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چکیده
شـیوۀ انجـام پژوهـش حاضـر که بـا هدف بررسـی وجوه اشـتراک بیـن سـوگآیینهای لری و
کـردی با سـنت سـوگواری در میانرودان انجام شـده ،توصیفی -تحلیلی بـوده و برای گردآوری
مطالب از تحقیقات میدانی و اسـتناد به منابع کهن اسـتفاده شـده اسـت .سـوگواری از آن دسـته
آیینهـای فرهنگـی میباشـد کـه مـرز نمیشناسـند و در طـول تاریـخ در بیـن اقـوام مختلـف،
مشـترک بـوده اسـت .ایـن سـنت از جملـه آیینهـای ماندنی اسـت که با گذشـت زمان نـه تنها
فرامـوش و منسـوخ نشـد ،بلکـه بر اعتبـار و جایـگاه آن افزوده گردیـد .به نظر میرسـد که این
سـنتهای سـوگواری جـزء کهنالگوهایی اسـت که ویژگی اصلـی آنها انتقال و تکراپذیریشـان
در بیـن اقـوام اسـت .اقـوام ایرانـی کرد و لر نیـز در طـول تاریخ همـواره پاسـبان و انتقالدهندۀ
خوبـی بـرای بسـیاری از آداب و رسـوم باسـتانی و مشـترک در بیـن ملـل مختلـف بودهاند که
یکـی از آنها سـنت سـوگواری اسـت .نتایج تحقیـق حاکی از آن اسـت که میان سـوگآیینهای
لـری و کـردی با سـنت سـوگواری در میـانرودان در مواردی همچـون :روی خراشـیدن ،گیس
بریـدن ،سـیاه پوشـیدن ،خـاک بر سـر ریختن ،مدت زمان سـوگواری و  ...تشـابه وجـود دارد.
واژگان کلیدی :سوگواری ،میانرودان ،قوم لر ،قوم کرد.

 . 1استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه (طرح مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق)
در ميـان اسـاطير اقوام مختلـف دنيا ،درونمايهها و تصاوير مشـترکي ديده ميشـود
کـه بـا وجـود فاصلـة زمانـي و مکاني بسـيار ،به يک شـکل تکـرار ميشـوند .اين
درونمايههـا و تصاويـر مشـترک را کـه حاصـل تجـارب جمعي نوع بشـر اسـت و
ريشـه در ناخودآگاه جمعي افـراد دارد ،کهنالگو مينامند (يونـگ90–89 :1379 ،؛
مورنـو .)6 :1386 ،در واقـع ناخـودآگاه قومـي ،قـرارگاه تجربيـات قومي اسـت که
در ذهـن افـراد و آحـاد آن قـوم وجـود دارد .از همين مخزن اسـت کـه تصويرهاي
آغازيـن ،سـنتها ،آداب و رسـوم و نمادهـا ريشـه و مايـه ميگيرند .افـراد و آحاد
يـک قـوم نمادهـاي يکديگـر را ميفهمنـد؛ زيـرا آن نمادهـا در ناخـودآگاه جمعی
آنهـا وجـود دارنـد .اگرچـه ممکـن اسـت بسـیاری از اسـاطیر و آداب و سـنن در
جزئیـات بـا هـم متفـاوت باشـند؛ ولـی ساختارشـان به هم شـبیه اسـت «و هرچند
توسـط گروههـا یـا افـرادی کـه هیچگونـه رابطـة مسـتقیم فرهنگـی بـا یکدیگـر
نداشـته ،آفریـده شـدهاند ،همگـی الگویـی جهانی و مشـابه دارند» (یونـگ:1387 ،
 .)162یکـی از ویژگیهـای اساسـی کهنالگـو تکرارپذیـری آن اسـت؛ بنابرایـن
ناخـودآگاه جمعـی ،ميـراث روانـي مشـترک نـوع بشـر را حفـظ و منتقـل ميکنـد
(همـو .)162:1377 ،از جملـه کهنالگوهـای مشـترک میـان اقـوام بـا خصوصیات
مذکور ،سـنت سـوگواری اسـت .سـوگواری برای قهرمان یا بـزرگان در میان اقوام
مختلـف جهـان همیشـه از جایگاهـی بـس رفیـع برخوردار بـوده و هسـت .مناطق
کـرد و لرنشـین نیـز بـا پیشـینهای چنـد هـزار سـاله ،سـابق های درخشـان در زمینۀ
پاسـداری از آداب و رسـوم باسـتانی در طـول تاریـخ دارنـد؛ به طوری کـه امروزه
بسـیاری از سـنتهای باسـتانی که سـنت سـوگواری نیز یکی از آنهاسـت به همان
سـبکی کـه در دنیـای باسـتان اجـرا میشـد در این مناطـق انجام میشـود .آن گونه
که از شـواهد پیداسـت ،میان سـوگآیینهای لری و کردی با سـنت سـوگواری در
میـانرودان شـباهتهای قابل تأملـی وجود دارد .جـدا از بحـث کهنالگوها ،اینکه
منشـأ و علـل ایـن تشـابهات چـه عواملـی اسـت را میتـوان در روابـط سیاسـی و
فرهنگـی میـان ایالمیان ،کاسـیان لرسـتان ،مادها و هخامنشـیان با تمـدن میانرودان
جسـتجو کـرد .واقعیـت این اسـت که میـانرودان همـواره در طول تاریخ بـا ایران
در پیونـد بـوده (مالـووان )3 :1376 ،و روابـط سیاسـی ،تجاری و فرهنگـی ایرانیان
در دورههـای مختلـف تاریخی سـبب انتقـال مؤلفههای فرهنگی بیـن این دو تمدن
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شـده اسـت؛ به عنـوان نمونـه ،هنر مفرغـکاری بابلیـان متأثـر از مفرغهای لرسـتان
میباشـد .راه باسـتانی کرمانشـاه بـه بغـداد نقش زیـاد و تعیینکنندهـای در این نقل
و انتقـاالت فرهنگـی و تمدنـی داشـته اسـت .ضمـن اینکـه کاسـیان لرسـتان چند
سـده بـر بابل حکومـت کردنـد (مجیـدزاده ،1376 ،ج  ) 253 - 83 :1که این مورد
میتوانـد عامـل انتقـال مؤلفههـای فرهنگـی بیـن دو تمدن بوده باشـد.
