ایئن اشئعار آمئده ،شئهادت و اعتئراف بئه ّ
نبئوت رسئول
خدا

به شمار نیاید ،پس اعتراف و شهادت به نبوت چگونئه اسئت !» (امینئی:1977 ،

.)341/7
احادیث متعددی از پیامبر

و ائمه

بئئه یئئک مئئورد اشئئاره مئئیشئئود« :اصئئحا

مبنی بئر ایمئان ابوطالئ

نقئل شئدهاسئت کئه

کهئئف ایمئئان خئئو یش را پنهئئان نمئئوده و کفرشئئان را
بئود بئه سئوی

 .1تیرهبختی و خوشئبختی هرکئدام او را بئه سئوی خئود کشئید امئا اراده وی کئه محبئو پیئامبر
امری ناخوشایند رفت ،به راستی که تو نمیتوانی هرکه را دوست داری هدایت کنی.
 .2اشئئخاو برگز یئئده بداننئئد کئه محمئئد بسئئان موسئی و مسئی پیئامبری الهئئی اسئئت .همئئان هئئدایتی کئئه آن دو
آوردند ،محمد بئرای مئا آورد و تمئام پیئامبران بئه فرمئان خداونئد ،مئردم را راهنمئایی می کننئد و از گمراهئی بئاز
میدارند.

اظه ئئار نمودن ئئد ،و خداونئئئد ب ئئه جه ئئت تقیئئئهای کئ ئه داش ئئتند دو بئئئار ب ئئه آنه ئئا پ ئئاداش داد.
بئئئه سئئان اصئئحا

ابوطالئئ

کهئئف اسئئت؛ در دل ایمئئان داشئئتند ،و تظئئاهر بئئئه شئئرک

مینمودنئد ،از ایئن جهئت دو بئار بئه او پئاداش داده خواهئد شئد» (ابئن ابئی الحدیئد:1967 ،
71/14؛ امینی.)381/7 :1977 ،
 -2برخی از دانشمندان متقدم شیعه و سنی ،در ضمن کتا های خئود ،در بئاره ایمئان
بحث کرده و در تأیید آن اقامه دلیل کردهاند .عدهای نیز کتا های مسئتقلی

ابوطال

و ایمئئان او تئئألیف کئئردهانئئد ک ئه در مجمئئوع بئئال بئئر  132کتئئا

در مئئورد ابوطال ئ

اسئئت

(منتفکی.)183-163 :1421 ،
نتیجه
رسئئئاله درر السئئئمط فئ ئی خبئئئر السئئئمط از معئئئدود آثئئئار ادبئئئی منبئئئور انئئئدلس کئئئه در بئئئاره
سیدالشئئهداء
حسین

نگاشئئته شئئدهاسئئت .ایئئن مقتئئل ادبئئی افئئزون بئئر سئئیره و شخصئئیت امئئام

 ،گزارشهئای تئاریخی دیگئری نیئز از صئدر اسئالم ارائئه کئرده اسئت و بئه مطئالبی

ماننئئد وح ئئی و بعب ئئت ،مئئئد و س ئئتایش حضئئرت خدیجئئه
اهلبیئئت

از دیربئئاز افئئزون بئئر شئئرق در غئئر

ایشان ذریه و خاندان پیامبر

نشئئئان مئئئیدهئئئد کئئئه محبئئئت

و میئئان اندلسئئیهئئا هئئم نفئئوذ داشئئتهاسئئت و

را محترم میشئمردند .ابئن ابئار امئام حسئین

را نماینئده

اسئئالم راسئئتین و نبئئوی و در مقابئئل تفکئئر اسئئالم امئئوی مئئیدانئئد و فضئئایل اخالقئئی و اوصئئاف
واالی او را مئئیسئئتاید و در شئئهادت ایئئن سئئبط پیئئامبر
عذری برای بنی امیه در کشتن خانئدان پیئامبر

بسئئیار انئئدوهناک اسئئت و هئئیچ

نمئیبینئد .مئیتئوان گفئت کئه نگاشئتن

آثئئاری از ایئئن دسئئت ،جئئدای از ایرادات ئی کئئه بئئر برخئئی محتئئوای آن وارد اسئئت ،مئئیتوانئئد در
ایجئاد الفئئت میئئان قلئئو

مسئئلمانان مئؤثر باشئئد و اهلبیئئت

خاصئئه سیدالشئئهداء

را

رمئئزی بئئرای یکپئئارچگی مسئئلمانان بئئرای حرکئئت در مسئئیر پیشئئرفت علمئئی و تعئئالی معنئئوی
معرفی کند.

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

فض ئئایل امئئئام علئئئی

نیئئئز پرداختئئئه اسئئئت .ایئئئن کتئئئا

 ،اهلبی ئئت

و مناقئ ئ

و
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السبط البن ابار بلنسی ،تحقیق دکتور عبدالسئالم هئراس و الشئیخ سئعید اعئرا  ،الطبعئه
االولی ،قاهرة ،دار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة.
_ ابئئئن اب ئئی الحدی ئئد ،فخرالئئئدین ابوحامئئئد ( ،)1967ش ئئر نهئ ئ البالغ ئئة ،تحقی ئئق محمئئئد
ابوالفضل ابراهیم ،مصر ،دار إحیاء الکت

العربیة.

