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 آداب سوگواری در مثنوی معنوی                                  

 

 *سکینه مرادی                                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 چکیده

 ادبی متون ساخت ازژرف جامعه و فرهنگ عامه چهره درعصرحاضر،کشف پژوهش گریزناپذیر هایضرورت از       

در زمان مولانا و با رویکرد توصیفی، مثنوی معنوی اثر این پژوهش با هدف بازنمایی آداب و رسوم سوگواری  .است

کند. رهاورد این نوشتار، آشنایی با فرهنگ سوگواری مردم روزگار مولانااست. مولانا جلال الدین بلخی را جستجو می

برسرکوفتن، خاک بر سرکردن، اجیر کردن  خوانی، مرثیه های این پژوهش نمودهای رفتار سوگواران چونیافته

 دهد.نشان می نوحه گر، نامه عزا یا تعزیه را در اشعار مولانا

 کلیدواژه: مثنوی، جلال الدین بلخی، فرهنگ عامه، سوگواری

 مقدمه

 معرفت و ای به بلندایطه شور و عشق روحانی جانش، آوازهکه به واساست شاعری  مولانا جلال الدین بلخی،      

مردی بی تکلف، ساده و نیک محضر بود. » معنی یافته است. این عارف پاکباز اما با همه جایگاه علمی و ادبی اش،

بیشتر با درویشان و پیشه وران نشسست و برخاست داشت و در معامله با محتشمان گستاخ و بی پروا بود. با وجود 

می پوشید مردم در وی به چشم اهل  چه لباس ساده صوفیانهلاغری و زردرویی حشمت و مهابتی قوی داشت. اگر 

 ( این ارتباط تنگاتنگ132زرین کوب، «) حشمت می دیدند. با این همه در مجلس او از هر دستی مردم راه داشتند.

 را، زندگی و خلق و خوی مردم عادی های مثنویسهم عمده ای از حکایات و داستان با جامعه به حدی است که

مثل باورها، شیوه امرار معاش، بازی ها، انواع  ی جنبه های مختلف زندگی اجتماع آن روزگارتشکیل می دهد. مولو

 رآن، مولانا همسو با تعلیمی کشد. علاوه برگ را در مثنوی به تصویر میپوشاک، مسکن، آداب و رسوم ازدواج، م

      دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز     

 E-mail: sa.moradi4375@gmail.com 



 

2 
 

 

این ویژگی در کلامش بهره می برد.ای از اصطلاحات و تعبیرات محاورهگوید و بودن شعرش، با زبان مردم سخن می

یکی از ای از ادبیات و فرهنگ عامه ساخته است. ترین اثر ادب فارسی، گنجینههای نهفته در مثنوی، از رسمی

 از که است اجتماعی ایپدیده سوگواری و زندگی مردم، آداب سوگ و سوگواری است. سوگآداب و شیوه های 

 وجود با سوگواری مراسم .باشد رفته دست از عزیزی درفراق بازماندگان اندوه تسلی باعث تواندمی شناسانروان نظر

 اقوام میان در و  زمان گذر طی در مختلف، ملل میان در مشترک یریاساط و اجتماعی و شناسانهروان هایریشه

 نگر نحوه دفن، نوع سوگواری، چگونگی بروز تالمات روحی و رفتاری، نظر از متفاوتی های شیوه و شکل گوناگون

 .است شده دگرگونی هایی و تحولات دچار عزا لباس

 آداب و رسوم شده در متون ادبی، اشاراتی به برخی از اینبا توجه به پیوند ناگسستنی ادبیات و اجتماع،        

دیده می شود. مولوی نیز با توجه به برگزاری آیین ها  آداب و نوع تفاوتها و شباهت هایی در در این متون است.

همنشینی اش با مردم عادی، به برخی از آداب و رسوم سوگواری و کنش های رفتاری مردم روزگارش اشاره کرده 

ررسی متن مثنوی معنوی، باورها و آداب سوگواران اجتماع عصر مولانا ست تا با باین پژوهش، برآناست. از این رو،

 را شناسایی کند.

