سال چهارم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،14تابستان 1318

تحلیل گونههای مختلف بینامتنی قرآن و میراث ادب عربی
در «ملحمة کربالء» سرودۀ سعید العسیلی
سید مهدی نوری کیذقانی

1

چکیده

وظیفۀ اصلی بررسیهای بینامتنی کشف الیههای آشکار و پنهانی است که در شکلگیری یک اثرر
ادبی تأثیر داشتهاند و شاعر یا ادیب در غنیساختن اثر خود از آنها سود جسته است .منظومۀ «کربالء»
سرودۀ شاعر معاصر لبنانی «سعید العسیلی» از جمله حماسههای مهم و درخور توجه ادبیات معاصر عربی
به شمار میرود .عسیلی در سرایش این منظومه که بالغ بر  0666بیت میباشرد از آبشررورهای متنرو
فکری ،ادبی و تاریری بهره برده است .مقالۀ حاضر میکوشد بره رو

توصریفی-تحلیلری و از رریر

بررسی بینامتنی مهمترین عناصری را که در ساختار یا مفاهیم شعری ایرن منظومره مر ثر بروده ،مرورد
بررسی و تحلیل قرار دهد؛ در یک نگاه کلی میتوان گفت این منظومه حماسی با قرآن ،نهر البالغره،
اشعار شاعران کالسیک و معاصر عربی و امثال و حکم مشهور ،روابط بینامتنی دارد و این روابط در هرر
سه صورت «اجترار»« ،امتصاص» و «حوار» جلوهگر شده است که نشان از گسترۀ معلومات ادبی شاعر
و مهارت شعری وی دارد.
واژگان کلیدی :حماسۀ «کربالء» ،العسیلی ،انوا بینامتنی ،بررسی و تحلیل.
 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری sm.nori@hsu.ac.ir
تاریخ دریافت1318/42/42 :

تاریخ پذیرش1318/14/11 :
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مقدمه

حادثۀ عاشورا و شهادت جانسوز امام حسین

یکی از اثرگذارترین حادثرههرایی اسرت کره در

تمامی گسترده ها مشتاقان را به اظهار ارادت واداشته است .در این میان ،حوزۀ ادبیات نیز به نوبۀ خود از
این دریای بیکران توشهها برداشته و بهره ها برده است و شعرا و ادبا-از هر زبران و مرذهبی -در ررول
تاریخ به فراخور هنر و ادب و توانایی خود ،به امام حسین

اظهار ارادت نمودهاند .در ادبیات عررب،

خوارزمی اولین شعر حسینی را به عقبۀ بن عمر السهمی -که از شاعران سدۀ اوّل هجری اسرت -نسربت
میدهد( .خزعلی)06 :3131 ،
«ملحمة کربالء» عنوان منظومهای ادبی ،تاریری ،اسالمی و حماسی است که توسرط شراعر معاصرر
لبنانی سعید العسیلی سروده شده و در سال  3830در بیش از  066صفحه به چرا
تاریخ زندگانی امام حسین

رسرید .ایرن منظومره

را از و الدت تا شهادت به صورت سلسلهوار و با سبکی ادبی و آمیرته با

صور خیال و آرایههای بدیعی به تصویر میکشد.
عسیلی ( )3881-3898سرایندۀ این منظومه از شاعران معاصر جبل عامل لبنران اسرت کره پر

از

بازنشستگی از شغل نظامی ،افزون بر تحقی در منابع اسالمی ،به صورت جدی به سرایش مالحرم دینری
تاریری پرداخت و در مورد اهل بیت

چهار حماسۀ ارزنده و حجیم پدید آورد کره منظومرۀ مرورد

بحث ما چهارمین این مالحم است( .دربراره زنردگی و آثرار او بنگریرد بره :العُسریلی93-31 :3839 ،؛
العسرریلی33-1 :3881 ،؛ الموقررع الرسررمی لبلدیررۀ رشررا  ،ذیررل عنرروان الحررا سررعید العسرریلی.
)http://www.rshaf.net
بازگشت به متون سنتی گذشته و بهکارگیری آن در شعر عربی ،امری رای اسرت .علمرای بالغرت
نام هایی مرتلف مثل اقتباس ،تضمین ،اخذ و تأثر به این پدیده دادهاند .شاعران معاصر عرب هرم از ایرن
میراث جدا نگشتهاند؛ چرا که آن را در شکلگیری فرهنگ ،ژرفرا برشریدن دیردگاههایشران و پربرار
ساختن تجربههای نوآورانه و تکامل برشیدن به آن اثرگذار میدانستهاند( .ضاوی)361 :3131 ،
از این رویکرد در مطالعات زبانشناسی جدید به بینامتنیت تعبیر میگردد که در این مقاله به تحلیرل
گونههای مرتلف قرآنی و میراثهای برجا مانرده از ادب عربری در «ملحمة الحسرین» سررودۀ سرعید
العسیلی پرداخته میشود.
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تحلیل گونههای

 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینة تحقیق

در مورد سعید العسیلی و حماسۀ «کرربالء» پرووهشهرایی انجرام شرده اسرت؛ امرا در بررسری و
جستوجویی که نگارنده داشت در مورد روابط بینامتنی این اثر هیچ پووهشی انجام نشده است .در ادامه
به پووهشهای غیربینامتنی که در مورد حماسه «کربالء» انجام شده اشاره میگردد:
« .3بررسی ادبی و هنری ملحمۀ کربالء اثر سعید العسیلی» ،سید مهدی نوری کیرذقانی ،پایراننامرۀ
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.3130 :
« .9نگاهی به عناصر ادبی در منظومۀ حماسی کربالء اثر سعید العسیلی» ،عبد الحسین فقهری و سرید
مهدی نوری کیذقانی ،مجله ادب عربی دانشگاه تهران.3183 ،
 .1کتاب امام حسین

در شعر معاصر عربی ،اثر دکتر خزعلری کره در ضرمن بحرث از مالحرم

حسینی ،به این ملحم نیز پرداخته است.
« .1بررسی محتوایی و بالغی شعر قصصی حسینی (ملحم کربالء) سعید العسیلی در فضایل و رثرای
حضرت عباس

» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحرد کرمانشراه ،محمدرضرا شرهبازی،

.3181
 .1بررسی و تحلیل عناصر حماسی در ملحمة کربال با تکیه بر ویوگیهای حماسری شراهنامه ،سرید
مهدی نوری کیذقانی ،نشریۀ ادبیات تطبیقی ،بهار و تابسان .3181
 .0کارکرد صنایع بدیعی در حماسۀ «کربال» سرودۀ سعید العسیلی ،سرید مهردی نروری کیرذقانی،
نرستین همایش ملی پووهشهای شعر معاصر عربی ،تبریز.3186 ،
در مورد بینامتنیت به صورت عام مقاالت و پووهش فراوان نگاشته شده است؛ از جمله
 .6نقد و برسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر ،یحیی معررو  ،مجلره زبران و ادبیرات عربری
دانشگاه فردوسی ،شمارۀ  ،1بهار .3186
 .3بینامتنی قرآن و نه البالغه با المیۀ ابن وردی ،علی صیادانی و نادر محمدی ،فصرلنامه مطالعرات
ادبی متون اسالمی ،شمارۀ  ،6پاییز .3181
 .8بینامتنیت قرآنی در صحیفۀ سجادیه ،عباس اقبالی و فارمه حسنخرانی ،فصرلنامۀ ادبیرات دینری،
شمارۀ .3183 ،3
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 .2-1روش پژوهش

در مقالۀ حاضر سعی بر آن است که به رو

تحلیل متن ،گونههای مرتلف روابرط بینرامتنی میران

منظومۀ حماسی «کربالء» و مهمترین میراث ادب عربی؛ یعنی قرآن ،نه البالغه ،شعر شراعران برزر
ادب عربی و امثال و حکم ،ارزیابی و تبیین شود.
 .3-1پرسشهای پژوهش

 -3آیا رویکرد بینامتنی قرآن و میراث ادب عربی در حماسۀ کربال (ملحمة کربالء) قابل پیگیری
و بررسی است؟
 -9کدام دسته از گونههای بینامتنیت در این رویکرد خودنمایی میکند؟
 -1جستجوی این بینامتنیت خاص چه دستاوردهایی به دنبال دارد؟
اثرپذیری شاعر از متون یادشده در چه سطح و ترکیبی است؟
 .2بینامتنیت( 1تناص)

