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 چکیده

 نگاهی به تاریخ و خاستگاه های تاریخ است.ترین آیینهای سوگواری از کهنآیین 

های سوگواری عمومی، در بیشتر نقاط جهان عصر ها نشان می دهد آییناین آیین

ند. اها ادامه داشتههای زایش و رستخیز مایه  گرفته و قرنباستان از منشأ اسطوره

سازد، بقا و تداوم این یران قابل توجه میها را در اآنچه بررسی تاریخی این آیین

ترین و مستندترین آیین سوگواری در ایران ها در ایران تا به امروز است. مهمآیین

است که در گستره وسیعی از مرزهای فرهنگی « سوگ سیاوش»پیش از تاریخ، 
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اجتماعی، در طول تاریخ ایران پیش از اسالم قابل ردیابی است. با توجه به اهمیت 

ها تا به امروز، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این ملی و تداوم تاریخی این آیین

-ای، فرهنگی و ایدئولوژیک این آیینها و منشأ اسطورهپرسش است که زیرساخت

-وده است؟ روش تحقیق تاریخیهای سوگواری در ایران پیش از اسالم چه ب

ای هترین شکل آییندست آمده مبین این است که اصلیتحلیلی و نتیجه به

بسیار کهن  هایسوگواری در ایران پیش از اسالم، به ظن قوی، بازمانده آیین

های جوامع کشاورزی است که به مرور زمان و تحت تأثیر عوامل و ضرورت

رستخیز حماسی سیاوش متجلی شده و به عنوان تاریخی، در داستان شهادت و 

 است. های سیاوشی در ایران باستان به بقای خود ادامه دادهجزئی از آیین

های سیاوشی؛ اسطوره آیین سوگواری؛ سوگ سیاوش؛ آیینکلیدی:  گانواژ

 کشاورزی؛ ازدواج مقدس

 

 مقدمه

، مرگ دارد. گردآمدن ةپدید سوگواری، بنا بر ماهیت آیینی خود، داللت بر برخورد جمعی با

ها با وقوع فرهنگی، اولین مواجهه انسان اًای از اعمال ذاتتجمع و متوسل شدن به سلسله

یک مرگ است؛ انسان در شرایط خطر، ترس و رخدادهایی که توجیه آنها از توان او خارج 

ناشی از یابد که آیی به توفیق و آرامشی دست میاست، همواره با جمع شدن و گردهم

آیی ترین خاصیت این گردهمحس همذاتی و وحدت است؛ تقسیم ترس از مرگ، مهم

معی ای جترین حالت، به سرعت بدل به پدیدهاست. بنابراین، وقوع مرگ حتی در شخصی

ی هاهای شخصی در فرهنگکند. سوگواریشود که شماری از افراد مرتبط را درگیر میمی

جوامع، تعاریف خاص خود را از تشریفات  الی نیستند؛ معموالً های آیینی خمختلف از جنبه

های آیینی دارند که همه مستلزم نوعی مرگ، غسل، دعا، کفن و دفن و توزیع خوراک

م، گوییفعالیت جمعی و گروهی است، اما هنگامی که از آیین، در مفهوم تاریخی سخن می

شناختی، تاریخی جتماعی و اسطورهای فرهنگی سروکار داریم که از جنبه های ابا پدیده
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از این منظر، آیین فقدان شخصی « آیین سوگواری»و فرهنگی وسیعی قابل اعتنا است؛ 

  د.یابمعنا می «ذات هستی»در تقابل با  «ذات مرگ»نیست، بلکه در چرخه ادواری آیین، 

سیاری ید بیأترین آیین سوگواری در ایران پیش از اسالم، به تسوگ سیاوش به عنوان مهم

از پژوهشگران داخلی و خارجی، ریشه در فرهنگ و اسطوره کشاورزی دارد اما متناسب با 

رو بر است. مقاله پیش شرایط اجتماعی و تاریخی، انعطاف قابل توجهی از خود نشان داده

سوگواری در ایران پیش از تاریخ، در مسیر  اساس این فرضیه تدوین شده است که آیین

ای، دینی و سیاسی های اسطورهشرایط متغیر تاریخی و اجتماعی، از ظرفیتانطباق با 

است. پژوهش حاضر در پی تبیین نقش  برای تداوم و انطباق با شرایط تاریخی بهره برده

های سوگ سیاوش است. این تحقیق، عالوه و کارکرد این عناصر در تطبیق و بقای آیین

ا هوستد این آییندهای سوگواری کهن، به داآیین هایها و خاستگاهبر کنکاشی در ریشه

پردازد که با توجه به استمرار ای، تاریخی و اجتماعی ایران میهای اسطورهبا زیرساخت

ه ها را نیز ارائاندازی تبارشناسانه از این آیینهای سوگواری در ایران، چشمتاریخی آیین

 دهد. می

 

 تحقیق ةپیشین

هایی از زوایای های سوگواری در ایران، پیش از این پژوهشآیین هقدمت و پیشین ةدربار

است؛ به ویژه اینکه اشارات مکرر به سوگ و سوگواری در منابع مزدایی مختلف انجام شده

است. از  ، سبب عطف توجه پژوهشگران به سوگواری در دوران باستان بودهشاهنامهو 

« های مربوط به آن در ایران باستانآیینمرگ و »توان به مقاله ها میجمله این پژوهش

نوشته نادیا معقولی و محمود طاوسی اشاره کرد. در این مقاله بر اساس منابع کهن به 

 است. بینی زرتشتی به مرگ و مناسک مربوط به آن در ایران باستان پرداختهجهان

مذهبی -تاریخیهای و بازمانده شاهنامههای سوگ در بررسی تطبیقی آیین»در مقاله 

ه پرست، با استناد بدخت خالقی چترودی و لیال حقنوشته مه« سوگواری در ایران باستان
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اند و تطبیق آنها با های سوگواری که بر اساس منابع تاریخی در ایران وجود داشتهشیوه

فردوسی، به نقش برخی عوامل تاریخی در تحول و تعدیل اشکال  شاهنامههای سوگواری

 است.سوگواری اشاره شدهافراطی 

نوشته مریم نعمت طاوسی، به لحاظ « های سیاوشیبازجست اجزای آیین»اما پژوهش

همانندی کارویژه »روش و رویکرد قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارد و با تاکید بر 

ری های برزگهای سوگ سیاوش را با آیین، آیین«سیاوش و ایزد میرنده و بازآینده گیاهی

 است:گیری کردهو چنین نتیجه داده مطابقت

است که به های کیش برزگری ساکنان فرارود بوده های سوگ سیاوش در اصل، آیینآیین»..

های سوگواری و اجزای شده و هنوز هم تأثیرات آن را بر برخی آیینتدریج در ایران پراکنده 

 .(191:1386)نعمت طاوسی، «توان ردیابی کردنمایش سنتی می

 ثیر عناصر فرهنگی وأتاریخی و تکوینی و ت ةکید بر جنبأرو، توجه نوآوری پژوهش پیش

 هاست.   آیین اجتماعی در مسیر تاریخی این

های سوگواری در ایران، پیش از هر چیز، بعد گیری و تحول آییندر بازنگری مسیر شکل

است و تحوالت  کند؛ چرا که  نفس تحول، وابسته زمانتاریخی موضوع، جلب نظر می

کارگیری روش تحقیق تاریخی؛ وتاریخ چیزی نیست جز تحوالت درزمانی، مستلزم به

 است.  اجتماعی که در طول زمان رخ داده

های یینآ سوگ ةنکته قابل ذکر در مسیر تاریخی این پژوهش این است که در بررسی ریش

های اسطوره، آنجا که زیرساخت ایران، آغاز مطالعه از اسطوره امری است گریزناپذیر؛ و از

ای این های زمینهدر سرتاسر جهان دارای مقارنت، اشتراک و همپوشانی است، بخش

ای سوگواری شود و به طور کلی محتوای اسطورهمربوط به ایران نمی تاریخی، صرفاً  ةمطالع

هرین بر نالثیر فرهنگ بینأگیرد. از سوی دیگر فرضیه تدر نقاط مختلف جهان را در برمی

کید أهای سوگواری ایران، ضرورت محصور نماندن این تحقیق در مرزهای ایران را تآیین

گیری از مردمشود و با بهرهشناسی مرگ آغاز میکند. مسیر این پژوهش از اسطورهمی
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رسد؛ در ادامه شناسی، به مفاهیم مشترک مرگ و سوگواری در بین اقوام کهن جهان می

های سوگواری در ایران پیش از اسالم و ایران و فرهنگ کشاورزی، به آیینبا تمرکز بر 

 های اجتماعی و فرهنگی، خواهیم پرداخت.مسیر طی شده آنها به موازات زمینه

 

 بحث و بررسی

 های آدمی از مرگنخستین انگاره-1

از اولین شواهد به دست آمده از مواجهه آیینی با مرگ، به دوران کهن پارینه سنگی ب

های جمعی و گردد؛ یعنی زمانی که پیش از بروز هر معنای فردی برای مرگ، میثاقمی

انی یا ای کیهبه مثابه نشانه ای ضامن بقای نوع انسان است و مرگ هر انسان احتماالً قبیله

شود. انسان شکارگر غارنشین به قبیله محسوب می نوعی مجرای آگاهی برای کل جامعه/

یابد؛ شکار و شکارگری، او را میدان جدال همواره مرگ و زندگی می ضرورت، خود را در

سازد؛ برای انسان شکارگر، های مرتبط با مرگ متصل میبه واقعیت مرگ و خلق آیین

عدم توفیق در شکار به معنای مرگ است؛ اما توفیق در شکار نیز او را با بحران مضاعفی 

-رگ دیگری است؛ دیگری/حیوانی که انسان ابتداییسازد: زنده ماندن او برابر با مروبرو می

ند، کبرتری و مزیتی نسبت به او احساس نمی -ذاتی که با طبیعت دارد پیوستگی ةبه واسط

پندارد. چرا که حیوان، بلکه در مواردی حیوان را دارای قوایی ممتاز و از خود برتر می

رو انسان خوردن خداست. از این خوردن او کشتن و فرستاده خدا و در مرتبه بعد، کشتن و

شود، با این هدف که او را شکارگر با حیوان شکارشونده خویش، وارد مراوداتی آیینی می

 ةاو به چرخ ةتسکین دهد، از او عذرخواهی و قدردانی کند و برای ترغیب بازآمدن دوبار

های کلن تشاو قربانی کند. به این ترتیب انسان از نخستی ةزندگی، برای خدای فرستند

شکارگری، مفهوم زندگی را در واکنش و یا پذیرش مرگ به عنوان اصل جاری و قطعی 

ای در مفهوم مرگ در ذهن های شکار، ریشهکند و به نوعی همه آیینزندگی، شناسایی می

 انسان شکارگر دارند.
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حدت و و»های آیینی عصر غارنشینی، نشانگر فلسفه مبتنی بر تر، تدفیناما شواهد صریح

