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What we call death in our dictionary, which we often refer to bitterly, in the eyes of agriculturists, 

was a connection of the deceased with the earth and the expectation of resurrection, Like a seed 

buried in the soil in the hope of rebirth. The remaining written and visual evidence of mourning 

rituals indicate that women played a more critical role in this way; they played an important role 

in planting and harvesting agricultural products. Therefore, the present article, with the aim of 

explaining the role of women in mourning rituals and its relationship with agricultural rituals, 

seeks to answer these questions: Why the operatives of mourning rituals are primarily women? 

And is there any connection between these rituals (mourning and request for fertility from 

nature)? In this regard, this paper will analyze eight Persian paintings with the theme of mourning 

from the Ilkhanid to the Safavid period in a historical-analytical way using the iconographic 

approach. The results show that mourning rituals were inherently used to activate the forces of 

plants that are often embodied as plant gods/goddesses. During a transformation, this pattern has 

changed from a form of mourning for the goddess of fertility to mourning for the general public. 

The presence of women in the mourning rituals was also considered blessed and auspicious 

because of their liaison with mother-earth. Thus, based on the symmetry of mourning and 

agriculture, the presence of women in mourning and the performance of various rituals by them is 

justified. 
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 چکیده اطالعات مقاله
پیوند درگذشتگان با زمین  ،برزگر، در نگاه انسان میکن یدر قاموس ما مرگ نام گرفته و به تلخی از آن یاد م آنچه پژوهشی نوع مقاله:

از  مانده یشواهد برجا .کرد یکه به امید تجدیدحیات در خاک دفن م یا دانه مانندانتظاری برای رستاخیز بود؛ و 
در  ییکه نقش بسزا ؛ چناناند کرده یایفا م یتر مهمگویا است که در این وادی، زنان نقش  سوگواری یها وهیش

سوگواری و ارتباط آن با  یها اند. جستار حاضر با هدف تبیین نقش زنان در آیین برزگری داشته یها آیین
سوگ اغلب زنان هستند و آیا  یها دهد که چرا کنشگران آیین میها پاسخ  کشاورزی به این پرسش یها آیین

 ۀدر همین راستا این پژوهش، هشت نگار. کشاورزی وجود دارد یها سوگواری و آیین یها ارتباطی بین آیین
تحلیلی با کاربست رویکرد آیکونوگرافی –ایلخانی تا صفویه را به روشی تاریخی ۀایرانی با مضمون سوگ از دور

که در قالب ایزدان -قوای نباتات  یساز فعال جهتدرسوگواری ذاتاً  یها آیین دهد ید. نتایج نشان منک میتحلیل 
کلی، از سوگواری برای خدای نباتی آغاز،  یا طی استحاله. این پویه رفتیپذ یصورت م -اند افتهیگیاهی تجسد 

. تاریخی دگرسان شد یها تینهایت شخصدرحماسی و -اساطیری یها تیبرای شخص یسپس به سوگوار
، شد یزراعی مبارک انگاشته م یها نیسوگواری و کشاورزی، از آنجا که حضور زنان در زم یساز نهیقر یبرمبنا

 .ردیپذ یتوجیه م ها یحضور ایشان در سوگوار
 

 تاریخ دریافت:

 1431 خرداد 03
 

 : پذیرشتاریخ 
 1431 تیر 22

 :ی کلیدیها واژه
 ی،سوگوار های یینزنان، آ

 ی،کشاورز های یینآ
 .یرانیا ینگارگر یکونوگرافی،آ

 های یینبا آ یشانسوگ و ارتباط ا یها نقش زنان در نگاره یکونوگرافیکآ یلتحل(. 1431) زهره ،یجبل ییطباطباو  یهمرض ،جعفرپور ه این مقاله:ب استناد
 .522-560(، 4)14، زن در فرهنگ و هنر. یو صفو یموریت یلخانی،از ادوار ا ییها بر نگاره یدبا تأک یکشاورز

 

 انتشارات دانشگاه تهران                                        ۀمؤسس: ناشر
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  مقدمه

بینی  گیرد و جهان سوگواري همانند هر آیینی در بستر فرهنگ و اندیشۀ یک ملت شکل می

مناسک سوگواري برحسب معیارهاي جوامع، نمودي مستقیم در طریقۀ برگزاري آن دارد. 

برخی حال،  بااین نزد هر قوم، متمایز و گاه متضاد است.صبغۀ بومی به خود گرفته و  مختلف،

و زاري، جیغ و شیون، پوشیدن لباس عزا، برسروروکوبیدن و موکشیدن را رفتارها مانند گریه 

در  - ویژه در ارتباط با سوگواران زن به-ها  توان میان همۀ سوگواران مشترك یافت. این پویه می

فشار روانی ناشی از فقدان جلوه کند، اما در  وهلۀ اول ممکن است واکنشی بر پایۀ احساسات و

تنها  هایی در سراسر جهان گزارش شده که نه عالوه، مشابه چنین آیین به طور نیست. حقیقت این

دهد، بلکه در فصول برداشت محصوالت کشاورزي یا به وقت  در پی مرگ نزدیکان رخ نمی

قحطی معمول است. از وجوه اشتراك این دو مراسم، مجریان آن یعنی زنان هستند. در اغلب 

ورزند که  ر، دختر یا همسر متوفی) به رفتارهایی مبادرت میها، زنان (در رأس آنان ماد سوگواري

