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  *بياتعلي 

  چكيده
 »مرثيـه «در ميان انواع ادبي منظوم اردو،    ،برخي از محققان و نقادان شبه قاره به نظر

. عربـي و حتـي فارسـي مسـتقل اسـت      ةرود كه از مرثيـ   شمار مي يك نوع ادبي به
 ،هـا   كسي كه از دنيا رفته، در بين تمام ملـت  خواندن در سوگواري نوحه ،حقيقتدر

ـ  اين ها ابراز  هاي فرهنگي ملت  اساس تفاوت البته بر و ؛داردوجود داشته و  ثرات أت
دليل تقدس ديني  شهداي كربال به ةمرثي ،در ادبيات فارسي و اردو. نيز متفاوت است
اي   ويژه شاعران پرآوازه  به زبان،رايان اردوس مرثيه. خود گرفته است  هشكل خاصي ب

كـه    طـوري  بـه  ؛در پيشرفت آن تـالش زيـادي كردنـد    ،چون ميرانيس و ميرزا دبير
. نـد ا معتـرف  هـا  آنهـاي    به اهميت ادبي مرثيـه  زبانمحققان و منتقدان اردو   تر بيش

هاي   دليل داشتن حالت رنج، به بر القاي غم و كه آنان به مرثيه افزودند، عالوهاجزائي 
افـزودن  . نمايـد   جلـب مـي  اي، خواننده و شنونده را به خود   نامه و نمايش يديالوگ
و غيـره در قالـب    »رزم« ،»شهادت« ،»بين«چون  ،متنوع اجزاي هاي جديد و  بخش
بلندمرتبـه توانسـتند      آورد كه فقط شاعران پديداي ادبي را   بند مسدس، گونه  تركيب
اقـدامات شـاعراني از    ابتكارات و بررسي .پديد آورندحوزه آثاري باارزش   در اين

  .سازد  اين دست، چگونگي و اهميت مرثيه در زبان اردو را مشخص مي
  .، شهادترزممير انيس، ميرزا دبير،  سرايي،  مرثيه، مرثيه :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

حاكمان ايراني، دفتر جديدي در روابـط   ةسيطر ةو آغاز دور به هند محمود غزنوي ةبا حمل
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هاي مناسب زندگي و امرار معـاش در    فرصت. ايران و هندوستان باز شدهاي كهن   سرزمين
كـه برخـي از    جا تا آن. هندوستان، شاعران و هنرمندان زيادي از ايران را به خود جلب كرد

ايـن حضـور باعـث شـد كـه ادبيـات فارسـي        . گزيدند اآنان براي هميشه در آن ديار سكن
شـاعران   را ايـن  ادبي فارسي اعـم از نظـم و نثـر    جا ريشه كند و تمام انواع سرعت در آن به

با گذشت زمان و رونق . رواج دهند در آن ديار گوي هندوستان  مهاجر ايراني يا بومي فارسي
تقليد و تتبع از آثار ماندگار زبـان و   ةزبان اردو و ظهور شاعران اردوزبان كه مدتي در مرحل

 ةنكتـ . با تمام ابعادش وارد اين ادبيـات شـد   نيز ادبيات فارسي قرار داشتند، نوع ادبي مرثيه
باره اين است كـه شـاعران اردوزبـان همـواره در تكامـل انـواع ادبـي و         قابل توجه در اين

اي كـه در مـورد مسـائل      نكته«. با محيط فرهنگ و بومي خود كوشيدند ها آنكردن  هماهنگ
هاي   كه اصول فكري و ارزشاسالم در اين قلمرو وسيع نبايد از نظرها دور بماند، اين است 

خالق اسالم، پس از ورود به اين شبه قاره، مقتضيات فرهنگي و اقليمي منطقـه را در خـود   
فلسفي هند تركيـب گرديـده و آن را بـه    ـ  عبارت ديگر با مواريث فكري انعكاس داده و به

مرثيـه   ،در ايـن بـين   .)1: 1366 احمـد،  عزيـز ( »اي رهنمون شده است  خالقيت و نمو تازه
 ةو با نوع مشـابه خـود در فارسـي فاصـل     يافتنسبت به ديگر انواع شعري در اردو تحول 

هاي چندين نسل از شاعران بوده و هريك   كوشش ةاين تالش نتيج ،ترديد  بي. زيادي گرفت  
نوزدهم در  ةكه در سد تا اين ؛با ابتكار و نوآوري توانستند گامي در تحول آن بردارند ها آناز 

شـاعران   كـه  جالـب ايـن   ةنكتـ . لكنئو اين نوع ادبي در زبان اردو به اوج تكامل خود رسيد
تـر نـوآوري در آثـار     كنند و كـم   پيروي مي لكنئواز آثار شاعران متقدم در  عاصري مگو  مرثيه
مختلـف   قفرَ در نزدرود،   شمار مي كه مرثيه از مصاديق ديني به جا از آن. شود  ديده مي ها آن

  .است خاصي برخوردار ةاز وجه ،اسالمي و حتي اقوام غير مسلمان هندوستان
ابراز احساسـات  . مرثيه داراي دو تعريف عام و خاص است ،طبق نظر برخي از محققان

نسبت به شخص از دنيا رفته و تعريف از محاسن فردي او تعريـف عـام      توأم با غم و رنج
نوحه و ماتم و سوگواري فقط « ،شده ا توجه به تعريف ارائهب .)170 :1985حفيظ، (باشد   مي

طبق اقتضاي عاطفي بشر، در هـر نقطـه از    ،دانيم  كه مي مختص شهداي كربال نيست و چنان
شوند و گاهي احساسات خـود را در    مردم بر مرگ عزيزان و بزرگان خود سوگوار مي ،دنيا

هايي در رثاي عزيزان   اخير، برخي از شاعران مرثيه ةدر يك سد...  كنند  قالب شعري بيان مي
در ) م  1869 -  1797(اي كـه غالـب دهلـوي      اند؛ مانند مرثيـه   ي خود هم سرودهو بزرگان مل

