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 مقدمه

 یالدیم9121از شاعران معاصر لبنان است که در سال  (م9111-9121) سیلیسعید الع

وی دوران خردسالی  .به دنیا آمد« رشاف»به نام لبنان در یکی از روستاهای جبل عامل 

را در همین روستا سپری کرد و در هفت سالگی از جانب پدر به مکتب خانه فرستاده 

از  عسیلی. بپردازد (ریاضیات)یری حساب یادگشد تا به فراگیری قرآن و تمرین خط و 

دیوان شعرای بزرگ امثال متنبّی و شریف رضی  ةو مطالع ، ادبیاتهمان کودکی به شعر

شور و اشتیاق وی به مطالعه چنان بود که به علّت وضعیت ناگوار اقتصادی و . پرداخت

وباره به را اجاره کند و بعد از خواندن د ها کتاببرخی  شد یممعیشتی گاه مجبور 

خدادادی، طبیعت و محیط سبز و  ةعالوه بر این شور و قریح 9.صاحب آن برگرداند

 جایی که به قول خود شاعر. خرم جنوب لبنان نیز در شکوفایی این قریحه بی تأثیر نبود

 (91، ص م9192عسیلی، ال) «یابیشاعر یا ادیبی را می ،زیتون آن ةزیر هر سنگ و شاخ»

وارد  9119 سال شرایط سخت معیشتی در ةدر نتیج ،شدن کودکیبعد از سپری 

وی مدّت . شد و به ناچار از سرایش شعر به صورت رسمی دست کشید انتظامینیروی 

برخی  ،در این مدّت به صورت پراکندهکه  سال در نیروی انتظامی خدمت کرد 06

-میمنتشر « رالحزینالشاع» اشعار خود را در مجالت ادبی و محلی لبنان با نام مستعار

 «لشاعرالحزینا» بعد از بازنشستگی، اولین اثر خود یعنی دیوان شعرش را با عنوان .کرد

و به دنبال آن به پیشنهاد یکی از دوستان به سرودن  کردمنتشر  یالدیم9191 سال در

 حماسةپرداخت و چهار ( ع)در مورد تاریخ اسالم و زندگانی اهل بیت 2هاییحماسه

 ( 0-1 همان، ص)  .حجم پدید آوردعظیم و پر

آثار  ،های آخر عمر و بعد از بازنشستگی به تألیف روی آوردبا این که عسیلی در دهه

 :نسبتاً پر حجمی را پدید آورد که به قرار زیر است

در مورد زندگی  یشعر حماسة)النور  مولدُ -2(.دیوان شعر)الحزین  الشاعرُ -9

 حماسة)و الحسن  علیّ -1(.شعری ةحماس)الرسول  ابوطالب کفیلُ -0( (.ص)پیامبر
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 ومضاتٌ-9.واإلسالم الجاهلیة يف العربیة ةالفروسی -0(.شعری حماسة)کربالء  -1(.شعری

 .حیاته و شعره يالزبیدکرب  يمعد عمرو بن -9.فی تراجم علماء لبنان عاملیّة

 کربالء حماسۀ

در سال  آن را شاعر عسیلی است که منظومة حماسیچهارمین  ءحماسة کربال

قصیده تشکیل  222از  حماسهاین . کرددر بیش از شش هزار بیت منتشر  یالدیم9190

 هـ 09سال )شهادت  ةد تا لحظلّاز ابتدای تو( ع)دالشهداء زندگانی سیّ ،آن و موضوعشده 

 از جنبه های گوناگون از آنجایی که حجم این حماسه زیاد است و .استدر کربالء  (ق.

امکان تا حد  بر آنست در این مقاله سعی ،آن را مورد بررسی و تحقیق قرار داد توانمی

، چرا که در بررسی هر اثر ادبی، این عناصر پرداخته شوداین حماسه « عناصر ادبی»به 

 .ارزیابی اثر ممکن نیست  ،از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بدون در نظر گرفتن آنها

 عناصر ادبی در حماسۀ کربالء

معانی -0خیال  -2عاطفه  -9 :ادبی از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است ةهر گون

این عناصر ضروری  بنابراین در هر نوعی از انواع ادبی وجود. اسلوب -1ها و اندیشه

 .ثر متفاوت استابا توّجه به طبیعت آن  عناصرمیزان این  ،اگر چه در هر اثری ؛است

و بقیه، عناصر  گردد یمبه لفظ بر « اسلوب» ین عناصر،ا انیاز م . (19م، ص9192عتیق، )

 .معنوی هستند

 عاطفه.  9

 ،ایحادثه اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویدادِ ،منظور از عاطفه

خواهد که با وی در این احساس و از خواننده یا شنونده می کند یمدر خویش احساس 

عاطفة حسد،  تواند یماین عاطفه  (21ش،ص9099، شفیعی کدکنی) .شرکت داشته باشد

 (990-19م، ص9192عتیق، : نک).خشم،انتقام، عشق،احترام، ترس، اندوه و غیره باشد

دینی اندوهناک است که از ارادت سرشار و بی حدّ  ةعاطف ،حماسة کربالءعاطفه در 

 ،مان ابتداشاعر از ه. ردیگ یمشمه سرچ( ع)حسین امام بویژهشاعر به خاندان وحی و 
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 اشحماسه و در جای جایِ کند یمو قهرمانان آن برقرار  حماسهعاطفی با  ةرابط

این  ةیدقصدر نخستین . سازدمی پدیدارکربالء  ةنسبت به واقعرا  احساس سرشار خود

 خویشتن غم و اندوه گوید ومیسخن یزان و غم و اندوه خود شاعر از اشک ر ،منظومه

 انگارد یمهیچ  کربالان در مقابل مصائب قهرم را

 قـاطبـةً الکـونِ ـراحِجِ وأیـنَ کّلُ

 هاتَخوَإی و عَرم صَهُ ها وَینِبَ أتْرَ

 

 کَّلُها الَثََـَزَََلمّا هَینبَ َزَ رحِمِن جُ 

 ّلُمِنهَیَ یثِما کالغَیّلُ الّدِتلی و سَقَ
   (61م ، ص6891العسیلی،)                    

را آنگاه که غم از دست دادن فرزندانش وی ! و زخم دل زینب کجا ! عالم کجا یها زخمتمام »

را کشته وبر زمین افتاده دید در حالی که سیل خون  و برادرانشپسران . شدّت تکان داد به

 «.مانند باران جاری بود

احساس حزن و اندوه شاعر چنان بر حماسه سایه افکنده که حتّی در لحظات شادی، 

، در میان شادی، (ع)ضلحضرت ابوالفوالدت  ةدر لحظ مثالبرای  .نیز محسوس است

 :گویدمی سخن دارد شهادت حضرت و از غم و اندوه نهانی که ریشه در آینده

 نـار الّسَـشَفانتَ عبانَتَ فی شَلْأقبَ

 هِی بِّسرَی فَغـَالوَ رةُیـدَحَ آکَرَ وَ

 

 النُوّارُ مَبـّسَی و تَجـَا الّدُحَو مَ 

 تارُسِ ونِجالشُ ـنَمِ علیـهِ حٌـرَفَ
 (294م، ص6891العُّسیلی،)                    

لب به ها شد و تاریکی رفت و شکوفه نورانیهمه جا  ،شعبان زاده شدی و با آمدنت هدر ما » 

 سروری که هاله ای از غم شادی و ،تو را دید و با دیدنت ،میدان نبرد و حیدرِ .خنده گشودند

 «.به وی دست داد ،گرفته بود فرا آن را

 یها تیشخصتا در سراسر حماسه، هنگام ذکر  سازد یم ناچارشاعر را  ،این عاطفه

 درازابه شدّت به وصف و مدح یا هجو بپردازد و سخن را به  ،محبوب یا منفور

 .بکشاند

وی برای تلطیف اشعار  ،بجز توصیف صحنه های عاطفی و حزن انگیز ،عالوه بر این

از دلی که از غصه . گویداز احساس تلخ خویش سخن می ،مواقعخویش در بسیاری از 
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جوید که از زندان چشم، خود را رهایی گوید و از اشکش مدد میمی سخن ،آب شده

  (929ش، ص9090، خزعلی)  :بخشد و مژگانش را به خون خضاب نماید

 ينینـحَو  يوعَتـلَبـِؤادُ الفـُ ذابَ
 يف نتِأوعُ و مُد نـاً یاجْسِ کفیکِیَ
 کاالـبُ ّفُ مـِنَخِتَ يأحـزانعـّلَ لَفَ

 

 يشُجُونـ وَ يجـواعِلَ بُثُأفَلِمَن  
 المَّسجُونِ ائـرِالطّ بیـهُشَ ينیْعَ

 ـحَزونِالـمَ سیـلةُوَکاءَ الـبـُ اِنَ
   (244صم، 6891عُّسیلی، ال)                   

این که در  ها اشکای  .را باز گویمپس برای که غم و اندوهم  ،قلبم از اندوه و ناله ذوب شد»

چرا  ؛کم گردد میها اندوه ،شاید که با گریه !شما را بس ،دیستهزندانی  ایهپرند چونانچشمم 

