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 چکیده:

شعر و نثر زبان فارسی تمام الیه های زندگی مردم ایران را فرا گرفته و با فرهنگ مردم 
مناطق مختلف با هر لهجه و گویش محلی كامال عجین شده است .در مناطق مختلف جغرافیایی 
بنا به عادات و آداب خود، از لحظه ای كه یکی از افراد خانواده از دست داده میشود ، بازماندگان 

بیان عواطف و احساسات خود در فراق فرد متوفی به ادبیات متوسل شده و عباراتی شاعرانه  برای
و پرسوز و گداز را بر زبان جاری میکنند.در چاپ اعالمیه های ترحیم، حضور اشعار و عبارات 
ادبی بسیار پررنگ است و در حقیقت این سوگ نوشته و گورنوشته ها به نوعی بیانگر احساسات 

ازماندگان هستند. اعالمیه های ترحیم مناطق مختلف ایران جلوه گاهی زیبا از اشعار درونی ب
پرسوز و گداز زبان فارسی هستند و در حقیقت جزیی از نامه های عاطفی به حساب میایند. آنچه 
كه در این پژوهش بدان پرداخته میشود جنبۀ فکری سبک شناسی و مضامین عمدۀ این اشعار 

وگ نوشته ای در غرب كشور  با تکیه بر اعالمیه های ترحیم چند سال اخیر در و عبارات ادبی س
استان لرستان  است. با این فرضیه كه اشعار بومی منطقه، سوگ نوشته ها را تحت تاثیر قرار 
داده اند و تمام سوگ نوشته های این منطقه دارای تنوع فراوانی در مضمون هستند كه ریشه در 

ادبیات معاصر و چگونگی سبک نگارش و طقه دارد. بررسی این بعد از فرهنگ غنی مردم من
روش کار در این   بیشترین مفاهیم مورد نظر در این اعالمیه ها اساس این پژوهش میباشد.

مقاله شیوة تحلیلی توصیفی است وازجمله مهمترین نتایج به دست آمده تنوع فراوان کارت 
نوشته ها هم از نظر اشعار و عبارات ادبی و هم از نظر مضامین موجود در آنهاست و نیز 
 تاثیرپذیری این دست کارت نوشته ها از فرهنگ و ادبیات بومی منطقه نکتة قابل توجه در

 کارت نوشته های لرستان است.
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A Study of Contemporary Folk-Based Writing Style in Western 

Country Postcard (Based on Mourning-Lorestan Writings) 
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Abstract: 

Farsi is one of the world's most prolific languages in the field of order 

and prose. Persian poetry and prose are embedded in all layers of Iranian 

people’s lives and are deeply embedded in the culture of the people in 

every region with every local dialect and dialect. In different geographical 

areas, according to their traditions and habits, when a family member is 

lost, the survivors resort to literature to express their emotions and feelings 

in the deceased person's language, using poetic, poetic and poetic 

expressions in the current language.   
In the publication of the funeral pamphlets, the poetry and literary 

expressions are very prominent. In fact, this mourning and the inscriptions 

somehow express the inner feelings of the survivors. Announcements of 

funerals in various parts of Iran are sometimes beautiful expressions of 

Persian poems and poems that are in fact a part of emotional letters. 
What is being studied in this study is the intellectual aspect of the 

stylistics and major themes of these poems and literary expressions, 

mourning the western writings of the country, relying on recent 

declarations of remarriage in Lorestan province. The study of this aspect 

of contemporary literature and the style of writing and most of the 

concepts considered in these declarations form the basis of this research. 
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 : مقدمه

نهای جنوب غربی ایران است كه در حاشیه سلسله جبال زاگرس استا از لرستان استان

 از یاریبسی  دهیعق ه. باند بوده ساكن منطقه نیا در شیپ قرنها از لر ردمانقرار دارد. م

 ، رخط نداشتن علت به كه یاقوام ۀلیبوس شیپ سال هزار چهل حدود از» :شناسان باستان

دورۀ پیش از تاریخ در جنوب غربی ).«  است بوده مسکون ، است مانده ناشناخته آنها تیهو

 از كه شده باعث باران و آب وفور و سرسبز و فراوان یدشتها وجود(  11:ص هول، ایران

نگ در فره .باشد یكشاورز و یدامدار یبرا مناسب یمکان نیسرزم نیا حال،ه تاب دورۀ گذشت

 یغرب یكوهستانها ،ساكن رانیا نینش چادر اقوام از یقوم»معین، ذیل واژه ی لر آمده است 

 دهش پراكنده استان مختلف نقاط ،در مختلف فیطوا و رهیت قالب در لرستان مردم.« رانیا

 بعنوان -یفارس زبان كنار در و هست لر ردمم انیم در كه یفیطوا یگستردگ وجود با.اند

 رتباطا یبرقرار یبرا زبان نیپركاربردتر یلر و یلک شیگو دو _ استان یرسم و یادار زبان

 تاس یخیتار قدمت یدارا كه است ییزبانها جمله از یلک زبان. است منطقه نیا مردم نیب

 و ها واژه از مملو و یغن و دار شهیر یزبان.»دارد نیزم رانیاۀ گذشت یزبانها در شهیر و

ه اژو تعداد.كرد جستجو باستان رانیا جیرا یزبانها در دیبا را آنۀ شیر كه كهن اصطالحات

 همان به اوستا زبان در موجود لغات از یاریبس اند، زده رقم واژه هزار یس تا را آن در های

( قوم لر هم دیگر قوم  153ی: ص میرحبومیان درۀ مهرگان،.« )باشدیم معمول هیاول شکل

ساكن در لرستان است كه جمعیت زیادی از لرستان را پوشش میدهد. به دلیل ساختار 

جغرافیایی این منطقه و فراوانی طایفه های گوناگون در لرستان، آداب و رسوم پرتنوع و 

اختن دمختلفی در این استان شکل گرفته است. یکی از اصلی ترین نیازهای هر منطقه، پر

از از دیرببه ادبیات عامۀ مردم منطقه و تحقیق و بررسی پیرامون فرهنگ عامۀ آن دیاراست. 

تاكنون شركت در مراسم جشن و عزاداری دوستان و آشنایان هم احترامی برای آنان محسوب 

میشود و هم در مراسم عزاداری موجب تسلّی خاطر بازماندگان است.از آنجا كه این حضور 

بعنوان رسمی پسندیده و مورد احترام مردم مناطق مختلف دنیاست و در هر   در مراسم،

 منطقه بنا به فرهنگ موجود منطقه این مراسم برگزار میگردد.

