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کالسیک ادبیات حسینی(أجهانی سازی ادبیات حسینی)ت  کید برمعرفی 
  ______________________________ 1دکترمحمد رضا  فخرروحانی ______________________________ 

 چکحده
هاابنعارناناانمنن دااب ن  هاا کنت اابگ نمِنً ابنن دااب نم بااینت اابننتن ابنعخاارنمگاا   نمِن ن

بادم نت بگ اابننهابیینه ا ن ن اارنمِن   نهابییناي ااقنگ  ن داب ن  هاا کن نشاان�ًا ً دها ن
تبن رنعخرنرببمنتانت  نمِنم ب ابگن  ا ن نشبف ا رنً دها نشا ننبدخن  م نه  ن  نمِن ن

  نه حن دب ن  ه کنتنم ب بگنت ابگ نمهاعكنًلبهارن بيادنعارنبد ها ن مهسب هابیین  نمیا ن
گده رنً نپد مِ   نًِ نرنً ىنتن ي دنًن  نتنترنردم ن

ن ب بگن   ن كنم ب بگنابشن م م ب بگنت بنكن دب ن  ه کكنم: ها�هکلید واژ
 

 . وقدوه1
صلی اهلل علحک خا احا عجئداهلل الحسئحن. خکئی اػ وهحئزات شئحعه اواوحئه نسئجت حئه سئایر 
ادخئان و فئئرق، اعتقئئاد راسئئز و شئئحدایی وصئ  ناپئئغیر در ابئئراػ ارادت و حئئه تجئئع آن برگئئزاری 

 اهلل الحسئئحناالحئئرار اوئئام احئئا عجئئدپرشئور وراسئئن عئئزاداری حرئئرت احاالشئئهداء و سئئحد 
کننئد،  کئه حئه طنئحن ارادت  رػی افتصئار وئی  که تنها شحعحان نحستند  گفته نهاند  است. نا

که حررت ثار اهلل، اوام و رهجر تهاوی انسانحت بودحلکه اػ آن کئه اػ عقئلان�هضا  کسی   د، هر 

_____________________  
  استادخار دانشگاه قن _1
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 آن سئر رحئه فئرد وند است، در برابر عظهت اخثار ونحصئر  عرفی و شعور وتعارف انسانی بهره
دارد. انس و ضان سر تنظحن فرود آ رده و حه حکن قدرشناسی وراتئد ارادت ظئود را ابئراػ وئی

کئئرحال شئئده و  کئئه برظئئی اػ غحئئر وسئئلهانان وسنئئون آن سئئلحهان  اػ ایئئن رو، عسحئئد نحسئئت 
کرگ و حال را توتحای طشن ویظاک سر  کنند. ػوحن 

ههئان وفهئوم « ادبیئات»اػ در این نوشتار برظی توضئححات، الػم حئه خئادآ ری هسئتند. وئراد 
کئئه در تراوشئئات گئئ�وئئییی اطئئالق هئئا�هو نوشئئت هئئا�هگفتئئ وتعئئارف در ادبیئئات اسئئت و بئئر ردد 

عئئاطفی و عوقئئی اشئئصاص ظهئئور و تسلئئی وئئی خاحئئد و در عئئحن حئئال اػ دو سئئط  وتهئئایز و 
و عئئحن  سئئط  وئئتن _; وئئرتجط حئئا خکئئدخگر تشئئکحل شئئده اسئئت. ایئئن دو سئئط  عجارتنئئد اػ :

کا عجارت که ناظر بر وفئاهحن دخنئی_ >ر رفته های حه  ی هئا�هاعتقئادی، اشئار -الخه زیرین وتن 
گفتئئه وانئئده و در عئئحن حئئال هئئر وصاطئئد آشئئنایی حئئا ایئئن  تئئارخصی و وحتئئوایی اسئئت و نا

 (1)خاحد.  گفتهان، وراد اصلی وتن را در وی
که حئه نئوعی حئه شصصئگ�ویحه ادبیاتی اطالق « ادبیات حسحنی»در این نوشتار،  حت ردد 

که دایئوربو  وی و وضود نورانی حررت اوام حسحن ره شئهول گردد. الػم حه تغکر است 
گسترده کئه عاشئورا تنهئا  ادبیات حسحنی حسی  تر اػ ادبیات عاشورایی و ارحعئحن اسئت، زیئرا 

اػ ػنئئدگی آن حرئئئرت را تشئئکحل وئئئی دهئئد و الجتئئئه حسئئحار پررنئئئگ و فئئوق العئئئاده  یحصشئئ
 طشهگحر است.

