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شاعران  مرثیه سرایی یکی از انواع ادب غنایی است که از دیر باز تاکنون در دیوان: هدف

ادبیات فارسی و عربی در طول تاریخ به دلیل . ان بازتاب یافته استعربی و فارسی زب

هاي این اشتراکات اند و نمونهمشترکات فرهنگی و مذهبی از یکدیگر بسیار تأثیر پذیرفته

  . توان در مراثی خاقانی و متنبی مشاهده کردموجود در اندیشه و فرهنگ را می

اي و توصیفی، تحلیلی ارائه کتابخانه در این پژوهش که به صورت: شناسی پژوهشروش

شود، با تکیه بر مراثی متنبی و خاقانی، فنون بالغی مراثی متنبی و خاقانی، وجه می

هاي اخالقی، ها، اقسام مشترك مراثی متنبی و خاقانی و زمینهاشتراك و افتراق آن

  .تحلیل، مقایسه و بررسی شده است... اعتقادي، فلسفی، عاطفی، دینی و

. هاي متنبی بر حسب شخص فقیداز نظر ابراز احساسات با هم اختالف دارندمرثیه: هافتهیا

شود کسی را رثا گوید که مصیبت او را غمگین نساخته است؛ بنابراین شاعر گاهی ناچار می

آید که او شعر وي خشک و بی احساس است و لیکن گاهی حوادث سختی براي او پیش می

  . سازدلیم عاطفه میرا براي مدتی کوتاه تس

ي مردم، عاطفی و تصویري محورانه، خطاب به همههاي خاقانی تکمرثیه: گیرينتیجه

هاي متنبی، اغلب توأم با پند و حکمت، ممدوح محور و عقالنی بیان شده است؛ اما مرثیه

  . است

  

  .ادبیات تطبیقی، ادبیات غنایی، خاقانی، متنبی، مرثیه: هاي کلیدي واژه

  



  

  مقدمه- 1-1

توان ادبیات برآیند احساس و عاطفه انسان است و در هر سرزمین و فرهنگی می     

شود و اصوالً مرز و قلمرو خاصی محدود نمی ادبیات به. هایی را از آفرینش ادبی دیدبارقه

هاي متعدد در با وجود مرز بندي. تصور مرز و محدودیت براي ادبیات تصوري باطل است

هاي آن، همواره در حال گذر از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از جهان، ادبیات و تأثیرگذاري

فرهنگ و اجتماع ایرانیان  ي جوانبورود اسالم به ایران در همه. ملتی به ملت دیگر است

هاي اعتقادي به زبان ایرانیان با توجه به دلبستگی. هاي اساسی را پدید آورددگرگونی

اي با زبان و عربی و نیز با توجه به غناي فرهنگ و ادبیات عربی، مراودات فرهنگی گسترده

ی تأثیر اند و ادبیات فارسی در سیر تکاملی خویش از ادبیات عربادبیات عرب داشته

هاي اعالي پذیرفته است؛ مرثیه سرایی یکی از موضوعات مهم ادب فارسی است که نمونه

در شعر شاعران این دو زبان، کمتر شاعري دیده . توان در ادبیات عربی نیز یافتآن را می

شده که بدان نپرداخته باشد، اگر چه قالب و محتواي آن، به نسبت عواطف هر شاعر، 

  ).8: 1388محسنی نیا، (د گرفته استشکلی خاص به خو

ي اولین مرثیه سرایی در ایران پیش از اسالم اطالع چندانی در دسترس نیست؛ بارهدر     

) رثاي مرزکو(دهد که مرثیه سرایی در ایران باستان رواج داشته است میولی قرائن نشان

ي در دوره). 10: 1369امامی، (هاي شناخته شده این قبیل مراثی استیکی از نمونه

محسنی (ي ویرانی سمرقند استترین مرثیه موجود، شعر ابولینبغی دربارهاسالمی قدیمی

شاعرانی مانند شهید بلخی، خاقانی شروانی، کمال الدین اسماعیل ). 8: 1388نیا، 

در ادبیات . شونداصفهانی، مسعود سعد سلمان در شمار شاعران مرثیه سرا محسوب می

سرایی از مضامین مهم است و شاعرانی مانند خنساء و ابو الحسن تهامی عرب نیز مرثیه 

خاقانی به عنوان یکی از بزرگترین مرثیه .در ادب عرب به مرثیه سرایی اشتهار دارند

ها در سوگ فرزند، همسر، تر آنسرایان ادب فارسی نزدیک به پنجاه مراثی دارد که بیش

  .یحیی است د بن، و مقتداي او امام محمعم، پسرعم

ي احساس این شاعر نازك دل است و بدون مراثی خاقانی تصویرگر اوج عاطفه و قله     

هاي تأثّر انگیز و از دل برآمده وي، پی بردن به احساس لطیف و عواطف خواندن مرثیه

-قلبی این شاعر دشوار سخن ممکن نیست؛ زیرا طنطنه و صالبت و هیبت قصاید حکمت

ي احساسات و عواطف قلبی او اي ضخیم بر چهرهایح این شاعر، پردهآمیز و مواعظ و مد
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هاي او نیز کمابیش وجود دارد؛ اما سوز دل و نامهکشیده و هرچند این حجاب در سوگ

