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 چکیده:
ساس اندیشه و نگرش خای خود،        زمینه و هدف: شاعران برا در تاریخ ادبیات فارسی هریک از 

اند. عنصیییر عاطفه در مرثیه       سیییرایی پرداخته و عواطف خود را در مراثی بازتاب داده   به مرثیه  

ه بیانگر احساسات   است و ازآنجاكه مرثی « منِ عاطفی»حضوری پررنگ دارد و در ادبیات برابر با  

سبی برای بازنمایی       ست، عرصج منا سانی ا منِ   ایجاد میکند. با بررسی « منِ عاطفی»و عواطف ان

شاعران میتوان عالوه عاطفی در مرثیه ضاع روحی و روانی آنها، به دلیل    های  شکار كردن او بر آ

 درایش آنها به مرثیه و همچنین فضای اجتماعی پی برد.

ن  ای، پس از تبییاله حاضر به شیوۀ تحلیل كیفی و براساس منابع كتابخانه   در مق روش مطالعه:

سی و ادبی، مهمترین مرثیه  و انواع آن از دیدداه روان« من عاطفی»و تعریف  های مندرج در شنا

صر رودكی تا حافظ از نظر نوع       سی از ع شاعران فار شعار  های یافته در مرثیهمنِ عاطفی بازتاب ا

 ی قرار درفته است.  آنها مورد بررس

سامد   ها:یافته شترین ب ست؛ منِ اجتماعی  منِ عاطفی محدود و فردی در مرثیه بی های درباری ا

های فلسییفی دارای بیشییترین بسییامد  های اجتماعی و مذهبی، و منِ متعالی در مرثیهدر مرثیه

 دارد. های خانواددی و شخصی منِ فردی و متعالی بیشترین بازتاب را است؛ در مرثیه

كنش عاطفی و همدلی زبان همواره برای شاعران بزرگ، اهمیت داشته است؛ چراكه  گیری:نتیجه

است. ازآنجاكه نوع ادبی مرثیه « من»در این نوع از كنش زبانی، جهتگیری و تمایل پیام بسوی 

 حاصل عدم انطباق ذهن شاعر با واقعیت تلخ و خصمانج بیرونی است، در شعر شاعران برجسته،

در اشعار این « منِ عاطفی»اجتماعی و متعالی بیشتر است؛ تحول و رشدیافتگی « منِ»تجلی 

 شاعران از تسلط آنها بر خویشتن و توجه بیشتر به عالم ملکوت و دذر از عالم خاكی خبر میدهد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the history of Persian literature, each of 
the poets, based on their own thoughts and attitudes, has composed a lament 
and reflected their emotions in a lament. The element of emotion is presents 
in the mourning; The element of "emotion" in literature is equal to the 
"emotional self" And since mourning expresses human feelings and emotions, 
creates a good space to represent the "emotional self". By examining self 
emotions in the poet’s laments, in addition to revealing their mental and 
psychological states, we can understand the reasons for the poets' tendency to 
lament as well as their social atmosphere. 
METHODOLOGY: In the present article, by qalitative analyzing the texts and 
based on library sources, after explaining and defining the "emotional self" and 
its types from a psychological and literary point of view, the most important 
elegies in the poems of persian poets from the age of Rudaki to the age of 
Hafez, have been examined. 
FINDINGS: The results show that the highest frequency of limited and individual 
emotional self is in court elegies; The social self has the highest frequency in 
social and religious elegies, and the transcendent self in philosophical elegies; 
In familia and personal laments, the individual and transcendent_self have the 
most reflection. 

CONCLUSION:  The emotional action and empathy of language has always been 
important for great poets, because in this type of lingual action, the direction 
and tendency of the message is towards "self". Since the type of lament is the 
result of the contrast between the poet’s mind with the external hostile and 
bitter reality, therefore, the manifestation of the social and transcendent self is 
more. The evolution of the "emotional self" in the poems of these poets 
indicates their mastery of self and more attention to the spiritual world and the 
pass the physical world. 
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 مقدمه

ه و رفتمرثیه از انواع ادبی كهن است كه از دیرباز در ادبیات ملتهای دونادون در مفهوم سوگ بر عزیزان ازدست

بودن عمر به كار رفته است و از این نظر میتوان دفت یک نوع ادبی جهانی است كه محتوای آن در ادبیات  دذرا

شناسانی كه به مطالعج سایر جوامع، فرهنگها و واكنشهای آنها به نبود انسان»تمام ملتهای جهان مشترک است. 

لعه در سراسر دنیا برای دستیابی مجدد به اند دزارش میدهند كه در تمام جوامع موردمطاافراد محبوب پرداخته

رفته یا اعتقاد به زنددی پس از مرگ، كه میتوان در آنجا مجدداً به محبوب ملحق شد، شخص محبوب ازدست

در ادبیات است و كمتر  سرایی یکی از موضوعات مهم(. مرثیه44: 4371)وردن، « تالشی تقریباً عمومی وجود دارد

ه بدان توجه نکرده باشد. اندیشج مرگ موضوعی است كه در مرثیه از آن سخن به میان شاعری را میتوان یافت ك

ای جدا از مسئلج فلسفی مرگ نیست. از ابتدای خلقت اندیشج مرگ و افسوس و دریغ از آید و هیچ مرثیهمی

گ پرداخته و سرنوشت نافرجام همج انسانها وجود داشته است. شاعر در مرثیه به چون و چرا دربارۀ مسئله مر

ای مهم از ادبیات غنایی است كه بدلیل پیوند نگرش خود را درمورد مرگ بیان میکند. از منظر ادبی مرثیه، دونه

توجهی از اشعار سراینددان را آشکار آن با نفسانیات و عواطف انسانی همواره مورد توجه شاعران بوده و بخش قابل

عاطفی بازدوكنندۀ احساس درونی شاعر است و میتواند در شمار زیباترین شامل میشده است. مراثی با بیانی ساده و 

تأثیر برخی رویدادهای غیرمنتظره چون مرگ و مانددارترین اشعار قرار دیرد. بازنمایی غلیان عاطفج انسانی تحت

 . آشنا خواهد ساخت« منِ عاطفی»عزیزان، خلق این نوع ادبی را به دنبال دارد و بررسی آن ما را با 

واطف اند و عسرایی پرداختهدر تاریخ ادبیات فارسی هریک از شاعران براساس اندیشه و نگرش خای خود، به مرثیه

در مرثیه و سوگ بیشتر نمود پیدا میکند، « منِ عاطفی»اند. ازآنجاكه آمدۀ خود را در مراثی بازتاب دادهبجوش

اعران در اشعار ش« منِ عاطفی»است؛ بنابراین چگونگی تجلی یافته در آن بازتاب« منِ»محل مناسبی برای ارزیابی 

كنندۀ اوضاع روحی و روانی تنها بیانهای فارسی از این منظر، نهو تحلیل و بررسی محتوایی و ساختاری مرثیه

شاعران هر دوره است، بلکه در بازشناسی و بازیابی دلیل درایش به مرثیه و دردها و رنجهای بشری و توصیف 

 و انواع آن از دیدداه« منِ عاطفی»رو پس از تبیین و تعریف ی اجتماعی مؤثر و حیاتی است. در پژوهش پیشِفضا

های مندرج در اشعار شاعران نظران در حوزۀ ادبیات، مرثیهدیری از آرای برخی صاحبروانشناسی و نیز با بهره

ایم؛ بکاررفته در آنها را مشخص كرده« منِ»نوع فارسی )از قرن چهارم تا هشتم( را بررسی و تحلیل كرده و س س 

منِ عاطفی چیست و انواع آن كدام است؟  درضمن این ارزیابی، مجهولت زیر بر خواننده معلوم خواهد شد كه

های شاعران بسامد بیشتری دارد؟ سعی نگارنددان بر این بوده تا بیشتر منِ عاطفی در مرثیه كدامیک از انواع

ها را نشان دهد، اما بدلیل منِ عاطفی در آن مرثیه ود در دیوان شاعران را بررسی كرده و بازتابهای موجمرثیه

ا هاند؛ همچنین در بیشتر مرثیههای شاعران بسنده كردهجلودیری از اطالج كالم فقط به ذكر شاخصترین مرثیه

 ت بیشتری از یک مرثیه آمده است.فقط به ذكر بیت مَطلع اكتفا شده، اما داهی بدلیل اهمیت موضوع، ابیا

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

 نامه و مقاله صورتسرایی در ادبیات فارسی تاكنون پژوهشهایی در قالب كتاب، پایاندرخصوی مرثیه و مرثیه

پژوهشهایی  ،«منِ عاطفی» در برخی بررسیها نیز دربارۀ تبییناند. درفته است و هركدام از منظری به مرثیه پرداخته

( در كتاب 4344است كه به برخی از آنها اشاره میکنیم. نصراهلل امامی ) اغلب پراكنده در قالب مقاله صورت درفته

ترین مراثی آنها را دو، برجستهپس از اشارۀ مختصری به زنددی و احوال شاعران مرثیه« سرایی در ایرانمرثیه»
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كرده  ها را نقلسلوب بیان، بررسی و تجزیه و تحلیل كرده و درنهایت ابیاتی از مرثیهازلحاظ نوع مرثیه، سبک و ا

ی روانشناس -به واكاوی ادبی «  سرایی در شعر و ادب لکیمرثیه»ای با عنوان ( در مقاله4341است. نظریان و قدمی )

نی مولنا از قالب غزل تا قالب شکساختار»( در مقالج 4345اند. ناصری )مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لک پرداخته

است. جسم )از منِ تجربی تا منِ ملکوتی( به بررسی اصول مشرب عرفان كه توجه از ظاهر به باطن است، پرداخته 

( منِ متجلی در دیوان حالج را بررسی 4395« )بن منصورحالجمنِ منصوری در اناالحق حسین»اقبالی نیز در مقالج 

 ررسیها نشان میدهد تاكنون درخصوی موضوع موردنظر نگارنددان، پژوهشی صورتو تحلیل كرده است. اما ب
 نگرفته است.

