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 : چكيده

آن  ةناخواست ةناگزير از تجرب، سوگ فرآيندي است كه آدمي به عنوان موجودي اجتماعي
مرگ بيش از . مرگ است، استاين حالت رواني ساز ترين عاملي كه زمينهبوده و هست و مهم

، موضوعي اجتماعي، شناسان و پزشكان باشداي بيولوژيك و مورد توجه زيستآن كه پديده
بشري به همراه دارد و  ةفرهنگي و رواني است كه حزن و اندوه را براي فرد يا افرادي از جامع

درك اين احساس و انعكاس و بازگو در ، شاعران به دليل ذوق هنري سرشار خود، در اين ميان
هاي نبايد تالش، اما با وجود اين .اندجامعه ظاهر شده طبقاتتر از ساير بسيار موفق، كردن آن

 . را در آشكار سازي اين فرآيند ناديده گرفت -شناسان ازجمله روان –متخصصان ساير علوم 
سوگوار عصر جاهلي  مادران مراحل برخورد بيانگر، اكنون فراروي شماستپژوهشي كه هم

و اين مهم از طريق بيان  در غم فقدان فرزندان خويش است، هاي ظهور اسالمو آغازين سال
شناسان به كه توسط روان -ديده در مراحل مختلف سوگ هاي رواني فرد داغاجمالي حالت

مورد ، سرا سخنهاي اين زنانها در سوگ سرودهو سپس نمود اين حالت -اثبات رسيده است 
 . كنكاش قرار گرفته است

 
 .مادر، مراحل سوگ، شناسيروان، رثا: كليدي هايهواژ
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 مقدمه
 .ويژه زبان عربي استاي بهرثا يكي از نخستين اغراض شعر در هر زبان و لهجه

﹥ٌ ﹫︣ؤ︔ٌرًـ︔﹩ ﹁ُ﹑نَ ﹁ُ﹑﹡︀ً «: چنين آمده است» لسان العرب«در ، شعري ةمعناي لغوي اين گون
ًـًـ﹥ ︋ًـ︺ؤً︡ـ ﹝ًـ﹢ؤ︑ٌ﹥ ﹇ٌ﹫﹏ :﹇︀لًـ .﹤ً إذا ︋ًـ﹊︀ه ︋ًـ︺ؤً︡ـ ﹝ًـ﹢ؤ︑ٌ﹥︔﹫ًـ﹝ًـ︣ؤو  ️ًـ ﹫َـ﹞ًــ️ ا﹜وًـ رًـ︔ُ﹫ .﹤ً︑َ︣ؤ︔﹫﹥ٌ رًـ︔ّ︀هﹳ ﹳً︣ـ︔ِ﹫ :﹁َ︅نؤ ﹝ً︡ـ
︱︀ً إذا ️ًـ أ﹫﹞ًــوًـ رًـ︔َ﹢ؤت ا﹜ .︐﹥﹫﹝ًـً︡ـؤ︐﹥ ︋ًـ︺ً︡ـ ﹝ًـ﹢ؤ︑ٌ﹥ وًـ ︋ًـ﹊َ: ︐ُ﹥﹫﹤ً وًـ رًـ︔ّ﹝ًـ︣ؤ︔︀ةً وًـ ﹝ًـ︣ؤ︔ٌ﹫ًـ︀ً و ر︔︀ءٍ و ﹫رًـ︔ْ
اين واژه » منظورابن«، ن اساسيبر ا »»﹥ ٌ︫︺ؤ︣اً﹫إذا ﹡َ︷َ﹞ؤ️ ﹁ٌ ُ︢︡ـدؤت ﹝ًـ︀ٌ︨﹠َ﹥ وًـ ﹋︢︐﹥ وًـ ︻ًـ﹫︋ًـ﹊َ

ناقص واوي گرفته و آن را به دو صورت » وثر«و نيز ناقص يايي  »يثر«ة را از ريش
: به كار برده است و معاني آورده شده در كالم او عبارتند از، ثالثي مجرد و ثالثي مزيد

هاي مرده و نيز سرودن شعر براي مدح و برشمردن نيكي، كسي پس از مرگگريستن بر 
گريستن بر مرده و در  به معناي، در زبان فارسي نيز اين واژه. )ذيل رثا، ابن منظور( وي

گاهي شعر صرف نظر از  .)ذيل رثا، دهخدا( ستودن او با صفات نيك او است، اصطالح
-هاي استداللي يا تخيلي و عاطفي تأكيد بيشيهبر يكي از پا، طبيعي يا غيرطبيعي بودن

تر و حتّي در اوج برخي از اين موارد در شعر محسوسة تري دارد؛ از اين رو جلو
عربي يا هر زبان ديگري صورتي از شعر است كه در آن ، مرثيه در ادب فارسي .است

، 1369، مياما( كندعقلي و استداللي غلبه مي ةعاطفه و احساس بر جنب، عنصر تخيل
 . )13ص

اين فن در ادبيات :توان گفتمي، گوناگونمرثيه در ادبيات ملل  ةپيشين ةدر زمين
ديده  -دوران رودكي -اي طوالني داشته و در نخستين دوران شعر فارسي فارسي سابقه

كه در ادب فارسي تر از آنرثا در شعر عربي هم رواج بسيار داشت و پيش. شودمي
به عنوان يكي از اغراض شعر عربي جاي خود را در ، شعر شمرده شود نوعي خاص از

منشأ رثا در ادب عربي را بايد در روابط قبايل و منازعات  .بود كرده اين قوم باز ادبيات
-به عنوان يكي از اغراض شعر جاهلي اين ها جستجو كرد؛ زيرا در تعريف اين فنآن

 مناقب كشتگان ميدان جنگ و دعوت وتوصيف  مدح و«رثا يعني : گونه آمده است
كه حقّي بر گردن شاعر  يا مردگان بيگانه ،ترغيب قبيله به گرفتن خون شهيدان معركه
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شد اين امر شرف و اعتباري براي مرده محسوب مي، جاهلي ةگويا در دور. »اندداشته
آن بود كه  وصيت مردگان در زمان حيات، او بگريند و البتّه در برخي موارد ةكه بر جناز

 است زمينهدر اين ، شاعر جاهلي» طرفه«آنها زاري و شيون كنند و شعر  پس از مرگ بر
 : )29ص، ترجاني زاده، به نقل از تاريخ ادبيات عرب، 13ص، 1369، امامي(

﹁︅نؤ ﹝ﹳ️ّـ ﹁َ︀﹡ْ︺ٌ﹫﹠﹪ ︋ِ﹞︀ أ﹡︀ أ﹨﹙ُ﹥ﹳ
 

1ا﹜ـ︖ًـ﹫ؤ︉ًـ ︀ ا︋﹠َ﹤َ ﹝ًـ︺ؤ︊ًـٌ︡ وًـ ُ︫﹆ّ﹪ ︻ًـ﹙﹩ُـ 

                       ) ،﹥﹁︣︵2003 ،37(  
Alfred( ،»الفرد تنيسون« اشعارهم رواج داشت و  زمين ادبيات مغرب رثا در

Tenison(2 م قرن نوزدهمة ملك الشعراي دربار بريتانيا در نيمدر رثاي دوست ، دو
 . )37 ص ،1370، شميسا( شاعرخود معروف است

در ادبيات عربي سخن از سوگ به  توان گفت هرگاهمي، اين پژوهش ةپيشين بارةدر
 شاعر) ق 24م ( »خنساء«، شوداولين شاعري كه نام وي به ذهن متبادر مي، آيدميان مي

تا پايان عمر جز » معاويه«و » صخر«جاهلي است كه پس از مرگ دو برادر خود  ةدور
ي كه بر ديوان و شروح فراواني .در هيچ موضوع ديگري قصيده نسرود، هادر اندوه آن

آنكه شارحان و يا ديگر  بي ،شده است نوشته، قسمت اعظم آن در سوگ برادران است
بيشتر » خنساء«پس از  .به تحليل محتواي اين قصايد اندوهناك بپردازند، پژوهان ادب

به اشعار  بيشتر توجه خود را، اند هاي شعر پرداخته علماي ادب عربي كه به شرح ديوان
اموي كه اغلب اشعار ديوان خود را در  ةاز شاعران زن دور) ق 80م ( » ليلي «

. اندمعطوف داشته، سروده است» بن حمير خفاجي « «، محبوب خود مدح و رثاي
آميخته پيوسته با اشك ريختن به ياد محبوبمحض است كهةشعر زنان، »ليلي«شعر 
در گريستن   ا نيز براي همراهيهاي خود زنان قبيله ر تا جايي كه در برخي از مرثيه است

هاي مرثيه، و اندوه  اي از حزن توان گفت هالهدر يك كالم مي .خواند بر محبوب فرا مي
محبوب   رسد كه به رثاي زماني به اوج مي» ليلي« است و هنر شعري  او را احاطه كرده

 . )31 ص ،1388، عبداهللا زاده( پردازد مي» بن حمير ««خود 
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 قرين مراثي و سوگ هاكه نام آن -»  ليلي «و  »خنساء«اي قصايد حال كه بر
نبايد انتظار داشته باشيم آن ، چنين سرنوشتي رقم خورده است -هاي عربي است سروده