کشد و آتش درون او در مرثیه سرایی به حدي است که هرگونه حجابی را به آتش می

اوج احساس او بیشتر در مراثی فرزند،  سوز و درد خاقانی و. کندغوغاي دلش را برمال می

-ها نیز داد سخن داده و حقّ سوگاگرچه در سایر مرثیه. شودعم، پسر عم او نمایان می

  )19-20: 1389، خاقانی(کرده استنامه را ادا 

قصیده در  15با مراثی خاقانی دارد در دیوان او زیادي هايراثی متنبی نیز شباهتم     

د که در مرگ مادر سیف الدوله و پسرش و دو خواهر بزرگ وکوچکش و فن رثا وجود دار

وي از یک سو به سبب . ي عضد الدوله استنوخی و عمهنیز مرثیه محمد بن اسحاق ت

عدم رقّت عاطفه و قوت روحی و از سوي دیگر به علت کثرت حوادث هولناکی که در 

ز یاد برده است، از این رو براي ي نوحه سرایی وگریستن را ازندگی خود دیده است شیوه

ي بدبینانه ي خود با آوردن کلمات حکمت آمیز و بسط فلسفهپوشاندن این وجه از چهره

گشاید وگاه کار را فقید و یارانش زبان میپردازد یا به ستایش زندگی می ي مرگ ودرباره

لی از بعضی اي از موارد مراثی او خاکشاند در پارهبه مفاخرت و نکوهش خصمان می

با این همه وقتی کسانی را  .رودي ذوق سلیم بیرون میها نیست و شاعر از حیطهسخافت

، اندوهی عمیق و سخت بر سراسر شعرش .گویدداشته، مرثیه میکه به واقع دوست می

ست اي اها مرثیهمهمترین آن. لرزاندزند چنان که گویی بند بند وجودش را میموج می

  )122: 1381رضایی، (ي خود سروده استکه براي جده

  بیان مسئله-1- 1-1

  هاي متنبی و خاقانی این پژوهش به بررسی تطبیقی مضامین مشترك مرثیه     

پردازد و در این راه به بررسی مضامین عاطفی، اخالقی، دینی، فلسفی و حماسی می

م مشترك چنین به فنون بالغی مشترك و اقساهاي این دو شاعر و هممشترك در مرثیه

  .پردازدهاي این دو شاعر میسوگ سروده

هاي اخیر تالش زیادي جهت هاي ادبی است که در سالادبیات تطبیقی یکی از رشته

هایی که در این ها و رسالهاستحکام بخشیدن به مبانی آن صورت گرفته و فراوانی پژوهش

ق راهی است براي حوزه نگارش یافته گویاي این مطلب است در حقیقت مقایسه و تطبی

  .دستیابی به نتایج و حقایق مهم و اساسی در باب موضوع مورد پژوهش
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ي دیرینه اي در فرهنگ و زندگی انسانی دارد ادبیات هر کشوري بخصوص شعر که ریشه

دهد زیرا ي پیوندي است که آن را با فرهنگ سایر کشورها ارتباط میمحکمترین حلقه

هاي انسانی است ها و سرشتي فطرتست که مناسب همهادبیات تجارب عمیق روحانی ا

ي عاطفی شاعر و ترجمان آورد تجربهمرثیه نیز ره. و تغییر و تبدیل کمتر در آن راه دارد

ي اوست که شاعر درآن سوگ و سوزهاي درونی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه

  .گذاردخویش را در غم فراق ابدي عزیزان به نمایش می

مراثی متنبی و خاقانی متضمن : وضیحات فوق سؤال اساسی پژوهش این است کهبنابر ت

  کدام مضامین مشترك است؟ و وجوه اشتراك و افتراق مراثی متنبی و خاقانی چیست؟

پیشینه پژوهش-2- 1-1

) متنبی و خاقانی(هاي این دو شاعري مرثیهبارهتاکنون هیچ گونه پژوهش مستقلی در 

ي بررسی تطبیقی میان خاقانی و با تحقیقات انجام گرفته درباره صورت نگرفته است؛ ولی

  :از جمله. شعراي عرب پژوهش متعدد درخوري صورت گرفته است

ي ادبیات کاوش نامه(هاي ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزندبررسی تطبیقی مرثیه-1

  ).121- 137،صص91ي هشت، زمستانتطبیقی دانشگاه رازي کرمانشاه، سال دوم، شماره

ي علمی فصلنامه(هاي ابوالحسن تهامی و خاقانی در سوگ فرزندبررسی تطبیقی مرثیه- 2

  ).ي هشتپژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم، شماره

هایی صورت گرفته ي بررسی تطبیقی میان متنبی و شعراي فارسی نیز پژوهش درباره

  :از جمله.است

، 20ي مطالعات ادبیات تطبیقی، سال پنجم، شماره(سیمرگ از دیدگاه متنبی و فردو- 1

  ).11-29صص

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید (فخر در دیوان متنبی از هدي موسوي- 2