 «.فرد محزون است ةتنها چار ،که گریه

حماسه و دالوری، پند  همچوندر جاهایی نیز عواطف دیگر  ،در کنار این حزن و اندوه

امّا تنوّع این  .شودو با لفظ و آهنگ هماهنگ می ردیگ یماوج  ،شادی و و حکمت

برای نمونه به ابیات . بسیار کمتر است ،عواطف در مقایسه با رنگ حزن و اندوه شعر

د که چگونه روح حماسه با الفاظ هماهنگ شده و تصویری زیبا خلق کرده یزیر بنگر

 :است

 دَ قائـالًرَـغْزَ ه وبِ یّفُ صـاحَو الّسَ

 ــهُـأنَکَ َزالِی النـِلـَإ يُــمِالکَ بَهَ

 همّقَ فـی أصالبِؤسَ و دَـّقَ الروّشَ

 

 يقِرابـتُ مْئِسَ ّدقَ يإنـّفَم ـّدِقْأ 
 لــَزالُارَ أو زِـرکَـانُ نـارٍ ثـَبُ

 طَمحّد تُالمِالجَ ه صُـمُاً بـِحـَرُمْ
 (479/ 422/ 678ش، صص6891العُّسیلی،)

[ عباس/ ] من از این نیام ملول گشتم چرا که!حمله کن  :فریاد زدکنان تیغ در برابر وی هلهله»

سرها . / است یا لرزه نیزمچنانکه گویا آتشفشان یا  ،نبرد شتافت میدان شجاع و مسلح به سوی

خرد  ،آن ةضرب ازکرد که صخره های سخت  فرو نیزه ای را دشمنان را شکافت و در پشت

 «.شود یم
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 خیال.0

 ةرای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، یا شیوکوشش ذهنی انسان است ب ،خیال

لذا اگر از شعر مؤثر و دل . تصرّف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیّات مادّی و معنوی

ل بخیالی آن را بگیریم جز سخنی ساده و عادی که از زبان همه کس قا ةجنب ،انگیزی

 ر شعر دو نوع خیالد (1و2ش، ص9090شفیعی کدکنی، ) .ماندشنیدن است، چیزی باقی نمی

مثل  .که تقریباً از عدم آفریده شده است »ف رتوان فرض کرد و یکی تخیّل صمی را

و موجودات وهمی و اسطوره های  اند بوده مند بهرهابتدائی از آن  یها ملتتخیّلی که 

های این موجودات از نمونه (919ش، ص 9091مندور،) «نمودند یمرا تخیّل  العاده خارق

در برابر این تخیّل،  .و غیره اشاره کرد ، سیمرغبالدار ، اسبِ اژدها ،به غول توان یم

، کنایه، تمیثل، مجاز،  تشبیه، استعاره مانندکه شامل مواردی . تخیّل بالغی وجود دارد

 .شود یممبالغه و غیره 

این نوع تخیّل به چشم  ،ف باید گفت که در این حماسهردر خصوص تخیّل ص

 احیاءکه به قصد مردم  نپیشوایی است از میاقهرمان آن  ،سواز یک  زیرا ؛خورد ینم

 ةدیگر بستر حوادث و رُخدادها نیز مشخص است و جامع سویدین قیام کرده و از 

. گیرددر بر می جریه 09تا شهادت ایشان در سال ( ع)ناسالمی را از تولّد امام حسی

یا افراد غیرعادی مواجهیم و نه  نه با موجودات عجیب و غریب و ،بنابراین در حماسه

را برای  ییها تیموقع ،البته شاعر در حدّ خود .ای از ابهام قرار داردزمان و مکان در هاله

خللی  ،توانسته بدون اینکه به اصل داستان و حوادثپروراندن خیال داشته است و می

، توصیف  حضرتاخبار جبرئیل در مورد شهادت  .را بپروراند ها جنبهبرخی  ،وارد آید

به کمک امام  در کربالء جبرئیل و یا فرشتگان در لحظة تولّد امام، تصویر جنّیانی که

از  به آنها و مسائلی دیگر، توسط امام جایگاه اصحاب در بهشت نشان دادناند، آمده

امّا . الهام بخش شاعر در پروراندن خیال شعری باشد توانسته یممواردی است که  جمله

بر عکس  .به این موارد توجهی نکرده و یا به سرعت از آنها عبور کرده استعسیلی یا 

، و از تشبیه و استعاره استفاده نموده ، بسیارخیال بالغیصور خیال نوع اوّل، عسیلی از 

. سود جسته است مبالغه و برخی صنایع بالغی دیگری که در غنای تخیّل مؤثرند، کنایه،
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 ة شاعریال یعنی تشبیه ،استعاره و کنایه در حماسدر ادامه نگاهی به صور اصلی خ

 .  داریم

 تشبیه . -0

از تشبیه بهره برده  مقصود خویش بیان بهترعسیلی در جای جای حماسه برای 

ها، وی در بیان دالوری. اندغالب ابیات دارای تشبیه ،است به طوری که در برخی قصائد

انواع تشبیهات مفرد، مرکب، حسی،  ، ازها غمظاهری و باطنی، مصائب و  یها یژگیو

اند و گاه همان مفاهیم این تشبیهات گاه زیبا و بدیع. کند یمعقلی، جمع و غیره استفاده 

 ،برای مثال یکی از تشبیهات زیبا و بدیع. شوند یمای و رایج در ادبیات را شامل کلیشه

 :کند یمشهادت اصحاب را این گونه بیان  ،جایی است که شاعر

 مِباتٍ بالدَخضِتَربال مُکَ يف                يرتمِتَریا ن الثّجومِ مِالنُرهَزُ
 (116م، ص9190العُسیلی،)

 «.افتندبر زمین می خون آلود در سرزمین کربال ،ستارگان درخشان از ثریا »

و با وجود  اند شدهتشبیه پیکرهای خون آلود اصحاب به ستارگانی که به خون رنگین 

 . استتصویری زیبا و بدیع  ،اندش باز نایستادهاز درخشاین 

 : آوردمی (ع)شاعر در توصیف حضرت عباس ،در جای دیگر

 المةٌعَ جودِالّسُ نَمِ بینِجَللی او عَ

 رٍنبَعَ نْمِ قطةٌنُ يَهفکأنّما 

 

 اللُونّقٌ و جَرَ ّدِعبُالتَ نَو مِ 

 تْ أو خالُقَرٍ أشرَّدْبَ ّدِّخَ يف
 (829م،ص 6891ی،لعُّسیلا)             

گویا که اثر ./ نقش بسته است ،و شکوه و جاللی از عبادات ، نشانی از سجود،بر پیشانی وی »

 «.ماهی تابان قرار دارد ةکه بر گون عنبر استخالی از  نقطه یا ،سجود بر پیشانی وی

 شود یمسیاه بر روی گل تشبیه  هخال محبوب به نقط ،معموالً در ادبیات کالسیک

شاعر اثر سجود بر پیشانی . دیگر کرده است ای ر این جا شاعر از آن استفادها دامّ

بدیع  تشبیهی نقطه ای عنبر بر روی ماه تابان تشبیه کرده که در نوع خود هحضرت را ب

 . و ابتکاریست
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 : آورد یم (ع)و باز در توصیف حضرت

 خالّدٌ کَجّدِمَ کرُو ذِ اللُالضَ يفنيَ

 یحالضُ نورُ همُضُیَ حینَ رِجْکالفَ

 

 ه اإلسالمُمُضُیَ صورِالعُ رَبْعَ 

 کمامُه األمُضُتَ حینَ دُرْو الوَ
 (885م، ص6891العُّسیلی،)                  

 بر در جاویدان است و اسالم آن را ،تاریخ ةو یاد مجد تو در گستر رود یماز میان  ها یگمراه»

و یا گل آنگاه که   کشد یمرا در آغوش  او یکه نور صبحگاه آن گاهدم مانند سپیده ردیگ یم

 «.گیردکاسة گل آنرا در بر می

به درخشش سپیده دم «  در اسالم( ع)جاودانگی و مجد و عظمت عباس  ،بقاء »تشبیه 

 . است بدیعتصویری نو و  ،ها گلبرگدر بامداد و قرار گرفتن گل درون 

و آنها را از حالت معمولی و  دیزااف یممعموالً یکی از مواردی که بر زیبایی تشبیهات 

عسیلی  .0فراوان و تشبیه مقلوب است یها به مشبهکند، استفاده از دور می پا افتادهپیش

 :از این هنر به خوبی استفاده کرده است

 اآلسِ هرِزَ فحُرودِ و نَالوُ عطرُ

 ذیو الشَ نهُمِ حاتُالنفَ و  ّسکُو المِ

 الالحُ طابَ ها و الرُنظَمَ ذَلَ ما...