گسئترهات عاشورا )و ادبی کئه برحسئد وکئان، ػوئان و زحئان قابئل  خئا عاشئورایی(  ای دارد 
تعرخ  است. حه لحا  وکئانی، ادبیئات عاشئورا )و خئا عاشئورایی( حئه آن دسئته اػ آثئار ادبئی 

کئه نقطئه توضئئه آن ر خئدادگئ�وئیاطئالق  کئرحال در سئال ردد  هسئری اسئئت،  ;@های سئرػوحنی 
که صحنه ضنگ تحهحلی ر ػ عاش  ورا را اػ ضجهه حرئرت اوئام حسئحنالجته حا این قحد 

کنئئد. اػ نظئئر ػوئئانی، ادبیئئات عاشئئورا ) و خئا عاشئئورایی( دارای ایئئن اوتحئئاػ اسئئ کئئه تصئویر  ت 
بینئئی آن بوسئئحله دخگئئر  هئئا پئئیش اػ آن واقعئئه و حئئا پئئیش نصسئئتحن وطالئئد و وئئواد آن وئئدت

تولئد  انئدکی پئس اػهئای سئایر پیئاوجران،  . ضئدا اػ ظجئر دادنانئد�هاخساد شئد وعصووحن
طه در ظجر دادند. بر اساس آن د بگرگوارش نجی وکرم اسالمض حررت اوام حسحن
کتئئاگ  اوحنئئی رضئئوان اهلل علحئئه، آوئئده  ج، تئئألح  ورحئوم عالوئئ«رتنا و سئئنتناسئئح»حصئش دوم 
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کئئن در  گراوئئی اسئئالم دسئئت  وسلئئس ووضئئود شئئهادت حرئئرت اوئئام  <>اسئئت، پیئئاوجر 
گرخستند. را وطرح فرووده و بر شهادت آن حر حسحن  (2)رت 

تئوان در د ره ػوئانی  را حئه لحئا  تولحئد وحتئوا هرگئز نهئیادبیات عاشورا )و خا عاشورایی(  
کئئرد، زیئئراد وشئئتاقان آن حرئئرت ههئئواره آثئئاری نئئو و حئئدخع در ایئئن حئئاره  ظاصئئی وحئئدود 

گویی ایئن ظجئر را حئه تئاػگی درخافئت نهئود وی که  . الجتئه، تقسئحن حنئدی ادبیئات انئد�هسراخند 
کئئاوالا پئغیرفتنی و علهئئی هئئا�هعاشئورا )و خئا عاشئئورایی( حئه د ر ی ػوئانی و خئا وکاتئئد ادبئی، 

کردن است.  است و در ضای ظود حسحار شاخسته ححث 
ادبیئات عاشئورا )و خئا عاشئورایی( حئه لحئا  زحئانی حئه هئحر وضئه حئه زحئان عربئی وحئدود 

دند، اوئئا حئوػه تئئأثحر شئود. هرطنئئد نصسئتحن آثئار عاشئئورایی حئه زحئان عربئئی نگاشئته شئنهئی
هئا )وئثالا ایرانحئان و  الم آ ردن و شئحعه شئدن دخگئر قووحئتگغاری این ر خداد اػ خک سو و اسئ

 هئا�دنخا هندخان( اػ سوی دخگر سئجد پیئداخش ادبیئات عاشئورا )و خئا عاشئورایی( حئه دخگئر زحئ
وحئدود و ی ظاصئی هئا�ناتئوان حئه زحئان و خئا زحئ ت عاشورا )و خا عاشئورایی( را نهئیشد. ادبیا

کئئرد. ایئئن اد نهئئا شئئر  آن انطجئئاق توانئئد حئئه هئئر زحئئانی حئئه وضئئود بیاخئئد و ت بیئئات وئئیوعئئدود 
اسئت. حئئه   ن آن اثئر نسئجت حئه حرئرت اوئام حسئحندخئد پدخدآ رنئدگا جووضئوعی و زواخئ

کئئه ادبیئئات عاشئئورا ههئئواره در اوح قئئرار داشئئته و ادبیئئا گفئئت  ت غحئئر عجئئارت دخگئئر، حاخئئد 
 گغاری هرگز قدرت رقاحت حا آن را نداشته است.ثحراعتقادی شحعه اػ ضهت تأ

الئد ادبیات عاشورا ههواره اػ  یژگی طند نقشئی، برظئودار بئوده اسئت. هرطنئد وضئه غ
نهایی و بیئان احساسئات شئاعر و خئا ادخئد اسئت، اوئا ادبیئات تولحد ادبیات حه طور اعن حاػ

که عالوه بر بیئان و  احساسئات در قالئد الفئا  عاشورا اػ این اوتحاػ و  یژگی برظوردار است 
گئاهی کئئارکرد دخنئی دارد و در د ر شئعر، ضئئهن آ ی نئئوعی وجئارػه سحاسئئی هئئن یهئئا�هحصشئئی، 

