اد

بيات ت

طبيق
ي ،سال دوم
،
ش
م
ا
ر
ة
8
؛
ص
193ـ175

مرثیهسرایی در ادب فارسی و عربی
با تکیه بر مقایسة مرثیة
ابوالحسن تهامی و مرثیة خاقانی شروانی
*

دکتر ناصر محسنینیا

**

آرزو پوریزدانپناه کرمانی

چکیده

جوانی فوت كرده ــ برای نمونة مرثیهسرایی در ادب فارسی ــ و مرثیة ابوالحسن تهامی
در مرگ فرزندش ابوالفضل که در نوجوانی درگذشته ــ برای نمونه در ادب عربی ــ است؛
تا با بیان وجوه اشتراک و افتراق این دو مرثیه ،وضعیت مرثیهسرایی در ادب فارسی و
عربی بهگونة بهتری مشخص شود.
كليدواژهها :مرثيه ،مرثيهسرايي ،رثا و شعر رثايي ،مدح ،ادبيات ديني و مذهبي.

* .دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان                n_mohseninia@yahoo.com

** .کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی
تاریخ دریافت16 :
88/1/؛ تاریخ پ

ذیرش:
88/2/29

175
فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در گفتار حاضر ،به شیوة سندکاوی ،مرثیهسرایی و گونههای آن در ادب فارسی و عربی
بررسي ميشود؛ و اینکه در هریک از ادب فارسی و عربی ،روند و جریان مرثیهسرایی به
چه صورت بوده و مرثیهسرایی در این دو ادب چه سیری را طی کرده است ،نقطة آغاز آن
کجا است و کدامیک از شاعران پارسی و تازی مرثیه سرودهاند و هرکدام در چه مرتبه و
جایگاهی قرار دارند.
مبنای کار در این مقاله ،مقایسة مرثیة خاقانی در مرگ فرزندش رشیدالدین که در سنین

ادبیا

بیقی ،سال دوم
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 ،شمارة 8

مقدمه

«مرثیه» در لغت بهمعناي گریستن بر مرده و ذکر محامد وی و نوحهسرایی و تأسف از

درگذشت او است و مرثیه ،ساختن شعری در رثای کسی است که جهان را بدرود گفته و به
دیار باقی شتافته است.

در اصطالح ادب« ،رثاء» یا «مرثیه» بر شعری اطالق میشود که در ماتم گذشتگان و

تعزیت یاران و بازماندگان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذکر مصايب بزرگان

دین و ائمة اطهار (ع) ،بهويژه حضرت سیدالشهدا (ع) و دیگر شهدای کربال و ذکر مناقب و
مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شخص متوفا و بزرگنشاندادن واقعه و تعظیم مصیبت و

دعوت ماتمزدگان به صبر و سکون و معانی دیگری از این قبیل سروده شده است.

بنا بر قول مشهور بسیاری از تذکرهنویسان ،ازجمله دولتشاه سمرقندی ــ صاحب

تذکرهًْالشعرا ــ و عوفی در لبابالباب ،اولین مرثیهای که سروده شده ،شعر حضرت آدم
ابوالبشر(ع) در رثای فرزندش هابیل بوده است.

دربارة اولین مرثیهسرایی در ایران پیش از اسالم ،اطالع چندانی دردست نیست ولی
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قراینی نشان میدهد که مرثیهسرایی در ایران باستان رواج داشته است« .رثای مرزکو»،

یکی از نمونههای شناختهشدة این قبیل مراثی است (افسری کرمانی .)16 :1371 ،نوحهسرایی

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در سوگ سیاوش را نیز چند مأخذ ذکر کردهاند که معتبرترین آنها تاریخ بخارا است.

در دورة اسالمی ،ظاهراً قدیميترین مرثیة موجود ،شعر ابوالینبغی دربارة ویرانی سمرقند

است و بعد از او بهنقل از مؤلف تاریخ سیستان ،قدیميترین مرثیة شعر فارسی دری از

محمدبنوصیف سیستانی ــ شاعر دربار صفاریان ــ است که در زوال دولت صفاریان سروده
شده است( .همان)

حناالفاخوری درباب مرثیه ميگوید:

رثاء در لغت ،گریستن بر مرده ،همراه با ذکر محاسن و خوبی و سخنگفتن از دیگر محامد

و خوبیهای شخص یا اشخاص متوفا است و در ادب عرب ،بهمعنی گریه بر مرده و
تشییع جنازه درنزد عرب بیاباننشین بهکار رفته و این در حالی بوده است که خویشان و
بستگان او همگی بهدنبال جنازة او بهحرکت درمیآمدهاند و زنان در ماتم او نوحه و زاري

م
رثیهسرایی
د
ر
ا
د
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و عربی...
ميكردهاند ،خاک و خاکستر بر سر و روی میریختهاند و گریبان چاک میکردهاند و با

صدای بلند محاسن او را ذكر ميكردهاند و این رثا را با مدح و تهدید و خونخواهی در
موارد احتمالی همراه میساختهاند( .الفاخوری 1427 ،ﻫ  .ق)164 : .

مرثیه در لغت هم از مادة رثا ـ یرثو بهمعنای گریستن بر مرده است( .شرطوني1992 ،م:.
ج  ،2ص )74

همانطور که عنوان شد ،مرثیهسرایی یکی از موضوعهای مهم در ادب عربی و فارسی

است .کمتر شاعری را میتوان یافت که بدان توجه نکرده باشد؛ اگرچه وزن هر شاعر در این

باتوجه به سلیقه و ذوق و شرایط اجتماعی و تاریخی ،متفاوت شده ،اینهمه در اصل
موضوعّ ،

موضوع هیچ تغییری ایجاد نکرده است و احتما ًال در آینده هم نخواهد کرد.

