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 چکیده
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  مقدمب -1

ر بیانگ ،ت و از سوی دیگرهای یک ملّها و دلیریحاصل شجاعت ،سو، نبرد از یکدر شاهنامه

وجود کسانی است که برای دفاع از نام ایران و پاسداری از خاک و ناموس این مرز و بوم جنگیده 

ی اباختگان در راه وطن، گوشهاند. آئین سوگواری برای جوانان و جانو جان خویش را نثار نموده

ان، بزرگرای قهرمان و فرهنگ سوگواری ب ،در میان ایرانیانو آداب ایرانی را در بردارد.  از رسوم

ی او لرنشین، با پیشینه همیشه از جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و هست. مناطق کرد

پاسداری از آداب و رسوم باستانی در طول  ای درخشان، در زمینۀرای سابقهساله، داچندهزار

ای به همان سبکی که در دنی ،های باستانیتبسیاری از سنّ ،که امروزهبه طوری د،هستن تاریخ

. البته تسهاینآییکی از آن  ،ت سوگواریشود که سنّشد، در این مناطق انجام میباستان اجرا می

جغرافیایی نیستند و در نقاط مختلف جهان  ها، خاص یک منطقۀتبسیاری از آداب و رسوم و سنّ

اهنامه سوگ در شهای به وجوه تشابه آیین ،صورت گذارهب ،. در این مقالهاند و دارندسابقه داشته

است. این رودان و تورات نیز اشاره شدهیانت سوگواری در مبا سّ ،نشینو مناطق کرد و لر

گونه که ن. آاست کنون های دور تاگذشتهاز ،حاکی از تبادل فرهنگی بین اقوام مختلف ،موضوع

ت سنّ از طریق ،ت سوگواری  در مناطق کرد و لُرنشینسنّ که رسداز شواهد پیداست، به نظر می

 .است ها گذشته و امروزه به همان سبک و سیاق رایجروایی )سینه به سینه(، از پس هزاه

 بیان مسئلب -1-1

های سوگواری در ایالم، آن با آئین در شاهنامه و مقایسۀهای سوگواری مطالعه و بررسی آیین

ه امدهد که میان روایات داستانی شاهنلرستان، یاسوج، بختیاری، کردستان و کرمانشاه، نشان می

های فراوانی وجود دارد؛ آدابی مانند وگ، شباهتهای سینآی های تاریخی دربارهو واقعیت

ردن کن، یال و دم اسب را بریدن و مویهخاک بر سر ریخت کندن،خراشیدن، مویپوشی، رویسیاه

. ستا های سوگ در شاهنامهین، قرینۀ آیای شگفتها، به گونهبرای درگذشتگان در این استان

زا، ع شده در جنگ، بستگان به نشانۀفردوسی، در سوگ پهلوانان کشته گونه که در شاهنامۀهمان
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خراشند و موی خود را و زنان روی خود را با ناخن می ریزندپوشند و خاک بر سر میسیاه می

سیاه  ،در مرگ عزیزانشانمردم برند، در مناطق کرد و لرنشین نیز و گیس میکنند میپریشان 

 خراشند و گیسروی خود را می ،طرز تأثیرگذاریریزند و زنان بهو خاک بر سر می پوشندمی

 ،های کردی و لریسرودهمضامین سوگ ،همچنینپیچند. و دور دست خود میبرند میخود را 

است. هآمد شدهوصف پهلوانان کشتهدر  ،در شاهنامه شباهت زیادی با مضامین شعرهایی دارد که

خوی و  گذشته، دلیری و جنگاوری او،ر در وصف بلندباالیی و زیبایی فرد دربیشت ،این مضامین

ر ت سوگواری دهای لری و کردی با سنّینآیاست. وجوه تشابه زیاد بین سوگ رفتار او و...

ینه ت روایی و ساز طریق سنّ ،شاهنامه، بیانگر این مهم است که بسیاری از آداب و رسوم ایرانی

. در شودها گذشته و امروزه در مناطقی از ایران به همان سبک برگزار میاز پس هزاره ،به سینه

ی و مصاحبه فردوسی و منابع محل بع و بویژه شاهنامۀکه با استناد به مناسعی بر آن است  ،این جستار

 شود.الذکر پرداختهفوقبا افراد سالخورده، به شرح و بسط مطالب 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

از  بخشی ،در آن است که فرهنگ سوگواری برای درگذشته ،اهمیت و ضرورت این تحقیق

نهادن به آن فرهنگ و تالش در در ارج، ت یک قومت ماست. راز ماندگاری فرهنگ و هویّهویّ

ذشتگان سوگواری برای درگ ابه بین نحوۀتواند با یافتن وجوه تشحاضر می است. مقالۀ ترویج آن

نهادن به فرهنگ سوگواری و ، در ارجبا سوگواری برای پهلوانان در شاهنامه ،در این مناطق

فرهنگ پایداری، مقاومت و دفاع از باختگان راه وطن، در ترویج های جانبزرگداشت رشادت

 حاضر با هدف ترویج فرهنگ بزرگداشت ، مقالۀبنابراین ک و ناموس برای جوانان مؤثر باشد؛خا

یل های دور باستانی، دلههای سوگواری در گذشتینیابی پیشینۀ آیزان راه وطن و ریشهجانبا

و ان ت سوگواری در دنیای باستسنّ ها و یافتن وجوه تشابه بینماندگاری و گذار آن از پس هزاره

ت. نتایج اسطق کرد و لرنشین به نگارش درآمدههای سوگ در مناین، با آیفردوسی بویژه شاهنامۀ
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، با های کردی و لریینآیدهد که بین یازده مورد از  سوگمینشان  ،حاصل از این تحقیق

 فردوسی تشابه و قرابت وجود دارد. شاهنامۀ

 قیقتح پیشینة -1-3

حقیق ، تت سوگواری در شاهنامههای لری و کردی و تطبیق آنها با سنّینآیدر رابطه با سوگ

