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نظر  از كه هستند هاییهیمرث بار،حسرتو  یعاطف یهانوشته نیا. شده است اطالق «منثور یهاسودواره»

 اربک نثر متون عبارات انیم درداه بصورت پراكنده و دسسته و  ک ارچهی و وستهیپداه بصورت  یساختار

 جبا ارائ تالش شدهپژوهش  نیدر ا .است نشده پرداخته آنها به لمستق پژوهش کی در كنونتا و اندرفته
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 یبررس قابل یشناسییبایز ی وهنر ساختار ، فرم،سبک چون دونادونی یهااز جنبه هاسودواره: هایافته

داه عواطف و احساسات هستند، جز در نثر فنّی و شیوۀ شناسی، ازآنجاكه مراثی جلوهاز نظر سبک. ندهست

های خود سودوارهمنشیانه، حتّی شاعران و نویسنددانی كه به زبان دشوار و سبک خای معروف هستند، در 

ها، پرداختن به بثّ و شکوی، شیوۀ مرسومی در اغلب این سودواره به آسانی زبان و تعبیرات درایش دارند و

در نثر منشیانه شروع شده، س س در التوسّل الی الترسّل بر حجم آنها افزوده  كلیله و دمنهبوده كه با ترجمج 
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ی موارد درو  در كمال رقّت و احساس آیند،ی بشمار میارسدر زبان ف غناییادب  اغراض نیتربرجستهكه از 
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 ایعتاریخی آن دسته از آثاری كه دارای بُعد ادبی نیز هستند، بدلیل آنکه نویسنددان آنها اغلب شاهد فج

ند. اها را در خود دنجاندهاند، بیشترین سودوارهاند و پیوسته از مرگ، كشتار و ویرانی سخن دفتهتاریخی بوده

ویسان نبه دیگر سودوارهخاقانی نسبتدر كالم  ،و دور از انتظار هنجارنابه مفرط، ماتما واكنشااز نظر كاركرد نیز 

 یو یزودرنج شود، دهیسنج سنددانینو گرید انتظاراو ماتم هنجاربه ،افتهیریتأخ واكنشا با ادر كهامد دارد بس
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Persian writers posed emotional phrases in their 
works, mentioned elegiac words about deceased people, objects, animals, and lost 
time that we tended to call "prosaic elegies". These rueful and emotional writings 
are some kinds of elegy or mourning-anthem, which were used cohesively and 
coherently, and sometimes interruptedly or uninterruptedly among prose texts. It 
has not been dealt with in a perfect analysis until now. In this study, attempt has 
been made to introduce different kinds of elegies by giving specific definitions of 
elegies in the most important texts of Persian prose texts and expressing content 
aspects and stylistics of these elegies. Description and analysis of types of elegies in 
the realm of statistics, functions and minor subcategoies are investigated. 
METHODOLOGY: The research method in this article is based on data collection and 
content analysis and with library tools. 
FINDINGS: The elegies are worthy to be discussed from different aspects such as 
artistic structure, aesthetics, style and form. Stylistically, since elegies are the 
manifestation of emotions and feelings, except in technical prose and eloquent style, 
even poets and writers who were known for their difficult language and specific 
style, tended to apply easy language and expressions in their elegies and in most of 
these elegies, dealing with complaints was a common way which began by Kelile and 
Demneh translationin withan eloquent prose. Then it was developed in Al-Tavassol-
elal-Tarassol and finally it reached its perf2021ection in Nafsat-Al-Masdour by 
Zeidari Nasvi. 
CONCLUSION:  Persian literary texts are full of elegies whose writers could hardly 
cope with the calamities and they were always in conflict with them and they have 
lamented and complained of pain and regret. These elegies, which are considered to 
be the most prominent elegies in Persian literature, are full of tenderness and 
emotion, and in some cases in artificial and compelling prose texts, they are full of 
relatively difficult combinations, meanings and various allusions. Among historical 
texts, those which have a literary dimension, most of elegies are included because 
the writers had witnessed the historical catastrophies and they had always talked 
about death, murder, and destruction. From functional point of view, the reaction 
against excessive, abnormal and unexpected mournings are found frequently in 
Khāqāni’s words. If it is measured by a delayed and normal reaction and waiting for 
mourning compared to other writers, his irritability will be more visible. 
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 مقدمه

رند. انگیزند و بر او تأثیر میگذاانسان در طول زنددی با اتّفاقات بسیاری روبرو میشود كه داه احساسات او را برمی

ناپذیر بشری، مسئلج مرگ و چگونگی رویارویی با آن است كه این برخورد برای هر كسی یکی از این امور اجتناب

 ،رش آنبا پذیلی زمانی وینگارد؛ آن را نادیده ب ،از این پدیدهخود  کاربا ان آدمی داه تالش كردهمتفاوت بوده است. 

هی درخور تأمّل است و متناسب با در این میان، نگاه شاعران و نویسنددان به آن، نگا .است تسلیم زده دم از

سازیها و نوع مخاطب نیز دونادون ها، نوع تصویرهای بیان، زبان، دیدداههای شعری و نوع ادبی متون، شیوهدوره

میمیّت از صشک و عاری خ ایمرثیه اند،له نگاه كردهئمساین آنجا كه از سر وظیفه به نویسنددان و شعرا  .میباشد

، از صمیم سروسامانیهای خود پس از مرگ عزیزی یا فقدان چیز باارزشیبی و ولی آنجا كه از دردها اند،م زدهرا رق

او را جهت  جندیشا حتّی و میگذارد تأثیر مخاطب بر رفتار و مینشیند دل بر قرنها پس از اند،سرداده ناله دل

داه  کهدرفته است؛ چنانزنددی بشری را نشانه های دونادون جنبه ،نوع ادبی این ۀابعاد دسترداز سویی  .دبخشمی

داه  ،پرداختهشخصی  ایای به سودوارهنویسنده آنجا كه .با اندیشه و دیدداه فرد زمانی و با دل و جان سروكار دارد

ا هفقدان و دردهای بشری باآنجا كه  و نشاندمخاطب می جان دل و حسرت آن را برداغ كه بخشیده است  ثراچنان 

 سی. همچنین با برروجودی شخص را به چالش میکشد جفلسفی و فلسف جاندیش ،فراتر از دل و جان ،هستیمروبرو 

هرف  هایمیتوان به الیه اثان در رنویسندد و شاعران هایدیدداه و تصویرسازی نوع زبان، كلمات، دزینش شیوۀ

 وبررسی همین شباهتها  ب ردازند،ژوهش پاین  هتا ب هآن داشت را بر نگارنددانآنچه  ؛ لذادست یافت این متون

ه ب كرد.ن رهنمو بهتر یرا بسوی شناخت ادبی ن متونااین موضوع بتوان ذهن مخاطب شتا با پژوه ستتفاوتها

های ودوارهس شناسی، مضمونی و سبکساختاریو تحلیل بررسی  اب میکوشنداین پژوهش همین سبب نویسنددان 

 ،این نوع ادبی را در متون نثر جهای بدیع و ناشناختجنبه، آنها انواع و هاسودوارهاین  از خای تعریفی ضمن، ورثمن

تنها این زیردونج ادب غنایی، محدود به نثر بندی محتوایی آن، نهالبتّه در تعریف سوگ و تقسیم .ندنتر سازنمایا

وایی های منثور، به تحلیل محتسودوارهنشده بلکه بر آن شدند تا در این مقاله، در ضمن اثبات نوعی مرثیه، به نام 

 و مضمونی آنها نیز پرداخته شود.