هاي ایرانی نیز بازنمود پیدا کرده و زنان  نوعی در نگاره ها به کامالً بر پایۀ جنسیت است. این آیین

خوانی، کشیدن و بریدن موها  واسطۀ اعمالی از جمله گریستن، نوحه ها، به در اغلب این نگاره

هاي سوگواري، کشاورزي و حتی  کنند. حضور زنان در آیین ایفا می اي نقش پررنگ و برجسته

آورد که چرا کنشگران این  طلبی در هنگام خشکسالی، این سؤال را پیش می هاي باران آیین

  هاي کشاورزي و سوگواري وجود دارد. ها اغلب زنان هستند و آیا ارتباطی میان آیین آیین

هاي سوگواري و ارتباط  تبیین نقش زنان در آیین هاي فوق و با هدف براي پاسخ به پرسش

هاي  کارگیري رویکرد آیکونوگرافی و بررسی گونه هاي کشاورزي، پژوهش حاضر با به آن با آیین

ها و ارتباط  اي، به چرایی حضور زنان در این قبیل مراسم تصویري و تحلیل متون ادبی و اسطوره

پردازد. از همین رو، نقش زنان در آیین سوگ در  هاي کشاورزي می هاي سوگواري با آیین آیین

کند.  یابی می بستر نگارگري ایرانی را بررسی و رفتارهاي سوگواري وابسته به جنسیت را ریشه

  هاي زراعت نیز آشکار خواهد شد. ها و آیین درنهایت، وجوه اشتراك و پیوند میان سوگواري
  

  پیشینۀ پژوهش

اند؛  عنوان مجریان سوگواري توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده در مطالعات پیشین، زنان به

، سوگواري را عنوان اعتراض در شاهنامه سوگواري زنان به) در 1379براي مثال، دیویدسن و عطائی (

و تعارض در  ها را وجود نوعی اعتراض دانند و ویژگی مهم عزاداري با جنسیت عزاداران در ارتباط می

عنوان نمونه سوگواري تهمینه براي سهراب در روایت فردوسی را از سویی مسبب  پندارند؛ به ها می آن

دانند. نویسندگان،  برانگیختن احساسات مستمعان و از سوي دیگر مایۀ آرامش و انگیزه در ایشان می

فرزندشان، در پی انکار آن نیز  دهند که در عین پذیرفتن مرگ رفتار تهمینه را به همۀ زنان تعمیم می

روحیۀ مردان جنگی را نیز در پی دارد؛ چرا که مرگ سهراب  تضعیفآلود،  هستند. این امتناع خشم
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کند که عزاداري زنان، خطري است  خویی رستم بوده است. دیویدسن همچنین بیان می درنتیجۀ درنده

دارد. برخی  جویی وامی به برادرکشی و انتقام داده و جوامع را قرارالشعاع  که نهادهاي مردانه را تحت

هاي  جهت نقش آنان در حیات بشر، با جایگاه الهه ها، حضور زنان در سوگواري را به دیگر از پژوهش

عنوان مرجع درنظر  فردوسی به شاهنامۀاند. در اغلب این آثار،  اساطیر باستان در یک تراز دانسته

شوند. از این دست  هاي این حماسه محدود می به شخصیتهاي مورد بررسی  شده و نمونه گرفته

ها و  هاي زن در نوحه تجلی خویشکاري) به نام 1395توان به مقالۀ جمشیدي و همکاران ( می

(نه همۀ زنان) در  شاهنامهاشاره کرد که به رفتار چند تن از زنان شاخص  هاي زنان شاهنامه مویه

ها را متأثر از منزلت اجتماعی  ، حضور زنان در سوگواريمواجهه با سوگ پرداخته است. نویسندگان

سبب خصوصیات مشترکشان (زایش، پرورش، بخشندگی،  اند که به ایشان در مجامع مادرساالر دانسته

توجیه است. درواقع، آنان معتقدند رفتار زنان در  هاي باستانی قابل جویی و پرخاشگري) با الهه ستیزه

الگوها است، اما علت و انگیزة ایشان از  وس از رفتار خدایان بر پایۀ کهناي زمینی و ملم سوگ، نسخه

هاي  آیین) در پژوهش 1393زاده ( منوال، بیوك همیناین تقلید، مبهم و ناگفته باقی مانده است. بر 

، تنها میزان مشارکت زنان در سوگ سوگواري در حماسه با تأکید بر سوگواري زنان براساس شاهنامه

النهرین نیز به آداب بازماندة سوگ  تنها در ایران بلکه در بین کند. او ریشۀ عزاداري را نه را بررسی می

برخی رفتار حال  سیاوش نسبت داده و مویۀ زنان را از آثار مستقیم سیاوشان دانسته است. بااین

در این مقاله، آیین تراشیدن  و ناخودآگاه معرفی کرده است. اختیار عزاداران مانند گریستن را عملی بی

نوعی  - گیرد زنان به شوهران خود صورت می نشانۀ وابستگی بیوهکه به - مو در میان زنان بختیاري 

اي گذرا  خودکشی نمادین معرفی شده است. نویسنده به رابطۀ میان سوگواري با خدایان گیاهی اشاره

مود حضور ایزدبانوان بر زمین و نمادي از قطع باروري عنوان کرده است. کرده و موکندن زنان را ن

یابی این کرده نیز  شود، چرایی و ریشه کندن ختم نمی ها به موي نظر به آنکه نقش زنان در سوگواري