مطالعـه و بررسـی آیینهـای سـوگواری در میـان مـردم لر و کـرد و تطبیق آنها
با سـنت سـوگواری در میـانرودان ،نمونۀ روشـنی از این نقل و انتقـاالت فرهنگی
را بـه دسـت میدهـد .آداب سـوگواری در میـان اقـوام مذکور به گونهای شـگفت
قرینـۀ آیینهـای سـوگ در میـانرودان اسـت؛ چنانکـه در میـانرودان باسـتان بـه
نشـانۀ عـزا ،سـیاه میپوشـند ،خاک بر سـر میریزند و زنـان روی خـود را با ناخن
میخراشـند ،مـوی خـود را پریشـان میکننـد و گیـس میبرنـد ،در مناطـق کـرد و
لرنشـین نیز در مرگ عزیزانشـان سـیاه میپوشـند و خاک بر سـر میریزند و زنان
بـه طـرز تأثیرگـذاری روی خـود را میخراشـند و گیـس خـود را میبرنـد و بـه
دور دسـت خـود میپیچنـد؛ همچنیـن در هـر دو فرهنگ سـاز غمگیـن مینوازند و
نوحهسـرایی میکننـد.
وجـوه تشـابه زیـاد بیـن سـوگآیینهای لـری و کـردی بـا سـنت سـوگواری
در میـانرودان ،ضمـن اینکـه بیانگـر اشـتراکات فرهنگـی میان ملـل مختلف جهان
میباشـد؛ حاکـی از آن اسـت که بسـیاری از آداب و رسـوم ایرانی از پـس هزارهها
گذشـته و امـروزه در مناطقـی از ایـران بـه همـان سـبک برگـزار میشـود .در ایـن
جسـتار سـعی بـر آن اسـت تـا بـا اسـتناد بـه منابـع؛ بهویـژه الـواح بابلـی ،کتـاب
تـورات ،تاریـخ هـرودوت ،حماسـۀ گیلگمـش ،منابـع محلـی و مصاحبـه بـا افراد
سـالخورده بـه شـرح و بسـط مطالب مذکـور پرداخته شـود.
موقعیت جغرافیایی میانرودان
میـانرودان ،سـرزمینی در غـرب آسـیا در حـوزۀ رودهـای دجله و فرات اسـت که
قسـمت شـمالى آن بـه نـام الجزيـره عمدتـ ًا لميزرع میباشـد؛ امـا نيمـۀ جنوبى آن
بـه نام سـواد ،دشـتى حاصلخيز و آبرفتى اسـت .این منطقه ،به دلیـل برخورداری از
عوامـل کلـی به وجود آمـدن تمدن (آب ،خـاک حاصلخیز و موقعیـت جغرافیایی)
همـواره شـاهد رشـد و نمـو تمدنهـای بزرگـی بوده اسـت کـه در مجمـوع به نام
دورة بیستم ،شمارۀ  62و  63؛ بهار و تابستان 1398

فصلنامۀ علمي

نجمالدینگیالنی

77

تمدن میانرودان در تاریخ مشـهور میباشـد (دورانـت16 :1378 ،؛ مالووان:1376 ،
 .)3ایـن تمـدن بـه کثـرت و تنوع مشـهور بـوده و زبانهـا و فرهنگهـای متنوعی
داشـته اسـت .از جملـه تمدنهایـی که در میـانرودان به وجـود آمدنـد میتوان به
سـور ،بابـل و آشـور اشـاره کـرد (وولـی9 :1395 ،؛ دان .)18 :1381 ،ارجاع زیاد به
تـورات در ایـن مقالـه بـه این خاطر اسـت کـه ایـن کتـاب در بسـیاری از زمینهها
متأثـر از فرهنـگ سـومریان و بابلیـان باسـتان بوده اسـت .بـر اهل تحقیق پوشـیده
نیسـت کـه ادبیـات و فرهنگ سـومری تأثیـر عمیقی بـر ادبیات ،فرهنـگ و مذهب
عبـری نهـاد .بیـن آثـار سـومری و تـورات شـباهتهای زیـادی وجـود دارد که به
نظـر میرسـد ایـن آثـار از طریـق سـومریان به کنعانیـان رسـیده و به تبـع از آن در
تـورات بازتـاب یافتـه اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه میان بهشـت سـومریان و بهشـت
تـورات شـباهت زیـادی وجـود دارد .شـواهد نشـان میدهـد که بهشـت آسـمانی
تـورات (فـردوس خدایان) ریشـه و منشـأ سـومری دارد که بابلیان بعدهـا عقیده به
آن را از سـومریان گرفتنـد .بهشـت موعـود در تورات چنین توصیف شـده اسـت:
«باغـی اسـت در شـرق عدن کـه چهار رودخانـۀ جهـان از جمله دجلـه و فرات از
آنجـا سرچشـمه میگیرنـد» (کریمـر .)167 168- :1340 ،ایـن بـاغ در اصل همان
«دلمون» یا بهشـت سـومریان اسـت (همـان)؛ بنابرایـن بازتاب فرهنگ میـانرودان
در تـورات امـر غیرقابل تصوری نیسـت.