 

 سابقۀ پژوهش

سرودها بررسی شده، پژوهشهای زیادی در موضوع مراثی ها یا سوگمرثیه شده در زمینجتا آنجا كه آثار نوشته

كارشناسی ارشد، آن هم در سطح چهار  نامجهای منثور جز در یک پایانمنظوم انجام درفته، ولی درمورد سودواره

این  كه درعلمی پژوهش به آثاری  است؛ لذا در اینجا بنا بر روشهایكتاب تاریخی، پژوهش خاصّی صورت نگرفته 

 زمینه پرداخته شده، به ترتیب اهمّیّت و بطور خالصه اشاره میشود:

خ ها در چهار كتاب تاریبندی سودوارهلیل و طبقهبررسی، تح»ی با عنوان انامهمصطفی اسالمی سنجبد، در پایان

ندی آنها به بها و دسته، به تحلیل ساختاری سودواره«المصدور و التوسّل الی الترسّلبیهقی، تاریخ جهانگشا، نفثه

 های مربوط به افراد را استخراج كرده و آنها را از نظر مخاطب بررسیدو نوع پیوسته و دسسته پرداخته و سودواره

-هاست، فقط بعنوان یکی از پیشینهشناسی سودوارهكرده است، ولی ازآنجاكه پژوهش ما بررسی مضمونی و سبک

كلّی از  مراثی منظوم را به سه دستج  شعر و ادب فارسیپژوهش به آن اشاره میگردد. مؤتمن در كتاب های این 

ت. زمینه با ایشان اسفضل تقدّم در این  جمله رثای تشریفاتی، شخصی یا خانواددی و مذهبی تقسیم كرده كه

ی، كرده كه عبارتند از مراثی دربارنوع كلّی تقسیمای آنها را به شش بندی درونمایهنصراهلل امامی، در یک تقسیم
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( كه ادرچه به 34سرایی در ادبیّات فارسی، امامی: ی شخصی، مذهبی، اجتماعی، فلسفی و داستانی )ر.ک: مرثیّه

بندی جامع و مانعی هم ای نگردیده، با استداللی منطقی، مدّعی دستههای علما و عرفا اشارهجمله مرثیهمواردی از 

 بخشكرمانی، مراثی را به سه است. همچنین افسریو درا پژوهش را به روی پژوهنددان آتی باز دذاشته  نشده

-یسرایی در ایران، افسرگرشی به مرثیّه)نتشریفاتی و رسمی، شخصی و خانواددی و مذهبی تقسیم كرده  ۀعمد

است. ( به مراثی داستانی نیز اشاره نموده 35كتاب )پاورقی: ی ( و در جلد اول از همین49: ی 6كرمانی، ج

( مراثی را به چهار قسم كلّی از جمله رثای تشریفاتی 476- 495)صص انواع شعر فارسیرستگار فسایی در كتاب 

ولی در ادامج تحلیلهای  دوستان و شاعران دیگر و مذهبی تقسیم كرده، ۀو رسمی، شخصی و خانواددی، شعرا دربار

میهنی  هایوارهتعداد، میتوان سوداست كه البتّه بر این خود از مراثی فلسفی، اجتماعی و مراثی داستانی نام برده 

رفتن اشیای درانبها، طبیعت و... را افزود. علی بازوند نیز  هایی در خرابی شهرها، مرگ حیوانات، ازدستو سودواره

 بصورت شتابزده و دذرا به« صفوی سرودهای داستانی تا پایان دورۀنقد و تحلیل سوگ»ای با عنوان نامهدر پایان

ده مقاله، تالش شاست؛ لذا در این های منثور نکرده به سودوارهای ه، ولی اشارههای داستانی پرداختتحلیل مرثیه

شتم از آغاز تا قرن ه های منثور در كتب برجستج نثر فارسیبا رویکردی متفاوت، ساختار هنری و مضمونی سودواره

 بررسی و تحلیل شود. .ق هی

 

 بحث و بررسی
ب اند كه بنیاد اغلنظران در باب مرثیه، تعاریف مختلفی آوردهو صاحب بودهمرثیه از دیرباز در ادب فارسی مطرح 

العابدین مؤتمن، تعریف جامعتری میان بنظر میرسد زینآنها بر بیان اندوه همراه با عواطف و احساسات است؛ از این 

دذشتگان و تعزیت یاران و مرثیه یا رثا در اصطالح به اشعاری اطالق میشود كه در ماتم »از مرثیه ارائه كرده: 

اطهار مخصوصاً سیّدالشّهدا و دیگر شهیدان  بازمانددان و اظهار تأسّف بر مرگ پادشاهان و بزردان و ذكر مصائب ائمّج

دادن واقعه و تعظیم مصیبت و نشانكربال و ذكر مناقب، مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شخص متوّفی و بزرگ

)شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ی « قبیل سروده شده باشندو سکون و معانی دیگر از این زددان به صبر دعوت ماتم

 دروغ، شعراست )شعر بیحبسیّات هم از نوع ادبی مرثیه بشمار آمدهنقاب، دروغ، شعر بیشعر بی(. در كتاب 94

ها سروده، نوعی رابخانهاشعاری را كه حافظ در موضوع بستن ش شعرالعجم،(. همچنین 455كوب: ی نقاب، زرّینبی

« ها میباشدآور بستن شرابخانهبسیار حزن است كه آن مرثیهدر دیوان خواجه، غزلی : »استمرثیه، شمرده 

( ولی در این تعاریف، اصطالح مرثیه فقط برای شعر بکار رفته و نامی از 444: ی 6)شعرالعجم، شبلی نعمانی، ج

(، رستگار 65447: ی 44مرثیه )لغتنامه، دهخدا، جذیل واهۀ  گری نیز دهخدا دراست. تعاریف دینثر به میان نیامده 

ای با عنوان ( و مقاله49)یسرایی در ادبیات فارسی مرثیه( و امامی در كتاب 476)یانواع شعر فارسی فسایی در 

میان، در اند. در این دانستهاند كه اغلب، مرثیه را شامل شعر ( ارائه كرده41)ی (1)«سراییای در باب مرثیهمقدّمه»

نوشتاری ادبی در سوگ كسی یا چیزی كه در »در تعریف مرثیه آمده:  تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسیكتاب 

فی های عاطعاطفی آنها اندوه شدید و دزاره با یکدیگر قرار میگیرند؛ زمینج آن، امری واقعی و امر آرمانی در تقابل

( 344)تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی، زرقانی: ی « اندخود درفته یثیّت هنری بهبخش است كه حتسلّی

. شمیسا نیز استدفت كه نویسنده، آن را شامل نثر هم دانسته میتوان "نوشتار ادبی"كه با توجّه به كاربرد تركیب 

دبی، )انواع ا« نیز قطعات رثایی دیده میشود مرثیه معموالً منظوم است، امّا داهی در نثر»كرده: نکته اشارهبه این 

عالوه بر نظم در ادب فارسی، مرثیّه »به این نکته شاره كرده كه « مرثیّه»(. سیما داد ذیل مدخل 639شمیسا: ی 
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ای از مراثی منثور در ( و به وجود نمونه134)فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ی « به نثر هم مسبوق به سابقه است

 بسنده كرده است. الترسّل التوسّل الی

ل های دونادونی قابها دربرمیگیرند كه از جنبهاز سویی بخش قابل توّجهی از آثار منثور ادب فارسی را سودواره

های ادبی، بسیار مؤثّر باشد؛ یعنی بررسی هستند و پرداختن به این نوع ادبی میتواند در شناخت متون و دونه

شناسی و روانشناسی سودمندی نیز اطّالعات تاریخی، فلسفی، جامعه ادبی، دربردارندۀ بر ارزشهایها افزونسودواره

نظرانی كه شعر را براساس اغراض آن براین كاركردها، از نظر ماهیّت نیز برخی ادبا، بویژه صاحبهستند. عالوه

 ای عاطفیاست و از زمینهاندیشه داه احساس و اند؛ زیرا جلوهاند، رثا را در شمار ادب غنایی دانستهتقسیم كرده

ه اند. اینان از مرثی، بلکه آن را تابع مدح دانستهای نیز رثا را فنّ مستقلّی محسوب نکردهبرخوردار میباشد. عدّه

شاعر مکتسب، مدحی رسمی را در حضور امیری انشاد میکند. نصراهلل امامی  اند كه دویی یکدفتهای سخنبگونه

را دارد كه قدّامه دارد و معتقد است بین مدح و رثا  رثا همان عقیده رشیق دربارۀابن »مینویسد:  زمینهدر این 

رایی در س)مرثیه« است دالّ بر این معنا كه شخص موردنظر دردذشته استای تفاوتی نیست؛ جز آنکه در رثا نشانه

در نوع ادبی مدح، پژوهنددان استداللهایی ها (. در بحث چراییا شمردنا سودواره41ادبیات فارسی، امامی: ی 

د آورده: موردر این « ساختار مراثی فارسی» اند؛ صاحب مقالجمضمونی آنها را درنظر درفته اند كه بیشتر جنبجآورده

 هر نحو ممکن در دل و ذهن آنان جایی داشت؛ یعنی شخصیشاعران معموالً برای كسی مرثیه میسرودند كه به »

و مرثیه دفته میشد، دارای جایگاه و ارزشی بود كه شاعران را وادار به سرودن مرثیه برای وی میکرد؛ به كه برای ا

 (.34)ساختار مراثی فارسی، امرایی: ی « دفت مراثی نوعی مدح و ستایش برای مرده بودندهمین خاطر میتوان 

ای هنوع ادبی را از جنبهدیدداه سنّتی، این  دونج ادبی و متفاوت بااز طرفی، نگاه امروزی به مرثیه بعنوان یک 