بیگمان درکنار تغزلهای عاشقانه و عارفانه ،پرعاطفه و بیآالیشترین نوع شعر فارسی،

مراثی و منظومههایی با موضوع سوگواری هستند که همچون گوهرهایی گرانبها و ارزشمند
در گنجینة ادب فارسی نهفتهاند؛ چه ،داعیة سرودن مراثی نه از روی چشمداشت مادی و

زیادهخواهی و خواست جاه و مقام است بلکه از دل سوخته و مصیبتزدة شاعر و از تأثیرات

و تألمات روحی سرچشمه میگیرد و همیشه تازگی خود را دارد و چون از دل برمیخیزد،
الجرم بر دل نشیند .در ادبیات فارسی ،کمتر شاعر و گوینده را سراغ داریم که ناخواسته و
آثار زیبا و وصفنشدنی فراوانی به این نمط در آثار گویندگان و استادان بزرگ سخن،

مانند رودکی ،شهید بلخی ،فرخی سیستانی ،فردوسی طوسی ،نظامی گنجوی ،خاقانی

شروانی ،کمالالدین اسماعیل اصفهانی ،مسعود سعد سلمان ،سعدی ،حافظ ،جامی ...،بهچشم
میآید؛ و در این میانه ،سوگواریهای مذهبی (بهويژه دربارة اصحاب عاشورایی) چندین برابر
سوگواریهای ملی و شخصی است .ترکیببند مؤثر و زیبا و بهیادماندنی محتشم کاشانی

در عزای خامس آل عبا(ع) از این دست است که همچون ممدوحش ،خون حسین (ع) و
یارانش ،نه در محرم هر سال که در تمامي روزهای سال بر لب (اندیشه و دل) جاری و ساری
میشود .مرثیههای سیف فرغانی در رثای شهیدان کربال هم مشهور است .مراثی مذهبی را
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دلشکسته ،بدینشیوه طبع خود را نیازموده باشد( .افسری کرمانی)110-111 :1371،
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در ادبیات فارسی ،جدیدترین نوع مرثیهسرایی دانستهاند( .مؤتمن)60 :1370 ،

نکتة قابل توجه این است که در ادب عربی شاعرانی بودهاند که منحصراً به سرودن

مرثیه اشتغال داشتهاند و وجه غالب شعری آنها را مرثیهسرایی تشکیل میدهد« .خنساء»

نقطة اوج مرثیهسرایی در ادب عربی دورة جاهلی است که غالب دیوان او را مراثی او ،در

سوگ برادرانش تشکیل میدهد .ابوذؤیبالهذلی یکی دیگر از قطبهای مرثیهسرایی عربی

دورة مخضرم است .مراثی او به دو دسته تقسیم میشوند .1 :اشعاری که در رثای پسران
خود سروده است .2 ،اشعاری که در رثای شهدای جنگهای پیامبر (ص) و فتوحات بعد از

پیامبر (ص) سروده است.

ابوالحسن تهامی نیز یکی دیگر از سرآمدان مرثیهسرایی عرب است؛ اما در این میان،

شاعران دیگری هم بودهاند که همانند شاعران پارسیگو ،بخشی از اشعار خود را به سرودن

در سوگ عزیزان ازدسترفتة خود اختصاص دادهاند ،مانند مهلهل ،نابغهالذبیانی ،ابوتمام،
متنبی ،مهیار دیلمی ...،شاعرانی هم بودهاند که مانند محتشم کاشانی در رثاي اهلبیت شعر
بسرایند که از آن میان میتوان به دعبل خزاعی ،شریف رضی ،سید حمیری ،ابنمعتوق
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موسوی ،محمدرضاالشبیبی ،احمد صافی نجفی ،مح ّمدمهدیالجواهری ...،اشاره کرد.

مرثیه ازنظر ماهیت ،جزو ادب غنایی است؛ زیرا شاعر در آن ،احساسات و عواطف خود
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را بیان میکند .مرثیه در ادب فارسی سابقهای دیرین دارد و در نخستین دوران شعر فارسی،
یعنی دوران رودکی ،دیده میشود و امروز هم در آثار شاعران معاصر رواج دارد.

مرثیه یا دربارة مرگ پادشاه و وزیر یا یکی از رجال علم و ادب است ،مانند مرثیة فرخی

سیستانی در مرگ محمود غزنوی:

شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار

چه فتادهست که امسال دگرگون شد کار

خانهها بینم پرنوحه و پربانگ و خروش
نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فکار

(فرخی سیستانی)90 :1371 ،
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و یا مرثیة رودکی در ماتم و سوگ رجال علم و ادبی ،همچون مرادی و شهید بلخی:
مــرد مـــرادی نــه هــمانا که مــرد
جــان گـــرامی بــه پــدر بـــاز داد

مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد

کــالبد تیــره بــه مـــادر سپـــرد

(رودکی)7 :1375 ،

کاروان شهید رفت از پیش

از شمار دو چشم یک تن کم

وآن مار رفته گیر و میاندیش

وز شمار خرد هزاران بیش
(همان ،ص )23

و یا مرثیة حکیم ابوالقاسم فردوسی كه در سوگ فرزند خویش میگوید:
مرا سال بگذشت بر شصتوپنج

نه نیکو بود گر بیازم به گنج

مرا بود نوبت ،برفت آن جوان

ز دردش منم چون تن بیروان

مگر بهره برگیرم از پند خویش

براندیشم از مرگ فرزند خویش
(فردوسی)27 :1386 ،

و خاقانی در سوگ فرزند خویش گوید:
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالة صبحدم از نرگس تر بگشایید

