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1. Introduction 

   Nafsat al-Masdour is one of the most prominent texts of technical 

prose written in the first half of the seventh century by Zaydari 

Nasavi, a secretary of Sultan Jalaluddin Khwarazmshah. This work, 

without any introduction, depicts a poignant description of the author's 

encounter with the plight of the events of the Tatar invasion in the 

language of technical prose. The overwhelming atmosphere of this 

text makes the reader read it word by word, influenced by the author's 

sorrow, reflection, anger, and lust. In other words, this book is the 

result of the author's psychological discharge after suffering the 

unpleasant events and hardships he has endured. Zaydari Nassavi's 

requiem on Sultan Jalaluddin Khwarazmshah, also, represents his 

reactions to the mourning of his benefactor. 

   On the other hand, Zaydari Nasawi's requiem on Jalaluddin 

Kharazmshah, contradicts literary definitions of both courtly and 

personal elegy. This is one of the courtly elegies due to the rank and 

court position of Zaydari Nasavi and the relationship between servant 

and master, between him and Jalaluddin Khwarazmshah. However, 

years after the death of Sultan Jalaluddin and Zaydari Nasavi, the 

painful expression of Zaydari Nasavi's grief in Jalaluddin's mourning 

looks different in each and every word of this work, and it seems that 

his emotional distress in this mourning comes from a genuine sadness, 

and he is genuinely mourning his benefactor. 

 

                                                      
 Corresponding author. 

E-mail: sa.moradi4375@gmail.com. 

Date received: 25/01/2019                                        Date accepted: 29/09/2019 

DOI: 10.22103/jll.2020.13473.2602 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  2 
Year 22, No. 46, Winter 2020 
 _______________________________________________________________  

2. Methodology 

 In an analytical-descriptive manner, and utilizing grief theory, this 

study investigates Zaydari Nasavi's elegy on Jalaluddin Kharazmshah. 

Based on this theory, grief is severe physical and psychological 

distress resulting from the loss of a loved one. This distress has an 

outward manifestation that triggers reactions such as disbelief, anger, 

protest, denial, the desire to meet the deceased again. These 

psychoactive behaviors are manifested in three stages. The natural 

passing of grief and sadness, while expressing the sadness of the 

afflicted person, reflect his or her mental health. 

  This study, taking into account altruism as one of the representations 

of grief at the time of mourning, and utilizing grief theory as a guiding 

theory, seeks to answer which of the two motives, real-life influences, 

or situational attachment, have been the cause of Zaydari Nasavi's 

writing a requiem. 

3. Discussion 

As soon as it becomes aware of the event, the human psyche reveals 

its external manifestations in response to a mourning. The first stage 

of psychological response to mourning is the avoidance phase. In the 

avoidance phase, when one hears the news of the death of a loved one, 

he experiences shock and disbelief. Confusion and numbness are some 

of the symbols happening in mourning. Zaydari Nasavi writes his 

requiem four years after the death of King Jalaluddin. Apparently, one 

should not expect the demonstration of the first consciousness in 

Nasavi’s tragedy. However, his legacy in mourning Sultan Jalaluddin 

may be a demonstration of a delayed mourning, one of the types of 

mourning in theoretical principles of psychology. In delayed or 

complicated grief, "the problem lies in the mourning process. There is 

something that impedes the process of mourning and does not allow 

grief to move forward in a way that is well adapted to failure” 

(Worden, 2018, p. 156). This type of mourning "occurs as a result of 

lack of social support, social disapproval, the need to appear strong 

against others, or to feel overwhelmed by a number of failures" 

(Worden. 2018, p. 174). Since mourning is a social process, those in 

the support network of people who know the deceased are better able 

to comfort themselves in the absence of the deceased. As a result, 

transitioning from mourning and reaching a psychological stability 

and grief acceptance is a better process. However, the geographical 

distance and separation of Zaydari Nasavi from Sultan Jalaluddin, and 
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the lack of a supportive social network during mourning may be one 

of the most important factors in delaying the transition. 

    In Nasavi’s requiem, the use of short sentences, contrary to the 

prose style and technical proverbialism, and the use of vulgar verbs 

like 'enlighten, became unobtrusive, kindle, burned, and withered' has 

a slower tone, which indicates the sadness and disbelief of the incident 

more than that to be seen as a sign of acceptance. Zaydari Nasavi, 

remembering the bitter days of the past, tries to heal by the passage of 

Nafsat al-Masour. A review of the memoir leaves the author of Nafsat 

al-Masdour facing an inner wound. 

  In the second stage, the mournful person begins to face the reality of 

their beloved’s death. Emotional reactions such as anxiety, sadness, 

protest, anger, helplessness, frustration, and regret develop for the 

afflicted person. The reflection of these psychological reactions can be 

seen in the legend of Zaydari Nasavi. After many years, Zaydari 

Nasavi, shows his helplessness in the face of this mourning, with 

anger and protest against the mountains, the day and the sun. The 

poetry is so full of emotion that one can almost hear, by his imaginary 

ears, the sound of his crying in the presence of Sultan Jalaluddin. 

   In the third stage, compatibility occurs. As the grief subsides, one's 

attention returns to the world around 

   In fact, at this stage, the mourning person accepts death as a 

necessity. Accepting this happens, sometimes because of faith, and 

sometimes because of helplessness and sadness. 

     "One of the signs of completing a mourning is that one can think of 

the deceased without pain and sorrow. There is always a sense of 

sadness in thinking of someone we have loved and lost, but this is a 

different kind of sadness and no separation that previously hurt the 

heart of mourning person. One can now remember the deceased 

without any physical manifestations, such as severe crying or pressure 

on the chest. Also, mourning ends when one is able to re-direct his or 

her emotions to life and live” (Worden, 1999, p. 35). 

       And such is the end of Zaydari's grief over the mourning of a king 

like Jalaluddin Khwarazm Shah. "Let us go with our story, in this 

sadness sorrow(s) from now, me and the moans of long nights" 

(Zaydari Nasavi, 2002, p. 51). The legend ends, but his devastating 

grief is not over. Psychology also says that mourning never ends. 
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4. Conclusion 

    In its true function, a mournful representation of the inner distress 

and sadness also found a court mission in the tradition of Persian 

poetry and literature. Many court mourners, for their nature, have been 

formally formidable and free from grief, but Zaydari Nasavi's 

relativist study of the reign of Sultan Jalaluddin Khwarazmshah, by 

using the psychological theory of grief, shows that: 

   1. Zaydari Nasavi's requiem during the reign of Sultan Jalaluddin 

Kharazmshah can be mourned by mourning acts, which, according to 

clear historical evidence, are due to Zaydari Nasavi's missing of 

Sultan Jalaluddin at the time of his death and lack of social support 

and approval. 

   2. Despite the delay of more than four years since the death of 

Sultan Jalaluddin, the emotions and kind feelings of Zaydari Nasavi 

are postponed in this retribution, consistent with the psychological 

reactions to the triple stages of avoidance, exposure, and adaptation to 

this theory. The use of short sentences, contrary to the prose style and 

technical proverbialism, and the use of vulgar verbs like “enlighten, 

became unobtrusive, kindle, burned, and withered” as a result of the 

sadness, numbness, and disbelief of the event, emotional reactions 

such as sadness, protest and anger with the day and the sun, the 

helplessness, frustration and regret of the desperate loss of Sultan 

Jalaluddin in the middle of mourning, and finally the mourning and 

acceptance of mourning in the end, represent three stages of the grief 

process. 

   3- The application of the three stages of grief theory to Zaydari's 

requiem can lead one to the fact that Zaydari Nasavi, during his 

writing, has a different and emotional feeling to Sultan Jalaluddin and 

his death; as time passes the sadness does not relieve. Therefore, it can 

be concluded that this mourning, despite Zaydari’s dependence on 

Sultan Jalaluddin, is only a reflection of his inner suffering and his 

psychological reactions to the death of the king. 