)1389چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، سال 

  هاي پژوهشها و پرسشهدف-3- 1-1

مشترك مراثی متنبی و خاقانی است؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مضمون     

  : گویی به این موارد هستیملذا در پی پاسخ
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  مراثی متنبی و خاقانی متضمن کدام مضامین است؟- 1

  فنون بالغی مراثی متنبی و خاقانی چگونه است؟- 2

  اقسام مشترك مراثی متنبی  و خاقانی کدام است؟- 3

  وجوه افتراق مراثی متنبی و خاقانی چیست؟- 4

  اند؟ ها بهره گرفتهها بیشتر از کدام آرایهبی و خاقانی در تصویرسازي در مرثیهمتن- 5

  اهمیت پژوهش-4- 1-1

متنبی از . هستندمتنبی و خاقانی هر کدام از شعراي طراز اول فرهنگ و زبان خود      

- ادبیات عربی است که نه تنها در روزگار خود، تا دوران معاصر نیز هم شاعران تأثیرگذار

ي چند شاعر بلند خاقانی نیز در زمره. نان محور توجه شعرا و پژوهشگران بوده استچ

ت اندیشه و مهارت او در ترکیب پایه ادبیات فارسی قرار دارد احاطه او بر علوم مختلف، قو

هاي خاص در توصیف و الفاظ و خلق معانی و ابتکار مضامین جدید و پیش گرفتن راه

ها و خاقانی در اثر حوادث سهمگینی که در طول زندگی برآن متنبی. تشبیه مشهور است

کند نهایت حزن و اندوه ها را تلخ میآید و با از دست دادن عزیزانی که کام آنفرود می

. ي ادب عربی و فارسی به نمایش گذاشتندخود را در قالب مرثیه سرایی براي جامعه

هاي مهم ادبیات تطبیقی در عرصه هاي متنبی و خاقانی یکی ازبررسی تطبیقی مرثیه

هاي متنبی و خاقانی و نشان دادن بررسی و مقایسه مرثیه. ادب عربی و فارسی است

هاي اخالقی، اعتقادي، فلسفی، ساختار مراثی این دو شاعر، اقسام مشترك مراثی و زمینه

گار گاه مهمی در شناخت هر چه بیشتر و بهتر شعر، اندیشه و روز... دینی، عاطفی و

نتایج این پژوهش از یک سو، روش کار این دو شاعر را در زمینه . خاقانی و متنبی است

دهد و از سوي دیگر ابعاد مهمی را از اندیشه مرثیه و نیز نوع نگرششان را به رثا نشان می

  .دهددو شاعر در خالل مراثی نشان می
  

  روش پژوهش-5- 1-1

هاي جمع اي انجام گرفته است و شیوهبخانهاین پژوهش به روش تحلیل محتوا وکتا     

. آوري اطالعات به صورت فیش برداري است
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  و پیشینه تحقیق مبانی-2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ادبیات تطبیقی- 2-1

هاي گذرد، پژوهشهاي نوین معاصر که مدت زیادي از تولد آن نمییکی از پژوهش     

-هاي فراوانی از دانش و مسایل بشري میهاي تطبیقی به جنبهپژوهش. تطبیقی است

ي ادبیات است که زمینه را براي گسترش تحقیقات ها، عرصهیکی از این جنبه. پردازد

امروزه، ادبیات تطبیقی به عنوان یکی از علوم . ستي ادبیات فراهم کرده اجدید در عرصه

  ).32: 1373غنیمی هالل، (ادبی معاصر از ارزش و مقام واالیی برخوردار است

یابیم که با توجه به تعریفی که غنیمی هالل از ادبیات تطبیقی ارائه داده است درمی   

مختلف و تأثیر پذیري هاي هاي ادبیات تطبیقی به روابط تاریخی میان ادباي ملتپژوهش

هاي ي پژوهشدر واقع، در سایه. پردازدیک یا چند ملت از ادبیات یک ملت دیگر می

هاي توان انعکاس آثار ادیب یا ادباي یک ملت را در آثار ملتادبیات تطبیقی است که می

  ).35همان، (مشاهده کردمختلف 

و در واقع شرط اصلی انجام  هاي تطبیقی بسیار اهمیت دارداي که در پژوهشمسئله   

مرز میان ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر کشورها . هاستاین پژوهش است، اختالف زبان

بنابراین، مقایسه میان دو ادیب عرب زبان مانند مقایسه بین )26: 1383ندا، (زبان است

ر ابوتمام و بحتري و یا دو ادیب فارسی زبان هم چون مقایسه بین حافظ و سعدي د

  .گنجدي ادبیات تطبیقی نمیحیطه

موضوعی که محققان و پژوهشگران ادبیات تطبیقی باید مدنظر داشته باشد، این است    

که در ادب تطبیقی آن چه مورد نظر است، نفس اثر ادبی نیست بلکه تحقیق در کیفیت 
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ب، کو زرین(کندتجلی و انعکاسی است که اثر ادبی یک ملت در ادب ملتی دیگر پیدا می

