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  چكيده
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 فرهنگـي  تنـوع  ،هخامنشـيان  امپراتـوري  فرهنگي، تاريخي و اساطيري اقوام است. وسعت
گـردد.   ه؛ كه اشتراكاتي در بـين آنهـا مشـاهده مـي    داشت هاي تابعه سرزمين در را اي گسترده
 بـوده كـه در برخـي از منـاطق آن،     هخامنشـيان  مهـم  هـاي  ايالـت  از يكـي  صـغير   آسـياي 

  هايي با مضامين و نقوش سوگواري مشاهده شده است. تومولوس
فرهنگي در سوگ برخي  ـ هاي اين محوطه، يادآور رفتارهاي آييني هاي نقاشي صحنه
 مراسم درامروزه  ديگر سوي از هاي پهلواني و اساطيري ايراني در شاهنامه است. شخصيت

شود كه به نحوي  برگزار مي لكُتَ نام به يمراسم ايران، غربايالت لر و بختياري  سوگواري
 ــ  تـاريخي  با مراسم شاهنامه و نقوش تاتارلي قابل مقايسه است. ايـن پـژوهش بـا روش   

هاي دور تا  دهد كه اين جريان فرهنگي از زمان نشان مي نتايج انجام گرفته است. توصيفي
به امروز در يك منطقه وسيع جغرافيايي تداوم يافتـه و ضـمن حفـظ سـاختار و كليـات،      
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  مقدمه .1
خاص  داراي مراسمي همواره و بشر بوده همراه ديرباز از ها شادي و ها كنار جشن در سوگواري
در  فرهنگـي  تنـوع  است. بيني، اعتقادات و فرهنگ جوامع بوده جهان از متأثر كه بوده و پيچيده

هاي آشكاري در اين زمينه گرديد، بـه   هاي مختلف اجتماعي موجب تفاوت ميان اقوام و گروه
هاي متعدد در ميان قبايـل و اقـوام قابـل مشـاهده و مطالعـه       نحوي كه چنين مراسمي به گونه

باشـد،   ا از اهميت خاصـي برخـوردار مـي   ه فرهنگ همه در مسئله، اين خاستگاه به توجه است.
يكي  ترديد بي. است يافته اختصاص امر اين بهجوامع  فرهنگي رفتارهاي از اعظمي شبخ چراكه

 بـه  اقوام نگاه و تدفين، سوگواري آيينتوجه ويژه به  ،ها فرهنگ شناخت هاي اصلي در از مؤلفه
 و  هـا  تفاوت تواند مي مقابر نوع و تشريفات تدفين مطالعه. است و دنياي پس از آن مرگ مقوله
  . دهد قرار ما روي پيش را مختلف اقوام فرهنگي هاي اكاشتر

 لـواي  تحـت  آنـان گـرفتن   قـرار  و ييجغرافياپيوستگي  دليل به آناتولي و ايران سرزمين

نيز ارتباطات اقتصادي، مذهبي، مهاجرت، جنگ و ...  و تاريخي هاي دورهنيرومند  هاي دولت
 تنهـا  نه امر اين انعكاساند.  برخوردار بوده فرهنگي تبادالت براي مساعدي شرايط از همواره

 تاتارلي تومولوسقابل مشاهده است.  نيز اين نواحي فرهنگي رفتارهاي در بلكه هنري آثار در

ن شناسـا  باسـتان  توسط كه است امروزي تركيه كشور در هخامنشيان دوره تدفيني آثار از يكي
با مضاميني مرتبط با شخص متـوفي  ي هاي شنق باستاني، محوطه اين ازشناسايي شده است. 

ايـن نقـوش،    .اسـت ت ايـن تومولـوس نقاشـي شـده     تابو چوبيجداره  دست آمد كه بر به
  اند.  را به نمايش گذاشته سوگواري آيين و جنگ ي از وقايعمضامين
 نقـوش  تطبيقـي  مطالعـه  بـه  شناسـانه  باسـتان  قوم رويكردي با شده سعي پژوهش اين در

 عـزاداري  مراسـم  همچنين شاهنامه و در سوگواري آيين و تاتارلي تدفيني محوطه سوگواري
 نتـايج پرداختـه شـود.    لرسـتان  و بختيـاري چهار محـال و   ايالت ميان در هاي معاصر دوره

 هخامنشيان، دوره در فرهنگي گوناگوني و قلمرو گستردگي وجود با كه دهد مي نشان مطالعات

. عـالوه بـر ايـن،    هستيم نواحي اين در را مشتركي فرهنگي رفتارهايدر برخي موارد شاهد 
هـاي بسـيار    استمرار چنين مناسكي در ادوار مختلف زماني، آن هم تا عصر حاضر از مقوله

 قـوم شناسي تشريفات تدفين بسيار مؤثر اسـت. در ايـن مطالعـه،     جالبي است كه در ديرينه

 از تـري  منطقـي  و  دقيـق  شناخت و بازسازي سببو عيني  علمي رويكردي با شناسي باستان

 قرار واكاوي و مطالعه مورد ندرت به ايران در جديد رهيافت اينشود.  مي گذشته هاي فرهنگ

  .است تأمل قابل پژوهش اين ضرورت ؛ از اين رو،گرفته
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  تحقيق ةپيشين .2
اطالعات اندكي درباره مراسم تدفين دوره هخامنشي از منـابع تـاريخي موجـود اسـت. در     