اي كـه الطـاف     خـان سـرود و يـا مرثيـه      العابـدين   وفات يكي از شاگردان خود به نـام زيـن  
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هايي   سرود يا مرثيه ،ميرزا غالب دهلوي ،در وفات استاد خود) م  1914 -  1837(حالي   حسين
سروده  ،)م  1905 -  1831(داغ دهلوي  ،به ياد مادر و يا استاد خود) م  1938 -  1873(كه اقبال 

و شـهداى كـربال    )ع(  مختص امام حسـين  تر بيشمرثيه  ،در اين زبان ،طور كلى اما به .است
 را تعريف خـاص آن  نيز ابواالعجاز حفيظ صديقي كه ؛ چنان)25: 1389 بيات،( »شده است

حفـيظ،  ( دانـد  مي و ياران ايشان در كربال) ع(  براي امام حسين   آمده مربوط به حوادث پيش
 ،سرايان نامي اردو  سير اقدامات و ابتكارات مرثيه ،در اين مقاله ،با اين اوصاف). 170 :1985

  .شد اند، بررسي خواهد  موضوع كربال سروده هايي با  هكه مرثي تكامل آن ةاز آغاز تا دور
  

  بررسي بحث و. 2
كمي از فروپاشي خاندان  ةتوان گفت عقايد شيعي در شبه قاره با فاصل  مي ،از لحاظ تاريخي

رسـد رواج مـذهب تشـيع در جنـوب       نظر مي به .)278: 2004 فتحپوري،( اميه آغاز شد  بني
 ي بـه خـود گرفـت   تـر  بـيش نهم توسط سالطين خاندان بهمني سرعت  ةهندوستان از سد

 ةسلســل ،پادشــاهي، در بيجــاپور ةپاشــي ايــن سلســلفروو بــا  ،)28: 1366احمــد،   عزيــز(
حكومـت   ةبرداري از صفويان، تشـيع را در محـدود   الگوبا ، )م  1686 -  1490( شاهيان عادل

هـم  ) م  1687 -  1508( شـاهيان  يعني قطـب  ،ديگر ةسلسل   ،پس از آن ،خود رسميت دادند و
قابل توجـه اسـت كـه برخـي از      .)همان(گذاري كردند  در گولكنده پايهشيعي را  يحكومت

 ةشـاه از سلسـل    قلـي قطـب   شـاه، عبـداهللا    دقلي قطبمحم: جملهاز ،سالطين اين دو سلسله
و  نـد شاعر بود، شاهيان عادل ةمتخلص به شاهي از سلسل ،شاه  و نيز علي عادل شاهيان قطب

 چنـين  هـم . انـد    هـايي هـم سـروده     مرثيه يكهر و گفتند  هاي فارسي و اردو شعر مي  به زبان
اهللا حسيني،   الدين جانم، ملك خشنود، شاه نديم هاشمي، شاه برهان خان شاعراني چون ميان

در  ،و شـاه حسـين ذوقـي    ،خان رستمي، ميرزا سيدميران هاشمي، شاه عبداهللا قـادري   كمال
و مالوجهـي، مالاحمـد غواصـي، رازي، قطبـي، افضـل، كـاظم، ميـرزا         ،شاهيان  دربار عادل

در كنار ديگر انـواع شـعر،    شاهيان، در دربار قطب ،الدين نوري  ابوالقاسم، شاه راجو و شجاع
دليـل   ، بـه   انـد  هايي كه اين شاعران سـروده   مرثيه). 19 :2004 جعفري،( هايي هم دارند  مرثيه
تر   هاي مرسوم دكن نزديك  به زبان بود وگيري   مراحل شكل آن دوره زبان اردو در كه در اين

بنـابراين در   ؛و از ديدگاه ادبي چنـدان قابـل توجـه نيسـتند     دارندبود، فقط اهميت تاريخي 
 ةسلسـل  ،در همين روزگار در شمال هندوستان در دهلي. شود  مي ها اشاره آنجا فقط به  اين

دليـل   بـه  امـا  مـذهب تسـنن داشـتند،    آنان .سيس شدأت )م  1530 -  1527( بابردستبه  بابريان
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 حتـي . داراي مسـلك شـيعه بودنـد    شاننزديكي به صفويان، برخي از سران و بزرگان دربار
به تشيع گرويد و تعـداد  ) م  1712 -  1707(شاه اول   يكي از سالطين اين سلسله به نام بهادر  

). 281 :1997 عابـد، (انـد    وزراي دربار او هم مذهب شيعه داشـته قابل توجهي از بزرگان و 
ي داشـته  يتـأثير بسـزا  ) ع(  امـام حسـين   ةتمام اين عوامل در توجه شاعران اين اقليم به مرثي

محمدنعيم، عبداهللا مسكين  خان يك رنگ، مرادعلي قلي نديم،  شاعراني چون مصطفي. است
 مهجـده    ةدر مركز ادبـي مهـم هندوسـتان در سـد     زبانشاعران اردو ستينخن كه از ،و غيره

هاي يادشـده    از دوره ،مهم اين است كه ةاما نكت. گويي اشتهار داشتند  ميالدي بودند، به مرثيه
نوزدهم، شاعران طراز اولي در آسمان ادبيات اردو ظهور كردند كه توانستند  ةهاي سد  تا نيمه

اين نوع ادبـي در ادبيـات اردو    ةو جايگاه ويژ تر شبيها و ابتكارات خود به غناي   با نوآوري
سـكندر پنجـابي،    ،، ميرتقي ميـر شاعراني چون ميرزا محمدرفيع سود. نقش مهمي ايفا كنند

و ميرخليـق، ميـرزا فصـيح، ميـان دلگيـر،       ،در دهلـي  ،غيـره  علي مصحفي همـداني و  غالم
 تـرين و   ، از مهـم لكنئـو در  ،ميرضمير، ميرانيس، ميرزا دبيـر، ميرمـونس، ميـر انـس و غيـره     

ادبـي   به اقدامات و ابتكـارات    درادامه، ،شوند كه  سرايان اردو محسوب مي  مشهورترين مرثيه
  :پرداخته خواهد شد   چند تن از آنان

دليل  به ،از شاعران بنام اردو كه :)م  1781 -  1713( سودا به متخلص ع،يمحمدرف رزايم. 1
او در . رود  شمار مـي  از اساتيد اين فن در ادبيات اردو به ،غرّاهاي   مهارتش در سرودن قصيده