 سوگ»حصوری و  «سیاوشان»مانند کتاب  ،در برخی منابع ،این است. با وجودچندانی نشده

ا های سوگواری مردم لُر و کرد بتصورت مختصر به تشابه برخی از سنّ، بهمسکوب «سیاوش

ا عنوان ای بدر مقاله ،الدین گیالنیدتقی ایمانپور و نجممحمّ ،. همچنیناستشده هراشاسیاوشان 

و نجم الدین  «های محلی در لرستان و کردستانسوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ»

)لری  یهای محلّآیینسوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ» یالنی و آذرنوش گیالنی در مقالۀگ

ی ول اندهای کردی و لری پرداختهآیینتشابه بین سوگ سیاوش و سوگوجوه  به، «و کردی

یعنی  ،پیداست، تمرکز نگارندگان بر یک شخصیت از شاهنامه هاکه از عناوین این مقالههمچنان

ت سوگواری در شاهنامه و شباهت آنها با های سنّبسیاری از جنبه ،بنابراین است؛سیاوش بوده

ایی از هدر این تحقیق به جنبههمچنین، است. ، ناگفته باقی ماندهکردیهای لری و آیینسوگ

، این است و از این نظررودان و تورات نیز اشاره شدهت سوگواری در شاهنامه و میانتشابه بین سنّ

 .است از نوآوری برخوردار مقاله

 بحث -2

 ین جدید سازگاری نداشتند وبرخی از آداب و مناسکی که با د ،ود اسالم به ایرانراگر چه با و

اه ه در اعماق ناخودآگ، بسیاری از آداب و رسوم پسندیده که ریشبودند، منسوخ شدندنکوهیده

وگواری ت سشوند. سنّو امروزه نیز به همان شیوه برگزار می به حال خود باقی ماندند ،مردم داشتند

یخ، همواره برای قهرمانان و ل تارکه انسان در طوها بود، چران، یکی از آن ماندنیبرای قهرما

ها، به شدن یا درگذشتن آنش قائل بوده و پس از کشتهارز ،شدگان راه وطن و وابستگانکشته

 ستاگرفتههای خاص آن میینی آنها مراسم سوگواری همراه با آیرسم ادب و سپاسگزاری، برا
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می های پسندیدۀ قدیتایرانی به سنّو خواهد گرفت. بین مردم لُر و کرد که همچون دیگر اقوام 

، اجرا استکه در شاهنامه توصیف شدهو به همان شکلی  استت رایج بند هستند، این سنّپای

 شود.می

 کردن امب چاک -2-1

پیش از میالد وجود  یهااز هزاره ،کردنت جامه چاکچنان که از شواهد تاریخی پیداست، سنّآن

در مناطق کرد و لرنشین به همان سبک اجرا  ،هاگذار از پس هزارهاکنون نیز با و هم استداشته

  :1377 ران باستان وجود داشته )ویدنگرن،شود. هرچند رسم دریدن جامه به مناسبت عزا در ایمی

فاً مختص به ایرانیان دانست، ها را صرتتوان این سنّ(، نمی50 -51: 1368ثعالبی، و  465و  64

کردن و رخت عزا پوشیدن ، در حماسۀ گیلگمش    عمل جامه چاک ،عنوان نمونهچراکه به

بزرگان  ، همۀ«انکیدو»آنجا که گیلگمش در عزای رفتن  نیز وجود دارد؛ بشر( ترین حماسۀ)کهن

سوگواری  جامۀ کنم، مردم بایدمردم را به عزای او وادار می همۀ»گوید: کند و میشهر را جمع می

(؛ بیانگر آن است که 36: 1382زاده، افسانه گیلگمش، )منشی« رفته....گرد گ پاره پاره،بپوشند، 

 است. رودان نیز رواج داشتهت در میاناین سنّ

گ در بستر مر ،که پارسیانکردن وجود داشت، چنانت جامه چاکدر ایران باستان نیز سنّ 

 (151: 1324)هردوت،  .ددهنهای بی پایان سر میدرند و نالههای خود را میتمام جامه ،کمبوجیه

زنان در این مناطق، زمانی که از درگذشت  است وت هنوز در مناطق لر و کردنشین مرسوم این سنّ 

د. دهنهای سوزناک سر میند و نالهکنهای خود را چاک میشوند، جامهاقوام و آشنایان باخبر می

 (424: 1373)سیستانی، 

دریدن ، جامهخوردسوگواری پهلوانان به چشم میدر شاهنامه نیز از جمله اعمالی که در 

 سوگواران و بازماندگان است.

 کاووي در مرگ سیاوش -2-1-1

 ســر نامدارش نگون شــد ز گاه     چو این گفته بشنید کاووس شاه        
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 و جامه بدرید و رخ را بکند      ابر 

خاک        تاج  کاوس بر  نده   پراک

                       

 تخت بلند  به خاک اندر آمد ز       

سروی کرده چاک   همه جامۀ خ

 (372: 1385)فردوسی،               

 پیران در مرگ سیاوش -2-1-2
 چو پیران بـه گفتـار بنهـاد گوش   

 همی جامه را بر برش کرد چاک                   

تاد و زو رفت هوش       ندر اف  ز تخت ا

 ریخت خاککند موی و همیهمی 

 (363)همان: 

 ایرجفریدون در مرگ  -2-1-3
سپ آفریدون به    اکخبیفتاد از ا

              

 سپه سر به سر جامه کردند چاک   

 (82)همان:                                

 رستم در مرگ سهراب -2-1-4

 کند خاک  ریخت خون و همی همی

می             ه ــاده  پی تَن  م ه یش   ت پ  رفــت 

                         

