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چکیده
«ملحمة کربال» منظومهای بلند و حماسی است کـه سـعید العسـیلی ( 1994-1929م ،).شـاعر
معاصـــر لبنـــان ،در آن زنـــدگی امـــام حســـین (ع) را از والدت تـــا لحظـــة شـــهادت
بهتصویرکشیدهاست .در این منظومه که به شیوة شعر داستانی و سلسهوار سروده شده ،شاعر
سعی نمـوده کـه عـالوه بـر اهـداف واال و فضـایل اخالقـی قهرمانـان کـربال ،رشـادتهـا و
دالوریهای آنها را در میدان نبرد نیز بهتصویربکشد و به اثر خود بعد حماسـی بدهـد؛ لـذا،
عنوان ملحمة (معادل حماسه در زبان فارسی و  epicدر زبان انگلیسی) را براثر خود نهـاده-
است .هرچند تفاوتهای بارزی میان حماسههای اسالمی و حماسههای جهانی وجـود دارد،
در حماسههای نوظهور اسالمی نیز میتوان برخی ویژگیهای فنی حماسه را مشاهده کرد.
در این مقاله سعی شدهاست که برخی از مهمترین عناصر مطـرح در حماسـه ،ماننـد آغـاز و
پایان ،وصف میدان نبرد ،تغزّل ،پند و اندرز و پیشگویی ،در حماسة «کربال» بررسی و تبیـین
گردد.
واژهها

کلید  :سعید العسیلی ،حماسة کربال ،ویژگیهای حماسی ،شاهنامه.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواریseyyed1221@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1393/5/3 :

تاریخ پذیرش1393/8/28 :
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 -1مقدما
حماسه ( ،)Epicشعری است داستانی و روایی با زمینة قهرمانی و صبغة قومی و ملّی کـه
حوادثی بیرون از عادت در آن جریان دارد .این شعر ،نخسـتین نـوعی اسـت کـه در ادبیـات
یونان ظهور کرد و ازآنجا به ادبیـات روم و التـین انتقـال یافـت .گرچـه واژة حماسـه خـود
عربی است ،عربها از کلمة «حماسه» معنای  Epicرا برداشـت نمـیکننـد .عـربهـا بـرای
 Epicیونانی ،معادل «الملحمه» را بهکارمیبرند؛ مثل ملحمة شاهنامه ،ملحمة إیلیـاذه .اغلـب
ناقدان براین باورند که حماسه ،به معنای خاص آن ،در ادبیـات قـدیم عـرب وجـود نـدارد؛
یعنی عربها از منظومههای قصصی و حماسی ،مثل شاهنامه و ایلیاد ،بیبهـرهانـد .بـرخالف
ادبیات کالسیکِ عرب ،در ادبیات معاصر عرب ،گرایشهایی به حماسهسرایی پیـدا شـده و
حماسههای بسیاری در موضوعات متفاوت به نظم درآمدهاست .از مهمترین این حماسـههـا
میتوان به منظومة حماسی «عید الغدیر» از بولس سالمه اشاره نمود( .برای اطالعـات بیشـتر،
ن.ک :البقاعی / 266 : 1985 ،الکفافی / 124: 1971 ،غنیمی الهالل /159: 1983 ،البسـتانی،
بیتا 175-167 :1 /؛ /المقدسی / 349: 1977 ،الصـمیلی/ 46 :1980 ،شـوقی ضـیف ،بـیتـا:
 )225منظومة حماسی «کربال» اثر سعید العسیلی نیـز در زمـرة حماسـههـای اسـالمی ادبیـات
معاصر عربی قرارمیگیرد.
 -1-1بیان مسئلا
سعید العسیلی ( 1994-1929م) ،از شاعران معاصر لبنـان اسـت کـه در سـال 1929م ،در
یکی از روستاهای جبل عامل لبنان ،به نام «رشاف» ،به دنیـا آمـد .وی از همـان کـودکی بـه
شعر ،ادبیات و مطالعة دیوان شعرای بزرگ ،امثال متنبّه و شـریف رضـی ،پرداخـت( .ن.ک:
العسیلی 21-15 :1982،و العسیلی )18-5 :1993،عسیلی در بزرگسالی و در نتیجـة شـرایط
سخت معیشتی ،در سال 1948م ،ناچار وارد نیروی پلیس شد .بعد از بازنشستگی ،وی اولـین
اثر خود ،یعنی دیوان شعرش را با عنوان «الشاعرالحزین» در سال 1979م ،منتشر کرد .بعـد از
آن ،چنانکه خود میگوید ،به پیشنهاد یکی از دوستان و تحـت تـأثیر بـولس سـالمه ،شـاعر
مسیحی معروف لبنان ،به سرودن منظومههایی در مورد تـاریخ اسـالم و زنـدگانی اهـل بیـت
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(ع) پرداخت و چهار حماسة عظیم و پرحجم پدید آورد( .همان )21-18:وی بـا اینکـه بعـد
از بازنشستگی به تألیف روی آورده ،چندین منظومة پـرحجم و ارزشـمند سـرودهاسـت کـه
عبارتنــد از :مولــد النــور -2 ،ابوطالــب کفیــلُ الرســول -3 ،علــیّ و الحســن و  -4کــربال.
(الجبوری ( )42/3 :2003،بـرای اطـالع بیشـتر از آثـار و احـوال وی بنگریـد بـه :وبسـایت
رسمی شهرداری راشاف (الموقع الرسمی لبلدیة رشاف) ،ذیل عنوان الحاج سـعید العسـیلی.
)http://www.rshaf.net
حماسة «کربال» ،چهارمین حماسة شعری عسیلی اسـت کـه در سـال 1986م ،در بـیش از
شش هزار بیت آن را منتشر ساخت .موضوع این حماسه ،زندگانی سیدالشهدا (ع) از ابتدای
تولد تا لحظة شهادت (سال  61هـ .ق) حضرت (ع) در کربالسـت .عسـیلی در ایـن ملحمـه،
سعی کرده که حواد تاریخی را بهطور دقیق و با زبان شعری بهتصویربکشد و آنگونه که
خود ذکر میکند ،رنج بسـیاری را بـرای تنظـیم ملحمـه و همـاهنگی آن بـا وقـایع تـاریخی
متحمل شدهاست( .ن.ک :نوری)27-1386:24 ،
 -2-1ضرورت و اهمی

