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 -1مقدمب
در شاهنامه ،نبرد از یکسو ،حاصل شجاعتها و دلیریهای یک ملّت و از سوی دیگر ،بیانگر
وجود کسانی است که برای دفاع از نام ایران و پاسداری از خاک و ناموس این مرز و بوم جنگیده
و جان خویش را نثار نمودهاند .آئین سوگواری برای جوانان و جانباختگان در راه وطن ،گوشهای
از رسوم و آداب ایرانی را در بردارد .در میان ایرانیان ،فرهنگ سوگواری برای قهرمان و بزرگان،
همیشه از جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و هست .مناطق کرد و لرنشین ،با پیشینهای
چندهزارساله ،دارای سابقهای درخشان ،در زمینۀ پاسداری از آداب و رسوم باستانی در طول
تاریخ هستند ،به طوریکه امروزه ،بسیاری از سنّتهای باستانی ،به همان سبکی که در دنیای
باستان اجرا میشد ،در این مناطق انجام میشود که سنّت سوگواری ،یکی از آن آیینهاست .البته
بسیاری از آداب و رسوم و سنّتها ،خاص یک منطقۀ جغرافیایی نیستند و در نقاط مختلف جهان
سابقه داشتهاند و دارند .در این مقاله ،بهصورت گذار ،به وجوه تشابه آیینهای سوگ در شاهنامه
و مناطق کرد و لرنشین ،با سّت سوگواری در میانرودان و تورات نیز اشاره شدهاست .این
موضوع ،حاکی از تبادل فرهنگی بین اقوام مختلف ،ازگذشتههای دور تا کنون است .آنگونه که
از شواهد پیداست ،به نظر میرسد که سنّت سوگواری در مناطق کرد و لُرنشین ،از طریق سنّت
روایی (سینه به سینه) ،از پس هزاهها گذشته و امروزه به همان سبک و سیاق رایج است.
 -1-1بیان مسئلب
مطالعه و بررسی آیینهای سوگواری در شاهنامه و مقایسۀ آن با آئینهای سوگواری در ایالم،
لرستان ،یاسوج ،بختیاری ،کردستان و کرمانشاه ،نشان میدهد که میان روایات داستانی شاهنامه
و واقعیتهای تاریخی درباره آیینهای سوگ ،شباهتهای فراوانی وجود دارد؛ آدابی مانند
سیاهپوشی ،رویخراشیدن ،مویکندن ،خاک بر سر ریختن ،یال و دم اسب را بریدن و مویهکردن
برای درگذشتگان در این استانها ،به گونهای شگفت ،قرینۀ آیینهای سوگ در شاهنامه است.
همانگونه که در شاهنامۀ فردوسی ،در سوگ پهلوانان کشتهشده در جنگ ،بستگان به نشانۀ عزا،
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سیاه میپوشند و خاک بر سر میریزند و زنان روی خود را با ناخن میخراشند و موی خود را
پریشان میکنند و گیس میبرند ،در مناطق کرد و لرنشین نیز مردم در مرگ عزیزانشان ،سیاه
میپوشند و خاک بر سر میریزند و زنان بهطرز تأثیرگذاری ،روی خود را میخراشند و گیس
خود را میبرند و دور دست خود میپیچند .همچنین ،مضامین سوگسرودههای کردی و لری،
شباهت زیادی با مضامین شعرهایی دارد که در شاهنامه ،در وصف پهلوانان کشتهشده آمدهاست.
این مضامین ،بیشتر در وصف بلندباالیی و زیبایی فرد درگذشته ،دلیری و جنگاوری او ،خوی و
رفتار او و ...است .وجوه تشابه زیاد بین سوگآیینهای لری و کردی با سنّت سوگواری در
شاهنامه ،بیانگر این مهم است که بسیاری از آداب و رسوم ایرانی ،از طریق سنّت روایی و سینه
به سینه ،از پس هزارهها گذشته و امروزه در مناطقی از ایران به همان سبک برگزار میشود .در
این جستار ،سعی بر آن است که با استناد به منابع و بویژه شاهنامۀ فردوسی و منابع محلی و مصاحبه
با افراد سالخورده ،به شرح و بسط مطالب فوقالذکر پرداختهشود.
 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت این تحقیق ،در آن است که فرهنگ سوگواری برای درگذشته ،بخشی از
هویّت ماست .راز ماندگاری فرهنگ و هویّت یک قوم ،در ارجنهادن به آن فرهنگ و تالش در
ترویج آن است .مقالۀ حاضر میتواند با یافتن وجوه تشابه بین نحوۀ سوگواری برای درگذشتگان
در این مناطق ،با سوگواری برای پهلوانان در شاهنامه ،در ارجنهادن به فرهنگ سوگواری و
بزرگداشت رشادتهای جانباختگان راه وطن ،در ترویج فرهنگ پایداری ،مقاومت و دفاع از
خاک و ناموس برای جوانان مؤثر باشد؛ بنابراین ،مقالۀ حاضر با هدف ترویج فرهنگ بزرگداشت
جانبازان راه وطن و ریشهیابی پیشینۀ آیینهای سوگواری در گذشتههای دور باستانی ،دلیل
ماندگاری و گذار آن از پس هزارهها و یافتن وجوه تشابه بین سنّت سوگواری در دنیای باستان و
بویژه شاهنامۀ فردوسی ،با آیینهای سوگ در مناطق کرد و لرنشین به نگارش درآمدهاست .نتایج
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حاصل از این تحقیق ،نشان میدهد که بین یازده مورد از سوگآیینهای کردی و لری ،با
شاهنامۀ فردوسی تشابه و قرابت وجود دارد.
 -3-1پیشینة تحقیق
در رابطه با سوگآیینهای لری و کردی و تطبیق آنها با سنّت سوگواری در شاهنامه ،تحقیق
چندانی نشدهاست .با وجود این ،در برخی منابع ،مانند کتاب «سیاوشان» حصوری و «سوگ
سیاوش» مسکوب ،بهصورت مختصر به تشابه برخی از سنّتهای سوگواری مردم لُر و کرد با
سیاوشان اشاره شدهاست .همچنین ،محمّدتقی ایمانپور و نجمالدین گیالنی ،در مقالهای با عنوان
«سوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگهای محلی در لرستان و کردستان» و نجم الدین
گیالنی و آذرنوش گیالنی در مقالۀ «سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگآیینهای محلّی (لری
و کردی» ،به وجوه تشابه بین سوگ سیاوش و سوگآیینهای کردی و لری پرداختهاند ولی
همچنانکه از عناوین این مقالهها پیداست ،تمرکز نگارندگان بر یک شخصیت از شاهنامه ،یعنی
سیاوش بودهاست؛ بنابراین ،بسیاری از جنبههای سنّت سوگواری در شاهنامه و شباهت آنها با
سوگآیینهای لری و کردی ،ناگفته باقی ماندهاست .همچنین ،در این تحقیق به جنبههایی از
تشابه بین سنّت سوگواری در شاهنامه و میانرودان و تورات نیز اشاره شدهاست و از این نظر ،این
مقاله از نوآوری برخوردار است.
 -2بحث
اگر چه با ورود اسالم به ایران ،برخی از آداب و مناسکی که با دین جدید سازگاری نداشتند و
نکوهیدهبودند ،منسوخ شدند ،بسیاری از آداب و رسوم پسندیده که ریشه در اعماق ناخودآگاه
مردم داشتند ،به حال خود باقی ماندند و امروزه نیز به همان شیوه برگزار میشوند .سنّت سوگواری
برای قهرمان ،یکی از آن ماندنیها بود ،چراکه انسان در طول تاریخ ،همواره برای قهرمانان و
کشتهشدگان راه وطن و وابستگان ،ارزش قائل بوده و پس از کشتهشدن یا درگذشتن آنها ،به
رسم ادب و سپاسگزاری ،برای آنها مراسم سوگواری همراه با آیینهای خاص آن میگرفتهاست
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و خواهد گرفت .بین مردم لُر و کرد که همچون دیگر اقوام ایرانی به سنّتهای پسندیدۀ قدیمی
پایبند هستند ،این سنّت رایج است و به همان شکلی که در شاهنامه توصیف شدهاست ،اجرا
میشود.
 -1-2امب چاککردن
آنچنان که از شواهد تاریخی پیداست ،سنّت جامه چاککردن ،از هزارههای پیش از میالد وجود
داشتهاست و هماکنون نیز با گذار از پس هزارهها ،در مناطق کرد و لرنشین به همان سبک اجرا
میشود .هرچند رسم دریدن جامه به مناسبت عزا در ایران باستان وجود داشته (ویدنگرن:1377 ،
 64و  465و ثعالبی ،)50 -51 :1368 ،نمیتوان این سنّتها را صرفاً مختص به ایرانیان دانست،
چراکه بهعنوان نمونه ،عمل جامه چاککردن و رخت عزا پوشیدن  ،در حماسۀ گیلگمش
(کهنترین حماسۀ بشر) نیز وجود دارد؛ آنجا که گیلگمش در عزای رفتن «انکیدو» ،همۀ بزرگان
شهر را جمع میکند و میگوید« :همۀ مردم را به عزای او وادار میکنم ،مردم باید جامۀ سوگواری
بپوشند ،پاره پاره ،گرد گرفته( »....منشیزاده ،افسانه گیلگمش)36 :1382 ،؛ بیانگر آن است که
این سنّت در میانرودان نیز رواج داشتهاست.
در ایران باستان نیز سنّت جامه چاککردن وجود داشت ،چنانکه پارسیان ،در بستر مرگ
کمبوجیه ،تمام جامههای خود را میدرند و نالههای بی پایان سر میدهند( .هردوت)151 :1324 ،
این سنّت هنوز در مناطق لر و کردنشین مرسوم است و زنان در این مناطق ،زمانی که از درگذشت
اقوام و آشنایان باخبر میشوند ،جامههای خود را چاک میکنند و نالههای سوزناک سر میدهند.
(سیستانی)424 :1373 ،
در شاهنامه نیز از جمله اعمالی که در سوگواری پهلوانان به چشم میخورد ،جامهدریدن
سوگواران و بازماندگان است.
 -1-1-2کاووي در مرگ سیاوش