  چنینی از چشم پژوهشگران مستور مانده است. هاي این در پژوهش

هاي پیشین، مسئلۀ حضور زنان در  یک از پژوهش چنهادن به ارزش منابع نامبرده، در هی ضمن ارج

بررسی نشده است. طی این  شاهنامههاي شهیر  داستانطور گسترده و خارج از  سوگواري، به

هاي سوگواري با اساطیر بسنده  یابی صورت نگرفته و تنها به بیان رابطۀ برخی کنش ها، ریشه پژوهش

نشده که آیا انسان کهن بدون هیچ مقصد و شده است. درواقع به این پرسش مهم پاسخ داده 

منظوري و تنها بر پایۀ تجسم ایزدان در کالبدي زنانه به تقلید صرف از کردار ایشان پرداخته است. در 

هاي  این پژوهش تالش بر آن است که پیشینه و علت حضور زنان در سوگواري، فراتر از شخصیت

  بومی شناسایی و رمزگشایی شود. جغرافیايو  تري از تاریخ و در برهۀ گسترده شاهنامهشاخص 
  

  تحقیق چارچوب نظري

شود که پیشینۀ آن به قرن  هاي تفسیر آثار هنري محسوب می آیکونولوژي از جمله روش
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شانزدهم میالدي و تدوین و انسجام آن (با محوریت مطالعات اروین پانوفسکی) به قرن بیستم 

ونولوژي، تعیین وجوه تمایز میان هدف دستگاه تفکر آیک). Straten, 1994: 19-21گردد ( بازمی

محتوا و تفسیر محصوالت هنري در تاریخ فرهنگ و هنر به مدد مدارك کتبی و تصویري فرم و 

و اجتماعی موضوعات هنري را آشکار و مسیر  فرهنگیاستناد است که سابقۀ تاریخی،  قابل

دید پانوفسکی، هر محصول هنري، حاصل  کند. از دریافت نمادهاي مستتر در آن را هموار می

و ذاتی  2، ثانویه یا قراردادي1عملکرد هدفمند هنرمند است که سه الیۀ معنایی ابتدایی یا طبیعی

را دربردارد. کشف این معانی، طی سه مرحله با عنوان عملیات پژوهش  3یا محتوایی

آمده از این روش با مقصود  دست بازخوانی است؛ هرچند این امکان وجود دارد که تفاسیر به قابل

هاي نمادین، طی  ها و ارزش منظور درك پیام آگاهانه هنرمند در تضاد باشد. هر اثر تجسمی به

تفسیر است.  قابل 6و آیکونولوژي 5، تحلیل آیکونوگرافی4آیکونوگرافی توصیف پیشسه مرحله 

، نوعی آنالیز فرمی از طریق آیکونوگرافی در اولین برخورد با اثر در مرحلۀ پیشصورت که  بدین

گیرد. این مرحله،  هاي بصري محسوس صورت می و شناسایی فرم 7هاي هنري مایه مطالعۀ نقش

آنچه را از طریق ارتباط  9و بیانی 8واقعیمعنا را دربردارد و موضوعات ابتدایی اولین سطح 

تحلیل اما در  کند، میشناسایی هاي ناشی از این معنا  هاي عملی و واکنش بینیم، با تجربه می

زمینۀ موضوعی اثر  بر تسلطپیشینۀ مطالعاتی و  ثانویه، منوط بهآیکونوگرافی، شناخت معناي 

هاي تصویري) است. در این سطح، ضمن شناسایی  ها و گونه ها، حکایات، تمثیل (شامل داستان

یم یافت. تري از معنا دست خواه ها به درك عمیق قواعد قراردادي تصاویر و مضامین آن

و یک اثر هنري ارزش ترین  معناي ذاتی، درونی درنهایت، آیکونولوژي از طریق دستیابی به

بر پایۀ شهود است و تسلط بر کند. این مرحله  را کشف میهاي فنی مستتر در آن  ویژگی

طور خاص شیوة اندیشیدن یک ملت  بههاي اجتماعی، فلسفی و  بینی، گرایش شناسی، جهان روان

ها یا مضامین مستعد تغییر، در  مایه در این مسیر، برخی نقش .)Panofsky, 1939( طلبد را می

انجامد که سبب  شود و به تغییرات ماهوي می تدریج دگرگون می بستر جریانی مداوم و مستمر، به

داستانی -حماسی و سپس به قالب روایی-شود مضامین از قالب آیکونیک به قالب تاریخی می

  ).112-106: 1390عبدي، عبیر پانوفسکی، این تبدیل استحالۀ کلی نام دارد (درآیند. به ت

                                                           

1. primary/natural subject matter 
2. secondary/conventional subject matter 
3. intrinsic meaning or content 
4. pre-iconographic description 
5. iconographical analysis 
6. iconology 
7. world of artistic motifs 
8. factual meaning 
9. expressional meaning 
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ها، این رویکرد را تا مرحلۀ  ها و بررسی موضوع اصلی آن مقالۀ حاضر در مسیر تحلیل نگاره

گیرد  تحلیلی صوري انجام می صورت که در گام اول، شبه آیکونوگرافی پیش خواهد گرفت. بدین

شود) به  هاي مربوطه (که به تاریخ هنر محدود نمی تاریخ و دانشو در گام بعدي با کمک 

  رمزگشایی مضامین آثار هنري پرداخته خواهد شد.
  