 هاهوِزَ حاسنَتْ مَذَا إذا أخَإلّ

 

 ،األغراسِ فحةُنَو  و اإلخضرارُ 

 ،األعراسِ ةُرحَفَو  مینُو الیاسَ

 ،دناسِرَتْ من األِهُطَفیها و ال 

 العبّاسِ ةِطلعَو جمالَها مِن 
                             (297م، ص6891العُّسیلی،)               

 یاسمن و گلمشک ، بوی خوش گل یاس ، سرسبزی ، شمیم گیاهان و عطر گلها ، رایحة» 

مگر  شوند ینمها پاک از آلودگی گردند وزیبا نمی ورا لذّتی نیست  ها یعروس طرب و شادی

 «.وام گیرند ( ع)های خود را از رخسار عباس وقتی که زیبایی

، شمیم ها گلر عطمظاهر طبیعی زیبایی و لطافت را چون  ،شاعرشود که مالحظه می

نام برده و در نهایت با ... و مشک، یاسمن ةدرختان، رایح طراوتیاس، سر سبزی و 

 این تشبیه. داندمی( ع)زیبایی تمام اینها را وام گرفته از رخسار عباس ،تعبیری شاعرانه

موارد ذکر شده که خود مظهر زیبایی و  کهچرا  ؛در حقیقت نوعی تشبیه مقلوب است
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 ةحال آن که در حالت عادی چهر. هستند( ع)شبیه چهره عباس اندبیطراوت و شادا

 .گرددتشبیه می... زیبا به گل و

 تشبیه جمع ،نقش بسزایی دارد ،دیگر مواردی که در زیبایی و تأثیرگذاری تصاویراز 

ها عسیلی از این گونه تشبیه. دکه مشبه به در آن متعدد باش گویند را تشبیهی آن و .است

  :است کردهفاده نیز است

 لزالُنارٍ ثارَ أوْ زِ رکانُبُ          هُأنَکَ زالِلی النِإ يُمالکَ هَبَ
 (011م، ص9190العُسیلی،)             

 .به یعنی آتشفشان و زلزله تشبیه شده است به دو مشبه( ع)عباس  ،در این بیت

از تشبیهات معقول  ،هاعالوه بر این عسیلی در بیان حاالت و به تصویر کشیدن صحنه

تشبیه مرکب تشبیهی  .فراوان برده است ةبهر تشبیه مرکب و تمثیلبه محسوس و نیز 

و در . آن دو، مرکب از چند صورت باشدهر دو یا یکی از  مشبه بهمشبه و است که 

 در این مجال به بیان چند .وصفی برگرفته از چند چیز است ،تشبیه تمثیل نیز وجه شبه

 :میپرداز یمین گونه تشبیهات در حماسة کربالء نمونه از ا

   ّد ماعَبَ ّسلمِمُ رِّسِبِ بیثُالخَ باحَ.6

 تَهإنْ أودَعْ ربالُه الغَو کأنَ

 هُو لونُ ینِّسَحُللِ راحاًجِ أواو ر.4
 

 ماتِرُلی الحُناً عَمِؤتَمُ ّد کانَقَ 

 مِن عرَی الفَجَواتِ ّساقطُتَ ماءً

 ُیضاءبَ ردةٌوَ وتْهُحَ مرٌجَ
 

 (849ص/698م، ص6891العُّسیلی،)   
گویا که وی  ؛پست بعد از آن که محرم اسرار مسلم شده بود ، راز وی را فاش کرد آن انسان.9»

را بر  ییها زخم .2./زدیر یمی آن فرو غربالی است که اگر آبی را در آن قرار دهی از روزنه ها

 «.گرفته باشد انیدر مرا  سپید آن که گلی مانست یمپیکر حسین دیدند که رنگ آن اخگری را 

ای حسی و ملموس مثال زده تا نمونه ،شاعر برای یک مفهوم عقلی ،در دو بیت اول 

فرد پستی است که راز نگه دار  ،مشبه. کالمش بهتر و بیشتر در ذهن خواننده جای گیرد

ف در مثال دوم نیز در یک طر. آبو است  ، مرکب از هیئت غربالبه نیست و مشبه

و در طرف دیگر اخگری سرخ بر روی گلی (  ع)زخم خونین و بدن پاک امام  ،تشبیه

 .سپید قرار دارد
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در منکر وجود تشبیهات رایج و تقلیدی  توان ینماق، در کنار این تشبیهات بدیع و خلّ

تشبیه عشق  و به ماه و خورشید هبه تشبیه چهر توان یم، برای مثال شدحماسة کربالء 

 : اشاره کرد شدید به آتش

 هُکأنَ ینِّسَالحُ جهُا وَینهِمِن بَ.6

 شاالحَ في لغّلَغَتَ شّقٌه عِو أصابَ.4

 

 والکاً و أناراّدرٌ أضاءَ حَبَ 

 لهبُیه و تَحَجانِ ّقُحرِتُ ارِالنّکَ
 (19ص/ 03صم، 6891العُسیلی،)        

به عشقی  .2 /کند یمرا روشن  ها یکیتارگویا ماهی است که ( ع)چهرة حسین  ،ازمیان آنها .9»

 «.مبتال شد که به اندرونش راه یافت و چونان آتش پهلوهایش را سوزاند

  و تشخیصاستعاره .0-0

، وجه شـبه و ادات آن حـذف شـده    تشبیه تشبیهی است که یکی از طرفین ،استعاره

در . آیـد به اعتبار ذکر هر یک از طرفین بـه دو صـورت مُصـرّحه و مَکنیـه مـی      کهباشد 

و در ( استعاره از اشک ،لؤلؤ)بَکَت لؤلؤاً رَطباً : به باقی است مانندمشبه ،ة مصرحهاستعار

از  ،اسـتعاره . 1(ابر به انسـان  تشبیه) حابةُالسّ بَکت: ماند ماننداستعارة مکنیه مشبه باقی می

ابزار تخییل و به اصطالح ابزار نقاشی کالم است که زبـان شـعری را بسـیار     نیکارآمدتر

کند و شنونده را از حالت عادی کالم به اوج اندیشه هـای باریـک و   رساتر می تر وقوی

علـوی  ). صورت خیال و کشف شاعرانه است نیتر یعالکشاند و از این جهت عاطفی می

 (999ش، ص 9091مقدم و اشرف زاده، 

و در بالغت قدیم عرب  استگرچه اصطالح تشخیص، اصطالحی نو در حوزة بالغت ا

به  یا مستعار منهِ ای است که  مشبه، اما همان استعاره1ذکر نشده است به این عنوان

محذوف آن انسان و به قولی دیگر جاندار باشد، که در بالغت قدیم به استعارة مکنیه یا 

کند این عقیده را تأیید می ،جستجو در کتابهای بالغت» و . است بوده بالکنایه معروف

شفیعی کدکنی، )« .استیه مثالهایی در حوزة تشخیص که همواره مثالهای استعارة مکن

چرا که به  ،دیآ یمصور بیانی به حساب  نیباتریزاز » تشخیص (910ش، ص9090

و امور معنوی را به صورت  بخشد یمجمادات تشخّص و تجسّد و زندگی و حرکت 

 ،دامنة تشخیص( 209و 209ش، ص9099فاضلی ، . )«کشد یمزنده و ملموس به تصویر 
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های اغلب کارتون .آن در هنر بسیار وسیع است ود به ادبیات نیست بلکه دامنةمحد

ی علو). استهای عروسکی نیز از همین نوع هنری بنیاد گرفته بر تشخیص است و بازی

 (921ش، ص9091مقدم و اشرف زاده، 
در وی . است کردهاستفاده  فراوان عُسیلی در حماسة کربال از استعاره و تشخیص

 مثل ییها دهیپد ،ها و شجاعت افراد و نیز تصویر غم و اندوه حادثهالوریتوصیف د

را برای توصیف قهرمانان خود استعاره  ...و شیر ،  دگردبادریا ، آتشفشان ، کوه، 

  : نظر هستنداستعاره از قهرمان مورد  «عاصفات»و  «برکان» ؛ مثال در ابیات زیر آورد یم

 فى اإلعصارِ یحِالرِ أو عاصفاتُ       ضمارِالمِ يف نارٍ هاجَ رکانُبُ
 (854 م، ص6891العُّسیلی،)                                                       

  .«فوران کرده؟ یا گردبادی وزیدن گرفته است  ،آتشفشانی در میدان»

بخشد و شجاعت ، حماسه، شادی یا وی گاه اشیاء بی جان را جان می ،از طرف دیگر

در  به عنوان مثال .سازد یمکند و آنها را با خویش همنوا ندوه را از زبان آنها بیان میا

بر مسلم  تابانه یبکه  آورد یموی را به حرف در  بیان شجاعت مسلم بن عقیل، شمشیرِ

 : زندنهیب می

 يقِراب د سئمتُقَ فانّيقدِمْ أ     به و زَغرَد قائالً  صاحَ یفُوالسَ
 (79 همان،ص )                                   

 «.ملول گشتم که من از این نیام، !حمله کن: کنان فریاد زدتیغ در برابر وی هلهله»

 : طلبد یمو خون دشمن را  کند یمشمشیر عباس از تشنگی شکوه  ،در جای دیگر

 مارای أعْدَقاه مِن العِسَ ،اًشطَعَ      هِفِّکَلِ قیلُالصَ یفُکا السّو اذا شَ
  (119همان، ص )     

آن را از جانهای دشمنان  ،کردهر گاه که شمشیر جال یافته از تشنگی در دستانش شکوه می»

 «.ساخت یمسیراب 

 : گرید، میکرده یمهمان است که آشکارا از فراق دستی که آن را حمل  ،این شمشیر

 صامُمْها صَراقِفِ جّلِأی لِبکَفَ           ةًیلغِ ّدِنَهَالمُبِ کَمینَعوا یَطَقَ
 (865همان، ص )             
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 «.لذا از فراق آن شمشیر گریست ،ناجوانمردانه دست راستت را با شمشیر هندی قطع کردند»