در نقاط مختلف كشور ایران عموما بوسیلۀ یک كارت نوشته دوستان و آشنایان را در جریان 

ه شركت میکنند. در اعالمیه های قرار داده و بدین وسیله در مراسم عزای فرد از دست رفت

ترحیم و كارتهای مربوط به عزاداری ، این اشعار و عبارات عموما حرف دل بازماندگان است 

كه میزان حزن و اندوه آنان را در مصیبت وارده نشان میدهد.اشعار مربوط به اطالعیه های 

سعی بر آن شده كه به فوت  دارای تنوّع بسیاری در مضمون و محتوا هستند . در این مقاله 

بررسی سبک نگارش و عمده ترین مضامین موجود در سوگ نوشته های استان لرستان 

بررسی قرار گیرد و بررسی شود كه این اشعار سوگ نوشته ای به كدام جنبه از سبک شناسی 



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 119

 پرداخته اند 

نی انگارندگان به شکلی مید روش انجام این تحقیق روش میدانی است.شیوه ی پژوهشی: 

، برای بار اول اقدام به جمع آوری و دسته بندی كارت نوشته ها در استان لرستان كرده اند. 

در این راستا با مراجعه به چاپخانه های متعددی در سراسر استان، مجموعه ای از كارت 

 نوشته ها در دسترس قرار گرفته و سپس به دسته بندی محتوایی آنها پرداخته شده است. 

ر و عباراتی كه در این پژوهش از نظر محتوا و تنوّع موضوع مورد استناد قرار تمام اشعا

میگیرند اعالمیه هایی هستند كه بوسیلۀ نگارندگان این پژوهش، گردآوری شده و بر اساس 

 محتوا و سبک نگارش دسته بندی شده اند.

كارت در ارتباط با عنوان و موضوع پژوهش یعنی سور و سوگ در  پیشینه ی تحقیق:

های لرستان تاكنون هیچ كتاب و یا مقاله ای نوشته نشده است . مجوعه ی سوگ نوشته

نوشته ها در حقیقت دسته ای از نامه های عاطفیند كه ضمن انتقال پیام، عواطف و احساسات 

بازماندگان را انعکاس میدهند و نوستالوژی به حساب میایند. متاسفانه این قسمت از ادبیات 

دب دوستان و ادبیات پژوهان مورد غفلت قرار گرفته است . در این مقاله با تکیه بر از جانب ا

جنبۀ  فکری سبک شناسی، دسته بندی ها صورت گرفته است. در نتیجه منابعی خاصی كه 

بتواند كمک كند و یا حاوی قسمتی از اطالعات مورد نظر باشد موجود نیست و بهترین و 

نوشته های جمع آوری شده میباشند. آقای علیمردان مستند ترین منبع همین كارت 

عسگری عالم در كتاب فرهنگ و باورهای مردم لرستان)فرهنگ عامۀ لرستان(كه در سال 

توسط نشر افالک در خرم آباد  به چاپ رسانده است، به بحث پیرامون آداب و رسوم  4399

ره میشود كه تنها راه اطالع مردم لرستان در مراسم سور و سوگ پرداخته و در این كتاب اشا

رسانی به دوستان و اطرافیان در اینگونه مراسم دعوت شفاهی است و علت این امر این است 

كه ایشان در این كتاب به بررسی رسوم كهن استان پرداخته است.حتی در كتاب دیگر ایشان 

آباد و در خرم  4395تحت عنوان فرهنگ عامۀ لرستان)فرهنگ مردم الشتر( كه در سال 

بوسیله انتشارات شاپورخواست به چاپ رسیده، باز هم بر این دعوت و اطالع رسانی شفاهی 

تاكید كرده و معتقد است كه دعوت شفاهی در استان لرستان مرسوم و رایج است و اشاره 

ای به اعالمیه و كارتهای دعوت نشده است، اما چگونگی برگزاری این دست مراسم با بیان 

 امل ذكر كرده اند.جزییات را ك

سوگ  به عزا نشستن: عزادار بودن یا عزاداری كردن: دوستانش در مرگ او به » سوگ: 

( در تمام فرهنگها و تمام مناطق 413)فرهنگ كنایات سخن، انوری:ص « سوگ نشسته اند.

ایران واژه ی سوگ دارای بارمعنای منفی و غمگینی است. همیشه این واژه یادآور حزن و 

سوگ: مصیبت و اندوه و ماتم. » است و در تمام فرهنگها اینگونه آن را معنا كرده اند: اندوه 

 )برهان( )جهانگیری(. ماتم. )غیا (). غم و ماتم به خالف سور
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 زمانی برق چرخنده، زمانی رعد پر ناله      

 

ساله       سیزده  سوگِ  عروس   چنان مادر ابر 
 رودكی                                       

 به سرروگ سرریاوش همی جوشررد آب  

 

فراسررریرراب              بر ا ین  فر ن چرخ   كنررد 

 فردوسی                                             

ند و غم یکسرررره    در این سررروگ بود

 

 كه گرشرررراسررررب زد نعره ای از دره  

 اسدی                                               

کرد           ی م بی انرردازه  ین یرراد  یر  ز شررر

 

 برردو سرررروگ برررادر تررازه مرریررکرررد  

 «  نظامی                                   

 (41114)فرهنگ لغت،دهخدا: ص 

گرفتار شدن به یک مصیبت و عزادار شدن و به عزا نشستن همگی مصداقهایی از سوگ 

هستند. با از دست دادن یک نفر از اعضای یک خانواده، خانوادۀ سوگ زده و مصیبت بار 

جهت تدفین فرد متوفی هستند. این مراسم در سریع به فکر برگزاری یک مراسم مناسب 

مجلس ترحیم، در همان روز یا روز بعد، » مناطق مختلف با عناوین گوناگون برگزار میشود.

در خانه ی میّت یا در مسجد منعقد میشود...خویشان و دوستان میّت، یک به یک به مجلس 

مرده طلب مغفرت میکنند و  سوگواری میایند و با خواندن سوره ی فاتحه الکتاب، برای روح

ی و ... به بازماندگان و« خداوند رحمت كند« »تسلیت عرض میکنم»با گفتن جمالتی نظیر 

 (.141سرسالمتی میدهند. )عقاید و رسوم خراسان بزرگ،شکورزاده،

در استانهای كردنشین، لک و لرنشین غرب ایران هم مانند سایر  سوگ در غرب كشور:

ن یک نفر، اولین كاری كه باید بازماندگان به فکر تدارک آن باشند، مناطق، با از دست داد

.» میگویند "پُرس"برگزاری مراسم تشییع و تدفین است. در اصطالح محلی این مراسم را 

 «مراسم عزاداری و سوگواری مردگان، آیین تسلیت و سرسالمتی به خانواده عزیز مرده پُرس

اری مرده از روز به خاک سپردن او آغاز میشود و سوگو( »   155) فرهنگ كیان،كیان: ص 

تا شش ماه و حتی یک سال ادامه مییابد. در این مدت زنان خانوادۀ مرده ) مادر، خواهر،زن، 

دختر، خاله، عمه و دیگر خویشاوندان نزدیک( هیچ جشنی را نمیگیرند و در جشن های 

ص بلوكباشی ، سوگواری آن،آیین به خاک سپردن مرده و « )دیگران نیز شركت نمیکنند.

