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 های مختلف بینامتنی قرآن و میراث ادب عربی تحلیل گونه

 سعید العسیلی ۀسرود« کربالء ملحمة»در 
 1سید مهدی نوری کیذقانی

 چکیده

گیری یک اثرر  است که در شکلی آشکار و پنهانی ها ی بینامتنی کشف الیهها وظیفۀ اصلی بررسی

« کربالء»سود جسته است. منظومۀ ها  آن ساختن اثر خود ازو شاعر یا ادیب در غنی ندا هداشت تأثیر ادبی

ی مهم و درخور توجه ادبیات معاصر عربی ها از جمله حماسه« سعید العسیلی»سرودۀ شاعر معاصر لبنانی 

باشرد از آبشررورهای متنرو      میبیت  0666که بالغ بر رود. عسیلی در سرایش این منظومه  میبه شمار 

تحلیلری و از رریر    -کوشد بره رو  توصریفی   میحاضر  ۀمقال ادبی و تاریری بهره برده است.، فکری

مرورد   ،که در ساختار یا مفاهیم شعری ایرن منظومره مر ثر بروده    را عناصری  ترین مهمبررسی بینامتنی 

، نهر  البالغره  ، توان گفت این منظومه حماسی با قرآن میکلی بررسی و تحلیل قرار دهد؛ در یک نگاه 

روابط بینامتنی دارد و این روابط در هرر  ، اشعار شاعران کالسیک و معاصر عربی و امثال و حکم مشهور

گر شده است که نشان از گسترۀ معلومات ادبی شاعر جلوه« حوار»و « امتصاص»، «اجترار»سه صورت 

 .و مهارت شعری وی دارد

 . بررسی و تحلیل، انوا  بینامتنی، العسیلی، «کربالء»حماسۀ : واژگان کلیدی

                                                           
 sm.nori@hsu.ac.ir استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری -1

 11/14/1318: تاریخ پذیرش  42/42/1318: تاریخ دریافت
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 هممقد

هرایی اسرت کره در     گذارترین حادثره راث یکی از سوز امام حسینعاشورا و شهادت جان ۀحادث

نیز به نوبۀ خود از  ادبیاتحوزۀ  ،ها مشتاقان را به اظهار ارادت واداشته است. در این میان تمامی گسترده

در ررول   -از هر زبران و مرذهبی  -ها برده است و شعرا و ادبا ها برداشته و بهره این دریای بیکران توشه

، عررب  ادبیاتاند. در  اظهار ارادت نموده به امام حسین، تاریخ به فراخور هنر و ادب و توانایی خود

نسربت   -که از شاعران سدۀ اوّل هجری اسرت  -بن عمر السهمی ۀعقبشعر حسینی را به  اولینخوارزمی 

 (06: 3131، خزعلی) دهد. می

اسالمی و حماسی است که توسرط شراعر معاصرر    ، تاریری، ی ادبیا هعنوان منظوم« کربالء ملحمة »

صفحه به چرا  رسرید. ایرن منظومره      066در بیش از  3830لبنانی سعید العسیلی سروده شده و در سال 

وار و با سبکی ادبی و آمیرته با را از و الدت تا شهادت به صورت سلسله ندگانی امام حسینتاریخ ز

 کشد. میی بدیعی به تصویر ها صور خیال و آرایه

سرایندۀ این منظومه از شاعران معاصر جبل عامل لبنران اسرت کره پر  از     ( 3881-3898) عسیلی

به صورت جدی به سرایش مالحرم دینری   ، منابع اسالمیافزون بر تحقی  در ، بازنشستگی از شغل نظامی

مرورد   ۀچهار حماسۀ ارزنده و حجیم پدید آورد کره منظومر   تاریری پرداخت و در مورد اهل بیت

 ؛93-31 :3839، سریلی العُ: او بنگریرد بره  دربراره زنردگی و آثرار    ) بحث ما چهارمین این مالحم است.

 ذیررل عنرروان الحررا  سررعید العسرریلی. ، ۀ رشررا یررالموقررع الرسررمی لبلد ؛33-1 :3881، العسرریلی

http://www.rshaf.net) 

کارگیری آن در شعر عربی، امری رای  اسرت. علمرای بالغرت     بازگشت به متون سنتی گذشته و به

اند. شاعران معاصر عرب هرم از ایرن    هایی مرتلف مثل اقتباس، تضمین، اخذ و تأثر به این پدیده داده نام

هایشران و پربرار    گیری فرهنگ، ژرفرا برشریدن دیردگاه    چرا که آن را در شکل ؛اند نگشتهمیراث جدا 

 (361: 3131اند. )ضاوی،  دانسته های نوآورانه و تکامل برشیدن به آن اثرگذار می ساختن تجربه

 گردد که در این مقاله به تحلیرل  شناسی جدید به بینامتنیت تعبیر می از این رویکرد در مطالعات زبان

سررودۀ سرعید   « الحسرین  ملحمة »های برجا مانرده از ادب عربری در    های مرتلف قرآنی و میراث گونه

 شود. العسیلی پرداخته می
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 . ادبیات نظری پژوهش1

 . پیشینة تحقیق1-1

بررسری و  امرا در   ؛هرایی انجرام شرده اسرت     پرووهش « کرربالء »در مورد سعید العسیلی و حماسۀ 

در مورد روابط بینامتنی این اثر هیچ پووهشی انجام نشده است. در ادامه که نگارنده داشت  وجویی جست

 د:گرد میانجام شده اشاره « کربالء»های غیربینامتنی که در مورد حماسه  به پووهش

 ۀنامر پایران ، سید مهدی نوری کیرذقانی ، «یلید العسیکربالء اثر سع ۀملحم یو هنر یادب یبررس» .3

 .3130تهران: ارشد دانشگاه کارشناسی 

عبد الحسین فقهری و سرید   ، «سیلینظومۀ حماسی کربالء اثر سعید العنگاهی به عناصر ادبی در م» .9

 .3183، مجله ادب عربی دانشگاه تهران، مهدی نوری کیذقانی

اثر دکتر خزعلری کره در ضرمن بحرث از مالحرم      ، در شعر معاصر عربی نیحسامام  کتاب .1

 نیز پرداخته است.  ملحمبه این ، حسینی

در فضایل و رثرای   لیید العسیسع ء(کربال ملحم ) ینیحس یشعر قصصمحتوایی و بالغی  یبررس» .1

محمدرضرا شرهبازی،   ، دانشگاه آزاد واحرد کرمانشراه  ، ارشدکارشناسی  ۀنامپایان، «حضرت عباس

3181. 

حماسری شراهنامه، سرید     های کربال با تکیه بر ویوگی ملحمة . بررسی و تحلیل عناصر حماسی در 1

 .3181مهدی نوری کیذقانی، نشریۀ ادبیات تطبیقی، بهار و تابسان 

سرودۀ سعید العسیلی، سرید مهردی نروری کیرذقانی،     « کربال». کارکرد صنایع بدیعی در حماسۀ 0

 .3186های شعر معاصر عربی، تبریز،  نرستین همایش ملی پووهش

 پووهش فراوان نگاشته شده است؛ از جمله در مورد بینامتنیت به صورت عام مقاالت و

ر، یحیی معررو ، مجلره زبران و ادبیرات عربری      قرآنی در شعر احمد مط گیری وام. نقد و برسی 6

 .3186، بهار 1دانشگاه فردوسی، شمارۀ 

. بینامتنی قرآن و نه  البالغه با المیۀ ابن وردی، علی صیادانی و نادر محمدی، فصرلنامه مطالعرات   3

 .3181، پاییز 6متون اسالمی، شمارۀ ادبی 

خرانی، فصرلنامۀ ادبیرات دینری،      . بینامتنیت قرآنی در صحیفۀ سجادیه، عباس اقبالی و فارمه حسن8

 .3183، 3شمارۀ 
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 . روش پژوهش1-2

ی مرتلف روابرط بینرامتنی میران    ها گونه، حاضر سعی بر آن است که به رو  تحلیل متن ۀدر مقال

شعر شراعران برزر    ، نه  البالغه، یعنی قرآن ؛میراث ادب عربی ترین مهمو « کربالء»منظومۀ حماسی 

 ارزیابی و تبیین شود. ، ادب عربی و امثال و حکم

 های پژوهش . پرسش1-3

گیری  ( قابل پیکربالء ملحمة آیا رویکرد بینامتنی قرآن و میراث ادب عربی در حماسۀ کربال ) -3

 و بررسی است؟

 کند؟ های بینامتنیت در این رویکرد خودنمایی می کدام دسته از گونه -9

 جستجوی این بینامتنیت خاص چه دستاوردهایی به دنبال دارد؟ -1

 اثرپذیری شاعر از متون یادشده در چه سطح و ترکیبی است؟

 )تناص( 1. بینامتنیت2

منتقرد ادبری و   « ژولیا کریسرتوا »میالدی توسط  06که در اواخر دهۀ بینامتنیت یک اصطالح نقدی است 

احمردی،  ) ( به عرصرۀ نقرد وارد شرد   3861-3381) رمان نوی  فرانسوی و با استنباط از آثار میراییل باختین

ای از  دانست و یک متن را مجموعه متون گوناگون را در حال گفتگو با یکدیگر می« کریستوا(. »090: 3163

ایرن تعبیرر از    (10: 9663عرزام،  ). آورد ها و شکل تحول یافتۀ دیگر متون به شرمار مری   ها و اندیشه قولنقل 

