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 چکیده

انید    ای بیا مایاهیم متنیور برگیزار شیده      در فرهنگ سنتی ما همواره مراسم آیینیی و اسیروره  

رو آیین کهن و بازتاب اساطیر کهن ایران اسیت  ایین آییین     سوگواری از اعمالی است که دنباله

های شورانگیز بییان شیده اسیت  بیه دنبیال کشیته        در شاهنامه به صورت گسترده در میان داستان

سیرایی بیه شی لی جانسیوز بییان       و یا مرگ شخصیتی در شیاهنامه نالیه و ویروش و نوحیه     شدن

شود  همچنین دیگر اعمال سوگواری از جامیه درییدن و نگونسیار کیردن کیوب و تبییره تیا         می

    همچنیین آداب مربیوب بیه تیدفین و      آتش برسرریختن و گنج و کاخ را بیه آتیش کشییدن و   

های اساسی در این مقاله آن است کیه هیه    ده شده است  سوالواکسپاری به طور کامل نشان دا

هیای   های تاریخی درباره آیین هایی بین روایات داستانی شاهنامه و واقعیت همانندی و ناهمانندی

ها وجود دارد  نتیجه این تحقیق بیان مشابهت این  سوگ نزد اقوام کهن و باسابقه ایرانی بختیاری

 دهد  ارایه شواهد در این دو فضا رخ میها و مراسمی است که با  سنت

 ها  شاهنامه، آداب، باورها، سوگواری، بختیاریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

هیایی اسیت کیه پی  از میرگ ییا شیهادت         ترین گاتارهای شاهنامه، مرثیه ووانی از دل ش

هیای   ها جزو الیناک داستان گیرد  این مرثیه ووانی قهرمانی از سوی بازماندگان وی صورت می

ها معموال در فرجام، این گونه سخنان از زبان  تراژدیک حماسه ملی ماست و در تمام آن داستان

های رستم در میرگ فرزنید    ها، مرثیه شود  از دل ش ترین این مرثیه وویشان شهید عزیز نقل می

(  ایرج بی گناه تیرین  11: 5461ناکام وویش سهراب و مرثیه تهمینه در سوگ اوست )سرامی، 

پهلوانی است که در سراسر شاهنامه بتوان یافت، حتی از سیاوش و فرود و سیهراب مللیوم تیر و    

شهید تر است  هر هند که داستانش به غم انگیزی داستان آن سیه نیسیت  او بیه سیادگی گمیان      

توان با سالح مهربانی و ووبی، به نبرد و وشیونت و زشیت ویویی رفیت، نتیجیه       کند که می می

دارد، بیاز بیه    تواند بود  با این ه پدرش او را از ایین آزمیایش بیر حیذر میی      میکار جز ش ست ن

هیای لیرزان پادشیاه پییر اسیت       شود، زیرا دست تقیدیر قیوی تیر از دسیت     سوی مرگ رانده می

(  بنابراین آنچه درتحلیل وبررسیی متیون کهین، بخصیوو متیون      531: 5464)اسالمی ندوشن، 

هیای اصیلی وسیاوتارهای شی ل دهنیده       توجیه بیه بین ماییه    داستابی باید مورد توجیه قرارگییرد   

مناسبات درون متنی است ه در تعاملی هندسویه، به ش ل گیری ساوت روایی وداستانی کمیک  

هیا و باورهیای بشیری، بیه      های سوگواری به عنوان بازتاب پنهیان تیرین وواسیت    کنند  آیین می

دهنید  و بیدین سیان در     اریخ وبر میووبی از حاظ وپیوند باورهای گوناگون هر قوم در طول ت

شمار مهمترین نمودهای هویت اجتماعی هستند  در این پیژوهش سیخن میا بیر شییوه برگیزاری       

گییرد  ماننید: ویا      مراسم سوگواری است که توسط قیوم بختییاری در ایین اسیتان انجیام میی      

زنی و    برسرریختن، مویه کردن، بریدن دم اسب، شخودن و وراشیدن صورت و ههره، و وود

هیای متمیادی کیارکرد اصیلی ویودرا از دسیت        ها و مراسم بتدریج در طی میدت  البته این آیین

اند و فقط به نوعی سنت باقی مانده اسیت و بیه صیورت نمیادین و زنیده توسیط ایین اقیوام          داده

ها در شاهنامه فردوسی برور جامع بدان اشاره شده  شود  در واقع ریشه این سوگواری برگزار می

هیای(   ست  در شاهنامه اقداماتی که در فرایند شناوت و اطالر از فوت کاراکترهای )شخصیتا

اش در  گیرد به میزان تشخص و عالقیه  اش توسط بازماندگان انجام می مورد نلر تا به واکسپاری

شیود بیاونجر    میان مخاطبان بستگی دارد  مثالً رستم تهمیتن وقتیی از میرگ سیهراب آگیاه میی      
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شوند  گشتاسب با آگیاه شیدن از میرگ     دش را ب شد که پهلوانان ایرانی مانع میوواهد وو می

زنید و ییا فرییدون در سیوگ اییرج       آید و ریشش را هنگ میی  فرزند دلبندش از اسب پایین می

 ریزد  کند و همچنین وا  برسر می نشیند و مویه می کوه ترین فرزندش برروی وا  می

ای بواسیره پژوهشیگران انجیام     ی جسیته وگریختیه  هیا  درباره مراسم سوگ تاکنون پیژوه  

پذیرفته است، مانند سوگ سیاوش اثر شاهرخ مس وب وسیوگنامه اییرج اثیر رادمینش و غییره       

 ها با شاهنامه صورت نگرفته است  ولی برورواو تریق مراسم در آداب و سنت بختیاری

 

 روش تحقیق

ای( و مییدانی انجیام گرفتیه اسیت       روش تحقیق در این مقاله به دوصورت اسنادی )کتابخانه

شود  برای مقایسه و تربییق سیوگ در ایین دو     برداری از منابع آغاز می در روش نخست با فیش

عمالً در مراسم اقوام بختیاری و لرها شرکت کرده و از طریق مشاهده و ثبت وقایع اقدام نموده، 

مقایسیه قیرار داده شیده    هیا میورد بررسیی و     سپ  با اطالعات نلری جمع آوری شده در فییش 

 است 

 

 بررسی ادبیات موضوع
 برگزاری مراسم سوگ باتکیه بر متون شاهنامه

را اسیم   -drvikaدر فرهنیگ اوسیتایی    5سوگ به معنی ماتم وغم و مصییبت اسیت  بارتلمیه   

به  -sraskaداند  همچنین واژه اوستایی  ونثی به معنی نبلیدن، سوگواری کردن، شیون کردن می

(  سیوگ در شیاهنامه   33: 5415)رضیی،   اسیت  1و گریه است و در پهلوی )مویک( معنی زاری

ای زهییر آلییود در رشییک و حسیید دارد  ریشییه سییوگ حسیید و سییرانجام سییوگ در نامییه  ریشییه

پهلوانان، انتقام است  رشک اهریمن بر سیامک فرزنید دلبنید کییومرت، تیور و سیلم بیر اییرج،        

