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زمینه و هدف :نویسنددان فارسیزبان در آثار خود ،عباراتی عاطفی را مطرح كرده و سخنان مرثیهواری
دربارۀ افراد دردذشته ،اشیا ،حیوانات و روزدارا ازدسترفته آوردهاند كه در این پژوهش به آنها اصطالح
«سودوارههای منثور» اطالق شده است .این نوشتههای عاطفی و حسرتبار ،مرثیههایی هستند كه از نظر
ساختاری داه بصورت پیوسته و یک ارچه و داه بصورت پراكنده و دسسته در میان عبارات متون نثر بکار
رفتهاند و تاكنون در یک پژوهش مستقل به آنها پرداخته نشده است .در این پژوهش تالش شده با ارائج
تعاریفی مشخّص از انواع سودوارهها در اهمّ متون نثر پارسی و بیان ویژدیهای مضمونی و سبکی آنها ،به
بررسی ،توصیف و تحلیل انواع مراثی منثور از نظر آماری ،كاركرد و زیردونههای فرعی آنها نیز پرداخته شود.
روش مطالعه :روش تحقیق در این مقاله براساس دردآوری اطّالعات ،تحلیل محتوا و با ابزار اسنادی
(كتابخانهای) است.
یافتهها :سودوارهها از جنبههای دونادونی چون سبک ،فرم ،ساختار هنری و زیباییشناسی قابل بررسی
هستند .از نظر سبکشناسی ،ازآنجاكه مراثی جلوهداه عواطف و احساسات هستند ،جز در نثر فنّی و شیوۀ
منشیانه ،حتّی شاعران و نویسنددانی كه به زبان دشوار و سبک خای معروف هستند ،در سودوارههای خود
به آسانی زبان و تعبیرات درایش دارند و در اغلب این سودوارهها ،پرداختن به بثّ و شکوی ،شیوۀ مرسومی
بوده كه با ترجمج كلیله و دمنه در نثر منشیانه شروع شده ،س س در التوسّل الی الترسّل بر حجم آنها افزوده
شده و سرانجام در نفثهالمصدور زیدری نسوی به كمال خود رسیده است.
نتیجهگیری :متون ادب فارسی سرشار از سودوارههایی است كه نویسنددان آنها كمتر میتوانستند با مصائب
كنار بیایند و پیوسته با آنها در كشمکش بودند و از سر درد و حسرت ،ناله و زاری سردادهاند .این سودوارهها
كه از برجستهترین اغراض ادب غنایی در زبان فارسی بشمار میآیند ،در كمال رقّت و احساس و در مواردی
در نثرهای متکلّف و مصنوع ،آكنده از تركیبها و معانی نسبتاً دشوار و اشارات دونادون هستند .از میان متون
تاریخی آن دسته از آثاری كه دارای بُعد ادبی نیز هستند ،بدلیل آنکه نویسنددان آنها اغلب شاهد فجایع
تاریخی بودهاند و پیوسته از مرگ ،كشتار و ویرانی سخن دفتهاند ،بیشترین سودوارهها را در خود دنجاندهاند.
از نظر كاركرد نیز واكنشا ماتما مفرط ،نابههنجار و دور از انتظار ،در كالم خاقانی نسبتبه دیگر سودوارهنویسان
بسامد دارد كه ادر با واكنشا تأخیریافته ،بههنجار و ماتمانتظارا دیگر نویسنددان سنجیده شود ،زودرنجی وی
بیشتر بچشم میآید.

JSPPP, (15)74: 123-143, July 2022
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose
(Bahar-e- Adab)

Home page: https://www.bahareadab.com
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

Thematic and stylistic study of prose mourning in prominent texts of Persian prose (from
the beginning to the eighth century AH)
E. Sarvestani Tak, P. Golizadeh*, M. Tashkkori, N. Emami
Department of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:
Received: 10 May 2021
Reviewed: 11 June 2021
Revised: 26 June 2021
Accepted: 14 August 2021

KEYWORDS
Persian prose, prosaic elegies,
structural elements,
content aspects.

*Corresponding Author
 p_golizadeh@ssu.ac.ir
 (+98 61) 33330011

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-Tavassolelal-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
انسان در طول زنددی با اتّفاقات بسیاری روبرو میشود كه داه احساسات او را برمیانگیزند و بر او تأثیر میگذارند.
یکی از این امور اجتناب ناپذیر بشری ،مسئلج مرگ و چگونگی رویارویی با آن است كه این برخورد برای هر كسی
متفاوت بوده است .آدمی داه تالش كرده با انکار خود از این پدیده ،آن را نادیده بینگارد؛ ولی زمانی با پذیرش آن،
دم از تسلیم زده است .در این میان ،نگاه شاعران و نویسنددان به آن ،نگاهی درخور تأمّل است و متناسب با
دورههای شعری و نوع ادبی متون ،شیوههای بیان ،زبان ،دیدداهها ،نوع تصویرسازیها و نوع مخاطب نیز دونادون
میباشد .نویسنددان و شعرا آنجا كه از سر وظیفه به این مسئله نگاه كردهاند ،مرثیهای خشک و عاری از صمیمیّت
را رقم زدهاند ،ولی آنجا كه از دردها و بیسروسامانیهای خود پس از مرگ عزیزی یا فقدان چیز باارزشی ،از صمیم
دل ناله سردادهاند ،پس از قرنها بر دل مینشیند و بر رفتار مخاطب تأثیر میگذارد و حتّی اندیشج او را جهت
میبخشد .از سویی ابعاد دستردۀ این نوع ادبی ،جنبههای دونادون زنددی بشری را نشانه درفته است؛ چنانکه داه
با دل و جان سروكار دارد و زمانی با اندیشه و دیدداه فرد .آنجا كه نویسندهای به سودوارهای شخصی پرداخته ،داه
چنان اثر بخشیده است كه داغ حسرت آن را بر دل و جان مخاطب مینشاند و آنجا كه با دردهای بشری و فقدانها
روبرو هستیم ،فراتر از دل و جان ،اندیشج فلسفی و فلسفج وجودی شخص را به چالش میکشد .همچنین با بررسی
شیوۀ دزینش كلمات ،زبان ،نوع تصویرسازی و دیدداههای شاعران و نویسنددان در رثا میتوان به الیههای هرف
این متون دست یافت؛ لذا آنچه نگارنددان را بر آن داشته تا به این پژوهش ب ردازند ،بررسی همین شباهتها و
تفاوتهاست تا با پژوهش این موضوع بتوان ذهن مخاطبان متون ادبی را بسوی شناختی بهتر رهنمون كرد .به
همین سبب نویسنددان این پژوهش میکوشند با بررسی و تحلیل ساختاری ،مضمونی و سبکشناسی سودوارههای
منثور ،ضمن تعریفی خای از این سودوارهها و انواع آنها ،جنبههای بدیع و ناشناختج این نوع ادبی را در متون نثر،
نمایانتر سازند .البتّه در تعریف سوگ و تقسیمبندی محتوایی آن ،نهتنها این زیردونج ادب غنایی ،محدود به نثر
نشده بلکه بر آن شدند تا در این مقاله ،در ضمن اثبات نوعی مرثیه ،به نام سودوارههای منثور ،به تحلیل محتوایی
و مضمونی آنها نیز پرداخته شود.
سابقۀ پژوهش
تا آنجا كه آثار نوشتهشده در زمینج مرثیهها یا سوگسرودها بررسی شده ،پژوهشهای زیادی در موضوع مراثی
منظوم انجام درفته ،ولی درمورد سودوارههای منثور جز در یک پایاننامج كارشناسی ارشد ،آن هم در سطح چهار
كتاب تاریخی ،پژوهش خاصّی صورت نگرفته است؛ لذا در اینجا بنا بر روشهای علمی پژوهش به آثاری كه در این
زمینه پرداخته شده ،به ترتیب اهمّیّت و بطور خالصه اشاره میشود:
مصطفی اسالمی سنجبد ،در پایاننامهای با عنوان «بررسی ،تحلیل و طبقهبندی سودوارهها در چهار كتاب تاریخ
بیهقی ،تاریخ جهانگشا ،نفثهالمصدور و التوسّل الی الترسّل» ،به تحلیل ساختاری سودوارهها و دستهبندی آنها به
دو نوع پیوسته و دسسته پرداخته و سودوارههای مربوط به افراد را استخراج كرده و آنها را از نظر مخاطب بررسی
كرده است ،ولی ازآنجاكه پژوهش ما بررسی مضمونی و سبکشناسی سودوارههاست ،فقط بعنوان یکی از پیشینه-
های این پژوهش به آن اشاره میگردد .مؤتمن در كتاب شعر و ادب فارسی مراثی منظوم را به سه دستج كلّی از
جمله رثای تشریفاتی ،شخصی یا خانواددی و مذهبی تقسیم كرده كه فضل تقدّم در این زمینه با ایشان است.