تحقیق

ازآنجا که سعید العسیلی ،عنوان «حماسه» را براثر خود نهاده و این ،ناظر به مضـمون اثـر
و رشادتها و دالوریهای قهرمانان آن است ،الزم میآید که مشخص شود آیا ایـن اثـر از
بعد فنی ،ویژگیهای حماسه را دارد و توانستهاست به لحاظ سبک شعری و حماسیف تـأثیر
الزم را بر مخاطب بگذارد یا خیر؟ لذا ،الزم است که در پژوهشـی ،ایـن عناصـر و کـارکرد
آنها در حماسة کربال نشان دادهشود؛ بنابراین ،هدف ما ،نشاندادن ویژگیهای حماسـی اثـر
مذکور و بررسی و تحلیل آنهاست.
 -3-1پیشینا و روش تحقیق
درباره سعید العسایلی و ملحمة «کربال» ،پژوهشهایی صورت گرفتهاست که عبارتنـد از:
«نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی کـربال ،اثـر سـعید العسـیلی» ،نوشـتة عبدالحسـین
فقهی و ،...مجلة ادب عربی دانشگاه تهران1391 ،؛ «بررسی ادبی و هنری ملحمة کـربال ،اثـر
سعید العسیلی» ،سید مهدی نوری ،پایاننامة ارشد دانشگاه تهران1386 ،؛ کتاب امـام حسـین
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( ع) در شعر معاصر عربی ،اثر دکتر خزعلی که در ضمن بحـث از مالحـم حسـینی ،بـه ایـن
ملحمه نیز پرداختهاست؛ «بررسـی شـعر قصصـی حسـینی در ملحمـة کـربال سـعید العسـیلی»
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه ،بیتا.
در خصوص شیوة کار باید گفت که با وجود تمام تفـاوتهـایی کـه میـان حماسـههـای
نوظهور اسالمی در ادبیات عربی و حماسههای جهانی و اسطورهای وجود دارد ،ایـن امکـان
هست که در برخی جنبهها ،این حماسهها را با حماسههای جهانی مقایسه کنیم ،بدون اینکـه
حکم به برتری یکی بر دیگری بدهیم بلکه تنها به بیان مشابهتهای فنی و برخـی جنبـههـای
نسبتاً مشترک میان آنها بپردازیم .در ایـن مقالـه ،سـعی بـر آن اسـت کـه مهـمتـرین عناصـر
حماسی منظومة «کربال» ،بر مبنای عناصر حماسی شاهنامه ،بررسی و تحلیل گـردد .انتخـاب
شاهنامه به این خاطر بوده که یکی از مشـهورترین حماسـههـای جهـان اسـت و بـه دالیلـی،
ازجمله مسلمانبودن سرایندة آن و زبان آن  ،بهتر میتوان اثر مورد نظر را با آن تطبیق داد.
 -2بحث
یکی از ویژگیهای حماسه ،آغاز و پایان آن است .همانطور که در ادبیات عرب ،ما بـا
حسن مطلع و حسن ختام سروکار داریم ،در حماسههای جهانی نیز شیوههـای خاصـی بـرای
ورود به داستان وجود دارد.
در برخی حماسهها ،شاعر بـا یکـی از الهگـان شـعر ) (museارتبـاط مـییابـد و از وی
سؤال میکند و جواب الهه به آن سـؤال حماسـی ،آغـاز شـعر اسـت ،چنـانکـه در «بهشـت
گمشده» میلتون چنین است .گاه نیز شاعر از الهه میخواهد کـه داسـتان حماسـی را روایـت
کند( .شمیسا )84 :1383 ،در آغاز «ایلیاد» هـومر ،چنـین آمـدهاسـت« :ای الهـة شـعر ،خشـم
آخیلوس ،فرزند «پله» ،را بسرای ،خشـمی دلآزار کـه دردهـای بـیشـمار مـردم آخـایی را
فراهم کرد و آنهمه نفوس مغرور و دلیر را به کام مرگ افگند( ».هومر)40: 1384،
در شاهنامة فردوسی که از مهمترین حماسههای جهان است ،ورود اصلی با نام خداونـد
است که از اعتقاد دینی شاعر سرچشمه میگیرد« :به نام خداوند جان و خرد /کـز ایـن برتـر
اندیشــه برنگــذرد» (فردوســی )1:1/1361 ،امّــا قصــص حماســی دیگــر ،معمــوالً بــا براعــت

271

بررسی و تحلیل عناصر حماسی در ملحمة کربال

استهالل ،آغاز میشـود کـه جـایگزین مکالمـه بـا الهگـان شـعر اسـت .در داسـتان رسـتم و
اسفندیار ،شاعر بعد از یک سری مقدمات ،میپرسد:
کــه دانــد کــه بلبــل چــه گویــد همــی

بــه زیــر گــل انــدر چــه مویــد همــی

و خود بهجای الهه پاسخ میدهد:
همــــینالــــد از مــــرگ اســــفندیار

نــــدارد بــــهجــــز نالــــه زو یادگــــار
(شمیسا)85 :1383 ،

 -1-2آغاز و پايان مالحم
در ادبیات معاصر عرب ،مالحم اسالمی از گفتوگو با الهه و غیـره بـه دور اسـت بلکـه
شاعر ،کالم را با یاد و نام خـدا و یـاریطلبیـدن از وی شـروع مـیکنـد؛ بـرای مثـال ،آغـاز
حماسههای «عیدالغدیر» از بولس سالمه« ،اهلالبیت» از فرطوسی و «ملحمة اإلمام للا » از
انطاکی ،به ترتیب ،چنین است:
یــــا ملیــــکا الحیاااام انــــزل علیّــــاَ

لزماااة منـــک تبعـــث الصـــخر حیّـــاً

باســــم ربّ العبــــاد فضــ ـلُ ابتــــدائی

و الـــــی اهلل فـــــی المعـــــاد انتهـــــائی

أزیــــنُ ملحمتــــی الغــــرّا وأحلیهــــا

بحمـــــد ربّـــــی فلیحمـــــده قاریهـــــا
(سالمه( ،)13 :1961،فرطوسی،1977 ،
 13 :1و انطاکی)9: 1991 ،

در منظومة موردبحث ما ،بهنوعی براعت استهالل وجود دارد .در ابتدای حماسـه ،شـاعر
حماسه را با سؤالی که از وی کردهاند ،آغاز میکند که جنبة عاطفی آن بیشتر است تا جنبـة
حماسی:
قــالوا رویــدک أیــن الصــبرُ یــا راجــلُ

حتّــی ما تبکــی وضــاقت بــک الحی ـلُ؟

...یکفیـــک أنّـــک باآلهـــات مشـــتعل

و فـــی حنایـــا جـــراحا کلّهـــا عمـــلُ
(عسیلی)17 : 1986 ،
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(گفتند آرام باش! ای مرد پـس شـکیباییات کجاسـت؟! تـا کـی خـواهیگریسـت و تـو را
چارهای نباشد؟ همین تو را بس کـه در آه و نالـه مـیسـوزی و در انـدرونت ،زخمـی اسـت
کاری!)
شاعر به این شیوه ادامه میدهد و غم و اندوه و سیل اشکهای خود را بیـان مـیکنـد تـا
اینکه خود ،علت این اندوه و حزن را بیان میدارد و با بیان انگیزه و هدف ،وارد حماسه می
شود:
فقلــــت إنَّ جراحــــی الشــــفاءا لهــــا

وفـــی الجـــوانج جـــرحا لـــیس ینـــدملُ

(گفتم :زخم مرا مرهمی نیست و در اندرونم جراحتی است که بهبود نمییابد).
شاعر بهزیبایی ،مقایسهای میان درد خود و دردی عظیمتر ایجاد میکند که بر زیبایی مدخل
میافزاید:
شـــتّان بـــین جراحــــی فـــی تلهّبهــــا

و بـــین قـــومٍ دم ا وداج قـــد بـــذَلوا

(فرق است میان سوزش زخم من و گروهی که در کربال ،خون خویش را فدا کردند).
و در انتها ،هدف خود را بیان میکند:
یـــا ســـائلی أیّ داربٍ أنـــت تســـلکُه

و أیّ خــــط لــــه تســــعی و ترتَحِــ ـلُ

فــاعلَم بــأنی علــی خ ـطّ الحســین وقــد

نــذرت شــعری هــل البیــت إن قَبِلــوا
(همان)

(ای که میپرسی بر چه راهی میروی و در چه مسیری تالش مـیکنـی؟ بـدان کـه مـن ،بـر
مسیر حسین (ع) گام برمیدارم و شعرم را ،در صورت قبول ایشان ،وقف اهلبیت کردهام).
حماسة عسیلی ،با خطبة امام زینالعابدین (ع) در مدینـه بـه پایـان مـیرسـد .در آخـرین
قصیده ،شاعر ابتدا ،ابیاتی را بهحالت مرثیـه مـیآورد و بعـد ،خطبـة امـام (ع) را بـهصـورت
مفهومی بیان میکند ،آخرین بیت حماسه چنین است:
نشـــکو الـــی البـــاری عظـــیم مصـــابنا