سیوز بیر وقیار شیاهنامه: سییاوش  مبیادا کیه سییاوش        گشتاسب بر شاهزاده جوانش اساندیار، گر

توران زمین را به زیر سلره وود ب شد  رستم فرزند زال دانا و در نهایت رشک پنهانی رستم بیه  

                                                           
1 Bartholomae 

2 muyak 
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دانست که سهراب فرزند اوست و اگیر رسیتم کشیته     اش، او به نوعی می سهراب فرزند ناشناوته

شد  همه نیز جوان و پیا  و بیری    د کشته میماند، پ  سهراب بای شد دیگر ایرانی باقی نمی می

از هر گناه!! در نهایت باید گات: نبرد نیک و بد! در نامه پهلوانان حضور پیک سروش و دییدن  

دیدنید و ییا    ای پادشاهان یا ویواب میی   وواب نقش هشمگیری دارد  قبل از رخ دادن هر حادثه

وگ در شاهنامه همه نبیرد اهیریمن   شد  س ها وحی می شد و به آن پیک سروش بر آنان ظاهر می

کنید فراینید    برپاکی است  اما آنچه که دراین قسیمت شیاهنامه فردوسیی بسییار مهیم جلیوه میی       

برگزاری مراسم سوگ توسیط میردم و بازمانیدگان متیوفی باتوجیه بیه کیاراکتر و ارزش او در        

اهزادگان و (  هنگیامی کیه ی یی از شی    604: 5411های شاهنامه است )سیرامی،   حماسه و داستان

رسیید آییین سیوگ ماصیلی دربیاره       پهلوانان حماسه در جنگ با دشمن قهرمانانه به شهادت می

شیود، ماننید: اسیاندیار، اییرج، سییاوش، فیرود و    امیا در وصیوو برویی از           آنان برگزار میی 

بسنده کرده است  به همیین منلیور در ایین     -مانند منوههر˚کاراکترها به گزارشی بسیار اند  

 ار تالش بر آن است که به طور جداگانه به شرح سوگ پرداوته شود جست

 

 ای از آیین سوگواری تاریخچه

ترین مدرکی که ازآیین سوگواری برجا مانده، سوگواری بر مرگ سیاوش است کیه   روشن

ریشه در افسانه و ادامه در واقعیت دارد  سیاوتن شیبیه و تیابوت تمثیلیی و آییین حمیل آنهیا در        

های تیاریخی، میردم    زاداری در فرهنگ ایران پیشینه بسیار طوالنی دارد  بنابر روایتهای ع دسته

هیای اسیالمی هیر سیاله در مراسیم یادمیان سییاوش، قهرمیان          ماورالنهر )فرارود( تا نخستین سده

ای ایران که وونش به ناحق برزمین ریخت شبیه اورامی ساوتند و در عمیاری ییا محملیی     اطوره

گرداندند  تهمینه پ  از شینیدن وبیر میرگ     سر زنان و سینه کوبان در شهر میگذاشتند و بر می

 کند  پسرش سهراب بیش از یک سال زندگی نمی

 پ  مرگ سهراب سالی بزیست   به روزوشب مویه کرد و گریست

 روانش بشدسوی سهراب گرد  سرانجام هم درغم اوبمرد 

 کشد  زند و می را ونجر میجریره نیز پا از مرگ پسرش فرود بر سر نعش او وود 

 برجان اوی ی دشنه بود   بیامدبه بالین فرخ فرود
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شیود و سیپ  حالیت تیر  وتسیلیم در پییش        رودابه هندی پ  ازمرگ رستم دیوانیه میی  

گیرد  همین گونه است کم و بیش وضع کتایون پ  از مرگ اسیاندیار  شییرین نییز پی  از      می

تیرین   گی  دوتیر افراسییاب ی یی از رنیج کشییده     گیرد  فرن مرگ وسرو زندگی را از وود می

زنان ادبیات است  شوهرش که در میان همه مردان زمان وود بی نلییر اسیت بیه دسیت پیدرش      

(  در این مقالیه بیا رکیر و توصییم و مقایسیه      511-516: 5464شود )اسالمی ندوشن،  کشته می

اسیوگواری اقیوام یادشیده    فرایند برگزاری مراسم سوگ در شاهنامه به اسیتناد اشیعار حماسیی ب   

ضمئن موضور بندی کردن آن، امور مرتبط با عناصر طبیعی مانند وا ، آتش، اسیب و     کیه   

 اش ال سمبلیک و نمادین دارند نیز بررسی وواهد شد 

 

 زاری و شیون کردن و جامه دریدن

ن کنییم  کییومرت فرزنید را از جیا     نخست از سیامک که نزد پدر بسیار عزیز بیود آغیاز میی   

دانست  اهریمن بر او رشک برد و در هیبت یک درباری وود را به سیامک نزدییک   عزیزتر می

کرد و در دل قصد نابودی او را داشت  کیومرت پا  نهاد که دلش جایگاه پیام سیروش غیبیی   

بود، سروش به او وبر داد که دیو بچه ناپا  سیامک را وواهید کشیت  کییومرت بیه سییامک      

لباب جنگی از هرم پلنگ پوشید وبا دیو صات بیه جنیگ پرداویت )پهلوانیان     وبر داد و او نیز 

دادند  هنگامی که حرییم شیرور از    شاهنامه قبل آغاز به نبرد حریم را نصیحت کرده و پند می

کردند( سیامک بعد از گله از او که: این جواب مهر من  کرد نبرد را آغاز می ها سر پیچی می آن

رمان کیومرت را بپذیر یا به نبرد با من بپرداز  دیو باحالت رجز ووانی بر توست، گات: حال یا ف

افتاد کیه ییک نییرو بیرای      به میدان آمد و جنگ تن به تن آغاز شد  رجز ووانی زمانی اتااق می

دیید  در   وواند و مرگ را بیرای او میی   ها یا کلماتی نا امید کننده می نیروی دیگر به نوعی جمله

یمن پیشه هنگ انداوت و کمر سیامک را گرفت و او را بر زمیین زد و بیا   اثنای جنگ، آن اهر

هنگال وویش جگر گاه سیامک را درید و پاره کرد  اما آن هنگام که وبر میرگ سییامک بیه    

کیومرت رسید از تخت وود را به زمین اف ند، جامه درید، با ناون گوشت بدن وود را کنید و  

هیا بیر سیر و     ای بود( زن رنگ لباب در دوره سوگ آبی پیروزهناله سر داد و سراپا تیره پوشید )

هیا   دادند، آزار رساندن به جسم بسیار برجسته بود  ههره زنند و بازوی وود را وراش می بازو می
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ها غمگین بود  مجال  سوگواری درهر جا بر پا  از شدت گریه به رنگ وون در آمده بود و دل

ه تیره کردند و مدت ی سال در کوه با پادشاه وود به سیوگ  شد و سپاهیان به عزا نشستند و جام

نشستند و در حیال شییون و زاری بودنید تیا این یه سیروش بیر کییومرت پدییدار شید و گایت:            