 

 بحث و بررسی

یری بر تأثمرثیه یکی از انواع شعر غنایی است كه در ماتم از دست رفتن فردی سروده شده است. این اشعار عالوه

بسزایی در آشنایی ملتها با عقاید، سنتها و كه بر آرام كردن آلم و دردهای جمعی یک ملت دارد، میتواند نقش 

آداب و رسوم جمعی آنها داشته و داهی میتواند بمثابج كتاب تاریخی، نسلها را با حوادث و ماجراهای دذشته بر آن 

آلیشترین نوع شعر فارسی، مراثی و بیگمان در كنار تغزلهای عاشقانه و عارفانج پرعاطفه و بی»قوم آشنا كند. 

ند؛ ایی با موضوع سودواری هستند كه همچون دوهرهایی درانبها و ارزشمند در دنجینج ادب فارسی نهفتههامنظومه

خواهی و خواست جاه و مقام است بلکه از دلِ سوخته چه داعیج سرودن مراثی نه از روی چشمداشت مادی و زیاده

ه تازدی خود را دارد و چون از دل زدۀ شاعر و از تأثیرات و تألمات روحی سرچشمه میگیرد و همیشو مصیبت

ای را سراغ داریم كه ناخواسته و با دل برمیخیزد لجرم بر دل مینشیند. در ادبیات فارسی كمتر شاعر و دوینده

تأثیر (. چون این نوع شعر بشدت تحت445: 4374)افسری كرمانی،« شکسته، بدین شیوه طبع خود را نیازموده باشد

مرثیه در فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر »اند. ، آن را یکی از انواع شعر غنایی دانستهاحساسات شاعر قرار دارد

: 4376)رزمجو،« شکلی خای از شعر است كه در آن عنصر عاطفه و احساس بر جنبج عقلی، استدللی غلبه میکند

دذشته است، متفاوت ای كه بین شاعر و شخص در(. میزان عاطفه و صداقت در مرثیه براساس نسبت و عالقه44

است. داهی مردها آنقدر دردناک بوده كه بازمانددان برای حفظ خاطرۀ آنها و درامیداشت یاد آنها به سرایش 

 اند. های سوزناک می رداختهمرثیه

نظران در تعریف مرثیه اختالف نظر چندانی ندارند؛ بااینحال هركدام از آنان مطابق ذوق و نویسنددان و صاحب

فرهنگ توجه است. در اند كه در جای خود قابلخود از جهت كمیت و كیفیت، تعاریفی به دست دادهاندیشج 
شعری است كه در ماتم دردذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار تأسف بر »مرثیه و رثا  اصطالحات ادبی

فضائل و مقام و منزلت شخص  مرگ شاهان و بزردان و سران قوم سروده شده باشد. در این اشعار از مناقب و

رفته سخن میرود و واقعج مصیبت بزرگ نشان داده میشود. معمولً ماتمزددان دعوت به صبر و سکون و ازدست

رثا یا مرثیه بر اشعاری اطالق میشود »: ذیل واهه(. در تعریفی دیگر 4379)داد، « موارد دیگری از این قبیل میشوند

ویشاوندان و بازمانددان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزردان و ذكر مصائب كه در ماتم دذشتگان و تعزیت خ

ائمه اطهار، مخصوصاً حضرت سیّدالشهدا و دیگر شهدای كربال و ذكر مناقب و مکارم و تجلیل از مقام و منزلت 

این  ی دیگر ازشخص متوفا و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتمزددان به صبر و سکون و معان

 (.17: 4356قبیل سروده شده است )مؤتمن، 

ارۀ نظران و منتقدان ادبی غالباً درببا بررسی تعاریف یادشده و سایر تعاریف پیرامون مرثیه، متوجه میشویم صاحب
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در  هاین واهه، تعریف و نظری یکسان دارند و برداشتها تا حدّی برابر است. در تعیین عوامل مؤثر در پیدایش مرثی

كوب اغراق شاعرانه در وصف اشخای را موجب نظران كمی اختالف نظر ادبی وجود دارد؛ زرینشعر، میان صاحب

اغراق شاعرانه در وصف اشخای منجر به به وجود آمدن مدح و غزل و فخر و رثا »به وجود آمدن مرثیه میداند: 

دهد و معانی خرد را بزرگ؛ وقتی شاعر، اغراق را میشود، چون اغراق شاعرانه است كه معانی بزرگ را خرد جلوه می

رد، رفته به كار بآید و همین وصف شاعرانه را كه دربارۀ عزیزی ازدستدر توصیف اشیا به كار برد، وصف پدید می

(. نصراهلل امامی غلبج دو عنصر عاطفه و احساس بر عقل را، 415: 4399كوب، )زرین« رثا و مرثیه نامیده میشود

مرثیه در فارسی، عربی یا هر زبان دیگری شکلی خای از شعر است كه »جاد مرثیه میداند و معتقد است: عامل ای

در آن، عنصر عاطفه یا تخییل و احساس بر جنبج عقلی و استدللی غلبه میکند و سرانجام این عناصر در كنار 

 (. 43: 4344)امامی، « اش ظاهر میشودمنطق شعری با یکی از اشکال هزاردونه

یین نویسیان دربیارۀ اولسرایی و مرثیه از قدیمیترین ایام در ادبیات فارسی رایج بوده است. بیشتر تذكرهسوگ

اولین شعری كه سروده شده، شعر حضرت آدم ابوالبشر در رثای فرزندش هابیل »القولنید؛ سراینیدۀ مرثیه متّفق

ها، اولین مرثیه نیز محسوب میشود. البته این افسانه(. یعنی اولین شعر، طبق 44: 4374)افسری كرمانی،« است

نویسان، موضوع را بسیار جدی تلقی كرده و در كتب خود ای بیش نیست، اما مثل اینکه بیشتر تذكرهماجرا افسانه

اند. امامی معتقد است كه تاریخچج بر طرح آن، دو بیتی را كه آدم در رثای فرزندش سروده است، نیز آوردهعالوه

ثا به قوم عرب و شعر عرب بازمیگردد. درواقع منشأ رثا قبل از ادب ایران پیش از اسالم را باید در میان قبایل ر

اند كه منحصراً به توجه این است كه در ادب عرب شاعرانی بوده(. نکتج قابل43)نک: همان: « عرب جستجو كرد

نقطج اوج « خنسا»سرایی تشکیل میداده است. هو وجه غالب شعری آنها را مرثی سرودن مرثیه اشتغال داشته

هایش در سوگ برادران، غالب اشعار دیوان او را شامل میشود. سرایی در ادب عرب دورۀ جاهلی بوده و مرثیهمرثیه

ی، ها به مراثی درباری، فلسفاند. بر این اساس مرثیهبندی كردهمرثیه را براساس موضوع و محتوا به انواعی تقسیم

 و اجتماعی، مذهبی و شخصی تقسیم میشود.وطنی 

قبل از ورود به بحث رابطج مرثیه با عاطفه، لزم است تعاریف عاطفه از نظر برخی ارتباط مرثیه با عاطفه: 

 نظران حوزۀ ادبیات و روانشناسی را بدانیم.صاحب
ش احساس میکند و از خواننده ای در خویاندوه یا حالت حماسی است كه شاعر از رویداد حادثه»منظور از عاطفه،  

یا شنونده میخواهد كه با وی در این احساس شركت داشته باشد. نمیتوان پذیرفت كه امکان آن باشد كه هنرمندی 

 «آنکه خود آن حالت را در جان خویش احساس نکرده باشدحالتی عاطفی را به خوانندۀ خویش منتقل كند، بی

عاطفه، حالت اندوه و شادی و یأس و امید ... و حیرت »دیگر آمده است:  (. در تعریفی61: 4375)شفیعی كدكنی، 