  شناسی تحقیق روش

و با اتکا بر چارچوب نظري آیکونوگرافی به حلیلی ت-این پژوهش کیفی با رویکردي تاریخی

هاي ایرانی تحلیل  هاي سوگواري در برخی نگاره روش پانوفسکی، تصویر زنان را در آیین

 التواریخ جامعهاي  هاي منتخب هشت تصویر با مضمون سوگواري از کتاب کند. نگاره می

ستند که بازة تاریخی ه نظامی خسرو و شیرینو  فردوسی شاهنامۀ، تیموري ظفرنامۀرشیدي، 

ها براساس  گیرند. این نگاره میالدي (ادوار ایلخانی، تیموري، صفویه) را دربرمی 17-14قرون 

گرفته بر طیف وسیعی از  گیري هدفمند و با حداکثر تنوع گزیده شدند تا نتایج صورت نمونه

لحاظ فرمی  وگرافی بهآیکون ها در مرحلۀ پیش تعمیم باشد. نمونه هایی با مضمون سوگ قابل نگاره

در مرحلۀ تحلیل آیکونوگرافی از دو جنبه مورد مطالعه قرار و ساختاري بررسی شدند. سپس 

هاي تصویري مرتبط با موضوع. این  . گونه2شناسی،  اي و واژه . متون ادبی، اسطوره1گرفتند: 

اظ جنس و لح بههاي منتخب مربوط هستند و  تر از نگاره به ادوار پیش هاي تصویري گونه

به شوند و  به جغرافیاي ایران کهن خالصه نمی بعضاًعالوه  تکنیک محدودیتی ندارند. به

قارة  طور اخص جوامع آسیاي مرکزي، شبه اند، به هایی که با ایران مبادالت فرهنگی داشته تمدن

هاي  النهرین، هند، روم و یونان) تعلق دارند. در این پژوهش، تصاویر و داده هند و اروپا (بین

تا مرحلۀ  ها به تحلیل نمونهو اي و اینترنتی صورت پذیرفته  مربوطه با استناد به منابع کتابخانه

  آیکونوگرافی بسنده شده است.
  

  آیکونوگرافی توصیف پیش

هایی با مضمون سوگواري براي ایرج، طلحند، اسکندر، یک  هاي انتخابی شامل نگاره نمونه

هاي تصویري  فرمانده مغول، شاهزاده سعید و شیرین است. در مرحلۀ نخست نقد این آثار، نمونه

  گردآوري شده است. 1آن در جدول  لحاظ ساختاري بررسی و اطالعات به
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  آماري يها نمونه کیکونوگرافیآ شی. توصیف پ1جدول 

  آیکونوگرافیک یشپ توصیف  توضیحات  نگاره  ردیف

1  

  

 صورت تابوت اسکندر

 دوره: ایلخانی

مجموعه: شاهنامۀ 

 ایلخانی

  URL1منبع: 

در مرکز قرار گرفته  ،عنصر تصویر، تابوت اسکندر نیتر مهم

سوگواران یعنی  نیتر اند. مهم و سوگواران آن را احاطه کرده

سپید و حکیم ارسطالیس  يا روشنک با پیراهنی نیلی و جامه

کرده و موهاي پریشان بر نعش اسکندر در  چاك ۀبا جام

. بر کل اثر، ترکیبی حلزونی حاکم شوند یحال زاري دیده م

تک  تک يسو وان نگاره بهعن ۀاست که چشم را از کتیب

و سپس در موضع قرارگیري  دهد میحرکت  ها تیشخص

ین تصویر، ی. در پاکند یروشنک و ارسطالیس متوقف م

ردیفی از زنان (پشت به تصویر) با گیسوان رهاشده در حال 

موکشیدن و برسرزدن هستند. جمعیت مردان نیز در دو 

 شود یمتقارن در حالی دیده م باًیسوي نگاره به شکل تقر

بر سر  و اند پالس خود گشوده ۀکه کاله از سر برداشته و یق

  .زنند یو سینه م

2  

  

  
  

مردن اسکندر به زمین 

 بابل

 دوره: ایلخانی

مجموعه: شاهنامۀ 

 الدین قوام

  URL2منبع:  

در این نگاره، تابوت متوفی در مرکز تصویر و سوگواران 

از مردان که  يا اند. برخالف عده گرفتهپیرامون آن قرار 

باالي سر تابوت قرار دارند و تعدادشان از زنان بیشتر است، 

در  يا مهی. خزند یعملی دال بر سوگواري از ایشان سر نم

سوگواران مرد را تقویت  ستادنیا یمثلثفرم صحنه،  پشت

. زنان با گیسوان پراکنده اطراف تابوت اسکندر قرار کند یم

دو نفر از ایشان (احتماالً مادر و همسر اسکندر) روي  دارند.

