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 دکترحسین منصوریان سرخگریه
عضو  هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر
معصومه دهقان قاسم خیلی

دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر   

   

مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

س2- ش4 - زمس��تان  1390 

آیین تدفین و سوگواري در شاهنامه

تاریخ دریافت مقاله: 
تاریخ پذیرش مقاله: 

چکیده

دایره  بلكه  است،  اهمیت  حائز  ادبی  منظر  از  تنها  نه  شاهنامه  کتاب 
سرزمین  در  باز  ازدیر  که  است  آیین هایی  و  ها  سنت  از  جامع  المعارفی 
ایران رواج داشته و  ایرانیان آن را به نیكی پاس می داشته اند.  از جمله ی 
این آیین ها،  آیین مرتبط با مرگ، چون تدفین و سوگواری است که ریشه 
در باورها و گرایش های آیینی بشر دارد . با توجه به این که از دست دادن 
عزیزان،  همیشه برای بازماندگان ناگوار بوده، پس کوشش داشتند تا این 
درد و رنج را به گونه ای واگویه و آشكار نمایند تا از شدت فشار روانی آن 
بكاهند. بنابراین جلوه هایی از باز تاب رنج خود را  به صورت جامه دریدن، 
نشان   ... و  کندن  موی  روی خستن،  بریدن،  گیسو  ریختن،  سر  بر  خاک 

می دادند  که در شاهنامه نیز به آن ها اشاره شده است. 
علی رغم  که  برمی خوریم  نیز  تدفین  با  مرتبط  آیین های  به  شاهنامه  در 
تفاوت هایی که در ظاهر با هم دارند، خاستگاه آن ها باورهای فرهنگی و 
مذهبی هر قوم است. این تفاوت نگرش و آموزهای دینی موجب پدید آمدن 

شیوه های متفاوتی در دفن اموات شده است.

واژگان کلیدی: شاهنامه، مرگ، تدفین، سوگواری، دین.
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1- مقدمه

 تاریخ فرهنگی  و اجتماعی بشر سرشار از آیین ها و مراسمی است که بنا بر آن ها انسان 
ها  کوشیده اند با خلق و عمل به آن زندگی خود را پر بارتر نموده و به آرزوها و خواسته های 
خود جهت بدهند . به عبارت دیگر بسیاری از آیین ها و سنت های قومی و ملی  و دینی، 
بازتاب ترس ها، آرزوها، امیدها و خواسته های بشری است که از مهم ترین نمودهای هویت 
فرهنگی  و اجتماعی افراد و اقوام محسوب می شود. با ژرف نگری در بطن آیین ها  و آداب 
و رسوم ملل،  می توان اطالعات دقیق و عمیقی از آن قوم به دست آورد. این که آن  ها به 
چه مسائلی اهمیت می دهند؟ عالیق آنها چیست؟ باورها و اعتقاداتشان چگونه است؟ در 
همین فرایند است که نیازها، ضرورت ها و بایدها و نبایدهایشان مشخص می شود و حتی 

طرح کاملی از جهان بینی و ایدئولوژی آنها به دست می آید.
از مهم ترین آیین های موجود در میان همه ی اقوام بشر، بدون در نظر گرفتن جغرافیا و 
زبان و نژاد و تاریخ  آنها،  آیین سوگ واری است. همه ی انسانها به نوعی مرگ عزیزی را در 
زندگی شخصی خود  تجربه کرده اند. بدون تردید ضایعه ی از دست دادن عزیزان ضربه ای 
بر روح و جانشان وارد  ساخته که موجب شده  آنها به شدت از مرگ، به منزله ی نیستی، 
روی گردان شوند، پس تالش نموده اند تا آن را به تأخیر اندازند و در مراحل بعدی به فكر 
افتاده و به دنبال راه هایی گشته اند که بتوانند جاودانگی جسم خود را  جاودانگی جسم 

محتمل سازند، تا از غم میرایی و فنا شدن رها شوند.
متوجه  و  می بیند  را  انكیدو  دوستش  مرگ  گیل گمش  وقتی  گیل گمش،   داستان  در 
می شود که سرانجام هرکس مرگ است و چاره ای از آن نیست، به دنبال راهی می گردد که 
 )outou :سرنوشت جاودان یابد و با مشاهده ی سرنوشت آدمی زادگان فانی، از خدا  )اوتو
می خواهد که به او اجازه ی سفر طوالنی و پرخوف و خطر به سرزمینی را بدهد تا نام و 

افتخاری جاودانه بیابد.
به  سخنم  می خواهم  سخنم گوش کن!  به  بگویم.  نكته ای  تو  به  می خواهم  اوتو!  »هال 

گوشت برسد و تو آن را بشنوی!
هال اوتو! در شهرم انسان می میرد؛ دل ]م[ گرفته است.

انسان، نیست می شود؛ روان]م[ اندوهگین است.
من از فراز دیوار  ]اوروک بلند بارو[  نگریستم و جنازه هایی دیدم شناور در رود.

سرانجام من نیز چنین خواهد بود، یقین است چنین است.
در  و  جاودان کنم  را  نامم  آنجا  در  و  نهم  پا  جانداران[  سرزمین]کشور  به  می خواهم 

جاهایی که نام ها را برافراشته اند، نامم را برفرازم.« )ستاری، 1384:35(
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با توجه به همین باور است که مرگ عزیزان و نزدیكان و فقدان جسمانی آنها بسیار 
دردناک و غیر قابل تحمل می نماید. »وجود اعتقادات و نگرش های گوناگون درباره ی مرگ 
در میان اقوام و قبایل گوناگون موجب بروز  آیین ها و مراسم  مختلف در این باره گردیده 
است. به طور مثال از وجود اشیا و ابزار به دست آمده در گورهای باستانی مازندران چنین 
بر می آید که آنان به آن اندازه از تصور و تفكر رسیده بودند که می پنداشتند مردگان در 
دنیای دیگر دارای همان زندگی زمینی هستند و  معتقد بودند مرده ها نه فقط زنده هستند 