اهمیـت و ضـرورت ایـن تحقیـق در آن اسـت کـه سـوگواری بـرای شـخص
درگذشـته ،بخشـی از هویـت فرهنگـی ماسـت .راز مانـدگاری فرهنـگ و هویـت
یـک قـوم نیـز در ارج نهـادن بـه آن و تلاش در ترویج آن میباشـد .ضمـن اینکه
مطالعـات تطبیقـی راهـی بـرای شـناخت هویـت فرهنگی ملتهـا ،فصلی تـازه در
روابـط و تعاملات فرهنگـی ،ابـزاری بـرای تکامل فرهنگ انسـانی و آغـازی برای
حضـور سـودمندانه در صحنـۀ فرهنـگ جهانی و احتـرام به تعدد و تکثـر فرهنگی
بـه شـمار میآیـد (زینیونـد.)1 :1392 ،
پیشینۀ تحقیق
در رابطـه بـا سـوگآیینهای لـری و کـردی و تطبیـق آنهـا بـا سـنت سـوگواری
میـانرودان چنـدان تحقیق نشـده اسـت؛ با این وجـود در برخی منابـع مانند کتاب
«سیاوشـان» حصوری و «سـوگ سـیاوش» مسـکوب بـه صورت مختصـر به برخی
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از سـنتهای سـوگواری مـردم لـر و کـرد اشـاره شـده اسـت؛ همچنیـن گیالنی و
همـکاران ( )1396در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی تطبیقـی سـوگآیینهای لری و
کـردی بـا سـنت سـوگواری در شـاهنامه» بـه بررسـی وجوه تشـابه سـوگآیینهای
لـری و کـردی بـا سـنت سـوگواری در شـاهنامه پرداختهانـد کـه در ایـن مقالـه
تمرکـز نگارنـدگان بـر سـنتهای سـوگواری در شـاهنامه بـوده اسـت؛ علاوه بر
ایـن ،نجمالدیـن گیالنـی و آذرنـوش گیالنـی ( )1392در مقالۀ «سـوگ سـیاوش و
شـباهت آن بـه سـوگ آیینهـای محلی لری و کردی» به بررسـی وجوه تشـابه بین
سـوگ سـیاوش و سـوگ آیینهـای کـردی و لـری پرداختهانـد؛ بنابرایـن پژوهش
حاضـر از نـوآوری برخوردار اسـت.
در سـوگآیینهـای لـری و کـردی و سـنت سـوگواری در میانرودان ،هشـت
مـورد مشـابه وجـود دارد کـه در ذیـل به آنهـا پرداخته میشـود:
.1جامه چاک کردن
چنانکـه از شـواهد تاریخی پیداسـت ،سـنت جامه چـاک کـردن از هزارههای پیش
از میلاد وجـود داشـته اسـت؛ هماکنـون نیـز بـا گـذار از پـس هزارههـا در مناطق
کـرد و لرنشـین بـه همـان سـبک اجـرا میشـود .هرچنـد رسـم دریـدن جامـه بـه
مناسـبت عزا در ایران باسـتان وجود داشـته (ویدنگرن465 :1377 ،؛ ثعالبی:1368 ،
)51 50؛ ولـی نمیتـوان این سـنت را فقـط مختص ایرانیان دانسـت؛ چراکه جامهچاک کردن و رخت عزا پوشـیدن در حماسـۀ گیلگمش (کهنترین حماسـۀ بشـر)
نیـز وجـود دارد؛ آنجـا کـه گیلگمـش در عـزای رفتن «انکیـدو» همۀ بزرگان شـهر
را جمـع میکنـد و میگویـد« :همـۀ مـردم را بـه عـزای او وادار میکنم ،مـردم باید
جامـۀ سـوگواری بپوشـند ،پاره پـاره ،گرد گرفته ( »...اسـمیت و بورهـارت:1382 ،
 .)36ایـن مطلـب بیانگـر آن اسـت کـه ایـن سـنت در میـانرودان نیز رواج داشـته
اسـت .در الـواح بابلـی نیـز سـرنخی از لباس پـاره بر تن کـردن برای درگذشـتگان
وجـود دارد .در ایـن الـواح آمـده اسـت کـه وقتـی «اینانـا» 1میخواهـد بـه جهـان
زیریـن (جهـان مـردگان) برود بـه وزیر خـود میگوید:
«آنگاه که به جهان زیرین رسیدم،
 .1الهۀ عشق سومریان ،ملکۀ آسمان
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در خرابهها مراسم عزا برپا کن ...