1383 :125 .(

  ادبیات تطبیقیي تاریخچه-1- 2-1

ي پیشینه و پیدایش ادبیات تطبیقی، باید گفت که این اصطالح نخستین بار در درباره   

م مطرح 1827ي ویلمن استاد فرانسوي دانشگاه سوربن در سالاروپا به وسیله

چندانی در کار  ولی در آن زمان اصول علمی و قانون مندي). 91: 1999خطیب، (شد

ل علمی هاي علمی آراسته شد وکم کم شککه با گذشت زمان به اصول و روشنبود؛ تا این

به طور کلی ادبیات تطبیقی، خاستگاه و  )125: 1383زرین کوب، (تري به خود گرفت

منشأ غربی دارد و با گذشت زمان و به تدریج وارد دیگر کشورها شده است و در واقع 

هاي ادبیات تطبیقی در جهان ي پژوهشدبیات تطبیقی پیشگام عرصهمکتب فرانسوي ا

  .است

  موضوعات ادبیات تطبیقی-2- 2-1

  هاي مختلف؛پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان- 1

  یافتن پیوندهاي پیچیده و متعدد در گذشته و حال؛- 2

هاي اصول بهارائه نقشی که پیوندهاي تاریخی در تأثیر وتأثّر داشته است، چه از جن- 3

  )32: 1373غنیمی هالل، .(فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه فکري

  هاي تطبیقیاهمیت پژوهش-3- 2-1

. ي جهانی جایگاه و ارزش خاصی یافته استهاي تطبیقی در عرصهامروزه پژوهش   

 ي آشنایی با ادبیات دیگر ملل جهان وي ادبیات، زمینههاي تطبیقی در حوزهپژوهش

چه بسا این آشنایی به گسترش افق دید . سازدها و اسلوب ادباي آنان را میافکار و اندیشه

کاهش تعصب بی مورد نسبت به زبان و ادبیات ملل . شودو اصالح فکر و اندیشه منجر می

ها از دیگر پیوندهاي مثبت ادبیات و توجه به نفس ادبیات و ارتباط ادبی میان ملت

از طرف دیگر، ادبیات تطبیقی توانایی و . ي متون ادبی استطالعهتطبیقی در فهم و م

چه را که اصیل و بومی است از نهد تا بتواند هرآناي دراختیار پژوهشگر میمهارت ویژه
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تواند انعکاس آثار یک ادیب را درادیب در نتیجه می. اندیشه و فرهنگ بیگانه باز شناسد

  ).33: 1383ندا، (ناپیدا را تشخیص دهد هاي پنهان  ودیگر باز شناسد وگرایش

هاي تطبیقی آن است که محقق به شناخت علل و از دیگر دستاوردهاي مهم پژوهش  

یابد و آن محدودیتهایی را که به دلیل تنگ نظري اسباب واقعی تحوالت ادبی دست می

تا حدي کند شود و او را از ادراك دقیق محروم میدر تحقیق ادب قومی و ملی حاصل می

هاي ادبیات از طرف دیگر پژوهش). 127: 1383کوب، زرین(بردکند و از بین میرفع می

-هاست و از این طریق میتطبیقی کانال آشنایی ادیبان یک ملت با آثار ادباي دیگر ملت

تواند به اسرار موفقیت و محبوبیت برخی از آنان پی ببرند و براي غنی سازي و اعتالي 

شناخت ابزارهاي برقراري ارتباط و پیوند دوستانه به دیگر ملل . د بکوشدادبیات ملی خو

هاي ادبی هاي  ادبیات تطبیقی است، زیرا در پی این پژوهشجهان از دیگر نتایج پژوهش

ها شوند  واین خود به نزدیکی ملتها معرفی میاست که آثار ادبی یک ملت به دیگر ملت

  .کندبه هم کمک می

ناییادبیات غ- 2-2

غنا درلغت به معنی سرود؛ نغمه و آواز خوش طرب انگیز است و شعر غنایی به شعري      

فرهنگ فارسی معین، (شود که گزارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر باشدگفته می

در یونان باستان . است lyrikمعادل غربی براي اصطالح شعر غنایی لیریک). ذیل واژه غنا

شود به این خاطر به این اشعار لیریک گفته راهی بربط خوانده میاین گونه اشعار به هم

شعر غنایی در تعریف ادباي عرب شعري کوتاه و غیر روایی است و اگر بلند باشد . شودمی

متضمن  شود کهشود معموال شعر وقتی طوالنی میبه آن شعر غنایی نمایشی گفته می

  ).139: 1373شمیسا، (داستانی باشد

  یف شعر غناییتعر2-1- 2

شعر غنایی در واقع آیینه عواطف و احساسات و آالم یا لذّات شاعر است یعنی شاعر      

غرض و مقصود  .نگرداز پنجره ذهن و زبان و احساس درونی خود به وقایع و حوادث می

نهایی شعر غنایی، توصیف عواطف و نفسانیات نوع بشر است و به همین جهت از ویژگی 

شعر غنایی انواع این احوال و احساسات است که اغراض شعر را . دار استخاصی برخور

انواعی ... وصف، مدح، رثا، فخر، غزل و. داردچنان که نزد قدما معمول بوده است بیان می
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کوب، زرین(توان درج کرده میکه همه را تحت انواع کلی شعر غنایی به معنی وسیع کلم