مرتن  »و « متن حاضرر »بینامتنی که بر اساس آن هر متنی از متون دیگر گرفته شده و متأثر است دو اصطالح 

که با متن موجود تعامرل دارنرد   ا رهایی  را وارد مباحث بینامتنی نمود. متن موجود را متن حاضر و متن« غایب

 نام دارد.« روابط بینامتنی»و انتقال لفظ یا معنا از متن پنهان به متن موجود  نامند؛ متن غایب می

 ۀگانر گیرد که از آن با عنروان قواعرد سره    میحضور متن غایب در متن حاضر به سه صورت انجام 

نفی کلری  »و قانون « امتصاصنفی متوازی یا »انون ق، «اجترارنفی جزیی یا »شود: قانون  میبینامتنی یاد 

؛ در اجترار متن حاضر ادامۀ متن غایب است و آن را به صورت تقلیدی و بدون تغییرر تکررار   «حواریا 

گردد  تال  میشود و  میار  نهاده  به آنگیرد و  میکند. در امتصاص متن غایب مورد پذیر  قرار  می

فهمد متن حاضر برگرفته  میل و جوهره آن دگرگون نشود و خواننده ی بازآفرینی شود که اصا هبه گون

کند  میرا دگرگون  شریزد و مفاهیم میاز متن غایب است. در حوار شاعر یا م لف متن غایب را درهم 

                                                           
1. Intertextuality 
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بره عبرارت    اسرت؛  ین مراتب تنراص تر سازد که این باالترین و ارزنده میو آن را از حالت اولیه خار  

 (10: 9666موسی: ) رود. میدیگر در حوار رنگ تقلید از میان 

 کربالء( ملحمة) ی مختلف بینامتنی در منظومة کربالها گونه .2-1

 بینامتنی با قرآن .2-1-1

بنرابراین   شکی نیست که قرآن و متون دینی نزد بسیاری از شاعران مرجع اصلی الهام شعری اسرت؛ 

 (396: 3186، معرو ) .شاعران از دیرباز تاکنون و در آینده قرآن کریم است اولین منبع الهام برش

از  پرذیری عسریلی  راث قرآن مجیرد اسرت.   ،داردمنظومۀ کربال در  ای فراوان یکی از متونی که جلوه

 خواهیم پرداخت.ها  آن گر شده است که در ادامه بهجلوه ی مرتلفیها قرآن به گونه

 قسمتی از آیات با همان الفاظ در همان معنای مقصود. اجترار: آوردن 2-1-1-1

  متن حاضر: .1

َ َمَ َو  ةح  ةم  ةةَاٌدَم  َيَ ک  ةنَ ان  َط  ة   َع  ةةی  َق  َه 
َ

ةةةة  َب  ةةةةإَ َل  ةةةةوَ َهَ ن  َح 
 
ةةةةٌيَأ ةةةةَاهَ ت  ه  َاارَ ج 

َ

 (11: 3830، عسیلی)

 «رسد. میی است که آشکارا به او ا بلکه سرن او وحی، گوید میمحمد از سر هوس سرن ن»

مَ » متن غایب: نَ و  َاَي  َع    ق  ی  َط  َ،َه  ی  َه  ن  َإ  ّل  ةیح  َإ  ٌيَي  ح   ،گوید نمى سرن هوس سر از ؛ و(1-1 /نجم) «و 

 «نیست. ،شود مى وحى که ىا وحی جز هب سرن این

 متن حاضر: .2
َ َت ََو  ةةةهَ خ  ةةةیَ َاف  َالَ خ  ةةةيَ ف  َق  َو  َإَ َي  

ةةةن  َام 
َ

 َ خ  ةةةةةي  ََاهَ ش  ةةةةة   ةةةةةع ََم  َهَ ادَ ب 
َالَ   ّ ةةةةة َمَ ع 

َ

 (18)همان، 

 «بندگان دانا از خداوند بیم دارند.به راستی که تنها ، یقین از او بیم داردو از روی »

 از که ندهست دانایان تنها خدا بندگان از»؛ (93/فارر« )اءُالْعُلَمَ ادِهِعِبَ مِنْ اللَّهَ یَرْشَى اإِنَّمَ» متن غایب:

 «ترسند. مى او

قرآن را با همان ساختار و در همران معنرا    ۀباال عسیلی به رور مستقیم قسمتی از آی ۀدر هر دو نمون

امرا ایرن تغییرر     ؛دوم اندک تغییری در الفاظ ایجاد شده اسرت  ۀدر شعر خود آورده است. البته در نمون

 خار  نماید.« اجترار»ی یا که بینامتنی را از دایرۀ نفی جزی قدر نیست آن
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 . امتصاص: آوردن آیات با تغییر در الفاظ2-1-1-2

  ضر:متن حا .1

ةة س  َي  ی  َق  ةةکَ َن  َاس  َالر  َو َح َات  ةةَيةةق  ه َعَ س  َمَ ي 
َ

ةةةع َ  َالَ ن  ةةةمَ د  ةةةمَ يَ ه  ق  َمَ  َب  ةةةالت  َکَ ش  َیر 
َ

 (10 :3830، عسیلی)

 «نزد خداوند مشکور است.ها  آن شوند و تال  و تقوای میاز بادۀ ناب نوشانده »

 وَ» «شروند  نوشرانیده  مهرشده اى باده از»؛ (91/مطففین« )مَرْتُومٍ ی ٍرَحِ مِنْ یُسْقَوْنَ» :ی غایبها متن

 «است افتاده مقبول شما کوشش و»؛ (99/انسان« )امَشْکُورً سَعْیُکُمْ انَکَ

مرتلف  ۀیعنی دو آیه از دو سور ؛شود در این جا عسیلی از دو آیه قرآن بهره برده است میمالحظه 

این نمونه نسبت به موارد قبلی صبغۀ را باهم ترکیب نموده تا بتواند غرض و مفهوم خود را بیان نماید و 

 گیرد. میقرار « امتصاص»دارد و در دایرۀ نفی متوازی یا  تر بیش ادبی و هنری

 آیات در غیر معنای قرآنی گیری وامحوار:  .2-1-1-3

تفراوت  ی مرألو  م ها گیری وامهست که سطح و ساختار آن در شعر از  گیری وامای دیگر از گونه 

؛ این شیوه را مری  برد بهره میآن در متن شعری از و گیرد  میمعنای آیه را  شاعر»که است. به گونه ای 

 (368: 3131، ضاوی) «.ی نامیداثرپذیر توان

 ،ی را بیان کنرد ا هگیرد تا حالتی را توصیف یا صحن میی قرآنی را به وام ها گاه عسیلی الفاظ و واژه

ناکام گشرتند و خرود را    ،داشتند نور اهل بیت ساختنگوید کسانی که سعی در پنهان میبرای مثال 

  گیرد: میچنین از قرآن وام ، خسته ساختند؛ وی در مصرا  دوم برای بیان درماندگی و ناکامی ایشان

 :متن حاضر

َ ح  َفت  ةةةة   م  ََط 
 
َقَ أ ةةةةّ  ه  ََمَ م  ََو 

 
ةةةةأ ه َن  َمَ یف 

َ

ةةارَ وَ   َت  ةةعَ َد  ةةَهَ ن  َالط  َر  َو  ةةَف  َه  ََی  ةةير  س  َح 
َ

 (13 :3830، عسیلی)

 «ز دیدن آن خسته و درمانده بازگشت.درهم شکست وچشم اها  آن یها قلم و بینیپ  »

 متن غایب

استفاده از الفاظ قررآن در غیرر    نرستکند  میمتمایز  ها را از دیگر نمونه  گیری وامچه این نو   آن

؛ تاسر  متفاوت برای بیان مقصود خرود  ۀاست و دیگری ترکیب ماهرانۀ دو آیه از دو سورا ه معانی آن

کره   آن از پریش »؛ «رَرْفُک إِلَیْکَ یَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ»نمل:  ۀسور 16 ۀبه آی زمان ذهن رازیرا مصرا  دوم هم



 سرودة سعید العسیلی« کربالء ملحمة»های مختلف بینامتنی قرآن و میراث ادب عربی در  تحلیل گونه

 
  

535 

 

 زبرون  نگاهت» ؛«حَسیرٌ هُوَ وَ اسِئاًخَ الْبَصَرُ إِلَیْکَ یَنْقَلِبْ»ملک  ۀسور 1 ۀو آی« زنی هم بر را خود چشم

 برد. می« بازگردد سویت به درمانده و

 بیت زیر است: گیری واماز این نو   ای دیگر هنمون

  متن حاضر:
ةةةوَ  َیَ ل 

ةةةج َالَ  َرَ ب  َال 
 
َأ ةةةَت  ص  َيبَ م  َز  ةةةيَ    َن  َب 

َ

 
ةةةةتَ لَ  َد َص  ةةةةمَ َع    َاَرَ م 

 
ةةةةأ يَ َهَ ت  ةةةةز  َن  َب 

َ

 (119 :3830، عسیلی)

 .«شکستند و درهم می شدند میخرد ، زینب دیدچه  آن از دیدن، دیدند میمصیبت زینب را  ها اگر کوه»

