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 چکیده

شـاعر   ،.(م 1994-1929)العسـیلی   ای بلند و حماسی است کـه سـعید  منظومه« ملحمة کربال»

                      در آن زنـــدگی امـــام حســـین )ع( را از والدت تـــا لحظـــة شـــهادت       ،معاصـــر لبنـــان 

سروده شده، شاعر  وارسلسه. در این منظومه که به شیوة شعر داستانی و استدهیکشریتصوبه

هـا و  عـالوه بـر اهـداف واال و فضـایل اخالقـی قهرمانـان کـربال، رشـادت        کـه   سعی نمـوده 

تصویربکشد و به اثر خود بعد حماسـی بدهـد؛ لـذا،    بهنیز را در میدان نبرد  هانآهای ریدالو

-نهـاده خود  براثردر زبان انگلیسی( را  epic)معادل حماسه در زبان فارسی و ملحمة عنوان 

های جهانی وجـود دارد،  های اسالمی و حماسههای بارزی میان حماسه. هرچند تفاوتاست

 های فنی حماسه را مشاهده کرد.توان برخی ویژگینوظهور اسالمی نیز میهای در حماسه

آغـاز و   ماننـد عناصر مطـرح در حماسـه،    نیترمهمکه برخی از  استشدهدر این مقاله سعی 

بررسی و تبیـین  « کربال»پایان، وصف میدان نبرد، تغزّل، پند و اندرز و پیشگویی، در حماسة 

 گردد.

 های حماسی، شاهنامه.، ویژگیکربالسعید العسیلی، حماسة ها  کلید : واژه
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 مقدما -1

ی کـه  شعری است داستانی و روایی با زمینة قهرمانی و صبغة قومی و ملّ ،(Epicحماسه )

نخسـتین نـوعی اسـت کـه در ادبیـات       ،حوادثی بیرون از عادت در آن جریان دارد. این شعر

به ادبیـات روم و التـین انتقـال یافـت. گرچـه واژة حماسـه خـود         ازآنجایونان ظهور کرد و 

بـرای   هـا عـرب . کننـد را برداشـت نمـی   Epic معنای «حماسه»ها از کلمة عرب ،عربی است

Epic  اغلـب ملحمة إیلیـاذه ملحمة شاهنامه،  مثل ؛برندیمکاررا به «الملحمه»یونانی، معادل . 

در ادبیـات قـدیم عـرب وجـود نـدارد؛       ،به معنای خاص آن ،ناقدان براین باورند که حماسه

 بـرخالف . انـد بهـره یب ،مثل شاهنامه و ایلیاد ،های قصصی و حماسیها از منظومهیعنی عرب

و  شـده  دایـ پیی سراحماسههایی به گرایش ،ادبیات کالسیکِ عرب، در ادبیات معاصر عرب

هـا  این حماسـه  نیترمهم. از استدرآمدههای بسیاری در موضوعات متفاوت به نظم حماسه

 ،برای اطالعـات بیشـتر  ) .از بولس سالمه اشاره نمود «عید الغدیر»توان به منظومة حماسی می

/ البسـتانی،  159: 1983/ غنیمی الهالل،  124: 1971/ الکفافی،  266:  1985البقاعی، ن.ک: 

: تـا یبـ /شـوقی ضـیف،    46: 1980/ الصـمیلی،   349: 1977؛/ المقدسی، 175-167: 1تا / بی

ی اسـالمی ادبیـات   هـا نیـز در زمـرة حماسـه    اثر سعید العسیلی« کربال»منظومة حماسی  (225

 گیرد.میمعاصر عربی قرار

 مسئلا انیب -1-1

 در ،م1929معاصر لبنـان اسـت کـه در سـال      از شاعران ،(م 1994-1929) یلیسعید العس

وی از همـان کـودکی بـه     به دنیـا آمـد.   ،«رشاف»به نام  ،لبنان عاملجبل از روستاهای  یکی

: ک.)ن. پرداخـت  ،امثال متنبّه و شـریف رضـی   ،دیوان شعرای بزرگ ةو مطالع ، ادبیاتشعر

شـرایط   ةدر نتیجـ  و یسالبزرگعسیلی در  (18-5 :1993،العسیلی و 21-15 :1982سیلی،الع 

بعد از بازنشستگی، وی اولـین   .شد پلیسوارد نیروی ناچار  م،1948 سال در ،سخت معیشتی

بعـد از  . کردمنتشر  ،م1979 سال در «لشاعرالحزینا»یعنی دیوان شعرش را با عنوان  ،اثر خود

، شـاعر  سـالمه  تـأثیر بـولس  و تحـت  به پیشنهاد یکی از دوستان  ،گویدخود می کهچنانآن، 

 تیـ ب رد تـاریخ اسـالم و زنـدگانی اهـل    در مو هاییمنظومهبه سرودن مسیحی معروف لبنان، 
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بعـد   نکـه یا بـا وی  (21-18همان:) .عظیم و پرحجم پدید آورد حماسة)ع( پرداخت و چهار 

اسـت کـه   ین منظومة پـرحجم و ارزشـمند سـروده   چند ،هاز بازنشستگی به تألیف روی آورد

ــد ــد  از: عبارتن ــور مول ــلُ  -2 ،الن ــب کفی ــول ابوطال ــیّ -3 ،الرس ــن عل ــربال -4 و و الحس  .ک

 تیسـا وببـرای اطـالع بیشـتر از آثـار و احـوال وی بنگریـد بـه:        ) (3/42 :2003)الجبوری،

 رشاف(، ذیل عنوان الحاج سـعید العسـیلی.   لبلدیة الموقع الرسمیراشاف )رسمی شهرداری 

http://www.rshaf.net) 

در بـیش از   م،1986عسیلی اسـت کـه در سـال     حماسة شعریچهارمین  ،«کربال»حماسة 

)ع( از ابتدای  دالشهدایزندگانی س ،این حماسهشش هزار بیت آن را منتشر ساخت. موضوع 

 ،عسـیلی در ایـن ملحمـه    .سـت در کربال)ع( هـ. ق( حضرت  61شهادت )سال  ةتولد تا لحظ

گونه که آن و کشدبتصویرطور دقیق و با زبان شعری بها بهحواد  تاریخی رکه سعی کرده 

گی آن بـا وقـایع تـاریخی    رنج بسـیاری را بـرای تنظـیم ملحمـه و همـاهن      ،کندخود ذکر می

 (27-1386:24ن.ک: نوری، ) .استمتحمل شده

 تحقیقاهمی  ضرورت و  -1-2

ناظر به مضـمون اثـر    ،خود نهاده و این براثررا « حماسه»عنوان  ،سعید العسیلی که ازآنجا

آید که مشخص شود آیا ایـن اثـر از   الزم می ،ی قهرمانان آن استهایدالورها و و رشادت

تـأثیر   فاست به لحاظ سبک شعری و حماسیهای حماسه را دارد و توانستهویژگی ،بعد فنی

ایـن عناصـر و کـارکرد     ،در پژوهشـی  است کهالزم  ،الزم را بر مخاطب بگذارد یا خیر؟ لذا

های حماسـی اثـر   دادن ویژگی، هدف ما، نشانبنابراین؛ ودشدر حماسة کربال نشان داده هاآن

 ست.نهاآمذکور و بررسی و تحلیل 

 و روش تحقیقا نیشیپ -1-3

از:  نـد عبارتکه  استهایی صورت گرفتهپژوهش ،«کربال»درباره سعید الع سایلی و ملحمة 

 نیعبدالحسـ ، نوشـتة  «اثـر سـعید الع سـیلی    ،نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی کـربال »

اثـر   ،کـربال  ةبررسی ادبی و هنری ملحم»؛ 1391ادب عربی دانشگاه تهران،  فقهی و...، مجلة

 نیحسـ ؛ کتاب امـام  1386ارشد دانشگاه تهران،  ةمناانیپا، سید مهدی نوری، «سعید العسیلی

http://www.rshaf.net/
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حسـینی، بـه ایـن    ع( در شعر معاصر عربی، اثر دکتر خزعلی که در ضمن بحـث از مالحـم   )

« کـربال سـعید العسـیلی    ةبررسـی شـعر قصصـی حسـینی در ملحمـ     »است؛ نیز پرداختهملحمه 

 .تایبدانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، 

هـای  هـایی کـه میـان حماسـه    تمام تفـاوت  وجود با که در خصوص شیوة کار باید گفت

ای وجود دارد، ایـن امکـان   های جهانی و اسطورهاسالمی در ادبیات عربی و حماسه نوظهور

کـه  نیابدون  ،ی جهانی مقایسه کنیمهاحماسهها را با این حماسه ،هاجنبههست که در برخی 

هـای  های فنی و برخـی جنبـه  حکم به برتری یکی بر دیگری بدهیم بلکه تنها به بیان مشابهت

عناصـر   نیتـر مهـم سـعی بـر آن اسـت کـه      ،بپردازیم. در ایـن مقالـه   هاآننسبتاً مشترک میان 

بررسی و تحلیل گـردد. انتخـاب    ،شاهنامهبر مبنای عناصر حماسی  ،«کربال»حماسی منظومة 

، هـای جهـان اسـت و بـه دالیلـی     شاهنامه به این خاطر بوده که یکی از مشـهورترین حماسـه  

 را با آن تطبیق داد. نظر موردتوان اثر بهتر می،  آنو زبان  بودن سرایندة آنازجمله مسلمان

 بحث -2

ما بـا   ،که در ادبیات عرب طورهمانآغاز و پایان آن است.  ،ی حماسههایژگیویکی از 

ی بـرای  خاصـ ی هـا وهیشی جهانی نیز هاحماسهداریم، در  سروکارحسن مطلع و حسن ختام 

 ورود به داستان وجود دارد.