چاک        ــروی کرد  مۀ خسـ جا  به تن 

مه         جا مه  یده ه  دل کرده ریشدر

 (286)همان:                                 

 مادر در سوگ سهراب -2-1-5

 به مادر خبر شد که سهرابِ گُرد  

 بزد چنگ و بدرید پیراهنش              

ــت و بمُرد   ــته گش  به تیغِ پدر خس

ــد آن لعل زیبا تنش  ــان ش  درخش

 (       288)همان:                                 

 خراشیدنروس  -2-2

این  شود، بهمی نجامت روی خراشیدن که هنوز در مناطق کرد و لرنشین برای مرگ عزیزان اسنّ 

 صورت و پنجه و بازوی ،ترند، با ناخن هردو دستکه به درگذشته نزدیکشکل است: زنانی

 132: 1373)درخشنده،  .شودکه خون بر گونه و دستانشان جاری میطوریخراشند، بهخود را می

 ،ندککه هرودوت نقل میچنان ای بسیار طوالنی دارد،نیز سابقه ت( این سن424ّ: 1373سیستانی،  و
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ی قرار انعش مومیایی را بر ارابه ،کردن جسدمیرد، بعد از مومیاییپادشاه می سکاها وقتی که

ای افراد قبیلهاز  یکهر ،گردانند. در این جریانآن را در میان تمام قبایل مختلف میدهند و می

د و دو بازوی برند و موهای خود را میکای از گوش خود را میتکهرسد، مینعش به آن که 

 (273: 1350د. )هرودوت، شکافو پیشانی و بینی خود را می دخراشخود را می

ش بینند، برای تسلی دل خویدر شاهنامه نیز پهلوانان وقتی که تن عزیزی را غرق در خون می 

موسوی،  و 62: 1350کَنند )باویل، گوشت روی و تن خویش را می ،همراهی با کشته و برای

د کوبدست بر سر و روی خود می ،شودکیومرث وقتی از مرگ سیامک آگاه می ؛(312: 1387

 کند:و گوشت صورت و روی خویش را می

 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه  

 کنـان   فرود آمـد از تخـت ویلـه   

                            

 ز تیمار گیتی بر او شد سیاه  

 زنان بر سر و موی و رخ را کنان

 (36: 1385)فردوسی،              

وی خود را ر ،شود که افراسیاب قصد کشتن سیاوش را داردهمچنین، فرنگیس وقتی متوجه می

 اندازد: چنگ می

 فرنگیس بشنید و رُخ را بخَست

یک         به نزد مد  یا یاده ب  شــــاه   پ

                      

ــار  ــه زُن ــت میــان را ب  خونین ببســ

ساره ماه    به خون رنگ داده دو رخ

 (361: 1385)فردوسی،                     

 کردنموس پریشان -3 -2

الم، ت در ایکه این سنّاینکردن نیز قدمتی چندهزارساله دارد. قابل توجه ت موی پریشانسنّ

کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق کرد و لرنشین، هنوز رواج دارد لرستان، کردستان، بختیاری، 

و به  1کوبندو بر سر و صورت خود میکنند میموی را پریشان  ،و زنان در مرگ عزیزان خود

     ت نیز در شاهنامه دیده مشابه این سنّ (186: 1392. )گیالنی، پردازندخراشیدن صورتشان می

 ند: کنزنان و بندگان موی را پریشان می ،رسدوش به خان او میشود. وقتی خبر مرگ سیامی
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 همــه بنــدگــان موی کردنــد بــاز  

ــت  ــو ببسـ  برید و میان را به گیسـ

 ز ســـر ماهرویان گســـســـته کمند

                     

ــکین کمنــد دراز             فرنگیس مشـ

 به فندق گل ارغوان را بخســـت    

ند         نده نژ ما یده روی و ب ــ  خراشـ

 (362: 1385)فردوسی،                 

 خاک و گِل بر سر ریختن  -2-4

ی که اای دارد، به گونهکه قدمت دیرینه استهایی ینآیک بر سر ریختن نیز از جمله سوگخا

: 30حزقیال، و 25: 34، ، ارمیا7: 6یوشع، ، 2: 13)ایوب،  .استآن اشاره شده در تورات بارها به

، به این شکل که گِل را مردان بر 2آیدعمل می هنوز در مناطق کرد و لرنشین بهت، ( این سن27ّ

ربند و سها در روی مالند و این گِل، گاهی اوقات تا هفتههای خود میسر و زنان بر سربند یا شانه

در شاهنامه نیز بارها پهلوانان در مرگ  (132: 1373های آنها خواهدماند. )درخشنده، شانه

 ریزند:میعزیزانشان، خاک و گِل بر سر و روی خود 

 رستم در مرگ سیاوش -2-4-1

فت هوش    ید زو ر ــن  تهمتن چو بشـ

ــخود زال     ــاره بشـ  به چنگال رخسـ

                    

ــ  ــل ب بر ز زاب خروش ه زاری   آمــد 

 همی ریخت خاک از بر شاخ و یال

 (372: 1385)فردوسی،                    

 رستم در سوگ سهراب -2-4-2

ــتم چو باد   پیاده شــد از اســپ رس

ــت     ــزاوار هس ــتم س  بریدن دو دس

                         

هاد         ــر ن لَه خاک بر سـ جای ُک  به 

 جز از خاک تیره مبادم نشـــســـت

 (285)همان:                                 
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 رستم و تمامی لشکر در سوگ سهراب  -2-4-3
ند    به پرده  ندر زد ــرای آتش ا  سـ

مه کردند چاک           مهان جهان جا

                               

 همه لشــکرش خاک بر ســر زدند 

ند   ــر گرد خاک    ربه ابر ا  آمد سـ

 (285)همان:                                 

 بریدنکندن یا گیسموس -2-5

و  185: 1392بریدن )گیالنی، واری در مناطق لر و کردنشین، گیسهای سوگیکی دیگر از آیین

