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نگارندگان بر  قی را دارند.امکان مقایسه و بررسی تطبی ،متوفّیتوصیف سنگدلی پدر و توصیف لحظات بیماری 
در گتزین   زیترا اواست؛ تر بوده قاین باورند که ابن رومی در به تصویر کشیدن این موضوعات از خاقانی موفّ
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 پيشگفتار

جهتان  ادبیّتاتتلتف در هتای م داد و ستدهای ادبی بته شتکل تطبیقی، ادبیّاتپردازان در دیدگاه نظریه

توان سترا  گرفتت کته در متداری بستته و محتدود حرکتت کنتد و از ی را میادبیّاتوجود دارد و کمتر 

ت نزدیکتی بته علّت فارستی ادبیّتاتعربتی و  ادبیّتات ،مرزهای خود پا فراتر نگذاشته باشتد. در ایتن میتان

ستایر ملتل، تبتاد ت  ادبیّتاتت به نسب جغرافیایی و نیز به خاطر وجود برخی از آداب و رسوم مشترک،

 برختی از مضتامین مشتترک در اند. این امر در امثال و حکتم وفرهنگی و ادبی بیشتری با یکدیگر داشته

 مشهود است.بوضوح اشعار به جای مانده از شاعران این دو قوم 

 هاآندر میان  هایی از مضامین مشترک راتوان بارقهاز جمله شعرایی که در ادب عربی و فارسی، می 

از دستت  چتونهمها و مصائبی س تی خاطر. این دو به هستندمشاهده کرد، ابن رومی و خاقانی شروانی 

هایشتتان، ی ختتاطر ختتود و زدودن غتتم فقتتدان جگرگوشتتهگتتاه بتترای تستتلّ دادن عزیتتزان و نزدیکانشتتان،

 شابهت است.های سوزناکی را از خود بر جای نهادند که در جوانب بسیاری دارای ممرثیه

هتایی از بته تحلیتل و توصتیف قستمت (1)تطبیقتی آمریکتا ادبیّتاتدر این جستار بر آنیم تا با تکیه بر  

های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزندانشان بپردازیم. برای رسیدن به این مهتم، مفاهیم مشترک مرثیه

. در همتین عربتی ختواهیم افکنتدآن در ادب فارستی و  به مفهوم مرثیه و جایگاه و پیشینةن ست نگاهی 

مقاله که همتان تحلیتل کنیم و سرانجام به هدف اصلی راستا، ب شی از حیات این دو شاعر را بررسی می

ختواهیم پاست ی بترای الی که در این نوشتار متیسؤ پردازیم.خاقانی و ابن رومی است می تطبیقی مرثیة

 آن بیابیم عبارت است از:

 یجتوانب و اغترا  چته در ،اندستروده  یختو انفرزنتد سوگ در یروم ابن و یخاقان که ییهاهیمرث -

 هستند؟ مشترک

 :از است عبارت دارد قرار ما نظر مدّ نوشتار نیا در که همای هیفرض

 در مشتترک اغترا  از یبرخت ،متتوفّی دوستتان و گذشته ادِی ،متوفّی یماریب وضعیّت فیتوص ه،یگر -

 .ستنده یروم ابن و یخاقان یهاهیمرث

 قيتحق ةنيشيپ

درخوری صتورت گرفتته  متعدّدهای پژوه  ،گوبررسی تطبیقی میان ابن رومی و شعرای پارسی ةدربار

 ةرضتا صترفی )نشتریمحمّد دکتتر بته قلتم «ستراییهجویه ابن رومی و انوری در عرصة»از جمله:  ؛است

ايفا وبيب ش نیاوابخلاقنیايايومنیبنی اببنیااب   ا»(. 88 ل، پاییزاوّ ل، شمارةتطبیقی دانشگاه باهنر کرمان، سال اوّ ادبیّات
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. (8002اةابعنیرد، اب انی ،اب لا نیس ا نی ةجمل نیونتد )تتور  زینتیدکتتر خاقتانی و  محمّد دکتر به قلم «تفسنی ابعانیاي

 ادبیّتاتصتی ت صّ ةپور بیرگانی )فصلنامبه قلم مژگان حاجت« صور خیال ومی در آینةالرّ خاقانی و ابن»

نون هتیچ (. شایان ذکر است کته تتاک83 ، بهار22ة زاد اسالمی مشهد، سال ششم، شمارفارسی دانشگاه آ

 های این دو شاعر صورت نگرفته است.مرثیه دربارة یمستقلّ گونه پژوه 

 خاقانی شروانی
ران آومشهورترین شاعر قرن ششم و از نام ،ین بدیل بن علی شروانی معروف به خاقانی شروانیالدّافضل

ی در از کتودک (. وی12 :1334، ستجّادی)در شروان به دنیتا آمتد  هت 225است که در سال شعر فارسی 
از ایتن  ؛طبیب و فیلسوف بود رشتد کترد ین عمر بن عثمان که مردی حکیم،الدّدامان عموی خود کافی
، ت گماشت و فلستفهبه تعلیم و تربیت او همّ یافت،مستعد و توانا در یادگیری علم رو عموی  که او را 

 بتترای ادامتتة ستتپ  (.یتتازده :1332)خاقتتانی شتتروانی، ادب، حکمتتت، طتتب و عربتتی را بتته او آموختتت 
ت گماشت و او را به دربار منوچهر به تربیت او همّ رفت. ابوالعالء گنجویابوالعالء  تحصیالت خود نزد

به چهتل ستال  نزدیو خاقانیپ   ایناز (. 16 :1383، کوبزرّین) خاقانی دادلقب  بدوشروانشاه برد و 
آرزوی خراستان و عتراو و  هتت 225در حدود ستال  شد.و فرزندان او شروانشاه  منوچهر وابسته به دربار

. شروانشاه از راه ری عازم آن دیار شتد و با اجازة ت گرفتدر او شدّآشنایی و دیدار با استادان خراسان 
(. چنتدی بعتد بترای چهتارده :1332)خاقتانی شتروانی، سفر منصرف شد  در ری س ت بیمار و از ادامة

سپ  به عتراو عترب  ؛سفر خواست و به عراو عجم آمد به و گزاردن حج از شروانشاه اجازةزیارت کع
ت بته علّت بعتد از ایتن ستفر (.پتانزده و شتانزده :)همانه و مدینه رفت راه بادیه به مکّ و بغداد و کوفه و از

 پت  ازه کترد. دوباره آهنگ مکّت ،وقتی از زندان آزاد شدبه زندان افتاد.  گیری از دربار شروانشاههکنار
ر ثّس ت متت  این حادثه شاعر را که در سن بیست سالگی بود درگذشت. ینالدّفرزندش رشید ،بازگشت

یتز همسترش ن ،ینبته دنبتال مترگ رشتیدالدّستوزناکی سترود.  هتایمرثیتهگ فرزند ختود کرد و در مر
رفت و میاو در نارضایتی و ناامیدی فروزندگی  ،رود آمده بوددرگذشت. بعد از این مصائبی که بر او ف

جا بود که در رفت و هماندر پایان عمر به تبریز کشید تا آنکه گیری و پارسایی دامن  را میمیل گوشه
 (.18-13 :1383، کوبزرّین)و درگذشت هت  236سال 

 ابن رومی

( م 836هتت و ) 221م رجب سال هارشنبه دوّبن جورجی  معروف به ابن رومی در روز چ عبّاسعلی بن 

د شتد ( از پتدری رومتی و متادری ایرانتی متولّت11 :1365شتلق، )ای معروف به عقیقه هدر بغداد در محلّ

 :کردمباهات می مس لهبسیار به این  ش از جمله بیت زیر،راشعا(. وی در 331 :1386)فاخوری، 
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اب ُفنینینینینینینینینینینینینی  اَفاُبغِضنینینینینینینینینینینینینیياََّلنینینینینینینینینینینینینی اب    ِی نینینینینینینینینینینینینیِةاواَکی نینینینینینینینینینینینینی.ا1
ا

امنینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاِميَأَّ ااُساُخنینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی وِ اوب نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی  وُ اُ نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی  اا
ا

 (113 :6   ،1338، ابن رومی)
 های من هستند و رومیان عموهایم؟ایرانیان دایی کهدر حالی ؛چشم بر هم نَهَمها چگونه در برابر پستی

. درش درگذشت و مادر و برادر بزرگترش سرپرستی او را به عهتده گرفتنتدپهنوز خردسال بود که  

-252 :1384، ضتیفو روایتت اشتعار قتدیم و جدیتد روی آورد ) زمان خوی  علوم به ن عهد،در همی

بته  (6 :1   ،1388ی، ابتن رومت) م لغوی، دینی، علمی، و فلسفی بتردزیادی از علو رو بهرة از این ؛(254

 .اندثیر عمیقی داشتهلوم به ویژه فلسفه در اشعار او ت ای که این عگونه

چند گاهی که زندگی بتر او ست ت  ولیکن هر از ؛در بغداد ماند چنانهمیات  ابن رومی در طول ح 

گشتت. میپاییتد کته بته بغتداد بتازا دیری نمتیامّ ؛شدیاو به گردش و سفر در او پیدا میاشت گرفت،می

چته ایتن و آن (23-28 :1332)حترّ، ت زیادی همراه بتود ی او با س تی و رنج و مشقّزندگی و وضع مادّ

ختود  ةاعضای ختانواد ةدر طی چند سال، همکه آن بود   شیدبت میدّزندگی را برای او ش هایس تی

او های پی در پی ضربات ستهمگینی بتر روح لطیتف دست داد. این مصیبترا در اثر بیماری و مرگ از 

و بتدبینی  تشتوی  و اضتطراب در رفتتار و روان هتا دچتارها و شکستو در اثر این ناکامی ندوارد کرد

بتا زنتدگی نابستامان ختود دستت بته  چنتانهتموی  (.232-233 :1386)فاخوری، سبت به زندگی شد ن

 (.256: 1384درگذشت )ضیف، بر اثر بیماری  هت 283که در سال  آنکهگریبان بود تا 

آورند )الزیّتات، ترین شعرای عرب شمار میهجاء از برجسته و وصف را در عرصة بن رومیناقدان ا 

از جمله: رثتای خلفتا و امیتران )رثتای  جوانب م تلفیکه دارای های او مرثیه در این میان (.253: 1333

هستتند، از درجتات  نتدانهمستر و فرز رثای و شهرها یرثا، (سیاسی رسمی(، رثای بزرگان شیعه )رثای

 ةصتبغر بیشت ،هایی که او در سوگ خلفا و دیگر رجال حکومتی سروده استمرثیه. متفاوتی برخوردارند

ادب عربتی بته شتمار  هایسوزترین مرثیهاش از پرهای وی در سوگ خانوادهتقلیدی دارند ولیکن مرثیه

 (.162: 1332حرّ،  )ر.ک: روندمی

 دو شاعر شعارهای مرگ فرزندان در ابررسی تطبيقی بازتاب

 طغيان

ی فرزنتد را امانتت چیتز حتّت همته ،استوار و ایمان محکمی که به خداوند دارند مردان خدا به سبب ارادة

یل اشتو جتاری ست فرزنتد ختود در اندوه فقتدان ،ی دل دردمند خودچه برای تسالّدانند و اگرالهی می

 هتاآن، گتذاردبار سنگینی که بر دوش ایشان می ةاین مصیبت با هما امّ ؛دهندمیکنند و آه و فغان سرمی
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ان آزمتای  خداونتد بتا جتان و دل عنتوکند. ایشتان هتر مصتیبتی را بته طغیان سرنگون نمی در ورطةرا 

کننتد و دان خود غوغایی برپا متیدر سوگ فرزن ،ا آنان که از ایمان قوی برخوردار نیستندپذیرند. امّمی

 آورند.جازات از جانب روزگار به شمار میمرگ فرزند خود را نوعی انتقام و م

 زد،ستازده متیرا غتافلگیر و غتم هاآنشان مرگِ جگرگوشه که مصیبتِ گاهآنخاقانی و ابن رومی  

تیرهتای  کته آمتا گشتایند و از اینشکایت از حوادث زمانته متی به و زبان گیرندراه عصیان در پی  می

خاقتانی مصتیبت مترگ  دهنتد.ها سر متیکنند و نالهکوه باز میلب به شِ ،اندحوادث روزگار قرار گرفته

انتد ر بودهر این فاجعه قضا و قدر مقصّد که گویا دکنسهمگین توصیف میین را چنان فرزندش رشیدالدّ

 اند:که نسبت به او وفادار نبوده

 ؟ر سوخت مرا در غم تودَچه نشینم که قَ.1

 دارم از اشتتو پیتتاده ز دم ستترد ستتوار. 2

 در سیه کترده و جامته ستیه و روی ستیه. 3
 

 بتتتتر نشتتتتینم در میتتتتدان قتتتتدر درگیتتتترم 

 در ستتلطان فلتتو زیتتن دو حشتتر درگیتترم

 (2)چتترآ آیتتم و در درگیتترم خانتتةیهبتته ستت
 

 (286 :1332خاقانی شروانی، )

احساستی  ند،نوشتانمتیکه حوادث زمانه، جام تلخ مرگ فرزنتدش را بته وی رومی نیز بعد از آن ابن 

بتر ایتن بتاور استت کته  نامد ورگ فرزند دلبندش را ستمی از سوی حوادث میمشابه خاقانی دارد. او م

خواهتد کته ایتن حتوادث را از این رو از خداوند می ؛اندا از او غصب کردهگار فرزندش رحوادث روز

 نابود کند:

ُابعَ ا نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیااودَم اأَا.ا1 اَیهنینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاالاقَاتنینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیَ اب  
نینینینینینینینینینینیاُ ابعنَینینینینینینینینینینیرِ اَأوَ نینینینینینینینینینینیَ اِ نینینینینینینینینینینی ی   .ا8 ِِ اتنینینینینینینینینینینینیَرخ  ا
اُ  ُاُغِصنینینینینینینینینینینینینینینینینینی  اا نینینینینینینینینینینینینینینینینینیُ اَ رَّنینینینینینینینینینینینینینینینینینیا او ِ نینینینینینینینینینینینینینینینینینیا اوالاِبا ا.ا3

ا

ُّنینینینینینینینینینینیلرِ اََّلنینینینینینینینینینی اَََّمنینینینینینینینینینی ِاا نینینینینینینینینینیرِ  اَل  نینینینینینینینینینیاِ اب  َّ اِمنینینینینینینینینینیَااب 
نینینینینینینینینینینینینینیفِلل نینینینینینینینینینینینینینی  ّ اِ ...ِ اَکینینینینینینینینینینینینینینیَفابخ نینینینینینینینینینینینینینیاَداوبِ نینینینینینینینینینینینینینی َةاب ِا
ا(3)ِ يُما نینینینینینینینیاِ ابحلنَینینینینینینینیرب،ِ اِمنینینینینینینینیا اَساََّلنینینینینینینینی ا ُل نینینینینینینینیی او نینینینینینینینی

ا

 (146 -142 :2   ،1338بن رومی، ا)

هدف تیرهای ختود  ،مان را از روی عمدهای دلبند مردو تیرهای آن را که جگر گوشه مرگکند  نابودخداوند 

گردنبنتد را )بهتترین گتوهر( چگونه گتوهر وست   !د. شگفتافرزند وس  مرا هدف قرار دا ،دهند. مرگقرار می

کته در برابتر ملتم حتال آن ؛زگار آن را از متن غصتب کتردبلکه رو ؛نفروختممن او را با اختیار خودم  ؟برگزید

 حوادث روزگار هیچ یاوری نیست.