بخشی و باور به زمین به عنوان در تقدس است. این اندیشه، عمدتاً «یکپارچگی آغازین

شود. زمین، زادگاه انسان و زهدان حیات مظاهر طبیعت متجلی می ةهم ةو زایند أمنش

-است، مفهوم مادر «زن»است و از آنجا که محل تجلی زایش و پیدایش در این جهان 

کند؛ شواهد این اندیشه انسان از عصر سنگ با آن زیست میزمین از مفاهیمی است که 

الهه باروری متعلق به اعصار مختلف سنگ، که در -های کوچک زنتوان در پیکرهرا می

منی است که انسان را زندگی بخشیده أمادر م -اند بازجست. زمینسراسر جهان پراکنده

هزارتو، کانال زایمانی و زهدان  خواند. پس غارها به نشانهو پس از مرگ به خود باز می

شوند؛ انسان از های اولیه اجساد دفن شده درحالت جنینی میمادر، تبدیل به گورستان

  1گردد.همان مسیری که آمده به خاستگاه خود باز می

حتمال بیگانه نبوده است؛ این ا شک انسان عصر شکارگری با کاشت و برداشت نیز، کامالًبی

های خوراکی و تداوم تعمدی این فرایند د دارد که رویش اتفاقی دانهقریب به یقین وجو

توسط انسان، اساس کشاورزی را به وجود آورده باشد؛ اما دلیل تغییر شیوه اساسی، از 

شکارگری به کشاورزی و به عبارتی تغییر آگاهانه از یک شیوه بالنسبه پایدار زیستی به 

 های قومی وافزایش جمعیت و در پی آن، جابجایی ثیرأتحت ت ای دشوارتر، احتماالًشیوه

ای بوده است. به هر ترتیب، روی آوردن به کشاورزی، باید زاده پیشرفت اندیشه قبیله

                                                           
شناخت خود، توان دور داشت که برخی جوامع نیز به فراخور جهانالبته این نکته را از نظر نمی 1

سپارند و هر یک از آنها نیز تفسیر خود را از مفاهیم و اعمال مرتبط با مرگ درگذشتگان را به خاک نمی

و قداست عناصر اربعه و  گذاری در دین زرتشتی که به دلیل حرمتدارند. از آن جمله است آیین دخمه

پرهیز از آلودگی آب و هوا و آتش و خاک، بدن مردگان را در ارتفاع و در معرض نور خورشید و حیوانات 

ا هدادند. همچنین سوزاندن اجساد و یا به دریا سپردن پیکر مرده که در برخی فرهنگو پرندگان قرار می

های ظاهری، وجه اشتراک های مرگ، علیرغم تفاوترسد در همه آییناست. اما به نظر میرواج داشته

ضمنی قابل ردیابی است و آن وجود تقیدی نسبت به اعاده کالبد جسمانی به طبیعت است و بیانگر 

 است. بازگشت به مبدأیی که خلقت از آن نشأت گرفته
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در انسان باشد. یکجانشینی به عنوان اولین دستاورد کشاورزی و کنترل کاشت و  انتزاعی

 ساز فرهنگی جهان  را رقم زد.برداشت، چرخش تاریخ

 

 کشاورزی ةوراسط-2

به موازات یکجانشینی و کشاورزی، تحول مهمی در نگرش انسان نسبت به مرگ رخ داد: 

رویارویی انسان با مرگ به مثابه بدیل و ضرورت زندگی. در وابستگی انسان به زمین و 

فصول،  ةکشت و زرع بود که مفهوم مرگ و رستاخیز، ریزش و رویش طبیعت در چرخ

پذیر هستی، در بینش جوامع کشاورز نفوذ کرد. اگر به عنوان اصل تعمیم بیش از  پیش

شکارگری، خدای میرنده و رستخیزکننده، حیوان بود، در تمدن کشاورزی، دفن  ةدر جامع

 کردن غله و انسان، مقدمه رستاخیز طبیعت تلقی شد.

 ه تا نیست نشود،حیات گیاهی در به خاک سپردن و پنهان گشتن دانه به زیر زمین است. دان»

یابد. این تجربه عینی اقوام کشاورز اعصار باستان که از امر کشاورزی رستاخیزی و تولدی دیگر نمی

-توانست بر دیدگاه و جهانحاصل شده بود، امری که بنیان تولید و مایه زندگی ایشان بود، نمی

ی ود در آن عصر، از سویشناخت ایشان بی تأثیر بماند. انسان به یاری نحوه تمثیلی استدالل خ

به این نتیجه رسید که چنین امری نیز ممکن است بر مردگان وی روی دهد؛ و از سویی دیگر 

توانست فارغ از این زادمرد، دگرگونی دائمی نماد جهان گیاهی، خدای مظهر زندگی نباتی نیز نمی

 .(427 )الف(:1386)بهار، «میان زندگی و مرگ باشد

کشاورزی، مشابهت زن و زمین را  ةنیز متحول شد. جامع ن اسطورهو به این ترتیب، جها

ر دریافت کرد و د در امر باروری و کاشت و برداشت و ماهیت جنسی تکثر و تناسل، عمیقاً

مادر و الهگان مرتبط با او، به  -های خود متجلی ساخت. باور به زمینها و آییناسطوره

 تمام مظاهر باروری و برکت گشت. أمنش س جهان خدایان بدل شد وأای در رالهه

های فراوان برجای شد، در پیکرهاعتقاد به این الهه، که مادر خدایان و موجودات تلقی می

ها در اغلب موارد است. این پیکرهمانده از دوران بسیار دور پیش از تاریخ قابل بررسی 

در  د بر نمادهای باروریکیأبدون سر هستند که نشان از کیفیت غیر شخصی این باور و ت
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تی گیری جنسیتر از نوعی سویهاندام اوست؛ اما فلسفه این ادیان برزگری، بینشی ژرف

 صرف در ساختار اجتماعی بوده است.

بخشد و ها زندگی میهاست. او کسی است که به صورتاین مؤنث، در مقام واگذارنده صورت»

آیند که ورای مذکر و مؤنث است. از چیزی که ورای می اند. آنها از چیزیداند آنها از کجا آمدهمی

هستی و نیستی است. هم هست و هم نیست. نه هست و نه نیست. ورای همه مقوالت اندیشه و 

 .(271:1391)کمبل، «ذهن است

ای ههای کیش کشاورزی در سرتاسر جهان با وجود تنوع و گوناگونی اشکال، نشانهاسطوره

ای به غایت مقتدر است در ها، حضور الههو مشترک این اسطوره مشابه دارند. محور ثابت

به نشان باروری، این ایزد، همسر یا معشوق یا پسر  انسانی مذکر. معموالً-کنار خدا یا خدا

رود اما دوباره شود، به جهان مرگ میالهه است. ایزد توسط الهه تعقیب و قربانی می

و  ای، رویشیابد و مقارن با این رستاخیز اسطورهیگردد و با الهه پیوندی دوباره مبازمی

 دهد.زایش طبیعت نیز رخ می

خر اختالط فرهنگ سومری و سامی، أالنهرین، از ابتدای تمدن سومری تا دوران متدر بین

گیرد و به فراخور جابجایی های مختلفی به خود میاسطوره خدای باروری و الهه، صورت

های کهن دهد. اما آنچه که محوریت خود را در آیینلگو میهای اجتماعی، تغییر انظام

)الهه برکت و باروری( با دموزی)خدای گیاهی  کند، همسری ایناناسومری حفظ می

 میرنده( است.

جا آوردن مانده است، اینانا، دموزی را که از بهای که از عهد تمدن سومری برجایبنا به اسطوره»

داری کرده بود، به دست دیوان سپارد تا وی را به جهان مردگان برند. احترامات فائقه به وی خود

پایان این داستان به روایت سومری در دست نیست، اما این نکته دانسته است که سرانجام دموزی 

کند. این مرگ و حیات گردد و با الهه عشق و باروری ازدواجی مجدد میاز جهان مردگان باز می

پذیرفت و در مرگ ایزد، عزاداری و در ازدواج وی آسمانی که هرساله انجام میمجدد و ازدواج با بان

گشت، نماد مرگ جهان نباتی و سپس رویش مجدد گیاهان و ها برپا میمجددش با الهه، جشن
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توان از توقف این دور رفت با نمایش آیینی آن میباروری درختان و چارپایان بود و گمان می

 .(419 )الف(:1386)بهار، «رار حیات گیاهی و حیوانی را تسجیل کردهرساله جلو گرفت و تک

نظیر دوموزی و اینانای سومری در مصر، ایزیس و اوزیریس است، اوزیریس  در همدستی 

در  رسد و ایزیسشود. او شناور بر نیل به سوریه میخدایان در تابوتی به نیل افکنده می

 شود.از پیکر مرده همسرش بارور می کند وجستجوی همسرش سفری دراز  آغاز می

کرد ساله خاک مصر را بارور میمرگ اوزیریس با باال آمدن و طغیان ساالنة رود نیل که همه»

ارتباطی نمادین داشت. گمان بر این بود که بر اثر متالشی شدن جسد اوزیریس، زمین بارور و 

 .(265:1391)کمبل، «شوداحیاء می

د. شورود؛ شوهرش ایزاناجی در پی او روانه میمی به جهان زیرین میدر اساطیر ژاپن، ایزانا

رود و گیرد و به آسمان میکند و مورد تعقیب او قرار میدر آنجا از همسرش نافرمانی می

 شود.ایزانامی برای همیشه ایزدبانوی مرگ و رویش می

 دهد که الهگان باروریروی میوکار این حالتی است که عموماً برای ایزدبانوان زیرزمینی و کشت»

 .(177:1382)الیاده، «و در عین حال مرگ، تولد و ورود دوباره به سینه مادر هستند

در بین مردم فنیقیه، خدای میرنده آدونیس بود. آدونیس، هدف عشق مادر و از شکار منع 

دد، دوباره گرشود. او هر سال به زادگاه خود باز میشود. او در اثر نافرمانی کشته میمی

 شوند.ها سرخ میهای او آبشود و از زخمزخمی می

کند و خدای میرنده در یونان، ایزد بانو در قالب آتنا، هرا، آفرودیت و آرتمیس ظهور می

دیونیزوس است. اسطوره پرسفونه و دمتر نیز رنگی از داستان مرگ و رستاخیز خدای 

شود. دمتر، مادر او به تالفی، مرگ روانه میمیرنده را داراست. پرسفونه ربوده و به جهان 

هد؛ دکند. پلوتو خدای سرزمین مردگان پرسفونه را باز پس میدانه را در زمین زندانی می

 گرداند.اما همراه با طلسمی که هرساله یک سوم سال، او را به جهان زیرین باز می
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 های کشاورزیآیین-3

 هایبایست در قالب آییندیگر جهان باستان، میاین اسطوره، مانند هر نظام اعتقادی 

آمد؛ چرا که انسان عصر ساختارمند به خدمت بازدهی عملی در جوامع کشاورز در می

کانی مزمانی و بیآفرینش، خود را در نزدیکی خدایان و در بی ةهای اولیکهن با تکرار نمونه

مدن ، پدید آ«مرگ و رستاخیز»پذیر فلسفی و تعمیم ةکرد؛ در کنار هستآنان احساس می

 انسان ةگیری جهان و اندیشدر اثر زندگی کشاورزی نیز، در شکل «زمان»مفهوم نوین 

آیینی، متناسب با جریان تکرار -های زمانیثر افتاد و معنای چرخهؤاعصار کهن کشاورزی م

گیری طبیعی جوانه و رشد و رویش در جوامع ایجاد شد و از این بابت است که شکل

کشاورزی، مقارن با فهم زبانی جدید و منضبط انسان از حیات، در چارچوب زمان و مکان 

 مقدس است؛

و  جمعیتواند بر مبنای کشاورزی دریافتی کامالً قدرتمند و بسیار متفاوت از زمان، فقط می»

کارمحور ایجاد شود. در چنین شرایطی برای نخستین بار امکان درک خاصی از زمان به وجود 

مد که در بطن خود جداسازی و در کنار هم قرار دادن زمان روزمره اجتماعی، زمان تعطیالت و آ

زمان مراسم مربوط به چرخه کار کشاورزی، مربوط به فصول گوناگون سال، اوقات مختلف روز و 

ا همایهترین بنجا برای نخستین بار در قدیمیمراحل رشد گیاهان و چهارپایان را داشت. در این

 .(282:1390)باختین، «شودها، بازتاب چنین زمانی در زبان، مستحکم میو پیرنگ

-ظامن ةهم ةاولی ةراه نیست اگر تحول جوامع شکارگر و شبان به کشاورزی را نطفپس بی

های ادراک و معرفت اجتماعی های نمادین دینی و آیینی بشر و سکوی پرش او به قله

 بشماریم.