و از وی  ابـد ییمـ ارتبـاط   (muse)، شاعر بـا یکـی از الهگـان شـعر     هاحماسهدر برخی 

بهشـت  »در  کـه چنـان سـؤال حماسـی، آغـاز شـعر اسـت،       و جواب الهه به آن کندیمسؤال 

کـه داسـتان حماسـی را روایـت      خواهدیمگاه نیز شاعر از الهه  .میلتون چنین است« گمشده

ای الهـة شـعر، خشـم    » :اسـت چنـین آمـده   ،هـومر « ایلیاد»در آغاز  (84 :1383شمیسا، ) .کند

ی را شـمار مـردم آخـای   کـه دردهـای بـی    آزاردلرا بس رای، خشـمی   ،«لهپ»فرزند  ،آخیلوس

 (40: 1384هومر،« )نفوس مغرور و دلیر را به کام مرگ افگند. همهآنفراهم کرد و 

خداونـد   نام باهای جهان است، ورود اصلی حماسه نیترمهمفردوسی که از  شاهنامةدر 

یـن برتـر   ا به نام خداوند جان و خرد /کـز »: ردیگیماست که از اعتقاد دینی شاعر سرچشمه 

ــا قصــص حماســی دیگــر1361/1:1)فردوســی، « برنگــذرداندیشــه  معمــوالً بــا براعــت  ،( امّ
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در داسـتان رسـتم و    الهگـان شـعر اسـت.   شـود کـه جـایگزین مکالمـه بـا      آغاز می ،استهالل

 :پرسدیماسفندیار، شاعر بعد از یک سری مقدمات، 

ــد    ــل چــه گوی ــد کــه بلب  همــیکــه دان

 :دهدیمی الهه پاسخ جابهو خود 

ــ ــدیهمــ ــفندیار  نالــ ــرگ اســ  از مــ

 

ــ   ــر گ ــه زی ــی  ب ــد هم ــه موی ــدر چ  ل ان

 

ــدارد  ــهنــ ــزبــ ــار جــ ــه زو یادگــ  نالــ

 (85: 1383)شمیسا،                             

 مالحم آغاز و پايان -2-1

بلکـه   اسـت  بـه دور وگو با الهه و غیـره  در ادبیات معاصر عرب، مالحم اسالمی از گفت

آغـاز   ،بـرای مثـال   ؛کنـد یمـ طلبیـدن از وی شـروع   کالم را با یاد و نام خـدا و یـاری   ،شاعر

از « ملحمة اإلمام  للا   »از فرطوسی و « تیالباهل»از بولس سالمه، « عیدالغدیر»های حماسه

 چنین است: ،به ترتیب ،انطاکی

ــکا ا  ــا ملیــ ــاَ  لحیاااام یــ ــزل علیّــ  انــ

ــدائی   ــلُ ابتــ ــاد فضــ ــم ربّ العبــ  باســ

ــنُ ملحمتــــی الغــــرّا وأحلیهــــا      أزیــ

 

ــاً  لزماااة    ــخر حیّـ ــث الصـ ــک تبعـ  منـ

ــائی  ــاد انتهـــ  و الـــــی اهلل فـــــی المعـــ

ــا  ــده قاریهـــ ــی فلیحمـــ ــد ربّـــ  بحمـــ

، 1977فرطوسی، ) (، 13 :1961سالمه،)

 (9: 1991انطاکی، و  13 :1

ی براعت استهالل وجود دارد. در ابتدای حماسـه، شـاعر   نوعبه ،ما موردبحثدر منظومة 

 جنبـة  کند که جنبة عاطفی آن بیشتر است تاآغاز می ،اندرا با سؤالی که از وی کردهحماسه 

 حماسی:

ــلُ   ــا راج  ــن الصــبرُ ی ــدک أی ــالوا روی  ق

ــتعل   ــات مشـ  ...یکفیـــک أنّـــک باآلهـ

 

ــی ما تبکــی وضــاقت بــک الحیــلُ؟    حتّ

ــا عمـــلُ     ــراحا کلّهـ ــا جـ ــی حنایـ  و فـ

 (17 : 1986سیلی، )ع                             
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گریسـت و تـو را   ت کجاسـت؟! تـا کـی خـواهی    اییگفتند آرام باش! ای مرد پـس شـکیبا  )

زخمـی اسـت    ،رونتو در انـد  یسـوز یهمین تو را بس کـه در آه و نالـه مـ    نباشد؟ یاچاره

 (کاری!

کنـد تـا   ی خود را بیـان مـی  هااشکدهد و غم و اندوه و سیل شاعر به این شیوه ادامه می

یموارد حماسه  ،انگیزه و هدف انیب بادارد و علت این اندوه و حزن را بیان می ،خود کهنیا

 :شود

ــا    ــفاءا لهــ ــی الشــ ــت  إنَّ جراحــ  فقلــ

 

 وفـــی الجـــوانج جـــرحا لـــیس ینـــدملُ   

 

 (یابد.گفتم: زخم مرا مرهمی نیست و در اندرونم جراحتی است که بهبود نمی)

که بر زیبایی مدخل  کندیمایجاد  ترمیعظی میان درد خود و دردی اسهیمقا ،زیباییشاعر به

 افزاید:می

 شـــتّان بـــین جراحــــی فـــی تلهّبهــــا   

 

ــد بـــذَلوا     ــین قـــومٍ دم  ا وداج قـ  و بـ

 

 (.خون خویش را فدا کردند ،)فرق است میان سوزش زخم من و گروهی که در کربال

 :کندیمهدف خود را بیان  ،و در انتها

 داربٍ أنـــت تســـلکُه یـــا ســـائلی أیّ  

ــد  ــأنی علــی خــطّ الحســین وق ــاعلَم ب  ف

 

ــلُ   ــعی و ترتَحِــ ــه تســ  و أیّ خــــط  لــ

ــوا    ــت إن قَبِل ــل البی ــذرت  شــعری  ه   ن

              )همان(                                                   

بـر   ،کنـی؟ بـدان کـه مـن    روی و در چه مسیری تالش مـی بر چه راهی می یپرسیای که م)

 (.امکرده تیبوقف اهل ایشان، در صورت قبول ،و شعرم را دارمی)ع( گام برم نیمسیر حس

رسـد. در آخـرین   )ع( در مدینـه بـه پایـان مـی     نیالعابدنیزامام  ، با خطبةعسیلی حماسة

 صـورت بـه امـام )ع( را   خطبـة  ،و بعـد  آوردیمـ حالت مرثیـه  ، شاعر ابتدا، ابیاتی را بهقصیده

 کند، آخرین بیت حماسه چنین است:مفهومی بیان می

ــابنا   ــیم م صـ ــاری عظـ ــی البـ ــکو الـ  نشـ

 

ــم     ــد  یعلــ ــا نکابــ ــذی فیمــ ــو الــ  وهــ

 (578)همان:                                           

 (.های ما آگاه استبریم و اوست که بر رنج)از مصیب عظیم خود به خداوند شکوه می
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و ی و شور یغنا جنبة عمدتاًمقدمات مفصل در آغاز حماسه که  باوجودگفت  توانیم»

 ،احسـاس و عواطـف   همـه آنحماسـه از   متـا خبودن ، خالیکشدیمتصویرشاعر را به عشق

، کنـد یمـ پس از ذکر حواد  عاشورا، نوعی عدم همـاهنگی را بـه خواننـده منتقـل      همآن

کردن آن اسـت و بـا   دنبالـه رهـا  دثه یا خطبه، بی ضمن آنکه ختم نمودن داستان به یک حا

  (218: 1383خزعلی، ) «.اسلوب کلی حماسه سازگار نیست

بـه   ،ای برای حماسه خود بیاورد و در آنتوانست در پایان نیز قصیده یا خاتمهعسیلی می

دیگـر   ،بـولس سـالمه   کـه چنـان  ،بپـردازد  دستنیازاو مواردی  گیری، مناجات، مرثیهنتیجه

کـه   «خاتمـه »ای بـه نـام   ی، حماسة خـود را بـا قصـیده   معاصر عربی ادبیات سراشاعر حماسه

 (306 :1961سالمه،  ن.ک:) .است، پایان دادهبیت و شامل پنج بخش است 70حدود 

 توصیف میدان نبرد و مزئیات آن -2-1

جنـگ و لشکرکشـی،    ،ی معروف جهان مطـرح اسـت  هاحماسهیکی از مواردی که در 

مـا بـا انـواع     ،هـا . در این حماسـه هاستسالحتوصیف میدان نبرد و پهلوانان و انواع و اقسام 