1383 :67.(  

ی چنان که از اسم آن پیداست اشعاري است که براي بیان هاي غنایمنظومه     

چه که روح آدمی را آنها و هرمرديها و نااحساسات انسانی از عشق و دوستی و رنج

می است که در هنگام شادمانی و البتّه این سرشت و فطرت آد. آیدمتأثّرکند به وجود می

اي شود براي خود زمزمهمسرور می غم یا در آن زمان که از نمودهاي جهان آفرینش

آید ها شعر غنایی به وجود میگیرد و از آنها گاه گاه قالب لفظ میداشته باشد این ترنّم

ي بلکه معلول غریزه ؛که ویژه یک دوره یا زمان معین یا چندتن سخن سراي بزرگ نیست

هسار از نخستین پرتو ي کوگاه که تیغهآدمی است که مانند مرغان که به هنگام بهار و آن

شوند و خجسته را همه با نغماتی جان بخش پذیرا میگردد؛ روزتاب زراندود میمهرجهان

شادي و اندوه خویش را با نغماتی دل انگیز یا سوزناك به گوش مشتاقان و یاران خویش 

سازد و اگر غم زده رسانند و اگر شادمان است دیگران را در مسرّت خویش شریک میمی

ها دهد با بازگوکردن آنگرفته است و عشق و آرزو و فراق عزیزان روحش را شکنجه می و

اشعار غنایی مربوط به . سازدتر میکاهد و بار اندوه خویش را سبکاز این تألّمات می

احساسات و عوالم روحانی آدمی است و درجه شدید آن مربوط به عشق و تعلق خاطر 

ترین شکل است که توسط صاحب دالن شاعر غنایی کهن در قلمرو هنرشعر؛ نوع. اوست

  ).84: 1390رزمجو، (سروده شده است

ي زمین شعرگفته است براي تهذیب و تربیت یا گمان اولین بشري که برسطح کرهبی     

بیان حادثه تاریخی نبوده؛ بلکه احساسات و تراوش روح خود را بیان کرده است روح او از 

چه را که نتوانسته است ضبط کند و از درون او بیرون جسته آناحساسی لبریز شده، 

در اشعار غنایی ما همواره با . است، شعر نامیده؛ شعري که یقینا نوع آن غنایی بوده است

ات یک فرد و یک روح کارداریم در این ات و مسرّعواطف شخصی و تأثّرات و آالم و یا لذّ

چه رود؛ بلکه شاعرآنقعی و طبیعی است نمیچه درجهان واگونه اشعار سخن از وصف آن

کند میزان و مالك بیند و به زبان عواطف بیان میرا که مطلوب اوست به چشم دل می

غرض و غایت شعر غنایی توصیف . شاعر است و روح حقیقت دراین نوع شعر عواطف

  ).15: 1352صفا، (عواطف و نفسانیات فرداست
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  عوامل پیدایش شعرغنایی-2- 2-2

هاي برخاسته از دست نیافتن به آرزوها و رنج هاي شاعر و بدبینیها و شاديتلذّ    

حاصل از اندیشه بودن و دست نیافتن به آزادي و دنیایی آرمانی و مطلوب ازجمله 

ها را به احساسات مربوط به فرد، آن توانموضوعات شعرغنایی است و به تعبیري دیگر می

ترین افق در شعر فارسی وسیع. طبیعت، خدا و دین محدود کردخانواده، انسانیت، وطن، 

ترین معنوي افق شعرهاي غنایی است مطالعه در تطور انواع غنایی در ادب فارسی گسترده

دهد ي شعرغنایی راتشکیل میهزمینه بحث است موضوعاتی که در ادب فارسی حوز

  ).85: 1390رزمجو، (استتعلیمی  و شعر جزحماسه به است رایج تقریبا تمام موضوعات

و وصف طبیعت  شعرهاي عاشقانه، عرفانی، مذهبی، هجو، مدحاجمالی نگاه در یک      

روند نکته قابل توجه این است که در ادبیات همگی مصادیقی ازشعرغنایی به شمار می

ري اند ودربیشترقالب هاي شعفارسی مفاهیم مزبور اغلب با یکدیگر به هم آمیخته

  ).85: همان(اي از این مفاهیم وجود داردمجموعه

هاي ادبی علل اصلی آمیختگی انواع غنایی در ادب فارسی تاثیر قوالب شعري و سنت     

ها انواع مضامین شعري را ي تداعیاست حکومت قالب و فرم سبب شده است تا سلسله

لیریک فرانسوي به معناي  اصطالح غنایی که دربرابر. دریک شعر کنار یکدیگر قرار دهد

شود و در زبان یونانی قدیم به کار رفته و بعدها شعري که همراه با موسیقی لیرخوانده می

هاي اخیر در ادبیات فارسی و عربی رایج شده به ادبیات اروپایی راه یافته است در سال

ازنوع غزل یا چه تعبیراتی . انداست در قدیم نبوده و قدما براي آن اصطالح خاصی نداشته