نصراهلل امامی ،در یک تقسیمبندی درونمایهای آنها را به شش نوع كلّی تقسیمكرده كه عبارتند از مراثی درباری،
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شخصی ،مذهبی ،اجتماعی ،فلسفی و داستانی (ر.ک :مرثیّهسرایی در ادبیّات فارسی ،امامی :ی  )34كه ادرچه به
مواردی از جمله مرثیههای علما و عرفا اشارهای نگردیده ،با استداللی منطقی ،مدّعی دستهبندی جامع و مانعی هم
نشده و درا پژوهش را به روی پژوهنددان آتی باز دذاشته است .همچنین افسریكرمانی ،مراثی را به سه بخش
عمدۀ تشریفاتی و رسمی ،شخصی و خانواددی و مذهبی تقسیم كرده (نگرشی به مرثیّهسرایی در ایران ،افسری-
كرمانی ،ج :6ی  )49و در جلد اول از همینكتاب (پاورقی :ی  )35به مراثی داستانی نیز اشاره نموده است.
رستگار فسایی در كتاب انواع شعر فارسی (صص )476- 495مراثی را به چهار قسم كلّی از جمله رثای تشریفاتی
و رسمی ،شخصی و خانواددی ،شعرا دربارۀ دوستان و شاعران دیگر و مذهبی تقسیم كرده ،ولی در ادامج تحلیلهای
خود از مراثی فلسفی ،اجتماعی و مراثی داستانی نام برده است كه البتّه بر این تعداد ،میتوان سودوارههای میهنی
و سودوارههایی در خرابی شهرها ،مرگ حیوانات ،ازدست رفتن اشیای درانبها ،طبیعت و ...را افزود .علی بازوند نیز
در پایاننامهای با عنوان «نقد و تحلیل سوگسرودهای داستانی تا پایان دورۀ صفوی» بصورت شتابزده و دذرا به
تحلیل مرثیههای داستانی پرداخته ،ولی اشارهای به سودوارههای منثور نکرده است؛ لذا در این مقاله ،تالش شده
با رویکردی متفاوت ،ساختار هنری و مضمونی سودوارههای منثور در كتب برجستج نثر فارسی از آغاز تا قرن هشتم
هی .ق بررسی و تحلیل شود.
بحث و بررسی
مرثیه از دیرباز در ادب فارسی مطرح بوده و صاحبنظران در باب مرثیه ،تعاریف مختلفی آوردهاند كه بنیاد اغلب
آنها بر بیان اندوه همراه با عواطف و احساسات است؛ از این میان بنظر میرسد زینالعابدین مؤتمن ،تعریف جامعتری
از مرثیه ارائه كرده « :مرثیه یا رثا در اصطالح به اشعاری اطالق میشود كه در ماتم دذشتگان و تعزیت یاران و
بازمانددان و اظهار تأسّف بر مرگ پادشاهان و بزردان و ذكر مصائب ائمّج اطهار مخصوصاً سیّدالشّهدا و دیگر شهیدان
كربال و ذكر مناقب ،مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شخص متوّفی و بزرگنشاندادن واقعه و تعظیم مصیبت و
دعوت ماتمزددان به صبر و سکون و معانی دیگر از این قبیل سروده شده باشند» (شعر و ادب فارسی ،مؤتمن :ی
 .)94در كتاب شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،حبسیّات هم از نوع ادبی مرثیه بشمار آمدهاست (شعر بیدروغ ،شعر
بینقاب ،زرّینكوب :ی  .)455همچنین شعرالعجم ،اشعاری را كه حافظ در موضوع بستن شرابخانهها سروده ،نوعی
مرثیه ،شمرده است« :در دیوان خواجه ،غزلی است كه آن مرثیه بسیار حزنآور بستن شرابخانهها میباشد»
(شعرالعجم ،شبلی نعمانی ،ج :6ی  ) 444ولی در این تعاریف ،اصطالح مرثیه فقط برای شعر بکار رفته و نامی از
نثر به میان نیامده است .تعاریف دیگری نیز دهخدا در ذیل واهۀ مرثیه (لغتنامه ،دهخدا ،ج :44ی  ،)65447رستگار
فسایی در انواع شعر فارسی (ی )476و امامی در كتاب مرثیهسرایی در ادبیات فارسی (ی )49و مقالهای با عنوان
«مقدّمهای در باب مرثیهسرایی»(( )1ی )41ارائه كردهاند كه اغلب ،مرثیه را شامل شعر دانستهاند .در این میان ،در
كتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی در تعریف مرثیه آمده« :نوشتاری ادبی در سوگ كسی یا چیزی كه در
آن ،امری واقعی و امر آرمانی در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند؛ زمینج عاطفی آنها اندوه شدید و دزارههای عاطفی
تسلّیبخش است كه حیثیّت هنری به خود درفتهاند» (تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ،زرقانی :ی )344
كه با توجّه به كاربرد تركیب "نوشتار ادبی" میتوان دفت كه نویسنده ،آن را شامل نثر هم دانستهاست .شمیسا نیز
به این نکته اشارهكرده« :مرثیه معموالً منظوم است ،امّا داهی در نثر نیز قطعات رثایی دیده میشود» (انواع ادبی،
شمیسا :ی  .)639سیما داد ذیل مدخل «مرثیّه» به این نکته شاره كرده كه «عالوه بر نظم در ادب فارسی ،مرثیّه
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به نثر هم مسبوق به سابقه است» (فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ی  )134و به وجود نمونهای از مراثی منثور در
التوسّل الی الترسّل بسنده كرده است.