چو این گفته بشنید کاووس شاه

ســر نامدارش نگون شــد ز گاه
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بر او جامه بدرید و رخ را بکند

به خاک اندر آمد ز تخت بلند

پراک نده کاوس بر تاج خاک

همه جامۀ خ سروی کرده چاک
(فردوسی)372 :1385 ،

 -2-1-2پیران در مرگ سیاوش

چو پیران بـه گفتـار بنهـاد گوش

ز تخت ا ندر افتاد و زو رفت هوش

همی جامه را بر برش کرد چاک

همیکند موی و همیریخت خاک
(همان)363 :

 -3-1-2فریدون در مرگ ایرج

بیفتاد از ا سپ آفریدون به خاک

سپه سر به سر جامه کردند چاک
(همان)82 :

 -4-1-2رستم در مرگ سهراب

همیریخت خون و همیکند خاک

به تن جا مۀ خســـروی کرد چاک

ت ه م تَن پیــاده ه میرفــت پ یش

در یده ه مه جا مه دل کرده ریش
(همان)286 :

 -5-1-2مادر در سوگ سهراب

به مادر خبر شد که سهرابِ گُرد

به تیغِ پدر خســته گشــت و بمُرد

بزد چنگ و بدرید پیراهنش

درخشــان شــد آن لعل زیبا تنش
(همان)288 :

