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چکیده

Abstract

یکی از موضوعات دلپذیر و مؤثّری که از آغاز شعر دَری تـا

One of the topics pleasant and efficient

امروز توجّه ادبشناسان و شعردوستان را جلب کرده است،

attention to the beginning of the poem in Dari

مرثیهسرایی است که از قدیمیترین دوران در دیوان شاعران

literature has attracted scholars and poetry

موجود بوده است و در این میان ،تفاوت فقط در نـوع ابـراز

lovers Requiem writing in Persian poetry. The

آن و شــدت و ضــعف بیــان تــأثّرات قلبــی اســت .خاقــانی

oldest of the poets of Persian poetry in Court.

شروانی یکی از شاعرانی است که در این زمینه طبـعآزمـایی

Khaghani Shervani is one of the poets he most

کرده و مهارت و استادی خود را بـه ثبـوت رسـانده اسـت.

common topics of his day trial edition has And

خاقانی که همچون دیگر انسانها ،همواره در گـذر حـوادث
و رویدادهای تلخ و شیرین بود ،دیوانش پر اسـت از سـوگ
سروده هایی در ماتم عزیزان و خویشاوندان .مراثـی خاقـانی

his master's words proved types.Khaghani like
other people, have always been a bittersweet
transition events He is full of grief Court wrote
in relatives mourning loved ones. In other

نمایانگر اوج عاطفه و قلّۀ احساس این شاعر نازکـدل اسـت

words, given that the Requiem has made the

و از پراحساسترین و شاعرانهترین آثار اوست .مرثیـههـای

right Svgnamh And elegies which is essential to

این شاعر داغدیده و آزردۀ شروان از سوز دل و آتـش درون

the strength and elegance of the dilution effect

او حکایت میکند .سوز و گدازی که هرگونه حجابی را بـه

and pleasant and Drdangyzy and Shvrafryny

آتش میکشد و با زبانی ساده و بیتکلّـف ،غوغـا و آشـوب

The elegies for the poet is feeling the fullest

دلش را برمال میکند و شرط اساسی مرثیه که همانا لطافـت

extent.This article has been Khaghani Requiem

و رقّت و دردانگیزی و شورآفرینی و قوّت تأثیر و دلنشـینی

court.

اسـت ،در مراثـی ایـن شــاعر در سـر حـد کمـال احســاس
میشود .در این مقاله بـه بررسـی مرثیـه در دیـوان خاقـانی
پرداخته شده است.
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خاقانی گویی هرچه میاندیشیده و هرچه

مقدمه
انسانها همواره در گذر حادثههای تلخ و شـیرین و

احساس میکرده و در زمانه دیده و شنیده ،به شعر

رویدادهای مختلف قرار می گیرند .تردیـدی نیسـت

درآورده و بر صفحۀ روزگار برجای گذارده است.

که در چنین شرایطی که انسـان نـاگزیر بـه زنـدگی

او عقاید مذهبی ،رنج و مسافرت ،مدح ممدوح ،گله

کردن در آن است ،همواره سـوگ سـرودههـایی در

و شکایت از مردم روزگار ،پند و اندرز ،غم و غصه،

ماتم عزیزان و اظهار دریغ و زاری بر فقـدان آنـان را

فراق و ماتم خانواده و اهل و فرزندان و هرچه که

میتوان در دفتر شاعران هر دوره مشاهده نمود.

از خاطرش گذشته به لباس شعر در آورده و به

رثا به عنوان یکی از اغراض مسـتقل شـعری،

کمک الفاظ و ترکیبات و تشبیهاتی که خود ساخته

سرودهای است که از قلب آتشین و زخـم خـوردۀ

بیان داشته است .روی هم رفته دیوان او نه تنها

شاعر سرچشمه میگیرد و نغمههای بیـت بیـت آن

فرهنگ لغات و امثال و ترکیبات و اصطالحات

بسان قطرههایی پیاپی بر پهنۀ شعر نقـش مـیبنـدد.

است؛ بلکه موجب آشنایی ما با فرهنگ و آداب و

یکــی از ایــن شــاعران بســیار حسّــاس و زودرنــج

رسوم آن دوره میشود( 7.سجّادی)91 :7489 ،

خاقانی بود که رخدادهای زندگی وی را به شـدّت
تحت تأثیر قرار می داد و همین امر سبب شده بـود

چارچوب مفهومی

که او گهگاه مرثیه نیز بسراید .او که در طی زندگی

 .4مرثیه و پیشینه آن

شاهد مرگ فرزند ناکام ،همسـر محبـوب ،عمّـویی

رثا در لغت به معنی «مُردهستایی و گریه کردن بـر

که به جای او ،پدریها نموده بود و پسـرعمّی کـه

مُرده و ذکر نیکیهای او» است .مُردهای که ممکن

او را «استاد و دین و دنیای خود» میخواند و دیگر

است از بزرگان قوم و شهر و دیـاری باشـد یـا از

عزیـــزانش بـــوده ،دیـــوانش سرشـــار از ســـوگ

عزیــزان و کســان و خویشــاوندان شــاعر و یــا از

سرودههایی در رثا و ماتم آنان است.

پیشوایان دین و ائمه اطهار باشد( 2.رزمجـو:7412 ،

خاقانی با رنج و مصیبتهایی که از زنـدان و

 )55مرثیه از نظر ماهیت جزء ادب غنـایی اسـت،

مرگ فرزند و خویشان دیده و بدگویی حسـودان

زیرا بنا به ارتباطی که ادبیات غنایی با احساسـات

را تحمّل کرده ،باز علوّ همّـت و صـفای بـاطن و

و عواطف دارد ،شاعری که با مرگ عزیزی روبه-

نیک اندیشی را از دسـت نـداده و عـزّت نَفوـس و

رو مــیشــود در فــراق و مــاتم او ،احساســات و

بردباری را فرونگذاشته است .به طوری که گوید:

عواطف لطیف خـود را بیـان مـی کنـد و سـوز و

در این دامگه ارچه همدم نـدارم
بحمـداهلل از هیچ غم غـم نـدارم

دردهای درونی خویش را در فراق عزیـزان خـود

بـه سیمرغ مـانم ز روی حقیقت
که از هیـچ مخلوق همدم نـدارم
(دیوان 47 :و )42

به نمایش میگذارد .در این شکل خاص از شـعر،
عنصر عاطفه ،احساس و تخیل بـر جنبـۀ عقـل و
منطق غلبه پیدا می کند .بنابراین ،این قسم شعر که
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غالباً با عواطف و احساسات شخص شاعر ارتباط