و اعجابی است كه حوادث عینی یا ذهنی در ذهن شاعر ایجاد میکند و وی میکوشد كه این حالت و تأثر ناشی از 

. (41: 1381)پورنامداریان، « رویدادها را آنچنانکه برای خودش تجربه شده است، به دیگران هم منتقل كند

عاطفج شعری عبارت است از نسبت احساسی كه در یک لحظج »كوب در تعریف عاطفج شعری مینویسد: زرین

(. روانشناسان نیز در تعریف عاطفه 83: 1388كوب، )زرین« خای، میان شاعر با یک پدیدۀ دیگر برقرار میگردد

بیانگر  –د هدفمن -انگیختگی  -های احساسی هیجانها پدیده»كه از آن به هیجان تعبیر میکنند، اینگونه میگویند: 

دوام هستند كه به ما كمک میکنند با فرصتها و چالشهایی كه هنگام رویدادهای مهم زنددی مواجه میشویم، و كم

ای است؛ عاطفه همان احساس عاطفه در روانشناسی دارای مباحث دسترده(. »316: 1385)ریو، « سازدار شویم

)ابراهیمی « بکاردیری آن توسط كودک و نوجوان نشانج رشد هیجانی واقعی آنهاستاست. شناخت احساسها و 
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بر عوامل ارثی و جنسی، عوامل تأثیر محیط و خانواده شکل میگیرد. عالوه(. عواطف انسان تحت16: 1390هژیر، 

ند. مؤثر هستدیری فکر، احساس و اندیشج انسان محیطی مانند جنگ، صلح، سیاست جامعه، فرهنگ و... در شکل

صورتی  ها بهتأثیر هزاران پدیدۀ فرهنگی و اجتماعی قرار میگیرد و تأثیر هریک از این پدیدهشخصیت انسان تحت

 در عواطف و رفتارهای اجتماعی او متجلی میگردد.

 اتعاریف ذكرشده همه به یک چیز اشاره دارند و آن اینکه عاطفه، آن حالت احساسی است كه از وقایع بیرونی ی

ذهنی به انسان دست میدهد. واكنش انسان دربرابر رخدادهای عینی، حالت عاطفی انسان است. دریستن، خندیدن، 

اند كه در وجود آدمی بصورت ملموس دیده میشوند. در اندوه، شادی، تعجب، تأثر، امید، یاس، و ... مصادیق عاطفه

اط شعر انگیختج عاطفه در ارتب»است، به این موضوع كه  هایی كه دربارۀ ماهیت و حقیقت شعر ابراز شدهتمام نظریه

، اذعان شده است؛ چنانکه هر معنی و پیامی نیز میتواند «با شاعر و انگیزندۀ عاطفه در ارتباط با مخاطب است

ای باشد. بدلیل دسترددی و اهمیت وجوه عاطفی شعر، میتوان از ابعاد مختلفی به این عنصر نگریست. انگیزۀ عاطفه

ج رویکردهای عاطفی را میتوان در دو حوزه جای داد: دریافت عاطفه و انتقال آن. در حوزۀ نخست عواملی مثل هم

نوع عاطفی )عاطفج فردی، جمعی و نوعی(، سطح عاطفی )عاطفج عمیق یا سطحی(، تجربیات و عوامل بوجودآورندۀ 

زی(، ستیفاع از كشور، انسانیت، دشمنعاطفه و مسائلی كه موجب برانگیختن حس عاطفی هنرمند شده )مانند د

مثبت یا منفی بودن عاطفه )غم، ترس، اندوه، لذت، شادی، امید و...( و در حوزۀ دوم رویکردهایی مانند تناسب 

عاطفه با عناصر دیگر مثل تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی، و تجربج شعری نوع پرداخت عاطفه و استمرار نوع 

ر جای میگیرند. در بررسی سطح عاطفج شعر، این موازین اهمیت دارد: شاعر به كدام ای خای در سراسر شععاطفه

دسته از عواطف شعری اصالت داده است: فردی، جمعی، یا نوعی؟ عمق عاطفی شعر تا چه حد است و شعر تا چه 

طفج شعر با آید؟ میزان تأثیردذاری عاطفج شعر بر مخاطب چقدر است؟ تناسب عامیزان از عمق جان شاعر برمی

 سایر عناصر شعر چقدر است؟

ادرچه عواطف در انسان دارای انواع مختلفی ازقبیل غم و شادی، یأس و امید، خشم و آرامش، اقسام عاطفه: 

تند؛ تقسیم نیسانتقام و دذشت، عشق و نفرت، حسرت و آرزو است، برخی معتقدند عواطف ازلحاظ ماهیت خود قابل

بندی كلی عواطف از این نظر دارند و همج ابنای آدم در آن مشتركند؛ اما در یک طبقه چراكه در همج انسانها وجود

 تقسیم است.الیه فرد واحد است یا زیاد، به دو دستج فردی و جمعی قابلكه آیا معطوف

عواطف فردی: در این نوع عاطفه، وسعت نگرش انسان محدود به خود اوست. منفعت شخص در نظر درفته میشود 

 ای از رشد و تعالی نرسیده كه كمی آن طرفتر از خود را ببیند. درجه و به

عاطفج اجتماعی: در این نوع عاطفه وسعت فکر و احساس فرد، دسترش مییابد و عواطف مردم و جامعه را میبیند. 

از  هزنددی مردم و مسائل مربوط به آن، فرد را متأثر میکند. غم و اندوه یا شادی و نشاط شخص فقط بردرفت

احساسات شخصی نیست، بلکه آنچه بر زنددی مردم مؤثر است، بر روح و روان این فرد هم مؤثر است. مسائل 

 جامعه و تغییر و تحولت در نوع عاطفه اعتراض، خشم، فریاد یا یأس او تأثیر میگذارد. 

از قبیل آنها كه ما را  عواطفی»بندی هستند: تقسیماین عواطف همچنین ازلحاظ كاركرد به دو دسته قابل    

وامیدارند تا در پی اصالح خویش برویم، مانند فرار از میدان جنگ یا انتقام یا مدح به امید پاداش و براثر چشمداشت 

یزند كه آمو طمع، این دسته عواطف انفعالتی نیستند كه بتواند انگیزۀ واقعی هنر باشند؛ دستج دوم عواطف رنج

گیزند، ازقبیل حسد، خشم و ناامیدی و امثال آن؛ یکی از ناقدانی كه كوشیده است این انرنجهای مخاطب را برمی

 «شعر، اقتراح خیال است عواطف ارجمند را»بندی كند، رسکین است كه در تعریف شعر میگوید: عواطف را دسته



 444/ های چهارم تا هشتم(سده)با تکیه بر شاعران  های فارسیعاطفی در مرثیه« منِ» بررسی

 

 دربرابر آنها كینه و بندی كند به عشق، احترام، اعجاب، شادی، كهو پس از این تعریف میکوشد كه آنها را دسته

 (.25: 1370)شفیعی كدكنی، « حس تحقیر و ترس و اندوه قرار دارد

تج كلی عاطفه به سه دس« ادوار شعر فارسی»بندی دیگر و براساس نظر شفیعی كدكنی در كتاب در یک تقسیم    

ین اساس میتوان، در او و بر ا« من»انوع عواطف هركسی سایه است از »بندی شده است. وی معتقد است: تقسیم

را در سه دروه عمده و اساسی تقسیم كرد: من فردی و شخصی، من اجتماعی و من « من»انداز عام، یک چشم

 (.94 -455: صص 4395)شفیعی كدكنی، « بشری و انسانی )متعالی(

 نظر محققان حال كه تعریف و مفهوم عاطفه بر ما مشخص شد، به ارتباط عاطفه و مرثیه می ردازیم؛ براساس    

( كه در آن دو عنصر عاطفه و احساس 44: 4394ادبی مرثیه از نظر ماهیت جزو ادب غنایی است )نک: شمیسا، 

ای ندارد جز آنکه از تراكم عاطفه عاطفه برای شاعر هم زمینه است و هم انگیزه. شاعر چاره»حضوری پررنگ دارد. 