 : کند یمچنین شکوه ( ع)اسب امام  ،در جای دیگر

 أصعبُ صیبةُالمُو  عبٌصَ یتْمُو الُ             يفارسمقتّلِ  بعّدَ فأنا الیتیمُ
 (300، ص همان)                                                                       

 «.استآن  از ترمن یتیمم و یتیمی سخت است و این حادثه سخت ،از مرگ سوارم پس»

در  این حماسه ذکر را  نمونه های دیگری از تشخیص ،در این جا برای تکمیل بحث

 :کنیممی

 تْرَبَو کَ جومِلنُا هرُزُ تَصَو تراقَ

 ٌةمعدَ ّدِهنَالمُ نَمِ لیهِرت عَو جَ
 ةٌواحَ هّدٍجُ عّدِن بَله مَِ تْالحَ

 هافونِجُ ّلَکُ البیّدِ مالُرِ حتْتَفَ
 

  هاللُ اءِمّل بالّسَلَهَو  اًحفَرَ 

 سمرُاألَ مهريُالسَ ی و ناحَرَحَ

 مُبّسَّتَمُ کٌفیها ضاحِ و الماءُ

 باحُیُ ینِّسَالحُ بطِن الّسَّمِ ّدمٍلِ
      

 (292/287/688/841همان، صص) 
و ستارگان درخشان به رقص در آمدند و از شادی تکبیر گفتند و ماه در آسمان لب به تهلیل »

بعد از ./ اشکی سوزان بر وی ریخت و نیزة گندمگون ناله سر داد ،از شمشیر هندی./ گشود

 یها شن./ زد یمدر آن لبخند  ،د که آببر وی پدیدار ش و بارورتالش زیاد ، سرزمینی سبز 

ریختنش را حالل شمرده  ،که مردمان( ع)هاشان را گشودند برای خون حسین صحرا پلک

 «.بودند

 کنایه .2-0

. برد و اوصاف افراد ، عسیلی از کنایه بسیار بهره می ها یژگیودر به تصویر کشیدن 

کند که آنها را این گونه بیان می « مسلم بن عقیل» وی نفاق و پستی یاران  ،برای مثال

  :و پیشة آنها ننگ و نیرنگ است اند دهینوشاز پستان مادر  ،همراه با شیر نفاق و تملّق را

 عتْینَأف لیبِع الحَفاّقَ مَعوا النِرَضَ

                                       ةٍدقَبِ نوهُنٌ أتقَو العارُ فَ
 

 ثّداءِؤماً مِن األه لُأثمارُ 

 نِ الحِرباءِتلوُا کَنوُوَتلَفَ
                

 

 (671م،ص 6891العّسیلی،) 
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های پستی آن اکنون رسیده و به بار  میوه که.اینان همراه با شیر، نفاق را از پستان مادر نوشیدند»

مثل آفتاب پرست رنگ  و اند گرفتههنری است که به خوبی آن را فرا  ،و ننگ./ نشسته است

 «.نندک یمعوض 

یعنی به جای ذکر مستقیم . شودکنایه از نسبت گفته می ،به این گونه کنایه در بالغت

  .اوصاف یک شیء یا فرد، آن اوصاف را به صورت غیر مستقیم به او نسبت دهیم
 (061و 061ش، ص 9091الهاشمی، )

 : کنددر جای دیگر هرزگی و باده خواری یزید را چنین بیان می

 قودُه العنُوفِجَ يفه           کأساً بکَی عندَ يساوِتُاکبرُ ال  اهللُ
(961همان،ص)  

 « .اهلل اکبر نزد وی به اندازة جامی که خوشة انگور در آن گریسته ارزش ندارد» 

انگور در آن گریه کرده است و  ةدر این جا شاعر به جای جام باده گفته جامی که خوش

 .استعاره و کنایه را با هم آمیخته است

 :دهد نسبت می( ع)پاکی و عزت را این گونه به امام  ،شاعر ،در دیگر جای

 حرٌ حولَه وعُبابُبَ َزُوالعِ           طريقةً  لیهِإ عرفْلُ لم یَوالذُ
(654همان،)  

 «.دریا و موجی بر گرد وی است، و بزرگی عزت و. شناسد ینموذلت راهی به سوی وی »

 :دیگو یمو در جای دیگر 

 أبطالُ سٌأشاوِ نوفِشمُ األ         هم   لُو کُ الحُسینَ المُهَجِبِ فدونَیَ
  (000م،ص 9190العسیلی،)                     

  «.جانهای خویش را فدای حسین می کنند و همگی افرادی شریف، بی باک ودالورند»

جاعت کنایه از نجابت، ش ،(شوس)تعبیر کشیدگی بینی و بلند کردن سر ازروی غرور  

 . استو بی باکی در نبرد 

 معانی. 3

و تأمالتی هستند که از یک سو با خرد و منطق ما سر  ها شهیانددر کنار عواطف، 

، ش371 شفیعی کدکنی ، ). بعضی از انواع شعر هستند ةکار دارند و از سوی دیگر زمین
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را بیان  و محتوا و مضمونی است که ادیب آن ها شهیاندهمین  ،مقصود از معنی (01ص 

تواند به صورت مسائلی اندیشه در شعر می (.996، ص2 ، جم9110،  التونجی) کندمی

چنان  ،آشکار باشد که در میان اجزاء کالم پراکنده شده ییها حکمتفلسفی و پندها و 

ای نهان در پس تصاویر باشد که یا آن که اندیشه شود یممالحظه « متنبّی»که در شعر 

 (922 ص ش،9099 غریّب،) .مل آن را استنتاج کندخواننده بعد از تأ

و اصحاب ( ع)و اهل بیت ( ع)بیان زندگی امام حسین ،هدف شاعر در این حماسه

و در  کشد یمشاعر زندگی امام را از تولّد تا لحظة شهادت به تصویر . حضرت است

 تمام حوادث، سفرها، دیدارهای امام با اشخاص مختلف، شهادت تک تک ،این میان

حوادث  تا سعی نموده عسیلی ،بیان ةاز نظر شیو .کند یمیاران و اهل بیتش را بیان 

 برخی وی در. بیان کند رواریزنجتاریخی و به صورت  یها تیواقعداستان را مطابق با 

این اگر مجبور شده، برای بیان و تفهیم اشعار، از زیرنویس استفاده کند که  جاها

گر چه در این اثر ا .دینما یمو نامفهوم گ گناشعار  ،موارد در بسیاری ازنباشد  ها هیحاش

خود را در این چارچوب  ،امّا شاعر ،به نقل روایات تاریخی توّجه بسیار شده است

از بعد تاریخی و روایی حادثه به سرعت عبور  کند یماو تالش . محصور ننموده است

جدانی و احساسی حادثه را به های وها و جنبهییتوصیفی و خطابی، زیبا ةکند و با شیو

لذا شاعر در بسیاری از موارد از نقل به مضمون استفاده کرده است . خواننده منتقل کند

-هّلأ ةملحم»هایی مثل و در عوض بار عاطفی اثر را افزون ساخته، بر خالف حماسه

رخی که با توّجه به ب 9«يانطاک»  از « (ع)يعلمام إلا ةملحم»یا  0«فرطوسی»از « بیتال

 .اند افتهیروایی و تاریخ منظوم  ةعوامل، جنب

 :میآور یمفرطوسی  حماسةاین حماسه و  ازنمونه ای را  ،برای نشان دادن این شیوه

و وداع با آن حضرت و رؤیای امام  (ص)ربر سر مزار پیامب( ع)رفتن امام حسین بیانِدر 

را از فساد جامعه و  بیت اوّل 92شاعر  ، آورد یمبیت  92در آن جا، عُسیلی حدود 

 : دیگو یمنومیدی مردم و بی بند و باری یزید 

 ـاللِوضَ ـوايـةٍغِ ضیـعُ بینَو تَ  اإلجـاللِ هـالـةُـّفُ کّسَتُأَ عَجَبـاً
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 مِن ودُعو یَ ـهُلَظِ طُّسُبـْیَ فـرُو الکُ

 

 يالبـالِ القّدیـمِ نَمـِ فاةِالـرُ یـنِبَ
 (641، صم6891العُّسیلی،)                   

و کفر /  .شود یمتباه  ،گمراهی میان در وگراید آیا شکوه و بزرگی به کسوف می! شگفتا »

 «.گرددمی ازقدیمی دوباره ب واستخوانهای پوسیده میان  زا و گستردرا می اش هیسا

با جدّش و شکایت از مردم و تنهایی ( ع)بیت را به درد دل امام  21حدود  ،و سپس

-کمک می فراوان دهد و از کلمات عاطفی و تشبیه و استعارهصاص میخود و غیره اخت

 :خطبه نیست  گیرد که در اصلِ

 يأبیـا  کَبطُو سِ يالغـالـا فرخُک أنَ
 ينـیـتَـقَسَو  يـنِعـانـقتَ يـذا الَو أنـَ

 