ات را بدلیل آنکه مبیّن احساس امروزه ادیبان آن»اند: دفتهزمینه است؛ چنانکه در این  دونادون قابل بررسی كرده

ا جدایی رث (. البتّه اندیشج66)همان: ی « آورندهای ادبیّات غنایی بشمار میو عواطف دوینده است، از زیردونه

شده از چندانی ندارد. به هر روی و با درنظر درفتن توضیحات ارائه نوع ادبی و متمایز از مدح، پیشینج بعنوان یک

ها از نوع ادب غناییند و درفت كه سودواره ها، میتوان چنین نتیجهسودواره و بحث درونمایه و هویّت سودواره

ه هایی كهستند: یکی سودواره یث در دو بُعد كلّی قابل طرحح عنصر اصلی آنها، احساس و عاطفه است و از این

كه محرّک آنها عوامل غیراحساسی است. افزودنی  هاییمحرّک آنها غلیان روحی و عاطفی است و دیگر، سودواره

تاریخ ها در متون نثر از نظر حجم و كمیّت، ساختاری یکسان ندارند؛ بعنوان مثال در ترجمج است كه سودواره
-ها، با یک سودوارۀ مستقلّ، بسیار مفصّل و با محتوایی چندینبودن بسیاری از سودوارهدر ضمن دسسته  ینییم

داه  ،تاریخ جهانگشاو  المصدورنفثه، توسّل الی التّرسّلخاقانی،  منشآتای مواجه هستیم ولی در آثاری چون صفحه

ز نظر ا میشویم و داه بسیار دسسته و مختصر هستند.ای روبرو صفحههایی مفصّل در حدود دو یا سهبا سودواره

ونی ها وجوه دونادبالغت نیز بسته به هنر و توان نویسنددی مؤلّفان این متون و اغراض آنان از نوشتن، سودواره

 است.تأثیر نبوده دارند كه عالوه بر نوع سودواره و سبک نویسنددی، سیر تطوّر نثر فارسی نیز بی
 زمین نیز از دوران یونان باستاندر ادب مغرب»كه غالمحسین یوسفی آورده:  نوع ادبی، آنگونهاین  درمورد پیشینج

كه در سودواری و زاری و بیان اندوه به معنی شعری  elegeiaاند و اصطالح و روم قدیم از اینگونه اشعار دفته

 میشد. این رثا در وزن خاصّی سروده ( برای آن بکار میرفت و حتّی17)چشمج روشن، یوسفی: ی « معروف بوده

هایی در مرگ ایرج و سیاوش سرودای غنی برخوردار است و به دوران باستان و سوگنوع ادبی در ایران، از پیشینه

ای همانده است. از سودوارهاست كه از متون پهلوی اشکانی برجای هاییسرودهاز سوگیکی « رثای مرزكو»میرسد و 
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مانده كه درمورد منظوم یا منثور بودنشان اختالف نظرهایی هست. شماری برجای باستان، موارد انگشت دورۀ

ان محتمل است كه زرتشتی»آمده: سرایی در ادبیات فارسی مرثیه باستان، در كتاب درمورد دالیل عدم مرثیه در دورۀ

اده د اند، كمتر به مرثیه درایش نشاند میکردهای كامالً منتظره و طبیعی برخورازآنجاكه با مرگ بصورت پدیده

(. در بیان علّت اندكی و یا نبودن مرثیه در آیین زرتشتی، 64سرایی در ادبیات فارسی، امامی: ی )مرثیه« باشند

در دین زرتشتی، عزاداری و سودواری بموجب روایات متواتر و متون و آیات »مینویسد:  آیین مغانهاشم رضی در 

بر دالیل مذكور، (. باید افزود كه عالوه447)آیین مغان، رضی:  ی« منع شده و كرداری اهریمنی استاوستایی، 

انستن د برپایی جشنهای بیشمار جهت شادی روان مرددان و پرهیز از دریه برای مرده، خود دلیلی دیگر بر ناستوده

تا در اوس»آورده: زمینه، مؤلّفی دیگر  همین سوگ و اندكیا رثا در دورۀ ساسانی و تأكید بر واقعیّت مرگ است. در

-و كتب دینی زرتشتیان، یکی از دناهان بزرگ، دریه برای مرده است كه در شمار بزردترین دناهان چون پیمان

، )اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان« پرستی، زنا، قتل نفس و... قرار میگیردشکنی، دروغگویی، جادودری، بت

سرایی در نامهسنّت سوگ»آورده: نیز « سرایی در شعر فارسیكهنترین مرثیه»(. صاحب مقالج 417رضایی: ی 

ای داشته و از داستانهای ملّی و اساطیری باستان، سرچشمه فرهنگ ایرانی مردم خراسان و ماوراءالنهر هم سابقه

له مواردی كه در اغلب متون به آنها (. از جم44سرایی در شعر فارسی، محمّدی: ی )كهنترین مرثیّه« استدرفته 

در مرو و بخارا »زمینه آمده: در این  تاریخ بخارااشاره شده، رثای باربد در مرگ شبدیز و سوگ سیاوش است. در 

 سرودهاهای عجیب است و مطربان، آن سوگ سیاوشان بر سر زبانها بود و اهل بخارا را بر كشتن سیاوش، سروده

ضمن اشاره به رسوم سوگ مردم سُغد و  آثارالباقیه(. در 65)تاریخ بخارا، نَرشَخی: ی« را كین سیاوش دویند

میکنند و بر آنان نوحه اهل سغد بر مرددان خود دریه »آن با سودواری در ایران، در پیشینج سوگ آمده:  مقایسج

نیان در فرورددان به همین میزنند و روی خود را میخراشند و برای مرددان طعام و شراب میبرند؛ چنانکه ایرا

 (.343)آثارالباقیه، بیرونی: ی « طریق رفتار مینمایند

 های نسبتاً موفّقیهای سرایش شعر سودند، ولی نمونههای عهد سامانی و غزنوی با آنکه نخستین تجربهمرثیه

ث این امر، خود باع كردن اندوه درونی، بیشتر از تشبیهات محسوس استفاده شده وهستند كه در آنها برای عینی

استفاده است. در عصر سلجوقی و خوارزمشاهی، ساددی زبان و حضور فعّال عنصر عاطفه و احساس در آنها شده 

ها دشته و از طرفی مضامینی چون پرداختن به مسائل فکری و فلسفی، از صور خیال، باعث دشواری زبان مرثیه

مین مضا شده كه دویا اینهای دورۀ پیش افزوده مرگ، ناپایداری دنیا، تقدیر، جبردرایی و... بر درونمایه مسئلج

 نوع ادبی در عصر صفوی بشدّتاند. این درفتههای صوفیانه و عرفانی شکلمذهبی و اندیشه تحت تأثیر باورهای

زده است؛ البتّه آنچه در این دوره بیشتر بچشم  رواج، دامنرواج یافته و سیاست مذهبی شاهان صفوی بر این 

ت؛ اسای متفاوتتر از دذشته مطرح شده هاست. سوگ در عصر مشروطه بگونههای متنوّع سودوارهآید، درونمایهمی

در شعر دورۀ مشروطه »كرد؛ زیرا اشاره« معکوس»یا « های منفیسرودسوگ»سرودها میتوان به سوگاین  از جملج

ت. اس ای سروده میشد كه در آنها به نکوهش فرد متوفّا پرداخته شدهدربار خارج شده بود، مراثی ه از سلطجكه تاز

از این، موجبات آزار و اندوه مردم را فراهم میکردند و شاعر در چنین  اینها حاكمان و عامالنی بودند كه پیش

ی مراثی را مراثی منفی یا مراثمی رداخت. شاید بتوان این  ای به بیان اعمال ناشایست آنها و مذمّت فرد متوفّامرثیه

نوع، از قدیم در میان نویسنددان  (. افزودنی است كه این34)ساختار مراثی فارسی، امرایی: ی « معکوس نامید

ر د خوزستانای معکوس یا منفی در هجو والی در سودواره الصّدورراحه شناخته میشده و بکار میرفته است. مؤلّف 

همّت القتال برخواندند و چه دوناهلل المؤمنینبه ضربت عزرائیل، جهانیان بیاسودند و كفی»دورۀ خود آورده: 
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چون به پادشاهی عالم، سیر نشد، به غصب اموال و زنان، رغبت نماید كه پادشاهی بود كه به مال ایتام و سیم بیوه

های پهلوانان، استادان، قهرمانان اره( بعالوه، سودو396سرور: ی الصدور و آیه ال)راحه« ضیاع ایتام هم سیر نشود

