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چکیده
مرثیه یا سوگسرود از دیرینه ترین انواع ادبی و درونمایه های شعری بحساب می آید كه در
گذر زمان اشکال متعددی بخود دیده است .در این مقاله با بررسی آثار و سروده های جمعی از
شاعران معاصر ،با تحوالت و دگرگونیهای ساختاری و معنایی این گونۀ ادبی ،در روزگارِ نوین
آشنا میشویم .شاعرانی كه در نظر گرفته شده اند از سه نسل مختلف با اندیشه های متفاوت و
خاصّ خود ،شامل شش سخنور میباشند :ملک الشعرای بهار و محمدحسین شهریار دو شاعر
كه نگرا ،مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو شاعرانی نو اندیش با گرایشهای فکری خاصّ خود،
علیرضا قزوه و قیصر امین پور بعنوان شاعران انقالبی .جامعۀ آماری مورد تحقیق تمامی آثار آنان
میباشد .در این بررسی كه بشیوة كتابخانه ای با روش فیش برداری انجام شد ،پس از استخراج
تمامی مراثی آنان و تجزیه و تحلیل هر یک از این اشعار ،نتایجی بدست آمد كه عبارتند از :الف)
بررسی بسامد مرثیه در سروده های شاعران مذكور و مشخص كردن تعداد مرثیه در سروده های
هریک از این سخنوران ب) بررسی خصایص و ویژگیهای زبانی هر شاعر در مرثیه هایش ج)
بررسی مخاطبان مرثیه ها؛ كه نتایج حاصله در این بخش عاملی شد كه بتوان این اشعار را در
زیرمجموعه های متعددی از جمله .1 :مراثی شخصی  .2مراثی دینی  .3مراثی اجتماعی  .4مراثی
انقالبی و  ...تقسیم كرد.
کلمات کلیدی :مرثیه – شاعران كهنگرا – شاعران نوگرا – شاعران انقالبی
 - 1تمام مجالت علمی پژِوهشی كشور از ابتدای سال  98به دستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام داده اند
 -2دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد كاشان()daryooshghobadi@gmail.com
 -3استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد كاشان ()s. shamisa @ iau kashan.ac.ir
 4دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد كاشان()drmodarreszade@yahoo.com
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 -1مقدمه
مرثیه و ســوگســرایی یکی از قالبهای مهم و عاطفی اســت كه در همۀ ادوار شــعر كهن
پارسی در تمامی دیوانها و اشعار شاعران یافت میشود و میتوان گفت تا قبل از دوران تجدد
ادبی در زمان مشروطیت و بخصوص دوران معاصر در شکل و سبکی یکسان سروده میشد.
اما از دوران م شروطیت و خ صو صاً ع صر معا صر مرثیه سرایی دچار تحوالت ساختاری و
محتوایی شـــد .در این مقاله برآنیم تا با پرداختن به انواع مرثیه و پیشـــینه آن و مقایســـۀ
مرثیههای سه ن سل از شاعران ع صر معا صر این تحوالت را كه هم در قالب و هم در محتوا
رخداده است ،نشان دهیم.
 -2تعریف مرثیه
در بارة مرثیه بعنوان یکی از قدیمیترین اغراض شعری ،تعاریف متعددی ارائه شدهاست و
آنرا در دسته بندیهای 1مختلفی كه دربر گیرندة مراثی دوران كالسیک میشد ،تقسیم كردهاند
در كتاب شعر و ادب فارسی آمدهاست كه« :رثا و مرثیه براشعاری اطالق میشود كه در ماتم
گذشتگان و تعزیّت خویشاوندان و یاران ،اظهار تأسّف و تألّم بر مرگ سالطین و صدور و
اعیان و سران قوم و ذكر مصایب پیشوایان دین و ائمّهۀ اطهار(ع) مخصوصاً حضرت
سیّدالشهدا(ع) و شهدای كربال(ع) و شمردن مناقب و فضایل و مکارم و تجلیل از مقام و
منزلت شخصی متوفّی و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتمزدگان به
صبر و سکون و معانی دیگری از این قبیل سروده شدهاست( ».مؤتمن ،ص )34اما باید اذعان
كرد كه تعریف یاد شده حول محور موضوعات و دسته بندی كالسیک از مرثیه ،بوجود آمده
است .با در نظر گرفتن مسائل سیاسی اجتماعی دورة معاصر و تأثیری كه بر ادبیات و بخصوص
شعر داشت ،موضوعات و مسائل اجتماعی سیاسی محتوای فکری شعر شاعران شد .بنابراین،
اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران در دورة پهلوی و نیز رخداد عظیم انقالب اسالمی و بدنبال
آن جنگ تحمیلی ،مرثیه را از معنای لغوی خود خارج كرد و شاعر دورة معاصر در سرودن
رثاء بغیر از منِ فردی به منِ اجتماعی نیز پرداخت؛زیرا شاعر در سوگ از دست دادن شخص،
یا چیزی است كه با وی پیوندی نسبی یا فکری یا اجتماعی دارد .بنابراین در دورة معاصر با
توجه به تحوالت یاد شده ،سوگسرایی بعنوان یک نوع ادبی ،از معنای لغوی خود فراتر رفته
ل علم و ادب ،ائمۀ دین
و دارای دو محور است :مرگ افراد خاص(اعم از رجال درباری ،رجا ِ

 -1ر.ک مرثیه سرایی در ادبیّات فارسی ایران .امامی ،نصراهلل .جهاد دانشگاهی اهواز.1369 ،

بررسی و مقایسۀ مرثیۀ سه نسل از شاعران معاصر191/

بویژه امام حسین(ع) ،دوستان و نزدیکان و آشنایان سخنور و حتی خود سراینده(ر.ک بازتاب
فرامتن تاریخی در سوگ سرودههای دفاع مقدس) و بیان آالم و مصائب منِ فردی و اجتماعی
كه شامل فقدان و تباهی ارزشها و در بر گیرندة افراد و موضوعات سیاسی اجتماعی عصر
شاعر است.