رسیده از تصویر سرازی   شاعر برای بیان عظمت اندوه و رنجی که به حضرت زینب غایب:متن 

َ»حشر بهره برده است:  ۀسور 93 ۀقرآن در آی ی  نَ َل  ل  ز  ن 
 
ةَاأ اه  ََذ  نن  ةر  ق  ةَال  ل  ةل َََ ع 

ب  ةهَ َج  ت  ي 
 
أ ر  ةعَ خ ََل  اش 

عاَ َاَ  ةدع ص  ت  ََم  ة   َم 
ي  َ 
ش  ةهَ َخ 

 از[ و] فروتن خدا بیم از را[  کوه] آن به یقین، فرستادیم فرومى کوهى بر را قرآن این اگر»؛ «الل 

 «دیدى. مى پاشیده هم

زینرب بره    ۀبالغی واژو تکرار « تشریص» ۀاستفاده از آرای، ی از قرآناثرپذیر عالوه برجا  این در

 بر زیبایی بیت افزوده است. « العَجُز إلی الصَدر ردّ»شیوه 

 نهج البالغه .2-1-2

بره  متون ادب عربی و میراث گرانبهای فرهنرگ اسرالمی    ترین مهماز  البالغه نه ، کریم پ  از قرآن

ی ناب و ها و حکمت ها نامهها،  که شریف رضی در قرن پنجم به گردآوری خطبههنگامی . از آید شمار می

، ادبرا ، ودنمر  ارایره  البالغره  ورد تال  خود را در مجموعه ای به نام نهر  و رها اقدام کرد بلیغ امام علی

اقبال شاعران »ند. ا هگرفت این گنجینۀ ستر  قرار تأثیر تاریخ تحت ۀدر گستر شمندان فراوانیشاعران و اند

ابروالفتح  ، فرزدق، ابوالعتاهیه، صالح بن عبدالقدوس، ابونواس، بشار، بحتری، ابوتمام، نامی چون متنبیصاحب

ابروفراس و دیگرر   ، ابن درید، رغرایی، شریف رضی، مرتضیشریف ، ابوالعالء مَعری، الحدیدابن ابی، بستی

 (8-3: 3189، امینی) «نظری پوشیده نیست.شاعران به الفاظ و مضامین نه  البالغه بر هی  صاحب

یابیم مفاهیم و نیز سبک نه  البالغه در ناخودآگاه شاعر اثر گذاشته  میبا سیری در منظومۀ کربال در

 کنیم. مییی اشاره ها متعدد از او تجلی یافته است. در زیر به نمونه یو در ابیات

  متن حاضر: .1

َ
 
ةةةةأ ةةةةاهَ م  َ!َم  ةةةةهَ َ   ََر َج  َيَ الةةةةدع ةةةةإَ فَ َار  ةةة َهَ ن  َيَ ل  َر َغَ الَ َس  ََيةةةب  ةةةَو  َل  َرَ َی 

 
َيَأ

 
ةةةرَ غ َأ َااب 
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َإَ  َن 
َر َغَ الَ  ةةةَيةةةب  ةةةَ  َم  َکَ تَ اس  ةةةذَ لَ َان  َ َ ل 

َ

ةةةة ف 
ةةةةی َيَقَ  ََهَ م 

 
َأ ةةةةَو  َف  َار  ََق 

َال   ةةةةبَ ح  َااب 
َ

 (311: 3830، عسیلی)

هر که ترک دیار کند غریب نیست؛ بلکه غریب کسی است که در میان قروم خرویش   ، ای مادر»

 «خوار گردد یا از دوستانش جدا شود.

َقَ فَ » متن غایب:
َال   َغ َبَ ح َد    َ  (108: 3136شیروانی، )« از دست دادن دوستان تنهایی است.»؛ « ٌَبَ ر 

 شود که در بیت دوم شاعر متأثر از سررن امرام علری    میمالحظه ، با کنار هم قرار دادن دو متن

برا   نجوای امام حسرین »است که شاعر آن را تفصیل داده و به صورت ادبی و احساسی در ماجرای 

 برشمرد.« حوار»توان از نو   میرا  تأثیر آورده است. این نو « حضرت زهرا

 کند: مییزید را چنین خطاب  شاعر از زبان امام سجاد . متن حاضر:2

َ ب ََو 
يَ اَاهَ نَ  د  مَ ت  َفَ َت  َيَالظ   َّ ََم  ََو 

َن  َح  ة   َم    َ
َ

ةةج َ  َالَ ع  ةةعَ ل  َس 
ةة َال   ل  َع  ةةير  َن  ََام 

ةةي  َايرَ س 
َ

 (161 :3830، عسیلی)

 .«کنیم میرا بر مردمان آسان  ها و به واسطۀ ما در تاریکی هدایت شدید و ما کسانی هستیم که سرتی»

ب ََ»در نه  البالغه است:  از سرن امام علی مصرا  اول برگرفته
يَ اَاهَ نَ  د  مَ ت  َيَفَ َت  شما مردم »؛ «اءَ مَ لَ الظ 

شاعر در جای دیگر از همین  (16: 3136)شیروانی، « های گمراهی هدایت یافتید. به وسیلۀ ما در تاریکی

  چنین آورده است: جمله امام استفاده کرده و آن را از زبان حضرت زینب

َ ةةب ََو  ََهَ دعَج  ةةَو  َهَ ب 
ةةاهَ  َت  مَ يَ د  ََت  ةة   ةة َم  ج  َد 

َ

 
ةةةلَ  َعَ ي  ل 

ةةةلَ  ََهَ ي  ةةة   ةةةَم  َالض   َّ َل 
َغَ مَ  َيةةةب 

َ

 (166 :3830، عسیلی)

ی از گمراهی بر آن ا هو به واسطۀ جد حضرت و خود ایشان هدایت شدید در تاریکی شبی که پرد»

 «بود.

شاعر تغییر چندانی در عبارت و سبک امام ایجاد نکرده و تناص میان دو متن چندان  ها در این نمونه

 است.« امتصاص»لذا بینامتنی از نو   ؛پوشیده نیست

َ» ۀیعنی جمل ،در همین خطبه سرن امام ۀشاعر از اداممتن حاضر: . 3 ةت ََو  مَ مَ نَ س  ةلَ عَ الَ َةَ وَ ر َذَ َت  و »؛ «اءَ ي 
  نیز بهره برده است: (16: 3136شیروانی، « )ۀ فضیلت رسیدید.به قل

ةةةة َب  ةةةةیَ یاَالَ لَ ذ  ةةةةدَ خ ََیدَ ع  ََ َ يع  َکَ َو 
 
ةةةةنَ أ َاه 

ةةةةةت َوَ  ةةةةةلَ یاَعَ مَ نَ س  ةةةةةي  َک  َنَ اء  ةةةةةذ َلع َ َ ال 
َ

 َ
 
ةةةأ َغَ ض 

 
َأ ةةةاث  َح   َّ َو  ََم  ةةةط  ةةةي  ن  َم  َف  َام 

َ ةةةح  وَ ت  ةةةد  ةةةاَفَ  َغ  ةةةاَبَ يه  ةةةَرعَش  ق  َم  َام 
َ

 (191 :3830، عسیلی)
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چون کابوس و خوابی آشفته بود. و بر پشت هر پسرتی سروار   یی دادند که ها از روی نیرنگ وعده»

 «در بدترین مکان پستی جای گرفتند. کهجا  آن شدند تا

 را که بار مثبت داشته در مفهوم منفری  امام ۀتفاوت این نمونه با نمونه قبلی آن است که شاعر جمل

 تصر  کرده است.حضرت بارت ع ۀ( به کار برده است و در کاربست اولیها سوار شدن بر بلندای پستی)

  . متن حاضر:4
ةة ةةَام  َک  ََان  َر  َالَ َب  ةةخ  ََق َل 

ةةي  َرَ ت  ةةلَ خ ََک  َهَ ق 
َ

ةةةنَ   ةةةه  َالضع َيَ ب  ََاع 
ةةةه َج ََو  ه  ةةةَمَ ل  ع  ت  مَ ي  َاظ 

َ

 (03: 3830، عسیلی)

 «جهلی رو به فزونی رها نکرده است. را در معرض نابودی و باها  آن پروردگار خل »

ةبَ یاَعَ مَ لَ اعَ وَ »آمده است:  این مفهوم در سرنان گهربار امام علی متن غایب: َالل  َ،َهَ اد 
 
ةأ ةَهَ ن  َي ََمَ ل  ةقَ لَ خ  َمَ ک 

َبَ عَ  َو  رَ َمَ لَ َثا  َي  س 
ةهَ َمَ کَ لَ   «بندگان خدا بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافرید و شما را به خود واننهاد.»؛ «َّ م 

 خَلَقْتَ امَ ارَبَّنَ»نیز این مفهوم را از قرآن کریم به وام گرفته:  ( البته خود امام108: 3136شیروانی، )

مَ » «ای نیافریده بیهوده را ها این، پروردگارا»؛ (383/آل عمران« )ارِالَبَ اذَهَ ت  ةب  س  ح  ف 
 
ةَأ م  ن 

 
ةَاأ ن  ق  ل  مَ خ  ک  ثةاَ َا ب   «ع 

ما...یترک خلقَه نهرب  » عبارت عسیلیاما  ؛«ایم آفریده بیهوده را شما که پنداشتید آیا» ؛(331/م منون)

 دارد. تر بیش یتشابه« و لم یُرسلکم همالً» با فرمودۀ امام« الضیا 

 بینامتنی با شعر شاعران .2-1-3

اندیشره و   ۀی مهم از فرهنگ و حکمت و آیینا هشعر عربی گنجین، البالغه پ  از قرآن کریم و نه 