(. عنصر عاطفه 46: 4344)امامی، « ار میرسد، شعری متولد میشودبهره جوید و تنها در زمانی كه این تراكم به انفج

و احساس، قویترین عاملی است كه در كنار تخییالت شاعرانه، باعث شکلگیری مرثیه میشود. در میان اغراض و 

حال از تخییل یعنی مهمترین معانی شعر فارسی آنچه از زیر بنای عاطفی بسیار استواری برخوردار است و درعین

نظر از مرثیه فرازهای تالقی عاطفه و تخییل است، زیرا صرف»نصر شعر نیز بکمال بهره دارد، مرثیه است. یعنی ع

دست ای مراثی فرمایشی و رسمی، غالب مراثی دارای عاطفه و تخییلی قوی است خاصه در مراثی برجسته. اینپاره

هایی از ابداعات مخیل، امکان تجلی كم است كه با آمیزهدونه اغراق، نمودی بیرونی از عواطفی متراهیچاز مراثی بی

(. بال بودن بار عاطفی و احساس در مرثیه، زبانی ساده را میطلبد. به بیان دیگر ازآنجاكه 4)همان: « پیدا كرده است

انی قتکلف است. حتی شاعری چون خامرثیه، بیان احساسات و تأثرات روحی فرد است، اغلب دارای زبانی ساده و بی

 تکلف سخن میگوید.كه به داشتن زبانی دشوار معروف است، در مراثی سوزناک خود، با زبانی ساده و بی

در مرثیه، شاعر با نگاهی عاطفی و درونی، به مسائل اساسی حیات آدمی مینگرد. مسائلی مانند بودن و نبودن، 

ا یکدیگرند. تأثیراتی كه از ایجاد این تقابلها بر مرگ و زنددی، وصال و فراق، و دذشته و حال كه غالباً در تقابل ب

 آمیز به توصیفشخصیت شاعر برجای میماند، او را بر آن میدارد كه مطابق ذوق و اندیشج خود، با بیانی حسرت

آمده ب ردازد و داه بصورت ناخودآداه سخن خود را به پند و نصیحت و بیان ناپایداریهای دنیا بکشاند. احوال پیش

زیابی روانشناسی از مفهوم سوگ نیز یکی از ابعاد اصلی، اظهارات و بیانات عاطفی اعضا در فرایند سودواری در ار

است. بر این مبنا از دیدداه علم روانشناسی، ریشج مرثیه را باید در مسائل روانی و میل به جاودانگی انسان جستجو 

در توصیف اشخای، ریشه در مسائل روانی و میل به  كرد. از دیدداه علم روانشناسی، مسائلی چون عشق و اغراق

آنچه ما واقعاً پس از مرگ آرزو داریم، ادامج همین زنددی است. همین زنددی خاكی فانی ولی »جاودانگی دارد. 

بر حس، (. از این منظر مادۀ مرثیه، عالوه641: 4393)اونامونو، « بدون مرارتها و شرارتها و بدون مرگ و ماللش

 ای به خود مشغول میکند. ر مسائل فلسفی و روانی است كه ذهن شاعر را پس از بروز حادثهمبتنی ب

درفته در حوزۀ ادبیات و روانشناسی نشان میدهد كه مسئلج مرگ و سودواری ناشی از بررسی و مطالعات صورت

به اثرات پنهانی این آن، ممکن است به عدم تعادل افراد منجر شود؛ بنابراین ضروری است ضمن بررسی موضوع، 

مسئله در زنددی و بیانات سودواران توجه كرد. یکی از مباحث مهم در روانشناسی عاطفه، چگونگی بازنمایی آن 

است. با توجه با موضوع این مقاله، چگونگی بازنمایی آن در سوگ و مرثیه دارای اهمیت و ضروری است. در 

سوگ نزدیکان را با سه هیجان عمومی خشم، احساس دناه و روانشناسی شخصیت، كوبلر، بازنمایی عاطفه در 

(. از منظر ادبی نیز مراثی با بیان عاطفی و ساده خود 495: 4374نومیدی، و انکار نشان میدهد )كوبلر راس، 
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استه تأثیر برخی رویدادهای ناخوبازدوكنندۀ احساس درونی شاعرند و درحقیقت بازنمایی غلیان عاطفه انسانی، تحت

 مرگ است كه آفرینش نوع ادبی مرثیه را به دنبال دارد. مثل

« عاطفه»با « من»منِ عاطفی میتوان دفت كه دره خوردن  ترین تعریف ازدر سادهمنِ عاطفی و انواع آن:  تعریف

را شکل میدهد؛ بنابراین كاركرد من فوق در چارچوب عاطفج انسانی خواهد بود. « منِ عاطفی»و احساسات انسانی، 

ردازیم. به بحث ب « منِ عاطفی»لزم است ابتدا مختصری دربارۀ « من»بل از پرداختن به تعاریف و ویژدیهای انواع ق

آن تصویری كه فرد از خودش دارد، هویت اوست كه این تصویر ممکن است »نظران بر این باورند كه برخی صاحب

اوت باشد و هویت را میتوان بعنوان ساختاری از من یا با تصوراتی كه دیگران از او دارند، هماهنگ و یکسان یا متف

(. بر این اساس عاطفه و احساسات با بروز غم و شادی و هیجان MarciaY, 1980: 87« )شخصیت در نظر درفت

 و یأس و افسرددی، بصورت فردی و اجتماعی و انسانی نشان داده میشود. 

ن محدود به خود اوست. منفعت شخص در نظر درفته در این نوع من، وسعت نگرش انسا منِ فردی و محدود:

های شخصی خودخواهند «من»ای از رشد و تعالی نرسیده كه كمی آن طرفتر از خود را ببیند. میشود و به درجه

و به دیگرخواهی متوجه نخواهند شد. اصولً شاعران برجسته از این مرحله عبور میکنند ودرنه اشعارشان در همان 

خود باقی میماند؛ مثل اغلب دوینددان شعر درباری و بعضی شعرهای عاشقانه و رمانتیک در  محدودۀ زمانی

شخصی پیوند دارد و « منِ»دونه اشعار جریان عاطفی شعر بر محور چیزهایی است كه با های اخیر. در ایندوره

ی ق یا شکست شخصحركت میکند. داهی انسان براثر یک موضوع شخصی مثل مرگ عزیزی، وصال یا فراق معشو

ای برای رسیدن به پاداش و صله میکند و به مدح یا مذمت دچار عواطف و احساسات میشود یا شعر خود را وسیله

كسی می ردازد. در این موارد، شاعر دارای عواطف شخصی است و وسعت نگرش و عواطف او در محدودۀ من 

یای شخصی خود فراتر نمیگذارد و منفعت خویش را در شخصی است. در این نوع عاطفه، شاعر پا را از زنددی و دن

مدت نظر دارد. در عاطفه و نگرش این شاعر كسی جز خود و با ممدوحش نمیگنجد و به فکر منافع شخصی و كوتاه

های درباری و خانواددی بیشتر از سایر مراثی بازتاب پیدا میکند؛ مراثی است. منِ عاطفی فردی و محدود در مرثیه

ری های دربااغلب از خلوی عاطفی كمتری نسبت به دیگر انواع مراثی برخوردار است؛ شیوۀ معمول مرثیهدرباری 

بدین قرار است كه شاعر در ابتدا از روزدار نابسامان مینالد و س س با دریز، سخن را به موضوع اصلی )مرثیه( 

، در فقدان آن پادشاه در قالب جمالت حزین میکشاند؛ شاعر كه بسبب عالقج وافر به شاه بسیار متأثر و متألم است

و اندوهناک، مرثیه میگوید و فضایل و صفات برجستج او را بیان میکند و پس از آن وابستگان را تسلی میدهد و در 

 حق بازمانددان و خود متوفی دعا میکند. 

رثای سلطان محمود دفته  ای كه فرخی درمنِ عاطفی فردی و محدود در مرثیه های تجلییکی از بهترین نمونه

ای خالصانه برخوردار است؛ است، مشاهده میشود. مرثیج فرخی بدلیل نزدیکی بسیار شاعر به ممدوح از عاطفه

ای را متأثر میکند. فرخی در بطوریکه عبارات و طرز تعبیر و نحوۀ ادای آن بقدری اندوهناک است كه هر خواننده

سلطان محمود شیون و زاری میکند و احساسات و عواطف خود را با  این مرثیه بعنوان یک دلباخته در مرگ

ای رسیدهصمیمیت و ساددی زبان نشان میدهد. در شروع این قصیده به جای مقدمه، فرخی مانند مسافر تازه ازراه

 بعد از سالی وارد شهر میشود و میبیند كه شهر تغییر كرده است:

 (45)دیوان فرخی:  ست كه امسال ددردون شده كارچه فتاده/  شهر غزنین نه همان است كه من دیدم پار

چیز تغییر كرده و حالت سابق را ندارد؛ پس از رفتن ممدوح، از زاویج دید فرخی پس از مرگ سلطان محمود همه

شهر و هرآنچه در آن است دیگر رنگ و بویی ندارد و ددردون شده است. انگیزۀ شاعر در سرودن مرثیه عوامل 
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است؛ غلبج عاطفه و اندوه بر روح و زبان فرخی باعث شده نوعی آشفتگی در بیان شاعر نمود یابد، بطوریکه عاطفی 

زدۀ شهر و مردم سودوار سخن خویش را آغاز میکند، در ادامه طرح منظمی را فرخی هرچند با توصیف مکان ماتم

رات شده است و عاطفج غالب، اندوه و دنبال نمیکند؛ توجه صرف به انعکاس هیجانات عاطفی موجب آشفتگی عبا