 -3آغاز مرثیه سرایی
دربارة مرثیه سرایی و آغاز آن سخنان زیادی در ادب پارسی گفتهاند؛ در ایران قدیمیترین
اسنادی كه بدست ما رسیده مرثیهای است در سوگ ماری زكو یکی از پیشوایان مانوی كه
در این سو گ سرود(كه بپهلوی ا شکانی ا ست) و ضعیت متوفی و مردم آنزمانرا هنگام مرگ
ماری زكو بیان میکند (.شعردر ایران پیش از ا سالم ،ابوالقا سمی :ص )173-170از ادبیّات
دورة سا سانی و آثار زرت شتی ،مورد قابل توجّهی در مرثیه دیده ن شدها ست .این امر اگر چه
دلیل وجود مرثیه سرایی در ادبیّات ع صر سا سانی نی ست-هرچند پیش از آن می توان به
مرثیه در مرگ زریر و ســوگ ســیاوش اشــاره كرد -ولی تا حدّی گویای كممیلی نســبت
ب سرودن اینگونه ا شعار ا ست .از دورة فار سی دری مراثی فراوانی در تاریخ ادبیات ما وجود
دارد كه قدیمیترین آن مرثیۀ ابوالینبغی است كه در تأ سّف بر خرابی سمرقند ساخته و ابن
خرداذ به آنرا در كتاب الممالک الم سالک نقل كرده ا ست :سمرقند كند مند  /بذینت كی
افکند  /از چاچ ته بهی  /همیشـــه ته خهی(به ن قل از تاریخ ادبیات ،صـــ فا :ص  )48در
ت
تقســـیمبندی مرثیهها ،گاهی باتوجّه به گونههای موجود و شـــناخته شـــدة آن در ادبیّا ِ
فارســـی ،تقســـیماتی را ذكر كردهاند از جمله «:مرثیۀ رســـمی ،مرثیۀ شـــخصـــی ،مرثیۀ
مذهبی(».نگر شی به مرثیه سرایی در ادبیّات فار سی ایران ،اف سری كرمانی ،ج:2ص 18نیز
ر.ک مرثیه سرایی در ادبیّات فارسی ایران .ن صراله امامی ) اما در دستهبندی مراثی در ادب
فار سی با توجّه به تغییر شکل زندگی مردم و تحوالت اجتماعی برخی از انواع مرثیه كه در
دورههای گذ شته مطرح بود اكنون جایگاهی در دورة معا صر ندارد زیرا در هر برهه از زمان
با در نظر گرفتن م سائل سیا سی اجتماعی و اقت صادی -كه بدون شک بر ادبیات آن دوره
تأثیرگذار اسـت -برخی از انواع شـعر باقی نمیماند .بنابراین باتوجّه به تأثیر پذیری شـعرا از
تحوّالت سیأ سی ـــــ اجتماعی كه آنها را به سوی تعهّد و م سائل اجتماعی سوق میدهد،
مرثیههای سیا سی اجتماعی نیز پدیدار می شود كه هم بیانگر نوعی اندی شۀ ستیزهجویانه با
نظام م ستبّد زمانه ا ست و هم بیان سوگِ مبارزان و تر سیمی از ناب سامانیهای جامعه .آنچه
در این بین قابل ذكر اســت ،مرثیههای عاشــورایی و مرثیههای دفاع مقدّس اســت كه در
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ســالهای انقالب و دفاع مقدّس به اوج خود رســید .بهر حال باتوّجه به نمونههای موجود در
شعر نو فار سی اق سامی را برای مراثی متذكر می شویم و در این را ستا باید گفت كه مراثی
شخ صی ،دینی ،اجتماعی -سیا سی ،رجال انقالبی ،مراثی شهیدان و برخی م ضامین تازه و
انح صاری نمونههایی از درونمایههای مراثی معا صر است كه در برخی از شاعران وجود دارد
و در بع ضی نه .با برر سی دفاتر شعری سه ن سل معا صر (ملکال شعرای بهار ،محمد ح سین
بهجت تبریزی« شهریار» ،احمد شاملو ،مهدی اخوان ثالث ،قیصر امینپور و علیرضا قزوه) و
جمع آوری و دستهبندی آنها در گونههای یادشده ،بسامد و ساختار ظاهری و زبانی هركدام
را جداگانه در ذیل نام شاعر ،ذكر كردهایم.
 -4مرثیههای ملک الشعرای بهار
تمامی سروده های این سخنور در سبک و قالب كهن و بپیروی از شاعران كالسیک است
كه خ صایص ا صلی شعرش بی شتر به سبک خرا سانی نزدیک ا ست .هرچند كه او لغات و
تركیبات و اصــطالحات جدید برگرفته از زندگی مدرن را نیز در شــعرش بکار بردهاســت.
مرثیههای بهار را میتوان شامل سه دسته دانست :الف) شخصی ب) اجتماعی) ج ) دینی
 -1-4مرثیههای شخصی ( 22شعر)
این بیســـت و دو مرثیۀ بهار در رثای اقوام ،نزدیکان و آشـــنایانی چون پدر و مادرش یا
رجال سیا سی ب سان شیخ محمد خیابانی ،ح سن مدرس و سید محمد طباطبایی یا ادبا و
شعرایی همانند پروین اعتصامی ،ایرج میرزا ،میرزادة عشقی ،حسین دانش و جمیل صدقی
الزهاوی و یا در تســلیت به برخی از دوســتانش به مناســبت درگذشــت فردی از نزدیکانش
ســـروده شـــدهاند كه از جملۀ آن :در رثای پدر(دیوان ،ج ،1صـــص 43 ،29 ،27و ج 2ص
 )1188در مرگ مادر ســـه رباعی(ج ،2ص .)1128قط عهیی «در مرث یۀ عشـــقی» (ج،2
ص )1076در رثای پروین(ج ،2ص )1069را میتوان نام برد.
 -2-4مراثی اجتماعی بهار( 11شعر)
در دورة معا صر باتوجه به م سائل اجتماعی سیا سی و نیز تأثیر م ستقیم آن بر ادبیات و
ورود جدّی شاعران به عرصۀ سیاسی و آزادیخواهی ،این شکل مرثیه شکل گرفت و بهار را
میتوان از اولین شـاعران مرثیهسـرای اجتماعی دانسـت .شـاخصـترین درونمایههای اشـعار
اجتماعی بهار را میتوان در چند عنوان زیر جای داد و بدین نتیجه رســـید كه هرگاه این
اصـول را از دسـت رفته و فراموش شـده میانگاشـت ،اشـعار اجتماعیش رنگ و بوی مرثیه
بخود میگرفت )1 :آزادی به معنای تازة دموكراســی؛  )2قانون )3 .وطن؛  )4توجه به مردم؛
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 )5بیداری مردم ایران .برخی از این مراثی عبارتند از توپ روس ،وطن در خطر اســت ،هرج
و مرج داد ،از دست خواص ،داد از دست عوام و...كه در ارتباط با انقالب مشروطه و تأثیر آن
با جامعه و مردم اســت .شــاعر گاه بر خوار جلوه دادن مشــروطه خواهی مویه ســر میدهد و
زمانی آ شوبهای داخلی؛ كه سیا ست بازان خارجی گردانندگان آنند و روزگار تیره و تاری را
فراروی مردمان قرار میدهد ،بتصــویر میکشــد و در مواردی نیز بر كشــتار ملت بیگناه ایران
بد ست روس و ل شکرك شیها و قتل و غارت ملت و بتوپ ب ستن صحن م سجد گوهر شاد و
بیحرمتی به آ ستان قدس ر ضوی قلم را بگریه در میآورد و در مواقعی هم بر جهل و نادانی
مردمان اعم از عوام و خواص مرثیهسرایی میکند ،عوامی كه ناتوان از دَركند و:
داد از دســت عــوام
چه توان كـرد ،علـــی گفـت كه النــاس ینـام
و خواصی كه میدانند و دانسته فتنه برپا میکنند:
داد از دسـت خواص
از خواص اسـت هر آن بد كه رود بر اشخــاص
 -3-4مرثیههای دینی( 1شعر)
اشعار دینی در میان اشعار و سرودههای ملکالشعرای بهار از بسامد باالیی برخوردار است
اما غالب این سروده ها در ذكر ف ضایل و منقبت و تهنیت میالد ائمۀ اطهار(ع) میبا شد و در
میان تمامی اشـــعار دینیَش ،یک مورد مرثیه دیده شـــد كه ترجیعبندی اســـت در رثای
سـیدالشـهدا (ع) در12بند(دیوان،ج ،1ص  )129در سـوگ و رثای امام(ع) و اعوان و انصـار
دلیر و از جان گذشتۀ او با ترجیعگردان:
آوخ از بیداد و داد از جـور و فریاد از جنایت
خانمان آل زهــرا رفـت بر باد از جنایت
از لحاظ شکل ساختاری شعر ،در تمام آثار او آهنگ كالم قدما طنین و انعکاس بارز دارد.
سایۀ شاعران بزرگ گذشته در همۀ اشعار و مراثی او به چشم میخورد او در شعر از بزرگان
شــعر فارســی پیروی كرده و در ســرودههایش نشــانههای شــاعران كهن چون رودكی و
فردو سی ...وجود دارد .مراثی بهار ،ن شانگر ت سلط او بر جمیع قالبهای سنتی شعر فار سی
اســت و میتوان گفت كه در مجموع او ســه اصــل ســادگی و روانی و اســتواری را از ســبک
خراســانی گرفته و چاشــنی لطافت و زیبایی را از ســبک عراقی بدان افزوده و اندیشــه و
پیامهای محتوایی نو را در آن ریخته است.