بیتردید ،عصر حافظ ،دورهای است که در شعر پارسی در زمینة مرثیه ابتکارهایی صورت

گرفته و ازجمله خود حافظ مرثیههای باارزشی سروده است؛ بهعنوان مثال ،دربارة مرگ
فرزندش ميگويد:

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

طوطیای را به خیال شکری دل خوش بود
قرهًْالعین من آن میوة دل یادش باد
و خاقانی در رثای عموی خود گوید:

باد غیرت به صدش خار ،پریشاندل کرد
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد
که خود آسان شد و کار مرا مشکل کرد
(حافظ)104 :1380،
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(خاقانی)158 :1368 ،
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کو همنفسی تا نفسی رانم از این باب

راه نفسم بسته شد از آه جگرتاب

(خاقانی)56 :1368 ،

و یا مرثیة او در سوگ همسر خود که گوید:
بــيباغ رخــت جـــهان مــبينام

بـــيداغ غــمت روان مــبينام
تــن را دل شـادمــان مــبينام

بيوصل تو كاصل شادماني است

(همان307 ،ـ)306

همچنین مرثیه ممکن است دربارة یکی از ائمة دین باشد ،مانند مراثی محتشم کاشانی

که از همه معروفتر ،ترکیببند او است:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بینفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
(محتشم کاشانی) 280:1370 ،
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این قسم اخیر که بیشتر درمیان مردم رواج دارد ،معمو ًال مراثی سرور شهیدان ،امام
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حسین (علیهالسالم) ،است و بیتردید ،سلسلة صفویه و شاهان آن بهدلیل اعتقاداتی که

داشتند ،نقش بسیار مهمی در ترویج ادبیات دینی و مذهبی ،بهویژه مدح ائمة دین و ذکر

مصايب اهلبیت (ع) ايفا ميكردند و مراثی سرودهشده در رثای شهدای کربال ،صورت عالی
آنها است.

مرثیه ممکن است در مرگ کسی سروده نشود ،بلکه دربارة فقدان و تباهی ارزشها و

گذشت ایام جوانی و شادکامی یا زوال دورة مجد و عظمت باشد ،مانند مرثیة سعدی درخرابی
بغداد بهدست مغوالن:

َحسِ ْب ُت ب ِ َج ْفنِیالَْ َمدام َِع التَ ْج ِری
سيم َصبا بَغدا َد بع َد خرا بِها
نَ ُ

اس َت َ
َفلَ ّم َ
الس ْک ِر
غیالْما ُء ْ
طال َعـلی َّ
اط َ
َّیت لَو کا نَ ْت تَ ُم ُّر َعلی َق ْب ِر ی
تَمن ُ

(قصاید سعدی)789 :1382 ،
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مرثیه در ادبیات فارسی غالب َا منظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد :قصیده ،قطعه،

ترجیعبند ،ترکیببند و گاهی غزل ،رباعی و مثنوی( .شمیسا)222 :1373 ،

رثا در شعر عرب هم رواج بسیار داشته است و ظاهراً اعراب به رثاء و مفاخره بیش از

انواع دیگر دلبسته بودند (همان ،ص .)223از اصحاب این فن میتوان به خنساء ،مهلهل،

ابوذؤیبالهذلی ،دعبل خزاعی ،متنبی ،سید حمیری ...،اشاره کرد.

ابنرشيق قیروانی در العمده ،پیرامون شعرای جاهلی در سرودن شعر رثایی چنین

میگوید :مثالها در فنا و نابودی ملوک عظام میزدند ،از نابودی ممالک فراوان و امتهای
قدرتمند سخن میگفتند ،از هالکت بزهای کوهی پناهگرفته در دل کوهها ،از هالکت شیران
کمینگرفته در بیشهزارها و گورخرهای وحشی در دشتها ،کرکسها و عقابها و مارهای

خشن و طوالنیعمر سخن میراندند( .العمده ،ص )74

خنساء ،شاعرة عرب ،معروف به شاعر سوگوار است؛ به این دلیل که دیوانی دارد که

تقریب ًا تمامی آن را مرثیههایی دربرمیگیرد که در سوگ دو برادرش ،معاویه و بهويژه صخر،

سروده است:

َو ا َِّن َصخراً لَوا لینا و َس ِّی ُدنا
َو ا َِّن َصخْ راً لَمِقدا ٌم ،اذا َرک ُِبوا

َو ا َِّن َصخْ راً ،اذا نَشْ ُتو ،لَ َن ّحا ُر
َو ا َِّن َصخْ راً ،اذا جا ُعوا ،لَ َعقا ُر

او قصیدة «عینیه» است که آن را در رثای پنچ پسرش که در مصر براثر بیماری طاعون
درگذشتهاند ،سروده است:

اَم َِنا لْ
مـنون َر یبها تَ َت َو َّجع
َ
قالَ ْت اَ َم ْی َم ُه ما ل ِِجسمِک شاحِب ًا

ـج َز ُع
َو ال َّد ْه ُر ب ِ ُم ْع ٍ
تب َم ْ
ـن َی ْ
ُم ُ
نذ ابتذلْ َت ،و ُ
مثل مال َِک َی ْنف َُع

ِض علیه َ
اَ ْم ما ل ِج ْن َ
ا ِلاّ اُ ق َّ
ذاکا لْ َم ْض َج ُع
بک ال ُیال ئ ِم َم ْض َجع ًا
سید حمیری و دعبل خزاعی ،مانند محتشم کاشانی ،در رثای اهلبیت و بهويژه شهدای