وهــــو الــــذی فیمــــا نکابــــد یعلــــم
(همان)578:

(از مصیب عظیم خود به خداوند شکوه میبریم و اوست که بر رنجهای ما آگاه است).
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«میتوان گفت باوجود مقدمات مفصل در آغاز حماسه که عمدتاً جنبة غنایی و شور و
عشق شاعر را بهتصویرمیکشد ،خالیبودن ختـام حماسـه از آنهمـه احسـاس و عواطـف،
آنهم پس از ذکر حواد عاشورا ،نوعی عدم همـاهنگی را بـه خواننـده منتقـل مـیکنـد،
ضمن آنکه ختم نمودن داستان به یک حادثه یا خطبه ،بی دنبالـه رهـاکردن آن اسـت و بـا
اسلوب کلی حماسه سازگار نیست( ».خزعلی)218: 1383 ،

عسیلی میتوانست در پایان نیز قصیده یا خاتمهای برای حماسه خود بیاورد و در آن ،بـه
نتیجهگیری ،مناجات ،مرثیه و مواردی ازایندست بپـردازد ،چنـانکـه بـولس سـالمه ،دیگـر
شاعر حماسهسرای ادبیات معاصر عربی ،حماسة خـود را بـا قصـیدهای بـه نـام «خاتمـه» کـه
حدود  70بیت و شامل پنج بخش است ،پایان دادهاست( .ن.ک :سالمه)306 :1961 ،
 -1-2توصیف میدان نبرد و مزئیات آن
یکی از مواردی که در حماسههای معروف جهان مطـرح اسـت ،جنـگ و لشکرکشـی،
توصیف میدان نبرد و پهلوانان و انواع و اقسام سالحهاست .در این حماسـههـا ،مـا بـا انـواع
سالح ،مثل شمشیر ،نیزه ،تیر ،زوبین ،کمـان ،خنجـر و غیـره روبـهرو هسـتیم( .صـفا:1384 ،
 232و شمیسا )84 :1383 ،در ادامه ،به برخـی از مـوارد مـرتبط بـا نبـرد در حماسـة «کـربال»
میپردازیم.
 -1-2-2انگیزۀ نبرد
انگیزة جنگ در حماسهها ،ممکن است واال باشد؛ مثل جنگهای رستم با افراسـیاب در
شاهنامه که جهت دفاع از کشور است یا ممکن است واال نباشد؛ مثل پارهای از جنـگهـای
حماسة «ایلیاد» که بر سر تصاحب زنان است( .شمیسا)493: 1383 ،
انگیزة نبردها در حماسههای اسالمی ،از جمله این حماسه ،همیشه واالسـت .عسـیلی ،در
یکی از نخستین چکامههای حماسه ،به اوضاع نابسامان جامعة زمـان امـام حسـین (ع) اشـاره
دارد؛ زمانهای که ظلم و جور فراوان گشته ،اسـالم از جامعـه رخـت بربسـته و فسـاد و گنـاه
رواج یافتهاست؛ لذا ،انگیزة قهرمان حماسه ،یعنی امام (ع) ،نجات دین و تغییر اوضاع است،
هرچند به قربانیکردن خود بیانجامد:
و الجــــور أصــــبح سااا مة مةر فااااة

و علــــی البــــریء تســــلّط الظلّــــام
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...فاختــــار دربا التضــــحیات نهــــا

حــــــقٌّ بــــــه تتحقّــــــق ا حــــــالم
(عسیلی)53-51 :1986 ،

 -2-2-2توصیف میدان نبرد
عسیلی در توصیف میدان نبرد و صحنههای رزم ،به مواردی مثل شـیهة اسـبان و کـوبش
سم آنها بر زمین ،فضای غبارآلود ،انبوه نیزهها و باران تیـر ،بیـرقهـای برافراشـته ،بـدنهـای
پارهپاره و اعضای جداشده ،هرم گرما و تفتیدگی زمین و غیره اشـاره مـیکنـد .نمونـهای از
این توصیفات در ابیات زیر آمدهاست:
والحـــــرب تلـــــتهم النفـــــوسا کأنهـــــا

مِــــن فــــرط ثورتهــــا لهیــــبا شــــاعلُ

والجـــوّ مِـــن أثرالســـنابک فـــی الثَـــری

تکســــوه مِــــن لــــون الغبــــار غالئــــلُ

ورمـــــاحهم مثـــــلُ الســـــنابل حولَـــــه

وســـــهامهم فـــــی الجـــــوّ کالغابـــــاتِ

ولــــواؤه قــــدکان یخفَــــق فــــی الســــما

قـــربا الکواکـــب مرهـــفا الخلجـــاتِ

وتشــابکت غُــرب الســیوف و حامحاماــت

خیـــــلُ النـــــزال و رفّـــــت ا عـــــالم

صاالی ُ لیاا القلاال َااد بلاا َ المااد

حتّـــــی تجــــــاوزا َمّاااااةَ الجــــــوزاءِ
(همان)302 ،377 ،507 ،493 :

(جنگ جانها را میبلعد؛ گویا از شدت آشوب و هیجان ،آتشی شعلهوراسـت /.از اثـر سـم
اسبان بر خاک ،پـردههـایی از غبـار ،آسـمان را پوشـاندهاسـت /.نیـزههایشـان بـر گـردِ وی،
همچون خوشههایی است و تیرهایشان در آسمان ،بیشهای را مـینمایـد /.پـرچم وی در اوج
آسمان ،نزدیک ستارگان ،به اهتزاز درآمدهاست /.شمشیرهای تیز بـه هـم خوردنـد و اسـبان
شیهه کشیدند و پرچمها به حرکت درآمدند /.شـیهة اسـبان سـتم اوج گرفـت ،چنـانکـه از
نوک جوزا نیز گذشت).
 -1-2-2-2توصیف کلی میدان کارزار
«احساس لطیف عسیلی ،به او اجازه نمـیدهـدآنگونـه کـه بایـد ،وارد معرکـه شـود و
بهصورت جزیی ،چگونگی پیکار را ترسیم کند ،درحـالیکـه در توصـیف صـحنة پـس از
کارزار ،مهارت فوقالعادهای از خویش نشان مـیدهـد .او در ترسـیم صـحنههـای پـیش از
کارزار نیز جنبههای حزنانگیز و غمبار درگیری را میبیند و گاه به نوحهسرایی برای آنچه
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واقع خواهدشد ،میپردازد .به همین سبب ،صـفآرایـیهـا ،دالوریهـا و پیـام مقاومـت و
جوانمردی ،در فضای اندوهبار آن کمرنگ و ضعیف میگردد( ».خزعلی.)212 :1383 ،

ایــن در حــالی اســت کــه در حماســههــای معــروف ،جزئیــات درگیــری ،ســالحهــای
مورداستفاده و نحوة کاربرد آنها ،بهدقت وصف میشود؛ مثالً در شاهنامه ،در جنـگ رسـتم
و سهراب میخوانیم:
یکــــی تنــــگ میــــدان فروســــاختند