كـه مرثيـه را فقـط     اعرانيخالف شـ  هب ،داشته است و هاي متداول نيز مهارتي تام  ديگر قالب
ادبي قائل بـود و بـر ايـن بـاور بـود كـه       وجهة دانستند، براي آن   اي براي گرياندن مي  وسيله
هـا و    كه در سرودن ديگر قالـب  را رعايت كنند د تمام نكاتيباي در اين نوع ادبي هم شاعران

هـايي    مرثيـه    ،به نام سيدمحمدتقي   ،يكي از شاعران آن دورهكه  چنان .كنند مضامين رعايت مي
اي اشـتباهات او را    طـي رسـاله   و او ادبي سودا واقع نشـده بـود   ةمطابق سليق كهسروده بود 

 آن،از ابتكارات سودا در مرثيه اين بود كه در ساختار ). 289 :2004 فتحپوري،( زد كرد گوش
ع و حوادث كربال، ايوق ، اقداماتي ازجمله ايجاد ارتباط بينييصورت ابتدا در روزگار خود، به

تـوان پـي بـرد، بيـان       مي ها آننويسي قهرمانان كربال كه به برخي احساسات و عواطف  سيره
تر از همه، همانند تشبيب در قصيده، براي مرثيه   مهم ،و) 708/ 2 :2009 جالبي،( مناظر كربال

 لكنئـو شاعران ديگر در  ، كهدرنظر گرفت» تمهيد« سخن، بخشي با عنوان ةمقدم عنوان به ،هم
ذكر اسـت كـه    شايان). (22 :2004جعفري، ( نام گرفت» چهره«و بعدها  كردندپيروي  آناز 

هـاي مختلـف در بخـش      سرايان اردو در دوره  مرثيهاين اصطالح و اصطالحات ابداعي ديگر 
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مرثيه دارد كـه در   72كلي سودا  طور به) .اختصار توضيح داده شده است بهپاياني همين مقاله 
از  .قـوي نيسـتند  چندان تألمات روحي و حزن  برانگيختن است اما در غالبادبي  ةجنب ها آن

خود بيان كرده كه در احاديـث   ةرا در مرثي يحوادث تر بيشبين حوادث سرزمين كربال، تقريباً 
را بسـط   ديگر ، اما برخيكردهبرخي حوادث فقط اشاره  به او. شدند  يا مجالس وعظ بيان مي

جمله شهادت شهداي كربال، سفر اسـراي كـربال تـا       از آن. داده و تبديل به مرثيه كرده است
هاي خـود تقريبـاً     سودا در مرثيه ).292 :2004 فتحپوري،( غيره شام، ورود به مجلس يزيد و

بنـد و غيـره    بنـد و ترجيـع   ، تركيـب مربـع  مثلـث، نظم ازجملـه   متداولهاي   قالب تر بيشدر 
 :1984 سكسـينه، ( متمركـز شـد  » بند مسدس تركيب«آزمايي كرد ولي درنهايت در قالب   طبع
. او پيروي كردنـد هاي بعدي از اين كار   شاعران در دوره تر بيشتوجه است كه  بجال). 197

كـه از   ،ناگفته نماند كه برخي از محققين بر اين باورند كه شـاعري بـه نـام سـكندر پنجـابي     
هـايش اسـتفاده كـرد      س بـراي مرثيـه  بند مسـد  تركيب از بار عصر سودا بود، اولين  شعراي هم

كه اين قالب را بـراي برخـي از    ،از اهميت كار سودا ،اينبا وجود ). 21 -  2 :2004جعفري، (
 .كند  اند، كم نمي  شاعران آينده از او پيروي كرده تر بيشهايش انتخاب كرده و   مرثيه
هجـدهم   ةشمال هندوستان در سد   ةديگر شاعر پرآواز :)م  1810 -  1723( ريم يرتقيم .2

بوده و به سرودن مرثيه هم توجهي خـاص مبـذول    مشهور است كه در سرودن غزل بسيار
ويـژه در قالـب مربـع     هاي نظـم بـه    قالب تر بيشهاي خود، در   در مرثيه ،او نيز. داشته است

هـاي    مرثيـه . رسـد   ها به چهل هم مـي   ي كرده است كه تعداد بندهاي برخي از مرثيهيهنرنما
از . گداز خاصي برخوردار اسـت اش، از سوز و   دليل شخصيت حساس و عاطفي به ،ميرتقي

سرود، بـه حـوادثي ماننـد عروسـي       مجالس عزا مي هايش را براي ارائه در  كه او مرثيه جا آن
، تـري داشـتند   بـيش كـه بـار غـم     ،و غيـره  )ع(  العابـدين   حضرت قاسم، اسارت امـام زيـن  

محمـدرفيع  ميرزا  ،عصر خود  چون ديگر شاعر هم هم   ).645/ 2 :2009جالبي، ( پرداخت  مي
ـ . كيفيت ادبي مرثيه تالش بسياري كرده است يسودا، او هم در ارتقا كـه   ،سـودا  خـالف  هب

هـاي خـود ايجـاد كـرده بـود، ميرتقـي         مشابه تشبيب در قصيده را براي آغاز مرثيـه  اي پاره
تعـداد قابـل    ،در كليـات ميرتقـي  . كـرد   درآمدي آغاز مـي   هاي خود را بدون هيچ پيش  مرثيه

توجهي مرثيه وجود دارد كه گوياي توجه خاص او به اين نوع ادبي و مهارت او در روزگار 
 .خودش بوده است

اردو  ةفرزند ميرحسن است كه خود يكي از شـاعران پـرآواز   او :قيخل رمستحسنيم. 3
تاريخ تولـد و  . هاي اوست  يكي از مشهورترين سروده »سحرالبيان« رود و مثنوي  شمار مي به



  سرايان اردو تحليل ابتكارات مرثيه و بررسي     6

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

علي مصـحفي همـداني از     پس از مهاجرت ميرغالم او،. تقريباً نامعلوم است ميرخليق وفات
هـاي خـود و ارزش و     با توجه بـه آموختـه   و، شاگردان وي درآمد ةدر زمر ،لكنئودهلي به 