در . تغزل که در ادبیات ما بوده که در طول زمان مفهوم آن تغییرات وسیعی یافته است

هجوهاي فردي را . برسی انواع غنایی در شعر فارسی زمینه اجتماعی را نباید فراموش کرد

هاي عام و هاي خصوصی را با مرثیهبا هجوهاي اجتماعی نباید در یک طراز قرار داد مرثیه

هاي صوري از پی رنگ را با عشق به مقدسات و ماعی نباید یکسان شمرد و عشقاجت

معنویات نباید یکسان دانست و بر همین قیاس هریک ازانواع غنایی را با توجه به ارتباط و 

پیوندي که با جامعه و تاریخ دارند باید به خوبی بررسی کرد بارزترین نوع شعر غنایی 

شود و در این میخود به دو نوع عاشقانه و عارفانه تقسیم  درادبیات فارسی غزل است که

تر باشد الجرم تر و احساسات او لطیفسرا عمیقدو نوع هر اندازه عواطف شاعر غزل

  ).85- 86: 1390رزمجو، (ترخواهد بودسخنش نافذتر و دلنشین
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هاي اخیر اصطالح شعر غنایی از قدیم در ادب فارسی رایج نبوده است؛ بلکه در سال     

در برابر اصطالح . گفتندمی عر عاشقانه و عاطفی الشعر الغنائیها که به شبه تبع عرب

لیریک؛ شعرغنایی را به کار بردند قدما براي مجموعه غنائیات اصطالح خاصی نداشتند 

تعبیراتی ازنوع غزل یا تغزل در ادبیات فارسی بوده که در طول زمان مفهوم آن تغییرات 

  .ته استوسیعی یاف

  هاي شعر غناییقالب-3- 2-2

و طوالنی ) غزل وقطعه(متوسط ) رباعی و دوبیتی(سه شکل کوتاه شعر غنایی در     

رود و بیشترین کند مثنوي بیشتر براي سرودن داستان به کار میجلوه می) مثنوي(

ه هاي سروده شده عاشقانه است شاعر در لباس قهرمان داستان یا معشوقه ساختداستان

گر شخصیت و افکار و عقاید کند و از این رو نمایشخویش ضمیر درون خود را آشکار می

سرودهاي دینی، : هاي گوناگونی داشتو حاالت شاعر است این نوع شعر البته صورت

. هاهایی براي رقص و آواز، ستایش نامه هایی براي برندگان مسابقات عمومی و جز آنترانه

-ف به مراثی که معموال همراه با نوعی سرنا یا قره نی خوانده میچون برعکس اشعار معرو

شد و عنوان اشعار لیریک به شد این گونه اشعار با نوعی ساز به نام لور یا لیر نواخته می

شد این گونه اشعار لیریک غیر از احوال شخصی شاعر، زندگی عمومی و آن اطالق می

  ).82: 1389ب، زرین کو(کندنیز منعکس می شور وهیجان را

هاي غنایی مدح، هجو، مرثیه، شکوائیه، فراق نامه، شعر غنایی عالوه بر داستان     

نامه، نامه، مغنینامه، معراجنامه، شادينامه، مناجاتحبسیه، مفاخره، سوگندنامه، ساقی

  .گیردمناظره، شهرآشوب، واسوخت، وقوع، تغزل، موضوع و محتویات دیگر را نیز در بر می

  نظریه ها در رابطه با اشعار غنایی-4- 2-2

  :در مورد نوع شعرغنایی آراء مختلفی وجود دارد     

خویشتن خویش دانند که شاعرشاعران پیرو مکتب رمانتیسم نوع غنایی را شعري می: 1

کند و ضمن آن به بیان عواطف و احساسات شخصی و تأثّرات خود از آن مجسم میرا در

حاالت و پردازد به نظر این گروه چون شعر غنایی حاکی اززندگی و طبیعت می

ترین و ارزنده ترین نوع شعربه شمار گدازهاي شاعر است لطیفاحساسات عمیق و سوز و

  ).84: 1390رزمجو، (رودمی
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ي شاعران پیرو مکتب رمانتیسم، طرفداران مکتب رئالیسم طرح و اظهار رغم نظریه به: 2

در شعر امري منطقی و پسندیده نیست چنان که گوستاو فلوبر اندیشه و حاالت شخصی 

ه فرانسوي و از پیروان این مکتب است، سرایندگان اشعار غنایی را دمنتقد و نویسن

 باره و در ایناست زیرا او مخالف بیان مسائل شخصی در ادبیات ؛داندشاعرانی دلقک می

  :گویدمیچنین 

ناکامشان، از قبر مادرانشان، از پدرانشان، از  هايعشقاز شما برايکه  آنانی يهمه     

-تاب گریه میبوسند، در ماهکنند یا یادگارهایشان را میمی صحبت مقدسشانخاطرات 

شوند، همه از یک قماشند اینان معرکه گیرانی کنند، در برابر اقیانوس غرق در تخیل می

رزمجو، (اندشهرت قلب خود را به دست گرفتههستند که براي به دست آوردن پول و 

1390 :84.(  

افالطون حکیم نامدار یونانی در کتاب سیاست خود که در زبان فارسی به نام : 3

جمهوریت ترجمه شده است براي شاعران و مخصوصا غزل سرایان و سرایندگان اشعار 

کنند و به رج میهاي خود مردم را از حال طبیعی خاکه با سرودهغنایی به واسطه آن

درحالی که . یندي خویش جایی نمیکشانند در مدینه فاضلهدنیاي اوهام و خیال می

جز برخی از آثار غنایی که جنبه شخصی محض دارد اصوال شعرغنایی چنین نیست زیرا به

مقصود از شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است . شعري است کامال اجتماعی