بلكه احساسات و خواسته های زمان حیات را دارند.« )یزدان پناه لموکی، 43 :1385(
برگزاری  تشریفات  و  مرده  تدفین  نوع  از مرگ،  توجه پس  قابل  آیین های  از جمله 
سوگ واری پس از دفن است.  از گذشته های  دور،  حتی در سرزمین ایران ،  بنا به حضور 
اقوام و  آیین های مختلف، دفن مرده به اشكال  گوناگونی   صورت می پذیرفت. به گونه ای که 
دفن مردگان درمیان اقوام سكایی ساکن در  ایران به صورت ایستاده یا عمودی1و در میان 
از پیدایی دین و  رسمیت آن از جانب  انجام می شد. پس  آریایی ها،  به صورت خوابیده 
از دوره ی ساسانیان شرعیت یافت2- آیین خاک سپاری  ایران  نظام های حاکم- که در 
طبق شرع زرتشت که در وندیداد آمده صورت می پذیرفت و  پس از فرو پاشی ساسانیان 
در دوره ی اسالم،  اصالحات شرعی دین جدید، جای گزین   رسم کهن شد. با این همه به 
به  باستان در  دفن مردگان، برخی رسوم  از  مانده  باورهای  و  آیینی  تنوع فرهنگ  سبب 
عنوان فرهنگ  آیینی هم چنان به دوام خود ادامه می دهد. از جمله می توان به آیین های 
سوگ واری که در دوره ی باستان و سده ی میانه مرسوم بوده و  در  شاهنامه انعكاس یافته، 
اشاره کرد که عمده ترین آنها عبارت است   از:  آیین های کفن  و  دفن، سوگ و ماتم، مراسم 
ترحیم  و بزرگ داشت   و چگونگی لباس پوشیدن عزاداران. پس با بررسی آیین سوگواری 
اقوام مختلف پی برد و جهان  باورهای قلبی  و کفن و دفن می توان به اعتقادات دینی و 
بینی آنها را مورد کنكاش و بررسی قرار داد. در واقع مجموعه  ی آیین ها و آداب و رسوم 
تشكیل  را  جامعه  هر  فرهنگ  از  بخشی  این آیین ها  بزرگ داشت  و  برگزاری  طریقه ی  و 
می دهد. هدف مقاله ی حاضر  بازنمایی  آیین تدفین و سوگ در شاهنامه است  که برخاسته 
از فرهنگ مردم آن زمان بوده است و پرسش اصلی مقاله آن است که شاهنامه تا چه ا 
ندازه توانسته است آیین تدفین و سوگ مردم عصر خود را باز  نمایاند؟ اما پیش از بحث و 
بررسی الزم است گزارشی مختصر از تحقیقاتی که پیش از این در ارتباط با موضوع مقاله ی 

حاضر انجام شده ارائه گردد:
1- پایان نامه ای با  عنوان آداب و رسوم از بخش حماسی شاهنامه به کوشش طاهره  
قاسمیان یادگاری در سال 1386 ارائه گردیده که در آن به بررسی آیین های مطرح شده 
از لحاظ زمانی را مورد  در بخش حماسی شاهنامه پرداخته است و دوره ی محدودی 
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بررسی قرار داده که اهم آنها عبارتند از: نامه نگاری، مشورت، اخترشناسی، آیین های رزم 
و بزم، ازدواج و....که مسائل جالبی را برای خواننده عنوان می کند.

2- پایان نامه ای   دیگر، تحت عنوان بررسی آداب و رسوم در شاهنامه به کوشش مژده 
سپنجی در سال 1383 ارائه شده که به خوانندگان این فرصت را می دهد که با آداب و 
رسوم ایرانیان بیش از اسالم آشنا شوند و  تنوع و بازتاب این آداب و رسوم را در زندگی 
شخصی خود ببیند. اهم موضوعاتی که در این پایان نامه از آن بحث شده،  عبارت  است از:  
چگونگی پیدایش جشن ها، پدید آمدن آتش، رزم و بزم، چگونگی به خاک سپردن مردگان 

و آداب و رسوم زناشویی و ازدواج.
3- مقاله ای تحت عنوان »آیین های تدفین اقوام باستان« از مهدی رضایی در سال  1382 
در نشریه ی کتاب ماه هنر به چاپ رسیده که در آن به آیین دفن مردگان در میان اقوام 
مختلفی که در زمان های دور  می زیسته اند پرداخته  و آن ها را با هم مقایسه کرده است از 
جمله: آیین دفن اموات در مصر باستان، بین النهرین، قوم آزتک، ایران باستان  . نویسنده  

در پایان تفاوت نوع تدفین در میان این اقوام را مورد بررسی قرار داده است.
از دکتر سید کاظم موسوی که در سال  با  عنوان آیین جنگ در شاهنامه  4- کتابی 
انتشارات دانشگاه شهر کرد چاپ شده است و در آن،  عالوه بر آیین های  1387 توسط 
جنگ،  به چگونگی دفن و  سوگ واری کشته شدگان در میادین جنگ نیز پرداخته شده 

است. 
از جمله کتاب هایی که مختصری به آیین سوگ واری در شاهنامه پرداخته، کتابی    -5
است تحت عنوان آیین و رسم های ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامه که توسط علی 
قلی اعتماد مقدم در سال 1355ه.ش. نوشته شده و در آن به بررسی ابیاتی از شاهنامه که 
مرتبط با تدفین و سوگ واری است پرداخته است. از  جمله این آیین هاست :    دخمه کردن، 
شستن مرده با مشک  و  کافور،   کفن کردن با دیبا  و حریر و آیین های سوگ واری چون 

روی خستن،گیسو بریدن، جامه چاک کردن و....