 يمالکَو  يؤددسُبِتَ یْنَو مَـن اعتَ 
 لسالِطاهرِ السَ کَثغرِ مِـن مـاءِ
 (929و929همان، صص )                  

 / .کسی که به سروری و کمال وی توّجه داشتی! ای پدر تو هستم نوةگرانقدر و  دردانةمن » 

 «.کردی مدهانت سیرابو بهشتی وش کشیدی و از آب پاک غمن آنم که مرا در آ

 : کند یمرا بیان  (ع)رؤیای امام ،بیت دیگر 12از این در  پسو 

( ع)امام  ،در آن جا .است بیت بیان شده 91این ماجرا در  همة ،فرطوسی حماسةامّا در 

 : دهد یمرا در سه بیت خطاب قرار ( ص)پیامبر

 ـبطٌّسیـنُ و سِالحُ کَـرخـُفَ ينـنَإ

 يفظـونـحَمـا  یـا رسـولََ اإللـهِ
 یتَیا جّدِ حَ یشکوا يهـذک لَ

 

 حُنَـفـاءِ اُمـَةٍ يفـک بـاّقٍ لـَ 

 وفاءِ یرِغَبِ يحـقّو أضاعُـوا 

 قاءِاإللـتِ ـاعـةَسَ لـقاکَأأنـا 
 (447،ص4م ، ج6877فرطوسی،)                

اینان حرمت ! ای پیامبر خدا ./ام ماندهمن حسین دُردانة توام که در میان امت مسلمانت باقی »

 کنم یمای جدّ من ، اینک نزد تو شکوه ./ حقم را ضایع کردند  ،مرا حفظ نکردند وبا بی وفایی

 «.تا زمانی که به دیدار تو نائل شوم

عُسیلی به صورت نقل به مضمون و  ،گفته تبی 0آنچه را فرطوسی در  در این جا

 .بیت آورده است 21آمیخته با تشبیه و کنایه و استعاره در 



  39 ، زمستان 4، سال 4ادب عربی، شمارة / 01 

در روز عاشورا برای کوفیان اشاره « القین بن ریزه»به خطبة  توان یماز نمونه های دیگر 

یلی در نوزده بیت این خطبه را بیان کرده در  حالی که ده بیت اوّل قصیده در عُسَ. کرد

 ،بیت بعدی به صورت مفهومی نهو در  استتوصیف زهیر و شجاعت و وفاداری وی 

 : کند یمخطبه را بیان 

ه ـراُتَ وعُ الـظالمیـنَـت جمـُوَقَفَ

    ّدیی الهُلَعَ یـنِجـلّالً بُـردَ الیقَتَمُ

تمهّلُوافَ حٌنـاصِ يإنـّ یـا قومُ...

   

 مَوالهُ ـربُـهُو قُ الحِالّسَّ يـشـاکِ 

 ّداهُهُ ّسیـنِالحُ ـنَمِ ـّدَمَتو قـّد اس

 ولّسـت مَـن أخشاهُ ـَزالِالنِ قبـّلَ
 (458م، ص6891العُّسیلی،)                       

. بود او در کنار شو موالی بود گروه ستمگران ایستادند و به وی نگریستند در حالی که مسلح»

 / .جست یمد حسین مد و راه صحیح خویش را ازای از یقین و هدایت بر تن داشت جامه/

دهم پس قبل از نبرد درنگ کنید و شما کسی نیستید اندرز می ار ای قوم من شما( و گفت)...

 « .که از شما بِهَراسم

هیچ  کوشدمی« ءحدیث کربال»خود  حماسةدر  9«نصیراوی»امّا در نقل همین خطبه 

او خطبه را در چهل بیت به تفصیل شرح نموده است . بخشی از خطبه را از قلم نیاندازد

شمر با  ةو از جزئیات سخنان رد و بدل شده بین زهیر و لشکریان یزید، همچنین مجادل

نصیراوی  حماسةزهیر در  ةآغاز خطب (219ش،ص9090خزعلی، ) .زهیر غافل نشده است

 :چنین است 

 م نَــذارِـکُکـوفـانِ لَ ا اهـلَیـ

 حَ مَن نصَن یَأإنّ عـلی المُسـلمِ 

 

 هّارِـد الـقَـوا عـذابَ الـواحِفـاخشَ 

 مِنـَن ـال أیَّن أخـاً لـه بـِاکـ
 (10النصیراوی، بی تا، ص)                     

بر مسلمان واجب  ./قهار بترسیدة پس از عذاب خداوند یگان دهم یمای اهل کوفه شما را بیم »

 «.است که برادر مسلمان خود را بی هیچ منتی اندرز دهد

 ،در توصیف و روایت سایر اجزاء ، ها خطابهدر کنار این نقل به مضمون سخنان و 

توان صورت می معموالً به دواین اطناب و تفصیل را . دیمایپ یمرا « اطناب»لی راه یعُس

 :مشاهده کرد
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داستان و توصیف و مدح یا  یها تیشخصگیری نسبت به  ابراز احساسات و موضع -9

، عبارات و یا جمله های ها واژهآوردن بسیاری از  -2.ها آنهجو و تمسخُر  ،بر عکس

مستقیم  شاعر،در مورد اوّل باید گفت که در اکثر مواضع،  .تکراری در جاهای مختلف

یا  و را در مدح یا هجوابیاتی  ،به صورت مقدمه بلکه ابتدا. رودبه سراغ موضوع نمی

این شیوه از ابتدای حماسه آغاز . پردازد یمآورد و بعد به اصل موضوع وصف می

 آن روز ابتدا ةیگاه امام در جامعدر بیان جا برای نمونه. و تا پایان ادامه دارد شود یم

 : شود یموارد موضوع  سپسو  آورد یمچند بیت در مناجات و خطاب حضرت 

المُ ستشهدیـن سـَـُالم ـیّدَیـا سَ

 سٌقدّمُ فـی الکتابِ کَوالؤُ رضٌفَ

 

 یـّامُأ تْضَقَو ان یـلٌـرَ لَما مَ 

  مُلهاواإل يُحالـوَبـاری تَ فیـهِ
 (19العُسیلی، ص)                          

والیت تو در قرآن واجب / .ای سیدالشهداء تا زمانی که شب و روز ادامه دارد بر تو سالم باد»

 «.نندینش یمتقدیس شده است و در آن وحی و الهام به رقابت و 

بیت آخر  92بیت آورده است، امّا فقط  11عُسَیلی « بن مسروق جحجا»در ذکر شهادت 

بیت قبل آن شامل بیان غم و اندوه شاعر و مرثیه بر  02است و « جحجّا»مربوط به 

افه آورده است و ما این بیت را اض 02یعنی عمالً شاعر . کربالء و شهیدان آن است

 ،بیان معانی هاز این شیو ،هگونه تفصیل را در اکثر جاها شاهدیم لذا گاهی خوانند

 .کند یماحساس مالل و خستگی 

برای  .کنیممشاهده می بسیار نیز جمالت یا عبارات تکراری رادوّم  هامّا در مورد شیو

 : نمونه های زیر اشاره کرد  توان بهمثال می

 «أنشودة األحرار» عبارت
 حــرارِأنـشـودةَ األیک يـا لـبَ

 هاشیدِنَ سانُلِ يلمقَ ـنْعَ قولُويـَ
الَمَدی ـةِفَلی شَعَ عبـاسٌ ّلُظَو يَ

  

 األخیَارِ ادةِالسّ نَيـا ابْ یـکَبَلَ 
  حـرارِأنـشـودةَ األَيـا  ـیتَیِحَ

 األحرارُـها و بِحدُتـَ أنـشـودةً
 (824/  02/02لی، صصالعُسی)               
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سرزنده : گوید کهمی ام خامهزبان  و ./، لبیک ای پسر سروران برگزیدهلبیک ای ترانة آزادگان »

ای است که آزادگان آن را همواره بر لبان روزگار ترانه( ع)عباس  ./آزادگان ترانة یا یباش

 «.کنند یمزمزمه 

 «فارس مغوار»عبارت 

 هُـََّفـإنـَ ـزالِالـنَ أمّـا و حـیـدرةُ
 قـمـارُاألَ کَصـفاتـِ عـالٍ و دونَ

غواراساً مِفـارِ ابـنُ اشعـثَ قـادَ
  

  ـغـوَارُفـارسٌ مِـريمٌ کَ طّلٌبـَ 
 المِغوارُ الفارسُ جـداً و أنتَمـَ

 عِثـارَا و مـا أقـالَ األمـانِ بـعدَ
 (824، 874، 02همان، صص)                 

آسمان مجد  و در]ای، تو بلند مرتبه./ بی باک است یو شجاعانی کریم اما شیر میدان که پهلو» 

پسر اشعث این سوار دلیر را ./ تو دالور وشجاع هستی. ماهها از صفات تو فروترند ، [و عظمت

 «.به پیش برد  و بعد از آنکه به وی امان داده بود از وی در نگذشت[ به سوی قصر] 