ها را در نظر بگیریم ترین مفاهیم آنو کلمه احساس و شخصی وسیعبه شرط اینکه از د

ها را با همه واقعیاتی که وجود ترین آنترین تا خشنیعنی تمام انواع احساسات از نرم

دارد احساس شخصی بدان یعنی که از روح و احساس شاعر مایه گرفته باشد و به اعتبار 

او نیز در بسیاري از مسائل با تمام جامعه  که شاعر فردي است از اجتماع لذا روحاین

مشترك  ها است که میان وي و افراد اجتماعشها و شاديپیوند دارد و زبانش گویاي غم

  ).84-85همان، (است

  مرثیه- 2-3

ورد تجربه عاطفی شاعر و ترجمان شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آمرثیه ره     

وزهاي درونی خویش را در غم فراق ابدي عزیزان جامعه اوست و شاعر در آن سوگ و س

در این شکل خاص از شعر بیشتر عنصر عاطفه، تخیل و احساس . گذاردخود به نمایش می
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و احساسی راستین  اي صادقکند و از عاطفهبر جنبه عقل و منطق غلبه پیدا می

  )10: 1394، و همکاران غنی پور ملکشاه(گیردسرچشمه می

  یهتعریف مرث-1- 2-3

مرده و ذکر محامد وي و نوحه لغت از ماده رثا، یرثو به معناي گریستن برمرثیه در     

در اصطالح ادب رثا یا مرثیه ). 74: 1992شرطونی، (سرایی و تأسف از درگذشت اوست

شود که در ماتم گذشتگان و تعزیت یاران و بازماندگان و اظهار تأسف برشعري اطالق می

ویژه حضرت سیدالشهداء به) ع(و ذکر مصائب بزرگان دین و ائمه اطهاربر مرگ پادشاهان 

و دیگر شهداي کربال و ذکر مناقب و مکارم و تجلیل ازمقام و منزلت شخص متوفی و 

زدگان به صبر و سکون و معانی بزرگ نشان دادن  واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتم

  ).16: 1371ی، کرمانافسري (دیگري از این قبیل سروده شده است

  ماهیت مرثیه-2- 2-3

مرثیه از لحاظ محتوا و مضمون از نوع ادب غنایی است؛ زیرا بنا به ارتباطی که ادبیات      

شود در فراق و غنایی با احساسات و عواطف دارد شاعري که با مرگ عزیزي روبه رو می

ي درونی خویش را کند و سوز و دردهاماتم او احساسات و عواطف لطیف خود را بیان می

در این شکل خاص از شعر عنصر عاطفه . گذارددر فراق عزیزان خود به نمایش می

کند؛ بنابراین این قسم شعر که غالبا احساس و تخیل برجنبه عقل و منطق غلبه پیدا می

با عواطف و احساسات شخص شاعر ارتباط دارد از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در 

از ن از دست رفته به کار رفته است هاي گوناگون در مفهوم سوگ بر عزیزا ادبیات ملت

طرفی  شعر در بدو ظهور مورد حمایت و پشتیبانی دربار و مراکز حکومت قرار داشت و 

سرایند و در ماتم رجال میچنان که مدایحی شعراي درباري و مدیحه سرا ملزم بودند؛ هم

هنگام لزوم شعري بسرایند به این ترتیب این نوع شعر درباري و وابستگان ممدوح نیز در 

جایی که ترین دوران ظهور شعر و شاعري در ادبیات فارسی راه یافت و از آناز قدیمی

دمان فجر تاریخ ناچار به تجربه مرگ بوده است همواره از انسان از همان آغاز سپیده

ها رایج بوده که بعدها به انساناي از عزاداري و رثاء بین همان دوران اولیه شکل ساده

  )10: 1394، و همکاران غنی پور ملکشاه(مرور زمان دچار تغییر و تحول شده است
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هاي مختلفی مطرح شده است قدامه بن جعفردر مرثیه دیدگاهدر مورد پیدایش       

داند کتاب نقد الشعر تحت تاثیر تعالیم ارسطو منشاء موضوعات شعري را مدح و هجو می

داند شمارد و برشمردن اوصاف متوفی را قدر مشترکی میي مرثیه را نوعی مدیحه میو

. داندکند به طور کلی او ماده مرثیه را حب و عالقه مفرط میکه رثا را به مدح نزدیک می