هـاي آنـاتولي    هاي منقوش در تومولوس نقوش مراسم سوگواري با توجه به نگارهارتباط با 
). Demeter, 2010) و (Summerer,2007( مقاالت بسياري توسط پژوهشگران ارائه شده است

هاي گوناگوني انجام شـده   (كُتَل) در مناطق غربي ايران نيز پژوهش درباره مراسم سوگواري
ي  گونـه مطالعـه   ). چنانچـه تـاكنون هـيچ   1388فارساني،  -1391است (صادقي و ديگران، 

تطبيقي ميان نقوش دوره هخامنشي و مراسم سوگواري بزرگان در شاهنامه و مناطق غربـي  
ايران انجام نگرفته است، بر همين اساس، پژوهش حاضر در رابطه با موضوع سوگواري در 

اي  گونه شناسانه و به د قوم باستانهاي كنوني، با رويكر ي هخامنشي و تداوم آن در دوره دوره
  تواند در بازسازي اجراي اين مراسم در دوره هخامنشي، گام مهمي بردارد. تطبيقي مي

  
  روش تحقيق .3

تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات بنيادي و بر اساس ماهيـت و روش، از نـوع   
ي  هـاي مـورد نيـاز آن نيـز بـه شـيوه       آوري داده تحقيقات تاريخي و توصيفي است و جمع

اي انجام گرفته است. در اين تحقيق، گردآوري و ثبت اطالعات منـابع تـاريخي بـا     كتابخانه
هـاي حاصـل از پـژوهش،     ت. سپس تجزيه و تحليل يافتهروش توصيفي به دست آمده اس
  سازماندهي و تنطيم شده است. 

 

  هخامنشيان ةدور در سوگواري .4
 از كه يمراسم. است بوده رانيا خيتار دوران تمام در ياجتماع و مهم ينييآ ،يسوگوار نييآ
 عزا و حزن شعار و ماتم غم، بت،يمص يمعن به سوگ. «است شده بدان يا ژهيو توجه ربازيد

 دهيـ د يعـذادار  يمعنـ  به سوگ يباستان متون در). سوگ واژه ليذ ،1377 دهخدا،( »است
). 117 :2537 ،يرضـ ( اسـت  كردن تن بر اهيس لباس سوگ و كردن ونيش ينوع به. شود يم

اقـوام   نيا نيبوده و آداب تدف يزرتشت ها يگمانند كه مادها و پارس نيبر ا نياز محقق برخي
ها و معتقدات در  شهيتحول اند ريبوده است. اما هنوز س يدر دوران ساسان نيتدف نيمانند آئ

  .ستيروشن و آشكار ن يزمان، به درستاين 
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هاي رايج در ايران باستان به هنگام خاكسپاري فرد در گذشته، زاري كردن  يكي از آيين
ـ  زان خـود  سخت و ناليدن و نيز زخم زدن بر خود از سرِ درد و غم از دست دادن عزي

نهادند، مردان هم طايفـه،   كه جسد را بر روي ارابه مي بوده است. نزد سكاها، پس از آن
افتادنـد و   كنان به دنبال جنازه راه مي بريدند و گريان و شيون بخشي از موي خود را مي

بردند، و از روسـتايي بـه    زدند و به دست چپ خود تير فرو مي شان زخم مي به بازوان
كشيد و جنازه هنـوز بـر    كردند، كه اين سفر چهل روز طول مي طريق ميروستايي طي 

  ).83-84: 1370روي ارابه قرار داشت (رايس، 

اي پرداختـه كـه    هرودوت در ارتباط با تـدفين يـك پادشـاه سـكايي، بـه بيـان صـحنه       
  ).196: 1385(باقري،  كنند ها را بر فراز متوفي، قرباني مي خدمتكاران، اسب
 مراسـم  داراي ديگـر  هـاي  تمـدن  بسـياري از  هماننـد  نيـز  ق.م.) 333-555( هخامنشيان

ي جامعي در  اند. اگرچه تاكنون مطالعه بوده خود مردگانريفات خاصي براي تش و سوگواري
شـناختي حكايـت از    اين خصوص صورت نگرفته؛ امـا اسـناد تـاريخي و شـواهد باسـتان     

دليل كمي مدارك در مورد سـنت تـدفين و   هايي در اين مقوله دارد. با اين وجود به  تفاوت
  توان اظهارنظر قطعي نمود. هاي مذهبي دوره هخامنشي و پيش از آن، نمي سنت

گويـد   هـا سـخن مـي    هردوت نيز از تفاوت آشكار تدفين پادشاهان هخامنشـي بـا مـغ   
). همـو در جـايي ديگـر دربـاره احترامـات مـرگ شـاهان در        167: 1، ج1389(هرودوت، 

  نويسد: دومون مطالب جالبي دارد و مياسپارت و الك
ها براي شاهان مرده خود همان آداب و رسوم بربرهاي آسيا را دارنـد. زيـرا    الكدوموني

دهند. پـس از مـرگ    بيشتر بربرها نيز هنگام مرگ شاهان خود همين مراسم را انجام مي
خـود شـهر   كننـد و در   روند و مصيبت را اعالم مي شاه، سواراني به سراسر الكوني مي

كوبنـد. مـرد و زن    هاي خود مي افتند و به ديگ اسپارت، زنان در سراسر شهر به راه مي
كوبنـد و بـه نالـه و زاري     آيند و با شدت به پيشاني خود مـي  آميخته در محلي گرد مي