نمونۀ تأثیر او از سبک خراسانی قصیدهای است در سوگ مرگ پدر و شکایت از دوستان
و روزگار كه بصراحت به اقتفای قصیدة رودكی اشاره دارد:
پی دونان نه مـرا ره به كــاخ دونـان بود
به سایۀ پدر اندر نهاده بودم رخــت
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او حتی در سرودن قصاید اجتماعی خود ،اركان سنتی قصیده را رعایت كرده و قصیده را
با تغزل آغاز نموده و پس از گریز و تخلص از مقدمه ،به مو ضوع ا صلی یعنی مویه ویرانی و
تباهی ایران این مهد طالیی تاریخ میپردازد با مطلع:
ســادة زیــبا بخـواه و بـادة در غـم
بزم طــرب ساز و كن فـراز درِ غـم
(دیوان ج ،1ص)100
و در بیت تخلص چنین به تغییر موضوع میپردازد كه میتوان آنرا حُسنِ تخلص خواند:
ملک پریشان و كــارِ ملــک مقصـم
شد غـم زلفـت مرا ز یـاد چو دیدم
نگاهی هم به اوزان به كار گرفته شده در مرثیههای بهار نشان میدهد كه بیشترین بسامد
وزن و بحر را بترتیب بحور رمل ،مجتث ،مضـــارع و هزج و زحافات آنها را دارا هســـتند،
بخصوص بحر رمل كه از اوزان رایج و متداول عروض فارسی میباشند .از میان صنایع ادبی و
صور خیالی كه بهار در شعرش بی شتر به كار برده ت شبیه و ت صاویر ت شبیهی از جایگاه برتر و
باالتری برخوردارند از جمله ساخت تركیباتی همچون :كاخ هنر ،آتش كید ،دوحۀ غم ،كمند
غم و ...نمودار ا ست كه حتی با كلمات بازاری چونان دكه نیز ت صویر ت شبیهی ساخته ا ست:
دكۀ فضل و ادب .از سوی دیگر ،آگاهی و تبحر او نسبت بتاریخ و فرهنگ و اساطیر ایرانی و
همچنین دانش دینی او نیز باعث شده در مرثیههایش تلمیح به این وقایع فراوان دیده شود.
 -5بررسی مرثیههای محمد حسین شهریار
ســیدمحمدحســین بهجت تبریزیزادة1285درگذشــتۀ1367متخلص به شــهریار كه در
روستایی از توابع آذربایجان بدنیا آمد .زندگی پرفراز و نشیب شهریار باعث شد كه عالوه بر
درونمایۀ ا صلی ع شق ،بتوان در سرودههای او م ضامین متعدد دیگری را نیز م شاهده كرد.
یکی از مضــامینی كه شــهریار با نگاه خاص خود آنرا در قالبهای شــعری متعددی پرورانده
اســت ،مرثیه یا ســوگســروده هاییســت كه او در طول زندگانیش در رثای فرد یا افراد یا
واقعهیی و مناســبتی با قلم شــاعرانهاش بتصــویر در آوردهاســت كه بعنوان یکی از شــاعران
كهنگرای معاصــر میتواند جامعۀ آماری مناســبی در جهت رســیدن به این یافتهها باشــد.
شهریار ( ) 72مرثیه دارد كه این ا شعار را از لحاظ مخاطب میتوان به انواع زیر تق سیم كرد
كه شاعر در رثا و سوگ آنها به بیان ناله و مویه و دریغ و تأسف و اندوه پرداختهاست:
 -1-5مرثیههای دینی( 7مرثیه)
این مراثی در قالبهای كهنِ غزل ،ق صیده ،مثنوی و قطعه سروده شدهاند .زبان شعری و
ساختار كالمی وی در این اشعار بیشتر بر منای تشبیهگرایی است و علیرغم قالب كهنه از
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خ صایص زبانی تازه نیز بهره برده ا ست.مانند :كاروان كربال ،داغ ح سین ،حما سۀ ح سینی
(دیوان ج ،1صص 365 ،70و )491
 -2-5مرثیههای انقالبی( 7مرثیه)
منظور از مرثیه های انقالبی اشعاری هستند كه در خصوص و رثای شهادت یک یا جمعی
از رجال انقالبی یا شـــهیدی از مجموع شـــهدای راه انقالب و راه آزادی یا جنگ تحمیلی
سروده شدهاند .كه از این مجموعه شعر ،بجز یک شعر كه بپیروی از سبک نیمایی و در
قالب دوبیتیهای پیوسته یا چهار پاره نوین است سایر اشعار از قالبهای قدیمی برخوردارند و
در اشعار فوق نیز محور سخن شهریار ،تشبیهگرایی و بهره از زبان روایی تازه و ایجاد تصاویر
ابداعی اسـت .مانند :مرثیۀ شـهید محراب(ج 2ص )1179كه در این قصـیده هم در ابتدا به
صــورت كلی بســوگ شــهیدان و رجال انقالبی متوفی در اوان انقالب پرداخته و از افرادی
چون به شتی ،طالقانی ،رجایی ،باهنر ،صدوقی ،قدو سی ،مفتح و مطهری نام میبرد و یازده
بیت پایانی قصیده را به رثای شهید محراب آیتاهلل صدوقی اختصاص داده است.
1

 -3-5مراثی شخصی( 46مرثیه)
این مرثیه ها كه بی شترین آمار را در بین مراثی شهریار به خود اخت صاص دادها ست برای
افراد زیادی از جمله اقوام ،دوســتان نزدیک ،معاشــران ،هنرمندان و در چند مورد اشــخاص
نا شنا س سروده كه سعی بر آن ا ست به اخت صار مخاطبان مرثیهها را معرفی كرد-1:اقوام و
بستگان12(:مرثیه) )2 .دوستان و نزدیکان و معاشران كه میتوان این مخاطبان را به  4گروه
تقسیم كرد :الف) شاعران( 6مرثیه) .ب) هنرمندان و موسیقی دانان( 11مرثیه) .ج) دوستان
و آ شنایان(  17مرثیه) .در خ صوص زبان و نوع بیان این ا شعار نیز باید گفت كه زبان روایی
ساده و ان سجام زبانی در بین ابیات و ساخت ت صاویر ت شبیهی ساختار این اشعار را ت شکیل
میدهد .شهریار در یکی از سوگ سروده های شخصی در رثای نوازندة صاحب سبک سنتور
از تعبیر مزار سنتور برای نامیدن سماعی ا ستفاده كرده و در ت صویری زیبا او و سنتور را
یکی میداند:
فرشـته گفت كه اینجـا مــزار نتـور است
من و دل از پیِ خاک حبیـب میگشـتیم
(ج 2ص )1053
 -1برخی از مراثی او عبارتند از :صبا میمیرد ،در ماتم پدر ،داغِ همسر ،سوگ ثریا ،داغ بیژن ،داغِ فرزند ،با یاد
پروین ،غروب قمر (ج ،2صص )1325 ،1257 ، 1229 ، 1097 ، 1080 ، 1053، 1052 ، 1039 ، 489بیاد
ملکالشعرای بهار ،بدرقۀ نیما (ج ،1صص) 497 ،494 ، 46
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شهریار شاعر ا ست و قرین هنرمند و اهل مو سیقی و آواز .از اینرو برخی از این جماعت
در زندگی او یا مدتی را با هم قرین بوده و یا نام نیکشان در ذهن شهریار به ثبت هنرمندی
آنان انجامیده و تقدم مرگ آنان و ادامۀ حیات وی پس از آنان باعث شـــده كه برخی از
مرثیههای شهریار در رثای این افراد میباشد.
در سوگ -غزلی ،ع شق و غم و اندوه را به زیبایی در هم میآمیزد و در رثای دختری كه
عاشق بوده اما از بیانش قاصر با لحنی جانسوز ،به مویه میپردازد و در غمش میسراید:
یارب خـزان چه بود بهـار شکـفته را
بـیداد رفــت اللــۀ بر باد رفــته را
(ج ،1ص)90
در میان این مراثی یک شعر نو در سوگ مادر(ج ،2ص )863و بقیه در قالب كهن ا ست
كه نشان از توجه شاعر به كهنگرایی دارد.