از سویی بخش قابل توّجهی از آثار منثور ادب فارسی را سودوارهها دربرمیگیرند كه از جنبههای دونادونی قابل
بررسی هستند و پرداختن به این نوع ادبی میتواند در شناخت متون و دونههای ادبی ،بسیار مؤثّر باشد؛ یعنی
سودوارهها افزونبر ارزشهای ادبی ،دربردارندۀ اطّالعات تاریخی ،فلسفی ،جامعهشناسی و روانشناسی سودمندی نیز
هستند .عالوهبراین كاركردها ،از نظر ماهیّت نیز برخی ادبا ،بویژه صاحبنظرانی كه شعر را براساس اغراض آن
تقسیم كردهاند ،رثا را در شمار ادب غنایی دانستهاند؛ زیرا جلوهداه احساس و اندیشه است و از زمینهای عاطفی
برخوردار میباشد .عدّهای نیز رثا را فنّ مستقلّی محسوب نکرده ،بلکه آن را تابع مدح دانستهاند .اینان از مرثیه
بگونهای سخندفتهاند كه دویی یک شاعر مکتسب ،مدحی رسمی را در حضور امیری انشاد میکند .نصراهلل امامی
در این زمینه مینویسد« :ابن رشیق دربارۀ رثا همان عقیده را دارد كه قدّامه دارد و معتقد است بین مدح و رثا
تفاوتی نیست؛ جز آنکه در رثا نشانهای است دالّ بر این معنا كه شخص موردنظر دردذشته است» (مرثیهسرایی در
ادبیات فارسی ،امامی :ی  .)41در بحث چراییا شمردنا سودوارهها در نوع ادبی مدح ،پژوهنددان استداللهایی
آوردهاند كه بیشتر جنبج مضمونی آنها را درنظر درفتهاند؛ صاحب مقالج «ساختار مراثی فارسی» در این مورد آورده:
«شاعران معموالً برای كسی مرثیه میسرودند كه به هر نحو ممکن در دل و ذهن آنان جایی داشت؛ یعنی شخصی
كه برای ا و مرثیه دفته میشد ،دارای جایگاه و ارزشی بود كه شاعران را وادار به سرودن مرثیه برای وی میکرد؛ به
همین خاطر میتوان دفت مراثی نوعی مدح و ستایش برای مرده بودند» (ساختار مراثی فارسی ،امرایی :ی .)34
از طرفی ،نگاه امروزی به مرثیه بعنوان یک دونج ادبی و متفاوت با دیدداه سنّتی ،این نوع ادبی را از جنبههای
دونادون قابل بررسی كرده است؛ چنانکه در این زمینه دفتهاند« :امروزه ادیبان آن را بدلیل آنکه مبیّن احساسات
و عواطف دوینده است ،از زیردونههای ادبیّات غنایی بشمار میآورند» (همان :ی  .)66البتّه اندیشج جدایی رثا
بعنوان یک نوع ادبی و متمایز از مدح ،پیشینج چندانی ندارد .به هر روی و با درنظر درفتن توضیحات ارائهشده از
سودواره و بحث درونمایه و هویّت سودوارهها ،میتوان چنین نتیجه درفت كه سودوارهها از نوع ادب غناییند و
عنصر اصلی آنها ،احساس و عاطفه است و از این حیث در دو بُعد كلّی قابل طرح هستند :یکی سودوارههایی كه
محرّک آنها غلیان روحی و عاطفی است و دیگر ،سودوارههایی كه محرّک آنها عوامل غیراحساسی است .افزودنی
است كه سودواره ها در متون نثر از نظر حجم و كمیّت ،ساختاری یکسان ندارند؛ بعنوان مثال در ترجمج تاریخ
یمینی در ضمن دسسته بودن بسیاری از سودوارهها ،با یک سودوارۀ مستقلّ ،بسیار مفصّل و با محتوایی چندین-
صفحهای مواجه هستیم ولی در آثاری چون منشآت خاقانی ،توسّل الی التّرسّل ،نفثهالمصدور و تاریخ جهانگشا ،داه
با سودوارههایی مفصّل در حدود دو یا سهصفحهای روبرو میشویم و داه بسیار دسسته و مختصر هستند .از نظر
بالغت نیز بسته به هنر و توان نویسنددی مؤلّفان این متون و اغراض آنان از نوشتن ،سودوارهها وجوه دونادونی
دارند كه عالوه بر نوع سودواره و سبک نویسنددی ،سیر تطوّر نثر فارسی نیز بیتأثیر نبوده است.
درمورد پیشینج این نوع ادبی ،آنگونه كه غالمحسین یوسفی آورده« :در ادب مغربزمین نیز از دوران یونان باستان
و روم قدیم از اینگونه اشعار دفتهاند و اصطالح  elegeiaبه معنی شعری كه در سودواری و زاری و بیان اندوه
معروف بوده» (چشمج روشن ،یوسفی :ی  )17برای آن بکار میرفت و حتّی رثا در وزن خاصّی سروده میشد .این
نوع ادبی در ایران ،از پیشینهای غنی برخوردار است و به دوران باستان و سوگسرودهایی در مرگ ایرج و سیاوش
میرسد و «رثای مرزكو» یکی از سوگسرودههاییاست كه از متون پهلوی اشکانی برجای مانده است .از سودوارههای
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دورۀ باستان ،موارد انگشتشماری برجای مانده كه درمورد منظوم یا منثور بودنشان اختالف نظرهایی هست.
درمورد دالیل عدم مرثیه در دورۀ باستان ،در كتاب مرثیهسرایی در ادبیات فارسی آمده« :محتمل است كه زرتشتیان
ازآنجاكه با مرگ بصورت پدیدهای كامالً منتظره و طبیعی برخورد میکردهاند ،كمتر به مرثیه درایش نشان داده
باشند» (مرثیهسرایی در ادبیات فارسی ،امامی :ی  .) 64در بیان علّت اندكی و یا نبودن مرثیه در آیین زرتشتی،
هاشم رضی در آیین مغان مینویسد « :در دین زرتشتی ،عزاداری و سودواری بموجب روایات متواتر و متون و آیات
اوستایی ،منع شده و كرداری اهریمنی است» (آیین مغان ،رضی :ی .)447باید افزود كه عالوهبر دالیل مذكور،
برپایی جشنهای بیشمار جهت شادی روان مرددان و پرهیز از دریه برای مرده ،خود دلیلی دیگر بر ناستوده دانستن
سوگ و اندكیا رثا در دورۀ ساسانی و تأكید بر واقعیّت مرگ است .در همین زمینه ،مؤلّفی دیگر آورده« :در اوستا
و كتب دینی زرتشتیان ،یکی از دناهان بزرگ ،دریه برای مرده است كه در شمار بزردترین دناهان چون پیمان-
شکنی ،دروغگویی ،جادودری ،بتپرستی ،زنا ،قتل نفس و ...قرار میگیرد» (اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان،
رضایی :ی  .)417صاحب مقالج «كهنترین مرثیهسرایی در شعر فارسی» نیز آورده« :سنّت سوگنامهسرایی در
فرهنگ ایرانی مردم خراسان و ماوراءالنهر هم سابقه ای داشته و از داستانهای ملّی و اساطیری باستان ،سرچشمه
درفته است» (كهنترین مرثیّهسرایی در شعر فارسی ،محمّدی :ی  .)44از جمله مواردی كه در اغلب متون به آنها
اشاره شده ،رثای باربد در مرگ شبدیز و سوگ سیاوش است .در تاریخ بخارا در این زمینه آمده« :در مرو و بخارا
سوگ سیاوشان بر سر زبانها بود و اهل بخارا را بر كشتن سیاوش ،سرودههای عجیب است و مطربان ،آن سرودها
را كین سیاوش دویند» (تاریخ بخارا ،نَرشَخی :ی .)65در آثارالباقیه ضمن اشاره به رسوم سوگ مردم سُغد و
مقایسج آن با سودواری در ایران ،در پیشینج سوگ آمده« :اهل سغد بر مرددان خود دریه میکنند و بر آنان نوحه
میزنند و روی خود را میخراشند و برای مرددان طعام و شراب میبرند؛ چنانکه ایرانیان در فرورددان به همین
طریق رفتار مینمایند» (آثارالباقیه ،بیرونی :ی .)343
مرثیههای عهد سامانی و غزنوی با آنکه نخستین تجربههای سرایش شعر سودند ،ولی نمونههای نسبتاً موفّقی
هستند كه در آنها برای عینیكردن اندوه درونی ،بیشتر از تشبیهات محسوس استفاده شده و این امر ،خود باعث
ساددی زبان و حضور فعّال عنصر عاطفه و احساس در آنها شده است .در عصر سلجوقی و خوارزمشاهی ،استفاده
از صور خیال ،باعث دشواری زبان مرثیهها دشته و از طرفی مضامینی چون پرداختن به مسائل فکری و فلسفی،
مسئلج مرگ ،ناپایداری دنیا ،تقدیر ،جبردرایی و ...بر درونمایههای دورۀ پیش افزوده شده كه دویا این مضامین
تحت تأثیر باورهای مذهبی و اندیشههای صوفیانه و عرفانی شکلدرفتهاند .این نوع ادبی در عصر صفوی بشدّت
رواج یافته و سیاست مذهبی شاهان صفوی بر این رواج ،دامن زده است؛ البتّه آنچه در این دوره بیشتر بچشم
میآید ،درونمایههای متنوّع سودوارههاست .سوگ در عصر مشروطه بگونهای متفاوتتر از دذشته مطرح شده است؛
از جملج این سوگسرودها میتوان به «سوگسرودهای منفی» یا «معکوس» اشارهكرد؛ زیرا «در شعر دورۀ مشروطه
كه تازه از سلطج دربار خارج شده بود ،مراثیای سروده میشد كه در آنها به نکوهش فرد متوفّا پرداخته شده است.