به خاطر من پیراهنی چون بینوایان به تن کن» (کریمر.)189 :1340 ،
ایـن لوحنوشـته بـه وضـوح بیـان میکنـد کـه پیرهـن پـاره و منـدرس بینوایان
را بـر تـن کنـد کـه تـا حـدودی بیانگـر فلسـفۀ این سـنت اسـت .به نظر میرسـد
فلسـفۀ ایـن سـنت ایـن باشـد که بعـد از درگذشـت نزدیـکان احسـاس بدبختی و
بیچارگـی میکردنـد و لبـاس منـدرس میپوشـیدند .هـرگاه نیز که لبـاس کهنه گیر
نمیآمـد یـا بـه خاطر تعجیـل در نمایان کـردن بیچارگی خـود ،بالفاصله لباسـی که
بـر تـن داشـتند را پـاره میکردنـد .در کتـاب تـورات نیـز بارهـا بـه سـنت مذکور
اشـاره شـده اسـت؛ چنانکـه رئوبـن هنگامى كه سـر چـاه برمىگـردد و مىبيند كه
يوسـف در چـاه نيسـت جامه خـود را چـاك مىزنـد (پيدايـش .)37 :29 ،يعقوب
نیـز در عـزای یوسـف رخـت خـود را پـاره كرد و پلاس در بـر کرد (همـان:35 ،
 .)37مردخـاى نیـز هنـگام شـنيدن خبـر قتـل عـام ،يهوديان جامـة خـود را دريده،
پلاس بـا خاكسـتر در بر كرد (اسـتر .)4 :1 ،ايـوب هم به هنگام شـنيدن خبر مرگ
فرزندان ،جامۀ خود را دريده و سـر خود را تراشـيد (ايوب .)1 :20 ،در کتاب دوم
پادشـاهان نیـز از لبـاس چـاک کـردن حزقیا سـخن به میـان آمده اسـت (فصل :19
آیـۀ  .)1در کتـاب دوم تواریـخ ایـام هـم چنین آمده اسـت« :آنگاه عتلیـا لباس خود
را دریـده ،صـدا زد کـه خیانـت ،خیانـت!» (فصل  :23آیـۀ )14؛ همچنین نویسـندۀ
کتـاب «تواریـخ» از رواج ایـن سـنت در مصـر باسـتان خبـر داده اسـت (هرودت،
.)173 :1336
در ایـران باسـتان نیـز سـنت جامـه چـاک کـردن وجـود داشتهاسـت؛ چنانکـه
پارسـیان در بسـتر مـرگ کمبوجیـه تمـام جامههـای خـود را دریدنـد و نالههـای
بیپایـان سـر دادنـد (همـان .)151 :ایـن سـنت هنـوز هـم در مناطق لر و کردنشـین
مرسـوم اسـت؛ چنانکـه زنـان در ایـن مناطـق ،زمانـی کـه از درگذشـت اقـوام و
آشـنایان باخبـر میشـوند ،جامههـای خـود را چـاک میکننـد و نالههای سـوزناک
سـر میدهنـد (گیالنـی و همـکاران.)18 :1396 ،
.2روی خراشیدن
سـنت روی خراشـیدن کـه هنـوز هـم در مناطـق کـرد و لرنشـین بـرای مـرگ
عزیـزان اعمـال میشـود (تصویـر شـمارۀ  )1بـه ایـن شـکل اسـت :زنانـی کـه به
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شـخص درگذشـته نزدیکترنـد بـا ناخـن هـر دو دسـت ،صـورت ،پنجـه و بازوی
خـود را میخراشـند ،بـه طـوری کـه خون بـر گونـه و دستانشـان جاری میشـود
(درخشـنده132 :1373 ،؛ افشـار سیسـتانی .)424 :1373 ،این سـنت نیز سـابقهای
بسـیار طوالنـی دارد .چنانکه هـرودت ( )273 :1336نقل میکند« :سـکاها وقتی که
پادشـاه میمیـرد ،بعـد از مومیایـی کردن جسـد ،نعـش مومیایـی را بر ارابـهای قرار
داده آن را در میـان تمـام قبایـل مختلـف میگردانند .در این جریان هـر قبیلهای که
نعـش بـه آنها میرسـد ،هرکـدام تکهای از گوشـت خود را میکننـد و موهای خود
را میبرنـد و دو بـازوی خـود را میخراشـند و پیشـانی و بینی خود را میشـکافند».
ایـن عمـل را بنیاسـرائیل نیـز اجـرا میکردند و پیامبـران ،آنها را نهی از خراشـیدن
بـدن میکردنـد؛ چنانکـه در سـفر الويـان و تثنیـه زخمـى و مجروح كـردن بدن را
بـه عنـوان يك رسـم عزادارى بـراى همۀ بنىاسـرائيل تحريم کردند« :بـدن خود را
بـراى مـرده مجروح نسـازيد» (تـورات ،الويان ،فصل  :19آیۀ  )28و «شـما پسـران
یهـوه خـدای خـود هسـتید ،پـس بـرای مـردگان ،خویشـتن را مجـروح ننمایـد و
مابین چشـمان خـود را متراشـید» (تورات ،تثنیـه.)14 :1 ،
در شـاهنامه نیـز پهلوانـان وقتـی کـه تـن عزیـزی را غـرق در خـون میبیننـد،
بـرای تسـلی دل خویـش و برای همراهی با کشـته گوشـت روی و تـن خویش را
میکنـد (آبـادی باویـل)62 :1350 ،؛ چنانکـه کیومـرث وقتی از مرگ سـیامک آگاه
میشـود دسـت بـر سـر و روی خـود میکوبد و گوشـت صـورت و روی خویش
را میکنـد:
ز تیمــار گیتی بر او شـد سیــاه
چو آگه شد از مرگ فرزند شاه
زنان بر سر و موی و رخ را کنان
فــرود آمـد از تخت ویلهکنان
(فردوسی)36 :1385 ،

همچنیـن فرنگیـس وقتـی متوجـه میشـود که افراسـیاب قصد کشـتن سـیاوش را
دارد بـر روی خـود چنـگ میاندازد:
میـــان به زنـــار خـــونین ببست
فرنگیس بشنید و رخ را بخست
به خونین رنگ داده دو رخساره ماه
پیــاده بیــامد به نزدیک شــاه
(همان)125 :
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تصویر شمارۀ 1
.3خاک و گل بر سر ریختن
خـاک بـر سـر ریختـن نیـز از جملـه سـوگآیینهایی اسـت کـه قدمـت دیرینهای
دارد؛ بـه گونـهای کـه در تـورات بارهـا بـه آن اشـاره شـده اسـت (ایـوب2 :13 ،؛
یوشـع ،فصـل  ،7آیـۀ 6؛ ارمیـاء25 :34 ،؛ حزقیـال ،فصل  :27آیـۀ  .)30هنوز هم در
مناطـق کـرد و لرنشـین بـه این سـنت با این پیشـینه عمل میشـود (تصویر شـمارۀ
1 )2؛ بـه ایـن شـکل کـه «مقـداری از گل را مـردان بـر سـر و زنـان بـر سـربند یـا
شـانههای خـود میمالنـد و ایـن گل ،گاهـی اوقـات تـا هفتههـا در روی سـربند و
شـانههای آنهـا میمانـد» (درخشـنده.)132 :1373 ،
در کتاب یوشـع چنین آمده اسـت« :و یوشـع و مشـایخ اسـرائیل جامۀ خود را
چـاک زده ،پیـش تابـوت خداونـد تا شـام رو بـه زمیـن افتادند و خاک بر سـرهای
خود پاشـیدند (فصـل  :7آیۀ .)6
در کتـاب حزقیـال نیـز چنیـن آمـده اسـت« :بـه تلخـی فریـاد خواهنـد کرد و
خـاک بر سـرهای خود پاشـیده در خاکسـتر خواهنـد غلطید» (فصـل  :27آیۀ )30؛

 .1در مراسم عاشورای حسینی در لرستان ،ایالم و کرمانشاه میتوان این سنت را به وضوح دید.