بــــه کوتــــاه نیــــزه همــــیباختنــــد

...بــــه شمشــــیر هنــــدی برآویختنــــد

همـــی ز آهــــن آتـــش فروریختنــــد

گرفتنــــد ازآنپــــس عمــــود گــــران

غمــــی گشــــت بــــازوی گُنــــداوران

ز نیــــزه عمــــود انــــدر آورد خــــم

دمــــــان بادپایــــــان و گــــــردان دژم
(فردوسی)447 :3/1380 ،

بنابراین ،در توصیف نبردها و چگونگی جنگیدن قهرمانان و شهادت ایشان ،عسیلی تاحـدی
ضعیف عمل کردهاست .این ویژگی ،نهتنها در مقایسه با حماسههای معروف جهان بلکـه بـا
برخی حماسههای معاصر عرب نیـز مشـهود اسـت؛ مـثالً در منظومـة حماسـی «عیدالغـدیر»،
بولس سالمه در توصیف نبردها و مبـارزة پهلوانـان ،تصـاویر و اوصـافی را مـیآورد (بـرای
نمونه ن.ک :سالمه )82-81 :1961 ،که عسیلی به آنها نمیرسد.
 -2-2-2-2پرورشندادن شخصی

حريف

نکتة دیگر اینکه در این حماسه ،تنها قهرمانان مثبت و ابزار جنگیِ در دست آنها تحسین
و توصیف میشوند و از ذکر پهلوانیهای دشمن یا ابزار جنگـی آنهـا ،بـهنـدرت سـخنی بـه
میان میآید ،حالآنکه در حماسهها ،معموالً هر دو طـرف وصـف مـیشـوند و گـاه ،شـاعر
قدرت و صالبت دشمنان را بهتصویرمیکشد تا بدینوسیله ،قهرمان اصلی را بزرگتر جلوه
دهد؛ مثالً در شاهنامه ،در وصف «افراسیاب» کـه همـاورد رسـتم و شخصـیتی منفـی اسـت،
میخوانیم:
که آن تـرک در جنـگ نـر اژدهاسـت

دمآهــــنج و در کینــــه ابــــر بالســــت

نهنــــگ او ز دریــــا بــــر آرد بــــه دام

ز هشـــتاد راش نیســـت بـــاالش کـــم

شـــود کـــوه آهـــن چـــو دریـــای آب

اگـــــر بشـــــنود نـــــام افراســـــیاب
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(صفا)271 :1384 ،
البته ایـن ویژگـی ،از عواطـف سرشـار و عشـق شـدید عسـیلی بـه قهرمانـان حماسـهاش
سرچشمه میگیرد؛ مثالً وی قصیدهای را با عنوان «جیش ابن زیاد» مـیآورد و از نظـر فنـی،
انتظار میرود که قصیده ،به توصیف لشکر و سازوبرگ جنگی آن بپردازد امّا چنـین نیسـت
و بعد از اولین مصراع ،عسیلی از گریه و اندوه میگوید و به گمراهی ،نفاق و ظلم این سـپاه
اشاره میکند:
جــــیشا یســــیرُ بکــــربالء عارَمــــرم

و الصـــبح یبکـــی و الســـما تــــتجهشم

و مطـــالع اآلفـــاق تلعـــنُ ماـــن مشـــی

فیـــه علـــی تلـــک المِهـــاد و تشـــتم
(عسیلی)275: 1986 ،

(سپاهی عظیم ،روانة کربال میشـود ،صـبح مـیگریـد و آسـمان چهـره در هـم مـیکشـد و
سپیدهدم ،کسانی را که در این سپاه بر روی زمین درحرکتاند ،لعنت و دشنام میگوید).
 -3-2-2-2نموناهايی از موفقی

شاعر

یکی از نکات مثبت ایـن بخـش ،ایـن اسـت کـه شـاعر بـرای شمشـیر و نیـزه ،از اسـامی
متعدّدی استفاده میکند؛ مـثالً بـرای شمشـیر از واژههـایی مثـل سـیف ،صـارم ،بتّـار ،مهنّـد،
مشرفیّة ،مرهف و ...و بـرای نیـزه از کلمـاتی ماننـد رمـح ،سـمهری ،سـنان ،قنـا ،عاسّـال و...
استفاده میکند.
عالوه بر این ،گاه شاعر با استفاده از مواردی مثل «تشخیص»« ،مبالغـه» و تشـبیهات زیبـا،
بر زیبایی و تأثیر شعر خود میافزاید؛ مثالً شمشیر مسلم بن عقیل ،شخصیت انسانی میگیـرد
و بر او بانگ میزند که من از نیامم خسته شدهام:
والســـیف صـــاح بـــه و زغـــردا قـــائالً

أقـــدِم! فــــانّی قــــد ساــــئمت قرابِــــی

هـــــذی رؤوسا أینعـــــت و قطافُهـــــا

قـــد حـ ـلّ فاضـــرب ضاااربة الغـــالبِ
(همان)179 :

(شمشیر بر او بانگ زد و غرشکنان گفت :حمله کن کـه مـن از نیـامم خسـته شـدم! اینهـا،
سرهایی است که رسیده و هنگام چیدن آنهاست؛ پس ،ضربهای پیروزمندانه بزن).
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و نیزة عابس شاکری ،چنان محکم است که صخرههای عظیم را در هم میشکند:
شـ ـقّ الـــرؤوس و دقَّ فـــی أصـــالبهم

رمحـــاً بـــه صـــمُّ الجالمـــد تُحطَـــم
(همان)387 :

(سرها را شکافت و در پشت دشمنان ،نیزهای را فروکرد کـه در اثـر ضـربة آن ،سـنگهـای
سخت خرد میشود).
درصحنهای دیگر ،موجی از مرگ بر شمشیرها سوار است؛ موجی کـه هـر دریابـانی ،از آن
میترسد:
مـــوج الم یّاااة هـــاجا فـــوق ســـیوفهم

عنـــــد النـــــزال فخافـــــها المـــــالّح
(همان)345 :

نکتة آخر اینکه ،گرچه گفتیم عسیلی به شیوة صفآرایی و توصیف سالحهـا و کـارزار
توجه چندانی ندارد ،همان اندک اوصـافی کـه آوردهاسـت ،گـاه بـه حماسـههـای معـروف
شباهت مییابد .در اینجا ،به ذکر نمونـهای از شـباهتهـای مربـوط بـه صـحنة نبـرد در ایـن
حماسه و «شاهنامه» بسنده میکنیم:
*وصف گردوغبار حاصل از سم اسبان و تیرگی هوا:
در حماسه عسیلی میخوانیم:
والجــوّ مِــن أثــر الســنابک فــی الثــری

تکســـوه مِـــن لـــون الغبـــار غالئـــلُ

هلل شـــوذب و الةجمجاااةُ قـــد عالـــت

و الجــــوُّ مربــــدُّ الجوانـــــب أقـــــتم
(همان 493 :و )386

(از اثر سم اسبان بر زمین ،پردههایی از غبار ،آسمان را پوشاندهاسـت /شـگفتا از «شـوذب»!
درحالیکه غبار جنگ به هوا رفتهبود و آسمان تیره و تار بود).
همچنان که در شاهنامه میخوانیم:
ز ســـمّ ســـتوران در آن پهـــندشـــت

زمین شد شش و آسمان گشـت هشـت

ز تـــــاریکی گـــــردِ اســـــب ســـــپاه

کســـی روز روشـــن ندیـــد و نـــه مـــاه
(صفا 269 :1384،و )268
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و مثل همین مفهوم را «بشاربن برد» ،شـاعر مشـهور دورة عباسـی ،در وصـف میـدان جنـگ
آورده:
کأنّ مثارالنقع فوق رؤوسنا /و أسیافنا لیل تهاوی کواکبه (البستانی 1423،هـ ،ج )12 :3
* انبوه تیر و نیزه در میدان:
در حماسه عسیلی میخوانیم:
و رمــــاحهم مثــــلُ الســــنابل حولــــه