انتد؛ کتردهخیانتت  هاآندر این ابیات، هر دو شاعر بر این باورند که مرگ و حوادث زمانه نسبت به  

 قتدر از دستت قضتا و روحبا تعبیری ساده و بی خاقانی ل،در بیت اوّ دو متفاوت است. تعبیر آن ا شیوةامّ
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دهد. او نیرویی از سربازان اشتو را ادامه می همین معنا راتر کمی هنری ،ما در بیت دوّامّ ؛کندشِکوه می

هتای هنتر تصتویرگری او از بتین کته بارقته کشتدطولی نمتی .اندکشد که به یاری او آمدهبه تصویر می

ا ابتن دهتد. امّتمتی« هیس یرو و هیس جامه و کرده هیس در»روح رود و جای خود را به تعبیر ساده و بیمی

گتذارد: در بیتت ن ستت، ختود را در مصتاف بتا رومی در هر بیت یو تصویر هنری را به نمتای  متی

م، پتردازد. در بیتت دوّنیروهتای مترگ بته جنتگ متیدهد و بتا یتاری ختدا، بتا لشکریان مرگ قرار می

 چتونهتمخورد. ناگهان تیری از سوی مترگ بته فرزنتد شتاعر کته ای دیگر از این جنگ رقم میصحنه

م نیز، خیال ابن رومی او را در وس  بازار کند. در بیت سوّگوهر وس  گردنبند گرانبهاست، برخورد می

اش از او گتوهر گرانبهتای زنتدگیبینتد و در این بازار زیان متیولیکن او  ؛بردفروش اجناس گرانبها می

هتایی از پیکتار ختود بتا ستربازان مترگ را بته تصتویر ، دو شتاعر صتحنهبه ایتن ترتیتب شود.غصب می

 تر است.دهد، پویاتر و هنریولیکن تصویرهایی که ابن رومی ارائه می ؛کشندمی

 گریه

توان یافت که با گریته بتر ای را میها است و کمتر مرثیهثیهترین مضامین مرمضمون گریه یکی از اصلی

تتاب شتده ت از مصیبت مترگ فرزنتدان ختود بتیشدّنیز که به  ابن رومیهمراه نباشد. خاقانی و  متوفّی

ت شتدّین باند. خاقانی کته از مترگ رشتیدالدّدوه ساختهبودند؛ اشعار خود را ما مال از اشو و ناله و ان

انتد و از دوستتان و دی فرونشتاندن آتت  دل ختود کتافی نمتیرا بترا معمتولی گریتة .ر شتده استتثّمت 

پدری  از اعماو دلِ سوختة خاقانی سازند. گریة و اشو خون جاریاخواهد که به همراه بازماندگان می

 آرام نگرفته است: اش دمیگوشهشود که بعد از مرگ جگرجاری می

 خونتاب جگتر بگشتایید صبحگاهی سرِ. 1

 انتته دانتته گهتتر اشتتو بباریتتد چنانتتود. 2

 دل سرچشتمةخونست ز  لب تشنة خاکْ.3
 

 صتتتبحدم از نتتترگ  تتتتر بگشتتتایید ژالتتتة 

 تستتتبی  ز ستتتتر بگشتتتتایید گتتتره رشتتتتتة

 (4)زده چتون چتاه ستقر بگشتاییدآب آت 
 

 (153 :1332)خاقانی شروانی، 

ناستازگاری زمانته و  زده کته ازعر است. شتاعر متاتمهای ابن رومی نیز گریه محور اصلی شدر مرثیه 

 هتاآندهتد و از خطاب قترار متی دوستانی شفیق چونهمچشمان  را  ،دهدمیشیون و ناله سرحوادث  

اری سازند. ابن رومی با آنکته دست یاری دهند و آب خود را بر قبر فرزند دلبندش ج او خواهد تا بهمی

، در امیدوارانته چنتانهتما امّت ؛نتدارد کاهتد و ستودی بترای اود گریه دردی از دل دردمند او نمیدانمی

 کند:خواه  از چشمان  پافشاری می
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نینینینینینینینی.ا1 ِاَ أ   نینینینینینینینی امنینینینینینینینیااأُاِّیَکامنینینینینینینینیاَ اب َانینینینینینینینی   ابنینینینینینینینی ِااَ   ااِا  
نینینینینینینی  ا نینینینینینینیینی اَأاََّا.ا8 َّ اُجنینینینینینینیر،با نینینینینینینی  افنی ایُ ا للنینینینینینینینی َاُجنینینینینینینی  اا  
اإن ا نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیینی اََّاأَا.ا3 نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیا   اُ منینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاِا بِ  اأُ م االاُتس 

ا

ِاااواإن اا االاُُتنینینینینینینینینینینیِ ياکا نینینینینینینینینینینیِماب ُسنینینینینینینینینینینیّیااِمنینینینینینینینینینینیَااب َانینینینینینینینینینینی  
نینینینینینینینینینینینینینینینینیأَ نی ابنینینینینینینینینینینینینینینینینی ا ِاَأالِناِمنینینینینینینینینینینینینینینینینینینیَااب   ِف نینینینینینینینینینینینینینینینینینیَفَسامم نینینینینینینینینینینینینینینینینینیااُتس 
نینینینینینینینینینینینینیاإن اوا َِ نینینینینینینینینینینینینی َاُتسنینینینینینینینینینینینینیِا بِياب ینینینینینینینینینینینینینیرَ اُتس  ا(5)ِ يرَج اا

ا

 (143 :2   ،1338)ابن رومی، 
بباریتد  !چه اشو ری تن سودی ندارد. ای چشمانماگر ؛ریزمو اشو میت برای ،که چشمانم یاری کنندتا زمانی

تتوان ب شتید بته ختاک ب شتیدم. ای ا من بهترین چیزی را که می؛ زیرو با اشو ری تنتان به من ب ش  نمایید

اگر بته متن یتاری برستانید در  کنم وشما را سرزن  می ،من یاری نرسانیدخود به  چشمانم! اگر با اشو ری تنِ

 این صورت مستوجب ستای  خواهید بود.

استت. هتر دو شتاعر ناله کند، همان گریه و آه و جا جمع میدر این ابیات، هر دو شاعر را یوآنچه  

به مراتتب  ابن رومی ا میزان اثرگذاری ابیات سرودةامّ ؛اندتفصیل، در سه بیت بیان داشتهاین موضوع را ب

دهتد، همته حالتت ترغیتب و زیرا تصتاویری کته خاقتانی ارائته متی ؛است خاقانی بیشتر از ابیات سرودة

ا ابن رومتی گونه باشد بریزید. امّیا اشکی که این ؛گونه اشو بریزیدگوید: ایند. مثالً مینپیشنهادی دار

کته در تصتاویر ابتن  ایکشد؛ بته همتین دلیتل پویتاییگرید و گریستن خوی  را به تصویر میخود می

ة اشتو کته در اندیشت  از اینخاقتانی بتی ،رومی وجود دارد، در تصاویر خاقانی نیستت. افتزون بتر ایتن

رومی فق  در ایتن فکتر ولیکن ابن  ؛فانه استو استعارات متکلّ آوردن تشبیهات ری تن باشد، در اندیشة

 ندش جاری سازد.زرو در چشمان  وجود دارد، بر قبر فقدر اشاست که هر

 های تجدید غم پدر در سوگ فرزندببس

را در ذهن شتاعر داغتدار زنتده  متوفّیذکر چیزهایی است که یاد  ،سرایییکی از موارد مرسوم در مرثیه

را بتتی  از پتتی   او د و جتتان ستتوختةنشتتوور متتیشتتعلهشتتاعر  ةدر دل ستتوخت آتشتتی ماننتتدد و نتتکنمتتی

گتاه بته ذکتر همتایتان و  ،ستین سروده ارشیدالدّ ة فرزندشهایی که دربارد. خاقانی در مرثیهنسوزانمی

اش کند کته کتشود و آرزو میر میثّاو مت  دردمندِ پردازد که با دیدنشان روحهای فرزندش میبازیهم