 1.هاست آنصدق و کذب  ،مورد نظر است ،انیکه در مع ییها اسیمقیکی دیگر از 

به تاریخ و تسلسل آن مقیّد است و گاه برای فهم  ،عُسَیلی در روایت ماجراها و اخبار

در جاهایی که الزم  ،در کنار این. آوردمتن می ةبهتر، مطالبی را با ذکر سند در حاشی

این  که برد یمسود  وانفرا از مبالغه و غُلو ،کندمی ویژگی حماسی حماسه اقتضااست و 

 .تاثیر معانی می افزاید بر کار

 اسلوب  .1

توان گفت اسلوب شیوة ایجاد می ،با وجود تعریفهای متعدد و متفاوت از اسلوب 

همان کیفیت کاربرد  ،زبان باشد، اسلوب در ادبیات اتیادبمادة  و اگرعمل هنری است 

ب روشی است که نویسنده به کار اسلو» و یا (219م، ص 9111، نیفخرالد) زبان است 

مقصود و مؤثّر در مخاطب، معانی و اندیشه های خود را  متناسبِ تا با الفاظِ ردیگ یم

به تنهایی نیست  یا لفظِ عباراتمقصود از اسلوب  (10،ص9م، ج9110التونجی، ) .بیان کند

ک بلکه ترکیبی هنری از عناصر مختلف است که هنرمند از ذهن و روح و ذوقش کم

. این عناصر همان افکار، تصاویر، عواطف، الفاظ و آرایه های مختلف است .ردیگ یم
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معانی معمولی و عادی اگر با اسلوبی عالی بیان  ،در حقیقت (919م، ص 9192عتیق، )

در بررسی اسلوب معموالً از الفاظ، عبارات و . گردند یمشوند، جذّاب و خوشایند 

 (901ش ، ص 9091،صابری)  .شود یمموسیقی متن بحث 

 الفاظ. -4

. از روانی و سُهولت خاّصی برخوردار است ،الفاظ به کار رفته در این حماسه  

هم از میراث کهن و واژه های رایج در شعر و نثر کالسیک  ها واژهعُسَیلی در آوردن 

و . اند رفتهمعاصر به کار  ةعربی استفاده کرده و هم از برخی واژه های جدید که در دور

از غموض و غرابت به دورند، به طوری که در  ها واژهروی هم رفته باید گفت که 

وی در بیان  .میشو یمخواندن حماسه و فهم معانی آن به ندرت با مشکل مواجه 

های اصیل و از واژه ،، توصیفات عاشقانه و سایر مواردها یجنگاورحوادث، نبردها، 

 لیثٌ: توان نام بردموارد زیر را می ها واژهین ا، از کند یمرایج در ادبیات استفاده 

 غَزالة –( لشکریان)جَحافل  -(حوادث عظیم، مصائب) خُطوب - (شیر درنده)وَرسق

واد جَ–( نیزه) يّسَمهَرِ –( جنگ)غی وَ –( شجاع)باسِل  –( صخره)لمودجُ - (خورشید)

 :اندکه برخی در ابیات زیر به کار رفته(  اسبها )  -وافنصَ –( اسب)

 ّسورٌقَ لیثٌ وَهْ وَ ثمامةَو أبا 

 اباأصَ فی الخطوبِ يرأ ما کّلُ

 کیمةٍشَ فی ثباتِ حافّلَی الجَلقَتَ

 هِلِعْنَ ريدةِسَلی مانُ عَع الَزَکَرَ

 ریحتّی یَ یّدرٌاها حَّد انتقَقَو
   

 صالباحَطَمَ األَ ّدْما قَ ن بعّدِمِ 

 بـاااألهّد حَرََمعٍ جَدَ کّلُ وأ

 لواءُ ا وال البَبهُرهَیَ هرُال الّدَ

 لمودُ جُ نیَحَضرَع و انْه تَلَ وَ

 غواراجاعاً باسالً مِنها شُمِ
 

 

 (478/472/282/664/288،صص6891العُّسیلی،)                                                              
هر  ،ی سترگهادر کار./ وابوثمامه که در درهم کوبیدن پشت دشمنان ، شیری شجاع بود »

با  یو استواربا مناعت ./ کند ینمرا مجروح  ها دهید ،ای درست نیست و هر اشکیاندیشه

زمانه در برابر ./ هراسد ینممصیبتهای آن  ، و از روزگار وگردد یمسپاهیان روبرو 
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گشته  و منعطفکمر خم  کرده و سنگ سخت برایش گریسته ( اش کهنه کفش پاره)شیها گام

 «.از آن رو وی را برگزید تا برایش فرزندی شجاع و دالور بیاوردحیدر . / است

 ییها واژه. میشو یم نسبتاً  مشکل و غریب مواجه ییها واژهبه ندرت نیز با  ،در کنار این

 –( فریاد رس قوم)ثمال  –( نیزه)عَسّال  :ثل م اند شدهکه از اشعار و متون قدیمی گرفته 

 ... :و (و بزدل ترسو) عدید رِ -( پلنگ نرم پوست)رقطُ زهلول أ

 همرِحونُ ن دماءِّدَ مِهنَی المو روَ

 ةٌکعبو  البـائّسینَ  کّلِذُ مال و
 یؤوِیه کـأساً تحتوِن یُمَ یذوّقُسَ

 نّ مَن ولَیتَهإهنّدٍ  إیه ابنَ

  

 العَّسّالُ تَهافَتَ ّدورِی الصُو علَ 

  یم ثمالُلیتَائرین و لِلَزّلِ

 هلُوالأرقطاً زُ ّلُتُیقَسَمّاً سَ

       عّدیّدُرِ ّقٌفاسِ ةِالخلیقمرَ أ
 (298/612/612/665م،صص6891العُّسیلی،)

فرود  ها نهیسپی بر روی  پی در اش زهینشمشیر هندی را از خون گلوگاهشان سیراب کرد و  »

 ،هر که به وی پناه دهد./ است  کعبة آمال زائران و فریادرس یتیمان پناه همة بیچارگان و./ آمد

آن ! آفرین ای پسر هند ./ آورد یمز زهر خواهد نوشید که پلنگ نرم پوست را از پا در جامی ا

 «!.فاسقی بزدل است ،ایکه امور مردم را به وی سپرده

کنفرانس ) «  يّسیاستمر ؤم »، (گیتار) «قیثار »همچنین گاه شاهد واژه های نوین مثل 

  :مثل نیز هستیم( سیاسی

 هِبِ يّسیاس تمرٍؤمُعا لِدَفَ

 هسمعَ قُطرُیَ صواتِاأل ولُأو هُ

                             

فیها عالمُ وَهْ وَ الحقائقَ فَکشَ   

                   ثارُقیِ  هِنینِحَه  بِوکانَ
(99/29همان، صص)             

این / پس به نشستی سیاسی دعوت نمود که در آن تمام حقایق را با علم خود آشکار سازد» 

 «. آن گویی آواز حزین گیتار بود یو آوادا نخستین صدایی بود که به گوش وی رسید ص

حزن، خوف، قلب،  ،دم، جراح، دموع همچونشاعر بسیار از کلماتی  ،دیگر سوی از

که از یک  کند یممحاجر و غیره استفاده  ،اقهرإ ،خضاب ،مصائب، نجوم، قضاء ، رهَزُ

و فضای اندوهناک  نطرف دیگر با لحن محزواند و از طرف دارای لطافت و رقّت

نیز  ها بیترکو  ها عبارتالفاظ که بگذریم شاعر در  ةاز حیط .حماسه تناسب دارند



 909/ اثر سعید العُسیلیکربالء نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی 

و تصاویر گاه ریشه در ادبیات  ها بیترکاین . سُهولت و انسجام را رعایت کرده است

تکرار  گاه هرچند. د و گاه تصویری بدیع و ابتکاری استرقدیم، قرآن و احادیث دا

پی در پی از یک تصویر یا تشبیه و استعاره در خواننده  ةو عبارات و استفاد ها واژه

از این تکرار را  ییها نمونه ،که در بخش معانی کند یمنوعی احساس مالل ایجاد 

 .ردیمآو

 :موسیقی . 4-0

که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار آهنگ و توان  را مجموعه عواملی

و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقیایی سبب رستاخیز  بخشند یم، امتیاز بخشیدن

این گروه از . توان گروه موسیقایی نامیدمی  ،شوند یمدر زبان  ها واژهو تشخص  ها کلمه

کدکنی، شفیعی ) .تشکیل شده است... انواع وزن، قافیه، جناس و : عوامل متعدّدی مثل 

ات جهان از قدیم و جدید به موسیقی شعر توجه ناقدانِ شعر در ادبی (9ش، ص 9091

وجه  ،در حقیقت و استعنصری اصیل در ساختار شعری  موسیقی، زیرا که ،اندداشته

و  (901م، ص9196عدنان،) .اول همان تجربة شنیداری است ةدر مرتب و نثرتمایز میان شعر 

تأثیر آن کاسته های آن به ضعف گراید از اگر شعر از موسیقی تهی گردد و یا ایقاع

دارا بودن  ةبواسطو بر عکس نمونه های برتر نثری  شود یمو به نثر نزدیک  گردد یم

با .  0م، ص9199سلطانی، ) . شوند یمو به شعر نزدیک  رندیگ یماوج  ،وزن و آهنگ خاص

اگر بپذیریم که ایقاع شعری همان پیوند های مخصوصی است که میان سطوح  .(تصرف

 ،، بنابراین هر شعریباشد یمبرقرار  یو عروضبالغی  طح نحوی،جمله سبسیار از 

خاص خود را دارد که آن را از سایر اشعار هم وزن متمایز  و ضرباهنگموسیقی 

  96.سازد یم

 :به دو بخش تقسیم کرد  توان یمموسیقی شعر را 

 ها تمصوکه همان وزن عروض و قافیه است که از کوتاه و بلندی  موسیقی بیرونی -9

 .دیآ یمبوجود  ها هیتکو کشش هجاها و 
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که عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین موسیقی درونی  -2

