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 چکیده
، بازتاب شعری و ادبی شاعران با چند و چون مرگ است؛ مرگی که نه تنها سرودسوگمرثیه و      

در سیر کمال انسانی است. در داستانهای منظوم  پایان زندگی نیست بلکه گویای بخش نهانی
اند تا مرگ را مورد بازشناسی قراردهند و نقش انسان را در برابر آن توضیح پارسی شاعران کوشیده

دهند و خویشکاری او را مشخص نمایند. در ادب حماسی از آنجا که مرگ قهرمانان داستان بیشتر 
آموز به خود میگیرد و قهرمان در برابر وانی و عبرتدر میدان جنگ رخ میدهد، رنگ و نمود پهل

است و رو نشان میدهد که مرگ را با آغوش باز پذیرفتهای جز تسلیم شدن ندارد از  اینمرگ چاره
های سوگواری، در گرو سربلندی و آزادی قهرمان است که توصیفات و بالغت در صحنهجهت از این 

های های خود، بابی تازه در مرثیهسرودسوگاست که فردوسی در ای حماسه است و با چنین شیوه
  ای متفاوت از شکل و شمایل حماسی آنچهره داستانی میگشاید. در ادب منظوم بزمی مرگ

های است. به سخن دیگر اگرچه مفهوم و دغدغۀ مرگ در تمام انواع ادبی فارسی به پشتوانهیافته
است. در این های هنری راه و آیینهای متفاوتی پیدا کردهجلوه دور و دیر مشترک اشاره دارد ولی در

است و مشترکات تصویری و مضمونی ترین شاعران این عرصه بودهمیان نظامی هم یکی از برجسته
است. در مجموع های شاعران پس از او گویای همین توجه سبکی به نظامی بودهسرودسوگدر 

اند. مقالۀ سرایی داستانی فارسی گشودهای در مرثیهی ویژهمیتوان گفت که فردوسی و نظامی، سبک
 .حاضر تالشی است برای نشان دادن ابعاد هنری و سبکی مراثی داستانی در شعر فارسی

 سرایی،گونه، سبک، فارسی.مرثیه:كلمات كلیدی
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 مقدمه
های ها در دورهسرودسوگآیینهای سوگواری و  آیا سؤال اساسی این پژوهش آن است که    

فرضیه و اهداف این تحقیق  ؟اندمختلف همپای دیگر تحوالت جامعه دچار تحول و دگرگونی شده
های داستانی در ادب فارسی از آغاز تاکنون با ساختارهای متنوع رواج سرودسوگکه  آن است
ردار ای قوی و اثرگذار برخوهای مرثیه از بار هنری و عاطفهاند و همچنین همانند دیگر گونهداشته
در مورد پیشینۀ موضوع باید گفت پژوهشهایی با تکیه بر شعر شاعران کالسیک صورت  اند.بوده
اند، در حالیکه ها کفایت کردهسرودسوگاست. این آثار اغلب به ذکر مراثی و مشخص کردن گرفته

 است. پرداخته ی سوگاآیینه یها به معرفسرودسوگانواع این پژوهش ضمن معرفی 

 مختلف مرگ و ریشة آن هاینابررسی مع

های هخامنشی و اوستا مَر در کتیبه»است: واژۀ مرگ را اینچنین معنا کردهمزدیسنا دانشنامۀ       

به معنی مردن است. از همین ریشه است کلمات مرتیا و مشیا در اوستا که به معنی در گذشتنی و 

به معنی انسان و بشر درگذشتنی «  مَرِتَ»و « مَشَ »پذیر و مردم است. در گاتها نیز کلمات فنا

ترجمه گردید. مردم که در فارسی به جای « مرتم»میباشد. کلمات مذکور در تفسیر پهلوی به 

در کلمۀ امشاسپند نیز به « مَشِ»انسان عربی است به معنی مردنی و درگذشتنی و فناپذیر است. 

مزدیسنا )دانشنامۀ« رداد)نمردنی( نیز هست.مرگ(. مَر جزیی از واژۀ اممعنی مرگ است )اَمَشَ :بی

ذیل واژۀ مرگ( در مزدیسنا واژههای متفاوتی برای مرگ ارائه شده، مشخص میشود که واژههای 

مَشَ، مَرِتَ، مرتم، مردم، مرتیا، مشیا، اَمَشَ، امرداد همگی یک ریشه دارند. در همین دانشنامۀ »

ت است یعنی مردنی و درگذشتنی یا به عبارت دیگر صف»است: آمده« مَرِتَن»مزدیسنا ذیل واژۀ 

به معنی جان و زندگی آمده و گیه مرتن در اوستا همان است « گیه»مردم و انسان. مرتن اغلب با 

 )مزدیسنا ذیل واژۀ مرتن(« است و یعنی زندۀ فانی.که در پهلوی گیومرد و در فارسی کیومرس شده

« است.شدهمرگ در پهلوی در ریخت مرگیه استفاده می»واژۀ مرگ میگوید:  ۀکزازی در بار       

 ( 212: ص  1)نامۀ باستان، کزازی،ج

          با توجه به اینکه فردوسی از ایران باستان سخن میگوید بارها در شاهنامۀ سترگش به        

 است.های گوناگون مرگ اشاره کردهجنبه

 را همراه با داد به کار میبرد:استاد توس گاهی مرگ       

 اگرررر مررررگ دادسرررت بیرررداد چیسرررت    

 

 ز داد ایررن همرره بانررگ و فریرراد چیسررت    

 (172)فردوسی،ص 

به نظر میرسد داد و بیداد در پیوند با مرگ حالتی نسبی پبدا میکند چرا که مرگ با توجه به       

 هدفی که انسان از زندگی دارد میتواند داد یا بیداد به شمار آید. 

 گاهی هم از رازآلود بودن مرگ سخن میگوید:و استاو گاهی مرگ را با تقدیر همراه کرده     
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 راز جررران تو آگاه نیست     ازین

 همه تررررررررا در آز رفته فراز

 

 بررردین پررررده انررردر تررررررررررا راه نیسرررت

 بکرررس برررر نشرررد ایررررررررررن در راز بررراز

 (         72)همان،ص  

دارو و مومیایی کردن مردگان به عنوان کوششی تنی اسفندیار و نیز یافتن نوشاشاره به رویین     

وجوی ویژه در شاهنامه و گم شدن اسکندر در ظلمات در جستبرای مقابله با مرگ در اساطیر، به

 آب حیوان و عمر جاودانه یافتن خضر همگی بازگو کنندۀ آرزوی جاودانگی انسان هستند:

 چررررررررررا رزم جسرررررتی ز اسرررررفندیار 

 

 تررررن و نامرررردارکررره او هسررررت رویرررین  

 (  742)همان،ص 

 ازان نوشرررردارو کرررره در گررررن  تسررررت  

 

 درسرررتکجرررا خسرررتگان را کنرررد ترررن   

 (324)همان،ص 

ای است که منعکس کنندۀ این واقعیّت است که چگونه روشهای هرکس، مانند آینهشخصیّت       

های مردن تبدیل میشوند. فردوسی این موضوع را با ژرفایی تأمّل برانگیز، زیستن انسانها به شیوه

 است:اینگونه به نظم در آورده
 ت        اگرررر مررررررررگ دادسرررت بیرررررررررداد چیسررر    

ازیرررن راز جررررررررران ترررو آگررررراه نیسرررت                 

..دم مرررررررررگ چرررررررون آتررررش هولنرررراک                                                                          

 دریررن جررررای رفررتن نرره جررررررای درنررگ     

 چنررران دان کررره دادسرررت و بیرررداد نیسرررررت 

 گجرررررروانی و پیرررری بررره نزدیرررک مرررررررر  

 

زداد ایررن همرره بانررررررگ و فرررریاد چیسررت     

 بررررررردین پررررررده انررردر ترررررا راه نیسرررت...  