نقاب اغراق شاعرانه در از منتقدان جدید دکتر زرین کوب در کتاب شعر بی دروغ، شعر بی

  )145: 1383زرین کوب،.(داندبه وجود آمدن مرثیه میوصف اشخاص را موجب 

  انواع مرثیه-3- 2-3

ي فوت ي مرگ پادشاه و وزیر یا یکی از رجال علم و ادب و یا دربارهمرثیه یا درباره     

ي مذهبی پیدا کند چنین مرثیه ممکن است جنبههم.یکی از خویشان و دوستان است

ي مرگ کسی ین امکان وجود دارد که مرثیه دربارها.ي دین باشدودر مورد یکی از ائمه

مجد  يدوره زوالیا ها وگذشت ایام جوانی وشادکامی نباشد بلکه در فقدان و تباهی ارزش

  ).8: 1388محسنی نیا، (باشدو عظمت 

جنبه فرمایشی و رسمی دارد که در این صورت مصنوع است و آن  نیز مرثیه گاهی     

  ).8همان، (ثیرگذار نیستاید تاگونه که باید و ش

  هاي شعري مرثیهقالب-4- 2-3

است و ممکن است در  سروده شده منظوم صورتبه مرثیه در ادبیات فارسی غالبا     

هاي قصیده، قطعه، ترجیع بند، ترکیب بند وگاهی غزل، رباعی و مثنوي قالب

ر درجه اول اقسام بیشتر شعراي ایران براي نظم مراثی د). 212: 1373شمیسا، (باشد

برخی از مراثی نیز به صورت مثنوي و  .ترجیعات و در درجه دوم قصیده را برگزیده اند

هاي شعري مناسب با یک یا چند هدف از حتی غزل ساخته شده است که هر یک از قالب

اند موضوع را به اختصار بیان کنند رشته و شاعران هر گاه خواسته. اهداف شعري است

رثا در شعر عرب هم )10: 1394، و همکاران غنی پور ملکشاه.(اندش کشیدهقطعه را پی

شمیسا، (اندرواج بسیار دارد و ظاهرا اعراب به رثا و مفاخره بیش از انواع دیگر وابسته بوده

وجه غالب مرثیه سرایی چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی به صورت )222: 1373

  ).8: 1388محسنی نیا، (تواند سروده شوداي شعري میهنظم است و در هر قالبی از قالب
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  در ادب فارسی و عربیي آن و تاریخچه مرثیه سرایی-5- 2-3

در دیدگاه نظریه پردازان ادبیات تطبیقی داد و ستدهاي عربی به شکل هاي مختلف      

و  توان سراغ گرفت که در مداري بستهدر ادبیات جهان وجود دارد وکمتر ادبیاتی را می

دراین میان ادبیات عربی و . محدود حرکت کند و از مرزهاي خود پا فراتر گذاشته باشد

ادبیات فارسی به علت نزدیکی جغرافیایی و نیز به خاطر وجود برخی از آداب و رسوم 

  .مشترك نسبت به ادبیات سایر ملل تبادالت فرهنگی و ادبی بیشتري بایکدیگر دارند

وضوعات مهم در ادب عربی و فارسی است وکمتر شاعري را مرثیه سرایی یکی از م    

هاي عاشقانه و عارفانه، پر گمان درکنار تغزلبی. توان یافت که بدان توجه نکرده باشدمی

هایی با موضوع سوگواري هستند ترین شعر فارسی مراثی و منظومهآالیشترین و بیعاطفه

اند چه داعیه جینه ادب فارسی نهفتهچون گوهرهایی گران بها و ارزشمند درگنکه هم

روي چشم داشت مادي و زیاده خواهی و خواست جاه و مقام است؛ سرودن مراثی نه از

گیرد ي شاعر و از تاثیرات و تألمات روحی سرچشمه میو مصیبت زدهبلکه از دل سوخته 

افسري (نشیندخیزد الجرم بر دل میو همیشه تازگی خود را دارد و چون از دل برمی

    ).110- 111: 1371کرمانی، 

ي تاریخ ادبیات تاکنون مراثی فراوانی ترین ازمنهدرآثار شاعران فارسی زبان از قدیمی     

اند و از میان سروده رزند یا دوست یا ممدوح خودوجود دارد که گویندگان ما درسوگ ف

  )116: 1390رزمجو، :(ت بیشتري داردها مراثی ذیل شهرآن

رودکی سمرقندي درمرگ امیر اسماعیل سامانی خطاب به احمدبن اسماعیل مرثیه  

  :سامانی با مطلع

ســــزاوارياي آنکـــه غمگنـــی و  

  

نهان سرشک همی باريوندر  

  )7: 1343رودکی، (                    

اي ازعلما و بزرگان زمان وکسان خود، از جمله در رثاي مرثیه خاقانی شروانی درمرگ عده

  :میر رشیدالدین با مطلعفرزندش ا

نرگس تر بگشاییدي صبحدم ازژاله    صبحگاهی سرخوناب جگر بگشایید

  )158: 1385خاقانی، (            

  : مرثیه حکیم ابوالقاسم فردوسی در غم مرگ پسر سی و هفت ساله اش با مطلع
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