
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 92 پاييز و زمستان، 34، شمارة 16سال 

 

  شناسي ماتمزدگي در مرثيه هاي خاقاني روان

  * ) پژوهشي–علمي ( 

  

  دكترعبدالرحيم ثابت                                                                                  

                       ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرماستاديار زبان و ادبي  

  

  چكيده
 به قصد شناخت واكنش هاي مختلـف        ،ماتمزدهپژوهش در مرثيه هاي شاعران      

شناسـانه تلقـي    روان ايشان در مقابل ماتم را مي توان پژوهشي در حوزة نقد روان        

ر مقالة حاضر به طور عمده مرثيه هاي خاقاني شرواني و گـاه مرثيـه هـاي                 د. كرد

 در پرتو يافته هاي روان شناسان و پژوهشگران ،برخي از ديگر شاعران  فارسي زبان

طبق نظر اين پژوهشگران، مـاتم  . حوزة مرگ و ماتم مورد مطالعه قرار گرفته است  

الت هـاي ذهنـي، وضـعيت       موجب بروز واكنش هائي در زمينه هاي احساسات، ح        

واكنش ها در زمينه هاي ياد شده و به .  مي شود ماتمزدهجسماني و رفتاري شخص     

وار در گ در مرثيه هائي كه شـاعران سـو     ،ماتمزدهطور كلي حاالت مختلف شخص      

  .  بازتاب يافته است،مرگ عزيزان خود سروده اند

 كرد كه با توجه     نتيجة كلي حاصل از اين پژوهش را مي توان اين گونه بازگو           

 از جمله مـاتم فرزنـد را تجربـه          ،به اين كه خاقاني شرواني خود ماتم هائي سخت        

 وي  ،ويژه با تأكيد بر اين نكته كه خصوصيات روان شناختي خاصي            و ب   كرده است 

 و نيز با توجه به توان شگفت انگيز او در توصيف  را از ديگر شاعران متمايز مي كند

 هاي رواني و عاطفي ناشي از مـاتمزدگي، مرثيـه هـاي             درخشان حاالت و هيجان   

                                                 
*
  4/2/92:تاريخ پذيرش نهايي مقاله         29/6/91  :تاريخ ارسال مقاله  
  sabet_rahim@yahoo.com                                                          :       نشاني پست الكترونيك نويسنده  
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احـوال و كيفيـت هـاي روانـي و     ،  همچون آئينه اي زالل ،وار شرواني گشاعر سو 

  .  را در خود انعكاس داده استماتمزدهرفتاري انسان 

   .سوگزدگي، مرثيه، مرگ،  خاقاني، ماتم، ماتم: هاي كليديواژه 

  
  مقدمه -1

 ،اندوه بازتاب يافته در شعر فارسي     .  اصلي شعر فارسي است     يكي از مضمون هاي    ،اندوه
. به رنگ هاي گوناگون از جاي جاي دل مردم برجوشيده و در شعر ايشان جاري شده است           
اندوه دوري از يار، غم غربت و هجران از ديار، اندوه شكست، اندوه ناشي از غلبة غفلـت و               

 از جمله جلوه    ، اندوه فراق معشوق ازلي    ،نجامفقر و فريب و آز بر انسان، اندوه تنهايي و سرا          
        همـان گونـه كـه مالحظـه     . هاي مهم اندوه اسـت كـه در شـعر فارسـي  بازتـاب يافتـه اسـت            

.  اندوه جاري در بستر شعر فارسي از كيفيت و جلوه هاي متنوعي برخـوردار اسـت        ،مي شود 
 انـدوهي   ، آن ؛اري هـاي جـان       اندوه ناشي از بـي قـر       ،  است و گاه    "غم نان " گاه   ،اين اندوه 

 كـساني چـون     ،شـاعران مـا   .  اندوهي فرا  زميني و آسـماني         ،است زميني و اين جهاني و اين      
 هر كدام جلوه هايي از انـدوه آدمـي را   ،فرخي و فردوسي، خيام و حافظ و سعدي و مولوي         

  .بازتاب مي دهند
يعي است كه ايـن     طب. يكي از جلوه هاي دردناك اندوه آدمي است        ،اندوه مرگ عزيزان  

از قديم ترين دوره هاي شعر فارسـي تـا   .  بيشتر در مرثيه ها مجال ظهور بيابد   ،گونة  از اندوه   
 سـوگ مرثيـة مانـدگار رودكـي در        .  از شعر همواره مورد توجه بوده است         هكنون، اين گون  
نامة فاخر فرخي در مرگ محمود غزنوي و مرثية سوزناك و مؤثر سعدي             گشهيد بلخي، سو  

 تنها نمونه هايي درخشان از ميراث مرثيه در شعر فارسي به شـمار       ، سعد ابن ابوبكر   سوگ در
اما با وجود اين گونه نمونه هاي فراوان و درخـشان مرثيـه در ادب فارسـي، بيـشتر                   . مي آيند 

مراثـي خاقـاني، چـون حبـسيات مـسعود سـعد، توصـيف هـا و         "منتقدان بر ايـن باورنـد كـه      
 شـأن خاصـي در ادبيـات ايـران دارد و ماننـد آن را           ، هاي فرخي  خمريات منوچهري و تغزل   

  )165 :1355دشتي، . ("درديوان شاعري ديگر نمي توان يافت
در اين مقاله مرثيه و به ويژه مرثيه هاي خاقاني از زاويه اي تازه مـورد بررسـي و مطالعـه                     

  .قرار خواهد گرفت
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   بيان مسئله- 1-1

 فرسـاي   از جملـه انـدوه هـاي روان     ، مـرگ عزيـزان    اندوه تلـخ  ،همان گونه كه گفته شد    
، از عوارض روانـي  پيداست آنان كه در كانون ماتم  كسان خويش ايستاده اند    . آدميان است 

ها بيشترين تأثير را مي پذيرند و حالت هاي روانـي و عـاطفي ويـژه اي را                  و عاطفي مرگ آن   
ت و رفتارهـاي شــخص  پـژوهش و مطالعــه در مـورد احـساسات ، ذهنيــا   . تجربـه مـي كننــد   

ي است كـه مـورد اعتنـا و توجـه روان شناسـان واقـع شـده               ي از جمله حوزه ها    ،مصيبت ديده 
  .است

  دردِ  دل و سـوز سـينة زخمنـاك     ،مرثيه، شعر انسان مصيبت ديده اسـت كـه وي در آن           
 روان  ة از شـعر در امـر مطالعـ        ه اين گونـ   ، از اين روي   ؛خود را در قالب كلمه جاري مي كند       

ايـن دسـته از     .  از بهترين دست مايـه هـاي پژوهـشي بـه شـمار مـي رود                  ، ماتمزدگان شناسي
شعرها همچنين براي تحقيق در زمينة دريافت هاي مختلف انـسان از پديـدة مـرگ و نيـز از                    

  . منابعي در خور توجه قلمداد مي شوند گ،جهت تحقيق در آئين هاي ويژة سو
  ضرورت و اهميت تحقيق- 1-2

ان ما، خاقاني از جمله شـاعران بزرگـي اسـت كـه بـه سـرودن مرثيـه هـاي            در ميان شاعر  
ي نـه هـاي هنـري ، لغـوي و بررسـ           همـان گونـه كـه تحقيـق در زمي         .  نام بردار اسـت      ،پرسوز

 امري ضروري است ، پژوهش در جنبه هاي اجتماعـــي و روان      ،مشخصات سبك شعري او   
او كارساز باشد و به كشف گوشـه     شناختي ميراث هنري وي هم مي تواند در شناخت بيشتر           

 با توجه و اسـتناد بـه مرثيـه هـاي     ،در اين پژوهـش. ي تازه از شعر و سرشت او منجر شود      يها
وي  و ضمن گوشه چشمي به مرثيه ها و اشعار برخي از ديگر گويندگان پارسـي زبـان ، بـه                      