ها از لحاظ كميت قابل مقايسه با هاي آنسروده دسته از شاعران گمنامي كه سوگ
شعر و ادب  ةشارحان و پژوهندگان عرص مورد توجه، نيست» ليلي«و  »خنساء«قصايد 

ديده به اكتفا به ذكر نام اين شاعران داغ، ترين گواه بر اين سخنقرار گيرد و بزرگ
چون كتاب اي منابع بسيار قديمي همها است كه تنها در پارههمراه ابياتي از قصايد آن

 »لويس شيخو«از » ر العربمراثي شواع«و كتاب » ابوالعباس مبرّد«از » التّعازي و المراثي«
آوري اين قصايد قديمي جمع زمينةكه در عصر حاضر در  كوششيو تنها ، آمده است

از قصايد » محمد شرّاد«است كه  »نساء شاعرات « «كتابي به نام ، صورت گرفته
نخستين ادوار ادب عربي گرد آورده است البتّه نويسنده در اين  ةديداندوهناك زنان داغ

 ةاو و نيز ابياتي چند از مرثي ةبه ذكر نام شاعر و قبيل، چون ساير منابع مشابهب همكتا
 . وي اكتفا كرده است

شناسي سوگ بود، اين پژوهش در صدد تبيين  و بررسي مراحل روانجا كه از آن اما
ه هاي فراواني را ببر آن شد تا از ميان قصايد رثا كه در تمام ادوار ادبيات عربي نمونه

عصر جاهلي و اسالمي را  ةهاي مادران داغديدخود اختصاص داده است، سوگ سروده
پژوهشي خود برگزيند؛ چرا كه اين مادران، در مراثي خود تحت تأثير  ةبه عنوان نمون

پرداختند، برخالف زنان هاي دروني خويش مياحساسات پاك و صادقانه به بيان حالت
ها و بر عواطف و احساسات آن ،گوناگونهاي و تمدن علومهاي بعد كه ارتباط با دوره

به اين منظور در پژوهش حاضر، پس از . در نتيجه بيان آن در قالب شعر تأثيرگذار بود
ي سوگ را به عنوان ختشناروانمراحل ردپاي  ،هاسروده اين سوگ هايهمايدرونتحليل 

، ورد توجه قرار گرفته استهاي اين علم كه در عصر حاضر مشاخهترين مهميكي از 
ن بيش از اادبيات در آن روزگارشناسي و روانميان  ةو بر رابطبراي خوانندگان آشكار 

 . شده استپيش تأكيد 
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 پيدايش رثا در ادبيات عربي
بنا بر  دشوار است؛ كارگيري آنتاريخ پيدايش رثا و زمان به ةقضاوت قطعي دربار

در اصل صورت دگرگون ، بينيمدر اشعار جاهلي ميكهرثا  ةاين شكل پيشرفت، يك قول
همان دعاها و تعويذاتي است كه در ابتدا زنان و مردان براي آرامش مرده بر سر  ةشد

اين تعويذات جاي خود را به گريه و زاري ، خواندند و با گذشت زمانقبر وي مي
صور و ، عمل اين ةو شكّي نيست كه ريش .شديد و يادآوري خصال نيكوي مرده داد
ها برخي اعمال و و بر آن شده عربي يافت ةنقوشي است كه در مناطق مختلف جزير

. )207، 1960،ضيف( ثبت شده است، القاب نيكوي اين افراد براي جاودانه بودن نام آنان
، هاي جاهليانتحول و تكامل يافت و در عزاداري، هاي سادهآن شكل، در عصر جاهلي
از عادات آنان هنگام گريه و  و ا مردان سهم بيشتري در شيون داشتندزنان در مقايسه ب

 .و روي بزنند بر سر صورت بخراشند و، اين بود كه گريبان چاك دهند، زاري بر مرده
) ص( اين اعمال مورد مخالفت شديد قرار گرفت و حضرت محمد، اما با ظهور اسالم

، الجبوري( «3︀﹜ٌ﹆َ﹤ٌ و ا﹜ّ︪︀﹇َ﹤ٌـ﹝ٌ﹟ ا﹜َ︭ـ︀﹜ٌ﹆َ﹤ٌ و ا﹜ ءَإنُـ ر︨﹢لًـ اً ︋ًـ︣ي«: در اين باره فرمودند
 . )197و  195 صص ،1972

مردان نيز اندوه خود را در فقدان عزيزان بدين صورت ابراز  نبايد فراموش كرد كه
كردند كه تا انتقام خون او را نگيرند از هر كردند كه به عنوان مثال قسم ياد ميمي

سوگند » كليب«پس از مرگ برادرش » مهلهل«كه  چنان خوشي و لذتي به دور باشند؛
هيچ بوي خوشي استفاده نكند و هيچ شرابي ننوشد ، خورد كه از هيچ لذّتي بهره نگيرد

 هـ،1426الجامع في تاريخ االدب العربي،  ،الفاخوري( مگر اينكه انتقام خون برادر را بگيرد
، س قولي مشهور اما غيرقابل استنادبر اسا، سرااما در معرّفي اولين مرثيه .)190ص

 ،»األلبابلباب«در  »عوفي«، پيش از وي و ،»« «صاحب » دولتشاه سمرقندي«
ابيات منسوب ، ها در اين رأيدانند و شاهد آنرا بر ديگران مقدم مي) ع( حضرت آدم

 : )19 ص ،1369، امامي( به وي است كه در ذيل آمده است

4﹁َ﹢ًـ︗ؤ﹥ﹳ ا﹔رضِ ﹝ﹳ︽︊ًـ︣أ ﹇َ︊﹫ﹳ ﹑دﹳ وًـ ﹝ًـ﹟ ︻ًـ﹙َـ﹫ؤ︀︑َ︽َ﹫ُـً︣ـتٌ ا﹜︊ِ
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︑َ︽َ﹫ُـً︣ـ ﹋ُ﹏ّـ ذي ﹜َ﹢ؤنٍ و︵َ︺﹛ٍ
وًـ︗︀وًـرًـ﹡︀ ︻ًـ︡ﹳوَ ﹜َ﹫ـً︦ـ ﹀﹠َـ﹩

﹇ُ︐ٌ﹙️ًـ ﹁︅نُـ ﹇َ﹙ْ︊ـ﹪﹨︀︋ِ﹏ﹳ إن أ
 

5وًـ ﹇َ﹏ُـ ︋ًـ︪︀َ︫﹤َ ا﹜﹢ًـ︗ؤ﹥ﹳ ا﹜ُ︭ـ︊ِ﹫ﹳ

﹐ َ﹟﹫6ًـ﹞ـ﹢تﹳ ﹁﹠َ︧ؤ︐َـ︣ﹳ﹜َ︺ٌ

َ﹇ َ︉ٌَ︐﹊ﹳ︻ًـ﹙﹫ـؤ﹈ ا﹜﹫ًـ﹢مًـ ﹝ﹳ︣7

  )140، ص 1986ا﹜﹆︫︣﹪،(         
اما اگر بخواهيم در نخستين ادوار ادب عربي شاعري بنام را به عنوان پيشگام در فنّ 

قبل از  94م ( »ربيعة تغلبي بن مهلهل«رسد كه بايد از به نظر مي، رثا معرّفي كنيم
ابياتي در ،  8»سبسو«در جنگ  »كليب«كشته شدن برادرش  ياد كنيم كه پس از) هجرت

 : )190 ص، 1426 ،الفاخوري( سوگ او سرود كه در ذيل آمده است

﹅ِ أن   ︑ُ︣ی﹋ُ﹠ّ︀ ﹡ُ︽︀رﹳ ︻ًـ﹙﹩ ا﹜︺ًـ﹢ا︑ـٌ
ُـ︣ا  ﹁ًََ︣ـ︗ؤ﹟ًـ ٌ﹫﹟ًـ ︔َ﹢ًـی ﹋ُ﹙َ﹫︉َ ︧ﹳ

 

ِ ︠︀رِ︗ًـ﹤ً ︻ًـ﹟ ا﹔وؤ︵︀نِ   9︋ِ︀﹔﹝︦ؤ
 10﹝ﹳ︧︐َ﹫﹆ٌ﹠︀ت ︋ًـ︺ً︡ـهﹳ ِ︋َ﹢انِ

           ) ،﹢﹫︫1991 ،1/162(   
 انواع رثا

 عزا .3 تأبين. 2، رثاي عاطفي يا ندب. 1: گونه استسه  بررثا ، در ادبيات عربي
 ةميزان رابطرسد اين تقسيم بندي بر پاية عواملي چون به نظر مي .)5ص، بي تا، ضيف(

و نسبت به پديدة مرگ ديدگاه معنوي سراينده ، با فرد از دست رفتهعاطفي سراينده 
 قسمشرح مختصر هر يك از اين سه صورت گرفته كه در ادامه،  ،عواملي از اين دست

 : آمده است

 ندب –الف
ي گريه و او در اصطالح به معن، اين كلمه در لغت به معناي اثر زخم و جراحت

اي كه احساسات را به گونه ،انگيز استها و واژگان حزنزاري بر مرده با عبارت
با توجه به . )ذيل ندب، ابن فارس( حريك كندبرانگيزد و ديگران را بر زاري و شيون ت