( بنا به مصاحبه های فراوانی كه با افراد كهنسال نقاط مختلف استانهای غربی به عمل  14

آمده است، در گذشته برای اطالع رسانی مراسم ترحیم كامال بصورت شفاهی اقدام میشده 

آمده و است. امروزه چاپ اعالمیه های ترحیم برای اطالع رسانی، به صورت یک ضرورت در 

 ی)محتوا با یقرآن عبارت کی با ابتدا در كه ییها هیاعالم جزیی از مراسم عزاداری است.

 شکل رد رییتغ بر عالوهو  گرفتند خود به یدیجد قالب ، بود (خداست یسو به همه بازگشت

این  . گرفتند شیپ در یترق به رو یریمس هم محتوا نظر از ، میترح یها هیاعالم یظاهر
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اعالمیه نویسی كه قدمتی حدودا سی و چند ساله دارد، به خوبی ارتباط خود با ادبیات سیر 

را حفظ كرده و این ارتباط محکمتر شده است به طوریکه بررسی اشعار و عبارات ادبی موجود 

در اعالمیه های ترحیم ، یک ضرورت است. در این پژوهش به دسته بندی محتوایی اشعار و 

 .در سوگ نوشته های استان  لرستان پرداخته میشود عبارات ادبی موجود

 دسته بندی محتوایی سوگ نوشته ها

 ننددایم احترام قابل و مقدس یفرد را مادر نو، و كهنه ینهاییآ و فرهنگها تمام جایگاه مادر:

 و داشت واال یگاهیجا مادر ،باستان رانیا فرهنگ در. هستند قائل او یبرا یخاص ارزش و

 دبانوك با خانهۀ فرّ كه بود نیا بر اعتقاد.»بود احترام قابل اریبس مادر عنوان به خانواده در زن

 ترفیم شمار به خانواده پدر آن از عتایطب یساالرۀ دور آنکه با و دارد وندیپ دو هر كدخدا و

 مه و كنند یفرمانبردار پدر از هم بودند ملزم فرزندان ،دیرسیم ارشد پسر به یو از پس و

 یبرا انیرانیا كه یحرمت نیا( . 11- 14: یستارسیمای زن در فرهنگ ایران،.« ) مادر از

 زن متفاوت و واال حرمت.  داشتند زن به نسبت كه یدگاهید از بود متفاوت بودند قائل مادر

 كه یمقام با مادر یدائم مقام زین انیرانیا نظر از» بودن زن صرف نه بود بودنش مادر گرو در

 هنولدك حماسه ملی ایران،.« ) ستین سهیمقا قابل وجه چیه به ، دارد دلبر کی ای زن کی

 با انیاد تمام. است مادر ارزشمند و واال گاهیجا ،انیاد تمام نیب مشترک نقاط از یک( ی463:

 ایدن در یكس هر از باالتر را مادر مقدس گاهیجا و مقام و نگرندیم مادر به زیآم احترام یدید

 آنان حق در و بودند قائل مادر خصوصا و پدر یبرا یخاص تقدّس میابراه حضرت.  دانندیم

 نییآ در« 4 الحساب قومی ومی نیللمومن و یّلوالد و یاغفرل ربّنا: » کنندیم دعا نیچن نیا

 یهال امبریپ نیا و بود متفاوت و خاص اریبس یمنزلت و مقام یدارا مادر هم( ع)یموس حضرت

 یزندگ در یسیع حضرت افتخارات از یک. ی دارند مادر حق تیرعا به یفراوان یها هیتوص

 حق بتواند كه خواهدیم خداند از و داندیم کوكارین مادر به نسبت را خود شانیا كه است نیا

 نیا از مادر هم تیجاهل زمان در« 1ایّشق جبّاراَ یجعلنی لم و یبوالدت برّاً و: »  كند ادا را مادر

 تکون ان الّا المراه عزّونی ال و. » بود احترام قابل همواره و نبوده بینص یب برتر گاهیجا و مقام

 1 ،ج یاندلسالعقد الفرید،.« )باشد مادر نکهیا مگر گذاشتندینم احترام یزن به عرب مرد:  امّا

 یا كرد عرض و آمد( ص) امبریپ خدمت یمرد كه شده تیروا( ع) صادق امام از»( 161:

   یكس چه به او از بعد كرد عرض.  مادرت به:   فرمود كنم ییکوین یكس چه به خدا رسول

 در.  مادرت به:  فرمود   یكس چه به او از بعد:  كرد عرض سوم بار.  مادرت به:  فرمود

 .( 41باب ، یعاملرسائل الشیعه،.«) پدرت به:  فرمود ، كرد تکرار را سوال نیا كه بار نیچهارم

 كرده یمعرف یبهشت یفرد را مادر ، ینید مختلف منابع در:  مادر بودن یبهشت به اعتقاد

 مستدرک الوسایل،« )  االمّهات اقدام تحت الجنّه. » اوست یپا ریز بهشت كه اند

 در یحت و است شده ذكر ثیحد نیا یسن و عهیش از یمختلف منابع در( 491ی:طبرس
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 میرتک در گرید ییجا در( ص) اسالم امبریپ.  دانندیم یبهشت یفرد را مادر انهیعام یباورها

كنزالعمال فی سنن االقوال « ) اوست یپا ریز بهشت كه باش مادر مالزم: »  ندیفرمایم مادر

 پس مادران كه نیا و مادر یابد گاهیجا به یقیحق اعتقاد نیا( 46،164 ،ج  یهند واالفعال،

 تهنوش سوگ در كه است یمیمفاه نیتر پركاربرد از یکی رندیگیم آرام بهشت، در مرگ از

 :خوردیم چشم به ها

فا  و مهر از مادر -  سررررشرررت  دارد و
 اسررررت غمبر   ی پ ۀ فرمود   سرررخن  نی ا
 مررادر یبررایررزۀ قصرررّ آمررد سررررر-

 جررنررّت برراغ و جرراودان بررهشررررت 
ها - نت   یسررررا بهشررررت یگل  مادر  با
 باشررد راهم به چشررم یكسرر چه گرید
 است مادر یپا خاک از دل اهل یآبرو-
 نآ فیتوص  كند یم قرآن كه را یبهشت  آن
 

 نوشررررت دی با  زر به  را مادر  اسرررم 

 بهشررررت براشررررد  مرادران  یپرا  ریز

 مررادر یجررا شررررد خرراكهررا ریز برره

 مررادر یپررا ریررز برره یفرررشررر بررود

ته  کی  تاره  دسررر نت   سررر غا  مادر  ارم

 مررادر مررهررربررانررت  نررگرراه قررربرران
 اسررت مادر یدعا از جماعت نیا دارند چه هر

ست  مادر یپا ریز بگفتا قرآن صاحب   ا

 