 -6بررسی مرثیههای احمد شاملو
شـــعر فارســـی از دهۀ  30به بعد تحت تأثیر حوادثی چون كودتای  1332با دگرگونی و
تغییرات محتوایی و معنایی روبرو شد بگونهیی كه م ضامین و درونمایه های تغزلی كم شد
و شعر شخ صیِ درونگرایانه ب سامد كمتری یافت در عوض ،مو ضوعات سیا سی ،اجتماعی
مورد توجه شاعران قرار گرفت و بیان عواطف اجتماعی بی شتر شد .شاملو یکی از شاعران
متأثر از این م ضامین است كه جنبه های سیاسی اجتماعی فراوانی در اشعارش وجود دارد.
برخی از این سروده ها با معرفی مخاطب خاص ،نوع ادبی مرثیه را تشکیل میدهد و برخی از
آنان زیر مجموعۀ نوع بخ صو صی از سوگ بر و ضع جامعه ا ست با م ضمون مویه بر مرگ
ارزشها و توصیف خفقان و مردمِ گرفتار .هرچند كه میتوان گفت در مرثیههای شخصی نیز
شــاملو تلفیقی بین ســوگ و اظهار اندوه بر مرگ یکی از دوســتان و نزدیکان و مبارزان راه
آزادی و اظهار اندوه از غفلت جامعه ایجاد كردها ست و در برخی موارد نیز با تف سیر میتوان
سروده یی را كه با بهره از نماد بیان شده ،مرثیۀ سیا سی و اجتماعی دان ست .در این بخش
ضمن ارائۀ مراثی و توضیح زبان شاعر در ارائۀ مضمون ،به این سرودهها نیز اشاره میشود.
 -1-6بررسی مرثیههای شخصی شاملو
احمد شاملو تلفیقی میان مرثیههای سیا سی و اجتماعی و شخ صی ایجاد كردها ست و
هرچند در مرگ فرد یا افرادی شعری را پرداخته ا ست اما در همان شعر با بهره از تعابیر و
ت صاویری خاصّ بر ف ضای سیا سی و اجتماعی روزگار خود نیز مویه سر میدهد كه میتوان
نمونههای زیر را از اینگونۀ تلفیقی مح سوب كرد .مخاطب مرثیۀ شخ صی شاملو ،بجز یک
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مورد؛ یعنی فروغ فرخزاد ،دیگر مشــاهیر معمولی نیســتند و مشــاهیر اجتماعی و تأثیرگذار
جامعه كه در راه آرمانهای جمعی جان باختهاند مخاطب قرار میگیرند .مخاطب شـــاملو در
1
تمامی مراثی شخصی ،مبارزان ،مجاهدان و كشتگان راه آزادیهستند.
زبان شاملو ،زبانی است كه از یکسو كهنگیهایی دارد و از سوی دیگر ،این زبان كهنه را با
زبان پویای روز پیوند داده اســت زبانی زبان حماســی اســت كه با عصــیان و خشــم و نیز
گونهیی یأس دردمندانه آمیزش دارد .او در تصاویر خود ،از مظاهر و پدیدههای طبیعت سود
میجوید .تکرارها در ایجاد موســیقی درونی نقش بســزایی دارند و بر تأثیر شــعر میافزاید.
شاعر از مرگ م شکوک مبارزان در ف ضای خفقان آلود آن روزگار در قالب تعابیر و ت صاویر
خاصّی سخن میگوید كه مرگ هر غنچه بشکوفایی خورشیدی منجر میشود «:و در قلب هر
ره گذر غن چهای پژمرده شـــک فت...و از غن چۀ او خورشـــ یدی شـــک فت /تا طلوع نکرده
بخسبد(...مجموعه اشعار ،ص.)34
او با توصــیف جامعۀ غفلتزده ،با زبان غمانگیز و ســادة روایی به بیان انگیزه و حركت و
جهد مبارزان عموماً و مرتضی كیوان خصوصاً پرداخته و تعابیر مختلفی را با ایجاد موسیقی
درونی ناشـــی از تکرار با عبارات(نه بخاطرِ) بیان میکند و بدنبال آن تصـــاویر متعددی با
عبارتِ (بخاطرِ) می آفریند و در پایان نیز میگوید همگان باید بداند كه اینها انســانهای پاک
و واالیی بودهاند كه نباید هیچگاه از یادشــان بُرد « :نه بخاطر آفتاب ،نه بخاطر حماســه.../
بخاطرِ یک برگ /... ،بخاطر هر چیز كوچک و هر چیز پاک بخاک افتادند /بیاد آر  /عموهایت
را میگویم( ».همان ،ص،)232در مرثیۀ دیگری با بهره از زبان اســتعاری و كنایی از مقاومت
مبارزان در زیر شکنجه ها سخن میگوید كه هرچند سبب مرگ شان شد ،چونان یک ستاره
در جامعۀ ســیاه غفلتزدة گرفتارِ در اســتبداد ،نور پخش كرد و بنفشــهیی بود كه گل داد و
مژده از رفتن زمســتان ،اما خود باقی نماند« :نازلی ســخن نگفت /چو خورشــید از تیرگی
برآمد و در خون نشـــســـت ... /نازلی ســـتاره بود( ».همان ،ص )133جایی نیز كه از زبانی
نمادین و ا ستعاری برخوردار ا ست ضمن تو صیف جامعۀ مرگآلود از ناله بر مرگ همرزمان
سخن میگوید و فرارسیدن روز انتقامشان را آرزو میکند«:دختران دشت /دختران انتظار /در
دشــت بیکران! ...از زخم قلب آبایی در ســینۀ كدام شــما خون چکیده اســت؟ »( همان ،ص
1
ررعر فریادش ،در مرگ ایمرناری ،شرررعر میاد آنک عاشررر ان بر خاک
 این مراثی عبارتند از :مرگ ناصررررش ،شر دمرد ،در قتل احمد زیبَ ُرم ،شررعر خفتگان ،شررعر شررکاث در رثاش خسرررو رلسرررخی ،سرررود ابراشیم در آت  ،شررعر
مرثی  ،مرثیۀ ساعت اعدام ،قصیده براش انسان ماه بهمن ،از زخم قلب آبایی ،مرثیۀ مرگ نازلی .در سوگ وارتان
ساالخانیان ،مرثیۀ از عموشایت ،مرثیۀ براش نوروزعلی غنچ .