 مبانی پژوهش

 که دانست رفتاری و اعمال و دانستنیها از ای مجموعه را آن توان می» با وجود تعاریف بسیار از فرهنگ عامه      

 صورت هب نسل به نسل و سینه به سینه آن منطقی و علمی فواید وجود حتی و گرفتن نظر در بدون مردم عامه بین

 یاد شفاهی سنتهای عنوان با عامه فرهنگ از گاه»از سوی دیگر (122 الامینی، روح.«)است رسیده ارث به تجربه

 و اعمال افکار، مجموعه و مردمان تجربیات سنت،. است کلیدی های واژه از عامه فرهنگ در سنت. شود می

 یهایسنت. است مانده جا به گذشته های نسل از که است گروه یک اجتماعی زندگی مشترک میراث و احساسات

 گفرهن به نیز گاه. است گفتاری هایسنت و رفتاری مادی، هایسنت شامل. دهندمی تشکیل را عامه فرهنگ که

 اییشناس قابل راحتی به رسمی فرهنگ از که مسائلی زیرا. شودمی یاد آن از رسمی فرهنگ مقابل در رسمی غیر

در عصر حاضر،توجه به  (3 ،2331ذوالفقاری،.«) برد پی هاآن به توانمی عامه فرهنگ واکاوی و بررسی با نیستند

 هک است سبب بدان مردم فرهنگ جهانی ارزش» افزایش چشمگیری یافته است. از دید پژوهشگران فرهنگ عامه

 و قوم آن خصوصیات شناختن راه در خوبی وسیله و ملت آن خوی و خلق عرف و هنر و ذوق آیینه هرملتی عوام

 ( 21، 2332 انجوی،.«) است جماعت
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باورها و  -الف» هنگ عامه را از هم تفکیک می کند:سی.اس. برن در مقاله فولکلور چیست؟ زمینه و قلمرو فر  

دنیای انسانی، اشیای مخلوق عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی ها، دنیای حیوانات ، 

و مصنوع بشر، روح و نفس و دنیای دیگر، موجودات مافوق بشر) ربالنوع ها و ربه النوع ها و غیره.( غیبگویی و 

 معجزات و کرامات، سحر و ساحری، طب و طبابت.

ه شاغل و پیشب. آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک زندگی انسان، م

 ها، گاه شماری و تقویم، جشنها، بازیها و سرگرمی های اوقات فراغت.

داستانها و ترانه ها و ضرب المثلها، داستانها)حقیقی و سرگرم کننده، ترانه ها و تصنیف ها، متل ها و  -ج

ونیز به دلیل  است ادبیات خاستگاه اجتماع، از آنجا که (2328:12جابر عناصری به نقل از بیهقی، «)چیستانها.

 دابآ باورها، عقاید، به دستیابی برای منبع مهمترین رابطه دوسویه میان فرهنگ و ادبیات عامه و ادبیات رسمی،

با توجه به این که کشف  .باشد می هردوره ادبی متون بررسی ، اجتماعی مسائل خصوص در ایرانیان رسوم و

سیمای جامعه از ژرف ساخت متون ادبی، از ضرورت های ناگزیر پژوهش ها در عصر حاضر است. این نوشتار، با 

د. می کن هدف بازنمایی آداب و رسوم سوگواری زمان مولانا جلال الدین بلخی، بیت های مثنوی معنوی را بررسی

داب و واکنش های رفتاری مردم در زمان سوگواری؛ بررسی باورها این جستار دو رویکرد عمده دارد؛ بررسی آ

 .پیرامون مرگ و مردگان

 پژوهش پیشینه

نوی مث گرفته است.ادبی و پژوهش های بسیاری تاکنون صورت  آثار در عوام فرهنگ اهمیت بررسی به دلیل       

باورهای  بازتاب مقاله در( 2383)صرفی است.ر بوده ن منظمولوی نیز از جمله منابع مورد توجه پژوهشگران از ای

 ( به جلوه های ادب2381امینی)است.خرافی در مثنوی، برخی عقاید و باورهای خرافی را بررسی و تحلیل کرده

 ثنویم و مولانا درآثار را سوگواری رسوم و آداب مستقلی پژوهشاما تاکنون  کند.عامیانه و طنز در مثنوی توجه می

  .است نکرده بررسی
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 بحث و بررسی

 مولانا و مرگ .2

زندگی و مرگ دو پدیده همزادند. با این همه انسانها در هراس از ناشناختگی مرگ، از مرگ گریزانند. مولانا       

، ی خوداو ترس از مرگ را ترس از زشتی روی با نگاه ژرف اندیش و عارفانه خود، نگاهی دیگرگون به مرگ دارد.