کربال اشعاری سرودهاند .تائیة دعبل جزو نیکوترین و بهترین اشعار شناختهشده است که در
آن مدح و رثا را با هم آورده است:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

از دیگر مرثیهسرایان عرب میتوان به ابوذؤیبالهذلی اشاره کرد که مشهورترین قصیدة
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آیات خَ لَ ْت م ِْن تِال َو ٍت
دارس ٍ
َم ُ
الدارالَّتِی خَ َّف اَ ْه ُلها
قِفا نَ ْس َئ ِل َ

َو َم ُ
حی ُم ْقف ُِر ا لْ َع َر صاتِ
نزل َو ٍ
والصلواتِ
بالصو ِم َّ
َمتی َع ْه ُدها َّ
(خزاعی)89 :1972 ،

و یا مرثیة ارزشمند سید حمیری در رثای شهدای کربال:
لاِ ُ ِّم ل ِیــلی بِللــ َوی َم ْربَ ُع
طـام َِسه اَ ْعــال ُمها بَــلْق َُع
ازنظر نقد ادبی باید توجه داشت که گاه مرثیه ،جنبة فرمایشی و رسمی دارد و در این

صورت ،مصنوع است و چنانکه باید بر دل تأثیر نمیکند ،مانند مرثیة متنبی دررثای مادر
سیفالدوله .از سوز بیان و خلوص عواطف میتوان دریافت که شاعر واقع ًا تا چه میزان به

کسی که او را رثا میگوید ،دلبسته بوده است .مرثیة فرخی در مرگ محمود بسیار سوزناک
است و نشان میدهد که شاعر واقع ًا به او عالقهمند بوده است.
خاقانی که زبان دشوار او معروف است ،در مراثی سوزناک خود ،به آسانی زبان و تعبیرات

میگراید زیرا سخن از عواطف و احساسات است و میخواهد آتش درون خود را به خواننده

منتقل کند( .شمیسا)223 :1373 ،

همانطورکه عنوان شد ،یکی از انواع مرثیه ،سرودن در سوگ فرزند است .ابوالحسن
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تهامی ــ شاعر قرن  4ﻫ  .ق .ــ براثر درگذشت فرزندش بهدلیل بیماری طاعون در مصر ،و
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خاقانی ــ شاعر توانا و پرآوازة قرن  6ﻫ  .ق .ــ براثر وفات فرزند ارشدش رشیدالدین ،هردو

مرثیهای به اين مناسبتها سرودهاند .این دو مرثیه ،ترسیمکنندة اندوه جانکاه دو شاعر در
سوگ فرزند ازدستدادة خود است؛ اما هریک بهگونهای خاص اندوه خود را بیان کردهاند و
ازنظر ساختار و محتوا ،اين دو مرثيه در مواردی مشابه و درمواردی متفاوت از یکدیگر هستند

که بیان وجوه تشابه و تفارق آنها خالی از لطف نیست.

در زیر ،برای نمونه چند بیت از این دو مرثیه ارائه میشود:
مرثیة ابوالحسن تهامی
ُح ْک ُمالْ َمن َّیهًِْ

ِفیالْ َبر َّی ِه

جا ِر

ما

ه ِذ ِهالدُّنیا

بِدا ِر

َقرا ِر

ْسان فیها ُمخْ بِراً
بَ ْینا ُی َریالاْ ِن ُ
ُطبِ َع ْت َعلی َک َد ٍر َو اَن َْت تُری ُدها
فالاْ َ ّیا ِم ضِ َّد طِ باعِها
َو ُم َکلِّ ُ
َو ا ِذا َر َج ْو َتالْ ُم ْس َت َ
حیل َفاِنَّما
ش نَ ْو ٌم َوالْ َمنیهًُْ َیق َْظهًٌْ
َفالْ َع ْی ُ

م
رثیهسرایی

در اد
ب فارسی و عربی...

َح ّتی ُيری خَ َبراً م َِنالاْ َ خْ با ِر
َصفْواً م َِنالاْ َ ْقذا ِء َوالاْ َ ْکدا ِر
ُم َت َطلِّ ٌب ِفیالْما ِء َج ْذ َوهًَْ نَا ِر

فیر ها ِر
تَ ْب َنیال َّرجا َء َعلی شَ َ
ٌ
خیال سا ِر
نهما
َوالْ َمر ُء بَ ْی ُ
(الباخزری149 :1993،ـ)140

مرثية ترنمالمصاب خاقاني
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالة صبحدم از نرگس تر بگشایید

دانه دانه گهر اشک ببارید چنانک

گره رشتة تسبیح ز سر بگشایید

نونو از چشمة خوناب چو گل توبرتو

روی پرچینشده چون سفرة زر بگشایید

خاک لبتشنة خون است ز سرچشمة دل
سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ
از زبر سیل به زیر آید و سیالب شما

آب آتشزده چون چاه سقر بگشایید

ناودان مژه را ،راه گذر بگشایید
گر چه زیر است ،رهش سوی زبر بگشایید

آنچه در مقالة حاضر مورد نظر نویسندگان است ،عمدت ًا مقایسه بین دو مرثیه ،يكي از

ابوالحسن تهامی ــ شاعر نامدار ادب عرب در اواخر دورة سوم و اوایل دورة چهارم عصر

عباسی ــ و ديگري از خاقاني ــ شاعر نامدار فارسی ــ است و در آن كوشش شده است
با مقایسه و نگاه تطبیقی به این دو مرثیه ،ازنظر شکلی و محتوایی ،اين دو مرثيه بررسي و

با این بررسي ،توان هر شاعر در سرودن مرثیه ،ارزيابي و تا سرح ّد امکان وجوه اشتراک و
افتراق و دیگر ممیزات هریک از آنها بيان شود .قبل از ورود به بحث ،ضرورت دارد جهت
مزيد اطالع ،توضيحات مختصری پیرامون هریک از دو شاعر ارائه شود.