   .زدگـان خواهيم پرداخت بررسي و كاوش در ويژگي هاي رواني و رفتاري ماتم
      پيشينة تحقيق-1-3

 به لحاظ شناخت و تحليل مسايل عاطفي و ،ويژه مرثيه هاي خاقانيمرثيه هاي فارسي ب
 با توجه به وسعت و غناي اين است ورواني ماتمزدگان درخور پژوهش و مطالعة اساسي 

       رو ه  از شعر، در اين زمينه با نبود و يا كمبود پژوهش هاي اساسي و استوار روبهگون
 توسط ،البته مرثيه هاي خاقاني در كنار حبسيات ، مدايح و ديگر جلوه هاي شعر وي. هستيم

 شرح ،شرح نويسان مورد شرح و توضيح قرار گرفته است اما در اين گونه گزارش ها 
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نويسان بيشتر به حل دشواري هاي لغوي و گره گشايي از ابيات دشوار و پر پيچ و خم و 
شناختي مرثيه هاي  در تحليل محتواي عاطفي و روان. توجه داشته اندتوضيح نكات بالغي 

زدگي، پژوهشي مستقل به نظر  خاقاني و بيان و توضيح  آسيب هاي رواني ناشي از ماتم
  .                                                                 نگارنده  نرسيده است

  بحث -2

  مرثيه هاي خاقاني -2-1

. اقاني در زندگي خود شاهد مرگ شماري از عزيزان و نزديكان خويش بـوده اسـت        خ
 از نظر اشتمال بر مراثي عالي و محكم ، يكي از غني تـرين ديـوان              " ديوان او  ،به همين سبب  

قسمت عمده اي از اين سروده ها را مرثيه هاي خـانوادگي تـشكيل              . هاي شعر فارسي است     
اشعار در ديـوان خاقـاني  را بايـد در ماجراهـاي گونـاگون               علت كثرت اين گونه     . مي دهد   

   )250: 1369امامي ، (".زندگي و روح آزرده و بسيار حساس او جستجو كرد
 وابستگان نزديك خويش مرثيه هاي سـوز انگيـز پرداختـه ،             سوگاو عالوه بر اينكه در      

در . ته اسـت     سياسي و مذهبي روزگار ساخ     ة شخصيت هاي برجست   گمرثيه هائي نيز در سو    
 مجـروح  ، نزديـك و جـان او از زخـم حادثـه    ، شاعر به كانون مـصيبت ،اين دسته از مرثيه ها  

 ؛ پذيرفتني است اگر سخن او در اين مرثيه ها چندان درد خيز و سـوز انگيـز نباشـد                      و نيست
به عنـوان  ؛گاه مرثيه هاي تأثير گذار نيـز ديـده مـي شـود    ،هر چند در ميان اين گونه مرثيه ها     

ن  امام محمد يحيـي ، عـالم بـزرگ و از شـاگردا             سوگ مي توان به مرثيه هاي او در         ،مونه  ن
       ،يعنـي پيداسـت كـه دسـتة نخـست از مرثيـه هـاي خاقـاني            .امام محمـد غزالـي، اشـاره كـرد        

.  براي پژوهش حاضر از اهميت و مناسـبت بيـشتري برخـوردار اسـت              ،مرثيه هاي خانوادگي  
ه سبب اينكه گزارش هاي مستند و بي واسطه اي از احوال و عواطف               ب ،اين دسته از مرثيه ها    

زدگـان در    به شمار مي روند ، مي توانند به لحاظ مطالعة روان شناختي ماتم        ماتمزدهشخص  
  .كاوانه مورد توجه و استناد قرار گيرند شناسانه و روان پژوهش هاي روان

   واكنش ماتم      -2-2

به طور كلي در برابر هر      ":در بارة واكنش ماتم مي نويسد       دكتر معتمدي ، روان شناس ،       
 موجـب بـروز     ، ماتمي وجود دارد و از دست دادن هر چيزي كه مورد عالقـه اسـت               ،فقداني

موضوع مورد عالقـه مـي توانـد شـامل افـراد ، اشـياء ، پـول ، روابـط و حتـي              . ماتم مي شود  
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 به فرآيند و يـا بـه عبـارت    ،صاصيتصورات ذهني با ارزش باشد اما واكنش ماتم به طور اخت    
اين . به فراگشتي اطالق مي شود كه پس از فقدان فردي مورد عالقه به وجود مي آيد                 ،ديگر

 شامل دامنة وسيعي از احساس ها ، تجربه هاي جـسماني ، رفتارهـا و حالـت هـاي               ،فراگشت
  )249  :1390معتمدي ، ( ". واكنش ماتم را تشكيل مي دهند ،ذهني است كه در مجموع

 داراي رنگ هـاي متفـاوتي اسـت ،       ، با توجه به تنوع فرهنگ ها      سوگچه آيين هاي    گر
    انسان ها در مقابل مرگ عزيزان واكنش هـاي عـاطفي كـم و بـيش يكـساني از خـود بـروز                       

 طيـف گـسترده اي از واكـنش هـاي عـاطفي ،             ،مردن يكي از اعـضاي خـانواده      ". مي دهند   
س گنـاه ، خـشم ، اضـطراب ، نـاايمني ، نابـاوري ، اخـتالل        رفتاري و شناختي ، ماننـد احـسا       

  ) 247:همان   ( ".خواب و اشتها و مشكالت اجتماعي را در ساير اعضا ايجاد مي كند
تظاهرات واكنش ماتم را در چهار گروه احساسات ، احـساس هـاي جـسماني ، حـاالت             

 خـود گونـه هـاي    ،گانـه هركدام از اين گـروه هـاي چهار  . ذهني و رفتارها بررسي كرده اند   
 واكـنش هـائي ماننـد غـم ، خـشم ،      ،گروه احساسات. مختلفي از واكنش را در بر مي گيرد      

 ، بـه لحـاظ جـسمي   مـاتمزده شـخص   . احساس گناه ، اضطراب وتنهائي را شـامل مـي شـود             
عوارضي چون ضعف عضالت ، فقـدان نيـرو ، خـشكي دهـان و احـساس فـشار در سـينه را                 

اوري ، گيجي ، احساس حضور متوفي و توهم شنيدن صداي او و پنـدار          ناب.  تجربه مي كند    
اختالل در خـواب و اشـتها ،   .  از جمله حاالت ذهني شخص مصيبت زده است      ،ديدار با وي  

رؤياهاي مربوط به متوفي ، گريستن و آه كشيدن و انزوا طلبي نيـز در شـمار واكـنش هـائي                     
ــار شــخص   در ) 250- 255 :همــان . ك .ر(د  مــشاهده مــي شــومــاتمزدهاســت كــه در رفت

ويژه با توجه به مرثيه هاي خاقاني  بـه  وار و بسوگسطرهاي زير با توجه به مرثيه هاي شاعران   
  . بررسي برخي از اين واكنش ها مي پردازيم

  حساسات  -2-3

يكـي از  ،خـشم  . احساس خشم غالباً پس از وقوع فقدان به وجود مي آيـد       ". خشم   -2-3
 احـساساتي اسـت كـه بازمانـده تجربـه مـي كنـد و سـر چـشمة بـسياري از                    گيج كننده ترين  

سـمت و سـوي     ) 251،250 :1390معتمـدي،  (" .مشكالت بعدي در رونـد ماتمـداري اسـت        
خـشم بازمانـدگان ممكـن اسـت متوجـه مـا ،             .  متفـاوت اسـت      ماتمزدههجوم خشم شخص    

ديدگان اسـت   ه داغ كمك بزرگي ب،تحمل اين خشم. متوفي ، خدا ، يا هركس ديگر باشد    
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خاقـاني  .  گاه متوجه فلك و روزگـار اسـت          ،اين خشم ) 180 :1379كوبلر راس ،  . ك  . ر. (
 سـقف فلـك   ، بـا خـروش خـويش    كه ، از ياران مي خواهد     "رشيد"در مرگ فرزند خود ،      
  :                 حيله گر را فرو ريزند 