و ســــهامهم فــــی الجــ ـوّ کالغابــــاتِ

فتناولتـــــــه ســـــــهامهم و کأنهـــــــا

عبــ ـرَ الفضــــا غیــــث علیــــه یغــــدقُ
(عسیلی 507 ،1986،و )523

(نیزههایشان پیرامون وی ،بـهسـان خوشـههـایی بـود و تیرهـای آنـان در آسـمان ،بیشـهای را
میمانست /تیرهایشان ،گویا در آسمان ،بارانی بود که بر وی می بارید).
و در شاهنامه نیز می خوانیم:
بپوشـــــید روی هـــــوا را بـــــه تیـــــر

بـــه خورشـــید گفتـــی برانـــدود تیـــر

شــد از سـمّ اســبان زمــین ســنگرنــگ

ز نیـــزه هـــوا همچـــو پشـــت پلنـــگ
(صفا 269 :1389 ،و )276

* خون افراد بر زمین:
در حماسة عسیلی میخوانیم:
حتّـــی إذا خضـــبا الثـــری بـــدمائهم

و مِــــن المحــــاجر أشــــبعا الغربانــــا

صـــبغوا التـــرابا بـــارجوان دمـــائهم

مـــن أجـــل ماـــن للمکرمـــات حاواهـــا
(عسیلی371 :1986،و )337

(تا اینکه خاک ،زمین را با خونهای آنان رنگین ساخت و از کاسههای چشمشـان ،کالغـان
را سیر کرد /با خونهای ارغوانیشان ،خاک را رنگین ساختند ،از برای کسی کـه بـهخـاطر
بزرگیها خونها را دربرگرفت).
و در شاهنامه آمدهاست:
چنــان شــد ز خــون خــاک آوردگــاه

کــه گفتــی همــی خــون ببــارد زمــاه
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ز خـــون دلیـــران بـــه دشـــت انـــدرون

چــو دریــا زمــین مــوجزن شــد ز خــون
(صفا)269 :1384 ،

*اسب قهرمانان:
عسیلی ،اسب عباس (ع) را که از قهرمانان اصلی حماسه است ،دریایی میداند که بر خـود،
دریایی خروشان را حمل میکند:
و جـــواده بحـــر علیـــه قـــد ارتقـــی

بحـــــر خضـــــمٌّ هـــــائج اللّجـــــات

بفــــــواده نــــــار و فــــــوق جبینــــــه

عـــرق و فـــوق الســـرج مـــاء حیااام
(عسیلی)507 :1986،

(و اسب وی ،دریایی است که دریـایی ژرف و مـتالطم بـر پشـت آن قـراردارد .در قلـبش،
آتش و بر پیشانیاش عرق است وبر پشت خود ،آب حیات حمل میکند).
و در شاهنامه نیز در وصف «رخش» ،اسب رستم ،آمدهاست:
خروشــید و جوشــید و برکنــد خــاک

ز نعلش زمـین شـد همـه چـاکچـاک
(فردوسی ،1361 ،ج )303 :1

*تشبیه دالوران به کوه:
عسیلی امام (ع) را در میدان ،به کوهی سرسخت تشبیه میکنـد کـه هرکـه بـر آن بـاال رود،
هالک میگردد:
و کـــــأنّ فیـــــه رأوا جبـــــاالً کلّهـــــا

صـــخر علیـــه یمـــوت مـــن یتســـلَّق
(عسیلی 1986 ،م)523 :

و در شاهنامه می خوانیم:
یکــی حملــه آورد رســتم چــو کــوه

بـــه تنهـــا تـــن خویشـــتن بـــیگـــروه
(فردوسی1 ،1361 ،ج)259 :

*دست و پای افتادهبرزمین:
در حماسة عسیلی میخوانیم:
و علــی الثــرَی طــرحا ا کــفّ کأنهّــا

ورقُ الخریـــــف یفـــــارقُ ا غصـــــانا
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(عسیلی)371 :1986 ،
(و دستها را بـر روی زمـین انـداخت ،همچـون بـرگهـای پـاییزی کـه از شـاخههـا جـدا
میگردد).
و در شاهنامه نیز آمدهاست:
فتــد روی صــحرا ســر و دســت و پــای

بــه زیـــر ســـم اســـب جنـــگآزمـــای
(فردوسی ،1361 ،ج )270: 1

 -3-2سخن از آينده و غیبگويی:
پیشگویی و خبردادن از غیب ،در اساطیر و داستانهای حماسی جهان ،امری رایج اسـت
و هیچیک از حماسههای طبیعی و ملّی را از آن خالی نمییابیم( .صفا)249 :1384 ،
در حماسة «هومر»« ،جاماست» ،کشتهشدن «آشیل» را در جنگ «تراوا» پیشگویی
کردهبود و به همین جهت بود که مادرش ،او را روئینه ساختهبود .در شاهنامه هم بسیاری
از وقایع بزرگ ،از طریق موبدان و ستارهشناسان و خوابگزاران معلوم میشود؛ مثالً سام،
زندهبودن زال را در کوه البرز ،به خواب دید( .شمیسا 1383 ،ش:)84 :

چنــان دیــد در خــواب کــز هنــدوان

یکـــی مـــرد بـــر تـــازی اســـپ دوان

ورا مــــــژده دادی بــــــه فرزنــــــد او

بـــــر آن بـــــرز شـــــاخ برومنـــــد او
(فردوسی ،1385 ،ج)254 :2

در این حماسه نیز ما در مواردی با پیشگویی و خبردادن از آینده برخـورد مـیکنـیم ،بـا
این تفاوت که این اخبار غیبی ،مانند حماسههای جهان ،برخاسته از اسطوره و داستان نیسـت
بلکه از متن روایات و تاریخ گرفتهشدهاست و از رهگذر عقاید دینی توجیه میشود .چیـزی
که هست ،شاعر به گونهای زیبا و شاعرانه ،آنها را بهتصویرمیکشد.
این پیشگویی دربارة قهرمـان اصـلی حماسـه ،یعنـی امـام حسـین (ع) ،در همـان ابتـدای
داسـتان بـهچشـممـیخـورد .در جریـان والدت امـام حسـین (ع) ،بعـد ازآنکـه خبــر والدت
حضرت به پیامبر (ص) میرسد ،پیامبر (ص) با شتاب به خانة فاطمـه (س) مـیرود و مـاجرا
چنین ادامه مییابد:
وافـــی علـــی بیـــتِ الحبیباااةِ فـــاطمٍ

وهـــی الةزیاااز ُ ماـــن لهـــا اُکبـــار
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ابنــــی إلـــیّ بــــه و عنــــدی فرحاا اةٌ

محز ناااااةٌ فیهـــــا تمـــــوج النّـــــار

و انهــــالَ بــــالقبالت فــــوقَ ولیــــده

کـــــالموج حـــــین یســـــوقُه التیّـــــار

و بکـــی رســـولُ اهلل و هـــو بحضـــنه و

حزنـــــاً علیـــــه والـــــدموع غـــــزار

واحســــرتاه فســــوف تقتلــــه غــــداً

فئاااةٌ لهــــا الـــبغض الشــــنیع شِــــعار
(عسیلی)27 :1986 ،

(پیامبر (ص) به منزل فاطمه (ص) رسید .فاطمهای که عزیز بود و او را بـزرگ مـیداشـتند و
فرمود« :فرزندم را نزد من بیاورید .مرا از وی سروری اندوهناک است که آتش از آن زبانـه
میکشد» و بعد ،چونان موج دریا که با جریان آب پیش میرود ،به سوی فرزنـدش شـتافت
و او را بوسهباران کرد .رسول خدا (ص) ،درحالیکه حسین (ع) در آغوشش بود ،از شدت
غم گریست و اشک فراوان ریخت و فرمود :دریغا که گروهی کینهجو ،فردا روزی ،وی را
خواهندکشت).
شاعر در ادامة بیان ماجراها و حواد  ،بارها به این پیشگویی پیامبر (ص) اشاره میکنـد؛
مثالً در هنگام رفتن امام (ع) بر سر مزار پیامبر (ص) و رؤیای ایشان در آن مکان ،امـام (ع)،
پیامبر (ص) را به خواب میبیند و پیامبر (ص) ،ایشان را از شهادت در کربال خبر میدهد:
ســـتکون مـــذبوحاً بسااامحةِ کـــربال