َ»فرمرود   میراث انسانی و اسالمی است. برای همین است که پیامبر ة   َم  ن  ة َ ََإ  م  ک  ح 
َل  ر 

ةع  ابرن  ) «الشع

 و شعر دیوان العرب نرام گرفتره اسرت.    «همانا برخی از اشعار حکمت است.»، (1/168ق: 3131، بابویه

و دوران معاصرر   ی قبرل هرا  سدهشعر معاصر عربی از اشعار معرو  شاعران بزر  عربی در  یاثرپذیر

 باشد. میی بینامتنی ها بررسی یکی از موضوعات مهم

 شعر سنتی عربی به چند شکل در شعر معاصر نمود دارد:

. به کار گیری متن شعری با تغییر اندک در برخری واژگران   9؛ بدون تغییر، به کار گیری متن شعری .3»

 (969: 3131، ضاوی) «آن به زبان شاعر ۀ. برگرفتن معنای شعر و ساخت دوبار1 ؛ها یا تغییر جای آن

ی که عسیلی به خواندن اشعار دیگر شاعران خاصه شاعران آیینری داشرته ربیعری    ا هبا توجه به عالق 

است که گاه در لفظ یا معنا از اشعار مشهور شاعران معاصر یا کهن بهره ببرد. با مطالعه دقیر  حماسره   
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ی مرتلف از روابط بینامتنی میان این منظومه و اشعار قدیم و معاصر ادب عربی یها شاهد نمونه« کربالء»

 ی آن خواهیم پرداخت.ها هستیم که در ادامه به ذکر انوا  و نمونه

 نوع اول .2-1-3-1

گیررد. بره ایرن شرعر از      مری بیت یا مصراعی بی هیچ کم و کاست در شعر جدید قرار  ،در این نو 

 بنگرید:« ادونی »

میع/َوَلی» ٌ َللد  ط  َالصیاريَو  یع/َغيرَأن  ج  َالر  تَصيح  
 
أ د  َهاََننَه  نبة   َالفراتَوَم  ک  /َماء  ل َإذنَلب  ق  ع 

ةیع ج  َالر  يح   أتَص  د  /َه  خل 
ها اسرت/ و   های آب جایگاه اشک بانگ بازگشت آرام گرفت. اما چاه»، «.الن 

نگریستند/ آب فرات و رستنگاه نررل/ بانرگ بازگشرت، آرام     می اگر دارای فکر و اندیشه بودند، حتماً

 را عیناً در شعر خود گنجانده است:« عبدالرحمن داخل»این جا شاعر بیت  در «گرفت.

َ ََو  ةةةی  ََل 
 
ةةةن َأ قَ ه  َاَع  ةةة   َإَ َل  ن  َبَ لَ َذ  ةةة   َک 

َ

ةةةة  َالَ م  ةةةةاء  َرَ ف  َو  ةةةةنَ مَ َات  َالنَ ب  ةةةة   َل َخ 
َ

 (961: 3131، ضاوی)

 «گریستند. میداشتند بر آب گوارا و نرلستان  میعقل ها  آن اگر»

بیت یا مقطعری   همانی از این دست که شاعر ا هو جستار در آن به نمونمنظومۀ کربال ما در بررسی 

 از شاعر دیگر را در اثر خود بیاورد دست نیافتیم.، مستقل

 اجترار .2-1-3-2

خروریم کره در ادامره بره ذکرر       میبر گیری واماز این نو   ی متعددبا مطالعۀ منظومۀ کربال به موارد

 پردازیم: مییی ها نمونه

  گوید: می عسیلی در توصیف حضرت عباس متن حاضر: .1

ةة ةةم  َعَ اَک  ةةل  َب  إَ اس 
َذَ  ةةاَاح  َت  ةةد  َال  َ غ َیَ م 

َ

ةةةعَ   َاٌسَب 
 
َأ ةةةَو  َک  َالرع ةةةل  َج  ةةةرَ َال  َج  َال 

َ

 (111 :3830، عسیلی)

 «مرد میدان نباشد.، مردی عباس نیست و هر، هر عباسی، چون جنگ شدت یابد»

 این بیت یاد آور بیت مشهور ابو نواس است: متن غایب:
ةةعَ  ةةاٌسَعَ ب  إَ اٌسَب 

َذَ  ةةاَاح  َت  ةةد  َال  َ غ َیَ م 
َ

ةةةف َالَ وَ   ةةةض  ض  َف  ٌََلَو َل  َبَ الر  َر  َبَ يةةةر  َيةةةر 
َ

 (111: 3168، هاشمی)

 «عباس، عباس است چون شعلۀ جنگ برافروزد و برتی برتری و بهار بهار است.»
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یرا   جزیری بیت ابو نواس را بازسرایی نموده است. البته نفی « اجترار» ۀشود شاعر به شیو میمالحظه 

برای مثال در همین بیت این که شاعر به تناسب فضرا کره    ،اجترار همیشه داللت بر عدم نوآوری ندارد

د و از و ممدوح ابونواس سرود ببرر   توصیف میدان جنگ است توانسته از تشابه اسمی میان حضرت

نوعی بر تنو  و جذابیت شعر  افزوده است و کسی کره از  و به آن بیت در مقصود خود استفاده نماید 

آن شاهد معرو  بالغی آگاهی داشته باشد و بیت عسیلی را هم برواند از ایرن ترداعی معنرا و تکررار     

 کند. میلذت را هم احساس  ای گونه

ر خطیر ایشان و نیز بی ارزشی ستمگران و جایگراه  و کا شاعر بلند مرتبگی امام متن حاضر: .2

  آن ها را این گونه بیان می کند:

ةة َه  َد  َالَ َف  ةةح  ََ  َيَ س 
ةةَو  ةةَهَ د َج  َه  ةةوَ َی  ٌَدَاح 

َ ةةَو  َلَ ذ َک  ََك 
 
ةةأ َه  َد  ََاف  ةةالط  ةةیَ ت ََةَ اغ  َد َح  َت 

َ

 َ ََو   
َل  ََن 

 
ةةةةةأ َه  َد  ةةةةةک َالَ َاف  ةةةةةکَ َارَ ب  َب  ََار 

َوَ َيةةةةاَ غَ بَ 
 
ةةةةأ َه  َد  ةةةةَاف  ةةةةَارَ غَ الصع ص 

َغَ  َار 
َ

 (386: 3830، عسیلی)

اهدا  سرکشران در   چنین همزیرا اهدا  بزرگان بزر  است؛  ؛هد  حسین و جد  یکی است»

 «کوچک است.، کردن یکی است و اهدا  افراد کوچکستم

کند که کارهرای برزر  از بزرگران سرر     به این مفهوم رای  اشاره میجا  این شاعر در متن غایب:

 یابیم:چنین می «یمتنب»زند و اهدا  کوته بینان و ستمگران پست است. این مفهوم را در شعر  می
ةعَ  ةَ ل  َق  ََرَ د 

 
ةأ َل َه 

ةالَ  َزَ ع  ةَم 
َت 

 
تَ أ

ةةيَالَ  َمَ ائَ زَ ع 
َ ةعَ ت ََو  ةَمَ ظ  ةف  ةَ  َيَ يَع  ةَيرَ غَ الص  ص 

َاهَ ارَ غَ 
َ

 َ ةةَو  َت 
 
ةةعَ َيتَ أ

ةةَ ل  َق  َرَ د 
ةةالَ  َرَ ک  َام 

ةةمَ الَ  َمَ ارَ ک 
ََ َت ََو  َغَ ص  ةَر  ةف  َ  َيَ يَع 

ةعَ الَ  َظ  َيم 
ةعَ الَ  َمَ ائَ ظ 

َ

 (131: ق3161، )متنبی

زند. کارهرای   میهستند و کارهای خوب به میزان بزرگی کریمان سر ها  آن به اندازۀ صاحبان ها اراده»

 «کوچک است.، آید و کارهای بزر  در چشم فرد عظیم میبزر  ، خرد در چشم افراد کوچک

به ترتیب در شعر ، کشاند میواژگانی که ذهن مرارب آشنا با شعر متنبی را به سمت روابط بینامتنی 

 متنبی و عسیلی به قرار زیر است:

 العظائم.، کبار= العظیم، الصغار= الصغیر صغارها / الکبار، هد = عزم / أهدا = عزائم / الصغیر

 . متن حاضر:3
َعَ  َج 

 
َأ رَ بةةةا  ةةةي  َرَ ف  َر 

 
َبَ أ ةةةس  َن    َ ح  ةةةم  َدَ م 

ةةةةرَ وَ  َکَ ج  ةةةةال  َيَ یف  ةةةةنَ    َر َظ  ةةةةن ََون  هَ س  َاء 
َ

ةةةة  َف  َالَ ی  ةةةةقَ ق  َاَکَ ن  َالَ رَ الةةةةد  يَ ة  ةةةةاءَ ب  َض 
بَ 
ةةةةةالَ  ي  ةةةةةَدَ ق  بَ ف  ةةةةةيَج  ََ َ ان 

َال   ةةةةةح  َاءَ ي 
َ
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اسرت؟ و مرردان   هرا   چون مرواریدی درخشان برر نیرزه   شگفتا! آیا سر فرزند دخت پیامبر»

 «کنند؟ میترسوی کوفه بانوان خاندان رسالت را در حالت اسارت تماشا 

 نظر داشته است: شک عسیلی در سرودن این اشعار به ابیات دعبل در رثای سید الشهدابی متن غایب:
َرَ 
 