 های قبل نیز افزوده شده است.های دورهملّی و ورزشی، هنرمندان و طبقج علمی، بر موضوعات سودواره

 

 انواع سوگواره از نظر مضمون
واعی رفته به انیا شیء ازدستها را براساس ارتباط سراینده با شخص دردذشته نظران و پژوهشگران، مرثیهصاحب 

ای و با توجّه به مضامین متنوّع سودوارهای موجود در پیشینه پژوهش بنا بر چنیناند، امّا در این هتقسیم كرد

 :بندی كردمتون منثور میتوان آنها را  براساس درونمایه به صورت زیر تقسیم

بیشتر ازآنا نویسنددان درباری است و درواقع اغلب در  هانوع سودواره این های درباری )تشریفاتی(:سوگواره

وارد اند، در بیشتر ماند و چون برحسب وظیفه نوشته میشدهمدح ممدوحانی هستند كه مورد عنایت نویسنده بوده

ها چون اندوه در هرفای وجود نویسنده، تأثیر نوع سودوارهخشک و پرتکلّفند؛ دذشته از مواردی اندک، در این 

 رجستجهای باز نمونهها چندان قوی نیست. یکی اند، بار عاطفی واههشته و تنها از سر وظیفه و مسئولیّت بودهنگذا

، سوز كالم نویسنده خاقانی بر مرگ منوچهر شروانشاه است كه با وجود نوع درباری های درباری، سودوارۀسودواره

ای شخصی و خانواددی در مرگ فرزند خویش، سودوارهخود، نخست در منشآت را در آن شاهد هستیم. وی در 

سروانا آفتاب خ»سرایی میکند و س س به سوگ خاقان اعظم مینشیند و این مصائب را با هم مقایسه میکند: نوحه

كرده، كسوف هالک پذیرفت؛ در تنگنای مغرب خاک رفت. ماتم پیشین در جنب ماتم پسین، ناچیز نمود. كسوف

ی بدل دشت. دفتی كه آسمانا دولت چون زمین از دَوَران بازماند. زمینا مُلکت چون آسمان قیامت صغری به كبر

ساكنان خاک و آب، طوفان آبی و آتشی سر بر زد. خاک از باد چون آب از آتش به  در اضطراب افتاد. از دل و دیدۀ

 ک طرف، نمایش سلطج(. از ی444-446)منشآت، خاقانی: صص « جوش آمد و چون آتش از آب به فریاد آمد

خاقانی بر سخن در این عبارات بخوبی نمایان است و از طرف دیگر، بنابر نظر برخی از ادیبان كه سودواره را نوعی 

ت؛ اسبخوبی رعایت شده اند، غلوّ كردن در صفات ممدوح، یکی از شروط مدح است كه در این سودوارهمدح دانسته

سزای هركس بشناس و مدح چون دویی، »ین شعر و شاعری و شیوۀ مدح آورده: ، در آیقابوسنامهكه صاحب  آنگونه

 (.445-444)قابوسنامه: صص « كه هركس را چه باید دفتنقدر ممدوح بدان... بدان 

اریخ تدر كتاب  -درباری در ادب پارسی است كه میتوان دفت در نوع خود مفصّلترین سودوارۀ-دیگری  سودوارۀ
ناصرالدّین آمده است. این سودواره تمام ویژدیهای یک مرثیه را داراست نی در رثای امیر نصربن جرفادقااز  یمینی

باید حاالت درونی و رفتارهای »و نوعی آشکارسازی صناعت در آن دیده میشود؛ یعنی در این شیوه نویسنده: 

ک شخصیّت به قلم آورَد كه همگی درپی و طوالنی از یک سوهه یا یها و توصیفات پیبیرونی فراوانی را در جمله

-(. جرفادقانی نیز از شگرد طوالنی53)نقد ادبی، تسلیمی: ی « ماجرا در لحظه یا لحظاتی كوتاه، رخ داده باشداین 

ی ، دوییک ارچه سودوارۀسازی و كُندسازی رفتارها در پرداختن به سوگ، بخوبی بهره درفته است. وی در این 

رفادقانی است. جبزند و الحق كه موفّق عمل كرده ای منثور را رقم از قصاید رثایی، مرثیهری قصد داشته با تأثیرپذی

كه رهس رش را نه از ذهاب، اثر است و نه از  واحیرتا از حالت سفری»خود آورده:  در مقدّمه با فضاسازی در مرثیج

راری ممکّن و نه در دیده، غَراری متصوّر! بلی و كه درفتارش را نه در دل، قایاب، خبر! واطاقتا از حسرت متواتری 

و ترجیح  از مقایسه(. پس 195)ترجمج تاریخ یمینی، جرفادقانی: ی « كه بازدشت نداردسفری است  حقّا آن

صاید كه یادآور ق ممدوح بر دیگران، به بیان اندوه خویش از فقدان فردی بزرگ با زبانی صمیمی می ردازد؛ آنگونه
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ها ِّنّا هلل و ِّنّا الیه راجعون، آه از »است: انوری در سوگ سلطان محمود غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی فرخّی و 

درد این شَعوب كه دلهای جهانیان را شُعوبا اندوه و سودواری ساخت و در اكباد موالیان، نقوب احزان و اشجان 

)همان: « ار بنددان و موالیان فروریختبردشاد. نفوس همگنان را در كُربت آمیخت و اشک حسرت بر رخسهمی

است، از نظر بیان اندوه  از سر صدق به ممدوح و زبان نرم و صمیمی و (. این سودواره درچه تشریفاتی 144ی 

دّین النسوی در سوگ سلطان جالل های زیدریحیث شاید تنها سودوارهنظیر است. از این رعایت اصول مرثیه، كم

رسمی  ها، جنبجشناسی نیز هرچند این سودوارهقابل مقایسه باشد. افزودنی است كه از نظر سبکبا این سودواره، 

و فرمایشی دارند و بیشتر از نوع نثر فنّی و مصنوع هستند و در نثر منشیان و مترسّالن دربارها بسامد دارند، ولی 

و سبک ویژه معروف است، به آسانی  ازآنجاكه سخن از عواطف و احساسات است، خاقانی هم كه به دشواری زبان

ای سوزناک را رقم زده است كه از سوز بیان و عواطف ناب او میتوان به زبان و ساددی تعبیرات روی آورده و مرثیّه

 میزان دلبستگی او به ممدوح پی برد.

در رثای  رهدو سودوا های نثر، مقایسهها در سبکدر بحث سنجش میزان صمیمیت یا تکلّف این نوع سودواره

وصف  نویسی، درایش به ترجیحبایسته است؛ زیرا نگاه تاریخ المصدورنفثهو  تاریخ جهانگشاالدّین از سلطان جالل

؛ جوینی شده استهای بدیعی و بیانی، مانع از زبان صمیمی و بیان عاطفی عطاملک آوردن به آرایه بر خبر و روی

كه از دیدۀ سنگ خاره، خون بسته شد و از این حادثه شکسته و دستاز این واقعه، اسالم، دل»برای نمونه: 

 «ای و در هر كنجی از این حالت بر دل خلقان رنجیای دریهمیچکانید، دلهای مؤمنان پریشان و خسته. در هر كلبه

و رقّت عواطف  از سوز بیانبرخاسته  عبارات رثایی جوینی، سودوارۀ(. دربرابر این 135: ی 6)تاریخ جهانگشا، ج

چنان به  المصدورنفثهمیگذارد. صاحب اثر  زیدری نسوی در سوگ سلطان جوان خوارزمشاه، بر دل و جان خواننده

مه هسرایی میکند. در تمام ادب فارسی، این كه دویی عاشقی در سوگ معشوق خود نوحهنشسته  سوگ سلطان

ر دممدوح یا شخص درباری دیگری، كمتر سراغ داریم. وی  دلبستگی ناب را در ذهن و زبان دیگر نویسنددان به

آفتاب بود كه جهان تاریک را روشن »نیز بر آن نهاد، آورده:  "تاریخی سودوارۀ"نام  كه میتوانای مفصّل سودواره

 دردانید؛ پس بساط درنوردید.را سیراب زمین  كرد؛ پس به غروب، محجوب شد. نی سحاب بود كه خشکسال فتنه

المصدور: ه)نفث« شمع مجلس سلطنت بود، برافروخت؛ پس بسوخت. دل بستان شاهی بود، بازخندید؛ پس ب ژمرید

بر تشبیه و تشخیص، برجسته مینماید، تکرار افعال ماضی بویژه فعل اسنادی (. آنچه در این سودواره، عالوه17ی 