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همچنیـن در کتـاب یرمیـاه هم آمده اسـت« :در آن روز کشـتگان خداونـد از کران
زمیـن تـا بکـران دیگـرش یافت شـد نـه نوحـه کرده شـده و نـه جمع آورده شـد
 ...ای راعیـان َعوِیـل فریـاد نماییـد و ای سـران گلـه بخاکسـتر بغلطیـد( »...کتـاب
مقـدس ،کتـاب یرمیـاه .)34 /25 ،هنـوز هـم آییـن در خاکسـتر غلطیـدن در مناطق
کـرد و لـر رایج اسـت.

تصویر شمارۀ 2

البتـه سـنت خـاک بـر سـر ریختـن در مصـر باسـتان نیـز رواج داشـته اسـت؛
«اکنـون کلمـهای چنـد دربـارۀ چگونگی عـزاداری و تشـییع جنازه در مصر سـخن
میگویـم .وقتـی مـردی نسـبت ًا محتـرم در خانـهای میمیرد تمـام زنان آن خانه سـر
و حتـی صـورت خـود را بـه گل آلـوده میکننـد» (هـرودت.)173 :1336 ،
 .4موی کندن یا گیس بریدن
یکـی دیگـر از آیینهـای دیرینـۀ سـوگواری در مناطـق لـر و کردنشـین ،گیـس
بریـدن اسـت .در شـاهنامۀ فردوسـی ،زنـان و مـردان بـرای پهلوانانی که در بسـتر
مـرگ بودنـد ،گیـس خـود را بـه نشـانۀ عـزا میبریدنـد (گیالنـی و همـکاران،
 )16 :1396و چنانکـه نقـل شـده اسـت «در عهـد باسـتان ،زمانـی کـه شـاهی یـا
شـخصیت برجسـتهای از دنیا میرفت ،موی سـر را به نشـانۀ عزاداری و همدردی
میتراشـیدند» (هـرودت.)487 :1336،
بـه نقـل از «ایلیـاد» نیـز «سـوگواران ،موهای خویـش را بریده و بر جسـد مرده
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میریختنـد» (هومـر .)682 :1373 ،حتـی در کتـاب جمهـور گـزارش شـده اسـت
کـه «وقتـی پاترو کلوس» ،دوسـت آشـیل میمیرد ،آشـیل گیسـوان خـود را میبرد
(افالطـون .)156 :1383 ،در تـورات نیـز بارهـا به این سـنت اشـاره شـده اسـت و
انبیـا کنـدن و تراشـیدن موی سـر را به عنوان یک رسـم و سـنت عـزاداری معرفی
کردهانـد (تـورات ،ایـوب2 :20 ،؛ اشـعیاء22 :12 ،؛ ارمیـاء 16 :6؛ عامـوس8 :10 ،؛
«صور» آمده
حزقیـال)7 :18 ،؛ بـه عنـوان نمونه در کتاب حزقیال در سـوگ ویرانـی ُ
اسـت« :خاک بر سـرهای خود پاشـیده در خاکسـتر خواهند غلطید و به سـبب تو
موهـای خـود را َکنـده ( »...فصل  :27آیـۀ  31و  .)32موارد مذکـور بیانگر دیرینگی
ایـن سـنت و رواج آن در بیـن ملل باسـتان اسـت کـه هماکنـون نیز در میـان اقوام
ایرانی رواج دارد.