2- بحث و بررسی

2-1- آیین تدفین در ایران باستان:
در جای جای شاهنامه، وقتی سخن از مرگ طبیعی یا کشته شدن کسی در میدان 
جنگ به میان می آید، به دنبال آن آداب و رسوم مخصوص تدفین هم به چشم می خورد. 
یكی از این آداب، آیین  دخمه کردن اموات است که برخی از مراکز زرتشتی نشین ایران 

هنوز هم به این سنت پای بند هستند.
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یعنی  است ؛  داغ گاه  معنی  به  گویند  دخمک  پهلوی  و  اوستا  در  که  دخمه  » واژه ی 
و  است  سوزانیدن  معنی  به  این کلمه»دگ«  ریشه ی  را می سوزانند.  مردگان  محلی که 
کلمه ی»داغ« از همین ماده است. ایرانیان  آریایی، موقعی که با هندوان، زندگی مشترک 
و  می کنند  چنین  هندوها  هم،  هنوز  این که  می سوزاندند.کما  را  خود  مردگان  داشتند، 
خاکستر مردگان را به آب می دهند. فردوسی در شاهنامه به این عادت قدیم اشاره کرده 

است و می گوید:
همی هر کسی هر سو آتش فروخت                            یكی خسته بست و یكی کشته سوخت

سردابه ی مردگان و تابوت  را  هم  گاهی دخمه می گویند. در فرهنگ ها به غارها، سوراخ 
های تنگ  و تاریک نیز دخمه گفته شده است.« ) اوشیدری ،1386:276(

دخمه دیوار ضخیمی به شكل برج است که بر باالی صخره ها و کوه های نیمه مرتفع، 
از گل و خشت ساخته می شده و بخش داخلی آن به چهار بخش تقسیم می شده است: 
بخش ویژه ی مردها، زن ها، کودکان و بخش  مرکزی که چاهی است به نام استودان به معنی 

استخوان دان که در شاهنامه از آن با عنوان ستودان نام برده شده است 
بكفت بر  او  بر  گفتی  پوست  همی  ب�رفت           دارا  ست�ودان  ت�ا  چن�ین 
فردوسی، )272/6: 1387(

و  از پوست  از پاک شدن  بعد  را  استخوان های در گذشته  این همان چاهی است که 
گوشت، درون آن می انداختند و رویش آهک و گوگرد می ریختند، تا استخوان ها تبدیل به 
خاکستر شود . »در آیین زرتشتی مرده را نمی بایست دفن کنند یا بسوزانند . در آب هم غرق 
نكنند . زیرا بیم آن را داشتند که بدین وسیله سه عنصر مقدس؛ یعنی زمین ، آتش و آب 
را آلوده سازند. اجساد را می بایست در باالی کوه ها و یا بر فراز برج هایی که مخصوصاً بدین 
منظور ساخته شده بود، جای دهند. سپس استخوان های عریان را در ستودان می نهادند 
و در قبری که ساخته شده بود و یا در صخره کنده بودند جای می دادند.«)گیرشمن،190 

)1384:
الزم به ذکراست که در باور زرتشتیان مرده بسیار ناپاک است به همین خاطر تمام 
سعیشان را می کنند تا با مرده تماسی نداشته و به آن دست نزنند و اگر کسی ناخواسته و 
یا از روی اجبار به آن دست زد، طبق مراسمی باید پاک شود.»در وندیداد فرگرد نهم از 
مراسم تطهیر و پادیابی نمونه ای آورده که هرگاه فردی بخواهد از آلودگی که در تماس با 
یک مرده حاصل شده پاک شود، به کسی به نام گرونده )آشه( مراجعه می کند و مرد  آشه 
با نیایش های الزم و یک سری کارهای پیچیده درمقابل دست مزد، زن یا مرد ناپاک را با 

آیین پادیابی، پاک و تمیز می کند.«) عبدالهی،1369:178(
این  آیین مانند غسل مّس  میت ما مسلمانان است با این تفاوت که » در میان زرتشتیان 
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برای پاک شدن فقط آب کافی نیست بلكه ادرار گاو، به خاطر اثر ضد عفونی اش یكی از 
مطهرات است؛ یعنی ابتدا باید مقداری از ادرار گاو با آب مخلوط بشود تا بدن بدین وسیله 

ضدعفونی شود و سپس بدن را با آب خالص شستشو داد. « )صفی زاده، 157 :1385(
در شاهنامه هم سنت دین زرتشتی دخمه کردن اجساد به چشم می خورد ، ولی این کار با آداب و 
 آیین خاص خود شاهنامه صورت می پذیرد که کاماًل با شیوه ی زرتشتیان، منطبق نیست و این
 نشان دهنده ی این است که، تفكرات دینی و مذهبی فردوسی بر این آیین هم تأثیر گذاشته زیرا 
 در جای جای شاهنامه از تابوت ساختن و شستن سر جسد یا تمام بدن مرده با کافور سخن به میان

 آمده است که در صفحات آینده به آن پرداخته خواهد شد.
2-1-1- آراستن جسد و تابوت:

از دیگر آداب مربوط به فرد در گذشته آن بود که پیكر اموات را با مواد خوش بو کننده 
چون مشک، کافور، گالب و می، معطر می ساختند و در پارچه های مرغوب می پیچیدند. اگر 
شخص درگذشته از بزرگان و شاه زادگان بود، او را در پارچه های گران قیمت چون حریر و 
دیبا می پیچیدند و کفن می کردند و بر سرش تاجی شاه وار می گذاشتند و با انواع سنگ های 
قیمتی و جواهرات می آراستندش؛ تابوتی از طال، نقره یا فلزات دیگر برایش می ساختند و 
آنگاه دخمه ای برایش مهیا می کردند که با دخمه های معمولی که قباًل شرحش داده شد 
تفاوت داشت؛ زیرا این یكی دخمه ای اختصاصی و فقط متعلق به فرد درگذشته بود. این 
دخمه ها»آرام گاه هایی بود که پادشاهان و  توان گران و  بزرگان برای خود می ساختند و آنها 
را دخمه های شخصی نیزمی نامیدند؛ مانند  آرام گاههای اختصاصی امروز.«)اوشیدری، 76 