اینها حاكمان و عامالنی بودند كه پیش از این ،موجبات آزار و اندوه مردم را فراهم میکردند و شاعر در چنین
مرثیهای به بیان اعمال ناشایست آنها و مذمّت فرد متوفّا می رداخت .شاید بتوان این مراثی را مراثی منفی یا مراثی
معکوس نامید» (ساختار مراثی فارسی ،امرایی :ی  .)34افزودنی است كه این نوع ،از قدیم در میان نویسنددان
شناخته میشده و بکار میرفته است .مؤلّف راحه الصّدور در سودوارهای معکوس یا منفی در هجو والی خوزستان در
دورۀ خود آورده« :به ضربت عزرائیل ،جهانیان بیاسودند و كفیاهلل المؤمنینالقتال برخواندند و چه دونهمّت

بررسی مضمونی و سبکی سودوارههای منثور در متون برجستج نثر فارسی (از آغاز تا قرن هشتم هی .ق464/ ).

پادشاهی بود كه به مال ایتام و سیم بیوهزنان ،رغبت نماید كه چون به پادشاهی عالم ،سیر نشد ،به غصب اموال و
ضیاع ایتام هم سیر نشود» (راحهالصدور و آیه السرور :ی  )396بعالوه ،سودوارههای پهلوانان ،استادان ،قهرمانان
ملّی و ورزشی ،هنرمندان و طبقج علمی ،بر موضوعات سودوارههای دورههای قبل نیز افزوده شده است.
انواع سوگواره از نظر مضمون
صاحبنظران و پژوهشگران ،مرثیهها را براساس ارتباط سراینده با شخص دردذشته یا شیء ازدسترفته به انواعی
تقسیم كردهاند ،امّا در این پژوهش بنا بر چنین پیشینه ای و با توجّه به مضامین متنوّع سودوارهای موجود در
متون منثور میتوان آنها را براساس درونمایه به صورت زیر تقسیمبندی كرد:
سوگوارههای درباری (تشریفاتی) :این نوع سودوارهها بیشتر ازآنا نویسنددان درباری است و درواقع اغلب در
مدح ممدوحانی هستند كه مورد عنایت نویسنده بودهاند و چون برحسب وظیفه نوشته میشدهاند ،در بیشتر موارد
خشک و پرتکلّفند؛ دذشته از مواردی اندک ،در این نوع سودوارهها چون اندوه در هرفای وجود نویسنده ،تأثیر
نگذاشته و تنها از سر وظیفه و مسئولیّت بودهاند ،بار عاطفی واههها چندان قوی نیست .یکی از نمونههای برجستج
سودوارههای درباری ،سودوارۀ خاقانی بر مرگ منوچهر شروانشاه است كه با وجود نوع درباری ،سوز كالم نویسنده
را در آن شاهد هستیم .وی در منشآت خود ،نخست در سودوارهای شخصی و خانواددی در مرگ فرزند خویش،
نوحه سرایی میکند و س س به سوگ خاقان اعظم مینشیند و این مصائب را با هم مقایسه میکند« :آفتاب خسروانا
كسوف كرده ،كسوف هالک پذیرفت؛ در تنگنای مغرب خاک رفت .ماتم پیشین در جنب ماتم پسین ،ناچیز نمود.
قیامت صغری به كبری بدل دشت .دفتی كه آسمانا دولت چون زمین از دَوَران بازماند .زمینا مُلکت چون آسمان
در اضطراب افتاد .از دل و دیدۀ ساكنان خاک و آب ،طوفان آبی و آتشی سر بر زد .خاک از باد چون آب از آتش به
جوش آمد و چون آتش از آب به فریاد آمد» (منشآت ،خاقانی :صص  .)444-446از یک طرف ،نمایش سلطج
خاقانی بر سخن در این عبارات بخوبی نمایان است و از طرف دیگر ،بنابر نظر برخی از ادیبان كه سودواره را نوعی
مدح دانسته اند ،غلوّ كردن در صفات ممدوح ،یکی از شروط مدح است كه در این سودواره بخوبی رعایت شدهاست؛
آنگونه كه صاحب قابوسنامه ،در آیین شعر و شاعری و شیوۀ مدح آورده« :سزای هركس بشناس و مدح چون دویی،
قدر ممدوح بدان ...بدان كه هركس را چه باید دفتن» (قابوسنامه :صص .)445-444
سودوارۀ دیگری -كه میتوان دفت در نوع خود مفصّلترین سودوارۀ درباری در ادب پارسی است -در كتاب تاریخ
یمینی از جرفادقانی در رثای امیر نصربن ناصرالدّین آمده است .این سودواره تمام ویژدیهای یک مرثیه را داراست
و نوعی آشکارسازی صناعت در آن دیده میشود؛ یعنی در این شیوه نویسنده« :باید حاالت درونی و رفتارهای
بیرونی فراوانی را در جملهها و توصیفات پیدرپی و طوالنی از یک سوهه یا یک شخصیّت به قلم آورَد كه همگی
این ماجرا در لحظه یا لحظاتی كوتاه ،رخ داده باشد» (نقد ادبی ،تسلیمی :ی  .)53جرفادقانی نیز از شگرد طوالنی-
سازی و كُندسازی رفتارها در پرداختن به سوگ ،بخوبی بهره درفته است .وی در این سودوارۀ یک ارچه ،دویی
قصد داشته با تأثیرپذیری از قصاید رثایی ،مرثیهای منثور را رقم بزند و الحق كه موفّق عمل كرده است .جرفادقانی
در مقدّمه با فضاسازی در مرثیج خود آورده« :واحیرتا از حالت سفری كه رهس رش را نه از ذهاب ،اثر است و نه از
ایاب ،خبر! واطاقتا از حسرت متواتری كه درفتارش را نه در دل ،قراری ممکّن و نه در دیده ،غَراری متصوّر! بلی و
حقّا آن سفری است كه بازدشت ندارد» (ترجمج تاریخ یمینی ،جرفادقانی :ی  .)195پس از مقایسه و ترجیح
ممدوح بر دیگران ،به بیان اندوه خویش از فقدان فردی بزرگ با زبانی صمیمی می ردازد؛ آنگونه كه یادآور قصاید
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فرخّی و انوری در سوگ سلطان محمود غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی است« :ها ِّنّا هلل و ِّنّا الیه راجعون ،آه از
درد این شَعوب كه دلهای جهانیان را شُعوبا اندوه و سودواری ساخت و در اكباد موالیان ،نقوب احزان و اشجان
همیبردشاد .نفوس همگنان را در كُربت آمیخت و اشک حسرت بر رخسار بنددان و موالیان فروریخت» (همان:
ی  .)144این سودواره درچه تشریفاتی است ،از نظر بیان اندوه از سر صدق به ممدوح و زبان نرم و صمیمی و
رعایت اصول مرثیه ،كمنظیر است .از این حیث شاید تنها سودوارههای زیدری نسوی در سوگ سلطان جاللالدّین
با این سودواره ،قابل مقایسه باشد .افزودنی است كه از نظر سبکشناسی نیز هرچند این سودوارهها ،جنبج رسمی
و فرمایشی دارند و بیشتر از نوع نثر فنّی و مصنوع هستند و در نثر منشیان و مترسّالن دربارها بسامد دارند ،ولی
ازآنجاكه سخن از عواطف و احساسات است ،خاقانی هم كه به دشواری زبان و سبک ویژه معروف است ،به آسانی
زبان و ساددی تعبیرات روی آورده و مرثیّه ای سوزناک را رقم زده است كه از سوز بیان و عواطف ناب او میتوان به
میزان دلبستگی او به ممدوح پی برد.