 دید:را نمی هاآنبود و کور 

 تتر بتاد پتدر. در فراو تتو از ایتن ستوخته1

 تتتا شتتریکان تتتو را بتتی  نبینتتد در راه. 2
 

 بصتتتر بتتتاد پتتتدرچتتترا  رآ تتتتو تیتترهبتتی 

  (6)بستتته نظتتر بتتاد پتتدرتتتو فرواز جهتتان بتتی
 

 (286 :1332)خاقانی شروانی، 
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چنتین را بته کتار امینی ایتن ضتم ،روده استمرگ فرزندش س هایی که دربارةیهابن رومی نیز در مرث 

و  کنتداش تجدیتد متید دلبنتد ابتن رومتی را در دل ستوختهیتاد فرزنت ،آن مشاهدةچه ا آنبرده است؛ امّ

دل ستوخته پتدرِهستند کته هتر دم پتی  چشتمان  متوفّیکشد، برادران ساختمان وجود او را به آت  می

زده را بته آتت  جگتر پتدر مصتیبت ،کننتدی متین بتازایشتاای بازی برادر متوفّهرگاه در جحاضرند و 

 کشند:می

نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاَأَدیاأَخَر  نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی.ا1 اَکاب  نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاِقَیِ اف   
ا نینینینینینینینینینینینینینیَکا نینینینینینینینینینینینینینی  َّا.ا8 اإذباَ ِا نینینینینینینینینینینینینینیااِفنینینینینینینینینینینینینینی اَملَانینینینینینینینینینینینینینی  
اَلنینینینینینینینینینینینی ب َةٌاارٌةابنینینینینینینینینینینی  امنینینینینینینینینینینیااِفیِهمنینینینینینینینینینینیاا نینینینینینینینینینینینی اَ نینینینینینینینینینینیل افَا.ا3

ا

نینینینینینینینینینینینینینینینینینینیا ا ِا بِناَأوَدیاِمنینینینینینینینینینینینینینینینینینینیَااب َ   نینینینینینینینینینینینینینینینینینینیَ  ر نینینینینینینینینینینینینینینینینینینیاِناِ  ل 
نینینینینینینینینینیغنینینینینینینینینینیِ امنینینینینینینینینینیااقَااِ اب   نینینینینینینینینینیاِداِمنینینینینینینینینینیا افنینینینینینینینینینی بِ،ياِ ِل نینینینینینینینینینی ا ِاص 

نینینینینینینینینینینینینینینی نینینینینینینینینینینینینینینی َهیجاِِننینینینینینینینینینینینینینینیااُ،وِياوَأ   ا(7)ِ يَّ اِِبنینینینینینینینینینینینینینینیااَول 
ا

 (143 :2   ،1338ابن رومی، )

بتازی ر جایی که تتو دگاه زنه است. هرآت  تر از چوبِزنندههای من آت ای غمات بربازمانده دیدن دو برادرِ

اجستام را آتت   کتهچنتانهتم ؛ستوزانندجگرم را متیکه قصدی داشته باشند کنند، بدون اینکردی بازی میمی

کننتد و ور میاست که آن را در دلم شعله اندوهی درد وبلکه  ؛یی وجود ندارددر آن دو برایم تسالّسوزاند. می

 شوم.ب ت میبه آن آت ، تیره تنها من

 انتد؛بعتد از مترگ فرزنتد ختوی  را بته تصتویر کشتیده هتر دو شتاعر نهایتت انتدوهِدر این ابیات،  

 ؛کنتدترسیم شده است. خاقانی در این تصویرگری چندان غور نمتیاحساس پدرانه  با قلمتصاویری که 

گذارد که در حال بازی هستند. این صحنه چنتان فرزندش را به نمای  می ای از دوستانِبلکه تنها صحنه

 هکت کنتدمی به همین دلیل آرزو ؛ربایدل دیدن را از او میکند که تاب و تحمّبر دل خاقانی سنگینی می

تتر و ابن رومی همین تصویر را بتا احساستی قتویا امّ. هایی نباشدتا شاهد چنین صحنه ای کاش کور بود

اخگتر  هتایرا بته پتاره متتوفّینماید. او در این ابیتات بترادران می مجسّمتر در پی  روی خواننده هنری

ند. خاقانی در این ابیات، کش، دل او را به آت  میهنگام بازی کردن پی  چشمان پدرکند که تشبیه می

ی پویتا و خواهتد بتا تصتویرهاا ابن رومی متیخواهد احساس خود را برای خواننده بیان کند؛ امّفق  می

 کند. مجسّمت اندوه خود را پی  روی خواننده های هنری شدّسازیترکیب

 غم روی آوردن بهشادی و  ترک

ثیری کته بتر  شتاید کمتترین تت ،انتدیدگان بودهدآرام  جان و روشنی  مفارقت عزیزانی که زمانی مایة

گذارد این باشتد کته وی را از شتادی محتروم و روح او را در دریتای غتم غترو روح و روان انسان می

بتا پتر کشتیدن بلبتل ختوش  ،گرش دل بستته استتت به نور دیده و بلبل نغمهبه شدّ کند. خاقانی کهیم
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ران را نیتز بته غتم و انتدوه کنتد و دیگتو، زنتدانی متیتاریت  انتةرا در غمنوای  از با  شادی ، خود 

 زند:کنند و از شادی و طرب بپرهی سیاه بر تن خواهد جامةمی هاآنخواند و از میفرا

 گر از بتا  طترب شتد بته ستفربلبل نغمه. 1

 گیسوی چنگ و رگ بازوی برب  ببرید.2

وَر ایتتوان از دود جگتتر تیتتره کنیتتد. 3  صتتَ
 

 حضتر بگشتاییدزاغتان بته  ةگوش بر نوحت 

 گریتته از چشتتم نتتی تیتتز نگتتر بگشتتایید...

 (8)هم به شنگرف مژه روی صتور بگشتایید
 

 (153-158 :1332خاقانی شروانی، )

اصتلی شتادی و خوشتی شتاعر  که عامتل ی راضی نیست بعد از رشیداین مصیبت با او چنان کرد که حتّ

 ای خود را شادمان ببیند:هلحظ شود،محسوب می

 وصتتتل تتتتو کاصتتتل شتتتادمانی استتتتبتتتی

 لطتتتف تتتتو کتتتیب زنتتتدگانی استتتتبتتتی

 تتتتتو متتتتن و عتتتتی  حتتتتاش ه... بتتتتی
 

 تتتتتتتتتتن را دل شتتتتتتتتتادمان مبینتتتتتتتتتام 

 از آتتتتتتتت  غتتتتتتتم امتتتتتتتان مبینتتتتتتتام

 (3)کتتتتتز ختتتتتواب، خیتتتتتال آن مبینتتتتتام
 

 (211-215 :)همان

ات. او ا با کمی تفاوت در جزئیتحالتی مشابه حالت خاقانی دارد؛ امّ ،ابن رومی نیز بعد از مرگ فرزندش

هتای  را شتادی با از دست دادن فرزندش همتة ،داندشادی و خوشی خود می عزیزش را همةکه فرزند 

ی بته تنهتایی در ایتن ا او بترخالف خاقتانکنتد؛ امّتاش مویته متیهای گذشتتهدهد و بر شادیاز کف می

 ن کنند:سیاه بر ت ریشان کنند و جامةخواهد که موی پریزد و از دیگران نمیمصیبت اشو می

نینینینینینینینینینینینینینی نینینینینینینینینینینینینینی  اَ َام  َّ اِبَابحلنینینینینینینینینینینینینینیاُ ابَانینینینینینینینینینینینینینیَ  ُاالا نینینینینینینینینینینینینینیم ااِ یاَ 
اُماُ نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی وِدياُکل نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیُ  اإذاَثِ ل نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی ُاَثِ ل نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی

ا

اِ یبنیا نینینینینینینینیابنینینینینینینینی ِااِ ياَکینینینینینینینینیَفالا نینینینینینینینیم اَماِ نینینینینینینینیا افَینینینینینینینینیاا َی نینینینینینینینیا
نینینینینینینینینی بِ اََّی ا نینینینینینینینینیاُمايفاَ ح اوَأ   نینینینینینینینینیايِشنینینینینینینینینی   ا(10) ِاأخنینینینینینینینینیاا ُ  

ا

 (143 :2   ،1338ابن رومی، )
متن  از فرزنتدم کهدانستم بعد از آنو ای کاش می -و خراب شد بعد از او حالم دگرگون به جان خودم قسم که 

های زندگی و از شادی هایم نشستمشادی عزادار او شدم به عزای همة وقتی - جدا شد حال او چگونه شده است

 کم بهره شدم.