)1386:
استفاده  از  دخمه ها و استودان های اختصاصی از دیرباز  در میان ایرانیان رواج داشته 
و فقط مربوط به شاهنامه نیست.  »بیشتراستودان هایی که اولین بار درسرزمین مادها و 
پارس ها به وجود  می آیند ساده هستند اما آن هایی که مخصوص امرا و بزرگان ساخته شده 

بزرگ تر و دارای نقوش تزئینی است.«)عبدالهی، 20 :1369(
 اگر شخص درگذشته، از جنگ جویان و دلیران میدان رزم بوده باشد، به جز کارهای 
ذکر شده سالح و ابزار نبرد و لباس جنگی اش را آراسته و در کنارش قرار می دادند . به 

عنوان  مثال رستم بعد از مرگ جگرگوشه اش دستور می دهد تا او را کفن کنند:
ج�وان پ�ور  روی  ب�ر  بگ�ست�رد  خس�روان         دیب�ه  ت�ا  ب�ف�رم�ود 
)فردوسی، 152/2 :1387(

بپ�وشی�د ب�ازش به دی�ب�ای زرد               سر ت�نگ ت�ابوت را سخ�ت ک�رد   
همی گفت اگر دخمه زرین کنم            ز مشک سی�ه گردش آیین کنم
چو من رفته باشم نماند به جای            وگرنه مرا خود همین است رای
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زاری همی گشت کور به  یكی دخمه کردش زسّم س�تور           جهانی 
)همان، 154/2(

گویا برای پوشاندن جسد، بیش تر از پارچه هایی به رنگ زرد استفاده می شد؛ چون در 
چند جای شاهنامه از این رنگ به عنوان رنگ کفن، نام برده شده است. به عنوان مثال 
بعد از کشته شدن پیلسم به دست رستم، او جنازه را به پیش تورانیان می اندازد و چنین 

می گوید:
چنین گفت:کاین را به دیبای زرد            ب�پوش�ی�د، ک�ز گ�رد شد الژورد
)همان، 124/3(

توس  نیز در هنگام دفن فرود این گونه فرمان می دهد:
بف�رم��ود تا دخ�م�ه ای ش�اه�وار              بكردند بر ت�ی�غ آن ک��وه�س��ار
ن�ه�ادن�د زی��ر ان�درش تخ�ت زر              به دیبای زربف�ت و زّری�ن ک�م�ر
ت��ن ش��اه وارش ب��ی�اراس��ت�ن�د                                    گل و مشک و کافور و می، خواستند
س�رش را به کاف�ور کردند خش�ک                   تنش را به دبق و گالب و به مشک  
ن�ه��ادند ب�ر ت�خت و گشت�ند باز                 شد آن شیر دل مرد با ن�ام و ن��از
)همان، 47/4(

از شواهد این گونه بر می آید که مشک و کافور از مواد ثابت آراستن جسد بوده است 
که نه تنها خاصیت خوش بوکنندگی داشتند، بلكه ماندگاری جسد را هم بیشتر می کردند. 
استفاده از دبق3 و مشک و کافور گویا گونه ای از مومیایی کردن بوده است و این گونه 
که از ابیات شاهنامه برمی آید از لعاب چسبنده ی دبق در مومیایی مردگان بهره می برده 
اند. لذا »پیكر مرده را خشک می کردند و خوش بوی، سپس جامه های گران بها و ابریشمی 
بر او می پوشاندند و او را با آرایش و سان و سیمای زمان زندگی در دخمه می نهاده اند.« 

)کزازی، 920/5 :1387(
در دفن شاه مكران توسط کی خسرو می بینیم که کی خسرو به خاطر داشتن فّر شاهی 
و ایمان به روز رستاخیز، به خود اجازه نمی دهد که جسد دشمنان را هم بدون آیین کفن 

و دفن رها کند، خصوصاً که آن دشمن شخص مهم و ارجمندی باشد:
ب�رهن�ه ن�بای�د ک�ه گ�ردد س�رش                         بر آن هم نشان، خسته درجوشنش
یكی دخمه سازید و مشک و گالب               چنان چون بود شاه را جای خواب
بپوشی�د روی�ش ب�ه دیب�ای چین              که مرگ بزرگ�ان ب�ود هم چنی�ن
)فردوسی، 239/5 :1387(

و تن دارا به دست اسكندر:
یك�ی دخم�ه ک�ردش ب�ر آیی�ن او                  بدان س�ان که ب�د ف�ّره ی دی�ن او

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

126 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

بشستندش از خون به روشن گالب            چو آمدش هن�گام ج�اوید خواب
تنش زی�ر ک�اف�ور ش�د ن�اپ�دی�د               وزان پس کس�ی روی دارا ن�دی�د
به دخمه درون، تخت زرین نه�اد              یكی بر سرش ت�اج مشك�ین نهاد
ن�ه�ادش ب�ه ت�اب�وت زر ان��درون                 ب�زرگ�ان هم�ه دیدگان پر زخون      
 )همان، 6/ 272(

دفن شیده به دست کی خسرو: 
از کشتن�ش مهربانی کنید           یكی دخم�ه ی خس�روان�ی کنید پ�س 
سرش را به دبق و به مشک و گالب           بشویی�د و ت�ن را به ک�افور ناب
به گ�ردن�ش ب�ر، طوق زرین نهید                کله بر س�رش عنب�ر آگی�ن نه�ید
)همان، 188/5(