، جناس: این موسیقی شامل مواردی مثل. خاّص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر

 ةقافی زیر چنانکه در بیت» .شود یم... درونی و ة، قافیحتلمی،  ریالنظ مراعاتتضاد،  ،سجع

 (91م، ص9199سلطانی، ) :«افزوده استبر شعر عنصر موسیقایی جدیدی  ،درونی

 «رمِت مِن الکَ، صِیغَابهُمحضٌ ضرائ          ، ابهُ، بیضٌ ترائهائبُسودٌ ذوا

شود که بیت به چهار قسمت متوازن تقسیم شده که سه قسمت اول آن بر مالحظه می

بیت است و از نظر بدیعی به  ةچهارم نیز قافیو قسمت  استوار گردیده استیک قافیه 

   99.گویندمی« تسمیط»آن 

 .میکن یمما در ادامه  در بررسی موسیقی حماسه،  به وزن و قافیه اکتفا 

بحری که از . به نظم در آمده است« کامل»قصاید این حماسه در بحر : وزن حماسه

ه یک بیت از حماسه در این ل ببوجود آمده است، به عنوان مثا« مُتَفاعِلُن»ترکیب شش 

 :ه کنیدجّبحر تو

 شلوالمَ زاًعاجِ حَصبَأ هرُوالظَ                  يتحیلَ تْلَقَ اسُبّیا عَ اآلنَ

 فاعلْمتْ/ ن مُتَفاعلَُ/ فاعلن مُتْ  فَاعِلُنمُتْ/ فاعِلن مُتْ/ فاعِلن مُتْ

 متفاعِلنْ مستفعلنْ// تفعلنْمُس مُستفعلنْ مستفعلنْ: شود که با تغییرات ایجاد شده می

 مُستفعلْ

بحر کامل برای همه انواع شعر مناسب است لذا در کالم پیشینیان و متأخران فراوان به 

تا، د البستانی، سلیمان، ) «انشاء»است تا تر مناسب« خبر»این بحر برای . کار رفته است

است به فخامت و  برخورداراز حروف مدّ « رجز»از آن جا که در مقایسه با  و (12ص

م، 9190البستانی، ). رودبه کار می فراوان لذا در مدح و فخر و رثا .ممتاز است، متانت

گفت که عسیلی در انتخاب وزن موفق بوده است ؛ وی از یک  توان یمبنابراین  (919ص

و دالوری قهرمانان از فخامت و شدّت ابن بحر سود برده و از  ها جنگطرف در بیان 

، جنبة غنایی و حزن انگیز آن را در بیان مراثی و اشعار محزون و نیز سوی دیگر 

 :برای نمونه به این ابیات بنگرید . توصیفات زیبا، به کار برده است

  عصارفی اإل یحِفاتُ الرِأو عاصِ  ضمارِفی المِ برکانُ نارٍ هاجَ



 900/ اثر سعید العُسیلیکربالء نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی 

 واعقٌُصَ زالِو بالنِا هُمفکانَ 

 ربالءَ یُقامُکَزاءُ  بِلِمَن العَ 

 

 قُصعِاسیاتُ و تَرُ الرّخِنه تَمِ

 موعُ سِجامُ و الحزنُ نارٌ و الدّ
                   (119/ 162/120م، صص9190سیلی، عال)     

 ،گویا وی در آوردگاه. /وزیدن گرفته است ییگردبادهادر میدان فوران کرده یا  ییها آتشفشان» 

در کربال برای که . / رود یم نیاز بو  افتد یمفرو  کوههای استوار ،آذرخشی است که در اثر آن

 «است شده  اشکها ریزان و گشته اندوه چون آتش ؟عزا برپاست

که در دو بیت اوّل که مضمون آن حماسی است، این احساس به  شود یممالحظه 

، «تخرّ»، «صواعق»، «مضمار»، «برکان»بهترین وجه با الفاظ درشت و فخیمی مثل 

هم چنانکه تبدیل . بیان شده که با ضرباهنگ شعر همخوانی دارد« عصارا»، «عاصفات»

کوبش و ضرباهنگ آنها را تشدید کرده است مثالً  ،ستفعلن در این ابیاتبه مُ« مُتَفاعلن»

 :در بیت اوّل وزن شعر بدین صورت در آمده است 

 لْعِتفسَن مُلُعِتفسَلُن مُتفعِسَمُ  لْتفعِسَن مُلُستفعِن مُلُمستفعُِ

 .تغییر پیدا کرده است ها به مستفعلنْ«مُتَفاعِلُن»تمامی  شود یمکه مالحظه 

ولی در بیت سوّم کشیدگی حروف مدّ با حالت تحیّری که از استفهام انکاری ایجاد 

ها به صورت همچنان که باقی ماندن تفعیله ؛دیافزا یمبر حزن و اندوه شعر  ،شده

 :  وزن بیت سوّم بدین گونه است .ندکبر این هدف کمک می« مُتَفاعلن»

 مُتَفاعِلْ -نلُستفعِمُ–لُن ستفعِمُ          مُتَفاعلْ –مُتَفاعِلُن  –مُتَفاعِلُن 

و شنونده منتظر آن  شود یمپژواکی است که به طور قیاسی تکرار  ،شعر ةقافی: قافیه

مطالعه در  (990ش،ص9099غریّب، ). کند یماست و دهان و جسم برای آن آمادگی پیدا 

استواری وجود  ةدهد که میان موسیقی و قافیه چه رابطساختمان فیزیکی قافیه نشان می

باشد وزن هر نوع انتظامی می» : اند گفتهدارد و اگر وزن را چنین تعریف کنیم که بعضی 

خود نوعی وزن است و باید  ،، خواهیم دید که قافیه«که در یک توالی مستقر شده است

و یاد  اند دهیسنجقافیه  ةکه عروضیان و علمای ادب دربار ییها بیعکه توجه داشت 

زیرا آن عیوب باعث اضطراب در نغمه  ؛گردد یمهمه به موسیقی بر  اند شدهآور 

قافیه از مهمترین عناصر شعر  ،عالوه بر این (09ش، ص9091شفیعی کدکنی، ) .شود یم
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انتقال احساسات نهفته و معانی لطیف و در  ،عربی است که عالوه بر تنظیم ایقاع شعری

م، 9199سلطانی، ). دور از ذهن که واژه های بیت قادر به بیان آنها نیست، مؤثر است

 (90ص
نیمی از حروف هجا برای  ،قصیده تشکیل شده است« 222»در این حماسه که از 

که  «ت» و« د» ،«ن» ،«ب» ،«ر» ،«م» ،«ل»شاعر از حروفی مثل . رفته است ها به کارقافیه

شاعر  .بیشترین کاربرد را در قافیة اشعار عربی دارند به بهترین وجه استفاده کرده است

ملحمۀ اهّل هایی مثل مقیّد به یک قافیه نیست؛ یعنی برخالف حماسه ،در این حماسه

آنها بر یک  همةاز عبدالمسیح انطاکی که ( ع)ملحمۀ امام علیاز فرطوسی یا  (ع)بیت

شاعر از قافیه های متفاوت استفاده کرده است و شاید  ،است، در این جاروی و قافیه 

یکنواختی وزن را جبران  ،چرا که این تعویض قوافی ؛بتوان گفت این کار پسندیده است

وزن  کیبر های غربی، که کل آنها هر چند که با حماسه ،گرددکند و باعث تنوّع میمی

وفی که عسیلی به عنوان قافیه آنها را به کار برده حر .کند یماست ، تفاوت پیدا  هیو قاف

 :به ترتیب بیشترین کاربرد چنین است

     /قصیده 21:« ل» -1/قصیده 20: « م» -0/ قصیده  09:« ن» -2/ قصیده 01: « ر»-9

  /قصیده 9: « ق» -9/ قصیده 91: « ن» -9/قصیده  91: « د» -0/قصیده 22: « ب» -1

 /قصیده 2:« ا» -92/ قصیده   1: « ت» -99/قصیده  1: « ع» -96/ قصیده 0: « ح» -1

 قصیده 2:« ف» -91/ قصیده 2: س  -90

شاعر سعی کرده است قوافی را متناسب با وزن شعر و موضوع آن بیاورد و تغییر 

آنگاه که وی را در میدان نبرد وصف ( ع)برای مثال در توصیف حضرت عباس. دهد

 کند یممار، أعصار، شرّار، بتّار، أسوَار، کرّار، فوّار، استفاده مض: مثل ییها کلمهکند از می