که باز تکرار  3استیعنی آتش خانه  ،کردن اجاق خانه )تژگاه(خاموش( و 112: 1390اکبری، 

یت زمانی که شاهی یا شخص ،در عهد باستان ،استکه نقل شدهاست. چنانهای باستانی همان آیین

( و موی 50: 1386، ها خاموش شود )بریاندادند که آتشگاهرفت، دستور میای از دنیا میبرجسته

شرح مویۀ بیت زیر که  (487: 1357. )هرودت، تراشیدندری و همدردی میعزادا سر را به نشانۀ

 بریدن در این استان دارد: ت گیساشاره به سنّزنان در مرگ عزیزانشان است، 

 دخترو گیس بوورِن، روون وا نهاشو  سواروُ ها یان تو نیسی دِ واشو           

روند ها گیس ببرند، بای(، دخترشدهته)کش آیند و تو همراهشان نیستیسواران دارند میترجمه: 

 4.به پیشوازشان

 است: ریدن در عزای پهلوانان اشاره شدهبت گیسبارها به سنّ ،در شاهنامه

 فریدون در سوگ ایرج -2-5-1

می    می      ه ه هوی و  موی   کرد   کنــد 

          

 خَست رویریخت اشک و همیهمی 

 (83: 1385)فردوسی،                         

 رستم در بستر سهراب -2-5-2

به جوش      بزد نعره و خونش آمد 

له کرد و همی کند موی     نا  همی 

                         

 زد خروش  کنــد موی و همی    همی   

خاک و پر از آب روی   ــر پر ز   سـ

 (282)همان:                                        
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 مادر سهراب در سوگ سهراب -2-5-3

تاب  ند مرآن زلف چون   داده کم

           

 ند کبر انگشـــت پیچید و از بن ب   

 (         288)همان:                                    

 پیران در سوگ سیاوش -2-5-4

ــار بنهــاد گوش           ــه گفت  چو پیران ب

مه   جا  ها  بر برش کرد چاک  همی 

                                

فت هوش        تاد زو ر ندر اف خت ا  ز ت

 ریخت خاکهمیکند موی و همی

 (363)همان:                                     

 مدت ایّام سوگوارس -2-6 

یابی برگزاری مراسم عزا در روز سوم، هفتم، چهلم و سال دشوار است، چند دلیل و ریشههر

رد. ت را استنباط کدلیل این سنّ ،اساس آنتوان برشاهدی در حماسۀ گیلگمش وجود دارد که می

ر روز کند و دانکیدو، شش روز تمام گریه می ،سه، گیلگمش بعد از مرگ رفیق خوددر این حما

ه، ادز)منشی .کندشوند، او را دفن میظاهر میآن ها در رود و کرمهفتم که بدن او رو به فساد می

او را  ،شدن دوست خود، به امید زندهگیلگمش تا روز هفتم (68 -69: 1382افسانه گیلگمش، 

نداشتم، پشب و روز بر او گریستم و او را در گور نگذاشتم. من منتظر بودم و می»ند: کدفن نمی

« ر او افتاد...کرم ب تا بودبیدار شود. هفت روز و هفت شب آنجا افتاده رفیق من باید، با فریاد من

ه یا به دشدن مرر ابتدا یا به دلیل امید به زندهبشر د که رسدبه نظر می ،براین اساس (82)همان: 

شت ی پس از گذول استکردهن نمیکندن از مرده تا سوم یا هفتم، جسد را در خاک دفندلدلیل 

 ،به همین دلیل شد جسد را دفن و او را ترک کند؛می، مجبور جسدشدن این چند روز و فاسد

 ای برخوردار بودند. دلیل مراسم سالگرد نیز که واضح است.این ایام از جایگاه ویژه

دک       با ان ،حال، در بین اقوام لر و کرد، مراسم سه روزه، هفتم، چهلم و سالگرددرهر

 1/169: 1355ماسه،  ،78: 1344باشی، )بلوک شودمانند سایر مناطق ایران برگزار می ،هاییتفاوت

روزه، یک صورت سه، بهام سوگواریت ایّفردوسی نیز مدّ (. در شاهنامۀ427: 1373و سیستانی، 
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 او و زال یک ،رسدکه خبر مرگ سیاوش به رستم می. زمانیاست سالهروزه و یک، چهلهفته

 کنند: هفته در مرگ او عزاداری می

سوگ بود و دُژَم    به یک هفته با 

           

ــیپور دم      مد زِ شـ ــتم برآ  به هشـ

 (372: 1385)فردوسی،              

 کند: نیز یک هفته سوگواری میرسد رستم وقتی از زابلستان به دربار کاووس می

ند         ــد ماتم شــ به  ــهر ایران  مه شـ  ه

 چو یک هفته با سوگ و با آب چشم

نای رویین و کوس     ــتم بزد   به هشـ

                                                                   

ند      ــد ــتم شــ یک رسـ  پر از درد نزد

به درگاه بنشــســت پر درد و خشــم    

ــه درگــاه گودرز و طوس     ــامــد ب  بی

 (   373)همان:                                      

       چهل روز در مرگ او به سوگ  ،بهراممیرد پسر او، می ،پادشاه ساسانی ،هنگامی که هرمزد

 نشیند: می

تاجور  تیره شـــد      چو رنگین رخ 

ند       ــوگوار و نژ بُد سـ هل روز   چ

                                 

ــد   از آن درد بهرام دل خیره شــ

بی    لنــد     پر از گرد  ب  کــار تخــت 

 (1065)همان:                               

 کنند: میرد نیز چهل روز سوگواری میوقتی اوُرمزد نرسی می

 شــد آن نامور مردِ شــیرین ســخن   

ــتند  چهل روز ســوگش همی داش

                    