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

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

« .)090 :3163کریستوا» متون گوناگون را در حال گفتگو با یکدیگر میدانست و یک متن را مجموعهای از
نقل قولها و اندیشهها و شکل تحول یافتۀ دیگر متون به شرمار مریآورد( .عرزام )10 :9663 ،ایرن تعبیرر از
بینامتنی که بر اساس آن هر متنی از متون دیگر گرفته شده و متأثر است دو اصطالح «متن حاضرر» و «مرتن
غایب» را وارد مباحث بینامتنی نمود .متن موجود را متن حاضر و متنهایی را که با متن موجود تعامرل دارنرد
متن غایب مینامند؛ و انتقال لفظ یا معنا از متن پنهان به متن موجود «روابط بینامتنی» نام دارد.
حضور متن غایب در متن حاضر به سه صورت انجام میگیرد که از آن با عنروان قواعرد سرهگانرۀ
بینامتنی یاد میشود :قانون «نفی جزیی یا اجترار» ،قانون «نفی متوازی یا امتصاص» و قانون «نفی کلری
یا حوار» ؛ در اجترار متن حاضر ادامۀ متن غایب است و آن را به صورت تقلیدی و بدون تغییرر تکررار
میکند .در امتصاص متن غایب مورد پذیر

قرار میگیرد و به آن ار نهاده میشود و تال

میگردد

به گونهای بازآفرینی شود که اصل و جوهره آن دگرگون نشود و خواننده میفهمد متن حاضر برگرفته
از متن غایب است .در حوار شاعر یا م لف متن غایب را درهم میریزد و مفاهیمش را دگرگون میکند
1. Intertextuality
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و آن را از حالت اولیه خار میسازد که این باالترین و ارزندهترین مراتب تنراص اسرت؛ بره عبرارت
دیگر در حوار رنگ تقلید از میان میرود( .موسی)10 :9666 :
 .1-2گونههای مختلف بینامتنی در منظومة کربال (ملحمة کربالء)
 .1-1-2بینامتنی با قرآن

شکی نیست که قرآن و متون دینی نزد بسیاری از شاعران مرجع اصلی الهام شعری اسرت؛ بنرابراین
اولین منبع الهام برش شاعران از دیرباز تاکنون و در آینده قرآن کریم است( .معرو )396 :3186 ،
یکی از متونی که جلوهای فراوان در منظومۀ کربال دارد ،قرآن مجیرد اسرت .اثرپرذیری عسریلی از
قرآن به گونههایی مرتلف جلوهگر شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
 .1-1-1-2اجترار :آوردن قسمتی از آیات با همان الفاظ در همان معنای مقصود

 .1متن حاضر:
ٌ
وََمَحَمةدَمةاَکةانَيَنَطةقَعة ََهةةی

َ

َ

ارا َ
بةةةةلََإَنةةةةهََ َوحةةةة ٌيَأَتةةةةاهََجهةةةة َ
َ

(عسیلی)11 :3830 ،
«محمد از سر هوس سرن نمیگوید ،بلکه سرن او وحیای است که آشکارا به او میرسد».

متن غایب« :ومَاَينَطقَع ََهی َ،إنَهیَإّلََوح ٌيَيةیح » (نجم)1-1 /؛ و از سر هوس سرن نمىگوید،

این سرن بهجز وحیاى که وحى مىشود ،نیست».
 .2متن حاضر:

ةةةیفَالَيَقةةةي َوََإَنَمةةةا َ
وََتَخَافةةةهََخ َ
َ

يخَشةةةةةاهََمةةةةة ََعَبةةةةةادَهََالَعةةةةةَّمَ َ
َ

(همان)18 ،
«و از روی یقین از او بیم دارد ،به راستی که تنها بندگان دانا از خداوند بیم دارند».
متن غایب« :إِنَّمَا یَرْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فارر)93/؛ «از بندگان خدا تنها دانایان هستند که از
او مىترسند».
در هر دو نمونۀ باال عسیلی به رور مستقیم قسمتی از آیۀ قرآن را با همان ساختار و در همران معنرا
در شعر خود آورده است .البته در نمونۀ دوم اندک تغییری در الفاظ ایجاد شده اسرت؛ امرا ایرن تغییرر
آنقدر نیست که بینامتنی را از دایرۀ نفی جزیی یا «اجترار» خار نماید.
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 .2-1-1-2امتصاص :آوردن آیات با تغییر در الفاظ

 .1متن حاضر:

يسةقیَنََکَاسةاتَالرَحَيةةقَوََس ةعَيهَمَ َ
َ

عَنةةةدَالَمَهةةةيَمَ َبةةةالتق َمَشةةةکَیرَ َ
َ

(عسیلی)10 :3830 ،
«از بادۀ ناب نوشانده میشوند و تال

و تقوای آنها نزد خداوند مشکور است».

متن های غایب« :یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِی ٍ مَرْتُومٍ» (مطففین)91/؛ «از بادهاى مهرشده نوشرانیده شروند» «وَ
کَانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا» (انسان)99/؛ «و کوشش شما مقبول افتاده است»
مالحظه میشود در این جا عسیلی از دو آیه قرآن بهره برده است؛ یعنی دو آیه از دو سورۀ مرتلف
را باهم ترکیب نموده تا بتواند غرض و مفهوم خود را بیان نماید و این نمونه نسبت به موارد قبلی صبغۀ
ادبی و هنری بیشتر دارد و در دایرۀ نفی متوازی یا «امتصاص» قرار میگیرد.
 .3-1-1-2حوار :وامگیری آیات در غیر معنای قرآنی

گونه ای دیگر از وامگیری هست که سطح و ساختار آن در شعر از وامگیریهای مرألو

متفراوت

است .به گونه ای که «شاعر معنای آیه را میگیرد و از آن در متن شعری بهره میبرد؛ این شیوه را مری
توان اثرپذیری نامید( ».ضاوی)368 :3131 ،
گاه عسیلی الفاظ و واژههای قرآنی را به وام میگیرد تا حالتی را توصیف یا صحنهای را بیان کنرد،
برای مثال میگوید کسانی که سعی در پنهانساختن نور اهل بیت

داشتند ،ناکام گشرتند و خرود را

خسته ساختند؛ وی در مصرا دوم برای بیان درماندگی و ناکامی ایشان ،چنین از قرآن وام میگیرد:
متن حاضر:

فتحَطمةةةة ََأَقََّمهةةةةمََوََأَنةةةةیفهَمَ َ
َ

َو َارتةةدََعَنةةهََالطةةرَفَوََهةةیََحسةةيرَ َ
َ

(عسیلی)13 :3830 ،
«پ

قلم و بینیهای آنها درهم شکست وچشم از دیدن آن خسته و درمانده بازگشت».

متن غایب
آنچه این نو وامگیری را از دیگر نمونه ها متمایز میکند نرست استفاده از الفاظ قررآن در غیرر
معانی آنها است و دیگری ترکیب ماهرانۀ دو آیه از دو سورۀ متفاوت برای بیان مقصود خرود اسرت؛
زیرا مصرا دوم همزمان ذهن را به آیۀ  16سورۀ نمل« :قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ رَرْفُک»؛ «پریش از آنکره
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چشم خود را بر هم زنی» و آیۀ  1سورۀ ملک «یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَ هُوَ حَسیرٌ»؛ «نگاهت زبرون
و درمانده به سویت بازگردد» میبرد.
نمونهای دیگر از این نو وامگیری بیت زیر است:
متن حاضر:

َولةةةیََالَجَبةةةال ََرأَتََمصةةةيبَ َزَيَنةةةبَ َ
َ

اَرأَتةةةةهََز يَنةةةةبَ َ
لَتَصةةةةدَع ََمَمةةةة َ
َ

(عسیلی)119 :3830 ،
«اگر کوهها مصیبت زینب را میدیدند ،از دیدن آنچه زینب دید ،خرد میشدند و درهم میشکستند».
رسیده از تصویر سرازی
متن غایب :شاعر برای بیان عظمت اندوه و رنجی که به حضرت زینب
ع
ةهَخَاشةعَاََمتصةدعاََمة ََ
ةلَلرأيت َ
قرآن در آیۀ  93سورۀ حشر بهره برده است« :لیََأنزلنَاَهةذاَالقةرننََعلة ََجب َ
خشي ََاللةهَ»؛ «اگر این قرآن را بر کوهى فرومىفرستادیم ،به یقین آن [کوه] را از بیم خدا فروتن [و] از
هم پاشیده مىدیدى».
در این جا عالوه بر اثرپذیری از قرآن ،استفاده از آرایۀ «تشریص» و تکرار بالغی واژۀ زینرب بره
شیوه «ردّ العَجُز إلی الصَدر» بر زیبایی بیت افزوده است.
 .2-1-2نهج البالغه

پ

از قرآن کریم ،نه البالغه از مهمترین متون ادب عربی و میراث گرانبهای فرهنرگ اسرالمی بره

شمار میآید .از هنگامی که شریف رضی در قرن پنجم به گردآوری خطبهها ،نامهها و حکمتهای ناب و
بلیغ امام علی