: 1384)صـفا،   .هسـتیم  روروبـه مثل شمشیر، نیزه، تیر، زوبین، کمـان، خنجـر و غیـره     ،سالح

 « کـربال »به برخـی از مـوارد مـرتبط بـا نبـرد در حماسـة        ،در ادامه (84: 1383و شمیسا،  232

 پردازیم.می

 نبرد ۀزیانگ -2-2-1

ی رستم با افراسـیاب در  هاجنگمثل  ؛ممکن است واال باشد ،هاحماسهانگیزة جنگ در 

ی هـا جنـگ ای از مثل پاره ؛شاهنامه که جهت دفاع از کشور است یا ممکن است واال نباشد

 (493: 1383شمیسا، ) .استکه بر سر تصاحب زنان « ایلیاد»حماسة 

 در ،های اسالمی، از جمله این حماسه، همیشه واالسـت. عسـیلی  انگیزة نبردها در حماسه

ع( اشـاره  ) نیحسـ های حماسه، به اوضاع نابسامان جامعة زمـان امـام   ی از نخستین چکامهکی

و گنـاه   و فسـاد  بربسـته ته، اسـالم از جامعـه رخـت    ای که ظلم و جور فراوان گشزمانه دارد؛

، ع(، نجات دین و تغییر اوضاع استامام )یعنی  ،انگیزة قهرمان حماسه ،لذا ؛استرواج یافته

 کردن خود بیانجامد:هرچند به قربانی

 و علــــی البــــریء تســــلّط الظلّــــام      ساااا مة  مةر فااااة  و الجــــور  أصــــبح
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ــا  ــحیات  نهــ ــار دربا التضــ  ...فاختــ

 

ــقٌّ ــالم   حــــ ــق ا حــــ ــه تتحقّــــ  بــــ

 (53-51: 1986)عسیلی،                        

 توصیف میدان نبرد -2-2-2

شـیهة اسـبان و کـوبش     مثلی رزم، به مواردی هاصحنهع سیلی در توصیف میدان نبرد و 

ی هـا بـدن هـای برافراشـته،   و باران تیـر، بیـرق   هازهینبر زمین، فضای غبارآلود، انبوه  هانآ سم

ی از انمونـه کنـد.  ، ه رم گرما و تفتیدگی زمین و غیره اشـاره مـی  جداشده و اعضای پارهپاره

 :استاین توصیفات در ابیات زیر آمده
 والحـــــرب  تلـــــتهم  النفـــــوسا کأنهـــــا 

ــری    ــی الثَـ ــنابک فـ ــن أثرالسـ ــوّ مِـ  والجـ

ــه   ــنابل حولَـــ ــلُ الســـ ــاح هم مثـــ  ورمـــ

 ولــــواؤه قــــدکان ی خفَــــق فــــی الســــما

ــیوف   ــرب الس ــابکت غُ ــت وتش  و حامحاما

  صاالی ُ لیاا  القلاال َااد بلاا َ المااد   

 

ــاعلُ     ــبا شــ ــا لهیــ ــرط ثورتهــ ــن فــ  مِــ

ــون   ــن لــ ــوه مِــ ــارتکســ ــلُ الغبــ  غالئــ

ــاتِ   ــوّ کالغابـــ ــی الجـــ ــهام هم فـــ  وســـ

 قـــربا الکواکـــب م رهـــفا الخلجـــاتِ   

ــالم     ــت ا عـــ ــزال و رفّـــ ــلُ النـــ  خیـــ

 الجــــــوزاءِ َمّااااااةَحتّـــــی تجــــــاوزا  

 (302، 377، 507، 493)همان:               

 سـم  از اثـر ./ اسـت ورشعله، آتشی جانیو هگویا از شدت آشوب  ؛بلعدیمها را جنگ جان)

 ،وی گـردِ  بـر  شـان یهازهیـ ناسـت./  ر، آسـمان را پوشـانده  هـایی از غبـا  پـرده  ،اسبان بر خاک

نمایـد./ پـرچم وی در اوج   را مـی  ایبیشه ،در آسمان شانیرهایت وهایی است همچون خوشه

ی تیز بـه هـم خوردنـد و اسـبان     رهایشمش./ استدرآمدهآسمان، نزدیک ستارگان، به اهتزاز 

کـه از  چنـان  ./ شـیهة اسـبان سـتم اوج گرفـت،     درآمدندها به حرکت شیهه کشیدند و پرچم

 نیز گذشت.( جوزانوک 

 کلی میدان کارزار فیتوص -2-2-2-1
وارد معرکـه شـود و    ،کـه بایـد   گونـه آندهـد ینمـ به او اجازه  ،احساس لطیف عسیلی»

پـس از   در توصـیف صـحنة   کـه یدرحـال د، ترسیم کنچگونگی پیکار را  ،یجزی صورتبه

هـای پـیش از   . او در ترسـیم صـحنه  دهـد یمـ ی از خویش نشان االعادهفوقمهارت  ،کارزار

یی برای آنچه سرانوحهو گاه به  ندیبیمو غمبار درگیری را  زیانگحزنی هاجنبهکارزار نیز 
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و پیـام مقاومـت و    هـا یدالور، هـا ییـ آراصـف  ،پردازد. به همین سببمی ،شدواقع خواهد

  (.212 :1383، )خزعلی« گردد.آن کمرنگ و ضعیف می باراندوهدر فضای  ،جوانمردی

ــن در حــالی اســت کــه در حماســه  ــات هــای معــروف، جزئای ــری، ســالحی هــای درگی

در جنـگ رسـتم    ،شاهنامهمثالً در  شود؛وصف می دقتبه ،هانآو نحوة کاربرد  مورداستفاده

 خوانیم:و سهراب می

ــدان فرو ــی تنــــگ میــ ــاختندیکــ  ســ

 ختنــــدیبرآو...بــــه شمشــــیر هنــــدی 

 عمــــود گــــران پــــسازآنگرفتنــــد 

ــد   ــود انــ ــزه عمــ ــم رز نیــ  آورد خــ

 

ــی    ــزه همــ ــاه نیــ ــه کوتــ ــدبــ  باختنــ

 ریختنــــدآتـــش فرو همـــی ز آهــــن  

 غمــــی گشــــت بــــازوی گُنــــداوران

 ژمپایــــــان و گــــــردان ددمــــــان باد

 (447: 1380/3)فردوسی،                      

یشان، عسیلی تاحـدی  ی جنگیدن قهرمانان و شهادت اچگونگدر توصیف نبردها و  ،بنابراین

بلکـه بـا    ی معروف جهانهاحماسهدر مقایسه با  تنهانهاین ویژگی،  است.ضعیف عمل کرده

، «عیدالغـدیر »مـثالً در منظومـة حماسـی     های معاصر عرب نیـز مشـهود اسـت؛   اسهبرخی حم

آورد )بـرای  پهلوانـان، تصـاویر و اوصـافی را مـی     س سالمه در توصیف نبردها و مبـارزة بول

 .رسدینم هاآنکه ع سیلی به  (82-81 :1961نمونه ن.ک: سالمه، 

 حريفندادن شخصی  پرورش -2-2-2-2

تحسین  هاآنتنها قهرمانان مثبت و ابزار جنگیِ در دست  ،در این حماسه کهنیانکتة دیگر 

سـخنی بـه    نـدرت بـه  ،هـا آنهای دشمن یا ابزار جنگـی  از ذکر پهلوانی و دنشوو توصیف می

، شـاعر  شـوند و گـاه  معموالً هر دو طـرف وصـف مـی    ،هادر حماسه آنکهحال آید،میان می

جلوه  تربزرگقهرمان اصلی را  ،لهیوسنیبدکشد تا میتصویررا به قدرت و صالبت دشمنان

 کـه همـاورد رسـتم و شخصـیتی منفـی اسـت،       «افراسیاب»در وصف  ،شاهنامه مثالً در دهد؛

 خوانیم:می

 که آن تـرک در جنـگ نـر اژدهاسـت    

ــه دام  ــر آرد بــ ــا بــ  نهنــــگ او ز دریــ

 شـــود کـــوه آهـــن چـــو دریـــای آب 

 بالســــتآهــــنج و در کینــــه ابــــر دم 

ــم    ــاالش کـ ــتاد راش نیســـت بـ  ز هشـ

 اگـــــر بشـــــنود نـــــام افراســـــیاب   
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 (271: 1384)صفا،                            

اش از عواطـف سرشـار و عشـق شـدید ع سـیلی بـه قهرمانـان حماسـه        ، البته ایـن ویژگـی  

 ،یفنـ  نظـر  از و آوردیمـ « جیش  ابن زیاد»ای را با عنوان گیرد؛ مثالً وی قصیدهسرچشمه می

جنگی آن بپردازد امّا چنـین نیسـت    سازوبرگبه توصیف لشکر و  ،قصیدهکه رود انتظار می

و به گمراهی، نفاق و ظلم این سـپاه   دیگویمعسیلی از گریه و اندوه  ،بعد از اولین مصراع و