ــرای کهن    ــد زین سـ  به نویی بشـ

ند        ــت گذاشـ گاه او خوار ب ــرِ   سـ

 (1075)همان:                               

 نشینند: مردم سیستان یک سال در مرگ او به عزا می ،میردکه رستم میهمچنین، هنگامی

 سال در سیستان سوگ بود       به یک

           

یاه و کبود    همه جامه     ــ  هاشـــان سـ

 (921)همان:                                     
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 پوشیدنسیاه -2-7
البته  ؛ترحیم است ها و مجالسب سوگواریمشترک اغلکهن و جمله رسوم  پوشیدن نیز ازسیاه

با وجود ( 268: 1374سیادت، و  129: 1380)شهزادی،  .اندزردشتیان به شدت آن را منع کرده

( و ظاهراً در 50: 1368پوشی در دوران باستان شواهدی در دست هست )ثعالبی، از سیاهاین، 

طوطه، )ابن ب .کردنداز دیرباز سوگواران جامۀ کبود نیلی یا سیاه در بر می ،رانغرب و شرق ای

ت در مناطق کرد و لرنشین، همانند دیگر نقاط ایران،  این سنّ (81: 1378 مظاهری، و 197ق: 1400

کردن وشپها، سیاهکردن گیوهبستن، سیاهپوشیدن، چادرشود؛ سیاهیرباز تاکنون رعایت میاز د

. صاحبان عزا تا است پوشی در این مناطقاز جمله موارد سیاه 5،هاکردن سردر خانهو سیاه اسبان

شوند پوش میکامالً سیاه ،رفتهدستسال پس از مرگ از، یکچهل روز و در بعضی موارد

دور و درازی  زمین پیشینۀت نیز در مشرق(؛ این سن190ّ: 1392گیالنی،  و 132: 1373)درخشنده، 

پوشیدن برای ات شاهد سیاهبه کرّ ،که در توراتطوری(، به197: 1400بطوطه، بندارد )ا

و  30: 12مزامیر،  ،3: 31دوم سموئیل،  ،19: 1دوم پادشاهان،  ،4: 1)استر،  .هستیم درگذشتگان

 (26: 16حزقیال، 

 نند:کهای سوگواران سیاه بر تن میدر شاهنامۀ فردوسی نیز بارها در مراسم عزاداری کشته 

ها روی تبیره ،فرستند، سپاهیان به نشان سوگواریکه سر بی تن ایرج را به سوی فریدون میزمانی

 کنند:اسبان تازی و پیالن را نیل می رۀرا سیاه و چه

ــیــه کرده و رویِ پیــل   تبیره سـ

             

یل        بانش ن ــ تازی اسـ  پراکنده بر 

 (83: 1385)شاهنامه،                 

 کنند:در مرگ عزیزانشان مویه میچنین نیز اینزنان کُرد و لک 

 تفنگ قطار ها وه خی نه وه    یه نیل کییه ها وه کولی زینه وه                       

ز بر آن آلودش نیر از آن کیست که تفنگ و قطار خونسواکردۀ بیاین اسب نیلی زینترجمه: 

 است.
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 سیاوشپهلوانان در سوگ  -2-7-1

 چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 

ــاه      ــی  همــه جــامــه کرده کبود وسـ

                                    

ــیر     ــاپور و فرهاد و رهّام شـ  چو شـ

به      ــر  خاک بر سـ مه   جای کاله ه

 (372)همان:                                 

 لشکریان در سوگ سیامک -2-7-2

به زار      ــکر  ــی برآمد ز لشـ  خروشـ

مه      جا مه  نگ  کرده پیروزه ها ه  ر

                             

ــهریار         ــف بر در شـ ــیدند صـ  کشـ

شم ابر خونین و رخ باد   رنگدو چ

 (36)همان:                                      

 مادر در سوگ سهراب -2-7-3

ــه کرد پــاک کــاخ در ــی  هــا را سـ

گون             ل ی ن پس جــامــۀ  پوشــــیــد   ب

                           

 آورد خــاکز کــاخ و ز ایوان بر   

به خون      قه کرده  مان نیلگون غر  ه

 ( 289)همان:                                   

 سیستان در سوگ رستم -2-7-4

 به یک سال در سیستان سوگ بود    

        

یاه و کبود    همه جامه     ــ  هاشـــان سـ

 (921)همان:                                     

 کند: در شاهنامه طبیعت نیز در سوگ عزیزان شرکت می

ــاه         ــی ــا تیره گردی سـ ــاد ب  یکی ب

ند روی       ید ند کدیگر را  ــی ی  کسـ

                        

ــید و ماه          یه کرد خورشـ ــ یامد سـ  ب

بر گروی              همــه  فرین  ن تنــد   گرف

 (362)همان:                                    

 ابیات زیر را زنان و مردان در سوگ ؛دهندکردها و لرها نیز طبیعت را در سوگ شرکت می

 کنند:عزیزانشان مویه می

له دووار        مانشــــت بپوشــــهِ برگِ 

              

 اِرا خان مصــور نیتیه گ وه شــکار 

 (38: 1379نژاد، )سهراب               
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 آید.که دیگر به شکار نمی 6برای خان منصور ، رخت سیاه بر تن کندکوه مانشتترجمه: 

 7دوما براکم کی بچوه شکار   کوور کوه پوشیه برگِ اِ دووار                          

یگر چه د ،بعد از مرگ برادرم است؛تی به سیاهی سیاه چادر بر تن کردهرخ ،کبیرکوهترجمه: 

 (192: 1392رود؟ )گیالنی، کسی به شکار می

 هاسرودهسوگ – 2-8

که بعد از مرگ عزیزانشان، زنان و مردان اشعاری متناسب با  ت استسنّ ،در بین اقوام لر و کرد

انستن او دنها ستایش درگذشته، همانندکه مضامین آ کنندسرایند و مویه میشخصیت متوفی می