 به یزندگ در فرد هر ییدارا نیارزشمندتر مادر: و بی نظیری مادر مادر هجران یسخت

 انجی  رهیش از سپس و کندیم حمل شکم در را فرزند عالقه و عشق با ماه نه. دیایم حساب

 نیا پاس به یفارس زبان یها هیكنا از یبعض در.  كند رشد تا خوراندیم كودک به خود

»  بخشدیم فرزندش به خود خون كه  جهت آن از نامندیم خون مادر را او ، مادر یفداكار

 فرهنگنامۀ شعری،.« ) دهد بدو و كند ریش را خون و دیبزا را شخص كه مادر:  خون مادر

 ( 1194: یفیعف

 مررادر زاد چررو مرررا نرردیررگررو»
 مررنۀ گرراهرروار  بررر شررررربررهررا  

تم   گرفررت    دسررر  برد  پررا برره پررا و ب

 زبررانررم بررر حرررف دو و حرررف کیرر

 مررن لررب بررر نررهرراد  لرربررخررنررد  

 اوسرررت یهسرررت ز من یهسرررت پس

 

 آموخررت گرفتن دهرران برره پسرررترران 

 آموخررت خفتن و نشرررسررررت داریررب

 آمرروخررت رفررتررن راهی  وهیررشررر تررا

 آمرروخررت گررفررتررن و نررهرراد الررفرراظ

موخررت  شرررکفتن     گررلۀ غنچرر   بر   آ

 «دوسررت دارمش هسررت و هسررتم تا

 (461دیوان ایرج میرزا، )                  

  :اند كرده یمعرف تحمل قابل ریغ و سخت را مادر فراق بار ها نوشته سوگ از یا دسته در

 کندیم سپندم همچون تو هجران آتش-
 تو هجران از دارم دل بر كه ینیسررنگ داغ
 شدمیم خسته زمان و نیزم از كه یوقت

نه    نا ند  ، ین همچو پرز ندم  ب ند یم ب  ک

ندم  یپا  تو غم بر امت ی ق تا   کند یم ب

مان  به  گذاشرررتم یم سرررر  -مادرم  دا
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 ام نخورده زشیعز جان به قسررم هرگز
 نباشرررد  مادر  گر سرررتیخال  جهان -
تان   در دی برو خوشررربو گل -  گلسررر
 یبود خانه یصفا كه مادر تو از میبگو چه-
س  چه- سد  یك  تیصفا  و محبت به تیپا به ر

 

 مادرم جان  ، ام شرررده مادرم  دلتنگ 

هان  مادر  یب كه  باشررررد   گرید ج  ن

 نبرراشررررد مررادر از تر خوشررربو یگل
 یدبو زمانه نیا در تو گاهم هیتک گانهی كه

 یبود نمونه جهان به یمهربان و وفا به

 نیا از پدر و دارد یا ژهیو و یپرورشۀ فیوظ مادر  مادر، و پدر انیم از:  مادر تیترب ریتاث -

 از ادرم كه یتیترب نوع.  است یساز انسان و تیترب بزرگ،ۀ فیوظ نیا و است محروم فهیوظ

 یرزندف ، تقوا با یمادر اگر. »  زندیم رقم را آنها سرنوشت ریمس از یقسمت ، کندیم فرزندان

بهشت .« ) دهدیم انجام را ایانب بزرگ كار همان واقع در بدهد جامعه لیتحو ندارید و صالح

 از تشکر ابراز یبرا یمحل مادر وفات یها نوشته كارت نیهم دیشا( 91: این یمحمد جوانان،

 : باشد ریخط رسالت نیا رساندن انجام به خاطر به مادر

مر    كرره شررررادان مررادرم روان-  یع
 داد سرررر دی توحی  نغمه  گوشرررم به 
ندگ - هارش  و باغ  یز  اسررررت مادر  ب
 سرررربلنررد  ایرردن  برره ین ی ب  را كرره هر 
شت  مادر- ست  گرم آغوش همه من به  تو

 توسررت یدعا دیام به ام یهسررت امروز

 

    كرررد یرهرربررر  زدیررا راه در مرررا 

بر     ی پ  یمررادر یجررا برره م  كرد  یغ

 اسررت مادر سررارش چشررمه و آفتاب

 اسررررت مررادر آمرروزگررارش نیرراولرر

 توسررت نرم نیبال به هنوز سرررم ییگو

 توسررت یرضررا بهشررتم باغ دیكل فردا

 

 اام ساده ینثر با ، میترح یها هیاعالم از یا دسته در:  یا محاوره نثر با مادر فراق انیب

 رنث) نثر نوع نیا در. » است شده میترس ییبایز به مادر نبودن غم اندوه و حزن از سرشار

 ندارد وجود یضوابط و ودیق ، یمعن انیب انتخاب در نه و الفاظ انتخاب در نه( یا محاوره

 گذاردیم اوی  شهیاند دسترس در مرتجال محاوره زبان كه را یلغات و راتیتعب  تمام ندهیگو.....

 یگرید ضوابط زبان یكل قواعد جز آن در كه ساده یجمل قالب در یمعان... بردیم كار به ،

 المكی  رشته در ییابتدا و ساده اریبس ینظم با زین جمل. گرددیم انیب ، شودینم تیرعا

 (534: یبیخط فن نثر در ادب پارسی،.« )ردیگیم یجا

 کنمیم تالوت اشک با را اندوهت و نمینشیم داغدارانه كنارت در دوباره روزها نیا جان مادر-

 .یشوینم فراموش ابد تا كه دانمیم خوب ، مادرم یول. باشد ییتسال دیشا

 با را زمانیپائ و میكرد سر بودن تو یب یها كوچه در ناباورانه را غروب چهل مادرم-

 تنها و میستیگر مانیها گونه ریكو بر ابر چونان و میكرد تجربه درد یوزشها نیاندوهناكتر

 . تواند خاطرات و ها عکس فرزندانت و خانواده آرامش
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 زمیعز مادر-

 . شد نهاده دوشمان بر شهیهم یبرا بودن تو یب غم نتریسنگ چه و مادر یرفت زود چه

 رتیح و بهت در همچنان ما و گذشت تیابد یسو به دنتیكش پر از غمبار غروب چهل-

 . میکنیم مرور را بودن تو با خوب لحظات

 . نبود مانیصبور همه نیا باور

 خواهد ما با تو ادی و گذشت خواهد ها چهل ، زمانیعز مادر دنیند و گشودن چشم بار چهل-

 . بود

 از استفاده با یمحل شاعران كه شودیم گفته یاشعار به»   ی:محل یها سرودهسوگ 

 به ها ترانه نیا...... ندیسرایم را آن خود منطقه یبوم یها هیما درون و واژه ها  ، فرهنگ

 هر. هستند مردم یها عقده و دی،عقا دردها ، عواطف ، احساسات انگریب زنده و ایگو یا وهیش

 مکك به یزندگ یكشمکشها فرود و اوج در و است دهیبال یمحل یها ترانهی  زمزمه با یملت

گونه شناسی بومی .« ) اند برداشته گرانید و خود دوش از را مشکالت از یبار ها ترانه نیا