... نبر اين فـلك شـعــوذه گــر بگـشاييد        بــه وفــاي دل مــن نــالــه بـر آريد چنانك      چـ             
  ر بگشائيدـــــلي بــه تـبــانـة نيــبـام خمـخـل فـلـك ار بتـوانـيــــد     دل كبود است چو ني

ــاني ،                                                                            (                                                                                                          )                               158 :1368 خاقـــــــــــــــ
 قرباني شور   ، عزيز در گذشته   ، گاه متوجه كساني است كه به پندار او        ،ماتمزدهخشم شخص   

 ،اعر خشم خاقاني متوجه مردمي است كه به بـاور شـ           ،در بيت زير  . چشمي ايشان شده است     
  :چشم بد ايشان رشيد را به كام مرگ فرو كشانده است 

  مـردم چـشــم مـرا چـشـم بـد مردم كـشـت      پس به مردم به چه دل چشم دگر باز كنم
        ) 544 :همان                                                                                                 (

  :وار خويش زمزمه مي كند سوگاي همسر خود نيز خطاب به جان در عز
  چـشـم بــد مــردمـت رسيد كه نـاگاه         مـــردم چـشم تو از كنــار تــو گــم شـــــد

  )770همان،                                                                                             (
رابطـة پزشـك واطرافيـان    . زدگان بوده انـد    از دير باز در معرض خشم ماتم پزشكان نيز 

اطرافيان بيمار تا زمـاني كـه اميـد    .  رابطه اي پر فراز و فرود است،بيمار در طول مدت درمان  
پس از ناكامي در سير معالجـه  .  با پزشك رابطه اي دوستانه دارند ،به تأثير معالجه باقي است  

 ممكن است جاي خود را بـه خـشم بدهـد          ،رافيان وي نسبت به پزشك    و مرگ بيمار، مهراط   
.                                                                                   داوري هاي خشماگيني در مورد ميزان مهارت او ابراز شود ،و از سوي ايشان

ايـن دو مرحلـه از رابطـه ،  بـه             ، فرزنـدش  سـروده     سـوگ در مرثيه هائي كه خاقاني در       
بيمـارنوازاني مـسيحا    " مراقبان و پرستارانِ بيمـار را        ،او در مرحله اي   . خوبي نمود يافته است     

بـه طبابـت و     ،   به طور كلي در اين مرحله      و مي خواند و جانب ايشان را نگاه مي دارد           "نفس
  :مداوا و طبيبان و معالجان اميدوار و خوشبين است 

  حاضر آريد و بهـا بـدرة زر بـازدهيـدكابـل راسـت                    داروكدة هر عقاقير كه
  خواب بيمار پرستان به سهر باز دهيـد    هديه پارنج طبيبان به ميانجي بنهيــد                 

  )163 :همان  (                                                                                          
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وي .  آتش خشم شاعر شعله ورمي شـود      ،اما هنگامي كه واقعة مرگ رشيد رخ مي دهد        
كه براي درمان فرزند هر دري را كوبيده  و همه را از طبيب گرفته تا فال بين و رمـال و دعـا         

 درهـا را بـر روي خـود بـسته و در مـرگ را        ةنويس بر بالين او حاضر كرده ، اكنون كه همـ          
         فرزند گشاده مـي بينـد ، همـة مـدعيان طبابـت و شـفا بخـشي را بـه تازيانـة خـشم                        روياروي

مي نوازد و ايشان را بي كفايت ، آشفته رأي ، حيلـت سـاز، دروغ پـرداز و شـعبده بـاز مـي                          
د        همـه را نـسخه بدريـد و بـه سـر بـاز دهيـد                           ن ا اين طبيبان غلط بين همه محتاالن     : خواند

ـد        هـم بـدان آسـي آسـيمه نظـر بـاز دهيـ       رد             ــــ فرح كه جـوي فعـل نك      نوش دارو و م   
  ...هم به كذاب سطرالب نگر باز دهيـــد        ت  ــداشـــام بقا كاصل نـنسخة طالع و احك

  )164  :همان                                                                                            ( 
 دختر خردسال خـويش پرداختـه اسـت ،          سوگ  استاد  فروزانفر نيز در مرثيه اي كه در          

  :پزشكان معالج وي را به مداواي غلط  متهم مي كند
  صعب كــــاري فتاد و هيچ پزشك                   بندانست چــــاره كـــار تـــــو را... 

                دل رنجور بي قـــــرار تـــــــو را  رنجـــــه كردند از عــــــــالج خطا     
  سوزش سينــــــة فكار تـــــــو را  وز دواي مـــــــــــزور افزودنــــــــد                 

  )95 :1368 فروزانفر، (                                                                                       
، احـساس گنـاه     مـاتمزده  يكي از واكنش هاي احساسي شـخص         . احساس گناه  -2-3-2

، روانكـاو و پژوهـشگر آمريكـائي، ضـمن     (Ernest Hartmann)ارنست هارتمن . است
وقتي همرزم فـردي كـشته مـي شـد، در واقـع      ... ": تحليل روحية سربازان جنگي مي نويسد      

خود او كشته شـده اسـت يـا همـرزم     فرد مطمئن نبود كه آيا . بخشي از خود آن فرد مي مرد    
 سربازي كه سالم مي ماند ، اغلب احساس مي كرد كـه    ، افزون بر آن   .اوست كه مرده است     

احساس گناه فـرد    "اين پديده اي است كه      .  نه دوست همرزم او      ،بايد خود او كشته مي شد     
 ب ديتـز  بـا ). 223 :1380هـارتمن ،  . ( " ناميده شـده اسـت  (Survivor Guilt)  "بازمانده

(Bob Deits)،     پژوهشگر سرشناس در حوزة مطالعات مربوط بـه مـرگ و مـاتم ، هـم در 
 ضربه اي است كه از طرف شخص رفته بـه شـخص بازمانـده              ، تقصير ":اين مورد مي گويد     

 فقـدان   ،له براي بازماندگان  ان را گناهكار مي دانيم و اين مسئ        خودم ،با تقصير . وارد مي شود  
گـر  ) 66 :1388 ديتـز ،     (".اسـت   ] فقدان هاي تدريجي    [ تر از نوع دوم   هاي ناگهاني شديد    
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رخدادها يا موارد غفلت خيالي و واقعـي        "گاه به سبب    ،چه احساس گناه و سرزنش خويش       
 بـدون ايـن    مـاتمزده ، بسا كه شخص ) 251 :1390 معتمدي ، ("در طول مردن متوفي است

تهم به كوتاهي كند ، تنها به خـاطر نفـس        كه خود را در امر پرستاري از شخص در گذشته م          
ايـن   .  احساس گناه مـي كنـد و خـود را درخـور نكـوهش مـي دانـد       ،زنده ماندن پس از او

 ، فرزند جوان خويش سروده اسـت سوگي كه فردوسي در  ياحساس را مي توان در بيت ها      
  : باز يافت 

  !ن تني بي روان مرا بـــود نوبت برفت آن جـوان                  ز دردش منم چو
  )167  :  8،  ج 1388فردوسي ،                                                                 ( 

خاقاني نيز اندوهناك از مرگ رشيد، نسبت به زنـده بـودن خـود پـس از مـرگ فرزنـد                     
  :جوان ، احساس شگفتي و شرم مي كند

  كĤرزو بد كه دوات تو به زر در گيرم؟         تو گيرم در زر      اين منم زنده كه تابوت 
  )544 :1368 خاقاني ،                                                                               (

وي بـاور دارد كـه   . اين احساس در مرگ عمو زادة دانشور شاعر نيز دامنگير او مي شود  
  : احساس گناه مي كند، هم از اين رويوحيدالدين را درد فراق او كشته است و