Keywords: Zaydari Nasavi, Nafsat al-Masdour, Requiem, 

Psychology, Grief Theory. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 مرثیۀ زیدری نسوی، درباری یا شخصی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 زمینزهرا ریاحی دکتر، 1 سکینه مرادی

 چکیده
 

 قلـم  به هفتم، قرن نیمةاول در كه است مصنوع فنی نثر متون ترينبرجسته از یيک ،المصدورةنفث
هـای  همتا، در اثنای شرح وقايع سـال اين اثر بی ةنويسند .آيددرمی نگارش به نسوی زيدری توانای

الدين خوارزمشاه، قلمش را در رثای او به مرثیـه  هجوم تاتار، با رسیدن به واقعة مرگ سلطان جالل
چون مراثـی شصصـی   درباری، مرثیة زيدری نسوی هم ةدارد؛ اما برخالف تعريف مرثیوامیسرايی 

داشــتن  بــا در ن ــر عــد عــاوفی و ایساســی قــوی برخــوردار اســت. از ايــن رو، ايــن پــژوهش، از بُ
در پـی دريافـت    ،یدر زمان سوگوار یدرون یهاشنواك یاز بازنمودها یکيبه عنوان  يیسراهیمرث

گیری از ن رية سوگ اين توصیفی و بهره –ای تحلیلی از نگارش اين مرثیه، با شیوهانگیزة نويسنده 
رفتـاری   –شناسـان بـه پیامـدهای روانـی     كند. ن رية سـوگ، نتیجـة توجـه روان   مرثیه را بررسی می

بـا   ه،یـ مرثيـن  ادهد كه های اين پژوهش نشان میداغديدگان در مواجهه با ماتم عزيزان است. يافته
كـه   سـت ا نيـ ا انگریـ خـود ب  ،جـه ینت نيـ ا. دارد یاديـ و مرایل آن انطبـا  ز  ن رية سوگ ینمودها

الدين خوارزمشاه، تألمات رویـی خـود   با تاثیرپذيری از عالقة خود به سلطان جالل ،ینسو یدريز
ای دربـاری  دهد؛ هرچند اين دو رابطهای شصصی نشان میرا در واكنش به مرگ او در قالب مرثیه

 هم دارند.و رسمی با 
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 مقدمه -1

شـناختی، مرهـون ن ريـة ناخودآگـاه فرويـد و      در میان رويکردهای نقد ادبی، نقـد روان 

هـای وابسـته   های وابسته به آن در تحلیل متون ادبی است. تاثیر فرهنگی فرويد و ن ريهن ريه

 یديكه در عصر پسـافرو  یادب يةدر ن ر»ای است كه های گوناگون، به گونهر دانشبه آن د

 ،رد كـردن آن  یولـو بـرا   ،اتيـ ن ر نيـ بتـوان از پـرداختن بـه ا    ستیبه وجودآمده، ممکن ن

 شيهـا هياز ن ر یهمچون ماركس به من ور شرح و بسط برخ دي. شصص فرودياجتناب ورز

 .(945: 9382وبستر، « )بهره گرفت اتیاز ادب

ترين اصل در ايـن رويکـرد،   های ادبی به عنوان بنیادیارتباط ناگسستنی روان و آفرينش

شناسـی  های گوناگون رايـ  در دانـش روان  ماية نقد بر پاية ن ريهآثار ادبی بسیاری را دست

دهد. براين اساس، اثر ادبی برآيند فعل و انفعاالت درونی آفرينندة آن اسـت كـه در   قرارمی

دهد. غم، خشم، شادی، انزجار و اعتمـاد از جملـه   ورد با رويدادهای پیرامونش بروز میبرخ

 دهـد. هیجانات و عواوفی هستند كه يک فرد در واكنش به جهان بیرون از خـود نشـان مـی   

هـا،  جـان یه: »نـد يگویكننـد، مـ  یمـ  ریـ تعب جانیعاوفه كه از آن به ه فيشناسان در تعرروان

كنند با یكم دوام هستند كه به ما كمک م انگریب ،هدفمند یصتگگیان – یایساس یهادهيپد

 .ميشـو  سازگار ،ميشویمواجه م یمهم زندگ یدادهايكه هنگام رو يیهاها و چالشتصفر

  .(396: 9380)ريؤ،  «شوندايجاد می ها در پاسخ به رويدادهای مهم زندگیچون هیجان

نقـش   ،عاوفـه  ،یشناسـ روان دانـش ی مسوههای جديد دربارة ماهیت ادبیات، در ن ريه 

 ةنـ یایسـاس، زم  ايعاوفه »خوردگی عاوفه و تصیل است و كند. شعر، گرهمؤثری را ايفا می

برخـورد شـاعر بـا جهـان خـارو و یـواد         تیـ فیشـعر اسـت، بـه اعتبارك    یو معنـو  یدرون

 ايـ بـرگ   کيسقوط  ايباران  زشيو ر میكنینگاه م رونیاز پنجره به ب نکهيمثل ا رامونش؛یپ

 دثـه آن یا رامـون یدر پ یما تا مـدت  اتیكند و ذهنیثر مأما را مت ابانییادثه در خ کي دنيد

یعیشـف ) «اسـت از مـن او   یاهي، سـا یكه نوع عواوف هركس داستی. ناگفته پابديیم انيجر

 ةمتـون نثـر را كـه یاصـل ارتبـاط عاوفـ       یتوان برخیم فيتعر نيبا ا .(87: 9383 ،یكدكن

ويژه، نثـر فنـی كـه بـا     به .دينگاه شاعرانه د نياوست، با ا رونیآن با جهان درون و ب ةسندينو



 531 یشخص ای یدربار ،ینسو یدریز یۀمرث                                 98 پاییز و زمستان

هـای لف ـی و معنـوی بـه شـعر      الگوبرداری از اسلوب شعر از ن ر مضـامین، توجـه بـه آرايـه    

 المصهدور نفثه  تـوان  مـی مـدعا را   نيـ شاهد مثـال ا . (41:  9370 ،یبیخطشباهت بسیار دارد )

  .دانست ینسو یدريز

 قرن هفتم، اول نیمة در كه است مصنوع فنی نثر متون ترينبرجسته از يکی ،المصدورةثنف

 الـدين خوارزمشـاه، بـه   نسـوی، يکـی از منشـیان دربـار سـلطان جـالل       زيـدری  توانای قلم به

 رويـارويی  از وگـداز  سـوز  پـر  شـریی  ای،مقدمـه  هـی  بـی  اين اثـر، . درآمده است نگارش

كشـد.  تصـويرمی  بـه  فنـی  نثـر  زبان تاتار، به هجوم رويدادهای سیر در مصايب را با نويسنده

است. تر كردهاعرانهها، شمن ومه یاریاثر را از بس نيا المصدورةنفث یفضا و وجه عاوف نه،یزم

لمـات،  أت ،اندوه ریمتن، مصاوب را واژه به واژه و سطر به سطر، تحت تاث نيایساس سرشار ا

 اثـر  نيـ از نگـارش ا  سندهيكه غرض نو ی. همان رسالتهددیقرارم سندهياستزادت نو و خشم

نکـرد،   نيریكه هرگز كام مراد شـ  زان،یبصت افتان و خ تياز شکاكه ام خواسته» بوده است

كـه   د،یـ دل نگردان بیاز اقسـام آرزو نصـ   ینداد و سـهم  یتا هزار شربت ناخوش مذا  در پ

مـتن   .(4 :9389،دری نسـوی زيـ ) «سـم يچنـد بنو  یفصـل  د،یمصائب به جگـر نرسـان   ریهزار ت

 خ،يشرح ایوال و تار ةكند، در پس پردیبارها اشاره م سندهي، چنان كه خود نوالمصدورةنفث

است و دل به جان آمـده   یاز آنچه ایناء ضلوع بر او منطو»است  یپردازدل ی وکوالشَ ثُّبَ

كـه   یورالمصهد نفثه  از »كـه   كنـد یمـ  حيو تصـر  (4: 9389زيـدری نسـوی،   ) «یبر او یـاو 

كه رنجور را در شـب   یهجورالمَنینَأَو از  ستین یاچاره افت،يتواند  یبدان رایت یمهجور

 نيـ ا گـر، يد انیبه ب  .(7: 9389زيدری نسوی، )« نه زيتواند بود، گر يیهجر بدان شفا جوريد

اسـت كـه    يیهـا یو سـصت  ناماليمـات  پـس از تحمـل    سـنده ينو یروانـ یـة  كتاب یاصل تصل

الـدين  نسـوی بـر سـلطان جـالل    سـرايی زيـدری  . مرثیـه اسـت واردكـرده  او بـر  ارغدّ روزگار

های او در رويارويی با سـوگ مصـدوم و ولـی نعمـت خـود      خوارزمشاه نیز بازنمود واكنش

 است.

 لهئبیان مس -1-1

، واگوية انسان او یهايیکویبر مرده و ذكر ن ستنيگربا مفهوم لغویِ  رثا اي هیمرث      

انات و عواوف درونی خود را در رويارويی با مصیبت، در قالب دردمندی است كه هیج
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های مرثیه ترين گونهدهد. دو گونة مرثیة درباری و مرثیة شصصی، شاخصكلمات نشان می

 فهیوظ یادا ینوع یدرباریة مرث های ادبی است. براساس تعاريف ادبی،بندیدر تقسیم

ای فرمايشی و گونه از مرثیه، جنبهينا دربرابر ممدویان درگذشته و خاندان آنان است.