سوگ آواهای لرستان آیینه ی تمام نمای  (413 یاحمد و یذوالفقار سروده های ایران،

 ناتالش قومی است برای پذیرفتن یکی از مهمترین پدیده های زندگی انسان یعنی مرگ. بی

 ییها وهیش از گرید یکی ، یمحل یشهایگو به مادر فراق در فرزندان و خانواده اندوه و غم

 : خوردیم چشم به منطقه یها سروده سوگ در كه است

  مانِیگ شیساآ و شرامِآ هی ما                 مدودمانِ ون مِ افتخار هکَدالِ-

 م كَ یجار یك تا گاندَید آو                مكَ یزار تیپ  وَ منالِب  یكِ تا

 شیآسا آرامش موجب كه یكس و یبود دودمانم و من افتخار موجب كه یكس یا ، مادر: 

 یبود جانم

   شود یجار دگانمید از اشک دیبا یك تا و كنم یزار و ناله فراقت در دیبا من یك تا

 یزونخَ صل فَ هیَردكِ مهار و              یونوزُسُ نگَ منِیردَ هدالکَ تمِخَ-

 یرونلِ موگار ش  هكِ ایندُ هژ اَ                  مشِیکمَ هچَ وت  مادُ هكِ یزانچُ

 . كرد لیتبد خزان به را بهارم تو غم.سوزاند را درونم جور بد تو فراق غم مادرم: 

 . ختیر بهم را روزگارم كه یا زمانه دست از دمیكش ها چه تو از پس كه یدانیم چه تو

 رونهپاب  دِ نوكِ یزار یا مادُ            هنونَكِ یزار تیایب  روختِدُ-

 یراه گرید یزار نیا از پس و است پا بر یزار و عزا مجلس كه دیشو جمع یهمگ دخترها: 

 ( است مرده صاحبخانه چون) میندار یمادرۀ خان به

 یختسَ داخ  هی  ملِدِ کِیس هیَ اینِ               یختوَ همَهَ هنَ مر خاطِ دِ هرَیمنِ مدالکَ-

 .نهاد من دل كنج بر را ینیسنگ داغ رفتنش با او.  کنمینم فراموش را مادرم چگاهیه :

در ادیان و مذاهب گوناگون پدر هم مانند مادر دارای مقامی باالست و حفظ جایگاه پدر: 



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 141

حرمت او از اصول زندگی به حساب میاید. پدر به عنوان مدیر و تصمیم گیرندۀ نهایی خانواده 

دارای حرمت و جایگاهی خاص است. در جای جای قرآن كریم به حفظ حرمت پدر اشاره 

 69و  63ر به صراحت بیان شده است از جمله در آیه شده و در آیه های مختلف این دستو

 نحل و ... .  54قصص،  11لقمان،  45و  41عنکبوت، 9سوره ی یوسف، 

در فرهنگهای مختلف پدر جایگاهی خاص و باال دارد . در استان لرستان، پدر دارای موقعیتی 

ا بسیار باال همراه بویژه و ممتاز است. در گذشته كه فرهنگ مرد ساالری غالب بود مقام پدر 

ای است كه در كالم امام رضا)ع( اهمیت سپاسگزاری از پدر و مادر به اندازه قاطعیتی ویژه بود

ردیف تشکر از خداوند قرار گرفته است و این، حکایت از جایگاه مهم آنها در نزد خداوند  هم

مراه سه چیز دیگر همانا خداوند متعال فرمان داده كه سه چیز ه»دارد: آن بزرگوار فرمود 

انجام گیرد، به نماز، همراه با زكات فرمان داده است، پس كسی كه نماز بخواند و زكات 

نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمیشود. به سپاسگزاری از خودش، همراه با سپاس از پدر و مادر 

ت. سفرمان داده است، پس كسی كه از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده ا

به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس كسی كه صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را 

 ( 41: 43جبحاراالنوار،مجلسی، «. )جا نیاورده استهم به

 سختی هجران پدر:
 رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر-

شیرین تو را آرم به یاد   چون محبتهای 
چک غمی نیسرررت   - پدر كو  غم مرگ 
 سررفر كرده به معراج به یادت هسررتیم ای-

شدی از دوران     سوده  سفر كردی و آ  تو 
 پدر آن تیشرره كه بر خاک تو زد دسررت اجل -
 

 گشته تاریک از فراقت آشیانم ای پدر 

 میرود از كف برون تاب و توانم ای پدر

 جگر میسوزد و درد كمی نیست

 ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

 ه یادت هستیمهمه ماتم زده هر لحظه ب

 ای بود كه شد باعث ویرانی منتیشه

 

وجود مهربانانۀ پدر انسان را از هر تکیه  مایۀ فخر و مباهات بودن پدر و تکیه گاهی پدر:

 "یتیم"گاهی بی نیاز كرده است و بیخود نیست كه با از دست دادن پدر ، فرزندش 

المفردات فی غرایب القرآن،راغب .« ) در اصل به معنای تنها و منفرد است یتیم»میشود

(.در حقیقت با مرگ پدر، فرزند تنها میشود و این همان مضمونی است كه در 551اصفهانی:

 سوگ نوشته های غرب ایران ، به زیبایی بیان شده است:

 روزگاریسررت كه ما حال پریشرران داریم

بان همگان     بود اخالق خوشرررش ورد ز
پدرم بود      - نه  خا هان در دل   آن گنج ن

 ر جا كه ز من نام و نشرررانی طلبیدند    ه

 ز غم مرگ پرردر دیرردۀ گریرران داریم 

شان داریم    ست ز ای  اعتباری كه به ما ه

 هم بال و پرم بود و هم تاج سررررم بود  

بود           برم  ت ع م مش سررررنررد   آوازۀ نررا
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 روشررنی بخش دل هر باهنر باشررد پدر
 كس نمیداند مقامش را بجز یزدان پاک  

 

 رپدبهترین سرررمایه از بهر پسررر باشررد 

پدر        باشرررد  ندگی را قمر  مان ز  آسررر
 

به دو صورت آمده استا اجل مسما اجل  در فرهنگ قرآن، مرگ در جوانی و غم فرزند: 

هُوَ الَّذِی خَلَقَک م مِّن طِینٍ ث مَّ » و اجل معلق یا غیر مسما، عالمه طباطبایی در ذیل آیه

را از گل آفریدا سپس مدتی  شما كه است كسی او[ 1/انعام]عِندَهُ مُّسَمًّق وَأَجَلٌ  قَضَىأَجَلًا

« مقرّر داشت )تا انسان تکامل یابد(ا و اجل حتمی نزد اوست )و فقط او از آن آگاه است(

اجل دو گونه است : یکق اجل مبهم و یکق اجل مسمق ، یعنق معین در نزد » میفرماید

مین جهت آن را پذیرد. و به همیخداى تعالق، و این همان اجل محتومق است كه تغییر ن

نزد خدا(و معلوم است چیزى كه نزد خدا است دستخوش تغییر  -مقید كرده به) عنده 

شود، و اجل مبهم یا معلق اجلی است كه تحقق آن مشروط شده به شرط خاصی كه ینم

.)تفسیر المیزان «گاهی ممکن است بخاطر عدم تحقق آن شرط، در موعد مقرر فرا نرسد.