  داند.ها میو وابستگی هاراس از خواستنه

 آن زخود ترسانی ای جان هوش دار                  ترسی زمرگ اندر فرار   ینک مــآ

 جان تو همچون درخت و مرگ برگ               روی زشت تست نه رخسار مرگ      

 (3111-3112، بیت 133ی،و)مول                                                                           

ازحضرت ( و 2331 بیت ، 221،همان«)مرد مرگ از پیش که را آن خنک ای»داندو مرگ را حقیقتی خواستنی میا

 است.ا، تولدی دوباره و رستاخیزی دیگراندیشی در باور مولانمرگ طلبد.و تن خاکی می حق، رهایی آن را از هوا

 نــت اکـزخ و واــه از شــوارهان                  من انــــج درـــان علمست یقطره

 کنندنشفش بادها یناک آن از پیش                کنند خسفش هاخاک کین ازآن پیش

 ریـــــخ وا واستانی ازیشان کش                 قادری تو دــکن نشفش ونـچ چه گر

 ی گریختـو کـه قدرت تــخزیناز   ریخت                  که یا شد هوا در کو ایقطره

 ون بخوانیش او کند از سر قدمـچ                      دمـدم یا صد عـد در عــآیـر درگ

 (2883- 2883 ،211)همان،                                                                               

 مرگ مانند خزان تو اصل برگ                  یاد صنعت فرض تر یا یاد مرگ       

 گوش تو بیگاه جنبش می کند                    ها این مرگ طبلک می زند   سال

 خود آگاه مرگاین زمان کردت ز                   در نزع از جان آه مرگ    ـگوید ان

 (331-331، بیت 333 )همان،                                                                  
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 پدیده گریز است. مرگ؛ اما انسان مرگنیست محتوم امر این برابر در ایچاره و اندزاده مرگ برای همگان      

 هنشاند کعزیز، اندوهی به دل انسان مییک مرگ  به همین دلیلترساند. تاریکی است که او را می یناشناخته

سرایی، خاک بر سر کردن، سیاه های رفتاری چون مرثیهواکنش جوید.تسلایی برای دل خود می برای رهایی از آن،

و  آداب برد.کردن غم به کار میهایی است که انسان برای فراموشاری مراسم و آداب سوگواری شیوهپوشی و برگز

انش م عادی زمارتباطی که با زندگی مردگیرد. مولانا، با گون به خود میشکل های گونه رفتاری که در گذر روزگار،

 این اشارات،ها اشاراتی دارد. از رهگذرر سوگواریدروزگارش به برخی از آداب و رفتار مردمان  دارد، به صورت گذرا

  کند.رف و اجتماع مردم آن زمان کمک میشناخت ع آید که بهجالبی به دست می نکات

 سوگواریآداب  .1

    مرثیه سرایی 1.2   

ه اولین کاندوه و مرثیه سرایی است. در حالی رویی با مرگ یک عزیز، بیان شکوه،بارزترین و ابتدایی ترین رویا      

 .در ایران وجود دارد سرایی مرثیه ریشه مورد در شایع عقیده دو دهند،به آدم ابوالبشر نسبت میرا مرثیه سرایی 

 ایران سرایی مرثیه در را آن ریشه برخی و( 12 ،2331محجوب،) دانندمی عرب شعر مراثی ناشی از را آن  ایعده

داستانی که گریه و زاری و هایدر صحنهمولانا در مثنوی، به دفعات  ا این حال. ب(81 ،2311مسکوب،)  باستان

 ایهاز واژه به جای واژه مرثیه و مرثیه سرا کشد،خود را در مرگ عزیزی به تصویر میهای داستانی اندوه شخصیت

  کند.گری استفاده میگویان و نوحه، نوحهنوحه

 جست اشک لطیفش چشم از خواهد             نشست خواهد بسی گورم سر بر

 مـمظلومی از بست دــخواه چشم              محرومیم بر کرد دــخواه نوحه

 ( 1322-1321 بیت ،2128وی)مول                                                              

  