 هایشتان )فرزنتد(از دست دادن دلیتل شتادی مضمونِ ،تالقی خاقانی و ابن رومی در این ابیات، نقطة 

ده پنهتان یتن ستت، خاقتانی ایتن مضتمون را در ورای تشتبیهات و برختی استتعارات پیچ در قطعة ست.ا

استتعمال کلمتات  ( و نیتزاستعمال واژگان دشوار و استتعارات پیچیتده) مراین ا رسدکند و به نظر میمی

کاستته  از تتب و تتاب مرثیته و مصتیبت، ندسرایی نیستتکه مناسب مرثیه« گر، طرب، چنگ و برب نغمه»



 1331 زمستان، 8وّم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوش /135
 

ا بتا . امّتاست هتکرار شد پیشین ةتر از واژگان قطعبا واژگانی روان همین مضمونم نیز دوّ در قطعة است.

ر چنتدان متؤثّ هالقتای روح حتزن و انتدوه در خواننتد در - جز ترکیب آت  غتمه ب –این حال، واژگان 

ن ناشی از فقدان فرزند را بته ابن رومی در این دو بیت به زیبایی مفهوم ترک شادی و حزنیستند. ولیکن 

استت کته  شتده گرفتته کتارچنان زیبتا بته « حاء»و « الف»درپی حرف پی کند. استفادةخواننده الهام می

ای از حزن و اندوه را پرده« ثَکِلتَ»تکرار واژه  ،افزون بر اینگویی شاعر مدام در حال آه کشیدن است. 

 وح دردمند شاعر دارد.بر سراسر این قطعه کشانده است که نشان از ر

 يدی که پدر به آیندة فرزندش داشتاز بين رفتن ام

ایتن دو شاعتتر  کته دی استتتن رومتی امیتتهتای خاقتانی و ابتی دیگر از مضامین مشترک در مرثیتهیک

درخت امید آنان را خشکانید و باغبان این درختت را  ،جلا اآیندة فرزندان خود داشتند؛ امّ دل بهسوخته

بیتاری کترده و بته بار ناامیدی واگذاشت. خاقانی که بیست ستال درختت امیتدش را آکتهال ورطة در

شتادابی او باشد و بتا دیتدن  (11)قوّت روح که درخت امیدش آن داشت امیدو  بود اش نشستهانتظار ثمره

س و امیتد او را بته یت  هبرو اجل آن را ستوزاند شود کهه میمتوجّ دل مجروح  آرام بگیرد، ناگاه ،آن

 :ه استل کردمبدّ

 کاشتم ت م امل، برو اجل پاک بستوخت.1

 ریتتژی از چاشتتنی کتتام بتته کتتامم نرستتید. 2
 

 ؟نرستدکشتن ت م چه سود است چو بر متی 

 (12)نرسدی کتان ننهاده است قدر، میاروزی
[ 

 (284 :1332)خاقانی شروانی، 

کته از فرزنتد خردستال   ایهتانتمنشو و بتزرگارهای نیتا دیدن کتد خاقانی بتهماننابن رومی نیز  

هتای ایتن امیتد را قطتع ولیکن دست مصیبت رشتته ؛د بسته بوداش بسیار امیجگرگوشه به آیندة ،دیدمی

 کرد و پدر را در ناامیدی فرو برد:

اَ َمحاتنینینینینینینینینینینینی ِااُمابخلنینینینینینینینینینینینیَ اِمنینینینینینینینینینینینیا ا اِلنینینینینینینینینینینینیَ اِ  نینینینینینینینینینینینیلنینینینینینینینینینینینیََّا
ا نینینینینینینینینینینینینینینیربُ اب نینینینینینینینینینینینینینینی  َ،یاََّ  نینینینینینینینینینینینینینینی افََأ نینینینینینینینینینینینینینینیَح اَمنینینینینینینینینینینینینینینی بدُ ُا

نینینینینینینینینینینینینینینینینی  ا َّ ابعَ ا نینینینینینینینینینینینینینینینینیااوَّینینینینینینینینینینینینینینینینینیَ  اِفینینینینینینینینینینینینینینینینینیِ ااَأجننینینینینینینینینینینینینینینینینیَ   ااَ 
ا

نینینینینینینینینینینینینینینینیا نینینینینینینینینینینینینینینینینیَأفاا نینینینینینینینینینینینینینینینیِ اآ نینینینینینینینینینینینینینینینینیاُماِمنینینینینینینینینینینینینینینینینیا اوآَ س  ا ِاَةاب     
ا ِا ابنیا نینینینینینینینینینینینیلنینینینینینینینینینینینی   اَق   نینینینینینینینینینینینیا اََّا اقنینینینینینینینینینینینینی  النینینینینینینینینینینینیبَاینینینینینینینینینینینینی ب اََّا

ا(13) ِاَوَّ نینینینینینینینینینیاِمنینینینینینینینینیا ااوَأخَلَفنینینینینینینینینیِمابکمنینینینینینینینینیاُ امنینینینینینینینینیااکنینینینینینینینینیانَا
ا

 (142 -146 :2   ،1338ابن رومی، )

ا مرگ طومار زنتدگی او را امّ یافتم؛های بلو  و کمال را میدیدم و از کارهای  نشانهرا میهای او خیر در نگاه

ر او بسیار دور از ذهتن ا دیداامّ ؛که قبر او در نزدیکی من است چندو او را از من دور کرد؛ زیرا هر هم پیچیددر

 خود عمل نکردند. رزوها به وعدةا امید و آامّ ؛مرگ، تهدید خود را در مورد او عملی کرد رسد.به نظر می
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بتی  از هتر چیتز  آنچته ،انتد کته در موضتوعات عتاطفی چتون مرثیتههر دو شاعر به خوبی دریافتته 

و چته بستا از عهتدة ایتن مهتم بته ختوبی  استفرزند  ، امید بستن به آیندةشودمینمایشگر عاطفة پدرانه 

تنها به بیان امیتد  ،در این قسمت از شعرش خاقانی توفیق هر یو متفاوت است. ولیکن درجة ؛اندآمدهبر

پایتد کته دهد و دیتری نمتیفرزندش نمی ت امید بستن به آیندةهیچ گزارشی از علّپردازد و خوی  می

ابتن  امّتاکنتد. می معرّفیآمال خود را بر باد رفته  همة« چه سود؟»دهد و با گفتن امید خود را از کف می

او  انةمنشتپردازد و دلیتل آن را افعتال بتزرگدش میترزنتف چرایی امید خوی  بته آینتدة رومی به تبیین

ا تعبیتر او از عبتارت امّت ؛گویتدناامیتدی ست ن متیاز  خاقتانی چونهم چهاگر ابن رومیکند. می معرّفی

موجتودی زنتده بته شتمار  چتونهتماو از رهگذر تشبیه، امیتد و آرزو را  .تر و زیباتر استخاقانی لطیف

کشتن ت م چه سود است چتو » ا خاقانی با عبارت سادةامّ ؛اندهای خود عمل نکردهآورد که به وعدهمی