عران از شـا  ،نـوزدهم  ةاعتباري كه مرثيه در محيط فرهنگي شهر لكنئو داشت، در اوايل سـد 
در بيان مناظر جنگ و شـهادت و   اوهاي   مرثيه طوري كه ؛ بهرفت  شمار مي گو به  بزرگ مرثيه

 سـفانه أمت. تعريف از قهرمانان كربال با بياني شيوا و ساده شهرت زيـادي كسـب كـرده بـود    
هـاي فرزنـدش انـيس در مجموعـه       مرثيـه  همـراه  هـا  آن تر بيشو  نشدههاي او مدون   مرثيه
هاي   ي اين دو، تمييز مرثيهگوي  دليل شباهت بسيار در طرز مرثيه به ،و است آمدههاي او   مرثيه

خود انيس هم در جايي به نزديكي روش خـود  . خليق از انيس تقريباً غير ممكن شده است
موالنا عبدالسـالم   كه بنابراين، چنان ).138/ 1 :2002 صديقي،(به پدرش اعتراف كرده است 

يعنـي   ،دادن فرزند يعني انيس بر پدر اگر وضع بدين منوال باشد، ترجيح :معتقد است ندوي
او از معماران مهـم   ،هرحال به ).800/ 2 :1997به نقل از ابوسعيد، (خليق، هيچ دليلي ندارد 

 ابتكـارات  هـا از   زباني ساده و فصـيح در مرثيـه   اده ازفاسترود و   شمار مي اردو به ةبناي مرثي
 و» جنـگ «، »رجز«، »آمد«، »چهره«عناصري چون  و اهتمام به رعايت اجزا چنين هم. ستاو
  .رود  شمار مي رقيبش ميرضمير به هاي او و دوست و  غيره از محاسن مرثيه و» شهادت«

علت مهارتش در سرودن  كه به ،يكي ديگر از شاگردان مصحفي :ريضم نيحس مظفر. 4
در تاريخ  ،يعني ميرزا دبير ،زبان اردو مهم مرثيه در مرثيه و داشتن سمت استادي ديگر شاعر

محمداحسن فاروقي در مورد ضمير بر ايـن  . ادبيات اردو شهرت فراواني كسب كرده است
دانيم ميرضمير نخستين كسي است كه عناصر ادبي را در   كه ما مي جا تا آن« :عقيده است كه
هـاي    كالسـيك زبـان  نظر قراردادن ادبيـات   او براي ايجاد اين عناصر با مد. مرثيه ايجاد كرد

 از آن .)272 -  271 :2004 فتحپوري،( »اردو، فارسي و عربي نكاتي را براي مرثيه ايجاد كرد
 مبالغـه  خـود  هاي  او نيز در مرثيه ،به مبالغه است تمايل شاعري دركه  جا از آن )الف :جمله  

ماننـد مثنـوي و قصـيده را در    هـاي شـعري     هـاي قالـب    او برخي ويژگـي  )ب ؛است  هكرد
هـاي    را از مثنـوي » رزم« و »نگـاري   واقعه«، »سراپانگاري« ،ازجمله ؛هاي خود وارد كرد  مرثيه

تن به تن قهرمانـان   ةرزم، اسب، شمشير، آمادگي براي جنگ و مبارز. فارسي و اردو گرفت
را در  هـا  آن خـوبي  بـه تواند  ميكه شنونده  هاشقيا را در اشعار خود چنان به تصوير كشيد و

كه در مرثيه  ،»تشبيب«هايي مانند   بر اين، از قصيده هم بخش افزون. ببيند برابر چشمان خود
اي درخـور توجـه در     شود و البته پيش از او ميرزا محمدرفيع سودا تجربه  ناميده مي» چهره«

بر ايـن باورنـد    انتقدبرخي از من البته ).همان(هاي خود جاي داد   اين زمينه داشت، در مرثيه
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علـي   بلكه شاعران ديگري چون شيخ غـالم  ،ميرضمير نيست آن يادشده از ابداعاتكه تمام 
از او، عناصري را به مرثيـه افزودنـد و شـايد     پيش ،فصيح و غيره آبادي و ميرزا راسخ عظيم

 ،هرحـال  بـه ). 303 -  301 :همـان (شمار آورد  توان از ابداعات او به  را مي» سراپانگاري«تنها 
اجزاي مختلفـي   عصر او توانستند  سرايان هم  شكي نيست كه ضمير و بسياري ديگر از مرثيه

تـوان بـه سـعي او در پيشـرفت       هاي او مي  هاي ديگر مرثيه  از ويژگي. را به مرثيه اضافه كنند
رسـد،    كه گاهي به هشتاد يا نود بند هم مـي  ،كردن بندهاي مرثيه ادبي مرثيه در اردو، طوالني

 چنـين  هـم . اسـت  هاي او بالغ بر هفت جلد  كه مرثيه جا او بسيار پرگو بود، تا آن. اشاره كرد
و  ،هاي مختلف  هاي حاضر در صحراي كربال، بيان جزئيات صحنه  بيان احساسات شخصيت  

هـاي    هاي سروده دور از تشبيهات و استعارات پيچيده از ديگر ويژگي زبان و بياني ساده و به
  ).796 -  795/ 2: 1997 ابوسعيد،(اوست 

در اردو  گو ترين شاعران مرثيه  از مهم :)م  1874 -  1802( سيان به متخلص يرببرعليم. 5
پـدرش   طبـع شـعر را از پـدرش ميرخليـق و جـدش ميرحسـن و جـد       . رود  شـمار مـي   به

دروس متداول آن زمـان، بـه ورزش،    علم در جواني پس از كسب. ميرضاحك به ارث برد
هـاي    مرثيـه  ها باعث شد كـه در   همين روحيه و تجربه. سواركاري و شمشيرزني روي آورد

هـاي جنـگ و شمشـيرزني و سـواركاري       ها، صـحنه   بيان جوانمردي ةخوبي از عهد خود به
كسب كـرد و   ، مهارت بسيارباره گويي و تحمل زحمت زياد در اين  با تمركز بر مرثيه. برآيد
 ).62: 2 بخـش  ،1998 خـان،   حبيـب ( هاي زيبايي را به بهترين شكل ممكن ارائه كرد  نمونه