ازنمود اسطوره پر فراز و نشیب مرگ و رستاخیز  بود و ضرورتی آیین جوامع کشاورز، ب

مین یگانگی فرد با جامعه و یگانگی جامعه با طبیعت. این مناسک أاجتماعی برای ت

بازآفرینی آیینی، همواره با اهداف جادویی به منظور به کار انداختن قوای خفته طبیعت 

ت، پذیرفو بازنمایی اسطوره صورت می گرفت؛ از آنجا که آیین به واسطه روایتانجام می
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دید آمد. بر مبنای کشاورزی پ ةحول محور اسطور های جادویی،ای از آیینمجموعه

های گوناگونی از بازآفرینی خلقت و آمیزش و تولد و همین اسطوره بود که آیین بازتولید

-نرین آییمرگ و رستاخیز، حول محور این ادیان کشاورزی  شکل گرفت و مبنای پایدارت

هایی که هر یک، جزئی از های نمادین سوگ و سرور/قربانی و ازدواج در جهان شد. آیین

اش تضمین توالی فصول، باروری و آیین ادواری و سالیانه بزرگتری بودند که هدف اساسی

 برکت و حفظ نظم کائنات بود.

رل شده و تولید خوراک به صورت کنت ةهای کشاورزی به عنوان شیونخستین نشانه

ترین فرهنگ النهرین خاستگاه قدیمیهدفمند، در خاورمیانه دیده شده است. بین

بخشی از نجد ایران. کل آسیای )فرهنگی آسیای غربی  ةکشاورزی جهان و مرکز حوز

-صغیر. بین النهرین. سوریه. فلسطین. عربستان( است که به اعتقاد بسیاری از اسطوره

الشعاع قرار داده است. با مدنی سایر نقاط جهان را تحت های فرهنگی وشناسان، بنیان

های مشابه کشاورزی را ناشی از شناسان، رواج جهانگیر آیینوجود اینکه برخی اسطوره

ق النهرین به سایر مناطها از بینپندارند اما شواهد صدور این آیینتوارد طبیعی تاریخ می

 فرهنگی جهان نیز بسیار است.

های واقع در شرق مدیترانه تر از سرزمینتر و باشکوهظاهراً در هیچ جایی وسیعها این آیین»

شد. مردم مصر و آسیای غربی، زوال و احیای ساالنة حیات، به ویژه حیات گیاهی را، برگزار نمی

های ازیریس، تموز، آدونیس و شد، با ناممرد و دوباره زنده میبا تجسم خدایی که هر سال می

-یهکرد اما درونماها از جایی به جای دیگر فرق میدادند. اسم وتفصیل این آیینش میآتیس نمای

ای که تموز یا همتایش آدونیس در بین اقوام سامی دارد، اش یکی بود...با وجود شهرت دیرنده

قراینی هست که فکر کنیم پرستش او نخستین بار در بین قومی از نژاد دیگر و با زبانی دیگر 

 .(359و358:1388)فریزر، «ریان پدید آمده استیعنی سوم

در مناطق وسیعی از آسیای غربی و جزایر یونان، مراسم نوحه و ماتم برای خدای نبات، 

و  هاها و تمثالهای سوگواری، همراه با ساختن پیکرهرواج فراگیر داشته است. این آیین

 دواج مقدس که معموالً شد. پیش یا پس از جشن بازسازی ازتشییع و تدفین انجام می
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گرفت و گاه تنها با ساختن مجسمه معبد صورت می ةاله معبد و یا کاهن و ةمیان شاه و اله

ی زنی و نوحه و زارهای سوگواری با نواختن نی، سینهشد، آییننباتی و الهه انجام می ایزد

شارت بازگشت ها و مراثی، همواره در کنار سوز و گداز نوید و بهمراه بود. هرچند مویه

 داشتند.خدای شهیدشده را در خود مستتر می

 .کردندای وجود داشته که در آن مصائب دیونیزوس را ذکر میدر کرت، جشنواره دوساالنه

هایی که برده بود پیش چشم در آخرین لحظات عمرش کرده و رنج ]دیونیزوس[کارهایی که»

کردند و با فریادهای زنده به دندان پاره میشد و آنان گاو نری را زندهپرستندگانش بازی می

نهادند...آنجا که رستاخیز هم بخشی از اسطوره بود، آن را نیز در ها میآسا سر به بیشهدیوانه

کردند و حتی ظاهراً یک اعتقاد عام رستاخیز یا دست کم جاودانگی به پرستندگان مراسم بازی می

 .(445:1388)فریزر، «تلقین می شد

 .خواندندم سوگواری آدونیس در فنیقیه، زنان با ناله و فریاد نام آدونیس را میدر مراس

شد و مردم به مراسم مربوط به آدونیس هرسال در هنگام برداشت محصول برپا می» 

ها به هنگام این مراسم، در ظرف خاستند. معموالً خصوص زنان، به شیون و زاری برمی

نامیدند و این عمل از مراسم میهای ادونی باغبزه را های سرویاندند و آن ظرفسبزه می

گذشت، رستاخیز ادونیس فرا حتمی آیین او بود. پس از چند روز که از سوگواری می

 «افکندندها یا به دریا میها را به چشمهگرفتند و سبزهرسید و مردم آن روز را جشن میمی

 .(60:(ب)1386)بهار،

های به عنوان تمثال -ن وگواری تموز با مشارکت بارز زناهای سدر سومر و بابل، آیین

ها به هنگام کشت دانه )مرگ خدای نباتی( در جریان شد. این سوگواریبرگزار می -الهه

 ای بابلی برای مرگ تموز چنین سروده شده:بود. در مرثیه

 ماتمش ماتمی بر گیاهان است که دیگر در باغچه نرویند،»

 گندم که دیگر جوانه نزند،ماتمش ماتمی است بر 

 ها در آن زیستن نتوانند،ماتمش بر آبگیری است که ماهی

 ماتمش برای اعماق درخترارهاست که در آن شراب و انگبین نروید،
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 .(360:1388فریزر،) «ماتمش ماتم سرایی است که حیات از آن رخت بربسته است

 گوید:چنین میمانند مصری برای تجدید حیات اوزیریس افسون مرثیه 

 ببین، تو را در حالی پیدا کردم،»

 جان بزرگ، در کنارت افتاده بود.که آن بی

 گوید:آه خواهر!ایزیس به نفتیس می

 این برادر ماست،

 بیا بگذار سرش را بلند کنیم،

 هایش را دوباره به هم اتصال دهیم،بیا بگذار استخوان

 یم،بیا بگذار اعضا و جوارحش را دوباره سر هم کن

 بیا بگذار به این همه غم و بدبختی پایان دهیم،

 که تا جایی که از دست ما برآید، او دیگر جان به لب نخواهد شد.

 باشد که به خاطر این روح، رطوبت افزایش یابد!

 .(133:1387الیاده،) «ها پر شود!باشد که به واسطه تو نهرها و آبراهه

شد، با بازسازی خدای شهیدشونده آغاز می های ازدواج مقدس، از سوگواری برایآیین

یافت و همزمان با دگرگونی طبیعت در بهار یا تابستان که شهادت او )قربانی( ادامه می

ا الیاده گانه رگرفت. این مراحل سههای شادمانی پایان مینتیجه رستاخیز ایزد بود، با آیین

شمارد که با وجود تنوع و های کشاورزی ، عناصر ثابت و مشترک می، در همه آیین

ساز نو شدن حیات و های سوگواری، زمینهای، ریشه واحد دارند. آیینهای منطقهتفاوت

شد و موجد نوعی وظیفه جمعی آیینی برای بخش فصول، تلقی میتداوم چرخه برکت

 اافراد بود. این اعتقاد به ویژه در آسیای غربی وجود داشت که افراد باید در شهادت خدا ی

رد کبخشی خدایان را جلب میروح گیاهی، سوگوار باشند؛ این سوگواری، همراهی و برکت

هایی، مستوجب و باعث پرباری محصول و دام بود و از این رو عدم مشارکت در چنین آیین
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-خشم و دشمنی خدایان بود. از آنجا که شرایط زیستی و اقلیمی هر سرزمین، در صورت

های خشک و بیابانی، نیروی گریه، اند ، در سرزمینی آیینی دخیلهابخشی نمادها و نشانه

 آورد.باران و سرسبزی بازمی

است. این گانه ادیان کشاورزی یک مرحله از فرایند سه «آیین سوگواری»بنابراین 

ی حت-گ شود که مرای انجام میو یا خود الهه سوگواری، برای ایزد گیاهی قربانی شونده

او حیات و رویش را به زمین بازخواهدگرداند. رستاخیز این خدای  -هخودخواست گاهی

ای همصادف با اعیاد سال نو و برقراری آیین -منطبق با تقویم کشاورزی ملل مختلف-نباتی 

مرگ و حیات و الزام مرگ برای رستاخیز و باروری مجدد، همذاتی  ةاست. چرخشادمانی 

کید أت -به عنوان دو روی یک سکه -سور را  های سوگ ومرگ و زندگی و همسانی آیین

سوم پیش از  ةهای آن در سومر به هزارکند. اسطوره ازدواج مقدس که برگزاری آیینمی

فراوان، دین اولیه اقوام کشاورز سراسر جهان را تشکیل  رسد، با صور و گوناگونیمیالد می

ها بود و دویی این آیینداده است. صرف نظر از مفهوم معیشتی و اقتصادی که  هدف جا

رفت که نظم فصول و باروری و برکت برای مردمان تضمین ها انتظار میبا برگزاری آن

دین همواره ارتباطی با تقابل انسان با مرگ داشته  ةشود، باید یادآوری کرد که مفهوم اولی

 ست.اواکنشی نسبت مرگ بوده  گیری ادیان، ضرورتاًاست. به اعتقاد مالینوفسکی، شکل

 تنش عاطفی که حاکم بر مناسک ةترین سرچشمترین و مهمبه نظر مالینوفسکی، جهانی»

کم بیشتر های اولیه، دستمذهبی است، واقعیت مرگ است. به ادعای او اگر نه همه دین

ه ب گیرند....به نظر مالینوفسکی کنش مذهبی اساساًآنها از همین واقعیت سرچشمه می

د. به استدالل او، مناسک مذهبی که در سراسر جهان پیرامون مراسم مرگ ارتباط دار

 «کنددین را به روشنی نمایان می ةکنندزند، کارکرد تخلیهمرگ و سوگواری دور می

 (90:1390)مالینوفسکی، به نقل از: همیلتون،
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-که تا کمال «قربانی/شهید»و در ورای این آیین جادویی، تولد مفاهیم بنیادین دینی 

 1یابد.رین ادیان نیز امتداد و نفوذ میتیافته

شود زاده شود. مرگ سخت، آفریننده تواند از زندگی دیگری که قربانی میزندگی تنها می»...