 ( 51-53: 5414کیومرت هشیار شو، سپاه را بیارای و به انتقام وون سیامک بیدار شو )ریاضی، 

 

 سوگواری رستم برای سهراب:

 سرش پر زوا  و پر از آبروی   ی کند مویهمی ریخت وون و هم

 همه بر نهادند بروا  روی  هو دیدند ایرانیان روی او 

 دریده بر او جامه و وسته بر   هوزان گونه دیدندبروا  سر

 (501، 5410)حمیدیان، 

 سوگواری برای رستم

 همی کردروی و بروویش ها    همی ریخت زال بریال وا 

 هو بر پور پهلو همی ساز کرد   پ  آنگه بسی مویه آغازکرد

 زسوگ جهانگیر بریان شده  گریزان همه شهر گریان شده 

 

 سوگواری رودابه برای سهراب:

 دو هشمش روان جوی ووناب دید  هورودابه تابوت سهراب دید 

 ( 501: 5410)حمیدیان، 

 و جامه را ها  کردن   از اسب بزیر آمدن و افتادن

 سپه سر بسرجامه کردند ها    بیافتاد ز اسپ آفریدون بخا 

 که دیدن دگرگونه بودش امید   سیه شد رخ و دیدگان شد سپید

 پر از وا  سر برگرفتند راه  پیاده سپهبد پیاده سپاه 

 کنان گوشت تن را بران راد مرد  وروشیدن پهلوانان به درد 

 ( 11: 5416؛ کزازی، 515: 5415؛ افتخارزاده، 13: 5410)حمیدیان، 

 فرود آمد از اسپ زرین ستام   ت را دید دستان سامهوتابو
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 دریده همه جامه دل کرده ریش   تهمتن همی رفت پیش 

 ( 401: 5410)حمیدیان، 

 بجای کله وا  بر سرنهاد    پیاده شد از اسب رستم هوباد

 ( 565: 5410)شعار،

 خراشیدن صورت

 سوگواری برای نورر

 های و هوی آمد ی یاز ایران بر  ب ندند موی و شخودند روی 

 همه دیده پروون همه جامه ها    سرسرکشان گشت پرگرد و وا 

 ( 543: 5410)حمیدیان، 

 بریدن دم اسب

 های اساندیار: اسب

 پشوتن همی بردیش سپاه  بریده بش ودم اسب سیاه 

 ( 411: 5410)حمیدیان، 

 شخص متوفی هنگام به خاکسپاری معطرکردن جسد

ای متایاوت اسیت     جنازه به نسبت شان اجتماعی اشخاو تا انیدازه  در شاهنامه مراسم تشییع

شیویند و   کنند و می پادشاه، شاهزاده، پهلوان پ  ازجنگ سربازان کشته شده را جمع آوری می

ای به یادگاربرپامی سازند  پادشاهان را پ  ازمرگ عرر  کنند  مقبره در گودال عمومی دفن می

نشیانند و   پوشیانند و بیرروی او زنیگ میی     ای گرانبها می با پارههکنند و  زنند وجامه به تن می می

ووابانند و پیش از انباشتن گور بزرگان دربیار   نهند و یا در تابوت زرین می تاجی معرر برسر می

گویند  جامه سوگ بیه رنیگ سییاه ییا آبیی       با جامه سوگ برای آورین بار پادشاه را بدرود می

آالیند  اما مرگ بروی از پادشاهان تلاهرات شدیدتر را بیر   می است و اسبان را نیز به این رنگ

برنید و زیین آنیان را     زنند، دم اسبان را میی  انگیزد  پ  از مرگ اس ندر کاوش را آتش می می

کننید  همچنان یه    نهند  بزرگان دور و بر او بر روی جسد بیه نوبیت گرییه وزاری میی     وارونه می

دهنید  ندبیه وزاری بیه هنگیام میرگ       سیانی نالیه سیر میی    بعدها بر روی آورین جسد پادشیاه سا 

دهد  سنجها و شیپورهایی که پیشیاپیش شیرکت کننیدگان در تشیییع      شاهزادگان اصلی روی می
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تیری بدهنید و تمیام     انید تیا صیدای واییم     کنند، عمیداً ویراب شیده    جنازه سهراب حرکت می

منان وود همان تشریاات را قایل ترین دش پاشند  ایرانیان درباره ارزنده حاضران وا  بر سر می

کننید  طبعیاً هییی هییز بیا تشیییع جنیازه دو تین از          شوند که درباره پادشاهان وود رعایت می می

بزرگترین پهلوانان شاهنامه برابر نتواند کرد  پ  از مرگ اساندیار رستم او را عررآگین کیرده  

 دهند  حرکت میکند و سپ  ملتزمین رکاب تابوت را به سوی پادشاه  و دفن می

 زبان شاه گوی وروان شاه جوی   همه وسته روی وهمه کنده موی

 همه جامه کرده کبود و بناش   نگون کرده کوب و دریده درفش

 بریده فش ودم اسپ سیاه   پشوتن همی رفت پیش سپاه

هیای زریین    هنگام تشیییع جنیازه رسیتم تیابوتی ازهیوب سیاج درسیت کردنید کیه بیه مییخ           

گشت و از باالی سر مردم میوج زنیان    راسته بود  این تابوت دست به دست میوپی رهای عاج آ

و نیک شیاهنامه    411: 5410ایسیتادند )حمییدیان،    گذشت و مردم از گریه و زاری بیاز نمیی   می

463 ) 

 

 تاج را بر خاک نهادن و سر

 بخا  آنر آمد سر و افسرش  همی جامه را ها  زد بربرش 

 ( 411: 5410)حمیدیان، 

 همه جامه وسروی کرد ها    ریخت وون و همی کند وا همی 

 ( 506: 5410)حمیدیان، 

 

 آتش زدن دژو قلعه )اقامتگاه( و بر خاک نشستن

ووانیم کیه ایین وصیایص جنگیی در زنیان شیاهنامه نیزدییده         در جای دیگر در شاهنامه می

ه پاییداری غییر   مرده و هرگونی "فرود"بیند فرزندش شود  زن سیاوش جریره تورانی وقتی می می

کند و ویود را بیر روی جسید     زند  تمام اسبان جنگی را قربانی می مم ن است قلعه را آتش می

اندازنید )ال اتیب    کشد در حیالی کیه مالزمیان او ویود را از بیاالی بیار و بیه زییر میی          فرزند می

 ( 310: 5463االرجانی، 
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 سوگواری تهمینه برای سهراب:

 به دندان همه گوشت بازو ب ند   همه وا  ره را بسر بر ف ند

 کند موی همی گات و همی وست و می   بسر با ند اتش برخ و روی

 ز گیتی همه وونش افسرده گشت  بیاتاد بر وا  و هون مرده گشت 

 همه ولق را دل برو بر بخست   ز ب  کو همی شیون و ناله کرد

 بمالید دستش به موی و به روی   همی کند موی همی وست روی

 ز کاخ و ز ایوان براورد وا    وانها را سیه کرد پا در 

 روانش بشد سوی سهراب گرد   سرانجام هم در غم او بمرد

 ( 563و  513، 555: 5411)کزازی، 

دهنید کیه همسیرش رسیتم      ووانیم  وقتی به تهمینه وبر میی  در قسمت دیگری از شاهنامه می