كـه در   جـا  تـا آن ، داد  انيس به شرافت خانوادگي و عزت و احترام خود بسيار اهميـت مـي    
هاي خود بـا پوششـي     مالقات با مردم ساعات خاصي مقرر كرده بود و براي خواندن مرثيه

قبل ). 804/ 2 :1997 ابوسعيد،( رفت  مناسب و با وقار و هيبت خاصي به مجالس ميار يبس
نشسـت و رسـماً تمـرين      گ مـي راي بـز   ينهي در برابر آيياز حضور در مجالس عزا، در تنها

اشعارش  شمار ابيات كه جا او بسيار زودگو و پرگو بود تا آن). 805 :همان(كرد   خواندن مي
 ميرضمير و ،سراياني چون سودا، ميرتقي، ميرخليق  ابداعات مرثيه. اند  فتهگ 250000را بالغ بر 
را در اين فن به استادي  و او كرد گويي اردو راه را بر ميرانيس هموار  در دنياي مرثيه ديگران

قبلي را به اوج رساند و بهترين اشعار شدة او بسياري از عناصر و اجزاي ايجاد . كامل رساند
كه كم و بيش  ،هاي مختلف مرثيه   بخشدر بيان  ،عبارت ديگر به. تأثيراتي بسزا ارائه كردرا با 

بودنـد، گـوي سـبقت از همـه ربـود و        پديـد آورده  هـا را  آندار اين نـوع ادبـي    بزرگان نام
، حضـرت  )ع(  امـام حسـين   مثـل مرثيـة   ،س او با موضـوعات مختلـف  دبندهاي مس  تركيب
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او . رسـد   بند هم مي 300و ديگر شهدا، گاهي به بيش از ) ع(  براك  و حضرت علي) ع(  عباس
انگيزي در بيان خصوصيات ظـاهري قهرمانـان و اشـقيا از خـود نشـان داده        مهارت شگفت

ارت كامل به خرج از لحاظ ادبي در كاربرد استعاره و ديگر صنايع لفظي و معنوي مه. است
از تشبيهات معمـولي اجتنـاب   . اجتناب كرده است هاي نابجا  جا و اغراق   بي داده و از مبالغة

لحن كالمـش سالسـت يـا پيچيـدگي اختيـار       ،و وضع موجود   مناسب با موقعيت ،و   كرده
 ).202: 1984 سكسينه،( كند  مي

و به نوعي رقيـب   لكنئوآور ديگر   گوي نام  مرثيه :ريدب به متخلص يعل سالمت رزايم .6
اي در اين زمينـه    سرايان هندوستان، جايگاه ويژه  مرثيه در بين در ادبيات اردو و ،او. ميرانيس

و خيلي زود به    را قبول كرد ،مرثيه ةاز عناصر اربع ،شاگردي ميرضمير ،سرايي  در مرثيه. دارد
گويي قبل از   دار بزرگان و اساتيد فن مرثيه  چون ميرانيس، ميراث ،او نيز. استادي رسيد ةمرتب

در توصيف و بيـان هركـدام،    ،شناخت و  عناصر و اجزاي مرثيه را خوب ميتمام . خود بود
مهـارت خـوبي از خـود     ،در بيان احساسات قهرمانان كربال و، كمال استادي را به خرج داد

 اگرچه برخي از منتقدان عقيده دارند كه در اين زمينه ميرانيس از او ماهرتر اسـت . نشان داد
هـاي اشـعارش در ايـن زمينـه از اشـعار        توان گفت نمونه  مي اما). 817/ 2: 1997 ابوسعيد،(

كـه   رغـم آن   هاي پرشكوه، علـي   واژه استفاده از و شدليل بيان فاخر به. تر نيستند ميرانيس كم
ماننـد آغـاز    ،هاي مرثيه  شود، در برخي قسمت  گاهي از سالست و رواني كالمش كاسته مي

كـه   ،»رزم«و تعريف از شمشير و ديگر آالت » رجزخواني«و  ،»فخريه«، »چهره«مرثيه يعني 
). 361/ 2: 2002 صـديقي، (است، با كمال استادي داد سـخن داده اسـت    به كالم فاخر نياز

تشـبيهي مهـارتي تـام دارد و     هـاي اسـتعاري و    در خلق مفاهيم جديـد و تركيـب   چنين هم
اين بحـث خـارج اسـت،     ةاز حوصل كه ،هاي ديگر  ها و بسياري ويژگي  خاطر اين ويژگي به

ميرزا دبيـر اهميـت خاصـي بـراي     . داران او بودند  از طرف لكنئوتعداد زيادي از اهالي شهر 
نشسـت    اوقات با وضو بر سجاده مي تر بيشاو . هايش قائل بود  مجالس عزا و سرودن مرثيه
نمـاز صـبح يـا بعـد از      گاهي بعد از نماز شب يا بعد از گاه. كرد  و به نوشتن مرثيه اقدام مي

رقابـت او بـا ميـرانيس       در). 36 :2004 عابدي،( سرود  صرف غذا در ساعت يازده مرثيه مي
كردند و هر   كار به جايي رسيده بود كه گروه زيادي در دو دسته از آن دو شاعر حمايت مي

و » يهانيسـ « گروهـي بـه  . كشـيد   ديگر مي ةگروه استادي شاعر مورد نظر خود را به رخ دست
 ،حتي منتقد و محقق معـروف فارسـي و اردو  . شهرت يافته بودند» دبيريه«گروهي ديگر به 

ـ  ةموازن شبلي نعماني، كتابي به نام . نوشـت  در حكَميـت بـين ايـن دو اسـتاد     ريـ دب و   سيان
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مجيد از دبيـر  درنهايت رأي به سود انيس داده است اما در تعريف و ت ،حكميت در ،اگرچه
  .نگذارده استهم كم 