تن، تاخاو در جنگ، اسب و اسب، شجاعت او مردانگی و با پهلوانان، توصیف قد و قامت، سیما

 337: 1372خسروی، ، 200: 1392)گیالنی،  8های اوست.ییتیراندازی، شکار، قطار و سایر توانا

یالم سرای استان اعلی قربانی، مرثیه، ابیاتی از آقای محمّددر این ارتباط (425: 1373و سیستانی، 

 شود: میآوردهاست، با طبع مردم این استان سازگار  ،که اشعارش در وصف درگذشتگان

 وه سر سواری تو دای ال نیشان وه شان            پی قطار رنگین برنو دُر              

 .زندناز آن قطار تفنگ برنو بلندت  که سواره هم تیر را به هدف میترجمه: 

 جاگت خالیه وه دیده کور بام  برا وه فدای قد و باالت بام                              

 9!ام کور باددیده ؛استبرادر به فدای قد رشید و بلندت، جای تو خالی ترجمه: 

 سرایند: چنین می ،شانرفتههمچنین، شاعران این دیار در وصف دلیران ازدست

 سیاوش گونه دلیر مردون  یل شیراَوژَن؛ رستم دستون                                  

 شنگ قطار شیرین رکو طالیی       چی سام سوار هه پا بر جایی                  

 شماست و همچو سام همیشه جاودانی. که کسی که قطار برازندۀای 

 ناله برنوت کور رمونه  نشو پرچمت شیر ژیونه                                     

نشان پرچمت )همانند پهلوانان شاهنامه(، شیر ژیان است و نالۀ تفنگ برنو شما، کوه را به لرزه 

 10(201: 1392آورد. )گیالنی، درمی
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 «نرشخی»که چنان ؛کندت سیاوشان را در ذهن تداعی میسنّ ،الذکرهای فوقسوگ سروده

های عجیب برای کردند و سرودهساله برای سیاوش سوگواری میاست، مردم بخارا، همهآورده

توصیف  اهکه مضامین آن فتندگآن سرودها را کین سیاوش می ،کشتن سیاوش داشتند و مطربان

وسط که ت بود قامت، زیبایی، دلیری، مردانگی، اسب، شکار، رزم و دیگر امتیازهای سیاوش

هایی بودند که نوحه ،ها در واقعاین سروده (33 -24: 1351شد. )نرشخی، بادخوان سروده می

  (559: 1377شاطر، )یار  .نددخوانمی« گریستن مغان»مطربان آن را 

ه ران در شاهنامه باز جمله مواردی که سوگوا هایی هستیم؛ن شباهتدر شاهنامه نیز شاهد چنی

توصیف قامت، زیبایی، دلیری، مردانگی، اسب، اسواری، شکار، رزم و دیگر  آورند،زبان می

 :شودمی هایی از آنها اشارهامتیازهای درگذشته است که به نمونه

 رستم در سوگ سیاوش -2-8-1

یال    بازو و  ــر و   اوی دریغ آن سـ

ــاالی    برز ب یغ آن رُخ و   اوی در

ــُدی       چو در بزم بودی، بهــاران ب

                                                            

 اوی دریغ آن بر و چنگ و کوپال 

 اوی رکاب و خم و خسروی پای 

ــُدی  ــامــداران ب ــر ن ــه رزم افســ  ب

 (372: 1385)شاهنامه،               

 رودابب در سوگ سهراب -2-8-2

ــه زا ــه آغــاز کرد     ب  ری همی موی

لوان      ه پ یر     کــه ای  گ یر ــ  زادۀ شــ

                         

ــید از جگر باد     ــرد همی برکشـ  سـ

یر               ل منــد و د ین زور ن چ  نزایــد 

 (287)همان:                                     

 رستم در سوگ سهراب -2-8-3

 همی گفــت زار ای نبرده جوان       

ــوار       جهان چون تو دیگر نبیند سـ

 تو  مردی و رای دریغ آن همــه   

                            

ــرافــراز از تــخــمــۀ    پــهــلــوان ســ

ــه مردی و گردی گــه کــارزار  ب

ــاالی   برز و ب  تو  دریغ آن رُخ و 

 (  286)همان:                          
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 گردیب در بستر مرگ بهرام چوبین -2-8-4

ــوار دلیر         همی گفــت زار ای سـ

ــد    ــب ــه ــا   اال ای ســــوار ســــپ ــن  ت

ــر آورده ــلــنــد  اال ای ســ  کــوه ب

                                                      

ــتی نره     گذشـ ــیکز او بیشـــه ب  ر  شـ

ــا         ــیراوژن ــاک و شـ ــاب  جهــانگیر ن

ــاب بیخت که کند  ز دریای خوشـ

 (1495)همان:                                   

 دادنرکتاسپ را در عزا ش - 2-9
نشی و مزادگی، بزرگمترادف با نجیب «اُسواری» ،در فرهنگ ایران باستانکه رسد نظر میبه

ه از است کچنان با فرهنگ ایرانیان درآمیختهآن ،است. اسب در زمان هخامنشیانجوانمردی بوده

رچند رسیدن داریوش نیز، هفرمانرواییبرد. روایت معروف به عنوان نمادی آیینی نامبه توانآن می

)رجبی،  .گویای ارجمندی اسب در فرهنگ ایران باستان استرسد افسانه باشد، بیشتر به نظر می

توان مشاهده نمود که به جمشید می ای از داریوش درتختاین مهم را در کتیبه (444: 1380

در نقش  (75: 1343. )شارپ،کندوجود مردان خوب با اسبان خوب در سرزمینش افتخار می

 .که به هنگام سوارکاری، سوارکار خوبی استگوید میعنوان یک امتیاز نیز داریوش، به رستم

معموالً شاه، سوار بر اسب  ساسانیان های مربوط به دورۀدر نقش برجسته ،( همچنین85)همان: 