 -2-2روس خراشیدن
سنّت روی خراشیدن که هنوز در مناطق کرد و لرنشین برای مرگ عزیزان انجام میشود ،به این
شکل است :زنانیکه به درگذشته نزدیکترند ،با ناخن هردو دست ،صورت و پنجه و بازوی
خود را میخراشند ،بهطوریکه خون بر گونه و دستانشان جاری میشود( .درخشنده132 :1373 ،
و سیستانی )424: 1373 ،این سنّت نیز سابقهای بسیار طوالنی دارد ،چنانکه هرودوت نقل میکند،
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سکاها وقتی که پادشاه میمیرد ،بعد از مومیاییکردن جسد ،نعش مومیایی را بر ارابهای قرار
میدهند و آن را در میان تمام قبایل مختلف میگردانند .در این جریان ،هریک از افراد قبیلهای
که نعش به آن میرسد ،تکهای از گوش خود را میکند و موهای خود را میبرد و دو بازوی
خود را میخراشد و پیشانی و بینی خود را میشکافد( .هرودوت)273 :1350 ،
در شاهنامه نیز پهلوانان وقتی که تن عزیزی را غرق در خون میبینند ،برای تسلی دل خویش
و برای همراهی با کشته ،گوشت روی و تن خویش را میکَنند (باویل 62 :1350 ،و موسوی،
)312 :1387؛ کیومرث وقتی از مرگ سیامک آگاه میشود ،دست بر سر و روی خود میکوبد
و گوشت صورت و روی خویش را میکند:
چو آگه شد از مرگ فرزند شاه

ز تیمار گیتی بر او شد سیاه

فرود آمـد از تخـت ویلـهکنـان

زنان بر سر و موی و رخ را کنان
(فردوسی)36 :1385 ،

همچنین ،فرنگیس وقتی متوجه میشود که افراسیاب قصد کشتن سیاوش را دارد ،روی خود را
چنگ میاندازد:
فرنگیس بشنید و رُخ را بخَست

میــان را بــه زُنــار خونین ببســــت

پ یاده ب یا مد به نزد یک شــــاه

به خون رنگ داده دو رخ ساره ماه
(فردوسی)361 :1385 ،

 -3 -2موس پریشانکردن
سنّت موی پریشانکردن نیز قدمتی چندهزارساله دارد .قابل توجه اینکه این سنّت در ایالم،
لرستان ،کردستان ،بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق کرد و لرنشین ،هنوز رواج دارد
و زنان در مرگ عزیزان خود ،موی را پریشان میکنند و بر سر و صورت خود میکوبند 1و به
خراشیدن صورتشان میپردازند( .گیالنی )186 :1392 ،مشابه این سنّت نیز در شاهنامه دیده
میشود .وقتی خبر مرگ سیاوش به خان او میرسد ،زنان و بندگان موی را پریشان میکنند:
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همــه بنــدگــان موی کردنــد بــاز

فرنگیس مشـــکین کمنــد دراز

برید و میان را به گیســـو ببســـت

به فندق گل ارغوان را بخســـت

ز ســـر ماهرویان گســـســـته کمند

خراشـــ یده روی و ب ما نده نژ ند
(فردوسی)362 :1385 ،

 -4-2خاک و گِل بر سر ریختن
خاک بر سر ریختن نیز از جمله سوگآیینهایی است که قدمت دیرینهای دارد ،به گونهای که
در تورات بارها به آن اشاره شدهاست( .ایوب ،2 :13 ،یوشع ،7 :6 ،ارمیا 25 :34 ،وحزقیال:30 ،
 )27این سنّت ،هنوز در مناطق کرد و لرنشین به عمل میآید ،2به این شکل که گِل را مردان بر
سر و زنان بر سربند یا شانههای خود میمالند و این گِل ،گاهی اوقات تا هفتهها در روی سربند و
شانههای آنها خواهدماند( .درخشنده )132 :1373 ،در شاهنامه نیز بارها پهلوانان در مرگ
عزیزانشان ،خاک و گِل بر سر و روی خود میریزند:
 -1-4-2رستم در مرگ سیاوش

تهمتن چو بشـــن ید زو ر فت هوش

ز زابــل ب ـه زاری برآمــد خروش

به چنگال رخســـاره بشـــخود زال

همی ریخت خاک از بر شاخ و یال
(فردوسی)372 :1385 ،

 -2-4-2رستم در سوگ سهراب

پیاده شــد از اســپ رســتم چو باد

به جای ُک لَه خاک بر ســـر نهاد

بریدن دو دســتم ســزاوار هســت

جز از خاک تیره مبادم نشـــســـت
(همان)285 :

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

 -3-4-2رستم و تمامی لشکر در سوگ سهراب
به پردهســـرای آتش ا ندر زد ند

همه لشــکرش خاک بر ســر زدند

مهان جهان جامه کردند چاک

به ابر اندر آمد ســـر گرد خاک
(همان)285 :

 -5-2موسکندن یا گیسبریدن
یکی دیگر از آیینهای سوگواری در مناطق لر و کردنشین ،گیسبریدن (گیالنی 185 :1392 ،و
اکبری )112 :1390 ،و خاموشکردن اجاق خانه (تژگاه) ،یعنی آتش خانه است 3که باز تکرار
همان آیینهای باستانی است .چنانکه نقل شدهاست ،در عهد باستان ،زمانی که شاهی یا شخصیت
برجستهای از دنیا میرفت ،دستور میدادند که آتشگاهها خاموش شود (بریان )50: 1386 ،و موی
سر را به نشانۀ عزاداری و همدردی میتراشیدند( .هرودت )487 :1357 ،بیت زیر که شرح مویۀ
زنان در مرگ عزیزانشان است ،اشاره به سنّت گیسبریدن در این استان دارد:
سواروُ ها یان تو نیسی دِ واشو

دخترو گیس بوورِن ،روون وا نهاشو

ترجمه :سواران دارند میآیند و تو همراهشان نیستی (کشتهشدهای) ،دخترها گیس ببرند ،بروند
به پیشوازشان.