زریر در اساطیر ایران سـابقه ای بـس قـدیم دارد،

دارد ،از انواع ادبی کهنی اسـت کـه از دیربـاز در

چنانکه سوگ سیاوشان به نام آهنگـی مشـهور از

ادبیات ملّت های گونـاگون در مفهـوم سـوگ بـر

آن واقعه جانکاه ،یادگار است و یادگار زریران که

عزیزان از دسـت رفتـه بـه کـار رفتـه اسـت و از

از آثار منظوم بازماندۀ پهلوی است و ایـن هـر دو

طرفــی ،شــعر در بــدو ظهــور مــورد حمایــت و

به صـورتی کامـل در شـاهنامه جاویـدان حکـیم

پشتیبانی دربار و مراکز حکومـت قـرار داشـت و

ابوالقاسم فردوسی جزء حماسۀ مردم ایران زمـین

شعرای درباری و مدیحهسرا ملزم بودند .همچنان

آمده اسـت .همچنـین مرثیـهای بـه زبـان پهلـوی

که مدایحی میسرایند در مـاتم رجـال دربـاری و

اشکانی وجود دارد که در مرگ یکی از پیشـوایان

بستگان ممدوح نیز در هنگام لزوم شعری بسازند،

مانوی به نام «مرزکو» سروده شده است( 3.امـامی،

به این ترتیب این نوع شعر از قدیمیتـرین دوران

 )20 :7468رثا در شعر تازی هم از اغراض عمـدۀ

ظهور شعر و شاعری در ادبیّات فارسی راه یافـت

شعری است و نامورترین شاعران عـرب در دورۀ

و از آنجایی که انسان از همان آغاز سـپیده دمـان

جاهلی کـه در ایـن موضـوع سـخنانی اسـتوار و

فجر تاریخ ناچـار بـه تجربـۀ مـرگ بـوده اسـت،

ماندگار گفتهاند ،یکی مهلهل بن ربیعـه و دیگـری

همـواره از همـان دوران اولیـه شـکل ســادهای از

خنساء است( 6.محسنینیا)787 :7481 ،

عزاداری و رثاء بین انسانها رایج بوده کـه بعـدها
به مرور زمان دچار تغییر و تحول شده است.

4

مرثیه در شعر فارسی نیز سابقهای دیـرین دارد
و در نخستین دوران شـعر فارسـی یعنـی ،دوران

در مورد ریشه و مادّۀ مرثیه ،دیدگاههای مختلفـی

رودکـــی دیـــده مـــیشـــود .در دورۀ اســـالمی،

مطــرح شــده اســت« .قُدامــه بــن جعفــر» در کتــاب

قدیمیترین مرثیه موجود ،شعر ابـوالینبغی دربـارۀ

نقدالشّــعر ،تحــت تــأثیر تعــالیم ارســطو ،منشــا

ویرانی سمرقند است و بعد از او به نقل از مؤلّف

موضوعات شـعری را مـدح و هجـو مـیدانـد .وی

تاریخ سیستان ،قدیمیترین مرثیۀ شـعر فارسـی از

مرثیه را نوعی مدیحه میشمارد و برشمردن اوصاف

محمّد بن وصـیف سیسـتانی اسـت کـه در زوال

متوفی را قدر مشترکی میدانـد کـه رثـا را بـه مـدح

دولــت صــفاریان ســروده شــده اســت( .افســری

نزدیک میکند .به طور کلّی ،او مادّۀ مرثیـه را «حـب

کرمانی )76 :7417 ،بر ما معلوم نیست که شـعرای

و عالقۀ مفرط» مـیدانـد .از منتقـدان جدیـد ،دکتـر

ماقبل و معاصر رودکـی ماننـد حنظلـه بادغیسـی،

زرّینکوب در کتاب شعر بیدروغ ،شـعر بـینقـاب،

فیــروز مشــرقی ،ابوســلیک گرگــانی ،ابوشــکور و

«اغراق شاعرانه در وصف اشـخاص» را موجـب بـه

شــهید بلخــی و دیگــران در ایــن زمینــه ســخنی

وجود آمدن مرثیه میداند( 9.زرّینکوب)739 :7417 ،

گفتهاند یا نگفتهاند .قدر مسـلّم ،آن اسـت کـه در

تــاریخ رثــا در ادب تــازی ،کهــن و در ادب

زمرۀ آثـار باقیمانـدۀ آنـان ،سـخنی در رثـا یافـت

پارسی ،بسیار کهن است .سوگ سیاوش و مـرگ

نمی شود .بنابراین ،باید گفت این فـن در زبـان و
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ادبیــات فارســی ،منحصــراً از رودکــی شــروع

دال .دیــدی کــه آن فرزانــهفرزنــد،

میشود .1از شعرای معاصر رودکی کـه شـعری از

چه دیدانـدر خَـمِ ایـن طـاقِ رنگـین

او در مرثیه باقی مانده ،شیخ ابوالعبّاس فضـل بـن

بــه ج ـای لُــوحِ ســیمین در کنــارش،

عبّاس ربنجبی بخـارایی اسـت کـه در سـال 447
شعری در تعزیت نصر بن احمد سامانی و تهنیت
جانشین او به سلطنت سروده است:

8

پادشــاهی گذشــت خــوبنــژاد
پادشــــاهی نشســــت فــ ـرّخزاد
زآن گذشـــته جهانیـــان غمگـــین
زایـن نشـستـه جـهانیـان دلشـاد
(مؤتمن)249 :

فلـک بـر سَـر نهـادَش لـُوحِ سنگین
(دیوان)456 :

در اقسام دیگر شعر نیز گاهگاهی مراثی دیـده
مــیشــود از جملــه ربــاعی عمــادی در مرثیــه
عمادالدّوله فرامرز ،شهریار مازندران سروده است:
اکنون که عماد دوله در خاک آسـود،
وز دیدۀ من ،خاک شـود خـونآلـود
در خاک نهـاده چـون تـوانم دیـدن،
آن را کـه مـرا ز خـاک برداشته بود

 .2قالبهای شعری مرثیه

(مؤتمن)15 :7436 ،

مرثیه در ادبیّات فارسی ،غالباً منظوم است و ممکن
اسـت در قالـبهــای قصـیده ،قطعــه ،ترجیـعبنــد،

 .9اقسام مرثیه

ترکیب بند و گاهی غـزل ،ربـاعی و مثنـوی باشـد.

مرثیه یا دربارۀ مرگ پادشـاه و وزیـر یـا یکـی از

بیشتر شعرای ایران برای نظم مراثی در درجـۀ اوّل،

رجــال علــم و ادب اســت ،ماننــد مرثیــۀ فرخــی

اقســـام ترجیعـــات و در درجـــۀ دوم ،قصـــیده را

سیستانی در مـرگ محمـود غزنـوی و یـا دربـارۀ

برگزیدهاند .بعضی از مراثی نیز به صورت مثنوی و

فوت یکی از خویشان یـا دوسـتان اسـت ،ماننـد

حتّــی غــزل ســاخته شــده اســت کــه هــر یــک از

مراثی فردوسی و خاقانی و حـافظ دربـارۀ مـرگ

قالبهای شعری مناسب با یک یـا چنـد هـدف از

پسران خود .همچنین مرثیه ،ممکن اسـت دربـارۀ

اهداف شعر است .برای نمونه غزل حافظ:

یکی از ائمـه دیـن باشـد ،ماننـد مراثـی محتشـم

بلبلی ،خونِ دلی خورد و گُلی حاصل کـرد

کاشانی که از همه معروفتر ،ترکیببنـد اوسـت.