ذبـــــحا النعـــــاج بلهـــــذمٍ مســـــنونِ

و نســــاء بیتــــک ســــبیهنّ یــــذیبنی

کالشـــمع حزنـــاً وا ســـی یکـــوینی
(همان 129 :و )130

نمونهای دیگر از این پیشگوییها را در مورد حضرت ابوالفضل (ع) مـیبینـیم .شـاعر در
اولین قصیدهای که پیرامون عباس (ع) میآورد ،لحظة تولد حضرت را بهتصـویرمیکشـد و
از زبان امام علی (ع) ،شهادت ایشان و قطعشدن دستهایشان در راه امام حسین (ع) را بیـان
میکند:
أقبلـــتا فـــی شـــعبان فانتشـــر الســـنا

و ماحــــا الـــــدجی وتبسّــــما النّـــــوار

و رآک حیاااد ُ الـــوغی فساـ ـرَی بـــه

فــــرحا علیــــه مِــــن الشــــجونِ ســــتار

 ...و هــوی علــی زنــدیک فــی قبالتــه

ســــیلُ الحنــــین و مــــدمع مـــــدرار
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و بکــلّ عضــوٍ فیـــک یشـــهد طة اااة

أو ضاااااااربة فیهـــــــا دما فـــــــوّار
(همان)482 :

 -4-2تغزّل
در منظومههای حماسی جهان ،آثار عشق و افکار غنایی ،بسیار دیدهمیشود و
داستانهای عاشقانه در این حماسهها ،از رونق و شکوه خاصی برخوردار است؛ برای مثال،
در ایلیاد و ادیسة هومر ،رامایانای هندوان و نیز منظومههای حماسی ایران ،مثل شاهنامه،
آثار عشقی باشکوه که باید عشق پهلوانیاش نام داد ،بهنیکی یافتمیشود( .صفا:1384 ،
)245

این داستانهای عاشقانه و لطیف ،در گیرودار جنگ و شور و غوغای جنگـاوران ،دل را
نوازش میدهد و نوعی تنوع در حماسه ایجاد میکند.
در شاهنامة فردوسی ،بـا داسـتانهـایی مثـل «زال و رودابـه»« ،منیـژه و بیـژن»« ،سـودابه و
سیاوش» و غیره روبهرو هستیم .این داستانها «رگـهای هسـتند کـه در چکاچـک شمشـیرها،
تیرها ،اصطکاک سپرها ،شیهة اسبان زخمـی و هیـاهوی قهرمانـان ،بـه تلطیـف روح حماسـه
می پردازد تا شوق بودن ،ذوق سرودن ،عطش زیستن و شور زندگی را بـه مردمـان حماسـی
بچشاند و به عشق ،رسم و راه شکفتن یاد دهـد( ».احتشـامی هوگـانی .)77 :1373،فردوسـی
گــاه چنــان بــه تغــزل پرداختــه کــه اندیشــههــای حماســی او تحــتالشــعاع عناصــر تغــزل
قرارگرفتهاست .توصیفات عاشقانة او ،خشونت و ابهت میدان رزم را در جایجای شـاهنامه،
به نرمی و لطافت بدل ساخته است؛ برای مثال ،در توصیف همسر سام میگوید:
نگــــاری بــــد انــــدر شبســــتان اوی

ز گلبرگ رخ داشت و ز مشـک مـوی
(فردوسی ،1385،ج)146: 2

و یا در توصیف «تهمینه» میگوید:
دو ابـــرو کمـــان و دو گیســـو کمنـــد

بــــه بــــاال بــــهکــــردار ســــرو بلنــــد

دو رخ چــون عقیــق یمــانی بــه رنــگ

دهــان چــون دل عاشــقان گشــته تنــگ

روانــش خــرد بــود و تــن جــان پــاک

تــو گفتــی کــه بهــره نــدارد زخــاک
(فردوسی،1380،ج )388 : 3
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گرچه ملحمة عسیلی فضایی لبریز از غم و اندوه دارد و مرثیههای جانسوز ،جـایجـای
آن را در بر گرفته ،از غزل و عشق خالی نیسـت .عسـیلی بـا ذکـر مـاجرای «ارینـب» ،دختـر
اســحاق ،بــهصــورت غــزلوار و داســتانگونــه ،حماســة خــود را از عشــق و غــزل بهــرهمنــد
ساختهاست و این چیزی اسـت کـه در حماسـههـای اسـالمی ،مخصوصـاً حماسـههـایی کـه
مربــوط بــه کربالســت و هــدف آن ترســیم مصــائب و حــواد غــمبــار آن اســت ،کمتــر
بهچشممی خورد؛ برای مثال« ،فرطوسی»« ،بولس سالمه» و «نصیراوی» در حماسههای خـود،
در ذکر زندگانی حسین و واقعة کربال ،به این ماجرا نظر نداشتهاند .هرچند ممکن است کـه
علت آن ،ضعف سند این داستان باشد( .دربارة این داستان و ارزیـابی اسـناد و مـدارک آن،
ن.ک :العاملی 1409 ،هـ 155:تا )167
در این داستان« ،ارینب» که در کمال و جمال ،شهرة زمان خود است ،با فریـب معاویـه،
از همسر خود« ،عبد اهلل بن سالم» ،جدا میشود تا به ازدواج یزید درآید امّا بعـد از حـواد
مختلف ،سرانجام بـا وسـاطت و تـدبیر امـام حسـین(ع) ،دوبـاره بـه همسـر خـود مـیرسـد.
(ن.ک:ابن قتیبه)222-215 :1990 ،
گفتیم که باوجود فضای غمآلود و سرشار از عاطفة حماسه ،شـاعر در ذکـر ایـن مـاجرا
به غزل گریز زده و این قسمت ،تنها بخشی است که به یـک مـاجرای عاشـقانه اشـاره دارد.
عسیلی ،این داستان را بهتفصیل و در  16قصیده و  280بیت آوردهاست .داستان بـا توصـیف
افق زیبای عراق آغاز میگردد:
أفــــقُ العــــراق موشــــحا و مــــذهبا

فکانّمــــا فــــی کـــلّ نــــاح کوکــــب
(عسیلی)77 :1986 ،

(آسمان عراق ،زیبا و طال گون است؛ گویا در هر ناحیهای ،ستارهای میدرخشد).
در ادامه ،شاعر به توصیف «ارینب» میپردازد و ابتـدا ،زیبـایی بـانویی را وصـف مـیکنـد و
نامی از وی نمیبرد و در ابیات بعدی ،از نام این زن زیبا خبر میدهد .این شـیوة بیـان ،یعنـی
اظهار بعد از ابهام ،بر جذابیت شروع داستان میافزاید:
حاـــوراء زاهاااار ُ الجبــــین و َمماا اةٌ

هیفــــاء تحلــــو للعیــــون و تعــــذَب
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خَطَــرَت علــی أرضِ العــراق فزیّنــت