کئئه اشئئعار  وحسئئوگ وئئی گئئاهی حصشئئی ایئئن ادبیئئات حئئدین صئئورت اسئئت  شئئده اسئئت. آ
که حاشد -عاشورایی  کئرحال بئوده و  -حه هر زحانی  گزارشگر ر خدادهای تلز صئحرای  حه نوعی 

کشئد و حصشئی اػ ضناخئات حنئی اوحئه علحئه حاطل را حه روشنی حئه تصئویر وئیضجهه حق علحه 
 کند. اوجر را حه وصاطجان ظود ونتقل ویاهل بیت پی

کئئئه اهتهئئئام اجهئئئئه  ارػش دخنئئئی تولحئئئد ادبیئئئات عاشئئئئورا در ایئئئن اصئئئل نهفتئئئه اسئئئئت 
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در تربیئئئت ادبیئئئات عاشئئورایی و عاشئئئورا سئئئراخان حسئئحار سئئئتودنی اسئئئت.  وعصئئووحن
کئه ورثحئ صادقسفارش حررت اوام ضعفر  کنئد و نحئز حه ابوهئارون الهکفئوف  ه سئرایی 

که برای حررت اوام حسحن حررت اوام رضا ورثحه حگوخئد؛ حئا عجئارت  حه  دعجل 
و اضئر و ثئواگ آن را بهشئت نشئان اػ دخنئی بئودن ایئن حرکئت دارد « خا دعجل! ارک الحسحن»

 اند.دانسته
ای دارد. در د ره  ی طندگانئههئا�هضنجه وجارػه سحاسی نهفته در ادبیات عاشورا ظود الخئ

حنئئی اوحئئه و حنئئی عجئئاس پئئرطن بیئئان اعتراضئئی، در وصالفئئت حئئا غاصئئجان حئئق اهئئل بیئئت 
، در د ره پهلئوی اول  و دوم حئا تشئجهئا�هبرافراشته شد و در د ر کناخئه، حئه ی حعئدی؛ وئثالا حه و 

کردن پهلوی حا حنی اوحه پرداظتئه شئد. در د ران ضنئگ تحهحلئی عئراق علحئه ایئران،  قحاس 
کردهئئئایی اػ قجحئئئل خئئئادآ ری ضناخئئئات تئئئارخصی حنئئئی اوحئئئه، اشئئئوال و  کا شئئئعر عاشئئئورایی 

کهحت ظلن بر عتجات عالحات و تحرخا و تشویق رػوندگان در ضنگ حئا دشئهن حعثئی  حا
ها در بی رحهی و قساوت قلد اػ پدران اوئوی  و عجاسئی ظئود  که حعثیکرد، زیرا  را بیان وی

کن نداشتند.  هحر 
ی ادبیئئئات عاشئئئورایی رنئئگ ظلئئئوص نحئئت در آن اسئئئت، بئئئرظالف هئئا�هاػ دخگئئر ضنجئئئ

کئئه حئه اوحئئد درخافئت صئئله و خئئا اراجئه ظئئوش ظئئدوتی شئعرهای وئئدحی پادشئاهان و اوحئئران 
ظلوص نحت بوده و هرطنئد برظئی اػ اشئعار  د، ادبیات عاشورا اػ سر سوػ دل وشو�ویسروده 

، حئا ایئن حئال شئاعران آن آثئار هرگئز وسئجولحت ظئود را پاخئان انئد�هو آثار ادبی آن ضاودانه شئد
که حاخد انسام وظحفه نکرد اند�هخافته تلقی نکرد که آن طنان   .اند�هو هنوػ بر این حا رند 

کدام وئداحی توانسئته اسئت طنئحن ابیئ کدام دین و  گونئه ادبیئاتی را حه راستی  ات و ایئن 
کند؟ اػ سوی دخگر، وا برای ضهانی ساػی این کئرده حه ضهان عرضه  اخئن و طئه  ادبیات طه 

پئرداػد و هئدف اػ آن وعرفئی ادبیئاتی  ها وی نوشتار حاضر حه برظی اػ این ححث حاخد حکنحن؟
کئه اػ  کالسئحک ضهئانی خئئاد  وعهئوالا  هئا�آننئه در تئراػ، حلکئه بئر فئراػ اسئت  حئه عنئوان ادبیئات 

 د.شو�وی
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کالسحک .2  پیشحنه آثار 
کالسئئحک»عنئئوان  در  رخشئئه در ادبیئئات یونئئان حاسئئتان و د ران تهئئدن هلنئئی دارد.« آثئئار 