 نرررررررردارد ز برنررررا و فرررررررتوت برررررررراک   

بررر اسررا فنررا گررررر کشررد مرررررررگ تنررگ        

 چررررررو داد آمررررردش جرررای فریررراد نیسرررت   

 یکرررری دان چرررررررو انرررردر برررردن نیسررررت  

 ( 172)شاهنامه، ص 

 شناسی واژۀ سوگریشه-1-3

مصیبت و غم و ماتم و اندوه. غم و ماتم به خالف »است: نامۀ دهخدا ذیل واژۀ سوگ آمدهدر لغت    

بود و نه دانشنامۀ نامۀ دهخدا مطلبی نوشتهمتأسفانه در مورد ریشۀ پهلوی این واژه نه لغت«. سور

 است.کرده ایمزدیسنا اشاره

 و به همان معنی. ستاک واژه، در اوستایی، سئوک« سوز»در پهلوی، ریختی است از »سوگ:       

saok نیز کاربرد « سوختن»است. این ستاک در واژۀ و در سانسکریت، شوک به معنی سوختن بوده

« سوگ»است،  است. در پارسی، شاید از آن روی که درد و داغ درگذشتگان دلگداز و جانسوزیافته

 (242: ص 1است. )نامۀ باستان،کزازی،جدر معنی ماتم به کار رفته

مرده ستودن و رحمت کردن. رثا، رثی، رثایه، مرثاۀ، مرثیت، گریستن بر مرده و »مرثیه:       

 نامۀ دهخدا ذیل واژۀ مرثیه()لغت« برشمردن و ذکر محاسن وی. در عزای مرده شعر سرودن.
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 دسروسوگتعریف -5-3

های عواطف انسانی، به عنوان بخشی از بازتاب احساسات اندوهبار همانند دیگرجنبه سرودسوگ    

شک نتیجۀ دلتنگیهایی است که به ترین شکل این احساس، بیاست. عمومیآگاهانۀ بشر، بروز یافته

خاطر از دست دادن عزیزان به وجود میآید. از دیرباز مرگِ پادشاهان، شاهزادگان، درباریان، 

است. همین بوده سرودسوگپهلوانان، پیشوایان، مهتران، رهبران دینی و مذهبی بسترساز 

ی گردید که در نزد ما به وابستگیهای عمیق روحی و معنوی موجب خلق و پیدایش ادبیات و اشعار

 ادبیات رثایی موسوم است.

، شاعر به بیان مناقب و فضایل و مکارم شخص از دست رفته میپردازد و از شأن و سرودسوگدر     

وفایی دنیا و  مسألۀ ای عظیم برمیشمارد. در بیمقام او تجلیل میکند و از دست رفتن او را ضایعه

 میخواند. اندگان را به صبر و شکیبایی فرامرگ و زندگی سخن میگوید و بازم

رثاء و »مرثیه را چنین تعریف میکند: «سرایی در ادبیات فارسیمرثیه»نصراهلل امامی در کتاب    

مرثیه بر اشعاری اطالق میشود که در ماتم گذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار تأسف و 

سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان دین و ائمه اطهار )ع( تألّم بر مرگ سالطین و صدور و اعیان و 

مخصوصاً حضرت سیدالشهداء )ع( و شهدای کربال )ع( و شمردن مناقب و فضایل و مکارم و تجلیل 

زدگان به از مقام و منزلت شخص متوفی و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتم

سرایی در ادبیات فارسی )مرثیه« است.سروده شدهصبر و سکون و معانی دیگری از این قبیل 

 (11ایران،امامی:ص 

 در ایران باستان سرودسوگپیشینة -1-3

سرایی و عزاداری برای مردگان و پهلوانان های تاریخی، مرثیهدر ایران باستان همانند سایر دوره    

ایرانیان پیش از اسالم گرچه در مورد سوگسرایی »است. به شکلهای مختلف آیینی مرسوم بوده

اطالع چندانی در دست نداریم، ولی شواهدی هست که نشان میدهد، سوگسرایی در میان ایرانیان 

شده این قبیل مراثی است که به های شناختهیکی از نمونه« مرزکو»است. رثای باستان رواج داشته

 (22)همان: ص« است.زبان پهلوی اشکانی سروده شده

نمیشود؛ ولی ورۀ ساسانی و آثار زردتشت موارد قابل اعتنایی در مورد سوگسرایی دیدهاز ادبیات د   

 ها را در میراث کهن میتوان دید.سرودسوگبا این حال مواردی از 

 های شاعرانسرودسوگبازتاب آیینهای سوگ در -4-3

، بدیهی است ایران های متنوعی  معمول و مرسوم بودهآیینهای سوگ در میان نیاکان ما به گونه    

         است. این مراسم به ساله دارای آیین و رسوم خاص سوگواری بودهبا سابقۀ تمدن چند هزار

های است. به همین دلیل درک جنبههای مختلف بر اشعار شاعران فارسی زبان تأثّیر گذاشتهشیوه

در »های داستانی بدون آشنایی با آیینهای سوگواری، اندکی دشوار مینماید. سرودسوگگوناگون 
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های غنایی: ما همواره با عواطف شخصی و تأثّرات و آالم و یا لذّات و مسّرات یک فرد و یک منظومه

روح کار داریم. در اینگونه اشعار، سخن از وصف آنچه در جهان واقعی و طبیعی است نمیرود، بلکه 

ه را که مطلوب اوست به چشم دل میبیند و به زبان عواطف بیان میکند... میزان و مالک شاعر آنچ

حقیقت در بین نوع شعر، عواطف و روح شاعر است. غرض و غایت شعر غنایی، توصیف عواطف و 

 ( 14)انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، رزمجو:ص « نفسانیّات فرد است.

است.  رفتهبه کار می گوناگون تهایملّ ازدیرباز در ادبیات که است کهنی ادبی از انواع سرودسوگ    

از انواع ادبی کهن است که از دیرباز در ادبیات ملّتهای گوناگون  مرثیه»اند که در این باره نوشته

 استر رفتهکا عمر به و گذرا بودن رفته از دستبر عزیزان سوگ ، در مفهومو یونانیان اعرابهمچون 

 تهایملّ تمامی در ادبیات آن محتوای که استجهانی ادبی نوع یک مرثیه گفت نظر میتوان و از این

 اندوهگین و جانی سوختهاز دلی مرثیه از آنجا که .رانگیز استتأثّ ،سخنیمرثیهت. اس مشترک جهان

در شمار  ،شاعر است و واقعی درونی اتاحساس ۀکنند بازگو و عاطفی ساده بابیانی و برخاسته

)نقد و تحلیل مرثیه در ادوار شعر .« است فارسی اشعار ادبیات ماندگارترین و زیباترین

 ( 22فارسی،اسالمی:ص

اشعاری که شاعران برای بیان مصایب و آالم خویش »کوب در تعریف رثا میگوید: استاد زرین     

اند را میتوان در ا برای دردها و مشکالت و سختیهایی که در اجتماع انسانها سرودهبیان میکنند و ی

 (172کوب:ص نقاب،زریندروغ شعر بی)شعر بی« مجموعۀ مراثی قرار داد و آنها را مرثیه دانست.

 سرایی در شعر فارسی  سیر سوگ -2-3

در ابتدای پیدایش و گسترش شعر فارسی پا به پای مضمونهای دیگر ادبی به وجود  سرودسوگ      

است. از نوع رسمی به نوع مذهبی متحول شده سرودسوگآمد و درگذر زمان انواع گوناگونی یافت. 

         ای که در چند قرن اخیر به معنای خاص خود، یعنی سوگ بر سیدالشهداء به کاربه گونه

از ابتدای پیدایش شعر فارسی تا قرن هشتم هجری مرثیۀ غالب، مرثیۀ رسمی است . »میشودبرده

شد. امّا رفته رفته و با به قدرت رسیدن حکومت صفویه مرثیه مذهبی می که در قالب قصیده سروده

سرایی مذهبی دو شیوۀ دیگر مرثیه بند رای  میگردد. پس از اوج گرفتن مرثیهدر قالب ترکیب

)نقد و تحلیل « ی نوحه و مقاتل منظوم، در قالب مثنوی هم در این عصر ابداع گردید.مذهبی یعن

 ( 22مرثیه در ادوار شعر فارسی،اسالمی :ص 

صد سال گذشته به علّت قیامهای مردمی، شاعران مضامین مذهبی را با مضامین اجتماعی و  در     

اجتماعی به وجود  -نوعی مرثیه وطنیبودند و سیاسی تلفیق کردند، چون به نوعی بیداری رسیده

را از حد سوگ به مرتبۀ تحریک و بیداری مردم به عنوان یک وظیفه  سرودسوگآوردند که نقش 

 سیاسی برتری بخشید. –اجتماعی

 سرایی درایران های سوگدوره-6-3
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  زیرهای برای بهتر شناختن سوگسرایی و سیر آن در ایران و شعر فارسی، آن را به دوره      

 بندی میکنیم:بخش

 سرایی در ایران پیش از اسالم سوگ -الف(

 رایی در ادبیات سنتی تا آغاز مشروطه سسوگ -ب(

 ایی دورۀ مشروطه و معاصررس سوگ -پ(

های ای دیرین دارد و میتوان گفت که از نخستین دورهسرایی در ایران سابقه سوگ و سوگ      

 ست. اوجود داشته سرودسوگشعر فارسی، 

دربارۀ سوگسرایی در دوران پیش از اسالم مدارک چندانی در دسترس نیست امّا قراین و       

است. آثاری مانند: سرایی در ایران باستان رواج داشتهمرثیه»شواهدی وجود دارد که نشان میدهد. 