 یةمقابل مرث ةنقط رسمی دارد و به دلیل مصنوع بودن، از بار عاوفی و ایساسی تهی است.

آن كه شرح فرا   تیمضمون و ماهر مبنای ب یشصص ثیة. مری، مرثیة شصصی استدربار

و به  هیثمر ةگون نيتریاست، ایساس کاندينز عزيزترين شاعران در سوگ از دست دادن

 ،ی)امام است هیقسم مرث نيبرتر  یو ادب یاز ن ر ارزش هنر ،یعاوف ةنیبودن زم یقو ةواسط

در واقع، درمطالعات مرثیه پژوهی، وجه تمايز اين دو گونه، در دو ويژگی  .(41 : 9361

سرا با متوفی و قوّت و ضعف جنبه عاوفی و ایساسی، نهفته چگونگی و نوع رابطة مرثیه

 است. 

الدين خوارزمشاه، تناقضاتی با تعاريف ادبی دربارة ثیة زيدری نسوی در رثای جاللمر

اين دو گونة مرثیه دارد. اين مرثیه به جهت مقام و موقعیت درباری زيدری نسوی و رابطة 

گیرد. های درباری قرار میالدين خوارزمشاه، در زمرة مرثیهخادم و مصدومی بین او و جالل

به دربار او ندارد كه  یانتساب ،ینسو یدريگذشته و ز نيالدرگ سلطان جاللها از مسال اما

 ینسو یدريز انیب یو دردمند یسوزناككه ؛ ضمن آنبپردازد يیسراهیبه مرث فهیاز سر وظ

رسد و به ن ر می دارد یگريواره، نمود دسوگ نيا ةدر واژه به واژ نيالددر سوگ جالل

گیرد و واره، از يک اندوه یقیقی نشأت میدر اين سوگ واو تألمات رویی  یایتعمق نار

 او به واقع در اين مرثیه، سوگوار ولی نعمت خود است.

ای ، ن ريهخود زانيواران در سوگ عزسوگ یهاواكنش ةشناسان، با مطالعروان 

و  یجسمان یشانيپر (grief)، سوگ اين مبنا بر اند.عنوان سوگ را تدوين كردهتحت

داردكه  یرونیت اهرات ب ،یشانيپر نياست. ا زيعز یاز دست دادن فرد در پی ديشد یروان

 ةدوبار داريد یخشم، اعتراض، انکار، آرزو ،یچون ناباوريی هاواكنش دهيفرد داغد

ی نمود اگانهمرایل سه یدر و یروان – یرفتار یهاكنش نيدهد. ایرا  بروز م یمتوف

 ،دهيدادن اندوه فرد داغدضمن نشان یدگيگ و داغداز مرایل سو یعی. گذر وبيابدمی

  او است. یروان ی،سالمت روی انگریب
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اندوه در زمان  یاز بازنمودها یکيبه عنوان  يیسراهیجستار، با در ن ر داشتن مرث نيا

 نيپاسخ به ا یدر پای راهگشا، گیری از ن رية سوگ به عنوان ن ريهی و نیز بهرهسوگوار

 یتیموقع یوابستگ ايو  یقیقیلمات أثرات و تأت زه،یاز دو انگ کيم كه كدااست پرسش 

 .اندبوده ینسویدريزیة عامل نگارش مرث

 پژوهش ۀپیشین -2 -1

 از شناسیروان هایبراساس ديدگاه ادبی متون عرصة كندوكاو ديرباز، از نقدادبی 

 قرن در مسلمان اديبان اثر ادبی درخلق روان يا نفس و تأثیرات ارسطو كاتارسیس ن رية

های اخیر در سال... و فروم، پیاژه فرويد، يونگ، آدلر، اريک هاین ريه تا و پنجم چهارم

گرفته ، درتحقیقات صورتالمصدورةنفثهای عاوفی با وجود برجستگی جنبه .استبوده

 قوتاست. تنها دهرامی و بايپیرامون اين اثر، به ندرت ابعاد روانشناسانة آن مورد توجه بوده

گیری از ن ريات كارل گوستاو يونگ و هالند شصصیت ( در پژوهش خود، با بهره9314)

كنند و با ذكر گرا بررسی میگرا و برونرا براساس تیپ شصصیتی درون المصدورةنفث خالق

پور و دهند.كريمها را بر آفرينش اثر نشان میهای شصصیتی، تأثیر آنشواهد انواع تیپ

( نیز منحصرا از بعدی ادبی، عاوفه و جايگاه و نقش آن را در دو محور 9310دارلو)خزانه

  كنند.بررسی می المصدورةنفثدريافت و انتقال پیام در 

سوگ  ن رية به را خود ادبیات، توجه در شناسیروان جهت كاربرد در پژوهش یاضر،

شناسانی چون روان اين ن ريه برپاية مطالعات .استكرده و مرایل داغديدگی معطوف

پردازد. با به پیامدهای ناشی از داغديدگی می راندوو  بولبی، پاركس وويس، پوالك

 ةشماری در یوزشناسی، تحقیقات انگشتهای بسیار با رويکرد نقد روانوجود پژوهش

( با بررسی نوع 9378) و فروزانیگرفته است. مرادی ين پژوهش صورتن رية مورد بحث ا

های آنان در اشعار مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری و نیز سوگنامهنگاه به مرگ در 

سوگ فروغ فرخزاد براساس ن رية سوگ، نگاه متفاوت اين دو شاعر را در رويارويی با 

د. سهراب سپهری به دلیل تعلق و همبستگی با كائنات و پذيرش مرگ ندهمرگ نشان می

به زندگی و مرگ دارد. در مقابل شعر به عنوان بصشی از هستی، نگاهی سرشار از امید 

گريز و معترض به نگاهی مرگراض و ناامیدی مهدی اخوان ثالث، سراسر اندوه، اعت
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 عصر سوگوار مادران برخورد خود، مرایل ( در پژوهش9315) زندگی دارد. میمندی

 كند. در ايناسالم را در ماتم فرزندان خويش بررسی می ظهور هایسال آغازين جاهلی و

های مادران پژوهش، گذر افراد داغديده از مرایل مصتلف سوگ و نمودهای آن در مرثیه

 ةلئ( در عنوان و بیان مس9313كه  ن ريان و  قدمی )شود. با وجود اينداغدار تحلیل می

های قوم روانشناختی مفهوم سوگ در مرثیه _تحقیق خود، رويکرد خود را واكاوی ادبی

شناسانه در بصش تحلیل اين مقاله اثری از تحلیل و تفسیرهای روان كنند؛ امالک عنوان می

را به ويژه بر  المصدورةنفثشود. باتوجه به پیشینة مذكور، تاكنون هی  پژوهشی، نمیديده

 است.  اساس رويکرد مورد ن ر اين پژوهش بررسی نکرده

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -3 -1

ادبی، به گونه  نيا های ادب غنايی است.ونهترين گسروده يکی از مهممرثیه يا سوگ

تواند محمل مناسبی برای جهت پیوند آشکاری كه با نفسانیات و عواوف انسانی دارد، می

مطالعات روان شناختی باشد. تحلیل روانشناسی مرثیه براساس ن رية سوگ، نیز نه تنها 

تواند به عنوان رويکردی یكنندة وضعیت رویی، روانی نويسنده باشد، بلکه متواند بیانمی

های نوين در نقد ادبی در مطالعات مرثیه پژوهی تلقی شود و نقطه عطفی در بازشناسی مرثیه

 درباری و شصصی از ن ر تعیین میزان عاوفه و یقیقی بودن مرثیه ها باشد.

 

 بحث -2

 قیتحق ینظر چهارچوب -2-1

شمار ها بهاد  زندگی انسانهمواره يکی از ناخوشايندترين یو زان،ياز عز یکيمرگ 

در . دهدمیمتفاوتی نشان هایواكنش ،مبهم در برابر اين یقیقت زدهرود. انسان ماتممی

شود؛ های آغازين سوگواری، فرد داغديده، دچار شوك و ضربة روانی و ناباوری میهفته

ها و ر ماهگردد. دتدري  با روبروشدن با واقعیت مرگ، دستصوش اندوهی شديد میاما به

كند بازی میهای بعد، بازمانده، با خاورات، تصويرذهنی و صدای ذهنی متوفی خاورهسال

های شديد، چون گريههای فیزيکی پذيرند. واكنشا نمیو واقعیت مرگ عزيز خود ر

های فیزيکی، روانی در اين دوران العملخوابی، از دست دادن اشتها از جمله عکسبی

زده زندگی معمول و روزمرة خود يابد و فرد ماتمها تصفیف میين واكنشاست. به مرور، ا
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كننده كه يادآوری خاورات فرد از دست رفته برای او نارایتگیرد، با آنرا از سرمی

 شناسانروان دلیل همین به( 497: 9383برك،  ؛ 431-435: 9316 ومن،ی)ن.ك. ناست.