مدت عمر نهایی هر كس نزد خدای متعال، مشخص است و تغییری بنابراین ،طباطبایی( 

نامیده اند، اما برای رسیدن به آن حد نهایی از عمر كه خداوند « اجل مسما» نمیکند و آن را 

برای انسان مقرركرده، شرایطی گذاشته شده كه هر انسانی ملزم به رعایت آنهاست و در 

رسیدن به آن حد نهایی پایان پذیرد كه از آن صورت عدم رعایت آنها مدت عمر او قبل از 

 .است  نام برده شده« اجل مبهم یا غیر مسما» به 

قرآن عواملی را كه باعث رسیدن انسان به حد نهایی عمر یعنی اجل مسمی می شود بیان 

ك من إ لَق أَجَلٍ من وَیُؤَخِّرْلَک م مِّن ذ ن وب ک  أَن  اعنبُدُوا اللَّرهَ وَاتَّق وهُ وَأَطِیعُون  *یَغْفِرْ» كرده است.

[ كه خدا را پرستش كنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید  1و3مُّسَمًّق]نوح/

از این آیه « مرزد و تا زمان معیّنی شما را عمر میدهدا*اگر چنین كنید، خدا گناهانتان را می

مقرر شده برای عمر هر كس  به خوبی روشن میشود كه سه عامل در رسیدن به انتهای وقت

دخالت دارد و ترک هر یک باعث میشود تا انسان نرسیده به آخر عمر طبیعی خود از دنیا 

 .برودا ایمان به خدا، تقوا و اطاعت از رسوالن الهی

این معنا در روایات اهل بیت)علیهم السالم( كه مفسران واقعی قرآن هستند نیز ذكر شده 

كه از امام جواد)علیه السالم( ذكر شده است. حضرت  است. از جمله روایتی است

أَكْثَر  مِنْ مَونتِهِ ب الْأَجَل  وَ حَیَات هُ ب الْب رِّ أَكْثَر  مِنْ حَیَاتِهِ ب الْعُمُر   ب الذُّن وب  الْإ نْسَان  مَونتُ»میفرماید:

ۀ حیاتش به [ مرگ آدمی به سبب گناهان بیشتر از مرگ به واسطه ی اَجَل است و ادام3]

 )كشف الغمه فی معرفت.« سبب نیکوكاری بیشتر از حیاتش به واسطۀ عمر طبیعی است

از این روایت معلوم می شود كه انجام گناهان باعث كوتاهی عمر و انجام ( 351االئمه،اربلی:

امام صادق)علیه السالم(  .كارهای نیک و رعایت تقوای الهی باعث طول عمر انسان میشود
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باهلل  نعوذ» فرماید:یثی گناهان بر نزدیکی اجل و مرگ زودرس به خدا پناه میبرد و مدرباره تأ

من الذنوب التی تعجل الفناء وتقرب اآلجال وتخلی الدیار وهی قطیعۀ الرحم والعقوق وترک 

به خدا پناه میبرم از گناهانی كه نابودی را شتاب میدهند و مرگ ها را نزدیک میسازند : البر

را ویران میکنند و آنها قطع رحم و آزردن و نافرمانی پدر و مادر و ترک احسان و و خانه ها 

در ادبیات فارسی هم، بزرگترین شاعران زبان   (119)اصول كافی،كلینی: .« .نیکی است

  فارسی پرسوز ترین اشعار را در غم فرزند سروده اند:
صل كرد »  بلبلی خون دلی خورد و گلی حا

 ری دل خوش بودطوطیی را به خیال شررک
باد    یادش    قره العین من آن میوه دل 

بار    مددی     سررراروان  خدا را  تاد   من اف

 روی خاكی و نم چشرررم مرا خوار مدار  

سود مه چرخ    شم ح  آه و فریاد كه از چ
شد امکان حافظ    شاه رخ و فوت   نزدی 

 

 باد غیرت به صدش خار پریشان دل كرد 

 ناگهش سیل فنا نقش امل باطل كرد

 بشد و كار مرا مشکل كردكه چه آسان 

 كه امید كرمم همره این محمل كرد

 چرخ فیروزه طربخانه ازین كهگل كرد

 در لحد ماه كمان ابروی من منزل كرد

            «چه كنم بازی ایام مرا غافل كرد

 (413)دیوان حافظ،                      

 هیچ یک»خاقانی به وجود آورد. مرگ رشید الدین، پسر خاقانی هم تاثیری ابدی را در دیوان

از مصیبتهای خاقانی، به اندازۀ مرگ فرزند ناكامش ، رشیدالدین داغ بر دل او نگذاشته 

است...با مرگ رشید تا پایان عمر به عزا مینشیند و در این واقعه ی جانگداز اشعار سوز ناک 

 و بسیار موثّری میسراید:

 بخواه آن چه آرزوت میبایدوقت رفتن رشید را گفتم             كه -

 گفت كو عمر كآرزو خواهم       كآرزو بهر عمر میباید  )دیوان خاقانی(

 (459صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید        ژاله ی صبحدم از نرگس تر بگشایید )همان،-

دریغ میوۀ جانم ، رشید كز سر پای      به بیست سال در آمد به یک نفس بگذشت   )همان، -

931) 

(« 411پسر داشتم چون بلند آفتابی         ز ناگه به تاری مغاكش سپردم    ) همان، -

، دو فصلنامه زبان و ادبیات 4345)خاقانی در قلمرو مرثیه، غنی پور ملکشاه و همکاران، س،

 (414-464: 91فارسی،شماره 

اعالمیه تدفین و بر مبنای اعالمیه موجود ، هرلحظه چندین سختی داغ جوان و فرزند: 

تشییع مربوط به جوانان، بر در و دیوار شهرها نصب میشود. این سوگ نوشته ها سرشار از 

 حزن و اندوه فراوان بوده و غم فراق جوان و داغ فرزند را با سوزی جگر سوز بیان كرده اند:
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ست اجل زود تو را پر پر كرد   - سرم د  پ

 آشرررنایان همگی از غم تو مایوسرررند     

 

 گریه كنان خاک عزا بر سر كردمادرت  

 اشک چشم همگان خاک مزارت تر كرد

 

 پرردر را سررروختی تررا روز محشرررر     -

 بنررالنررد خواهرانررت زین مصررریبررت        

 

 شکستی پشت و بازوی برادر  

 جگر خون است از داغ تو خواهر

 

یه خوان كرد مرا     - لک مرث بار ف  صرررد 

 آخر نشرررکسرررت پشرررتم از هیچ كس 

 

 در بوتۀ صبر امتحان كرد مرا 

 جز داغ پسر كه نیمه جان كرد مرا

 

ند      -  نوگلم رفته و داغش به دل مادر ما

مادر بودی        یاور  ها پسرررر و  كه تن  تو 

 