همان است كه  ،آيد كه ندب در ادبيات عربيچنين به نظر مي، محوريت اين قسم از رثا
تر شود و در بيششناخته مي» مراثي شخصي و خانوادگي«در ادبيات فارسي با نام 

 .سرايدخود مي ةوادفرزند و يا فرد ديگري از افراد خان، شاعر آن را در مرگ زن، موارد
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شاعر خود ناظر بسياري از حوادث زندگي و مرگ متوفّي بوده و بدين ، در اين مراثي
از  .)50 ص ،1369، امامي( پردازي آن بسيار قوي استتصويرسازي و صحنه ةسبب گستر
 . زندانه در جاي جاي آن موج ميصادق ةعاطف، اين روي
از دل  هايي كه در فراق فرزندم سوگوارهارتباط با اين مسأله نيست اگر بگوييبي

بزرگي اين مصيبت همين بس كه  در .ترين سهم را در ندب داردبيش، خيزدشاعر برمي
اندوه ، در مرگ فرزند، صبر و شكيبايي استة كه اسو) ص( شخصي چون پيامبر اكرم

ه گاه كه فردي جاهل و نادان نسبت بدرون را در قالب قطرات اشك نشان داد و آن
در پاسخ ، اعتراض كرد »ابراهيم« مرگ فرزندش در به گريستن آن حضرت، مباني اسالم

 »اليرحم، من اليرْحم«: گاه افزودندو آن» رحمت است ةاي مايچنين گريه«: فرمودند
 . )197ص ، 1383، سبحاني(

 تأبين -ب
از  پسانسان تأبين است كه برخي آن را به مدح و ثناي ، هاي رثاگونه از ديگر

در ، عقيده دارد كه تأبين» شوقي ضيف« اما .)ذيل أبن، فارسابن( اندمرگش تعبير كرده
-بيان نيكي در، و كاربرد آنچه زنده و چه مرده ، است اصل به معناي ستايش شخص

از آن دسته از مفاهيمي سخن گفته كه در عصر ، شاعر در اين نوع رثا .است هاي مرده
به طور كلي  .آمدبه شمار ميافتخار ، هاواقع شده و داشتن آن خود مورد ستايش

نوازي و سخنوري از جمله صفات مورد نظر در مهمان، وفاداري، عفت، كرم، شجاعت
 . )54ص ، 1960، ضيف ( هاي جاهلي هستندمرثيه
 عزا -ج

مرگ و رضايت  ةشامل صبر بر حادث، اصل عزا به معناي صبر است و در استعمال
پذيرش اين ، محور عزا .شودمي، اغدار بر تقديري كه براي وي رقم خورده استفرد د

ناگزير مرگي در انتظار آدمي ، دار زوال است و در پس هر تولّد، حقيقت است كه دنيا
، كوچ كردن از اين دنيا ةانديش، تفكّر در مسير زندگي، عزا، بنابراين .)86، همان( است

، جبوريال( هاي روزگار استان در مقابل برخي گرفتاريناتواني انس حقيقت نزول بال و
 . )198 ص ،1972
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 مراحل سوگ
سوگ فرآيندي طبيعي به همراه اندوه شديد ، تر نيز اشاره شدگونه كه پيشهمان

فقدان فردي است كه از لحاظ عاطفي به او وابسته ، ترين عوامل آناست كه يكي از مهم
 مرده استسوگ يعني شكستن پيوندها و روابط با  ،كاوياز ديدگاه روان .ايمبوده

حقيقت در برابر سوگ  دهيم دروقتي عزيزي را از دست مي .)16 ص ،1386، استيووارت(
همان سوگواري . دهيمواكنش نشان مي، كه همان پريشاني شديد جسمي و رواني است

هاي قومي و ها، گروهدر فرهنگ ديده است كهفرد داغ عواطف ابراز افكار و شيوة 
ي كه اما هدف مشترك .گيردهاي متفاوت و متنوعي به خود ميمناطق مختلف، شكل
د افراكمك به كنند، هاي گوناگون در فرايند سوگواري دنبال ميهمه اقوام و فرهنگ

اندوه فقدان فرد از دست رفته و بازگشت دوباره آنها به براي پشت سرگذاشتن  يدهداغد
 . )417ص ، 2، ج1385 ،ركب( .استجريان زندگي

كند كه با را تجربه مي لحاظ رواني مراحل زير ازشود فردي كه دچار سوگ مي
چگونگي حادثه ، سن، جنسيت، گرا بودنگرا يا درونتوجه به شخصيت افراد مثالً برون

دكتر . ها با شخص از دست رفته متفاوت و داراي شدت و ضعف استنسبت آن و نيز
  دربارة«  كتاب  نويسندة و  پزشك روان  )Elizabeth Kübler - Ross( »وبلر راسك  اليزابت«

 مراحلي را مطرح كرد، ميالدي براي فرآيند سوگ1969در سال ، »و محتضر  مرگ
)www. rawanonline. com(. ؛باور مصيبت -2 ؛انكار فقدان-1: اين مراحل عبارتند از 
 ؛ديدار و جستجوي عزيز از دست رفته ميل به -4 ؛احساس رها شدن و اضطراب -3
 –8 ؛احساس گناه -7 ؛خشم يا پرخاشگري -6 ؛غصه و يادآوري مداوم فرد متوفّي -5

ة غم و غص -9 ؛معامله و تعويض شرايط سوگ جهت رهايي از اندوه و حزن دروني
 .)www. jame jam online. ir، صائمي( همانندي -10 ؛عميق

شوك زده و به دنبال آن دچار ، شنوندفوت عزيزي را ميخبر  ،كه بازماندگانهنگامي
شوند؛ به اين صورت كه حقيقت و واقعيت نامطلوب را ناديده گرفته و يا ناباوري مي
با  .كنندخواهند درك ميگونه كه ميبلكه آن، پذيرندگونه كه هست نميآن را آن

ر نتيجه سوگ بسيار پذيرند و دها فقدان دردناك عزيز خود را ميآن، گذشت زمان
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تر اين مرحله از ساير مراحل سخت، روانشناسانة شود و به عقيدتر تجربه ميشديد
-هاي هيجاني متعددي را تجربه ميفرد داغديده واكنش، پس از پذيرفتن مصيبت .است

، 2ج، 1385، برك ( توان احساس اضطراب و تنهايي را نام بردها ميآن ةكند كه از جمل
آرزوي ديدار او  با يادآوري خاطرات فرد از دست رفته و، ك اين احساسش بي. )417

  .)www. jame jam online. ir، صائمي( همراه است
به بروز خشم و ، گاه شدت اندوه ناشي از مرگ عزيزان، در چنين شرايطي

اي در اغلب موارد با شدت ناكامي رابطه، شود و اين حالت روانيمنجر ميپرخاشگري 
هاي عاطفي خشم از جمله پاسخ، به بيان ديگر، )86 ص ،1372، ميالني فر( يم داردمستق

جا از در اين( ناكامية منفي و متضمن پرخاشگري است و در حقيقت به دنبال پديد
 . )210 ص ،1364، گروه نويسندگان( شودحاصل مي) دست دادن عزيزان

اي كه در نهايت صبوري و به زدهتافراد مصيب البتّه نبايد فراموش كرد كه كم نيستند
-خويش مي سرزنشدر درون احساس گناه كرده و به ، دور از هر عمل پرخاشگرانه

داد و در ديگري رخ مي ةهر حادث، كنند كه به جاي اين غم بزرگپردازند و آرزو مي
دوه آوري انديده و ياداي موارد نيز از طريق همانند كردن خويش با ديگر افراد داغپاره
 www. jame jam online. ir) .صائمي( دهندخود را تسكين مي، هاآن

 واكنش افراد در برابر سوگ
تحت  بسيار، سوز است و واكنش افراد در اين موردعزيزان در همه حال جان مرگ

 طبيعي ناگهاني بوده و يا به شكل غير ،كه مرگويژه هنگاميبه، تأثير شرايط مرگ است
نزديكان مقتول است و  برابر چشمِگاه در  ،كشته شدن شد كه البتّه خودبا) كشته شدن(

نوع ارتباط با ، هاي جانكاه بودن مرگ عزيزانيكي ديگر از معيار .هاگاه دور از نظر آن
خويشاوندي است كه به مراتب فشار روحي  ةعزيز از دست رفته و خصوصاً رابط

انسان در سوگ اعضاي ، عنوان نمونه به .كندتري بر فرد داغدار تحميل ميسنگين
چنان تحت تأثير همسر و فرزند آن، برادر، خواهر، مادر، خويش همچون پدر ةخانواد
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تلخ ديگري  ةگيرد كه قابل مقايسه با هيچ واقعتألّمات رواني و شوك روحي قرار مي
  .)www. hawza. net( نيست

 مادر و مرگ فرزند
ن نكته را بيان كرد كه مرگ فرزند خواه غيرمنتظره پيش از ورود به اين بخش بايد اي

تواند با آن ترين فقداني است كه يك فرد بزرگسال ميسخت، بينيباشد يا قابل پيش
-مشكالت سوگ خاصي را به وجود مي ،فرزند مرگ )502،ص 1385، برك( رو شودروبه