در بحث سنجش میزان صمیمیت یا تکلّف این نوع سودوارهها در سبکهای نثر ،مقایسه دو سودواره در رثای
سلطان جاللالدّین از تاریخ جهانگشا و نفثهالمصدور بایسته است؛ زیرا نگاه تاریخنویسی ،درایش به ترجیح وصف
بر خبر و روی آوردن به آرایههای بدیعی و بیانی ،مانع از زبان صمیمی و بیان عاطفی عطاملک جوینی شده است؛
برای نمونه« :از این واقعه ،اسالم ،دلشکسته و دستبسته شد و از این حادثه كه از دیدۀ سنگ خاره ،خون
میچکانید ،دلهای مؤمنان پریشان و خسته .در هر كلبهای دریهای و در هر كنجی از این حالت بر دل خلقان رنجی»
(تاریخ جهانگشا ،ج :6ی  .)135دربرابر این عبارات رثایی جوینی ،سودوارۀ برخاسته از سوز بیان و رقّت عواطف
زیدری نسوی در سوگ سلطان جوان خوارزمشاه ،بر دل و جان خواننده اثر میگذارد .صاحب نفثهالمصدور چنان به
سوگ سلطان نشسته كه دویی عاشقی در سوگ معشوق خود نوحهسرایی میکند .در تمام ادب فارسی ،این همه
دلبستگی ناب را در ذهن و زبان دیگر نویسنددان به ممدوح یا شخص درباری دیگری ،كمتر سراغ داریم .وی در
سودوارهای مفصّل كه میتوان نام "سودوارۀ تاریخی" نیز بر آن نهاد ،آورده« :آفتاب بود كه جهان تاریک را روشن
كرد؛ پس به غروب ،محجوب شد .نی سحاب بود كه خشکسال فتنه زمین را سیراب دردانید؛ پس بساط درنوردید.
شمع مجلس سلطنت بود ،برافروخت؛ پس بسوخت .دل بستان شاهی بود ،بازخندید؛ پس ب ژمرید» (نفثهالمصدور:
ی  .)17آنچه در این سودواره ،عالوهبر تشبیه و تشخیص ،برجسته مینماید ،تکرار افعال ماضی بویژه فعل اسنادی
«بود» است كه همج معانی و مفاهیم را به دذشته برمیگردانَد و با مرثیه و ندبه تناسب بیشتری دارد.
سوگوارههای شخصی و خانوادگی :این نوع سودوارهها بیانگر اندوه واقعی و عاطفه نابیند كه اغلب در سوگ
فرزند ،زن و فردی وابسته به خانواده نوشته میشوند .از نظر احساس و صداقت در كالم ،نسبت به دیگر سودوارهها
پرمایهتر و در تحریک عواطف مخاطب ،بسیار مؤثّرند؛ زیرا مقصود از آنها ،چیزی غیر از امور مادی و دنیایی است.
از نظر زیبایی شناسی نیز به دلیل پیوند عاطفی نویسنده با فرد دردذشته ،معموالً از سر اخالی نوشته میشوند و
صمیمیترند؛ بعنوان مثال ،خاقانی در سوگ فرزندش با آوردن كلماتی با بار عاطفی فراوان ،استفاده از صور خیال و
بهرهدیری از ظرفیّت سجع در كالم منثور ،چنین نوحه سر داده« :در این مدّت پُروحشت كه فرزند اعزّ ااكرم،
قرّه عینی و فَلذّه كبدی ،از عالم فنا به عالم بقا رحلت كرد و دل و جان این غمدیدۀ ستمكشیده را به داغ مفارقت،
مجروح كرد ،دیدۀ روشن را به دیدار او كحل الجواهر بود و سبب رفاهیّت خاطر و آسوددی دل ،دیدار روحافزای
غمزدای او بود .انیس وحدت و جلیس وحشتم او بود .دریغا آن میوۀ دلكه تندباد قضا از برگ و بارش فروریخت»
(منشآت ،خاقانی :ی  .)445استفاده از جمالت كوتاه حسرتبار در این عبارت ،تصویردر شخصی بسوگنشسته
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است كه هقهق دریه امانش نمیدهد تا سخن بگوید .تركیبات فراوان با كسرۀ نقشنما ،آه مصیبتزدهای را القا
میکند كه از جان و دل برمی آید .بر این اساس ،این عبارات كوتاه بخوبی بیانگر ساختار نحوی نثر خاقانی شروانی
هستند كه با بیانی سوزناک و زبانی ساده سرداده شدهاند .همچنین وی كه كمتر میتوانست با مصائب كنار بیاید و
پیوسته با آنها در كشمکش بوده ،در سودوارههای فراوانی ،نالج وامصیبتا سرداده است .این نوع واكنشا ماتما مفرط،
نابهنجار و دور از انتظار در كالم خاقانی بسیار دیده میشود كه ادر با واكنشا تأخیریافته ،بهنجار و ماتمانتظارا دیگر
نویسنددان سنجیده شود ،زودرنجی وی بیشتر بچشم میآید .افزودنی است كه سودوارههای خاقانی در منشآت
نسبت به مراثی منظوم در دیوان وی ،بسیار اندک ،كوتاه و دسسته هستند و این نکته درمورد تمام نویسنددانی كه
دارای دیوان شعر هستند و به سودوارههای منثور نیز پرداختهاند ،صدق میکند.
بهاءالدّین بغدادی نیز در سودوارههای مفصّل و آمیخته با سودوارۀ فلسفی ،در عباراتی مسجّع با پارههای آوایی
كوتاه و اشارات تاریخی فراوان ،سودوارههای منثور و پیوستج زیادی را رقم زده است؛ برای نمونه وی در سوگ-
نوشتهای نخست با تأكید بر پشتوپناهبودن پدر و توصیف سوزناک مرگ جگردوشج خویش ،شروع كرده و در ادامه
با بیانی استعاری ،بار غنایی كالم را افزوده است .این ساختار سودواره ،به سودوارههای خاقانی بسیار شباهت دارد؛
چنانکه نخست در سوگ پدر آورده« :تا آن خدایآمرزیده كه پشت و پناه من بود ،پشت به مسند عدم ،بازنهاده و
روی به دیوار لحد آورده و رفیقان منزل فنا را وداع كرده و به نقاب خاک محتجب شده ،كهتر را آبی راست به حلقج
دامی كه آن را حلق میخوانند ،فرو نشده است و بادی خوش بر آتشکدۀ ایّام كه نام دل بر او نهادهاند ،نجسته»
(التوسّل الی التّرسّل :ی  .)336-333س س در جمالت وصفی فراوان و به شیوۀ اطناب به سوگ پسر پرداخته:
«پسرا محجوبخلقت میمونطلعت موزونحركت راستطبعا سبکروح كه میوۀ دل و راحت جان و قُرّۀ عین و قوّت
خاطر و لذّت طبع و آسایش سینه و شقیق تن و شفیق روح و شریک ذات و عدیل نفس و زبدۀ خلقت و خالصج
وجود و ثمرۀ حیات و ذخیرۀ عمر و مایج شادمانی و حاصل زنددانی بود( ». ...همان :ی  .)333توصیفهای زیاد در
این سودواره ،با آوردن تتابع اضافات یا تركیبهای متوالی فراوان ،با شیوۀ اطناب در سودوارهها تناسب دارد .اطنابی
كه منجر به بیان بیشتر حسرت و تألّم ناشی از یک سوگ میشود و بر تسلّی خاطر ماتمزده میافزاید و ارتباطی
مستقیم با سبک نویسنددی منشیان و دبیران این دوره دارد .آنچه در این سودواره برجسته مینماید ،این است كه
نویسنده در ضمن سودوارۀ شخصی ،با آوردن سودوارهای فلسفی به نکوهش دنیا و بیداد زمانه پرداخته كه خود
بیانگر ابراز خشم مصیبتزدهای بقصد تسلّی خاطر است« :و هركه از عقل بهرهای دارد و از خرد ،حصّهای و به زیور
فکر ،متحلّی باشد و به زینت فطنت متجلّی ،دل بر مقام محنتخانج دنیا ننهد و جهانا دذرنده را چون پای بر تربّثی
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
نیفتد و شراب عشرت او خمار عبرت در پی دارد و راحت عاجل او را جراحت آجل براثر باشد» (همان :ی .)335
نوعی دیگر از سودوارههای شخصی ،آنهایی هستند كه نویسنددان از زبان بسوگنشستگان آوردهاند .یکی از