تحسّر است؛ داه خود را به تجاهل میزند، داه آرزو میکند ممدوح درفتار مرگ نمیشد و داه از شادی دشمنان از 

آورد كه حاكی از پذیرش مرگ مرگ امیر یاد میکند، داهی مرگ ممدوح را نمی ذیرد و داه سخنانی بر زبان می

دیده است، بر عاطفج صادقانج شاعر در اندوه ساختار قصیده كه خای شخص مصیبتممدوح است؛ این آشفتگی در 

مرگ ممدوح دللت میکند. نکتج دیگر در حوزۀ زبان مرثیج فرخی آن است كه او از تعابیر متنوع ولی ساده چه در 

ه تعبیر به خواب و باب پدیدۀ مرگ چه در مواجهه با ممدوح سود میبرد؛ او داه از مرگ تعبیر به سفر میکند و دا

آمیز متعددی مخاطب قرار میدهد. كاربرد این واهدان داه رفتن از جهان و در مواجهه با ممدوح او را با القاب احترام

و عبارات در شعر فرخی همگی در خدمت ساددی و روانی كالم است؛ او در دزینش كلمات از هردونه لفاظی و 

أثیر تعر و عدم آشنایی او با مسائل علمی و فلسفی در این زمینه بیدشواردویی پرهیز میکند؛ تربیت بدوی شا

نیست. تعبیر شاعر از مرگ به سفری كه بازدشتی بر آن متصّور نیست، بطور غیرمستقیم به دیدداه او در باب مرگ 

 اشاره دارد؛ بطور كلی مسائل فلسفی پیرامون مرثیه كمتر مورد توجه قرار درفته است. 

چیز را در ج فرخی از مقدمه تا دعای پایانی آكنده از اندوه است؛ آنچه مسلم است فرخی همهفضای كلی مرثی

كس را در مرگ محمود اندوهگین چیز و همهخدمت اظهار اندوه و تحسّر خود به كار میگیرد و در این میان همه

خصی شاعر در موارد متعددی در مییابد. در این مرثیه عاطفج فردی و جمعی بر عاطفج انسانی غلبه دارد. عاطفج ش

مرثیه مجال بروز یافته است؛ از انکار مرگ ممدوح درفته تا مخاطب ساختن او و بیان حسرت از مرگ او؛ تا آنجا 

 كه در بیتی از مرگ ممدوح و زنده ماندن خود اظهار تأسف میکند. 

 ب زنهاراین چه روزست بدین تاری یا ر  میر ما خفته به خاک اندر و ما از بر خاک

چینی و نوعی برائت استهالل و فرخی در مرثیج سلطان محمود ابتدا به اصل موضوع نمی ردازد، بلکه با مقدمه

العارف برای نشان دادن باورناپذیری مرگ استفهام انکاری به سرودن سوگ می ردازد. فرخی از صنعت تجاهل

دا مرگ را انکار میکند ولی درنهایت مجبور به باور ممدوح و اینکه شاعر نمیخواهد آن را ب ذیرد سود میبرد؛ ابت

ام؟ و در ادامه بروشنی، اندوه نهفته در میشود؛ او از خود می رسد كه آیا این همان شهری است كه پارسال دیده

منِ  جان شاعر را آشکار میکند؛ این نکته به همراه نکاتی كه در سطرهای بال ذكر شد، همگی نشان از شخصیت و

 (.75: 4347)ر.ک: ذاكری كیش،  فردی و محدود شاعر در این مرثیه دارد عاطفی

منِ عاطفی فردی و محدود است.  های تجلیهای درباری مسعود سعد سلمان نیز یکی دیگر از بهترین نمونهمرثیه

و از  رینبند برای رشیدالدّین )پسر یکی از امرای عهد( سروده، بلندتای كه مسعود سعد در قالب تركیبمرثیه

های اوست و بخوبی تراهدی زنددی شاعر و ناامیدی او را نمایان میسازد. این مرثیه حقیقتاً دل غمناكترین مرثیه

 ای جوششی است نه كوششی. آورد، چراكه مرثیهخواننده را میسوزاند و آب در چشم می
 (513سعد:  )دیوان مسعود نوحیییج زارزار دردیییرید/  پرده از روی صییفه بییردیرید

وجود واكنشهای هیجانی چون حالت انکار، ناامیدی و سردردمی در این مرثیه حاكی از منِ محدود و فردی شاعر 

های درباری مسعود سعد شیوه و بیان مفهوم عمدتاً در محدودۀ غرایز شخصی و است. اساساً در بسیاری از مرثیه

های مسعود سعد بر محور منِ و یأس است؛ بیشتر مرثیههمراه با عواطف نابهنجار هیجانی چون خشم، انکار، 
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را در بهترین حالت و بهترین امکانات شعری « من»شخصی او حركت میکند و در اغلب شاهکارهای او تجلی این 

 میتوان مشاهده كرد. 

های منِ عاطفی فردی و محدود بسیار بازتاب پیدا میکند، مراثی خانواددی است. در مرثیه موضع دیگری كه

 های فردیخانواددی معمولً اندوهی متراكم و شیونی فشرده یافت میشود و جزع و نالج شاعر چیزی فراتر از مویه

در مرگ عزیزان نیست؛ شاعران در این نوع مراثی معمولً واكنشهای شدید احساسی چون كفردویی و نفرین از 

داشت میشود. در بین شاعران فارسی، دیوان خاقانی خود بروز میدهند و ناامیدی و حالت انکار از سخن آنان بر

ها های تجلی منِ فردی در این مرثیههای خانواددی است و بهترین نمونهحاوی غنیترین و تأثیردذارترین مرثیه

دیده میشود. مرگ رشیدالدّین )پسر خاقانی( بزردترین مصیبتی است كه در زنددی این شاعر رخ داده است. خاقانی 

 است.« ترنّم المصاب»این فرزند هشت مرثیه دارد و مشهورترین آنها قصیدۀ در رثای 

 (459)دیوان خاقانی:  هالج صبحدم از نردس تر بگشایید/   صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ای كه خاقانی برای فرزند خود سروده با دعوت از مخاطب به همدلی و دریه آغاز میشود؛ دریه، محور مرثیه

ر د»تلف و متعددی است كه خاقانی در مراثی خود و بویژه در مراثی فرزندان از آنها سخن میگوید. موضوعات مخ

ترین هیجانهاست. یکی از علل ایجاد این هیجان در انسان مرگِ دوست، روانشناسی غم منفیترین و آزاردهنده

دارد، همدلی است كه در برخی  همنشین، نزدیکان و عزیزان است. یکی از مهارتهایی كه در مقابله با غم وجود

های خاقانی دیده میشود. همدلی به این معناست كه فرد با همزادپنداری و درک موقعیت تصمیم به یاری و مرثیه

مرتفع كردن وضعیت نابهنجار همنوع خود بگیرد و تالش برای حسی كردن تجارب ذهنی فرد مقابل خود داشته 

با غم از دست دادن فرزند خود، ضمن همدرد دانستن مخاطبان، از آنها دعوت  باشد. درواقع خاقانی هم برای مقابله

(. تأثّر و تألّم شاعر از بیت بیت این مرثیه احساس میشود؛ آنچه بر 413: 4346نظری، )شاه« به دریستن میکند

مرگ رشید به  كل مرثیج خاقانی سایه افکنده، بیان عزا و ماتم و دعوت همگان به سودواری است. تأثر شاعر از

های مهیب آن نهیب ای است كه دریج عادی را برای فرونشاندن آتش دل بسنده نمیداند و برای مهار شعلهپایه

میزند و از بازمانددان و دوستان میخواهد از سرچشمج دل آب و آتش زده و سیاهی بصر سرخی خون بگشایند. 