دوره قرار را میتوان از مراثی ذکر شده در این « سوگ سیاوش»و « یادگار زریران»، «رثا مرزگو»

ای که از آثار های ایرانیان قدمتی کهن دارند به گونهداد. سوگ سیاوش و مرگ زریر در افسانه

فردوسی ذکر  ۀمنظوم بازمانده پهلوی میباشند که هر دو واقعه به صورت کامل و جامع در شاهنام

 ( 22-21سرایی در ادبیات فارسی ایران،امامی:صص مرثیه«)اند.شده

اند. سرایی و سوگ در مرگ سیاوش را چند منبع به صورت واضح و با صراحت بیان کردهنوحه      

کیکاوس از پدر خویش بنسیاوش»...است که: چنین آمده این موضوعدر مورد  تاریخ بخارادر کتاب 

بگریخت، و از جیحون بگذشت، و نزدیک افراسیاب آمد. افراسیاب او را بنواخت و دختر خویش را به 

اند که جمله ملک خویش را به وی داد و سیاوش خواست که از وی به وی داد و بعضی گفتهزنی 

آن که این والیت او را عاریتی بود. پس وی این حصار بخارا را بنا  اثری ماند در این والیت، از بهر

م بود و میان وی و افراسیاب بدگویی کردند و افراسیاب او را بکشت و هکرد، و بیشتر آنجا می

خوانند او را آنجا دفن « دروازۀ غوریان»اندرین حصار بدان موضوع که از در شرقی اندر آیی و آن را 

، یکی خروس بَرَد و کردند و مغان بخارا بدین سبب آنجای را عزیز دارند و هر سال هر مردی آنجا

هاست چنانکه در بکشد پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه

اند و این سخن زیادت از سه هزار سال همه والیتها معروف است و مطربان آن را را سرود ساخته

 (32-33)تاریخ بخارا،نرشخی:صص « است.

اهل سغد بر مردگان »آیین سوگواری مردم سغد چنین میگوید:  ۀابوریحان بیرونی دربار      

های خود را میخراشند و برای مردگان طعام میزنند و رویپیشین خود گریه میکنند و بر آنان نوحه 

 ( 323)آثارالباقیه،بیرونی : ص« و شراب میبرند.

نمونۀ دیگر سوگسرایی در عصر ساسانیان، ماجرای مرگ شبدیز است که در ادبیات عربی هم      

و که از مرگ شبدیز، اسب محبوب خسرو پرویز بیمار میشود. خسر»است. ای پیدا کردهویژه جایگاه

شد. خواهدارد که هرکس، خبر مرگ او را به من بیاورد کشتهاسب خود هراسناک است، اظهار مید
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ای ندارد جز آنکه خبر مرگ را به اطّالع شبدیز سرانجام میمیرد و رئیس اصطبل سلطنتی چاره

   این رهگذر  متوسل میشود. باربد میپذیرد که در« باربد»خسرو برساند. از این رو سرانجام به 

ای بیندیشد. هنگامی که باربد در مجلس طرب و در حضور شاه حاضر میشود، با بیانی حزین چاره

( موارد اشاره 23سرایی در ادبیات فارسی ایران،امامی:ص )مرثیه« قصۀ مرگ شبدیز را سر میدهد.

که زردشتیان از  محتمل است»در ادبیات ایران پیش از اسالم است.  سرودسوگشده، بیانگر وجود 

روی در اند و از زیادهکردهای کامالً منتظره و طبیعی برخورد میآنجا که با مرگ به صورت پدیده

 (21)همان،ص « باشند.اند، کمتر به مرثیه گرایش نشان دادهشیون پرهیز داشته

 در دوران اسالمی  سرودسوگ-7-3

موجود، شعر ابوالینبغی دربارۀ ویرانی شهر  سرودسوگترین در دورۀ اسالمی، گویا قدیمی      

خردادبه، والممالک ابنسمرقند است. این قطعه به صورت چهار مصراع شش هجایی در المسالک

 است:اینگونه آمده

 سرررررررررررررمرقند کنرردمنرررررررررررررررد    

 از شررررررررراش  تررررررررررره بهرررررررررری 

 

 بذنیرررررررررررت کرررررررررری افکنرررررررررد

 همیشرررررررررره تررررررررره خهرررررررررری  

 ( 22لک والممالک:ص )المسا

 شایستۀ آفرینی. تو همیشه و بهتری تو از چاچ .افکند حال ترا بدین که سمرقند آبادان

بن وصیف فارسی دری را باید از محمد سرودسوگترین ابوالینبغی، قدیمی سرودسوگبعد از »    

میشود، که هجری در آثار او دیده 232 – 237سیستانی، شاعر دربار صفاریان دانست که تا سال 

قصیدۀ کوتاه یازده بیتی میباشد و محتوای آن گرفتاری طاهر و یعقوب و پسران محمد بن عمرو بن 

کرد استفادهلیاقتی و عیاشی طاهر اشاره دارد. سبکری غالمی بود که از بی« سبکری»لیث به دست 

خلیفه عباسی سازش کرد و طاهر و برادرش « مقتدر»و زمام کارها را در دست گرفت و سرانجام با 

         ی در این موضوع سرودسوگرا دستگیر کرد و به بغداد فرستاد که محمدبن وصیف سجزی 

       تواند( این قصیده می24-22سرایی در ادبیات فارسی ایران،امامی:ص )مرثیه« است.سروده

فارسی بعد از اسالم باشد و اینک چند بیتی از آن را در زیر  میآوریم:  سرودسوگترین قدیمی

 مملکترری برررود  شررررده  برررری  قیرررراس              

 ررک           رررراز حررد هنررد تررا برره حررد چیرررن و ت

 راس وذَنَررب گشررت و برره بسررد مملکررت                 

 ررررررفت             دولرررت یعقررررررررروب دریغرررا برر 

 ی غمّررران کامررررررررد و شرررادی بررررررفتا

 

 عمررررو برررر آن ملرررک شرررده بررررود راس  

 از حرررد زنرررگ ترررا بررره حرررد روم و گررراس

 زرّ زده شرررررده ز نحوسرررررت نرحررررررراس

 مانرررد عقوبرررت برررره عقرررب برررر حرررواس  

 برررود دلررم دایررم ازیررررررن پررر هررراس...    

 (277)تاریخ سیستان:ص 
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  دو از این اند و پسسوم و دوم قرن اواسط به مربوط تاریخی از لحاظ شده مطرح ۀدو نمون این    

 مرادی وابوالحسن شهید بلخی ۀدربار رودکی به وسیلۀ شدهسرودههایی سرودسوگ، سرودسوگ

 شروع پژوهشگراناز برخی میآیند و حتی حساب به شعر فارسی هایسرودسوگ ترینجزء قدیمی

 از میشمارند.پس سراسوگشاعر  را اوّلین و وی میدانند رودکیزمان از  طور جدی را به سرودسوگ

 مروزی و ابومنصورعماره بخارائیربنجنیبنفضل ابوالعباس هایسرودسوگ رودکی هایسرودسوگ

 .اندشعر فارسی هایسرودسوگ ترینقدیمی جزء

               اند و از این رو ست که تجربه نبودهشاعران پیش از رودکی در کار سرودن مرثیه بی    

های رودکی تا حدی دارای قدرت ادبی میباشند، چون قبل از او در این زمینه طبع سرودسوگ

       ز است که این مرثیه ا« مرادی»ازجمله مراثی رودکی، مرثیه در مرگ »است. آزمایهایی شده

است و ناگفته نماند که در هفت اقیلم، امین احمد رازی، شدهسرودهای دوران پیری شاعر دانسته

رودکی، شش بیت دیگر اضافه  ۀاست که در آن بر دو بیت سرودای در رثای سنایی آوردهقطعه

یران، سرایی در ادبیات فارسی ا)مرثیه« است.گردیده و نام مرادی نیز تبدیل به سنایی شده