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 )116این دختران رمز و نمادی از جامعه اســـت كه بطور عام مخاطب قرار میگیرند و از
نالههای شاعر بر مرثیه های شخصی و سیاسی خبر میشنوند .انسان ماه بهمن شعریست در
قتل تقی ارانی از مرثیه های تلفیقیِ شخصی سیاسی شاملو با زبانی نمادین و اشارات خاص
شعر و فکرش ،شاعر مخاطب را با عباراتی كه دال بر غفلت و ناآگاهی او ست ،مورد خطاب
قرار میدهد؛ مردمی گرفتار در ا ستبداد كه افرادی چون تقی ارانی را نمی شنا سند .آنگاه از
حركت انقالبی مردانی چون او میگوید كه در همی شۀ تاریخ ،مرز و سرزمین نمی شنا سند و
حركتشــان در راســتای دردهای مشــترک بشــری اســت «:تو نمیدانی غریو یک عظمت...تو
نمیدانی مردن...تو نمیدانی زندگی چی ست ،فتح چی ست؟ /تو نمیدانی ارانی كی ست...ان سان
بیمرگ /...ان سان ان سانیت( ».../همان ،ص)62در دیگر شعری كه برای اعدام شدگان خیانت
دیدة دومین گروه از افسـران سـازمان نظامی در سـال 1334سـروده اسـت میگوید كه این
جماعت كه ق صد زندگانی با هدفی را در سر دا شتند در اثر خیانت دگران ،راز شان برمال و
اعدام شدند از اینرو« :گفتند :نمیخواهیم /نمیخواهیم كه بمیریم »...اما م ستبدان خود رأی
كه اندیشــۀ مخالف را بر نمیتابند« :گفتند؟ دشــمنید »...اما هم حرفشــان ســاده بود و هم
براحتی از سر راه برداشته شدند « :چه به سادگی كشتند(».همان ،ص .)138در شعری كه
به ظاهر در رثای مهدی رضایی است كه در میدان چیتگر اعدام شد مرثیهای را میسراید با
زبان ادبی بســـیار قوی كه میتوان گفت با وجودی كه مخاطبی خاص دارد و یک مرثیۀ
شخصی است اما بیان موضوع به نحوی است كه زمان و مکان نمیشناسد و اینگونه است كه
شـاملو در این شـعر مخاطبش را به صـفات واالی انسـانی وصـف كرده اسـت او با توصـیف
نمادین از زندگی گرفتار آمده در چنگال استبداد -در قالب تعابیر و تصاویر زیبایی از كشته
شدن او بدست پادشاه زمان كه مردمِ غافل بُتش ساخته بودند -سخن میگوید «:سرنوشت
تو را /بتی رقم زد/كه دیگران میپر ستیدند( ».همان ،ص )617و در رثای خ سرو گل سرخی،
در قالب تصـــویری از این آگاهانه رفتن و باز ماندگان غفلتزدة گرفتار در خواب جهل،
اینچنین یاد میکند« :آه از كه ســـخن میگویم؟ /ما بیچرا زندگانیم /آنان بهچرا مرگ خود
آگاهانند (».همان،ص) 786در قتل احمد زیبَرُم تمام عناصــر شــعری در خدمت بیان اغراق
آمیزِ مظلومانه بخاک افتادن مخاطب قرار میگیرد و احســاســات شــعری در راســتای بزرگ
ن شان دادن بزرگواری مخاطب با بهره از عنا صر حما سی ا ست .شاملو در رثایش در شعری
نمادین كه اوضــاع ج امعه را نیز توصــیف میکند وی را فروتنی مینامد كه عشــق خدا باعث
شــده كه باالی جهنم در مقابل عصــیانش پســت و حقیر جلوه كند و مخاطبان را بشــکلی
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نمادین گرفتار و پای در بند و پا سفت كردة در غفلت دان سته ا ست« :نگاه كن چه فروتنانه
بر خاک میگسترد(»... /همان ،ص)750
دیگر مرثیۀ شخصی شاملو ،برای فروغ فرخزاد سروده شدهاست كه زبان غنایی با تصاویر
و تعابیر خاص او در هم میآمیزد و یکی از زیباترین مرثیههای شعر فارسی را خلق میکند«:
به ج ستجوی تو /بر درگاه كوه میگریم( »...مرثیه های خاک ،ص )649شاعر نالۀ خود را از
نبودن فروغ و در ان تظار دیدن مُحال او ســـر میدهد و ماندن و دیدن مرگ عزیزان و گذر
زمانِ بدون وجود آنانرا به ت صویر درمیآورد .در این شعر ،همه چیز در ساختارش ابداعی و
تازه ه ستند؛ از تعابیر ،ت صاویر ،ت شببیهات و زبان ایجازآمیز شاملو در بیان اندی شههایش با
بهره از صـــورِ خیالهایِ نو و ابتکاری كه از نگاه تازة او حکایت دارد .از جمله تشـــبیه نام
مخاطب (فروغ) و ســاخت تصــویری تشــبیهی – ایهامی كه «نامت ســپیده دمی اســت» و
همچنین در آخرین تصــویر ارائه شــده كه در قالب تصــویری اســتعاری با بهره از اســتعارة
مکنیه ،شب و روز و زندگی را به كتابی مانند كرده كه ما فقط مشغول دوره كردن آنیم.
1

 -2-6مرثیههای سیاسی اجتماعی
بی شتر سروده های شاملو از م ضمون و درونمایۀ سیا سی اجتماعی برخوردارند كه با نوع
ادبی مرثیه تلفیق شــده و میتوان آنها را مراثی اجتماعی ســیاســی بشــمار آورد .مباحث و
مو ضوعاتی كه باعث می شود شاعر به شکلی مرثیهگونه ن سبت به آنها بموید و اظهار دریغ
كند ،بر اصولی استوار است كه در ذیل آمده است .الف) استبداد حاكم بر فضای جامعه ب)
عدم آزادیهای اجتماعی ج) فریب مردم با مظاهر پوچ و پوشـــالی د) غفلت مردم ه) عدم
توجه بوقایع جاری در زندگی اجتماعی .و) آگاهی از مرگ و قتل مبارزان و ســرپوش نهادن
بر آنها ز) تأســف از شــاعرانی كه خود را بغفلت زده اند ح) دیدنِ یأس و ناامیدی گروهی از
شاعران و حتی مردم .كه با ا ستناد بدین م صادیق میتوان نمونهای از مرثیههای سیا سی،
اجتماعی منظور كرد:
 -1-2-6شعری که زندگیست
بخ شهایی از این شعر بلند شاملو كه از درونمایۀ اجتماعی برخوردار ا ست ،مویه بر مرگ
ارز شها و غفلت مردمان ا ست و تأ سف بر غفلت مردم اعم از مردم عامی و یا شاعران خاصَ
از جمله حمیدی شیرازی كه در اینباره میسراید«:موضوع شعر شاعر چون غیر از این نبود/
 -1شعرش ک زندریست ،از نفرتی لبریز ،فریادش ...و دیگر شیچ ،شبان  ،سرود مردش ک خود را ک شت ا ست،
سرود آنکس ک برفت و آنکس ک بر جاش ماند ،از مرگ من سخن رفت ام ،در آمیختن ،خاطره ،در آستان .
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تأثیر شـعر او نیز چیزی جز این نبود(» ...همان ،ص )140كه اشـاره دارد به سـرودهای بنام
خون و ماتیک كه در آن به صراحت به شعر فرو شان غافل چنین تاختها ست« :بگذار شعر
من و تو باشد /..و نیز شعر من یکبار الاقل تصویر كارِ واقعی چهرة شما /دلقکان /دریوزگان/
شاعران( ».همان ،ص)28
در ادامه میگوید كه دردهای اجتماعی باید كالم شاعر امروز را بسازد .در دو شعر مرثیهای
كه در بخش اول ذكر شد ،یعنی از عموهایت و مرگ نازلی میگوید«:كیوان سرود زندگیش
را در خون سرودهاست /وارتان غریوِ زندگیش را در قالب سکوت(».همان ،ص.)148
 -2-2-6از نفرتی لبریز
مرثیهگونۀ اجتماعی كه هم از مرگ مبارزان نوحه ســر میدهد و هم از تنها نشــســتن و
گریستن و دوباره برآمدن از قالب خود سخن میگوید« :ما نوشتیم و گریستیم ،ما با فریادی
از قالب خود برآمدیم(» .همان ،ص .)356
 -3-2-6فریادی ...و دیگر هیچ
از مرگ امید ســخن میگوید« :فریادی و دیگر هیچ چراكه /امید آنچنان توانا نیســت كه»
(همان ،ص.)357
 -4-2-6شبانه
خطاب به محمود كیانوش شاعر و نویسندة معاصر كه با شاملو ارتباط دوستانه داشت .در
این شعر شاملو از شب و فراگیری آنکه زمینۀ مرگ را آماده می سازد ،سخن میگوید ،شبی
كه همهچیز رنگ رخوت بخود گرفته و دریا خالی و بینوا ست .جنگل سالخورده به سختی
نفس میکشد و پرندهای كه بخواهد نهانی قصد پریدن از ساحل كند ،قدرت برخاستن ندارد
و در بادكشــان تا ته تاالب فرومیافتد .تاالبِ تاریک و بیخواب نیز برمیخیزد اما با شــنیدن
الالیی بیهودة دریا به خواب ســنگین و بیرؤیا فرو میرود و در پایان میســراید« .شــب تار
ا ست /شب بیمار ا ست /از غریو دریای وح شتزده بیدار ا ست ».در پایان ،وجود مخاطب(و
امثال او را) نوری در این تاریکی میداند و در قالب تشبیه مضمر زیبایی چشمان مخاطب را
ستارة روشنی بخش این آسمان تاریک مینامد«.با چشمان تو ،مرا به الماس ستارهها نیازی
نیست /با آسمان بگو ( ».همان ،ص.)359
 -5-2-6سرود مردی که خودش را کشته است
این شعر مرثیهای ست در سوگ مردی كه خودش ،خودش را ك شتها ست و در نوع خود
سرودهای ست مبتکرانه كه شاعر دالیل متعددی را برای ارتکاب به قتل خویش بیان میکند
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او شــاملوییســت كه بجای پرداختن به درد و رنج تودههای مردمِ فقیر ،اشــعاری انتزاعی،
شـخصـی و غیر انقالبی میسـراید و هنوز راهش از راه دیگر شـاعران جدا نشـدهاسـت ،پس
خنجر به گلویش میگذارد و میکشد تا شاملویی جدید زاده شود«.اجنبی خویشتنی كه من
خنجر به گلویش نهادهام  /و او را ك شتهام در احت ضار طوالنی /و در آن هنگام نه آبش داده
ام ،نه دعایی خواندهام /اكنون این منم( ».قطعنامه ،ص .)70دیگر مراثی سیا سی شاملو را
میتوان این سروده ها دان ست :سرود آنکس كه برفت و آنکس كه بر جای ماند ،از مرگ من
سخن گفتهام ،در آمیختن ،خاطره.