 کند.ناامیدی خود را ابراز می« نرسدبر می

 شگفتی شاعر از سنگدلی خود

بتا انستان  متتوفّیفرساست؛ به ویتژه اگتر ت اندوه آن بسیار طاقتاست که شدّ ای سهمگینمرگ حادثه

بته  ،ضای خانواده باشددین یا یکی از اع ةیکی از ائمّاگر  ،قلبی نزدیکی داشته باشد. به عنوان مثال رابطة

 د.کنل آن بر دل بیشتر سنگینی میی تحمّمراتب س ت

انتد. خاقتانی این حادثه اذعتان داشتته ت و س تیِبسیاری از شعرای سوگوار نیز در اشعار خود به شدّ 

ت توانتایی ختود در گاهی از شتدّ ؛ ولیاز این امر مستثنی نیست ،های  ناله و فغان استمرثیه که سراسرِ

از ایتن رو  .آید که چرا در ایتن انتدوه نمترده استتفرزندش به شگفت می مرگِ سهمگینِ ثةل حادتحمّ

 نامد:میجان جان و آهنینخود را سگ
 غم که چون شیر به کَشتی کمرم س ت گرفت. 1

 ؟گیتتر کمتتر چتتون بنتتدمبتتا چنتتین شتتیر کمر. 2

 جان که در این غم دل خاقانی راستت. ز آهنین3
 

 تتتر بتتاز کتتتنم دامتتنِ جتتان ز کمتترمتتن ستتگ 

 تتتتتا نبتتتترّد کمتتتتر عمتتتتر کمتتتتر بتتتتاز کتتتتنم...

 (14)خانتتته آتتتت  زده بیننتتتد چتتتو در بتتتاز کتتتنم
 

 (282 :1332)خاقانی شروانی، 

 سراید:و در جای دیگر میا هم

 در پتت  زانتتو چتتو ستتگ نشتتینم کایّتتام. 1
 

 جتتتان متتترا غبتتتار برافکنتتتدبتتتر دل ستتتگ 
 

 ( 232 :)همان



 1331 زمستان، 8وّم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوش /132
 

و  -ش ماننتد ی مشابه خاقتانی دارد. او از اینکته چگونته دل ستنگوضعیّتابن رومی نیز در این مورد  

چتاک خردستال  بتوده و از ایتن حادثته چتاکجان دادن فرزنتد  شاهد لحظة -تر از سنگ بلکه س ت

ستت ا یدل پدری مهربان است یا ت ته ستنگ ،چه در سینه داردشود که آیا آنشگفت میدر  ،نشده است

 رد:گذاثیر نمیچیز در آن ت که هیچ

َّل نینینینینینینینینینینینینی اَکینینینینینینینینینینینینیَفاَ ا َ فَاََِّج  نینینینینینینینینینینینی.ا1 ا نینینینینینینینینینینینینی ُااِ نینینینینینینینینینینینینی  اُماِ 
ا

ا

ا(15) ِا نینینینینینینینینینیراأ  نینینینینینینینینینیُ اأقَسنینینینینینینینینینی اِمنینینینینینینینینینیَاابحَلَجنینینینینینینینینینیِ اب َصنینینینینینینینینینیل اوا
ا

 (146 :2   ،1338ابن رومی، )

 ولیکن شایستهاست )تر هم س ت چه از سنگچاک نشد؛ اگروگ او چاکدر شگفتم از کار قلبم که چرا در س

 بود که شکافته شود(.

 سراید:ر سوگ فرزندش میدیگر د یو در جایا مه

نینینینینینینینینینینینینیبنی نینینینینینینینینینینینینی.ا1 اب  نینینینینینینینینینینینینیِ ياَأ   نینینینینینینینینینینینینی   اِسا ل لنینینینینینینینینینینینینی یَ  ُماَأم 
ا

نینینینینینینینینینینینینینینیا ا(11)َل افَِلل نینینینینینینینینینینینینینینیِ  امنینینینینینینینینینینینینینینیااَأقنینینینینینینینینینینینینینینیَریاقَ نینینینینینینینینینینینینینینیاِ اوَأ  
ا

 (263 :1   ،همان)

 م.دل بودشگفتا! چقدر صبور و سنگ .دمدیروز فرزند دلبندم را به خاک هدیه کر

از ایتن  ؛ان ختوی  هستتندتگی به فرزندت عالقه و وابسدر این ابیات، هر دو شاعر در صدد بیان شدّ 

جتان و ستگ» چتونهتمانتد در شتگفتند و بتا تعبیراتتی که بعد از مرگ فرزندانشان زنده ماندهرو، از این

چته خاقتانی و آن ،جتاایتندر  کنند.شگفتی خود را از این امر ابراز می« َ ُ اقَليباَکیَفاَ ا َ َفِ   ا»و « جانآهنین

ولتیکن آنچته  ؛ستهاآنگرمی و صداقت در بیان احساسات راستین  ،کندمی جا جمعابن رومی را یو

تتر از فته در ابیتات خاقتانی قتویمبالغه در بیان احساسات است که این مؤلّ ،افکندمیمیان آن دو جدایی 

 ابیات ابن رومی است.

 متوفّی( پریدگی )زردی چهرهتوصيف بيماری و رنگ

هایی که در سوگ ترین مضامین مرثیهترین و دلنشینکنیم سوزناکعا اگر ادّ ،گزاف نباشدشاید س نی 

تصاویری است که شاعر ستوگوار از زمتان بیمتاری و حالتت رختت  شود، مربوط بهده میفرزندان سرو

هتای زیتاد ستعی بتر آن اقانی که بتا آوردن طبیبتان و رمّتالدهد. خارائه می متوفّیبربستن روح از کالبد 

راه به جایی نبرد و سرانجام فرزند رشتیدش کته  فرزندشبرای مداوای  ،نه نباشدداشت تا شاهد این صح

 سترانجام کتهتتا آن ؛سو و زرد شتدشمعی کم چونت بیماری بر اثر شدّ ،بود درخشانماه زیبا و  چونهم

 تیر اجل به او اصابت کرد:
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 روز پتتنجم بتته تتتب گتترم و خَتتویِ ستترد فتتتاد. 1

 ستا طرگل بر جبهت گلگون خ. خوی تب گل2

 ست و زبان کرده ستیاها ماه من زرد چو شمع .... 3

 نه نه بیمار به حالی است نته امیتد بهتی استت .... 4

 زده بتتتتودستتتیزده روز، متتته چتتتاردهم تتتتب. 2
 

 دهیتتتتدشتتتتب هفتتتتتم خبتتتتر از حتتتتال دگتتتتر باز 

 دهیتتتدآن صتتتف پتتتروین ز آن طتتترف قمتتتر باز

 دهیتتتتدنتتتتور بتتتتدان شتتتتمع بصتتتتر باز ةمایتتتت

 دهیتتتدبازبتتتد بتتتتر شتتتد همتتته استتتباب حتتتذر 

 (13)دهیتتدتتتب ختتدنگِ اجتتل انتتداخت ستتپر باز
 

 (111 :1332)خاقانی شروانی، 

یارای شترح و تفصتیل  مانند او در سوز و گداز تب بود،ابن رومی نیز که از حالت بیماری فرزندش  

ار و به بیان حالت احتض -ولیکن پر سوز و گداز  -فرزندش را ندارد و فق  در دو بیت بیماری  وضعیّت

 پردازد:پریدگی فرزندش میرنگ

نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی  ا.ا1 اُفاَل  نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی اَألا نینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینی ُاَأَلَ اَََّلینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینیِ اب  نی 
ا

ا نینینینینینینینینینینینینینینی  اََّلنینینینینینینینینینینینینینینی اب  نینینینینینینینینینینینینینینیِ ياَتسنینینینینینینینینینینینینینینیاَقُ ا َفُسنینینینینینینینینینینینینینینی ُاوا.ا8
ا

اََّنینینینینینینینینینینینینینیا اإ نینینینینینینینینینینینینینی اُ نینینینینینینینینینینینینینیف اا ا،ِاَ ِةاب نینینینینینینینینینینینینینیَرد اُِ نینینینینینینینینینینینینینیاَ ِةابجلنینینینینینینینینینینینینینیاِ،يِ 
ا