سوزناكترین و مانددارترینا آنها سودوارۀ «مادر حسنک در مرگ فرزند» است كه بُعد هنری واههها و دزینش آنها،
بر ایجاز و تأثیر سخن بیهقی افزوده و آن را بر دل و جان مخاطب نقش میزند .بیهقی از زبان مادر حسنک چنین
آورده « :و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ،چنان شنودم كه دو سه ماه از او این حدیث ،نهان داشتند؛ چون
بشنید ،جزعی نکرد چنانکه زنان كنند ،بلکه بگریست به درد؛ چنانکه حاضران از درد وی خون دریستند .پس
دفت :بزردا مردا كه این پسر م بود كه پادشاهی چون محمود ،این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود ،آن
جهان» (تاریخ بیهقی ،ج :4ی  .)634در این نوع سودوارهها عالوهبر تحریک عواطف مخاطب ،بُعد عبرتآموزی
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آنها نیز مدّنظر نویسنده بوده است كه چنین مضامینی را در ادب فارسی بوفور میتوان دید .در بیان علّت رواج و
پیشینج اینگونه مضامین در مراثی ،در كتاب مرثیهسرایی در ادبیّات فارسی آمده« :شاعران عصر جاهلی برای آنکه
به این معنی ،توسّع بخشیده باشند ،ضمن برشمردن مناقب و صفات مقتول یا متوفّی و تأسّف بر مرگ او ،برای
محترم جلوهدادن و طبیعی نمودن مسئلج مرگ ،از امثالی پیرامون نابود شدن ملوک دذشته و همچنین ازبین رفتن
قلمرو ایشان و محو شدن اقوام مختلف و زایل شدن مظاهر طبیعت ،نمونههایی میآوردند و این ،شروعی بوده است
تا ردههایی از عبرت و حکمت ،جای خود را در مراثی بازكند» (مرثیّهسرایی در ادبیّات فارسی ،امامی :ی .)43
بیهقی نیز در سوگ حسنک وزیر بقصد عبرتآموزی ،عباراتی حکمی و البتّه دسسته آورده كه در بُعد هنری ،كاربرد
"الف" حسرت و توجّع ،بیانگر تأثیرپذیری نویسنده از این واقعه است .وی در بیان بردار كردن حسنک در جمالتی
حسرتبار و نگاهی نقّادانه و واقعگرا آورده« :او رفت و این قوم كه این مکر ساخته بودند نیز برفتند ،رحمهاهللعلیهم؛
و این افسانهای با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوحت ازبهر حطام دنیا به یکسو نهادند .احمقمردا
كه دل درین جهان بندد كه نعمتی بدهد و زشت بازستانَد» (تاریخ بیهقی ج :4ی .)635
سوگوارههای اجتماعی :داه در برههای از تاریخ ،حوادثی چون سیل ،زلزله ،بیماری ،كشتار دستهجمعی ،حملج
بیگانگان و ...رخ داده كه بر همگان تأثیر دذاشته و هیچكس از تیغ تیز نامالیمات آنها ایمن نبوده است .این عوامل
و تأثیرات عاطفی آنها منجر به آن شدهاند كه مؤلّفان ،جمالت حسرتباری سردهند كه به آنها سودوارههای
اجتماعی میگویند .اغلب این سودوارهها دسستهاند و با زبانی انتقادی بیان شدهاند؛ البتّه شکوائیّهها بُعدیدستردهتر
از سودوارهها دارند و در اغلب موارد ،سودوارهها با هدف شکوه سرداده شدهاند؛ چنانکه خاقانی در كتاب منشآت از
بی مهریهای زمانه ،بسیار شکوه نموده و از زبانی تند بهره درفته و در سودوارهای اجتماعی ،چنین نوحه سرداده
است« :سینه ،سفینج غصّههاست از دست مشتی حشویلقبا وحشینسبا سابعیمقالا َسبُعیخصالا ددنهاد بدنژاد...
 .قومیدیگر ،ناجنسجنسا خلف جلف ،نحسا نجسا بلید پلید ،مرتد مَرید ،معتل ذات ناقصصفات ،لفیفخاطرا
اجوفباطن؛ چون حرف ترخیم ،سقط؛ چون الف وصل ،دمنام» (منشآت ،خاقانی :ی  .)443در سودوارههای
اجتماعی بدلیل بُعد انتقادی و مواجه بودن با تلقّیهای متفاوت و داه مسئولیّت پاسخگو بودن ،كاربرد عبارات در
معنای مجازی و بکاردیری صور خیال بویژه بار كنایی عبارات بسامد دارد؛ البتّه این نکته در كار شاعرانی كه در
دبیری دستی داشتهاند ،آشکارتر است .برخالف سودوارههای شخصی و خانواددی ،در این نوع سودوارهها از نظر
سبکشناسی ،زبان سودوارهنویسان رو به دشواری و تعبیرات پیچیده دارد و آمیختگی بیشتر زبان فارسی با ساختار
صرفی و نحوی زبان عربی و توجّه به آرایههای لفظی و معنوی ،بر این دشواری و پیچیددی دامن زده است.
در میان تماشادران مرگ ،كسانی هستند كه احساسی عمیقتر به دیگران دارند و از فقدان هرچیزی به شگفت
میآیند و تأثّر خود را بیان میکنند .این نوع سودوارهها چون از دل برمیآیند ،تأثیردذارند.
از جمله سودوارههایی كه مؤلّفان در متون خود آوردهاند ،یکی نیز سوگ بر شُکوه ازدسترفتج شهرهای آباد است.
در این زمینه نیز با دو نوع سودواره مواجهیم :یکی حسرتها و نالههایی كه نویسنددان بر خرابی شهرهای بزرگ به
دست بیگانگان متجاوز سردادهاند و دیگر ،سودوارههایی كه بر اوضاع پریشان شهرها بر اثر بیتوجّهیها و بیمهریها
آوردهاند .خاقانی در سودوارهای بر پریشانحالی شهر شروان و فقدان جالل دذشتج آن ،اینچنین نوحه سرداده:
« درین وقت ،احوال شروان از تراقی با تراجع افتاده است و از ذُروه با حضی و از شرف با وبال آمد .همج معالی،
سفساف و همج درجهعالی ،صفصاف شده است .هیچكس را آب این بقعه الّا "كَسَرابٍ بقیعهٍ" ننمودست؛ چه ،كار و
كدخدایی این مملکت با دست مشتی رعناروی راعنادوی ،خمیرمایج خماری ،خزانج خزیخانج خیانت ،شراسرهسر
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افتاده است» (همان :ی  .)354در تاریخ بیهق نیز باوجود اینکه بارها به ویرانی شهرها و دیهها بدون جمالت
حسرتبار سودوارهای اشاره شده ،ولی در بیان ویرانی دیه «ششتمد» سبزوار به دست حمزهبن آذرک الخارجی
آمده « :و تقدیر ایزدی چنین است كه در دنیا هر اوّلی به آخری بازبسته است و هر عمارتی به خرابی پیوسته و هر
نظامی كه در عالم بوَد ،رقم فنا و زوال بر ناصیج او كشیدهاند» (تاریخ بیهق :ی  .)15این نوع سودوارهها از نظر
ساختار ،اغلب بصورت عبارات كوتاه و دسسته در میان متن آمدهاند.
شیوۀ دیگری از این نوع ادبی ،آنهایی هستند كه نویسنددان از شدّت جَزع ،به قصد بزردنمایی عمق فاجعه با
بهرهدیری از استعارۀ تهکمیّه و بیان طنزآمیز ،نوعی «سودوارۀ معکوس» را رقم زدهاند .صاحب نفثه المصدور در
سودوارهای بر خرابیهای شهر "خوی" با طنزی تلخ و جانکاه آورده« :چهارروزه راه تا مقصد خرابآباد خوی -كه
معماران تاتار بتازدی بنا نهاده بودند و دل آن را تا بیشتر پاید ،به خون دل سرشته و اساس آن تا بسیار مانَد ،بر
استخوان نهاده -در هر مرحله هزار فریاد و ناله میکردم» (همان :ی  .)43این نوع سودواره در تاریخ جهانگشا و در
سوگ فرهنگشهرهایی چون نیشابور ،بخارا ،سمرقند و ...بسامد باالیی دارد.