2-1-2- جامه ی عزا:
از مطالعات مردم شناسی چنین بر می آید که رنگ جامه ی عزا در میان اقوام و ملل 
مختلف جهان متفاوت است. همان طور که می دانیم در ایران باستان و در میان زرتشتیان 
پوشیدن جامه ی سپید در هنگام عزا مرسوم و معمول بوده است. امروزه هم مردم بعضی 
در  می پوشند.  سپید  جامه ی  عزا  و  ماتم  هنگام  در  شرقی،  جنوب  آسیای  کشورهای  از 
شاهنامه هم وقتی سیاوش می خواهد پاک دامنی و بی گناهی خویش را ثابت کند، قبول 
می کند که آزمون گذر از آتش ) َور ( را انجام دهد. پس برای نشان دادن پاکی و معصومیت 
خود و همچنین به نشانه ی آمادگی برای پذیرش مرگ، جامه ی سفید بر تن می کند و خود 

را بردل آتش می زند:
س�ر ب�ه  نهاده  زری�ن  خود  یكی  پ�در          پی�ش  به  بیام�د  سیاوش 
امید پر  دلی  خنده  ز  پر  لبی  سپی�د        ج�ام�ه های  با  هشیوار 
کفن ساز  و  رسم  بود  چنان چون  خ�ویشت�ن           بر  کاف�ور  پراگنده 
)همان، 30/3(

به طور کلی رنگ سفید در میان زرتشتیان از ارج و قرب باالیی برخوردار است، آنان از 
هنگام زاده شدن تا درگذشتن از رنگ سفید بهره می گیرند. لباس نوزادی، سدره، پوشش 
دین داری، پوشش عروسی، کاله و روسری نیایش، کفن درگذشته و جامه ی شرکت کردن 
و  پاکی  و  راستی  نماد  است که  پرسه  )سوگواری( همه سپید  و  مراسم خاک سپاری  در 
اشویی است  . این سنت تا دوران اسالمی و حدود حكومت غزنویان در ایران ادامه داشت. 
به طوری که در تاریخ بیهقی آمده سلطان مسعود در مرگ خلیفه ی عباسی، جامه ی 
سپید پوشید و سه روز به ماتم نشست. » و امیر ماتم داشتن بسیجید و دیگر روز که بار 
داد با دستار و قبا بود سپید و همه اولیاء و حشم و حاجبان با سپید آمدند.« )بیهقی، 
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)1386: 423/2
اما در شاهنامه پوشش عزا فقط به رنگ سپید نیست، بلكه از پوشش های کبود و سیاه 
و نیل گون هم برای سوگ واری استفاده شده است. البته از سیاه پوشی در دوران باستان 
شواهدی در دست است که ظاهراً در غرب و شرق ایران از دیر باز، مصیبت دیدگان جامه ی 
کبود یا سیاه در بر می کردند، که نماد تیره روزی و نگون بختی است. ابن بطوطه در مرگ 
فرزند اتابک آورده: » حضار روی لباس خود جامه ای از پارچه ی خام پنبه ای  کلفت، درست 
دوخته نشده پوشیده بودند و بر سر هر یک خرقه پاره یا پالس پاره ای سیاه بود. )ابن 

بطوطه، 1337:187( 
شاید سیاه پوشی در شاهنامه از همین باور نشأت گرفته و  یا شاید رسم و راهی است 

که از فرهنگ اسالمی به شاهنامه راه یافته است.
در کشته شدن سیامک به دست خزروان دیو: 

همه جامه ها کرده پی�روزه رنگ            دو چشم ابر خونین و رخ باد رنگ
)فردوسی، 25/1(

تهمینه در سوگ سهراب: 
به خون بپ�وشی�د پس جامه ی نیل گ�ون           همان نیل گون غرقه کرده 
)همان، 166/2(

در سوگ سیاوش:
شی�ر ف�رهاد  و  بهرام  شاپور  چو   دلیر          گیو   و  گودرز  چو  و  توس  چو 
کاله جای  به  سر  بر  خاک  همه  سیاه          و  کب�ود  کرده  جام�ه  همه 
)همان، 3/ 115(

نزدیكان در مرگ کی کاوس:
با س�وگ ش�اه بب�ودن�د  دو هفته  و س�یاه            همه جامه هاشان کب�ود 
ب�ب�ردن�د  پ�س پ�ای ک�اران ش�اه               دبی�ق�ی و دی�ب�ای روم�ی سی�اه
)همان، 259/5(

2-2- آیین سوگ واری در شاهنامه:
 همان طور که اشاره شد آیین سوگ واری در ایران از دیر باز، به اشكال مختلفی برگزار 
می گردیدکه  تاثیر آن در میان بازماندگان، به نوع مرگ و نسبت سن و سال شخص مرده 
بستگی داشت و  این آیین ها امروزه با تغییراتی در شكل و نحوه ی اجرا به ما رسیده است.
تلخ  با شرنگ  ناخواسته ی طبیعی،گاه کام عده ای   هنگام رزم های خونین و حوادث 
مرگ آشنا می شد و دیدگانشان با خاک سرد گور انباشته می گردید؛ سوگ و ماتم بر سر 
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اقوامشان سایه می افكند و روزگار لباس تیره روزی بر اندامشان می پوشاند. در سیر طبیعی 
زندگی نیز هرگاه یكی از بزرگان قوم، رخت آخرت می پوشید، دیگران برایش لباس عزا 
در بر می کردند و با نوحه سرایی و اشک ریختن، شدت غم و اندوه خود را بروز می دادند. 
چون ایرانیان باستان مردمانی شاد بودند و جشن ها را بسیار ارج می نهادند، از  کوچک ترین 
فرصتی برای برپایی جشن ها بهره می بردند به طوری که حتی در سوگ واری ها، به جای 
مرگش  از  قبل  حسنات  و  مرده  شخص  حیات  برجسته ی  نكات  ذکر  به  زاری  و   مویه 
می پرداختند و بدین گونه درد خود را التیام می بخشیدند. آنها معتقد بودند گریه و زاری 