َّضنینینینینینینینینیِیُ اِمنینینینینینینینینیَااب     نینینینینینینینینیِوياَکمنینینینینینینینینیاا نینینینینینینینینی  ا نینینینینینینینینی  اوا ا(12) ِاِوياب 
ا

 (146 :2   ،1338ابن رومی، )
هتای ثل زعفران زرد شد. او بر روی دستگلگون  م ای که چهرةبه گونه ؛ت گرفتری او شدّزی و بیماخونری

 د.نشوهای نازک گل پژمرده میکه شاخهچنانهمشد وجودش پژمرده می گلسپرد و ما جان می

انتد. در همتین راستتا، پریتدگی فرزنتد ختود را شترح دادهت بیماری و رنگهر دو شاعر مراحل شدّ 

ستپ   (،ِنی ةاب نیردا= کنند )جبهتت گلگتون به گل سرآ تشبیه می ،پی  از بیماری را متوفّی ةن ست چهر

ات هر تعبیر. (بجلنیا،ی اا ةف ُا= )زرد چو شمع است  پردازندمی در هنگام بیماری او به توصیف زردی چهرة

 ار متتوفّی ا خاقتانی توصتیف زردی چهترةامّت ؛یکستان استت متتوفّی دو شاعر در توصیف سرخی چهرة

رهنمتون  یتن نکتتهکند، ذهتن خواننتده را بته ارا به شمع تشبیه میاو تر بیان کرده است؛ زیرا وقتی هنری

م گتوی ستبقت را از ه ابتن رومتی در بیتت دوّسوخت. البتّتشمع در آت  می مانندسازد که فرزندش می

زد. او روح فرزنتد ستاها را به سوی ختود متمایتل متیرباید و با ارائة تصویری شگرف، چشمخاقانی می

کنتد کته در حتال ستقوط استت و خود را به هنگام جان دادن روی دستتان پتدر، بته جستمی تشتبیه متی

   آت  پژمرده شده است.توسّگذارد که را به نمای  می فرزند خردسال سرانجام تصویر نهال وجود 

 نتيجه
را تلتخ  هاآنفرزندانشان کام  از بین بردن ابن رومی و خاقانی در اثر حوادث سهمگینی که بر آنان فرود آمد و با

ادب عربی و فارسی بته نمتای  گذاشتتند. در ایتن  سرایی برای جامعةحزن و اندوه خود را در قالب مرثیهنمود، 
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در چندین بَعد متورد بررستی قترار دادیتم و بته ایتن نتیجته  راابن رومی و خاقانی های به جا مانده از مقاله، مرثیه

 ی از جملته: طغیتان و شتکوه از ملتم حتوادث روزگتار،متعتدّددر مضتامین این دو شاعر  هاییهمرث رسیدیم که

برد در بستر بیماری به سر می متوفّیلحظاتی که توصیف ند؛ کنرا زنده می متوفّیتوصیف چیزهایی که خاطرات 

از تب و تاب مرثیه  ،ذهن ت استعمال واژگان و استعارات پیچیده و دور از... مشترک است ولیکن خاقانی به علّو

با به کارگیری واژگتانی نترم و روان و استلوب  ابن رومی ،آن در م اطب کاسته است و در مقابل و میزان ت ثیر

 های خود را بسیار هنرمندانه برای خواننده ترسیم نموده است.تصویری، اندوه و ناله

 هانوشتیپ
 مکتتب مطتابق. برخوردارنتد یشتریب شهرت از کایآمر مکتب و فرانسه مکتب ،یقیتطب ادبیّات م تلفِ مکاتب انیم در( 1)

 "یریپتذریتاث" به که اثر یرونیب مسائل در را خود تنها بلکه ؛پردازدینم یادب اثر لیتحل و نقد به» پژوهشگر ،فرانسه یقیتطب

 گترید یکتی(. 43 :1333 ارن،و و ولو) «کندیم محصور است، مربوط انتشار و شهرت و منابع یبررس و "یگذارریتاث" و

 مکتتب در اامّت(. 118 :1384 مناصتره،. )استت یادب آثار زبان اختالف مکتب، نیا در یقیتطب یهاپژوه  یاصل شروط از

 .زبتان صترفاً نته ؛استت فرهنگ و تیّملّ ،انت اب اریمع و شودیم نگاه ادبیّات ةحوز به ترفراآ یدگاهید از کا،یآمر یقیتطب

 کتایآمر از یگترید و انگلستتان از یکتی یادبت اثتر دو یقتیتطب یبررست ،ییکتایآمر مکتتب پژوهشتگران ظترن از مثال یبرا

 کتایآمر کتهیزمان یعنی ؛باشد مربوط کایآمر یادب استقالل از بعد به ییکایآمر یادب اثر آن آنکه شرط به ؛است ریپذامکان

 (.62: 1388 ،مقدّمشرکت) کرد افتیدر را خود خاصّ یملّ ادبیّات

/ حشتر: و درگیر و مشغول جنگ با او هستتم امبرنشینم در میدان قدر درگیرم: برای جنگ با تقدیر، سوار بر اسب شده( 2)

 / چرآ: استعاره از فلو است.منبدیَ خانه: خانةم و سرباز چریو/ سیهقشون غیر منظّ

: ُمانیِ ي /: با میل و اراده رَّا ا/ در نظر گرفت قصد کرد؛: ترخ  / : عزیز و دلبندل  ةاب ّل / : مرگ، سرنوشتم ی ة:   بع ا ا( 3)

 یاور.

/ تتر: چشتم اشتکبار / نترگ ِة صبحدم: استعاره از اشو/ نرگ : استعاره از چشتم/ ژال( خوناب جگر: استعاره از اشو4)

از قطترات  ی : استتعارهتستب رشتتة / انتدمرواریتد تشتبیه شتده و به دانةاف اشقطرات شفّ تشبیهی است. گهر اشو: اضافة

تسبیحی کته گتره آن بتاز شتده استت، رهتا کنیتد.  ها را همانند رشتةتسبی  ز سر بگشایید: اشو گره رشتة /متوالی اشو

 سرچشتمةهتایی کته ختون: چشتم سرچشتمة/ : استتعاره از اشتو/ خونی حال خود بگرییدکه برای تسالّآنحاصل س ن 

 چاه سقر: آب چاه دوزآ. /رمزده: استعاره از اشو گآب آت  /های خونین هستنداشو

 کنم.: شما را سرزن  میبَُ مُ ما /: هدیهب   ِف / کندنیاز نمیبی ؛: سودی نداردالاُتِ ی( 2)

 بصر: کور.تیره( 6)

 : خشم، ناراحتی.ل ب ة/ : آرام َ لرة/ دار گفتس ن نیش ؛: سوزاند   ع/ ورتر: شعلهأودی( 3)

گیستوی چنتگ:  /حضتر: شتهر، منتزل /)اضافة تشبیهی( با  شادیبا  طرب:  /عر استکنایه از فرزند شا گر:بلبل نغمه( 8)

. داردهای آن را محکم نگه میهایی است که روی دستة برب ، سیمرگ بازوی برب : رشته /های چنگ استکنایه از سیم

شتنگرف متژه: اشتو  /هستتندیی های خانه و تا ر پذیرابریها یا گچاشیصوَر ایوان: نقّ /های نی استچشم نی: سوراآ /
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ها را بشویید های ایوان تار شود و با اشو خونین اشواین بیت این است که چنان آه بکشید که روی نق  مفهومخونین. 

 و پاک کنید.