سوگوارههای فلسفی :بخش عمدهای از سودوارههای منثور از این نوعند؛ به این معنی كه شخصی نه در مرگ
كسی بلکه در نبودن ارزشها ،فقدان شادكامیها ،زوال مجدها ،دذشت ایّام جوانی و ...نوحه سرمیدهد .این نوع
سودوارهها بیشتر با لحنی انتقادی توام با حیرت و حسرت بیان شدهاند .درواقع یادكرد دذشته و عبرت پذیرفتن
از آن ،مضمون اصلی این نوع سودوارههاست .با این توصیف ،مقولج سودوارههای فلسفی ،بسیار دسترده است و
میتواندفت كه این نوع ،دستردهترین نوع سودوارههاست؛ زیرا «فقدان و ازدست دادن هر چیز باارزش از نظر
روحی ،موجب افسرددی یا سوگ میشود» (انسان و مرگ ،معتمدی :ی .)16
جلوۀ دیگر از سودوارهها ی منثور فلسفی ،حسرت نویسنددان بر پیری و پیران زمانه است كه به بیحرمتی نسل
جوان ،دچار دشته اند .ازآنجاكه اغلب نویسنددان ،خود شاهد اینگونه هنجارشکنیها بودهاند ،این سودوارهها بار
عاطفی بسیار غنی دارند؛ بعنوان مثال بیهقی در حسبحالی شکوهآمیز آورده« :مصنّف این كتاب دوید كه بقایای
افاضل روزدار ،شکستهدل و كُندزبانند و پیران علما در میان جوانان ،چون خرقج كهنهاند بر جامج نودوخته و میوۀ
خشک در میان میوۀ تر ،نهاده» (تاریخ بیهقی :ی  .)694به تعبیر نویسندۀ چشمج روشن« :پیری ،سرنوشت مسلّم
همگان است و هركسی در صورت رسیدن به این مرحله از عمر ،نادزیر بنا بر ضربالمثل انگلیسی با این "همسفرا
بد" همراه میشود» (چشمج روشن ،یوسفی :ی  )64و كدام پیر را میتوان یافت كه از یاد دذشته ،آسوده باشد و
حسرت ایّام خوش زنددی خویش را نخورد؟! مؤلّف دارابنامه نیز در حسرت عمر هدررفتج خویش آورده« :و من پیر
شدم و آفتاب عمر من ،پس دیوار شده و مرا با چنین چیزها كاری نیست؛ من به عذر كردارهای خویش مشغولم
كه چرا نخواندم یزدان را عزّوجل» (دارابنامه ،طرسوسی ،ج :6ی  .)61خاقانی نیز در سودوارههای زیادی به شکوائیّه
از روزدار و اهل آن پرداخته و در عباراتی در مذمّت دهر با جمالتیكوتاه و متضاد با حسرتی برخاسته از هرفای
وجود چنین آورده است « :مزاج دهر ،چنین است؛ با ابونصركندری چه دست عمل نمود كه با ابونصر كندرای
كندورفروش بوده ،همان نماید .با رئیس ابوالطیّب باخرزی چه پایدام آورده كه با خسیس ابوالخبیث خرزی همان
پیش آورَد .پیشا آسیبا صواعق حادثات ،چه بنگه موری و چه تخت هواپیمای سلیمانی» (منشآت ،خاقانی :ی
.)45
البتّه ذكر این نکته ضروری است كه بیشتر این نوع سودوارهها در مقدّمج متونی هستند كه نویسنددان آنها تالش
كردهاند به شرح اوضاع روزدار و احوال خویش ب ردازند؛ لذا بُعد شکوائیج این دست از سودوارهها بسیار قوی است.

 / 431سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ تیر  ،4154دوره  ،45شماره پیاپی  ،71صص 463-413

افزون بر این ،سودوارههایی كه افراد در بیانا حالا خوشا ازدسترفته داشتهاند و معموالً از سوز و صداقت در كالم
برخوردارند ،از این نوع محسوب میگردند .خاقانی در حسبحالی چنین نوحهسرایی كرده« :ناخن و لب از تب،
بنفشهرنگ مانده؛ پردار حیات از قافیج بنفشه ،تنگتر شده .داه از نازكتر دستی چون بادانجیری بشکستمی و داه
از خوشتر بادی چون بیدانجیر درافتادی» (همان :ی  .)454البتّه باید دفت نوعی حیرت فلسفی بر اینگونه
سودوارهها سایه افکنده كه آنها را از سودوارههای شخصی متمایز میسازد .در این سودوارهها داه تیغ نقد و شکوه،
متوجّه حکومتهای زمانه است .در چهارمقاله در حسرت روزدار دذشته و پریشاناحوالی زمانه آمده« :بیشتر از رسوم
پادشاهی به روزدار ایشان مندرس شد و بسی از ضروریّات ملک ،منطمس دشت .یکی از آن ،دیوان برید است؛
باقی برین قیاس توان كردن» (چهارمقاله :ی .)15این بخش از سودوارهها ،در كتب تاریخی نمودی برجسته دارند؛
یعنی آنجا كه نویسنددان نظارهدر خرابیها ،كشتوكشتارها ،فنای رسوم و نابودی نظم و ترتیبهای دذشته بودهاند،
فرازهای عاطفی حسرتباری سرداده و بر زمانه نوحهسراییها كردهاند .افزودنی است كه پرداختن به شکوه از روزدار
در میان سودوارهها ،شیوۀ مرسومی بوده كه اغلب سودوارهنویسان درپیش درفتهاند و از جمله نویسنددانی كه
بیشترین بثّ و شکویهای فارسی را در آثار خود آوردهاند ،میتوان به بیهقی و نصراهلل منشی اشاره كرد و پس از این
نویسنددان است كه رفتهرفته بر حجم این زیردونج فرعی و ثانوی سودوارهها با جوینی در تاریخ جهانگشا و
بهاءالدّین بغدادی در التوسّل الی الترسّل افزوده میشود و با زیدری نسوی در نفثهالمصدور به كمال خود میرسد و
چون با بهرهدیری از معانی ثانوی و مجازی كالم بیان شدهاند ،بُعد هنری آنها بسیار قوی است.
سوگوارههای مذهبی :سودوارههایی هستند كه در سوگ امامان (ع) و علمای دینی نوشته شده و به اعتبار
بهرهمندی از دین و مذهب به این نام خوانده شدهاند؛ البتّه در متون مورد بررسی ،این سودوارهها یافته نشد.
سوگوارههای داستانی :داه نویسنددان كتب داستانی در آثار خود ،بنا به دلبستگی خاصّی كه به شخصیّتهای
داستانی دارند ،در فقدان آنان جمالتی حسرتبار سرمیدهند كه به آنها «سودوارههای داستانی» میگویند؛ البتّه
این بخش از رثا در متون شعری برجستهترند ،امّا نمونههایی از آنها را در متون نثر نیز میتوان دید؛ برای نمونه در
سودوارهای داستانی از زبان دمنه ،در مرگ كلیله در توصیفاتی با بهرهدیری از صورخیال و تصویرسازیهای متوالی
آمده« :دفت :دریغ دوست مشفق و برادر ناصح كه در حواد بدو دویدمی و پناه در مهمّات رای و رویّت و شفقت
و نصیحت ،او بود و دل او دنج اسرار دوستان و كان رازهای برادران كه روزدار بر آن وقوف ،صورت نبستی و چرخ
را اطّالع ممکن نگشتی» (كلیله و دمنه :ی  .)414البتّه بسته به نوع ادبی كتب ،این سودوارهها نیز متفاوت هستند؛
چنانکه در سودوارههای داستانی كلیله و دمنه ،كه بوطیقای فکری نویسنده بر تعلیم و حکمت است ،درونمایج آنها
به سودوارههای فلسفی نزدیک میشود .در داستان شیری كه شخصی تیرانداز ،دو بچّهاش را كشت و پوست بركشید،
از زبان شگال آمده« :شگال دفت :بدان كه هر ابتدایی را انتهایی است و هرداه كه مدّت عمر س ری شد و هنگام
اجل فرارسید ،لحظتی مهلت صورت نبندد و نیز بنای كارهای این عالم فانی برین نهاده شده كه براثر هر شادی،
غمی چشم باید داشت و براثر هر غم ،شادیای توقّع میباید كرد» (همان :ی .)334
همچنین سودوارههاییكه نویسنددان در اندوه ازدستدادن حیوانی و شیئی باارزش نگاشتهاند ،از نوع سودوارههای
داستانی محسوب میشوند كه فرد بدلیل وابستگی روحی به آنها بسوگ مینشیند؛ البتّه آنجا كه نویسندهای در سیر
داستانی از فقدان چیزی باارزش و متعلّق به خویش یاد كرده ،تفکیک این نوع سودوارهها از سودوارههای شخصی،
كار سادهای نیست و میتوان دفت از نوع سودوارۀ شخصی-داستانیند .در سندبادنامه آمده« :معلوم شد كه طوطی

بررسی مضمونی و سبکی سودوارههای منثور در متون برجستج نثر فارسی (از آغاز تا قرن هشتم هی .ق435/ ).