 .اندداده اختصاص يا سوگداغديدگی  از ناشی پیامدهای به را مبحثی

 د،يفرو گمونديز .است مرگ اثر بر عزيز فردی دادن دست از ةتجرب (grief) سوگ 

سوگ را  ةمطالعاتش دربار ایالنکولمو  یبا عنوان سوگوار یابود كه در مقاله یكس نیاول

كرد و در آن به رابطة میزان همانندسازی داغديده با متوفی وشدت داغديدگی ارائه 

  .(934: 9310به نقل از موسوی،  ن. ك. وئرنر،) ختپردا

روانی  هایبازتابمعتقدند  ، پوالك، راندوسشناسانی چون بولبی ، پاركس وويروان

(؛ شامل شوك و ناباوری، مواجهه avoidance)سوگواران در سه مریلة اجتناب

(confrontation؛ روبرو شدن فرد داغديده با واقعیت از دست)يز و تجربة دادن فرد عز

ه به دنیای پیرامون ؛ كاهش سوگ و توج( adjustmentشديد سوگ و سازگاری) 

الیزابت كوبلر  .(219-281: 9378،یاید؛  497: 9383برك، ن. ك. )گیرد صورت می

)ن.ك. كوبلر خود درباره محتضران كمک می گیرد  راس نیز از اين مرایل در ن ريه

  .(9316راس. 

 

 لیاتیتعاریف نظری و عم -2 -2

  اجتناب -2-2-1

زده و به دنبال آن شنوند، شوككه بازماندگان خبر مرگ فرد عزيزی را میهنگامی

شوند كه چند ساعت تا چند هفته ادامه دارد. فرد داغديده دچار نوعی دچار ناباوری می

تدري  از فقدان دردناك عزيز خود آگاهی شود و بهمی یسی هیجانیبی، كرختی ایساس

های غیرمنت ره و ناگهانی، در نتیجه قتل، خودكشی، تصادف يا باليای در مرگ .ديابمی

تواند خیلی شديد و مواجهه خیلی كوبنده باشد. زيرا فرد از وبیعی، مریلة اجتناب می

به وور  ای از زندگی داغديده بوده و درك كردن مرگ اورفته، مدت ووالنی پارهدست

 .(498: 9383. برك، )ن. ك ناگهانی بسیار دشوار است
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 مواجهه  -2-2-2

واقعیت از دست دادن عزيز خود را آغاز  با مواجهه سوگوار فرد دوم، مریلة در

 انواع ممکن است داغديده، فرد. شودكند. در نتیجه، سوگ خیلی شديدتر تجربه میمی

 ناكامی، درماندگی، خشم، اعتراض، غم، اضطراب، جمله از هیجانی هایواكنش

عالوه . از خود بروز دهد را رفتهدست از فرد برای كشیدنو یسرت فعالیت از یدنكشدست

پرت شده نتواند تمركز كند و همواره در فکر فرد متوفی براين، امکان دارد فرد یواس

تر است. ولی فشار و اندوه ناشی از عدم امکان باشد. مریله مواجهه از مرایل ديگر سصت

كندكه بايد از تر میفی، فرد سوگوار را به اين واقعیت نزديکپیوستن دوباره به شصص متو

 اش دست بردارد.متوفی و رابطه به يادماندنی

  سازگاری -2-2-3

دهد. با فروكش كردن سوگ، توجه فرد به دنیای سازگاری رخ می ،ومس درمریلة

 بازنمايی به یضور فیزيکی از را متوفی با رابطه بايد بازمانده فرد. گرددپیرامون باز می

گرچه فرد عزيز  .(219-281: 9378 ،ایدی ؛ 497: 9383 ن.ك. برك،) دهد تغییر درونی

های روزمره آزاد و صرف دادن مسئولیتشود؛ اما انرژی هیجانی از انجامنمیفراموش

 آيد.شود و فرد درصدد همنشینی با ديگران برمیای میهای تازهفعالیت

 

 المصدور و مرثیهۀنفث-2-3

، يکی از منحصربه فردترين آثار ادبی است كه زيدری در آن،  رخـدادها و  المصدورةنفث

ا در صـحیفه روزگـار، در   خـود ر و مصـائب جمعـی زمـان     یصيتـار  عيوقا مصائب شصصی،

 دگويـ یسـصن مـ   یاز دورانـ  كند. نويسنده در اين اثـر، قالب شریی پرسوز و گداز ثبت می

سـروران را   یسـرها  اميـ ا یجفـا  البیو سـ  دهیبرهم شـوران تالوم امواو فتنه كارجهان » :كه

یـواد  و   بیآنگـاه كـه در فـراز و نشـ    ( و9: 9389 ،ینسـو  یدري)ز «دهیخود گردان یجفا

ملـت و   یسـور و بـارو  » :بـه قـول او  كـه   رسـد یم نيالدتاتار به مرگ سلطان جالل صونیشب

او  بیـ نه ]بـود و  از ی و مضـحک ثغـور مسـلمان    یاسـاس جهانبـان   یسلطنت، بان دانیسوار م

پس از گـذر چهـار    .(40: 9389زيدری نسوی، ) «شدیآب م یزهره در دل خاكساران آتش
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 یع مـ  بتیمصـ  نيدر ا یخود را به نویه و زار زیآمچنان، زبان شکوهواقعه، آن نيسال از ا

 یانویـه ؛ هنگامه، متوقف مانده است نيزمان، پس از ا يیكه گو داردیوا م یكبر ةصاخ و

از  ،او یلمـات رویـ  أت دهـد، یسـر مـ   زيدری كه يیسروا نيدر ا مرگ.ز سر عجز در برابر ا

 :9389،زيـدری نسـوی  ) بـود  مردمک چشم اسـالم كه  خوارزمشاه نالديمرگ سلطان جالل

كـه   دبنـد یپادشاه نقش مـ  نيا یدر رثا یاهید و از تراوشات قلم او،  مرثيآیم انی(، به غل42

  های منثور در ادب فارسی است.ن، از زيباترين مرثیهبه رغم مضمون غیرشايع آ

بازنمود اندوه در مواجهـه بـا    دركاركرد یقیقی خود، هیمرثصرف ن ر از تعاريف ادبی، 

زمان رخ دادن واقعـه بـر    نيها، در آغازهیمرث نيرگذارتریاز تاث یاریبس است. زانيسوگ عز

 يیارويـ سـرا در رو هیمرث یاعتراض و ناباور اندوه، خشم، يةها، واگوهیمرث ناي. اندزبان آمده

هايی كه بـازنمود رفتـاری آن مبنـايی    ندارد. واكنش را از آن زياست كه توان گر یبتیمصبا 

شـود. در ايـن رويکـرد    شناسـی مـی  گانـة آن در روان برای تدوين ن ريه سوگ و مرایل سه

سـرايی را يکـی   د و مرثیهدهنهای رفتاری داغديدگان توجه نشان میشناسان به واكنشروان

و  جانـات یهآورند. نکته قابـل تأمـل ايـن اسـت كـه      شمار میديدگان بهاز رفتارهای مصیبت

مواجهـه بـا    مهنگـا  ،یدوبـاره متـوف   دنيـ د یآرزو ،یقراریچون انکار، اعتراض، ب یعواوف

، دگانيـ داغد يیسـرا هیـ مرثدر واقـع،   افتـد.  یاتفـا  مـ   نیـز  در كـالم  زان،ياز عز یکيمرگ 

 هاسـت كـه بـا توجـه بـه     های رفتاری و بازنمودی از درونیات آنوار تکراری از واكنشآينه

 از هـايی نشـانه  مـی تـوان    ،سـرا مرثیـه  دراندوه و يا پذيرش ماتم  زانیم ايو  سرايیمرثیهزمان 

سـرايی ادبـی نیـز از ايـن قاعـده      مشاهده كـرد. مرثیـه   در آنرا  بروز اين هیجانات و عواوف

، بـه  مـردم زمـان خـود    ی از سـوگواری نـ یع اتیـ براسـاس تجرب  هگذشـت  نیست. ادبـای  مستثنا

انـد.  داشته توجه شنوندگان بر آن ریثأت زین ودر هنگامه ماتم زدگی اندوه  فیتوصچگونگی 

در  شانتقال غـم و انـدوه   یخود برا یو یس یعاوف ،یانیقدرت ب یاز تمام  یكه فرخنانچ

 يیتـازه و الگـو   یكـه بـاب   یاوهیشـ  .(15: 9341 ،ی)فرخـ  بـرد یسوگ سلطان محمود بهره م