.5مدت ایام سوگواری
هرچند ریشهیابی برگزاری مراسم عزا در روز سوم ،هفتم ،چهلم و سال دشوار است؛
ولی شاهدی در حماسۀ گیلگمش وجود دارد که میتوان بر اساس آن دلیل این سنت
را استنباط کرد« :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 او ظاهر میشوند،
او را دفن میکند» (اسمیت و بورهارت .)69 - 68 :1382 ،گیلگمش تا روز هفتم
به امید زنده شدن 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 افتاده بود تا کرم بر او افتاد ( »...همان .)82 :بر
این اساس به نظر میرسد که بشر در ابتدا به امید زنده شدن مرده یا عدم دل کندن
از او ،جسد را دفن نمیکرد و پس از گذشت سه تا هفت روز ،بخاطر فاسد شدن
الشه ،مجبور به دفن و ترک جسد میشد و این ایام جایگاه ویژهای داشت .دلیل
مراسم سالگرد نیز که واضح است .به هر حال ،در بین اقوام لر و کرد ،مراسم سوم،
هفتم ،چهلم و سالگرد با اندک تفاوتهایی مانند سایر مناطق ایران برگزار میشود
(بلوکباشی78 :1344 ،؛ ماسه ،1355 ،ج169 :1؛ افشار سیستانی.)427 :1373 ،
.6سیاه پوشیدن
سـیاه پوشـیدن نیز از جمله رسـوم کهن و مشـترک در اغلب سوگواریها و مجال 
س
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ترحیم اسـت؛ البته زردشـتیان به شـدت آن را منع کردهاند (شـهزادی129 :1380 ،؛
سـیادت .)268 :1374 ،از سیاهپوشـی در دوران باسـتان شـواهدی در دسـت است
(ثعالبـی )50 :1368 ،و ظاهـرا ً در غـرب و شـرق ایـران از دیرباز سـوگواران ،جامۀ
کبـود یا سـیاه در بـر میکردند (ابن بطوطـه 1400 ،ق197 :؛ مظاهـری.)81 :1378 ،
ایـن سـنت در مناطق کرد و لرنشـین نیز هماننـد دیگر نقاط ایـران از دیرباز تاکنون
رعایت شـده اسـت .سـیاه پوشـیدن ،چادر بسـتن ،سـیاه کردن گیوهها ،سـیاهپوش
کـردن اسـبان و سـیاه کـردن سـردر خانههـا 1از جملـه مـوارد سیاهپوشـی در این
مناطـق اسـت« .صاحبـان عـزا تا چهـل روز و در بعضی مـوارد تا یک سـال پس از
مرگ از دسـت رفته کام ً
ال سـیاهپوش میشـوند» (درخشـنده132 :1373 ،؛ گیالنی
و گیالنـی190 :1392 ،؛ مسـکوب)98 :1357 ،؛ ایـن سـنت در مشـرق زمیـن نیـز
پیشـینۀ دور و درازی دارد (ابنبطوطـه 1400 ،ق)197 :؛ بـه طـوری کـه در تـورات
به کرات به سـیاه پوشـیدن برای درگذشـتگان اشـاره شـده است (اسـتر4 :1 ،؛ دوم
پادشـاهان ،فصـل :19آیـۀ 1؛ دوم سـموئیل3 :31 ،؛ مزامیـر30 :12 ،؛ حزقیـال:16 ،
 .)26در کتـاب مزامیـر چنیـن آمده اسـت« :ای خداونـد مرا بشـنو و مرحمت بفرما
 ...پلاس مـرا کنده مرا بشـادمانی ملبـس کـردی ( »...مزامیر :30آیـۀ  .)12در کتاب
حزقیال هم از پالس بسـتن یا همان سـیاه پوشـیدن سـخن رفته اسـت (فصل :27
آیۀ .)32
 .7نوحهسرایی
در بیـن اقـوام لـر و کرد سـنت اسـت که بعـد از مرگ عزیزانشـان مویـه میکنند و
زنـان و مـردان ،اشـعاری متناسـب با شـخصیت متوفی میسـرایند کـه مضمون این
اشـعار سـتایش درگذشـته ،هماننـد دانسـتن او بـا پهلوانـان ،توصیف قـد و قامت،
سـیما ،مردانگـی ،شـجاعت در جنـگ ،اسـب و اسـب تاختـن ،تیراندازی ،شـکار،
قطار و سـایر تواناییهای اوسـت( 2خسـروی337 :1372 ،؛ افشار سیستانی:1373 ،
 .1مصاحبه با آقایان توشـمال اسـکندر اژدهایی  120سـاله از ملکشـاهی ،الماس جمشـیدی  65سـاله از شهرسـتان
شـیروان چـرداول ،ولـی عباسـی  66سـاله از ایلام ،کدخـدا سـوخته حقنژاد  80سـاله از روسـتای تخـت خان از
توابـع دهلران و حسـین زنگنه  80سـاله از کرمانشـاه.
 .2مصاحبـه بـا آقایـان جعفـر فیلـی  54سـاله ،شـاهوردی گیالنی  71سـاله ،مرادخـان زینیوند  75سـاله ،جوزعلی
سـیفی  78سـاله و کاکعلی نورملکی  55سـاله از دره-شـهر.