 / عی : زندگی/ حاش ه: دور دارد خدا.گاه از غم در امان نباشمام: هیچاز آت  غم امان مبین( 3)

 بهره.: نادار، کمأخرا   / : از دست دادمث لم: دگرگون شد/ لا ( 15)

 (.112 :1332 ،یشروان یخاقان) دیده باز هنر شرح همه  یمعان کز دیرش مجروح من چرا  و روح تقوّ( 11)

 م: دهان./ کام دوّل: آرزو/ کام اوّ: میوه، ثمره/ ریژ: خرده، اندک/ برت م امل: اضافة تشبیهی: بذر آرزو( 12)

: بته وَّنی   أخلنیف/ عملتی کترد ؛: انجتام دادأجننی / : درهم پیچید نیری/ : نگاهحملة:   حملا امید داشتم/  ؛تظار داشتم: انمُاِ  ا( 13)

 عهد خود وفا نکرد.

 / کمر عمر بریدن: هالک شدن.از آمادة نبرد شدن / کمر بستن: کنایهخی  شده با اشو ؛آلودتر: دامن اشو دامنِ( 14)

 ناپذیر.: س ت، انعطافب صل  /تررحمتر، بی: س تأقس ( 12)

 : شکافته شد.إ ف  / ل من زیاد است!: چقدر تحمّمااأقریاق ات / : نیزهق اة/ : خاکب ل ی( 16)

 /ت تب استتلگون شدن صورت نیز از شدّت بیماری است. گبحران و شدّ نشانة :تب گرم و عرو سرد/ وی: عروخَ( 13)

مراد فرزند  نور چشم. بصر: شمعِ /ین استمر: کنایه از صورت رشیدالدّقطرف  /های عرو استصف پروین: کنایه از قطره

ستپر بتاز  /مترگ فرارستید خدنگ اجتل: تیتر مترگ. /ای ندارداسباب حذر باز دهید: پرهیز کردن هم فایده /خاقانی است

 توانید چنین کاری بکنید.که نمی سپری در مقابل تیر مرگ بگیرید :دهید

ژمرده ت: پت نی وي/ : زعفترانبجلنیا،ي/ : دگرگتون کتردألنیا / : خونریزیب  نی ف/ تحت فشار قرار داد د؛: عذاب داأَل اَّلینی ( 18)

 : شاخة درخت.ب ّضی / خشکدمی شود؛می

 کتابنامه
 هاالف: کتاب

)نشنننتیا   ای  :الث نیننن ، بنننل   الطّبعننن )ُهَنّننن ،  يعبنننما )ل ع ننن حتقیننن ، شنننو    َّ  نینینیاسبنینینیاااي، نینینیربناَّلنینینی ؛(1991ابنننو ی )ننن   . 1
 کتب  اهلالل.)  
 . ایالکت ب العويب :، بل  ب  ثا األل امااقی ايف ؛(2002  بق ع ، امی ن. 2
 ایالکتنن   :ا  لنن ، بنل   الطّبعن ، :اَّصنینی   الیاتنی  ا فسنینیی   اف  نی امنینیااخنی  ا نینیا  يومنیببنینیااب   ا ؛(1992حنوّ، عبمایینم  . 3

 الع می .
بتدیع  ةمت، به اهتمتام منصتور جهتانگیر )بتا مقدّشروانیدیوان خاقانی  (؛1332)خاقانی شروانی، بدیل بن علی . 4

 نگاه. :مان فروزانفر(، چاپ اول، تهرانالزّ
، چتاپ چهتارم، دیدار با کعبه جانان: درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقـانی (؛1383)کوب، عبدالحسین ینزرّ. 2

 س ن. :تهران
  ای املعوف .، بل  : تاد خاب ، اب ا ِب ؛(1911الزی  ، امحم حسو  . 2
 س ن. :، چاپ سوم، تهرانشاعر صبح: پژوهشی در شعر خاقانی شروانی (؛1334)الدین د ضیاء، سیّسجّادی. 3
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 ا  ل ،  ای النشو ل ج )عینی. الطّبع ، ببااب  وم اف اب صردةاوب رجر، ؛(1920ش  ، ع    . 1
دانشتگاه فردوستی مشهد: چاپ اول،  مرضیه آباد، ة، ترجمهای شعر عربیهنر و سبک ؛(1384)ضیف، شوقی . 3

 مشهد.
  توس. :آیتی، چاپ هفتم، تهران محمّدعبدال ة، ترجمزبان عربی ادبيّاتتاریخ  ؛(1386)فاخوری، حنّا . 15
علمتی و  :ضتیاء موحتد و پرویتز مهتاجر، تهتران ة، ترجمتادبيّـات ةنظری ؛(1333) ولو، رنه و آوستن وارن. 11

 .فرهنگی
 هاهب: مجلّ

 ،م، ستال ستوّتطبيقـی ادبيّـاتمطالعـات  ةمجلّـ، «ادبیّاتهای تطبیقی مکتب» (؛1388) ، صدیقهمقدّمشرکت. 12

 .32-21صص کرمان، ، 12 ةشمار

 :، اجلزائنوأَّما ابعل ّنی اب و ا لمّنیاد  اب انی   ،« ب املق ین، اشک لی   احلنم  بی ن ا » ؛(1911 یو )ن صوة، عزّالمّ . 13
 .132-111صص ،  یتان املطبتع   اجل )عی 
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 133/ فرزندهای ابن رومی و خاقانی در سوگ بررسی تطبیقی مرثیه
 

ا
ا
ا

 1 ا رذجا ايفامر او  مهاا،دب ةامّاد ةاع بثياببااب  ومياوبخلاقاي

ا2َّ  اَّ  اس
 أست ذ )ش یک قسم ال غ   ا  ب العويب جب )ع  فو  سي يف )شهم
ا3لسااخلف
 ط ل   کتتیاه قسم ال غ   ا  ب العويب جب )ع  فو  سي يف )شهم

اصبعلخ ا
و ا  ب الغنن ئي حینث ثبّننضَ ح نتیه )نن  أقنمر العونتی يف   ا ینو شننعوا  العنوب  ال نوا.  قنم شنهم  ن ا القسننم إن الوثن   لنتن )ن

)نو ا  ب الن خي  ننص بن کو )ن قنن  املتنتفّ   ف نن ئ ث، شنعوا  کثننلیو يف کنا )نو ا  بنننی ال  یسني  العننويب.  قنم ا  ننن  )نو  نن    
 .الشعوا  ابو الو )ي  اخل ق ين ال یو فقما  لممه 

)ننو  نن ه امل نن )نی  نني املواثنني الننا یثنن  الشنن عوان  لننممه .  )ننو املتا ننیا التنن  میکننو  یاسننته   نني املق یننن  يف الشننکت  )ننو 
الننم و، ذکوینن   املتننتفّ ، ابتعنن   الشنن عو عننو ال ننو  بسننب  )ننت  التلننم، الیننرا،  صننل قسننتة ق نن  الشنن عو   صننل الننز)و النن خي 

 أصی  فیث املتتفّ  ب ملوض... اخل.
يف بین ن  ن ه املتا نیا املشن ک  بینهمن ، إذ أنّنث یتافن  طبعنث فنال   عتقم الب حث ن برنّ ابو الو )ي أکثو جن حن   )نو اخل قن ن  ا  ی

 لکننو اخل قنن ين أ نن   قیمنن  شننعوه ال نّینن ، بسننب  اسننتعم ل   ؛ إذن میت ننش شننعوه صننمط الع ط نن یک ّننل ن سننث يف ا تینن ی الک منن  
 یث ی  العت   ک لش بسب  ا تی ن بتشبیه   )ونتع .ک م  ٍ  تن س  الوث   ک لطوب  الق
حت ی نني  اهلننم   ننت تبینننی املتا ننیا املشنن ک  يف )واثنني ابننو الو )نني  اخل قنن ين أ ّ    ّ  یاسنن   –)نهجننن  يف  نن ه المیاسنن   صنن ي 

 ا س تب ال ّنّ هل یو الش عویو يف )واثیهم .

 )ت  التلم، إبو الو )ي، اخل ق ين ط  ،الع  ا  ب املق ین، املوثی ، ة:   یلی اب  لما اب 
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