 ریـ غمحدود و  یلیخ اندگفته كه یمراث ،یفرخ از قبل یعراش». آوردپديد می يیسراهیدرمرث

 تيـ غابـه  كـه نيـ ا از گذشـته  گفته،كه او در فوت محمود  یاهیمرث کنیل. باشدیم توجهقابل

 دارا را آن تمـام  اسـت  رثـا  مصصـوص  هكـ  هـم  یقواعـد  و اصول است، زیانگغم و تأثرآور

 .(67: 9363 ،ینعمان ی)شبل «باشدیم
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 ةخود دربار يةاساس ن ر ،يیسراهیدر مرث یاریرا به عنوان مع هیمرث نيا ،ینعمان یشبل     

كـه شـکوه و جـالل    آن یکـ يشـود.   تيرعا ديدر رثا، سه اصل با اساساً. »دهدیقرار م هیمرث

 گـر يدر خواننـده یاصـل گـردد. د    یو عبرت یریلت او شگفت ممدوح كامال ذكر شود تا از

كـه بـه    یفقدان مردم را فراگرفته و عزا و ماتم نيكه از ا یكه یزن و مالل و غم و اندوهآن

را مصاوـب   یكـه و  یشاعر نسبت به ممدوح وقت هكشرح داده شود. سوم آن پا شده، كامالً

 نيـ در ا یكه در آن معلوم گردد كه راثابرازكند  یایساسات و خاورات نیچن کي ،سازدیم

 شيهـا و لذا خطاب خبریاست كه از فوت او بشده صودیمبهوت و از خود ب یفاجعه به وور

 ،شـبلی نعمـانی  « )اسـت كـرده یمـ  اتشیـ است كه در زمان ی يیهامانند همان خطاب یبه و

9363: 67). 

سلطان محمود،  یدر رثا یخفر یةمرثسرايی، بر اساس معیارهای راي  ادبی در مرثیه     

 یدربار یمراث جمله از محمود سلطان دربار به یفرخ یوابستگ و یاجتماع تیعموق لیبه دل

 ةادام توانیم را ینعمان یشبل موردن ر یةاولاصل  دو . بر اين اساس،شودیم محسوب

 و ممدوح جالل و شکوه ذكرواقع،  در. دانستممدوح  ةمعمول شاعران دربار یهاشيستا

و ع مت ممدوح  یدادن  بزرگنشان جهت در یغیتبل ،او ماتم در مردم همه اندوه و یزن

 نيد و فهیوظ ،يیسراهیمرث ضمن كندیتالش م لح ات خدمت نیاست و شاعر در واپس

 بعد به توجهاصول،  نيتوجه در اقابل ةنکت. كندادا  هدرگذشت نعمتولیخود را نسبت به 

باعث  ه،یذكر جالل و شکوه ممدوح در مرث ،ینعمان یشبل ن ر از. است هیمرث ةروانشناسان

 سیكاتارس ه،یمرث یروان ریأثاو به ت گفته، نيدرا .شودیدر خوانندگان م یو عبرت یشگفت

ای تألیف شود كه هر چند كسی نمايش آن را داستان بايد به گونه»  .كندیم اشاره ارسطو

د، از آن وقايع بلرزد و او را بر یال قهرمان داستان كه نقل و روايت آن را بشنوببیند، همین

درواقع، مصاوب مرثیه، ضمن ترس از وقوع . (1: 9361ارسطو، « )ریمت و شفقت آيد

كند. همچنین از تركیب اين ترس و زده ابراز همدردی میموقعیتی مشابه برای خود با ماتم

 هين ر نياصل در ا نیسوم. دهدشفقت،  نوعی تزكیه يا پااليش درونی در مصاوب رخ می

 كندیرا موظف م یراثكه  است نينو یسوگ در روانشناس يةن ر ةمریل نیاول مصدا  نیز

 . كند ابراز ممدوح درگذشت از را خود یناباور و رتیبهت و ی
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های شصصی و خانوادگی سرودهسرای ادب فارسی، در سوگاست شاعران مرثیهبديهی

كنند؛ بهت و ناباوری خود را از وقوع مصیبت آشکارا بیان میبه دلیل واقعی بودن اندوه، 

پردازند. درواقع، گرفتن از ابعاد یسی و عاوفی میدرت به بهرهبنهای درباری اما در مرثیه

ی، باهدف اجبار یكاركردی دردر سنت ادب فارسدرباری  يیسراهیمرثدر بسیاری اوقات، 

او صورت خاندان  یصله از سوتداوم دريافت به  دیامبا  گاهبه مصدوم و  اديب نيد یادا

افتد، بار عاوفی و ایساسی آن گیرد و به همین دلیل كه مرثیه  از سر دردی اتفا  نمیمی

  ضعیف است.

برانگیز اين است كه براساس معیارهای تأمل ةهای درباری، نکتدر مقايسه با ديگرمرثیه

الدين ی و انتساب او به دربار جاللادبی، مرثیة زيدری نسوی به دلیل موقعیت شغل

؛ با اين یال از تأثیرات یسی و ديآیبه شمارم یدربار یهاهیمرث ةدر زمرخوارزمشاه 

بهره نیست. مقايسة مرثیة زيدری نسوی با مرثیة منسوب به عاوفی مراثی شصصی نیز بی

 نيلداسلطان جالل یدر رثا الترسل یالتوسل الكتاب الدين بغدادی درمحمدبهاء

 یاز آن ك شیكه پ نیآن نوجوان نازن غيدر» است.، نشان دهندة اين تفاوت خوارزمشاه

 هالوراوت تمام بشکفد از عصوف تندباد یدثان، در خاك افتاد و ن میغنچه شباب او به نس

از آن  شینبود، پ یو سرسبزتر شاخ یدرخت ترقیعمر او كه در چمن روزگار، از آن رش

و هالل درخشان  دیرورگردد، از تف صاعقه مصائب، به ایترا  انجامبا یبه ثمار معال یك

او به انوار  ةريدا یاز آن ك شیمانند آفتاب عالم افروز بود؛ پ یعمر او كه در آفا  جوان

 اتیی ةنقصان گشت و چشم دیق دیگردد؛ گرفتار دام محا  شد ومق یمتلم ليفضا  ينتا

« ر گشتارتوا بصشد؛ به خاشاك ممات مکدّ اویایت یرا از تشنگ یكه عالمازآن شیاو، پ

   .(279: 9370 ،یبی)خط

واسطة ارتباط و الدين و بهها در رثای سلطان جاللسرودهكه هر دو اين سوگبا اين  

های تمايز محسوسی در نحوة بیان و جنبه؛ اما تحرير درآمدهوابستگی درباری به رشتة

، یسرت التوسل الی الترسلمرثیةكوتاه مذكور در شود. ایساسی و عاوفی در آنها ديده می

كند و الدين ابراز میچندان تأثیرگذار و عاوفی را در برابر مرگ سلطان جاللو اندوهی نه

كه كه مرثیة زيدری نسوی باآندهنده دارد، دریالیگونه و آگاهیبیشتر كاركردی گزارش

اسر اندوه، ماتم، خشم واعتراض الدين نوشته شده، سرچهارسال پس از مرگ سلطان جالل
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دانست كه  یپادشاه یدر رثا یشصص یاهیرا مرث یدريز یةبتوان مرث ديشا از اين رو، است.

اجبار به اوست.  و از سر یفاتيتشرة از رابط شیبه او، ب سندهينو یو عاوف یتعلق روی

 ريو ن ا ریالواشیاسپهبد ل یبرا یخاقان هیمرث ايسلطان محمود و  یبرا یفرخ ةیكه مرثچنان»

كه  یو ایساس شور رايبه یساب آورد. ز فهیباالتر از یدود وظ یزیچ ديبا یقآن را به 

 یقتییق یايشود، گویم دهيد یمراث نيا تیكه در هر ب یدهد و بار اندوهیم شاعر نشان

 .(31: 9361،ی)امام« است یدرون

یمیرو یجره 628سال  درخوارزمشاه  نيالدمرگ سلطان جاللبنا بر روايت تاريخ،  

را به  المصدورةنفث ،یجره 632ها در پس از گذر سالوفادارانه،  ینسو یدريدهد؛ اما ز

 با. كندیمکتوب م یرا به زبان عرب نيالدجالل رتیس ،یجره 631و در سال  زبان فارسی

طان جاللسل به نسبترا  یدريز ایترامتوان  نگاه توأم با یم المصدورةثفن متن در یتأمل

 يیهااستعاره با نيالدجالل سلطاناز  ات،كرّ به ،اثر نيا درنويسنده مشاهده كرد.  نيالد