کنید    درد  میوی میی     جامه به تن میی زند فرزندشان سهراب را کشته است  دست تاسم بهم می

افتد و وود را از دسیت   پیچد و گاهگاه برزمین می کند  بازوان را از درد بهم می وا  برسر می

 دهد  می

 کجایی سرشته بخا  و بخون  ای جان مادر کنون  همی گات

 زسهراب و رستم بیابم وبر   دو هشمم بره بود گاتم مگو

 که رستم به ونجر دریدت جگر   ای پور کامد وبر هه دانستم

 بروشنده روز و شبان دراز   بپرورده بودم تنت را بناز

 کان برتن پا  توورقه گشت   کنون آن بخون اندرون غرقه گشت

 که وواهد بدن مرمراغم گسار؟  کنون من کرا گیرم اندر کنار؟ 

 به جای پدر گورت آمده براه   کرا گویم این در دو تیماروویش؟

مالید و   هیای او میی   بوسد و میوی بیه سیم    کند و می وود را دیوانه وار نوازش میسپ  اسب 

اف نید  تمیام ثیروت سیهراب را بیه تهیی دسیتان         های فرزنید میی   گریه کنان وود را روی سالح

کشد  در برابیر ایین نومییدی شیدید، درد ومیوش و رمییده،        بخشد و کاوش را به آتش می می

برابر نعش نبیره وود سهراب ناله و شیون سرمی دهید )کیزازی،   رودابه مادر رستم قرار دارد  در 

5411 :555 ) 
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ای کلمیه   داستان فرود ی ی از هند داستان شاهنامه است که مایه تراژیک به ماهوم اسیروره 

دارد  در این داستان مانند داستان رستم و سهراب و تا حدی اساندیار وقایع به رغم قهرمانیان در  

یابد  فرود نیز مانند سهراب دسیت دوسیتی    روی آنهاست جریان می جهت ع   مسیری که بر

نهد در این ماجرا نوعی بیهیودگی، نیوعی    کند  لی ن جان وود را بر سر این دوستی می دراز می

پیونیدد  در   تیرگی توجیه ناپذیر نهاته است و واو تراژدی است که به معمای کلی حییات میی  

کشته شد ی ی از آن دو مرد )در عوض یک تن که آییین  توان گات: که فرود به غدر  واقع می

زنید    شیوند، دیگیر آن یه رهیام از گشیت بیه او تیی  میی         جنگ تن به تن است( با او مقابیل میی  

هیای عجییب و تیاثر انگییز شیاهنامه اسیت و        وودکشی دسته جمعی کنیزان فرود ی ی از صحنه

ان پهلوانی شیاهنامه نخسیتین کسیی    در دور "مادر فرود"توان یافت  جریره  نلیری برای آن نمی

گییرد، بیدین    کند  اما مللمه وون فرود گریبان توب و سپاه ایران را میی  است که وودکشی می

نهنید  بیین    گذارند و روی به وا  تیوران میی   ای می صورت که پ  از آن ه فرود را در دومه

وورنید    سیختی میی   گیرد و ایرانییان ش سیت   آنان و سپاه تر  که به مقابله آمده جنگ در می

گویی شومی مرگ فرود همه سپاه ایران را دستخوش لعنیت کیرده اسیت  ویود کیخسیرو ایین       

: 5410گویید: )حمییدیان،    داند که فرود بیگناه کشته شده است و میی  ش ست را به علت آن می

561 ،563 ،510 ،513 ) 

 

 رزم فرود با ایرانیان و کشته شدن فرود:

 همه گنجها را به آتش بسووت   ی ی آتشی وود جریره فرووت

 ی ی دشنه با او هو آب کبود  بیامد به بالین فرخ فرود

 ش م بر درید از برش جان بداد   دو رخ را به روی سپر بر نهاد

 ( 511: 5411)عبادیان، 

 

 خاک برسرریختن )خاک آلودگی(

 سر نامدارش نگون شد ز گاه  هو این گاته بشنید کاوب شاه 

 به وا  اندر آمد ز تخت بلند   و رخ را ب ندبرو جامه بدرید 
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 سوگ بسته بزاری میان  برفتند با مویه ایرانیان بدان 

 زبان از سیاوش پر از یاد کرد   همه دیده پر وون و روساره زرد 

 ( 515، 510، 63، 4)شاهنامه: 

 داستان بیزن و منیژه

 پرازوا  وآسیمه برسان مست  هواسب پسر دیدگرگین بدست 

 زاسب اندرافتاد ورفت هوش   تارگرگینش آمدبگوشهوگا

 همه جامه پهلو بردرید  بخا  اندرون شدسرش ناپدید 

 ( 33، 5: 5413؛ ونک کزازی، 116: 5410)حمیدیان، 

 سپ  پشت تابوت واسب سیاه  پشوتن همی رفت گریان به راه 

 وگوشت ازدوبازوکنان   پشوتن غمی شدمیان زنان وروشان

 بنّوی ی ی مویه آغاز کرد   ازکردسرتنگ تابوت راب

 همی ریختند بریال وا    هاراب ردند ها  همه جامه

 ( 310، 366: 5410)حمیدیان، 

 

 گریستن و مویه کردن

 سوگواری بهرام گور برای پدرش یزدگرد اول:

 ز مرگ پدر شد دلش مستمند  هو بشنید بهرام رخ را ب ند 

 و مرد و زن وروشیدن کود   برامد دو هاته ز شهر یمن 

 سر ماه نو را بیاراست گاه   هو یک ماه بنشست با سوگ شاه

 این اتش از درد بریان شدند   همه زار با شاه گریان شدند

 ( 111، 1)شاهنامه: 
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 کاله ازسر برگرفتن و جامه دریدن از اندوه و غم

 به ماتم برنشستند بر سوگ شاه   ز سر برگرفتند کاله

 بجای کله وا  بر سرنهاد   م هو بادپیاده شد از اسب رست

 (  5151، 130، 143، 135)شاهنامه: 

 

 کندن گوشت بدن و جامه دریدن

 سوگواری برای پیروز
 همی ریخت بر تخت وا  نژند   همه گوشت بازو به دندان ب ند

 زن و مرد و کود  همی مویه کرد   سپاهی و شهری ز ایران به درد

 همه شاه جوی و همه راه جوی  همه کنده موی و همه وسته روی 

 همه جامه پهلوان بر درید   ز مژگان سرش ش برخ بر ه ید

 به ماتم نشستند بر سوگ شاه    ز سر برگرفتند گردان کاله

 ( 511، 3، 53، 5151)شاهنامه: 

 

 سوگواری رستم برای سهراب:

 ز مادر جدا و ز پدر داغ دل   همی دری  آن غم وحسرت جان گسل

 همی جامه وسروی کرد ها   ون و ومی کند وا  همی ریخت و

 تهمتن بدرد از جگر بند بود   زبان بزرگاه پر از پند بود

 ( 511، 3)شاهنامه: 