اقدام کرد و رهاورد تال

خود را در مجموعه ای به نام نهر البالغره ارایره نمرود ،ادبرا،

شاعران و اندیشمندان فراوان در گسترۀ تاریخ تحت تأثیر این گنجینۀ ستر

قرار گرفتهاند« .اقبال شاعران

صاحبنامی چون متنبی ،ابوتمام ،بحتری ،بشار ،ابونواس ،صالح بن عبدالقدوس ،ابوالعتاهیه ،فرزدق ،ابروالفتح
بستی ،ابن ابیالحدید ،ابوالعالء مَعری ،شریف مرتضی ،شریف رضی ،رغرایی ،ابن درید ،ابروفراس و دیگرر
شاعران به الفاظ و مضامین نه البالغه بر هی صاحبنظری پوشیده نیست( ».امینی)8-3 :3189 ،
با سیری در منظومۀ کربال درمییابیم مفاهیم و نیز سبک نه البالغه در ناخودآگاه شاعر اثر گذاشته
و در ابیاتی متعدد از او تجلی یافته است .در زیر به نمونههایی اشاره میکنیم.
 .1متن حاضر:
ع
ةةةديَارََفَإَنةةةةهَ َ
أَمةةةةاهَ!َمةةةة ََهَجةةةةرََالة َ

لةةةيَسََالَغَرَيةةةبََوََلةةةیََ َرأَيَأَغَ َرابةةةا َ
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الحَبَابةةةةا َ
فةةةةيَقَیَمةةةةهََأَوََفةةةةارَقََ َ

إَنََالَغَرَيةةةبََمةةة ََاسةةةتَکَانََلَذَلةةة َ َ

َ

َ

(عسیلی)311 :3830 ،
«ای مادر ،هر که ترک دیار کند غریب نیست؛ بلکه غریب کسی است که در میان قروم خرویش
خوار گردد یا از دوستانش جدا شود».
ٌ
َالحَبَ َغَرَبَ َ»؛ «از دست دادن دوستان تنهایی است( ».شیروانی)108 :3136 ،
متن غایب« :فَقَد َ
با کنار هم قرار دادن دو متن ،مالحظه میشود که در بیت دوم شاعر متأثر از سررن امرام علری
است که شاعر آن را تفصیل داده و به صورت ادبی و احساسی در ماجرای «نجوای امام حسرین
حضرت زهرا

برا

» آورده است .این نو تأثیر را میتوان از نو «حوار» برشمرد.

 .2متن حاضر :شاعر از زبان امام سجاد

یزید را چنین خطاب میکند:
يرا َ
جَعةةلَالَعَسةةيرَعلةة َالَنةةامََيَسةة َ

وَ َبَنَاَاهَتديَتمَ َفَيَالظََّمَ َوَ َنَحَ َمة َ َ

َ

َ

(عسیلی)161 :3830 ،
«و به واسطۀ ما در تاریکی هدایت شدید و ما کسانی هستیم که سرتیها را بر مردمان آسان میکنیم».
مصرا اول برگرفته از سرن امام علی

در نه البالغه استَ« :بَنَاَاهَتديَتمََفَيَالظَلَمَاءَ»؛ «شما مردم

به وسیلۀ ما در تاریکیهای گمراهی هدایت یافتید( ».شیروانی )16 :3136 ،شاعر در جای دیگر از همین
جمله امام استفاده کرده و آن را از زبان حضرت زینب
ع
وََبَجةة َدهََوََبةةهََاهَتةةدَيَتمََمةة ََدجةة َ
َ

چنین آورده است:

لَيةةةلَعَلَيةةةهََمةةة ََالضةةةَّلََمَغَيةةةبَ َ
َ

(عسیلی)166 :3830 ،
« و به واسطۀ جد حضرت و خود ایشان هدایت شدید در تاریکی شبی که پردهای از گمراهی بر آن
بود».
در این نمونهها شاعر تغییر چندانی در عبارت و سبک امام ایجاد نکرده و تناص میان دو متن چندان
پوشیده نیست؛ لذا بینامتنی از نو «امتصاص» است.
 .3متن حاضر :شاعر از ادامۀ سرن امام

در همین خطبه ،یعنی جملۀ «وَََتسة َنمَتمََذَ َر َوةََالَعَلَيةاءَ»؛ «و

به قلۀ فضیلت رسیدید( ».شیروانی )16 :3136 ،نیز بهره برده است:
بةةةةذَلَیاَالَ َیعةةةةیدََخَدَيعةةةة ََوََکَأَنَهةةةةا َ
ع
َوتَسةةةةةنَمَیاَعَلَيةةةةةاءَکةةةةةلَنَذَالةةةةة َ َ
َ

أَضةةةغَاثَأَحةةةَّمَوََطَيةةةفَمنةةةامَ َ
حَتةةة َغةةةد َواَفَيهةةةاَبَشةةة ع َرَمقةةةامَ َ
َ

(عسیلی)191 :3830 ،
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«از روی نیرنگ وعدههایی دادند که چون کابوس و خوابی آشفته بود .و بر پشت هر پسرتی سروار
شدند تا آنجا که در بدترین مکان پستی جای گرفتند».
تفاوت این نمونه با نمونه قبلی آن است که شاعر جملۀ امام

را که بار مثبت داشته در مفهوم منفری

(سوار شدن بر بلندای پستیها) به کار برده است و در کاربست اولیۀ عبارت حضرت تصر
 .4متن حاضر:

مةةاَکةةانََرَبََالَخَلةةقََيَتةة َرکََخَلَقةةهَ َ
َ

کرده است.

ع
نَهةةةبَالضةةةيَاعََوََجَهَلهةةةمََيتعةةةاظمَ َ
َ

(عسیلی)03 :3830 ،
«پروردگار خل آنها را در معرض نابودی و با جهلی رو به فزونی رها نکرده است».
متن غایب :این مفهوم در سرنان گهربار امام علی

آمده استَ « :واعَلَمَیاَعَبَادَاللةهََ،أَنة َهَلةمََيَخَلَقَکةمََ

ّ»؛ «بندگان خدا بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافرید و شما را به خود واننهاد».
عَبَثاَوََلَ َمَي َرسَلَکَمََ َهمة َ
(شیروانی )108 :3136 ،البته خود امام

نیز این مفهوم را از قرآن کریم به وام گرفته« :رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

هَذَا بَارِالَ» (آل عمران)383/؛ «پروردگارا ،اینها را بیهوده نیافریدهای» «أفحسةبتمََأنمةاَخلقنةا کمََعبثةاَ»
(م منون)331/؛ «آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهایم»؛ اما عبارت عسیلی «ما...یترک خلقَه نهرب
الضیا » با فرمودۀ امام

«و لم یُرسلکم همالً» تشابهی بیشتر دارد.

 .3-1-2بینامتنی با شعر شاعران

پ از قرآن کریم و نه البالغه ،شعر عربی گنجینهای مهم از فرهنگ و حکمت و آیینۀ اندیشره و
ع
فرمرود «إنَمة ََالشةعرَلحکمة َ» (ابرن
میراث انسانی و اسالمی است .برای همین است که پیامبر
بابویه3131 ،ق« ،)168/1 :همانا برخی از اشعار حکمت است ».و شعر دیوان العرب نرام گرفتره اسرت.
اثرپذیری شعر معاصر عربی از اشعار معرو

شاعران بزر

عربی در سدههرای قبرل و دوران معاصرر

یکی از موضوعات مهم بررسیهای بینامتنی میباشد.
شعر سنتی عربی به چند شکل در شعر معاصر نمود دارد:
« .3به کار گیری متن شعری ،بدون تغییر؛  .9به کار گیری متن شعری با تغییر اندک در برخری واژگران
یا تغییر جای آنها؛  .1برگرفتن معنای شعر و ساخت دوبارۀ آن به زبان شاعر» (ضاوی)969 :3131 ،
با توجه به عالقهای که عسیلی به خواندن اشعار دیگر شاعران خاصه شاعران آیینری داشرته ربیعری
است که گاه در لفظ یا معنا از اشعار مشهور شاعران معاصر یا کهن بهره ببرد .با مطالعه دقیر حماسره
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«کربالء» شاهد نمونههایی مرتلف از روابط بینامتنی میان این منظومه و اشعار قدیم و معاصر ادب عربی
هستیم که در ادامه به ذکر انوا و نمونههای آن خواهیم پرداخت.
 .1-3-1-2نوع اول

در این نو  ،بیت یا مصراعی بی هیچ کم و کاست در شعر جدید قرار مریگیررد .بره ایرن شرعر از
«ادونی » بنگرید:

ننهاَعقل َإذنَلبک َ/ماءَالفراتَوَمنبة َ
«هدأتَصيح َالرجیعَ/غيرَأنَالصیاريَوط ٌ َللدمیعَ/وَلیَ َ