 اما كند؛یم ادي ریو ش آفتاب افروز،مردمک چشم اسالم، گوهر شب در،یی اسکندر، چون

با اوتار » ردیگیم خرده زین اتیی اميّدر اواخر ا یسلطان در انجام امور مملکت یسست به

 غافل، او و دادیم او سلطنت درود رود سرود گشته،متشاغل  یاز اووار پادشاه یهمال

 ،ینسو یدري)ز «خبریب او و خواندیم او یجهانبان یةمرث یمثان و مثالث بر یمغان یاغان

 باپادشاه باز كند و  حتیكه لب به نص دهدینم اجازه او نیبلحتمص ةديدولی  .(98: 9389

 یسرباز از كه پادشاه كوآن». خوردیم افسوسبر زوال سلطنت او  ،انبه شجاعت سلط اقرار

عشق را  شهوات ؟یشناخت را یربعون  و ابکار عون، و ابکار از و ینپرداخت یباز یگو به

 .(98-91: 9389زيدری نسوی، ) «یديبرنگز عتا  صهواتبر 

 یفـ   ضـرورت  و جنـگ ور شدن آتـش  شعله دلیل به، تاتار هجوم یاليواو در زيدری

و . »مانـد  یم دور سلطان از و( 29: 9389زيدری نسوی، ) «گرفته ركفسر ب» مرتبه سه ،جان

« ضـرورت بازمانـده  اسـت، بـه   یو منبـع انـواع كـامران    یامـانّ  ةاز درگاه پادشاه كـه سرچشـم  

 از» بـازگردد.  ید آن است كـه بـه درگـاه شـاه    هر بار مترصّ اما .(23 :9389 ،زيدری نسوی)

 از عقـل  چـه  اگـر  و -انصـراف  اجازت یاپیپ -ملتهب افتد، امتیق با قوم ردايد كهآن خوف

  -بـود  فرسـنگ  هـزار  به آن از سعادت هرچند و -اعادت یدستورو  – نمودیم انحراف آن

 تـو  یرو از كـه  بـه  مـرده  تـو  یكـو  در)ع(  اسـت  جشن انبوه به مرگ: گفتیم و جستمیم
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و شـأن   یرمـت فراتر از  یكالم ،سطور نير اد همهنيابا   (.34 :9389 ،زيدری نسوی) «دور

 .  شودینم رانده او زبان بر نيالدجالل یسلطان

تـوان بـه ایساسـات و    ینمـ  زیـ ن ینسـو  یدريز گرياثر د، یمنکبرن نيالدجالل رتیس در

 ینثـر اثـر،    نيـ بـرد. ا  یپـ  نيالـد جـالل  سـلطان او نسبت به  ةعاوف زانیو م سندهينو اتیدرون

 یفیكتاب توص یانيدر صفحات پاد. نويسنده ردا یاز ایساسات شصصفارغ و گونه گزارش

از  یامـا نـه خـال    ،کیزماتيجذاب و كار يیمایو س دهدیم ارائه سلطان رفتار و خو و خلق از

تمام داشـت.   یبود و یلم رتریاز تمامت لشکر دل» :كندیم میترس نيالدخطا از سلطان جالل

 را. عدل ینگفت اریاو جز تبسم نبود. سصن بس ةخند. یندادو دشنام  یغضب نکرد زیهرچبه 

اما چـون زمـان فتـرت بـود،      یدوست داشت تیرع هیو ترف یو بر مردم ثنا گفت یدوست داشت

جـالل  سـلطان  شـدن  كشـته  ذكر ازپس  و( 281:  9384 ،ینسو یدري)ز «شد واقع هاغضب

 ةصـدر  دم دهیسـپ  اگـر  هك یبتیمص بزرگ یزه» كه ديگشایم كوتاه یاهیزبان به مرث ن،يالد

كه اگر ماه منور رو به ناخن بصراشد و بصروشـد، سـزاوار    یانازله شگرف و زند اكچ خارا

 كتـاب  یانيدر سـطورپا  تنهـا  ،(282: 9384زيـدری نسـوی،   ) «بل واجب اسـت افـالك را...  

خـود نسـبت    یو وال یبه دوست سلطان، روح شرامآ یبرا دعا ضمن در ن،يالدجالل رتیس

 سـر  از كه يیدعا به ما جان گردن از را او نعمت یقو  و» .كندیم گذرا یااشارهن به سلطا

 وفـا  و عهـد  نیچنـ  بـر  و نـدازد یب م،یكنـ یهر صبح و شام مـ   ام،ت یوال و باشد اخالص و ود

و توجه  ایترامآثار  نيا یدو هر در .(283: 9384زيدری نسوی، ) «و بنوازد ديفرما مکافات

و  اسـت  مشهود یخوب به یخوارزمشاه خاندان پادشاه نيآخر به نسبت ینسو یدريز خاص

 او بیـان  امـا  ؛ديـ آینم انیم به یسصنبه صرایت،  ،به سلطان سندهينو یقلب یاز عالقه و دوست

 نيـ چنـان سـوزناك و وفادارانـه اسـت كـه ا      نيالـد جـالل  سـلطان  یرثادر  المصدورةنفث در

ای شصصـی تلقـی   توان سوگوارة او را مرثیهای كه میشکند، به گونهو فاصله را میسکوت 

 كرد.

ن رية سـوگ درروانشناسـی، مرایـل و چگـونگی سـوگواری داغديـدگان را در مـاتم        

با اين وصف، اگر كالم مرثیه سرا  برآمـده از انـدوهی    دهد.عزيزترين نزديکانشان نشان می

. بر ايـن  مشاهده كرد را یدگيمرایل داغد یپاردّ توانیم یاز مراث یاریدر بسدرونی باشد، 

 یروانشناسـ  يـة بـا ن ر  مرایل داغديدگی در ايـن مرثیـه   انطبا  زانیم نییتعاساس، بررسی و 
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را نسـبت بـه   زيـدری نسـوی    ةایساس و عاوفـ  یچگونگ تواندیم یعلم یاوهیسوگ، به ش

شـود و  یرونـد محسـوب مـ    کيـ واكنش بـه مـاتم،    كهنيبا اهد. نشان د نيالدسلطان جالل

كـه   یبـ یمرایـل بـا ن ـم وترت    نيـ توجه داشت كه عبور از ا ديبا»، گاه دارد یصصمرایل مش

و بـه نـدرت مـرز     دهـد یم یور تداخل هاآن انیو گاه در م ردیگینمشود، صورتیذكر م

  .(220: 9372 ،معتمدی)« دارد وجود هاآن انیم یواضح

 گانۀ نظریۀ سوگتحلیل مرثیۀ زیدری نسوی براساس مراحل سه-2-3-1

 اجتناب -2-3-1-1

واكـنش  در  خـود را  یرونیو آگاه شدن از واقعه، ت اهرات ب دنیبه محض شنروان انسان 

اولین مریلة واكـنش روانـی سـوگوار پـس از آگـاهی از       .دهدیماتم نشان م کي به یدرون

 عزيـز، دچـار   يـک  مـرگ  خبر شنیدن با اجتناب، فرد مریلة واقعه، مریلة اجتناب است. در

شود. گیجی و كرختی از جمله نمودهايی است كه برای سوگوار اتفـا   می یوناباور شوك

افتد. زيدری نسوی، مرثیة خود را، چهار سـال پـس از مـرگ سـلطان جـالل الـدين مـی        می

نگارد. پس ظاهرَا نبايد بروز ت ـاهرات اولـین آگـاهی را، در مرثیـة او انت ارداشـت. بـا ايـن        

افتـاده باشـد   تواند ت اهرات سوگ به تعويـق دين میالیال، مرثیة او در سوگ سلطان جالل

كه يکی از انواع سوگ در اصول ن ری روانشناسـی اسـت. در سـوگ بـه تعويـق افتـاده يـا        

مشکل در فرايند سوگواری نهفته است. چیزی وجـود دارد كـه مـانع فراينـد     »سوگ پیچیده 

نطبا  خـوب بـا   دهد كه سوگ به سمت جلو و در جهت اشود و اجازه نمیواری میسوگ

در نتیجة عدم یمايت اجتماعی، »اين نوع سوگ   .(906: 9316)وردن، « فقدان به پیش رود

كردن در برابر ديگران يـا ایسـاس اضـمحالل بـر اثـر      عدم تايید اجتماعی، نیاز به قوی جلوه

از آنجا كـه سـوگواری يـک فراينـد      .(974:9316)وردن، «افتدها اتفا  میتعدادی از فقدان

شناسـند،  ماعی است، داغديدگان در شبکة یمايتی متشکل از افرادی كـه متـوفی را مـی   اجت

توانند خود را در فقـدان او تسـلی دهنـد. در نتیجـه، گـذر از داغديـدگی و رسـیدن        بهتر می

بعـد  كنـد. بـا ايـن وصـف،     داغديده به ثبات روانی و پذيرش ماتم رونـد بهتـری را وـی مـی    

و فقـدان يـک شـبکة اجتمـاعی      نيالـد از سـلطان جـالل   زيـدری نسـوی   یو دور يیایجغراف

توانـد  ترين عوامل تـاخیر در گـذر  از داغديـدگی مـی    كننده در هنگام ماتم، از مهمیمايت
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 سحاب نی،. شد محجوب غروب به پس كرد، روشن را تاريک جهان كه بود آفتاب»باشد. 