ديني كه فرزندي را وال .آورد؛ زيرا فرزندان تداوم احساس والدين نسبت به خود هستند
شديداً پريشان بوده و پيوسته در ، دلخراش ةها پس از اين حادثتا سال، انداز دست داده

 .)همان جا( خود هستند ةفكر عزيز از دست رفت
تر از مرداني است كه شرايط سوگ را اندوه ناشي از مرگ در زنان به مراتب بيش

اما نبايد از اين نكته چشم پوشي كرد كه  )621 ص ،1364، گروه نويسندگان( كنندتجربه مي
فشار رواني و اندوه مادر در سوگ فرزند بيش از اندوه وي در سوگ همسر و يا غم 

 . خواهر در فراق برادر است

ها احساس دلبستگي آن، ترين عامل اندوه عميق مادران در سوگ فرزندان خودمهم
 شود كهآيد و باعث ميبه وجود مي به فرزند است كه اين احساس پيش از تولّد فرزند

ها و ساير عالئم دهي به گريه ول پاسخؤخود را مس، پس از تولّد كودك نيز مادر
، و در مقابل، رفتاري وي بداند و با عشق و محبت به نيازهاي فرزند خود رسيدگي كند

 )90 ص ،1389، كرين( كودك نيز مادر را به عنوان حامي و پايگاه عاطفي خود تلقّي كند
يابد و تا پس از مرگ نيز بر اين وابستگي نيز افزايش مي، به موازات گذشت زمان

 . شودشدت آن افزوده مي
توان تحمل را از او ، شودكه در اثر مرگ فرزند بر مادر وارد مي ييروحي ةضرب

 تدسعاطفي با فرزند از ةبرقراري رابط، عدم پذيرش واقعيت، آرزوي مرگ. ربايدمي
ترين از مهم، بيان آرزو و مرور و يادآوري خاطرات گذشته، از طريق صحبت با او ،رفته

با ، واكنش پدر در سوگ فرزند .آيدمي حاالتي است كه درمرگ فرزند به سراغ مادر
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دارد؛ پدران داغدار بيشتر ظاهري آرام  تفاوتي بسيار، العمل مادر در اين موقعيتعكس
هاي كوتاه وگو با اطرافيان به پاسخودر گفت گويندمي سخنتر كم، اما دردمند دارند

هاي به عبارت ديگر واكنش، دهند تنها باشند و فكر كنندكنند؛ ترجيح ميبسنده مي
ها گوش شنوايي آن، كنندمادران بيشتر گريه مي، در مقابل ،پدران اغلب دروني است اما

ها را تشويق كند تا ش دهد و آنها گوهاي آنخواهند كه صبورانه به صحبتمي
 رفته مطرح كنند احساسات خود را نسبت به مرگ و فرد از دست

)4vesal.14mihanblog. com (صان باليني و روان بيشتردر مورد لزوم ، شناسانمتخص
غم خود را نشان  و. پريشاني، وقتي شخصي اضطراب .توافق دارند ،هارواني بيان هيجان

-دليل اين امر را بايد در گرايش، خوبي داشته باشد ةم است كه شنوندبسيار مه، دهدمي

  .)314 ص ،1385، وندر زندن( هاي عاطفي و كالمي زنان يافت
ها سروده ها و سوگواقع همان مرثيهكه در، در آثار ادبي متناسب با اين موضوع

هايي از نمونه توان ديد كه در ادامه با آوردننمودهايي از اين عالئم را مي، است
 .پردازيمبه آن مي، عصر جاهلي و اسالمي ةديدهاي مادران داغسروده
» فقدان عزيز انكار«ة مرحل، فرآيند سوگة اولين مرحل، تر اشاره شدگونه كه پيشآن

« «به عنوان مثال  .است است كه در اشعار مادران داغدار به خوبي ديده شده
 : گويدخود مي در رثاي فرزند 11»

 ﹳ︊ِ︣و﹡َ﹠﹪وأ︨︃لﹳ ︻ًـ﹠﹈ًـ ا﹜ُ︣ـ﹋ْ︉ًـ ﹋َ﹪ 
 ًـ﹈ﹳ ﹁ٌ﹫ِ﹛ ﹝ﹳ︊َِ︣ ︻ًـ﹠﹈ًـ ︮︀دٌ﹇︀ً﹁َ﹙َ﹛ؤ 

 

 12﹋َ﹫﹞︀ ︑َ︧ؤ︐َ﹊ٌ﹟ّـ ا﹜ـ﹞︡ا﹝ٌ︹ﹳ ﹜﹉︋ِ﹞︀  
 13وًـ ﹐ ﹝ٌ﹠ُْ﹛ ﹝ًـ﹟ ﹇︀لًـ إ﹡ُ﹈ًـ را︗ِ︹ﹳ

  )313، ص 2006َ︫︣ـاد، (                
 

رزند را باور ندارد و هر سخني را كه دال بر مادر حرف همراهان ف، در اين ابيات
ًـ﹈ﹳ ﹁ٌ﹫ِ﹛ ﹝ﹳ︊َِ︣ ︻ًـ﹠﹈ًـ ﹁َ﹙َ﹛ؤ  «كند و با توجه به مصراع رد مي، عدم بازگشت وي باشد

ديده كه مادر داغ انكار فقدان را درك كرد؛ چرا ةتوان نمود مرحلبه خوبي مي »︮︀دٌ﹇︀ً
و از اين عبارت ، ست نگفتمردن تو به من را ةها دربارگويد هيچ يك از آنمي
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اند اما او را به او داده» مزروعه«شود كه آن سواركاران خبر مردن فرزند مشخّص مي
 . ها را انكار كرده استسخن آن

 : گويدمي، نيز در رثاي فرزندان خود 14 »أم حكيم بنت قارظ«
ؤ︣اً و ﹝︀ ً︮ـُ︡ـ﹇ْ️ﹳ ﹝︀ زَ︻ًـ﹞﹢ا  ﹡ُ︊َـ️ﹳ ︋︧ﹳ

 ﹟ أرﹳو﹝ًــ︐ـٌ﹥ًـ︐ّ﹩ ﹜َ﹆ٌ﹫️ﹳ رِ︗︀﹐ً ﹝ٌ
 

 15﹝ٌ﹟ؤ ﹇َ﹢﹜ٌِ﹛ وًـ ﹝ٌ﹟ ا﹖﹁﹈ٌ ا﹜ّ︢ي ا﹇︐ًَ︣ـ﹁ُ﹢ا
 16﹛ّـ ا﹔﹡ُ﹢فٌ ﹜ٌ﹞﹢َ﹇ ﹪﹁ ﹜َِ﹛ ًَ︫︣ـفﹳُ︫

)46، ص 1996﹝︊َ︣ـد، (

 انكار فقدانمرحلة يعني ، آغازين فرآيند سوگ ةدو مرحلنمود ابيات فوق كه تفسير در 
توان گفت با توجه به اينكه در بيت مي ،شوديده ميدبه ترتيب  باور مصيبتمرحلة و 

شود كه چنين برداشت مي، به كار برده است را »ما صدقت«داغديده فعل مادر نخست، 
انگيز را بپذيرد و در ي غمتواند اين حادثهوي مرگ فرزند خويش را باور ندارد و نمي

-فرآيند سوگ يعني مرحله توان گفت اين بيت شاهدي است براي مرحله اولنتيجه مي

كه بر » حتّي رأيت رجاالً«ويژه عبارت اما با تأمل در بيت دوم و به. »انكار فقدان«ي 
شود كه مادر داغديده به محض اينكه كند، به خوبي آشكار ميغايت و نهايت داللت مي

اي جز هكنند، چاربيند كه مرگ فرزند وي را تأييد ميمرداني شريف و با اصالت را مي
 .بيندتصديق و باور مصيبت رخ داده، نمي

در آن » باور مصيبت«دوم فرآيند سوگ  ةاشعاري كه حالت رواني مرحل از ديگر
 : «سُلَيْك»در رثاي فرزند خود  17 سُلَيْك»أم  « «ابياتي است از ، قابل درك است

 ﹜َ﹫️ًـ ٌ︫ـــ︺︣ي ︲ـــ﹙ّ﹤ً
ـ︡ؤ  أ﹝ًـِ︣ــ︰َ ﹜َ﹛ ︑ُــ︺ـًـ

﹏َ﹋ُــ﹏ّـ َ︫ـ  ـ﹪ء ﹇︀︑ـٌ
 

 18أيّـ َ︫ـــــ﹪ء ﹇َ︐َ﹙َــ﹈ؤ 
ـ︡ﹳوَ َ︠︐َ﹙َـــ﹈ؤ  19أمؤ ︻ـًـ
 20ٌ﹫﹟ًـ ︑َ﹙ـؤ﹆َ﹩ أَ︗ًـ﹙َــــ﹈ؤ

  )101، ص 2006َ︫︣ـاد، (             

 
 

باور « ةنمودي از مرحل، اين ابيات كه خطاب يك مادر داغدار به فرزند خويش است
ر بيت سوم اين واقعيت تلخ را باور و به است؛ به اين صورت كه مادر د» مصيبت
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تواند اجل را مي، جنگ و دشمن، بيماري كند كه هر عاملي از جملهصراحت اعتراف مي
 . برساند
-مي »عمرو أم« ،كسي و تنهايييعني احساس بي سومين مرحله سوگ خصوصدر 
 : گويد