  ني ني آن فرزانه را داغ فراقــــم كشت و بس    گر به عالم داد بودي من به خون مأخوذمي
  )443 :همان                                                                                              (

شت به زندگي عادي نيز احساس گناه مـي كنـد و       دار از تصور انديشة بازگ     شخص ماتم 
 ، به عنـوان نمونـه    ؛ نشانة وفاداري به شخص در گذشته است       ،مي پندارد استمرار حالت ماتم      

مي توان به حاالت عاطفي و رواني كساني اشاره كـرد كـه پـس از مـرگ همـسر خـود ، بـا               
ايـن  . پرهيز مـي كننـد  انديشة گزينش همسر ديگر و ادامة زندگي معمول رويارويي و از آن    

  : همسر خويش سروده منعكس است سوگاحساس نيز در مرثيه هايي كه خاقاني در 
  گفتي كه يار نو طلبي و دگر كنــــــي             حاشا كه جانم آن طلبد يا مــن آن كنـم

  وامق چه كرد از انده عذرا ، من آن كنـمشد و انده به من گذاشت          انده گسار من 
  )789 :همان                                                                                         ( 

احساس رنج از لحظه هاي بيمـاري شـخص درگذشـته و يـادآوري              . يادهاي تلخ    -2-3
 مـاتمزده موقعيت هاي دشوار روزهاي سخت بيماري وي، از جملـه احـساس هـاي شـخص                 
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رهاي تلـخ مربـوط بـه روزهـاي سـخت بيمـاريِ نـازنين سـفر كـرده،                   يادآوري تـصوي  . است
اين احساس تلخ  نيز در مرثيه هاي شاعران داغـدار           . احساس مشترك همة داغديدگان است    

عبدالحسين عباس الحلي ، منتقد معاصر عـرب، در بـر رسـي مرثيـه هـاي                . بازتاب يافته است  
مي گويد كه ايشان صحنه هـاي  ،  دهعربي ضمن بيان احوال عاطفي و رواني شاعران پسر مر

از ايـن   در مرثيـه هـاي خـود     واپسين زندگي شخص درگذشته را هرگز از يـاد نمـي برنـد و             
 تـصوير   ،لحظه هاي هول انگيز و نيز ازحال زار ونزار و رخسار پريـده رنـگ بيمـار محتـضر                  

  )41 :2008الحلي ،. (هاي دقيق و درخشان به دست مي دهند 
 بر مي آيد كه يادهاي تلخ موجب مي شده تا زخم هاي نهـان جـان     از مرثيه هاي خاقاني   

 سـروده  " پـا بـه مـرگ    "بيت هاي زير كه از زبان فرزندِ        . همواره تازه وخون افشان بماند       او
شده گوياي اين است كه تصوير روزهاي پاياني زندگي رشيد همـواره مايـة رنـج و شـكنج                   

زند را مي بيندكه بـا چـشماني بـي فـروغ ،      سيماي نحيف  فر،وي در اين تصوير   . ست  اشاعر
  :كف خونين بر لب ، تبدار و تشنه كام  در بستر مرگ اوفتاده 

چون ني و عــود سر انگشت بخائيد /  تنم از آتش تب سوخته چون عود و ني است  
به گالب آن خوي وكف چند / خوي به پيشاني و كف بر دهنم بس خطر است... همه

  زدائـيد همه
  ز آن شما زهر كش جــام بالئيــد همـــه/   به فواق آمده خـون در دهنــــم  چون صراحي

  )407و 408 :1368خاقاني ،                                                                        (
گاه به همراه اين احساس ، تصوير شخص در گذشته در شب نخست از خاك سپاري و                 

 را رها نمي كنـد و  ماتمزدهاز جمله تصورات درد انگيزي است كه شخص        ،تصور تنهائي او  
 سـوگ  اين احساس در بيت هـاي زيـر ، از مرثيـه اي كـه خاقـاني در         ؛او را گريان مي دارد      

  : سروده ، بازتاب يافته است "فخرالدين منوچهر شروانشاه"
  ملكـان چـون گذاشتــيما را خبر ده از شـب اول كـه زيـر خـاك       شب با سياست .... 

  نه گنج نطـق داشتـــي آن روز وقــت نــزع         مهر سكوت زيـر زبـان چـون گـذاشتي ؟
  )531 :1368 خاقاني ،                                                                               (

ائي و بي پناهي و طلب  احساس درماندگي و عجز ، حس تنه،عالوه بر آنچه گفته شد
  از ديگر واكنش هاي معمول ماتم،كردن متوفي و جستجو براي يافتن عزيز در گذشته
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اين واكنش ها نيز در مرثيه هاي خاقاني بازتاب يافته است كه براي اختصار از . زدگان است
   . توضيح بيشتر و ذكر شواهد صرف نظر مي شود 

   حالت هاي ذهني -2-4

      بـه شـمار     مـاتمزده يكـي از حالـت هـاي ذهنـي شـخص            ،نكار و ناباوري     ا . انكار -2-4-1
 واكنش متقابل در برابر هر شوك روحي يا ضربة عاطفي و يكـي از شـايع                 ، انكار " .مي آيد 

ترين و بنيادي ترين ترفندهاي مقابله اي است كه به فرد فرصت مي دهد كه الاقـل بـه طـور                     
  )32 :1390مدي ، معت .( " از درد و تشويش بگريزد،موقت

 را مـي تـوان در شـاهنامه فردوسـي و در داسـتان ضـحاك                 " انكـار  "يكي از نمونه هاي     
از دست دادن تاج و تخت براي هر قدرتمداري فقداني دردناك به شمار مـي آيـد و                  . يافت

گو بـا كـارگزار    وضحاك نيز در گفت. نخستين واكنش در برابر هر فقدان ، انكار آن است       
 بر سـر آن اسـت تـا ضـمن فروكاسـتن واقعـةپيروزي فريـدون تـا حـد                     ، " كندرو "،خويش  

 او را ميهمـان     ، از همين روي   ؛رويدادي بي اهميت و معمول ، به تحريف و انكار آن بپردازد           
 نـه تنهـا     ،وانمود مي كند و چنـين فـرا مـي نمايدكـه از حـضور ايـن ميهمـان در كـاخ خـود                       

فردوسـي ،  . ك.ر.(ويش نيـز مـي دانـد    اندوهگين نيست بلكه اين امـر را موجـب شـادي خـ     
   )79 و 80 : 1 ،ج1388
 بـه   ، نخستين حالتي است كه پـس از شـنيدن خبـر مـرگ بـه وجـود مـي آيـد                     ،ناباوري"

). 253معتمـدي ، انـسان و مـرگ ،        .( "خصوص اگر مرگ به طـور ناگهـاني رخ داده باشـد           
ه ايـن نابـاوري    بـ ،مسعود سعد سلمان در مرثيه اي كه در مـرگ يكـي از دوسـتانش سـروده             

  :اشاره مي كند
                    گوشم اول كه اين خبر بشنود                به روانت كه استوار نداشــت                    

  )113 :1369  به نقل از  امامي، 63 :1388 مسعود سعد، (
 خـود   فرزند خود سروده  ، نابـاوري سوگكمال الدين اسماعيل  ضمن مرثيه اي كه در        

شـاعر داغـدار در بيـت هـاي     . را از مرگ وي ابـراز و واقعيـت مـرگ او را انكـار مـي كنـد                
 بر اين پنـدار دل خـوش مـي دارد كـه مگـر فرزنـد       ، ضمن انكار مرگ فرزند    ،نخستين مرثيه 

نازنين از نازكي اسب نرم ترك مي راند و هم از اين روي گر چه لختي ديرترك از يـاران ،     
  : باز خواهد گشتباري سرانجام از سفر
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  همرهان نازنينم از سفــــر باز آمدنــــــد            بد گمانم تا چرا  بي آن پسر باز آمدنـــــد
ـــد ــها زودتر باز آمدنـ خويش        گفتم آيا از چه اينچون نديدم در ميان كاروان معشوق