4

در شاهنامه ،بارها به سنّت گیسبریدن در عزای پهلوانان اشاره شدهاست:
 -1-5-2فریدون در سوگ ایرج

ه می کرد هوی و ه می کنــد موی

همیریخت اشک و همیخَست روی
(فردوسی)83 :1385 ،

 -2-5-2رستم در بستر سهراب

بزد نعره و خونش آمد به جوش

همیکنــد موی و همی زد خروش

همی ناله کرد و همی کند موی

ســـر پر ز خاک و پر از آب روی
(همان)282 :
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 -3-5-2مادر سهراب در سوگ سهراب

مرآن زلف چون تابداده کم ند

بر انگشـــت پیچ ید و از بن بک ند
(همان)288 :

 -4-5-2پیران در سوگ سیاوش

چو پیران بــه گفتــار بنهــاد گوش

ز ت خت ا ندر اف تاد زو ر فت هوش

همی جا مه ها بر برش کرد چاک

همیکند موی و همیریخت خاک
(همان)363 :

 -6-2مدت ایّام سوگوارس
هرچند دلیل و ریشهیابی برگزاری مراسم عزا در روز سوم ،هفتم ،چهلم و سال دشوار است،
شاهدی در حماسۀ گیلگمش وجود دارد که میتوان براساس آن ،دلیل این سنّت را استنباط کرد.
در این حماسه ،گیلگمش بعد از مرگ رفیق خود ،انکیدو ،شش روز تمام گریه میکند و در روز
هفتم که بدن او رو به فساد میرود و کرمها در آن ظاهر میشوند ،او را دفن میکند( .منشیزاده،
افسانه گیلگمش )68 -69 :1382 ،گیلگمش تا روز هفتم ،به امید زندهشدن دوست خود ،او را
دفن نمیکند« :شب و روز بر او گریستم و او را در گور نگذاشتم .من منتظر بودم و میپنداشتم،
رفیق من باید ،با فریاد من بیدار شود .هفت روز و هفت شب آنجا افتادهبود تا کرم بر او افتاد»...
(همان )82 :براین اساس ،به نظر میرسد که بشر در ابتدا یا به دلیل امید به زندهشدن مرده یا به
دلیل دلنکندن از مرده تا سوم یا هفتم ،جسد را در خاک دفن نمیکردهاست ولی پس از گذشت
این چند روز و فاسدشدن جسد ،مجبور میشد جسد را دفن و او را ترک کند؛ به همین دلیل،
این ایام از جایگاه ویژهای برخوردار بودند .دلیل مراسم سالگرد نیز که واضح است.
درهر حال ،در بین اقوام لر و کرد ،مراسم سه روزه ،هفتم ،چهلم و سالگرد ،با اندک
تفاوتهایی ،مانند سایر مناطق ایران برگزار میشود (بلوکباشی ،78 :1344 ،ماسه169/1: 1355 ،
و سیستانی .)427 :1373 ،در شاهنامۀ فردوسی نیز مدّت ایّام سوگواری ،بهصورت سهروزه ،یک

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

هفته ،چهلروزه و یکساله است .زمانیکه خبر مرگ سیاوش به رستم میرسد ،او و زال یک
هفته در مرگ او عزاداری میکنند:
به یک هفته با سوگ بود و دُژَم

به هشـــتم برآ مد زِ شـــیپور دم
(فردوسی)372 :1385 ،

رستم وقتی از زابلستان به دربار کاووس میرسد نیز یک هفته سوگواری میکند:
ه مه شـــهر ایران به ماتم شــــد ند

پر از درد نزد یک رســـتم شــــد ند

چو یک هفته با سوگ و با آب چشم

به درگاه بنشــســت پر درد و خشــم

به هشـــتم بزد نای رویین و کوس

بیــامــد بــه درگــاه گودرز و طوس
(همان)373 :

هنگامی که هرمزد ،پادشاه ساسانی ،میمیرد پسر او ،بهرام ،چهل روز در مرگ او به سوگ
مینشیند:
چو رنگین رخ تاجور تیره شـــد

از آن درد بهرام دل خیره شــــد

چ هل روز بُد ســـوگوار و نژ ند

پر از گرد بیکــار تخــت بلنــد
(همان)1065 :

وقتی اوُرمزد نرسی میمیرد نیز چهل روز سوگواری میکنند:
شــد آن نامور مردِ شــیرین ســخن

به نویی بشـــد زین ســـرای کهن

چهل روز ســوگش همی داشــتند

ســـرِ گاه او خوار ب گذاشـــت ند
(همان)1075 :

همچنین ،هنگامیکه رستم میمیرد ،مردم سیستان یک سال در مرگ او به عزا مینشینند:
به یک سال در سیستان سوگ بود

همه جامه هاشـــان ســـیاه و کبود
(همان)921 :
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 -7-2سیاهپوشیدن
سیاهپوشیدن نیز از جمله رسوم کهن و مشترک اغلب سوگواریها و مجالس ترحیم است؛ البته
زردشتیان به شدت آن را منع کردهاند( .شهزادی 129 :1380 ،و سیادت )268 :1374 ،با وجود
این ،از سیاهپوشی در دوران باستان شواهدی در دست هست (ثعالبی )50 :1368 ،و ظاهراً در
غرب و شرق ایران ،از دیرباز سوگواران جامۀ کبود نیلی یا سیاه در بر میکردند( .ابن بطوطه،
1400ق 197 :و مظاهری )81 :1378 ،این سنّت در مناطق کرد و لرنشین ،همانند دیگر نقاط ایران،
از دیرباز تاکنون رعایت میشود؛ سیاهپوشیدن ،چادربستن ،سیاهکردن گیوهها ،سیاهپوشکردن
اسبان و سیاهکردن سردر خانهها 5،از جمله موارد سیاهپوشی در این مناطق است .صاحبان عزا تا
چهل روز و در بعضی موارد ،یکسال پس از مرگ ازدسترفته ،کامالً سیاهپوش میشوند
(درخشنده 132 :1373 ،و گیالنی)190 :1392 ،؛ این سنّت نیز در مشرقزمین پیشینۀ دور و درازی
دارد (ابنبطوطه ،)197 :1400 ،بهطوریکه در تورات ،به کرّات شاهد سیاهپوشیدن برای
درگذشتگان هستیم( .استر ،4 :1 ،دوم پادشاهان ،19 :1 ،دوم سموئیل ،3 :31 ،مزامیر 30 :12 ،و
حزقیال)26 :16 ،
در شاهنامۀ فردوسی نیز بارها در مراسم عزاداری کشتههای سوگواران سیاه بر تن میکنند:
زمانیکه سر بی تن ایرج را به سوی فریدون میفرستند ،سپاهیان به نشان سوگواری ،روی تبیرهها
را سیاه و چهرۀ اسبان تازی و پیالن را نیل میکنند:
تبیره ســـیــه کرده و رویِ پیــل

پراکنده بر تازی اســـبانش نیل
(شاهنامه)83 :1385 ،

زنان کُرد و لک نیز اینچنین در مرگ عزیزانشان مویه میکنند:
یه نیل کییه ها وه کولی زینه وه

تفنگ قطار ها وه خی نه وه

ترجمه :این اسب نیلی زینکردۀ بیسوار از آن کیست که تفنگ و قطار خونآلودش نیز بر آن
است.