روان فرد در گذشته را آزرده می سازد.
به دوزخ متصل است  به آن سوی دنیا رودی عظیم می بیند که  ارداویراز4 در سفر   
و روان هایی را می بیند که نمی توانستند از آن رود بگذرند و یا کسانی که به سختی از 
آن می گذشتند و آن هایی که به راحتی عبور می کردند. از سروش سوال می کند این چه 
رودی است و او در پاسخ می گوید: » این رود اشک های بسیاری است که مردمان، در پی 
درگذشتگان از دیدگان فرو ریخته اند. آنان که نمی توانند بگذرند همان هایی هستند که 
پس از مرگشان برایشان شیون و شكوه و مویه بسیارکرده اند و آنانی که آسان تر می گذرند 
همان هایی هستند که برایشان مویه کمتر کرده اند. پس به جهانیان بگو: تا زمانی که در 
جهان مادی هستید شیون و شكوه و مویه ی بسیار نامجاز نكنید، چون از آن مصیبت و 

سختی بسیار برای روان های درگذشتگان پدید آید.«)ویدن گرن، 217 :1381(
گوناگونی  این  که  می خورد  چشم  به  سوگواری  از  مختلفی  آیین های  شاهنامه  در 
روش ها می تواند نمودی از غنای فرهنگی ایران، فراوانی خرده فرهنگ ها و گستردگی این 

سرزمین باشد. از جمله آداب سوگواری در شاهنامه می توان عناوین زیر را نام برد:
2-2-1- مدت سوگ واری:

در  است.  متفاوت  بود،  مرسوم  درگذشته  که  چه  آن  با  درشاهنامه  سوگ واری  ایام 
داستان های شاهنامه این ایام از سه روز گرفته تا هفت روز، دو هفته، یک ماه، چهل روز 
و حتی یک سال متغیر بوده ولی بیش ترین نمونه ها داللت بر این دارد که مدت سوگ واری 
هفت روز بوده است که شاید به پا داشتن مراسم هفتم، برای شخص در گذشته در دوره ی 

ما، برگرفته از همین باور دیرینه باشد. بعد از  این مدت، ماتم زدگان از عزا درمی آمدند.
مدت سوگ واری کاووس بر سیاوش: 

دم شیپ�ور  ز  بیامد  هشت�م  ب�ه  دژم          بود   و   سوگ  با  هفته  یک  به 
)فردوسی، 115/3 :1387(

در سوگ کی کاووس:
ش�اه س�وگ  با  بب�ودند  هفته  دو  س�ی�اه           و  کبود  جامه هاشان  همه 
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)همان، 259/5(
سیاوش در سوگ مادر: 

ه�م�ی ب�ود با س�وگ م�ادر دژم            همی کرد با ج�ان شی�رین ست�م
انده  ف�راغ با درد و داغ           نمی جست یک دم ز  ه�م�ی بود یک م�اه 
)همان، 162/3(

در سوگ نرسی بهرام:
بگ�ذاشت�ن�د خ�وار  او  گ�اه  س�ر  همی داشتن�د          سوگش  روز  چهل 
)همان، 170/7(

مردم سیستان در سوگ رستم: 
وکب�ود سیاه  جامه هاشان  همه  بود         سوگ  درسیستان  سال  یک  به 
)همان، 226/6(

در سده های اخیر هم مدت عزاداری در میان اقوام مختلف، متفاوت بوده چنان که ابن 
بطوطه در مرگ مادر  امیر صنوب5 می گوید: »چهل روز پس از فوت مادر امیر اطعام کردند 

چه مدت عزا در آن نواحی یک چلّه است.« )ابن بطوطه، 319 :1337(
2-2-2- حاالت عزاداران:

عكس العمل  می خورد،  چشم  به  فردی  درگذشت  از  پس  که  مسائلی  عمده  از 
جامه  سینه،  یا  ران  بر  زدن  چون  فیزیكی  اعمال  انجام  با  اصوالً  که  است  بازماندگان 
اندوه  و  غم  شدت  از  نشان  و  است  هم راه  غیره  و  صورت  بر  زدن  چنگ  پاره کردن، 
پرداخته  آن  به  شاهنامه  در  که  سوگ واری  آیین های  از  دارد.  مصیبت زده  فرد 
بستن،  خونین  زنّار  ریختن،  سر  بر  خاک  دریدن،  جامه  خستن،  روی  به  می توان   شده 
 گیسو بریدن، چنگ بر صورت کشیدن، زلف آشفتن، موی کندن، آتش به سر افكندن، زین اسبان 
نگون ساختن و دم و یال آنان را بریدن اشاره کرد که  همگی در هنگام عزا و ماتم از سوی 

مصیبت زدگان و سوگ واران بروز می کند. در زیر برای هر کدام نمونه هایی ذکر می شود:
2-2-2- جامه چاک کردن و خاک بر سر پاشیدن: 

افراسیاب در سوگ سرخه: 
ن�گون ش�د سر و ت�اج افراسی�اب                همی کند موی و همی ریخت آب
خروشان به سر بر پراگن�د خاک                همه جامه ی خسروی کرد چ�اک
)فردوسی، 122/3 :1387(

خبر یافتن کی کاووس از مرگ سیاوش: 
ت�اج خ�اک           همه جامه ی خسروی کرد چاک ب�ر  پراگ�ن�د ک�اوس 
)همان، 115/3(
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2-2-2-گیسو بریدن و روی خراشیدن:
فریدون در سوگ ایرج:

همی کرد هوی و همی خست روی                   همی ریخت اشک و همی کند موی
)همان، 1/ 78(

در سوگ نوذر: 
هوی و  های  یكی  برآمد  ایران  ز  روی         شخودن�د  و    موی  بكندن�د 
)همان، 33/2(