 
  خواني در اردو به فن مرثيه كوتاه نگاهي. 3

توان نتيجه   در پيشرفت آن، مي ها آنو اهتمام  گويي خاص شاعران به مرثيه عالقةبا توجه به 
خـود   ةتواننـد بـا مرثيـ     رود و كساني مي شمار مي خواني در زبان اردو فن به  مرثيه   گرفت كه

هاي دور،   از زمان. در مجلس را متمتّع كنند كه به اين فن اشراف كامل داشته باشند انحاضر
طـور عـام در     گويي در زمان شاهان اَود با مركزيـت لكنئـو و بـه     ويژه در دوران اوج مرثيه  به

خـواني رواج داشـت و     هندوستان در مناطقي كه اكثريت تشيع وجـود داشـت، فـن مرثيـه    
در محافـل و مجـالس   » سـوزخوان «بوده و با نام  ز جايگاه خاصي برخوردارها ا  خوان مرثيه

شد، هم مرثيـه و    اي در مجالس خوانده مي  اگر مرثيه. عزاداري شهداي كربال شهرت داشتند
نشيب در صداي سـوزخوان،   فراز و). 29 :2004 عابدي،( رسيد  هم شاعر آن به شهرت مي

ام خواندن مرثيه شنوندگان را تحـت تـأثير زيـاد    حاالت چهره و ديگر اعضاي بدن در هنگ
در  ،طبـق تحقيقـات محققـان در هندوسـتان     ،ذكر اسـت  شايان). 7 :1989 نير،(داد   قرار مي

اند كه غزليـات امـرا و اشـراف را در محافـل شـعرخواني بـا         ي گذشته افرادي بودهها نازم
طـرز   انـد كـه بـه     افرادي بوده اينان. كردند  محفل قرائت مي انمزد براي حاضر دريافت دست

. شـد   كه غزل آن اميـر در شـهر مشـهور مـي     جا خواندند تا آن خاصي غزل را براي مردم مي
آن  واسطةبه  ،رسيد، اما ن غزل نميااستاد و چه آن غزل از نظر محتوا به پاية شعر شاعراناگر

ازجمله ميرضمير،   ،اسر هريك از اساتيد مرثيه. )8 :همان( كرد  طرز قرائت، شهرتي حاصل مي
اكثـر   و سـت ا   خـواني داشـته    طرز خاصي در فـن مرثيـه   ،ميرخليق، ميرزا انيس و ميرزا دبير

 انمقلـد . اند  آنان به تفصيل مطالب فراواني نوشته هايدر مورد طرز اننويسان و مورخ تذكره
ثير أتخواني اساتيد فن، پنج عنصر را براي  هاي مرثيه هاي بعد، با توجه به روش  خوان  و مرثيه
با توجه به تحقيقـات   ،اجمال اند كه به مرثيه بر شنوندگان در يك مجلس الزم دانسته تر بيش

  .در زير به آن موارد اشاره خواهد شد ،خواني فن مرثيهنير مسعود در كتاب 
كه مرثيه در مجلس عزا كه تعداد زيادي از مردم را در خود جاي داده  جا از آن :صدا .1

ده ميالدي كه بلندگو و ديگر وسـايل  زهاي هجده و نو  خصوص در سده هشود، ب  مي خوانده
خـوان   ها نبود، صداي رسا يكي از ابزارهاي موفقيـت مرثيـه    خوان  امروزي در دسترس مرثيه

شده   گفته مي» شپلّه ك«شده   در تمام مجلس شنيده ميطور يكنواخت   به صدايي كه به. است
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عناصـر بـارز    فراز و نشيب مناسب، مطابق صـحنه و  باصدا بايد  ،در كنار اين ويژگي. است
    .باشد تا معنويت مرثيه و تأثير آن بر شنونده قوت گيرد ،مرثيه
بـراي   را مفاهيم مرثيـه  تغيير ها و ابيات مرثيه  خوان در قرائت مصرع  لحن مرثيه :لحن .2

هاي مرثيـه از    خوان، حتي اگر واژه  با توجه به لحن مرثيه سان، بدين. كند ميشنوندگان ايجاد 
سـوزخوان يـا    شـوند كـه   مي دور قابل شنيدن و تشخيص نباشد، شنوندگان متوجه اين امر

يـا  » شـهادت «يـا  » چهـره «مـثالً   ؛خواند را دارد ميكدام عنصر و بخش از مرثيه  خوان مرثيه
 .را عناصر ديگر

اي   هاي مصرع نيز نظام پيچيده  ، وصل و فصل واژه»لحن« بر افزون :ها  ظ واژهتلف ةنحو .3
صورت متصل به هم خوانده شوند يا جدا از هم و يا كجا  ها به  كه كجا واژه اين. است  داشته

تلفظ شود؛ همه و همه ها تكرار شوند يا حتي كجا حرف يا كل واژه مبهم   برخي از آن واژه
اين اصل در عناصر مختلـف مرثيـه و در بيـان    . خوان حكايت داشته است از تخصص مرثيه

 .هي بر شنوندگان داشته باشدتواند تأثيرات قابل توج  هاي مختلف از يك مرثيه مي  صحنه
 متمركـز  مرثيـه  ةمجلس بر خوانند انكه تمام توجه حاضر  چون :اشارات چشم و ابرو .4
نيـز در صـحت    ،ويـژه حركـات چشـم و ابـروي او      بـه  ،تمام حركـات و سـكنات او   است،
 .است مؤثر شنوندگان به آن اشعار در خوان مرثيهبندي  سوزخواني و ميزان پاي خواني و  مرثيه
خـوان را در اصـطالح    ها و جنبش بدن توسط مرثيه  اداي مضمون با كمك دست :بتانا .5

البته رعايت اعتدال و خودداري از افـراط در   .است »گفتن« معناي اردو به دركه  ،گويند »بتانا«
 ؛ زيـرا ها و ديگر اعضـاي بـدن در هنگـام خوانـدن مرثيـه ضـروري اسـت         استفاده از دست

اي داشته باشد، افراط در اين   تواند تأثير عمده  ها و اعضا مي  بجا از دست ةاستفاد كه  گونه همان
عكس نيز داشته باشد و موجبـات  بسا كه تأثيري  دهد و چه مي تنها تأثير آن را كاهش عمل نه
. باشد  حاضرين شود كه البته اين عمل خود خالف آداب و احترام يك مجلس مرثيه مي خندة