 (11امامی:ص 

 مُررررد مررررادی نررره همانرررا کررره مرررردب    

 

 مرررگ چنرران خواجرره نرره کرراری اسررت خرررد     

ب (22دیرررررررروان اشررررررررعاررودکی:ص )

است، شهید ای پر معنی برای وی گفتهغیر از مرادی، مشهورترین شخصی که رودکی مرثیه      

 بلخی است:

 اروان شرررررهید رفرررررت از پررررریش         رکررررر

 ازشررررماردو چشررررم یررررک تررررن کررررم  

 

 و آن مرررا رفتررره گیرررر و مررری انررردیش    

وز شمرررررررار خررررررد هرررررزاران بررررریش                                          

 ( 72)همان،ص

های فراوانی سرودسوگفردوسی در اثر ارزشمند خود، در مرگ قهرمانان و پهلوانان داستانهایش      

های پر محتوا و از مضامین عالی داستانسرایی به شمار آورد. سرودسوگدارد که میتوان آنها را از 

مرگ  زاری رستم بر بالین سهراب و بردن تابوت او به زابلستان، آگاهی یافتن مادر سهراب از»

پسرش، مرگ اسفندیار و کشتن دارا به دست دو وزیر خود و... در همه این مراثی آرمان خِرد کامالً 

االختیار خردگرایی در این دوره و تمام ادوار تام است، چرا که فردوسی خود نمایندۀ بارز و آشکار

 ( 214:ص سرایی در شعر فارسی،دهقانی)نقد و بررسی پیشینۀ مرثیه« شعر فارسی میباشد.

نامۀ دقیقی و شاهنامۀ فردوسی نیز به موارد متعدّدی دیگری برمیخوریم که در آنها در گشتاسا   

سوگ سیاوش که در شاهنامه به »اند. هایی سرودهسرودسوگپس از مرگ قهرمانی صاحبان عزا 

در  های مرثیه( یکی از نمونه11)سوگ سیاوش،مسکوب:ص « است.گرفته لقب« شهید شاهنامه»

ادبیات باستان ایران است. ایرانیان قدرشناس به پاسداشت پاکی، بیگناهی، غربت و مظلومیّت 
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که نوعی نمایش و « سووشون»کردند و اجرای آن سیاوش هر سال مراسم سوگ او را برگزار می

مذهبی میتوان محسوب کرد، در آیینهای ایرانیان به عنوان یک فرهنگ ارزشمند تثبیت  ۀتعزی

 است. شده

نامۀ دقیقی به موارد متعدّدی از همچنین در این دو اثر، شاهنامۀ فردوسی و گشتاسا    

هایی است برمیخوریم که از جملۀ آنها گریستن مغان بر مرگ سردار یا قهرمانی یا مرثیه سرودسوگ

سرخه، است؛ مانند سوگواری موبدان همراه افراسیاب در مرگ شدهای افراد داغدیده سروده که بر

سوگ موبدان در مرگ کاووس و سوگ موبدان در مرگ کیخسرو و سوگواری موبدان همراه 

 اسفندیار بر جنازۀ زریر. 

 است: و هفت سالۀ خویش سرودهحکیم فرودسی نیز در شاهنامه اشعاری در سوگ فرزند سی   

 مگرررر بهرررره برگیررررم از پنرررد خرررویش    

 وبررررت برفررررت آن جرررروانمررررررا بررررود ن

 

 براندیشررررم از مرررررگ فرزنررررد خررررویش 

 روانون ترررن بررریررررررررز دردش مرررنم چ
. 

 (1221)شاهنامه:ص 

 است با این مطلع:ای سرودهفرخی سیستانی در رثای سلطان محمود غزنوی قصیده    

 است که من دیردم پرار  شهر غزنین نه همان 

 

 ست که امسال دگرگرون شرده کرار   چه فتاده

 (32سیستانی:ص )دیوان فرخی

است، از امهات مراثی فارسی است. سرودۀ داستانوارۀ فرخی که در رثای سلطان محمود گفته      

است و این قصیده دارای تمام بودههای بعد از خود تأثّیرگذار سرودسوگ، بر سرودسوگاین 

 اند.شرایطی است که همه ادبای سنتی برای رثا ذکر کرده

وی گیراتر و « حبسیات»مسعودسعدسلمان از دیگر شاعران سوگسراست که هرچند       

های او میتوان به  سرودسوگهم مهارتی داشته و از  سرودسوگزیباتراست، ولی در زمینۀ 

 گفته اشاره کرد:« سیّد حسن»ای ی که در رثسرودسوگ

 برررر ترررو سرررید حسرررن دلرررم سررروزد     

 

 کرره چرررون ترررو هررید غمگسرررار نداشرررت  

 (   22)دیوان مسعودسعد:ص 

دیگر مسعود سعد سلمان، در مورد عمادالدوله ابوالقاسم و گریز به ستایش  سرودسوگاز       

-ی دارد. بلندترین و غمسرودسوگسلطان ابراهیم است و همچنین در مرگ فرزندش، صالح هم 

راشدی که  سرودسوگبندی است در سوگ رشیدالدین پسرش و وی ترکیب سرودسوگترین انگیز

 در قالب قطعه میباشد، را میتوان نام برد. 

انوری در  سرودسوگاست. بلندترین دهانوری از دیگر شاعرانی است که در سوگسرایی موفّق بو      

ای از ادبا و محقّقین، بهترین مرثیه این مرثیه از نظر عدّه»طالب است. سوگ مجدالدین بن ابی

ای است که طرح و قالب و است. این مرثیه دارای مقدمهشدهانوری است قوی و پُر احساس سروده
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ی سلطان محمود سرود را به یاد میآورد، امّا آغاز مرثیۀ معروف فرخی سیستانی که آن را برا ۀشیو

-سرایی)مرثیه« است تا این مرثیه را آب و رنگی حکیمانه ببخشد.انوری نهایت تالش خود را کرده

 ( 222-223ادبیات فارسی ایران، امامی:صص در

 شررهر پررر فتنرره و پرمشررغله و پرغوغاسررت   

 

 بررار نررداده اسررت کجرراسرریّد و صرردر جهرران 

 (  42)دیوان انوری:ص 

و از اوّلین  سرودسوگهای عالی دیگر دارد، امّا آنچه از نمونه سرودسوگانوری نُه       

ی است که برای شهر سرودسوگهای اجتماعی در ادب فارسی به حساب میآید،  سرودسوگ

 این قصیدۀ هشتاد و چهار بیتی چنین است:است. مطلع سمرقند سروده

 بررر سررمرقند اگررر بگررذری ای برراد سررحر    

 

 نامررره اهرررل خراسررران بررره برخاقررران برررر 

 ( 122)همان،ص  

یک قصیدۀ بلند،  اند که به غیر ازشدههای انوری در قالبهای قصیده و قطعه سرودهسرودسوگ      

 های وی را، قصاید و قطعات کوتاه تشکیل میدهد.سرودسوگ بقیۀ

های خانوادگی است. ترین مرثیههای عالی و تأثّیرگذار و دیوانش حاوی غنیخاقانی دارای مرثیه   

 عموی اوست:  ،الدین عمریکی از کسانی که خاقانی در مرگشان مرثیۀ سوزناکی سروده، کافی

 راه نفسرررم بسرررته شرررد از آه جگرررر تررراب 

 

 کو هرم نفسری ترا نفسری رانرم از ایرن براب       

 (22)دیوان خاقانی:ص 

 است:الدین سرودهخاقانی چند مرثیۀ پر سوز و گداز در مرگ پسر عموی خود وحید

 ان سگ دارم به سختی ورنه سگ جان بودمیج

 

 از فغان زار چون سگ هم فرو آسودمی

 (442)همان،ص 

هایی در هایش میتوان به مرثیههایی به صورت جداگانه ندارد؛ بلکه از خالل مثنوینظامی مرثیه

هایی در سوگ پدر و خانواده دست یافت. وی در ابتدای داستان لیلی و مجنون مرثیهمرگ اعضای 

 است:مادر خویش سروده

 گررررر شررررد پرررردرم برررره سررررنّت جررررد 

 

 یوسررررررف پسررررررر زکّرررررری مؤیّررررررد  

 (41لیلی و مجنون،نظامی:ص )

 ی کُررررردگررررر مررررادر مررررن رئیسرررره   

 