_ ابئئئن بسئئام شئئنترینی (1421ق) ،الئئذخیرة فئئی محاسئئن أهئئل الجزیئئرة ،بیئئروت ،دار الغئئر
اإلسالمی.
_ ابن عربی ،محیی الدین ( ،)1994الفتوحات المکیة ،تحقیق عبمئان یحیئی ،بیئروت ،دار
إحیاء الترار العربی.
_ ابن هانی اندلسی (1411ق) ،دیوان ابن هانی ،بیروت ،دار ابن هانی للطباعة و النشر.
_ امینئئی ،عبدالحسئئین ( ،)1977الغئئدیر ف ئی الکتئئا والسئئنة و األد  ،بیئئروت ،دارالکتئئا
العربی.
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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_ آذرش  ،محمد علی ( ،)1387األد العربی فی األندلس ،چاپ اول ،تهران ،سمت.
_ بخاری ،محمد بن اسماعیل ( ،)1411صحی البخاری ،بیروت ،دار الفکر.
_ بهرامئئی ،اعظئئم و حسئئین نعئئیم آبئئادی (« ،)1399مناق ئ
اهلبیت

نگاریهئئای اهئئل سئئنت در بئئاره

مطالعه موردی درر السمط فی خبئر السئبط» ،سئیره پژوهئی اهلبیئت ،س ،6

ش  ،11و.51-41
_ بهروز ،اکبر (1377ش) ،تاریخ ادبیات عر  ،تبریز ،دانشگاه تبریز.
_ حئاتمی ،حسئین ،پئروین زمئانی ،محمدرضئا بیگئی و پور یئا اسئمعیلی (« ،)1388نگئئاهی
تاریخی به مضامین و اسلو
س ،6ش  ،21و.99-71

های شئعر شئیعی در اد

انئدلس» ،تئاریخ در آینئه پئژوهش،

_ حسینیان مقدم ،حسئین (« ،)1395سئیر تکئاملی مقتئل نگئاری بئا تکیئه بئر مقتئل نگئاران
اصئ ئئئحا

امامئ ئئئان معصئ ئئئوم

» ،تئئ ئئاریخ فرهنئئ ئئی و تمئئ ئئدن اسئئ ئئالمی ،س  ،7ش ،23

و.111-87
_ الخفاجی ،کاظم ( ،)1394تشیع در اندلس ،ترجمه سئید مهئدی نئوری و مئژده سئلیمانی،
قم ،دار الرافد.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ (1433ق) ،التشیع فی األندلس ،مئن الفئت اإلسئالمی حتئی سئقوط غرناطئه ،بغئداد،
مرسسة الرافد للمطبوعات.
_ زیات ،احمد حسن ( ،)1383تاریخ األد العربی ،سنند  ،تاقگه.
_ ضئئیف ،شئئوقی (1396ش) ،هنئئر و سئئبکهئئای نبئئر عر بئئی ،ترجمئئئه مرضئئیه آبئئاد و رو اهلل
مهدیان طرقبه ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
_ عاملی ،جعفر مرتضی ( ،)1392مذه

ابن عربی ! ،ترجمه سید مهدی نئوری کیئذقانی،

قم ،دلیل ما.
_ عباس ،رضا هئادی (« ،)2119 /1421ثئورة اإلمئام حسئین
البیت

فئی التئرار األندلسئی» ،أهئل

 ،العدد السابع ،و.112-87

اندلس» ،ادبیات شیعه ،س  ،1ش  ،2و.135-111
_ غزالی ،عبداألمیر عناد (« ،)2114الحسین فئی الشئعر األندلسئی» ،دراسئات نجفیئة ،السئنة
البانیة ،العدد.3
_ فاخوری ،حنا (1386ش) ،تئاریخ ادبیئات ز بئان عر بئی ،ترجمئه عبدالمحمئد آیتئی ،تهئران،
توس.
_ محدثی ،جواد ( ،)1387فرهنی عاشورا ،قم ،نشر معروف.
_ مقری ،احمد بن محمد ( ،)1997نف الطی من غصن األندلس الرطی  ،تحقیق احسان
عباس ،بیروت ،دار الصادر.
_ مکئئی ،محمئئد علئئی و عمئئر موسئئی عئئز الئئدین ( ،)1376تشئئیع در انئئدلس ،ترجمئئه رسئئول
جعفریان ،قم ،نشر انصاریان.

بط ابن ابار بلنسی
نقد و بررسی د َرر ِ
السمط فی خبر ِ
الس ِ

_ عئئر  ،عبئئاس و حسئئنعلی شئئربتدار (« ،)1392رثئئای امئئام حسئئین

در اشئئعار عر بئئی

10

_ منتفکی ،عبداهلل صئال (1421ق)« ،معجئم مئا ألئف عئن أبئی طالئ » ،مجلئه تراثنئا ،قئم،
مؤسسة آل البیت إلحیاء الترار ،شماره .64-63
_ الهراس ،عبدالسالم (1978م)« ،مأساة الحسئین فئی األد
العدد .12
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األندلسئی» ،مجلئة المناهئل،