 کند:اشاره می

 جــــیشا یســــیرُ بکــــربالء عارَمــــرم    

ــی   ــن مشـ ــنُ ماـ ــاق تلعـ ــالع  اآلفـ  و مطـ

 

 و الســـما تــــتجهشم   و الصـــبح  یبکـــی   

ــتم      ــاد و تشـ ــک المِهـ ــی تلـ ــه علـ  فیـ

 (275: 1986)عسیلی،                            

 و کشـد چهـره در هـم مـی    و آسـمان گریـد  ، صـبح مـی  شـود یمروانة کربال  ،)سپاهی عظیم

 گوید.(لعنت و دشنام می ،اندکسانی را که در این سپاه بر روی زمین درحرکت ،دمسپیده

 هايی از موفقی  شاعرنمونا -2-2-2-3

از اسـامی   ،و نیـزه  ایـن اسـت کـه شـاعر بـرای شمشـیر       ،یکی از نکات مثبت ایـن بخـش  

ارم، بتّـار، مهنّـد،   صـ  سـیف،  مثـل هـایی  مـثالً بـرای شمشـیر از واژه    کند؛متعدّدی استفاده می

... و ر مـح، سـمهری، سـنان، قنـا، عاسّـال      ماننـد ... و بـرای نیـزه از کلمـاتی    ، مرهف ومشرفیّة

 کند.استفاده می

 ،و تشـبیهات زیبـا  « مبالغـه »، «تشخیص»عالوه بر این، گاه شاعر با استفاده از مواردی مثل 

گیـرد  انسانی می شخصیت ،شمشیر مسلم بن عقیلمثالً ؛ افزایدبر زیبایی و تأثیر شعر خود می

 ام:خسته شدهزند که من از نیامم و بر او بانگ می

ــائالً   ــردا قـ ــه و زغـ ــاح بـ ــیف صـ  والسـ

ــا  ــت و قطافُهـــ  هـــــذی رؤوسا أینعـــ

 

 أقــــدِم! فــــانّی قــــد ساــــئمت  قرابِــــی 

 الغـــالبِ  ضاااربةقـــد حـــلّ فاضـــرب 

 (179)همان:                                           

 ،هـا نیاگفت: حمله کن کـه مـن از نیـامم خسـته شـدم!       کنانغرش)شمشیر بر او بانگ زد و 

 (ی پیروزمندانه بزن.اضربه ،پس ؛هاستآنچیدن  و هنگامیی است که رسیده سرها
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 شکند:های عظیم را در هم میمحکم است که صخره چنان ،نیزة عابس شاکریو 

ــالبهم  ــی أصـ ــرؤوس و دقَّ فـ ــقّ الـ  شـ

 

 ر محـــاً بـــه صـــمُّ الجالمـــد تُحطَـــم       

 (387)همان:                                             

ی هـا سـنگ  ،کـه در اثـر ضـربة آن    فروکردی را ازهین ،پشت دشمنان و دررا شکافت  سرها)

 شود.(سخت خرد می

از آن  ،موجی کـه هـر دریابـانی    موجی از مرگ بر شمشیرها سوار است؛ ،ی دیگرادرصحنه

 :ترسدیم

ــوج   ــیوفهم  الم یّاااةمـ ــوق سـ ــاجا فـ  هـ

 

ــالّح      ــها المـــ ــزال فخافـــ ــد النـــ  عنـــ

 (345)همان:                                            

و کـارزار   هـا سالحیی و توصیف آراصفگرچه گفتیم عسیلی به شیوة  ،کهنیانکتة آخر 

ی معـروف  هـا حماسـه گـاه بـه    اسـت، چندانی ندارد، همان اندک اوصـافی کـه آورده   توجه

مربـوط بـه صـحنة نبـرد در ایـن      هـای  ای از شـباهت به ذکر نمونـه  ،در اینجایابد. شباهت می

 کنیم:بسنده می« شاهنامه»حماسه و 

 حاصل از سم اسبان و تیرگی هوا: گردوغبار*وصف 

 :میخوانیمعسیلی  در حماسه

ــری   ــی الث ــر الســنابک ف ــن أث  والجــوّ مِ

ــوذب  و  ــت  الةجمجاااةُهلل شـ ــد عالـ  قـ

 

 تکســـوه مِـــن لـــون الغبـــار غالئـــلُ     

 و الجـــــوُّ مربـــــدُّ الجوانـــــب أقـــــتم 

 (386و  493)همان:                                

 !«شـوذب » / شـگفتا از اسـت ، آسمان را پوشاندهیی از غبارهاپرده ،)از اثر سم اسبان بر زمین 

 بود.( تار و رهیتبود و آسمان غبار جنگ به هوا رفته کهیدرحال

 :میخوانیم شاهنامه در همچنان که

ــمّز  ــ سـ ــندر آن  انورتسـ ــتپهـ  دشـ

ــپاه ز  ــردِ اســـــب ســـ ــاریکی گـــ  تـــ

 

 گشـت هشـت   آسمان وزمین شد شش  

 کســـی روز روشـــن ندیـــد و نـــه مـــاه

 (268و  269: 1384)صفا،                      
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در وصـف میـدان جنـگ     ،عباسـی  شـاعر مشـهور دورة   ،«بشاربن برد»همین مفهوم را  و مثل

 آورده:

 (12: 3ج ، هـ 1423کواکبه  )البستانی،و أسیافنا لیل تهاوی  کأنّ مثارالنقع فوق رؤوسنا/

 * انبوه تیر و نیزه در میدان:

 خوانیم:در حماسه عسیلی می

ــه   ــنابل حولــ ــلُ الســ ــاح هم مثــ  و رمــ

ــا  ــهام هم و کأنهـــــ ــه ســـــ  فتناولتـــــ

 

ــاتِ   ــوّ کالغابــ ــی الجــ ــهامهم فــ  و ســ

 عبــــرَ الفضــــا غیــــث  علیــــه یغــــدقُ 

 (523و  507، 1986)عسیلی،               

    ای را بیشـه  ،در آسـمان هـای آنـان   هـایی بـود و تیر  سـان خوشـه  هبـ  ،پیرامون وی شانیهازهین)

 بارانی بود که بر وی می بارید.( ،گویا در آسمان ،هایشانتیر مانست/می

 نیز می خوانیم: شاهنامه در و

ــر  ــه تیـــ ــوا را بـــ ــید روی هـــ  بپوشـــ

 رنــگاســبان زمــین ســنگ شــد از ســمّ

 

ــی بر   ــید گفتـ ــه خورشـ ــر بـ ــدود تیـ  انـ

ــگ  ز  ــت پلنـ ــو پشـ ــوا همچـ ــزه هـ  نیـ

 ( 276و  269: 1389)صفا،                     

 * خون افراد بر زمین:

 خوانیم:در حماسة عسیلی می

ــدمائهم    ــری بـ ــبا الثـ ــی إذا خضـ  حتّـ

 صـــبغوا التـــرابا بـــارجوان دمـــائهم   

 

ــا     ــبعا الغربانــ ــاجر أشــ ــن المحــ  و مِــ

ــا   مـــن أجـــل ماـــن للمکرمـــات حاواهـ

 (337و 371: 1986)عسیلی،                   

، کالغـان  های چشمشـان ز کاسها وی آنان رنگین ساخت هاخونزمین را با  ،)تا اینکه خاک

خـاطر  رنگین ساختند، از برای کسی کـه بـه  خاک را  ،شانیارغوانی هاخون/ با را سیر کرد

 (.برگرفترا در هاخونها بزرگی

 :استآمده شاهنامه و در

ــاک    ــون خ ــد ز خ ــان ش ــاهچن ــاه      آوردگ ــارد زم ــون بب ــی خ ــی هم ــه گفت  ک
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 ز خـــون دلیـــران بـــه دشـــت انـــدرون

 

 شــد ز خــون زنمــوجچــو دریــا زمــین 

 (269: 1384)صفا،                                

 *اسب قهرمانان: 

 ،که بر خـود  داندیمدریایی  است، از قهرمانان اصلی حماسه را که اسب عباس )ع( ،عسیلی

 کند:دریایی خروشان را حمل می

 و جـــواده بحـــر  علیـــه قـــد ارتقـــی    

 بفــــــواده نــــــار و فــــــوق جبینــــــه

 

ــات    ــائج  اللّجـــ ــمٌّ هـــ ــر  خضـــ  بحـــ

ــاء     ــرج مـ ــوق السـ ــرق  و فـ  حیااام عـ

 (507: 1986)عسیلی،                             

 ،دارد. در قلـبش آن قـرار  پشـت  ربـ  و مـتالطم دریایی است که دریـایی ژرف   ،)و اسب وی

 کند.(آب حیات حمل می ،عرق است وبر پشت خود اشیشانیپآتش و بر 

 :استآمده ،اسب رستم ،«رخش» نیز در وصف شاهنامه و در

ــید و   ــید و جوش ــدخروش ــاک برکن  خ

 

 چـاک چـاک ز نعلش زمـین شـد همـه     

 (303 :1، ج 1361فردوسی، )                

 *تشبیه دالوران به کوه:

 ،کـه بـر آن بـاال رود   کنـد کـه هر  ه کوهی سرسخت تشبیه میب ،میدانع( را در امام )عسیلی 

 گردد:هالک می

 و کـــــأنّ فیـــــه رأوا جبـــــاالً کلّهـــــا

 

ــن یتســـلَّق      ــه یمـــوت مـ ــخر  علیـ  صـ

 (523: م 1986)عسیلی،                           

 می خوانیم: شاهنامهدر  و

 یکــی حملــه آورد رســتم چــو کــوه    

 

ــی    ــتن بـ ــن خویشـ ــا تـ ــه تنهـ ــروهبـ  گـ

 (  259 :ج1، 1361)فردوسی،                 

 زمین:بر*دست و پای افتاده

 :میخوانیمدر حماسة عسیلی 

ــا     ــفّ کأنهّ ــرحا ا ک ــرَی ط ــی الث  ورقُ الخریـــــف ی فـــــارقُ ا غصـــــانا  و عل
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 (371: 1986)عسیلی،                              

        جـدا   هـا شـاخه ی پـاییزی کـه از   اهـ بـرگ همچـون   ،انـداخت  وی زمـین ر را بـر  هادست )و

 گردد.(می

 :استنیز آمده شاهنامه و در

 فتــد روی صــحرا ســر و دســت و پــای 

 

ــ   ی آزمـــاجنـــگزیـــر ســـم اســـب ه بـ

 (               270: 1 ج ،1361)فردوسی،                

 يی:گوبیغسخن از آينده و  -2-3

اسـت   جیراامری  ،های حماسی جهاندر اساطیر و داستان ،دادن از غیبپیشگویی و خبر

 (249: 1384صفا، ) .میابیی را از آن خالی نمیهای طبیعی و ملّاز حماسه کیچیهو 

پیشگویی « تراوا»را در جنگ  «آشیل»شدن ، کشته«جاماست»، «هومر»در حماسة  

بسیاری بود. در شاهنامه هم او را روئینه ساخته ،بود و به همین جهت بود که مادرشکرده

 ،شود؛ مثالً ساممعلوم می گزارانخوابشناسان و ، از طریق موبدان و ستارهاز وقایع بزرگ

 (:84 :ش 1383)شمیسا،  .دیدبه خواب  ،زال را در کوه البرز بودنزنده

ــز هنــدوان     ــد در خــواب ک  چنــان دی

ــد او  ــه فرزنــــ ــژده دادی بــــ  ورا مــــ

 

ــپ دوان    ــازی اسـ ــر تـ ــرد بـ ــی مـ  یکـ

ــر ــد آ بـــ ــاخ برومنـــ ــرز شـــ  او ن بـــ

 (254: 2، ج1385)فردوسی،                  

بـا   ،کنـیم از آینده برخـورد مـی   دادندر این حماسه نیز ما در مواردی با پیشگویی و خبر

برخاسته از اسطوره و داستان نیسـت   ،ی جهانهاحماسهاین تفاوت که این اخبار غیبی، مانند 

. چیـزی  شودیماست و از رهگذر عقاید دینی توجیه شدهگرفتهبلکه از متن روایات و تاریخ 

 کشد.میتصویررا به هاآن ،زیبا و شاعرانه ای، شاعر به گونهکه هست

در همـان ابتـدای    ،ع() نیحسـ یعنـی امـام    ،ة قهرمـان اصـلی حماسـه   درباراین پیشگویی 

 کـه خبــر والدت ازآن بعـد  ،ع() نیحســ. در جریـان والدت امـام   خـورد یمــچشـم داسـتان بـه  

رود و مـاجرا  رسد، پیامبر )ص( با شتاب به خانة فاطمـه )س( مـی  حضرت به پیامبر )ص( می

 یابد:چنین ادامه می

ــتِ ا  ــی بیـ ــی علـ ــاطمٍ لحبیباااةِوافـ ــی   فـ ــار    الةزیاااز ُوهـ ــا اُکبـ ــن لهـ  ماـ
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 فرحااااةٌابنــــی إلــــیّ بــــه و عنــــدی 

ــده   ــوقَ ولیــ ــالقبالت فــ ــالَ بــ  و انهــ

ــنه  ــو بحضـ ــولُ اهلل و هـ ــی رسـ  و  و بکـ

 واحســــرتاه فســــوف تقتلــــه غــــداً   

 

ــار   محز ناااااةٌ ــوج  النّـــ ــا تمـــ  فیهـــ

ــار   ــالموج حـــــین یســـــوقُه التیّـــ  کـــ

ــزار     ــدموع  غـــ ــه والـــ ــاً علیـــ  حزنـــ

 لهــــا الـــبغض الشــــنیع  شِــــعار   فئاااةٌ 

 (27: 1986)عسیلی،                             

داشـتند و  ی که عزیز بود و او را بـزرگ مـی  افاطمهص( به منزل فاطمه )ص( رسید. ) امبریپ)

مرا از وی س روری اندوهناک است که آتش از آن زبانـه   .فرزندم را نزد من بیاورید»فرمود: 

ی فرزنـدش شـتافت   سو به ،رودمی شیپچونان موج دریا که با جریان آب  ،بعد و «کشدیم

 ع( در آغوشش بود، از شدت) نیحس کهیدرحال ،کرد. رسول خدا )ص( بارانبوسهو او را 

ی، وی را فردا روز ،جونهیکفرمود: دریغا که گروهی  و ت و اشک فراوان ریختغم گریس

 کشت.(خواهند

؛ کنـد یمص( اشاره ) امبریپبارها به این پیشگویی  ،بیان ماجراها و حواد  شاعر در ادامة

 ،ع(امـام ) ص( و رؤیای ایشان در آن مکان، ) امبریپمثالً در هنگام رفتن امام )ع( بر سر مزار 

 دهد:خبر می کربالایشان را از شهادت در  ،ص() امبریپبیند و ص( را به خواب می) امبریپ

ــذبوحاً   ــتکون مـ ــربال بسااامحةِسـ  کـ

ــذیبنی    ــبی هنّ ی ــ ــک ســ ــاء  بیتــ  و نســ

 

ــنونِ    ــذمٍ مســـ ــاج بلهـــ ــحا النعـــ  ذبـــ

 کالشـــمع حزنـــاً وا ســـی یکـــوینی   

 (130 و 129)همان:                               

. شـاعر در  مینـ یبیمـ ع( ابوالفضل )را در مورد حضرت  هاییشگویپی دیگر از این انمونه

کشـد و  میتصـویر آورد، لحظة تولد حضرت را بهای که پیرامون عباس )ع( میاولین قصیده

را بیـان   (ع) نیحسامام  راه در انشیهادستشدن ، شهادت ایشان و قطعاز زبان امام علی )ع(

 کند:می

ــی   ــتا فـ ــنا  أقبلـ ــر السـ ــعبان فانتشـ  شـ

 الـــوغی فساـــرَی بـــه حیاااد  ُو رآک 

ــه   ــی قبالت ــدیک ف ــی زن ــوی عل  ... و ه

 و ماحــــا الـــــد جی وتبسّـــــما النّـــــوار  

 فــــرحا علیــــه مِــــن الشــــجونِ ســــتار

 ســــیلُ الحنــــین و مــــدمع مـــــدرار    
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 طة اااة و بکـــلّ عضـــوٍ فیـــک یشـــهد

 

ــوّار   ضاااااااربة أو  ــا دما فـــــ  فیهـــــ

 (482)همان:                                        

 تغزّل -2-4

شود و میبسیار دیده ،ییآثار عشق و افکار غنا ،های حماسی جهاندر منظومه

 ،برای مثال ؛ز رونق و شکوه خاصی برخوردار استا ،هاهای عاشقانه در این حماسهداستان

مثل شاهنامه،  ،های حماسی ایرانهومر، رامایانای هندوان و نیز منظومه ةو ادیس در ایلیاد

 :1384صفا، ) .شودمینیکی یافتبه ،اش نام دادآثار عشقی باشکوه که باید عشق پهلوانی

245)  

دار جنگ و شور و غوغای جنگـاوران، دل را  وریگ های عاشقانه و لطیف، دراین داستان

 کند.دهد و نوعی تنوع در حماسه ایجاد مینوازش می

سـودابه و  »، «منیـژه و بیـژن  »، «زال و رودابـه »هـایی مثـل   بـا داسـتان   ،فردوسی در شاهنامة

اچـک شمشـیرها،   کای هسـتند کـه در چ  رگـه »ها رو هستیم. این داستانبهو غیره رو« سیاوش

بـه تلطیـف روح حماسـه     ،تیرها، اصطکاک سپرها، شیهة اسبان زخمـی و هیـاهوی قهرمانـان   

ستن و شور زندگی را بـه مردمـان حماسـی    پردازد تا شوق بودن، ذوق سرودن، عطش زیمی

دوسـی  فر .(77: 1373احتشـامی هوگـانی،  )« .رسم و راه شکفتن یاد دهـد  ،بچشاند و به عشق

ــه کــه اندیشــه   ــه تغــزل پرداخت ــان ب ــزل  الشــعاعتحــتهــای حماســی او گــاه چن     عناصــر تغ