 -7مرثیههای اخوان ثالث
مهدی اخوانثالث از شــاعران نوپردازی اســت كه درین تحقیق آثارش بعنوان شــاعری
چپگرا(مانند شاملو) ،با اندی شههایی خاص مورد برر سی قرار گرفتها ست ،افکاری كه باعث
شد مدتی را هم در حبس بگذراند .با بررسی و استخراج مراثی وی(27مرثیه) میتوان آنها را
ذیل دو عنوان كلّی تقسیم و معرفی كرد :الف:مراثی شخصی .ب:مراثی اجتماعی و سیاسی.
 -1-7مراثی شخصی اخوان ثالث( 15مرثیه)
در باب برخی از مراثی شخ صی اخوان نیز باید گفت كه هر چند فرد خا صی از م شاهیر
كه آنهم غالباً مبارزان و تالشــگران عرصــۀ آزادیخواهی میباشــد ،مخاطب مرثیههایش قرار
میگیرند اما با توجه به ا ستحکام و صالبت كالم و گیرایی ت صاویرش ،این سرودهها از حالت
شخصی خارج شده و بشکلی فراگیر همۀ مبارزان را در بر میگیرد از این دسته اشعار اخوان
باید به شعر نوحه ا شاره كرد كه در سوگ دكتر محمد م صدق ا ست اما قالبی تازه دارد و
محتوایش غنایی و تأثیرگذار با حالتی اعتراض آمیز اســـت« :نعش این شـــهید عزیز /روی
دست ما مانده ست(».از این اوستا صص ) 86-85یا شعر تسلی (همان،ص )155كه آن نیز
در ســوگ مصــدق و مصــدقهاســت .اما اخوان مراثی شــخصــی در مفهوم اصــلی خود را هم
سرودهاست كه شامل دریغ و درد در سوگ فروغ(در حیاط كوچک پاییز درزندان ،صص62
–  .)60شــعر دوتار ســمندری(تو را ای كهن بوم و بر ،ص )121و آواز چگور(از این اوســتا،
ص .)67شـــعر روی جادّة نمناک در رثای صـــادق هدایت (از این اوســـتا ،ص .) 51شـــعر
خفتگان(آخرشـاهنامه ،ص )143در رثای پدر و شـعری برای سـنگ قبر پدر« :افسـوس كه
ناگه ای پدر رفتی(»...ارغنون ،ص .)193برای دخترش كه از مراثی برخا سته از دل شوریدة
اخوان است و او را سخت آزرده خاطر ساخته است ... «:وز این سیه دنیا و هر چیزی كه در
او ست/از آ سمان و ابر و آدمها و سگها /مهری ندیدم(».زم ستان ،ص .)104او دختر دیگرش
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تن سگل نام را نیز از دست داد كه در روحیهاش تأثیر فراوان نهاد و در قالب قطعهیی ،ضمن
ا شاره به م صائب فراوان زندگانیش در سوگ دختر می سراید «:یافتم نو ر سیده فرزندی...
باری آن نازنین نماند و برفت(»...ارغنون ،ص .)183جالل آل احمد ،دیگر مرثیۀ شــخصــی
اخوان را بخود اخت صاص داده كه در رثایش با بیانی پر صالبت و م ستحکم م سراید «:از سر
ما چه ســری رفت و گرامی و گهری( »...در حیاط كوچک پاییز در زندان ،ص )290و غزل
پیری و لعنت پیری (تورا ای كهن بوم و بر ،...صص  4و ،)41دریچهها (آخر شاهنامه ،ص53
)و مرغ تصویر (در حیاط كوچک پاییز در زندان)69 ،
 -2-7مراثی اجتماعی ،سیاسی( 6مرثیه)
بیان دردهای جامعه پرداخته و شکوِه و شکایت و نالۀ شاعر را بیان میکند« :فتاده تخته
سنگ آنسوی تر ،انگار كوهی بود /و ما اینسو نشسته ،خسته انبوهی (»...از این اوستا ،ص
 )10-14مرثیهگونه های در محبس :او در اینگونه اشعارش نومیدی و غمگینی زندانی را ،در
قالب نو بتصــویر كشــیده و برای حال و هوای شــاعر محبوس مرثیه میســراید .این مراثی
عبارتند از :نادر یا اســکندر ،در حیاط كوچک پاییز در زندان ،ما را بس ،دلی غمناک ،درین
همسایه.
 -8مرثیههای قیصر امینپور
امینپور زادة  2اردیبهشـــت  1338و در گذشـــ تۀ  8آ بان  1386اســـت .او یکی از
تأثیرگذارترین شاعران دورة انقالب ا سالمی ا ست و ا شعار و مرثیههای سروده شده تو سط
این شاعر بطور عام در را ستای دین ،انقالب ا سالمی ،جنگ تحمیلی ،شهیدان و مو ضوعات
مرتبط با این جریانات میباشــد ،و تنها میتوان دو مرثیۀ شــخصــی را از این حکم مســتثنی
دانســـت .باتوجه به مخاطبان مرثیه های امینپور در این بررســـی چهار عنوان را در نظر
گرفتیم.الف) مرثیه های دینی ب) مرثیه برای شـــهیدان ج) مرثیه برای رجال انقالبی د)
مرثیههای شــخصــی .كه در مجموع ســی و دو( )32مرثیه از مجموعۀ اشــعار را تشــکیل
میدهند.
 -1-8مرثیههای دینی( 4مرثیه)
مراثی سروده شده در سوگ ائمه اطهار(ع) ا ست كه در شعر او با زبانی ف صیح ،ت صاویر
روایی تشــبیهی و با بهره از لغات و تعبیرات امروزی بیان شــده اســت كه عبارتند از :غزلی
باعنوان كوچههای كوفه ،نی نامه ،نامی برای تو (بترتیب صـــص 343 ،363 ،345مجموعۀ
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اشـــعار دفتر آیینههای ناگهان) در رثای امام علی(ع) و رباعی با نام هنگامه در ســـوگ امام
علی(ع)( .تنفس صبح ،ص)417
 -2-8برای شهیدان
سوگ سرودههایی كه امینپور برای شهیدان بیان كردهاست ،سه شکل دارد :یا مخاطب
او تمام شهیدان میبا شند(عام) كه این نوع مرثیه بی شترین ب سامد را در شعر او دارد .گاهی
نیز شــهید خاصــی را با ذكر نام او در نظر داشــتهاســت و یکجا نیز در رثای یک شــهر كه
بسیاری از مردمش شهید شدهاند ،شعری سرودهاست.