ابوالحسن تهامی :علیبنمح ّمد ،شاعر دورة دوم عصر عباسی بود .وي اصالت ًا تهامی

و مشهور به ابوالحسن تهامی است .او مدتی در سرزمینهای عرب سرگردان بود تااینکه

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

(خاقانی162 :1368 ،ـ)158
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سرانجام به شام رفت و به مدح امرای شام مبادرت كرد .سپس او را بهعنوان جاسوس علیه

خلفای فاطمی به مصر فرستادند .فاطمیها او را دستگیر و محبوس کردند و در سال 416
ﻫ  .ق .در زندان قاهره کشته شد.

خاقاني :حسانالعجم افضلالدین بدیلبنعلیبنعثمان خاقانی ازجمله بزرگترین

شاعران قصیدهگوی و از ارکان شعر فارسی است .عنوان شعری او در آغاز «حقایقی» بود،
اما بعد از ورود به دربار خاقان اکبر ،منوچهر شروانشاه ،به «خاقانی» ملقب شد و به دربار

شروانشاهان اختصاص یافت .احاطه بر علوم مختلف ،قوت اندیشه و مهارت او درترکیب

الفاظ و خلق معانی و ابتکار مزامین جدید و پیشگرفتن راههای خاص در توصیف و تشبیه
مشهور است .وی در سال  595درگذشت و در مقبرهًْالشعراء محلة سرخاب تبریز به خاک

سپرده شد.

مقایسة مرثیة ابوالحسن تهامی با مرثیة خاقانی
وجوه افتراق

 .1مرثیة تهامی در بحر کامل مسدس محذوف و درحدود نود بیت سروده شده است؛
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اما مرثیة خاقانی در بحر رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ و درحدود هشتاد بیت سروده شده
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است.

 .2خاقاني در مطلع اول ،ابتدا بهعنوان مقدمه از همگان ميخواهد که اشک خونین از

دیده جاری سازند و سوگواری كنند .او این موضوع را در ابیات متعدد بیان میکند و سی بیت

را مقدمة مرگ فرزند خود قرار میدهد؛ سپس با بیان یک خواب و تعبیر آن ،موضوع مرگ

فرزند خود را چنين بیان میکند:

آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است

نازنینان منا مرد چراغ دل من

رفت فرزند شما زیور و فر بگشایید

همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشایید
(خاقانی160 :1368 ،ـ)159

اما تهامی ناپایداری غداربودن روزگار و دنیا را مقدمة مرثیة خود ساخته است .او با بیانی

م
رثیهسرایی

در اد
ب فارسی و عربی...

حکیمانه ،دنیا را ّ
محل قرار ندانسته و با منطقی استوار اظهار کرده که انسان بین مرگ و
زندگی جاری و ساری است و از مرگ گریزی نیست:
ُح ْک ُمالْ َمن َّی ِهًْ ِفیالْ َبر َّیهًِْ جا ِر
المن َّیهًُْ َیق َْظهًٌْ
َف ُ
العیش نَ ْو ٌم َو َ

بِدا ِرقرا ِر
ماهذ ِهالدُّنیا
ٌ
خیال سا ِر
َوالْ َمر ُء بَینِها
(الباخزری)140 :1993 ،

و حال که چنین است ،انسان نباید به آرزوهای دنیا که فریبندهاند ،دل ببندد ،اگرچه در

ظاهر گوارا جلوه میکنند؛ بلكه باید آزاده زیست ،هرچند که روزگار دشمن آزادگان است:
ُص ا ِْن
بالمنی َو َیغ ُّ
َّهر َیخد ُِع ُ
َفالد ُ
َّمان ،ولو َح ِر ْص َت ُمسلم ًا
یسالز ُ
لَ َ

َهنیَ ،و َی ْه ِد ُم ما بَنی بِبوا ِر
َّمان َعــداوهًَْاالحــرا ِر
خُ ــل َ
ِــقالز ُ

(همان ،ص )141

سپس به استعارههای متعددی متوسل میشود که در همة آنها فرزند درگذشتة خود را

مدنظر دارد و ميگويد اگرچه او جوان و کمسنوسال بوده ،فرد کوچک و بیارزشی نبوده

است:

ا َِّن َ
الکواک َِب فی ُعل ِّو َمحلِّها

َفغطا ُه

َق َ
بل

َمظ َّن َها َالبدا ِر

َیر صِ غا ِر
ل ُتری صغاراً َو هی غ ُ

(همان ،ص)143

 .3آنچه بر ّ
کل قصیدة خاقانی سایه افکنده ،بیان عزا و ماتم و دعوت همگان به

سوگواری است؛ اما تهامی در قصیدة خود مسائل متعددی را بيان ميكند .برخالف خاقانی

که فردی جمعگرا است و از همه برای سوگ و ماتم دعوت میکند ،تهامی تمایلی برای
سوگواری با همگان ندارد و ترجیح میدهد اندوه خود را در دل خود نگه دارد و از اظهار آن

سر باز میزند .به عبارت دیگر ،تهامی درونگرایی و بهتنهايي غوطهورشدن در دریای غم

را ترجیح میدهد.
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عمر ُه
یا کوکب ًا ما َ
کان اَ َ
قص َر َ
َ
هالل ا َّیا ٍم َمضی لَم ُيس َت َد ْر
َو
وف َعلیه َق َ
َع ِج َلالخُ ُس ُ
بل اَوان ِه

وَ َ
کواکباالسحا ِر
عمر
َ
کذاک ُ
ِوقت سِ را ِر
بَدراً و لَ ْم ُیم َهل ل ِ
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 .4لحن کالم خاقانی در تمامي طول قصیده ،رو به مخاطب جمع است:
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالة صبحدم از نرگس تر بگشایید

سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ

ناودان مژه را ،راه گذر بگشایید

......................