 و با مرثیه و ندبه تناسب بیشتری دارد.معانی و مفاهیم را به دذشته برمیگردانَد  است كه همج« بود»

كه اغلب در سوگ  بیانگر اندوه واقعی و عاطفه نابیند هااین نوع سودوارهو خانوادگی:  های شخصیسوگواره

ها وارهبه دیگر سودفرزند، زن و فردی وابسته به خانواده نوشته میشوند. از نظر احساس و صداقت در كالم، نسبت 

تحریک عواطف مخاطب، بسیار مؤثّرند؛ زیرا مقصود از آنها، چیزی غیر از امور مادی و دنیایی است. تر و در پرمایه

شناسی نیز به دلیل پیوند عاطفی نویسنده با فرد دردذشته، معموالً از سر اخالی نوشته میشوند و از نظر زیبایی

بار عاطفی فراوان، استفاده از صور خیال و  صمیمیترند؛ بعنوان مثال، خاقانی در سوگ فرزندش با آوردن كلماتی با

در این مدّت  پُروحشت كه فرزند اعزّ ااكرم، »دیری از ظرفیّت سجع در كالم منثور، چنین نوحه سر داده: بهره

كشیده را به داغ مفارقت، عینی و فَلذّه كبدی، از عالم فنا به عالم بقا رحلت كرد و دل و جان این غمدیدۀ ستمقرّه

افزای الجواهر بود و سبب رفاهیّت خاطر و آسوددی دل، دیدار روحكرد، دیدۀ روشن را به دیدار او كحلمجروح 

 «كه تندباد قضا از برگ و بارش فروریختغمزدای او بود. انیس وحدت و جلیس وحشتم او بود. دریغا آن میوۀ دل

ه نشستعبارت، تصویردر شخصی بسوگ بار در این(. استفاده از جمالت كوتاه حسرت445)منشآت، خاقانی: ی 
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لقا ای را انما، آه  مصیبتزدهامانش نمیدهد تا سخن بگوید. تركیبات فراوان با كسرۀ نقش هق دریهكه هق است

آید. بر این اساس، این عبارات كوتاه بخوبی بیانگر ساختار نحوی نثر خاقانی شروانی میکند كه از جان و دل برمی

اند. همچنین وی كه كمتر میتوانست با مصائب كنار بیاید و سوزناک و زبانی ساده سرداده شده هستند كه با بیانی

 داده است. این نوع واكنشا ماتما مفرط،نالج وامصیبتا سرهای فراوانی، پیوسته با آنها در كشمکش بوده، در سودواره

نتظارا دیگر ا، بهنجار و ماتمادر با واكنشا تأخیریافته میشود كهنابهنجار و دور از انتظار در كالم خاقانی بسیار دیده 

 های خاقانی در منشآتآید. افزودنی است كه سودوارهوی بیشتر بچشم می نویسنددان سنجیده شود، زودرنجی

به مراثی منظوم در دیوان وی، بسیار اندک، كوتاه و دسسته هستند و این نکته درمورد تمام نویسنددانی كه نسبت

 اند، صدق میکند.های منثور نیز پرداختهدارای دیوان شعر هستند و به سودواره

ی های آوایفلسفی، در عباراتی مسجّع با پاره های مفصّل و آمیخته با سودوارۀبهاءالدّین بغدادی نیز در سودواره

-ت؛ برای نمونه وی در سوگزیادی را رقم زده اس های منثور و پیوستجكوتاه و اشارات تاریخی فراوان، سودواره

دامه خویش، شروع كرده و در ا بودن پدر و توصیف سوزناک مرگ جگردوشجوپناهای نخست با تأكید بر پشتنوشته

د؛ های خاقانی بسیار شباهت داربا بیانی استعاری، بار غنایی كالم را افزوده است. این ساختار سودواره، به سودواره

آمرزیده كه پشت و پناه من بود، پشت به مسند  عدم، بازنهاده و تا آن خدای»آورده: چنانکه نخست در سوگ پدر 

 جروی به دیوار لحد آورده و رفیقان منزل فنا را وداع كرده و به نقاب خاک محتجب شده، كهتر را آبی راست به حلق

 «اند، نجستهام دل بر او نهادهایّام كه ن ۀاست و بادی خوش بر آتشکد كه آن را حلق میخوانند، فرو نشدهدامی 

اطناب به سوگ پسر پرداخته:  (. س س در جمالت وصفی فراوان و به شیوۀ336-333)التوسّل الی التّرسّل: ی 

عین و قوّت  ۀدل و راحت جان و قُرّ ۀطبعا سبکروح كه میوحركت  راستطلعت  موزونخلقت  میمونپسرا محجوب»

 جخلقت و خالص ۀو شقیق تن و شفیق روح و شریک ذات و عدیل نفس و زبدخاطر و لذّت طبع و آسایش سینه 

(. توصیفهای زیاد در 333)همان: ی .« شادمانی و حاصل زنددانی بود...  جعمر و مای ۀحیات و ذخیر ۀوجود و ثمر

اطنابی  اسب دارد.ها تناین سودواره، با آوردن تتابع اضافات یا تركیبهای متوالی فراوان، با شیوۀ اطناب در سودواره

اطی افزاید و ارتبزده میكه منجر به بیان بیشتر حسرت و تألّم ناشی از یک سوگ میشود و بر تسلّی خاطر ماتم

ه كمستقیم با سبک نویسنددی منشیان و دبیران این دوره دارد. آنچه در این سودواره برجسته مینماید، این است 

د زمانه پرداخته كه خو ی فلسفی به نکوهش دنیا و بیدادان سودوارهنویسنده در ضمن سودوارۀ شخصی، با آورد

ور ای و به زیای دارد و از خرد، حصّهو هركه از عقل بهره»خاطر است: ای بقصد تسلّی زدهبیانگر ابراز خشم مصیبت

دنیا ننهد و جهانا دذرنده را چون پای بر تربّثی  جخانفکر، متحلّی باشد و به زینت فطنت متجلّی، دل بر مقام محنت

ندارد، پشت پای زند و داند كه شیون او بر سور بچربد و محنت او بر سرور راجح آید و دلنوازی او در ازای بدسازی 

 (.335)همان: ی « نیفتد و شراب عشرت او خمار عبرت در پی دارد و راحت عاجل او را جراحت آجل براثر باشد

از  اند. یکینشستگان آوردهیی هستند كه نویسنددان از زبان بسوگهای شخصی، آنهاگر از سودوارهنوعی دی

ها و دزینش آنها، كه بُعد هنری واهه است« مادر حسنک در مرگ فرزند»سوزناكترین و مانددارترینا آنها سودوارۀ 

ش میزند. بیهقی از زبان مادر حسنک چنین بر ایجاز و تأثیر سخن بیهقی افزوده و آن را بر دل و جان مخاطب نق

و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم كه دو سه ماه از او این حدیث، نهان داشتند؛ چون »آورده: 

بشنید، جزعی نکرد چنانکه زنان كنند، بلکه بگریست به درد؛ چنانکه حاضران از درد وی خون دریستند. پس 

م بود كه پادشاهی چون محمود، این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود، آن دفت: بزردا مردا كه این پسر

آموزی تحریک عواطف مخاطب، بُعد عبرت برها عالوه(. در این نوع سودواره634: ی 4)تاریخ بیهقی، ج« جهان
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اج و ان علّت روآنها نیز مدّنظر نویسنده بوده است كه چنین مضامینی را در ادب فارسی بوفور میتوان دید. در بی

که شاعران عصر جاهلی برای آن»آمده: سرایی در ادبیّات فارسی مرثیهاینگونه مضامین در مراثی، در كتاب  پیشینج

معنی، توسّع بخشیده باشند، ضمن برشمردن مناقب و صفات مقتول یا متوفّی و تأسّف بر مرگ او، برای  به این

فتن ر رگ، از امثالی پیرامون نابود شدن ملوک دذشته و همچنین ازبیننمودن مسئلج مدادن و طبیعی محترم جلوه

ت اسآوردند و این، شروعی بوده هایی میشدن مظاهر طبیعت، نمونهقلمرو ایشان و محو شدن اقوام مختلف و زایل 

(. 43امامی: ی سرایی در ادبیّات فارسی، )مرثیّه« از عبرت و حکمت، جای خود را در مراثی بازكندهایی تا رده

آموزی، عباراتی حکمی و البتّه دسسته آورده كه در بُعد هنری، كاربرد بیهقی نیز در سوگ حسنک وزیر بقصد عبرت

حسرت و توجّع، بیانگر تأثیرپذیری نویسنده از این واقعه است. وی در بیان بردار كردن حسنک در جمالتی "الف"