 سلطنت مجلس شمع. ديدنور در بساط پس گردانید، سیراب را زمین فتنة كه خشکسال بود،

 خفتـة  بصـت . بپژمريـد  پـس  خنديد باز بود، شاهی بستان گل. بسوخت پس بود، برافروخت،

 مسـیح . برآشـفت  پـس  بیارامیـد،  بود، آشفته چرخ. بصفت پس گشت، بیدار اسالم بود، اهل

 كشـید  انتقام چینیان از بود، كیصسرو. رفت افالك به پس گردانید، را زنده مرده جهان بود،

 بـود،  سـلطنت  ديـدة  نـور  ! میجـويم؟  چه تعسّف اين از و! می گويم؟ چه. رفت مغاك در و

  9«غَريباً عَاد وَ غَريباً بَدأ بود اسالم بانی نی نی. بمرد برآورد، پس ایشعله كار آخر چراغ وار

 .(48:  93 89)زيدری نسوی،

فنی و آوردن افعال  استفاده از جمالت كوتاه، برخالف شیوة درازگويی و اوناب نثر      

ای تأنی و آهستگی« شد، بود، برافروخت، بسوخت و بپژمريدكرد، محجوبروشن»ماضی 

دهندة اندوه، كرختی و كه نشانی از پذيرش درآن ديده شود، نشاندارد كه بیش از آن

ناباوری اين یادثه است. زيدری نسوی، با يادآوری روزهای تلخ گذشته، سعی دارد از 

پردازی، در راند، شفايی يابد. در اثنای اين دلالمصدوری كه بر زبان قلم میهرهگذر نفث

شود. چه بسا بارها و بارها اين درد، به خودآگاهش درون خود به دردی جانکاه آگاه می

هجوم برده و او به هر ترفند آن را به تاريکی فراموشی ناخودآگاهش سپرده، اما اينک، از 

چینی كه ناشنوده روايت كند، گريز صدور یکايت كند و سصن دست تیزتاز قلم، كه از

دارد، را به رويارويی با يک زخم درونی وا می المصدورةنفثندارد. مرور خاورات، نويسندة 

به هریال، فرد سوگوار بايد دوباره و دوباره به اين درد بپردازد و » يادآوری يک سوگ.

روشدن با كل ویف ند. اين مرور به معنای روبهرفته را بارها مروركداستان رابطة ازدست

ای كه رفتهایساسات درونی است؛ اندوه، یسرت، دريغ، تلصی، خشم، آرزوهای ازدست

هرگز برآورده نصواهند شد، ایساس گناه و از دست دادن عشق و محبت. آگاهی فزاينده 

د و فرد با آينده، شود كه تجربةگذشته دوباره ساماندهی شواز اين واقعیت درونی سبب می

ها و دستاوردها و امکانات جديدی كه در پیش رو خواهد بود، رو به رو شود، با تمام فقدان

داستان فقدان را بارها و بارها بگويد و در هر بار گفتن افکار و ایساسات جديدی را تجربه 

آن چه كند. اين شیوه بیان مکرر داستان، در نهايت روايتی را خلق خواهد كرد كه از 
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« غیرقابل تحمل، آشفته و بی معنا بوده، معنايی گرچه بسیار دردناك، پديد آورد

 .(23: 9388)ديداران،

 مواجهه  -2-3-1-2

 .كندآغازمی را خود عزيز مرگ واقعیت با سوگوار مواجهه دوم، فرد درمریلة

 و یسرت غم، اعتراض، خشم، درماندگی، ناكامی اضطراب، چون هیجانی هایواكنش

را در مرثیه زيدری  روانی هایواكنش اين بازتاب .كندمی بروز داغديده فرد برای شیدنك

گذرد؛ اما اين الدين میتوان ديد. چهار سال از زمان مرگ سلطان جاللنسوی، به خوبی می

چنان زيدری را رها نکرده است. اندوهی چنان عمیق كه با اندك نسیمی، اندوه درونی هم

از  نه مصیبت اين كه»آورد، چرا ها دوباره سربرمیاز پس خاكستر سالشعله سوزناك آن 

 تن یال شرح. گذارد توان آن یقّ وويل مدت در و عويل بکاء به كه است قبیل آن

 و زاری به كه است، جمله آن از نه یسرت اين كه سر گیريم با رنجور دل و مهجور

او در ع مت اين مصیبت،  .(48: 9389)زيدری نسوی،« داد توان آن داد گرینویه

ماتم  اين در آسمان» كند.گیرد و آنان را نیز با خود همراه میسوگواری وبیعت را شاهد می

 زدگاناندوه رسم به شفق. بسست سر بر خاك مصیبت اين در زمین. است كبود جامه تمام

. استنشسته خاكستر بر رسیدگانمصیبت عادت بر ستاره. است شسته دل خون به رخسار 

 اگر مشکل یادثة اين در ماه. استصاد  است،دريده جامه اگر هائل واقعة اين در صبح

  .(48: 9389)زيدری نسوی، «است یقّ به خراشیده، خون به رخ

كـه اولـین سـطرهای    كاسته باشد؛ چنـان به ظاهر گذر زمان بايد از شدت اين غم درونی 

د؛ امـا بـه ناگـاه نويسـنده بـا انـدوه و خشـمی        دهمرثیه، اندوهی همراه با پذيرش را نمود می

شـود. خشـم    یفقـدان، تجربـه مـ    کيـ خشـم اغلـب پـس از    » شـود. شده مواجه میسركوب

از  یاریبسـ  ةشـ ير نیبازمانـده و همچنـ   یایساسـات بـرا   نيتـر كننـده  یاز گـ  یکـ يتواند یم

د، شـناخته نشـو   تیبـه رسـم   یكـاف  ةباشد. اگر خشم بـه انـداز   یمشکالت در روند سوگوار

که در مرثیة زيدری چنان؛ (21: 9316، )وردن «منجر شود دهیچیپ یسوگوار کيتواند به یم

شـده او چنـان   كشند و ایساسات سركوبهای زيرخاكستر چنان سرمینسوی، ناگهان شعله

گونـه  هـا ايـن  آيند كه خشم فروخوردة خود را از اين واقعـه، پـس از سـال   به جوشش درمی
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 كـه ! روز مهرا سرد و ننهاد سر و بشنید سهمگین خبر اين كه! كوه دال سنگین»كند: فرياد می

 بـه  بـارد  خـون  آب جای به اگر غم اين در سحاب .نايستاد فرو و رسید بدو جانسوز نَعی اين

 شـايد  چـون  مهـر  را آفتاب. رواست سر آرد، بر كف اگر ماتم اين در دريا. است خود جای

)زيـدری  « نسـوخت  دلـش  كـه  گفت، نشايد شفیق را شفق! برافروخت؟ او از بعد كه خواند،

 .(48: 9389نسوی، 

ها، درماندگی خود را در مواجهه با اين ماتم، با خشم و زيدری نسوی، پس از سال 

سطرهای شعرگونه، به یدی از بار  اين دهد.اعتراض به كوه و روز و آفتاب نشان می

های او را در هق گريهصدای هق ایساسی و عاوفی سرشارند كه شايد بتوان با گوش خیال،

 ارتفاع از» كند كه:الدين شنید. اما خود را با چنین سصنانی آرام میفرا  سلطان جالل

 برمدوز كه كیسه مهر مُزيّف عین از. ناپايدارست كه مجوی، برخورداری سپهر خرمن

توسن  .استنکرده رام مرام وفق بر رايضی هی  را فلک تند كرة. است عیار كم جوزايی

 پروردون گردون. استنبرده بیرون سر از بد عادت سعادت صایب هی  را چرخ بدلگام

)زيدری « است نگشته تَبع را تُبَّع هی  جهان جهان. نگذاشته كَسری بی را هی  كسری

 .(41: 9389نسوی، 

است؛ با وفايی دنیا، مرهمی بر زخمی عمیق و سر باز كردهيادآوری ناپايداری و بی

ال، در اين پاره از مرثیه، هنوز خشم نهفته و درماندگی زيدری نسوی بازتاب دارد. او یاين