 مررررادر صررررفتانه پرررریش مررررن مُرررررد   

 (43)همان،ص 

نیز سبک  سرودسوگسعدی یکی دیگر از شاعران سوگسرای بزرگ ادب فارسی است که در      

بند چهل و شش بیتی و یک ، یک ترجیعسرودسوگای دارد. او در وفات سعد بن ابوبکر دو ویژه

بند زیر از جهت تاثیر گذاری عاطفی ارزشمند است و مطلع رد که ترجیعقصیدۀ کوتاه هشت بیتی دا

 آن چنین است:
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 غریبرررران را دل از بهررررر تررررو خونسررررت 

 

 دل خویشررران نمررری دانرررم کررره چونسرررت

 ( 222)کلیات،سعدی:ص 

ای است در او قصیده سرودسوگدارد. اوّلین  سرودسوگسعدی در مرگ ابویکر بن سعد نیز دو       

 سی بیت با مطلع:

 برره اتفّرراق دگررر دل برره کسرری نشرراید داد   

 

 زخسررتگی کرره در ایررن نوبررت اتفرراق افترراد 

 ( 222)همان،ص 

ی سرودسوگمیشود ولی ، هر چند که مضامین تازه در آن کمتر یافتسرودسوگدومین       

 جانگداز است:

 دل شکسررته کرره مرررهم نهررد دگررر بررارش  

 

 یترریم خسررته کرره از پررای برکنررد خررارش   

 ( 222)همان،ص 

 عباس است:ی در زمان زوال و نابودی خالفت بنیسرودسوگعدی س سرودسوگترین مهم    

 آسررمان را حررق بررود گررر خررون بگریررد     

 

 برررر زوال ملرررک مستعصرررم امیرالمرررؤمنین

 ( 222)همان،ص 

 است:رودههمچنین حافظ در مرگ فرزندش اشعاری سرشار از سوز و گداز س    

 ی دل یررادش بررادالعررین مررن آن میرروهقررره

 

 که چه آسان بشرد و کرار مررا مشرکل کررد     

 (112)دیوان غزلیات،حافظ:ص 

های دیگر های استاد شهریار در سوگ قمر و در رثای ابوالحسن صبا، از گونهدر دورۀ متأخر مرثیه  

 این نوع مرثیه است.

شناسی، غالب از نظر نوع سرودسوگاز ابتدای پیدایش شعر فارسی تا قرن هشتم هجری       

   بند...  بند، ترکیبهای حماسی یا بزمی است که در قالبهای قصیده، قطعه،ترجیعسرودسوگ

 مرثیه مذهبی رای  میگردد.رفته با به قدرت رسیدن حکومت صفویه شد، امّا رفتهمیسروده

سرا با سرودن مرثیه در رثای پادشاه درگذشته یا صدور، فرصت را غنیمت گاه شاعران مدیحه   

میگفتند و از این  شمردند و با صنعت بدیعی افتنان به پادشاه جلوس یافته نیز تبریک و تهنیتمی

شاعر عهد سامانی در « ربنجنی ابوالعباس»مانند شعر »آمیختند. طریق تهنیت را با تعزیت می

-محمدو شعر سعدی به اتابک« بن نصر سامانیامیر نوح  »و جلوس پسرش، « احمدنصربن»سوگ 

سرایی )مرثیه« بکر  که پس از مرگ پدر به حکومت رسیده، تبریک و تسلیت میگوید.بنابیسعد بن

 ( 44در ادبیات فارسی ایران،امامی:ص 

 غریبرررران را دل از بهررررر تررررو خونسررررت    

 عنررران گرررررریه چرررون بررررراید گررررفتن  

 

 دانرررم کررره چونسرررتدل خویشررران نمررری

 کرررررره از دسرررت شرررکیبایی برونسرررت...  

 (721)کلیات،سعدی:ص 
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سوگ -بندی کرد: الفهای زیر بخشه گونهها را با توجه به نوع مخاطب میتوان بسرودسوگ     

 سوگ دیگران -سوگ حاکمان و وزرا  ج-فرزند ب

اند، کالم های خود را در مرگ فرزندانشان سرودهسرودسوگ: شاعران بخشی از سوگ فرزند-الف

های آنان فرزندانشان حاوی جوهر عاطفی دیگری است که در دیگر سرود این شاعران در سوگ

ای است که شاعر آن را با تمام وجود خود احساس میکند، طبیعی مرگ فرزند حادثهیافت نمیشود. 

است که مرگ فرزند آرامش را از شاعر برباید و نهال غم بزرگی در دل او بکارد. در بیشتر موارد 

ها از سرودسوگاین نوع »باشد. مرگ فرزند برای شاعر میتواند بسیار پند آموز و عبرت دهنده

داشتی به سرودن آن هاست که شاعر بدون هید چشمترین مرثیهن و پرسوز و گدازتریعاطفی

میپردازد. بسیاری از شاعران ادب فارسی در سوگ فرزند و یا اعضای خانوادۀ خود اشعاری 

پراحساس دارند. سرودن مرثیۀ فرزند را باید در ماجراهای گوناگون زندگی و روح آزرده و حساس 

شده در این کار رفته( تصاویر به177فسایی:ص )انواع شعر فارسی،رستگار «شاعران جستجو کرد.

ها شکل کاملی از مرثیه را در ذهن مخاطب مجسم میکند؛ زیرا تمامی زوایای مربوط سرودسوگنوع 

 را میتوان در آنها پیدا کرد. سرودسوگبه 

داستان بهرام چوبینه  پرویز ومرثیۀ فردوسی در مرگ پسرش در ضمن داستان پادشاهی خسرو   

 است:شدهآورده

 مرررا سررال بگذشرررت بررر شصررت و پرررن               

 مگرررر بهرررره برررررررگیرم از پنرررد خرررویش 

 

 نررررره نیکررو بررود گررر بیررازم برره گررن       

 براندیشررررم از مرررررگ فرزنررررد خررررویش 

(1221)شرررررررررررررررررررررررراهنامه،ص 

 میتوان به مرثیۀ کوتاه و پراحساس مسعود سعد در مرگ فرزندش صالح نیز اشاره کرد:  پس از آن   

 صررالح دل اگررررر برره جررای جامرره برردرم    

 هررا دارمدر دیرردۀ مررن از مرررگ تررو خررون  

 

 شرراید کرره همرری خررون شررود از غررم جگرررم

 هرا بخرورم  مررگ خرون  در مررگ ترو ترا بره    

 (723سعد،ص )دیوان مسعود

های فارسی است. از قویترین های خانوادگی و شخصی خاقانی از جملۀ مشهورترین مرثیهمرثیۀ   

 ها میتوان به مرثیۀ او در مرگ فرزندش رشید اشاره کرد:این مرثیه

 صرربحگاهی سررر خونرراب جگررر بگشررایید    

 

 ترررر بگشررراییدی صررربحدم از نررررگسژالرره 

 (121)دیوان خاقانی،ص 

 دلنررررواز مررررن بیمررررار شررررمایید همرررره

 

 بهررر بیمررار نرروازی برره مررن آییررد همرره     

 (422)همان،ص 

ثیۀ حاکمان و های شاعران مربوط به مرسرودسوگبخشی دیگر از سوگ حاكمان و وزرا: -ب  

های بسیاری از جانب ای برای سرودن مرثیهمرگ ناگهانی شاهان و وزرا، انگیزه»درباریان است. 
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است. شاعران اینگونه شعرها را در بارۀ شخصیّت و صفات و اعمال پادشاه و دیگران شاعران بوده

که در مرگ پادشاه ( اغلب شاعرانی 172فسایی،ص)انواع شعر فارسی،رستگار« کردند.سوگسرایی می

اند. همچنانکه در زمان حیات پادشاه سرا  بودهاند، شاعرانی درباری و مدیحهو درباریان مرثیه سروده

سرودند. کردند، در مرگشان اشعاری پر سوز و گدار مینقش دستگاه تبلیغاتی برای دربار بازی می

فرخی در رثای سلطان  سرودسوگبه  ای ذکر کنیم، میتواناگر بخواهیم برای اینگونه مرثیه نمونه

 محمود اشاره کرد. 

های شاعران به مرثیۀ دوستان و دیگران اختصاص سرودسوگبخش دیگری از دیگران: سوگ -ج  

دارد. میزان سوزناکی و وجود احساس در این نوع شعر بستگی به میزان دوستی و نزدیکی شاعر با 

ای صمیمیتر دارد، احساس و شاعر نزدیکتر و رابطهفرد درگذشته دارد. هرچه فرد درگذشته به 

عاطفه در شعرش قویتر میباشد. در این بخش شاعر بیشتر به شرح فضایل و مناقب فرد درگذشته 

 اشاره میکند.