 ةسمت راست، چهر هیال یاند و نفر سوم در منته تابوت افتاده

  .خراشد یخود را به ناخن م

3  

  

سوگ براي فرمانده 

 مغول

 دوره: ایلخانی

 التواریخ مجموعه: جامع

 ,Gonnellaمنبع: 

Weis, & Rauch, 
2016: 17  

درباري را در قاب افقی روایت این اثر یک سوگواري 

 اش ی. تابوت متوفی (فرمانده مغولی) بر سریر پادشاهکند یم

 بندي یبو درست در مرکز تصویر قرار دارد. با وجود ترک

-متقارن، جمعیت زنان و مردان یکسان نیست. زنان در باال

ن با پوشش تیره و در احاضر ۀراست تصویر قرار دارند. هم

دریدن، گیسوکشیدن،  جامه انندمحال اجراي مناسکی 

. شوند یخراشیدن، بر سر و سینه زدن و گریستن دیده م رخ

 ۀسوگواران زن با حفظ حجاب و فاصل ،در این نگاره

ان در موقعیتی آناند.  محسوسی نسبت به مردان تصویر شده

کامالً مسلط بر تابوت و سوگواران دیگر قرار دارند و با وجود 

مردان به  مانندمنفعل نیستند و  وجه چیه تعداد اندکشان، به

جز سه - اند و همه  و بر سر و صورت زدن مشغول زنی ینهس

  .هستند در تکاپو - زن نشسته
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  آیکونوگرافیک یشپ توصیف  توضیحات  نگاره  ردیف

4  

  

  
  

 سوگواري براي اسکندر

 دوره: تیموري

مجموعه: شاهنامه بدون 

 عنوان

  URL3منبع: 

در مرکز تصویر، تابوت زرین اسکندر بر دوش دو تن حمل 

داخلی عمارت و در قسمت مهتابی، . در فضاي شود یم

یکدست  ةاز زنان حضور دارند که برخی چادر و روبند يا عده

معمول مربوط به عصر  يها سفید بر تن دارند و برخی لباس

راستا و موازي با تابوت اسکندر  تیموري. ردیف زنان، هم

ترسیم شده است. از طرفی تضاد رنگی پوشش زنان در 

ان را از متن اصلی نگاره آنان، مقابل پوشش دیگر سوگوار

. دهد یتر از سایر عناصر نشان م مجزا کرده و برجسته

که فرم اریب دارد و انتهاي سمت - ساختار تابوت اسکندر 

که  شود یبه دو بیرق ختم م -چپ آن اندکی باالتر است

  .کند یچشم مخاطب را به ردیف زنان سپیدپوش هدایت م

5  

  

  
  

 سوگواري براي طلحند

 صفوي دوره:

مجموعه: شاهنامۀ 

 طهماسبی

  URL4منبع:  

جایی که  افتد؛ یپایینی نگاره اتفاق م ۀروایت، بیشتر در نیم

 ؛فرزندش در حال دویدن است يسو مادر طلحند به

خویش را پاره کرده و موي سرش را  ۀجام ۀیق که یدرحال

. عالوه بر او، دو زن دیگر در همین وضعیت در حال کند یم

زن  هاي یت. تحرك و پویایی شخصشوند یدیده مسوگواري 

دریدن، گیسوگشودن  سوگ از جمله جامه هاي و اعمال آیین

و بر سر و روي زدن نقش اصلی زنان در سوگواري را به 

  .کشد ینمایش م

6  

  

 سوگواري براي ایرج

 دوره: صفوي

مجموعه: شاهنامه 

 طهماسبی

منبع: شاهنامۀ 

  98: 1392طهماسب،  شاه

 ی،عنوان سوگوار اصل به یدونفر ي،قاب عمود ینادر مرکز 

خود قرار داده است. ادغام دو  يرا بر پاها یرجا یدةسر بر

که  یزنان یترؤ يرا برا یبنا، فرصت یرونیو ب یدرون يفضا

. کند یم یجادحضورشان به درون عمارت محدود شده، ا

 یسوگواران که عموماً مردان هستند، در حال مناسک یگرد

کردن و  در گردن کردن، پا و سر برهنه نمدچون 

. استقرارشان فرم ذوزنقه را القا شوند یم یدهد دریدن یبانگر

بانوان سوگوار در مواجهه با  یگیريجا که یدرصورت کند؛ یم

داده  یلرا تشک یمثلث یباو، دو ترک یو تخت شاه یدونفر

 يکه زنان در دو سو یدوناست: مثلث اول با رأس مسند فر

که دو  یدونن قرار دارند، و مثلث دوم با رأس سر فرآ ةقاعد

 ینشده است. در ا یدهساق آن در امتداد نگاه زنان کش

 ةاول عمد ۀدر وهل یددارند و شا يعدد يصحنه مردان برتر

وجود  یقتشود، اما در حق یآنان تلق ةبرعهدسوگ  یتفعال

 نمایشبرخوردار بوده که نگارگر با  یتاز اهم يزنان به حد

  .گذارد یها صحه م به مخاطب، بر حضور آن یاندرون
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7  

  

فوت شاهزاده و 

گرفتن صاحب  تعزیت

 قرانی

 دوره: صفوي

مجموعه: ظفرنامۀ 

 تیموري

  URL5منبع: 