 

 سوگواری کردن ایرانیان بر پیکر ایرج و دیگر پهلوانان

فریدون هشم به راه بازگشت ایرج، تاج و تخت را آراسته و سوار بیر اسیب مهییای اسیتقبال     

رامشگران وتبیره زنان به صم ایستاده وبر هر کوی و بر زن آرین بسته بودند  غباری گشته بود  

ای گذشت سواری پدییدار   آمد  هون لحله کشید و پیش می ناپیدا از دور پهنه دشت را وط می

آمد وسوگمندانه در پیش پادشاه ) فریدون ( ایستاد از مرکب پیاده شد وبه رسم ادب بوسیه داد   
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انیی ههیره اش را در بیر گرفتیه بیود تیا بیوتی زریین در کنیار داشیت  ناگهیان            رنگ ترب ونگر

وروشید ودرون تابوت را آش ار کرد  سیر برییده اییرج در مییان تیابوت، فرییدون را در جیای        

وویش وشک کرد و او در یک نگاه از اسب به زیر افتاد  ایرانیان جامیه بیرش پیا  کردنید و     

داران ایران زمیین را رنیگ بیر ههیره نمانیده بیود  از شیدت        شیون و زاری فراوان سر دادند  نام

 هایی که سر دادند: اش هایی که در مرگ ایرج ریختندو فغان

 پراکنده بر تازی اسبا نش نیل   سیه کرده و روی پیل5تبیره 

 پر از وا  سر بر گرفتند راه   پیاده سپهبد پیاده سپاه

 ر آن راد مردکنان گوشت تن را ب  وروشیدن پهلوانان به درد 

سپاهیان داغدل و مصیبت زده و فریدون با ضجه و فریاد به جانب باغ و منزلگاه اییرج روانیه   

شدند  در روزی که قرار بود جشن بزرگداشیت پادشیاه را بیر پیا کننید و مجلی  بیزم و شیادی         

رفیت هیون بیر     تدار  ببینند  فریدون سر شهریار جوان را در آغوش گرفته بود و به هر سو می

تخت شاهی ایرج نگریست وآن را والی دید، هیون کسیی کیه عقیل و هیوش را ازدسیت داده       

 باشد  نعره بر کشید و آتش در باغ اف ند و آن جا را به آتش برکشید 

 گوید: نشیند و می پشوتن پ  از زومی شدن اساندیار به سوگ او می

 جهان جوی وازتخمه شهریار   همی گات زارای یل اساندیار

 ( 535-531: 5461 )سرامی،

 

 از تخت بزیر آمدن

ایرج بی گناه ترین پهلوانی است که در سراسر شاهنامه بتوان یافت، حتی از سیاوش و فیرود  

 و سهراب مللوم تر و شهید تر است  هر هند که داستانش به غم انگیزی داستان آن سه نیست 

، به نبرد وشیونت و زشیت   توان با سالح مهربانی و ووبی کند که می او به سادگی گمان می

تواند بود  با این ه پدرش او را از این آزمایش بیر حیذر    وویی رفت، نتیجه کار جز ش ست نمی

                                                           
 طبل 1
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های لیرزان پادشیاه    شود، زیرا دست تقدیر قوی تر از دست دارد، باز به سوی مرگ رانده می می

 ( 1و  1: 5413؛ رادمنش، 531: 5464پیر است )اسالمی ندوشن، 

 به وا  اندر آمد زتخت بلند   درید و رخ را ب ند برو جامه ب

 ( 55-551: 5410)مس وب، 

 

 ها جامه سیاه وتیره پوشیدن بعد از مرگ شخصیت

 بهرجای کرده ی ی انجمن   سراسرهمه کشورش مرد و زن

 نشسته به تیمار وگرم اندرون  همه دیده پرآب و دل پر زوون 

 وه درسوگ شاهنشسته باند  همه جامه کرده کبود و سیاه 

 همه زندگی مرگ پنداشتند   هه مایه هنین روزبگذاشتند

 همه شاه فرزانه ورای زن  سیه پوش گیتی همه مرد و زن 

 جهانی پرازناله و پروروش  نه آوای رود و نه آوای نوش 

 ( 506-50؛ نک شاهنامه: 13-43: 5410)حمیدیان، 

 

 آتش زدن باغ و سرای و زنّارخوین به کمر بستن

 همی ریخت اشک وهمی کند موی   ی سووت باغ وهمی وست رویهم

 ف ند آتش اندرسرای نشست،   میان را به زنار وونین ببست

 ( 33-31: 5414)برای اطالعات بیشترنک: نگهبان، 

ریزنید و ویروش    کند لشگریان در سوگ وی وا  برسیر میی   وقتی اس ندر کالبد تهی می

هیا نگونسیار    برنید و زیین   ننید و هیزار اسیب را دم میی    اف  بروی آورند و در سرای وی آتش می

پرا کنند و در دیبای زربایت   دهند و کافور را می نهند و س وباتن وی را با گالب شستشو می می

 دهند  قرار می

 زمژگان همی وون ریختند  همه وا  برسرهمی بیختند 

 هزاراسب را دم بریدندپست   زدندآتش اندرسرای نشست

 ( 506، 5151 ،5111)شاهنامه: 
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 کندن موی بدن

 غمنامه سهراب:

 به دندان همه گوشت بازو ب ند   همه وا  ره را بسربرف ند

 کئد موی گات وهمی وست می   بسر با ند آتش برخ وروی همی

 زگیتی همه وونش افسرده گشت   بیاتادبخا  وهون مرده گشت

 سرش پرزوا  و پراز آب روی   همی ریخت وون و همی کند موی

 ( 513: 5410عار و انوری، )ش

 

 مقایسه سوگ در شاهنامه با سوگ در ایالت دوگانه

وبر از مرگ دادن درقوم بختیاری و )قوم لر کوهک( کاری ب  دشوار است  آن گیاه کیه   

یابد، برایش بسییار سیخت اسیت     کشد آن ک  که اطالر می کسی به سوی پروردگارش پر می

شیتافت و   ته نه هندان دور اگر بزرگی بیه دییار بیاقی میی    که به نزدی ان او وبر برساند  در گذش

کییرد، بییه پییاب گرامیداشییت او مراسییمی سییخت بییزرگ بییرایش   روح از زنییدان تیین آزاد مییی

گرفتند  زنان در این مراسم نقش اول را دارند  زیرا که احساسات وود را با نهایت توانی کیه   می

یل مهری که وجود داشت باعی  ع ی    ساوتند و وابستگی شدید روح به دل داشتند آش ار می

شد، به همان شیوه سوگ در شیاهنامه  هنگیامی کیه     های شدید و به وود آزار رساندن می العمل

توانسیت   شید دیگیر کسیی نمیی     گرفتنید  وواقعییت آشی ار میی     افراد نزدیک در جمعی قرار می

رت صدای فرییاد  نزدی ان را کنترل کند  حال بسنجیم که فوت شده جوان نیز باشد  در این صو

رسیانند تیا    ها این گونه وبر یافته و سریع ویود را میی   رود  همسایه های زنان به آسمان می و جی 