ن از رهي ديگر مگر باز آمدند او مگر از نازكي آهسته تـــر مي راند اسب         يا خود ايشا
  )317  :1369 به نقل از امامي ،429 :1348 كمال الدين اسماعيل ، (

انكار واقعيت مرگ متوفي بـه صـورت هـاي گونـاگون و گـاه در شـكل هـاي پنهـان و                       
 ممكـن اسـت در نحـوة رفتـار       ،يك صورت از صـورت هـاي انكـار        . پوشيده ظهور مي كند   

 بازمانـده بـه نگهـداري    ،گـاه . رگذشته جلـوه گـر شـود    با متعلقات شخص د  ماتمزدهشخص  
در دل . خوانده اند"موميايي كردن " حالتي كه آن را      ؛وسايل مربوط به درگذشته مي پردازد     

 از نگهــداري  وســايل شــخص مــاتمزدهغــرض فــرد .  معنــي انكــار نهفتــه اســت،ايــن رفتــار
در ايـن  . فاده قرار دهدها را مورد است ، دوباره آن   آن است كه وي پس از بازگشت       ،درگذشته

 اغلـب اتـاق او را    ،مورد مي توان به رفتار والديني اشاره كرد كه پس از مرگ كودك خود             
  )257: 1390معتمدي ،. ك.ر. (به همان شكل قبل از مرگ باقي مي گذارند

در ايـن  .  در مقابل واقعة فقـدان،  عكـس ايـن حالـت اسـت           ماتمزدهگاه واكنش شخص    
 دور مي ريزد كه حالتي عكـس  ،متعلق به متوفي را كه يادآور اوست  بازمانده وسايل    ،حالت

 از خـود در برابـر       ،گـويي بازمانـده  بـا دور كـردن ايـن اشـيا             . حالت موميـايي كـردن اسـت      
بازتـاب  ايـن واكـنش را         )257 :همـان   .ك.ر. ( رويارويي با واقعيت فقدان حمايت مي كند      

ن بـردن متعلقـات درگذشـته بـه صـورت          از بـي  .  باز يافت  سوگمي توان در آئين هاي كهن       
 اگـر متـوفي در     ":  از دير باز متداول بوده است      ،سوگ در شمار ديگر آئين هاي       ،يك آئين 

 ،جواني مي مرد و يا درد او براي بازماندگان بسيار جانكـاه بـود ، آن چـه بـدو تعلـق داشـت          
 فريـدون در عـزاي      ، چنان كه در شـاهنامه     ؛اين رسم نيز سابقه اي ديرينه دارد      . ويران مي شد  

 دور عالوه بر اين، ).33  :1369امامي ،. ("باغ و سراي خود را به آتش كشيد    ،   ايرج   ،پسرش
زدگـان نيـز    مي تواند جلـوه اي از خـشم مـاتم     ريختن و يا انهدام وسايل شخصي در گذشته       

  .باشد
     بـه اجـراي ايـن آئـين اشـاره       ،   رشـيد سـروده اسـت        سوگخاقاني در مرثيه هائي كه در       

 از جملـه  ،چه متعلق به آن فرزند فرزانـه اسـت  اين مرثيه ها مي خوانيم كه هر آندر  . مي كند   
  :وار او سوخته يا شكسته مي شود سوگ به دست مام و باب ،قلم كتاب و لوح و دوات و
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  مادر ار شد قلم و لوح و دواتش بشكســـت          خون بگرييد چو بر هر سه نظر بگشاييــد
    ديدة بينش اين حال ضرر بگشاييــــــــد  و دواوين و كتب سوختـــه ام         من رساالت

  )161 :1368خاقاني ،                                                                                    (
 اين است كه براي بستگان نزديك فرصتي فـراهم كننـد            ،سوگيكي از آئين هاي ويژة      

 .بتوانند ضمن واپسين ديدار خود از شخص درگذشته ، او را براي هميـشه بـدرود گوينـد                 تا  
 از مرحلـة انكـار و     مـاتمزده  اين باشـد كـه گـذار         ،بسا كه حكمت نهفته در آئين مورد بحث       

  . جهت پذيرش واقعيت مرگ فراهم شود،ناباوري زودتر انجام يابد و زمينه
زدگان پژوهش مي كننـد نيـز        ي و رواني ماتم   روان شناساني كه در مورد احواالت عاطف      

 مـي شـود و راه تحمـل    ماتمزده ديدار با جسد متوفي ، موجب تسكين شخص  كه باور دارند 
  )28 :1388ديتز ،. ك.ر. (فقدان را هموار مي سازد

در داستان رستم و اسفنديار مي خوانيم كه چون تابوت اسـفنديار بـه دربـار پـدر رسـيد،              
در ميانـة مـوج مويـه وسـيل سرشـك، زنـان داغ       . يوان و كاخ پيچيـد واران در اسوگخروش  

ديده از پشوتن، برادركهتر اسفنديار، مي خواهندكه در تابوت بگشايد تا ايشان واپسين نگـاه        
  )427  : 5 ج ،1388فردوسي ،. ك.ر.(را به تن خونين پهلوان نامدار بيفكنند 

 از  ،خاقاني نيز در موارد چندي    . ه است  بارها به اين آئين اشاره شد      ،در مرثيه هاي فارسي   
 در تـابوت رشـيد   ، از ياران خويش مي خواهد تا براي واپسين ديدار         ،جمله در بيت هاي زير    

  :بگشايند و كفن از روي او به يك سو زنند 
  اين توانيد كه مادر به فراق پسر اســــــــت          پيش مادر سر تابوت پسر بگــــشاييــد

   حسرت روي پسر اســـــت         كفن از روي پسر پيش پدر بگــشاييـــدپدر سوخته در
  )162  :1368خاقاني ،                                                                            (

   رفتارهاي جسماني  -2-5
 اسـتناد   مي توانيم به مرثيه ايماتمزدهبراي اشاره به برخي احساس هاي جسماني شخص     

با توجه به جايگاه ويژه اي كه عمو      .  عموي خويش سروده است      سوگكنيم كه خاقاني در     
 از جملـه    ، آن دانشي مرد مهربان    سوگدر خلوتگاه دل شاعر داشته است ، مرثيه هاي او در            

در يكـي از ايـن مرثيـه هـا ، او           . مرثيه هاي پر احساس و تأثير گذار خاقاني به شمار مي آيد             
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ي چـون بيمـاري ،   ي احساس هاي جسماني خـود را بـر مـي شـمرد و بـه عارضـه هـا          برخي از 
  :  حرارت تن و تب و لرز و عرق بر آوردن كه دامنگير وي شده است ، اشاره مي كند 

  ...گرمست دمـم چـون نفـس كـورة آهــن       تنــگسـت دلــم چـون دهــن كوزة سيماب
         گــه در عرقـم غرقـه و گـه در تبـم از تــاببيمارم و چون گل كه نـهي در دم كـوره 

  )                                       56 و 57  :1368خاقاني،همان ،(                                                                                
  .  رفتارها-2-6

 از واكـنش هـايي اسـت كـه در           يكـي ، وازدگي اجتماعي    . وازدگي اجتماعي  -2-6-1
 تمايل به كناره گيري از ساير افراد و يا برخـي            ".   قابل تشخيص است   ماتمزدهرفتار شخص   

يـز و گريـز از      پره) 254   :1390معتمـدي ،  .( واران ديده مـي شـود     سوگ در ميان    "فعاليت ها 
ايـن   از ديگـر جلـوه هـاي    ،چه نشان بازگشت به زندگي معمول باشـد       خور و خواب و هر آن     

 ضمن بروز رفتارهاي انزواطلبانه و ابـراز   ماتمزده،شخص . وازدگي و انفعال به شمار مي رود    
.  بيزاري  نسبت به انجام امور معمول ، بـراي خـود نهايـت درد و سـوز و گـداز را مـي طلبـد               