  دهد. سر نوحه خود بر تا دهد می قرار مخاطب را انسان بارهااو 

 گریمی خود بر و بنشین مدتی                 گرینوحه دیگران بر آ دیده

 شود ترروشن گریه از شمع زانک            شود تر و سبز شاخ گریان ابر ز
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  حنین درــان اولیتری وـت زانک              نشین آنجا کنند نوحه کجا هر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (  181-121،181همان،)                                                                         

بازرگان پس ازدیدن  .شودان طوطی و بازرگان دیده میدر داستود اندوه و بازنم زیباترین مرثیه سرایییکی از 

 کند.با مخاطب قراردادن طوطی بیان می جسم سرد طوطی، تالمات روحی خود را

 چنین گشتی چرا این بودت چه این                    حنینخوش خوب طوطی ای گفت

 نــم رازـهم و دمـهم اــدریغ ای                       من آوازوشـخ رغـم اـــدریغ ای

 نــم انــریح و روضه و روح راح                        من الحانخوش رغـم اــدریغ ای

 شدی مرغان آن مشغول او خود کی                       بدی مرغی چنین را سلیمان گر

 مــــتافت رــب او روی از روی زود                          مــیافت کارزان رغـم اــدریغ ای

 (2238-2231، 33همان، )                                                                             

 هشود نیز از صحنه های جالب توجه مرثیهرچند به تعبیر طنز جوحی منجر میمرثیه سرایی کودکی بر جنازه پدر، 

الح پیامبر صمولانا در داستانی دیگر،(  3211-3228، بیت 328)همان، سرایی کودکی نابالغ، با تعابیر کودکانه است.

 و در عذاب الهی زده که از پذیرفتن سخنان هدایتگر او سرباز را به مرثیه سرایی بر مردم عاصی زمانش وامی دارد

 (  1121-1111ت، ب231، ) همان  نابود شده اند.

  خراشیدن روی. 1.1

 تاکنون که رفتاری. است کندن موی و چهره خراشیدن سوگواران، در اندوه رفتاری هایدبازنمو از دیگر یکی      

 ارهاش واکنش نوع این به نیز شاهنامه در. شودمی دیده ایرانی اقوام برخی درمیان وآیین رسم یک عنوان به نیز

  شود.می

 ویــه و ایــه یکی برآمد ایران از                          روی ودندـشخ و ویــم بکندند

 پاک جامه همه پرخون دیده همه                          خاک و پرگرد گشت سرسرکشان

 (231 ،2381 ،)فردوسی                                                                               

  این نوع واکنش روحی آنان توجه دارد. به سوگواران، عزاداری کشیدن تصویر به ضمن نیز مولوی
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 روخوب ای عزا از مخراش روی                  وـــرف نپذیرد هــک پر آن نــمک بر

 خطاست خراشیدن را رخ آنچنان              ضحاست شمس چون که رویی آنچنان

 گریست او فراق در هــم رخ که                 کافریست رخ چنان رـب نــناخ مـزخ

 (111-113، 312)همان،                                                                             

 شد قیامتگاه ورشــگ سر بر                       شد آگاه او مرگ از خلق چونک

 او شور در درانجامه کنان مو                      او گور بر شد جمع چندان خلق

 (221-223 ،11 ،) همان                                                                            

 سرکردن بر خاک، کوبیدن سر بر.1.3

  است. سر بر خاک ریختن و کوبیدن سر بر اندوه، و غم دادن نشان و سوگواری موارد از دیگر یکی

 سر کوفتمی بر و نالیدمی زار                           پدر تابوت پیش در کودکی

 (3228 بیت ،328 ،)همان                                                                         

 دیدگان پرخون کرده سر بر خاک                    بدریدگان رو برکنده مو و ریش

 (313  بیت ،383 ،)همان                                                                         

 خویش جای درمان دیدند او درد                 خویش سرهای بر کردند او خاک

 رهی خود چشم دو از را خون کرده                   یــمه گورش سر بر خلایق آن

 (223-222 ،11 ،) همان                                                                         

 سیاه پوشیدن1.1

 عزا رنگ سفید ،مصر و هند ، چین در دهد. رسومی است که داغدیدگی را نشان میسیاه پوشیدن از آداب و        

چه بسا به دلیل ارتباط  .است سیاه رنگ مراسم گونهاین در رنگ ترینرایجاما  ؛است بوده مرگ خدای از نمادی و