النخلَ/هدأتَصيح َالرجةیع« ،».بانگ بازگشت آرام گرفت .اما چاههای آب جایگاه اشکها اسرت /و
اگر دارای فکر و اندیشه بودند ،حتماً مینگریستند /آب فرات و رستنگاه نررل /بانرگ بازگشرت ،آرام
گرفت ».در این جا شاعر بیت «عبدالرحمن داخل» را عیناً در شعر خود گنجانده است:
وََلةةةیََأَنَهةةةاَعقَلةةة ََإَذنََلَبَکةةة َ َ
َ

مةةةةاءَالَفةةةة َراتَوََمَنَبةةةة َالنَخةةةةلَ َ
َ

(ضاوی)961 :3131 ،
«اگر آنها عقل میداشتند بر آب گوارا و نرلستان میگریستند».
ما در بررسی منظومۀ کربال و جستار در آن به نمونهای از این دست که شاعر همان بیت یا مقطعری
مستقل ،از شاعر دیگر را در اثر خود بیاورد دست نیافتیم.
 .2-3-1-2اجترار

با مطالعۀ منظومۀ کربال به مواردی متعدد از این نو وامگیری برمیخروریم کره در ادامره بره ذکرر
نمونههایی میپردازیم:
 .1متن حاضر :عسیلی در توصیف حضرت عباس
مةةاَکةةلَعَبةةاسَإَذَاَاحَتةةدَمَالةة َیغَ
َ

َ

میگوید:
ال َ
َالرجةةةالََرَجةةة َ
عَبةةة ٌاسَأَوََکةةةل ع َ
َ

(عسیلی)111 :3830 ،
«چون جنگ شدت یابد ،هر عباسی ،عباس نیست و هر مردی ،مرد میدان نباشد».
متن غایب :این بیت یاد آور بیت مشهور ابو نواس است:
ٌ
َوالَفَضةةةلَفضةةةلَوََالرَبَيةةةرَرَبَيةةةرَ َ
عَبةة ٌاسَعَبةة ٌاسَإَذَاَاحَتةةدَمَالةة َیغَ َ
َ

َ

(هاشمی)111 :3168 ،
«عباس ،عباس است چون شعلۀ جنگ برافروزد و برتی برتری و بهار بهار است».
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مالحظه میشود شاعر به شیوۀ «اجترار» بیت ابو نواس را بازسرایی نموده است .البته نفی جزیری یرا
اجترار همیشه داللت بر عدم نوآوری ندارد ،برای مثال در همین بیت این که شاعر به تناسب فضرا کره
توصیف میدان جنگ است توانسته از تشابه اسمی میان حضرت

و ممدوح ابونواس سرود ببررد و از

آن بیت در مقصود خود استفاده نماید و به نوعی بر تنو و جذابیت شعر
آن شاهد معرو

افزوده است و کسی کره از

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

گونهای لذت را هم احساس میکند.
 .2متن حاضر :شاعر بلند مرتبگی امام

و کار خطیر ایشان و نیز بی ارزشی ستمگران و جایگراه

آن ها را این گونه بیان می کند:
ٌ
ه ةدَفََالَحَس ةيَ ََوََج ةدَهََه ةیََ َواح ة َد َ

وََلَنََأَهةةةةةدَافََالَکَبةةةةةارََکَبةةةةةارََ َ
بَغَيةةةةاََ َوأَهةةةةدَافََ ع
الصةةةةغَارََصةةةةغَارَ َ

وََکةةذَلَكََأَهةةدَافََالطَغةةاةََتَ َیحةةدَتَ َ

َ

َ

(عسیلی)386 :3830 ،
حسین و جد

«هد

ستمکردن یکی است و اهدا

یکی است؛ زیرا اهدا

بزرگان بزر

است؛ همچنین اهدا

افراد کوچک ،کوچک است».

متن غایب :شاعر در اینجا به این مفهوم رای اشاره میکند که کارهرای برزر
میزند و اهدا

سرکشران در
از بزرگران سرر

کوته بینان و ستمگران پست است .این مفهوم را در شعر «متنبی» چنین مییابیم:

عَلة َقةدَرََأَهةلََالَعة َزمََتةأَتَيَالَعة َزائَمَ َ
ارهَا َ
وََتَعَظةمََفةيَعةيَ ََالصةغَيرََصةغَ َ
َ

ارمَ َ
وََت ةأَتَيَعَل ة َق ةدَرََالَک ة َرامََالَمَک ة َ

َوَ َتَصَغَرَ َفةيَعةيَ َ َالَعَظةيمَ َالَعَظةائَمَ َ
َ

(متنبی3161 ،ق)131 :
«ارادهها به اندازۀ صاحبان آنها هستند و کارهای خوب به میزان بزرگی کریمان سر میزند .کارهرای
خرد در چشم افراد کوچک ،بزر

در چشم فرد عظیم ،کوچک است».

میآید و کارهای بزر

واژگانی که ذهن مرارب آشنا با شعر متنبی را به سمت روابط بینامتنی میکشاند ،به ترتیب در شعر
متنبی و عسیلی به قرار زیر است:
هد = عزم  /أهدا = عزائم  /الصغیر ،الصغار= الصغیر صغارها  /الکبار ،کبار= العظیم ،العظائم.
 .3متن حاضر:

عَجَبةةةاَأَي َرفةةةر ََرأَسَبَنةةة َمحَمةةةدَ َ
َورَجةةةةالَکَیفةةةة َيَنَظةةةة َرونََنَسةةةةاءهَ َ
َ

فةةةةیَقَالَقَنةةةةاَکَالةةةةدَ َرةَالَبيَضةةةةاءَ َ

الحَيةةةةةاءَ َ
بَالَقيةةةةةدََفةةةةةيَجبَانةةةةة ََ َ
َ
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چون مرواریدی درخشان برر نیرزههرا اسرت؟ و مرردان

«شگفتا! آیا سر فرزند دخت پیامبر

ترسوی کوفه بانوان خاندان رسالت را در حالت اسارت تماشا میکنند؟»
متن غایب :بیشک عسیلی در سرودن این اشعار به ابیات دعبل در رثای سید الشهدا
لرجةةةةالَعلةةةة َقَنةةةةاةَي َرفةةةةرَ َ
يةةةةاَل ع َ
َوصةةة عَيهَ َ
َرأَسَبةةة َبَنةةة َمَحَمةةةدََو َ
ع
ٌ
ازعَمَنةةةةةهََوََّلََمتخَشةةةةةةرَ َ
ّلََجةةةةة َ
وََالَمَسةةةلَمَینَبَمَنَظةةةرَوََبَمَسةةةمَرَ َ

نظر داشته است:

َ

َ

(بستانی3138 ،ق)66 :
«ای مردان! سر پسر دخت پیامبر و پسر جانشین او بر نیزه باال رفته است .مسلمانان ایرن صرحنه را
میبینند و [اخبارآن را] میشنوند؛ اما کسی فغان نمیکند و بیمناک نیست!»
تشابه و همسانی واژگان دو شعر در زیر میآید:
رأس بنت محمدٍ= رأس بن بنت محمد /القنا= القناة /ینظرون= بمنظر /للرجال= رجال کوف
 .4متن حاضر:

کَأَسةةةاَبکةةة َفةةة َجَ َیفهةةةاَعنقةةةیدَ َ
ع
ةةدنَانَتجةةةید َ
نغةةةمَالَکةةة َؤوسَبةةةهََالة َ
َالنبةةةةةةاحََکَأَنةةةةةةهََالَمَ َقصةةةةةةیدَ َ
إَّلَ عَ

أَللةةةةهََأَکَبةةةةرََّلََتَسةةةةاوَ َعَنةةةةدَهَ َ
ٌ
فَالسةةمَرَعَنةةدََيَزَيةةدَمَ َیقةةیفَعَلةة َ
م ة ََيَقَص ةدََالَخَض ة َراءََل ةمََيَس ةمَرََب ةهَ َ

َ

َ

(عسیلی)368 :3830 ،
«اهلل اکبر نزد یزید با یک جام شراب که درون آن خوشههای (انگور) میگریند برابر نیست! گو
یزید آکنده از صدای جامهایی است که از خمرهها پر میشود .هر ک

قصر خضرا را قصد کنرد جرز

صدای سگان را نشود گویا مقصود او پارس سگان است».
متن غایبب :در این جا عسیلی متأثر از «بول

سالمه» در حماسۀ «عید الغدیر» است زیرا هرردو در

توصیف شرصیت یزید بن معاویه میباشد؛ ابیات سالمه چنین است:
َ

بةةةةةيَ َکَفةةةةة ََيَزَيةةةةةدََنَهَلةةةةة ََراحَ َ

اَلةةةةفَإَللةةةةهََأَکَبةةةةرَّلََتسةةةةاو
َوقةةةة ٌفَعَلةةةة
إَنََسةةةةمَرَالَخَلَيةةةةر َ

قَاصةةةدَالَقَصةةةرََلةةةيَسََيسةةةمرََإَّلَ َ

عَرَبةةةةةةدَاتََمَ َیصةةةةةة َیلَ ََبَصةةةةةةيَاحَ َ

َ

َ

َو َرنةةةة ََاّلَقةةةةدَاحَ َ
صةةةةدَحََالَمَثةةةةانَ َ
َ

(سالمه)961 :3803 ،
«هزار اهلل اکبر نزد یزید با یک بار نوشیدن شراب برابر نیست .گو
صدای جامها خو گرفته است .هر ک
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قصد قصر یزید را کند جز عربده و فریاد نمیشنود».