، ی شـاهنامه جایجاخشونت و ابهت میدان رزم را در  ،است. توصیفات عاشقانة اوقرارگرفته

 گوید:در توصیف همسر سام می ،برای مثال به نرمی و لطافت بدل ساخته است؛

ــتان اوی   ــدر شبســ ــد انــ ــاری بــ  نگــ

 

 ز گلبرگ رخ داشت و ز مشـک مـوی   

 (146: 2،ج1385)فردوسی ،                   

 گوید:می« تهمینه»و یا در توصیف 

ــد  ــو کمنـ ــان و دو گیسـ ــرو کمـ  دو ابـ

ــانی   ــق یم ــگ دو رخ چــون عقی ــه رن  ب

ــاک   ــن جــان پ ــود و ت ــش خــرد ب  روان

 

 کــــردار ســــرو بلنــــدبــــه بــــاال بــــه 

 دهــان چــون دل عاشــقان گشــته تنــگ 

ــاک    ــدارد زخ ــره ن ــه به ــی ک ــو گفت  ت

 (388 : 3 ج،1380)فردوسی،                
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جـای  جـای  سوز،های جانو اندوه دارد و مرثیه سیلی فضایی لبریز از غمگرچه ملحمة ع 

دختـر   ،«ارینـب »غزل و عشق خالی نیسـت. عسـیلی بـا ذکـر مـاجرای      بر گرفته، از  آن را در

     منــد را از عشــق و غــزل بهــره خــود حماســة ،گونــهوار و داســتانصــورت غــزلبــه ،اســحاق

کـه   هـایی حماسـه مخصوصـاً   ،اسـالمی  هـای حماسـه و این چیزی اسـت کـه در    استساخته

ــه کربالســت و هــدف آن ترســیم مصــائب و حــواد  غــم   ــوط ب ــارمرب ــر  ،آن اســت ب             کمت

 ،خـود  هایحماسهدر « نصیراوی»و « س سالمهلبو» ،«فرطوسی» ،برای مثال ؛خوردمیچشمبه

 کـه  ممکن است هرچند اند.ماجرا نظر نداشتهاین  به ،کربال ةدر ذکر زندگانی حسین و واقع

 ،این داستان و ارزیـابی اسـناد و مـدارک آن    ةدربار) .علت آن، ضعف سند این داستان باشد

 (167تا  155هـ: 1409عاملی، الک: ن.

 ،با فریـب معاویـه    ،زمان خود است که در کمال و جمال، شهرة« ارینب»، در این داستان

حـواد    از ا بعـد امّ ه ازدواج یزید درآیدد تا بشوجدا می ،«عبد اهلل بن سالم» ،از همسر خود

 .رسـد مـی  ، دوبـاره بـه همسـر خـود    وسـاطت و تـدبیر امـام حسـین)ع(    سرانجام بـا   ،مختلف

 (222-215 :1990ابن قتیبه، ن.ک:)

حماسه، شـاعر در ذکـر ایـن مـاجرا      ةآلود و سرشار از عاطفود فضای غمگفتیم که باوج

 تنها بخشی است که به یـک مـاجرای عاشـقانه اشـاره دارد.     ،به غزل گریز زده و این قسمت

است. داستان بـا توصـیف   بیت آورده 280قصیده و  16و در  لیتفصاین داستان را به ،عسیلی

 گردد:افق زیبای عراق آغاز می

ــقُأ ــحا  فــ ــراق موشــ ــذهبا العــ  و مــ

 

 فکانّمــــا فــــی کــــلّ نــــاح کوکــــب  

                (77: 1986)عسیلی،                             

 (.درخشدیمی استاره ،یاهیناحدر هر  ایگو گون است؛ و طالزیبا  ،)آسمان عراق

کنـد و  زیبـایی بـانویی را وصـف مـی     ،ابتـدا  و پردازدمی «ارینب»توصیف  هشاعر ب ،در ادامه

 یعنـی  ،دهد. این شـیوة بیـان  از نام این زن زیبا خبر می ،برد و در ابیات بعدینامی از وی نمی

 افزاید:بر جذابیت شروع داستان می ،اظهار بعد از ابهام

ــاء   مااااةٌَمالجبــــین و   ُزاهاااار وراء حاــــ ــذَ   هیفــ ــون و تعــ  ب تحلــــو للعیــ
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 خَطَــرَت علــی أرضِ العــراق فزیّنــت   
 

ــاض و  ــه الریـ ــر   فیـ ــاح عطـ ــط فـ  ب یّـ
 

بـر   ،نمایدشیرین و گوارا می ،هاچشمبرای باریک که جبین، میانچشم، رخشاندختری سیه)

 (پخش شد. ،ها زینت یافت و بوی خوشبوستان ،از اوسرزمین عراق خرامید و 

دانـد کـه یـادآور    را عشـقی پـاک مـی    ،عبـداهلل  ،و همسـرش « ارینـب »شاعر عشـق میـان   

 و غیـره  «هینـ ثجمیل و ب»، «لیلی و مجنون»مثل  ،ای ادبیات قدیم عربهای پاک و افسانهعشق

 اند:هم شاد و خرم های بهاری بادر میان شکوفه ،کبوتر اند و مثل دو. این دو عاشق هماست
ــان   ــا حنـــ ــمّه منهـــ ــادق  ویضـــ  صـــ

 صـــون تالقتـــا  الغُ ین علـــی کحمـــامتَ

ــع و زا  ــع الربیـــ ــان مـــ ــرهیتعانقـــ  هـــ

 

ــب   والحـــــب   ــا یتلهّـــ ــی قلبیهمـــ  فـــ

 یطـــــرب  لحـــــنٍ ناغمـــــان بکـــــلّتی

 عشـــــب م  ویضـــــمّ حبهمـــــا حنـــــان 

 (78 )همان:                                            

اسـت.  خوبی از عهدة نقل داستان برآمدهبه ،در ارزیابی این داستان باید گفت که عسیلی

در  ،گرفتن از تصـاویر زیبـا و ابهـام و معماسـازی    وام ،وی با استفاده از تشبیهات و استعارات

 است.و ماجرای جالبی را به وجود آوردهافزایش جاذبة داستان کوشیده 

دنبـال  به ،باوجود ضعف سند ،رینبنقل داستان اشاعر با رسد ر میبه نظ ،نکته آخر اینکه

عمـدتاً بـا درگیـری و جـدال      تلطیف فضای حاکم بر حماسه کـه . 1» :استبوده اهداف زیر

الی های جنسی در البـه ای از جاذبهگونهپیروی از سبک مالحم غربی که به .2 ؛استآمیخته

یعنـی   ،اهداف معنوی .3 ؛(207: 1383)خزعلی،  «گیرنداشعار حماسی و جنگاوری بهره می

های منفی. شـاعر بـا نقـل ایـن     پردازش قهرمان اصلی داستان و بیان پستی و نیرنگ شخصیت

 ،کـرده و از طـرف دیگـر   ای از درایت و ایثار امام در مسائل اجتماعی اشارهبه نمونه ،داستان

پیـام   ،انتهـای داسـتان   و در اسـت تصویرکشـیده یزید را به یبازمکر و نیرنگ معاویه و هوس

 گوید:قصه را می

 تهــــافــــی طیّ والظلــــم  ةٌَصّااااهــــی 

 

ــد  ــانَ قـ ــرام اُ و بـ ــی  جـ ــفحافـ  تهاصـ
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 مثل حکم  و -2-5

بیـان   ،شـاهد آن هسـتیم   ،سـی وفرد ةشاهناممثل  ،هایکی از مواردی که در برخی حماسه

 یهـا اغلـب در پایـان داسـتان    ،پندها و مواعظ و مفاهیم حکمی است. ایـن پنـدها و مـواعظ   

رود و شـامل  میکـار در مـوارد دیگـر بـه    ایـ شاهان و پهلوانان و هنگام قتل یا مـرگ آنـان و   

و تالش  هایدعوت به خوب ،سرگشتگی در برابر اسرار جهان ،روزگار ییوفایمواردی مثل ب

 و166-116، 90-71: 1369، رنجبر ن.ک:) شودمرگ و تقدیر می ةمسئل ،و کوشش و خرد

در شـــاهنامة  ،بـــرای مثـــال (؛209-203/ یاســـمی: 112-108: 1383/ حمیـــدیان،322-368

بسـیار   ،یـک کـه هر  خـورد یبرمـ ی زیـ آمحکمـت خواننده به گوهرهای گوناگون  ،فردوسی

ی، آمـوز دانـش ی، پرهیز از ظلـم و سـتم بـه مـردم،     خواهعدالت مثلمواردی  ؛است باارزش

ی و درسـتی، پـرورش   راسـت  بهدوری از نادانان، خرسندی و قناعت، ماندن نام نیک، تشویق 

-5: 1356ن.ک: علـوی مقـدم،    ،برای شواهد شـعری )و...  هایسختروان، مقاومت در برابر 

 :هاستنمونهاز این  (46

ــرد رشــک   ــر دل م ــره شــود ب  چــه چی

 دگـــر بـــا خردمنـــد مـــردم نشـــین    

 