(خاقانی)158 :1368 ،

اما تهامی به فراخور موضوع ،مخاطب را تغییر داده ،و گاهی مخاطب ،دل فرد آگاه و

بصیر است:

البر َّی ِه جا ِر
ُح ُ
کم َ
المن َّی ِه ِفی َ
ِنسان فیها ُمخبراً
بَینا ُیریاال ُ

ما هذ ِهالدُّنیا بِدا ِر قرا ِر
ح ّتی ُیری خبراً م َِناالخبا ِر
(الباخزری)140 :1993،

گاهی روی سخن او به پسرش است و او را مخاطب قرار داده است:
اَشْ کو ب ِ َ
انت بِموض ِع
عادک َو َ
186

و گاهی مردم را مخاطب قرار ميدهد:
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الستبصِ روا
بصروا بِعیون ِهم ْ
لَو اَ َ
عیالکِرا ِم فا ْد ِرک ُوا
َهلاّ َسعوا َس َ

لوالال َّردی لَسم َِعت فیه َسراری

(همان ،ص)143

َو َعمیالبصائ ِر مِن َعمیاالبصا ِر
اَ ْو َسلِّ ُموا ل ِمواق ِعا َالقدا ِر

(همان ،ص )149

 .5خاقانی ،مرگ فرزند خود را یک فاجعه میداند که باید بهخاطر آن همه چیز را دگرگون

و به همه چیز پشت کرد و همة کارها را تعطیل كرد:
خبر مرگ جگرگوشة من گوش کنید

باد غم جست د ِر لهو و طرب بربندید

شد جگرچشمة خون ،چشم عبر بگشایید
موج خون خاست س ِر بهو طرز بگشایید
(خاقانی)160 :1368 ،

اما تهامی با بیانی عالمانه ،برای تسکین دل خود ،مرگ جوانانی شجاع و دالور را يادآور

ميشود که یگانة روزگار و دوران خود بودهاند ،اما در جنگ کشته شدهاند و مرگ فرزندش

م
رثیهسرایی

را امري طبیعی قلمداد میکند که از آن گریز و گزیری نیست:
خاض دون ِک فِتیهًٍِْ
منع
َ
لَو ُک َ
نت تَ ُ
االرض ارض ًا مِن د ٍم
َو َد َحوا ُف َو ْی َق
ِ

در اد
ب فارسی و عربی...

ِم ّنا بحا ِر َع َ
وامل و شِ فا ِر
ث َُّمان َثنوا َفب ُنوا َسما َء غبا ِر

(الباخزری)144 :1993 ،

تهامي ،اين واقعه را امری مانند کشتهشدن جوانان بافضیلت در جنگ برمیشمارد و با

بیان فضایل آن دسته از جوانان ،فرزند خود را درزمرة آنان قرار ميدهد:
سن وجوهِهم
َی َتز َّی ُن نادی ب ِ ُح ِ
َی َت َّ
فون َعلیالمجاو ِر فیهم
عط َ

الهــاالت بــاالقمـا ِر
َکت َزیُّ ِن
ِ
المــنفساتِ تَ ُّ
عــطفِاالظـا ِر
بِ ُ

(همان ،ص )146

تهامی بهگونهای این جوانان را توصيف ميكند که دشوار است تشخیص داده شود كه

اين ابیات متعلق به یک مرثیه است.
وجوه اشتراک

 .1هردو شاعر به ناپایداری دنیا اشاره کردهاند و از خواننده میخواهند که بر آن تکیه نکند:
به جهان پشت مبندید و به یک صدمه آه

(خاقانی)158 :1368 ،

ماهذ ِهالدُّنیا بِدا ِر قرا ِر

(الباخزری)140 :1993 ،

 .2هردو درمیانة قصیدهها بهطور صریح به مرگ فرزند خود اشاره کردهاند:

این توانید که مادر به فراق پسر است
پدر سوخته درحسرت روی پسر است
َو ْاس ُت َّل مِن اترابِه َول ِداته

المعزَّی بَعض ُه فاذا انقَضی
َول ُد ُ

پیش مادر سر تابوت پسر بگشایید
کفن از روی پسر پیش پدر بگشایید

اس ُتلَّت
کالمقل ِه ْ
ُ

(خاقانی)162 :1368 ،

م َِناالشفا ِر

بعضالفَتی ُ
فالک ُّل ِفیاآلثا ِر
ُ

(الباخزری)142 :1993 ،
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المن َّی ِه ِفیالْ َبر َّی ِه جا ِر
ُح ُ
کم َ

مهرة پشت جهان یک ز دگر بگشایید
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 .3هردو شاعر ،فرزند خود را به چیزهای مختلف ،مثل ماه ،بهار ،گوهر ،ستاره ...،تشبیه

کردهاند:

آنک آن مرکب چوبین که سوارش قمر است

ره دروازه بر آن تــنگ مــقر بــگشــایید
(خاقانی)162 :1368 ،

َ
هالل ا ّیا ٍم َمضي لَمبُس َتدر
َو
شد شکسته گوهرم دست برآرید زجیب
اُثنی علیِه ب ُاثره َو لو اَنَّ ُه
آفتابم گرو شام و شما بسته حلی
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مر ُه
یا کوکب ًا ما َ
کان َ
اقصر ُع َ