  .)74 -  35 :همان( بنابراين در هريك از موارد يادشده هم رعايت اعتدال امري ضروري است
  

 سرايان اردو  عناصر ابداعي مرثيه. 4
پيشرفت كامل  ةاز گذشته تا دور ،دار هاي پيشين اين مقاله گفته شد كه شاعران نام  بخشدر 

ميرانيس و ميرزا دبير، توانسـتند عناصـر و اجزائـي را بـه مرثيـه       ةمرثيه در اردو يعني تا دور
سـرايان    چنان مـورد تتبـع و پيـروي مرثيـه     نوزدهم تا به امروز هم ةبيفزايند كه از اواسط سد

بررسي نوع ادبي مرثيـه در زبـان   « اي با عنوان  در مقاله ،شايان ذكر است نگارنده .شودواقع 
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ـ    و در ايـن اسـت  تفصيل توضيح داده  به را اين اجزا ،)1389 بيات،(» اردو طـور   هجـا فقـط ب
  .اختصار توضيحاتي ارائه خواهد شد

درآمدي است كه  در مرثيه گفتاري نزديك به تشبيب در قصيده است و پيش :چهره   .1
هـاي بهـار، شـدت گرمـا،       شاعر با پرداختن به مناظر صبح و شـب يـا اوصـاف و زيبـايي    

ه خواننده يا شنونده اطهار و غيره در جلب توج ت سفر يا حمد الهي و منقبت ائمةمشكال
سرايي شخصـيتي كـه     اي يا اظهارِ درد يا با مدح  با پرداختن به منظره سان او بدين. آيد  ميبر

مـدي  درآ كند با پيش  نظر است و يا با اشاره به يك حادثة تاريخي سعي مي مد در مرثية او
  .گيرا مرثية خود را آغاز كند

يـك شـخص گفتـه     ةبه بيـان ظـاهر و قيافـ   » سراپا« ،در اصطالح ادبي اردو :سراپا .2
زند   يعني شاعر در شعر خود به تعريف از حسن و جمال محبوب خود دست مي. شود  مي

در مرثيه نيـز ايـن عنصـر راه    . نمايد  و در كنار آن روان و سيرت زيباي او را هم تمجيد مي
، به توصيف قد و قامت قهرمـان مرثيـه   »چهره«پس از قسمت  ،گو  پيدا كرده و شاعر مرثيه

ت، شجاعت و ديگر خصوصـيات مردانـة   فداكاري، وفاداري، هم ،در كنار آن ،پردازد و  مي
  .كند  زيبايي بيان مي بهاو را نيز 

خاندان خود    عزم قهرمان مرثيه براي رفتن به جنگ و وداع او با ةبيان منظر :رخصت .3
  .گويند  مي» رخصت«هاي كربال از وداع آن قهرمان را   و چگونگي حالت بازماندگان در خيمه

و جبـروت  پر شكوه    بعد از وداع قهرمان مرثيه با خاندان و ياران خود و ورود :آمد. 4
دارد به عرصة جنگ بـا اشـقيا در دشـت كـربال را       آن قهرمان كه دشمن را به هراس وامي

 .گويند  مي» آمد«
هاي خود اسـتفاده كـرده و بعـد از      در مرثيه» رجز«گوي اردو از   شاعران مرثيه :رجز. 5

از كه صحنة جنگ او بـا دشـمن را بيـان كننـد،      حضور قهرمان در ميدان جنگ، قبل از اين
بـراي تقويـت روحيـة     شرف خود و خاندان خـود،  پس از بيان بزرگي و ،زبان آن قهرمان

، به زبان شعر و با بياني رسا، روحية دشمن را ضعيف و او را در نظر حضار پست و ياران
  .كنند  حقير مي

هـاي دالوران روز عاشـورا را بـه      و جنـگ » رزم«سـرايان اردو منـاظر     مرثيـه  :جنگ. 6
اسب و شمشير و سپر و ديگر آالت جنگ و مهـارت  . اند  گوناگون به نظم كشيده هاي  روش
بيـان شـده كـه گويـا      هـا  آنچنان در مرثية  ،، همه و همهها آن ةجو در استعمال ماهران جنگ

 .افتد اتفاق مي مرثيه ةدر مقابل چشمان شنوندصحنة جنگ 
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سـه   و نحوة شهيدشدن هريك از قهرمانان را در دو »شهادت« لحظةشاعران  :شهادت. 7
ذهن خواننده را به ماتم و سوگ واقعة شـهادت   ،آلود  ، با لحني حزنبالفاصلهبند بيان كرده و 

 .كنند  آن شهيد هدايت مي
ـ   اين واژه به :بين.  8 تـوأم بـا برشـمردن صـفات و      امعني نوحه و گريستن براي متوفّ

پس از به نظم كشيدن جنگ قهرمانان كربال و  ،در مرثيه هم شاعر .باشد  محاسن برتر او مي
اهـل حـرم    ة، ماتم و گريه و زاري بازماندگان و نوحـ آنانبه تصوير كشيدن نحوة شهادت 

كند كه عواطف و احساسات   شاعر از الفاظي استفاده مي. كشد  براي آن شهيد را به نظم مي
) ص(  رضاي الهي و قرب بـه رسـول خـدا    براي كسب ثواب و تاشنونده را تحريك كند 

 .اشك بريزد
كـه در   براي ايـن  ،دارد و  ها شاعر دست به دعا برمي  معموالً در آخر برخي مرثيه :دعا. 9

اش باعث شفاعت و بخشش او در درگاه بـاري تعـالي قـرار بگيـرد، دعـا        روز قيامت مرثيه
  .)35 -  28: 1389بيات، ( كند  مي

ويـژه در    هايي كه به فارسي و به  رسد كه مرثيه  نظر مي نكته ضروري بهجا ذكر اين  در اين
هـايي ماننـد     بخش. شوند شامل مي تر كم را و عناصر يادشده اند غالباً اجزا  ايران سروده شده