انـد. از   گويند شاه متوفي، بهترين شاهي بوده كـه داشـته   پردازند و مرتب با فرياد مي مي
كننـد و آن را روي تختـي    دان جنگ كشته شده باشد، تصويري تهيه ميشاهي كه در مي
كنند. پس از خاكسپاري، زندگي در شهر  گذارند و تا سر گور حمل مي بسيار آراسته مي

  ).701: 2، ج1389آيد (هرودوت، به مدت ده روز به حالت تعطيل در مي

اشـكوه شـاهان را در   شناسي نيز در اين مورد اندك است و فقـط مقـابر ب   شواهد باستان
هايي در پيش روي ما قـرار داده اسـت؛ در    پاسارگاد، نقش رستم و تخت جمشيد با تفاوت
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هاي وابسته به آنان اطالع چنـداني در دسـت    حالي كه از روش تدفين توده مردم و ساتراپي
 دوره و خـاموش  كشـور  رسـ سرا در سمقـد  آتـش  شـاه،  درگذشـت  هنگـام  نيست. معموالً

 عـزا  لبـاس  و كردنـد  مـي  كوتـاه  را خـود  موهـاي  ايرانيـان  د.شـ  مـي  آغاز عمومي سوگواري

. نيسـت  مشـخص  سـوگواري،  زمـان  مـدت  هرچند. شد مي كوتاه نيز اسبان يال پوشيدند، مي
 بـود،  بزرگي مراسم طي ادشاهپ دفن و كفن و تشييع مسئول وليعهد جوامع، از بسياري همانند

 در اينكه از. شود حمل پارس به سلطنتي گورستان در خاكسپاري براي بايست مي جسد راكهچ

-96:  1380كـورت، ( نيست دست در اطالعاتي ،دادند مي قرار اشيايي چه متوفي شخص گور
). با اين حال آريستوبولوس، كاتب همراه اسكندر شرحي از مقبره كـوروش كبيـر ارائـه    95

  داده كه اومستد به آن اشاره نموده است.
هـايش از   تابوتي از زر گذاشتند كه بر تختي نهاده شده بود كه پايهجسد كوروش را در 

زر ساخته شده بود. ميزي براي هدايا در آنجا قرار داشت كه بر آن شمشـيرهاي كوتـاه   
هاي گرانبها در زر، نهاده بودند. سـندس و   هايي از سنگ بندها و گوشواره پارسي، گردن

هاي ديگـر همـه را    آبي، ارغواني و رنگ هاي كتان دوخت بابل، شلوارهاي مادي، جامه
روي هم چيده بودند تا پادشاه درگذشته با شكوه شايسته و آيين درست به جهان ديگر 

اش برود. خانه كوچكي در نزديكي براي نگهبانان مجوسي ساخته شد كه  نياكان آريايي
د، آرد و بـاده  بايستي اين مقام را به جانشيني ارثي نگاه دارند. به آنها روزي يك گوسفن

شـد   دادند. هر ماهه نيز اسبي براي قرباني آريايي به اين قهرمان به آنها داده مي جيره مي
  ).92: 1386(اومستد،

در شـوش، در قسـمت جنـوبي بنـاي آجـري       1901هاي فرانسوي در سال  طي كاوش
ي بـه  دست آمده، و اين تابوت را به لحـاظ تـاريخ   شوترك ناهونته، تابوتي از جنس برنز به

هاي عيالمـي   اند. اين تابوت از نظر فرم، حد فاصل تابوت اواخر دوره هخامنشي نسبت داده
دهد كه تكامل تابوت در ايـران راه درازي را پيمـوده    گيرد. اين امر نشانمي و پارتي قرار مي

النهـرين صـحيح    ويـژه بـين   هاي واني پارتي به منطقه غرب، به است. بنابراين انتساب تابوت
  ).68: 1381رسد (چايچي و سعيدي،  ظر مين به

آنچــه مشــخص اســت، در دوره هخامنشــي اجســاد پادشــاهان را جهــت نگهــداري و 
اند. بـا   ها و سكاها نسبت داده پوشاندند. اين آداب را به بابلي جلوگيري از آلودگي با موم مي

انداختند و اين  ها و پرندگان مي اين تفاوت كه مغان يا مادها نعش مردگان خود را پيش سگ
). با وجود اين كه مورخين 18: 1377ها منسوب است (بنونيست،  ها و بلخي رسم به كاسپي



 ايران غرب در كُتلمراسم  شاهنامه و باآن  ةو مقايس آناتولي تاتارلي نقوشآيين سوگواري در    154

دوره كالسيك يونان مانند هرودوت، گزنفون و كتزياس يا بعد از آنان مانند اريسـتوبولوس،  
ره اي مفصل به زندگي هر يك از شاهان هخامنشي اشـا  آريان، استرابو، پلوتارك، ... به گونه

اند. ذكر اين نكتـه ضـروري    اند؛ اما هيچ سخني از تشريفات تدفين آنان به ميان نياورده كرده
هـاي متعـدد بخشـي از     است كه در سرتاسر پادشاهي هخامنشي، آسياي صغير بـا سـاتراپي  

در آمد و با توجه به شرايط سياسي و فضـاي بوجـود آمـده     امپراتوري هخامنشي بشمار مي
آن دوره از جانـب شـاهان هخامنشـي، زمينـه بـراي آزادي انديشـه و        ينييآ يفرهنگ نهيزم

كه  رفتارهاي آييني و فرهنگي خاص بومي ساتراپها به ويژه در مقوله تدفين فراهم بود. چنان
هاي آييني داسكيليون و  آثار باستانشناختي بجاي مانده از منطقه آسياي صغير ازجمله صحنه

كه مغاير با اصول آيين زرتشـتي اسـت،    كارابورانارلي و هاي تات هاي تومولوس نحوه تدفين
 ينهـ  يزار و ونيشـ  فـراوان  يريسختگ با بارها زرتشت نيد درخود گواه اين مدعا است. 