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

از آنجا که سالمه پیش از عسیلی به سرودن حماسۀ خود نمود ،ربیعی است که شاعر حماسه آن را
مطالعه نموده و از آن بهرهمند شده است و در شعر

متأثر از آن باشد.

 .3-3-1-2حوار

گفتیم که در این نو  ،شاعر معانی یا الفاظی اندک از شاعر پیشین را مریگیررد و در لباسری نرو و
همراه با ابتکار آن را بازآفرینی میکند؛ به عبارت دیگر در این نو وامگیری ،شاعر یا ادیب بریشترر
اثر پذیر بوده تا مقلد .به نمونههایی در منظومۀ کربال توجه نمایید:
 -1متن حاضر:
ع
وََالسَيَفَلَمََتصةدَقََمضةاربَحة َدهَ َ
َ

ةةةی عدعََفةةة ع
َالنةةة َزاعَق َرابةةةا َ
إَنََلةةةمََي َ
َ

(عسیلی)161 :3830 ،
«اگر که شمشیر در هنگام نبرد از نیام خویش جدا نشود ،تیزی لبههایش کارساز و صادق نیست».
متن غایب :شاعر تحت تأثیر این بیت مشهور ابوتمام بوده است:
ع
ع
َالجة َدَوََاللَعةبَ َ
فَ َحة َدهََالَحةدَبةيَ َ
أَلس ةيَفَأَص ةدَقَإَنَب ةاءَم ة ََالَکتةةبَ َ
َ

َ

(ابوتمام)33 :3889 ،
«در میدان کارزار شمشیر راستگو تر از کتابها است ،تیزی آن مرز میان جدی و شوخی است».
در اینجا عسیلی تنها از واژگان ابوتمام بهره برده؛ اما معنا و مقصود بیت او چیزی دیگر اسرت .در
بیت ابوتمام شاعر بر قدرت سیف (مجازاً جنگاوری و تدبیر جنگی ممردوح) تأکیرد دارد ،ولری بیرت
عسیلی باقی ماندن شمشیر در نیام (هراس در نبرد) را نکوهش میکند.
 -2متن حاضر:

الرَضََل ةمََت ةرَضََالَعَل ة
وََکَأَنَه ةاَب ة َ

َ

َ

فَسةةةمَ ََبةةةأَجَ َیاءََالسةةةمَاءََعََّهةةةا َ
َ

(عسیلی)116 :3830 ،
«گویا آن سرها در زمین به بزرگی راضی نشد و بزرگی آنها در کرانههای آسمان او گرفت».
در بیت باال شاعر در تعبیری زیبا ،ادبی و با استفاده از «حسرن تعلیرل» برر نری رفرتن سررهای اهرل
بیت

را نشان از غرور و کمال رلبی آنها میداند .اگر از الیۀ ظراهری ابیرات عبرور کنریم در الیرۀ

معنایی ،نظیر و شبیه این مفهوم را در قصیده معرو
َالرضَعةة َأنَ َ
ولمةةاَضةةاقَبطةة َ

ابن انباری در رثای وزیرِ عزالدول مشاهده میکنیم:
يضةةةمَعةةةَّكَمةةة َبعةةةدَالَممةةةاتَ َ
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أصةةةارواَالَجةةةیَقبةةةركَواسةةةتنابیا َ
َ

عةةة َالَکفةةةانََةةةیبَالسةةةافياتَ َ
َ

(بستانی3191 ،ق)113/1 :
«وقتی پ

از مر

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

جای کفن ،جامه بادها را بر تو پوشاندند».
در این جا ابن انباری به بردار شدن وزیر عضدالدولة اشراره مریکنرد و مریگویرد کره زمرین از
دربرگرفتن بزرگی تو به تنگ آمد؛ لذا آسمان تو را در بر گرفت و بادها کفن تو گشتند .عسریلی نیرز
همین مفهوم را با الفاظ و زبانی دیگر و به دور از تقلید و تکلف بیان میکند و از آنجا که در تصویر و
واژگان با ابن انباری متفاوت است ،تناص و بینامتنی موجود از مصادی نفی کلی یا «حروار» مریباشرد
وکشف این الیۀ معنایی نیازمند آشنایی با متن غایب است و برای خوانده آشنا با قصیده ابن انباری لذت
تداعی معنا را به همراه دارد.
 -3متن حاضر:
ع
يَوََنلةةةةهَ َ
أَيَسةةةةَلمَینََعَلةةةة َالنَبةةةة ع َ
َ

وََدَمََالنَبةةة َیةََلَلسةةةيَیفََخَضةةةابَ؟! َ
َ

«آیا بر پیامبر و خاندانش درود میفرستند حال آنکه خون فرزندان پیامبر شمشیرها را رنگین کرده
است».
متن غایب :بیت یادآور این بیت شریف رضی در رثای امام حسین
ع
ةةةةدهََالَکةةةةة َرمَط َیعةةةةةاَوََإَبةةةةةا َ
جة َ
اَرأَسةةةةةاَيصةةةةةلَینََعَلةةةةة َ
حَمَلةةةةةی َ
میباشد:

َ

َ

(امین3160 ،ق)091/3 :
«سری را با خود بردند که به دلرواه یا به اکراه بر جد بزرگوار

درود میفرستادند».

گرچه مضمون اصلی هر دو بیت یکی است (درود فرستادن بر پیامبر

و کشتن فرزند )؛ امرا

عسیلی با تغییر واژگان (یُسلّمون به جای یُصلّون) و متفاوت آوردن مصرا دوم ،از دایرۀ تقلیرد خرار
گشته است.
 -4متن حاضر:
ع
الةةدي َّلََيَحَيةةاَسةةی
وََ َرأَيةة َأَنََ َ
َ

َ

بَالَقَتةةةلََفةةةيَطعةةة َالَقنةةةاَالَخطةةةارَ َ
َ

(عسیلی)93 :3830 ،
«و دیدی که دین جز با شهادت زیر ضربات نیزهها زنده نمیماند».
متن غایب :شاعر در این بیت به بیت مشهور «محسن ابوالحبّ» نظر داشته است آنجا که میگوید:
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إَنََکةةةانَدَيةةة َمَحَمةةةدَلةةةمََيَسةةةتَقمَ َ
َ

إَّلََبَقَتَلةةةة َيةةةةاَسةةةةيَیفَخةةةةذَينَ

َ

َ

(امین3163 ،ق)383/1 :
«اگر دین محمد جز با قتل من استوار نمیماند ،پ

ای شمشیرها مرا دریابید».

در اینجا نیز عسیلی مضمون را از ابوالحب گرفته؛ اما تغییراتی مثل :التفات ضمیر از مرتکلم بره مراررب،
آوردن «یحیی» به جای «یستقم» و افزودن ترکیب رعن القنا الرطار بیت او را متفاوت نموده است.
 .4-1-2بینامتنی با مثلها ،اشعار و مفاهیم حکمی

امثال و حکم از کهنترین منابع فرهنگی هر ملتی است که گنجینهای از تجربهها و آموزههای مهرم
و کاربردی را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند .این امثال معموالً با ذوق همۀ مردم سازگاری دارد و
به همین جهت بر زبانها متداول میشود و در رول قرنهای متوالی میان ملتهای مرتلف سیر میکند و
حتی اگر در کتابها جمعآوری نگردد در سینهها محفوظ میماند.
در اشعاری که شاعران معاصر ،دربارۀ واقعۀ کربال و امام حسرین

و یرا در الهرام از ایرن واقعره

سرودهاند مفاهیم حکمی و ثمثیلی گوناگونی دیده میشود (خزعلری396-336 :3131 ،؛ کرکری:3838 ،
 .)380-331در فرازهای مرتلف حماسۀ «کربالء» نیز شاعر از حکمتها و مفاهیم پندگونره و اخالقری
بهره برده است که ریشه در امثال قرآنی ،سرنان حکمی معصومین

یا مثلهای مشهور ادبیات عربی

دارد .در ادامه به نمونههایی میپردازیم:
 .1متن حاضر :شاعر در توصیف حضرت عباس
مةةاَقةةالََقةةة َیّلَََةةمََأَخَلةةفََ َوعةةةدَهَ َ
َ