قت َسرا ِر
بدراً و لم ُیم َه ْل ل ِ َو ِ
(الباخزری)142 :1993 ،

سرزنان ندبهکنان جیب گهر بگشایید

(خاقانی)161 :1368 ،

لَ ْم ُی ْع َت َب ْط اَثْ َن ْی َت باآلثا ِر

(الباخزری)142 :1993 ،

آن حلی هم چو ستاره به سحر بگشایید
(خاقاني)161 :1368 ،

َ
کواکبا َالسحا ِر
عمر
َو
ِ
کذاک ُ
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 .4هردو بیان کردهاند که براثر مرگ فرزند دچار بیخوابی شدهاند:
نه نه چشمم پس از این خواب مبینا و به خواب
َج َفت َ
ِرار ُه
الکری َح ّتی َک َّ
أن غ َ

(الباخزري)142 :1993 ،

ور ببیند رگ جانش به سهر بگشایید
(خاقانی)158 :1368 ،

العین ح ُّد غرا ِر
عِندا ْغت ِ
ِماض ِ

(الباخزری)144 :1993،

 .5هردو به قضا و قدر اشاره کردهاند و اینکه همه چیز تحت سلطة قضا و قدر است و از

آن راه گریز و مفری نیست:

عقدة بابلیان را بتوانید گشاد

نتوانید که اشکار قدر بگشایید
(خاقانی)162 :1368 ،

ضیت بِذلک اَ ْو اَبَ ْت
َّفس ا ِْن َر ْ
والن ُ

م
رثیهسرایی

در اد
ب فارسی و عربی...

ُمنقــا َد ٌه بَـــازمـــهًِْا َالقـــدا ِر

(الباخزری)141 :1993 ،

 .6هردو شاعر اشاره میکنند که دشمنانی دارند ،اما خاقانی در ادامه میگوید که مصیبت
من آنقدر بزرگ است که حتی دشمنانم را به مجلس سوگ و ماتم فرزندم راه دهید:
دشمنان راکه چنین سوخته دارندم دوست

راه بدهید و به روی همه در بگشايید
(خاقاني)161 :1368 ،

اما تهامی فقط خود را عزادار غم ازدستدادن فرزند میداند و مرگ فرزند را لطف و صنع
خدا قلمداد میکند و بر دشمنان خود ترحم میکند و دل میسوزاند ،زیرا آنها بهدلیل آتش
حسدی که در دل دارند ،لطف خدا را درمورد او نمیتوانند ببینند:
رح ُم حاسِ دی ل َِح َّر ما
دور ُهم م َِنا َال ْوغا ِر
ا ِنّی َال َ
ضَ ِم َن ْت ُص َ
نیعاهللِ بی َفعیونَهم
في َج َّنهًٍِْ و قلوبهم فی نا ِر
نَظروا َص َ

(الباخزری)76 :1993 ،

 .7هردو شاعر بهطور مكرر از تشبیهات بلیغ و استعاره استفاده کردهاند:

سکة روی به ناخن بخراشيد چو زر

گره رشتة تسبیح ز سر بگشایید

...................

آفتابم گرو شام و شما بسته حلی

شد شکسته گوهرم دست برآرید ز جیب

باب َکواک ٌِب
یلالشَّ ِ
الح فی لَ ِ
َقد َ
ئان اَ َّو َل َو ْهلَ ٍه
یئان َینقَشِ ِ
شَ ِ
ونق
اِنّي ُوت ُ
ِرت بِصار ٍم ذی َر ٍ

آن حلی هم چو ستاره به سحر بگشایید
سرزنان ندبهکنان جیب گهر بگشایید
(خاقاني)161 :1368 ،

ا ِن اُ ْم ِهلَ ْت آلت الیاالسفا ِر
باب الخائ ِن الغدا ِر
ظِ ُّل الشَّ ِ

(الباخزری)148 :1993 ،

اَ ْعــ َد ْدتُـــ ُه ل ِــطِ البَ ِها َال ْوتــا ِر
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دانهدانه گهر اشک ببارید چنانک

خون به رنگ شفق از چشمة خور بگشایید
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َو ه َ
ِالل ا ّیا ٍم َمضی لَم ُیس َتدر

ِوقت سرا ِر
بدراً َو لَم ُیم َهل ل ِ

(همان ،ص 142ـ)141

بهطور کلی میتوان گفت كه مرثیة ابوالحسن تهامی فقط مرثیه نیست ،بلکه شعری

است که دربردارندة فلسفه و دیدگاه خاصی به زندگی و مرگ است و منطق خاصی بر آن
حاکم است که مرثیة خاقانی از آن بیبهره است:
ِنسان فیها ُمخبِر اً
بَینا ُیر یا ال ُ
ُرید ها
انت ت ُ
ُطبِ َع ْت َعلی َکد ٍر َو َ

المس َتحیل فا نَّما
َو اذا َر َ
جوت ُ

ح ّتي َیری خبر اً ِمنا َال خبا ِر
َصفو اً ِمنا َال قذا ِء َو اال ْکدا ِر
تَب َنیال َّر جا َء علی شَ فی ِر ها ِر

(همان ،ص )140

نحوة پرداخت و شکل بیان موضوع توسط تهامی بسیار ماهرانه و بهگونهای است که شعر

دربردارندة مسائل مختلفی ازقبیل ناپایداری دنیا ،توصیف فرزند و جوانی آن ،توصیف اندوه

شاعر بهعلت مرگ فرزند ،بیان راز دل با فرزند ،توصیف جوانان شجاع و جنگجو ...،است و
با وجود این ،وحدت موضوع و انسجام دارد .اما شعر خاقانی تکمحوری است و فقط یک
سخن را درقالب تشبیهات متفاوت و استعارههای گوناگون بیان ميكند:
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نونو از چشمة خوناب چو گل توبرتو