   وار و تأمـل در  سـوگ  ضـمن بررسـي حـاالت عـاطفي و روانـي شـاعران            ،عبدالحسين الحلـي  
 مي نويسدكه   ،ن، در مورد حاالت عاطفي و رواني شاعران پسر از دست داده           مرثيه هاي ايشا  

 ، استمرار اشك و آه را نشان وفـاداراي بـه شـخص        گآنها ضمن اصرار بر تداوم حالت سو      
 را عالمـت جفـا بـه وي و          سوگدرگذشته و پاس داشتِ خاطرة او مي دانند و ترك حالت            

  )18 : 2008الحلي،. (فراموش كردن او تلقي مي كنند
وار را مي بينيم كه از مردمان كران گزيـده اسـت و همـة               سوگ خاقاني   ،در بيت هاي زير   

  :درها به روي خويش بسته است و تلخ و اندوهناك در غار غم به شيون نشسته 
  هفت در بستم بر خلق و اگر آه كنــــــم          هفت پرده كه فلك راست زبر باز كنـــــم

   بد مردم كشــت            پس به مردم به چه دل چشم دگر باز كنـممردم چشم مـــرا چشم
  )544   :1368خاقاني ،                                                                                  (

     ي جاودانـه مـي طلبـد ، چـشمة اشـك خـود را تـا هميـشه جوشـان            سوگاو براي خويش    
  : پيوسته سيماي لرزان رشيد را به تماشا بنشيند،مي خواهد تا در آن

  ...در فراق تو از اين سوخته تر باد پـــــــدر           بي چراغ رخ تو تيره بصر باد پــــــدر
  زآنكه چون تو دگري ني و نبيند دگرت            هر زمان نامـــــزد درد  دگر باد پــــدر
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   )545 و 546 :همان                                                  (                                 
 واكـنش  ،داري بـه بـاور روان شناسـان، مـاتم        .  روي برتافتن از انـدرز گويـان       -2-6

ممكن است به پديدار شـدن عـوارض   ،طبيعي روان است و جلوگيري از اين واكنش طبيعي          
 ضروري ،ناخت، احساس و ابراز درد ماتم     ش":  دار منجر شود   ويرانگر در روان شخص ماتم    
 اين درد در جامة نشانه هـا و رفتارهـاي انحرافـي ظـاهر خواهـد                 ،است و در غير اين صورت     

دار  گرچـه حمايـت هـاي عـاطفي اطرافيـان از شـخص مـاتم              ) 257  :1390معتمدي ،  (".شد
واطـف   اين حمايت هـا نبايـد بـه معنـي جلـوگيري از بـروز ع           ،ضرورتي انكار ناشدني است     

دار  ممكن است شخص مـاتم ،ضرورت طبيعي و غريزي اين عواطف  . طبيعي وي تلقي شود   
را به واكنش در مقابل كساني برانگيزد كه مانع بروز عواطف وي مـي شـوند و سـعي دارنـد        

 بـه پنـدار خـويش موجـب آرامـش وي       ،كه با اندرزهاي معمول و دعوت به صبر و شـكيب          
  : خطاب به اندرز گويان مي گويد ،رشيدخاقاني در فراق طاقت سوز . شوند

  پند مدهيد مرا گر بتوانيد به مــن              آن چراغ دل از آن تيره مقر باز دهيد
  )165 :1368خاقاني ،                                                                                     (

          را به داوري با اندرزگويــــان  شكيب شكن همسر خويش نيز آشكاسوگدر 
  : در پي دارويي است جز شكيب و صبر،مي پردازد و براي بهبود زخم فراق

  بر درد دل دوا چه بـود تـا مـن آن كنـــم         گويند صبر كن ، نـه همانا مـن آن كنــــــم
  چيست مداوا ، من آن كنــــمدرد فـراق را به دكـان طبيـب عشـــــــــق         بيرون ز صبر 

   به عمدا من آن كنــم"مكن خروش"گويـي زبان صبر چه گويد در اين حديث        گويد 
  گــر هيچ تشنــه در ظلمــات سكنـــدري         دل كرد از آب خضر شكيـبا من آن كنـــم

  )789 :همان                              (                                                                     
  : رويا روي اندرزگويان بر مي خروشد كه ،در مرثيه اي ديگر

  چنــد گويي كـــه غم مخور اي مـــــرد               غــم مرا خـــورد غـــم چرا نخــــورم ؟
  )537  :همان                         (                                                                     

رؤياهـاي عـادي و خوشـايند و يـا كـابوس            " . رؤياهاي مربوط به متوفي    -2-6-3
) 254 :1390معتمـدي ، .( " در دوران مـاتم شـايع اسـت   ،هاي تشويش آفرين در بارة متـوفي     

شايند  گاه درونمايه اي خو    ،اين رؤياها كه فراوانيِ آن در روزهاي نخست فقدان بيشتر است          
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داننـد از  مـي  و دلپذير دارند و از آن تعبيرهاي نيك به عمل آورده مي شـود و آن را نـشاني         
  . قرين غفران الهي است،ارج معنوي شخص درگذشته و اين كه روح او در سراي ديگر

 جمـال عبـدالرزاق، قـصيده سـراي قـرن شـشم، از              ،كمال اسماعيل در مرثية پدر خويش     
  : پدر از جايگاه خوب خود در سراي ديگر خبر مي دهد،رؤيائي مي گويد كه ضمن آن

  دي ديدمش به خواب مـــرا گفت كاي پسر    خوش دار دل ، كه خوشدل از الطاف داورم
  ـرمــزان هر نفس دمد ُگلِ خود روي ِ احم لطف شدست آتش خليــــــل     خاكم از آب

  )316  :1369به نقل از امامي ،136 :1348 كمال الدين اسماعيل ، (
رؤياهاي مربوط به شخص درگذشته، گاه درونمايه هاي تشويش آفرين دارند و از آنهـا            

 عبـارت  ،بنـا بـه تعريفـي عمـومي و پذيرفتـه شـده        ،كابوس  ". ياد مي شود   " كابوس "با تعبير   
يا چيزي از درون كه فـرد را بـا          ) بدون يك علت خارجي   (است از هراسان از خواب پريدن       

  ) 23 :1380هارتمن ، (".نداحساس هراس بيدار ك
از جملـه در  . خاقاني در مرثيه هاي خود بارها از خواب هاي بد خويش سخن مي گويد             

 ،ايـن رؤيـا   .  يكي از اين رؤياهاي تـرس آور را بـازگو مـي كنـد                ، رشيد سوگمرثيه اي در    
  باغ خود را در كـام آتـش   ،در اين خواب ، شاعر. داراي همة نشانه هاي يك كابوس است      

  :ي بيند و از هول و اثر اين رؤيا ، ترسان و پريده رنگ از خواب بر مي جهد م
  خواب بد ديدم وز بوي خطرناكي خواب         نيك بد رنگ شدم ، بند خطر بگشاييـــد... 