تری از زندگی، در سطح دیگری است. از این لحاظ زندگی قربانی شده، خود را در شکل درخشان

شود؛ زندگی متمرکز شده در شخصیت، سازد. قربانی موجب انتقالی عظیم میاز هستی متجلی می

سازد. موجودی کند و خود را در سطحی کیهانی یا جمعی متجلی میاز آن شخصیت سرریز می

ا هیابد، یا چندین بار در گونه کاملی از گیاهان یا نژادی از انسانواحد به کیهان تغییر شکل می

ها شکل جاندار پراکنده ر میلیونشود و خود را دزنده، قطعه قطعه می«کل»شود. یک متولد می

 .(179:1382)الیاده،« سازدمی

، پوروشا به عنوان هستی یگانه شده خدا و کیهان، وداریگی «پوروشا سوکتا»در سرود 

 شود:در ازای عمل آفرینش در ابتدا قربانی می

آید، از ای ازلی در میعمل آفرینش او که با قربانی کردن خودش همراه است، به صورت نمونه»

ها تکرار و بازسازی موجود قربانی، قربانگاه و حتی پیامد و نتایج آن قربانی آن به بعد همه قربانی

تر در انطباق با نمونه ازلی اولیه، در ازلی است. به عبارت دیگر، عمل انسان در ابعادی کوچک

 .(127:1387یاده،)ال «کندابعادی کیهانی، با هر عمل قربانی جدیدی، جهان را بازآفرینی می

ل اند. قتهای خونین بودههای برزگری در طول تاریخ، صحنه قربانیبر این اساس، آیین

کودک، نوجوان، زن یا مردی به نشانه شهادت فجیع خدای نباتی در بسیاری مناطق 

توسط خودشان، قتل نوجوان  )خدای گیاهی فریجی( جهان، قطع عضو خادمان معابد اتیس

های الهه در هنگام نزدیکی آیینی و خوردن آنها در آفریقا، روسپیگریو زنی در قالب 

 های قربانی است.هایی از این آیینمقدس در قبرس همه نمونه

                                                           
ر نوعی از قربانی آفرینش در اث -تقریباً در همه مناطق فرهنگی جهان -های آغازین بر اساس اسطوره .1

های خدایانی که برای دهد. از نمونهشدن خودخواسته و یا ازدواج و پیوندی ازلی در بین خدایان رخ می
لنهرین اتوان به پرجاپتی در هند، اورانوس در یونان، تیامت در بینشوند میپاره و قربانی میآفرینش، پاره

 و زروان در ایران اشاره کرد. 
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کشی که به مرور زمان تبدیل به کشتن شاهان کشی، خداکشی و شاههای درختانواع آیین

نمادین قربانی انسان و خدایان موقت و در اعصار بعدتر قربانی کردن حیوانات، و صور 

، ها شد، نیزگیری اشکال نمایشی این سنتهمچون ختنه و تراشیدن سر و بعدها شکل

همه به نوعی با اندیشه  باززایی از دل مرگ و نو شدن روح و رستاخیز در ازای مرگ، در 

 اند.ارتباط بوده

 

 های سوگواری در ایران پیش از تاریخآیین-4

فرهنگ و ادیان کهن آسیای غربی انجام  ةمستندی که در زمینبر اساس تحقیقات وسیع و 

این منطقه، اولین خاستگاه توسعه کشاورزی و عزیمت به سوی شهرنشینی است.  شده،

یایی جغراف ةالنهرین در این پهناقتصاد دامپروری و کشاورزی دیم، بستر ایجاد تمدن بین

ارتباط و اشتراک فرهنگی محرزی  -آنیا شاید پیش از - پنجم پیش از میالد بود. از هزاره

النهرین وجود داشته است. شواهدی نیز، دال بر عبور اقوام پیش سومری میان ایران و بین

های بعد نیز وجود دولت قدرتمند عیالمی در از ایران به مناطق غربی وجود دارد. در دوره

پس از ابداع کشاورزی کرد. النهرین، تعامل فرهنگی دو سرزمین را ایجاب میمجاورت بین

-میقع پیش از میالدالنهرینی به ایران در هزاره سوم النهرین، نفوذ فرهنگ بینآبی در بین

، در تمدن عیالم، الهه با ربه عنوان الهه مادر در سوم «اینانا»تر شد. همزمان با سلطه 

مند رتخدای قد «هومبن»مورد پرستش بود و «پرتی»و  «کیریریشه»، «نیکرپی»های نام

شد؛ با وجود تقدس الهه مادر به عنوان بنیان دینی ، همسر این الهه شمرده میعیالمی

ای میان این ایزد و الهه در ازدواج مقدس اسطوره منطقه، شواهدی دال بر برگزاری آیین

عیالم وجود ندارد. همچنین نام و نشان دیگری از الهه و ایزد گیاهی مرتبط با فرهنگ 

ایران در دست نداریم؛ اما در اساطیر هندواروپایی که منبع فرهنگ آریایی پیشاآریایی 

در  اساطیر هندواروپاییکنیم که با سرشت مردانه د میاست با ایزدبانوان پراهمیتی برخور

بومی  هایگیرند؛ بنا به فرضی قریب به یقین، این ایزدبانوان از فرهنگتناقض قرار می
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س جهان اساطیر أاند و معرف حضور الهگانی در ریی راه یافتهمغلوب، به اساطیر هندواروپا

پیش از ورود آریاییان به ایران نیز هستند. از جمله مهمترین ایزدبانوی ایران، الهه عشق 

است. دوام و بقای این الهه در نظام اجتماعی طبقاتی هندواروپایی که  «آناهیتا»و باروری 

یید قدمت این الهه بازمانده از فرهنگ أهگان است، تدوران از رونق افتادن برتری مطلق ال

کشاورزی در ایران است؛ هرچند برخی، آناهیتا را با فرشتگان عیالمی و آریایی نیز قابل 

دانند. اما بر خالف دیگر الهگان و ایزدبانوان ادیان کشاورزی، در کنار آناهیتا انطباق می

 ابیم.یبخشی شود، نمییزش باعث برکتهمسر، فرزند و یا معشوقی که با شهادت و رستخ

بخشی و پیروزگری، فرزندی یا همسری نیز ظاهراً در کنار این الهه مقدس باروری، آب، برکت»

های سال نو در وجود داشته است که شهادت هرساله او و زندگی مجدد وی سبب وجودی آیین

سته شناسی هنوز نتوانه باستانالنهرین، نجد ایران و حتی آسیای میانه بوده است. متأسفانبین

آریایی در نجد ایران به دست آورد، ولی است نشانی از این ایزد شهیدشونده در اعصار کهن پیش

های مصر )ایزیس و ازیریس(، یونان وآسیای صغیر )سیبل و اتیس(، سوریه وفلسطین همه تمدن

( ان و آسیای میانه )سودابه و سیاوشالنهرین )مردوخ و ایشتر یا آشور و ایشتر( و ایر)ادونیس(، بین

و هند )رام و سیتا( و جهان یهود تا اسالم )یوسف و زلیخا( در اعصار جدیدتر تاریخ، معرف قدمت 

-های متفاوتوجودی داستان شهادت ایزد شهیدشونده در ارتباط با مادر یا همسر خویش، به گونه

ق و جنگ در نجد ایران و عظمت الهه های الهه آب، عشاند. با در نظر داشتن عمومیت پیکرک

توان به وجود خدایی آناهیتا در ادوار بعد، و وجود داستان سیاوش و سودابه، به احتمال قوی می

 .(447:)الف( 1386)بهار، «آریایی نیز باور داشتشهیدشونده در کنار الهه مادر در ایران پیش

وان به تمی خوریم که؛ از آن جملهرمیدر اساطیر اوستایی نیز با نام چند ایزدبانوی دیگر ب

 یشت در ستایش اوست:اشاره کرد که دین« شودکسی که به راه نیک رهنمون می»چیستا 

هایی نیز که از وی خواسته رسد که وی ایزدبانوی راه و سفر بوده است. موهبتچنین به نظر می»

های خوب از میان ها( و )راهتانهای خوب در کوهسهای خوب(، )راهشود مانند )گذر از راهمی

های خوب از میان رودخانه( و )نیرومندی پا و شنوایی گوش و قوت بازو( این ها( و )گذرگاهجنگل

 .(157:1377،هایشت) «کندنظر را تایید می
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شود و الهه ثروت و برکت است. در یشت  ستایش میایزدبانویی است که در ارد «اشی»

شوند که از این الهه طلب یاری هان اساطیری بسیاری معرفی میاین یشت پهلوانان و شا

اند، از جمله هوشنگ، جمشید، فریدون، ضحاک، کیخسرو و زردشت. احتماال این کرده

ما اند. اشان، بعدها در آناهیتا مستحیل شدههایایزدبانوان با همه مشخصات و خویشکاری

های سوگ و رستاخیز  است در ت آیینای که ضرورچنان که گفته شد، ایزد شهیدشونده

منابع اساطیری ایران حضور ندارد. از اولین منابعی که حکایت از اسطوره ایرانی با 

ر د «بیژن و منیژه»مشخصات ایزد میرنده در کنار  الهه مادر یا همسر دارد، یکی داستان 

 است:  شاهنامه

د. روناخواسته به سرزمین توران می بازد وبیژن پسر گیو در جنگ با گرازان به منیژه دل می

 دارد که بیژنکند؛ اما با وساطتی، گرسیوز را وامیافراسیاب، خشمگین او را به مرگ محکوم می

 .دهدشود و به یاری رستم، بیژن را نجات میرا به چاه افکند. منیژه بر سرچاه غمخوار بیژن می

فرورفتن خدای شهید به زیر زمین و  اگر چه در این داستان به چاه افتادن بیژن نمونه

نجات او به دست زن، مقارن ازدواج مقدس است، اما این داستان ظاهرا نمودار آیینی در 

ای عصر کشاورزی است؛ های اسطورهای متحول شده از داستانایران ندارد و تنها، نسخه

های ، از زمانخر، رواج گسترده اسطوره سیاوش در ایران راأدر مقابل، منابع تاریخی مت

 کند.یید میأبسیار دور ت

ه است. بر اساس نظری «سوار اسب نر سیاه»و یا  «اسب نر سیاه»سیاوش در لغت به معنی 

به  و «اسب سیاه»شناس روس، دکتر علی حصوری، سیاوش را در اساس راپوپورت باستان

 پندارد:احتمال، نمودار توتمی قبایل بسیار کهن ایرانی می

به معنی  siyaو مرکب است از  syavarsan، نام او اوستاین مدارک مکتوب ما، یعنی تردر کهن»

های لهراسپ، گرشاسپ و...است که به معنی اسپ نر. این نام قابل مقایسه با نام varsna سیاه و 

اند و همه از خاندان سیاوش...سیاوش از خاندانی است که در ترکیب اسم عده همه با اسپ مربوط

شود. سیاوش نخستین نفر از کیانیان است که نام او با اسب از آنها واژه اسپ دیده میزیادی 

های قرن نوزدهم و پس از آن که تا کنون نیز در میان ساخته شده است. امروزه به حسب ترجمه
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دارنده »ها را شود، این گونه ناماکثر قریب به اتفاق مترجمان به همین شیوه ترجمه و تفسیر می

گشتاسب را )دارنده اسب  Aurvataspa))دارنده اسب تند( )اند. لهراسب را ترجمه کرده..« اسب.