بادِ غیرت به صدش خار ،پریشـانودل کـرد

مرثیه ممکن است در مرگ کسی نباشد؛ بلکـه در

طوطیی را به خیالِ شَکَری ،دل ،خوش بـود،

فقدان و تباهی ارزشها و گذشت ایّـام جـوانی و

نـاگَهَش ،سیـلِ فَنـا ،نقـشِ اَمَل بـاطل کرد

شادکامی یا زوال دورۀ مجد و عظمت باشد ،مانند

(دیوان)763 :

مرثیۀ سعدی در خرابی بغداد به دست مغـوالن و

و شاعران هرگاه خواسـتهانـد موضـوع را بـه

مرثیۀ خاقانی بر ایوان مداین و مجد و عظمت آن.

اختصار بیان کنند ،رشتۀ قطعه را پیش کشیدهانـد.

رثا را در شعر می توان به پنج قسم تقسـیم کـرد:5

از جمله قطعۀ حافظ در سوگ فرزندش:

رثــای تشــریفاتی و رســمی ،رثــاء شخصــی و
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خانوادگی ،رثای دوستان ،رثـای مـذهبی و رثـای

شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار،

فلسفی( .همان)15 :

چه فُتاد است که امسال ،دگرگون شده کار
(شمیسا)291 :7410 ،

 .4-9رثای تشریفاتی و رسمی
این نوع مراثی ،بیشتر از طرف شعرای دربـاری و
مدیحه سرا و گویندگانی که به مقامـات رسـمی و
حکــومتی و یــا خانــدانهــای بــزرگ مــذهبی و
غیرمذهبی انتساب داشتهاند ،سـروده شـده اسـت.
ایــن دســته از شــاعران هنگــام بــروز حــوادث و
مصائب برای ممدوح و یـا منسـوبان او ،خـواه از
روی میل و خواه به اشاره ممدوح ویا قـائم مقـام
او ناچــار بودنــد از لحــاظ شــرکت در مراســم
ســوگواری و اجــرای مراســم معمــول وظیفــۀ
تشــریفاتی خــود را انجــام دهنــد و قصــیدهای در

در صورت اوّل ،طبعاً اشعار فاقد روح حقیقی
شعر است و جامـد و بـیروح و خشـک بـه نظـر
میرسد؛ امّا در صورت دوم ،مسلّم است که مراثـی
شور و تأثیر بیشتری دارد؛ زیرا روح و قلب شـاعر
در ساختن آن اشعار دخیـل بـوده اسـت .متأسـفانه
این نوع مرثیه در ادبیات فارسی ،بسیار نیست .چه،
اوالً مقدار مراثی رسـمی از دیگـر اقسـام معـروف
شــعر ،کمتــر اســت و دیگــر اینکــه غالب ـاً شــعرای
مدیحه سرا ،پیوستگی و نزدیکی خاصّی با شـخص
مورد رثا نداشـتهانـد .از ایـنرو ،مراثـی معـروف و
پرسوز ،معدود و انگشتشمار است.

تجلیل مقام مُتوّفی و اهمّیت و بزرگی مصـیبت و
تسلیت بازماندگان بسـازند و در مجـالس رسـمی

 .2-9رثای شخصی و خانوادگی

سوگواری بخوانند( .مردانی )39 :7487 ،اینگونـه

ایــن نــوع مرثیــه کــه بهتــرین و مــؤثّرترین و

اشعار رسمی که باید آنها را اشعار فرمایشی نامید،

پراحساسترین نوع مراثی بـه شـمار مـیرود ،بـر

دو شکل دارد یا شاعر صرفاً یک وظیفۀ معهـود را

اشعاری اطالق می شود که شـاعر در رثـای پـدر،

انجام می دهد که در این صورت ،مصنوع اسـت و

مادر ،فرزند یا بستگان نزدیک سروده اسـت و بـه

چنانکه باید بر دل تـأثیر نمـیکنـد ،و یـا بـر اثـر

علّت پیوند قلبی و عاطفی شاعر با متـوفی از سـر

نزدیکی و همنشینی چنـدین سـاله بـا ممـدوح و

اخالص گفتـه شـده و از دلـی سـوخته و طبعـی

نیکی هـا و محبّـت هـای فـراوان دیـدن ،واقعـاً از

اندوهگین تراوش یافتـه اسـت ،تـأثیر و جـذابیّت

مصیبت مرگ او اندوهگین شـده اسـت .از سـوز

زیادی دارد و باید این اشعار را در شمار اشـعاری

بیان و خلوص عواطف میتوان دریافت که شـاعر

که واجد مفهوم حقیقـی شـعر هسـتند و نماینـدۀ

تا چه میزان به کسی که او را رثا میگوید ،دلبسته

احساسات و عواطف درونی و واقعـی شـاعر بـه

بوده است .مرثیۀ فرخی در مرگ سـلطان محمـود

شمار می روند ،به حساب آورد .این گونـه مراثـی

غزنوی ،بسیار سوزناک است و نشان میدهـد کـه

اگرچه در ادبیّات فارسـی بسـیار نیسـت ،در هـر

شاعر واقعاً به او عالقهمند بوده است:

دیوانی که یافت شود ،از زمره بهتـرین اشـعار آن
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شاعر به حساب مـیآیـد .قـدیمتـرین نمونـۀ آن،

شعر که هنوز بیش از چند قـرن از ظهـور و رواج

رثای فردوسی بر مرگ فرزند خویش است.

آن نمی گذرد ،اختصاص بـه مـذهب تشـیّع دارد.
(مؤتمن )59 :7436 ،رثای مذهبی مخصـوص ذکـر

 .9-9رثای دوستان و شاعران دیگر

41

مناقــب ائمّــۀ اطهــار و شــرح واقعــۀ جانســوز

از قدیمترین انواع شعر ،رثائیّه است کـه نخسـتین

کربالست .از میان شاعران زیادی که بـدین شـیوه

نمونۀ آن را در دیوان رودکی مـییـابیم ،در رثـای

سخن پرداختهاند ،محتشم کاشانی و ترکیببنـد او

مرادی شاعر:

در شــرح واقعــۀ کــربال ،معــروف خــاص و عــام

مُـــرد مـــرادی نـــه همانـــا کـــه مُـــرد

72

است ( .رستگار فسایی)276 :7412 ،

مرگ چنان خواجه نَه کاری است خُرد
(رستگار فسایی)274 :7412 ،

 .1-9رثای فلسفی یا رثای پیش از مرگ

این نوع مرثیه در ادبیّات فارسـی بسـیار معـدود

گاهی در اشعار شاعران بـه خصـوص آن دسـته از

است .سعدی مینویسـد« :مـرا در عهـد جـوانی بـا

شاعرانی که با مشرب تصوّف و افکار عرفانی آشـنا

جوانی اتّفاق مخالطت بود و صدق مودّت  ...نـاگهی

هستند ،اشعاری یافت مـیشـود کـه از احساسـات

پای وجودش به گِل اَجل فرورفـت و دودِ فِـراق از

تأثیرانگیز آنان نسبت بـه مسـئلۀ مـرگ و حیـات و

دودمانش برآمد .روزهـا بـر سـر خـاکش مُجـاورت

افســوس بــر گذشــتن دوران شــباب بــه غفلــت و

کردم و از جمله بیتها که در فراق او گفتم این بود:

بطالت و احساس مرگ نزدیک حکایت مـیکننـد؛

کاش آن روز که در پای تو شد خـارِ اَجـل،

به این گونه اشعار که بیشتر جنبۀ تنبیهی و عرفـانی

دستِ گیتـی بـزدی تیـغِ هالکـم بـر سَـر

دارد و در پارهای از آنها ،مثل این است کـه شـاعر،

تا در این روزِ جهان بیتو ندیدی چَشمم،

پیش از مرگ بر خود مرثیه و تعزیـت مـیخوانـد،

این منم بر سرِ خاکِ تو که خاکم بر سَر

مراثی فلسفی میگویند( 74.مؤتمن)50 :7436 ،

(گلستان)786 :

نظامی نیز خاقانی را رثا گفت و ایـن بیـت از
آن ،معروف است:77
همی گفتم که خاقانی ،دریغاگوی من باشـد،
دریغا .من شـدم آخِـر دریغـاگوی خـاقانی
(صفا)993/2 :7465 ،

خاقانی در قلمرو مرثیه
خاقــانی از جملــه شــاعرانی اســت کــه دیــوانش
بازتابی از زندگی واقعی خود اوست .بسـیاری از
قطعات و قصیدههای او ،بازگوکننـدۀ رخـدادها و
اتّفاقات واقعی زنـدگی شـاعر هسـتند .بـا وجـود

 .1-9رثای مذهبی

اینکــه ســبک شــعر خاقــانی ،مصــنوع اســت و او

این نوع مرثیه ،تازه ترین موضـوعی اسـت کـه در

شاعری پرتکلّف ،خواننـدۀ اشـعار خاقـانی بـدون

ادبیّات کالسیک فارسی راه یافته است .ایـن نـوع

شک با بسیاری از خصوصـیّات زنـدگی شـاعر و
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ویژگی های اخالقی او آشنایی قابل تـوجّهی پیـدا

مراثی شخصی و خانوادگی خاقانی که بیشتر از هر

می کند .خاقانی که در طی زنـدگی ،شـاهد مـرگ

واقعۀ دیگر ،موجـب غـم و انـدوه او شـده ،مـرگ

فرزند ناکام و همسـر محبـوب و عمـویی کـه در

رشیدالدّین است و هیچیک از مصیبتهـای دوران

حقِّ او ،پدریها نمـوده بـود ،همچنـین شـاهد از

زندگی خاقـانی بـه انـدازۀ مـرگ فرزنـد ناکـامش،

دست دادنِ پسرعم و دوستان و دیگـر عزیـزانش

رشیدالدّین داغ بر دل او نگذاشته است .خاقانی کـه

بوده ،در رثای آنان ،عالَمی را به شیون وا میدارد.

در طی زندگی به سوگ بسیاری از عزیزان نشسـته

«در حسرت واپسین دیدار عزیزان گریبـان چـاک

است ،با مرگ رشید تا پایان عمر به عزا مـینشـیند

میکند و دل نمیدهدش که بیجمال آنـان ،دیـده

و در این واقعۀ جانگداز اشـعار سـوزناک و بسـیار

به دیدار عالم بگشاید و با اندوهی درخور مـردان

مؤثّری میسراید .مرگ رشیدالدّین همچون کوبهای

مرد ـ برخالف تصوّر عامّه که مرد نه مـیگریـد و

سهمگین بر روان خاقانی ،او را درهم مـیشـکند و

نه چین بر جبین میآورد ،مردانه میگریـد و در و

وقتــی از مــرگ فرزنــدش ،رشــید و از بیمــاری او

دیوار سیه کرده به ماتم مـینشـیند و سـرِ فـروش

سخن میگوید ،رنج و بـیتـابی واقعـی یـک پـدر

عُمر گرانمایه به عدم دارد»( .معدن کن-20 :7482 ،

داغدیده را میتوان از سخنش دریافـت کـه گـویی

 )75آنچــه شــاعر را بــر آن داشــته اســت تــا

دیگر اندوه ،دانش را از یاد او میبرد و بدینگونـه،

فضل فروشی را کنار نهد ،غم و اندوه است .سـوز

ســخن او از درد و ســوز واقعــی بهــره مــییابــد.

و گدازی که مرثیههـای او را بـه دور از لغـات و

رقیـقتــرین و لطیــفتـرین احساســات خاقــانی را

تعبیرات مشکل و سـایر تعقیـدها ،دلنشـین کـرده

میتـوان در عواطـف او نسـبت بـه فرزنـد جـوان

است.

مرگش سراغ گرفت و بیشترین مرثیـه در دیـوانش
در رثای رشیدالدّین است:

 .4مراثی شخصی و خانوادگی

وقتِ رفتن ،رشید را گفتم

دیوان خاقـانی ،سرشـار از مرثیـههـای شخصـی و

که بخواه آنچه آرزوت آید

خانوادگی ،رثای دوستان ،رثای تشریفاتی و رسمی

گفت :کو عمر کآرزو خواهم

اســت کــه رثــای شخصــی و خــانوادگی ،تــأثیر و

کـآرزو بَهـرِ عُمـر مـیبایـد

جذّابیّت بیشتری دارد؛ زیـرا نماینـدۀ احساسـات و

(دیوان)812 :

عواطــف درونــی و واقعــی شــاعر اســت و از ســر

خاقــانی در قصــیدهای دیگــر ،خــود را جــای

اخالص سروده و از دلی سوخته و طبعـی مغمـوم

فرزند ناکامش گذاشته اسـت ،یـک یـک تـأثّرات،

تراوش یافته است ،به طـوری کـه زبـان سـخت و

امید های خاموش شده و آرزوهای از دست رفتـۀ

دشــوار خاقــانی آنجــا کــه از ســوز و درد خــود

او را برمیشمارد .جوانی که رسیدن اجـل و زَهـر

میگوید ،به زبانی سهل و آسان میگراید .از جملـه

ناامیدی را در تمام وجود خود احساس میکند:
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دلنــــوازِ مــ ـنِ بیمــــار شــــمایید همــــه

وقتی خاقانی از پدر میرنجـد و او را تـرک مـی-

بَهـ ـرِ بیمـــارنوازی بـــه مـــن آییـــد همـــه

کند ،به نزد او رفته ،از دانش او بهرهها میجویـد.

من چو مویی و ز من تا به اَجَل ،یکسرِ موی

خاقانی ،تربیت اوّلیّۀ خود را بیشتر مرهون عمـوی

بــه ســر مــوی ز مــن دور چراییــد همــه

خویش میداند که بزرگتـرین پشـتیبان و حـامی

من کجایم ،خبرم نیست کـه مَسـتِ خطـرم،

معنوی او تا بیست و پنج سالگی بـود و از او بـه

گـر شمـا نیـز نـه مَستیـد ،کجـاییـد همـه

عنوان «ولی نعمت» خویش نام مـی بـرد و معتقـد

(دیوان)306 :

است که این عمـو در حـقِّ او ،پـدریهـا نمـوده

در دیوان خاقانی ،ابیات دیگـری نیـز وجـود

است .پدر خاقانی چون نتوانسته بـود در کـودکی

دارد که همه حاکی از رنج درون و انـدوه فـوق-

شاعر بـه تعلـیم و تربیـت او بپـردازد و همچـون

العادۀ پـدری داغدیـده در مـرگ فرزنـد جـوان و

«سام ،پسرش ،زال را دور انداخته بود» ،مـدّتی او

برومندش است:

را رها کرد و این چنین خاقانی که با داشتن پـدر،

صبحگاهی ،سَرِ خونابِ جگـر بگشـایید

یتیم مانده بود ،نـاگزیر بـه سـایۀ حمایـت کـافی

ژالـۀ صبحـدم از نـرگسِ تـَر بـگشایید

الدّین عُمر بـن عثمـان خزیـد او نیـز سـیمرغوار

(دیوان)798 :

برادرزاده را به زیر بـال و پـر خـود گرفـت و در

حاصلِ عُمر چه دارید؟ خبر باز دهید

خانۀ خود پـرورش داد( .کنـدلی هریسـچی:7413 ،

مایهجانی است؛ از او ،وامِ نظر بازدهید

 )798اشعاری که در رثـای وی سـروده اسـت ،از

(دیوان)762:

سوزناکترین و پرمحتـواترین مراثـی وی شـمرده

دریغ .میوۀ جانم ،رشید کز سَر پای

می شود که همراه با احساسات ظریف شاعر است

به بیست سال درآمد به یک نَفَس بگذشت

و خواننده را سخت متـأثّر مـیکنـد .مـرگ کـافی

(دیوان)843 :

الدّین ،خاقانی را عمیقاً متأثّر کـرد کـه بـه همـین

بـر سَرِ شَه ،رَهِ عَجزیم ،کمر بربندیم

مناســبت و بــه منظــور بزرگداشــت وی ،چنــدین

رَختِ همّت ز رَصَدگاهِ خطر بربندیم

قصیده و مرثیۀ پرسوز و دردانگیز سرود:

(دیوان)937 :
پسر داشتم چون بلند آفتابی
ز نـاگه بـه تـاری مَغـاکـش سپـردم
(دیوان)502 :

مصیبت دیگر خاقانی کـه از دردنـاکتـرین و
ســختتــرین مصــائب زنــدگی او بــود ،مــرگ
عمویش ،کافیالدّین عُمرِ عثمان بود .عمـویی کـه

راهِ نَفَســم بســته شــد از آهِ جگرتــاب
کـو هَمنَفَسی تـا نَفَسی رانم از این باب
(دیوان)96 :
رفت آن که فیلسوفِ جهان بود و بر جهان
درهــای آسمــان مَعـالـی گشـوده بـود
(دیوان)812 :
خاک بر سر پاش ،خاقانی .و در خون خُسب؛ ازآنوک
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زیرِ خاک است آن که از خاکیْت ،مَـردم کرده بود

 ،)66 :7488با وجـود ایـن ابیـاتی از شـعر شـاعر

(دیوان)814 :

شروان بازمانده که داللت بر اندوه و غم فراوان او

امّا مرگ کافیالدّین ،پایـان همـه چیـز نبـود.

از درگذشت همسرش دارد .همسـر اوّل خاقـانی،

کافیالدّین عُمر ،فرزند فرزانـه ای داشـت بـه نـام

دختــر ابــوالعالی گنجــوی اســت و از مراثــی

وحیدالدّین عثمان که ظاهراً از خاقانی چنـد سـال

پرسوزی که در سوگ وی سروده است ،میتـوان

بزرگتر بود و در زمان پدر نیز مانند دستیار او در

به میزان مهر و عالقۀ شاعر نسبت به او پـی بـرد.

تعلــیم خاقــانی ســهمی داشــت .وحیدالـدّین هــم

اشعاری کـه خاقـانی در رثـای همسـرش سـرود،

چندی پس از پدر درگذشت و خاقانی که بیشـتر

قدرت زیادی در برانگیختن احساسـات و جلـب

روزگارش با ناله و شکوه همراه بود ،قصیدههـا و

عاطفۀ خواننده دارد؛ زیرا شاعر در سـرودن آن از

قطعه هایی در یاد او سرود .خاقانی که نسـبت بـه

دل فرمان برده و غم و اندوههای حقیقی خـود را

پسرعمویش ،احساس حقشناسی بسیار مـیکـرد،

شــرح داده اســت .خاقــانی در ســوگ همســرش،

در اشعارش ،پاکترین احساسات خود را نثار وی

شویی دردمند و غمـزده اسـت کـه نمـی خواهـد

نمود و از محبّت بـیپایـان خـود نسـبت بـه او و

«بیباغ رخ او دنیا را ببیند»:

ماتم خویش در سوگ وی سخن میگوید:

بــیبــاغِ رُخــت ،جهــان مَبینــام

کو آن که نقدِ او بـه تـرازوی هفـت چـرخ

بـــیداغِ غَمـــت ،روان مَبینـــام

ششدانگ بود راست بهرِ کفّهای که سَخت

بی وصلِ تو کاصلِ شادمانی است
تَـــن را دلِ شــادمــان مـبینـام

(دیوان)843 :
جــانِ عُطــارِد از تَــپشِ خــاطرِ وحیــد
چونان بسوخت کز فَلک ،آبی نمانودَش
(دیوان)852 :

(دیوان)406 :

و باز به فریاد میآید که «بس وفاپرورد یاری
داشتم»:

جانِ سگ دارم به سختی و رنه سگجان بودمی

بـــس وفـــاپرورد یـــاری داشـــتم

از فَغـانِ زار چـون سـگ هـم فـروآسودمـی

بس بـه راحـت روزگـاری داشـتم

(دیوان)332 :

چَشمِ بَد دریافت ،کارم ،تیـره کـرد

یکی دیگر از مراثـی شخصـی و خـانوادگی

گـرنـه روشـنروی کـاری داشتـم
(دیوان)401 :

خاقانی ،اشعاری در رثای همسرش است ،اگرچـه
در میان اشعار خاقانی ،بعضی ابیات ،نشـاندهنـدۀ

 .2مراثی دوستان

نگاه عامیانـه ،سـنّتی و تحقیرآمیـز نسـبت بـه زن

مراثی خاقانی به سـوگواری فرزنـد و همسـر و عـم

است که او را مایۀ حقارت مرد میدانـد و دربنـد

ختم نمیشود؛ بلکـه وی دربـارۀ مـرگ بسـیاری از

زنان بودن را بردگی مردان میپنـدارد( .حسـینی،

بزرگان و ائمّۀ دین و امیران و فرمانروایان نیز قصاید
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رثایی ساخته است .از جمله در مـرگ امـام محیـی-

درد و رنج واقعی یک پدر داغدیده که در فراق از

الدّین محمّد بن یحیی نیشابوری که غُزان ،خـاک در

دست دادن فرزندش به مـاتم نشسـته اسـت و در

دهانش ریختند و به طرز فَجیعی او را کشتند ،اشـعار

وصف سوگ عزیز از دست رفتهاش ،سـادهتـرین

دلانگیزی سروده است .خاقانی در رثـای ایـن مـرد

الفاظ را که با بیان او مناسب است پیدا میکنـد و

بزرگ که بـه چنـان وضـعی فجیـع از میـان رفـت،

به قول خانیکوف گویی «اندوه دانش را از یـاد او

چندین قصیده دارد کـه درجـۀ حساسـیت شـاعر و

می برد» (زرّین کوب )25 :7418 ،و این چنین سخن

تأثیر این واقعه را در روح او نشان میدهد:

او از سوز و درد واقعی بهره مییابد.

آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد
و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد
(دیوان)799 :

 .9مراثی تشریفاتی و رسمی
خاقانی عالوه بـر مرثیـههـایی دربـارۀ خـانواده و

ناورد مِحنت است در این تنگنای خاک

دوستانش ،اشعاری در رثـا شـاهان و فرمانروایـان

مِحنت برای مردم و مـردم بـرای خـاک

دارد که جزء رثای تشـریفاتی و رسـمی اسـت و

(دیوان)241 :

نسبت به رثای شخصی و خانوادگی از جذابیت و

خاقانیا .به سوگِ خراسانِ سیاهپوش

تأثیر کمتری برخوردار اسـت .از جملـه در رثـای

کاصحابِ فتنه گرد سوادش سپاه برد

فخرالدین منوچهر شروانشاه میگوید:

(دیوان)817 :
های ،خاقانی .تو را جای شَکَرریز است و شَکَر

ای دل .ز دامِ گُلخنِ تَـن درگذشـتنی اسـت
ای تَن .به بامِ گُلشنِ جان برگذشتنـی است
(دیوان)921 :

گـر دهانـت را بـه آب زَهـرنـاک آکنـدهاند
(دیوان)817 :

دو فرزند شروانشاه:

ایــن مراثــی کــه جــزء مراثــی شخصــی و

ای روزرفتگان .جگرِ شب فـرو دریـد

خانوادگی خاقانی است ،انگیزۀ سرودن آن ،نـه از

آن آفتـاب از جـگـرِ شـب بـرآوریـد

روی چَشمداشت مادّی و زیادهخواهی و خواست
جاه و مقام است؛ بلکه این مراثی از دل سوخته و

(دیوان)942 :

امام ابوعمر و اسعد:

مصـــیبتزدۀ شـــاعر و از دردهـــای روحـــی او

کــو دلــی کانو ـدُهگســار بــود بــس

سرچشمه مـی گیـرد و چـون از دل برمـی خیـزد،

در جـهان زو بـودهام خشنـود بس

الجرم بر دل مینشیند .این شـاعر پرتکلّـف آنجـا
که دردها و سـختیهـای خـود را بیـان مـیکنـد،
زمانی کـه از مـرگ عزیـزانش سـخن مـیگویـد،
خواننده ،درد و رنج او را به خوبی حس میکنـد.

(دیوان)201 :
خبر برآمد کان آفتابِ شَرع فروشد
هزار آه ز هرکآن خبر شُنُود ،برآمد
(دیوان)815 :
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بخـت سیــه سپیـد کـارم

امام شهاب الدّین شروانی:

(دیوان)507 :

سر ،چه سنجد که هوش میبشـود
تـن ،چـه ارزد کـه توش میبشود

فرزند بمُرد و مُقتـدا هـم

(دیوان)768 :

مـاتـم ز پـی کـدام دارم؟

شیخ االسالم ابومنصور عمده الدّین حفده:
آن پیرِ ما که صبحلَقایی است خضرنام،
هر صبح ،بوی چَشمۀ خضر آیدش ز کام
(دیوان)400 :

نصره الدّین سپهبد اعظم ابـوالمظفر لیالواشـیر
از اُمرای مازندران که به خاقانی ارادتی داشته و از
بذل محبّت و نعمت به او دریغ نمیکـرده اسـت.
خاقــانی در ســوگواری او اشــعار زیبــا و رســایی
سروده است:
ای قبلــۀ جــان .کجــات جــویم؟
جـانی و بـه جـان ،هَوات جویم
(دیوان)403 :

خواجه ابوالفارس:
کــارم از دســت پــایمرد گذشــت
آهـم از چـرخ الجـورد گـذشت
(دیوان)941 :

مویدالدّین محمود تفلیسی:

(دیوان)502 :

 .1مراثی فلسفی و اجتماعی
قصیدۀ معروف «ایوان مدائن» را در شـمار مراثـی
اجتماعی دانستهاند .79اینگونه اشـعار بـه واسـطۀ
رویداد حوادثی از قبیل زلزله ،سیل ،قتل عامهـای
فجیع و ....سروده شـده اسـت .در قصـیدۀ ایـوان
مدائن ،آنجا که شـاعر ،ایـوان را سلسـله گسسـته
می یابد و آنگاه که گذشتۀ پرصالبت این قصـر را
یادآور میشود ،با اندوه و افسوس همچون دجلـه
صد دجله خون میگرید:
هان .ای دلِ عبرتبین .از دیده ،عبَر کُن ،هان.
ایوانِ

مَدائن

را

آیینۀ

عبرت

دان

یک رَه ز لبِ دجله ،مَنزل به مدائن کُن
وز دیده ،دوم دجله بر خاکِ مدائن ران ...
...گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک
زایـشان ،شـکمِ خـاک است آبستـنِ جاویدان

خاقانیا .به جوی هنر ،آب ،تیره مانود

چندین تَنِ جبّاران کاین خاک فروخورده است،

کآن بحردل مؤیّدِ روشنروان نمانوـد

ایـن گرسِنِـهچَشـم ،آخِر هـم سیر نشد زایشان
(دیوان)498 :

(دیوان)817 :

جمالالدّین اصفهانی وزیر صاحب موصل:
جمــــالِ صــــفاهان ،نظــــامِ دوم

 .1نقد موسیقایی مراثی خاقانی

کـه گیتـی ،سیُـم جعفـر انگاشتش

آنچه در نقد موسیقایی مراثی خاقـانی درخـور ذکـر

(دیوان)857 :

عمدهالدّین محمّد بن اسعد:
در دهر سیه سپیدم افکنـد

است ،این است که شاعر گاه از اوزان کوتاه و نرم و
لطیف استفاده میکند که گویی اشـک بـه آرامـی در
سکنات موجود در بیت جـاری اسـت و همخـوانی

جستاری در مرثیههای خاقانی شروانی ،احمد غنیپور ملکشاه /مرتضی محسنی /سوگل خسروی

19

تمام با محتوای مرثیـه دارد( .ذوالفقـاری)776 :7487 ،

حاصلِ عُمر چـه داریـد؟ خبـر بـاز دهیـد

مرثیه خاقانی در مرگ اهل بیت خویش از ایـن نـوع

مایهجانی است؛ از او ،وامِ نظـر بـاز دهیـد

است که در بحر رمل مسـدس محـذوف (فـاعالتن

هر براتی که اََمـل راسـت ز معلـومِ مـراد،

فاعالتن فاعلن) سروده شده است.