ةةةأ َب  َبَ س  ةةة   َمَ ن    َ ةةةح  َوَ َدَ م  ةةةو  َهَ يَعص 
َ ةةةمَ الَ َو  َبَ مَ لَ س 

ةةةنَ مَ ین  َو َظ  ب ََر 
ةةةمَ  َمَ س  َر 

َ

ةةةة  َي  لرع ةةةةاَل  ةةةة َقَ ج  ل  َع  ةةةةال  رَ ن  َي  ةةةةاة  َف  َر 
َ ةةةةةّل  ةةةةةٌعَمَ ازَ َج  ََهَ ن  ََو  َّل  خ  ت  ةةةةةةَم  َشع َر 

َ

 (66 :ق3138، بستانی)

ای مردان! سر پسر دخت پیامبر و پسر جانشین او بر نیزه باال رفته است. مسلمانان ایرن صرحنه را   »

 «کند و بیمناک نیست! میاما کسی فغان ن ؛شنوند میبینند و ]اخبارآن را[  می

 آید: میتشابه و همسانی واژگان دو شعر در زیر 

 ف / ینظرون= بمنظر/ للرجال= رجال کوةرأس بنت محمدٍ= رأس بن بنت محمد/ القنا= القنا
  متن حاضر: .4

َ
 
ةةةةأ ََهَ لل 

 
ةةةةکَ أ َب  ََر  ةةةةَتَ ّل  ةةةة َع َاو َس  َن  َهَ د 

ةةفَ  َع َمَ الس  ةةر  َن  زَ ي ََد 
َمَ  ةةیَ يةةد  ةة یٌفَعَ ق  َل 

َ ةة   ةةقَ ي ََم  َدَ ص 
َالَ  ةةخ  ةةَاءَ رَ ض  ةةي ََمَ ل  َمَ س  ةةَر  َهَ ب 

َ

 
َکَ 
 
ةةةأ ةةة َج َس  ةةة َف 

ک  ةةةیَ اَب  ه  ةةةیدَ ف  نق  َاَع 
َالَ  ةةةم 

غ  ةةةن  ةةةؤَ ک  َب  ََهَ وس  ةةةنَ الةةةدع ج  َت  َیدان 
َإَ 
ةةةةةةَالنَعّل  َب  َکَ َاح 

 
ةةةةةةأ ةةةةةةقَ مَ الَ َهَ ن  َیدَ ص 

َ

 (368 :3830، عسیلی)

برابر نیست! گو   گریند های )انگور( می که درون آن خوشه اهلل اکبر نزد یزید با یک جام شراب»

شود. هر ک  قصر خضرا را قصد کنرد جرز    میپر  ها یی است که از خمرهها یزید آکنده از صدای جام

 «شود گویا مقصود او پارس سگان است.صدای سگان را ن

است زیرا هرردو در   «عید الغدیر» در حماسۀ «بول  سالمه»سیلی متأثر از در این جا ع متن غایبب: 

  باشد؛ ابیات سالمه چنین است: میتوصیف شرصیت یزید بن معاویه 
ةةةةاَ  َل  ةةةةإَ ف  ََهَ لل 

 
ةةةةکَ أ َب  َّل  ةةةةر  س  َاو  َت 

َإَ  ةةةةَن  َالَ مَ س  َر  َوَ لَ خ  ةةةةيةةةةر  ةةةة ٌفَعَ ق  َل 
ةةةقَ  اص 

َالَ  ةةةقَ د  ةةةَرَ ص  َيَ ل  ةةةَس  س  َي  ر  َإَ َم 
َّل 

َ

ةةةةة  َکَ يَ ب  ةةةةة   َف  َزَ ي ََ   ةةةةةه َن ََيةةةةةد  َرَ ل    َ َاح 
ةةةة َد َص  َح 

ةةةةمَ الَ  ةةةةرَ  َوَ انَ ث  َ َ ن 
 َ ةةةةاّل  َق  َد  َاح 

َعَ  ةةةةةةر  َب  َد  ةةةةةةیَ مَ َات  ةةةةةةيَ ب ََ َ ل َیَ ص  َص  َاح 
َ

 (961 :3803، سالمه)

آزرم برر آواز ترار و   هزار اهلل اکبر نزد یزید با یک بار نوشیدن شراب برابر نیست. گو  آن بری »

 «شنود. میو فریاد ن خو گرفته است. هر ک  قصد قصر یزید را کند جز عربده ها صدای جام
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را آن ربیعی است که شاعر حماسه ، سالمه پیش از عسیلی به سرودن حماسۀ خود نمود کهجا  آن از

 و در شعر  متأثر از آن باشد.شده است مند  همطالعه نموده و از آن بهر

 حوار .2-1-3-3

گیررد و در لباسری نرو و     مری شاعر معانی یا الفاظی اندک از شاعر پیشین را ، گفتیم که در این نو 

 ترر  بریش  شاعر یا ادیب، گیری وامبه عبارت دیگر در این نو   کند؛ میار آن را بازآفرینی همراه با ابتک

 یی در منظومۀ کربال توجه نمایید:ها اثر پذیر بوده تا مقلد. به نمونه

  متن حاضر: -1

َ ََو  َلَ يَ الس  ةَمَ ف  ص  َت  َد  ةَق  ض  ةم  َح  ب  َار  َهَ دع
َ

َإَ   ةةةمَ َن  ةةةیَ َل  ع َي  ةةةَدع ةةةف  رَ زَ  َالنع َق  ةةةاع  َااب 
َ

 (161: 3830، عسیلی)

 «یش کارساز و صادق نیست.ها تیزی لبه، اگر که شمشیر در هنگام نبرد از نیام خویش جدا نشود»

 این بیت مشهور ابوتمام بوده است: تأثیر شاعر تحت متن غایب:

َ
 
ةةأ َيَ لس 

 
َأ ةةف  َإَ د َص 

ةةنَ ق  َب  ةة   َم  َالَ َاء  ةةب  ت  َک 
َ

ةفَ   َهَ دعَ َح 
ةالَ  ةيَ ح  َب  َالَ د  ة   َج 

ََدع ةاللَ َو  َع  َب 
َ

 (33 :3889، ابوتمام)

 «یزی آن مرز میان جدی و شوخی است.ت، است ها گو تر از کتابدر میدان کارزار شمشیر راست»

اسرت. در   ی دیگراما معنا و مقصود بیت او چیز ؛عسیلی تنها از واژگان ابوتمام بهره بردهجا  این در

بیرت   ، ولری جنگی ممردوح( تأکیرد دارد  مجازاً جنگاوری و تدبیر ) بیت ابوتمام شاعر بر قدرت سیف

 کند. میهراس در نبرد( را نکوهش ) عسیلی باقی ماندن شمشیر در نیام

 متن حاضر: -2

َ َکَ َو 
 
ةةنَ أ ةةه  َاَب 

َال   َر  ةةَض 
ةةَمَ ل  َت  َر  ةةعَ الَ َض  َ ل 

َ

 
ةةةفَ  َمَ س  ةةةَ   َب 

 
ةةةَاءَ یَ ج َأ َعَ َءَ امَ الس 

ةةةّ  َاه 
َ

 (116 :3830، عسیلی)

 «ی آسمان او  گرفت.ها در کرانهها  آن نشد و بزرگیگویا آن سرها در زمین به بزرگی راضی »

برر نری رفرتن سررهای اهرل      « حسرن تعلیرل  »و با استفاده از  ادبی، در بیت باال شاعر در تعبیری زیبا

 ۀظراهری ابیرات عبرور کنریم در الیر      ۀداند. اگر از الی میها  آن را نشان از غرور و کمال رلبی بیت

 کنیم: میمشاهده   لرا در قصیده معرو  ابن انباری در رثای وزیرِ عزالدونظیر و شبیه این مفهوم ، معنایی

َ
َال   ةة   ط  َب  ةةاق  ةةاَض  م  ل  َو  ن 

 
َأ ةة   َع  ض 

َ َر   ّ ةةة َع  ةةةم  ض  َالَ ي  ةةةد  ع  َب  ةةة   َم  َك  ةةةات  م  َم 
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واَالَ  ةةةار  ص 
 
ةةةأ َواس  ك  ةةةر  ب  َق  ةةةی  یاج  اب  ن  َت 

َ

َ
َال   ةةة  

َع  ات  ي  ةةةاف  َالس  ب  ةةةی   َ َ ةةةان 
ف  َک 

َ

 (1/113ق: 3191، بستانی)

آسمان را قبر تو ساختند و بره  ، وقتی پ  از مر  دل زمین از دربرگرفتن بزرگی تو به تنگ آمد»

 «بادها را بر تو پوشاندند.جامه ، جای کفن

گویرد کره زمرین از     مری کنرد و   مری اشراره   لة الدوبن انباری به بردار شدن وزیر عضدا در این جا 

لذا آسمان تو را در بر گرفت و بادها کفن تو گشتند. عسریلی نیرز    ؛دربرگرفتن بزرگی تو به تنگ آمد

که در تصویر و جا  آن کند و از میهمین مفهوم را با الفاظ و زبانی دیگر و به دور از تقلید و تکلف بیان 

باشرد   مری « حروار »یا  موجود از مصادی  نفی کلی و بینامتنی تناص، واژگان با ابن انباری متفاوت است

معنایی نیازمند آشنایی با متن غایب است و برای خوانده آشنا با قصیده ابن انباری لذت  ۀن الیوکشف ای

 تداعی معنا را به همراه دارد.