نظئئام اضتهئئاعی یونئئانی حاسئئتان و هلنئئی، تجعئئحا اضتهئئاعی و طجقئئاتی وضئئود داشئئت و 
کلی تقسحن وئیور کئه خئا یو دوان آن حه دو دسته  نئانی زحئان و اػ اشئراف بودنئد و اػ ایئن شئدند 

یونانی زحان بوده و لئغا بربئر  تعلق داشتند و خا غحر« طجقه اشراف»نظر حه طجقه حاالی ضاوعه و
کئه یونئئانی و فئاظر بئئوده و « زحئان نئئاوهفووی»حئه حسئاگ آوئئده و  داشئتند؛ آن دسئته اػ آثئئاری 

کالسئحک» هئا�آنبئوده، حئه  ی یونانی وناسدها�هناوبرای طجقه اشراف و حه  یژه نهاخش « آثئار 
که در این سحاق ونظور اػ شو�ویگفته   بود.« آثار ادبی وناسد اشراف» ها�آند 
های یونانی و س س رووی پس اػ وئدتی درظشئش، در وحئاق افئول  طند حعدها تهدن هر

کئردهی پئس اػ رنسئانس حئه آثئار آنهئا�هنی فرو رفتند، اوا ار پاییان حعئدها در د رله  هئا توضئه 
کئه هنئوػ هئن  تعداد قابل توضهی اػ آثارشئان را وکئرراا  کردنئد  ترضهئه، نشئر، تحشئحه و تئدرخس 

این ضرخان اداوه دارد. این د ره در آثار ادبئی ار پاییئان حئه د ر، نجوکالسحسئن وشئهور اسئت و 
در واقئئع حئئه د ره تسدخئئد ححئئات و اححئئا و الگئئو بئئرداری اػ آثئئار ادوار پیشئئحن یونئئانی و رووئئی 

د. دقحقئئئاا اػ ههئئئحن د ران و وشصصئئئاا اػ قئئئرن هسئئئدهن وئئئحالدی حئئئه حعئئئد، شئئئو�یوئئئوربئئئو  
کالسئحک و  یژگئی ای در ار پئا حئه اراجئه ی ادبئی برضسئتهها�هطهر هئا هئای آن تعئارخفی اػ آثئار 

 پرداظتند.
گوسئتحن سئنت بئود «  Saint Beuve» خکئی اػ ایئن نوخسئندگان قئرن هسئدهن در فرانسئه آ

کالسئئحک بئر آثئئار طنئحن فئئردی تقئئدم و  کئئه وضئود نوخسئئنده و اندخشئهند  کئه اعتقئئاد داشئت 
ک کالسحک اػ اصالت فکر و دخئدگاه برظئوردار اند �هرضحان دارد. وی اعتقاد داشت  خشهند 

کالسحک است.ها�هاست و اندخش  ی طنحن فردی حه وضود آ رنده آثار 
انگلحسئی تئی اس  _ادخئد وعئروف آورخکئایی  گغار قرن بیسئتن،اػ ضهله نوخسندگان تأثحر
کئئه در سئئال  در انسهئئن وطالعئئات  یردیئئل در لنئئدن سئئصنرانی وههئئی  <<C;الحئئوت اسئئت 

کالسئحک طحسئت؟»تحت عنئوان  کئه در سئال حعئد، خعنئی در « اثئر  کئرد  بوسئحله ?<C;ایئراد 
ههان انسهن طاپ شئد و حعئدها هئن در وسهوعئه آثئار وی وسئدداا ونتشئر شئد. الحئوت آثئار 
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کئئه اهئئن آنالسئحک را دارای  یژگئئیک  کئئه حئئه« غنئئی بئئودن» -;هئئا عجارتنئداػ: هئئایی وئئی دانئد 
« ضاوعحئت»_ >  د.شئو�وئیوربئو  « غنئای در زحئان»و « غنای در سلوک»، « غنای در اندخشه»

کالسحک حاخد بیانگر حد اعالی آن رود حئه طئور  ا اػ خئک اثئر بئگر  ادبئی انتظئار وئیطه رکه اثر 
 و« غنئئئی بئئئودن»کئئئه پئئئس اػ دو  یژگئئئی « ضهئئئانی بئئئودن» -=تئئئه حاشئئئد.ضئئئاوع در ظئئئود نهف

اسئت؛ حئئدین « ای بئودن ونطقئه»کنئد و نقطئه وقابئل  ، الحئوت اػ آن صئحجت وئی« ضاوعحئت»
کئئه ا کئئه وعنئئا  کننئئده ارػش« ای ونطقئئه»ثئئری  هئئای وردوئئان ههئئان  اسئئت، بیشئئتر وئئنعکس 