روی پرچینشده ،چون سفرة زر بگشایید

اشک داوود ببارید پس از نوحة نوح

تا ز توفان مژه خون هدر بگشایید

گریه گر سوی مژه راه نداند مژه را

ره سوی گریه کزو نیست گذر بگشایید
(خاقانی162 :1368 ،ـ)158

تهامی ازنظر توصیف و تشبیه در تعدادي از ابیات قصیده بسیار قویتر از خاقانی عمل

کرده؛ اگرچه در مجموع ،صور بیانی در قصیدة خاقانی بسیار بیشتر از قصیدة تهامی است.
َو
َو

َ
ارعین َکانَّها
َتری
سیوفال ّد َ
السوابِغَ َع َّز ُه
َک َّ
أن َمن َص َن َع َّ

الص ِمن ِّ
عان ُبرمحِ ه
َزر ُدال ِّد ِ
الط ِ

خُ لَ ٌج تُم ُّد بها اَ ُّک ُف بحا ِر
ما ُءالْحدی ِد َف َ
صاغ ما ُء قرا ِر

ُ
مثلا َالسا ِو ِر فی یدِاالِسوا ِر
(الباخزری148 :1993،ـ)140
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قصیدة تهامی جزو مجموعة فرائداالدب بهشمار میآید ،چراکه بسیاري از ابیات آن جاری

مجرای امثال منظوم ادب عربی شده است؛ حال آنکه قصیدة خاقانی درردیف قصاید معمولی

و مرثیههای متداول در شعر شاعران پارسیگوی است و ابیات آن هم تقریب ًا هیچکدام جنبة

مثل پیدا نکرده است.

در یک نگاه گذرا ،بالغ بر  35بیت مرثیة ابوالحسن تهامی جنبة مثلی پیدا کردهاند ،مضاف

بر این ،جزو ابیات ناب در مقولة پند و اندرز هم بهحساب میآیند؛ چیزی که در مرثیة خاقانی

نمودی پیدا نکرده است.

مرثیة ابوالحسن تهامی باوجود طوالنیبودن ،از دیگر اشعار او هم متفاوت است ،چراکه

سادگی الفاظ در آن موج میزند ،و کمتر میتوان در آن ،واژگان دشوار و پیچیده پیدا کرد و
این شعر همانطور که بیان شد ،با دیگر سرودههای او در دیوانش تفاوت قابل تأملی دارد؛

شاید دلیل عمدة سادهپردازی این مرثیه ،همان جنبة عاطفی و احساسی باشد که بر وجود و

جان او مستولی شده بود و اگر ما این مرثیة او را درکنار مرثیههای دیگر بزرگان شعر عربی
که در این موضوع شعر سرودهاند ،قرار دهیم ،درک سادگی و طراوت آن را درقیاس آنها

بهخوبی درمییابیم و این درحالی است که مرثیة خاقانی تفاوت چندانی با دیگر سرودههای

او در دیگر زمینهها ندارد ،یعنی درواقع ازحیث بیان و سبک مشابه دیگر سرودههای خاقانی

نتیجهگیری

یکی از گونههای ادب غنایی« ،مرثیه» است؛ زیرا شاعر در آن ،احساسات و عواطف خود

را بيان ميكند .مرثیهسرایی ،چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی ،سابقهای دیرینه دارد

و در نخستین دوران شعر فارسی ،یعنی دوران رودکی و در  140سال قبل از اسالم ،یعنی
زمان مهلهل ،دیده میشود.

مرثیه یا دربارة مرگ پادشاه و وزیر یا یکی از رجال علم و ادب و یا دربارة فوت یکی از

خویشان و دوستان است .همچنین مرثیه ممكن است جنبة مذهبی پیدا کند و درمورد یکی
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است.
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از ائمة دین باشد .این امکان وجود دارد که مرثیه دربارة مرگ کسی نباشد ،بلکه در فقدان
و تباهی ارزشها و گذشت ایام جوانی و شادکامی یا زوال دورة مجد و عظمت باشد .اگرچه

مرثیههایی به نثر وجود دارد ،وجه غالب مرثیهسرایی ،چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی،
بهصورت نظم است و در هر قالبی از قالبهای شعری میتواند سروده شود .مرثیه ،گاهی
جنبة فرمایشی و رسمی دارد که در این صورت ،مصنوع است و آنگونه که باید و شاید

تأثیرگذار نیست.

با بررسی دو مرثیة خاقانی و ابوالحسن تهامی ،مشخص شد که تفاوتها و شباهتهایی

ازنظر ساختار و محتوا میان این دو قصیدة فارسی و عربی وجود دارد و بهطورکلی میتوان
گفت كه مرثیة ابوالحسن تهامی فقط مرثیه نیست ،بلکه شعری است دربردارندة فلسفه و
دیدگاه خاصی به زندگی و مرگ و منطق خاصی بر آن حاکم است که مرثیة خاقانی از آن
بیبهره است.

نحوة پرداخت و شکل بیان موضوع توسط تهامی ،بسیار ماهرانه انجام شده و بهگونهای

است که شعر دربردارندة مسائل مختلفی است و با وجود این ،وحدت موضوع و انسجام
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دارد.

اما شعر خاقانی تکمحوری است و فقط یک سخن را در قالب تشبیهات متفاوت و
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استعارات گوناگون بیان میکند؛ اگرچه صور بیانی در مرثیة خاقانی درمجموع ،قویتر از
صور بیانی در مرثیة تهامی است.
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