ها اساساً به معنی اسب و سیاوش را )دارنده اسب نر(. در حالی که این واژه  (vistaspa)رمنده( 

ها را به کار دار آنتند، اسب رمنده و اسب نر هستند، درست به همان ترتیب که جوامع توتم

 .(41و42:1387)حصوری، «برندیم

در این فرضیه، سیاوش با به جای گذاشتن اسب و نیزه و زره و سپردن پسرش کیخسرو 

-خواهد که محافظ یکی از فرزندان خود باشد. اگر چه توضیح قانعبه اسب، از توتم می

و ها در برخی مناطق ایران های آریایی قربانی کردن اسبای درباره اجرای آیینکننده

ر آریایی و قربانی کردن او داسب در ایران پیش تناقض فرهنگی میان توتم بودن سیاوش/

ق سغد و خوارزم، طشناسی کشف شده در منااین نظریه وجود ندارد، اما مستندات باستان

 هایی از تلفیق اسپ و سیاوش دارند:همه نشانه

هایی است که آنها که دارای استودان ، است]واقع در خوارزم[قلعهقیریلقانترین مرکز، قویمهم»

رین تها و در اصیلها با توتم اسپ آشکار است. این استوداندهم، زیرا ارتباط آنرا سیاوشانی نام می

اند و از جنس سفال هستند. استودان به شکل پیکر انسانی نشسته شکل از همین قلعه کشف شده

های اصلی هم به شکل گوش اسب نزدیک ساخته شده که کالهی با گوش اسب دارد؛ حتی گوش

« ای است از بازگشت شخص به اصل خویش که اسپ بوده استاست. در واقع استودان نشانه

 .(33)همان:

ن النهریقریب به اتفاق پژوهشگران اسطوره، سیاوش را صورت متحول شده دوموزی بین

سطوره ایزدنباتی دانند، حال آنکه طبق این نظریه، توتم اسب/سیاوش بعدها با امی

النهری، منسوب داشتن  این است و با وجود داشتن اصل ماوراءدرآمیخته و با آن یکی شده

بق ط-النهرین، اشتباه است؛ چراکه قدمت و عظمت دین سیاوشی در ایراناسطوره به بین

 النهرین نیست؛های دوموزی در بینقابل قیاس با دامنه محدود آیین -این نظر
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روشن کرده است آیین دموزی به مراتب محدودتر از آن بوده ]آفاناسیوا[هشگران روسیکی از پژو»

النهرین به دست آمده رود. شواهد مستقیم آیین در محدوده کوچکی از بیناست که تصور می

 .(16)همان: «است

به هر روی، خاستگاه اولیه سیاوش هرکجا که باشد، اجزاء این اسطوره، انطباق کاملی با 

ترین منابعی که به شرح اسطوره سیاوش دهد. مهمشهادت خدای نباتی نشان می الگوی

به معنی دارنده اسب سیاه  اوستافردوسی است؛ از سیاوش در  شاهنامهو  اوستااند، پرداخته

یاد شده و به قتل او و خونخواهی پسرش اشاره شده است و نام سیاوش و فرزندش 

 شاهنامهه ایزدی به نیکی آمده است. اما بان فرّکیخسرو، در زامیادیشت در شمار صاح

 پردازد:ترین منبع مکتوبی است که به شرح داستان سیاوش میفردوسی مفصل

شود. سیاوش عشق او را اش سودابه واقع میسیاوش فرزند کاوس، هدف عشق نامادری

ا شود تیهایی متوسل مکند و سودابه که از گمان شاه به خود بیم دارد، به حیلهرد می

د؛ دهخشم کاوس را به سیاوش بیدار کند. کاوس به گفته موبدان آزمونی ترتیب می

ی یابد. وقتگناه است از آتش گزند نمیسیاوش و سودابه از آتش گذر کنند، او که بی

 کند؛ سیاوشکند، شاه، سودابه را به مرگ محکوم میسیاوش از آتش به سالمت گذر می

-ه سودابه را ببخشاید. باز هم سودابه دل شاه را از سیاوش میخواهد کاما از پدر می

کشد و سیاوش به خواست خود برای دوری از گرداند. افراسیاب به ایران لشکر می

یاب کند. افراسشود و بر سپاه افراسیاب غلبه میگفتگوی سودابه و پدر، عازم نبرد می

شاه از تصمیم د. کاوسپذیرکند. سیاوش میبیند و طلب صلح میخواب بدی می

خواهد تا همه های افراسیاب را میشود و از او گروگانسیاوش برای صلح خشمگین می

گرداند و به توران پناهنده ها را به افراسیاب بازمیها و خواستهرا بکشد. سیاوش گروگان

شود. پس از چندی که سیاوش مقرب درگاه افراسیاب است، با فرنگیس دختر وی می

ای که به سیاوش دارد، افراسیاب را به جنگ با کند. گرسیوز از حسد و کینهاج میازدو

ود شکند.  به دستور افراسیاب، سر سیاوش از تن جدا میسیاوش و کشتن او ترغیب می

 روید.و از خونش گیاهی سرسبز می
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ش ها و مرگ خدا و رویخشم زن و گریز قربانی از سرنوشت محتوم خود، گذر از دشواری

 گیاه در ازای این شهادت، چارچوب اصلی این داستان است.

ها مرگ، شهادت، به آتش فرورفتن و به جایی تبعیدشدن، یا به زندان تاریک در این داستان»

افتادن، همه جانشین و نماد پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه گشته است و بازگشت از جهان 

یا زندان رهاشدن و به فرمانروایی و قدرت رسیدن نیز مردگان، از آتش بیرون آمدن، از تبعید 

 .(428)الف(: 1386)بهار، « جانشین بازروییدن و باروری مجدد گردیده است

 ها وجود دارد:اما دو تفاوت چشمگیر میان این اسطوره نباتی ایرانی با  دیگر نمونه

اوش ایرانی در حالی که ایزد نباتی در جوامع کهن، مقام خدایی دارد، داستان سی .1

 انسانی دارد. صورتی تماماً 

 ست.انقش زن، در قسمت دوم داستان و در پیوند با ایزد شهیدشونده، بسیار کمرنگ  .2

در توضیح اولین تفاوت، اشاره به دو اصل تاریخی ضروری است؛ اول اینکه اسطوره خدای 

اسطوره به حماسه بوده است. این  شمول جبر تاریخی و تغییرشکلمیرنده در ایران نیز م

جمعی  دستاورد تحوالت اعتقادیدهد و فرایند بنا به ضرورت اجتماعی جوامع رخ می

کند، عوامل های اجتماعی از قواعد واحدی تبعیت نمیاست؛ از آنجا که روند دگرگونی

یخ، اند؛ از جمله اینکه در گذار تارها به جهان حماسه دخیلبسیاری در هبوط اسطوره

ویژه خود را به فراخور تحوالت نظام اجتماعی از دست  های فرازمینی، کارزمانی، اسطوره

کنند و یا اینکه جوامع های نو و با کارکردهای دیگرگون ظهور میدهند و در قالبمی

ر تهای پیشرفتهانسانی به تبع پیشرفت در فنون کشاورزی و جنگاوری و ابداع نظام

آورند، تا شناخت نوین از خود و محور میسازی انسانعی اسطورهاقتصادی، روی به نو

های پیشین جهان را، که در جریان تحوالت زیستی به آن نیاز دارند، برپایه اسطوره

شدن، سازماندهی کنند. به هر روی، حماسه شدن اسطوره، همواره مصادف است با زمینی

 انسانی. اخالقی و هایاز دست دادن جنبه قدسی و مذهبی و جذب ویژگی

النهرین و ایران دوم اینکه طرحواره مرگ خدایان، خیلی زودتر از ملل دیگر جهان در بین

اول پیش از میالد،  ةگذارد؛ هزاردهد و رو به سوی پرستش خدای یگانه میتغییر جهت می
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بدیل ت النهرینالنهرین و ایران وجود داشته است؛ تموز بینهای یکتاپرستی در بینبارقه

شد اما مردوک های تموز برای او هم برگزار میشود، و در حالی که آیینبه مردوک می

این نگرش با  گشت.ومیر میشد و خدای میرنده تبدیل به خدایی فارغ از مرگشهید نمی

های هندوایرانی نیز با وجود ورود فرهنگ هندوایرانی، در ایران، تقویت شد؛ چرا که اسطوره

ایش و خصوصیات ظاهری انسانی، نامیرا هستند. شاید به این دلیل است که پید أمنش

های بسیار دور در ایران قالب انسانی گرفته و نام و نشانی از اسطوره ایزد میرنده از زمان

 ای آن به دست نیامده است.اسطوره تصور

همین علت هم میرند و چیزی راجع به مرگ خدایان نداریم. به در اساطیر ما خدایان نمی»

تواند جای گیرد؛ باید به حماسه برود، النهرینی در اساطیر ما نمیاسطوره خدای شهیدشونده بین

 «تواند جا بگیرد چون باید کشته شود و بمیردانسانی شود، در جهان خدایان ما نمی

 .(168 )ب(:1386)بهار،

ستان سیاوش، حتی در اما تفاوت دوم، معطوف به تغییر جایگاه زن و الهه است که در دا

است.  قرار گرفته أثیر نگرشی مردانهت تحتنیمه اول که بخش کنشگری اوست به شدت 

انعکاس چرخش اساسی جوامع از مادرساالری به پدرساالری است؛  این تحول، مشخصاً

م ساالری به مفهوشناسان، وجود عصر زنشناسان و اسطورهاگرچه از دید بسیاری از دیرینه

 رد تردیدهای جدی است:قاطع، مو

دانیم آیا مادرساالری هرگز به صورت دورة فرهنگی مستقلی وجود داشته است یا نه. به ما نمی»