 متن حاضر: -3
َ
 
ةةةةي َأ َمَ لَعس  ةةةةعَ َین  ةةةةالنَ َ ل  َب  ََيع ةةةةَو  َهَ نل 

َ

 َ ةةةالنَ َمَ دَ َو  ةةةلَ َةَ یَ ب  َيَ لس  ةةةخ ََیف  َض  َ؟!اب 
َ

یامبر شمشیرها را رنگین کرده خون فرزندان پکه  آن حال فرستند میآیا بر پیامبر و خاندانش درود »

 «است.

 باشد: می بیت یادآور این بیت شریف رضی در رثای امام حسین متن غایب:

َ ةةةةةمَ ح  َیاَرَ ل 
 
ةةةةةلَ أ ص  َي  َسةةةةةا  ةةةةة عَ َین  َل 

َ

 َ ةةةةةدع ََهَ ج 
ةةةةةال   یَ رَ ک  َط  َم  َو  ةةةةةإَ َعةةةةةا  َاب 

َ

 (3/091ق: 3160، امین)

 «فرستادند. میسری را با خود بردند که به دلرواه یا به اکراه بر جد بزرگوار  درود »

امرا   ؛و کشتن فرزند ( درود فرستادن بر پیامبر) گرچه مضمون اصلی هر دو بیت یکی است

تقلیرد خرار     ۀاز دایر، یُسلّمون به جای یُصلّون( و متفاوت آوردن مصرا  دوم) عسیلی با تغییر واژگان

 است. گشته

 متن حاضر: -4
َ َرَ َو 

 
ةةأ َي 

 
َأ ََن َ   َالةةدع َّل  ََيَ ي   ةةح  ةةی  ي  َاَس 

َ

بَ  
ةةةقَ الَ  ةةةَل َت  ةةةف  ع  َالَ يَط  ةةة   ن  ةةةاَالَ ق  ط  َارَ خ 

َ

 (93 :3830، عسیلی)

 «ماند. میزنده ن ها و دیدی که دین جز با شهادت زیر ضربات نیزه»

 گوید: میکه جا  آن استنظر داشته « محسن ابوالحبّ» شاعر در این بیت به بیت مشهور متن غایب:
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َإَ  ةةةَن  َدَ ک  َمَ ان  َيةةة   ةةةح  ةةةم  َل  ةةةي ََمَ د  مَ تَ س  َق 
َ

َإَ  
َبَ ّل 

ةةةةتَ قَ  ةةةة َي  ةةةةل  ةةةةذَ يَ اَس  َخ  َ ينَ یف 
َ

 (1/383ق: 3163، امین)

 «پ  ای شمشیرها مرا دریابید.، ماند میاگر دین محمد جز با قتل من استوار ن»

، اما تغییراتی مثل: التفات ضمیر از مرتکلم بره مراررب    ؛نیز عسیلی مضمون را از ابوالحب گرفتهجا  این در

 بیت او را متفاوت نموده است.  رعن القنا الرطار و افزودن ترکیب « یستقم»به جای « یحیی»آوردن 

 اشعار و مفاهیم حکمی، ها بینامتنی با مثل .2-1-4

ی مهرم  ها و آموزه ها ی از تجربها هین منابع فرهنگی هر ملتی است که گنجینتر امثال و حکم از کهن

کند. این امثال معموالً با ذوق همۀ مردم سازگاری دارد و  میو کاربردی را از نسلی به نسل دیگر منتقل 

کند و  میهای مرتلف سیر  ی متوالی میان ملتها شود و در رول قرن میها متداول  به همین جهت بر زبان

 ماند. میمحفوظ  ها آوری نگردد در سینهها جمع حتی اگر در کتاب

یرا در الهرام از ایرن واقعره      و امام حسرین  و کربال ۀواقعدربارۀ ، معاصر اعراندر اشعاری که ش

 :3838، کرکری  ؛396-336: 3131، خزعلری ) شودثمثیلی گوناگونی دیده می ند مفاهیم حکمی وا هسرود

مفاهیم پندگونره و اخالقری   ها و  نیز شاعر از حکمت «کربالء»(. در فرازهای مرتلف حماسۀ 331-380

ی مشهور ادبیات عربی ها یا مثل می معصومینسرنان حک، بهره برده است که ریشه در امثال قرآنی

 پردازیم: مییی ها دارد. در ادامه به نمونه

  گوید: می عباسشاعر در توصیف حضرت  متن حاضر: .1

ةة ةةم  َاَق  ةةةَال  ةةَّلَ یَ ق  ََمَ َ 
 
ةةخ َأ َل  ةةةوَ َف  َع  َهَ د 

َ

َإَ   َن 
ةةةةالَ  ةةةةلَ َيمَ ر َک  ةةةةاَيَ م  َق  ةةةةفَ َیل  َع  َیل 

َ

 (116: 3830، عسیلی)

 «کند. میگوید عمل  میچه  آن راستی که فرد بزرگوار بهه ب، عمل نکند به آنهرگز سرنی نگفت که »

اسرت   مضمون بیت بر وفاداری و عمل به وعده تأکید دارد و یادآور این سرن مشهور امام علی

برشنده و بزرگوار هرگراه  »؛ (39: ق3136، آمدی) «. إِذَا وَعَدَ وَفَى  الْکَرِیمُ»که به صورت مثل درآمده: 

ل قرابوس  یی دیگر هم نقل شده است. در رساها البته این مضمون به گونه «وعده دهد به آن عمل نماید.

 (1/60 ، بی تا:ثعالبی) «فْلِد لم یُرْعَا وَالکریمُ إذَ»بن وشمگیر آمده: 

میان مصرا  دوم بیت دوم با حدیث و مثرل مشرهور چنردان     بینامتنیپی بردن به تناص و جا  این در

 باشد. می« امتصاص»دشوار نیست و سبک بیان تنها اندکی تغییر نموده است؛ بنابراین بینامتنی از نو  
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  متن حاضر: .2
َ ََو 

َال   َر  َإَ َض  ََن 
ةةط  َاب  َطَ ي ََ   ةةاتَ بَ ن ََيةةب  َاه 

َ

ةةةوَ   َه  َالَ َل  َج  ةةةّ  َم  ةةةنَ ت ََد  َب    ََ
ةةةعَ ال   َا؟ابَ ش 

َ

 (161: 3830، عسیلی)

 «روید؟ میآیا از سنگ سرت گیاه ، ستا گیاه آن نیز نیکو، زمین اگر نیکو باشد»

َ»بیت یادآور این مثل قرآنی است:  متن غایب: ةب  يع َالط  د  ل  ب  َال  َّلَََو  ة   ب  يَخ  ةذ 
َال  َو  ةه  بع َر  ن 

ذ  ةإ  َب 
ةه  بات  َن   ُ ةر  خ  ي 

َ د  ک  َن 
ّل  َإ   ُ ر 

خ   آن و آیرد  برمرى  پروردگرار   اذن بره  گیاهش، [ وآماده] پاک زمین و»؛ (13/اعرا )«َاي 

این مضمون در ابییات « آید برنمى فایده بى و اندک جز[  گیاهش] است[  نامناسب و] ناپاک که[  زمینى]

 تمثیلی سعدی نیز آمده است:

َباران که در لطافت ربعش مالل نیست
َ

َزار خر   رهشو در باغ الله روید و در 
َ

 (11: 3101، سعدی)

روییردن  ) تنها مفهوم را از آیه و مثل گرفته و به زیبایی و با تصویر آفرینی نوجا  این البته شاعر در

او با خالقیت و نوآوری همرراه   گیری واملذا  ،سبزه بر سنگ سرت( آن را با زبان خود بیان نموده است

 جای دارد.« حوار»است و در دایرۀ 

  . متن حاضر:3
ةةةوَ  َذ َالن  ةةةَل  َن  ةةةٌَلَذ  َيَ ل  ةةةي ََس  َغَ ش  ةةةب ََل  َهَ ال 
َ إَ و 
َاَرَ ذَ 

 
ةةةةَ أ َف  َی  ةةةةالنَعَق  َع  اهَ رَ دَ َال 

َمةةةةاَ 
َ

َإَ  
ةةةةةةةمَ َّل  َافَ ن  َن ََر 

ةةةةةةةف  ََهَ س  ةةةةةةةنَ مَ َو  َااه 
ةةةلَ  َح  ةةةالنَعَس  َع  ََال  ةةةَو  َه َمَ ش  ةةةنَ ج ََاَو  َااه 
َ

 (110: 3830، عسیلی)

برر  دارد. این فرد اگر  میپست است و ذهنش را جز منافع و آرزوهای خود  مشغول ن، فرد پست»

 «را بردارد. ها بوید تا درهم میلیسد و  میرا  ها آن کفش، روی کفش ها درهمی چند ببیند

کند که فرد حقیر و پست تنها به منافع خود می اندیشد و برای جلرب   میدر این دو بیت شاعر بیان 

 دهد. میمنفعت تن به هر خواری 

ی مرتلف به کار رفته است. در امثال قردیم  ها می به گونهمفهوم باال در امثال و عبارات حک متن غایب:

َ»اندیشد:  میعرب داریم که هرگز از فرد پست حاجتی مرواه که او تنها به خود  ََتَ ّل  ةط  َإَ بَ ل  ة   ة َلَ ل  َئ  ََيم 
ةح   « َ اج 