شاهزاده سعید این پرده، سوگواري تیمور و درباریان براي 

، اما در متن داستان، ابیاتی از کند یرا روایت م ایلدرم بایزید

فردوسی در باب سوگ تهمینه و رستم براي سهراب به شعر 

عاریه گرفته شده است (سه مصرع نخست شعر اول و بیت 

-دادن شاهزاده سعید به سهراب  اول شعر دوم). نسبت

از سوي  -پهلوان ایرانی که مظلومانه به شهادت رسید

نویسنده، احتماالً در جهت پیوند این دو با یکدیگر صورت 

اثر دو فضاي درونی و بیرونی کاخ شاهزاده  گرفته است. این

است. در این نگاره،  یدهمان به تصویر کشز همصورت  را به

زنانه و مردانه، توسط مقتضیات معماري به دو  هاي ساحت

منفک تقسیم شده که سوگواران مرد  يقاب مستطیل عمود

را در قاب اصلی و سوگواران زن را در قاب فرعی (درون 

 ۀباز هم زنان بر صحن این، است. با وجودکاخ) جاي داده 

بلکه با  ،گر صرف نیستند تنها نظاره اند و نه سوگواري مشرف

گشودن دیده  دریدن و موي پا و سر برهنه در حال گریبان

ها، پاها و پراکندگی  سبب حرکات دست . زنان بهشوند یم

  .رسند ینظر م گیسوانشان، پویاتر از مردان به

8 

  

  
 

سوگواري براي عنوان: 

 شیرین

 دوره: صفوي

 مجموعه: خمسه نظامی

  URL6منبع: 

سوگواري براي شیرین، نعش شیرین بر تختی در  ةدر نگار

سوگواران این تصویر زنان  ةمرکز تصویر قرار دارد. عمد

 توان یان را مآناند. حضور  هستند که گرد جنازه قرار گرفته

متصور شد که حول محور متوفی اشاعه  ییها صورت حلقه به

حجاب از سر برداشتن و مو  ،. در نگاه اولاند یافته

ان آن. بسیاري از گیرد یکردن زنان مورد توجه قرار م پریشان

و در حال بر سر و روي کوبیدن و موکشیدن  اند جامه گشوده

ست که از ا فرما هستند. ترکیب حلزونی بر کل اثر حکم

و  کند یتصویر چشم را به درون هدایت م ۀنقط ترین یرونیب

تا به متوفی  گذراند ین در سوگ را از نظر ماتک حاضر تک

  ختم شود.

  منبع: نگارندگان
  

  تحلیل آیکونوگرافی

هاي سوگ و  شناسی، با بررسی اسناد مکتوب، ارتباط میان آیین در این مرحله پس از واژه

هاي سوگواري مورد تحلیل  زنان در آیین حضورهاي تصویري  شود. سپس گونه کشاورزي بیان می

   قرار خواهند گرفت.
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  شناسی سوگ و مویه واژه

، رفتاري، شناختی و احساسی افراد در جسمیهاي  هاي مترادف با آن، به واکنش سوگ و واژه

 :Balci-Celik et al., 2011( شود دادن کسی یا چیزي عزیز توصیف می مواجهه با ازدست

نظر  ها با سوگواري زنان در ارتباط به ). مویه، بیش از دیگر واژه643: 1358؛ عمید، 1260-1264

مشتق شده است.  maudیا  m͞odمو از ریشۀ  و maudaو  m͞odakرسد. موییدن از ریشۀ  می

نوعی سوگواري براي مردگان تعریف شده که با چیدن و کندن مو همراه باشد  m͞odakواژة 

)Nyberg, 1974: 133.(  عملی است که طی آن، زنان به » موکندن«و » موچیدن«از طرفی

و » چیدن«). دو مصدر 1007: 1358بریدند (عمید،  سبب مصیبت واردشده، موي سر خود را می

روند.  کار می ها نیز به ، در معناي برداشت رستنیکردن قطععالوه بر داللت بر بریدن و » کندن«

اي میان سوگواري  هاي زراعی، در وهلۀ اول ارتباط ویژه دهاین همانندي چیدن مو و چیدن فرآور

  کند. و کشاورزي را آشکار می
  

  حضور زنان سوگوار در متون ادبی

خوانی و  ترین وجه از حضور زنان در سوگواري را عالوه بر گریستن، شیون، ترانه شاید بدیهی

هاي لفظی  مویه بپنداریم. این آوازهاي تلخ و سوزناك، در عین برخورداري از صناعات ادبی (آرایه

را هاي متوفی از قبیل زیبایی، برنایی، طبقۀ اجتماعی، قدرت، شجاعت و...  و معنوي)، شایستگی

کنند. خواندن چنین سرودهایی متعاقباً به بروز رفتارهایی متناسب با  به حاضران عرضه می

ایران، این سرودها با گیسوتراشیدن یا بریدن  نواحیشود. در برخی  مضمون اشعار منجر می

: 1396گیالنی و همکاران، شدة همسر یا دختران متوفی همراه است ( اي از موي بافته دسته

هاي مکتوب نیز مقام  ). در بسیاري از حماسه140-135: 1395ی و پوربختیار، فاضل؛ 191

عنوان مجریان اصلی سوگواري مشهود است؛ براي  ویژه در نقش مادر و همسر به برجستۀ زنان به

کردن صورتشان با ناخن، گیسوکندن و شیون  ، زنان با زخمیورقه و گلشاهو  سمک عیارمثال در 

ترین اثر  ). در مهم115-111: 1343؛ عیوقی، 178: 1362ند (کاتب ارجانی، پرداز به عزاداري می

کندن،  خراشیدن، دیده با ناخن فردوسی نیز اعمالی مانند روي شاهنامۀحماسی فارسی یعنی 

در زمرة  خروشیدن، نالیدن و موکندن کردن، فریادبرآوردن، گوشت صورت و تن را کندن، شیون

توان  ترین آن را می ) که برجسته216-189: 1398ه (جعفرپور، رفتارهاي مختص زنان بیان شد