و دوستان نمیتوانند بر دل مجروح او مرهمی بگذارند و از  دری خسته و درمانده میشودشاعر بعد از اینکه از نوحه

 جان او غمی را بزدایند، با اذعان به اینکه دره مرگ نادشودنی است، سعی میکند خویشتن را تسلی دهد:

 نتوانید كه اشکال قدر بگشایید/  عقدۀ بابلیان را بتوانید دشود

های قضا و قدر از خود نشان دهد اما در مصایبی قابل دادهاو ادرچه میکوشد تا نوعی تصور تسلیم و رضا را در م»

(. از سویی دیگر خاقانی آنگاه كه مصیبت 656: 4344)امامی، « از این دست هردز آن روح تسلیم را حفظ نمیکند

اش او را غافلگیر و غمزده میسازد، راه عصیان در پیش میگیرد و زبان به شکایت از حوادث زمانه مرگ جگردوشه

شاید و از اینکه آماج تیرهای حوادث روزدار قرار درفته لب به شکوه بازمیکند و ناله سرمیدهد. خاقانی مصیبت میگ

ند. امرگ فرزندش را چنان سهمگین توصیف میکند كه دویا در این فاجعه قضا و قدر مقصر بوده و به او وفادار نبوده

یه، آنچه بیش از همه نمایشگر عاطفج پدرانه میشود شاعر بخوبی دریافته است كه در موضوعات عاطفی چون مرث

امید بستن به آیندۀ فرزند است و خاقانی بخوبی از عهدۀ این مهم برآمده است. خاقانی در این بخش به بیان امید 

خود می ردازد و هیچ دزارشی از علت امید بستن به آیندۀ فرزندش نمیدهد و خیلی زود امید خود را از كف میدهد 

دفتن چه سود، همج آمال خود را بربادرفته معرفی میکند؛ این مرثیه درنهایت با بیانی از حالت روحی پدر و و با 

 مادر آن جوان ناكام به پایان میرسد.
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عر ای شنوع عالیتر منِ عاطفی، منِ اجتماعی است. بسیاری از شاعرانی كه برای مصیبت یا فاجعهمنِ اجتماعی: 

فعال است و تا زمانی كه آن حادثه در خاطر مردم است، آن شعر هم زنده و پویاست  میسرایند، من اجتماعیشان

منِ اجتماعی حوادث پیرامون را در قیاس »و بعد از فروكش كردن احساسات، شعر هم رو به افول میگذارد. درواقع 

ش زمانی و مکانی سرنوشتان خود را در برای از همبا زنددی و خواستهای شخصی خود نمیسنجد؛ بلکه مجموعه

(. در آثار 94: 4395میگویند شخص خودشان منظور نیست )شفیعی كدكنی، « من»معینی در نظر دارد و ادر 

اجتماعی و بشری دارای اهمیت و ارزش بسیار است. در نظر این « منِ»اند برجسته كه مقبولیت عام پیدا كرده

ت انسانی و بشری، ضمیر شاعر را به خود مشغول كرده شاعران، تاریخ انسان و انسانیت دارای اهمیت است و نی

 است. 

شناسی هماهنگ شده در جامعهبیان« منِ»دوستی و رعایت حقوق دیگران است كه با اجتماعی همان نوع« منِ»

انسان »شناسی تأكید میکنند: است و میتوان آن را متناسب با فرهنگ دانست. برای تبیین منِ اجتماعی در جامعه

ابل اوضاع اجتماعی كه در برابرش قرار دارد و بناست با اشاره معانی به خویشتن خویش و تفسیر آن معانی، در مق

(. براساس نظر بلومر، 46: 4444)بلومر، « كنش خاصی نشان دهد، باید ظرف وجودی خاصی هم داشته باشد

میشود و نقش مردم و دیگران شناخت انسان از خود و آداهی از خویشتن خویش، در فرایندی اجتماعی ساخته 

در ساختار اجتماعی مهم است. منِ اجتماعی یعنی انتظارات اجتماعی و آداهی انسان، و در همین فرایند جدلی 

یافته من اجتماعی همان اجتماع سازمان»به تعبیری ساختاری در خود جلوه میکند: « من اجتماعی»و « من»میان 

، «من»است؛ بنابراین خود، فرایندی دیالکتیکی یا جدلی است كه در آن،  است كه در نگرشهای انسان منعکس شده

پذیر نیست، اما منِ اجتماعی بینیمنِ اجتماعی را فرامیخواند و س س به آن پاسخ میدهد. من به هیچ رو پیش

روه قرار )همانجا(. منِ عاطفی شاعران اجتماعی در این د« یافتج محیط اجتماعی استدهندۀ توقعات تعمیمنشان

میگیرد. وقتی عاطفه و احساسات همج انسانها برای شاعر دارای اهمیت باشد، آنچه در زنددی مردم باعث عاطفج 

مثبت و شور و نشاط میشود، باعث سرمستی شاعر نیز میشود و آن را در شعر خود بیان میکند و با آنچه باعث 

 . ناراحتی مردم و جامعه میشود، در شعر خود مبارزه میکند

در این نوع عاطفه وسعت فکر و احساس فرد، دسترش مییابد و عواطف مردم و جامعه را میبیند. زنددی مردم و 

مسائل مربوط به آن، فرد را متأثر میکند. غم و اندوه یا شادی و نشاط شخص فقط بردرفته از احساسات شخصی 

هایی های مذهبی و مرثیهرد هم مؤثر است. مرثیهنیست، بلکه آنچه بر زنددی مردم مؤثر است، بر روح و روان این ف

هستند. یکی از « منِ عاطفیِ اجتماعی»اند، از بهترین مواضع تجلی كه شاعران در وقوع حوادث طبیعی سروده

 ای كه كسایی در رثای شهدای كربال سروده است، مشاهده میشود:منِ عاطفی اجتماعی در مرثیه هایبهترین نمونه

 (44)دیوان كسایی:  آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا/  مد فردوس دشیت صحراباد صبا درآ 

كسایی در قرن چهارم با سرودن این سودنامه قصد ایجاد تنبّه و بیداری در محیط فرهنگی و اجتماعی خویش و 

ام دذشت اعصار، پی عباس را دارد، ولی فعال بودن منِ اجتماعی او باعث میشود باامیه و بنیبیزاری جستن از بنی

شعر  ایاو به مخاطبان امروزین و آینددان نیز انتقال یابد؛ چنانکه دفتیم شاعرانی كه برای مصیبت یا فاجعه

میسرایند منِ اجتماعیشان فعال است و تا زمانی كه آن حادثه در خاطر مردم است آن شعر هم زنده و پویاست؛ 

ن به عمق جنایت كافران و شناسایی كافران و دشمنان یزیددونج هدف كسایی یادآوری فاجعج كربال و توجه داد

زمان خود اوست، ولی چون منِ اجتماعی او در ارتباط با جامعه شکل میگیرد، پیام او به عصرهای بعدی نیز منتقل 

د را با واش مانددار میشود. در تعداد محدودی از ابیات این مرثیه، شاعر دریافت عقالنی و استدللی خشده و مرثیه
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منِ عاطفی او بسمت منِ فردی متمایل میشود. شهادت امام حسین )ع( و  جنبج احساسی و عاطفی پیوند میزند و

بار و تأثیردذار است كه احساس و عاطفج یارانش برای شاعر ازلحاظ شخصی و پیوند عمیق روحی بقدری تأسف

م حسین و یارانش شاعر را از درون برهم میریزد، پس آورد؛ رخداد نادوار شهادت اماشاعر را به جوش و غلیان می

جا استیال یابد و حزن و غم و مالل این مصیبت را آشکار كند. او با بیان مصائبی چیز و همهباید در بیرون هم بر همه

ان نالشأن می ردازد و نفرت عمومی را به دشمكه بر خاندان پیامبر وارد شده است، به همدردی با آن خاندان عظیم

اهل بیت بیان میدارد. شمرِ كافر را بیشرم و ملعونی میداند كه همانند تركان غُز و یغما بر عترت محمد )ی( یورش 

 اند: آورده

 لشگر زده برو بر، چون حاجیان بطحا /  بیشرم شِمر كافر، ملعون سنان ابتر

حوادث طبیعی و اندوه ناشی از تجاوز هایی دیده میشود كه شاعران در وقوع نمونج دیگر منِ اجتماعی در مرثیه

های اجتماعی كه در چنین حوادثی سروده میشوند غالباً سرشار از حکمتها، دشمنان به ایران میسرایند. مرثیه

های اسالمی و سخنان بزردان دین عجین دشته پندها، اندرزها و عبرت درفتن از روزدار است كه عموماً با دیدداه

 مشاهده است.طران تبریزی در حادثج زلزلج تبریز سروده، منِ اجتماعی بخوبی قابلای كه قاست. در مرثیه

 (659)دیوان قطران تبریزی:  به عالمی كه نباشد همیشه در یک حال/  بیود محال ترا داشییتن امیید محال

 د:ردازد و ناله سرمیدهآل دذشتج شهر و حال و روزدار نابسامان امروز آن می شاعر در این مرثیه به بیان شرایط ایده

 كسی كه جسته شد از ناله دشته بود چو نال/  كسی كه رسته شد از مویه دشته بود چو موی

لرزۀ او حاصل تأثر آنی مصیبت نیست، بلکه براثر تأمل در قطران خود شاهد این زلزله بوده است، ولی مرثیج زمین

شده و محکوم قواعد هنر روز نمودار بصورت اثری مهندسی حادثه و درونی شدن امکانات آزادشدۀ آن بوده و نتیجتاً

توجه است و در آن شاعر از قحطی و درسنگی وحشتناكی كه شده است. بار عاطفی و احساسی این مرثیه قابل

عی ای اجتماشده یاد میکند. ازآنجاكه شاعر در این مرثیه به شرح و توصیف حادثهپس از زلزله بر شهر مستولی

 منِ عاطفی در این مرثیه از نوع منِ اجتماعی است. طیف بسیاری از مردم را دردیر كرده، پرداخته كه