کئه در آن ونطقه کئه آثئای است  حئوػه تئأثحر « ضهئانی»ار ضئا حئه وضئود آوئده اسئت، در حئالی 
کئه آظئرین «  ػانت» -<را در ظود دارند. ها�ناگغاری و پغیرش در سط  ضهانی و  ههه انس

کالسئئحک اػ نظئئر الحئئوت اسئئت و بیئئانگر نگئئاه عهحئئق و عجئئرت آوئئوػ حئئه وضئئود   یژگئئی آثئئار 
که فاقد درفها اػ تارخز است. حآ رندگان آن نگئری تئارخصی هسئتند،  ه عجارت دخگر، آثاری 

کالسئحک برظئوردار نحسئتند )الحئوت، «  ػانئت»اػ  گئروه آثئار  گئرفتن در  وئورد انتظئار بئرای قئرار 
;C?A :A:-?=.) 

کروئود خکئی اػ  تسصنرانی خاد شد الحوت، الهام حصئش ادیجئان حعئدی شئد. آقئای فرانئک 
کئه ا کالسئئحک»ػ ایئن وحققئئانی بئئود  )کروئئود، « تئئر هئئای فئرو دسئئت کالسئئحک»در وقابئل « اثئئر 

;C?A :;;A) کالسئئحک اػ دالگ�وئئیکنئئد. وی  خئئاد وئئی کئئه آثئئار  هئئای )عناصئئر رهنهئئودن  وخئئد 
( و ایئئئن آثئئئار ضئئئوهره اظئئئالق و تسرحئئئه :<;: ?CA;تئئئری برظوردارنئئئد)کروود،  حصئئئش( افئئئگون

یی، آقئئای اختالوکئئالوخنو ، ادخئئد اختالحئئا;CB;(. در سئئال ;<;: ?CA;گغشئئتگان اسئئت)کروود، 
کالسئحک را ظوانئد؟طرا »ای(  ای حا عنوان )ترضهه در وقاله طهئارده  یژگئی آثئار اػ « حاخد آثئار 

کئئه اهئئن آن کالسئحک نئئام وئئی کئئبئئرد  کالسئئحک ههئئواره وئئورد هئئا عجئارت اسئئت اػ ایئئن  ه آثئئار 
کئه حئا ظوانئدن تئر اػ ههئه ایئن  پیاوشان حه پاخان نرسحده و وهئن های وکرر بوده، هرگز  ظوانش

وشئئکالت زودگئئغر ظودوئئان دسئئئت  هئئای بگرگتئئر و فکئئئر برانگحزتئئر اػ هئئا حئئه دل وشئئوولیآن
 (.?>;->=;: >CB@  ;CB;)کالوخنو،  خابین وی

کتابی حا عنوان )ترضهه کالسحک طحست؟ حا حاػنوخسی دخدگا ووکرضی در  ی ها�های( اثر 
کئه در ایئن حئاره اراجئه شئدها�هپسا استعهاری و آفرخنش اثر وعحار ادبی حه بررسی نظرخ  انئد�هیی 

کالسحک را سرواخه ادبی بودن و عظهت ادبی آنهای وهن آثا پرداظته و  یژگی سئته هئا دانر 
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گونئئه کئئه آثارکالسئئحک حئئه  گغشئئتگان را نشئئان داده و هئئن  و ایئن  کئئه هئئن وحئئراک  ای هسئئتند 
حرنئئد گ�وئئیهئئای ادبئئی قئئرار  ایئئن رو وکئئرراا وئئورد نقئئد و بررسئئی شاخسئئته حئئاػظوانی هسئئتند و اػ

 (.C>-;=: <;:>)ووکرضی، 
گرفتئه بر پاخه آن گفتئه شئد، نتحسئه  کئه اوالا شئو�وئیطه   آثئار ادبئی دارای سلسئله وراتئد د 

ای و برظئی در سئئط  ضهئئانی قابئئل طئئرح و وعرفئئی  بئوده، برظئئی در سئئط  وحلئئی و ونطقئئه
هستند و هرطقدر خک اثر ادبی دارای ضاوعحت، وحتوا و شهول فراگحرتری حاشئد، اػ اوکئان 

 هانی برظوردار ظواهد بود.شاخستگی و قاحلحت واندگارتری در تراػ ض

 . ادبیات دینی3
حئئه نئئوعی وحئئل ححئئث اسئئت. غالئئد ادیجئئان و نظرخئئه پئئرداػان « ادبیئئات دخنئئی»عنئئوان 