: 1389ها در آتش توسط تهمینه براي سهراب عنوان کرد (فردوسی،  موکندن و سوزاندن آن

109.(  

هاي  مشاهده است. در داستان در حوزة ادبیات دینی نیز سوگواري متکی بر جنسیت قابل

کنند و  در تعزیت شوهرانشان لباس بیوگی بر تن میکرات از زنانی یاد شده که  د قدیم، بهـعه

). متن انجیل نیز زنانی را روایت 19: 13؛ کتاب دوم سموئیل، 14: 38زنند (پیدایش،  ه میـضج
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ون ـ). مت17: 19گریستند (یوحنا،  کوفتند و می ند که هنگام تصلیب عیسی بر سینه میـک می

اند  ویژه مادران توصیف کرده تص زنان بهیز گریستن و چیدن موها را رفتاري مخـانوي نـم

)Henning, 1994: 144; Russell, 2004:1449(. هرچند اساساً بر -نامه  همچنین ارداویراف

کردن و بر سر به رفتارهاي خاص زنان سوگوار از جمله شیون، مویه -نفی سوگواري داللت دارد

  ).3-1: 57نامه،  کند (ارداویراف و روي زدن اشاره می
  

  تباط زنان و ایزدان نباتیار

هایی از  مایه توان متأثر از جغرافیاي خاصی قلمداد کرد؛ چرا که بن خاستگاه ایزدان نباتی را نمی

این دست مفاهیم جهانی هستند و همتایان این ایزدان در میان ملل مختلف سرتاسر جهان 

هاي آسیاي میانی،  ایزدان نباتی در گسترة تمدن بررسیردیابی است. در این پژوهش اما  قابل

  النهرین، هند، روم و یونان) صورت گرفته است. هند و اروپا (ایران، بین

مظهر رشد  2ایشتریا  ایناناالنوع حامی غالت همسر، فرزند یا برادر  رب 1تموزالنهرین،  در بین

اي به  اینانا در پی حادثه). در این روایت Broekema, 2013: 520( شد گیاهان خوانده می

ها و حیوانات به تناسل و  کند. فقدان او، موجب عدم تمایل انسان هان اسفل سقوط میـج

شود. در مدت غیبت او، ایزدان دیگر و زمینیان مراسم سوگواري برگزار  ردگی گیاهان میـپژم

به  تموزاین روایت، کردند تا او بار دیگر زنده شود و به جانداران زندگی ببخشد. در برخی نسخ 

کرد  گریست و مویه می داشت، می براي او سوگ برپا می ایناناکرد و  ردگان سفر میـهان مـج

)Wolkstein & Kramer, 1983تموزهاي سوگواري براي  ). تحت تأثیر چنین روایاتی، آیین 

دوباره زنده  تموزکردند تا  سوگواري می ایناناشد. مردم به تقلید از  در تابستان برپا میساله  همه

در این مراسم، عمدتاً زنان در صفوف پیشین قرار داشتند  ).68: 1373شود (ساندرز، 

)Jacobson, 1976.(  آشوریان نیز باور داشتند هنگام قحطی، اجراي مراسم سوگواري براي

ی دارد. در این مراسم نیز هاي کشاورزي را در پ ها و زمین ، سرازیرشدن خیر و برکت بر گلهتموز

و معشوق  3عشتَروت). در روایات فینیقی، 169: 1381کردند (بهار،  لی را ایفا میـان نقش اصـزن

ایزد نباتات بودند. ستایندگان عشتروت زنان و دخترانی بودند که یکی از مصادیق  4آدونیاو 

 کردند قدیم درگاه او میعنوان قربانی ت یعنی پاکدامنی یا گیسوانشان را به ودـباروري خ

)Becking et al., 1999: 109-113 .( هاي عزاداري زنان به ستایش  ، دستهادونیدر سوگ

تراشیدند. کسانی که  زدند و موي خود را می خواندند، بر سینه می پرداختند، نوحه می فضائل او می

                                                           

1 .Dumuzi/ Tammuzالنهرین همین ایزد نباتی است. شمار رایج بین؛ وجه تسمیۀ اولین ماه تموز از سال  

2. Inannah/Ishtar 
3. Ashtart/Athtart 
4. Adonia/Adoni 
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گذاشتند و  عنوان جریمه باید خود را در اختیار مردان بیگانه می کردند، به از تراشیدن مو امتناع می

همچنین هنگام برداشت محصول، زمانی که  کردند. زنان مؤمن پوشی می از عفت خود چشم

جهت ابراز همدردي با خداي  شد، به کوبی می وسیلۀ داس درو یا زیر سم ستوران خرمن غالت به

النهرینی  یونانیان نیز مانند همتاي بین 1آدونیس). Alexiou, 1974: 55-58گریستند ( نباتی می

براي او  -الهۀ بارورسازندة کشتزارها- 2آفرودیتمیرد و معشوقش  اي از سال می خود در برهه

). این اندیشه در مراسم سوگواري یونیان Grant & Hazel, 2002: 10-11کند ( سوگواري می

اند،  باستان متبلور شده و در اسناد موجود، همواره زنان در رأس مراسم سوگ گزارش شده

هاي پرشور  توفی نوحهاند و در وصف م هایشان نهاده که گیسوان خود را روي شانه درحالی

   ).1) (تصویر Alexiou, 1974: 12-18خوانند ( می

 

  هاي سیاهگون متعلق به قرن ششم ق. م.  . زنان سوگوار در یونان باستان؛ نقاشی۱ تصویر

 URL7منبع: 