 نمادی عنوان به ، این رنگپدیده این با یاروییرو رمزآمیزبودن و هاناشناخته از انسان ترس و تاریکی با سیاه رنگ

 تاس مطلقی مرز نمایانگر سیاه. کندمی نفی را خود درواقع و است رنگ ترینتیره سیاه». استشده انتخاب مرگ از
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در فرهنگ  (33 ،2338 لوچر،.« )است نابودی و پوچی فکر کنندهبیان و گرددمی متوقف زندگی آن فراسوی در که

 اساطیر و رباو نمادینگی این رنگ در به تواندمی سیاه رنگ نحوستآید. رنگی نحس به شمار می رنگ سیاه، ایرانی،

 ساطیرا در. » است اهریمنی نیروهای و اهریمن از نمادی سیاه رنگ ایرانی، اساطیر در. باشد مرتبط باستان ایرانیان

 یا زیرین جهان. است هرمزد جهان که روشنی جهان یا برین جهان: شودمی تقسیم بخش سه به جهان زردشتی

 احادیث در کهحالی در (21 ،2332 بهار،.« )جهان دو این میان تهی فضای و است اهریمن جهان که ریکیات جهان

 لباس او عزای در شهادتش، از پس حسین امام خاندان که استشدهنقل دارد، کراهت سیاه رنگ پوشیدن اسلامی،

است. بودهمورد توجه  سیاه رنگ منفی و مثبت جنبه هردو اسلامی تصوف در اما(؛ 228   البحرانی،). پوشیدند سیاه

 رد،ک تمثل مویین جامه و سیاه رنگ این با که کس اول.» است آمده به این رنگ مثبت نگاهی با الاحباب اوراد در

 باشد، جمالی تجلی شهود در اگر:»  یا و(31 ،2311 باخرزی،.« ) کرد عرضه آدم بر رنگ به را خود که بود جبرییل

 پوشی سیاهبا این حال، در فرهنگ ایرانی، ( 33 ،2311 باخرزی،.«) باشد غلیظ و خشن و سیاه که باید او لباس

 شود.اره میها اشنگ سیاه، کبود و نیلی در سوگواریدر شاهنامه، به ر .گرددبازمی مرگ اهریمنی جنبه به عزا

 شاه سوگ در اندوه به نشسته                                 سیاه و کبود کرده جامه همه

 (32: 2381 ،)فردوسی                                                                                   

( و 23به ویژه در صحنه مرگ محمود غزنوی)بیهقی،  دهد می غزنویان دوران از قیهبی که اطلاعاتی به توجه بااما 

مولانا، سیاه پوشی  است.بوده سپیدرنگاین دوران در  عزا لباس به نظر می رسد، (112نیز مرگ القادر بالله)همان، 

 جامعه عزادار معرفی می کند.به عنوان رسم و عرف  را

 مرگ دریای در رفته هزیمت از                   برگ و شاخ هزاران صد آن خزان در

 خضر بر کرده نوحه گلستان در                    رـــگنوحه چون هــسی پوشیده زاغ

 (2833-2831، 211)همان،                                                                           

 گور بوسیدن1.1

 شانن شک بی که رفتار نوع این. است مرده گور بوسیدن مثنوی، در شده ذکر توجه جالب رفتارهای از یکی      

 سوی از روحی تالمات به واکنش یک عنوان به نیز اکنون است، درگذشته شخص به نسبت احترام و ادب از

 .دهد می روی سوگواران
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 زفت پیگار آن بهر از بمصر تا                  تفت و را گورش بوسیدند دو هر

 (2122 ،111 ،) همان                                                                  

 خاک بوسیده عزا اصحاب همچو                 پاکجامه برهنه سر منجم هر

 (311 بیت ،383،)همان                                                                

 گر، اجیرکردن نوحهگو، نوحهگرنوحه. 1.2

اقعه ای از و که کند. نخست برای اشاره به کسانیگویان برای دو منظور استفاده میگر و نوحهمولانا از تعبیر نوحه