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425؛ گیالنـی و گیالنـی .)200 :1392 ،ایـن سـنت نیز از جمله آیینهایی اسـت که
در بیـن اقـوام مشـترک بـوده؛ چنانکـه در کتـاب «تاریخ بخـارا» از مویهسـرایی در
بخـارا و گریسـتن مغانه سـخن بـه میان آمده اسـت (نرشـخی .)78 :1351 ،سـنت
مذکـور در میـانرودان نیـز سـابقه داشـته اسـت؛ چنانکـه در الـواح بابلی آمـده :در
دلمـون (بهشـت) کسـی کـه از رودخانه مرگ گذشـت «لب به سـخن نمیگشـاید
و کاهنـان نوحهسـرا گـرد وی نمیگردنـد و خواننـده ،نوحـه نمیخوانـد و در کنار
شـهر سـوگواری نمیکند» (کریمـر.)170 :1340 ،
در کتـاب مقـدس در سـوگ ویرانـی «صـور» آمـده اسـت« :و از برایـت بتلخی
جـان و نوحـة تلـخ گریه خواهند نمود و حیـن نوحهگری از برایـت مراثی خواهند
خوانـد» (حزقیـال ،فصـل  ،27آیـۀ  32و  .)33این نوحهها بیشـتر در وصف آبادانی
گذشـتۀ صور و سـخاوتمندی این شـهر بوده اسـت (همان) .در کتـاب یرمیاه (/25
 )34نیـز چنیـن آمـده اسـت« :در آن روز کشـتگان خداونـد از کران زمیـن تا بکران
دیگـرش یافـت شـد نـه نوحـه کـرده شـده و نـه جمـع آورده شـد  .»...در کتـاب
ارمیـاه هـم چنین بیان شـده اسـت« :از بـرای مرده گریـه منماییـد و از برایش نوحه
نکنیـد ( »...فصـل  :22آیـۀ  .)11ایـن مـورد بیانگـر رواج نوحهسـرایی در بیـن قوم
یهـود میباشـد کـه کتـاب مقـدس آن را منـع کـرده اسـت .در کتاب یوشـع هم از
نوحهسـرایی او در پیشـگاه خداونـد یاد شـده اسـت (فصل  :7آیـۀ  8 ،7و.)9
.8ساز چمری یا چپی
یکـی دیگـر از آیینهـای سـوگواری در بین اقـوام لر و کـرد ،نواختن سـاز چمری
( )ĉhamariیـا چپـی ( )ĉapiاسـت (تصویـر شـمارۀ  )3کـه در بیـن اقـوام جهـان
مشـترک بـوده و قدمتـی طوالنـی دارد .در الواح بابلی ،شـاهدی از رواج این سـنت
در میـانرودان وجـود دارد؛ چنانکـه وقتـی اینانـا میخواهد به جهان مردگان سـفر
کنـد بـه وزیر خـود «ننشـبار» میگوید:
«آنگاه که به جهان زیرین رسیدم،
در خرابهها مراسم عزاداری برپا کن،
طبلها را در انجمن معبد به صدا درآر،
در خانۀ خدایان بهر من سرگردان شو ( »...کریمر.)189 :1340 ،
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وزیر او نیز وصیت او را به جا میآورد:
«در خرابهها (چنانکه رسم است) بر او تلخ گریست،
و در انجمن معبد ،طبل نواخت،
و چون بینوایان به خاطر او خرقه بر تن کرد» (همان.)194 :
و چنانکـه پیداسـت ،ایـن طبـل ،طبـل شـادی نبوده اسـت؛ بلکه نـوای غمگینی
بـوده کـه بـرای درگذشـتگان مینواختنـد .ایـن سـنت در بین دیگـر ملل باسـتانی
نیـز رواج داشـته اسـت .در کتـاب «تواریـخ» از آهنـگ غمانگیـزی کـه مصریـان
بـه مناسـبت جوانمرگـیِ یگانـه فرزنـد پادشـاه مصـر اجرا کردند ،یاد شـده اسـت:
«مصریـان ایـن آواز غمانگیـز را بیـاد او خواندنـد» (هـرودت .)170 :1336 ،سـاز
چمـری در فرهنـگ مـردم لر و کرد در مراسـم عزاداری حسـینی یا در حین تشـییع
جنـازه؛ بویـژه تشـیع جنـازۀ جوانـان نـاکام نواختـه میشـود کـه بسـیار غمانگیـز
اسـت و همزمـان بـا آن زنـان شـیونکنان ،ویلهکنـان و اشـکریزان ،روی خـود را
میخراشـند (گیالنـی و همـکاران16 :1396 ،؛ حصـوری.)111 - 110 :1378 ،

تصویر شمارۀ 3

نتیجهگیری
بسـیاری از آداب و رسـوم بـه دلیـل وجـود روابط فرهنگـی ملل در طـول تاریخ یا
بـه ایـن دلیل کـه به عنـوان کهنالگـو در ناخـودآگاه جمعی وجـود دارنـد ،در بین
اقـوام و ملـل مختلـف جهان مشـترک هسـتند و خاصیـت اصلی آنهـا تکرارپذیری
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آنهاسـت .سـوگواری برای درگذشـتگان از این دسـته کهنالگوها و رسـوم مشترک
در بیـن ملـل اسـت کـه در بیـن اقوامـی ماننـد کـرد و لـر به همـان طریقـی که در
گذشـتههای دور در بیـن ملل رواج داشـته اسـت ،امـروزه برگزار میشـود .آداب و
رسـوم باسـتانی رایـج در بیـن این اقـوام ،از گـذار برخی از سـنتهای باسـتانی به
دنیـای معاصـر حکایـت دارد .چنانکـه ذکـر شـد ،آیینهای سـوگ مردم لـر و کرد
بـا سـوگواری در میـانرودان شـباهتهای فراوانـی دارد؛ از جملـه این شـباهتها
میتـوان بـه نحـوۀ عـزاداري ،مویـه کـردن ،خـاک بـر سـر ریختـن ،گیـس بریدن،
جامـه چـاک کردن ،روی خراشـیدن ،سـاز غمگین نواختن ،سـیاه پوشـیدن و مدت
ایـام سـوگواری اشـاره کـرد .وجـود ایـن وجـوه تشـابه ،همـه و همـه يـادآور اين
موضوع اسـت كه بسـیاری از آداب و سـنن در بین اقوام مختلف مشـترک هسـتند.
هنـوز هـم در بخشهايـي از سـرزمين مـا با پایبنـدی به این رسـوم که سـوگواری
نیـز يكـي از آنهاسـت ،ارتبـاط عميقي با گذشـتههاي دور و باسـتاني وجـود دارد.
منابع و مآخذ
	-آبـادی باویـل ،محمد؛ ( ،)1350آیینها در شـاهنامه فردوسـی ،تهـران :کمیته
استادان.
	-ابـن بطوطـه ،محمـد بـن عبـد اهلل 1400( ،ق ،).رحلـة ابـن بطوطه المسـماه
تحفـه النظـار فـي غرائـب االمصـار و عجائب األسـفار ،بیـروت :بـی نا.
	-افشـار سیسـتانی ،ایـرج؛ ( ،)1373ایلام و تمـدن دیرینـۀ آن ،تهـران :وزارت
فرهنـگ و ارشـاد.