  آتشي ديدم كو باغ مرا سوخت به خـــواب           سرّ آن آتش و آن بـاغ ِ ببـر بگشـايـيـــد
  )159 :1368خاقاني ،                                                                  (                

  : دربرخي از مرثيه هاي ديگر او نيز آمده است ،اين مضمون
  ديده  چون خفت كه تا خواب بدش بايد ديد        ديده بـد كرد جوابش به بتر باز دهيــــد

  )163 :همان                                                                (                                
  خواب آشفته ديده بودم دوش               حالم امشب چو دوش مي بشود

  )169 :همان   (                                                                                                    
اخـتالل در خـواب     ،زدگان   يكي از واكنش هاي رفتاري ماتم     .  اختالل خواب  -2-6-4

 در مراحـل  ، اختالل خواب به صورت دشواري در به خواب رفتن يا زود بيدار شـدن        ".است
 خواب آن چنان    ، رشيد سوگدر  ) 253: 1390معتمدي ، ( " واكنش ماتم ديده مي شود     ةاولي
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 خـواب  ،ندارد مگر چرخ جادوگر به سحر و افسون   از چشمان خاقاني گريخته كه خود مي پ       
  :بر او بسته است

  سحر چرخ از دو قوارة مه و خور خوابم بست       بند اين ساحـــر هاروت سير بگشاييــــد
  )159 :1368خاقاني ،     (                                                                                    

  اي كـاش    وحيدالدين نيز بي خوابي چنـان بـر او چيـره اسـت كـه مـي گويـد                   سوگدر  
  : رخسار عم زادة محبوب خويش را مي ديد ،خواب لختي وي را در مي ربود تا در رؤيا

  گيرم آن فرزانه مرد ، آخر خيالش هم نمــرد      هم خيالش ديدمي در خواب اگر بغنودمي
  )443 :همان                                                            (                                     

   پــرداختن   ســتايش وتقــديس فــرد درگذشــته و. ســتايش از فــرد درگذشــته-2-6-5
 انگار پاسـخ بـه   ،اين رفتار.    استماتمزده از جمله رفتارهاي شخص     ،چهره اي آرماني از او    
رؤياهـايي  .  گاه با رؤياهايي خوشايند برآورده مي شود،اين نياز رواني. يك نياز رواني است  

رؤياهايي كه حـاكي از  .  ، شخص درگذشته را در عالمي مينوئي مي بيند         ماتمزدهكه در آن    
تعبير ايـن رؤياهـا ، از نظـر ايـشان ،     . ميل ناخودآگاه  فرد، به تقديس شخص درگذشته است 

  .وند استبرخورداري شخص درگذشته از جايگاهي ممتاز نزد خدا
عبدالحـسين عبـاس    .   جـان مايـة مرثيـه اسـت        ،مي دانيم كه سـتايش از فـرد در گذشـته            

 ،   در بـارة انگيـزه هـاي سـتايش از فـرد در گذشـته      ، ضمن تحليل موضوع مورد بحث ،الحلي
 حس دوستي خود نسبت     ،مي نويسد كه بازماندگان با ستايش از فضيلت هاي فرد درگذشته          

 خويش را از انتساب به او بيان مي كنند و با تصوير چهره اي بـر                 به وي و احساس سر بلندي     
  )53: 2008الحلي ،. (  مرگ او را براي جامعه خسارتي بزرگ وا مي نمايند،جسته از وي

دكتر مصطفي عبدالشافي الشوري ، منتقد عرب ، ضمن تحليل مرثيه هاي جـاهلي عـرب            
اه اين موضوع را آداب و سـنن قـديم   و نيز بررسي انگيزه هاي مدح از درگذشتگان، خاستگ       

  )92 :1995 ،الشوري.(عربي مي داند 
ترديدي نيست كه ستايش از شـخص درگذشـته را بايـد واكنـشي برخاسـته از فطـرت و            

برشـمردن كارهـاي    . غريزة انساني و فراتر از سنت هاي قومي و آيين هاي قبيلـه اي دانـست               
و توصيف شكل و شمايل و قد و باال و سـيماي  نمايان، رفتارهاي جوانمردانه و بيان نيكي ها      

و مراســم گگريـوه    ) amarč(شخص درگذشتـــــه را مي تــــوان در قـالب آئيــــن چمر          
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 )gogrive ) (  ك.ر. (در بـين اقـوام لـر و بختيـاري هـم سـراغ گرفـت                 ) گفت و گريست .
  )111 و 113 :1378حصوري ،

 ميـل بـه برخـوردار كـردن وي از           دفاع از شخص در گذشـته در مقابـل هجـوم مـرگ ،             
جاودانگي و ناميرائي و نيز اداي ديني عاطفي و ابراز دوستي نسبت به او را مي توان از جمله                   

  . علت هاي دروني اين رفتار تصور كرد 
 پرداخـت تـصويري آرمـاني از شـخص درگذشـته را بـه       ،گفتني است كه روان شناسـان    
 رويـا   ،"ماتم درماني " ضمن بحثي با عنوان      ،دي  دكتر معتم . گونه اي ديگر  تحليل مي كنند      

وي .  را يكي از وظايف درمانگر بر مـي شـمارد  ماتمزدهرويي با عواطف مبالغه آميز شخص   
وقتي بيمار به نحـو مبالغـه آميـزي از متـوفي سـخن مـي گويـد و تـصويري                     ": باور دارد كه    

 در پـشت آرمـاني سـاختن        آرماني از او ارائه مي دهد، خشم ابراز نشده و قابـل مالحظـه اي              
  )282 : 1390معتمدي ، . ("متوفي پنهان شده است

خاقاني نيز منعكس   اين مضمون، توصيف فضيلت هاي شخص درگذشته، در مرثيه هاي           
 رشــيد ســروده، بــه ســتايش از فرزنــد ســوگويژه در مرثيــه هــايي كــه در او بــ. شــده اســت

او از سيماي رشيد مي پردازد      تصويري كه خامة نقش آفرين      . جوانمرگ خويش مي پردازد   
    رخـسار رشـيد را   ،در ايـن تـصوير  . ، تصوير جواني است نوخاسته و به چنـدين هنـر آراسـته            

.  از همتايان خويش ممتـاز اسـت  ،مي بينيم كه به فرّ فرهنگ، فرهيختگي، فضيلت و فرزانگي    
  :فرزندي چيره بر قلمرو سخن پارسي و تازي و دمساز با كلك و كتاب و كالم

.... ا كه دست قدر از دست تــو بربود قلم          كاغذين پيرهن از دست قدر باد پـــدرت
  خاطرت جان هنر بود و خطت كان گهر          هم به جــــان هنري كان گهر باد پـــدر

  )546 :1368قاني ،خا     (                                                                                      
 گاه به ، ضمن ستايش از فضل و فرزانگي رشيد، عالوه بر اين،  شاعر سيه پوش شروان

مرثيه چاشني تغزل مي زند و در كنار ستايش از فرهنگ و فرزانگي و خط و خامة فرزند 
  :  او را نيز مي ستايد"چليپاي خمِ موي"  و "خط سبز"هنر آموخته ، 

  خط سياه          چون نبيند ز خط صبر به در باد پـــدرز عذارت خط سبز و ز كفت 
  بي چليپـــاي خم مويت و زنار خطت            راهب آسا همه تن  ســلسله ور باد پدر

  )546 :همان            (                                                                                  



142 34                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 ازجملــه معمــول تــرين و متــداول تــرين ،كــشيدن و گريــستنآه . آه و اشــك -2-6
 به تكـرار از آه و اشـك   ،خاقاني در مرثيه هاي خود   . زدگان است  هاي رفتاري ماتم   واكنش

  : خويش در مرگ عزيزان سخن گفته است
  راه نفسم بسته شد از آه جگر تاب             كو هم نفسي تا نفسي رانم از اين باب

  )56 :همان     (                                                                                                      
مرثيه هاي خاقاني از آه و اشك سرشار است و تصويرهاي فراواني از گريستن در اشعار                

فتـه  او انعكاس يافته است اما زيباترين تصوير و گزارش از گريه در تركيب بنـدي بازتـاب يا   
شاعر اشـك آشـناي شـروان كـه تجربيـات شخـصي         .  رشيد سروده شده است    سوگكه در   

خود  از گريه را به ظرافت بررسي كرده ، ضمن توضيح بست و گشادِ گاه و بيگاه و پـي در                 
 خارج از حوزة اراده آدمي است، چـه اشـك را گـاه            ،پي گريه مي گويد كه اين آمد و شد        

        خوانـده چـون سـيالبي نـاگزير فـرا مـي رسـد و تـو را فـرو            نا ،فرا مي خواني و نيست و گـاه       
  :مي گيرد

   كه چو خواهم مددي ساخته تر مي نرســـد  گريه گه گه نكند ياري از آن گريم خــون  
  ...گاهي به كمر مي نرسد   گه به كعب آيد و  آه از اين گريه كه گه بندد و گه بگشايـد    