کئه اوالا ػاییئئده تصحئل نوخسئنده اسئت و اػ سئئوی  را شئاول آثئئاری وئی« ادبیئات»ادبئی،  داننئد 
هئای  ف آفئرخنشتعئالحن الهئی دارد. بئرظالػاییئده تصحئل نجئوده، حلکئه رخشئه در « دین»دخگر، 

که اػ شصصی حه شصص دخگر تفاوتاد کئار رفتئه هئای حئه های فراوانی در الفا  و سجک بی 
های ادبی خئک شئصص هئن اػ تولحئدی حئه تولحئد دخگئر د و حتی آفرخنششو�ویها دخده در آن

هئئا دخئئده هئئای فئئردی در آن ی دخنئئی خکسئئان اسئئت و طنئئحن تفئئاوتهئئا�هتفئئاوت دارد، آوئئوػ
، در ادخئان الهئی و ابراهحهئی و حئه ظصئوص ها�ههای ثجوت در آووػ ین  یژگید. الجته اشو�هین

کتاگ دخنی آن قرآن وسحد حدون توحیر حاقی وانده است، دین ناوحده  که  د شئو�وئیدر اسالم 
که ساظ و کاسئتیگرنه سایر ادخان احتدایی  هئا و تناقرئات  ته و پرداظته دسئت حشئر اسئت، 

کئار رفتئه اسئت و احکئام « دین»حسحاری دارند. در این نوشتار، لف   در وفهوم اسالوی آن حه 
 سایر ادخان وورد ححث نحست.

کئئه ظئانن هلئئن آن« ادبیئات دخنئئی»هئئای اراجئه شئده بئئرای  اػ ضهلئه تعرخئ  هئایی اسئت 
کئه در سئال هئای  کئرد و وسهئود آن C@B;تئا  @@C;گاردنر در خئک سلسئله آثئاری  هئا در اراجئه 

گئاردنر  ;CA;ادبیات در سئال  کتابی حا عنوان )ترضهه ای( دین و در لنئدن حئه طئاپ رسئحد. 
کئئئرد  @@C;در سئئال کئئه « تعرخفئئئی اػ شئئعر دخنئئی»در وقالئئه سئئصنرانی ظئئود حئئا عنئئوان  اراجئئه 

( و در ضئئایی ;>;: ;CA;)گئئاردنر، « شئئعر دخنئئی وحصئئول ظاصئئی اػ شئئعر اسئئت»گوخئئد:  وئئی
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: ;CA;)گئئاردنر،  «دهئدحنئدی حئه آن ضئوهره دیئئن را تشئکحل وئیاحسئاس تعهئد و پئئای»دخگئر:
کئئئه  (<=; ای اػ بیئئان حقحقئئئت دخنئئئی و احسئئئاس تعهئئئد دخنئئئی شئئئعر دخنئئئی آوحئئئزه» و ایئئن 

کتئاگ ظئود ><;: ;CA;)گئاردنر،« پدخدآ رندگان آنان است وخئد گ�وئی(. وی سئ س در وقدوئه 
کئه بیئانگر تعهئد دخنئئی »کئه تعرخئ  وی اػ  شئعر دخنئی حئئه طئور ظئاص نئاظر بئر شئئعری اسئت 

 (.CA :A;)گاردنر، « است.

 . ادبیات دینی حسحنی4
گفتئه شئد بر پاخئه آن حئه وحتئوای آن « ادبیئات دخنئی حسئحنی»طئه حئه اضهئال و اظتصئار 
که ظهحئر واخئه آن را ضنجئگ�ویآثاری تعلق  ی دخنئی هئا�هی تئارخصی، وعتقئدات و آوئوػهئا�هحرد 

ک کالم و سئحره حرئرت اوئام حسئحناسالوی تشکحل وی دهد  وضئود دارد. شئاخان  ه در 
کئئه حصئئش وهئئن و قابئئل تئئوضهی اػ ادبیئئات حسئئحنی حئئه ر خئئدادهای وئئرتجط حئئا  عکئئر اسئئت

رد. اػ ایئن نظئر، حئگ�وئیهسری تعلق  ;@شهادت آن حررت و اصحاحشان درعاشورای سال 
، آداگ زخئئارت و فرئئایل آن نحئئز در طجقئئه ادبیئئات هئئا�هناوئئ، زخئئارتوقاتئئل اوئئام حسئئحن

کلحئه وئئداخ ، ورگ�وئئیحسئحنی قئرار  کئه  در طجقئه ادبیئئات  هئئا�هاثئی و نوحئحئرد. واضئ  اسئئت 
کئدام اػ گ�ویحسحنی ضای  گونئه شناسئی هئر  کئه طجقئه حنئدی و  حئرد. الػم حئه توضئح  اسئت 

کئدام در ضئای ظئود  که هئر  وصادیق خادشده، نحاػوند وطالعات ضداگانه و وستقلی است 
 حاخد طرح و ححث شود.