میگوید:
یل َ
إَنََالَکةةةةرَيمََلَمةةةةاَيَقةةةةیلََفَعةةةة َ
َ

(عسیلی)116 :3830 ،
«هرگز سرنی نگفت که به آن عمل نکند ،به راستی که فرد بزرگوار به آنچه میگوید عمل میکند».
مضمون بیت بر وفاداری و عمل به وعده تأکید دارد و یادآور این سرن مشهور امام علی

اسرت

که به صورت مثل درآمده« :الْکَرِیمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى»( .آمدی3136 ،ق)39 :؛ «برشنده و بزرگوار هرگراه
وعده دهد به آن عمل نماید ».البته این مضمون به گونههای دیگر هم نقل شده است .در رسایل قرابوس
بن وشمگیر آمده« :الکریمُ إذَا وَعَد لم یُرْلِفْ» (ثعالبی ،بی تا)60/1 :
در اینجا پی بردن به تناص و بینامتنی میان مصرا دوم بیت دوم با حدیث و مثرل مشرهور چنردان
دشوار نیست و سبک بیان تنها اندکی تغییر نموده است؛ بنابراین بینامتنی از نو «امتصاص» میباشد.
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 .2متن حاضر:

الرَضََإَنََطَابةة ََيَطَيةةبََنَبَاتَهةةا َ
وََ َ
َ

العَشةةةابَا؟ َ
َوهةةةلََالَجََّمةةةدََتَنَبةةة ََ َ
َ

(عسیلی)161 :3830 ،
«زمین اگر نیکو باشد ،گیاه آن نیز نیکو است ،آیا از سنگ سرت گیاه میروید؟»
متن غایب :بیت یادآور این مثل قرآنی است« :وَالبلدَالط عيةبََيخةرَُنباتةهَبةإذنَر عبةهَوَالةذيَخبة َّلَ
يخرُ َإّل َنکدَا»َ(اعرا )13/؛ «و زمین پاک [وآماده] ،گیاهش بره اذن پروردگرار

برمرىآیرد و آن

[زمینى] که ناپاک [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندک و بىفایده برنمىآید» این مضمون در ابییات
تمثیلی سعدی نیز آمده است:
باران که در لطافت ربعش مالل نیست َ
َ

در باغ الله روید و در شورهزار خر

َ

َ

(سعدی)11 :3101 ،
البته شاعر در اینجا تنها مفهوم را از آیه و مثل گرفته و به زیبایی و با تصویر آفرینی نو (روییردن
سبزه بر سنگ سرت) آن را با زبان خود بیان نموده است ،لذا وامگیری او با خالقیت و نوآوری همرراه
است و در دایرۀ «حوار» جای دارد.
 .3متن حاضر:
ٌ
لَلةةةيَسََيَشةةةغَلََبَالةةةهَ َ
َوالنةةةذَلََنةةةذَ َ
ع
النعةةةةالََدَ َراهَمةةةةاَ َ
اَرأَ َفةةةةیَقََ َ
وَإَذَ َ
َ

إَّلََمَنةةةةةةةافَرََنَفَسةةةةةةةهََوََمَنَاهةةةةةةةا َ
النعةةةالََوََشةةةمَهَاَوََجَنَاهةةةا َ
لَحةةةسََ عَ
َ

(عسیلی)110 :3830 ،
«فرد پست ،پست است و ذهنش را جز منافع و آرزوهای خود

مشغول نمیدارد .این فرد اگر برر

روی کفش ها درهمی چند ببیند ،آن کفشها را میلیسد و میبوید تا درهمها را بردارد».
در این دو بیت شاعر بیان می کند که فرد حقیر و پست تنها به منافع خود می اندیشد و برای جلرب
منفعت تن به هر خواری میدهد.
متن غایب :مفهوم باال در امثال و عبارات حکمی به گونههای مرتلف به کار رفته است .در امثال قردیم
عرب داریم که هرگز از فرد پست حاجتی مرواه که او تنها به خود میاندیشدّ« :لَ ََت َطلة َب َإَلة َلَئةيمََحَاجة َ»
(خوارزمی3191 ،ق )063 :یا :تنها فرد پست از بزرگواری و کمک به دیگران تنمیزندّ« :لََيةأَبَ َالکَرامة َ
إّلََ ٌ
لئيمَ» (نویری3191 ،ق )990/36 :یا اینکه گاه فرد پست سواره برای بزرگوار پیاده بال را میرلبد:
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اَراکَبةةةةاَ َ
وََکةةةةمََمةةةة ََلَئةةةةيمَغةةةةدَ َ
َ

يَحةةةةةبََالةةةةةبََّءَلَمةةةةةاشَکةةةةةرَيمَ َ
َ

(همان)363/3 ،
در این نمونه نیز شاعر مفهوم رای را در لباس نو و آوردن تصویر تازه و مثرال عینری (لیسریدن و
بوییدن کفشها) ارایه نموده و به این ترتیب تناص و بینامتنی موجود از نو «حوار» یا نفی کلی است.
 .4متن حاضر:

تَجةةةرَيَبَمةةةاَّلََنَ َرغةةةبََالَقةةةدَارَ َ
تَجةةةرَيَبَنةةةاَسةةةفَ ََالَحَيةةةاةََکَأَنَنةةةا َ
َ

َوالَمةةةرَءََلةةةيَسََلةةةهََبةةةذَاكََقةةة َرارََ َ

فَيهةةةاَدَمةةة ََوََبَغَيةةةرََمةةةاَنَخَتةةةارَ َ
َ

(عسیلی 386 :3830 ،و )383
«سرنوشتها در مسیری حرکت میکند که ما نمیخواهیم و آدمی را در برابر ایرن تقردیر ارادهای
نیست .کشتیهای زندگانی ما را با خود میبرد گویا ما در آنها عروسکانی بیاختیار هستیم».
متن غایب :این دو بیت که از ضعف تدبیر انسان در برخی اوقرات و نرسریدن بره آرزوهرا سررن
میگوید یاد آور بیت معرو

متنبی است:

مةةاَکةةلَمةةاَيتمنةة َالَمةةرءَيدرکةةهَ َ
َ

تَجَر ع
يَالرَيَاح َبَماَّلَ َتشَتهَيَالسةف َ َ
َ

«آدمی به هر آنچه آرزو کند نمیرسد ،بادها در مسیری که کشتیها نمیخواهند میوزند».
آنچه ذهن مرارب را از ابیات عسیلی به بیت متنبی رهنمون میسازد ،استفاده از واژگران و تصرویر
مشابه است .البته تفاوت کارکرد واژگان میتواند بینامتنی را در دایرۀ حوار جای دهرد؛ زیررا سرفن در
ابیات عسیلی حکم قضا و بر هم زنندۀ تدابیر را دارد؛ اما در بیت متنبی ریاح این نقرش را دارد و سرفن
پذیرندۀ تقدیر است.
 .5متن حاضر :شاعر در بیان قیام «مسلم» و بی وفایی کوفیان و یارانش نسبت به وی ،میگوید:
يةةةةاَلَلَخَيَانةةةة ََمةةةةاَأَشةةةةدََعةةةةذَابَهَا َ
َ

الحَبةابَ َ
فَيَالنَفَسََإَنََحَصَلَ َمَ ََ َ
َ

(عسیلی)366 :3830 ،
«چقدر رن خیانت سرت است اگر از جانب دوستان باشد».
عسیلی در جای دیگر همین مفهوم را این گونه بیان میکند:
ٌ
ع
يَالترَيةةاقَخَيةةرََنَجةةاةَ َ
لَوََفةة َ
سةةهَ َ
سةةةةمََالَعَقةةةةارَبَهةةةة عَي ٌ ََوََعََّجةةةةهَ َ
ٌ
أَعَيةةة َالةةةدَ َواءََوََ َزادََفةةةيَالَعةةةَّتَ َ
ل َ
لَکَنَمةةةةاَخَبةةةة ََالَقةةةةارَبََقَاتةةةة َ
َ

َ

(عسیلی)338 :3830 ،
515

سال چهارم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،14تابستان 1318

«نیش عقربها قابل تحمل و درمان آن آسان است و پادزهر بهترین راه نجات از آن؛ امرا خباثرت
نزدیکان زهری است کشنده و درمان ناپذیر که بر دردها میافزاید».
متن غایب :نظیر این مفهوم را در امثال و اشعار عربی فراوان داریم .از کهرنتررین نمونرههرا شرعر

«ررف » ،از شاعران جاهلی است که به صورت مثل درآمده:
وََظَل ةمََذَوَ َالَقَرَب ة َأَش ةدََمَضَاض ة َ َ
َ