فرنگیس در سوگ سیاوش:
دراز کمن�د  مشكی�ن  فرنگیس  باز        کندند  م�وی  بندگ�ان  همه 
بخست را  ارغوان  گل  فندق،  به  ببست           گیسو  به  را  می�ان  و  برید 
نژند بمانده  و  روی  خ�راشی�ده  کمن�د         گسست�ه  م�اه روی�ان  سر 
)همان، 104/3(

2-2-2- آتش به سر افكندن و زنّار بستن: 
فریدون در سوگ ایرج:

نشست س�رای  اندر  آت�ش  فكن�د  بب�ست           خ�ونین  زنّاز  ب�ه  را  میان 
)همان، 1/ 78(

تهمینه در سوگ سهراب: 
به سر بر فكند آتش و برفروخت           همه روی و موی سیاهش بسوخت
)همان، 164/2(

2-2-2- در آوردن زیور آالت: 
 در بدرود کردن کی خسرواز کنیزانش: 

بوی و  رنگ  و  پیرایه  گسستند  موی         بكندند  و  روی  ش�خ�ودند 
)همان، 283/5(

2-2-2- موی کندن:
گیو در شنیدن خبر گم شدن بیژن: 

همی کند موی سر و ریش پ�اک             خروشان به سر بر،  همی ریخت خاک
)همان، 19/5(

افرا سیاب پس از شنیدن خبر کشته شدن شیده: 
جهان  دار گش�ت از جهان نا امید            بكند آن چو کافور م�وی سپی�د
)همان، 188/5(

2-2-2- دم و یال اسبان را بریدن و زین آن ها را نگون ساختن :
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تهمینه در سوگ سهراب: 
هم�ان تی�غ سه�راب را بر کشی�د               ب�ی�ام��د دوان،  دم اسبش ب�ری�د
)همان، 2/ 166(

در سوگ اسكندر:
زدند آتش اندر س�رای نشس�ت               هزار اسپ را دم ب�ری�دن�د پس�ت
نهاده بر اسپ�ان نگون س�ار زی�ن                   تو گفتی همی خون خروشد  زمین
)فردوسی، نقل از: کزازی، 88/7: 1387(

امروزه این رسم، به نام کتل بستن هنوز هم در میان ایالت بختیاری6 مرسوم  و به این 
ترتیب است  که موی یال و دم اسب فرد در گذشته را می برند و زین را وارونه بر پشت آن 
می گذارند و پشت آن را با پارچه ی سیاه می پوشانند و جنگ افزارها و لباس های متوفی 
زنان خانواده ی درگذشته،  ازاین  آن می گذارند.گذشته  بر پشت  یا  و   آن می آویزند  به  را 
سربند و گیسوان بریده ی خود  را بر پیشانی یا گردن اسب می آویزند، اسب کتل در  جلوی 
تشییع کنندگان حرکت می کند و یا در روزهای عزاداری بر در خانه ی فرد درگذشته نگه 

داشته می شود.
همان طورکه عنوان گردید رسم کتل کردن در شاهنامه هم به چشم می خورد که 
مهم ترین نمونه ی آن در ماتم اسفندیار بر  پا گشته و آن زمانی است که تابوت اسفندیار 
را به نزد گشتاسب می برند. پشوتن اسب او را پیشاپیش سپاه می راند در حالی که موی 
 دم و یال او را بریده و زین را وارونه بر آن قرارداده و گرز ، خود، کمان و دیگر ابزارجنگی 

اسفندیار را به زین آویخته است: 
اس�ب س�ی�اه           پش�وت�ن همی ب�رد پیش س�پ�اه دّم  و  ب�ش  ب�ری�ده 
بر او ب�ر نه�اده نگ�ون� س�ار زی�ن            به زین ان�در آویخته گ�رز کی�ن
)فردوسی، 207/6(

2-2-2- خودکشی مصیبت زدگان:
گاهی شدت وابستگی و عالقه نسبت به شخص د رگذشته آن قدر زیاد بود که تحمل 
مصیبت غیر ممكن می نمود، به طوری که شخص عزیز از دست داده، عنان اختیار از کف 

داده و خود را از بین می برد.
جریره در سوگ فرود: 

ب�ود دشنه  یكی  او  جامه ی  بر  ف�رود        ف�ّرخ  بالی�ن  ب�ه  ب�ی�امد 
بداد برش جان  از  بر  درید  نه�اد           شكم  بر  پس�ر  روی  به  را  رخ  دو 
)همان، 46/4(

2-2-3- از بین بردن اموال متوفی
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و  بود  نكرده  ازدواج  اگر  در می گذشت،  آوازه  و  نام  و  صاحب   متمّكن  وقتی  شخصی 
فرزندی نداشت تا اموالش را به ارث ببرد، همه ی اموال او را از بین می بردند، تا این اموال 
به دست دیگران نیفتد. در این زمینه در نامه ی باستان آمده» پس از مرِگ ساالری بزرگ 
در جنگ، سرا پرده  و خیمه و جنگ ابزارهای او را در آتش می سوخته اند. هنوز نیز در میان 
پاره ای از مردمان، آیین در آتش سوختن خانمان مردگان روایی دارد. یكی از انگیزه های 
این رفتار در میان مردمان آغازین، بیم از مردگان و بازگشت روان های آنان بوده است. 
یک بارگی  به  از جهان  را  او  پیوند  تا  آتش می کشیده اند  به  را  مرده  خانمان  بازماندگان، 

بگسلند و وی را از بازگشتن بازدارند.« )کزازی، 666/2  :1387(
هنگامی که سهراب به دست پدر کشته شد رستم همین کار را انجام  داد:

به پ�رده س�رای آت�ش ان�در زدن�د                  همه لشكرش خاک بر س�ر زدن�د
همان خیم�ه از دیب�ه رن�گ رن�گ                    همان تخت و پر م�ایه زین پلن�گ
بر  آتش نه�ادن�د و ب�رخ�است غ�و              هم�ی گف�ت زار: ای جه�ان�دار نو
)فردوسی، 153/2(