کالسحک بودن برخی از ادبیات حسحنی5  . 
که ا بر اساس  یژگی گفته شد وی ػهایی  کالسحک در حاال  تئوان حئه ایئن نتحسئه رسئحد  آثار 

کئئه حئئه  هئئا�هکئه برظئئی اػ نهونئئ و وصئئادیق حسئئحنی اػ ایئئن قاحلحئئت و شاخسئئتگی برظوردارنئئد 
کالسحک حه ضهان اراجه شوند. الجتئه قحئد  کئه تنهئا حئه ا« برظئی اػ»عنوان آثار  یئن دلحئل اسئت 

کالسئحک بئر شئهرده ای اػ آثار ادبیات حسحنی اػ شئرا حصش برگگخده کئه بئرای ادبیئات  خطی 
کئه عهئئق تئارخصی و غنئئای در وفئاهحن ندارنئئد،  شئد برظئوردار هسئئتند. واضئ  اسئئت آثئاری 

کئه بئئرای آخنئدگان و پیئروان سئایر ادخئئان و در نئکهتئر اػ ایئن شاخسئتگی بهئره ونئئد ظواه د شئد 
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گسترده  آووػ و پرنکته حاشند. تر برای تهاوی حشرخت، درس تراػی 
کئه حسئی افئگون، احادخث، اظجار، رها�هناوارتضدا اػ زخ تئر اػ شئراخط  ضزها و وقاتل وئأثور 

کالسئئحک را دارا هسئئتند، وئئاحقی نهونئئه هئئای ادبیئئات حسئئحنی را حاخئئد حئئه ظئئوبی وئئورد آثئئار 
کئرد. بئرای  کالسئحک تلقئی شئدن را دارنئد حاخئد ضئدا  کئه شئراخط  کئاوش قئرار داد و آن آثئاری 

کئئه  بوسئئحله تربیئئت شئئدگان ایئئن وکتئئد و حئئا توضئئه حئئه اظجئئار و نهونئئه برظئئی اػ اشئئعاری را 
تئارخصی قئوی قابئل  هئا هئن حعئد اعتقئادی و هئن حعئدو در آن انئد�هاحادخث وعتجر سئروده شئد

کسئایی  شناسایی است وی کالسحک ضای داد. در زحئان فارسئی، اشئعار  توان در دسته آثار 
کاشئانی، قئاآنی شئحراػی و اػ وعاصئران اشئعار  « حسئان»حجحئد طاخشحئان ور ػی، وحتشن 

گونه هستند. در زحان اردو ورثح بیر و ضئوش ولئح  آحئادی طنئحن ی وحر انحس و وحرػا دها�هاین 
 هایی دارند.  یژگی

کالسحک حسحنی در سطح جهانی6  . اقداوات الزم برای وعرفی آثار 
کالسئحک  یژه آنآثار ادبیات حسحنی و حه که شاخسته وعرفی شدن در سط  آثئار  هایی 

گئامشو�ویهستند، حه وفور خافت  کئه  هئای اساسئی در ضهئت وعرفئی  ند. حنابراین الػم است 
ضهانی این آثار ارػشهند برداشته شود. برای این ونظئور راهکارهئا و اقئداوات عیئل پیشئنهاد 

 ردد:گ�وی
کالسئئحک بئئر حسئئد زحئئانم وجئئدأ شئئان )عربئئی، ف-; ارسئئی، ترکئئی، اردو و ضئئئز آن( آثئئار 

هئئا هئئای آن ونظئئور وئئی تئوان اػ وعتجرتئئرین طئئاپ شناسئایی و دسئئته حنئئدی شئئود. بئرای ایئئن
کرد.  استفاده 

کالسحک برحسد نوخسندگان، ووضوعات اصلی )وثالا وقئاخع پئیش اػ عاشئورا( و -> آثار 
گگخئده ووضوعات فرعی و ریزتر )وثالا شئهادت حرئرت وسئلن بئن عقحئل( تقسئحن حنئدی و بر

 شود.
 ی ػنده دنحا )وثالا انگلحسی و فرانسه( ترضهه شود.ها�ناقطعات برگگخده شده حه زح-=
کئه برظئئی اػ قطعئات دارای ترضهئه حئئه آن زحئ-<  هئئا�ههسئئتند، آن ترضهئ هئا�نادر صئورتی 

گرفته و در صورت قابئل قجئول بئودن، بئرای  بوسحله تعدادی اػ استادان ظجره وورد بررسی قرار 
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گغاشئئته شئئئوند. وئئثالا وروراحئئل حعئئدی  کنئئار  ثحئئه وعئئروف قئئاآنی شئئحراػی و خئئئا انتصئئاگ و 
کاشانی بوسحله ادوارد براون در ضلئد طهئارم تئارخز ادبئی  حصش هایی اػ دواػده حند وحتشن 