 رود نيا انيطغ موجب درگذشته، فرد پس در سوگواران يها اشك آنها، باور به. است شده
 غرقه شيخو در مرگ از پس را آنها روان كه شود يم يالبيس به آن ليتبد و نيپس جهان در

 بـه  ايـ دن در كـه  ديگو يم سخن يزنان عذاب از نيهمچن. گردد يم شانيا رنج باعث ساخته،
  ).74: 1389پرست، حق و يپورخالق( پرداختند يم ها سوگ در ونيش و يزار

اگر چنانچه هخامنشيان را زرتشتي بدانيم، شرح عمليات تدفين و مراسم آن تاحـدودي  
پـس از   ؛ گرچـه امـروزه  هاي رايج آن زمان اسـت  ونديداد آمده كه خود برگرفته از آييندر 

مطالعات فراواني كه در زمينه مباحث اعتقادي و باورهاي هخامنشيان صورت گرفته، تاكنون 
  اند. و اتفاق نظر دست نيافتهاجماع محققان در زمينه زرتشتي بودن هخامنشيان به 

  
 تاتارلي تومولوس .5

 نيـز  هخامنشيان. است بوده مختلف اقوام توجه مورد هنرها اغلب همانند نقاشي هنر ديرباز از

 سقفزير  هاي تخته جمشيد تخت در. گرفتند مي بكار خود هاي انديشه راستاي در را هنر اين

 روي نقاشي البته .شد مي تزيين ديگر مختلف هاي شيوه به و گوناگون هاي نقاشي و ها رنگ با

 داشته بيشتري پذيري آسيب هميشه ،آثار گونه اين متأسفانه و هاست آشوري ديرينه سنت ديوار

 اسـت  آمـده  بدسـت  ديـواري  نقاشـي  آثـار  جمشـيد  تخـت  انـه زخ و پاسـارگاد  در. اسـت 
 شود مي ديده نيز دوران اين هاي مجسمه در آميزي رنگ همچنين ).102-104: 1388كخ، ماري (
 اطالعـات  هخامنشـيان،  نقاشـي  هنـر  زمينـه  در اخيـر  هاي دهه طي). 789: 1387 گرشويچ،(

 هـايي  سـاتراپي  از آثـار  ايـن  از بسياري. است آمده دست به شناسان باستان توسط ارزشمندي
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شاهنا باآن  ةمقايس

Summ،(  بيشتركه
 Aks داسنزديك
ب نمايش ظم
كيها در برابر  ث
تر است.  لعقو

راحي نقش برجس
 نكروپليس سيدو

Summerer, 2011: 

گوار در قسمت
نزديك Aksakalز

Draycott, 2010: 1

يسنگ لوحهبر
از بزرگان هخا
حنه فرد متوفي
ن جنازه، در حا

و م آناتولي تاتارلي ش

merer, 2011: 5

sakal  از منطقه

منظ صفوف در ي
بحث نيا يررس
دهد، مع يشان م

زنان سوگوار، طر
از مقبره سلطنتي

)57

زنان سو -8صوير
ينِ استل سنگي ا
)10

واري ديگري ب
يكيجسد  كه
در اين صح. هد

يرامونعزاداران پ

نقوشسوگواري در

56-55) (7صوير

در استل سنگي
هايي صحنه نين

(Demeter,2 .بر
جنازه را نش عيي

-7تصوير

تص
در بخش پايي

ين صحنه سوگو
)پيدا شده،9وير
د ينشان م،  ين

 قرار گرفته وع

آيين س   160

كند (تص مي
د همچنين
چنيوناني) 

2010: 136)
يمراسم تش

همچنين
(تصويمصر

ينيتخت زر
يك تخت



 161گران   

و دو نفـر      
هـاي   ـاره 

 كـرار در   
اده شـده   
 فرهنـگ   

  

ي اسـت،      
ت هنـري   

 را نشـان  
 ايـن  مله

 .رنـد ب مي 
 را زيـن  و

و ديگ ين محمديان

نمايـان شـده و
نگـ يگـر سـنگ   

ير بـهين تصو
 لباس نشـان د

نحـوي حنه، بـه 

  برلين

اران هخامنشـي
 شيوه پرداخـت

  ست. 

يانايران ختلف
جم از. است دار
گشتاسب نزد ا
و بريـده  را او ل 

فخرالدي

صـوير اسـبي ن
ن تصوير بـا دي
 بر تخت، كه اي
شود، بدن او با
ن اسب در صح

صحنه سوگواري، ب
C(.  

 يكـي از سـرد
توجه به نوع و

شده اس زيپردا ش

شريفات آييني مخ
برخوردسرزمين 

را اسفنديار وت
يـال و دم مـوي

تص  سمت چپ
غول هستند. اين
ر نهادن متوفي
 بدن موميايي ش
وفي و گنجاندن

Colbu(.   