  ك تك بدود    باز چون خوانمش از ديده به بر مي نرسداشك چون طفل كه ناخوانده به ي
   )542 و 543:همان                                                                              ( 

سـازمان  "  داري را     واپسين مرحله از رونـد مـاتم       . پذيرش و تجديد سازمان    -2-7
 رفته رفته واقعيـت مـرگ متـوفي را          ماتمزدهخص   ش ،در اين مرحله  .   ناميده اند   "دهي مجدد 
          درونـي ،كـم كـم رنـگ مـي بـازد و تـصوير متـوفي        ، وجـود دردنـاك مـاتم        "مي پذيرد و    

روابـط فـردي و اجتمـاعي       .  انطبـاق پيـدا مـي كنـد        ،مي شود و بازمانده با شرايط تغيير يافتـه        
  )255 : 1390ي ،معتمد ( " برقرار مي شود و واكنش ماتم خاتمه مي يابدمجدداً

اشاره به اين مرحله از ماتمداري را نيز مي توان در مرثيـه هـاي فارسـي و برخـي داسـتان       
رودابه ، مام رستم ، پس از رخـداد مـرگ فرزنـد و گـذار از مراحـل                   . هاي شاهنامه بازيافت  

مـاتم  "در همين نوشـتار و در بحـث           . سرانجام به مرحلة پذيرش مي رسد      ،داري سخت ماتم 
  . به داستان او اشاره خواهد شد ، "رنابهنجا
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 هـم پـس از    ، مـادر اسـفنديار    ،در داستان رستم و اسفنديار نيـز مـي خـوانيم كـه كتـايون              
 سرانجام شكيب خويش باز مي يابـد و واقعيـت مـرگ فرزنـد را بـه      ،ي پر سوز و گداز سوگ

  )432  : 5 ، ج 1388فردوسي ، . ك.ر.(ناگزير مي پذيرد و به تقدير ايزدي گردن مي نهد
در داستان رستم و سهراب نيز فردوسي پس از ذكر دفن سهراب توسط رسـتم ، از قـول                   

زدگـان بـه زنـدگي و لـزوم پرهيـز دادن        به ناگزيري مرگ و ضرورت بازگشت ماتم       ،بهرام
  :ايشان از مرگ آشنايي و مرگ انديشي سخن مي گويد

  يي مكــــنچنين گفت بهرام نيكو سخــن           كه  با مردگان آشنا
  )199 ، 2 ج :همان      (                                                                                    

 ايـن   ، سـروده  "صدرالدين عمر خجندي  " سوگ ضمن مرثيه اي كه در       ،كمال اسماعيل 
  :مرحله از مراحل ماتم را اين گونه وصف مي كند

  آن سوز كم ترك شد و آن اندهان برفـتت هر كسي        ار ماتم او داشروزي سه چه
بيچاره صدر دين كه به قهر از ميان برفت  ل و عمل شدنــد            آزاد و بنده بر سر شغ

   )328  :1369 به نقل از امامي ،425: 1348كمال الدين اسماعيل ،(
آگاه اسـت و نـشانه    به ناگزيريِ مرگ ،خاقاني در گرماگرم زارزار تلخ خويش بر رشيد      
 انـسان مـي توانـد حتـي بـر           ،از نگـاه او   . هاي پذيرش اين تقدير ناگزير را آشـكار مـي كنـد           

  :جادوي بابليان برآيد اما هيچ كس بر تقدير چيره نتواند شد 
  اي همه عاجز اشكال قدر ممكــــن نيسـت        كه شما مشكل اين غـم به هنــر بگشاييـد

  ... بتوانيـــد گشـــــــــاد         نتوانيـــد كـــه اشكــال قدر بگشاييـدعقــــدة بابليـــان را
  جاي عجز است و مرا نيست گماني كه شما        گره عجــز بـه انگشـت ظفــر بگشاييـــد

  )162  :1368خاقاني ،                                                                                  (
    مرثيه اي ديگر نيز از  نـاگزيري مـرگ و نيـز نـاگزيري انـسان از پـذيرش آن سـخن                       در  

  :  مي گويد 
  او بشر بود ولي روح ملك داشت كنون         ملكي روح به تصوير بشر باز دهيــد
  نه نه هر بنـــد گشادن بتوانيــــد وليك         نتوانيد كه جان را به صور باز دهيـــد

  )165  :همان                                                                                           (       
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  بـه گونـه اي از مـاتم گرفتـار           ، وارد مرحلة پذيرش نشود    ماتمزدهدر صورتي كه شخص     
  .   ياد مي كنند"ماتم نابهنجار"مي آيد كه از آن  با تعبير

   ماتم نابهنجار-2-8

  ". مـي گوينـد      "ماتم نابهنجـار  "اتم مستمر و همراه با واكنش هاي غير طبيعي روان را            م 
خوانـده     بـه نـام هـاي زيـر     ،واكنش ماتم نابهنجار كه به اشكال گوناگون ظاهر مي گـردد          ... 

معتمـدي  (".أخير يافتـه و مفـرط     حـل نـشده، برآميختـه، مـزمن، تـ         ماتم بيمارگون ،  :مي شود   
،1390 : 260(  

 فرزنــد نــامبردار خــويش را مــي تــوان از نمونــه ســوگودابــه، مــادر رســتم، در رفتــار ر
 در اثـر     و  از خور و خواب كناره گرفـت       ،او در اثر شدت ماتم    . دانست   "ماتم نابهنجار "هاي

   امـا  .  ديدگانش تيره ، خرد از او دور و جنـون بـر جـان وي چيـره شـد                   ،ترك خور و خواب   
 منطـق نـاگزير حيـات و         و رد رفتة وي بازِ جاي آمد      خ ،سر انجام خور و نوش از سر گرفت         

  : تقدير تلخ مرگ فرزند را پذيرفت و گفت
  بــه داد جهان آفرين بـــگرويمسِ او رويـم             بـــرفــت او و مــا از پــ

  )465 : 5، ج 1388فردوسي ،    (                                                                            
 را مي توان از نمونه هاي تاريخي        ، ، شاعرة نام آور عرب در عصر جاهلي        "خنساء"ماتم  

 ، در رثاي بـرادرش   بيشتر اشعار خنسا ،همان طور كه مشهور است    ".  دانست "ماتم نابهنجار "
 تـازه   ،او از مرگ برادر، اسير اندوهي شد كه با هر طلوع و غروب خورشيد             .  است ،"صخر"

 ؛ آن غبار فراموشـي نمـي پاشـيد          اندوهي كه كهنه نمي شد و گذشت روزگار بر         ؛مي گشت 
   )51  :1369امامي ،(".اندوهي كه آبشخور سوزناك ترين مراثي عرب گشت

  گيري  نتيجه -3

 در پرتويافته هاي پژوهشگران حـوزة       ،ويژه مرثيه هاي خاقاني    مطالعه مرثيه هاي فارسي ب    
لـت هـاي گونـاگوني كـه پژوهنـدگان ايـن حـوزه در            مرگ و ماتم نـشان مـي دهـد كـه حا           

نامه سـوگ  تشخيص داده انـد ، در        ماتمزدهاحساسات ، حالت هاي ذهني و رفتارهاي شخص         
نامه هاي خاقاني مي توان همة زير و        سوگويژه در   ب. ي به خوبي بازتاب يافته است       هاي فارس 

احـساساتي  . الحظـه كـرد     زدگان را م   بم ها و ظريف ترين نوسان هاي عاطفي و رواني ماتم          
چون خشم ، احساس گناه ، درماندگي و عجز و رفتارهائي چـون انكـار و احـساس حـضور                    
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زدگي است كـه در ايـن     از جمله مهم ترين ويژگي ها در روان شناسي ماتم          ،فرد در گذشته  
  .     نوشتار مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
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