خسرو پرویز در بیستون، شاه را سوار بر اسب نشان  ، نقش برجستۀعنوان مثالبه شود؛میدیده

از  ،(600 - 601: 1374بدیز )کریستن سن، زیاد خسرو پرویز به اسب ش و داستان عالقۀ دهدمی

 . است های اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستاننشانه

بودن برای اسب نیز یکی دیگر شود که فرهنگ احترام و ارزش قائلمالحظه می ،حالدرهر

ست و ااز هزاره گذشته و به ما رسیدههای کهن فرهنگی این دیار باستانی است که از شاخصه

یکی از  کهطوریهب بینیم،در مناطق لر و کردنشین می طرز محسوسیت را بهما این سنّ ،اکنون

ادن دآرایی و شرکتبه معنای اسب ؛های مهم سوگواری در این مناطق، کُتَل بستن استآیین

اجرای این آیین، به این ترتیب اسب در مراسم عزا در مرگ مردان بزرگ یا جوانان و کشتگان. 
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شانند و پومیمشکی  ، اسپ یا مادیانی را با پارچۀگاهمعروف به کتلسط میدانی در واست که 

تفنگ، قطار فشنگ، گرز و  ، مانندها و تجهیزات شکارنهند و لباسزین را وارونه بر اسپ می

آرام به طرف جسد  ،آویزند و اسب را به این شکلدیگر افزارهایش را از دو سوی اسب می

کند، ساز چپی سرود خوانی را آغاز می ،دد بداند و صدای رسایی هم دارروزنی که س و برندمی

 عزاداری است ، به رقص چپی که ویژۀدر اطراف گور ،شود و زنان دیگرمییا چمریونه نواخته

سد یادآور ازدواج جوان رنظر می زنند که بهمی کِل ،گاه زنان (201: 1392. )گیالنی، پردازندمی

 ،کردن و زاریآورند و مویهدار  را به سوی چمرگاه میاسب کُتل ،در این هنگام ناکام است؛

 (427، 1373و سیستانی  134: 1373، )درخشنده .گیردت میشدّ

 شود: مشاهده می ،کردن زین بر پشت اسبسارت نگوندر شاهنامه نیز سنّ

 در سوگ ایرج -2-9-1

ــار کوس   دریده درفش و نگونسـ

ــه کرده و        ــی پیــل تبیره سـ  روی 

                              

 رخ نــامــداران بــه رنــگ آبنوس 

یل        بانش ن ــ تازی اسـ نده بر   پراک

 (83: 1385)شاهنامه،                     

 در سوگ اسفندیار -2-9-2

 نگون کرده کوس و دریده درفش 

ین            ــار ز گونســ ن نهــاده  بر  بر او 

                            

 همــه جــامــه کرده کبود و بنفش 

ین              ک گرز  ختــه  ی ــدرآو ین ان  ز ز

 (907)همان:                                    

 در سوگ اسکندر -2-9-3

بان نگون     ــ هاده بر اسـ ــار زینن  ســ

          

ــد زمین تو گفتی همی   برخروشــ

 (1013)همان:                                   

 شود: میاین آیین دیدهنامه نیز در گرشاسب
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هزار         یش از  ب ــب   بریــده دم اســ

             

 نگون کرده زین و آلــت کــارزار 

 (468: 1354نامه، )گرشاسب         

های شاهرخ مسکوب در کتاب سوگ سیاوش، به نقل ازصادق هدایت )ترانه ،در همین ارتباط

 هستند کههایی مردها و زن ،در مراسم سوگواری در مناطقی از ایران»کند که نقل می ،عامیانه(

مویه  خوانند و ندبه ومناسبت مجلس عزا میخیلی قدیمی را با آهنگ غمناکی، بههایی تصنیف

 (81: 1357)مسکوب، .« باشدمی کنند که یادآور سیاوشانمی

 بریدن موس یال و دم اسپ  -2-10

این است  ،های لری و کردی که یادآور سوگواری در ایران باستان استآیینیکی دیگر از سوگ

 نند؛کمی «کُل»که در مناطق لر و کردنشین برای درگذشت اشخاص مهم یا جوانان، اسب خود را 

پس از مرگ  ،همان کاری که پارسیان ؛(116: 1378برند )حصوری، یال و دم اسب را می ،یعنی

یال و دم اسبان   ،پ. م. انجام دادند؛ به این شکل که سربازان 479پارسی در پالته « ماسیستیوس»

فرهنگ ایرانی، بعد از از ( و اسکندر نیز با پیروی 487: 1357و قاطران خود را بریدند )هرودوت، 

ند. عزا بچین تمام اسبان و قاطران را به نشانۀ ، دستور داد که موی یال و دم«هفستیوس»مرگ 

ند ریزبر سر می ( در مرگ اسکندر نیز لشکریان در سوگ وی خاک504  -46: 1338)پلوتارک، 

( بریدن یال و دم اسب 665: 1350نهند. )باویل، سار میها نگونبرند و زینو هزار اسب را دم می

ای هدیگر اسب عمالً فاقد کاراییاینکه ماندن اسب است و سوارای از بی، نشانهپس از مرگ سوار

 :استت بازتاب یافتهاین سنّنیز در شاهنامه  .گذشته خویش است

 در مرگ اسکندر -1 -2-10

ند       ــر همی ریخت  همه خاک بر سـ

ــت    ــس ــرای نش  زدند آتش اندر س

                       

ند         گان همی خون دل بیخت  به مژ

ــت    ــپ را دم بریدند پسـ  هزار اسـ

 (907: 1385)شاهنامه،                  
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 گیرسنتیجب -3

طبیعه استنباط از طبیعت و مابعدالهرچند پس از سقوط ساسانیان، شالوده اجتماع، روابط طبقات و 