زجنس آهك، صح
Colburn, 2014: 1

مراسم تشـييع
جرا نشده امابا ت
ن مصري نقش

از مراسم و تشر
 فرهنگ اين س

تابو مراسم اين ر
م كه حالي در؛ 

در گوشه باالي
كشيدن مشغ وي

به جز نحوه سر
 به جاي اينكه
ركاري فرد متو
urn, 2014: 139

سنگي از لوح -9ر
58)

گي مربوط به م
 تدفين بومي اج
 توسط هنرمندان

 شاهنامه
نمايي كلي ا مه
در تاريخ و اي

در. است نديار
راند مي سپاه ش

ر مقابل متوفي د
سوگواري و مو
ب هماهنگ است
هده شده است.
ش و لباس سوار

(دهد  نشان مي

تصوير

ن اين لوح سنگ
 شيوه تشييع و
ان دريافت كه

در سوگواري
شاهنا واري در

ويژه اهميت از 
اسفن سوگ راسم
پيشاپيش را او ب

هستند. در
عزادار به س
مصري ناه
مصر مشاه
است. ريش
پارسي را ن

مضمون
هرچند به
توا لوح مي

  
س آيين .6

سوگو آيين
ادهد و  مي
مر، ها آيين

اسب پشوتن



 آويخته ن

1-1099(  

ده بود كه 
عطر كرده 
ر را قـرار   
تيـردان و   
شان را با 
ـپاري در   
تـا محـل   
پريشان و 

3.(  

 

 ايران غرب در

زين به را سفنديار

 پسـت  ريدند
 زمين خروشد
 چـين  ديبـاي 

 كـين  گرز ته
104، بيت 1386

سفارش داده شد
شك و عنبر مع

اي اسـفنديار زه
زين و گـرز و ت
عزاداران، موهايش
 هنگـام خاكسـ
ران، تابوت را ت
وهاي بريده و پ

30: 1391مي، 

 
  مه

د كُتلمراسم  امه و

اس جنگي ابزار ر

بر دم را پـــاس
خ خون همي فتي

د ز فرشي ـسترد
اندرآويخت ــــن

6هنامه فردوسي، 

وسط رستم، سف
 پيچانده و با مش
ي آن تاج فيروز
ديار بريده و ز
ده بود. گروه ع
فنديار است كه
تنها اسب سوار

اند. زنان با مو ي
شيرازي و قاسم

ي اسفنديار، شاهنا
(Carboni   

شاهنا باآن  ةمقايس

ديگر و كمان د،

ا هزار  ـت
گفت تو  يـن
بگـــ  نـين
زيــ ز  يـن

(شاه

راي اسفنديار تو
ت اعالي چيني
ت كفن و روي
و دم اسب اسفند
ر آن آويزان شد
ت متعلق به اسفن
ن پيداست كه ت
ر حال عزاداري

شوند ( يده مي

وگواريو س شييع
and Komaroff, 

و م آناتولي تاتارلي ش

كالهخود گرز، و
 )10. (تصوير

نشسـ رايـسـ  در
زي نگونسـار پانـ 

آهنـ كـرد تـابوت
زي نگونسـار هاده

بوت آهنيني بر
با پارچه زربافت
 با پارچه زربافت
وگواري، يال و
رت معكوس بر
يل روي تابوت
ز ظاهر عزاداران
قيه افراد فقط د
بدون حجاب د

نگاره تش  -10 وير
 2002: 107)

نقوشسوگواري در

و اند هداد قرار ن
).7: 1393قان،

انـد آتش زدند
ـــاس بر نهاده

ت نغـز يـــكي
برنـــــه بـراو

 اين داستان، تاب
را قير اندود و ب
چنين جنازه را

ي سو . به نشانه
 اسفنديار بصور

كنند. وساي ه مي
شود. از ميدفن

راهي كرده و بق
ه مانند مردان، بد

تصو
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برآن وارونه
ند (دهقبود

مطابق
داخل آن ر
بودند. همچ
داده بودند.

خود اكاله
غم و اندوه
تابوت او د
تدفين همر
لباس ساده
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 بـراي  ام 

 غـرب  ت 

 آن بـر  و 

: 1390ي، 
 پنجكنت 
 روايـاتي  
، پرداخته 
سـت كـه      

 يورخـالق 

138 :296(  

و ديگ ين محمديان

رهـا و گيـو  رز، 
ايـالت ـزاداري 

پيچنـد  مي مچ 
نـوروزي است (

هاي ديوارنگاره
ا وهـ  ن داستان

ر ملي واقع شد،
ن در دسـت اس

پو(پرداختنـد   ي   

 نده نژنـد
86مه فردوسي، 

  
  ل هجري

فخرالدي

گـودر طـوس، 
عـ مراسم در ش
دور يا متوفي ب

 كردن سياوش
شان است؛ در د
ت بر بنياد همان
د استفاده شاعر
واهدي از مغـان
سـوگواري مـي

شيده روي و بمان
(شاهنام

جيكنت، سده اول
4(  

چـون  هايي ت
سياوش سوگ ن
اسب زين به را 

ك مفهوم آن زنده
 به آيين سيوش

گر آثار پنجكنت
ن شاهنامه مورد
شرق ايران شـو
 و به اجـراي س

خراش  منـد

، ديوارنگاره، پنج
40: 1383كباز،

شخصيت نشستن
كهن آيين مچون

آن و برند مي را
م و بوده گياه اد

وش كه مرتبط
 اين نقاشي و د
ه هنگام سرودن

). در ش45: 135
كردند  برپا مي

1 :76(.  
رويان گسسته كم

سوگ سياوش -
(پا

ن سوگ به هنامه
هم .استعمول

ر خود گيسوان 
نماو، م زيرا. نند

لس سوگ سيا
) وجود دارد.1

چهار قرن بعد به
52 (تجويدي،

وگ سياوش را
1389،و ديگران

ز سر ماهر

 