فیـــه الریـــاض و فـــاح عطـــر طیّـــب

(دختری سیهچشم ،رخشانجبین ،میانباریک که برای چشمها ،شیرین و گوارا مینماید ،بـر
سرزمین عراق خرامید و از او ،بوستانها زینت یافت و بوی خوش ،پخش شد).
شاعر عشـق میـان «ارینـب» و همسـرش ،عبـداهلل ،را عشـقی پـاک مـیدانـد کـه یـادآور
عشقهای پاک و افسانهای ادبیات قدیم عرب ،مثل «لیلی و مجنون»« ،جمیل و بثینـه» و غیـره
است .این دو عاشق هماند و مثل دو کبوتر ،در میان شکوفههای بهاری با هم شاد و خرماند:
ویضـــــمّه منهـــــا حنـــــان صـــــادق

والحـــــب فـــــی قلبیهمـــــا یتلهّـــــب

کحمـــامتَین علـــی الغُصـــون تالقتـــا

یتناغمـــــان بکـــ ـلّ لحـــ ـنٍ یطـــــرب

یتعانقـــــان مـــــع الربیـــــع و زاهـــــره

ویضــــمّ حبهمـــــا حنـــــان معشـــــب
(همان)78 :

در ارزیابی این داستان باید گفت که عسیلی ،بهخوبی از عهدة نقل داستان برآمدهاسـت.
وی با استفاده از تشبیهات و استعارات ،وامگرفتن از تصـاویر زیبـا و ابهـام و معماسـازی ،در
افزایش جاذبة داستان کوشیده و ماجرای جالبی را به وجود آوردهاست.
نکته آخر اینکه ،به نظر میرسد شاعر با نقل داستان ارینب ،باوجود ضعف سند ،بهدنبـال
اهداف زیر بودهاست .1« :تلطیف فضای حاکم بر حماسه کـه عمـدتاً بـا درگیـری و جـدال
آمیختهاست؛  .2پیروی از سبک مالحم غربی که بهگونهای از جاذبههای جنسی در البـهالی
اشعار حماسی و جنگاوری بهره میگیرند» (خزعلی)207 :1383 ،؛  .3اهداف معنوی ،یعنـی
پردازش قهرمان اصلی داستان و بیان پستی و نیرنگ شخصیتهای منفی .شـاعر بـا نقـل ایـن
داستان ،به نمونهای از درایت و ایثار امام در مسائل اجتماعی اشارهکـرده و از طـرف دیگـر،
مکر و نیرنگ معاویه و هوسبازی یزید را بهتصویرکشـیدهاسـت و در انتهـای داسـتان ،پیـام
قصه را میگوید:
هــــی َصّاا اةٌ والظلــــم فــــی طیّتهــــا

قـــد بـــانَ و اُجـــرام فـــی صـــفحاتها

بررسی و تحلیل عناصر حماسی در ملحمة کربال

 -5-2حکم
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و مثل

یکی از مواردی که در برخی حماسهها ،مثل شاهنامة فردوسـی ،شـاهد آن هسـتیم ،بیـان
پندها و مواعظ و مفاهیم حکمی است .ایـن پنـدها و مـواعظ ،اغلـب در پایـان داسـتانهـای
شاهان و پهلوانان و هنگام قتل یا مـرگ آنـان و یـا در مـوارد دیگـر بـهکـارمیرود و شـامل
مواردی مثل بیوفایی روزگار ،سرگشتگی در برابر اسرار جهان ،دعوت به خوبیها و تالش
و کوشش و خرد ،مسئلة مرگ و تقدیر میشود (ن.ک :رنجبر166-116، 90-71 :1369 ،و
 /368-322حمیـــدیان /112-108: 1383،یاســـمی)209-203 :؛ بـــرای مثـــال ،در شـــاهنامة
فردوسی ،خواننده به گوهرهای گوناگون حکمـتآمیـزی برمـیخـورد کـه هریـک ،بسـیار
باارزش است؛ مواردی مثل عدالتخواهی ،پرهیز از ظلـم و سـتم بـه مـردم ،دانـشآمـوزی،
دوری از نادانان ،خرسندی و قناعت ،ماندن نام نیک ،تشویق به راسـتی و درسـتی ،پـرورش
روان ،مقاومت در برابر سختیها و( ...برای شواهد شـعری ،ن.ک :علـوی مقـدم-5 :1356 ،
 )46از این نمونههاست:
چــه چیــره شــود بــر دل مــرد رشــک

یکـــی دردمنـــدی بـــود بـــی پزشـــک

دگـــر بـــا خردمنـــد مـــردم نشـــین

کـــه نـــادان نباشـــد بـــر آیـــین دیـــن
(جنابزاده1394،ق )575:

از سوی دیگر ،در اشعاری که شعرای معاصر ،پیرامون واقعة کربال و امـام حسـین (ع) و
یا در الهام از این واقعه سرودهاند ،مفاهیم حکمی و تمثیلی گوناگونی دیدهمیشـود( .ن.ک:
خزعلی ،120-117 :1383 ،الکرکی 183 :1989 ،تا  196و شـیرخانی 174 :1384 ،تـا )177
این حکمتها ،بهمناسبت شرایط و مواضع مختلفی که امام (ع) در جریان قیام بـا آن مواجـه
میشود ،بر زبان و قلم شاعر جاری میگردد و احساس او را بهعنوان یک اصـل پایـدار ،بـه
حافظة تاریخ میسپارد( .خزعلی 1383 ،ش)118 :
اینک به نمونههایی از این مفاهیم حکمی در حماسة عسیلی میپردازیم:
 -1-5-2مرگ و تقدير
شاعر قبل از بیان سـفر امـام (ع) بـه سـمت کـربال ،از قضـا و قـدر مـیگویـد و از اینکـه
چارهای از تقدیر نیست و مرگ ،برای همه محتوم است:
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تجــــری بمــــا ال نرغــــب االقــــدار

والمــــرء لــــیس لــــه بــــذاک قــــرار

تجـــری بنـــا ســـفنُ الحیااام کانّنـــا

فیهــــا دماــــیً و بغیــــر مــــا نختــــار
(عسیلی 197 :1986 ،و )198

(قضا و قدر ،برخالف میل ما ،در جریان است و دراینباره ،آدمی را تدبیری نیسـت .کشـتی
های زندگی ،ما را با خودمی برد ،گویا که ما در آن ،عروسکهایی بیارادهایم).
 -2-5-2ظلم و بیوفايی نزديکان و دوستان:
شاعر در بیان قیام «مسلم» و بیوفایی کوفیان و یارانش نسبت به وی ،میگوید:
یــــا للخیمنااااة مــــا أشــــدش عــــذاباها

فــی الــنفس إن حصــلت مِ ـن ا حبــاب
(همان)177:

(خیانت چقدر دردناک و عذابآور است اگر که از جانب دوستان باشد).
و در جای دیگر ،همین مفهوم را اینگونه بیان میکند:
ســــمُّ العقـــــارب هــــیّن و عالجــــه

ســـهل و فـــی التریـــاق خیـــرُ نجااام ِ

لکنمـــــا خبـــ ـثُ ا قـــــارب قاتـــــل

أعیاـــی الــــدواء و زاد فــــی العلّــــاتِ

(زهر عقرب ،چیزی نیست و درمانش ،آسان است و با پادزهر ،بهآسانی درمان مـیشـود امّـا
پستی و خیانت نزدیکان ،چنان کُشنده است که درمان ندارد و بدتر میگردد).
نظیر این مفهوم را در امثال و اشعار عربـی فـراوان داریـم .از کهـنتـرین نمونـههـا ،شـعر
«طرفه» ،از شاعران جاهلی ،است:
و ظلـــم ذوی القربـــی أشــدُّ مضمضااة

علــی المــرء مِ ـن واقــع الحســام المهنّــد
(زوزنی)93 :2005 ،

 -3-5-2اهداف بزرگ در مقابل اهداف کوچک
شاعر ،بلندمرتبگی امام (ع) و کار خطیر ایشان و نیز بیارزشی ستمگران و جایگـاه آنهـا
را اینگونه بیان میکند:
هـــدف الحســـین و جــدّه هـــو واحــدا