 حسرت دیدن رویش به دل خواهر ماند 

 از چه رو بار غمت بر كمر پدر ماند

 
 ای جوانی كه ز مرگت دل بیگانه بسوخت -

 هر كجا مركب تابوت سیه پوش تو رفت

 

 پر پروانه بسوختبر سر شمع عزایت  

 بیگانه بسوخت ۀآشنا سهل است، سین

 
 حافظا دیدی كه كنعان دلم بی ماه شرررد     -

 
 عاقبت با اشک غم كوه امیدم كاه شد 

 

 گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی 

 

 وسف من تا قیامت همنشین چاه شدی 

 

دربارۀ تمام قضا حکم كلی الهی و مشیّت باری تعالی است    قضا و قدر و جفای فلک :

موجودات و قدر حکم خداوند است دربارۀ بندگان و قدر در حقیقت همان سرنوشت 

 انسانهاست:
 رخت دامادی كفن   ،حجله ام شرررد قبر و مادر  

یت بود   نا     آرزو ندی ح  مادر بهر من ب

ن  -  ما را  ۀ فلک اخر ربودی سررررور فرزا
 گل چیدن ،ندانم ازچه روكردی شرررعار خویش 

 من جای تو بودۀ دیددر ای جگر گوشررره، كه -
شتم از كینه این چرخ كبود   كی خبر دا

سرم رفت    - سرم، تاج   افسوس كه زیبا پ

گل عمرم    جل، بر   زد آتش سررروزان ا

 

 غم مخور ای جان مادر این بدی تقدیر من 

 امادرم زحمت نکش با خون خود بستم حن

 ما را ۀبه خاموشی سپردی محفل وكاشان

 مارا ۀگل ما چیدی وبرهم زدی گلخان

 آن قامت رعنای تو بودۀ دلم آشفت
 جویای تو بودو  كه چو صیاد كمین كرده

 امید و چراغ دل و نور بصرم رفت

 ناگاه از این باغ، گل نو ثمرم رفت
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غم مرگ فرزند هم آنچنان سخت است كه گویا اشعار و  سروده های محلی در غم فرزند:

اق فرزند كفایت نمی كند و به بیان اشعار عبارات زبان فارسی، بازماندگان را برای بیان غم فر

 محلی روی میاورند:

 خَمِت رولَه دَرینِم ك ل سوزونی        و هار م كِردیَه فَصل  خَزونی-

 چُزانی كِه دُما تو چَه مَکیشِم       اَزی دُنیا كه ش وگار م لِرونی-

 پاییز تبدیل كرد.فرزندم مرگ تو، بند بند وجودم را آتش زد.فصل زیبای بهارم را به 

تو چه میدانی كه با مرگت چه بر سرم آمده است  از دست دنیایی كه نظم زندگی ام را بر 

 هم زد.

 ین وَ نا هَلمونَهررره هونَه              زوی اَژ دُنیا چرررا بزانِم اَرا چَرروش تررررب-

 لَشِت نیات اِ ق ورروحِت ب رد اِ سر         چاویت طور  مونگ چین اِ پ شتَ ا ور      
 

 برایم بگو تا بدانم چرا اینگونه نابهنگام از این دنیا سفر كردی 

چرا مانند ماهی كه در پس ابرها مخفی میشود، روحت از بدن جدا شد و جسمت در قبر 

 جای گرفت 

 كَس نیَه اِی رولَم خَوَری باری                وَ سَرمَ مَچو ساتی وَ سالی-

برم و كسی نیست كه از او برایم خبر خوشی بیاورد. در بیخبری او هر ساعت : از فرزندم بیخ

 به اندازۀ یک سال بر من میگذرد.

در دسته ای از اعالمیه های ترحیم مورد  افتخار به عشق معصومین وتوسل به آنها :

از این خاندان شریف  نظر، با افتخار به بیان عشق و ارادت به اهل بیت پرداخته شده است و

 درخواست شفاعت دارند:

ید      - گارم ببر كه مرا سررروی ن ید   خواه

به جهان      مده ام من   با مهر حسرررین آ
 بنویسررریررد شرررردم پیر ابرراعبررداهلل -

حاال        تا  كه از كودكی ام  ید   بنویسررر
 یک عمر علی گفت و در این دار مکافات     -

شت به لب در همه احوال    او ذكر حسین دا
ت    ه منقّشبر لوح دلم نقش علی گشررر

یار اسررررت      عذاب آخرت بسررر ند   گوی

 

ید         عارم ببر به زیر این شررر ته   پیوسررر

ید         یارم ببر یاد حسرررین از این د  با 

عبررداهلل               یر ابررا ب ع ت یر، برره  پ كری   نو

عبررداهلل         یر ابررا ج ن  بوده ام پررای برره ز

شاه والیت به جنان رفت    شق علی   با ع

 با عشق حسین بن علی او ز جهان رفت

 -حاشررا كه رسررد در بدنم شررعلۀ آتش 

 دسرررت من و دامان تو ای شررراه نجف  

 

بیشتر در اعالمیه های مراسم چهلم  ،ماندگاری یاد و خاطرات مردهماندگاری خاطرات:   -

و سالگرد دیده میشود.با بررسی كارت نوشته های مربوط به مراسم چهلم و سالگرد، متوجه 
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بار  بلکه سنگینی ایمیشویم غم فراق عزیزان از دست رفته نه تنها با گذز زمان كهنه نشده 

 مصیبت بیشتر از پیش است:

نه        -  بگذشرررت چهل روز زان همه فغا

نه         ما مادری و جور ز ندم و بی  ما  من 

 

 شد مال من امسال همه سرو و خزانه 

 بشکسته دل و چشم به راه در خانه
 

 عمری گذشت و ما همه محزون آن شبیم -

 برره وسرررعررت بیکران دریررای مهرت       

 

 -به سر زدیمكز داغ جانگداز فراقت  

 در خون نشسته و در غم شناوریم

 

همرره             یم  ی بر آ تو دگر برراره  ین  ع ب  ار
 ما چه گوییم كه از سرروگ تو بر ما چه گذشررت

 

 برسر تربت تو اشک فشانیم همه 

 غرق در ماتم و اندوه و فغانیم همه

 

 روزها و رفت و گذشت در اندیشۀ باز آمدنت لحظه ها طی شد

 همۀشوق، كوچه را پاییدو نگاهم هر روز، باز 

 مثل آن روز كه آمدی از دور 

بیان محاسن فرد در گذشته و اشاره به خوشنامی و كارگشایی ذكر محاسن و نیک نامی: 

 او در طول حیات، دیگر مضمون موجود در سوگ نوشته است.