چون درگ یوسف ،بیگناه بود و چون ناقج صالح ،بی جرم و جنایتی طعمج تیغ دشته و آنچه در باب او تقدیم افتاده
است و نفاذ یافته ،ظلم و حیف صرف بوده است» (سندبادنامه ،ظهیریسمرقندی :ی .)71
سوگوارههای تاریخی (ملّی-میهنی) :نوع دیگر از سودواره منثور ،آن است كه در اندوه تاریخ و تمدّن یک
سرزمین نوشته شده و بیشتر جنبج تاریخی و ملّی دارد .در تاریخ بیهقی در سوگ از دست رفتن پادشاهی ساسانیان،
ضمن سودوارهای كوتاه مینویسد« :و عجب نیست كه بدین ادبار ،صورت دولت مسخ دشت( ».تاریخ بیهق :ی
 .)16مؤلّف تاریخ جهانگشا نیز در سودواره ای ادیبانه ،بر حکومت خوارزمشاهی و ازمیان رفتن وطن براثر تاختوتاز
مغول ،با بهرهدیری از صور خیال و بتصویر كشیدن سوز درون ،چنین آورده« :چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون
و رباع عالم رسید ،سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اغصان اشجار ،بلبالن بر موافقت
فاختگان و قماری ،شیون و نوحهدری آغاز كردند؛ بر یاد جوانانی كه هر بهار بر چهرۀ انوار و ازهار در بساتین و
متنزّهات ،مَیكش و غمگسار بودندی سحاب از دیدهها اشک میبارید و میگفت باران است» (تاریخ جهانگشا ،ج:4
ی .)651
بر این موارد باید سودوارههایی را كه نویسنددان در رثای علوم آوردهاند ،افزود .بیشتر این نوع سودوارهها در سوگ
علوم مختلف بویژه علوم دینی و تاریخی آمدهاند .علیبنزید بیهقی در بیان كمارج شدن دانش و بیاعتنایی اهل
زمانه به دانشاندوزی چنین با سوگ ،نگاشته است« :چند نوع علم عزیز است كه در این ایّام در بالد خراسان ،آثار
آن مندرس دشته است؛ یکی از آن ،علم حدیث نبوی است -صلواتاهللعلیه -كه ادر كسی دَه اسناد احادیث بنویسد،
پنج راست و پنج خطا ،كمتر كسی بازشناسد كه از آن اسانید ،آنچه سمت استقامت و صحّت دارد ،كدام است»
(تاریخ بیهق :ی  )3و در ادامه میگوید« :و دیگر ،علم تاریخ است كه عهد مورّخان منقرض شده است و همم بقایای
امم در مهاوی قصور و نقصان قرار درفته و هركسی لذّت در جمع و منع میداند» (همان :ی.)1
نوع دیگر از سودوارههای منثور تاریخی كه میتوان آنها را از دونههای فرعی یا ثانوی سودوارهها دانست« ،شکست-
نامه»ها هستند .ازآنجاكه درپی شکستها ،نویسنددان پراحساس ،داه به بیان عواطف خود پرداختهاند ،شکستنامهها
هم در هرفا ی مفهومی خود ،نوعی سودواره بر فقدان سربلندیها و فرارسیدن خواریهاست .در تاریخ بیهقی ،آنجا كه
لشکر سلطان مسعود در یک حركت نادهانی از تركمانان سلجوقی شکست خورده ،سوز غم را در واهههای بیهقی
میبینیم؛ نویسنده نخست به شرح شکست همراه با خواری لشکر خود پرداخته و س س در ضمن ریشهیابی آن،
این شکست را بسیار دردناک توصیف كرده است« :بباید دانست بهحقیقت كه ادر امثال ساالر بگتغدی نگاه
داشتندی ،اینخلل نیفتادی؛ نداشتند و هركس به مراد خویش كار كردند كه ساالران بسیار بودند» (تاریخ بیهقی،
ج :6ی  )757و در پایان همین شکستنامه ،با افسوسی برخاسته از عمق جان میآورَد« :دریغا لشکری بدین
بزردی و ساختگی [كه] به باد شد؛ از مخالفت پیشروان ،امّا قضا چنین بود» (همانجا) .جمالت كوتاه و عاطفیا از
سر درد در این شکستنامه ،خود بیانگر حسرت نویسنده بر ازدسترفتههاست و از فروع سودوارهها بشمار میروند.
در بحث انواع ادبی درچه مرثیّه زیردونه ای از ادب غنایی محسوب میگردد ،ادر بتوان برای زیردونهها ،زیردونهای
قائل شد ،سودوارهها نیز شامل زیردونههای فرعی یا ثانوی میشوند .سودوارههای منثور ،با وجود دامنج دسترده و
مضامین متنوّع ،زیردونههای فرعی محدودی دارند و بنظر میرسد جنبج صرف رثایی آنها با وجود مضامین متعدّد
و تقسیمبندی آنها براساس نوع مخاطب ،در علّت این امر بیتأثیر نبوده است .از جمله زیردونههای فرعی سودوارهها
میتوان به شکستنامهها ،دیوارنوشتهها ،دورنوشتهها ،شکواییّهها ،حبسیّهها ،ندامتنامهها و دریغنامهها نیز اشاره
كرد.
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نتیجهگیری
سودوارههای منثور برخالف مرثیههای شعری ،در بیشتر موارد ،پیکرۀ مستقلّی ندارند .این سودوارهها از نظر
ساختاری ،داه پیوسته و یک ارچه اند و داه ساختاری دسسته و پراكنده دارند .همچنین حجم این سودوارهها در
كتب مختلف ،متفاوت است؛ درچه تنوّع ساختاری در سودوارهها ،بسیار اندک است ،ولی درایش مؤلّفان این متون
به نظم باعث شده پیوسته در كنار سودوارههای منثور ،مراثی منظومی نیز بیاید .در بُعد مضمونی باید دفت ،در
اغلب سودوارههای درباری و تشریفاتی ،غم و اندوه در هرفای وجود سودوارهسرا تأثیری نداشته و خشک ،بیروح و
پرتکلّف هستند .در بُعد هنری ،سودوارههای شخصی و خانواددی ،بدلیل پیوند عاطفی نویسنده با شخص دردذشته،
از بیانی سوزناک برخوردارند كه با انگیزۀ تسلّی خود ،تحریک عواطف مخاطب و عبرتآموزی نوشته شدهاند.
سودوارهه ای اجتماعی ،بار معنایی انتقادی و داه هجوآمیزی دارند و جنبج مجازی ،كنایی و تصویری آنها بسامد
دارد و از نظر سبکشناسی ،برخالف دیگر انواع سودوارهها ،آمیختگی با ساختار صرفی و نحوی زبان عربی و
روی آوردن به صنایع لفظی و معنوی ،بر دشواری و پیچیددی این نوع سودوارهها افزوده است .سودوارههای فلسفی
در عین دسترددی موضوع ،بیانی عبرت آمیز دارند و از بار عاطفی و احساسی غنی برخوردارند .اغلب این سودوارهها
در مقدّمج متون و در پایان داستانهای حسرتآمیز آمدهاند.
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نمودار :5سوگوارههای تاریخی
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید
چمران اهواز استخراج شده است .سركار خانم دكتر پروین دلی زاده راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .آقای ابراهیم سروستانی تک بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم
متن نهایی نقش داشتهاند .آقای دكتر منوچهر تشکری و آقای نصراهلل امامی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها
و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاوران این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و هیئت داوران پایاننامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش
یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و
حاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت
دارند .این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته
است .مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول
است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را برعهده میگیرند.
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