کالمی دیگر آیا هرگز مرحله معینی در تاریخ انسان بوده که با استیالی مطلق زن و دینی منحصراً 

االرانه در برخی از آداب و ها یا تمایالت مادرسشده است؟ گفتن این که گرایشزنانه مشخص می

 .(172:1382)الیاده، «تر استرسوم دینی و اجتماعی آشکار است، به احتیاط نزدیک

و ارث نسب و دارایی از خاندان مادری هرگز  «مادر تباری»همچنین در توضیح این امر که 

 نویسد:معادل برتری و حاکمیت زنان بر جامعه نبوده است، فریزر می

همواره باید به یاد داشت که مادرتباری به معنی مادرشاهی یا حکومت مادر نیست. در واقع این »

نظام از هرگونه برتری اجتماعی زنان چنان دور و بی خبر است که شاید بتوان گفت حاصل خفت 
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ریخته همای است که مناسبات زن و مرد در آن چنان بههاست، حاصل جامعهحد زنو خواری بی

 .(440:1388)فریزر، «شد برای کودکان پدر مشخصی تعیین کردی قید و مبهم بود که نمیو ب

که شرح آن رفت، مفهوم جنسی زنانه و تجلی نمادهای زنانگی در امر باروری و اما چنان

ای اقوام کهن کشاورز را تشکیل داده و از زایش انسان و حیوان وگیاه، بنیاد جهان اسطوره

دار بوده است؛ اگر دوران غلبه این نمادها در اساطیر و ادیان ملل را به اهمیت محرز برخور

-زن های فکریساالری تعبیر کنیم، مستندات تاریخی دال بر فروپاشی این نظامعصر زن

یر ثأمحور نیز به وفور وجود دارند. گذار جامعه ایرانی از مادرساالری به پدرساالری تحت ت

ام بود. دستیابی به نظش از ورود اقوام هندوایرانی آغاز شدهالنهرین، پینظام طبقاتی بین

زیع بود که تو النهرین، منجر به نظام حکومت متمرکزی شدهکنترل شده آبیاری در بین

رو تقسیم کار و به عبارتی تقسیم قدرت، کرد و از اینآب را با اختیارات سیاسی ادغام می

ل داده بود. همین نظام طبقاتی به ایران نیز النهرین را تشکیمبنای جامعه طبقاتی بین

خود  ةپدرساالر بود. اما فرهنگ هندواروپایی نیز، به نوب منتقل شد و نظام طبقاتی، تماماً

ین ا شناخت مردساالرانه داشت وبا توجه به زیربنای فرهنگی و اقتصادی شکارگری، جهان

 تاثیر نبود.امعه ایرانی بیساالری در اسطوره و فرهنگ جامر در تثبیت ماهیت نرینه

دشوار،  هایگرانی بدانیم که در راهطبیعی است که این ویژگی را به تمامی برآمده از زندگی کوچ»

 .(63:1387)ثمینی، «نهادندهای زایشی زنان ارج مینیروی مردانه را بیش از قابلیت

ه ای سنظام اسطوره از سوی دیگر، فرهنگ هندواروپایی، به اعتقاد دومزیل، خود بر مبنای

 شامل:« کنشسه»بخشی موسوم به 

 ای که دربرگیرنده بعد جادویی و بعد پیمانی یا قضایی بود؛فرمانروایی دوجنبه .1

 آوری؛رزم .2

( استوار بود، که منجر به ایجاد جوامع طبقاتی به ویژه 22:1388)بهار، تولید اقتصادی .3

دوران کهن مادرساالری، پیش از اختراع ادوات های هندوایرانی گشت. اگر در در سرزمین

ترین نقش را در کاشت و برداشت داشتند و از سویی، مقارنت اولیه کشاورزی، زنان مهم

داد، در نظام نمادهای زنده باروری و زایش زنان با زمین و محصول، به آنان منزلتی می
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یافت و این معادل اص نمیای از مشاغل به زنان اختصطبقاتی جامعه ابزارمند، هیچ طبقه

حذف تدریجی زنان از مناسبات قدرت اجتماعی و حاکمیت روزافزون اقتدار مردانه بر 

رو درمسیر تحوالت اسطوره، سودابه در داستان سیاوش، نه تنها از قداست جوامع بود. از این

امع وو خویشکاری الهگان اعصار پیشین بری است، بلکه نماینده جایگاه نوین زنان در ج

ها مفاهیمی همچون اخالق و پاکدامنی زنانه، طبقاتی و پدرساالری است که در آن

 مردانه یافته است. معیارهایی مطلقاً

 

 های سیاوشی در ایرانآیین-4-1

های بسیار انجام شده های سوگ سیاوش در ایران، سخن بسیار رفته و پژوهشدرباره آیین

ها را حداقل به سه هزارسال پیش از میالد این آیین ترین منابعی که تاریخاست. از قدیمی

های واریاست از سوگ تاریخ بخارادارند، گزارش معروف نرشخی در مسیح منسوب می

 تالیف شده است.هجری قمری 332مردم بخارا، که در سال

 ود.سیاوش خواست که از وی اثری ماند در این والیت. از بهر آنکه این والیت او را عاریتی ب»...

بود و میان وی و افراسیاب بدگویی کردند و جا میآنپس وی این حصار بخارا بنا کرد و بیشتر 

افراسیاب او را بکشت، و هم در این حصار به آن موضع که از در شرقی اندرآیی اندرون در کاه

آنجا را او را آنجا دفن کردند. و مغان بخارا بدین سبب  -و آن را دروازه غوریان خوانند -فروشان

عزیز دارند. و هر سالی هر مردی آنجا یکی خروس برد و بکشد پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز. 

ها معروف است. و مطربان هاست. چنانکه در همه والیتو مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه

زیادت از گویند و قواالن آن را گریستن مغان خوانند و این سخن اند و میآن را سرود ساخته

 .(32و31:تا(نرشخی، )بی)« هزار سال استسه

وگ های سهایی دال بر برگزاری آیینهمچنین ابوریحان بیرونی و محمود کاشغری نوشته

ید آشناسی در آسیای مرکزی، چنین برمیهای باستاناند. از یافتهسیاوش بر جای گذاشته

و خوارزم  برقرار بوده که از  که آیین سوگواری بسیار کهنی در حوالی سمرقند و سغد

بعدها در خراسان بیشترین رواج را داشته و در دیگر نقاط  ماوراءالنهر آغاز شده، ظاهراً
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 از میالد پیشاست. یکی از این آثار، متعلق به سه قرن  ایران نیز بقایایی به جای گذاشته

م سوگ ان مراسشناسدیوارنگاره پنجیکند است  نزدیک سمرقند، که به تشخیص باستان

 دهد:سیاوش را نشان می

زنند. یک عماری اند و به سر و سینه خود میچنانکه معلوم است مردان و زنان، گریبان دریده»

کنند. اطراف عماری باز است و سیاوش یا شبیه سیاوش بر دوش چند نفر است که آن را حمل می

 .(32:1387)بیضایی، «در آن خفته است

جهانگرد چینی، در اوایل قرن هفتم میالدی از نواحی بخارا گزارشی ارائه  «وی تسه»

 مرتبط با سیاوش است: دهد که احتماالًمی

ند گویکنند. آنان میآنها مراسم پرستش خدای آسمانی دارند و او را در مقام باالتری احترام می»...

کنند، ی که آیین خدا را اجرا میهای او گم شد، مردمفرزند خدایی در ماه هفتم مرد و استخوان

نان کروند و گریهها پابرهنه راه میپوشند، آندار میهای سیاه چینهرگاه که این ماه برسد، لباس

ن روند تا بدها میآمیزند. سیصد تا پانصد زن و مرد به مزرعهها و... به هم میزنند. اشکسینه می

 .(92:1387)حصوری، «رسداسم به پایان میفرزند خدا را پیدا کنند. روز هفتم این مر

لی های فصزمینه ساز جشن این آیین سوگ که با چرخه کشاورزی مقارنت داشته، احتماالً 

 بوده است.

-سرشت کشاورزی داشته است. جستجوی اجزای پراکنده پیکر یک ایزد جوان این جشن ظاهراً»

فتن آورد. قرار گرر روان غله را فرایاد میمرگ که شاید از سر بیداد کشته شده، خاطره آیینی افتخا

زمان جشن در ماه هفتم چینی، همزمان با تیرماه، موقعیت درو و برداشت محصول مردم آسیای 

که خرمن غله کوفته، همان پیکر ایزد های دروگران همچنین با باور راسخ به اینمیانه و زاری

کراسنوولسکا، به نقل از نعمت ) «هاست، شانه به شانه قرار گرفته باشدنگهبان رستنی

 .(185:1386طاووسی،

توان چنین ها را میهای انجام شده، برخی اجزاء و عناصر محرز این آیینبراساس پژوهش

 برشمرد:

 روی، تمثال سازی و حمل کجاوه و تابوتدسته .1
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 آسیب رساندن به جسم و سر و سینه .2

 همراهی موسیقی و آوازهای غمناک .3

 اهداء قربانی .4

های سوگ که در برخی مناطق ایران هنوز نام و نشانی از سیاوش بر خود همچنین آیین

ت( هاسیلویه که موسیقی، جزء الینفک آنگهای کهدارند )از جمله چمر در لرستان و سوگ

در الحان  «کین سیاوش»یا « باغ سیاوشان»و شواهد تاریخی دال بر وجود موسیقی 

 های سوگ سیاوش است:یمی موسیقی با آیینگانه باربد، نشان ارتباط قدسی

شد، در ساختن موسیقیدانان ایرانی، از آواهای مردمانه که پیرامون سوگ سیاوش خوانده می»

 (189:1386)نعمت طاووسی، «ها بهره جسته بودندآن

اوش، سیهای فصلی کشاورزی در سوگ قربانی نیز به عنوان یکی از اجزاء سوگواری آیین

های رد. در منابع مختلف، از جمله تاریخ بخارا، به قربانی خروس در آییننمود بارز دا

 نویسد:سیاوشی اشاره شده است. جالل ستاری در این باره می

خواند و برآمدن خورشید ای خورشیدی است زیرا با طلوع خورشید میخروس پرنده»

خورشید، نامیراست سان دهد و چون به اعتباری، پیک خورشید است، پس بهرا نوید می

رو بر کند... از اینآید و رستاخیز میهمانگونه که خورشید پس از هر فروشدن، برمی

کنند که اشارتی رمزی به رستاخیز تارک کلیساها، همیشه پیکره خروس نصب می

مسیح است. این سربریدن خروس بر مزار سیاوش هرسال روز نوروز پیش از برآمدن 

دت سیاوش است، اما شهادتی که رستاخیزی به دنبال دارد آفتاب نیز رمزی از شها

-)نوروز(یعنی نوشدن سال، همزمان است و بنابراین خون سیاوش نمی چون با روز نو

دمد، از خون رود و همانگونه که از خون جوانان وطن الله میخسبد و به هدر نمی

 .(52:1386)ستاری، «زداروید یا گیاه رنجسیاوش نیز، سبزی و گیاه، پرسیاوشان می

النهر پیش از نوروز و مقارن با ابتدای تیرماه کنونی و ها در ماوراءزمان برگزاری این آیین