کمک حال باشند که البته این حالت بیشتر در قدیم و یا شاید تا ده سال پییش بسییار بیارز بیوده     

بیر صیورت ویود    گیرند کیه   است  مادر فوت شده را همه در دایره وود گرفته و دستانش را می

پیچیید و میوی    نزند و وراش ندهد و موی وود ن ند  گاه بر مثال تهمینه که موی بر انگشت می

کننید  کیه البتیه اکنیون ایین عمیل زجیرآور در         کنید، میوی ویود را پیچییده و از ریشیه میی       می

هیای غیم انگییز بیه شییوه تهمینیه        افتید  مرثییه سیرایی و شیعر     های دورونزدیک اتااق میی  روستا

کرد  وواهر فیوت شیده میوی     کنند شرور به زدن وود می ووانند  اما همین که او را رها می می
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ها وشک شده و هشیمانش بیی فیروغ اسیت  گیویی روح از هشیمانش        سرکنده و هشمه هشم

برون جسته و او را بیه عیالمی دیگیر بیرده  کودکیان وییره و وحشیت زده و بیرای فیرار از ایین           

دهنید    ای هم نزدی ان را پند و نصیحت می کنند  عده م بازی میتصاویر دلخراش وود را سرگر

ها بود  هیر کی  کیه     های شاهنامه پند و نصیحت دادن از مهم ترین کار همانگونه که در سوگ

کشیید  صیورت ویود     شود برای همدلی باید یا به صورت وود بزند و یا جیی  میی   تازه وارد می

هی کند  یک بیت شعر مادر و یک بیت شیعر تیازه   وراش دهد و صاحب مراسم باید او را همرا

کننید  نزدی یان میو و ییا گیسیوی ویود را        وواند و اینگونه ی دیگر را همراهی می هم وارد می

جهد  وویشیان بیه قصید کشیتن      کشند  لباب را ها  داده و وون از صورت آنها بیرون می می

گذارنید  انگشیتر ییا     کنار ویود میی  کشند و این ه اشیا و وسایل فوت شده را در  گاه وود را می

کشید را هنگام ویواب بیر    ای که فوت شده موقع وواب بر وود می لباب و یا حتی پتو یا ملحاه

کشند تا وود را آرام کنند  نخوردن آب و غذا همانگونه که رودابه در غم رسیتم   روی وود می

زور در دهیان آنیان    کرد در بین افراد نزدیک سیوگوار راییج اسیت  بیه طیوری کیه غیذا را بیه        

 نهند  می

های سیخت سیوگ    گاهی روبه رو شدن اقوام با هم و غم وود را نشان دادن ی ی از قسمت

در اقوام مذکور است  جمعیت زیاد در این مراسم نیز گاه قابل کنترل نیست و هیر رفیت و آمید    

سیت  در ایین   پذیرایی واو وود را دارد  تا ههل روز رفت و آمد به وانه سوگوار در جریان ا

رونید و بیه شیدت بیه زاری و      ههل روز هر هاته روز پنج شنبه همه بر سر وا  عزیز ویود میی  

کننید  ایین آداب در روسیتاها بیشیتر      های بسیار غم انگییز پخیش میی    پردازند  نوحه وودزنی می

توانید ایین لبیاب را زود     است  رسم پوشیدن لباب سیاه بر همه واجب اسیت و هییی کی  نمیی    

ز تن وارج کند  گاه مادران متوفای جوان ونیز زنان جوان شوهر مرده جامیه سییاه بیرتن    هنگام ا

آوردنید    دارند، ولی گاه به واطر فرزندان جوان ویود از تین در میی    راتا پایان عمر برتن نگه می

آینید و لبیاب را بیه     ها میی  آن هم با واسره بعضی از اقوام که با وریدن لباب رنگی به دیدن آن

 siyah-wer��roon"سییه ورد ارون   "دارنید ایین رسیم را    دهند  سیه از تن بر می ران میسوگوا

شود و به این ترتیب  برد نیز بعد از این کار سوگوار می نامند  گاهی کسی که این لباب را می می

دهند  گیاهی اوقیات مشیاهده     دهد و دیگران آن را انجام می دیگر هیچوقت این کار رانجام نمی
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شید    بدلیل وابستگی شدید عاطای والیدین )بخصیوو میادر( بیه فرزنیدش، فیوت میی       شود  می

همانگونه که تهمینه، مادر سهراب و کتایون، مادر اساندیار نیز بعد از فرزند به دیار باقی شتافتند 

تیاریخی و کهنگیی،     هیای  کوشش شده اسیت تیا ریشیه    جستاردر این (  34-31: 5411)سرّامی، 

که این آیین، بازمانیده   نماییمیک بررسی روشن  ، بر پایهوام بختیاری و لردر اقآیین سوگواری 

است که نه تنها دردو قوم موردمرالعه، بل ه کم و بیش در اغلب نقیاب اییران وجیود    نیاکان مان 

 داشته و دارد 

 

 pal-boridan گیسوان در اندوه یار نبرید

گیسیو  »، بین این اقوامل سوگواری در ش   انگیزترین و نیز زیباترین شاید بتوان گات که غم

)هنانچیه میرد    گذشته مادر دوتران، وواهران و زنان فرد درمرده، در سوگ   است  زنان «بریدن

ند، و ییا این یه   ریز جان او می برند و بر پی ر بی گیسوان وود را می  در سوگ وی باشد و نه زن(

آویزند  هنیری راولینسیون مشیاهده     می متوفیقبر   سنگ به یا kotal-karde «کتل کرده» به اسب

ی یی از ویوانین   "داده اسیت:    زنان لر در یک گورسیتان هنیین شیرح    وود را از گیسوان بریده

نیامزد شیده بیود و زمیانی کیه بیرای برگیزاری         [ ]کدویدایان  ها پشت وه با دوتر ی ی از توشمال

برسید،    وگیاه عیروب  آمید، در بیین راه میرید شید و پییش از این یه بیه ارد        مراسم عروسی می

احدات نمیود و بیه نشیانه انیدوه گیسیوان ویود را         درگذشت  دوشیزه این بنای یادبود را برایش

های زنان آراسته شده بیود و   از طره  برید و آنها را در اطراف این ستون آویزان کرد  تمام ستون

ویشیاوندان  کنید و   من دریافتم که در بین ایالت لیر رسیم ایین اسیت کیه هرگیاه رویسیی فیوت        

  اش آوییزان  برند و به صیورت تیاجی از گیل بافتیه و بیر مقبیره       نزدیک به او گیسوان وود را می

 ( 415: 5415، دوبد و بارون؛ 61، 11: 5464 راولینسون  )"کنند می

 

 kuse-andoohکوس اندوه: 

شیود  درگذشیته    توشیمال و دهیل نواوتیه میی     �sorn "سرنا" هنگام تشییع جنازه مرده باساز

وانه شیخص متیوفی نواوتیه     افزون بر تشییع جنازه در روزهای برپایی سوگواری این آهنگ در