ثباتی دنیا و عشق به در گرداب درونی میان پذيرش مرگ به عنوان امری محتوم و بی

تواند از اندوه ناشی از اين واقعه تسلی يابد. پس الدين در تالوم است و نمیسلطان جالل

كند و عجز و درماندگی دهد و او را آماو خشم خود میب قرار میاين بار مرگ را مصاو

 ای و انداختی، تیر همه چون فروگذار پیکار مرگ ای» :كندخود را اين گونه ترسیم می

 جعبه بپرداختی، چون باش بیکار روزگار

ــدَّمتَ  ــالرَّزَا خَاتِمَههههةإِذَا قَــ  ايَــ

                                                   

 2«فَقَد عَرَّضتَ سُوقَکَ لِلکَسَادِ      

 (05 :9389 ،زيدری نسوی)                     

كند. فريادی امیدانه فرياد میدواند و نبود او را ناالدين میناگاه قلم را به ذكر ياد جالل

 سد»توان خواست درونی زيدری را به ديدن دوباره سلطان ایساس كرد. كه ازپس آن می
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شیر  بیشة روباه. نی و ییدر شد بسته كفار خیبر در. نی اسکندر و گشتگشاده تاتار جوويأ

: 9389)زيدری نسوی، « گرفت و شیر عَرين نی. ديو بر تصت سلیمان نشست و انگشترين نی

ن ريات سوگ،  خشم و درماندگی در برابر مرگ، یسرت فقدان و ولب ناخودآگاه  .(05

در فقدان هر »كنند: گونه تبیین میی فرايند سوگواری اينالدين را در وسلطان جالل

شصص مهمی، نوعی تمايل به بازگشت، ایساس درماندگی، ایساس ناتوانی در زندگی 

« شودبدون متوفی و سپس تجربه خشم وجود دارد كه با ایساسات اضطرابی همراه می

عی پاسخ بهنجارانه  به نو»تمايل به بازگشت سلطان و یسرت نبود او  .(35: 9316)وردن، 

فقدان است و زمانی كه كاهش يابد، شايد عالمتی یاكی از در یال اتمام بودن سوگواری 

ولب كردن متوفی واكنشی عادی در برابر فقدان »به بیان ديگر  .(32: 9316)وردن،  «باشد

از پس  .(222، 9372)معتمدی، « است و از میان رفتن آن، گاه نشانه پايان عزاداری است

يابد. سطرهای پايانی اين مرثیه، نتیجه بودن آرزويش را درمیاين مطالبه، زيدری نسوی بی

 نشان از پايان مرایل سوگواری است. 

 سازگاری  -2-3-1-3

 دنیای به فرد سوگ، توجه كردنفروكش با .دهدمی رخ سازگاری سوم، مریله در

 امر يک عنوان به را مرگ گوار،سو فرد مریله، اين در درواقع،. گرددبازمی پیرامون

 اندوه و درماندگی روی و گاه از اعتقاد روی از امر، گاه پذيرش اين. پذيردمی محتوم

است كه شصص بتواند بدون درد و اندوه يکی از عاليم تکمیل عزاداری اين» .افتدمی اتفا 

ا از دست ايم و او ربه متوفی فکركند. همیشه در فکركردن به كسی كه دوستش داشته

و فاقدآن فراقی است كه اما  اين نوعی متفاوت از اندوه  ايم، ایساس اندوه وجود دارد؛داده

تواند بدون نمودهای جسمی، زد. اكنون  شصص میزده میپیشتر آتش به دل آدم مصیبت

مانند گرية شديد يا ایساس فشاری بر سینه، متوفی را به خاورآورد. همچنین، سوگواری 

« يابد كه شصص بتواند عواوفش را دوباره معطوف زندگی و زندگان كنديان میزمانی پا

 .(30: 9377)وردن، 

 :گونـه اسـت  الدين خوارزمشاه ايـن و پايان مرثیه زيدری بر سوگ پادشاهی چون جالل 

یـت جـان جهـان    ای، و از جراكه بدين الم كه بدل رسـید، علـم شـماتت برافراختـه    ای آن»

 ای،تصوركرده رایتی
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 أَصلِ الحِسَابِ یإِذا فَکَّرتَ فِ وَ تَعلَمُ كَم خَسِرنَا أَو رَبِحنَا

 3مِنَ الحِجَابِ یُّإِذَا بَرَزَ الصَفِــ مِنهُ عتَیَّضَ یسَتَذكُرُ مَا الَّذِ

های خويش رويم، كه در اين غصة جانگداز )ع( زين پس من و ناله ةبا سر قصّ   

گداز او بر اين اما اندوه جان يابد،مرثیه پايان می (09: 9389)زيدری نسوی، « های درازشب

يابد. زيگموند فرويد، گاه پايان نمیگويد سوگواری هی مصیبت نه. علم روانشناسی نیز می

دانیم پس از دهیم، هرچند كه میما برای آنچه از دست می»گويد: در تبیین اين یقیقت می

پذير دانیم كه تسلیهد نشست، اين را هم میچنین فقدانی، مریله یاد عزاداری فرو خوا

ايم، پیدا نصواهیم كرد. صرف ن ر دادهچه از دستنصواهیم بود و هرگز جانشینی برای آن

از اينکه چه چیزی جای خالی را برای ما پركند و یتی اگر آن جای خالی كامال پر شود، 

 .(37: 9377ردن، )و« رفته، همواره چیز ديگری خواهد بوددر هریال آن از دست
 

 گیرینتیجه-3

زده اسـت كـه در   بازنمود اندوه و غم درونـی فـرد مـاتم    ،مرثیه، در كاركرد یقیقی خود

هـای دربـاری بـه    يابد. بسیاری از سـوگواره سنت شعر و ادب فارسی، رسالتی درباری نیز می

مـا بررسـی   انـد؛ ا سروده شـده  یاز هرگونه غم و اندوه یو خال یفاتيتشر دلیل ماهیت خود،

گیــری ازن ريــة الــدين خوارزمشــاه، بــا بهــرهمرثیــة زيــدری نســوی در رثــای ســلطان جــالل

 دهد كه:روانشناسی سوگ نشان می

تـوان از ت ـاهرات   مرثیه زيدری نسوی در رثای سلطان جالل الـدين خوارزمشـاه را مـی    .9

کار بـه شـمار آورد كـه بـا توجـه بـه قـرائن آشـ         دهیـ چیسوگ پ ايافتاده  قيسوگ به تعو

الدين در هنگامه كشته شـدن او و  تاريصی، به دلیل دوری زيدری نسوی از سلطان جالل

 زدگی روی داده است.  در نتیجة عدم یمايت و تايید اجتماعی در هنگام ماتم

و  جانـات یه ن،يالـد از چهـار سـال از مـرگ سـلطان جـالل      شیبـ  یبا وجود فاصلة زمـان  .2

در  یروانـ  یهـا بـا واكـنش   ،بـه تعويـق افتـاده   يی سراهیمرث نيدر ا ینسویدريعواوف ز

. استفاده از كامال منطبق است هين ر نيا ة اجتناب، مواجهه و سازگاری درگانمرایل سه

 یو آوردن افعـال ماضـ   یو اونـاب نثـر فنـ    يیدرازگـو  وةیجمالت كوتـاه، بـرخالف شـ   
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 كرختی اندوه، در نتیجه «ديشد، بود، برافروخت، بسوخت و بپژمركرد، محجوبروشن»

بـه كـوه و روز و    خشـم  و غم، اعتراض چون هیجانی هایواكنش ، یادثه نيا یو ناباور

فقدان و ولب نـا امیدانـه سـلطان جـالل الـدين در       درماندگی، ناكامی و یسرت آفتاب،

سطرهای میانی مرثیه و در نهايت فروكش كردن سـوگ و پـذيرش آن در پايـان مرثیـه     

 ری است.فرايند سوگوا ةبازنمود سه مریل

 یقیقت نيما را به اتواند می ینسو یدريز یةسوگ در مرث هين ر ةگانهمرایل سانطبا   .3

نگاهی متفاوت و سرشار از  ی در خالل نگارش مرثیة خود،نسویدريكند كه ز رهنمون

گـذر زمـان هـم     كـه وـوری الدين و مـرگ او دارد، بـه  ایساس و عاوفه به سلطان جالل

چنـین نتیجـه    تـوان یرو مـ  نياز ا دهد. نیاز مرگ او را تسک یاشن غم و اندوه نتوانسته، 

، بـا وجـود موقعیـت زيـدری نسـوی و وابسـتگی او بـه دربـار         وارهسوگ نيا گرفت كه

های روانی او نسـبت بـه مـرگ    الدين، تنها بازتاب تألمات درونی و واكنشسلطان جالل

   نعمت خود است.سلطان و ولی
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