	-افالطون؛ ( ،)1383جمهور ،ترجمۀ فؤاد روحانی ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-بلوکباشـی ،علـی؛ ( ،)1344آییـن بـه خاک سـپردن مـرده و سـوگواری آن،
تهـران :پیـام نوین.
 -تـورات ،عهـد جديـد و عهـد قديم (كتـاب مقـدس)( ،بي تـا) ،بـه همتانجمـن پخـش كتب مقدسـه :تهـران :بـی نا.
	-ثعالبـی ،ابومنصـور عبدالملـک؛ ( ،)1368تاریـخ ثعالبـی ،ترجمـۀ زتنبـرگ،
تهـران :نقره.
	-حصوری ،علی؛ ( ،)1378سیاوشان ،تهران :چشمه.
	-خسروی ،عبدالعلی؛ ( ،)1372تاریخ و فرهنگ بختیاری ،ج  ،2اصفهان :حجت.
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	-دان ،ناردو؛ ( ،)1381امپراتوری آشور ،ترجمۀ مهدی حقیقت ،تهران :ققنوس.
	-درخشنده ،صیدمحمد ،)1373( ،عروس زاگرس (ایالم) ،ايالم :مؤلف.
	-دورانت ،ويل؛ ( ،)1378تاريخ تمدن ،ترجمۀ احمد آرام ،پاشـایي و اميرحسـين
آريانپور ،تهران :سـازمان انتشـارات و آموزش انقالب اسالمي.
	-زینیوند ،تورج؛ (« ،)1392ادبیات تطبیقی و مقولة فرهنگ» ،کاوشنامة ادبیات
تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی -فارسی) ،سال سوم ،شمارة  ،12زمستان16-1 ،
	-سیادت ،موسى؛ ( ،)1374تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان ،تهران :سهند.
	-شـهزادی ،رسـتم؛ ( ،)1380مجموعـۀ سـخنرانیها ،بـه کوشـش مهرانگیـز
شـهزادی ،تهـران :بـی نـا.
	-فردوسـی ،ابولقاسـم؛ ( ،)1385شـاهنامه فردوسـی ،بر اساس نسـخۀ ژول مل،
به کوشـش عبـداهلل اکبریانراد ،تهـران :الهام.
	-کریمر ،سـاموئل؛ ( ،)1340الواح سـومری ،ترجمۀ داود رسـایی ،تهران :شرکت
سهامی.
	-گیالنـی ،نجمالدیـن و آذرنوش گیالنی؛ (« ،)1392سـوگ سـیاوش و شـباهت
آن بـه سـوگ آیینهـای محلـی لـری و کـردی» ،ادبیـات و زبانهـای محلـی
ایـران زمین ،سـال سـوم ،شـمارۀ .203-182 ،5
  ،___________-مرتضـی اکبـری و سـیاوش یـاری؛ (« ،)1396بررسـیتطبیقـی سـوگآیینهای لـری و کـردی بـا سـنت سـوگواری در شـاهنامه»،
ادبیـات تطبیقـی ،دورۀ  ،9شـمارۀ .17
	-ماسـه ،هانـری؛ ( ،)1355معتقـدات و آداب ایرانـی ،ج  ،1ترجمـۀ مهـدی
روشـنضمیر ،تهـران :انجمـن فرهنـگ ايـران باسـتان.
	-مالـووان ،م.ا.ل.؛ ( ،)1376بینالنهریـن و ایران باسـتان ،ترجمۀ رضا مسـتوفی،
تهران :دانشـگاه تهران.
	-مجیـدزاده ،یوسـف؛ ( ،)1376تاریـخ و تمدن بینالنهریـن ،ج  ،1تهران :مرکز
نشر دانشگاهی.
	-مسکوب ،شاهرخ؛ ( ،)1357سوگ سیاوش ،تهران :خوارزمی.
	-مظاهـری ،علی؛ ( ،)1378زندگی مسـلمانان در قرون وسـطا ،ترجمۀ مرتضى
راوندی ،تهران :سـپهر.
	-اسـمیت ،جـورج و یاکوب بورهـارت؛ ( ،)1382افسـانۀ گیلگمش :کهنترین
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حماسـۀ بشـری ،ترجمۀ داوود منشـیزاده ،تهران :اختران.
	-مورنـو ،آنتونیـو؛ ( ،)1386یونـگ ،خدایان و انسـان مدرن ،ترجمـة داریوش
مهرجویـی ،تهـران :مرکز.
	-نرشـخی ،ابوبکـر؛ ( ،)1351تاریـخ بخـارا ،ترجمـۀ ابونصـر احمـد ،تصحیـح
مـدرس رضـوی ،تهـران :کتابفروشـی سـنایی.
	-وولـی ،لئونـارد؛ ( ،)1395آغـاز و فرجـام سـومریان ،ترجمـۀ همایـون
صنعتـیزاده ،تهران:گسـتره.
	-ویدنگـرن ،گئـو؛ ( ،)1377دینهـای ایـران ،ترجمـۀ منوچهر فرهنـگ ،تهران:
آگاهـان ایده.
	-هرودت؛ ( ،)1336تواریخ ،ترجمه ع .وحید مازندرانی ،تهران :چاپخانۀ آشنا.
	-هومر؛ ( ،)1373ایلیاد ،ترجمۀ سعید نفیسی ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-یونـگ ،کارل گوسـتاو؛ ( ،)1377روانشناسـی ضمیـر ناخـودآگاه ،ترجمـة
احمدعلـی امیـری ،تهـران :علمـی و فرهنگـی.
 ___________-؛ ( ،)1379روح و زندگی ،ترجمة لطیف صدقیانی ،تهران :جامی. ___________-؛ ( ،)1387انسـان و سـمبلهایش ،ترجمة محمود سـلطانیه،تهـران :دیبا.
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