        هایی که به فرزند و خانواده اختصاص دارد، از سرودسوگشده در کار گرفتهتصاویر به    

ای راستین و واقعی هستند. ترین اشعار است و دارای احساس و عاطفهاترین و بیرنگ و ریصمیمی

قشری   در بخش سوگ حاکمان بیشتر اشعار شاعران خالی از عنصر واقعی احساس است و گویی

دیگران چون شاعر بدون  سرودسوگمیشود. در بخش کاذب از احساس و عاطفه از آنها برداشت

ثیه میسراید، احساس و عاطفۀ آن راستین و واقعی است. فرزند مر هید چشمداشتی مانند سوگ

فرزند و گاه دیگران پر احساستر از مرثیۀ پادشاهان و  سرودسوگشده در کار گرفتهتصاویر به

 درباریان است.

 سرودسوگهای مختلف گونه-8-3

اند. کرده ای را ذکرهای متفاوت و شناخته شدهها، گونهسرودسوگبندی کلّی از در یک بخش     

)خانوادگی(، که شامل مرگ فرزند، همسر و شخصی و مردمی سرودسوگاز: ترین آنها عبارتندمهم

شخصی، سوگی است که شاعر در تعزیت و از دست دادن فرزند، اعضای  سرودسوگنزدیکان است. 

ی از های شخصی وخانوادگسرودسوگاست. خانواده، عزیزان و دوستان در نهایت سوز بیان کرده

ترین و شورانگیزترین نوع سوگ در ادب فارسی است و از ارزش هنری و ادبی بسیار باالیی عاطفی

ترین افراد خانواده و وابستگان ارتباط دارد برخوردار است، چون شاعر در اینگونه سوگ با نزدیک

و فقدان ترین سوگها که از عمق جان او سرچشمه میگیرد را میسراید و از غم نبود پس سوزناک

 کسی مینالد که درک و پذیرش این حادثه برایش غیر قابل باور است.

ها به شمار میآید؛ شاعر در این نوع ترین مرثیهترین و سوزناکاز صادقانه سرودسوگاین نوع     

مرثیه در سوگ فرزند یا یکی از بستگان و دوستان خود بدون هید چشمداشت و توقعی شعر 

 شعر سرشار از صفا و صداقت و اندوه است.  است. این نوعسروده
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ها و دردهایی اوج بیان مرثیه در بیان اندوه»است: آمده نقابدروغ، شعر بیشعر بیدر کتاب       

)شعر « است که شاعر از مرگ یک عزیز در مییابد که بیشتر از احساسات طبیعی مشحون است.

 ( 17کوب،صنقاب، زریندروغ شعربیبی

همچنین حکیم فرزانۀ توس در سن شصت و پن  سالگی دردی عمیق و جانکاه، تمام تار و پود     

اش بود که آرام و فرا میگیرد؛ آن غم بزرگ و تکان دهنده، مرگ فرزند سی و هفت ساله  وجودش را

 استاد توس در مرگ فرزندش: سرودسوگقرار را از زندگی او ربود. بخشی از

 روانمرا بود نوبت برفت آن جوان                ز دردش منم چون تن بی            

 ترا مگر یابمش                 چرررو یابم به بیغاره بشتابمش شتابم همی 

 کام من                 چررررررا رفتی و بردی آرام منکه نوبت مرا بود بی 

 (1221هنامه:ص )شا 

اند که همه حاکی از تأثّر و تألّم شاعران بیشماری در مرگ فرزند و جگر گوشۀ خود سخن گفته    

خاقانی شروانی است که در دیوان خود عالوه بر آنکه سرشار از  ،درونی آنهاست. ازجملۀ آنها

یزش در قالبهای و رثا، در سوگ فرزند عز سرودسوگابتکارات ادبی و هنری است، دارای چندین 

 است:سروده سرودسوگگوناگون  

 دلنرررواز مرررن بیمرررار شماییرررررد همررررره 

 

 بهررر بیمرررار نرروازی برره مررن آییرررد همرره ... 

 (422)دیوان خاقانی:ص 

 ای در قالب قطعه هم دارد:مرثیه      

 پسرررر داشرررتم چررررررون بلنرررد آفترررابی   

 

 ز ناگرره برره تررررررراری مغرراکش سررپردم ...  

 ( 322)همان،ص 

ها را شاعران در مرگ پادشاهان سرودسوگ، این دسته از های درباری و سیاسیسرودسوگ      

های شاعران فارسی زبان در بارۀ  میتوان گفت که بیشترین سروده»اند.و بزرگان درباری سروده

در همۀ حکومتها، شاعران از جایگاه ویژه و تشکیل میدهد.  سرودسوگرا این نوع  سرودسوگ

ممتازی در دربار سالطین برخوردار بودند و همچنین دربارها هم بخشی از شکوه خود را مدیون 

منزلۀ رسانۀ تبلیغاتی آنان بودند و در ازای آن صله و انعامی گاه هنگفت  دانستند؛ زیرا بهشاعران می

شد. در مقابل شاعران، وظیفه داشتند که در مناسبتها و مراسمهای میاز طرف دربار به آنها داده

مهم و مختلفی چون پیروزیها، والدتها، اعیاد، جنگها و لشکرکشیها، مجالس سوگ و عزا، نشستن بر 

سرایی در ادبیات فارسی ایران، )مرثیه« ه فراخور آن موقعیّت، اشعاری بسرایند.تخت و... ب

 (31-33امامی:صص 
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شد و است که شاعری به سبب عالقۀ وافر به پادشاهی، بسیار متأثّر و متألّم میبارها اتفّاق افتاده    

نکه در دیوان معزّی، کرد؛ چنادرد فقدان آن پادشاه را در قالب جمالت حزین و اندوهناک بیان می

 شعری که در سوگ ملکشاه سلجوقی گفته، مؤیدی بر این ادعاست: 

 داشررت گیترری بررا بقررای او دری انرردر جنرران

 

 دارد اکنررون بررا فنررای او دری انرردر سررقر   

 ( 422)دیوان اشعارمعزی،:ص 

پرسوز و گداز فرخی در رثای سلطان محمود غزنوی را از جمله                       سرودسوگ همچنین میتوان   

 درباری دانست:ۀ های تکان دهندسرودسوگ

آه و دردا کرره اکنررون قرمطیرران شرراد شرروند       

آه و دردا کرره کرررنون قیصررر رومرری برهررد          

 بررررهمنان همرره هنررد آه و دردا کرره کنررون

 

ایمنرری یابنررد از سررنگ پرررراکنده و دار از    

 تکرررراپوی بررررر آوردن برررررررج و دیرررروار  

 ازند بترران را دگررر از نررو برره بهررارجرررای سرر

 (31سیستانی:ص )دیوان فرخی

معتقد است:  فرخی سیستانی در سوگ سلطان محمود سرودسوگالعابدین مؤتمن دربارۀ زین      

شده، بلکه به جرأت مرثیۀ فرخی نه تنها بهترین مراثی رسمی در ادبیات زبان فارسی شناخته»

میتوان آن را یکی از بهترین اشعار عمومی در نوع خود به شمار آورد و شاید در ادبیات جهان نیز 

ی طبیعی و حسن رثایی به این درجه از تأثّیر و قوّت تحریک و نظم منطقی و تابلوسازی و نقاش

 ( 11)شعر و ادب فارسی، مؤتمن:ص « خطاب و لطف یافت نشود.

های خود، ابتدا به سرودسوگدستی است که در همچنین فرخی از جمله شاعران توانا و چیره     

چینی و نوعی براعت استهالل و استفهام انکاری به سرودن اصل موضوع نمیپردازد، بلکه با مقدمه

 سوگ میپردازد:

شهر غزنین نه همانست کره می دیدم پار      

 خانه ها بینم پر نوحه و پربانگ وخروش

 کویها بینم پرررر شورش و سرتاسر کوی

 

 چررره فتادست که امسال دگرگون شده کار

 نوحرره و بانگ وخروشی که کند روح فگار 

همه پرجوش و همه جوشش از خیل و سوار 

( 32سیستانی:صفرخی)دیوان

ساختمان رثای تشریفاتی و رسمی شبیه به مدح تشریفاتی است و تصور میشود به نوعی »      

)انواع شعر « ادای وظیفۀ شاعرانه همانند است تا فریادی از سر سوز و صفای درون و سوختگی دل.