علیهم؛ اهللمکر ساخته بودند نیز برفتند، رحمهقوم كه این  او رفت و این»ه: بار و نگاهی نقّادانه و واقعگرا آوردحسرت

ردا میکسو نهادند. احمق همه اسباب منازعت و مکاوحت ازبهر حطام دنیا به ای با بسیار عبرت و اینافسانه و این

 (.635:  ی 4)تاریخ بیهقی ج« كه دل درین جهان بندد كه نعمتی بدهد و زشت بازستانَد

 ، حملججمعی، كشتار دستهای از تاریخ، حوادثی چون سیل، زلزله، بیماریداه در برهههای اجتماعی: سوگواره

كس از تیغ تیز نامالیمات آنها ایمن نبوده است. این عوامل بیگانگان و... رخ داده كه بر همگان تأثیر دذاشته و هیچ

های باری سردهند كه به آنها سودوارهكه مؤلّفان، جمالت حسرتاند و تأثیرات عاطفی آنها منجر به آن شده

تر دستردهعدیها بُاند؛ البتّه شکوائیّهاند و با زبانی انتقادی بیان شدهها دسستهاجتماعی میگویند. اغلب این سودواره

 از منشآتدر كتاب  خاقانی اند؛ چنانکهها با هدف ش کوه سرداده شدهها دارند و در اغلب موارد، سودوارهاز سودواره

 نوحه سردادهای اجتماعی، چنین درفته و در سودوارهمهریهای زمانه، بسیار ش کوه نموده و از زبانی تند بهره بی

ژاد... خصالا ددنهاد  بدنمقالا َسبُعینسبا سابعیلقبا وحشیهاست از دست مشتی حشویسینه، سفینج غصّه»است: 

را خاطصفات، لفیفخلف  جلف، نحسا نجسا بلید  پلید، مرتد  مَرید، معتل ذات  ناقص جنسادیگر، ناجنس. قومی

های (. در سودواره443)منشآت، خاقانی: ی « باطن؛ چون حرف ترخیم، سقط؛ چون الف وصل، دمناماجوف

ت در ودن، كاربرد عبارابودن با تلقّیهای متفاوت و داه مسئولیّت پاسخگو باجتماعی بدلیل بُعد انتقادی و مواجه 

ه در ك معنای مجازی و بکاردیری صور خیال بویژه بار كنایی عبارات بسامد دارد؛ البتّه این نکته در كار شاعرانی

ر ها از نظهای شخصی و خانواددی، در این نوع سودوارهاند، آشکارتر است. برخالف سودوارهدبیری دستی داشته

ن رو به دشواری و تعبیرات پیچیده دارد و آمیختگی بیشتر زبان فارسی با ساختار نویساشناسی، زبان سودوارهسبک

 های لفظی و معنوی، بر این دشواری و پیچیددی دامن زده است.صرفی و نحوی زبان عربی و توجّه به آرایه

 به شگفت به دیگران دارند و از فقدان هرچیزیهستند كه احساسی عمیقتر  در میان تماشادران مرگ، كسانی

 آیند، تأثیردذارند.ها چون از دل برمینوع سودوارهآیند و تأثّر خود را بیان میکنند. این می

 شهرهای آباد است. رفتجاند، یکی نیز سوگ بر شُکوه ازدستهایی كه مؤلّفان در متون خود آوردهاز جمله سودواره 

هایی كه نویسنددان بر خرابی شهرهای بزرگ به رتها و نالهزمینه نیز با دو نوع سودواره مواجهیم: یکی حسدر این 

مهریها توجّهیها و بیهایی كه بر اوضاع پریشان شهرها بر اثر بیاند و دیگر، سودوارهدست بیگانگان متجاوز سرداده

 :سرداده آن، اینچنین نوحه حالی شهر شروان و فقدان جالل دذشتجای بر پریشاناند. خاقانی در سودوارهآورده

درین وقت، احوال شروان از تراقی با تراجع افتاده است و از ذُروه با حضی  و از شرف با وبال آمد. همج معالی، »

ار و كننمودست؛ چه،  "كَسَرابٍ بقیعهٍ"بقعه الّا  كس را آب ایناست. هیچ عالی، صفصاف شدهسفساف و همج درجه

سر خیانت، شراسره جخانخزی جخماری، خزان جرعناروی راعنادوی، خمیرمایمملکت با دست مشتی كدخدایی این 
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ها بدون جمالت نیز باوجود اینکه بارها به ویرانی شهرها و دیه تاریخ بیهق(. در 354)همان: ی « است افتاده

 الخارجی آذرکبن سبزوار به دست حمزه« ششتمد»شده، ولی در بیان ویرانی دیه ای اشاره حسرتبار سودواره

و تقدیر ایزدی چنین است كه در دنیا هر اوّلی به آخری بازبسته است و هر عمارتی به خرابی پیوسته و هر : »آمده

ها از نظر نوع سودواره(. این 15)تاریخ بیهق: ی « اندكه در عالم بوَد، رقم فنا و زوال بر ناصیج او كشیدهنظامی 

 اند.آمده و دسسته در میان متنساختار، اغلب بصورت عبارات كوتاه 

دیگری از این نوع ادبی، آنهایی هستند كه نویسنددان از شدّت جَزع، به قصد بزردنمایی عمق فاجعه با  شیوۀ

ر د المصدور نفثهاند. صاحب را رقم زده« معکوسسودوارۀ »تهکمیّه و بیان طنزآمیز، نوعی  دیری از استعارۀبهره

كه -آباد خوی چهارروزه راه تا مقصد خراب»با طنزی تلخ و جانکاه آورده:  "خوی"ای شهر ای بر خرابیهسودواره

معماران تاتار بتازدی بنا نهاده بودند و د ل آن را تا بیشتر پاید، به خون دل سرشته و اساس آن تا بسیار مانَد، بر 

و در  تاریخ جهانگشادر  نوع سودوارهاین  (.43)همان: ی « در هر مرحله هزار فریاد و ناله میکردم -استخوان نهاده

 چون نیشابور، بخارا، سمرقند و... بسامد باالیی دارد.شهرهایی سوگ فرهنگ

كه شخصی نه در مرگ معنی این  نوعند؛ بههای منثور از این ای از سودوارهبخش عمدههای فلسفی: سوگواره

نوع كسی بلکه در نبودن ارزشها، فقدان شادكامیها، زوال مجدها، دذشت ایّام جوانی و... نوحه سرمیدهد. این 

ذیرفتن پاند. درواقع یادكرد دذشته و عبرت با حیرت و حسرت بیان شده انتقادی توام ها بیشتر با لحنیسودواره

های فلسفی، بسیار دسترده است و سودواره توصیف، مقولجهاست. با این از آن، مضمون اصلی این نوع سودواره

ارزش از نظر دادن هر چیز بافقدان و ازدست »هاست؛ زیرا ترین نوع سودوارهنوع، دستردهكه این دفت میتوان

 (.16)انسان و مرگ، معتمدی: ی « روحی، موجب افسرددی یا سوگ میشود

 ی منثور فلسفی، حسرت نویسنددان بر پیری و پیران زمانه است كه به بیحرمتی نسلهادیگر از سودواره جلوۀ

ار ها بسودواره اند، ایناند. ازآنجاكه اغلب نویسنددان، خود شاهد اینگونه هنجارشکنیها بودهجوان، دچار دشته

ای ف این كتاب دوید كه بقایمصنّ»آمیز آورده: حالی ش کوهعاطفی بسیار غنی دارند؛ بعنوان مثال بیهقی در حسب

اند بر جامج نودوخته و میوۀ دل و كُندزبانند و پیران علما در میان جوانان، چون خرقج كهنهافاضل روزدار، شکسته

پیری، سرنوشت مسلّم : »چشمج روشن نویسندۀ (. به تعبیر694)تاریخ بیهقی: ی « خشک در میان میوۀ تر، نهاده

همسفرا "المثل انگلیسی با این صورت رسیدن به این مرحله از عمر، نادزیر بنا بر ضربهمگان است و هركسی در 

، آسوده باشد و ( و كدام پیر را میتوان یافت كه از یاد دذشته64)چشمج روشن، یوسفی: ی « همراه میشود "بد

و من پیر »ویش آورده: نیز در حسرت عمر هدررفتج خ دارابنامهحسرت ایّام خوش زنددی خویش را نخورد؟! مؤلّف 

شدم و آفتاب عمر من، پس دیوار شده و مرا با چنین چیزها كاری نیست؛ من به عذر كردارهای خویش مشغولم 

 های زیادی به شکوائیّه(. خاقانی نیز در سودواره61: ی 6)دارابنامه، طرسوسی، ج« كه چرا نخواندم یزدان را عزّوجل

از هرفای  كوتاه و متضاد با حسرتی برخاستهعباراتی در مذمّت دهر با جمالتی و در از روزدار و اهل آن پرداخته

مزاج دهر، چنین است؛ با ابونصركندری چه دست عمل نمود كه با ابونصر كندرای »وجود چنین آورده است: 

ان خرزی هم دام آورده كه با خسیس ابوالخبیثكندورفروش بوده، همان نماید. با رئیس ابوالطیّب باخرزی چه پای

)منشآت، خاقانی: ی « آورَد. پیشا آسیبا صواعق حادثات، چه بنگه موری و چه تخت  هواپیمای سلیمانیپیش 

45.) 