ؤٍِ︣  ︀ ︻ًـ﹞ؤ︣وﹳ ﹝︀ ﹜﹪ ︻ًـ﹠﹈ًـ ﹝ٌ﹟ ︮︊ًـ
 

 21︻ًـ﹙َ﹩ ︻ًـ﹞ؤ︣و ︀ ︻ًـ﹞ؤ︣وﹳ ︀ أً︨ـ﹀﹪ 
 ) 63﹨﹞︀ن، ص(                       

تابي يك مادر داغدار در فراق فرزند خويش در اين بيت تجلّي احساس تنهايي و بي
خورد و شدت اين تنهايي از خالل خطاب وي به فرزند مبني بر به وضوح به چشم مي

عصر  ةشاعر داغديد» «« .شودعدم شكيبايي بر مرگ وي درك مي
 : گويدخود مي ةدست داد از خطاب به فرزند، اسالمي

ْ ︾ٌ︊ؤ️ًـ ﹋ًَ︡ـّرؤتًـ ︻ٌ﹫َ︪︐﹪  ﹁َ﹫︀ وًـ﹜َ︡ي ﹝︢ﹳ
 وًـ ﹁ٌ﹊ْ︣يًـ ﹝ًـ﹆ْ︧﹢مَ و ︻ًـ﹆ْ﹙ٌ﹪ًـ ﹝ﹳ﹢﹜َ﹥َ

 

 22﹁َ﹆َ﹙ْ︊﹪ًـ ﹝ًـ︭ؤ︡ﹳوعَ وًـ ︵َ︣ؤ﹁﹪ًـ دا﹝ٌ︹ﹳ 
 23وًـ دًـ﹝ؤ︺ٌ﹪ًـ ﹝ًـ︧ؤ﹀ُ﹢حَ وًـ دًـاري ︋ًـ﹑﹇ٌ︹ﹳ

   )313﹨﹞︀ن، ص(                              
 احساس تنهايي و ناتواني كرده و پركشيدن و رفتن فرزند را عامل، مادر، جادر اين

پيشين  ةچون نمونداند و همخود مي و رخت بربستن بركت از زندگي حاليپريشان
 . گويدفرزند خويش را خطاب كرده و از اندوه و تنهايي خود براي او سخن مي

و  است واكنش فرد در سوگ عزيزان چهارم و پنجم ةيل نمود مرحلهاي ذنمونه
 أم«. نزديك بودن حاالت رواني بازماندگان در اين دو مرحله است، دليل اين تلفيق

 : چنين نوحه سر داده است، در فراق فرزندان» حكيم
 ︀ ﹝ًـ﹟ؤ أًـُ︦ـ ︋ﹳ﹠﹫َـ﹩ُـ ا﹜﹙َّ︢﹟ِ ﹨ُ﹞ـ︀
﹝ُ﹨ ِ﹟َّ︢﹚﹛ًـُ︦ـ ︋ﹳ﹠﹫َـ﹩ُـ اًـ﹟ؤ أ﹞ ︀︀ـ 
 ︀ ﹝ًـ﹟ؤ أًـُ︦ـ ︋ﹳ﹠﹫َـ﹩ُـ ا﹜﹙َّ︢﹟ِ ﹨ُ﹞ـ︀

 

 24﹋︀﹜︡ﹳّرُـ︑َ﹫﹟ِ ︑ََ︪︷ّ﹩ ︻ًـ﹠ُ﹞︀ ا﹜ُ︭ــً︡ـفﹳ 
 25﹇﹙︊﹪ و︵َ︣﹁﹪، ﹁﹆﹙︊﹪ ا﹜﹫ًـ﹢مًـ ﹝ﹳ︐َ︴َ︿ﹳ

دًـ﹨َ︿ﹳ  26﹝ﹳّ ا﹜︺ٌ︷︀مِ ﹁َ﹞ﹳّ﹪ ا﹜﹫ًـ﹢مًـ ﹝︤ﹳ
 )46، 1996﹝︊َ︣ـد، (                      
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ز يك سو فرزند را به مرواريد تشبيه ا، يابيم كه مادرمي با دقّت در ابيات فوق در
كه مرواريد گوهري ارزشمند است كه تحت شرايط خاص پرورش يافته و زيرا ،كندمي

و . يابددر آغوش مادر پرورش مي، گونه كه كودكهمان، شوداز صدف خارج مي سپس
طرفي و «رود داند و گمان ميفرزندان خود را چشم و قلب خود مي، از سوي ديگر

كند كه مادر احساس مي، هامجاز از تمام وجود و هستي مادر است و با مرگ آن، »قلبي
وي در . اي براي زندگي وجود نداردديگر بهانه از اين رواش از دست رفته؛ تمام هستي
احساس ضعف و  كند و اين كالم بيانگرخوان مانند ميفرزندان را به مغز است، بيت سوم

كه اين مادر به سوگ نشسته در خود دارد و اين ابيات  است ناتواني جسمي و روحي
فرزندان خود  ةحاوي اين پيام است كه وي به شدت مايل به ديدار دوبار، براي مخاطب

 . است
 : گويدفراق فرزند چنين مي است كه در »عمرو أم«، از ديگر مادران مرثيه سرا

 ؤ︓ُـ﹢ ا﹜︐ّ︣ابًـ ︻ًـ﹙﹩ ﹝ًـ﹀︀رِ﹇ٌـ﹥ٌا
 ︻ًـ﹑ ا﹜ُ︪︊︀بﹳ ︋ِ﹥ ٌ﹫﹟ًـ ا︨︐﹢ًـی وًـ

 

 27وًـ ︻ًـ﹙﹩ ︾َ︱︀رًـةٌ وًـ︗ؤِ﹥ٌ ا﹜﹠ُ︱ِ︣
 28وًـ ︋ًـ︡ا ﹝ﹳ﹠﹫ً︣ـ ا﹜﹢ًـ︗ؤ﹥ٌ ﹋︀﹜︊ًـ︡ؤرِ

 )63ص ،2006َ︫︣ـاد، (                      
پرپر گشته و او ، اين سخن مادري دردمند است كه فرزندش در بهترين اوان زندگي

 .كندياد او را زنده مي، ز اين طريقبه بيان صفات او پرداخته و ا، با پذيرش مرگ فرزند
خود  ةبا سخن گفتن از فرزند از دست رفت كوشدبه بيان ديگر در اين دو بيت مادر مي

از ، براي وي انجام داده است و حتّي توصيف حاالت ظاهري او اين مادر و كارهايي كه
 . خود ياد كندة جگرگوش

  30»عمران الراسبي« ثاي فرزند خوددر ر 29»عمرانأم«مكني به » «« زمينهدر اين 

 : گويدمي
ـً︡ـ ︻ٌ﹞ؤ︣ا﹡ــ︀ً وًـ ︵ًَُ︣ـهﹳ  اًﹳ أـُـ
 ًـ︡ؤ︻ﹳ﹢هﹳ ٌَ︨︣ـاً و إ︻ؤ﹑﹡︀ً ﹜ٌ﹫ًـ︣ؤزُ﹇َ﹥

 

انﹳ ًـ︡ؤ︻ﹳ﹢اًًـ ﹁﹪ ا﹜ُ︧ـًـِ︣   31وًـ ﹋︀نًـ ︻ٌ﹞︣ؤ
 َ︫32︀دةً ︋ِ﹫ًـً︡ـي ﹝ٌ﹙ْ︀دًـة ︾ُـً︡ـرِ

 )63﹨﹞︀ن، ص(                            
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اعمال نيكي را كه فرزندش در دوران حيات انجام  ،ديدهبيات نيز مادر داغاين ادر 
شمارد و از طريق يادآوري اعمال او سعي در زنده كردن نام و ياد وي برمي، داده است

اعمال و عادات فرد از دست رفته و ، ذكر صفات اخالقي، كه مشهود استچنان .دردا
 ةها در مرحلدروني بازماندگان و واكنش آن حاالت بيانگر، خاطرات گذشته همگي

 . چهارم و پنجم است
ديده احساسات دروني خود را در د داغخشم است كه در آن فر، ششمين مرحله

محلّ وقوع ، دهد و اين نفرين را نثار قاتالنبروز مي، گاليه و نفرين، قالب پرخاش
 . كندحادثه و به طور كلي عوامل مؤثر بر مرگ او مي

 : پردازدمي - 33 بن  سرب -گونه به لعن و نفرين قاتل فرزندان خوداين» حكيمأم«
ؤ︣اً ًـ﹅ُـ ﹜َ︺ؤ﹠َ︐ٌ﹥  ﹁︀﹒نًـ أ﹜ْ︺ًـ﹟ﹳ ︋︧ﹳ

 
 34﹨﹢ ا﹜َ︧ـ︣ف ︋ﹳ︧ؤ︣﹨︢ا ﹜َ︺ًـ﹞ؤ︣ﹳ أ︋﹪  

  ) 50﹨﹞︀ن، ص(                            
-مي ،كشته شد 36»داحس و غبراء«در رثاي فرزندش كه در جنگ  35»تماضر سلمي«
 : گويد