 پزشـــکیکـــی دردمنـــدی بـــود بـــی  

ــادان نباشـــد   ــر آکـــه نـ ــیبـ  دیـــن نیـ

 (575ق :1394،زادهجناب)                    

کربال و امـام حسـین )ع( و    ةپیرامون واقع ،در اشعاری که شعرای معاصرسوی دیگر، از 

)ن.ک:  .دشـو میگوناگونی دیده یلیتمث مفاهیم حکمی و ،انددر الهام از این واقعه سروده ای

 (177تـا   174 :1384 ،خانیشـیر  و 196تا  183 :1989 ،الکرکی ،120-117: 1383خزعلی، 

در جریان قیام بـا آن مواجـه    ع(مناسبت شرایط و مواضع مختلفی که امام )به ،هااین حکمت

بـه   ،عنوان یک اصـل پایـدار  گردد و احساس او را بهبر زبان و قلم شاعر جاری می ،شودیم

 (118: ش 1383خزعلی، ) .سپاردتاریخ می ةحافظ

 :میپردازیعسیلی م ةاز این مفاهیم حکمی در حماس ییهااینک به نمونه

 ريمرگ و تقد -2-5-1

 کـه نیاز ا و گویـد قـدر مـی   از قضـا و  ،شاعر قبل از بیان سـفر امـام )ع( بـه سـمت کـربال     

 برای همه محتوم است: ،از تقدیر نیست و مرگ یاچاره
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 االقــــدار  تجــــری بمــــا ال نرغــــب   

 نـــا کانّ  الحیااام بنـــا ســـفنُ تجـــری 

 

ــرار   والمــــرء   ــه بــــذاک قــ   لــــیس لــ

ــا د  ــفیهــ ــار    یًماــ ــا نختــ ــر مــ  و بغیــ

 (198و  197 :1986عسیلی، )                

یکشـت آدمی را تدبیری نیسـت.   ،بارهنیدرادر جریان است و  ،برخالف میل ما ،و قدر)قضا 

 .(میاارادهیب هایی، عروسکدر آنکه ما  ایگو ،بردی با خودمما را  ،ی زندگیها

 نزديکان و دوستان: يیوفایظلم و ب -2-5-2

 :گویدمی ،نسبت به وی ارانشی کوفیان و ییوفایب و «مسلم»قیام شاعر در بیان 

ــا  ــا  ةللخیمناااایــ ــدشأمــ ــذابا شــ  هاعــ

 

ــإفــی الــنفس    حبــابن ا ن حصــلت  مِ

         (177)همان:                                            

 است اگر که از جانب دوستان باشد.( آورعذاب)خیانت چقدر دردناک و 

 کند:بیان می گونهنیهمین مفهوم را ا ،در جای دیگرو 

 هو عالج ـــــ العقـــــارب هـــــیّن  ســـــمُّ

ــا خبـــــثُ ــل ا  لکنمـــ ــارب قاتـــ  قـــ

 

ــهل   ــرُ  سـ ــاق خیـ ــی التریـ   ِنجااام و فـ

 الــــدواء و زاد فــــی العلّــــاتِ یعیاــــأ 

 

ـ  شـود یمـ ی درمان آسانبه ،پادزهر و باآسان است  ،درمانشو چیزی نیست  ،زهر عقرب) ا امّ

 (گردد.چنان کُشنده است که درمان ندارد و بدتر می ،پستی و خیانت نزدیکان

 شـعر  ،هـا تـرین نمونـه  از کهـن  .فـراوان داریـم   عربـی  نظیر این مفهوم را در امثال و اشعار

 :است شاعران جاهلی، از ،«طرفه»

 ة مضمضااا شـــدُّأذوی القربـــی  و ظلـــم 

 

ــ  ــدســام الم قــع الح ن واعلــی المــرء مِ  هنّ

 (93: 2005زوزنی، )                               

 اهداف بزرگ در مقابل اهداف کوچک -2-5-3

هـا  ستمگران و جایگـاه آن  یارزشیامام )ع( و کار خطیر ایشان و نیز ب یبلندمرتبگ ،شاعر

 :کندیبیان م گونهنیرا ا

ــار   أنّ و    ه هـــو واحـــداجـــدّ الحســـین و هـــدف  ــار کبــــ ــداف الکبــــ   هــــ
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ــذلک  ــداف أو ک ــدت   ِالطغاامه  توح

 

ــاً  ــغار   أو بغیــ ــغار صــ ــداف الصــ  هــ

 (197: 1986)عسیلی،                             

بـزرگ اسـت. اهـداف     ،اهداف بزرگـان  چراکه ،یکسان است ،شجدّ )هدف حسین )ع( و 

 .(است ارزشیب ،افراد پستو اهداف ستمگران نیز یکسان است 

زنـد  از بزرگان سر مـی  ،که کارهای بزرگکند به این مفهوم رایج اشاره می ،شاعر در اینجا

 یابیم:چنین می «متنبّی»پست است. این مفهوم را در شعر  ،و ستمگران نانیبو اهداف کوته

ــدر   ــی ق ــزائم   أعل ــاتی الع ــزم ت ــل الع  ه

 هافــی عــین الصــغیر صــغار     و تعظــم 

 

 الکـــرام المکـــارم وتـــاتی علـــی قـــدر  

  فـــی عـــین العظـــیم العظـــائم  و تصـــغرُ

                                (238: 3ج  ،1423)بستانی،                    

 ناسپاسی انسان نسب  با نعمات -2-5-4

همچنـان   ؛دانندنمی ،ها را از دست ندهندنتا زمانی که آ الهی را یهاقدر نعمت ،هاانسان

از برکـات وجـود فرزنـد     قدر ایشـان را ندانسـتند و   ،اکثر مردم ،که در زمان امام حسین )ع(

 شدند: بهرهیپیغمبر )ص( ب

ــرف  ــانُ ال یعـ ــال  ةَیمااا االنسـ ــا غـ  مـ

 غـــدا بـــال فقـــد الضـــیاءا نإ و الصـــبح 

 

 ا اذا قــــد حــــار فــــی فقدانــــه   إلّــــ 

ــیً ــار ال معنـ ــلُلو صـ ــن  یـ ــهإمـ  خوانـ

 (150 :1986)عسیلی،                             

 سرش  نیک و بد -2-5-5

حسـین   ةها در رفتار با فرستادآن ءِتزلزل آراو رویی خیانت اهل کوفه و چند ،شاعر دربار

 گوید:)ع( می

ــد و ان تَ ــرَانّ العبیـــــ ــمزیُّ غیّـــــ  هـــــ

 و الفعـــال تـــری بهـــا   تبقـــی عبیـــداً 

 

ــدهرُ  ــدا أ والــ ــهم جدیــ ــابِ لبســ   ،ثیــ

ــمش ــاعی او ج ا  ســ ــودافــ ــیحِ لــ  رابــ

 (177: همان)                                     

ة نـو بپوشـاند، همچنـان پسـت     جامـ  ،هـا آنبـر   و روزگارتغییر کند  ،لباس افراد پست اگرچه)

 است.( پرستآفتاب و پوستچون زهر افعی  ،هاآنهستند و کردار 
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از  شـود یمگـر مـ   ،آری ؛کنـد را ناپاک معرفی مـی  ارانشیقاتالن امام )ع( و ،در جای دیگر

 سبزه بروید؟! ،سنگ سخت

ــب إ رض و ا  ــت یطیــ ــانباتُ ن طابــ  هــ

 

 باز می گوید: و

 هذل لــــیس یشــــغل بالَــــنــــ ذلُنــــوال

 عـــــال دراهمـــــاً واذا رای فـــــوق النِ

 

ــد    ــل الجالمــ ــت  وهــ ــاباا  تنبــ  عشــ

 (374: همان)                                          

 

ــافع  الإ ــه و م  منــــــ ــا نفســــــ  ناهــــــ

ــسالَ ــالَ حــ ــمش و النعــ ــاشــ  ها و جناهــ

 (536)همان:                                            

اگر درهمـی چنـد    و شدیاندینمی خود و آرزوها)آدم پست، پست است و جز به منافع 

 .(داردیبرم و دیبویم، سدیلیمبر روی کفش کسی ببیند، کفش را 

 اس دوس  غريب بی شخص -2-5-6

کسـی کـه   گویـد:  می ،س(زهرا )حضرت  ، خطاب به مادر ایشان،ع(امام )شاعر از زبان 

، خـوار شـود   کسی است که در میان قوم خود ،غریب نیست بلکه غریب ،دور از وطن است

 دوست ماند:یا بی

ــأ ــ اه!مّــ ــدیارا ماــ ــر الــ ــه ن هجــ  فانّــ

ــ  ــب ماــ ــتکانَانّ الغریــ  ةٍلذلماااا ن اســ

 

ــیس الغریــــبا  ــو ر لــ ــاأی أو لــ  غرابــ

ــه   ــی قومـــ ــاراأفـــ ــاا  قَو فـــ   حبابـــ

 (133)همان:                                            

فقاد  اححبّاةِ   » د:نـ فرمایع( اسـت کـه مـی   مؤمنـان ) از سخنان امیر  برگرفته ،البته این مضمون