َ»زند:  میپست از بزرگواری و کمک به دیگران تن ( یا: تنها فرد063 ق:3191، خوارزمی) ةّل  ََي 
 
َ رامة َالکَ ب َأ

َ  رلبد: میپست سواره برای بزرگوار پیاده بال را  دگاه فرکه  این ( یا36/990ق: 3191، نویری) «لئيمٌََإّل 
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َ ةةةةمَ َو  ََک  ةةةة   ةةةةلَ َم  َئ  ةةةةد  َغ  يم 
کَ اَرَ  ا

َبةةةةاَ 
َ

ةةةةةيَ   َح  ةةةةةَب  َبَ ال  َلَ ّ  ةةةةةء  ةةةةةر َم 
َک  َاش  َيم 

َ

 (3/363 ،همان)

لیسریدن و  ) عینری در این نمونه نیز شاعر مفهوم رای  را در لباس نو و آوردن تصویر تازه و مثرال  

 یا نفی کلی است.« حوار»موجود از نو   تناص و بینامتنیبه این ترتیب نموده و  ارایهها(  بوییدن کفش

  . متن حاضر:4
ةةةتَ  ةةةيَبَ رَ ج  َم  ةةةرَ َنَ اَّل  َغ  ََب 

ةةةال   َق  َد  َار 
ةةةتَ  ةةةيَبَ رَ ج  ةةةن  َف َاَس  َالَ َ   ةةةح  َکَ َةَ اي 

 
ةةةنَ أ َان 

َ

ةةةالَ وَ   َم  ةةةَءَ ر  َيَ ل  ةةةَس  ةةةَهَ ل  َب  َذ  ةةةَاك  َرَ ق  ََار 
ةةةفَ  ةةةدَ اَيه  َم    ََ ب ََو 

ةةةغَ  ةةةَرَ ي  َاَنَ م  ةةةخ  َت  َار 
َ

 (383و  386 :3830، عسیلی)

ی ا هخواهیم و آدمی را در برابر ایرن تقردیر اراد   میکند که ما ن میدر مسیری حرکت  ها سرنوشت»

 «اختیار هستیم.عروسکانی بیها  آن برد گویا ما در میی زندگانی ما را با خود ها نیست. کشتی

این دو بیت که از ضعف تدبیر انسان در برخی اوقرات و نرسریدن بره آرزوهرا سررن       متن غایب:

 گوید یاد آور بیت معرو  متنبی است: می

ةة ةةاَک  ةةم  َم  ةةل  ن  م  ت  ةةهَ  َالَ اَي  ر ک 
د  َي  ء  ةةر  َم 

َ

َتَ   َج  يَالرع ر 
َبَ يَ 

َاح  اَّل  َم  ش  هَ َت 
ةت  َيَالس  َف   

َ

 «وزند. میخواهند  مین ها مسیری که کشتیبادها در ، رسد میچه آرزو کند ن آن آدمی به هر»

استفاده از واژگران و تصرویر    سازد، رهنمون میآنچه ذهن مرارب را از ابیات عسیلی به بیت متنبی 

حوار جای دهرد؛ زیررا سرفن در     ۀتواند بینامتنی را در دایر میمشابه است. البته تفاوت کارکرد واژگان 

اما در بیت متنبی ریاح این نقرش را دارد و سرفن    ؛تدابیر را دارد ۀابیات عسیلی حکم قضا و بر هم زنند

 پذیرندۀ تقدیر است.

 :گویدمی، بی وفایی کوفیان و یارانش نسبت به وی و «مسلم»قیام شاعر در بیان  متن حاضر: .5

ةةةة ةةةةيَ خ َلَ اَلَ ي  ةةةةَ َ ان  َاَم 
 
ةةةةأ َش  ةةةةَد  َاه َابَ ذ َع 

َ

َف َيَالنَ فَ   َإَ َس 
ََن  َح  َمَ لَ ص    َ   ََ

َال   َح  َبةاب 
َ

 (366 :3830، عسیلی)

 «سرت است اگر از جانب دوستان باشد.چقدر رن  خیانت »

 کند:در جای دیگر همین مفهوم را این گونه بیان میعسیلی 

ةةةة ةةةةعَ الَ َمَ س  ةةةةارَ ق  ٌََ َيَعبَه  َع ََو 
ةةةةّ  َهَ ج 

ةةةةنَ ک َلَ  ةةةةاَخ َم  َب    ََ
ةةةةال   َارَ ق  َب 

ةةةةقَ  ٌَلَات 
َ

ةة  ٌََلَه َس  ةةَو  َيَالتَعف  ةةر  َي  ةةاقَخ  َي  ةةن ََر  َةَ اج 
َ
 
ةةةعَ أ ََاءَ وَ الةةةد ََ ي  ةةةَادَ زَ َو  ف 

ةةةيَالَ  َع   َّ َت 
َ

 (338: 3830)عسیلی، 
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آن آسان است و پادزهر بهترین راه نجات از آن؛ امرا خباثرت    ابل تحمل و درمانق ها نیش عقرب»

 «افزاید. مینزدیکان زهری است کشنده و درمان ناپذیر که بر دردها 

 شرعر  هرا  ین نمونره ترر  . از کهرن فراوان داریم عربی اشعارامثال و نظیر این مفهوم را در  متن غایب:

 :است که به صورت مثل درآمده شاعران جاهلی از، « فرر»
َ ََو  ةةظ  َ و َذَ َمَ ل 

َقَ الَ  ةةر  ََ ب 
 
ةةأ َش  َمَ َد  ةةض  َ َ اض 

َ

َمَ الَ َ لَ عَ   َمَ َءَ ر  وَ َ  
َقَ  َر 

َالَ  ةح  َس  َام 
ةه َالمَ  َدَ ن 

َ

 (81: 9661، زوزنی)

 «است. تر جانکاه، هندی ۀبرندو ستم نزدیکان بر آدمی از ضربۀ شمشیر »

( در کتاب امثال و حکرم خرود ایرن بیرت را در قسرمت      ق 000) عبدالقادر رازیبن محمد ابوبکر 

 (319 :3161، رازی) ی اخالقی آورده است.ها مثل

اما در واژگان و نیز تصاویر متفاوت عمرل  باشد؛  میاین نمونه اثرپذیری عسیلی تنها در مضمون  در

دواء و ، قاترل ، نجراۀ ، تریاق، سمّ، میان عقارب) مراعات نظیر ۀاستفاده از آراینموده است. در نمونۀ دوم 

میان اقارب و عقارب( بر زیبایی شرعر او افرزوده اسرت؛ بنرابراین بینرامتنی      ) جناس چنین همعالت( و 

 .رود به شمار می «حوار»موجود از نو  

  متن حاضر: .6
ةة ةةم  َاَک  ََل  ةة   ََم  َالَ ح  ةةل  ةةه َمَ م  َکَ ن  ةةهَ د  َف 

َ

ةةةةةبَ   ةةةةةط  ةةةةةتَ ت ََهَ ٌلَب  َاخ َف 
َال   ةةةةةبَ ر  َط  َال 

َ

 (111: 3830، عسیلی)

 «دست گرفت قهرمان افترارآفرین است.هندی به  ۀبرند نه هر که شمشیر»

 گونۀ متنبی آمده است:نظیر این مفهوم در ابیات مثل متن غایب:

َإَ  ةةَن  َالسع َج َّ  ةةمَ ح  َالن  َيةةر  َي ََاس  ةةهَ مَ ح  َل 
َ

 َ ةَو  َيَ ل  ةةَس  َذَ ک  َالَ وَ ل  َمَ ات  ةةخ  ةةل  َالس  ر َب  َب 
َ

 (01: 3161، رازی)

 «و هر دارای چنگالی درنده نیست.، توانند سالح بردارند میمردم  ۀهم»

 یابیم: میشبیه همین مضمون و با همین اسلوب را در ابیات فارسی حافظ شیرازی 

َنه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
َ

َنه هرکه آینه سرازد سرکندری دانرد    
َ

 (310: 3168، حافظ)

حمل سالح توسط هر کسری(  ) ی اول یکسان استها که تصویر متنبی و عسیلی در مصرا جا  آن از

توانرد از محردودۀ    مری بینرامتنی ن ، و عسیلی تنها در مصرا  دوم سبک بیران خرود را تغییرر داده اسرت    

 خار  گردد.« امتصاص»
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و فرداکاری   هرا  پر  از رشرادت   شاعر در بیان شهادت و شکست اصحاب امام . متن حاضر:7

  گوید: مینظیر  بی
َ ََو  َمَ يَ الس  َمَ ه َف  َاَط  ةَاب  ةیَ س  ص  َي  َهَ يبَ ف 

َ

 َ ةة   ةةَم  َر َض  ََب 
 
ةةعَ أ َن  َالرع ةةاق  ةةج  َک  َال   َّ َل 

َ

 (111 :3830، عسیلی)

 «شود. میگردن افراد کند  یر هرچقدر هم که نکو باشد از زدنشمش»

پذیرد و ایرن   میگوید شمشیر هرچقدر هم خوب باشد سرانجام در اثر ضربات زیاد کندی  میشاعر 

شرود و هرر    میهر شمشیری کند » ،«وبُکْیَ ادٍوَجَ لُّکُ وَ وبُنْیَ مٍارِصَ لُّکُ»دوم مثل مشهور  قسمت، مفهوم

دیگر نیز نقل شرده:   آورد. البته این مثل به گونۀ میرا به ذهن ( 3/360 ق:3191، نویری) .«لغزد میاسبی 

لَ »
َکَ  ََةٌَیَ بَ کَ َادَ یَ ج ََلع لَ َو 

َکَ  ََلع َارَ ص  ََم 
ََةٌَیَ بَ ن  لَ َو 

َکَ  الَ َلع َع  َم 
ی لغزشی دارد و هر شمشیری کندی ا ههر اسب نواد) «ةٌَیَ ف َهَ 

 (939: ق3191، هاشمی) .«پذیرد و هر عالمی را لغزشی باشد

 . تلمیح به متون تاریخی و روایی2-1-5

هور یرا مثلری رایر     شر شعری م، داستانی معرو ، دور ۀاشاراتی ضمنی به گذشتتلمیح آن است که 

ی از بینامتنی است که مرتن غایرب بره صرورت     ا ه( در حقیقت تلمیح گون166: 3168، هاشمی) بکنند.