 -1-2-8مرثیههای خطاب به شهیدان عام( 20مرثیه)
كنگرة دیرین ،طلوع ،مبادا ،بگذار بگویمت ،رســـم برگ ،قصـــۀ جنگ ،معانی خوب ،اوج
عشق ،سوگند ،همبازی ،مجلس سوگ ،تصمیم ،رجز هجوم ،شعری برای جنگ ،راه نا تمام،
و زینِ خالی (بترتیب صــص ،418 ،431 ،437 ،438 ،441 ،442 ،443 ،455 ،457 ،458
 369 ، 385 ،404 ، 406 ،432و  398از دفتر تنفس صـــبح) و حکم آغاز طو فان ،رفتن
رســیدن اســت ،یاد بیقراری( بترتیب صــص  352 ،354و  335از دفتر آینههای ناگهان) و
شعر بیدروغ (گلها همه آفتابگردانند ،ص.)129
در این نوع مرثیه شاعر ضمن مویه بر داغِ شهدا ،گاه به ارائۀ م ضامین دیگر همراه با این
ناله و مویه میپردازد .از جمله :فراموش كردن یاد شهدا ،گرامیدا شت جانبازان و ...با ذكر دو
نمونه ازین رباعیات میتوان با خ صایص زبانی شعرش كه عبارتند از سادگی روایت ،ت صاویر
سادة تشبیهی و ایجاد ارتباط با مخاطب ،آشناتر شد:
ره كــاشـــانـۀ دیـگـــر بگــیریـم
بیـا ای دل از اینجــا پر بگیریم
ســـراغ از اللـــۀ پـرپـر بگــیریم
بیـا گــم كــردة دیریـن خـود را
( ،458تنفس صبح)
رفتـند و به كــوی دوســت آرامیدند
خود را چو ز نســل نـور مینامیدند
آن حـــادثه را به شــوق آشـامیدند
سیــراب شدند زانکه در اوج عطـش
( ،437تنفس صبح)
تصویر آشامیدن حادثه در معنای تن به حادثه دادن زیبا و تأثیرگذار است.
 -2-2-8مراثی برای شهیدان خاص( 3مرثیه)
روح آب ،این سبز سرخ كیست؟(بترتیب صص 420 ،و  380دفتر تنفس صبح ،ص) 420
و پنجره(آینههای ناگهان ،ص.)348
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 -3-8مراثی در سوگ رجال انقالبی( 2مرثیه)
غزلی با نام آخرین تصـــویر(گلها همه آفتابگردانند ،ص )172در رثای بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران امام خمینی(ره):
حالیا در سوگِ چشمت حال آبادی خراب
شهر شــب با داغیاد تو چراغان شد ولی
شعر نو نیمایی با نام شعرِ تجسم(تنفس صبح ،ص )377بیاد آیتاهلل سیدمحمود طالقانی.
 -4-8مراثی شخصی( 3مرثیه)
غزل بیقراری برای نیما یوشــیج و شــعر نو نیمایی با نام در ســوگ خویش بترتیب صــص
 357و  333دفتر آینههای ناگهان) و غزل هرچه شعر گل كنم(د ستور زبان ع شق ،ص)80
برای سید ح سن ح سینی .در برر سی خ صایص بالغی و زبانی این شاعر آنچه بیش از همه
بارز است تالش او در تلفیق ویژگیهای زببانی ،سبکی و بیانی شعر كهن و شعر نو است در
تصاویر تشبیهی و استعاری نیز توانسته است نشانههایی از نوآوری را در شعرش ارائه كند.
 -9بررسی مرثیههای علیرضا قزوه
علیرضـا قزوه از شـاعرانیسـت كه قلم و شـعر و اندیشـهاش در خدمت انقالب اسـالمی و
مباحث مرتبط با آن قرار گرفته و مضـــامین و درونمایههای اشـــعارش نیز مؤید این مطلب
ا ست .او را باید شاعری انقالبی دان ست و پر شعر .شاید بتوان گفت كه م ضمون اعتراض به
ســیاهکاریها در جنگ از جمله مضــامینی اســت كه بخوبی توانســته اســت آنرا در شــعرش
بپروراند .او در سرودن انواع شعر طبعآزمایی كرده و در قالب شعر سپید و غزل ،اثر منتشر
كرده كه الب ته غزل و دوبیتی هایش جای گاهی برتر دار ند .آ ندســـ ته از ســـروده هایی كه
زیرمجموعۀ بحث مرثیه قرار دارند ،در كل شــامل  36ســوگســروده اســت و شــامل چند
درونمایه و تقسیم بندی اصلی كه عبارتند از:
 -1-9مرثیههای شخصی( 10مرثیه)
غزل برای امام خمینی ره(صـــبح بنارس ،ص ،)23غزلهای دریا ،بیعت ،داغ داری ،آینده،
تماشایی (بترتیب صص 21،23 ،18 ،11 ،10دفتر از نخل ستان تا خیابان ،)،شعرهای سپی ِد
قطار اندیمشـک1و ،2هر شـهیدی ابریسـت ،خون تو زنگ نخواهد زد (بترتیب صـص ،123
93 ،125و 89از دفتر ع شق علیهال سالم) .در تحلیل این مراثی میتوان به نکاتی ا شاره كرد،
از جمله اینکه در غزل به یاد امام(ره) با مطلع:
نگاه روشـن ما ریشه در داغ سحـر دارند
هنوز این كوچهها ،این كوچهها بوی پدر دارند
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با زبانی ت شبیهی از نالیدن تار تار جانها و نی ستان در نی ستان زخمهای شعلهور در وجود
بازماندگان ســخن میگوید .امام(ره) را بهار و بل برتر از بهار میخواند كه بهارِ عیش بی او پُر
از خون جگر میباشد .ساختار بیشتر غزلهای دیگر او نیز بر تشبیهات متعددی است همچون
تشبیه (دشت نگاه) در ساختمان تشبیه مركب به مركب موجود در بیت زیر:
از داغـت ای همـۀ خوبی نیـلی است دشـت نگاهم
آنســان كه گــونـۀ ساحـل از تــازیــانۀ دریا
البته باید نکته یی تحت عنوان سادگی و رسایی كالم را نیز به خصایص شعری قزوه افزود
كه به سادهترین شکل ،از اندیشهاش سخن میگوید .برای مثال در بیت زیر با زبانی ساده و
ب رقرار كردن رابطۀ تشــبیهی مخاطب را تکســوار مینامد و همّتِ باقی ماندگان را طفالن نی
سوار:
چه خواهد كرد طفل همتم با نی سواریها
از این میدان خدایا تکسواران رهـا رفتند
در شعر سپیدی هم با زبان كنایی ،استعاری بصورت غیر مستقیم ،از سربازان و رزمندگان
و جبهه و شــهادت ســخن میگوید« :حاال رســیدهام به ایســتگاه آســمان ،.../نگاه كن جزیرة
مجنون /آنجا ست( »...قطار اندیم شک).تعابیر و ت صاویر ساخته شده با لغات جدید نیز از
خ صایص شعری او ست « :در درخت پنهان می شوی و مرگ را /چون برگ بر سر د شمن
میریزی / ...اما خون تو هیچگاه زنگ نخواهد زد».
 -2-9مرثیههای دینی
قصاید شمارة  12و  13بترتیب صص 29و  33از دفتر صبح بنارس ،نیز كتابی مشتمل بر
یک تركیب بند با نام كاروان نیزه كه تركیببندی ا ست م شتمل بر 14بند .وحدت طولی و
تنوع مناظر برخاسـته از حادثۀ كربال و عاشـورا ،به قزوه این امکان را دادهاسـت كه در قالب
این مرثیۀ كربالیی ،یک مجلس روضــهخوانی تمام عیار را ســاخته و پرداخته نماید .بهره از
اعتقادات شـــیعی و اســـتفاده از تلمیح و اســـتفاده از وزن كوبنده و دقت در انتخاب قوافی
متناســب و بکارگیری تركیبات تازه و ســاخت تصــاویر تشــبیهی ،این ســرود را به یکی از
زیباترین شــعرهای مرثیهیی آیینی در میان ســخنوران دینمدار تبدیل ســاخته اســت كه
بندهای سوم ،چهارم ،پنجم ،هشتم و نهم بیشترین بارِ مرثیه را دارند.