 (569: 1387البالغه، نهج)«غربةٌ

  وفادار -2-5-7

 گوید:ع( میعباس )شاعر در توصیف حضرت 

مـا قـال    صـحابه أن فکان مِ الوفاءاعرف 

ــوالً ــمّ  قــــ ــدا أثــــ ــف وعــــ  هخلــــ

 

 ن الرجــــال جمیــــلُ مِــــ نّ الوفــــاءاإ 

ــا یاإ ــریم لمـــ ــولُنّ الکـــ ــول قـــ  فعـــ

 (340همان:)                                            
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هیی   بیاای انسیان زیساسیت.     ،وفاداری که یراستبهشناخت و اهل آن بود؛  )وفاداری را

 .(دهدیمانلام  ،انسان کایم ها چه را وعده کند عال ندند؛سخنی نگفت که به آن 

 گیر جاینت -3

 موارد زیر شایان توجه است:« ملحمه کربال»در بررسی عناصر حماسی 

 وصف ابزار جنگـی و ...  ی جنگیدن قهرمانان و شهادت ایشان،چگونگدر توصیف نبردها و 

در مقایسـه بـا    تنهـا نهاین ویژگی،  .است، اوصاف و حواد  را نپروردهباید کهچنان ،عسیلی

عیـد  »ماننـد حماسـة    ،هـای معاصـر عـرب   بلکه بـا برخـی حماسـه    ی معروف جهانهاحماسه

هایی را میـان ایـن   توان مشابهت، گاه مینیباوجودا مشهود است. نیزبولس سالمه از  «الغدیر

ی جهـان اسـت، پیـدا کـرد کـه در مـتن       هاحماسهحماسه و شاهنامه که یکی از مشهورترین 

 بدان اشاره شد. لیتفصبه

اسـت و   جیـ راامـری   ،ی حماسی جهانهاداستاندر اساطیر و  ،دادن از غیبپیشگویی و خبر

نیز مـا بـا    موردنظرحماسة یابیم. در ی را از آن خالی نمیی طبیعی و ملّهاحماسهاز  کیچیه

بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن اخبـار غیبـی، ماننـد          ؛کنـیم برخورد مـی « پیشگویی و خبر از آینده»

  رهگـذر عقایـد دینـی توجیـه      برخاسـته از اسـطوره و داسـتان نیسـت و از     ،ی جهانهاحماسه

 .استیدهکشتصویررا به هاآن ،زیبا و شاعرانه ایشاعر به گونه شود ومی

ی هـا داسـتان شـود و  می، بسیار دیدهییغنا و افکاری حماسی جهان، آثار عشق هامنظومهدر 

از شکوه خاصی برخوردار است. در حماسة عسیلی نیز مـا شـاهد داسـتانی عاشـقانه      ،عاشقانه

از حزن و اندوه حـاکم بـر    ،با نقل آن که دهد و سعی داردمی پروبالهستیم که شاعر به آن 

 اشعار ایجاد کند. وارهلسلسحماسه بکاهد و تنوعی در روند 

پند و اندرز و مفـاهیم حکمـی    وجود ،جهان مطرح است هایهحماسمواردی که در  ازجمله

ی الالبـه های فراوانی را در وی حکمت شود و، در اثر عسیلی نیز مشاهده میاست. این جنبه

 است.بر جذابیت و غنای اثر او افزوده که گنجانده های مختلف،مناسبتو به اشعار خود

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 290 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

 منابعفهرس  

 هاکتاب -

 ..قم: نسیم حیات علی شیروانی. ترجمة .(1387). االبالغنهج -1

 بیروت: مؤسسة ا علمی للمطبوعات. .ملحمة امام علی )ع( (.1991) المسیح.انطاکی، عبد -2

 .المعرفهبیروت: دار .الیاذۀ هومیروجتا(. )بی البستانی، سلیمان. -3

 قم: ذوی القربی. .الطبعه الثانیه .المجانی الحديثا(.  1423) البستانی، فؤاد افرام. -4

 بیروت: مؤسسه عزّالدین للطباعه و النشر. .نواع االدبیّا( اال1985) البقاعی، شفیق. -5

 تهران: قطره ـ معین. .شاهناما فردوسی و فلسفة تاريخ (.1377) فر، مرتضی.ثاقب -6

 ،م 2002األدباء من العصرالجاهلی حتّی سـنا   معجم .(2003) الجبوری، کامل سـلمان.  -7

 بیروت: دارالکتاب العمیه. .3ج 

 تهران: دنیای کتاب.. فردوسی هزارۀ(.  1362) جمعی از مؤلفان. -8

 تهران: امیرکبیر. .ع( در شعر معاصر عرب) نیحسامام  .(1383) خزعلی، انسیه. -9

 تهران: ناهید. .درآمد  بر انديشا و هنر فردوسی(.  1383) حمیدیان، سعید. -10

 تهران: امیرکبیر. .م. چاپ دوها  فکر  فردوسیماذبا(.  1369) رنجبر، احمد. -11

 بیروت: المکتبه العصریّه. .المعلّقات السبع شرح(.  2005) .الزوزنی، عبداهلل بن حسن-12

 : داراالندلس.روتیب (. عیدالغدیر. الطبعه الثانیه.1961سالمه، بولس. ) -13

 .(مقطـع دکتـرا  ) شعر العربـی المعاصـر  الطف فی صد   .(1384) .رضادمحمّ ،خانیشیر -14

 .تهران: دانشگاه تهران

 تهران: میترا. . ویرایش چهارم.انواع ادبی(. 1383) شمیسا، سیروس. -15

 القاهره: دارالمعارف. .دراسات فی الشعر العربی المعاصر .(تا)بیشوقی ضیف.  -16

 المعارف. دار مصر: . الطبعه الثامنه.الجاهلی العصر .(تابی) .ـــــــــ. -17

 بیروت: دارالزهراء. .الفروسیّا العربیا فی الجاهلیّا و اإلسالم .(1993) العسیلی، سعید. -18

 بیروت: دارالزهراء. .کربالء(. 1986) .ـــــــــ. -19

 بیروت: دارالزهراء.. مولدالنور(.  1982) .ـــــــــ. -20

 تهران: امیرکبیر. .چاپ هفتم .ايران سرايی درحماسا(.  1384) اهلل.صفا، ذبیح -21

 بیروت: دارالوحده. .الشعراللبنانی اتجاهات و مذاهب (.1980) ی، یوسف.الصمیل -22



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  کربال                                                    ملحمة در حماسی عناصر تحلیل و بررسی 

   
 

291 

 . الطبعـه الثانیـه.  االسالم دراسات و بحو  فی التاريخ و .(1409) عاملی، جعفر مرتضـی.  -23

 النشر اُسالمی. مؤسسه قم:

 العوده.. بیروت: دارالمقارن االدب (.1983) غنیمی هالل، محمّد. -24

 تهران: علمی. محمّد دبیرسیاقی.به کوشش  .شاهناما(.  1361) فردوسی، ابوالقاسم. -25

زاهلل گزارش واژگان دشوار و...: عزیـ . 3و  1، ج شاهناما (.1385و  1380) .______________-26

 انتشارات دانشگاه تهران. جوینی. تهران:

 بیروت: دارالزهراء. ع(.)  یالباهل  ملحمة(.  1977) فرطوسی، عبدالمنعم. -27

. الطبعـه  الرموز التراثیا العربیا فی الشـعر العربـی الحـديث    .(1989) الکرکی، خالـد.  -28

 الجیل، عمان: مکتبه الرائد العلمیه. دار بیروت: االولی.

 بیروت: دارالنهضه العربیّه. فی األدب المقارن.(.  1971) کفافی، محمّد عبدالسالم. -29

العلـم  بیـروت: دار تجاهـات االدبیـا فـی العـالم العربـی.      اال (.1977) المقدسی، انـیس.  -30

 للمالیین.

اثـر سـعید    ملحمة کـربال،  بررسی ادبی و هنر (. 1386) نوری کیذقانی، سید مهدی. -31

 دانشگاه تهران. نمایی عبدالحسین فقهی، پایان نامة کارشناسی ارشد.به راه .العسیلی

 تهران: دنیای کتاب. ة سعید نفیسی.ترجم .(1384) .ايلیادهومر،  -32

 هامقالا -

 .2ة شمار .هستیفصلنامة  .«تغزل در شاهنامه»(.  1373) .خسرو احتشامی هوگانی، -1

مجلـة  «. شاهناما کتاب تعلیم وتربی  واخـالق اسـ   » .ق( هـ 1394) زاده، محمّد.جناب -2

 .579-575 صص، 9 ةشمار ارمغان.

الهیـات   نشریة دانشکدة«. های اخالقی درشاهنامة فردوسیاندیشه» .(1356) د.علوی مقدم، محمّ -3

  .47-5 صص، 25 شمارة .ومعارف اسالمی مشهد

 یاينترنتمنابع  -

1- http://www.rshaf.net  : ــل ــیلی. ذیـــــ ــعید العســـــ ــاج ســـــ ــوان الحـــــ  عنـــــ

http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=3227
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=3227