و ّن أهــــــداف الکبــــــار کبــــــار
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و کــذلک أهــداف الطغاام ِ توحــدت

بغیــــاً وأهــــداف الصــــغار صــــغار
(عسیلی)197 :1986 ،

(هدف حسین (ع) و جدّش ،یکسان است ،چراکه اهداف بزرگـان ،بـزرگ اسـت .اهـداف
ستمگران نیز یکسان است و اهداف افراد پست ،بیارزش است).
شاعر در اینجا ،به این مفهوم رایج اشاره میکند که کارهای بزرگ ،از بزرگان سر مـیزنـد
و اهداف کوتهبینان و ستمگران ،پست است .این مفهوم را در شعر «متنبّی» چنین مییابیم:
علــی قــدر أهــل العــزم تــاتی العــزائم

وتـــاتی علـــی قـــدر الکـــرام المکـــارم

و تعظــم فــی عــین الصــغیر صــغارها

و تصـــغرُ فـــی عـــین العظـــیم العظـــائم
(بستانی ،1423،ج )238 :3

 -4-5-2ناسپاسی انسان نسب

با نعمات

انسانها ،قدر نعمتهای الهی را تا زمانی که آنها را از دست ندهند ،نمیدانند؛ همچنـان
که در زمان امام حسین (ع) ،اکثر مردم ،قدر ایشـان را ندانسـتند و از برکـات وجـود فرزنـد
پیغمبر (ص) بیبهره شدند:
ال یعـــرف االنســـانُ َیماااة مـــا غـــال

إلّــــا اذا قــــد حــــار فــــی فقدانــــه

و الصـــبح إن فقـــد الضـــیاءا غـــدا بـــال

معنـــیً و صـــار اللیـــلُ مـــن إخوانـــه
(عسیلی)150 :1986،

 -5-5-2سرش

نیک و بد

شاعر دربار ،خیانت اهل کوفه و چندرویی و تزلزل آراءِ آنها در رفتار با فرستادة حسـین
(ع) میگوید:
انّ العبیـــــــد و ان تَغیّـــــ ـرَ زیُّهـــــــم

والــــدهرُ ألبســــهم جدیــــدا ثیــــابِ،

تبقـــی عبیـــداً و الفعـــال تـــری بهـــا

ســــمش ا فــــاعی او جلــــودا حِرابــــی
(همان)177 :

(اگرچه لباس افراد پست ،تغییر کند و روزگار بـر آنهـا ،جامـة نـو بپوشـاند ،همچنـان پسـت
هستند و کردار آنها ،چون زهر افعی و پوست آفتابپرست است).
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در جای دیگر ،قاتالن امام (ع) ویارانش را ناپاک معرفی مـیکنـد؛ آری ،مگـر مـیشـود از
سنگ سخت ،سبزه بروید؟!
و ا رض إن طابــــت یطیــــب نباتُهــــا

وهــــل الجالمــــد تنبــــت ا عشــــابا
(همان)374 :

و باز می گوید:
والنـــذلُ نـــذل لــــیس یشــــغل بالَـــه

إال منــــــــافع نفســــــــه و مناهــــــــا

واذا رای فـــــوق النِعـــــال دراهمـــــاً

لَحــــسا النعــــالَ و شــــمشها و جناهــــا
(همان)536 :

(آدم پست ،پست است و جز به منافع و آرزوهای خود نمیاندیشد و اگر درهمـی چنـد
بر روی کفش کسی ببیند ،کفش را میلیسد ،میبوید و برمیدارد).
 -6-5-2شخص بیدوس

غريب اس

شاعر از زبان امام (ع) ،خطاب به مادر ایشان ،حضرت زهرا (س) ،میگویـد :کسـی کـه
دور از وطن است ،غریب نیست بلکه غریب ،کسی است که در میان قوم خود ،خـوار شـود
یا بیدوست ماند:
أمّــــاه! ماــــن هجــــر الــــدیارا فانّــــه

لــــیس الغریــ ـبا و لــــو رأی أغرابــــا

انّ الغریــــب ماــــن اســــتکانَ لذلمااااةٍ

فـــــی قومـــــه أو فـــــاراقَ ا حبابـــــا
(همان)133:

البته این مضمون ،برگرفته از سخنان امیر مؤمنـان (ع) اسـت کـه مـیفرماینـد« :فقاد اححبّاةِ
غربةٌ»(نهجالبالغه)569: 1387 ،
 -7-5-2وفادار
شاعر در توصیف حضرت عباس (ع) میگوید:
عرف الوفاءا فکان مِن أصـحابه مـا قـال

إنّ الوفــــاءا مِــــن الرجــــال جمیــــلُ

قــــــوالً ثــــــمّ أخلــــــف وعــــــداه

إنّ الکـــــریم لمـــــا یاقـــــولُ فعـــــول
(همان)340:

بررسی و تحلیل عناصر حماسی در ملحمة کربال

289

(وفاداری را شناخت و اهل آن بود؛ بهراستی که وفاداری ،بیاای انسیان زیساسیت .هیی
سخنی نگفت که به آن عال ندند؛ انسان کایم ها چه را وعده کند ،انلام میدهد).
 -3نتیجاگیر
در بررسی عناصر حماسی «ملحمه کربال» موارد زیر شایان توجه است:
در توصیف نبردها و چگونگی جنگیدن قهرمانان و شهادت ایشان ،وصف ابزار جنگـی و ...
عسیلی ،چنانکه باید ،اوصاف و حواد را نپروردهاست .این ویژگی ،نهتنهـا در مقایسـه بـا
حماسههای معروف جهان بلکه بـا برخـی حماسـههـای معاصـر عـرب ،ماننـد حماسـة «عیـد
الغدیر» از بولس سالمه نیز مشهود است .باوجوداین ،گاه میتوان مشابهتهایی را میـان ایـن
حماسه و شاهنامه که یکی از مشهورترین حماسههای جهـان اسـت ،پیـدا کـرد کـه در مـتن
بهتفصیل بدان اشاره شد.
پیشگویی و خبردادن از غیب ،در اساطیر و داستانهای حماسی جهان ،امـری رایـج اسـت و
هیچیک از حماسههای طبیعی و ملّی را از آن خالی نمییابیم .در حماسة موردنظر نیز مـا بـا
«پیشگویی و خبر از آینده» برخورد مـیکنـیم؛ بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن اخبـار غیبـی ،ماننـد
حماسههای جهان ،برخاسـته از اسـطوره و داسـتان نیسـت و از رهگـذر عقایـد دینـی توجیـه
میشود و شاعر به گونهای زیبا و شاعرانه ،آنها را بهتصویرکشیدهاست.
در منظومههای حماسی جهان ،آثار عشق و افکار غنایی ،بسیار دیدهمیشـود و داسـتانهـای
عاشقانه ،از شکوه خاصی برخوردار است .در حماسة عسیلی نیز مـا شـاهد داسـتانی عاشـقانه
هستیم که شاعر به آن پروبال میدهد و سعی دارد که با نقل آن ،از حزن و اندوه حـاکم بـر
حماسه بکاهد و تنوعی در روند سلسلهوار اشعار ایجاد کند.
ازجمله مواردی که در حماسههای جهان مطرح است ،وجود پند و اندرز و مفـاهیم حکمـی
است .این جنبه ،در اثر عسیلی نیز مشاهده میشود و وی حکمتهای فراوانی را در البـهالی
اشعار خود و بهمناسبتهای مختلف ،گنجانده که بر جذابیت و غنای اثر او افزودهاست.
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