11تصوير

شاه در
مع سياوش
زنان ايران،
كنن مي گريه
). مجل182

11(تصوير
است كه چ
شده است
هرسال سو
چترودي و
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در اين ديوارنگاره، در قسمت كاخ، زني در حال سوگواري است. و در بيرون آن زنان و 
  اند و شخصي در حال نواختن نوعي ساز زهي است.  مردان با پريشاني موي خود را گرفته

هاي شـاهنامه اسـت. در ايـن روايـت      داستان فريدون و سوگ ايرج، از ديگر سوگواري
  كند. ه چنانكه گوشت تن خود را ميتاب نمود مرگ فرزند، پدر را بي

ــدرد ــان ب ــيدن پهلوان  كنان گوشت را بران راد مـرد  خروش
  )538، بيت 1386(شاهنامه فردوسي، 

 به بيت اين در. است پرداخته آرش سوگواري ي بهنحو بهنامه  گرشاسب در طوسي اسدي

  .است شده اشاره آن بر سياوش سالح كردن آويزان و زين كردن وارونه و اسبان دم بريدن
 كارزار تـآل و زين كرده نگون  هـزار از بيش بــاس دم بريده

  )468: 1354طوسي، اسدي(

اسب شاهان و پهلوانان شاهنامه به عنوان همراه هميشگي و جزء جدا ناشـدني زنـدگي   
رزمي آنان از اعتبار خاصي برخوردار بوده است؛ چنانچه در مرگ رسـتم، همـراه و مـالزم    

كنند. در اين صورت، بريـدن يـال و دم    او، رخش را نيز با احترام تشييع و تدفين ميوفادار 
اسب پس از مرگ سوار، كه در چند مورد از شاهنامه مشاهده شده، نشانه بي سوار ماندن و 

شدن اسب بدون صاحب خويش است. در واقع با اين نماد، اسـب نيـز نـوعي     اي يتيم گونه
: 1389كند(پورخالقي به نقل از ابوريحان بيروني، ش تجربه ميمرگ را همزمان با سوار خوي

هاي سوگواري درشاهنامه و مقايسـه آن بـا متـون تـاريخي و      ها و آيين ). مطالعه روايت70
ها و وقايع مهم تاريخي  توان شناخت و درك درستي از آيين مطالعات قوم باستانشناسانه مي

  پيش روي ما قرار دهد.
  

 لتَكُ آييني مراسم .7

 امـروزه  ريشه در فرهنگ كهن ايران دارد. كه است آييني رسوم ترين كهن از يكي ،بندون كُتَل

 ايـن  هرچنـد شـود.   مي مشاهده زاگرس جنوبي و مياني هاي دامنه ساكنان ميان در اين مراسم

 هفـت « تيـره  مثل بختياري، تايال از برخي در هم هنوز اما ؛است شدن منسوخ حال در رسم

 از بخشـي  رسـم  اين واقع در. كنند مي برگزار را آن لرستان استان از طوايفي همچنين و» لَنگ

. اسـت  ايـل  مـردان  دالور و سـرداران  ، بزرگـان  دليـران،  براي عزاداري بزرگداشت و هاي آيين
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در  نيز و م

  

 متوفي ص

 اشـك  ر 

 بـه  سـان 

ـ كّ ـم   ل،تَ

 غمگين ي

 از يكـي  

 خـدايان  

 3»ربنـدي 
سـنت   ته 

 عزاداري 

 تـل كُ كـه 
 تفنـگ،  د 

 اسـب  ي

 آنگـاه  ،ه 

 بـر  ـاهي 

و ديگ ين محمديان

چهلم و هفتم ي

 