مقدسی، به برپایی ایین آییین در قیرون    « احسن التقاسیم» اشپولر با استناد به کتابشده است   می
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تشییع جنیازه از سیوی بسیتگان و دوسیتان بیه      "نویسد:  اسالمی در ایران اشاره کرده، می  نخستین

ترتیب بود که در ووزستان گروه تشییع کنندگان در دو طرف تابوت، ولی در فارب مردها   این

با تشییع کننیدگان طبیل و    در هر حال  در حرکت بودند  تابوت و زنها در پی تابوت  در پیشاپیش

البته دربین لرهیای لرسیتان نییز میردان در جلیو و زنیان در        (133 :5463 اشپولر،) "نی همراه بود

 کنند )مشاهدات میدانی پژوهشگران(  ابوت حرکت میعقب ت

 

 های سوگوار خیمه
رایج بود، ایین اسیت کیه بیه       لرستانووزستان و پیش در  آیین کهن دیگری که تا هند دهه

ی یی از بزرگیان     ی ی از کسان ویانواده ییا وویشیان ویود و ییا میرگ        هنگام آگاهی از مرگ

انداوتند و با ایین   ا کشیدن ستون از زیر آنها بر زمین میوود را ب طایاه، سیاه هادرهای برپا شده

بیچیاره    اش آنان نیز ویران گشته و طایاه وانه شخص  دادند که با مرگ آن کار نمادین نشان می

  پیشینه دارد  اند  این آیین نمادین در فرهنگ ایرانی شده
 

 pors-porseپرس )پرسه(

  شیود  ایین واژه، همیان اسیت کیه      ییده میی  نام «porsپیرب » ی ی دیگر ازاین مراسیم سیوگ  

مضیارر اسیت     گویند و بن می «پرسه» امروزه آن راو حتی مسمانان استان کرمان  زرتشتیان ایران

تیوان   دلجویی کردن  براستی که هنوز هیم میی   سوگوار(  )از حال از پرسیدن  پرب و جو کردن

هیای زاگیرب،    کیه در، در دره مقدب مشاهده کیرد: آنگیاه    ش وه سوگ نیاکان را در این پهنه

آغازد و پژوا   آیین دیرینه سال پدرانش، در سوگ فرزند، گریه و مویه می  مادری کهنسال به

)حسنوند و طهماسیبی،    گرید نیز با او در سوگ می «زاگرب» گویی  نماید که اش هنان می مویه

5430 :511 ) 

 

 kel-zadanرسم کل زدن

شیتابد، زنیان    وقتی جوانی قبل از ازدواج به دیار باقی میدربین لرهای لرستان رسم است که 

کننید کیه معمیوال هنگیام      هنگام تشیع جنازه وی با زبان وحنجره صیدایی را از گلیو ویارج میی    
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گوینید   میی  kelu-lul lulدهند  در فارسی بیه آن کلولولیو    شادی بویژه درمراسم عروسی سر می

 )مشاهدات میدانی پژوهشگران( 

 

 gggrew :گاگریو رسم

معنی گاهی و گریو به معنی گریه کردن ساوته شده و سیرهم بیه   ه گاگریو از دو بخشِ گا ب

معنییِ گریسیتن   ه معنی گوی و گایتن و گررییو را بی   ه معنای گاهی گریه کردن است  اگر گا را ب

گرینید    گوینید و میی   معنی گاتن و گریستن است  یعنی مراسمی که در آن میی  بدانیم، سرهم به

در مراسیمِ   گیرنید  ایین اشیعار عمیدتاً     اشعار بختیاری جای میی  ها شعر هستند و در دسته وگاگرری

شیود امیا امیروزه بیا گسیترش و دگرگیونی        ها و بیشتر توسطر زنان ووانده میی  عزاداری بختیاری

بیه ووانیدنِ گیاگریو     یوضعیتر اجتماعی و ساوت مساجد و ام اناتر صوتی، میردان نییز گیاه   

شی لِ  ه با توجه به وصوصیاتر فردر در گذشته و توسط زنان ب ها معموالً گریوآورند  گا روی می

ای متناسب بیا وضیعیتر    با تغییرِ نام و کلمات، شعر را بگونه شوند و معموالً البداهه ووانده می فی

ووانند  مضمونِ این ابییات شیرحِ ویوبی، مرهیر، میهمیان نیوازی، سیوارکاری، تییر          درگذشته می

و رشادتر شخِص درگذشته اسیت  همچنیین زنیاِن در گذشیته نییز بیه صیااتر         اندازی، شجاعت

)حسینوند و  ند دشی  پاکدامنی، مهمان نواری، تالش در وانه و مضامینی از این دست سیتوده میی  

 ( 511-511: 5430طهماسبی، 

 

 های سوگ آیینی در نزد اقوام بختیاری مقام

متعلیق بیه زنیان اسیت      muye "موییه "ها وآواهای غیم انگییز سیوگواری بیاعنوان      بیشترمقام

زننید  بیه    میی  muriانگیز به نوعی ازمویه به نام میوری   ومردان نیز به نوبه وود با زمزمه اشعار غم

انید   عبارت بهتر نوای مورو موییه بیا دو ویژگیی ویاو زنانیه و مردانیه ویود از هیم متمایزشیده         

 ( 101-104: 5413)ایزدپناه، 
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 بختیاریمویه  muyeمویه: 

ی و ت ییه حرفیی و   یاما در کشش موسیقیا ،این مویه از نلر هم صداوی زنان مانند ل ی است

کالمی و صوتی با هم تااوت دارند  در موییه لیری هیر زنیی کیه بییت غیم انگییزی در سیوگ          

« سیر میووه  »کننید و لیذا بییت آغیازین موییه را       دیگر زنان او را همراهی میی  ،عزیزی آغاز کند

muve ها در مرگ جوانان و ناکامان دارای ضیرب مشیخص و    ها و ندبه از نوحه نامند  بروی می

: 5430حسینوند و طهماسیبی،    ؛101: 5413)ایزدپناه، گات و شنید توصیای درباره متوفی است 

511-511)  

 

 mur: مور

 های مردانه اش مختص به مردان اسیت  زنیان معمیوالً    در واقع همان مویه است که با ویژگی

بیدون سیاز    مور در قانون ایلی مخصوو لحلات تنهاوی مردان بوده و معموالً  هندد مویه سر می

های شعر و سپ  ادامه نغمیه در تحرییری    است  در هر بیت مور نقره ایستاوی پایه برای بیان واژه

یابد  مضمون شعرهای ل ی  ادامه می ،گیرد بریده و ت راری که از گلو با دهان نیمه باز ش ل می

هیای موسییقی ایرانیی در     هیای روزگیار اسیت  در گوشیه     هیا و رنیج   از دردها و غممور ش ایت 

و در دسیتگاه  « آواز موییه »و در دستگاه سه گیاه گوشیه   « مویه»ای به نام  دستگاه ههارگاه گوشه

، 55، 4: 5413؛ انصاری، 104: 5413)ایزدپناه، وجود دارد   mure«موره»ای به نام  همایون گوشه

511 ) 