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

 -1-7-2پهلوانان در سوگ سیاوش

چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر

چو شـــاپور و فرهاد و ر هّام شـــیر

همــه جــامــه کرده کبود وســـیــاه

ه مه خاک بر ســـر به جای کاله
(همان)372 :

 -2-7-2لشکریان در سوگ سیامک

خروشـــی برآمد ز لشـــکر به زار

کشـــیدند صـــف بر در شـــهریار

ه مه جا مه ها کرده پیروزهر نگ

دو چ شم ابر خونین و رخ بادرنگ
(همان)36 :

 -3-7-2مادر در سوگ سهراب

در کــاخهــا را ســـیــه کرد پــاک

ز کــاخ و ز ایوان برآورد خــاک

ب پوشــــیــد پس جــامــۀ ن ی ل گون

ه مان نیلگون غر قه کرده به خون
(همان)289 :

 -4-7-2سیستان در سوگ رستم

به یک سال در سیستان سوگ بود

همه جامه هاشـــان ســـیاه و کبود
(همان)921 :

در شاهنامه طبیعت نیز در سوگ عزیزان شرکت میکند:
یکی بــاد بــا تیره گردی ســـیــاه

بیامد ســـیه کرد خورشـــید و ماه

کســـی ی کدیگر را ند ید ند روی

گرفتنــد نفرین همــه بر گروی
(همان)362 :

کردها و لرها نیز طبیعت را در سوگ شرکت میدهند؛ ابیات زیر را زنان و مردان در سوگ
عزیزانشان مویه میکنند:
مانشــــت بپوشـــهِ برگِ له دووار

اِرا خان مصــور نیتیه گ وه شــکار
(سهرابنژاد)38 :1379 ،
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ترجمه :کوه مانشت ،رخت سیاه بر تن کند برای خان منصور 6که دیگر به شکار نمیآید.
کوور کوه پوشیه برگِ اِ دووار

دوما براکم کی بچوه شکار

7

ترجمه :کبیرکوه ،رختی به سیاهی سیاه چادر بر تن کردهاست؛ بعد از مرگ برادرم ،دیگر چه
کسی به شکار میرود؟ (گیالنی)192 :1392 ،
 – 8-2سوگسرودهها
در بین اقوام لر و کرد ،سنّت است که بعد از مرگ عزیزانشان ،زنان و مردان اشعاری متناسب با
شخصیت متوفی میسرایند و مویه میکنند که مضامین آنها ستایش درگذشته ،هماننددانستن او
با پهلوانان ،توصیف قد و قامت ،سیما و مردانگی او ،شجاعت او در جنگ ،اسب و اسبتاختن،
تیراندازی ،شکار ،قطار و سایر تواناییهای اوست( 8.گیالنی ،200 :1392 ،خسروی337 :1372 ،
و سیستانی )425 :1373 ،در این ارتباط ،ابیاتی از آقای محمّدعلی قربانی ،مرثیهسرای استان ایالم
که اشعارش در وصف درگذشتگان ،با طبع مردم این استان سازگار است ،آوردهمیشود:
پی قطار رنگین برنو دُر وه شان

وه سر سواری تو دای ال نیشان

ترجمه :ناز آن قطار تفنگ برنو بلندت که سواره هم تیر را به هدف میزند.
برا وه فدای قد و باالت بام

جاگت خالیه وه دیده کور بام

ترجمه :برادر به فدای قد رشید و بلندت ،جای تو خالی است؛ دیدهام کور باد!

9

همچنین ،شاعران این دیار در وصف دلیران ازدسترفتهشان ،چنین میسرایند:
یل شیراَوژَن؛ رستم دستون
شنگ قطار شیرین رکو طالیی

سیاوش گونه دلیر مردون
چی سام سوار هه پا بر جایی

ای که کسی که قطار برازندۀ شماست و همچو سام همیشه جاودانی.
نشو پرچمت شیر ژیونه

ناله برنوت کور رمونه

نشان پرچمت (همانند پهلوانان شاهنامه) ،شیر ژیان است و نالۀ تفنگ برنو شما ،کوه را به لرزه
10

درمیآورد( .گیالنی)201 :1392 ،

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

سوگ سرودههای فوقالذکر ،سنّت سیاوشان را در ذهن تداعی میکند؛ چنانکه «نرشخی»
آوردهاست ،مردم بخارا ،همهساله برای سیاوش سوگواری میکردند و سرودههای عجیب برای
کشتن سیاوش داشتند و مطربان ،آن سرودها را کین سیاوش میگفتند که مضامین آنها توصیف
قامت ،زیبایی ،دلیری ،مردانگی ،اسب ،شکار ،رزم و دیگر امتیازهای سیاوش بود که توسط
بادخوان سروده میشد( .نرشخی )33 -24 :1351 ،این سرودهها در واقع ،نوحههایی بودند که
مطربان آن را «گریستن مغان» میخواندند( .یار شاطر)559 :1377 ،
در شاهنامه نیز شاهد چنین شباهتهایی هستیم؛ از جمله مواردی که سوگواران در شاهنامه به
زبان میآورند ،توصیف قامت ،زیبایی ،دلیری ،مردانگی ،اسب ،اسواری ،شکار ،رزم و دیگر
امتیازهای درگذشته است که به نمونههایی از آنها اشاره میشود:
 -1-8-2رستم در سوگ سیاوش