 ︢﹀﹤ُ ﹐︨ﹳ﹆﹫️ًـ ﹝ٌ﹟ ا﹜︽َ﹢ادي
 

37وًـ ﹐رًـوُـ︑ْ﹉َ ﹨︀︵ٌ﹙َ﹤ٌ ﹡َ︡ا﹨︀ 

 )131﹨﹞︀ن، ص(                   
وار با نفريني تهكّم، »عبداهللا بن حكيم«در سوگ فرزند خود  38 »زينب بنت العوام«
اي بر گونهخود به ،رسد كه اسلوب تهكّم در اين بيتكند و به نظر ميخشم مي ابراز

 : شدت خشم مادر داغدار داللت دارد

﹪ِـ وًـ ًٌْ︮︣ـه  ﹇َ︐َ﹙ْ︐ُ﹛ ًـ﹢ارِيُـ ا﹜﹠︊ُ
 

﹜﹫ٌٌ︊ًـ﹥ ﹁َ︀︨︐َ︊ؤٌ︪︣وا ︋ِ︖ًـ︀︮ 39وًـ

  )199﹨﹞︀ن، ص(                          
-مي »« «گونه به لعن قاتل او اين، »««هم در رثاي فرزند خود  40» أم «

 : پردازد

41وًـ ﹐ وﹳ﹇ِ﹫️ًـ َُ︫︣ـ ا﹜﹠︀ٌّـ︊ـ︀تٌ ﹳ︢﹀﹤ُ ﹐ً︨ـ﹙ٌ﹞ؤ️ًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹔︻︀دي
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﹜َ﹫ؤ﹑ً َعلْيكو ﹐زالًـ ا﹜ُ︭ـ︊︀حﹳ 
 

رِ ﹝ﹳ︧ـؤ﹢ًـدُـ ا﹜ـ︖ِ︀تٌ 42وًـوًـ︗ؤ﹥ﹳ ا﹜︊ً︡ـ

)67-66﹨﹞︀ن، ︬︮ (
 

در قالب نفرين  در ابيات فوق، مادر داغديده اندوه ناشي از مرگ فرزند خويش را
بختي به شمار آورده و او را مستحق كند و قاتل فرزند خود را مسبب اين تيرهابراز مي

 ةگاه در جاي ديگري از قصيدآن. داندترين عذابها ميها و سختبدترين سرنوشت
ها آرزو ها را براي آنها را مؤاخذه كرده و شديدترين شكنجهاسب ةاندوهبار خود، گلّ

  :كندمي

ً وًـ︀ َ︠﹫ؤ﹏ًـ ا﹜ِ︧ـ︊︀قِ ︨ﹳ﹆ٌ﹫️ٌ ً︨ـ﹞︀َـ
﹝ﹳ︓ْ﹆َ﹑ت ﹢رﹳوًـ ﹐زا﹜َ️ؤ ︸ُ﹢رﹳ

 

 43﹝ﹳ︢ا︋︀ً ﹁﹩ ا﹜ٌ﹞﹫︀هٌ ا﹜ـ︖︀رِ︀تٌ 
نِ ا﹜ـ︖ِ︊︀لِ ا﹜َ︣ـاٌ︨﹫︀تٌ 44︋ًِ︭ـ﹞︀َـ

  )67﹨﹞︀ن، ص (                           
اما اوج اين ، كنددر اين بيت دليل مرگ فرزندش را در ميدان جنگ جست و جو مي

 : گويدمي مرگ خود را طلب كرده و، جاست كه شاعرحساس آنا

﹏ُـ ﹝ًـ﹠﹫ُـ︐﹪ ︑َ︃︑﹪ ً︨ـِ︣ـ︺︀ً ﹜َ︺ـًـ
 

45وًـ ︑َ︣ؤ﹝﹫﹠﹪ ٌ︨︀مﹳ ا﹜ـ︀دٌ︔ـ︀تٌ 

   )66﹨﹞︀ن، ص(                              
در دو مرحله از فرآيند  ديده حاالت روحي فرد مصيبت ةدر بردارند، بيت مذكور

است و با توجه به تلفيق اين دو حالت  -احساس گناه  ةخشم و مرحلة مرحل –سوگ 
هاي در بين نمونه -احساس گناه -هفتم  ةبه ناچار يكي از شواهد مرحل، در يك بيت

كنيم كه در اين بيت چنين به بسنده مي خشم ذكر گرديد وتنها به اين توضيح ةمرحل
داند؛ از اين روي احساس گناه ميمقصر آيد كه شاعر خود را در اين مصيبت نظر مي

 . كندقالب نفرين ابراز ميدر  بر خويشتنكرده و خشم خود را 

عمق فاجعه را با جان و ، معامله است كه در آن فرد داغدار ةمرحل، هشتمين مرحله
كند؛ از اين رو حاضر است شرايط كنوني را با هر موقعيت ديگري عوض دل درك مي

 .داندترين غم ممكن ميسخت ترين وبت رخ داده را بزرگكه غم و مصي كند؛ چرا
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ديده شده است و يكي هاي مادران سوگوار اي سوگ سرودهپارهدر  ،اين حالت تجلّي
» مزاحم«خود  در رثاي فرزند كهاست  46»ا﹜︧﹙﹢﹜﹫﹤سعد أم «هاي آن، بيت زير از از نمونه

 :سروده است
 47﹇َ︐ٌ﹫﹏ﹳ ︋ًـ﹠﹪ ︑﹫ؤ﹛ٍ ︋ِ︽َ﹫ِ︣ ٌ︨﹑حِ ︋ِ︃﹨ْ﹙﹪ وًـ ﹝︀﹜﹪ ︔ُ﹛ُـ ︗ﹳ﹏ِـ ︻ًـ︪﹫ً︣ـ︑﹪

  ) 55﹨﹞︀ن، ص(                              
در اين بيت مادر داغديده حاضر است تمامي ايل و تبار خود را از دست بدهد و در 

وافر  ةتوان به عشق و عالقفرزند خويش را زنده ببيند و از خالل اين معامله مي ،مقابل
  .و نيز شدت غم و اندوه او از مرگ فرزند پي برد وي به فرزند خويش

 كردن نجوا، )عميقة غم و غص( نهم از مراحل رواني فرآيند سوگ ةدر مرحلمادر 
 .بيندرا راه حل مؤثري براي التيام خود مي ،با فرزند

 : كندگونه خطاب ميخود را اين ةجگرگوش» أم عمرو«

 ︀ ︻ًـ﹞ؤ︣ﹳو ﹝︀ ﹜﹪ ︻ًـ﹠﹈ًـ ﹝ٌ﹟ ً︮ـ︊ؤٍِ︣
ــ︣ﹳو وًـ أيُـ ﹁َ︐ـ﹩ٍ ًٌ  ـ︀ ︻ًـ﹞ـؤ
 

ـِ︣و   ︀ ︻ًـ﹞︣ﹳو ︀ أً︨ـ﹀﹪ ︻ًـ﹙ـ﹩ ︻ًـ﹞ـؤ
ـ﹢مًـ وﹳ︲ٌ︺ؤ️ًـ ﹁﹪ ا﹜﹆َ︊ـؤِ︣  48﹋َ﹀ُ﹠ْ️ﹳ ـًـ

 )63﹨﹞︀ن، ص(                            
 : گويدخطاب به فرزند خود مي، عصر اسالمي ةديدشاعر داغ »﹤ٌ﹞ؤ﹫َ︣ـ ﹝ًـ︤رو︻﹤«

 ︑َ﹙َُّ︊ــ︀ًأ︀ وًـ﹜َـــ︡ي ﹇َ︡ؤ زادًـ ﹇َ﹙︊﹪ 
ْ ︾ٌ︊ؤ️ًـ ﹋ًَ︡ـّرؤتًـ ︻ٌ﹫َ︪︐﹪  ﹁َ﹫︀ وًـ﹜︡ي ﹝︢ﹳ

 

 49وًـ﹇َ︡ؤ اُِ︣﹇َ️ؤ ﹝ٌ﹠ّ﹪ ا﹜ـُ︡ودﹳ ا﹜ُ︡ـوا﹝ٌ︹ﹳ 
ؤ︡ﹳوعَ و ︵َ︣﹁﹪ًـ داٌ﹝︹ﹳ  50﹁َ﹆َ﹙ْ︊﹪ًـ ﹝ً︭ـ

  )313﹨﹞︀ن، ص (                        
خورد و اوج اين مادر مصيبت ديده به چشم مي ةغم و غص، ذكر شده ةدر دو نمون

و اندوه در خطاب وي به فرزند خويش است كه از ناراحتي و اندوه درون براي غم 
گويد و گويا جز فرزند كسي را ندارد كه غم سخن مي ،خود ةدر خاك خفت ةجگرگوش

 . ديده استدل با وي بگويد و اين خود بزرگترين دليل بر شدت اندوه اين مادر داغ
كند از فرد داغدار سعي مي ،)همانندي ةمرحل( پاياني حاالت رواني سوگ ةدر مرحل

مصيبت خويش را عظيم نشان داده ، زدهطريق همانند ساختن خود با ديگر افراد مصيبت
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 خود را تسكين دهد؛ چرا، و ديگران را در غم و اندوه خود شريك سازد تا از اين طريق
ز فخر و ترجيح خويشتن بر اي امايهناگفته نماند كه بن. »إذا عمت طابت««كه 