ديگر و نوحه بـراي شـهيدان    نسبت به هم ها آندادن احساسات  مكالمه بين قهرمانان و نشان
فارسـي چنـين    ةكلي در مـورد مرثيـ   طور به اما. شود  ديده مي ها آنهاي مختلف در   به گونه

  كـه   اسـت   »رسـمي   مرثية« همان،  هجري  هشتم ةسدتا  سرايش  شروعاز  ،توان گفت كه  مي
 ، »مـذهبي   مرثية«  ،انصفوي   بعد از روي كار آمدن. ه استشد   سروده  قصيده  در قالب تر بيش
  مثنـوي   قالب در  منظوم  هاي  و مقتل  نوحه  و ديگرد   رايجبود، بند  تركيب  در قالب تر بيشكه 

عجـين شـده و     و سياسي  اجتماعي  با مضامين  مذهبي  مضامين  .خورد  بعد از آن به چشم مي
  بيداري  مرتبة  به سوگ و ماتمرا از   مرثيه جايگاه  د كهمآ پديد  اجتماعي   وطني  ةمرثي  اي  گونه

 ).22: 1386 اسالمي،( به اوج رساند  در مقابل اوضاع كشور
معاصـر هـم بـه زبـان اردو      ةدر پايان الزم است اين نكته هم اضـافه شـود كـه در دور   

گـويي در لكنئـو     درخشان مرثيه ةي شايد از دورالبته از لحاظ كم. شود  هايي سروده مي  مرثيه
هـاي    بـا حفـظ ويژگـي    ،توان گفت كه از لحـاظ كيفـي    باشد، اما ميتر  نوزدهم كم ةدر سد
كالسيك، شاعران اين دوره مسـائل و حـوادث روزگـار معاصـر را نيـز بـا        ةهاي دور  مرثيه
و به اين ترتيب به ايجاد نوعي ارتباط معنوي بـا مرثيـه بـا مفهـوم        هاي خود درآميخته  مرثيه

در ميـان ايـن   . انـد   هاي اجتماعي اقـدام كـرده    يهكالسيك آن و مسائل عصر حاضر يعني مرث
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آبادي، جميل مظهري، نسيم امروهـوي، سـيماب    قبيل شاعران، از عزيز لكنوي، جوش مليح
 ،هـاي ايـن شـعرا     در بررسـي مرثيـه  . توان نام برد  ويژه مي طور بهاكبرآبادي و صبا اكبرآبادي 

ـ   قالب شاعراناگرچه برخي از اين  ،ديگر اين است كه نكتة مهم ع را بـراي  هاي غزل يا مرب
بند است كـه    ها، همان مسدس تركيب  اما قالبِ اغلب مرثيه ،كنند  هاي خود انتخاب مي  مرثيه

چنـان   هجدهم ميالدي تا امروز هم ةرزا محمدرفيع سودا در سديپنجابي و م از زمان سكندر
  ).37: 1389 بيات،( مورد توجه شعراست

  
  گيري نتيجه. 5
محـدود  ) يعنـي گريـه و زاري  (» بـين «هاي اردو فقط به اشعاري با محتـواي    آغاز، مرثيه در
بر شهادت شهداي كـربال   ،ممدوح ةصفات حسن برشمردن پس از ،در آن كه،شده است   مي

صـورت ذكرشـده، كـه توسـط      هـا بـه    بندي عناصر مرثيه  تقسيم. شده است  اظهار تأسف مي
نوزدهم ميالدي صورت گرفتـه،   ةپيش تا اواسط سد ةچندين سدانبوهي از شاعران اردو از 

از شاعران مشـهور ايـن    يكشده، هر گفته ةتا دور ،عبارتي بندي نسبي است كه به  يك تقسيم
بـا مطالعـه در   . انـد   را بدان اضافه نموده يبا ابتكارات خود، اجزا و عناصر ،نوع ادب منظوم

نـوزدهم در لكنئـو    ةهـايي كـه در سـد     خصوص مرثيـه  هاردو، ب هاي هساختار محتوايي مرثي
 هـا  در آن هاي شـعري ماننـد مثنـوي و قصـيده هـم       اند، عناصري از ديگر قالب  سروده شده
، »سـراپانگاري «در مرثيه در كنار خصوصيات حماسي و عناصر نمايشـي،  . شود  مشاهده مي

اردو افـزوده شـد و مضـاميني     ةهاي فارسي و اردو به مرثي  از مثنوي» رزم« و ،»نگاري  واقعه«
از  يـك هر ،هرحـال  بـه . بـه آن راه يافـت     طبيعت و غيره هـم از ايـن دو نـوع ادبـي     ةدربار
اجزائي را به مرثية اردو افزودنـد كـه هركـدام     ،آور اردو، با ابتكار و نوآوري  سرايان نام  مرثيه

 هـا  آن. اي بـراي خـود بيابـد     به غناي ادبي آن افزود و توانست در ادبيات اردو جايگاه ويژه
خصـوص    و بـه  ،هاجتماعي مناطق مختلف شبه قـار  تحت تأثير عوامل محيطي و فرهنگي و
شاعران اردوزبان در سرودن مرثيه . هاي خود گنجاندند  لكنئو، اين اجزا و عناصر را در مرثيه

اعتال ببخشند  توانستند جايگاه مرثيه را سان بدين خود را ملزم به رعايت آن عناصر كردند و
يك نوع ادبي مخصوص هندوسـتان و فرهنـگ    عنوان بهدر بين ادبيات ملل ديگر، آن را  ،و

شـهداي   ةكـه ويـژ   ،اردو در معنـاي خـاص آن   ةمرثيـ  ،درحقيقـت . آن خطه معرفي نماينـد 
و در هـردو   ،يعني دكن و شمال هندوسـتان  ،كربالست، در هردو قلمرو حكومتي مسلمانان

شمال در دو مركز ادبي دهلي و لكنئو مورد توجه ويـژه قـرار گرفـت و    ادبي اردو در  ةخط
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  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

بهتـر آن و   ةكه به سوزخوان شهرت داشتند، در ارائ ،ها آنسرايان و چه خوانندگان   چه مرثيه
  .هاي فراواني كردند  متأثركردن شنوندگان خود در مجالس عزا كوشش
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