 الشهستند كه نویسنددان آنها ت ها در مقدّمج متونینوع سودوارهالبتّه ذكر این نکته ضروری است كه بیشتر این 

. ها بسیار قوی استاین دست از سودواره ویش ب ردازند؛ لذا بُعد شکوائیجاند به شرح اوضاع روزدار و احوال خكرده
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اند و معموالً از سوز و صداقت در كالم رفته داشتههایی كه افراد در بیانا حالا خوشا ازدستافزون بر این، سودواره

ناخن و لب از تب، : »سرایی كردهحالی چنین نوحهنوع محسوب میگردند. خاقانی در حسببرخوردارند، از این 

تر شده. داه از نازكتر دستی چون بادانجیری بشکستمی و داه مانده؛ پردار حیات از قافیج بنفشه، تنگرنگ بنفشه

(. البتّه باید دفت نوعی حیرت فلسفی بر اینگونه 454)همان: ی « از خوشتر بادی چون بیدانجیر درافتادی

ها داه تیغ نقد و ش کوه، سودواره در این های شخصی متمایز میسازد.از سودوارهكه آنها را افکنده ها سایه سودواره

بیشتر از رسوم »احوالی زمانه آمده: در حسرت روزدار دذشته و پریشان چهارمقالهمتوجّه حکومتهای زمانه است. در 

آن، دیوان برید است؛ پادشاهی به روزدار ایشان مندرس شد و بسی از ضروریّات ملک، منطمس دشت. یکی از 

ها، در كتب تاریخی نمودی برجسته دارند؛ (. این بخش از سودواره15)چهارمقاله: ی« كردن باقی برین قیاس توان

ند، اوكشتارها، فنای رسوم و نابودی نظم و ترتیبهای دذشته بودهدر خرابیها، كشتیعنی آنجا كه نویسنددان نظاره

اند. افزودنی است كه پرداختن به ش کوه از روزدار سراییها كردهو بر زمانه نوحه دهباری سرداعاطفی حسرتفرازهای 

اند و از جمله نویسنددانی كه نویسان درپیش درفتهها، شیوۀ مرسومی بوده كه اغلب سودوارهدر میان سودواره

این  هلل منشی اشاره كرد و پس ازاند، میتوان به بیهقی و نصرابیشترین بثّ و شکویهای فارسی را در آثار خود آورده

 و تاریخ جهانگشاها با جوینی در رفته بر حجم این زیردونج فرعی و ثانوی سودوارهنویسنددان است كه رفته

د و به كمال خود میرس المصدورنفثهافزوده میشود و با زیدری نسوی در  التوسّل الی الترسّلبهاءالدّین بغدادی در 

 اند، بُعد هنری آنها بسیار قوی است.عانی ثانوی و مجازی كالم بیان شدهدیری از مچون با بهره

و به اعتبار  هستند كه در سوگ امامان )ع( و علمای دینی نوشته شده هاییسودوارههای مذهبی: سوگواره

 یافته نشد. هاین سودوارهاه در متون مورد بررسی، البتّاند؛ مندی از دین و مذهب به این نام خوانده شدهبهره

داه نویسنددان كتب داستانی در آثار خود، بنا به دلبستگی خاصّی كه به شخصیّتهای  های داستانی:سوگواره

ه میگویند؛ البتّ« داستانی هایسودواره»بار سرمیدهند كه به آنها داستانی دارند، در فقدان آنان جمالتی حسرت

در  دید؛ برای نمونه از آنها را در متون نثر نیز میتوانهایی امّا نمونهترند، از رثا در متون شعری برجستهبخش این 

دیری از صورخیال و تصویرسازیهای متوالی ای داستانی از زبان دمنه، در مرگ كلیله در توصیفاتی با بهرهسودواره

رای و رویّت و شفقت دفت: دریغ دوست مشفق و برادر ناصح كه در حواد  بدو دویدمی و پناه در مهمّات  »آمده: 

و نصیحت، او بود و دل او دنج اسرار دوستان و كان رازهای برادران كه روزدار بر آن وقوف، صورت نبستی و چرخ 

؛ ها نیز متفاوت هستند(. البتّه بسته به نوع ادبی كتب، این سودواره414)كلیله و دمنه: ی « را اطّالع ممکن نگشتی

نها آ كه بوطیقای فکری نویسنده بر تعلیم و حکمت است، درونمایجكلیله و دمنه،  های داستانیچنانکه در سودواره

شید، اش را كشت و پوست بركهای فلسفی نزدیک میشود. در داستان شیری كه شخصی تیرانداز، دو بچّهبه سودواره

عمر س ری شد و هنگام  كه مدّتدفت: بدان كه هر ابتدایی را انتهایی است و هرداه شگال »از زبان شگال آمده: 

ی، كه براثر هر شاد نبندد و نیز بنای كارهای این عالم فانی برین نهاده شده مهلت صورتاجل فرارسید، لحظتی 

 (.334)همان: ی « ای توقّع میباید كردغمی چشم باید داشت و براثر هر غم، شادی

های اند، از نوع سودوارهشیئی باارزش نگاشتهنی و دادن حیواازدست كه نویسنددان در اندوههاییهمچنین سودواره

ی در سیر امینشیند؛ البتّه آنجا كه نویسنده داستانی محسوب میشوند كه فرد بدلیل وابستگی روحی به آنها بسوگ

صی، های شخها از سودوارهداستانی از فقدان چیزی باارزش و متعلّق به خویش یاد كرده، تفکیک این نوع سودواره

ی معلوم شد كه طوط»آمده:  سندبادنامهداستانیند. در -شخصی ای نیست و میتوان دفت از نوع سودوارۀكار ساده
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فتاده اتیغ دشته و آنچه در باب او تقدیم  جصالح، بی جرم و جنایتی طعم جچون درگ یوسف، بیگناه بود و چون ناق

 (.71سمرقندی: ی امه، ظهیری)سندبادن« استاست و نفاذ یافته، ظلم و حیف  صرف بوده 

 و تمدّن یک كه در اندوه تاریخاست  منثور، آن دیگر از سودوارهنوع  میهنی(:-ملّی)های تاریخی سوگواره

سانیان، رفتن پادشاهی سادر سوگ از دست  تاریخ بیهقیدر  تاریخی و ملّی دارد. سرزمین نوشته شده و بیشتر جنبج

)تاریخ بیهق: ی « كه بدین ا دبار، صورت دولت مسخ دشت.و عجب نیست »مینویسد: كوتاه ای ضمن سودواره

تاز وای ادیبانه، بر حکومت خوارزمشاهی و ازمیان رفتن وطن براثر تاختدر سودواره نیز تاریخ جهانگشا(. مؤلّف 16

چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون »آورده:  از صور خیال و بتصویر كشیدن سوز درون، چنیندیری مغول، با بهره

و رباع عالم رسید، سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اغصان اشجار، بلبالن بر موافقت 

انوار و ازهار در بساتین و  ۀكه هر بهار بر چهر دری آغاز كردند؛ بر یاد جوانانیفاختگان و قماری، شیون و نوحه

: 4)تاریخ جهانگشا، ج« ها اشک میبارید و میگفت باران استكش و غمگسار بودندی سحاب از دیدهیمتنزّهات، مَ

 (.651ی 

ر سوگ ها دنوع سودوارهاند، افزود. بیشتر این هایی را كه نویسنددان در رثای علوم آوردهموارد باید سودوارهبر این 

ی اهل اعتنایشدن دانش و بی ارجدر بیان كم زید بیهقیبنلیاند. ععلوم مختلف بویژه علوم دینی و تاریخی آمده

كه در این ایّام در بالد خراسان، آثار چند نوع علم عزیز است »اندوزی چنین با سوگ، نگاشته است: زمانه به دانش