 اند.اندوهگین و غم زده

 نفت و دود میان اندر دید شهر            رفت شهر بسوی خلوت از صالح

 ناپدید گویاننوحه پیدا نوحه               شنیدمی ایشان اجزای از ناله

 (1111-1112، 231)همان،                                                              

 گریمی خود بر و بنشین مدتی                 گرینوحه دیگران بر آ دیده

 شود ترروشن گریه از شمع زانک           شود تر و سبز شاخ گریان ابر ز

 حنین اندر اولیتری تو زانک            نشین آنجا کنند نوحه کجا هر

 (  181-181 ،121،) همان                                                               

 اند.شدهاشاره دیگر مولانا ظاهرا به این رسم است که در آن روزگار، افرادی برای سوگواری اجیر می

 خبیث آن مراد نبود طمع جز            حدیث در مقلد باشد گرنوحه

 چاک دامان و دل سوز کو لیک           سوزناک حدیث گوید گرنوحه

 (133-بیت131، 121، ) همان                                                         

 حساب در باشد مزد را گرثواب              نوحه از محروم نیست مقلد هم

 (133،  بیت 121، ) همان                                                           
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 تعزیه نامه. 1.3

 نروش دقیقا مولانا، کهاین با. عزاست نامه و نامه تعزیه کند،می اشاره آن به مولوی که جالبی موارد از یکی       

 روزیام فوت های اعلامیه چون کارکردی عزا یا تعزیه نامه رسد می نظر به اما چیست؛ نامه این کارکرد کندکهنمی

 .است داشته را

 سیاه عصیانینامه آید کف در                    انتباه ز قیامت در را یکی آن

 حاشیه و نامه متن معاصی پر                     تعزیه هاینامه چون سرسیه

 (1211-1212 ،822 ،)همان                                                                                 

 شمال یابد سیه نامه عزا چون            ضلال در و زشت و خام دی او بد ور

 (2381 بیت، 331)همان،                                                                                      

 اشاره به مراسم عاشورا. 1.8

ورا در میان اهل حلب دیده اشاشاره تاریخی و جالب مولوی به برگزاری مراسم سوگواری عدر دفتر ششم مثنوی، 

اعتقاد و باور مولانا به اهل بیت و ظلمی  کند و از سوی دیگرمیمی شود که از سویی، به قدمت این مراسم اشاره 

 دهد.یان بر خاندان پیامبر را نشان میکه از سوی یزد

 شب هـب تا درـان انطاکیه باب                  حلب لـــاه همه وراـــعاش روز

 مـمقی دارد خاندان آن ماتم                   عظیم جمعی زن و مرد آید گرد

 لاــکرب رایــب عاشورا شیعه                     اـــبک اندر کنند هــنوح و هـنال

 خاندان دآنــدی شمر و کزیزید                    انـامتح و ظلمها آن رندــبشم

 دشت و صحرا همه گرددپرهمی                وشت و ویل در رودمی هاشاننعره

 (382-332 ،311)همان،                                                                      
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 باورها .3

باورهای مردمان آن روزگار را نیز می نمایاند.  ای ازپارهمولانا ضمن بیان برخی مراسم و رفتارهای سوگواران،       

اعتقادات مذهبی مردم اقتباس  جاری است. برخی از این باورها ازباورهایی که همچنان در میان مردم ساری و 

ی ند. برخکنپس از مرگ، مرده را بازخواست می دو فرشتهباور به نکیر و منکر که بر اساس آن، شده است. مثل 

سحر و جادو ارتباط دارد. مثل باز کردن طلسم جادوگران در دیگر از این باورها به باورهای خرافی مردم در مورد 

قاد به کند، اعتی که مولانا آن را بیان میدر این مکان ها مدفون می شوند. باور دیگرقبرستان و یا طلسم هایی که 

ن خاک همچنان سرد بودتعبیر فراموش شدن اندوه سوگواران در گذر زمان است. باوری که در اصطلاح مردم عوام با

 .در فرهنگ مردم رایج است

 اشاره به نکیر و منکر. 3.2

 نکیر یا منکر گور اندر باشد                       گیربوی کش افسوسیی آن وای

 (213بیت  ،311)همان،                                                                     

 طلسم در گورستانباز کردن  .3.1

 د شاه زاده زردروــا نمانــت            م سحر او         ــــا برگشایــآمدم ت

 گور اسپید دیوارهست پهلوی                   سحور وقت برو گورستان سوی

 خدا صنع و قدرت ببینی تا                    را ایـــآنج اوـک باز قبله سوی

 فضول کردم رها گویم را زبده                ملول تو حکایت این درازست بس

 را راه داد پس زمحنت پور شه             گشاد      بر را رانـــگ هایگره آن

 (3233 -3223 ، 281)همان،                                                              

 