که طنین و موسیقی حماسی خاّصی دارند و در هنگامی که جمال ایشان را به تصویر 

که هم با  آورد یمأعراس، کاس، إیناس، آس، غرّاس، ألماس، را : مثل  ییها واژهکشد می

از آنجا که عسیلی از عامة مردم  .ی داردو هم لحن مالیم شود یمقافیه  هم اسم ایشان

احساسات و عواطف خود داشته، در بیشتر موارد قافیه با  ةبوده و سعی در بیان ساد



 901/ اثر سعید العُسیلیکربالء نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی 

و کمتر  ی برخوردار شده استصّشته و ابیات از سالمت و روانی خاوزن شعر همراه گ

 :د انبرای مثال مطالع زیر همگی روان و منسجم. دچار تکلّف و تصنّع گشته است

 المٌستشهدین سَیا سیّد المُ

 یا بیدُ يللزِزَفَزِلَ الزمانُ هَ 

سُدوال  روبُ علی الوجودِالغُ شرَنَ 

 جالُ مَ حیاتِهم بالتضّقومٌ لَ

 

 امُیّأ تْضَو انقَ یلٌلَ رَما مَ 

 زیدُیَ األمورِمَ بِحکَقد تَلَفَ

 تیال قَ لفُفنٌ یَه کَکانَفَ

 الُ بقاء جِاللَِ م عندَهُفکأنَ

 (19/969/909/000م،صص9190العُسیلی،)

ای بیابانها بر ./ تو سالم باد  ادامه دارد بر و روزای سرور شهیدان تا زمانی که گردش شب  » 

غروب ./ و یزید زمام امور را به دست گرفته است به سخره گرفته شدهخود بلرزید که روزگار 

 ایشان./اند دهیچیپست که کشته ای را در آن بر افق هستی پرده ای را کشیده که گویا کفنی ا

  «.استوارند میدان کارزار بسان کوههایی و درکه مجال قربانی شدن را دارند  هستند قومی

فراوان راه اطناب  نیز و شاعر از حجم بسیاری برخوردار است حماسه،امّا از آنجایی که 

مثل  یهایموارد بیشتر در قافیه نماید، اینمی سنگینرا پیموده، در جاهایی قافیه و بیت 

 :ظاهر است مثل « س»، «ع»، «ق»

 يعَبرتو  هادِببُ السُکربال سَ يَه

 ماالسَ ةُمالئکشقاً قتُهم عِشِو عَ

               

 رَقُرقْمحمّدٍ تَتَ آلِ مِن أجلِ 

 قُوَشَتَه تَنانِحَ ذوبِلِ تْراحَ

 (162م، ص9190همان،)                    

اشک در چشمانم ( ص)این کربالست که سبب بیداری من است و از برای آل محمد  آری»

فرشتگان آسمان   ،آن و اشتیاق شور ورزم که ازمن چنان به ایشان عشق  می./ حلقه زده است

 «.آیند به شوق می

 :نتیجه

 :این حماسه موارد زیر در خور توجه است ایدر بررسی عناصر ادبی

دینی و اندوهناک است که در سراسر حماسة کربالء پراکنده  ایطفهعا ،عاطفة شاعر  -9

اندوه و تحسر .  ردیگ یماست و از ارادت بی حد شاعر به قهرمانان حماسه سر چشمه 
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 رهیو غهای ادبی مثل حماسه ، وصف ، حکمت شاعر به حدی است که گاه سایر جنبه

 .گیردمیو حماسه رنگ رثا به خود  دهد یمقرار  الشعاع تحترا 

در این حماسه از صور خیال مثل تشبیه ، استعاره ، تشخیص و کنایه فراوان استفاده  -2

 .افزوده است فاتیو توصتصاویر  ییبایو زشده است که بر جاذبه 

شاعر سعی نموده است حوادث داستان را مطابق واقعیتهای  ،از نظر شیوة بیان -0

خود را مقید به این  ،مسأله ر کنار اینزنجیروار بیان کند ، د به صورت تاریخی و

 عبور کنداز بعد تاریخی و روایی حوادث به سرعت کوشیده  چارچوب نکرده است و

 یها و جنبهها ، زیبایی و سخنان ها خطبهو نقل به مضمون  یفیو توصخطابی  ةویبا شو 

 .احساسی و حماسی را به خواننده منتقل نماید

شاعر هم از . است برخوردارخاصی  و انسجامروانی حماسه از  و عباراتالفاظ  -1

 نیدر ع ؛های اصیل و قدیمی سود برده وهم اصطالحات جدید را به کار برده استواژه

 .ممکن است باعث مالل خواننده گردد و عباراتها حال ، در جاهایی نیز تکرار واژه

که در بیان چرا  ،در انتخاب بحر کامل برای حماسه ، شاعر موفق بوده است -1

 و حزناین بحر سود برده  و جنبة غنایی  و متانتاز شدت  ها یدالور ها ورشادت

سیلی برای قافیه ، نیمی از عُ. محزون بکار گرفته است و اشعارانگیز آن را نیز در مراثی 

 .حروف هجا را در حماسه آورده و مقید به قافیة خاصی نیست
 

 ها نوشت یپ
؛ 99-1ص  م،9112،العسیلی ؛29-91صفحة  م،9192،سیلیالعُ: وی نک و آثاردربارة زندگی .   

 902، ص 0ج  م،9111؛ شامی، 12، ص 0، ج م2662الجبوری، 

قهرمانی و صبغة قومی و ملی که حوادثی  ةشعری است داستانی و روایی با زمین (Epic) حماسه .  

ظهور کرد و از  این شعر، نخستین نوعی است که در ادبیات یونان. بیرون از عادت در آن جریان دارد

« حماسه»ود عربی است اما عربها از کلمة گرچه واژة حماسه خ. آنجا به ادبیات روم و التین انتقال یافت

برند مثل  را به کار می « الملحمة» یونانی، معادل  Epic کنند عربها برایرا برداشت نمی Epicمعنای 

د که ملحمه به معنای خاص آن در ادبیات قدیم باورن نیا براغلب نقاد . یاذةال ملحمة، شاهنامه ملحمة

بر . اندهای قصصی و حماسی مثل شاهنامه و ایلیاد بی بهرهعرب وجود ندارد یعنی عربها از منظومه
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هایی به حماسه سرایی پیدا شده و خالف ادبیات کالسیک عرب، در ادبیات معاصر عرب گرایش

توان از مهمترین این حماسه های می. ر آمده استحماسه های بسیاری در موضوعات متفاوت به نظم د

، یشفیق البقاع: برای اطالعات بیشتر نک به. ) اشاره نمودبولس سالمه از  عید الغدیربه منظومة حماسی 

محمد غنیمی . // 921محمد عبد الساّلم الکفافی ، فی األدب المقارن ، ص // ؛ 200ص االدبیةاألنواع 

// ؛ 991-909صص  9هومیروس ، ج  الیاذةسلیمان البستانی ، // ؛ 911 دب المقارن صالهالل ، األ

یوسف الصمیلی ، الشعر //؛  011الحدیث ص یدبیة فی العالم العربانیس المقدسی، اإلتجاهات األ

صفا ، ... ذبیح ا// ؛ 221شوقی ضیف، العصر الجاهلی ص // ؛  10جاهات و مذاهب ص بنانی إتّاللّ

 .99و 90، ص  حماسه سرایی در ایران
 

 .991،996،991،916ش، ص9099و فاضلی، 201ش، ص9091الهاشمی، : نک.   

 .به بعد 296ش، ص 9091به بعد؛ الهاشمی، 090م، ص9110التفتازانی،: در این زمینه نک.   

به  «Personification» تشخیص معادلی است که بعضی از نقاد معاصر عرب برای تعبیر فرنگی.   

بخشیدن خصایص انسانی به چیزی که انسان : گویندو ناقدان اروپایی در تعریف آن می. اند بردهکار 

نیست، یا بخشیدن صفات انسانی و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و 

 .(919و 916ص، 9099شفیعی کدکنی، . )موضوعات غیر انسان یا چیزهای دیگر
 

کرد و  یرا سپر یاست که زندگی سخت یاز شاعران عراق.( م9190-9199)عبدالمنعم فرطوسی .   

 .هزار بیت است 16او  بیش از ( ع)هل البیت أ ملحمة .را بر خود نهاد« البلبل الحزین»لقب 
 

شاعر و روزنامه نگار مسیحی است که در حلب زاده شد و .( م9120 -9991) عبد المسیح انطاکی.   

منظومة او زیر . را در مصر انتشار داد« العمران»را در حلب و سپس   « رالشذو»ابتدا مجلة . تعلیم یافت

از والدت ( ع)بیت است شامل تاریخ زندگی امیرالمؤمنین 1166که حدود ( ع)علی اإلمام ةمنظومعنوان 

 .است (ع)حضرت  آن تا شهادت، و مناقب و فضایل
 

- هـ9090خطیب و شاعر عراقی که در سال  عالم دینی،...(  -م9110) اهیم بن علوان النصیراوی ابر .  

 .، أعالم الفقهاء، القواعد النحويةحدیث کربال: از آثار اوست. عراق به دنیا آمد العمارةق در 
 

 901و900م، ص9192؛ عتیق، 906ش ، ص9091صابری،: نک .   

 21م، ص9111فخرالدین، اإلیقاع والزمان ،:  نک.    

 .009م، ص9091لهاشمی،؛ ا1/099جم، 2661الحموی،  حجةابن : نک.    
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