دریغ آن ســـر و بازو و یال اوی

دریغ آن بر و چنگ و کوپال اوی

در یغ آن رُخ و برز بــاالی اوی

رکاب و خم و خ سروی پای اوی

چو در بزم بودی ،بهــاران ب ـُدی

بــه رزم افســــر نــامــداران ب ـُدی
(شاهنامه)372 :1385 ،

 -2-8-2رودابب در سوگ سهراب

بــه زاری همی مویــه آغــاز کرد

همی برکشـــید از جگر باد ســـرد

کــه ای پ ه لوانزادۀ شــ ـ یر گ یر

نزایــد چ ن ین زور منــد و د ل یر
(همان)287 :

 -3-8-2رستم در سوگ سهراب

همی گفــت زار ای نبرده جوان

ســــرافــراز از تــخــمــۀ پــهــلــوان

جهان چون تو دیگر نبیند ســـوار

بــه مردی و گردی گــه کــارزار

دریغ آن همــه مردی و رای تو

دریغ آن رُخ و برز و بــاالی تو
(همان)286 :

197

198

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

 -4-8-2گردیب در بستر مرگ بهرام چوبین

همی گفــت زار ای ســـوار دلیر

کز او بیشـــه ب گذشـــتی نرهشـــیر

اال ای ســــوار ســــپــهــبــدتــنــا

جهــانگیر نــابــاک و شـــیراوژنــا

اال ای ســــر آورده کــوه بــلــنــد

ز دریای خوشـــاب بیخت که کند
(همان)1495 :

 - 9-2اسپ را در عزا شرکتدادن
بهنظر میرسد که در فرهنگ ایران باستان« ،اُسواری» مترادف با نجیبزادگی ،بزرگمنشی و
جوانمردی بودهاست .اسب در زمان هخامنشیان ،آنچنان با فرهنگ ایرانیان درآمیختهاست که از
آن میتوان بهعنوان نمادی آیینی نام برد .روایت معروف بهفرمانرواییرسیدن داریوش نیز ،هرچند
به نظر میرسد افسانه باشد ،بیشتر گویای ارجمندی اسب در فرهنگ ایران باستان است( .رجبی،
 )444 :1380این مهم را در کتیبهای از داریوش درتخت جمشید میتوان مشاهده نمود که به
وجود مردان خوب با اسبان خوب در سرزمینش افتخار میکند( .شارپ )75 :1343،در نقش
رستم نیز داریوش ،بهعنوان یک امتیاز میگوید که به هنگام سوارکاری ،سوارکار خوبی است.
(همان )85 :همچنین ،در نقش برجستههای مربوط به دورۀ ساسانیان معموالً شاه ،سوار بر اسب
دیدهمیشود؛ بهعنوان مثال ،نقش برجستۀ خسرو پرویز در بیستون ،شاه را سوار بر اسب نشان
میدهد و داستان عالقۀ زیاد خسرو پرویز به اسب شبدیز (کریستن سن ،)600 - 601 :1374 ،از
نشانههای اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستان است.
درهرحال ،مالحظه میشود که فرهنگ احترام و ارزش قائلبودن برای اسب نیز یکی دیگر
از شاخصههای کهن فرهنگی این دیار باستانی است که از هزاره گذشته و به ما رسیدهاست و
اکنون ،ما این سنّت را بهطرز محسوسی در مناطق لر و کردنشین میبینیم ،بهطوریکه یکی از
آیینهای مهم سوگواری در این مناطق ،کُتَل بستن است؛ به معنای اسبآرایی و شرکتدادن
اسب در مراسم عزا در مرگ مردان بزرگ یا جوانان و کشتگان .اجرای این آیین ،به این ترتیب

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

است که در وسط میدانی معروف به کتلگاه ،اسپ یا مادیانی را با پارچۀ مشکی میپوشانند و
زین را وارونه بر اسپ مینهند و لباسها و تجهیزات شکار ،مانند تفنگ ،قطار فشنگ ،گرز و
دیگر افزارهایش را از دو سوی اسب میآویزند و اسب را به این شکل ،آرام به طرف جسد
میبرند و زنی که سرود بداند و صدای رسایی هم دارد ،سرود خوانی را آغاز میکند ،ساز چپی
یا چمریونه نواختهمیشود و زنان دیگر ،در اطراف گور ،به رقص چپی که ویژۀ عزاداری است
میپردازند( .گیالنی )201 :1392 ،گاه زنان ،کِل میزنند که به نظر میرسد یادآور ازدواج جوان
ناکام است؛ در این هنگام ،اسب کُتلدار را به سوی چمرگاه میآورند و مویهکردن و زاری،
شدّت میگیرد( .درخشنده 134 :1373 ،و سیستانی )427 ،1373
در شاهنامه نیز سنّت نگونسارکردن زین بر پشت اسب ،مشاهده میشود:
 -1-9-2در سوگ ایرج
دریده درفش و نگونســـار کوس

رخ نــامــداران بــه رنــگ آبنوس

تبیره ســـیــه کرده و روی پیــل

پراک نده بر تازی اســـ بانش ن یل
(شاهنامه)83 :1385 ،

 -2-9-2در سوگ اسفندیار

نگون کرده کوس و دریده درفش

همــه جــامــه کرده کبود و بنفش

بر او بر نهــاده ن گونســــار ز ین

ز ز ین انــدرآو ی ختــه گرز ک ین
(همان)907 :

 -3-9-2در سوگ اسکندر

ن هاده بر اســـ بان نگونســــار زین

تو گفتی همی برخروشــــد زمین
(همان)1013 :

در گرشاسبنامه نیز این آیین دیدهمیشود:
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بریــده دم اســــب بیش از هزار