عَلَ َالَمَرَءَ َمَ َ َ َوقَرََالَحَسةامََالمَهَنةدَ َ
َ

(زوزنی)81 :9661 ،
«و ستم نزدیکان بر آدمی از ضربۀ شمشیر برندۀ هندی ،جانکاهتر است».
ابوبکر بن محمد عبدالقادر رازی ( 000ق) در کتاب امثال و حکرم خرود ایرن بیرت را در قسرمت
مثلهای اخالقی آورده است( .رازی)319 :3161 ،
در این نمونه اثرپذیری عسیلی تنها در مضمون میباشد؛ اما در واژگان و نیز تصاویر متفاوت عمرل
نموده است .در نمونۀ دوم استفاده از آرایۀ مراعات نظیر (میان عقارب ،سمّ ،تریاق ،نجراۀ ،قاترل ،دواء و
عالت) و همچنین جناس (میان اقارب و عقارب) بر زیبایی شرعر او افرزوده اسرت؛ بنرابراین بینرامتنی
موجود از نو «حوار» به شمار میرود.
 .6متن حاضر:

مةةاَکةةلََمةة ََحَمةةلَالَمَهَنةةدَکَفةةهَ َ
َ

ٌ
ال َ
َالبَطةةةةة َ
بَطةةةةةلَبةةةةةهََتَتَفةةةةةاخَر َ
َ

(عسیلی)111 :3830 ،
«نه هر که شمشیر برندۀ هندی به دست گرفت قهرمان افترارآفرین است».
متن غایب :نظیر این مفهوم در ابیات مثلگونۀ متنبی آمده است:
إَنََ ع
َذ َواتَالَمَخَلةبَالسةبرَ َ
وََلةيَسََکةل َ
السةةَّحَجَمَيةةرَالنةةاسََيَحَمَلةةهَ َ
َ

َ

(رازی)01 :3161 ،
«همۀ مردم میتوانند سالح بردارند ،و هر دارای چنگالی درنده نیست».
شبیه همین مضمون و با همین اسلوب را در ابیات فارسی حافظ شیرازی مییابیم:
نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند َ
َ

نه هرکه آینه سرازد سرکندری دانرد َ
َ

(حافظ)310 :3168 ،
از آنجا که تصویر متنبی و عسیلی در مصرا های اول یکسان است (حمل سالح توسط هر کسری)
و عسیلی تنها در مصرا دوم سبک بیران خرود را تغییرر داده اسرت ،بینرامتنی نمریتوانرد از محردودۀ
«امتصاص» خار گردد.
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 .7متن حاضر :شاعر در بیان شهادت و شکست اصحاب امام
بینظیر میگوید:

پر

از رشرادتهرا و فرداکاری

ل َ
َالرج ةالَک ةَّ َ
م ة ََض ةرَبََأَعَن ةاق ع َ

وَ َالسَيَف َمَهَمَاَطَابَ َسة َیف َيصةيبَهَ َ

َ

َ

(عسیلی)111 :3830 ،
«شمشیر هرچقدر هم که نکو باشد از زدن گردن افراد کند میشود».
شاعر میگوید شمشیر هرچقدر هم خوب باشد سرانجام در اثر ضربات زیاد کندی میپذیرد و ایرن
مفهوم ،قسمت دوم مثل مشهور «کُلُّ صَارِمٍ یَنْبُو وَ کُلُّ جَوَادٍ یَکْبُو»« ،هر شمشیری کند میشرود و هرر
اسبی میلغزد( ».نویری3191 ،ق )360/3 :را به ذهن میآورد .البته این مثل به گونۀ دیگر نیز نقل شرده:
ع
ع
ع
ٌ
ٌ
ٌ
لَعالَ َمَ َهفَ َی َة» (هر اسب نوادهای لغزشی دارد و هر شمشیری کندی
کَ
ارمََنَبَ َی َةَوََلَ َ
کلََصَ َ
لَجَ َیادََکَبَ َی َةَوََلَ َ
کَ
«لَ َ
پذیرد و هر عالمی را لغزشی باشد( ».هاشمی3191 ،ق)939 :
 .5-1-2تلمیح به متون تاریخی و روایی

تلمیح آن است که اشاراتی ضمنی به گذشتۀ دور ،داستانی معرو  ،شعری مشرهور یرا مثلری رایر
بکنند( .هاشمی )166 :3168 ،در حقیقت تلمیح گونهای از بینامتنی است که مرتن غایرب بره صرورت
مستقیم حضور ندارد ،بلکه به آن اشاره میشود و همین امر برای خواننده آگراه مرتن غایرب را ترداعی
میکند و به میزان وسعت ارالعات خود از متن بهره و لذتی بیشتر میبرد.
به نمونههایی از وامگیری تلمیحی در منظومۀ کربال اشاره میکنیم:
 .1-5-1-2نمونة اول

بَالَفَضةةةةلََمةةةةاَدَانةةةةاهََإّلََيَیشةةةةرَ َ

فَه ةیََال ةذَيَف ةيَدَع ة َیةََالَه ةادَيَلةةهَ َ

َ

َ

(عسیلی)106 :3830 ،
«تنها حضرت یوشع

در فضیلتی که امام علی

به برکت دعای پیامبر

به دست آورد به

ایشان نزدیک است».
در این بیت که در ستایش امام علی
یوشع

است ،هم به مراجرای برگشرتن خورشرید بررای حضررت
3

اشاره شده و هم حدیث «ردّ الشم » را که مرتبط با امیرالم منین

است در ذهن مرارب

تداعی میکند.
 .2-5-1-2نمونة دوم

شاعر خبر آوردن ابودرداء و ابوهریره را برای عبد اهلل بن سالم چنین ترسیم میکند:
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ارةََمَشةةةة َؤومَ َ َ
حَمةةةةََّإَلَيةةةةهََبَشةةةة َ
َ

کَصةةةةحَيفَ ََالَمةةةةتَلَ عَمسََ َالحَيةةةة َرانَ َ
َ

(همان)31 ،
سرگردان بود».

«برای او بشارت شومی را آوردند که چون نامۀ متلم

عسیلی در این بیت مودۀ این دو نفر برای عبداهلل را به مودهای که در نامۀ متلم
است و ذهن خواننده را به ماجرای متلم

بود تشربیه نمروده

و نامۀ مبهم مشکوک 9او سوق میدهد.

 .3-5-1-2نمونة سوم

ع
لَال ةیرَ
فرض ة ََم ة َیدَتَهَمََعَل ة َک ة َ
َ

َ

ارا َ
وََلَهةةةةةاَإَلةةةةةهَالَعةةةةةالَمَي َأَشةةةةة َ
َ

«دوستی ایشان بر تمام مردمان واجب آمده و خداوند جهانیان به آن اشاره کرده است».
در این جا شاعر به صورت ضمنی به آیۀ مودت و این که مقصود از آن اهل بیت

هستند ،اشاره

نموده است .البته این نو تلمیح به قرآن با تناص و وامگیری از قرآن که در برش او مقاله آمد متفاوت
است .شاعر در این جا متن قرآن را نیاورده و فقط اشارهای نموده است تا خوانندۀ آگاه خود متوجه متن
غایب گردد و متن و جزییات آن در ذهنش تداعی گردد .بحث را با نمونهای دیگرر از ایرن گونره بره
پایان میبریم:
 .4-5-1-2نمونة چهارم

یرةَهةةلََأَتةة
ةةرزتََفَضةةائَلهَمََبَسةة َ
ب َ
َ

َ

کَالشةمَسَفةيَفل ة َالسةمَاءَتةةدورَ َ
َ

(عسیلی)10 :3830 ،
«فضایل ایشان در سورۀ «هل أتی» ظاهر شد ،چون خورشید که در فلک آسمان میگردد».
در این جا شاعر به نزول آیاتی از «سورۀ دهر» در شأن امام حسین

و دیگر اهل بیت

اشاره دارد.