 ایران ووضود است.
که برگگخئده و ترضهئه -? هئای توضئححی  ند حاخئد دارای پئی نوشئتشئو�وئیآثار و قطعاتی 

کئه وئئتن انگلحسئی خئا فرانسئئه آن را وئی ظواننئئد حاشئند، تئا حتئئی االوکئان بئ رای ظواننئئدگانی 
روشئئن حاشئئد. ایئئن توضئئححات حاخئئد وئئوارد و نکئئات اعتقئئادی، تئئارخصی و ضورافحئئایی را حئئه 

هئا را حئه صئورت ترضهئه وئی ظواننئد( وشئصص روشنی برای وصاطجئان ثانوخئه آن آثئار )کئه آن
 نهاخد.
کئه حئه زحئان اردو اسئت، برظی اػ آثار ادبیات حسحنی، وثئل اشئعار و -@ وراثئی وحئرانحس 

تنهئا  هئا�هی وتعئددی حئه زحئان انگلحسئی اسئت. در ایئن صئورت، ایئن ترضهئها�هدارای ترضه
 های توضححی هستند. نحاػوند افگودن پی نوشت

A- که در آغاػ هئر ضهلئه و خئا هئر که وراحل خادشده انسام شد، شاخسته است  پس اػ آن 
کئئه حصئئش اػ هئئر وس گونئئه  کئئه بیئئانگر اههحئئت  وناسئئد اسئئت( وقدوئئهلئئه )آن  ای درح شئئود 

 ووضود برای ظوانندگان و وصاطجان آن آثار حاشد.
B-کئه حئه دنجئال وطالعئات بیشئتر هسئتند، ال ػم اسئت در بئرای آن دسئته اػ ظواننئدگانی 

کتاحناوه  ای هن افگوده شود و راهنهایی برای وطالعات بیشتر حاشد. پاخان وقدوه، 
C-که برای که قدرت انتشار آثارشان ها�هنشر و توزخع طنحن ترضه الػم است  یی اػ ناشرانی 

که ووازین و وعحارهای نشر در سط   را در سط  ضهانی دارند استفاده شود. شاخان عکر است 
 است. د وتفاوتشو�ویطه بوسحله ناشران وحلی و داظلی انسام بین الهللی حا آن

نسئئصه نهئئایی ایئئن آثئئار بئئر روی رار دادن حنئئا بئئر وضئئود اوکانئئات نشئئر الکترونحکئئی، قئئ-:;
 الوصول در این وهن است. ی سهلها�هنحز خکی اػ را های وعتجر ساخت

 ونابع 
( اسئت. شئاخان CBA;گانه در ظصوص وتئون ادبئی بئر اسئاس )راخئان، این تقسحن حندی دو-;

که اخگلتون پنذ  یژگی برای آثار ادبی بر وی شهرد )اخگلتون،  که<?: >;:>عکر است  عجارتند  ( 
کننده، عهق اظالقی و ظالقحت تصحلی.  اػ: طرح، پیشحدگی صوری، ووضوعات خکدست 
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که طحزی حه نام تعرخ  روشن اػ ادبیئات وضئود نئدارد اّوا، وی در ضایی دخگر تصرخ  وی کند 
کدام اػ تعرخ >=: >;:>ن، )اخگلتو خئهه ( و هر  که دخگئر ادیجئان و نظر پئرداػان نقئد ادبئی  ایی را 
کند. اػ این رو، در نوشتار حاضر حه تعرخ  اراجه شده اػ کنند، حا ووارد نقا وواضه وی نقل وی

کتفا شده است.  سوی راخان ا
کتا-> حاره حررت اوام حسحنگدر اغلد  که در شده است حه ووارد وکرر  نوشته هایی 

و حرئئئرت اوئئئام حسئئئئن  و نحئئئز حرئئئرت اوئئئام علئئئی هئئئای پیئئئاوجر اسئئئالم گئئئوییپئئئیش
کتاگ آخت اهلل ورحووی   عالوه  اشاره وستجی شده است. برای این ونظور، وی توان حه 

ق( و ترضهه فارسی  <B=;)نس ، « سحرتنا و سنتنا سحره نجحنا و سنته» عجدالحسحن اوحنی
، حه قلن ورحوم آخت اهلل سحد وحهد حاقر «راه و روش وا، راه و روش پیاوجر واست» آن حا عنوان 

کرد. BB=;ووسوی ههدانی )تهران،   ش( وراضعه 
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