 ( 172فارسی،رستگار فسایی:ص 

به اشعاری اطالق میشود که به واسطۀ بروز  سرودسوگ، این نوع های اجتماعیسرودسوگ      

است، گرفتهحوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا قتل و غارت که با لشکرکشیها صورت می

 اند. شدهسروده 



 

 

 

 

 
 

 33پائیز -22شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/31

 

و اوّلیای دینی ها است که در مورد بزرگان سرودسوگ، آن دسته از های مذهبیسرودسوگ      

هایی که شاعران در واقعۀ کربال و شهادت امامان شاعران سرودسوگاند اند؛ از این نوعشدهسروده

در ادبیات فارسی متداول و مرسوم است و  سرودسوگاند. آنچه امروز بیشتر از نوع شدهشیعه سروده

مان ذکر مصائب ساالر ها به زبان فارسی را تشکیل میدهد، هسرودسوگدر واقع بخش اساسی 

        شهیدان و اعوان و انصار آن حضرت در واقعۀ جانگداز کربالست که شعرای معتقد را بر آن 

 ی دلخراش بسرایند.است که اشعاری را دربارۀ این حادثهداشته

ها شاعر در آن از احساسات خود نسبت به مرگ ، در این قسم سرودههای فلسفیسرودسوگ      

این اشعار حاوی »است. ت و افسوس بر کوتاهی عمر و مسائلی از این قبیل سخن گفتهو حیا

احساسات تاثّر برانگیز دربارۀ مسأله مرگ و زندگی و افسوس خوردن نسبت به گذشت عمر، غفلت، 

وفایی دنیا است که همواره ذهن انسان را به خود ارزشی و بیخبری، مذمت و بدگویی، بیبی

( موضوعاتی از این دست 24سرایی در ادبیات فارسی ایران،امامی:ص )مرثیه« است.مشغول کرده

های فلسفی جای میگیرند. سرودسوگ میشوند، در رستۀهنگامیکه در قالب سوگ به تصویر کشیده

اند میتوان به رودکی و عطار و سنایی و حافظ آزمایی کردهاز جمله شاعرانی که در این زمینه طبع

 :اشاره کرد

گویم           ام و بررررررررار دگر میبارها گفته

اند         در پس آینه طررررروطی صفتم داشته

من اگرخارم و گر گل چمن آرایی هست         

دوستان عیب مررررن بی دل حیران مکنید      

 خنده و گریۀ عشاق ز جررررایی دگرست

 

 پویمه ان ره نه به خود میکره من دلشد

 گویمآنچه استاد ازل گفت بگرررررو می

 رویمکشدم میکه از آن دست که او می

    جویمگوهری دارم و صاحب نظری می

مویم سرایم به شب و وقت سحر میمی

 (222حافظ:ص ...)دیوان

این »های داستانی است. سرودسوگها، سرودسوگیکی دیگر از انواع  ی داستانی:هاسرودسوگ

از مراثی شامل ابیاتی است که شاعر برای یک شخصیّت داستانی یا قهرمان یکی    .                نوع 

است. در این رهگذر تفاوت نمیکند که شخصیّت داستانی در اصل دارای هویت ها سرودهاز منظومه

است یا خیر؛ زیرا به هر حال شاعر به مقتضای فضای عاطفی منظومۀ خود، مرثیه را در بوده تاریخی 

 (73امامی:ص  سرایی در ادبیات فارسی ایران،مرثیه« )درجات مختلفی از احساس میسراید.

ها متفاوت است؛ ها با توجه به مثبت یا منفی بودن شخصیّتسرودسوگبار عاطفی این گونه     

فردوسی در شاهنامه وقتی از مرگ پهلوانان ایرانی یاد میکند با آن هنگام که از مرگ چنانکه 

 پهلوانان تورانی سخن میگوید، متفاوت است.

هایی است که شاعر در زمان سرودن داستان، با شخصّیتهای سرودسوگاین بخش، شامل      

صّیتهای دیگر داستان همچون داستان رابطه عاطفی برقرار میکند و برای مرگ آنان از زبان شخ
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های همسر، پدر و مادر و فرزند سوگ میسراید. باید یادآور شد که سنت داستانسرایی در منظومه

 شاعران ایرانی، بیان سرگذشت انسانها از بدو تولّد و کودکی تا پایان زندگی و مرگ است.

 براعت ابتدا برای گوینده»ه: در مثنویهای داستانی غالباً به این شیوه است ک سرودسوگشیوۀ     

بوستان و از بین رفتن گلها سخن میگوید،  پاییز در روزگار و رسیدن از تغییر احوال استهالل

 به ،از آن میپردازد و پس داستان اصلی یتشخصّ وصیت، به بیان مرگ ۀواقع گریزیبهس با وسپ

قرار میگیرد  داستان و فضای تأثیر محیط نانتحتخود چ و میکند اشاره سوگ سوگواریها و مراسم

 برای. میخورد و افسوس دریغآنها  داد خود یاد میکند و براز دستۀ شد فوت از بستگان گاه که

 نامهدر اقبال« اسکندر کردن وصیت»و یا  ونجنو م از لیلی« لیلی وفات» مرثیه به میتوان نمونه

)نقد و تحلیل مرثیه در ادوار شعر فارسی، .« استآنها را سروده مهارتی با چه نظامی کرد که اشاره

 ( 22اسالمی:ص 

 ها از نظر وزن و قالبسرودسوگ-3-3

     که  سرایندۀ مراثی داستانی مانند سایر شاعران باید میان مضمون شعر و محتوای آنچه    

ای اوزان شعر فارسی به دلیل بار موسیقایی خاص خود در پاره .نظر بگیرددر   یمیسراید، تناسب

آور بودن آنها اند.  برخی دیگر از این اوزان به جهت شادیگرفتهسوگسرایی مورد استفاده قرار 

ها در بحرهای رمل، هزج، مضارع، سرودسوگ هیچگاه در سوگسرایی کاربرد ندارند. از این رو اغلب

فرخی در مرگ سلطان محمود غزنوی در  سرودسوگاند؛ مانند شدهمجتث، خفیف و منسرح سروده

حسن غزنوی در بحر خفیف و قصیدۀ خاقانی در مرگ بحر رمل و قطعۀ مسعود سعد در رثای سید

 الدین عمر در بحر هزج را میتوان برشمرد.عمویش، کافی

در عین حال متین و رمل، آهنگی آرام و »ها پر کاربردترین بحر است. سرودسوگبحر رمل در     

خوش دارد و میتواند ترنمهای مصیبت زدگان دلسوخته را به نیکویی منعکس کند. هزج اگرچه 

کمی تندتر است ولی میتواند جوشش اندوه را به خوبی نمایان سازد و امّا استعمال بحور دیگر به 

شاعر  ی هنری و موسیقاییاست و یا آنکه اساساً سلیقه و دریافتهاجهت کیفیّتهای بینابین آنها بوده

 (12، امامی:ص سرایی در ادبیات فارسی ایرانمرثیه« )است.در انتخاب آنها دخیل بوده

کارگیری درست از کلمات و ترکیبات، به میزان خلّاقیّت و توانایی شاعر در خلق گیری و بهبهره    

از صداها و ایجاد حالتی که در استفاده »است: این صداها و حالتها بستگی دارد؛ چنانکه گفته شده

شعر بتواند بیانگر صداهای خاصی باشد، خارج از بار معنوی واژگان، هنری است که شاعر با انتخاب 

ها و وزن های مناسب و هماهنگ با مفاهیم از خود بروز میدهد. بنابراین انتخاب موزیک واژهواژه

)انواع شعر فارسی،رستگارفسایی:ص « بود.مناسب، یکی از شروط اصلی القا و انگیزش شعر  خواهد

22) 
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ها میتوان یافت، ذکر بیوفایی دنیا و نیرنگ بازی فلک سرودسوگمضمونی که تقریباً در تمامی     

پیروی از یک شیوۀ خطابی »است. است. همگی این مضامین از ابتدا مورد توجه شاعران قرار داشته

خ دوار و روزگار را مورد عتاب قرار میدهد و از جفای از خصوصیات عمدۀ مراثی است. گاه شاعر چر

و از دست رفتۀ خویش به طریق زندگان  آغاز سخن میکند و کلمات  آن مینالد و زمانی با گمشده

انگیز بر زبان میراند و زمانی نیز خاک تیره را مخاطب میسازد و آنچه مناسب با این مقال است،  شور

 (37کرمانی:ص ایی در ایران،افسری)نگرشی به مرثیه سر« میگوید.