عباس و ای است كه سعدی در زوال خالفت بنیبدون تردید یکی از مراثی مهم اجتماعی در ادب فارسی، مرثیه

فتم بوده و تأثیر عباس از حوادث مهم قرن هویرانی بغداد سروده است؛ تصرف بغداد و انقراض خالفت بنی

توجهی در ادب فارسی و عربی برجای دذاشته است؛ ویرانی شهری كه سعدی سالهای پرباری از زنددیش را قابل

در آن س ری كرده و قتل عام دانشمندانی كه با آنها محشور بوده از جمله عوامل سرودن این مرثیج زیبا بوده است؛ 

(. مرثیج 346: 4344)امامی، « سرایی اجتماعی بوده استن آغازی بر مرثیهای از محققیبه اعتقاد پاره»ای كه مرثیه

عباس با ابیاتی دربارۀ فتنج مغول و انقراض عباسیان و قتل مستعصم شروع بیتی سعدی در زوال خالفت بنی69

ریزی به ز دشده در این مرثیه است؛ پایان مرثیه نیمیشود؛ بیوفایی و بیمهری روزدار نیز از دیگر موضوعات مطرح

مدح حاكمان زمانه دارد. سعدی در این مرثیه بر مرگ خلیفه و سقوط بغداد ناله سرمیدهد و همج اركان طبیعت 

 را بواسطج مرگ مستعصم سودوار میداند:

 (751)كلیات سعدی:  بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین/  آسمان را حق بود در خون بگرید بر زمین

دان خلیفه و سقوط بغداد به صورتهای مختلف اظهار میدارد؛ او دولت و شوكت خالفت سعدی تأسف خود را از فق

از  آورد، ولیآمدند و سر بر آستان آن دولت میسودند، بیاد میعباسیان را كه روزداری از اقصای جهان بزردانی می

 سویی دیگر تأسف و اندوه را بر آنچه قضای الهی بر آن قرار درفته، بیهوده میداند:

 آدمی را حسرت از دل و اسب را داغ از سرین  دریه بیهودست و بیحاصل بود شستن به آب



 475/ های چهارم تا هشتم(سده)با تکیه بر شاعران  های فارسیعاطفی در مرثیه« منِ» بررسی

 

سعدی مرثیج دیگری نیز دربارۀ زوال خالفت عباسیان به عربی دارد كه ادرچه مضامین مشترک دارند، ازلحاظ 

 اجتماعی است. منِ عاطفی این مرثیه منِ احساسی و عاطفی بسیار قویتر از مرثیج فارسی است. بدیهی است

فرامن از نظر جدیت، غیرمنطقی بودن و پافشاری برای اطاعت، »اند: در تعریف منِ متعالی دفتهمنِ متعالی: 

جویی نهاد را به تعویق اندازد، شباهت به نهاد نیست و هدف آن، این نیست كه مثل من صرفاً درخواستهای لذتبی

هایی را كه به مسائل جنسی و پرخاشگری مربوط وصاً آن خواستهبلکه میخواهد كامالً جلو آنها را بگیرد، مخص

(. برای منهای بشری و انسانی كه از مرز زمان و 44: 4345)شولتز، « میشوند. فرامن برای كمال اخالقی میکوشد

 مکان محدود، فراتر میروند، سرنوشت انسان و مشکالت حیات انسانی مطرح است؛ منِ بشری و انسانی، نوع متعالی

از دو من پیشین، یعنی منِ فردی و اجتماعی است. منِ انسانی مراتبی دارد و عالیترین نوع آن منِ متعالی است؛ 

ای دارای رشد است، منِ فردی در میسازد. من در هر برههبه عبارت بهتر، روند رو به رشد من، منِ متعالی را جلوه

نسانی به منِ كلی و متعالی ارتقا مییابد و منِ متعالی نیز خود به منِ اجتماعی، منِ اجتماعی به منِ انسانی، منِ ا

مراتبی را طی میکند كه نهایت ندارد؛ زیرا كمال نهایت ندارد. منِ انسانی و متعالی در اشعار شاعرانی مانند خیام، 

: 4395مولوی، و حافظ و بسیاری از دوینددان شعرهای عرفانی در ادب فارسی متجلی است )شفیعی كدكنی، 

 .(99-97صص

بنابر آنچه دفته شد عاطفه و احساسات با بروز غم و شادی و هیجان و یأس و افسرددی بصورت فردی، اجتماعی 

و انسانی در اثر ادبی تجلی پیدا میکند. هرچه عاطفج نهفته در اثری عامتر و انسانیتر باشد، دسترۀ وسیعتری از 

ن عاطفج عام و مسائل مشترک انسانی غالب است. در شعر، هركدام مخاطبان را در برمیگیرد. در آثار جاودانج جها

منِ عاطفی توانایی رشد دارد  ای است كه شاعر در آن قرار دارد. به عبارتی دیگر،از انواع منِ عاطفی، نشان از مرتبه

ا های یونگ، بویژه بو میتواند از منِ فردی به دو منِ دیگر ارتقا یابد. منطقیترین استدلل برای رشد من در آموزه

عنوان فرایند فردیت، بازنمایانده میشود. یکی از مباحثی كه یونگ مطرح میکند ددردونی شخصیت است كه نقش 

سازی شناسی روانی دارد. این ددردونی، به شکلهای مختلفی مانند تغییر ساختار درونی، همسانمهمی در آسیب

 ( 75-94: صص 4374ت میگیرد )نک: یونگ، سازی با یک قهرمان مذهبی صوربا دروه، همسان

العمل خودبخودی، غیرارادی و احساسی انسان دربرابر رویدادها، امری طبیعی است كه در افراد مختلف در عکس

انواع دونادون بروز میکند. رابطج عاطفی كه انسان با یک پدیده برقرار میکند بستگی به طرز نگاه او به زنددی و 

ی دارای ایدئولوهی و طرز تفکر خاصی است، بعضی از افراد به مسائل فردی و شخصی توجه جهان دارد. هر فرد

بیشتری دارند و برخی دیگر، به مسائل اجتماعی و دنیای پیرامون خود حساسیت بیشتری نشان میدهند. اینکه 

ت و عواطف او انسان در چه شرایط محیطی، خانواددی، فرهنگی و اجتماعی پرورش یافته است در نوع احساسا

)همان: « یکی از مالكهای ارزیابی عواطف و عمق انسانی موضوع پایدار بودن تجلیات عواطف است»مؤثر است. 

451.) 

ت دریافای كه رودكی برای مرادی، شاعر و سخنور و دوست خود، سروده قابلهای این نوع من در مرثیهیکی از نمونه

ده با دریغ بسیار همراه است، چراكه شاعر ناخواسته از وجود روحانی و ای كه رودكی برای مرادی سرواست. مرثیه

نصیب شده است. رودكی در این مرثیه مانند دزارشگری خواننده را فضایل انسانی دوست سخندان و شاعر خود بی

ت اپله در ابیدر نخستین بیت از خاموشی دوستی سخندان آداه میسازد؛ رویدادی را اطالع میدهد و س س پله

بعدی خواننده را بر بام حقیقت مرگ فرامیخواند و نشان میدهد كه روح مرادی چگونه رو به آسمانها راه باز كرده 

و به زنددی جاوید رسیده است. ابیات مرثیج رودكی برای مرادی مملو از پند، اندرز و حکمت است كه با نوعی 
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ند سرایی نمیکساخته است. رودكی در این مرثیه نوحه نگرش عارفانه درهم آمیخته و تأثیردذاری آن را چندبرابر

و مانند شاعران دیگر كه در چنین حالتی به مرگ و روزدار و زمین و آسمان نفرین میفرستند، نفرینی نمیفرستد، 

 ای برایفراقنامه نمیسراید، آه و افسوسی در مرثیج او راه ندارد، دویی مرادی سفری را آغاز كرده و رودكی وداعیه

او سروده است. مرادی كالبد تیره را مانند امانتی به مادر یعنی به خاک میس ارد و خود كه دیگر جز روح و معنویت 

ای میشود و زنددی دیگری را آغاز میکند و به عبارتی دیگر به زنددی جاوید چیز دیگری نیست راهی سفر تازه

و روح برتر همان هستی و زنددی جاوید است  میرسد. این سفر بسوی آسمانهاست و این آسمانها همان عشق،

 (.3: 4345نیا،)ر.ک: تاج

رودكی مرگ مرادی شاعر و دوست سخندان خود را كه به احتمال قوی در جوانی به وقوع پیوسته است یک حادثج 

د ولی ربار میشمارد، اندوه و حسرت عمیق خود را در فقدان مرادی در بافتی فصیح و بسیار طبیعی بیان میدافاجعه

تسلیم است و واكنشهایی در راستای انسانیت و اخالق از خود بروز میدهد. در ابیات مرثیه، شاعر با زبانی ساده، 