وقتی فرود، پسرسیاوش کشته می شود، مادرش جریره همه ی اموال موجود در دژ را 
از بین می برد: 

پرست�ن�دگ�ان ب�ر س�ر دژ ش�دن�د                       همه خویش�تن ب�ر زمی�ن ب�ر زدند     
جری�ره یك�ی آتش�ی ب�رف�روخ�ت                   همه گنج ها را به آت�ش ب�سوخ�ت   
یكی تیغ بگرفت زان پس به دست                  در خ�انه ی ت�ازی اسب�ان ببس�ت     
شك�مش�ان ب�دّری�د و بب�ری�د پ�ی                        همی ریخت از روی او خون و خوی
)همان، 46/4(

3- نتیجه گیري

آیین هاي سوگ واري مطرح شده در شاهنامه بیان گر این است که ایرانیان از دیر باز، 
درگذشتگان خود را ارج مي نهادند  و آداب و رسوم ویژه اي برایشان بر پا مي داشتند  که این 

عمل، به دنبال مرگ و تدفین شخص درگذشته صورت مي گرفت. 
به طور مرسوم تدفین در شاهنامه، نهادن فرد در گذشته در دخمه است که قبل از آن 
باید آداب و آیین خاصي بر روي جنازه صورت بگیرد. از جمله: شستن سر و بدن شخص 
مرده، خوش بو کردنش با موادي چون مشک و کافور و گالب و سپس کفن نمودن بدن 
مرده با پارچه اي مرغوب، که جنس این پارچه با توجه به موقعیت اجتماعي و تّمكن مالي 

افراد متفاوت بود و اصوالًً براي بزرگان از پارچه هاي دیبا و حریر استفاده مي شد . 
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تابوت است که جنس این وسیله هم بستگی به موقعیت  انتخاب  از این مرحله  بعد 
اجتماعي افراد داشت و براي طبقات مرفه جامعه، پهلوانان و شاهان از طال و نقره بود. 

هم زمان با انجام آداب و رسوم تدفین، آیین سوگ واري و ماتم هم براي فرد درگذشته 
انجام مي گرفت که در شاهنامه به شرح آن پرداخته شده و با اعمالي چون خاک بر  سر 
 ریختن، جامه دریدن، روي خستن، موي کندن و به آتش کشیدن اموال شخص درگذشته 

همراه است .
از دیگر مسائل مطرح شده در شاهنامه مدت سوگ واری است که از سه روز، هفت 
روز، یک ماه، چهل روز وگاهی تا یک سال متغیر است. در شاهنامه هر چقدر شخص 
درگذشته مهم تر و از نظر عنوان بزرگ تر  و از نظر سن جوان تر بود، مدت عزاداری و آیین 
سوگ واري او گسترده تر و سوزناک تر برگزار می شده است. عزاداران با پایان یافتن دوره ی 
سوگ واري از عزا درآمده و به زندگي عادي خود مشغول مي شدند که یقیناً این امر ریشه 
در دین و اعتقاد مردم به مرگ و زندگي پس از مرگ داشت. در واقع در تمام آداب و رسوم 
و آیین هاي مرتبط با سوگ واري که در شاهنامه به طور جامع و کامل به توضیح آن 

پرداخته شده مي توان تأثیر دین و باورهاي دیني را به وضوح مشاهده کرد.
 

پانوشت ها:
1- برداشت از صفحه ی 145 کتاب قوم های آسیای مرکزی و فالت ایران از رقیه بهزادی. 

2- برداشت از کتاب تاریخ ایران در زمان ساسانیان از آرتور کریستین سن.
3- دبق گیاهی است که در ساقه و شاخه های بعضی از درختان مانند امرود، ایجاد 

می شود؛ مویزک عسلی، چیزی مانند سریشم که بدان مرغان را شكار می کنند.« )معین، 
)1496: 1381

4- ارداویراف یا ارداویراز ،در روایات پهلوی،موبدی پارسا به زمان ساسانیان که سفری 
روحانی به جهان مینوی کرد. رساله ی ارداویراف نامه شرح این مسافرت و سیر ارداویراف 

در بهشت و دوزخ است. )فرهنگ معین(
5- شهری در آسیای صغیر در کنار دریای سیاه.

6- رسمی در میان طایفه ی چهار لنگ بختیاری که میان اصفهان و شوشتر مسكن 
دارند.

منابع

و  نشر  بنگاه  تهران:  موحد،  علي  ابن بطوطه، محمد  سفرنامة   .)1337( بطوطه.  1-ابن 
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ترجمه کتاب.
2-اوشیدري، جهانگیر. ) 1386(. دانشنامه مزدیسنا، تهران: نشر مرکز.

 3-بیهقي، ابوالفضل. ) 1386(. تاریخ بیهقي، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ یازدهم، تهران:
 نشر مهتاب.

اسکندر،  وافسانه ی  گمش  گیل  دراسطور ی  پژوهشي   .)1384( جالل.  4-ستاري، 
تهران: نشر مرکز.

5-صفي زاده، فاروق. )1385(. ادیان باستاني ایران، تهران: نشر اوحدي.
تهران:  در جامعه  ساساني،  آن  نقش  و  زرتشت  دین   .)1369( فرشته.  6-عبداللهي، 

انتشارات ققنوس.
7-کزازي، میر جالالدین. )1387(. نامه ي باستان، تهران: انتشارت سمت.

انتشارات  تهران:  معین،  محمد  اسالم،  تا  آغاز  از  ایران   .)1384( رومن.  8-گیرشمن، 
معین.

9-معین، محمد. )1381(. فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیر کبیر.
10- ویدن گرن، گئو. )1381(. جهان معنوي ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه ی محمود 

کندري، تهران: نشر میترا.
11- یزدان پناه لموکي، طیار. )1385(. تاریخ مازندران باستان، تهران: نشر چشم.
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