 -3-9مرثیههای اجتماعی
مرثیه های اجتماعی قزوه را میتوان مضامین خاصّ خود او دانست كه میتوان آنها را به دو
گروه تقســم كرد . 1 :اشــعاری كه در ســوگ تغییر فضــای انقالبی و فرارســیدن روزهایی در
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جامعه اســت كه شــاعر بر این اوضــاع اظهار اندوه و تأســف و دریغ خود را بیان میکند.2 .
اشــعاری كه مضــمون جدیدی را تشــکیل میدهند .اما مراثی اجتماعی قزوه عبارتند از3( :
مرثیه) (غزل شمارة  23 ،14و  38بترتیب صص  59 ،41و  93از دفتر صبح بنارس).
 -4-9مراثی تازه( 12مرثیه)
این سخنور م ضامین و درونمایههایی دیگر را زیر مجموعۀ سرودههای اجتماعی و در نوع
مرثیه به شعر وارد كردهاست كه عبارتند از .1:آرزوی شهادت و مرثیه بر جاماندن از كاروان
شـــهدا و آرزوی پیوســـتن به آنها و همراه با غم و اندوه :دو رباعی آرزو2و ،3رباعی دعا،1
(بترتیب صص27و  28دفتر از نخلستان تا خیابان)
فراموشــی یاد شــهدا و از بین رفتن ارزشــهایی كه شــهدا به آنها قائل بودند و رونمایی از
سیاهکاریهای جنگ .غزلهای بوی سیب ،اقیانو سها ،د سته گلها ،عدالت ،رباعیِ حرمت الله،
مثنویِ شرم ساری ،منظومۀ از خاک تا ماه ،روزگار قحطی وجدان ،شعر نو موال ویال ندا شت
(بترتیب صص 46 ،82 ،39 ،25 ،22،20 ،22 ،12و  54دفتر از نخل ستان تا خیابان) .او در
اظهار اندوه از برجاماندن خویش میموید و میسراید:
شهــادت قسمت ما میشد ای كـاش
به هر كــس قسـمتی دادی خــدایـا
و با زبانی ساده راه شهیدان را راه روشنایی و خود آنها را اهالی درد كه از آنان جدا مانده میسراید:
دعــا كــن برنگـردم ای دل ای دل
مــن و رفتــن به ســوی روشـنایی
قزوه با زبانی روایی و وحدت طولی ابیات ،فرصتطلبان بهرمند از خون شهیدان را قاتالن
عاطفه مینامد كه بهشت را به زر سرخ میخرند و بعمق نمازشان فخر میفروشند و در چنین
آشفته بازاری شاعر حق دارد كه مویه كند و بگوید:
یکسو چهرهها همه سرخ از خجالت است
یکســوی كاخ زرد دالن سبز میشود
مثنوی شــرمســا ری ،شــعر بلندیســت كه انتخاب وزن فعولن فعولن فعولن فعل و بحر
متقارب و زبان سادة روایی و ت شبیهی ،این سروده را تأثیرگذار كردها ست كه هرچند این
مثنوی از چهار بند بظاهر مســـتقل ســـاخته شـــده و در محور طولی بی ارتباطند اما نخی
تصــویری و نامرئی آنها را به هم مرتبط میســازد ،در فرجامین بند از این شــعر اســت كه
بصراحت به دین فروشان دنیاپرست میتازد:
چرا دشــنه بر پشـت دین میزنید
اگــر داغ دیــن بر جبیـن میزنید
وی با بهره از صنایع ا ستعاره و كنایه به زیبایی از وارثان دروغین شهدا پرده برمیدارد و
ناله سر میدهد « :شهیدان را بهانه میکنی؟ ...و تو ماندهای كه فردا چند ستاره بر شانه ات
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سبز شود (».منظومۀ از خاک تا ماه) .در شعر نوی دیگری با انتخاب واژگان امروزی و غربی
میموید و می سراید «:ام سال سال قحطی عاطفههابود.../جنگ كه تمام شد .../باز همان آش
بود و همان كاســه ».در آخر هم از همســایهاش میگوید كه هر وقت جنگ جدی میشــد به
جبهه میرفت و اكنون برای بنیاد نبوت صلوات میفرستد تا سیاستش عین دیانتش باشد و
در آخر هم بتمسخری مرثیهوار میگوید« :خدایا به ما اسالم ناب آمریکای عطا كن( ».روزگار
قحطی وجدان) او در ســـرودة بلند دیگری نیز از برخی مینالد كه بر پلۀ نام شـــهیدان قدم
میگذارند و مدارج ترقی بر قلههای سیاست را میپیمایند ،و در نهایت زندگانی موال علی (ع)
را یادآوری میکند «:بیا به آفتابی نهجالبالغه برگردیم .../موال ویال نداشـــت /...پیامبر به
شکمش سنگ میبست /امام سیب زمینی میخورد(».موال ویال نداشت).
 -10نتیجه
با بررســی دقیق نوع درونمایههای مرثیه در شــعر این شــاعران انواع و زیرمجموعههایی
باتوجه به محتوای كالم دیده می شد كه نوع مرثیه را با شعر كهن متفاوت می ساخت؛ برخی
شاعران مرثیه را نه به سوگ سرودههای شخ صی بلکه به مویه و ناله بر مباحث و مو ضوعات
دیگری نیز اخت صاص میدادهاند كه این تنوع در شعر شاعران معا صر اعم از چپگرا و انقالبی
بی شتر دیده می شود كه میتوان گفت مرثیه در سرودههای این گروه فقط در مرگ ا شخاص
سروده نمیشود بلکه در مرگ ارزشهای انسانی و انقالبی ،مرگ آزادی ،و ...كه از آن باعنوان
دردهای مشــترک بشــری ســخن میگویند و هم گریه و ناله ســر میدهند .از انواع مرثیه
بی شترین گونۀ آن مرثیه های شخ صی ا ست كه بترتیب مختص به شهریار ،بهار ،شاملو،
قزوه ،اخوان و امین پور میباشد كه بی شترین مرثیههای سروده شده ه ستند .البته مخاطب
مرثیهها با توجه به اندیشههای سخنوران متفاوت است .برای مثال مخاطبان شهریار بیشتر
دوستان شاعران و هنرمندان ه ستند و شاملو مبارزانِ سیاسی ك شته شدة راه وطن .بهار از
لحاظ ساختاری و زبانی كهنگراترین مرثیهپرداز این برر سی شناخته شد كه نهتنها تمامی
ســرودههایش در قالب كهن اســت ،بلکه تالش او برای ســخن گفتن بشــیوة كهن و بهره از
زبانی فخیم ،ســـبک زبانی او را به انوری و خاقانی شـــبیه میگرداند و تشـــبیهگرایی در
مرثیه های اونمود دارد .محمدحسین شهریار نیز پس از طبع آزمایی در تمامی قالبها ،مرثیه
را در قالب غزل بعنوان قالب برتر خود برگزید .در بین شــاعران نو پرداز چپگرا ،زبان شــاملو
دارای ابهام در روایت و بی شتر ا ستعاری و كنایی ا ست و اخوان قالب نو و زبان كهن فار سی
ولی نه به شــیوة قدما بلکه به فرم خاصّ خود را در اشــعارش رعایت كردهاســت و در بین
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سخنوران انقالبی علیرضا قزوه و قیصر امینپور هم در روایات اشعارشان با آزمودن قالبهای
كهن و معا صر ،زبانی ساده و بهرهمند از تعابیر نوین را وجه كار خود قرار دادهاند كه ضمن
بررسی اشعار به آنها پرداخته شده است.
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