شخصهاي  عت
يـا فـراق  از كـه 

انس نگرش نماد 
مراسـ حين در 
رنايس نواختن 

چراكـه  گـردد؛ 
مجسمه مقابل 

ور«ا ر آن كـردن 
گذشـت در رچـه 
عمراسم در سفيد
ك روزي در و رد

هماننـد را وفي 
روي بـر  سياه ي

 اسب انداختـه
گـ. ريزنـد  مي ب

فخرالدي

روزهاي ،متوفي 

 راي فرد متوفي
5(  

شجاع و  الوري
كـ روزي نـدوه،

آينه. بستند يم 
1388 :51-49.(
سنت قدمت سد

برگ باسـتان  يالم
در متوفي فرد

ك بـاز  و 2»ـزي
گر نـدارد؛  جود

س اسب د بودند
دار بـدن  بـر  ـل
متـو رزمـي  زات
اي پارچه آن از عد

 سفيد بر گردن
اسب روي بر ك

شخص جنازه 
  ).12تصوير

ين بندي اسب بر
51: 1388 شادي،

دال از نمادي سب
انـ و غـم  و ادي
دستانش بر حنا

8 ارشادي، ت (

رسد مي نظر به. د
عـيال دوران به» 1

تشييع حين در

ـ كُ ن ريـو«را لتَ
وج خاصي اعده

. چرا كه معتقد
يـيعزرا موهـاي

تجهيز و ليوسا
بعد. بندند ميفي

د، قرمز، آبي و
خشك كاه داري

تشييع براي كه 
(ت بستند مي تلكُ

آذي -12تصوير 
ارش(

اس كه كرد تعبير
شـا و شور نماد

ح دامادي تخت
است خود به شت

شود مي نواخته 
چمريونه« لري
د موسيقي اختن

13 :348.(  
بسـتن ختيـاري،

قا ،اسب نوع ب
بوده است سفيد

مو از مو يك و د
ول، تًكُر مراسم

اسب متوف زين
رنگ، سبز، زرد

مقد با همراه شك

بوده مرسوم ين
كُ را اسبي او وت

ت گونه اين توان
ن رنگين هاي چه

بر كه روزي و 
بازگش و خويش

محلي انگيز زنح
ل و كردي محلي
نوا ايالميان هبي

380حريريان،( 
بخ محلـي  طالح

انتخاب مورد در 
س اسب تفاده از

ريزد مي اشك ي
در .ريزد مي مو ن

به فشنگ و رز
رنگاهاي  پارچه
خش گل يا الب

چني معموالً
فوت سالگرد

بت شايد
پارچ است.
ريخت مي

خ خويشتن
ح موسيقي

م زبان به يا
مذه مراسم
است بوده

اصط در
.گويند مي

معمول است
متوفي براي
آن شود مي

گر شمشير،
ه و پاديكش

گال مقداري



 اينكـه  از

شيون كنان 
 رهسپار ل،

 به چروي

 كتل اسم

 مراسـم   

 را آن ـن 
 كشند مي

 گـل  آن ر 

 ايمتوفـ  

 سـپس .  

 شدن ك

 تنـد  را ـا 

 زنند مي ي

 بـه  نيـز   

 ايران غرب در

ا پـس . بندند مي
شي بر كه عزادار 

دهل و كرنا هاي
كوچ زمان در را ل

  
   ساز سرنا

مرا شبيه تقريباً 
بـراي مراسـم،  

زيـ و سـياهپوش
م سرش بر خالي
بـر و كننـد  مـي 
تـل كُ خود، راه
دهنـد مـي  كت
نزديك با. گيرند ي
هـ گـام  مـردان  
پيشاني به را ها ت
عـزا صـاحبان  

د كُتلمراسم  امه و

م آن راست شم
جماعت با مراه

سازه وازندگان
تلكُ ،مواقع ري

.(  

د متوفي در كنار
 :103(  

نيز مراسم اين .
ايـن  در). 99:

س را متـوفي  ص
خ اي كيسه و نند

م جمع و يچيده
همر نيز ديگر ف

حرك خود شاپيش
مي قرار زنان روه
.گيرد مي را تلكُ

دست و زنند مي
.دهند مي ادامه 

شاهنا باآن  ةمقايس

چش بر هم را كي
هم را آن و گيرد
به همراه نو وانند

بسيا در). 5-49
)288: 1391،ن

ويه زنان براي فرد
1390قبادي، و ي

.شود مي اجرا ل
:1390قبـادي،  
شـخص ماديان يا
كن مي آويزان ب
را پي آن دم و ل

طوايف گاه. امند
پيشا و آورند مي
گر انتها در و ن
تكُ و رود مي يش
عقب كمي را ن

را كار اين عزا،

و م آناتولي تاتارلي ش

كوچك آينه و ي
گ مي را اسب سار

خو مي4 گاگريو
51: 1388 دي،

ديگران و صادقي

مراسم كّتل، مو -
مرادخاني(

كتل آيين نيز تان
و مرادخـاني ( 
يا اسب چمر، وز

اسب به را او هاي
يا اينكه يا و رند

نا مي لتَكُ هنگام
م ههمرا ،كرده ت
مردا دسته او سر

پيش عزا صاحبان
آن باشند، داشته
صف به شدن

نقوشسوگواري در

مشكي اي پارچه 
افس نفر يك شد،
گكه زناني و نند

ارشا) (13صوير
ص( گردانند مي 5

-13تصوير 

لرست ايالت در 
اسـت بختياري

رو همچنين و ي
ه لباس و اسلحه 
بر مي را آن دم و

ه اين در را سب
فوت تازه كه را د

س پشت و طايفه
از يكي زاداري،

سر بر كاله گر
نزديك تا و شند
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آن پيشاني
ش بسته لتَكُ

زن سرميبر 
(تص كند مي
مافگه دور

امروزه
ب ايالت در

خاكسپاري
ا و واژگون

و يال گاه و
اس. مالند مي

خود طايفه
ط آن بزرگ

عز محل به
ا و برداشته

خراش مي و
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 محل به وقتي. دهند سرمي فرياد و ناله و زنند مي خود روي و سر بر آنان، شدن  نزديك محض

 عزا صاحبان از فردي. رود مي آنان استقبال به رناس نواختن با محلي نوازنده رسند، مي عزاداري

 ميدان وسط در كه هايي تلكُ ديگر نزد و گيرد مي را آنان تلكُ و آيد مي پيش نيز) متوفي بستگان(

 مقـام  به و 7كو تلكُ زنان رفتار به 6براروو زمان اين در مردان رفتار به. برد مي است، زنان ميان و

-114: 1390قبادي، و مرادخاني( گويند مي 8تليپاكُ زنان هاي مويه نوع و شده نواخته موسيقي
 بسـيار،  شـيون  از پـس  و شوند مي جمع تلكُ گرد زنان و مردان، آفتاب غروب از پيش ).113

 و لرسـتان  ايـالت  در سوگواري هاي آيين ديگر از. كنند مي باز را متوفي فرد تلكُ قوم، بزرگان
 باسـتاني  هـاي  آيـين  از متـأثر  كه باشد مي خانه آتش يعني خانه اجاق كردن خاموش، بختياري