بنویسد،  ثكه ادر كسی دَه اسناد احادی -علیهاهللصلوات-آن مندرس دشته است؛ یکی از آن، علم حدیث نبوی است 

 «پنج راست و پنج خطا، كمتر كسی بازشناسد كه از آن اسانید، آنچه سمت استقامت و صحّت دارد، كدام است

است و همم بقایای كه عهد مورّخان منقرض شده و دیگر، علم تاریخ است »( و در ادامه میگوید: 3)تاریخ بیهق: ی 

 (.1)همان: ی« ت در جمع و منع میداندامم در مهاوی قصور و نقصان قرار درفته و هركسی لذّ

-ستشک»ها دانست، های فرعی یا ثانوی سودوارههای منثور تاریخی كه میتوان آنها را از دونهنوع دیگر از سودواره

ها نامهاند، شکستكه درپی شکستها، نویسنددان پراحساس، داه به بیان عواطف خود پرداختهها هستند. ازآنجا«نامه

ا كه ، آنجتاریخ بیهقیی مفهومی خود، نوعی سودواره بر فقدان سربلندیها و فرارسیدن خواریهاست. در هم در هرفا

 های بیهقیخورده، سوز غم را در واههحركت نادهانی از تركمانان سلجوقی شکست لشکر سلطان مسعود در یک 

ی آن، یابو س س در ضمن ریشهمیبینیم؛ نویسنده نخست به شرح شکست همراه با خواری لشکر خود پرداخته 

حقیقت كه ادر امثال ساالر بگتغدی نگاه بباید دانست به»كرده است:  این شکست را بسیار دردناک توصیف

خ بیهقی، )تاری« خلل نیفتادی؛ نداشتند و هركس به مراد خویش كار كردند كه ساالران بسیار بودندداشتندی، این

دریغا لشکری بدین »آورَد: نامه، با افسوسی برخاسته از عمق جان می( و در پایان همین شکست757: ی 6ج

)همانجا(. جمالت كوتاه و عاطفیا از « بزردی و ساختگی ]كه[ به باد شد؛ از مخالفت پیشروان، امّا قضا چنین بود

 روند.شمار میها بهاست و از فروع سودوارهرفتهنامه، خود بیانگر حسرت نویسنده بر ازدستسر درد در این شکست
ای هها، زیردونای از ادب غنایی محسوب میگردد، ادر بتوان برای زیردونهدر بحث انواع ادبی درچه مرثیّه زیردونه

های منثور، با وجود دامنج دسترده و های فرعی یا ثانوی میشوند. سودوارهها نیز شامل زیردونهقائل شد، سودواره

محدودی دارند و بنظر میرسد جنبج ص رف رثایی آنها با وجود مضامین متعدّد های فرعی مضامین متنوّع، زیردونه

ها وارههای فرعی سودزیردونه تأثیر نبوده است. از جملهبندی آنها براساس نوع مخاطب، در علّت این امر بیو تقسیم

ره ها نیز اشانامهها و دریغنامهامتها، ندها، حبسیّهها، شکواییّهها، دورنوشتهها، دیوارنوشتهنامهشکست میتوان به

 كرد.
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 گیرینتیجه

 ها از نظرهای شعری، در بیشتر موارد، پیکرۀ مستقلّی ندارند. این سودوارههای منثور برخالف مرثیهسودواره 

ا در هاند و داه ساختاری دسسته و پراكنده دارند. همچنین حجم این سودوارهساختاری، داه پیوسته و یک ارچه

ها، بسیار اندک است، ولی درایش مؤلّفان این متون كتب مختلف، متفاوت است؛ درچه تنوّع ساختاری در سودواره

های منثور، مراثی منظومی نیز بیاید. در بُعد مضمونی باید دفت، در به نظم باعث شده پیوسته در كنار سودواره

سرا تأثیری نداشته و خشک، بیروح و ی وجود سودوارههای درباری و تشریفاتی، غم و اندوه در هرفااغلب سودواره

های شخصی و خانواددی، بدلیل پیوند عاطفی نویسنده با شخص دردذشته، پرتکلّف هستند. در بُعد هنری، سودواره

. اندآموزی نوشته شدهتسلّی خود، تحریک عواطف مخاطب و عبرت سوزناک برخوردارند كه با انگیزۀاز بیانی 

مجازی، كنایی و تصویری آنها بسامد  ای اجتماعی، بار معنایی انتقادی و داه هجوآمیزی دارند و جنبجهسودواره

ها، آمیختگی با ساختار صرفی و نحوی زبان عربی و شناسی، برخالف دیگر انواع سودوارهدارد و از نظر سبک

فی های فلسها افزوده است. سودوارهرهآوردن به صنایع لفظی و معنوی، بر دشواری و پیچیددی این نوع سودواروی

ا هآمیز دارند و از بار عاطفی و احساسی غنی برخوردارند. اغلب این سودوارهدر عین دسترددی موضوع، بیانی عبرت

 اند.آمیز آمدهدر مقدّمج متون و در پایان داستانهای حسرت

 

 تون برجستۀ نثر فارسیهای منثور از نظر مضمون در مجدول میزان كاربرد انواع سوگواره

 هاانواع سوگواره

 مجموع  تاریخی داستانی فلسفی اجتماعی شخصی درباری نام كتاب ردیف

 3 - 6 4 - - -  تاریخ بلعمی 4

تاریخ  6

 سیستان 

- 4 4 4 - 4 1 

التوسّل الی  3

 التّرسّل

- 4 - 7 - - 44 

 6 - 4 - - 4 - سندبادنامه  1

 44 4 - 44 4 67 43 تاریخ بیهقی 5

 5 4 - - 1 - -  اسرارالتوحید 4

تاریخ  ترجمۀ 7

 یمینی

6 7 6 1 - - 45 

 3 - - - 4 6 - چهارمقاله  9

 مکاتیب 4

 سنایی

- 4 4 4 - - 3 

 4 3 3 6 4 - - كلیله و دمنه 45

 4 - - 4 - - - هنامداراب 44

 61 - - 4 3 4 4 راحه الصّدور 46
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منشآت  43

 خاقانی

6 1 4 3 - - 49 

تاریخ  41

 جهانگشا

4 6 44 5 - 61 54 

 49 4 - 7 5 5 - تاریخ بیه  45

 14 41 - 46 9 46 3  نفثه المصدور 44

 4 - - - 4 - - مرصادالعباد 47

 63 - - 7 1 9 1 تاریخ گُزیده 49

-مجمل 44

التواریخ و 

 القصص

- 1 6 4 - - 7 

گلستان  65

 سعدی

- 3 4 4 - - 5 

تاریخ وصّاف  64

 الحضره

- 4 - 6 - - 3 

های نامه 66

 القضاتعین

- 6 - 3 - - 5 

 41 - - 4 4 1 - تذكره االولیا 63

 314 53 4 99 44 44 34 هامجموع سوگواره

 

 

 
 های درباری و تشریفاتی: سوگواره0نمودار
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 های شخصی و دوستانه: سوگواره2نمودار

 

 

 
 های اجتماعی: سوگواره3نمودار
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 های فلسفیسوگواره :4نمودار

 

 

 

 
 های داستانی: سوگواره6نمودار 
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 های تاریخی: سوگواره5نمودار

 

 مشاركت نویسندگان
هید شدوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رساله این مقاله از 

ه را بر عهده داشته و طراح رسالراهنمایی این  زادهپروین دلی استخراج شده است. سركار خانم دكتر  اهوازچمران 

یم ها و تنظردآوری دادهدبعنوان پژوهشگر این رساله در  آقای ابراهیم سروستانی تکاند. اصلی این مطالعه بوده

ها نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهمنوچهر تشکری و آقای نصراهلل امامی ی دكتر اند. آقامتن نهایی نقش داشته

ش و الدر نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل ت این پژوهش را ایفا كردند. انمشاور نقش و راهنماییهای تخصصی،

 .پژوهشگر بوده استچهار  مشاركت هر
 

 تشکر و قدردانی
ن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم الم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالزبر خود  اندنویسند

هش كیفی این پژو یان را در انجام و ارتقاددنامه كه نویسنو هیئت داوران پایان اهواز چمرانشهید  دانشگاهانسانی 

 .م نمایندالیاری دادند، اع

 

 تعارض منافع

داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و  جنشری چواهی مینمایند كه این اثر در هیدان این مقاله دنویسند

ایت اهی و رضدان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آدحاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسند

ته تخلف و تقلبی صورت نگرف چقی اجرا شده و هیالدارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخ

زارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول داست. مسئولیت 

 .عهده میگیرنده را برشداست، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
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