در نمونههای باال مورد اول و دوم را می توان از مصادی حوار یا نفی کلی دانست؛ زیرا نسربت بره
سایر نمونهها از تکرار به دور است و ذهن برای ایجاد ارتباط میان تلمیح متن حاضر و متن غایرب بایرد
به تکاپو و تحقیقی بیشتر بپردازد؛ اما نمونههای بعدی را میتوان از نو امتصاص به شرمار آورد چرون
اشارهها از وضوحی افزونتر برخوردار است.
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نتیجهگیری

در بررسی و تحلیل گونههای مرتلف بینامتنی حماسۀ «کربالء» نتای زیر شایان توجه است:
 .3اثرپذیری عسیلی از قرآن به سه صورت «اجترار» (نفی جزیی)« ،امتصراص» (نفری متروازی) و
«حوار» (نفی کلی) جلوهگر شده است و برای هرکدام از این نمونهها مواردی متعدد را در حماسۀ کربال
میتوان ارایه داد؛ این در حالی است که اثرپذیری او از نه البالغه نسبت به قرآن بسیار کمترر اسرت و
در این قسمت شاعر جز در موارد محدود چندان ابتکاری ندارد؛
 .9بیشترین و هنریترین وامگیری های عسیلی از شعر شاعران کالسیک و معاصر عربی است و او
در مواردی متعدد از این بینامتنیها توانسته است از دایرۀ تقلید خار شود .در این قسمت ،اشرعار او برا
شاعران بزرگی ،مثل ابوتمام ،شریف رضی ،ابونواس ،متنبی و نیز شاعران معاصری چون محسن ابوالحب
و بول

سالمه بینامتنی دارد و گنجینۀ شعری او در غنی ساختن منظومۀ عاشوراییا

نقشی به سزا داشته

است؛
 .1عسیلی در منظومۀ خود از امثال و مفاهیم حکمی نیز بهره فراوان برده اسرت .ایرن امثرال شرامل
مثلهای قرآنی ،حکمتهای معصومین

 ،شعرهای حکمی شاعران عرب خاصه متنبی ،و مثلهای عام

ادبیات عربی میباشند؛
 .1بینامتنی تلمیحی نیز در ژرفا برشیدن به مضامین این منظومه نقشی بارز دارد .عسیلی توانسته است
با اشاره به شرصیتهای اساریری (مثل متلم ) ،اعالم تاریری -قرآنی (مانند یوشع) ،حوادث تراریری،
آیات قرآنی و احادیث نبوی ذهن خواننده را از منظومۀ خویش عبور دهد و به گذشتههای دور ببررد و
گنجینهای عظیم از معلومات را برای خواننده به ارمغان آورد.
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پینوشتها

 .3دربارۀ امام علی

از اسماء بنت عمی

نقل شده که پیغمبر خدا

نماز ظهر را در صهباء از

اراضی خیبر گذارد ،آنگاه علی را به سوی کاری فرستاد .وقتی حضرت از آن کار برگشت
نماز عصر را گزارده بود وسر خود را در دامن علی نهاد و تا غروب خورشید آن را تکان
پیغمبر
نداد .از آن پ پیغمبر خدا
گفت« :أَللَهَمَ َإَنَ َ َعبَدكَ َاحَتَبَس َنَ َفسهَ َ َعَل َنَبَ عَيهَ َفَرد َعَلَيَهَ َالشَمَسَ» اسماء
گوید ناگهان دیدم خورشید رلو کرد تا جایی که آفتاب برفراز کوه ها برآمد ،علی
وضو ساخت و نماز عصر گزارد ،سپ
 .9متلم

برخاست و

خورشید غروب کرد( .امینی)313/1 :3131 ،

( 136م ).از شعرای جاهلی بود که به عمروبن هند پادشاه حیره پیوست .روزی پادشاه برروی

غضب کرد واورا با «ررفه» نزد عاملش در حیره فرستاد و به دست هر یک نامه ای داد کره در آنهرا
دستور قتل هر یک بود .متلم

در نامه شک کرد وآن را باز کرد و از مر

کار را نکرد و کشته شد( .فاخوری)961/3 :3131 ،
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 .1ابیتمامَ،حبيبَب َاوسَطاي َ(َ،)1992شرح دیوان ابی مای َ،ضةبطهَوشةرحهَشةاهي َعطية َ،بيةروتَ:دارَ
الکتبَالعلمي .

 .1احمد َ،باب َ(َ،)1131س خت ر و مأویل متنَ،تهرانَ:نشرَمرکز.

روتَ:دارَالتعارفَ .
 .5امي َ،سيدَحس َ1111َ،قَ،مستدرك ت أعی ن الشیعةَ،بي َ

روتَ:دارَالتعارفَللمطبیعاتَ .
َ
 .6امي ََ،سيدَمحس َ(1116ق)َ،أعی ن الشیعةَ،بي

 .3امين َ،عبدَالحسي َ(َ،)1111الغدیر ف الكت ب واألدب والسنةَ،تهرانَ:دارَالکتبَالسّمي .

 .1امين َ،محمدَهاد َ(َ،)1192مجل نهج البالغه بر ادبی ت عربَ،ترجمۀَسيدَمهد َنةیر َکيةذقان َوَسةيدَ
مرتض َحسين َ،نهرانَ:بنيادَنهجَالبّغه.

 .9بستان َ،فؤادَافرامَ(1121ق)َ،الاج ن الحدیثةَ،الطبع َالثاني َ،قمَ:ذو َالقرب .

َ .11عالب َ(ب َتا)َ،یتیاة الدهرَ،بيروتَ:دارَالکتبَالعلمي َ .

 .11حافظَ،خیاجهَشمسَالدي َمحمدَ(َ،)1139دییوان ای ف َ،تصةحيحَمحمةدَقزوينة َوَقاسةمَغنة َ،تهةرانَ:

هنرورَ .

 .12خزعل َ،انسيهَ(َ،)1111ام اسین

در شعر مع صر عربَ،تهرانَ:اميرکبير.

 .11خیارزم َ،ابیَبکرَ(1121ق)َ،األمث ل الاولدةَ،ابیظب َ:المجمرَالثقاف َ .

 .11راز َ،عبدالقاهرَمحمدَبة َابةیبکرَ(َ،)1135امثی ل و اكیمَ،ترجمةهَوَتصةحيحَدکتةرَفيةروزَحرير ة َ،

تهرانَ:انتشاراتَدانشگاهَتهرانَ .

ّ
 .15زوزن َ،عبداللَهَب َحس َ( ،)2115شرح الاعلقی ت السیب َ،تحقيةقَعبةدالقادرَالفاضةل َ،بيةروتَ:المکتبةهَ
العصرَي .

 .16سعد َ،ابیمحمدَمصلحَب َعبداللهَبة َمشةرفَ(َ،)1161گلسیت نَ،مقدمةهَوَشةرحَمحمةدَعلة َفروغة َ،
تهرانَ:جاويدانَ .

 .13سّمهَ،بیلسَ(َ،)1961عیدالغدیرَ،الطبع َالثاني َ،بيروتَ:داراّلندلس.
 .11شيروان َ،عل َ(َ،)1111مرجاۀ نهج البالغهَ،قمَ:دارالعلمَ .
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 .19ضاو َ،أحمدَعرفاتَ(َ،)1111ك ركرد سنت در شعر مع صر عربَ،ترجمۀَسةيدَحسةي َسةيد َ،مشةهدَ:
انتشاراتَدانشگاهَفردوس َ .

 .21عزامَ،محمدَ(َ،)2111النص الغ یبَ،دمشقَ:منشیراتَإتحادَالکتابَالعربَ .
 .21عسيل َ،سعيدَ(َ،)1912مولدالنورَ،الطبع َاّلول َ،بيروتَ:دارَالزهراء.

 .22ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ،)1916(َ،ملحاةَكربالءَ،الطبع َاّلول َ،بيروتَ:دارَالزهراءَ .

 .21ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ،)1991(َ،الفروسیة العربیة ف الج هلیة و االسال َ،الطبع َاّلول َ،بيروتَ:دارَالزهراء.
 .21فاخیر َ،حناَ(َ،)1115الج م ف م ر یخ االدب العرب َ،الطبع َالثالث َ،قمَ:ذو َالقرب .

 .25فیّلدوندَ،محمدَمهد َ(َ،)1136مرجاۀ قرآن كریم َ،اپَسیمَ،تهرانَ:دارَالقرننَالکريمَ،دفترَمطالعاتَ
تاريخَوَمعارفَاسّم .

 .26کرک َ،خالدَ(َ،)1919الرموز التراثیة العربیة ف الشعر العرب الحدیثَ،الطبع َاّلول َ،بيروتَ:دارَالجيةلَ،
عمانَ:مکتبهَالرائدَالعلمي .

 .23متنب َ،ابیطيبَ(1111ق)َ،دیوان الاتنب َ،بيروتَ:دارَبيروتَللطباع َوَالنشر.

وامگير َقرنن َدرَشعرَاحمدَمطر»َ،مجله زبی ن و ادبیی ت عربی
 .21معروفَ،يحي َ(«َ،)1191نقدَوَبررس َ َ

دانشگ ه فردوس مشهدَ،شما َرۀََ،1بهارَوَتابستان.

 .29میس َ،خليلَ(َ،)2111قراءات ف الشیعر العربی الحیدیث و الاع صیرَ،دمشةقَ:منشةیراتَإتحةادَالکتةابَ

العرب.

 .11نیَير َ،شهابَالدي َ(1121ق) ،نه یة األرب ف فنون األدبَ،قاهرهَ:دارَالکتبَوَالیَائقَالقیمي َ .
 .11هاشم َ،أحمدَ(َ،)1139جواهر البالغةَ،إشرافَصدق َجميلَ،تهرانَ:الهامَ .

 .12هاشم َ،زَيدَب َرفاع َ(1121ق)َ،األمث لَ،دمشقَ:دارَسعدَالدي .

 .11المیقرَالرسم َلبلدي َرشافَ،ذيلَعنیانَالحاَُسعيدَالعسيل َhttp://www.rshaf.net.

511