 خاک شدن سرد .3.3

 شود ساکن او عشق آن آتش                بگذرد روزی چند چون عزا از

 دار افزایجان حی بر را عشق                   پایدار نباشد مرده بر عشق
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 ( 3131-3132، 822)همان،                                                              

 نتیجه گیری

 ادبی هایپژوهش در پراهمیت موضوعات و فرهنگ عامه از جامعههای بازتاب دگرگونی تحلیل و بررسی        

، دلیلیانه هرملت است، به همینروزگار خاستگاه ادبیات رسمی و عامفرهنگ و باورهای مردم هر  جا کهاست و از آن

واسطه ارتباط . مولوی بهدوره استمتون ادبی همان داب و رسوم مردم،ن منبع برای دستیابی به باورها، آمهمتری

گار خود دارد، بسیاری از این باورها و فرهنگ عامه را در قالب داستان ک و تعامل اجتماعی که با مردم روزنزدی

فرهنگ لازمه آن در های زندگی مرگ و یکی ازجنبهآورده است. در اثر گرانقدرش مثنوی معنوی گردزندگی مردم 

ا، هردم، نالهم اش به مرگ، از این جنبه از زندگیبینانهنگاه خوش وجودمراسم سوگواری است. مولانا، با میان مردم،

 برای رساندن بار مقصود خویش کر همه این رفتارها محملی ذاز کند و البته ها نقل میاننیز داست هااندوه، شکوه

جستجوی نمودهای رفتاری و آداب سوگواری در روزگار مولانا از لابلای سطور مثنوی این پژوهش، در سازد.می

مرثیه رهاورد این پژوهش، ه مردم را در این اشعار بازیابی کرده است. معنوی، نمونه های جالبی از فرهنگ عامیان

خاک بر سرکردن، روی خراشیدن، جامه چاک زدن، اجیر کردن  اگویه های سوگواران، برسر کوفتن،سرایی و و

مراسم از جمله آداب سوگواری در فرهنگ زمان مولاناست. همچنین اشاره تاریخی مولانا به نوحه گر، نامه تعزیه 

 سوگواری عاشورا در آن زمان نیز از یافته های جالب در این پژوهش است.

 منابع

 موسسه النشر الاسلامی. ،3 ج الطاهره، العترئ احکام فی الناظره الحدائق البحرانی)بی تا( 

 ( چندمین تر افسانه. تهران: انتشارات سوره مهر.2381امینی، اسماعیل)

 و نظری در فرهنگ مردم، تهران: اسپرک.( گذری 2332انجوی، ابوالقاسم)

 .تهران دانشگاه: تهران.1 ج. الاداب فصوص و اورادالاحباب( 2311)مهرداد باخرزی،

 آگاه:تهران. ایران اساطیر در پژوهشی(. 2332) مهرداد بهار،

 .. تهران:مهتاب1 ج رهبر. خطیب خلیل کوشش به بیهقی. تاریخ (.2332ابوالفضل)بیهقی،

 ( پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران. مشهد: آستان قدس رضوی.2328حسینعلی)بیهقی، 

 (. زبان و ادبیات عانه ایران. تهران: سمت.2331ذوالفقاری، حسن)
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 .(. مبانی انسان شناسی. تهران:زمان2313روح الامینی، محمود)

اهنر کرمان. دوره جدید. شماره ( بازتاب باورهای خرافی در مثنوی. نشریه دانشگاه شهید ب2383صرفی، محمدرضا)

21. 

 .پیمان نشر ( شاهنامه. به کوشش سعیدحمیدیان. تهران:2381فردوسی، ابوالقاسم)

 .حکایت تهران: صفاریان. نغمه ترجمه رنگها. شناسی روان (2338 ماکس) لوچر،

 ( سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: فردوس.2331محجوب، محمدجعفر)

 .سوگ سیاوش. تهران: خوارزمی( 2311مسکوب، شاهرخ)

 ( مثنوی معنوی. به کوشش رینولد نیکلسون. تهران: میلاد.2331مولوی، جلال الدین)

 