نگون کرده زین و آلــت کــارزار
(گرشاسبنامه)468 :1354 ،

در همین ارتباط ،شاهرخ مسکوب در کتاب سوگ سیاوش ،به نقل ازصادق هدایت (ترانههای
عامیانه) ،نقل میکند که «در مراسم سوگواری در مناطقی از ایران ،مردها و زنهایی هستند که
تصنیفهایی خیلی قدیمی را با آهنگ غمناکی ،بهمناسبت مجلس عزا میخوانند و ندبه و مویه
میکنند که یادآور سیاوشان میباشد( ».مسکوب)81 :1357 ،
 -10-2بریدن موس یال و دم اسپ
یکی دیگر از سوگآیینهای لری و کردی که یادآور سوگواری در ایران باستان است ،این است
که در مناطق لر و کردنشین برای درگذشت اشخاص مهم یا جوانان ،اسب خود را «کُل» میکنند؛
یعنی ،یال و دم اسب را میبرند (حصوری)116 :1378 ،؛ همان کاری که پارسیان ،پس از مرگ
«ماسیستیوس» پارسی در پالته  479پ .م .انجام دادند؛ به این شکل که سربازان ،یال و دم اسبان
و قاطران خود را بریدند (هرودوت )487 :1357 ،و اسکندر نیز با پیروی از فرهنگ ایرانی ،بعد از
مرگ «هفستیوس» ،دستور داد که موی یال و دم تمام اسبان و قاطران را به نشانۀ عزا بچینند.
(پلوتارک )504 -46 :1338 ،در مرگ اسکندر نیز لشکریان در سوگ وی خاک بر سر میریزند
و هزار اسب را دم میبرند و زینها نگونسار مینهند( .باویل )665 :1350 ،بریدن یال و دم اسب
پس از مرگ سوار ،نشانهای از بیسوارماندن اسب است و اینکه دیگر اسب عمالً فاقد کاراییهای
گذشته خویش است .در شاهنامه نیز این سنّت بازتاب یافتهاست:
 -1 -10-2در مرگ اسکندر

همه خاک بر ســـر همی ریختند

به مژ گان همی خون دل بیخت ند

زدند آتش اندر ســرای نشــســت

هزار اســـپ را دم بریدند پســـت
(شاهنامه)907 :1385 ،

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

 -3نتیجبگیرس
هرچند پس از سقوط ساسانیان ،شالوده اجتماع ،روابط طبقات و استنباط از طبیعت و مابعدالطبیعه
دگرگون شد و نظام فکری دیگری حاکم گشت و دین و دنیای مرد ایرانی تغییر کرد ،بسیاری از
تصورات آیین و اجتماع کهن که در اعماق ناخود آگاه وی رسوب کردهبود ،بر جای ماند و پس
از گذشت زمان ،پارهای از یاد رفت و پارهای دیگر ،با اندیشهها و زندگی جدید درآمیخت و
تصورات و ذهنیات تازهای یافت.
سوگواری برای بزرگان و ازدسترفتگان ،از این گروه ماندنیها بود و علت اصلی ماندگاری
این آیین بسیار کهن در مراسم عزای امروز ایرانیان ،این است که منافات اساسی با زندگی و
باورهای مردم نداشتهاست و از برکت شاهنامه و میراث ادبی ـ روایی آن ،این سنّت تا امروز به
حیات خود ادامه داده و تأثیری عمیق در آیینهای عزاداری در ایران و بویژه مراسم و آیینهای
عزاداری در مناطق کرد و لرنشین داشتهاست .این مناطق ،صاحب فرهنگ و تمدن و تاریخی
چندهزارساله هستند؛ ادامۀ حیات این آداب و رسوم باستانی در این منطقه ،از گذار برخی از
سنّتهای باستانی به دنیای معاصر حکایت دارد .یکی از این آداب و رسوم باستانی در این مناطق،
سوگواری برای درگذشتگان است که شباهتهای فراوانی با سوگواری در ایران باستان و بویژه
شاهنامه دارد.
نحوۀ برگزاری عزاداری ،مضامین شعرها و سرودهایی که لُرها و کُردها در حین عزا برای
درگذشته میخوانند ،شباهت بسیار زیادی با مفهوم و مضامین شعرهایی دارد که در شاهنامه در
سوگ پهلوانان خوانده میشدهاست .این مضامین معموالً در وصف دلیری ،زیبایی و قد و قامت،
چابکی در اسبسواری و تیراندازی ،رفتار پهلوانانه و درست درگذشته یا پهلوان است .به همین
ترتیب ،همانطور که در فرهنگ ایرانی و در شاهنامۀ فردوسی ،اسب از جایگاه خاصی برخوردار
بوده و در مراسم عزای پهلوانان ،به گونههای مختلف شرکت دادهمیشدهاست ،در
سوگآئینهای لری و کردی نیز اسب در مراسم عزای درگذشته ،از جایگاه ویژهای برخوردار
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است و ضمن سیاهپوشکردن و آویختن سالح جنگ درگذشته به اسب ،بخشی از مضامین شعر
مویهسرایان در وصف اسبِ درگذشته است .عالوه بر این ،همانگونه که در شاهنامۀ فردوسی،
در مرگ پهلوانان ،خاک بر سر ریخته میشود و زنان گیس خود را میبرند و شیون میکنند و
روی میخراشند  ،امروزه در مناطق کرد و لرنشین ،در عزای درگذشتگان خاک بر سر میریزند
و زنان گیس میبرند و روی خود را به گونهای میخراشند که خون از آن جاری میشود .وجوه
تشابه فوق ،همه و همه ،یادآور این موضوع است که هنوز در بخشهایی از این سرزمین ،ارتباط
عمیقی با گذشتههای دور و باستانی وجود دارد که آداب سوگواری یکی از آنهاست.
پینوشتها
 -1مصاحبه با آقایان ،عباسقلی رضاییمنش 83 ،ساله ،از دره شهر ایالم  ،مهرعلی شرفی 72 ،ساله ،صید
عباس جعفری 82 ،ساله ،از شهرستان هلیالن ،عابد پرهیز  70ساله از گیالن غرب ،فیضاهلل علینژاد 78
ساله از یاسوج.
 -2در مراسم عاشورای حسینی در لرستان و ایالم و کرمانشاه ،میتوان این سنّت را به وضوح دید.
 -3مصاحبه با خانم قمر جمشیدی  60ساله از شیروانچرداول که در بستر مرگ برادر مرحومش آقای
برار نازار جمشیدی،گیس خود را به نشانۀ عزا میبرد.
 -4مصاحبه با خانمها منیر هاشمی  70ساله ،قزی سگوند  75ساله از درهشهر ایالم.
 -5مصاحبه با آقایان توشمال اسکندر اژدهایی  120ساله از ملکشاهی ،الماس جمشیدی  65ساله از
شهرستان شیروان چرداول ،ولی عباسی  66ساله از ایالم ،کدخدا سوخته حقنژاد  80ساله از روستای تخت
خان از توابع دهلران .حسین زنگنه  80ساله از کرمانشاه.
 -6خان منصور ،خان منطقه ایوان در عصر نادر شاه افشار.
 -7شعر را آقای هرمز اصل مرز  73 ،ساله از دره شهر ،در وصف برادر مرحومش خسرو اصلمرز ،یکی
از بزرگان ایل بیرانوند ،سرودهاست .شعر وی ،جدا از اینکه اشاره به رسم سیاهپوشی دارد ،به این سنّت
اشاره دارد که بعد از مرگ شکارچیان معروف ،دوستان و آشنایان شخص درگذشته ،معموالً تا یکسال
یا بیشتر به شکار نمیرفتند.
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 -8مصاحبه با آقایان جعفر فیلی 54ساله ،شاهوردی گیالنی  71ساله ،مرادخان زینیوند  75ساله ،جوزعلی
سیفی  78ساله ،کاکعلی نورملکی  55ساله از درهشهر.
 -9مصاحبه با محمّدعلی قربانی از ایالم.
 -10شعر را آقای مختار فیلی در وصف مرحوم روحالدین گیالنی ،از بزرگان طایفه زینیوند (یکی از
اقوام بزرگ لر) که سواری دلیر ،تیراندازی چابک ،با منشی پهلوانانه بوده ،سروده است.
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فهرست منابع
 -1تورات ،عهد جدید وعهد قدیم (کتاب مقدي)( .بیتا ) .به همت انجمن پخش کتب مقدسه .در
سازمان ملل به چاپ رسید (ممهور به مهر شورای خلیفه گری تهران).
 -2ابنبطوطه ،محمد بن عبد اهلل1400( .ق) .رحلة ابن بطوطة المسماۀ تحفة النظار فی غرائب
االمصار وعجائب األسفار .بیروت.
 -3افشار سیستانی ،ایرج .)1373( .ایالم و تمدن دیرینة آن .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -4اکبری ،مرتضی .)1390( .حضور زنان استان ایالم در دفاع مقدي .ایالم :جوهر حیات.
 -5محمّدآبادی ،باویل .)1350( .آیینها در شاهنامة فردوسی .تهران :کمیتۀ استادان.
 -6بریان ،پییر .)1386( .وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی .ترجمۀ
ناهید فروغان .تهران :اختران.
 -7بلوکباشی ،علی .)1344( .آیین بب خاک سپردن مرده و سوگوارس آن .تهران :پیام نوین.
 -8پلوتارک .)1369( .حیات مردان نامی .جلد سوم .ترجمۀ رضا مشایخی .چاپ سوم .تهران :علمی
و فرهنگی.
 -9ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ،)1368( .تاریخ ثعالبی .ترجمۀ زتنبرگ و دیباچه مجتبی مینوی .تهران:
نقره.
 -10حریریان ،محمود و دیگران ،)1380( .تاریخ ایران باستان .تهران :سمت.
 -11حصوری ،علی .)1378( .سیاوشان .تهران :چشمه.
 -12خسروی ،عبدالعلی .)1372( .تاریخ و فرهنگ بختیارس ،جلد  .2اصفهان :حجت.
 -13درخشنده ،صیدمحمّد .)1373( .عروي زاگري (ایالم) .ایالم :مؤلف.
 -14رجبی ،پرویز .)1380( .هزارههاس گمشده ،جلد پنجم .تهران :توس.
 -15سهرابنژاد ،محمّدعلی .)1379( .دیوان اشعار و زندگینامة شاکب و خان منصور .تهران.
 -16سیادت ،موسى .)1374( .تاریخ غرافیایی عرب خوزستان .تهـران :سهند.
 -17شارپ ،رالف نارمن .)1343( .فرمانهاس شاهنشاهان هخامنشی .شیراز :دانشگاه شیراز.

بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگآئینهای لُری و کُردی با سنّت سوگواری در شاهنامه

 -18شهزادی ،رستم .)1380( .مجموعة سخنرانیها .به کوشش مهرانگیز شهزادی .تهران :بینا.
 -19فردوسی ،ابولقاسم .)1385( .شاهنامب .براساس نسخۀ ژول مل .به کوشش عبداهلل اکبریان راد .تهران:
الهام.
 -20کریستین سن ،آرتور .)1374( .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی .تهران :آشنا.
 -21ماسه ،هانری .)1355( .معتقدات و آداب ایرانی .ترجمۀ مهدی روشنضمیر .تهران :انجمن
فرهنگ ایران باستان.
 -22مسکوب ،شاهرخ .)1357( .سوگ سیاوش .تهران :خوارزمی.
 -23مظاهری ،علی .)1378( .زندگی مسلمانان در قرون وسطا .ترجمۀ مرتضى راوندی .تهران:
سپهر.
 -24منشیزاده ،داود .)1382( .افسانة گیلگمش :کهنترین حماسۀ بشری .مترجم لوحههای میخی :جرج
اسمیت .ترجمۀ فارسی داود منشیزاده .تهران :اختران.
 -25موسوی ،سیّدکاظم .)1387( .آیین نگ در شاهنامب فردوسی .آستان مقدسه :زائر.
 -26نرشخی ،ابوبکر محمّد ابن جعفر .)1351( .تاریخ بخارا .ترجمۀ ابونصر احمد .تصحیح مدرس
رضوی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 -27ویدنگرن ،گئو .)1377( .دینهاس ایران .ترجمۀ منوچهر فرهنگ .تهران :آگاهان ایده.
 -27هردوت .)1368( .تواریخ .ترجمۀ ع .وحید مازندرانی .تهران :چاپخانه آشنا.
 -28یارشاطر ،احسان .)1357( .روایات ملّی ،تاریخ ایران کمبریج ،جلد  .3/2ترجمۀ حسن انوشه .تهران:
امیرکبیر.
 مقالب -1گیالنی ،نجمالدین و گیالنی ،آذرنوش« .)1392( .سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگآیینهای
محلی (لری و کردی» .ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین .سال سوم ،شمارۀ  ،5صص.203-182
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