چــون نراننــد بــه دیــوانِ قَ ـدَر بــاز دهیــد

بـــس وَفـــاپرورد یـــاری داشـــتم

ز آتشِ دل چو رسد دود سوی رَوزنِ چَشـم

بــس بــه راحــت روزگــاری داشــتم

از سوی رخنۀ دل ،جان به شرر باز دهیـد

چَشمِ بد دریافت ،کـارم تیـره کـرد
گرنــه روشــنروی کــاری داشــتم
من نبودم بیـدل و یـار ایـن چنـین
هـم دلـی ،هـم یـارِ غـاری داشتـم
(دیوان)401 :

(دیوان)762 :
دلنوازِ

منِ

بیمار،

شمایید

همه

بهرِ بیمارنوازی به من آیید همه
من چو مویی و ز من تا به اَجل ،یکسر موی
بـه سـر مـوی ز مـن ،دور چراییـد همه

همچنین مرثیۀ اهل بیت خویش را با انـدکی

(دیوان)306 :

تحرّک نسبت به وزن ابیات قبل با همان کوتـاهی

یا مرثیۀ شیخاالسـالم ابومنصـور عمـدهالـدّین

در بحر هَـزَج مسـدّسِ اَخـربِ مَقبـوضِ مقصـور

حفده که در بحـر مضـارع مـثمّن اخـرب مکفـوف

(مفعول مفاعلن مفاعیلن) می آورد که همین اندک

مقصور (مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن) آمده است:

تحرِک ،اضطراب و بیقراری شاعر را هنگام سوگ
نشان میدهد:
بــیبــاغِ رُخــت ،جهــان مَبینــام
بــــیداغِ غَمــــت ،روان مَبینــــام
بی وصلِ تو ،کاصلِ شادمانی است،
تَــــن را دلِ شــــادمان مَبینــــام

آن پی ـرِ مــا ،صــبحلَقــایی اســت خضــرنام
هر صبح ،بوی چَشمۀ خضر آیدش ز کام
(دیوان)400 :

و یا مرثیۀ امام محمّد بـن یحیـی در همـین
بحر که میگوید:

بی لطفِ تو ،کآبِ زندگانی اسـت،

آن مصرِ مملکت که تو دیدی ،خراب شد

از آتــشِ غــم ،اَمــان مَبـیـنــام

و آن نیلِ مَکرمت که شنیدی ،سَراب شد

(دیوان)406 :

خاقــانی مراثــی خــود را در اوزان مُــثمّن و
بلندتر با تحرکات بیشتر نیـز مـیآورد .از ایـنرو،

(دیوان)799 :
ناوردِ مِحنت است در این تنگنای خـاک
مِحنت برای مردم و مردم بـرای خـاک

هرگز نمی توان گفت خاقانی در بیان احساسات و

(دیوان)241 :

عواطف خـویش صـرفاً از اوزان کوتـاه و نـرم و

و در رثای امام شهابالدّین شروانی در بحر

لطیف استفاده کرده است .بـه عنـوان مثـال مرثیـۀ

خفیف مسـدس مخبـون اصـلم مسـبغ (فـاعالتن

فرزندش رشیدالدّین در بحر رمـل مـثمّن مخبـون

مفاعلن فع الن):

مقصور (فاعالتن فعالتن فعالتن فعالن):

سر چه سنجد که هوش می بشـود
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تـن چـه ارزد کـه توش میبـشود

آتشی است که طبیعـت در دل شـاعر برافروختـه

(دیوان)768 :

است و در غم او همه را به گریسـتن مـیخوانـد.

بنابراین رثا و احساسـات رقیـق خاقـانی در

بیشتر مرثیـه هـای خاقـانی از پراحسـاس تـرین و

قالب مرثیه در اوزانی همچون فاعالتن مفاعلن فع

شاعرانهترین آثار اوست و در آنها ،باریکیاندیشـه

الن ،مفعول مفاعلن فعولن و همچنین اوزان بحـر

و لطــف تعبیــر در مرتبــهای اســت کــه بعضــی از

رمل مثمن و هزج و متقارب دیده میشود.

مرثیهها با این همه اندوهی که در آنهاست ،بیشـتر
از غزلها و مدحهایش دلنشین و خواندنی است.

بحث و نتیجهگیری
مرثیه ،رهاورد تجربـۀ عـاطفی شـاعر و ترجمـان
شــرایط اجتمــاعی ،فرهنگــی و اقتصــادی جامعــه
اوست و شاعر در آن سـوگ و سـوزهای درونـی
خویش را در غم فـراق ابـدی عزیـزان خـود بـه
نمایش می گذارد .در این شـکل خـاص از شـعر،

یادداشتها
 .7یکی از ویژگی ها و خصوصـیات مراثـی خاقـانی
این است که باز گویندۀ اوضاع و احـوال اجتمـاعی و
آداب و رسوم دوران اوست .در مراثی کـه در سـوگ
فرزندش سروده ،معتقدات مردم هنگام بروز بیماری و
طریقــۀ معالجــه آن ،توســل بــه رمــل ،طلســمات و

بیشتر عنصر عاطفه ،تخیّـل و احسـاس بـر جنبـۀ

نذورات ،نوشتن دعا با زعفـران بـر نـی و ...همـه در

عقل و منطـق غلبـه پیـدا مـیکنـد و از عاطفـهای

شعر خاقانی ظهور دارد.

صادق و احساسی راستین سرچشمه میگیرد.

 .2زینالعابدین مؤتمن در تعریف مرثیه مـینویسـد:

مراثی خاقانی ،تصویرگر اوج عاطفـه و قلّـۀ

«مرثیه یا رثـاء در اصـطالح ادب بـر اشـعاری اطـالق

احساس این شاعر نازکدل است و بدون خوانـدن

میشـود کـه در مـاتم گذشـتگان و تعزیـت یـاران و

مرثیــههــای او ،پــی بــردن بــه احســاس لطیــف و

بازمانــدگان و اظهــار تأســف بــر مــرگ پادشــاهان و

عواطف قلبی ایـن شـاعر ،ممکـن نیسـت .شـاعر

بزرگــان و ذکــر مصــائب ائمــه اطهــار مخصوصــاً

داغدیدۀ شروان که در طی زنـدگی ،شـاهد مـرگ
فرزند ناکام ،همسر ،عم ،پسرعم و دوسـتان خـود
بوده در رثای آنان عالمی را به شـیون وامـیدارد.
رقیقتـرین و لطیـفتـرین احساسـات خاقـانی را
می توان در عواطـف او نسـبت بـه فرزنـد جـوان

سیدالشهدا و دیگـر شـهدای کـربال و ذکـر مناقـب و
مکارم و تجلیل از مقـام و منزلـت شـخص متـوفی و
بزرگ نشان دادن واقعه و تعظـیم مصـیبت و دعـوت
ماتمزدگان به صبر و سکون و معانی دیگر از این قبیل
سروده شده باشد»( .مؤتمن)86 :7436 ،
 .4برخی از مورخان اولـین مرثیـه سـرا را حضـرت

مرگش ،رشیدالدّین ،سراغ گرفت و بیشترین مرثیه

آدم(ع) می داننـد و معتقدنـد کـه وقتـی هابیـل توسـط

در دیوانش در رثای او است؛ رثاهایی که هر بیت

برادرش کشته شد ،پدر در فراق او ابیاتی را بـر زبـان

آن اشک چشم پدر پیر و رنجیدهای است کـه بـر

جاری ساخت .اما با توجـه بـه عقیـدۀ اکثـر مورخـان

سر مزار پسرش فرو مـی ریـزد و هـر مصـراع آن

مبنی بر اینکه شعر عرب حدود دویست سـال قبـل از

جستاری در مرثیههای خاقانی شروانی ،احمد غنیپور ملکشاه /مرتضی محسنی /سوگل خسروی

بعثت پیامبر اکرم (ص) آغاز میشود ،در آنچه از شعر

بر درگاه کوه میگریم

فصیح عربی قبل از این تاریخ ذکر میگردد جای شک

در آستانۀ دریا و علف...