برای خواننده آگراه مرتن غایرب را ترداعی      امرشود و همین  میبلکه به آن اشاره  ،مستقیم حضور ندارد

 برد. می تر بیش یخود از متن بهره و لذت میزان وسعت ارالعاتکند و به  می

 کنیم: میتلمیحی در منظومۀ کربال اشاره  گیری وامیی از ها به نمونه

ةةفَ  . نمونة اول2-1-5-1 َه  ةةَی  ةةذَ ال  ةةيَدَ يَف  َةَ یَ ع 
ةةالَ  ةةادَ ه  َهَ يَل 

َ

بَ  
ةةةةف َالَ  ةةةةَل َض  ةةةةاَدَ م  َإَاهَ ان  ةةةةَيَ ّل  َیش  َر 

َ

 (106 :3830، عسیلی)

به دست آورد به  به برکت دعای پیامبر در فضیلتی که امام علی یوشعتنها حضرت »

 «ایشان نزدیک است.

هم به مراجرای برگشرتن خورشرید بررای حضررت      ، است در این بیت که در ستایش امام علی

است در ذهن مرارب  امیرالم منین مرتبط باکه را  3«ردّ الشم »اشاره شده و هم حدیث  یوشع

 کند. میتداعی 

 . نمونة دوم2-1-5-2

 کند: میشاعر خبر آوردن ابودرداء و ابوهریره را برای عبد اهلل بن سالم چنین ترسیم 
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َ ةةةةح  َم  إَ َّ 
ةةةةلَ  ةةةةب ََهَ ي  ةةةةمَ َةَ ارَ ش  َ َ ومَ ؤَ ش 

َ

 
ةةةةکَ  َ َ ف َيح َص 

ةةةةالَ  َمَعلَ تَ م  َس 
َالَ  ةةةةح  َان َرَ ي 

َ

 (31)همان، 

 «سرگردان بود. که چون نامۀ متلم  برای او بشارت شومی را آوردند»

 متلم  بود تشربیه نمروده   ۀی که در ناما همودۀ این دو نفر برای عبداهلل را به مود بیت در این عسیلی

 .دهد سوق می او 9مشکوک مبهم ۀو ذهن خواننده را به ماجرای متلم  و نام است

 . نمونة سوم2-1-5-3
َ ةة   ض  ر 

ةةَف  ةةعَ َمَ ه َتَ دَ یَ م  ةةل  َ َک  ةةَلع َال  ر  َ ی 
َ

 َ ةةةةةلَ َو  ةةةةةاَإَ ه  َالَ ل  ةةةةةه  َمَ الَ ع 
 
َأ ةةةةةي   َاارَ ش 

َ

 «جهانیان به آن اشاره کرده است. ددوستی ایشان بر تمام مردمان واجب آمده و خداون»

اشاره ، هستند مودت و این که مقصود از آن اهل بیت ۀدر این جا شاعر به صورت ضمنی به آی

مقاله آمد متفاوت از قرآن که در برش او  گیری وامنموده است. البته این نو  تلمیح به قرآن با تناص و 

آگاه خود متوجه متن  ۀی نموده است تا خوانندا هاست. شاعر در این جا متن قرآن را نیاورده و فقط اشار

بره   گونره ی دیگرر از ایرن   ا هات آن در ذهنش تداعی گردد. بحث را با نمونجزییغایب گردد و متن و 

 بریم: میپایان 

 . نمونة چهارم2-1-5-4
ةةر َ َب  ت  ةةفَ َز  ه َائَ ض  ةةب ََمَ ل  َیرَ س  ةةل  َه  ََة 

 
ةة أ َت 

َ

 
ةةکَ  ةةمَ الش  َف  ةةس  َالس  ةة   ل  َمَ يَف  ور  ةةد  َت  َاء 

َ

 (10: 3830، عسیلی)

 «گردد. میچون خورشید که در فلک آسمان ، ظاهر شد« هل أتی» ۀفضایل ایشان در سور»

 اشاره دارد. و دیگر اهل بیت امام حسین در شأن« دهر ۀسور»در این جا شاعر به نزول آیاتی از 

زیرا نسربت بره    ؛ی باال مورد اول و دوم را می توان از مصادی  حوار یا نفی کلی دانستها نمونهدر 

از تکرار به دور است و ذهن برای ایجاد ارتباط میان تلمیح متن حاضر و متن غایرب بایرد    ها سایر نمونه

 چرون توان از نو  امتصاص به شرمار آورد   میی بعدی را ها اما نمونه بپردازد؛ تر بیش یبه تکاپو و تحقیق

 برخوردار است. تر افزون یاز وضوح ها اشاره
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 گیری نتیجه

 نتای  زیر شایان توجه است:« کربالء»ی مرتلف بینامتنی حماسۀ ها در بررسی و تحلیل گونه

نفری متروازی( و   ) «امتصراص »، (جزیینفی ) «اجترار»ی عسیلی از قرآن به سه صورت اثرپذیر .3

متعدد را در حماسۀ کربال  یموارد ها گر شده است و برای هرکدام از این نمونهنفی کلی( جلوه) «حوار»

اسرت و   ترر  کم البالغه نسبت به قرآن بسیار ی او از نه اثرپذیر حالی است که داد؛ این در ارایهتوان  می

 ندارد؛ یابتکارچندان در این قسمت شاعر جز در موارد محدود 

های عسیلی از شعر شاعران کالسیک و معاصر عربی است و او  گیری وامترین  ن و هنرییتر بیش .9

اشرعار او برا   ، توانسته است از دایرۀ تقلید خار  شود. در این قسمت ها از این بینامتنی ی متعدددر موارد

ابوالحب متنبی و نیز شاعران معاصری چون محسن ، ابونواس، شریف رضی، مثل ابوتمام ،شاعران بزرگی

داشته نقشی به سزا ا  ساختن منظومۀ عاشورایی و بول  سالمه بینامتنی دارد و گنجینۀ شعری او در غنی

 است؛

از امثال و مفاهیم حکمی نیز بهره فراوان برده اسرت. ایرن امثرال شرامل      . عسیلی در منظومۀ خود1

ی عام ها و مثل، متنبیشعرهای حکمی شاعران عرب خاصه ، های معصومین حکمت، ی قرآنیها مثل

 باشند؛ میادبیات عربی 

دارد. عسیلی توانسته است  ی بارزبرشیدن به مضامین این منظومه نقش . بینامتنی تلمیحی نیز در ژرفا1

، حوادث تراریری ، وشع(مانند ی) قرآنی -اعالم تاریری،  (مثل متلم) های اساریری به شرصیت با اشاره

ی دور ببررد و  ها خواننده را از منظومۀ خویش عبور دهد و به گذشته آیات قرآنی و احادیث نبوی ذهن

 .ن آوردابه ارمغی عظیم از معلومات را برای خواننده ا هگنجین
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 ها نوشت پی

در صهباء از  نماز ظهر را از اسماء بنت عمی  نقل شده که پیغمبر خدا علی امام ۀباردر .3

از آن کار برگشت حضرت گاه علی را به سوی کاری فرستاد. وقتی  آن ،اراضی خیبر گذارد

غروب خورشید آن را تکان  در دامن علی نهاد و تا نماز عصر را گزارده بود وسر خود را پیغمبر

َ»گفت:  نداد. از آن پ  پیغمبر خدا
 
َإَ َمَ ه َللَ أ َن 

َبَ عَ  ك  ََد  َنَ بَ تَ اح  هَ ف َس  َهَ يَعبَ ن ََ لَ عَ َس 
َعَ فَ  د  ََهَ يَ لَ ر  َمَ الش  اسماء « س 

برخاست و  علی ،که آفتاب برفراز کوه ها برآمد ییتا جارلو  کرد گوید ناگهان دیدم خورشید 

 (1/313 :3131 ،امینیخورشید غروب کرد. )سپ  ، زاردگوضو ساخت و نماز عصر 

پادشاه برروی   روزیکه به عمروبن هند پادشاه حیره پیوست. بود .( از شعرای جاهلی م 136متلم  ) .9

هرا   یک نامه ای داد کره در آن  به دست هر حیره فرستاد و نزد عاملش در« ررفه»غضب کرد واورا با 

اما ررفه این  ،از مر  نجات یافت بود. متلم  در نامه شک کرد وآن را باز کرد وهر یک دستور قتل 

 (3/961 :3131فاخوری، کشته شد. ) نکرد و کار را
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