صاف و روشن اما ظریف، ضمن بیان عقیدۀ پیوستن جان علوی به منشأ آسمانی و جسم خاكی به خاک، به رفعت 

را در جهان برین یادآوری میکند. بنابر آنچه دفته شد  جایگاه روحانی مرادی تأكید دارد و استمرار زنددی مرادی

منِ عاطفی در مرثیج مرادی از نوع منِ بشری )متعالی( است، چراكه رودكی در این  میتوان استنباط كرد كه نوع

مرثیه به پند و اندرز می ردازد، عارفانه و حکیمانه سخن میگوید، احساساتی نمیشود و بیان او از دایرۀ عواطفی 

دور است. او میخواهد در آن سوی دیوار بلند مرگ، انسان را با حقیقت زنددی آشنا ون خشم، كفر و ناامیدی بهچ

 ای. سازد؛ میخواهد بگوید به زنددی دیگری رسیده

منِ عاطفی متعالی از تنها مرثیج غیرداستانی شاهنامج فردوسی كه در رثای فرزندش سروده و بر جوانی او دریغ 

 اند؛ كالم ایناله سرداده، نیز قابل برداشت است. بسیاری از شاعران در مرگ فرزندانشان مرثیه سرودهخورده و ن

های آنان نیست؛ مرگ فرزند شاعران در سوگ فرزندانشان حاوی جوهر عاطفی دیگری است كه در دیگر سروده

مرگ فرزند، آرامش را از شاعر ای است كه شاعر آن را با تمام وجود احساس میکند، پس طبیعی است كه حادثه

ن دهنده بوده است؛ تصاویر بکاردرفته در ایبگیرد؛ در بیشتر موارد مرگ فرزند برای شاعران بسیار پندآموز و عبرت

ها شکل كاملی از مرثیه را در ذهن مخاطب مجسم میکند، زیرا تمامی زوایای مربوط به مرثیه را میتوان نوع مرثیه

ثیج فردوسی در مرگ فرزند نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زبان و كالم فردوسی هنگامیکه در آنها پیدا كرد. مر

 از مرگ تنها پسرش سخن میگوید، جوهر عاطفی دیگری دارد. 

 مرا سال بگذشت بر شصت و پنیج

 مگر بهره بردیرم از پیند خویییش

 

 نه نیییکو بیود دیر بییازم به دنج 

 براندیشم از مرگ فرزند خویش

 (6449-6447/ 4)شاهنامه: ج                     

آورد، او خود را برای مرگ ای زاری میکند كه دل خواننده را به درد میشاعر در مرگ فرزند ناكام خود بگونه

 سزاورتر از فرزند میداند:

 ز دردش منم چون تنی بی روان/  مرا بود نوبت برفت آن جوان

اعر برون رفته و شایسته است كه شاعر بشتابد و خود را به فرزند برساند و او را پس از مرگ فرزند، روان از تن ش

سرزنش كند كه چرا زودتر از من رفتی؟ در قسمتهای پایانی مرثیه شاعر در ابیاتی كه نشان از منش والی او دارد، 

آداهی از بسیاری دیگر ن مرگبه نکوهش دنیا و بیوفایی روزدار اشاره میکند؛ او از خوب و بد جهان آداه است و ای

هایش استنباط میشود؛ او هردز این حقیقت را از یاد نمیبرد كه سرانجام همه مرگ است و دیر یا زود همه از دفته
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منِ  باید از این سرای فانی و درد و رنج بیرون رویم؛ توجه به همین نکات و موضوعات است كه ما را در تشخیص

منِ عاطفی بشری )متعالی( راهنمایی میکند. نکتج دیگری كه نشان از منِ  یه، بسوییافته در مرثعاطفی بازتاب

بشری )متعالی( شاعر دارد، امید او به بخشش خداوند است؛ او در ابیات پایانی مرثیه به دعا و نیایش با خداوند 

 رت روشن كند.دهنده میخواهد دناهانش را ببخشد و جایگاه او را در آخمی ردازد و از خداوند روزی

هایی كه سنایی برای معزی، شاعر همعصر خود سروده، نیز منِ متعالی تجلی دارد؛ او چهار مرثیه در مرگ در مرثیه

ها عموماً دوبیتی یا سه بیتی هستند؛ معزی دارد كه نشان از ارادت و اعتقاد شاعر به وی بوده است؛ این مرثیه

 است: ازجمله مراثی او دربارۀ معزی رباعی زیر 

 در تییر فلییک داد كییالهی به معزی

 او نیز سوی تیر فلک رفت و به پاداش

 

 تازان كله اینجا غذی جان ملک ساخت 

 پیییکان میلک تاج سر تیر فلک ساخت

 (747)دیوان سنایی:                                  

معزی است كه عمدتاً با دریغ و حسرت همراه ها ذكر مناقب، خصایل و ویژدیهای مضمون غالب، در تمام این مرثیه

هستند؛ شاعر بر از دست دادن یار دهرطبع خود دریغ میخورد؛ فقدان شاعری سخندان و صاحب دانش برای سنایی 

شناس، موجه و عقالنی ناپذیر است، اما برخورد سنایی با مسئلج مرگ این دوست سخنای دردناک و جبرانضایعه

ا معزی را از كرۀ خاک به فلک برده و قبای ملکی را به او بخشیده است. این نوع برخورد است؛ او معتقد است خد

 منِ عاطفی متعالی شاعر دارد. و نگرش عرفانی به مرگ دوست، نشان از

منِ عاطفی  های اوست و بازتابترین مرثیهانگیزای كه حافظ در رثای فرزندش سروده از مشهورترین و غممرثیه

 مشاهده است.آن قابل متعالی در

 (44)دیوان حافظ:  باد غیرت به صدش خار پریشان دل كرد/  بلبلی خون دلی خورد و دلی حاصل كرد

درونمایج این غزل دارای سودواری لطیفی و عمیقی است، ولی نوع نگرش حافظ به مرگ فرزند عرفانی است؛ خواجه 

خدا عالقه داشته باشم، برق غیرتش فرزند مرا از  معتقد است چون خدا نخواست من )حافظ( به چیزی جز ذات

 من درفت.

 

 گیرینتیجه

های روانشناسی در آن حضوری مرثیه از فروع ادب غنایی است كه عنصر احساس و همچنین حالت و دیدداه

درایی و حالت روانشناسی مانند غم، اندوه و تأسف، موجب تقویت كنش همدلی و پررنگ دارند. این احساس

فی در این نوع ادبی میشود. در این نوع ادبی، كنشهای عاطفی و تأثیردذاری كالم بر ساحتهای خارج از حوزۀ عاط

زبان تأكید دارند. ازآنجاكه نوع ادبی مراثیه ماحصل عدم انطباق ذهن شاعر با جهان خصمانج بیرونی است و 

یث نفس و مونولوگ شکل میگیرد كه اول شخص است، نوعی حد« منِ»دیری و تمایل پیام، همواره بسوی جهت

و همدلی كه در « عاطفه»بیش از هرچیز بر غنایی كردن و وجه همدلی و عاطفی زبان شعر، اصرار میکند. عنصر 

است و ازآنجاكه مرثیه بیانگر احساسات و « منِ عاطفی»كننده دارد، در ادبیات برابر با خلق مرثیه، نقشی تعیین

، به سه دستج فردی« منِ عاطفی»ایجاد میکند. « منِ عاطفی»اسبی برای بازنمایی عواطف انسانی است، عرصج من

منِ  اجتماعی و متعالی تقسیم میشود. با توجه به تعاریف مرثیه و انواع آن، بطور كلی میتوان دفت بیشترین بسامد

مذهبی و منِ متعالی  های اجتماعی وهای درباری است؛ منِ اجتماعی در مرثیهعاطفی محدود و فردی در مرثیه

های خانواددی و شخصی من فردی و متعالی بیشترین های فلسفی دارای بیشترین بسامد است؛ در مرثیهدر مرثیه
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بازتاب را دارد. در شعر شاعران برجسته تجلی منِ اجتماعی و متعالی بیشتر نمود پیدا میکند؛ تحول و رشدیافتگی 

ران از تسلط آنها بر خویشتن و توجه بیشتر به عالم ملکوت و دذر از عالم در اشعار این شاع« منِ عاطفی متعالی»

 خاكی خبر میدهد.

 

  نویسندگان مشاركت

 دانشگاه لرستانعلوم انسانی ادبیات و دانشکده  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی لیصادقی تحصی هطاهردكتر سركار خانم  .استشده استخراج

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب صادق جوادی آقای. اندبوده مطالعه این

نیز در تجزیه و تحلیل  انبه عنوان مشاور محمدرضا روزبهآقای دكتر محمد خسروی شکیب و آقای دكتر  .اندداشته

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهدهدا

  .استبوده پژوهشگر چهار هر مشاركت

 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه ستانلردانشگاه انسانی 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و یآداه آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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