و تردید است( .مهدیزاده)763 :7486 ،
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(شمیسا)636 :7488 ،

 .3ای آموزگار بزرگ ،مرزکو...

و در سوگ جاللآل احمد میگوید:

ای شبان ،ای چراغی که زود خاموش شدی،

قناعت وار تکیده بود

چشم ما سیاه شد کم سو و نابینا شد...

باریک و بلند

ای خورشــید بــزرگ کــه از جهانیــان پنهــان شــدی،

چون پیامی دشوار...
(همان)617 :

چشمان ما تار شد
(امامی)20 :7468 ،

 .72اشــعاری کــه بــرای خوانــده شــدن در مراســم

 .9رجوع کنید به :زرینکوب.739 :7417 ،

سوگواری ایام عاشـورای حسـینی سـروده و خوانـده

 .6خنساء ،شاعرۀ عرب ،به دلیل داشـتن دیـوانی کـه

میشود ،نوحهسرایی نامیده میشود .اصـطالح روضـه

تقریباً تمامی آن را مرثیههایی در سـوگ دو بـرادرش،

خوانی نیز پـس از تـألیف کتـاب روضـه الشـهدا اثـر

معاویــه و صــخر ،دربرمــیگیــرد ،بــه شــاعر ســوگوار

کمالالدین حسین بن علی واعـظ کاشـفی سـبزواری

معروف است( .محسنینیا)787 :7481 ،

رواج یافت که دربارۀ مصائب امام حسین (ع) و یاران

 .1از مراثی رودکی اشعاری است در رثاء ابوالحسـن

اوست( .مردانی)38 :7487 ،

مرادی بخارایی با مطلع:

 .74به ایـن نـوع مرثیـه «نـدب نفـس» گوینـد .بـرای

مـرد مـرادی نـه همـانـا کـه مـرد
مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد
و مرثیه او در سوگ امیر اسماعیل سامانی:
ای آنکه غمگنـی و سـزاواری

اطالعات بیشتر رک :مهدیزاده.765 :7486 ،
 .73خاقانی با همین نگاه زنسـتیزانه ،در اشـعاری در
رثای دخترش میگوید:
پــیش بــین دختــرِ نــو آمــد مــن

وندر نهان سرشک همی باری

دید کافاتش از پس است ،برفـت

(رزمجو)55 :7412 ،

ســرفَکنده شــدم چــو دختــر زاد

 .8این شیوه میان شعرای عرب هم معمول بـوده و

بـر فلـک سـر فراختم چو برفت

گویا اوّلین شاعری که در عرب جمع میان تعزیت و
تهنیت کـرده ،عبـداهلل بـن همـام اسـت کـه پـس از
درگذشتن معاویه و جلوس یزید بـر مسـند خالفـت
اشعاری در این معنی سرود( .مؤتمن)84 :7436 ،

(دیوان)849 :
 .79بعضــی از نویســندگان ایــن قصــیده را در شــمار
مراثی فلسفی دانستهاند( .افسریکرمانی)791 :7417 ،

 .5رجوع کنید به :مؤتمن.89 -86 :7436 ،
 .70اشعار مربوط به مرگ معشوق نیز در این قسـمت

منابع

جای میگیرد.

افسری کرمانی ،عبدالرضا ( .)7417نگرشی بـه مرثیـه

 .77مرثیه احمد شاملو بر ماتم فروغ فرخزاد:
به جستجوی تو

سرایی در ایران .چاپ اوّل .انتشارات اطّالعات.
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امــامی ،نصــراهلل ( .)7468مرثیــهســرایی در ادبیّــات
فارسی ،تا پایان قـرن هشـتم .چـاپ اوّل .تهـران:
جهاد دانشگاهی.
انوشه ،حسـن ( .)7419دانشـنامه ادب فارسـی .ج .7
مؤسّسۀ فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه.
آبدانان مهـدیزاده ،محمـود؛ بهـروزی ،مجتبـی (بهـار و
تابستان « .)7486شکلگیری مرثیه در عصر جـاهلی

و آغـاز دورۀ اســالمی» .نشـریّۀ دانشــکدۀ ادبیّــات و
علوم انسانی دانشگاه تبریز .سال  .90شمارۀ .207

حافظ شیرازی ،شمسالـدّین محمّـد ( .)7461دیـوان

ســجّادی ،سیّدضــیاالدّین ( .)7489دیــوان خاقــانی
شروانی .چاپ هشتم .انتشارات زوّار.
سعدی ،شیخمصلحالدّین ( .)7419گلسـتان .تصـحیح
محمّد خزائلی .چاپ سوم .انتشارات جاویدان.
شمیسا ،سیروس ( .)7488راهنمـای ادبیّـات معاصـر.
چاپ دوم .نشر میترا.
ــــــــــ (زمستان .)7410انواع ادبی .انتشارات بـاغ
آینه.
صفا ،ذبیحاهلل ( .)7465تاریخ ادبیّـات در ایـران .ج .2
چاپ سوم .انتشارات فردوسی.

غزلیّات حافظ ،با مجموعـه تعلیقـات و حواشـی

ضــیف ،شــوقی ( .)7462نقــد ادبــی .ترجمــۀ لمیعــه

عالمه محمّد قزوینـی .بـه اهتمـام ع ـ جربـزهدار.

ضمیری .چاپ اوّل .تهران :انتشارات امیرکبیر.

چاپ اوّل .انتشارات اساطیر.
ذوالفقاری ،محسن (بهار« .)7487تحلیـل انتقـادی بـر

موســیقی شــعر خاقــانی شــروانی» .مجلّــۀ علــوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .شمارۀ .2

کنـدلی هریســچی ،غفّـار ( .)7413خاقــانی شــروانی،
حیــات ،زمــان و محــیط او .ترجمــۀ میرهــدایت
حصاری .چاپ اوّل .مرکز نشر دانشگاهی.
محسـنینیـا ،ناصـر؛ پـوریزدانپنـاهکرمـانی ،آرزو (.)7481

رزمجو ،حسین ( .)7412انواع ادبی و آثار آن در زبان

«مرثیـهسـرایی در ادب فارسـی و عربـی بـا تکیـه بــر

فارسی .چاپ دوم .مشهد :انتشارات آستان قـدس

مقایســۀ مرثیــۀ ابوالحســن تهــامی و مرثیــۀ خاقــانی

رضوی.

شروانی» .فصلنامۀ ادبیّات تطبیقی .سال دوم .شمارۀ .8

رستگارفسایی ،منصور ( .)7412انـواع شـعر فارسـی.
چاپ اوّل .شیراز :انتشارات نوید.

زرّینکوب ،عبدالحسین ( .)7417شعر بی دروغ شـعر
بی نقاب .انتشارات علمی.
ــــــــــ ( .)7484دیدار با کعبه جان .چـاپ سـوم.
انتشارات سخن.

مردانــی ،فیــروز (« .)7487مرثیــهســرایی در ادبیّــات
فارسی» .کیهان فرهنگی .شمارۀ .751
معدن کن ،معصومه ( .)7482بزم دیرینه عروس .چاپ
چهارم .مرکز نشر دانشگاهی.
مؤتمن ،زینالعابدین ( .)7436شعر و ادب فارسی.
چاپ اوّل .بنگاه مطبوعاتی افشاری.