 

 kotalکتل شده(: کتل )اسب 

گذارند  پارهه یا هادر مشی ی   درحقیقت مادیان یا اسبی است که زین برآن می kotalکتل 

کنند که نماد مرکبی است که سیوار ویود را از دسیت داده اسیت       به نشانه عزا روی آن پهن می

تانگ )شمشیر(، دوربین، حمایل، و کیسه کمیر )قریار فشینگ( شیخص را بیرروی اسیب قیرار        

سپارند تا  ند و افسار او را به دست ی ی از جوانان و یا افراد میان سال نزدیک به متوفی میده می

به دور مافه گه از سمت هپ بچرود  بر پیشانی اسب یا مادیان یک پارهه یا دستمال سیاه و بیر  

کنند کیه بیر احساسیات و عواطیم میردم       گردن آن ههار و یا پنج ت ه پارهه رنگی آویزان می
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ر باشد  اگر اسب یا مادیان از آن وود شخص باشد، این حزن و اندوه بسیار بیشتر اسیت   اثرگذا

هون بانوای موسیقی آرام و سوگ سرود و گریه زنان )گیاگریو یاسیرو( و میردان )بنیگ بیوو(      

شود که گاهی بنا به روایت افراد حتی اسب ییا مادییان هیم     کند  آن قدر سوزنا  می همراه می

ای هیم   گویند  گاهی نیز آیینه   این اسب را اسب کتل شده یا به اوتصار کُتل میافتد به گریه می

منش،  ؛ وثوقی145-141: 5411؛ طبیبی، 563: 5411بندند  )قنبری و عدیوی،  به پیشانی اسب می

(  در دهه اول محرم بویژه روزهای تاسیوعا و عاشیورا بیرای عیزاداری و سیوگواری      533: 5430

گذارنید کیه بیه ایین      ووانی را با اسب به نمایش می قاب مختلم لرستان شبیهامام حسین )ر( در ن

 گویند )مشاهدات میدانی پژوهشگران(  کار هم کتل می

 

 m�fagaمعرفی مافه گه: 

دوجزیی است  از) مافه+گه(، مافه بایدکلمیه فارسیی   m�faga از نلر واژگانی کلمه مافه گه 

افته مدفن عربی باشد  گه مخام گیاه پسیوند م یان    باشد و بر اساب ظاهر شاید صورت تغییر ی

آنچه جای تردید دارد این است که هیی پی ری در مافه گه بیه ویا     "مدفن گاه"است  یعنی 

شود  اگر واژه ترکیبی از دفن عربی و گاه فارسی باشد  در عمر این مراسم ییا م یان    سپرده نمی

مادی دیگر از ش وه، هیبیت و علمیت میردم    نیز باید بیشتر تامل کرد  مافه گه هون شیرسنگی ن

ایل است  هر گاه جوانی یا کالنتر و بزرگ واندانی فوت کند، برای یادمان و یادگار وجیود او  

ای م عبی توپر اسیت کیه هیم     سازند  مافه گه دیواره در زادگاه و یا محل س ونتش، مافه گه می

گوید: مافه گیه سی ویی    ه گه میعرض اهمیت قبر است و یا حتی بیشتر  کیانی در وصوو ماف

شیده اسیت  در اصیل     بوده است که به صورت م عب یا مدور ازسرح زمین برجسته ساوته میی 

شود  به این معنیا کیه اگیر قبیر      مافه گه در یک م ان یادمانی است که قبر فرد نیست، ساوته می

 ( 564: 5411شود )قنبری و عدیوی،  شخص در قشالق باشد در ییالق این یادمان بنا می

 

 ze- �ap-to�m�l��ها  ساز چپ و تشمال

To�m�l       کنید    تشمال نوازنده ایل است که در مراسیم شیادی وشییون اییل را همراهیی میی

هیا نییز ویانوادگی در کنیار اییل       شیود کیه ویود تشیمال     عموماً این نوازندگی دو ناره انجام می
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( �karnدانند  یک نار سازیاکرنا ) کنند  در شادی و عزا وود را ملزم به هم اری می زندگی می

شیود  سیازهپ ییا موسییقی      گویند و دیگری دُهُل یا دهل کُو گاته میی  نوازد که میش ال می می

هیای تیاثر وتیالم انگییز      ها با همان ابزار وآالت بیا نغمیه   هپ نوای حزن انگیزی است که تشمال

رود  اثری که ایین موسییقی    مینوازند  هپی به این سبب که همین وسیله در عروسی نیز ب ار  می

گیذارد آن قیدر متنایذ اسیت کیه       غمنا  بر وجود افراد صاحب عزا، نزدی ان ویا حاضران میی 

هیا   شود  در مراسم سوگواری بختییاری  زنان وفریادهای مردان همراه می kelباناله وزاری و کل 

منیوا  فزنان به صورت گروهی و یا تیک ویوانی زنیی ویوش صیدا بیا موسییقی هیپ تشیمال ه         

گوینید  البتیه مرثییه در بییان      شوند که به این صورت حزن انگیز دُندال، دمدال یا گاگریو می می

نیز گاتیه   soruشود از این روبه آن سرو  نی ویی، شایستگی و لیاقت زن یا مرد متوفی سروده می

 ( 566 -561: 5411شود )قنبری و عدیوی،  می

 

 گیاه

تواند نمادر  گیاه را ریشه انسان بشمریم، پ  گیاه نیز میاگر  گیاه در سوگواری و واکسپاری 

ای از درویت مقیدب    انسان باشد  شاید به همین انگیزه هنگام واکسپاری مردان بختیاری، شاوه

)قنبیری و   آییین رواج داشیت   گذارند  درمیان بختیاریانِ گذشته نیز همیین  کُنار در کنار آنان می

 ( 566 -561: 5411عدیوی، 

 

 یرینتیجه گ

ای زمان وقور آن را  تواند لحله تواند از مرگ بگریزد و حتی نمی به باور شاهنامه کسی نمی

دانیم این همان باور است که کتاب آسمانی ما قیرآن بیر آن تاکیید     پ  و پیش کند  هنان ه می

ورزیده است  وسوگ در شاهنامه همه نبرد اهریمن باپیاکی اسیت  کشیته شیدن سییامک اولیین       

هیای   اش شاهنامه است  به عالوه قبول تقدیر و سرنوشت و اعتقاد بیه آن از ویژگیی  سوگ دلخر

شود  برپاییه آنچیه گاتیه شید نتیجیه       بارز پهلوانان شاهنامه است و در همه آنان آش ارا دیده می

گیریم که آیین ورسوم سوگواری در شاهنامه و مراسم آیینیی سیوگ در اییالت بختییاری و      می

ای زیییادی وجییود دارد از قبیییل: وییودزنی، بریییدن دم، وراشیییدن  هیی لرهییای کوهییک شییباهت
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های تاریخی پیشیین اسیت کیه     سروصورت توسط زنان این واقعیت موید زندگی مردم در دوره

هیای بیاقی    در شاهنامه فردوسی بدان اشاره شده است  لذا بررسیی و تربییق وتحلییل سیوگواری    

 خی، اجتماعی بروورداراست مانده و موجود در این روایات تاریخی توجیه تاری
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