انقالب صیفی بوده است. براساس تقویم سغدی و خوارزمی، حلول سال نو، ماه اول تابستان 

 تقویم ایران نیز چنین بوده است: و محتمالً 
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ا هگذاری ماهشده است و نامل با آغاز تابستان شروع میدر تقویم قدیم ایران سا ظاهراً»

دهد. اگر فروردین را در آغاز تابستان بیانگاریم، تیرماه به آغاز نیز این امر را نشان می

افتد که با اساطیر مربوط به تیشتر یا تیر مناسبت دارد، زیرا تیر پاییز و فصل باران می

اییز، فصل باران در ایران و آسیای میانه شروع یا تیشتر ایزد باران است و با آغاز پ

افتد که آغاز برآمدن و باززادن شود. با این حساب، مهرماه به اول زمستان میمی

افتد و اگر ماه نیز به آغاز بهار میخورشید است و شب یلدا شب تولد مهر است. دی

است، با رویش توجه کنیم که دی یا بنا به تلفظ قدیم آن دذو به معنای آفریننده 

 .(61)ب(: 1386بهار،) «گیاهان و زادن یا بارداری جانوران مناسبت دارد

روزه دارد؛ پنج روز مازاد بر این دوازده ماه، یعنی پنج هرسال خورشیدی، دوازده ماه سی

-می «پنجه دزدیده شده»یا  «خمسه مسترقه»النهرین و ایران روز آخر سال را در بین

ردند گها به زمین بازمیین بود که در این پنج روز، روان مردگان و فروشینامیدند. اعتقاد برا

 هراًها بود. ظاهای سوگواری و بردن شمع و چراغ به گورستانو این بازگشت، مستلزم آیین

های خدای های سوگواری برای مردگان در شب عید، ملهم از سوگواریاین آیین

اوشی های سیبا ادغام این آیین کرده و احتماالً شهیدشونده بوده که به آیین زرتشت نفوذ

ها در آستانه بهار، پنجه ربوده و سال نو از ابتدای با اعتقاد زرتشتی فرود آمدن فروشی

 تابستان به ابتدای بهار انتقال یافته است.

های فصلی و باروری نشان های سوگ سیاوش چنین انطباق کاملی با آییناما اگر آیین

ها، سوگواری و قربانی را به تمامی نان که گفته شد از سه جزء ثابت این آییندهد، و چمی

های شادمانی مرتبط با آن نیز داراست، باید شواهدی دال بر رستاخیز سیاوش و آیین

 وجود داشته باشد.

اند، باور دارند که عده زیادی از دانشمندانی که درباره فرهنگ آسیای مرکزی مطالعه کرده»

اندیشند که سیاوشان عامل منحصر به فرد مراسم آغاز سال نو است. برخی حتی می سیاوشان

 .(78:1387)حصوری، «پدید آمدن جشن آغاز سال است
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ها، ششمین روز فروردین، ماه اول سال، روز با توجه به اینکه پس از اتمام سوگواری

ای هوم آیینشد، عمرستاخیز سیاوش یا ستاندن کین او توسط کیخسرو،  محسوب می

 ها قلمداد کرد؛توان جزء سوم یا شادخواری دسته جمعی این آیینشادمانی نوروزی را می

 اند ظهور مردان سیاه و رقصان که نوید رویش و بهاراند:از آن جمله

حاجی فیروز نوروزی ما هم بازمانده سنتی این خدای شهیدشونده و بازگردنده است که »

جهان مردگان است و لباس قرمزش خون و زندگی مجدد صورت سیاهش بازگشت از 

 .(246:1387)بهار، «است

های محلی شادمانی ایام نوروز و پیش از آن، که برخی از آنها تا به امروز برقرارند، انواع آیین

های سال نو ایرانی، که اند. در این آیینهمه بازنمود زایش و رستاخیز روح نبات و گیاهان

برقرار بوده  جشن -هرروز  نشانه یک ماه سال -یز سیاوش بود، دوازده روزمقارن با رستاخ

ای است که نماد بی و روز سیزدهم، جایگزین پنج روز پایانی یا همان خمسه مسترقه

شد؛ پس خارج از نظم مقدس زمین تلقی نظمی و آشوب ازلی پیش از خلقت محسوب می

دور از مکان  های روزانه و معموالً از فعالیت گشت؛ از این رو، روز سیزده نوروز به دورمی

نج پ-برخی مقررات و الزامات اخالقی نیز در چنین روزهایی احتماالً شد.زندگی سپری می

 ت:شده اسنادیده گرفته می -روز پایانی سال و روز سیزده سال نو به نشانه همان پنج روز

نوروزی داریم که پنج روز، دزدی در ایران مراسم خمسه مسترقه را به صورت میر  مثالً»

نظمی محسوب زند. این به نحوی آشوب و بیشود و در گوش فرمانروا میحاکم می

 ]همبستری گروهی[ شده. یکی از کیفیات عمومی این روزهای آشوبی، آیین ارجیمی

در دوره  دانیم که مثالً باره نیست. تنها میمتنی در این دقیقاً ]در ایران[ است، ولی

کردند، در روز سیزده نوروز بی روبند و چادر به ویه که زنان همه چادر به سر میصف

 .(342)همان: «آمدندخیابان می

های سوروسوگ ادواری را که تا به امروز در این به این ترتیب، ارتباط بسیاری از آیین

های اریوهای سیاوشی تبیین کرد. بقایای سوگتوان حول آییناند، میسرزمین دوام یافته

های سیاوشی همراه است و مراسم سیاوشی در چمر لرستان که با اشعاری مشابه نوحه
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 ( بر خود81:1386)مسکوب، «سوسیوش»یلویه و بویراحمد که هنوز نام هگعزاداری ک

ها که در ماوراءالنهر و خراسان تداوم یافت و در دارد؛ فراگیری وسیع جغرافیایی این آیین

ز آثاری دارد و باقی ماندن نام مسجد سیاوشان در شیراز، روستای سیاوشان سراسر ایران نی

ساری، گواه  قال در تفرش و مغان و الیگودرز و شهرکرد و خمین وآباد و سیاوشو سیاوش

باره شناختی آنچه در ایندر میان مردم است. از منظر جامعه های عمیق این آیینریشه

هاست؛ آنگاه که با وجود تغییر ساختار اجتماعی ه این آیینکند، تداوم مصرانجلب توجه می

از نظام کشاورزی اولیه مادرساالر به نظام طبقاتی پدرساالر، با امتداد و حتی رواج بیش از 

 خوریم.های آریایی و مزدایی برمیهای سوگواری در دورهپیش آیین

های شدید ایی، ممانعتهای سوگواری در ایران آریمهمترین شواهد دال بر شیوع آیین

از کشندگان  است. زرتشت در اهنودگات، مکرراً  «قربانی»و  «سوگ»زرتشت با دو سنت 

 کند:گاو به زشتی یاد می

و  سازندنفرین تو ای مزدا به کسانی باد که از تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف می»

 .(145:1385،اوستا) «کنندبه کسانی که گاو را با فریاد شادمانی قربان می

های نیافته گاوکشی در آییآریایی و رسوم قوام أهای با منشکید زرتشت بر قربانیأاگر چه ت

آید و پیش از این اشاره شد، مهری است، اما چنان که از فرهنگ کهن پیش آریایی برمی

ته توانسینم در ایران مفهوم قربانی در ارتباط نزدیک با سوگواری قرار داشته و احتماالً 

شود، که از مستقل از آن قلمداد شود. در وندیداد، هرات به عنوان سرزمینی معرفی می

 هایاست. توجه کنیم که هرات در نزدیکی منطقه آیین اهریمن، سوگواری را سهم برده

رود که در عذابی سخت ، از زنانی سخن مینامهارداویراف سیاوشی قرار داشته است. در

ن نیز اند. ایگری بسیار و شیون و زاری کرده بودهسبب که در زندگی، نوحههستند به این 

های سوگواری آسیای غربی است که پیش از این ذکر یادآور نقش محوری زنان در آیین

نه تنها در ابعاد آیینی، بلکه در سوگ عزیزان و  شد. سوگواری در مکتوبات زرتشتی،

 شود:درگذشتگان نیز نهی می
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زدهم سوتکرنسک درباره شیون و مویه نکردن است از برای درگذشتگان و نیفزودن فرگرد یا»

مرد پاک دینی  ]نگاهبان نیکی[پریشانی مرد پاک در جهان دیگر از شیون و مویه و درباره فرورد

ز ، به نقل ادینکرد) «است که پس از مرگ خواستار یزشنه و آفرینگان است نه شیون و مویه

 (.74:1389، پرستو حق پورخالقی

زرتشتیان اعتقاد داشتند که هر اشکی مسیر عبور روان از پل چینوت را با سیالبی 

های مختلف های مرگ و سوگواری در دورهکند؛ اما برگزاری آیینگذرناپذیر روبرو می

های توان به تطور و گوناگونی آیینزرتشتی در ایران، شواهد فراوان دارد؛ از جمله می

دهد مقوالت آیینی مرگ در ایران باستان، همواره در کانون رد که نشان میتدفین اشاره ک

های دقیق تشییع و توجه و درحال پویایی متناسب با زمان بوده است، همچنین آیین

تابوهای مربوط به مرگ و مرده که از بحث حاضر خارج است؛ و این همه داللت بر گرایشی 

ری در ایران معاصر زرتشت و از قرار معلوم در های مرگ و سوگواعمومی  نسبت به آیین

 های پس از آن دارد؛دوره

نفس وجود چنین قوانین سنگین و سختی درباره لزوم پرهیز از سوگواری در متون مذهبی پیش »

 های گوناگون برپایی آییناز اسالم، و تأکید بر اجرای آن، خود دال بر سابقه حضور پررنگ شیوه

ت. چون طبعاً تأکید بر حذف و ممنوعیت امری، نتیجه طبیعی وجود و سوگ در میان مردم اس

 (80:1389پرست، )پورخالقی و حق «.پیگیری آن است

های سوگواری، در غیاب ضرورت اجتماعی اما چه علت یا علل اجتماعی ، باعث بقای آیین

تمالی ال دو دلیل احؤاند؟ در پاسخ به این سوجود منع مکرر دین زرتشتی، بوده و با

 توان ذکر کرد:می

 ها را به طور کلیها گرایش ذاتی به استمرار و انتقال مکانی و زمانی دارند. آیینالف. آیین

که دانست؛ به عبارتی، زمانی« گذاریرسوب» شناختیتوان مشمول قانون جامعهمی
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-رورتضدر اینجا از بین رفتن -شوندهای تجربیات جمعی از حیز اعتبار ساقط میخاستگاه

عاملی وجود دارد که دستاوردهای گروهی پیشین را از  -های جامعه کشاورزی مادرساالر

 قابل ردیابی است؛ «گذاری مشترکرسوب»دهد و در اصل معبرهای دیگری انتقال می

توان به راستی اجتماعی نامید که در آن نوع گذاری مشترک را تنها زمانی میرسوب»

 سازیکه امکان عینی، یعنی هنگامیعینیت یافته باشد ،[Sign System]نظام عالمتی

رود این های مشترک به وجود آید. تنها در آن صورت است که احتمال میمکرر تجربه

ها از یک نسل به نسل بعد و از جمعی به جمع دیگر انتقال یابند...هر نظام عالمتی تجربه

ده نشین شهای تهرابطه تجربهکه به طور عینی وجود داشته باشد، از طریق گسستن 

های مشخص فردی آنها و قرار دادنشان به طور کلی در دسترس از زمینه اصلی، تاریخچه

همه کسانی که در نظام عالمتی مورد بحث شرکت دارند، یا ممکن است در آینده 

ن بخشد. به ایها میای به آن تجربهنام و نشان اولیهشرکت داشته باشند، موقعیت بی

 (.99:1387،برگر و لوکمان« )شوندآسانی قابل انتقال میها بهتیب تجربهتر

با توجه به اینکه همه اشکال آیینی جمعی، واجد نظام عالمتی شده نمادین، ویژگی 

 گذاری اجتماعی دارند.قابلیت رسوب اند؛ پس ذاتاً تکرارپذیری؛ و عینیت بیرونی

رسد یکی از دالیلی که سبب رند. به نظر میجوامع، نیاز به حفظ کارکردهای آیینی دا ب.