بسیاری از  ،دگرگون شد و نظام فکری دیگری حاکم گشت و دین و دنیای مرد ایرانی تغییر کرد

پس  و بر جای ماند ،بودر اعماق ناخود آگاه وی رسوب کردهتصورات آیین و اجتماع کهن که د

ها و زندگی جدید درآمیخت و هبا اندیش ،ای دیگرای از یاد رفت و پارهپاره ،گذشت زماناز 

 ای یافت.تصورات و ذهنیات تازه

ی ها بود و علت اصلی ماندگاراز این گروه ماندنی ،رفتگانسوگواری برای بزرگان و ازدست

ی و با زندگ این است که منافات اساسی ،این آیین بسیار کهن در مراسم عزای امروز ایرانیان

ه ت تا امروز باین سنّآن، است و از برکت شاهنامه و میراث ادبی ـ روایی باورهای مردم نداشته

 هایبویژه مراسم و آیینو  های عزاداری در ایرانو تأثیری عمیق در آیینادامه داده خود حیات 

ب فرهنگ و تمدن و تاریخی است. این مناطق، صاحاری در مناطق کرد و لرنشین داشتهعزاد

از گذار برخی از  ،آداب و رسوم باستانی در این منطقه امۀ حیات اینهستند؛ اد سالهچندهزار

، یکی از این آداب و رسوم باستانی در این مناطق دارد. حکایت های باستانی به دنیای معاصرتسنّ

ویژه ب وهای فراوانی با سوگواری در ایران باستان سوگواری برای درگذشتگان است که شباهت

 شاهنامه دارد. 

برگزاری عزاداری، مضامین شعرها و سرودهایی که لُرها و کُردها در حین عزا برای  نحوۀ

در  هخوانند، شباهت بسیار زیادی با مفهوم و مضامین شعرهایی دارد که در شاهنامدرگذشته می

است. این مضامین معموالً در وصف دلیری، زیبایی و قد و قامت، شدهسوگ پهلوانان خوانده می

. به همین است سواری و تیراندازی، رفتار پهلوانانه و درست درگذشته یا پهلوانسبچابکی در ا

فردوسی، اسب از جایگاه خاصی برخوردار  طور که در فرهنگ ایرانی و در شاهنامۀهمان ،ترتیب

               است، در شدهمیهای مختلف شرکت دادهگونهبه  ،و در مراسم عزای پهلوانان بوده

 ای برخوردارهای لری و کردی نیز اسب در مراسم عزای درگذشته، از جایگاه ویژهنآئیسوگ
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کردن و آویختن سالح جنگ درگذشته به اسب، بخشی از مضامین شعر پوشاست و ضمن سیاه

، فردوسی گونه که در شاهنامۀر این، همان. عالوه باست سرایان در وصف اسبِ درگذشتهمویه

و ند کنمیبرند و شیون شود و زنان گیس خود را میبر سر ریخته میدر مرگ پهلوانان، خاک 

زند ری، امروزه در مناطق کرد و لرنشین، در عزای درگذشتگان خاک بر سر میخراشندمیروی 

شود. وجوه خراشند که خون از آن جاری میای میبرند و روی خود را به گونهو زنان گیس می

اط ارتب ،هایی از این سرزمینکه هنوز در بخش استاین موضوع  یادآور ،تشابه فوق، همه و همه

 .ستسوگواری یکی از آنهاآداب های دور و باستانی وجود دارد که عمیقی با گذشته

 هانوشتپی

ساله، صید  72ساله، از دره شهر ایالم ، مهرعلی شرفی،  83منش، مصاحبه با آقایان، عباسقلی رضایی -1

 78نژاد اهلل علیساله از گیالن غرب، فیض 70از شهرستان هلیالن، عابد پرهیز  ساله، 82عباس جعفری، 

  ساله از یاسوج.

 ت را به وضوح دید.توان این سنّمی ،در مراسم عاشورای حسینی در لرستان و ایالم و کرمانشاه -2

حومش آقای چرداول که در بستر مرگ برادر مرساله از شیروان 60مصاحبه با خانم قمر جمشیدی  -3

 برد.برار نازار جمشیدی،گیس خود را به نشانۀ عزا می

 شهر ایالم.ساله از دره 75ساله، قزی سگوند  70ها منیر هاشمی مصاحبه با خانم -4

ساله از  65ساله از ملکشاهی، الماس جمشیدی  120مصاحبه با آقایان توشمال اسکندر اژدهایی  -5

ساله از روستای تخت  80نژاد ساله از ایالم، کدخدا سوخته حق 66 شهرستان شیروان چرداول، ولی عباسی

 ساله از کرمانشاه. 80خان از توابع دهلران. حسین زنگنه 

 خان منصور، خان منطقه ایوان در عصر نادر شاه افشار. -6

مرز، یکی ساله از دره شهر، در وصف برادر مرحومش خسرو اصل 73، شعر را آقای هرمز اصل مرز  -7

ت ن سنّبه ای ،پوشی داردکه اشاره به رسم سیاه، جدا از ایناست. شعر وی، سرودهز بزرگان ایل بیرانوندا

سال معموالً تا یک ،اشاره دارد که بعد از مرگ شکارچیان معروف، دوستان و آشنایان شخص درگذشته

 رفتند.یا بیشتر به شکار نمی
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ساله، جوزعلی  75وند ساله، مرادخان زینی 71شاهوردی گیالنی ساله،  54مصاحبه با آقایان جعفر فیلی -8

 شهر.ساله از دره 55علی نورملکی ساله، کاک 78سیفی 
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کی از وند )یالدین گیالنی، از بزرگان طایفه زینیشعر را آقای مختار فیلی در وصف مرحوم روح -10

  سواری دلیر، تیراندازی چابک، با منشی پهلوانانه بوده، سروده است.اقوام بزرگ لر( که 
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