افتد، در برخی از مناطق کشورمان از جمله قوم لر و کرد هنگامی که مرگ عزیزی اتفاق می    

زمان تشییع جنازه با نواختن ساز سرنا و کوبیدن دهل جنازه را به سمت گورستان حرکت میدهند 

بزار موسیقی مورد استفاده در آیین ترین او این کار تا پایان خاکسپاری ادامه مییابد. معمول

 سوگواری سرنا و دهل است.

باشد. از نظر قالب، شاعران فارسی زبان بین مضمون شعر و قافیه باید نوعی ارتباط وجود داشته   

 در بیان احساسات درونی خویش در فقدان عزیزان و خویشاوندان از قالبهای قصیده، قطعه، 

فرخی در مرگ  سرودسوگاند؛ مانند غزل و رباعی استفاده کرده بند، مثنوی،بند، ترکیبترجیع

خاقانی در مرگ فرزند و همسر و عموی خویش در قالب  سرودسوگسلطان محمود غزنوی و 

بند سعدی در سوگ استاد توس در مرگ فرزند خود در قالب مثنوی و ترجیع سرودسوگقصیده و 

مسعود سعد در رثای سید حسن غزنوی  ۀخویش و قطعبن زنگی و غزل حافظ در مرگ فرزند سعد 

 را میتوان برشمرد.

 نتیجه

های غنائی با خاستگاه عاطفی است که بازتاب احساسات یکی از گونه سرودسوگمرثیه و      

ترین بازتاب این احساس، دلتنگیهایی است که به خاطر از دست دادن اندوهبار انسان است. معمولی

آید. از گذشته تاکنون مرگ بزرگان و عزیزانی چون پادشاهان، شاهزادگان، عزیزان به وجود می

همۀ این  است.بوده سرودسوگساز پهلوانان، پیشوایان و رهبران دینی و همچنین عزیزان بستر

قراریها موجب پیدایش ادبیات و اشعاری گردید که در نزد ما به ادبیات رثایی موسوم دلتنگیها و بی

، شاعر به بیان فضایل و نکات مثبت شخص در گذشته میپردازد و از شأن و رودسسوگاست. در 

 میخواند. وفایی دنیا شعر میسراید و بازماندگان را به شکیبایی فراشوکت او سخن میگوید، در بی

     دیرباز در ادبیات ملتها وجود های ادبی از ترین زیرگونهبه عنوان یکی از کهن سرودسوگ     

-های ادبی حضور برجستهاز ابتدای پیدایش شعر فارسی همپای دیگر گونه سرودسوگ است.داشته

-است. سوگسرایی در ایران سابقهاست و در گذر زمان انواع گوناگونی یافتهای در شعر فارسی داشته

سرایی در ایران باستان است، برای ای دیرین دارد، قراین و شواهد موجود حاکی از وجود مرثیه

 اشاره کرد.« سوگ سیاوش»نمونه میتوان به 
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شاعران بزرگی مانند رودکی، فردوسی، فرخی سیستانی، مسعود سعد، خاقانی، نظامی، سعدی و      

       ها را میتوان در سرودسوگوان از از شاعران شاخص در این عرصۀ ادبی دانست. تمی حافظ را

-داستانی تقسیم سرودسوگهبی، فلسفی و شخصی، درباری، اجتماعی، مذ سرودسوگهای گونه

 بندی کرد، که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند.

 منابع و مآخذ
(: چاپ دوم، انتشارات دانشگاه 1312ع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، رزمجو، حسین )انوا .1

 فردوسی مشهد، مشهد.

 (: چاپ دوم، انتشارات نوید شیراز، شیراز.1312انواع شعر فارسی، رستگارفسایی، منصور ) .2

ی اکبر دانا سرشت، چاپ سوّم، انتشارات امیرکبیر، (: ترجمه1323آثارالباقیه، بیرونی، ابوریحان ) .3

 تهران.

ارات (: چاپ اوّل، انتش1312های ایران باستان، رضی، هاشم)مغان، پژوهشی دربارۀ دینآیین .4

 سخن، تهران.

(: ترجمۀ ابوالنصر القباوی، تصحیح مدرس 1321بخارا، نرشخی، ابوبکر محمدبن جعفر) تاریخ .2

 رضوی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

 .تهران، معینانتشارات  ،چاپ اوّلتقی بهار، محمد تصحیح(:1311نامعلوم.) ،تاریخ سیستان .2
 چهارم، نشر مرکز، تهران.(: چاپ1312دانشنامۀ مزدیسنا، اوشیدری، جهانگیر) .7

  ،آشتیانی اقبالبه اهتمام عباس(:1311)دبن عبدالملک نیشابوریمعزی،امیرمحم، دیوان اشعار .1

 .تهران ،کتابفروشی اسالمیهچاپ اوّل، 

 (: تصحیح سعید نفیسی،  بنگاه ترجمه و نشر، تهران.1337دیوان انوری،  انوری، علی بن محمد) .3

کوشش محمرررد  (: به1343سیستانی، ابوالحسن )سیستانی، فرخیدیوان حکیم فرخی .12

 دبیرسیاقی، چاپ پنجم، انتشارات زوّار، تهران.

(: چاپ هشتم، انتشارات 1312علی نجار)بنالدین بدیلشروانی، افضلدیوان خاقانی، خاقانی .11

 زوار،تهران.

رهبر، چاپ                                      کوشش خلیل خطیب(: به1323محمد)الدین شیرازی، شمس دیوان غزلیات، حافظ .12

 علیشاه، تهران.ششم، انتشارات صفی

 ادب، تهران. (: تصحیح رشید یاسمی، انتشارات1311سلمان، مسعود)دیوان، سعد .13

اوّل، انتشارات نگاران کاظمی، چاپمریمکوشش(: به1332رودکی، رودکی، ابوعبداهلل)اشعاردیوان .14

 قم، قم.

 (: چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران.1324سوگ سیاوش، مسکوب، شاهرخ ) .12

 (: به کوشش سعید حمیدیان، چاپ اوّل، نشر قطره، تهران.1314شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم ) .12

 (: چاپ هفتم،انتشارات علمی،تهران.1372کوب، عبدالحسین )نقاب، زریندروغ، شعر بیشعر بی .17

 (: چاپ دوم، انتشارات زرین، تهران1342العابدین)شعر و ادب فارسی، مؤتمن، زین .11
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(: تصحیح محمدعلی فروغی،چرررررراپ 1313) الدین بن عَبدُاهللابومحمد مُصلِح کلیات،سعدی، .13

 پانزدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران .

دورۀجدید، انتشارات دانشگاه تهران  (: چاپ اوّل از1373اکبر )نامۀ دهخدا، دهخدا، علیلغت .22

 موسسۀ دهخدا، تهران.

(: به کوشش سعید حمیدیان،چاپ اوّل، نشر قطره، 1372ای)لیلی و مجنون، نظامی، گنجه- .21

  تهران.

(: چاپ اوّل، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1323سرایی در ادبیات فارسی ایران، امامی، نصراهلل )مرثیه .22

 اهواز.

 تا(: انتشارات لیدن.حوقل، محمد)بیالمسالک و الممالک، ابن .23

 اول، انتشارات سمت، تهران.(: جلد اول، چاپ1373الدین)جاللنامۀ باستان، کزازی، میر .24

شناسی نظم و و مصادیق آن در شعر فارسی تا قرن ششم،علی آقایی جودکی،فصلنامه سبکسوگ  .22

 .22پیدر،شمارۀ پی32نثر فارسی ،زمستان 

(: دانشکدۀ ادبیات و 1332، دهقانی، مسعود.)«نقد و بررسی پیشینۀ مرثیه سرایی در شعرفارسی» .22

انسانی مازندران، مجموعه مقاالت ششمین همایش بین المللی انجمن تروی  زبان و ادبیات  علوم

 فارسی،  جلد اوّل، چاپ اوّل.

 .11 (: مجلۀ دیدارآشنا، شماره1312، اسالمی، علی.)«نقد و تحلیل مرثیه در ادوار شعر فارسی» .27

(: دو جلد، چاپ دوم،                                 1311کرمانی، عبدالرضا )سرایی در ایران، افسرینگرشی به مرثیه .21

 انتشارات اطالعات، تهران.