 پرردر ای اسررررطررورۀ مررهررر و وفررا  

ست    سوگ و غم ا  بی تو یک طایفه در 

 

 ماای جدا گشته ز جمع من و  

 خون اگر دیده ببارد چه غم است
 

 رفتی ای پدر جان اما مقامت ماندنیست

 زآدمی باقی نماند در جهان جز نام نیک

 

 لب فرو بستی ولی شور كالمت ماندنیست 

 در میان ما ، نامت تا همیشه ماندنیست

 

بود          قوم را درمرران  تو درد  خنررد  ب  ل

ید         تاز جان می  به  كه خزان غم   هرگه 

 

 را سررررامرران بود   آشرررفتگی قبیلرره       

باران بودا       بان تر از  تان تو مهر  دسررر
 

 رفتی و با رفتنت یک دودمان آتش گرفت      
 هیچ میدانی چه شرررد بعد از تو ای جانم پدر       

 

 از چنین داغی دل پیر و جوان آتش گرفت 

 باغبان آهی كشید و بوستان آتش گرفت

 

است. پدیده ای یکی از بدیهیترین واقعیات زندگی، مرگ تسلیم و پذیرش مرگ: 

ناخوشایند كه راه گریزی ندارد.سرنوشت محتوم تمام بشر است همه علیرغم میل باطنی، آن 

 را پذیرفته اند.
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در دیدگاه عالّمه طباطبائی، مرگ تقدیر از ناحیۀ خداست و ناشی از غلبۀ اسباب زوال بر 

قَدَّرننَا بَیننَک مُ الْمَونتَ وَمَا نَحنن  نَحنن  با نگاهی به تفسیر آیۀ  قدرت و ارادۀ خداوند نیست. 

 نمیگیرد پیشی ما بر كسی هرگز و ساختیم مقدّر را مرگ شما میان در ما ب مَسنبُوقِینَ:

(، وقتی خدای تعالی به انسان هستی میدهد، هستی محدود میدهد، از همان 61)الواقعه/

مام خصوصیّاتی كه در طول این اوّلین لحظۀ تکوین او تا آخرین لحظۀ زندگی دنیایی وی، ت

مدّت به خود میگیرد و رها میکند، همه از لوازم آن محدودیّت است و جزءِ آن حدّ است و 

گیری و تحدید خالق عزّوجلّ اوست كه یکی از آن خصوصیّات هم مرگ به تقدیر و اندازه

 انسته انساناوست. پس مرگ انسان، مانند حیات او به تقدیری از خدا است، نه كه خدا نتو

را برای همیشه آفریده باشد و العیاذباللّه، چون او از چنین خلقتی عاجز بود و قدرت خداوند 

اش مثالً هفتاد سال دوام داشته باشد و قهراً بعد از هفتاد سال همین قدر بوده كه آفریده

، اشددستخوش مرگ شود  همچنین نه اینکه خدا او را برای همیشه زنده ماندن خلق كرده ب

ولی اسباب و عوامل مخرّب و ویرانگر بر ارادۀ خدای ر عزّوجلّ ر غلبه كرده، مخلوق او را 

بمیراند، چون الزمۀ این دو فرض آن است كه قدرت خدای تعالی محدود و ناقص باشد. در 

اش بدهد و در فرض دوم، نتوانسته فرض اوّل، نتوانسته باشد دوام بیشتری به مخلوق زنده

جوم عوامل ویرانرگرر جلوگریری كند و این دربارۀ خدای تعالی محال است، چون باشد از ه

 ناپذیر است.اش شکستقدرت او، مطلق و اراده

این است كه بفهماند اوّالً  نَحنن  قَدَّرننَا بَیننَک مُ الْمَونتَ از این بیان روشن شد كه منظور از جملۀ

 (.114: 44طباطبائی، ج تفسیر المیزان،) مرگ، حقّ است و ثانیاً مقدّر از ناحیۀ اوست

دسته ای از بازماندگان، وقتی خبر فوت كسی از خانواده و دوستان را میشنوند به خوبی آن 

را پذیرفته و به اصطالح عامیانه مرگ را حق میدانند. این تفکر درست و منطقی دربارۀ مرگ 

 مناسب آمده است:در پاره ای از سوگ نوشته ها و در قالب عبارات و اشعاری 

نه این بود    تدبیر   گفتم كه چرا رفتی و 

سفرت بود چنین زود   گفتم كه نه وقت 

 

 گفتا چه توان كرد كه تقدیر همین بود 

 گفتا كه نگو مصلخت دوست در این بود
 

 بشنو ای دوست كه از مرگ حذر نیست
 داغ یاران و عزیزان همه سخت است ولی

 غیر تسلیم و رضا چاره دگر نیست 

 ماتمی سختتر از داغ پدر نیست

 

 در دایرۀ قسرررمت ما نقطۀ تسرررلیمیم    

 

 حکم آن چه تو فرمایی لطف آن چه تو بنمایی 

 

آن چه كه خداوند بزرگ مقدّر میفرماید هیچ بنده ای را توان تغییر آن نیست و بر آن چه 

 حکمت متعالی اش تعلّق میگیرد هیچ كس را جرات تعبیر و تعدیل نمیباشد.



 114/   های غرب كشوربررسی سبک نگارش عامیانه معاصر بر مبنای سوگ در كارت نوشته

 :گیری نتیجه

بنابر آنچه پیرامون سوگ نوشته ها ذكر شد این نتیجه به دست میاید كه اشعار و عبارات 

قسمتی از  –خصوصا اعالمیه های ترحیم  –موجود بر روی كارت نوشته های مناسبتی 

ادبیات هر منطقه هستند و كامال با فرهنگ مردم منطقه همخوانی دارند. سوگ نوشته های 

انتخابی تصادفی از سوی بازماندگان نیست، بلکه بازماندگان یک متوفی هر منطقه نه تنها 

كامال هوشیارانه و متناسب با شرایط روحی خود و همچنین شرایط سنی و نسبی فرد از 

دست رفته ، اقدام به انتخاب اشعار و عباراتی برای اعالمیه های ترحیم مینمایند. با از دست 

م بازماندگان، اطالع رسانی به دوستان و آشنایان جهت دادن یک عزیز، ظاهرا اولین اقدا

شركت در مراسم تشییع و تدفین فرد در گذشته است.این اشعار و عبارات بیانگر میزان غم 

و اندوه بازماندگان در فراق عزیز از دست رفته است و یا به ذكر محاسن متوفی میپردازد 

هر منطقه در نوع انتخاب اشعار سوگ  .ضمن اینکه آداب ، رسوم ، لهجه و زبان خاص مردم

 نوشته ای كامال تاثیرگزار است.

از دید سبک شناسی فکری، دیدگاه غالب در سوگ نوشته های مورد نظر غم گرایی 

است. با توجه به مناسبت موضوعی آنها ، بیان غم و اندوه و سختی فراق به خوبی در این 

وشته ها به اجل تاخته و او را مقصر از دست نوشته ها بیان شده است. در دسته ای از سوگ ن

دادن عزیزان میدانند اما از آنجا كه چاره ای برای پذیرش غم پیش آمده نیست تسلیم در 

برابر قضا را انتخاب كرده و غم پیش آمده را با رضا در برابر قضا تسکین میدهند و مرگ را 

 پایان آدمی میدانند.
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