در ) م 627-ـه 6( »«« خورد به عنوان نمونهدر اين موارد به چشم مي، همانندان
 : گويدرثاي فرزند خود مي

 وًـ ﹨َ﹏ؤ ︑َ︖ِ︡ﹳ ا﹜ـًـ﹞︀ٌ﹛ﹳ ﹝ٌ︓ْ﹏ًـ وًـ︗ؤ︡ي
 

 51إذا رﹳ﹝ٌ﹫ًـ️ؤ ︋ًِ︧ـْ﹛ٍ ﹝ٌ﹟ؤ َ︫︐︀تٌ 
  )66﹨﹞︀ن، ص(                            

ترين موقعيت زندگي آورترين و هراسجا كه رويارويي با تير صياد بزرگاز آن
و خود را با پرندگان ، ديدگي و مصيبت خويش را با تير صيادشاعر داغ، پرندگان است
اما ، دهدخود را دلداري مي، يابياين همتا ةداند و به واسطهمانند مي، مورد هدف تير

مصيبت خود را ، شود كه شاعربه اين نكته رهنمون مي ،استفهام انكاري موجود در بيت
داند و به برخورد با صياد مي آور پرندگان درتر از وضعيت هراستر و دردناكبزرگ

 . كندهولناك ديگري توصيف مي ةتر از هر حادثغم خويش را بزرگ، تعبير ديگر
 نتيجه

جا كه زبان ن گفت از آنتواچه كه در صفحات پيشين بيان شد، ميبا نگاهي به آن
همبستگي بيشتري با اين » رثا«آيد و از ميان اغراض گوناگون شعري، شعر از دل برمي

دارد، خود پرده برمي ةخصيصه دارد، و به خوبي از احساسات و عواطف دروني سرايند
ها درنگ كنيم، به اين در نتيجه در وراي هر مرثيه، رازهايي نهفته است كه اگر در آن

بريم كه هر مرثيه با توجه به معيارهاي گوناگوني از جمله جنسيت سراينده، ته پي مينك
. و ) زمان، مكان، نوع مردن(نسبت خويشاوندي وي با فرد از دست رفته، شرايط مرگ 

 .ها داردهاي فاحشي با ساير مرثيهتفاوت. . 
اي در تفاوت ين كنندهترين عاملي كه نقش تعيرسد مهم، به نظر مينويسندگانةبه عقيد

آن است؛ چراكه اگر نيك بنگريم، به خوبي  ةها دارد، عامل جنسيت سرايندميان مرثيه
هاي مادران داغدار در سوگ فرزندان خود از نظر كميت، يابيم كه از يك سو مرثيهدرمي
هاي مردان است؛ به عبارت ديگر زنان از ميان اغراض شعري، به تر از مرثيهفراوان
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كه حال آن. دهندعالقه و اهتمام بيشتري نشان مي» رثا«راض غنايي و از آن ميان اغ
 ةاز سوي ديگر غلب. كنندمردان تقريبا در تمامي اغراض و فنون شعري طبع آزمايي مي

ترديد در اشعار زنان شاعر نمود  بيزنان،  ةاحساسات و عواطف بر شخصيت و روحي
هاي مادران داغدار از نظر كيفيت نيز به مراتب بارزي يافته است، از اين رو مرثيه

 .هاي مردان استتر و تأثيرگذارتر از مرثيهسوزناك
، در زمان عزاداري) آنان كالمي بودن( بارز زنان شايان ذكر اين است كه ويژگي ةنكت

كه به گفتگو با فرزند مادر خواه زمانيدهد؛ در اين راستا، به خوبي خود را نشان مي
گويد، غرضي جز با ديگران سخن مي دفرزند خو ةدرباركه گاه زد و خواه آنپردامي

از  ؛ ويريختن غم و اندوه خويش در قالب كالم و تسكين درون پر آشوب خود ندارد
 دكاه خوجز التيام درد جان ش چيزيراند و هدفمي ند سخزنمهرباني و مظلوميت فر

امر ديگري را بي فايده  هر يا د كه انتقام وپنداررا عظيم مي هچنان اين اندوو آن يستن
هاي عاطفي و رواني مادر در مرگ فرزند تمامي اين امور، نشان از حالت. كندي ميتلقّ

هاي شعري كند و ذكر نمونهسوگواري، خودنمايي مي ةدارد كه در مراحل مختلف دور
ه را آشكار مربوط به هر يك از مراحل روانشناختي سوگ در پژوهش حاضر، اين نكت

هاي اخير موفق به كشف اصول ساخت كه هرچند انديشمندان و پژوهشگران، در سده
و مباني علم روانشناسي شدند، اما نبايد چنين برداشت كرد كه روانشناسي از علومي 

و در ادوار گذشته اثري از آن وجود نداشت؛ بلكه  استدست بشر  ةاست كه ساخت
هاي شعري متعددي كه هركدام نمود يكي كشف نمونه برخالف تصور و تلقّي مذكور،

ها اشاره شد، خود باشد و در پژوهش حاضر به آناز مراحل روانشناختي سوگ مي
دليلي بر ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني ميان علم روانشناسي و ادبيات است كه گزينش 

اين ارتباط هاي شعري مذكور از ميان اشعار عصر جاهلي و اسالمي، بر صدق نمونه
 .گذاردصحه مي

 : هانوشتپي
، كردهابالغ ) به ديگران(من است خبر مرگم را ة گونه كه شايستاي دختر معبد، هنگامي كه مردم آن .1

 .گريبان چاك كن مو در سوگ
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شاه و آنوخ : ةدو منظومة ويكتوريا و گويندة شاعر انگليسي دور، )Alfred Tenison( آلفرد تنيسون .2
 . )ذيل تنيسونفرهنگ اعالم، ، ينمع( آردن است

، نوحه سردهد، موي خود را بتراشد و گريبان چاك كند، )در فراق ميت(ول خدا از زني كه رس .3
 . بيزار است

 .زمين غبار آلود و زشت شده استة ها و ساكنان آن دگرگون شدند و چهرسرزمين .4

بيتدر  »««. م شده استروشن وتابان، كة ها تغيير يافت و شادابي چهرها و مزهرنگة هم .5
 . شده است آن حذفضرورت شعري تنوين  سبباست و به » تمييز«

 . شود تا از شرّ او راحت شويمما شده است كه نابود نمية ناپذير و ملعون همسايدشمني فنا .6
در اصل ) هابِلَ. (در فراق تو افسرده و غمگين استقلبم اگر تو كشته شدي بدان كه ! اي هابيل .7

 . وزن شعر، به اين صورت آورده شده است براي درست شدناست كه ) بيلَها(
 .اما در شمار اساطير قوم عرب درآمده است، اين جنگ هرچند مبناي تاريخي دارد: نبرد بسوس .8

وي  .»كليب«و ملقّب به » وائل«را برادري بود موسوم به » مهلهل«داستان جنگ بدين قرار است كه 
را به عهده داشت و اين امر او را دچار » تغلب«و » بكر«جنگجويان  مدتي فرماندهي» كليب«

، باليده بود» همام«و » جساس«يك روز كه زن كليب نزد او به برادران خود  .خودكامگي كرده بود
 .كمان كشيد و آن را با تير كشت، وي خشمگين از خانه بيرون آمد و چون چشمش به شتري افتاد

چون بسوس چشمش بر  .بود» جساس«ة خال) تميمة دختر منقذ از قبيل( »سبسو«آن ناقه متعلّق به 
» بسوس«هم به قصد راضي كردن » جساس« .فرياد برآورد و از قوم خود مدد خواست، آن افتاد

» غالل«جا كه قصد وي از پرتاب كرد و از آن، كه بهترين شتر كليب بود» غالل«اي به سمت نيزه
به قصد خون برادر برخاست و عداوت » مهلهل« .نيزه از پاي درآمد وي بدان، بود» كليب«خود 
شش نبرد رخ داد كه به ، هابه مدت چهل سال ادامه يافت و در طول اين سال» تغلب«و » بكر«ميان 

 . )69ص ، 1387، الفاخوري( .شودگفته مي» بسوس«ها نبرد مجموع آن

 . كرديمشدند، حمايت ميديده مي ما قبالً از دختران جواني كه بيرون از منازلشان .9

كه يقين داشتند پس در خاك آرميد، با سرهاي برهنه از خانه خارج شدند، حال آن» كليب«و چون  .10
 .شوندخوار و ذليل مي» كليب«از 

 . )313ص ، 2006شرّاد، (.اسالمي استة دوراز زنان شاعر در » لوق حميريبنت عم . .11
هايم پاك پرسم، تا خبري از تو بدهند بلكه آرام شوم و اشكو مياز سواركاران جنگي در مورد ت .12

 . شود
 . خواهي گشتكس نگفت كه تو بازكدام از آنها خبر درستي از تو نياورد و هيچوليكن هيچ .13
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عبيداهللا بن «، همسر »بني حارث بن كعب«ة ، منسوب به قبيل»بنت خالد بن قارظ كناني «« .14
 ). 31، ص 3ل از مروج الذهب ج، به نق46لمراثي، صالتعازي و ا( .بود» عباس

