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مقدمه
در طتتول ت تتاریخ رو یتتدادهای جه تتان ،کمت تتر
ِ
حادثه ای را می تتوان یافتت کته قابتل قیتاس بتا
واقع تته ک تتربال باش تتد و ای تتن خ تتود دلی تتل ب تتر ت تتازه
ماندن این ماجرا در طتول قرنهاستت .هتر ستال
فرا رسیدن ماه محرم غمی را تازه می کند که گویی نخستین سالگرد بزرگداشت آن استت.
همین حال و هوا در نویستندگانی ظهتور و بتروز دارد کته بترای ختاطر ستلیمان کربال حتترت
امام حستین علیته السالم دستت بته قلتم متی شتوند و شتاعرانی کته اشتعار و مراثتی متعتددی
سروده ا ند باز هوای ایتن سترایش غمگنانته را غنیمتت میشتمارند گویی نخستتین بتار استت
که عرض اد شاعرانه شان را متواضعانه تقدیم متی دارنتد .چنتین روحیتاتی نته تنهتا بستیار
قیمتی است و پر بها بلکته اثتری دیگتر دارد و ان ایتن استت کته بستیار دشتوار استت و شتاید
محتتال کتته گتتروه هتتایی از پژوهشتتگران ورز یتتده بخواهنتتد تمتتامی آنچتته را کتته در طیتتف وستتیع
ادبیات حسینی در همه زبان ها جای می گیترد را یتک بته یتک شناستایی ضتب و تتدوین
کنند .واقعیتت آن کته تعتداد واقعتی اشتعار دلنوشتته دلگفتته عترض اد

ضتر

المثتل

اشارات ضمنی تعابیر ادبی و عرفانی و ماننتد آن کته بترای حتترت ثتاراهلل ستالم اهلل علیته و
اصحا

بی همانند ایشان گفتته و یتا نوشتته شتده استت را فقت معصتومین علتیهم الستالم

انبیا عظام فرشتگان مقتر

الهتی و خداونتد جتل جاللته متی داننتد .از ایتن رو بعیتد استت

آماری که ارایته شتود ،بتا هتر محتدودیت پژوهشتی دقیتق ،بتاز هتم بتوانتد آیینته تمتام نمتایی از
این ادبیات شکوهمند باشد که همواره رو به تزاید است.

کتاب مورد بررسی
کتتتابی کتته ایتتن بررستتی بتتدان اختصتتاص دارد مجموعتته ای از  185مقالتته بتته ز بتتان عر بتتی
استتت کتته در ختتالل ستتالهای  1936تتتا  2000متتیالدی در مجتتالت و مجموعتته مقتتاالت عر بتتی
منتشر شده در عراق (و گاه دیگر کشور های عربی مانند لبنتان و یتا هنتد) بته چتاپ رستیده
انتد .مولتف مجموعتته در ابتتدای کتتا

تصتتری متی کنتتد کته ایتن تعتتداد از مقتاالت آنهتتایی

بوده اند که به نحوی از انحاء از اهمیتت و یتده ای برختوردار بتوده و در دهته هتای گذشتته بته
چتتاپ رستتیده انتتد و دیگتتر بتته آستتانی در دستتترس نیستتتند .از ایتتن رو ،ایتتن کتتتا

ب ته واقتتع

آرشیوی ارجمند از مقاالتی است که امروزه به آسانی نمی توان یافت .الزم به ذکر استت کته
از مقاالت مندرج در این مجموعه ،تعتداد  148مقالته از کشتور عتراق بتوده کته از ایتن تعتداد
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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 128مقالتته چتتاپ نجتتف 12 ،مقالتته چتتاپ کتتربال و ستتایر مقتتاالت عتتراق بتته ترتیتتب اک ر یتتت
محل چاپ از بص ره ،العماره ،کاظمین و بغداد می باشند .پس از عراق ،از لبنتان تعتداد 7
مقاله در این مجموعه گنجانده شده استت کته  6مقالته آن از بیتروت و یتک مقالته از صتیدا
متتی باشتتد .یتتک مقالتته از هنتتد (بتتدون ذکتتر نتتام شتتهر) متتی باشتتد و متتابقی مقتتاالت هتتم محتتل
نشرشان مشخص نیست .نویسندگان مقاالت هتم تنتوه طلبتی جتالبی را نشتان متی دهنتد.
هرچند اک ریت نویسندگان شیعه هستند اعم از ایرانتی ،عراقتی و لبنتانی ولتی آثتار برختی از
چهره های معرو

ادبی عر مسیحی ،مانند ابتراهیم ستالمة و انطتوان کترم (از لبنتان) هتم

گنجانتتده شتتده انتتد .عنتتاوین و موضتتوعات مقتتاالت مرکتتز ثقتتل مقتتاالت را مشتتخص میکنتتد.
بیشتر مقاالت به جنبه هایی از واقعه عاشورا و کالم حترت امام حسین علیه الستالم متی
پردازند .هرچند پترداختن بته رو یتدادهای عاشتورا و کتالم مبتارک آن حتترت کتامال طبیعتی

استتت و ختتود ایتتن موضتتوه کشتتش هتتای رو یتتداد عاشتتورا را نشتتان متتی دهتتد .امتتا بایتتد توجتته
داشت که کالم مبارک آن حترت در دیگر صحنه ها نیز ابعاد قابل توجهی را داراستت کته
باید به آنهتا هتم پرداختته شتود تتا تصتویر روشتن تتری از شخصتیت و مکانتت حتترت ثتاراهلل
ترسیم گردد.

سخن پایانی
در کنار سودمندی این مجموعه حاضر ،بسیار شایسته است که نویسندگان عر

ز بتان

به این اهمیت کمر ببندند تتا هتر آنچته از مقتاالت و اشتعار و قطعتات ادبتی در بتاره حتترت
امتام حستین علیتته الستالم بته وجتتود آمتده استت را شناستتایی ،جمتع آوری و منتشتر نماینتتد.
چنین اقتدامی بایتد در دیگتر کشتورها و دیگتر زبانهتا هتم صتورت پتذیرد تتا انتدک انتدک بتتوان
ادعتتا کتترد کتته پیکتتره ای قابتتل توجتته از داده هتتای تولیتتد ش تده در عرصتته و صتتحنه ادبیتتات
حسینی جمع آوری شده است .آنگاه که چنین پیکره عظیمتی از متواد مربوطته بته ادبیتات
حسینی فراهم گشت ،می توان بته جستتجوهای گونتاگون و استتخراج آمارهتای گونتاگون در
آن اقدام کرد .الزم به ذکر است که در ایران هم مجموعه هایی مانند آنچه در باال گفته شتد
بتته وجتتود آمتتده استتت .برختتی از ایتتن کتتتا

هتتا عبتتارت انتتد از :گفتتتار عاشتتورا (تهران:اتنشتتار

 1341ش) ،نگاهی نو به جریان عاشورا ،بته اهتمتام دکتتر ستید علیرضتا واستعی (قم:بوستتان
کتتا  ،)1383،بازشناستی نهتتتت عاشتورا ،بتته اهتمتام محمتتود اصتغری (مشهد:دانشتتگاه
علوم اسالمی رضوی1390،ش) و عاشورا نامه ( 5جلد،تهران:خیمه1388،ش).
اللهم یا جلیل ،تقبل منا هذا القلیل.
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