های خاستگاهی خود و به تبع این امر، بدون داشتن ها بدون وجود ضرورتشود، آیینمی

کاردکردهای پیشین، همچنان در جوامع باقی بمانند، جابجایی کارکردهاست. در نظریه 

و کارکرد تلقی  همه کنش های اجتماعی دارای انگیزه 1تحلیل کارکردی رابرت کی مرتون

-های اجتماعی متمایز میشوند. مرتون دو نوع نتیجه عینی و ذهنی را در پی فعالیتمی

 کند:

که تحت عنوان نتایج عینی مورد انتظار برای مطابقت سیستم با  2اول کارکردهای آشکار»

از است. این نوع کارکرد ناشی  3مشارکت کننده شناخته شده است. نوع دوم کارکردهای پنهان

                                                           
1 . Robert Merton 
2 . Manifest Function 
3 . Laten Function 
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نتایج عینی است که به وسیله مشارکت کننده در سیستم ایجاد شده است، ولی آگاهی اولیه و 

 .(70:1389)آزاد ارمکی، «استانتظار دستیابی بدان وجود نداشته

 أهای سوگ سیاوش با منشطبق این نظریه، اگر بپذیریم که کارکردهای آشکار آیین

کشاورزی، در اثر جابجایی اجتماعی از مادرساالری به پدرساالری، از بین رفته و جای خود 

 را به کارکردهای پنهانی داده که اگرچه نتایجش از حوزه آگاهی پیشینی مردم جامعه

کنندگان( خارج بوده، اما در درازمدت دستاوردها و حقوقی را برای آنان فراهم )مشارکت

های سوگواری را در ویژگی بتوان بخشی از کارکردهای پنهان آیین کرده است، شایدمی

 .تاریخی ظهور زرتشت و آیین او جستجو کرد

های آریایی با سنت های کشاورزی ودین ایرانی پیش از ظهور زرتشت، تلفیقی از آیین

محوریت مهرپرستی بوده است. با پذیرش این فرض که فرهنگ سوگواری و قربانی، چنان 

توان دالیلی های دینی محرز در میان مردم ایران بوده است؛ میته شد، از آیینکه گف

 .شمردهای پیشین برتاریخی برای عدم تبعیت مردم از تعالیم زرتشت و پافشاری بر آیین

دین شاهی و منسوب به در ایران،  گیری تاریخ حکومتدین زرتشت، از ابتدای شکل

ند ک، زرتشت دین خود را به شاه عرضه مییادگار زریران که درشد. چنانبزرگان تلقی  می

ه که ریش-ه را ئلتا دین از مجرای حکومت به جریان زندگی اجتماعی نفوذ کند. این مس

 حتی در -النهرین داشتدر الوهیت مقام شاه در سرتاسر منطقه فرهنگی، به ویژه بین

یابی کرد. تصور فرشگرد یا توان ردفلسفه خلقت و پایان جهان در اندیشه زرتشتی می

 بازسازی جهان پس از غلبه خیر بر شر، همواره با سلطنت پادشاه آرمانی همراه است:

به گمان ایرانیان، نیروهای خیر در ستیز خود با شر، دو ابزار در اختیار دارند: همدینان و سلطنت. »

شناخت )دین بهی( دو عاملی شوند. فرمانبرداری از شاه و دو همزیستی دارند اما منطبق نمیاین

هستند که برای شکست دادن شر الزم است. در دوران آرمانی، دین، شهریاری است و شهریاری، 

 .(153:1388)هینلز،« دین است
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های مهری ها و گرایشها همچنان دلبسته آییناین در حالی است که طبقات مردم تا قرن

گاهانی، منزلتی نیافته بود، در تحول دین بودند، تا جایی که ایزد مهر که در دین زرتشت 

 ترین یاران اهورا مزدا ارتقاء یافت.زرتشتی، به یکی از نزدیک

 تابد، به عنوان واکنشیتوان پذیرفت که عامه مردم در برابر دینی که از باال به پایین میمی»

 «ده نگاه دارندای پیشین را همچنان زنطبیعی در برابر قدرت، تالش کنند تا باورهای اسطوره

 .(77:1387)ثمینی،

های سوگ و قربانی در ایران باستان نیز به عنوان نوعی ابزار به این ترتیب، شاید آیین

 اند؛ چنان که عوام،رفته و به این دلیل باقی مانده کارها، بهنافرمانی تلویحی از حکومت

رابر  جشن نوروز شاهی در ب -که مردم به مهر منسوب داشته بودند-آیین مهرگان را نیز 

به  -ودب های دین زرتشت نسبت دادهکه اندیشه دینی نظام حاکم به بازگشت فروشی –

داشتند و از این طریق، فرصتی برای ابراز  تقابل ایدئولوژیک با مراتب بیشتر پاس می

 یافتند.حکومت می

ین نوعی با نظریه باختتوان به از سوی دیگر، نظریه کارکردهای پنهان و آشکار مرتون را می

یافته های مشروعیتهای واجد کارناوال و جنبشانطباق داد که شامل همه انواع آیین

 هاست.گروهی در آیین

شود که صدایی، چنان اجبار و گاه خشونتی بر مردم حاکم میهای توتالیتر و تکدر حکومت»

مقاومتی است در برابر قدرت  کارناوال به مثابه دموکراسی در وضعیت مقاومت است، کارناوال

برند و به آن نیاز دارند. به گاه، لذت می غالب و حاکم و مردم از این مجال آزادی محدود و گاه

 .(172:1389)مسعودی، «کارناوال در شرایط استبدادی نیروی غیررسمی مقاومت است

 وامع به حفظ ودر شعاع این نظریه، زاویه دیگری از کارکرد پنهان آیین و تمایل درونی ج

-های حاکم در این سرزمین همواره نظامشود؛ به ویژه آنکه نظامها روشن میتداوم سنت

اند و جامعه مدام در سیطره فشارهای استبدادی که محصول های متمرکز قدرت بوده

 النهرین در ایران بود.تقلید روش حکمرانی بین
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 های ممتازی برای اقناع و تخلیهتها، موقعیپذیرفتنی است که در چنین جوامعی، آیین

 های نوظهور را در خود مستحیل سازند.روانی محسوب شوند ، امتداد تاریخی یابند و آیین

 

 گیرینتیجه

ها در پی تحوالت آیین سوگواری، عمری به قدمت زندگی کشاورزی انسان دارد. این آیین

معنای مرگ نزد جوامع  اند و محصول دگرگونیای جوامع کشاورز پدید آمدهاسطوره

های سوگواری تعبیری فراتر از مفاهیم شخصی و مقطعی دارد؛ اند. مرگ در آیینانسانی

چرا که زندگی کشاورزی با مفهوم رستاخیز و چرخه مداوم مرگ و زندگی، نسبتی مداوم 

ها ما به ازای مرگ طبیعت است که در قالب اسطوره خدای دارد؛ مرگ در این آیین

اشت رود. شهادتی که به پاسده، به استقبال رویشی دیگر و رستخیزی دیگر میشهیدشوند

شد تا بازگشت خدای میرنده و برکت و رویش را تضمین های سوگواری برگزار میآن، آیین

 کند.

ن، از النهریهای سوگواری در ایران نیز، به تبع همجواری فیزیکی و فرهنگی با بینآیین

کند. اگرچه اسطوره ایرانی ایزد نباتی، به قطع و یقین پیروی می ای مشابهیالگوی اسطوره

ترین آیین سوگواری ایرانی است یافتهترین و دوامشناخته نیست، اما سوگ سیاوش، مهم

که از اعصار دور پیش از تاریخ وجود داشته و همه خصوصیات اسطوره ازدواج مقدس و 

 قابل توجه درباره سوگ سیاوش، بقاء مصرانهخدای میرنده را در خود دارد. یکی از نکات 

این آیین است که  با پایان یافتن عصر اساطیر کشاورزی، و ممانعت صریح دین زرتشت با 

-یابد. علت این امر، نیاز ذاتی جوامع به حیات آیینی و واکنشسوگواری، همچنان تداوم می

 رسد دلیل اینین به نظر میها به فعل و انفعاالت اجتماعی است. همچنهای تاریخی توده

هاست. در ایران ای و قدسی آیینوابستگی عمیق جامعه به مناسک، در ماهیت اسطوره

های سالیانه سوگواری جامعه کشاورز، در مسیر تداوم و بقاء تاریخی، پیش از اسالم، آیین

انی اانسور شده و به موازات تغییرات زیستی و فرهنگی، شکل فرای مایهاز منابع اسطوره
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خدا یا ایزد را به قهرمان حماسه سیاوش بدل ساخته، و این سوگواری سالیانه، حتی در 

های ایدئولوژی زرتشتی، با اتکاء به روحیات ملی و ماهیت کارکردی مواجهه با ممانعت

 است. آیین، تداوم یافته
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Recognizing the Roots of Mourning Rites in Pre-Islamic Iran 

 
Marzieh Borzoueian 
Mohammad Reza Khaki 

 

Abstract: 

 Mourning rituals are one of the oldest rituals in history. Ritual plays a large 

part in the continuation of community traditions. A look at the history and 

origins of these rituals suggests that public and formalized mourning rituals 

originated throughout the ancient world from the regeneration and resurrection 

myths and lasted for centuries. What makes the historical and genealogical 

study of these rituals remarkable in Iran, is their amazing survival and 

durability. The most important pre-Islamic ritual in Iran is “Mourning Rite for 

Siavash”.  

The present study seeks to find out the mythical, historical, and ideological 

infrastructures of these pre-Islamic mourning rituals. The results of this 

historical-analytical study indicate that mourning rites in pre-Islamic Iran, is 

strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural 

societies, which over time and under the influence of historical factors and 

necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of 

Siavash and has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran. 

Keywords: mourning rituals; mourning rite for Siavash; farming Myth; 

Siavash ritual; holy marriage.   
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