 .ها را باور نكردمهاي ساختگي آنها و تهمتباخبر شدم اما ادعا» بسر«ازاقدام  .15

كه درميان قوم خود داراي قدر و ) مرداني(كه مرداني با اصل و نسب از تبار خود او ديدم، تا اين .16
 . عظمتي بودند

وي كنيزي سياه پوست و از صعاليك . زيستدر عصر جاهلي مي كهه است از شاعران حماس: أم سليك ︨﹙﹊﹤ .17
 ). 101، ص2006شرّاد، ( .عرب بود

 دانستم كه عامل مرگ تو چه بود؟كاش ناخود آگاه مي .18
 آيا بيماري هميشگي تو را از پاي درآورد يا اينكه دشمن با حيله و تزوير تو را به قتل رساند؟ .19
 . و فرا برسد، همه چيز قاتل تو خواهد بودهنگامي كه مرگ ت) هر حال در( .20
 آه و افسوس من بر تو! من چگونه بر فراق تو صبر پيشه كنم؟ اي عمرو! اي عمرو .21
پس قلبم پاره پاره و چشمم . زندگي ام را تيره و تار كردي) با رفتنت(كه رفتي، اي فرزندم از زماني .22

 . بار استاشك
 . بركت استام بيخانه فكرم آشفته و عقلم پريشان، اشكم جاري و .23
كه همچون دو مرواريد بودند و گويي صدف ) فرزنداني(اي كسي كه فرزندانم را از پاي درآوردي،  .24

 . ها از آن خارج شده بودندتكه شده بود و مرواريدتكه
كه چون چشم و قلب من بودند، اما امروز ) فرزنداني(اي كسي كه فرزندانم را از پاي درآوردي،  .25

 . ه شدهقلبم ربود
كه مغز استخوانم بودند اما امروز من ضعيف ) فرزنداني(اي كسي كه فرزندانم را از پاي درآوردي،  .26

 . امو ناتوان شده
 . ريختمخاك را بر سر و صورت جوانش مي .27
اش چون ماه شب هاي جواني در وجودش ظاهر و چهرهو اين زماني بود كه او تنومند گشته، نشانه .28

 . بود چهارده، تابان شده

را در جنگ  »مرانع«، از شاعران خوارج است و فرزند خود، »أم عمران بن حارث راسبي رعمر« .29
دار كه در آن جنگ امير مردم بصره و پرچم »جاج بن باب حميريح«عمران با . دوالب از دست داد

ي درآمدند ها بود نبرد كرد و آن دو به يكديگر ضربات زيادي وارد كردند و سرانجام هر دو از پاآن
 ).63، صهمان(

در بصره » عمران«آيد كه از كتب تاريخ چنين برمي. تاريخ والدت وي بر كسي آشكار نيست .30
در ) م707/ هـ 89(متولد شد، در كوفه يا يكي از مناطق آن نشو و نما يافت و در حدود سال 
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علم كالم و  وي در روزگار خود به عنوان فردي پرهيزكار، متبحر در. نزديكي كوفه درگذشت
اي مقطوعات حكمت آميز و پارهة تنها چند قصيد از اوخطابه و نيز شاعري توانا، معروف بود 

 ). 605ص  ،1998بالشير،(هاي مختلف به جاي مانده است شعري در مناسبت

در سحرگاهان » عمران«ها مصون بدارد؛ چرا كهرا تأييد و تصديق نمايد و از بدي» عمران«خداوند  .31
 .پرداختو نياز با خداوند ميبه راز 

توسط افراد بي دين و خائن روزي او را ) در راه او(خواند تا شهادت آشكارا و نهان خدا را مي .32
 .گرداند

وي جماعتي از اهل يمن را به قتل رساند . بود »عامر بن لؤينيب«ة منسوب به قبيل »بسر بن « .33
انداخت، حتي پاي اسبان نيز در خون فرو  هبه را بنا بر قولي، بر اثر شدت خونريزي و كشتاري كه

هم بودند كه طبق يك نظر مشهور،  »بيداهللا بن عباسع«در ميان مقتوالن، دو تن از فرزندان . رفتمي
  ).46التعازي و المراثي، ص(وي آن دو را از آغوش مادر بيرون كشيد و به قتل رساند 

بسيار حريص در » بسر«نم، به جان پدرم سوگند كه كرا آن گونه كه بايد لعن مي» بسر«واكنون  .34
 . كشتن است

وي نيز از جمله شاعران عصر . بود »طفانغ«پادشاه  » هير بن ز«همسر  »تماضر بنت الشريد« .35
، 2006شرّاد، (از دست داد  »احس و غبراءد«را در جنگ  »الكم«جاهلي است كه فرزند خود 

 ).131ص

نام » غبراء«و » عبسبني«ة رئيس قبيل» قيس بن زهير«نام اسب » حسدا«: »داحس و الغبراء«نبرد  .36
هر يك از اين دو رئيس، اسب خود را تندروتر . است» ««ة رئيس قبيل» بن بدر ««اسب 
بر سر اين دو اسب پيمان بست و بر اين » ««با برادر » عبسبني«ة يكي از مردان قبيل. دانستمي

در روز رقابت، سرانجام . كه سهم صاحب اسب پيروز در اين نبرد، صد شتر باشد امر توافق كردند
از داستان مطّلع شد و از دادن » قيس«. پيروز شد» غبراء«، »««با حيله و نيرنگ دست نشاندگان 

را » ««پسر » قيس«كه نزاع رخ داد و پس از آن» حذيفه«شترها سر باز زد و در نتيجه ميان او و 
پس از چندي به . جنگ درگرفت» ««و » عبسبني«پاي درآورد، به مدت چهل سال ميان  از

-««اي از فرزندان اين قبيله را به عنوان گروگان در اختيار عده» قيس«، »عبسبني«دليل ضعف 

وز در يك ر. ها مهلت دهد و بين دو قبيله، صلح برقرار شودقرار داد تا در عوض به آن» 
گناه را در ميداني جمع كرد و هر يك را به دست مردي كه در تمامي اين كودكان بي» ««باراني 
 .www(. پيشين يكي از بستگان خود را از دست داده بود، سپرد تا او را تير باران كند يهاجنگ

horse. ir( 
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يراب نشوي و هيچ ابري س) كه لطافت فراواني دارد(اميدوارم كه از باران صبحگاهي » حذيفه«اي  .37
 . حتي شبنمي بر تو نبارد

حكيم «و همسر » زبير بن عوام«، خواهر )م660/ هـ 40( »عوام بن خويلد أسدي قرشيالزينب بنت « .38
وي پس از ظهور اسالم، مسلمان شد و فرزند خود را در جنگ جمل از دست داد . است» بن حرام

 ).199، ص2006شرّاد، (

 .كشتيد، پس مژده باد بر شما به عذاب جهنم را) ص( پيامبر شما صحابه و يار .39

» ««در شهرت . است» بني «از شاعران » بن بدر بنت  ««): م627/ هـ 6(  .40
در مورد شخصيت وي به كار » أمنع من «و » أعزّ من «: المثلهمين بس كه دو ضرب

ها، به شاعر تمييز ميان آن بود و براي» ««هر دو » سلمي بنت مالك«او و دخترش ة كني. رودمي
اي است كه وي نيز از شاعران داغديده. شدنيز گفته مي» الكبري «« -»بنت  «« -ما 

م، 2002زركلي، (از دست داد » داحس و غبراء«را در جنگ » ««ملقّب به » دبهنُ«فرزند خود 
 ).66موسوعه نساء شاعرات، صشرّاد، (و ) 193، ص5ج 

 تودشمنان باشي و شرّ حوادث ناگوار همواره در كمينة رس كيناميدوارم هميشه در تير» حذيفه«اي  .41
 .باشد

اميدوارم كه روزت همچون شب تاريك باشد و شب هنگام نيز ماه نور خود را از تو بگيرد و  .42
 . تاريكي از هر جهت بر تو چيره شود

.و جوشان بنوشيد زهرآگينسبان تندرو اميدوارم آب اي ا .43
 . محكم و استوار بر كمر شما سنگيني كند) هايكوه(ها و پيوسته سنگالخ .44
 .تر فرا برسد و تير حوادث، مرا هدف قرار دهداي كاش مرگم هر چه سريع .45

بن بكر بن  ««وي از شاعران جاهلي و از اعقاب سلول : سعد أم .46
 ).55، ص همان(رسد است و نسبتش به مادرش سلول  مي» هوان

پناه سپاه و بيكه بياو را در حالي» بني تيم«كه  باد ايل و تبارم فداي كسية خانواده، دارايي و هم .47
 .بود، كشتند

  !چه جواني را كفن كردم روزي كه تو در قبر جاي گرفتي هآ ، و»عمرو«چه سنگين است غم تو اي  .48
 . سوزدميهايم، هايم از هرم اشكگيرد و گونهقلب من دامن مي هاي آتش درزبانهپيوسته فرزندم  .49
 .؛ قلبم پاره پاره و چشمم اشكبار استايهكردو تار ام را تيره اي زندگيكه رفتهفرزندم از زماني .50

ها پرتاب جانب به سوي آنگاه كه تير از هر آيا كبوتران نوحه سرا، سوز و فزع دروني مرا دارند، آن .51
 !شود؟مي
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