 دسـتور  رفـت،  مـي  دنيا از اي برجسته شخصيت يا شاه كه زماني باستان عهد در چنانكه. است

). شباهت مراسم كتل با آيين سوگواري 50: 1386بريان،( شود خاموش ها آتشگاه كه دادند مي
دمت و اصالت اين رفتار فرهنگي اسـت و از آنجـا كـه مـرگ     در دوره هخامنشيان، بيانگر ق

هاي مهم زندگي است ايـن فراينـد، عالرغـم تحـوالت تـاريخي، سياسـي،        يكي از واقعيت
حفظ نموده است. مطالعـه ايـن رفتـار     ساختار خود رااجتماعي و فرهنگي جامعه، همچنان 

و اكتشـافات باستانشناسـي،   شناسانه در كنـار متـون تـاريخي     فرهنگي با رويكرد قوم باستان
  تواند اطالعات ارزشمندي را در جهت بازسازي فرهنگي جوامع آن دوران، ارائه كند. مي

  
  گيري  نتيجه. 8

 قوم مطالعات ،رو اين از .است همراه گمان و حدس با اغلب گذشته وقايع از ماو انديشه  درك
زيرا بسـياري از مراسـم    .بردارد تهگذش آلود مه فضاي از پرده نحوي به تواند مي شناسي باستان

ها و آداب گذشته دارد. در واقع، استمرار فرهنگي بـا وجـود گذشـت     كنوني ريشه در آيين
دار است كه احياناً ضمن از  هاي ريشه هاي تمدن زمان و تغيير دين و آيين، يكي از خصيصه

و ذاتي خـود   هاي اصلي دادن برخي جزئيات يا افزودن عناصر جديدي به متن، هسته دست
تـوان پـس از عبـور از     كردن اين كـالف يـا زنجيـره مـي      كنند. با دنبال را كماكان حفظ مي

  هزارالي تاريخ به سرچشمه آن نزديك شد. 
 از فراتـر  را فرهنگـي  رفتـار  ايـن  شـاهنامه  در سـوگواري  آيين با تلكُ مراسم هاي شباهت

 قابل اسالمي و تاريخي ادوار در فرايند، اين شك يب  .دهد مي پيوند ها اسطوره با تاريخ، محدوده

بازتابي از رفتارهـاي   عنوان به كنوني، تركيه كشور در تاتارلي تومولوس. نقوش است بررسي
 آمده دست هب هاي نقاشي. است هخامنشي بزرگ امپراتوري وسيع سرزمين از آييني -فرهنگي
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 و جنـگ  مضامين داراي ؛است اول داريوش زمان به متعلق محققان نظر به بنا كه مكان اين در
 هـاي  . شـباهت است تاريخي دوره آن برجسته هاي شخصيتجنگاوران و از يكي سوگواري

 بيانگر تواند مي ل،تَكُ مراسم در فرهنگي رفتارهايشاهنامه و  با نقوش اين در سوگواري مراسم

يگانگي فرهنگي به ما  باشد. ايراني تاريخ و فرهنگ با منطقه اين فرهنگي عميق پيوند و تعامل
. هرچند دنباش ها فرهنگ تفكيك و جدايي براي عاملي توانند نمي سياسي مرزهاي كه آموزد مي

شـود؛ امـا در كـل شـاهد مفـاهيم       هايي در نحوه مراسم تدفين ديده مـي  در مواردي تفاوت
 اجـراي  مشتركي در سوگواري اين مناطق با دنياي باستان و اسـاطير ايرانـي هسـتيم. نبـود    

 به . شايدباشد فرهنگي رفتار اين نگرفتن انجام بر يدليل تواند نمي، تاتارلي نقوش در موسيقي

 نقـش  دربـاري  هاي شخصيت كنار در آنان تصوير ،در آن دوره ها نوازنده نابرابر جايگاه دليل

جاي نواختن ساز، تنهـا   همچنين اين احتمال نيز وجود دارد كه در تاتارلي به ت.اس شده نمي
ي فرهنگـي در  رفتارهـا  نيا اشتراك وجهكردند.  خواندن سرودهاي سوگواري بسنده مي به

ها و ويژگي روايـي و   بندي و مفاهيم رنگويژه در تركيب خورد، به مفاهيم نمادين پيوند مي
  يادماني بودن اين رفتارهاي فرهنگي.

  
  ها نوشت پي

 

1. Chamar yuoneh 

2. vorizy 

3. vorbandi 

 دمـدال  يـا  (soro) سـرو  بـه  كه آوازها اين. شود مي خوانده آواز با هم اشعاري بندون كتل مراسم رد4. 

(domdâl) گاگريو به يا (gâgeriv) و گريـه  با همراه ايل زنان خواني جمع نوعي اصالتاً است؛ معروف 
  .است زاري

نشينان كه شخصي به هنگام كوچ به ييالق يا قشالق فوت به ناچار مجبور  در ميان عشاير و كوچ 5.
 در كـه  اسـت  مرسـوم  مراسمي چنين درشوند اورا در همان محلي كه فوت كرده، دفن كنند.  مي

 تـا  كنند مي بنا (Mafega) مافگه بنام سنگي سكويي مرحوم، چادر سياه نزديك در اصلب، قبر عوض

 ).52: 1388ارشادي، ( گردند جمع آن گرد بر عزاداري و فاتحه قرائت جهت بازماندگان
6. beraru 

7. kotal ku 

8. Pakotali 
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