پذیرفت؛  ها، اما با همان مقصود و کارکرد صورت می ها در قالب جشنواره برخی از این مراسم

در روم باستان، مراسمی نمادین براي سپاسگزاري از خدایان  3سرسبراي مثال در جشنوارة 

است  4پروزرپینبراي  سرستقلیدي از سوگواري  مراسمشد. این  براي بارورکردن زمین اجرا می

هاي سفید  وام گرفته شده است. در این مراسم زنان جامه 5پرسفونهکه از افسانۀ یونانی 

ریخت. در یک دستش داس  اش می موهایش را بر شانه سرسپوشیدند و بازیگري به تقلید از  می

فشرد که نمادي از  و در دست دیگرش خوشۀ گندمی قرار داشت و کودکی را بر سینۀ خود می

اي بر تن داشت که امانتداري زمین را به  ر به زراعت است. او جامۀ کامالً پوشیدهوابستگی بش

و  رامدر هند در قالب اسطورة ). این نگرش Sorori, 1996: 107-108کند ( ذهن متبادر می

(یک  سیتا، همسر ویشنوخداي هندو و یکی از مظاهر -پادشاه رامنمود پیدا کرده است.  6سیتا

به معناي شیار و شکاف است. او  سیتا). واژة Williams, 1872: 877الهۀ گیاهی) است (
                                                           

1. Adonis 
2. Aphrodite 
3. Ceres 
4. Proserpina  
5. Persephone  
6. Rama and Sītā 



  

  665                                                                     ...نقش زنان یکونوگرافیکآ یلتحل: یجبل ییطباطباو  جعفرپور
  

شود و به  کردن زمین بود. هنگامی که او کشته می هنگامی متولد شد که پدرش در حال خیش

  ).121-120: 1377، (ذکرگو 1شود میرود، مجدداً از همان شکاف روییده  جهان زیر زمین می

مایۀ  رغم برخورداري از بن ام داشت که علیدر ایران، همتاي این ایزدان سیاوش ن

همواره شاهزاده یا قهرمانی تصویر شده که در جنگ با افراسیاب، پادشاه توران، اي،  اسطوره

آوري است  نمونۀ بشري ایزد باراناي او  شخصیت اسطوره). 19: 1363(نرشخی،  شود میشهید 

خدایی که از اساطیر جامعۀ زراعی برخاسته -و از سوي دیگر با شاه 2که از سویی با توتم اسب

اي  هستۀ اسطوره نظر از الگوي توتمیک آن، ). صرف49-40: 1378مرتبط است (حصوري، 

عنوان ایزد نباتی در روایت زندگی او مستتر است. طبق روایات، سیاوش از آتش  سیاوش به

ریق نشد (معادل بهار)، سودابه موجب مرگ سیاوش ور گذر کرد (معادل خزان)، اما طعمۀ ح شعله

شد (معادل خزان)، از محل خون او گیاهی به نام پرسیاوشان رست. سیاوش در جسم فرزندش 

حلول کرد و کیخسرو به خونخواهی پدرش افراسیاب را کشت (معادل بهار). عالوه بر انطباق 

بودن او  هاي سیاوش بر ایزدگیاهی روایت زندگی او با بهار و خزان تقویم کشت، دیگر ویژگی

. تخمه و نژاد سیاوش که از پریان (نه به معنی جادوگر که به معناي ایزدبانو) 1کند:  داللت می

اي که اساطیر  هاي سیرتی و صورتی او در هیبت تنها شخصیت نرینه . توصیف زیبایی2است؛ 

. پاکی او که 3ویژگی متصف هستند؛ نهند و معموالً ایزدان نباتی به این  ایرانی بر آن انگشت می

کند؛ چرا که گیاهان نمادي از  با گذرش از میان آتش ثابت شد و بنمایۀ گیاهی او را عنوان می

. روییدن پرسیاوشان از خون او 5ناپذیر سیاوش؛  تنی و سلیح زخم . رویین4اند؛  گناهی بی

  ).1378(مختاریان، 

ت و جملۀ زنان به سوگ نشستند، جامۀ سیاه از پی مرگ سیاوش، از جهانیان خروش برخاس

پوشیدند، خاك بر سر ریختند، گریبان چاك کردند، موي پراکندند و روي خراشیدند. فریگیس 

). مرگ 138-135: 1389مادر سیاوش گیسوانش را برید و رویش را به ناخن خراشید (فردوسی، 

ري و رویش نوعی گیاه به برکت خون خدا یا قهرمان اساطی-آمیز و ناجوانمردانۀ این انسان فاجعه

شدن براي این دست افراد، حیات  تباري او داللت دارد. ذریۀ نباتی و مرتبۀ گیاهی قائل او، بر گیاه

کند  به شکل دیگري در کالبد نباتی تضمین می -که با پیشامدي مرگبار خاتمه یافته-آنان را 

  ).294-287: 1372(الیاده، 

  
                                                           

 همسان کشت براي زمین بطن با را زنان زهدان که شود می استنباط زمین و زن همبستگی از زمین شیار و زن همانندي. 1

  ).258-236: 1372 الیاده،( داند می

 یلمسئله دل ین) و هم42: 1378 ي،(حصور است »یاهاسب نر س دارندة یا سیاه نر اسب« يمعنا به یاوشاوستا س در. 2

 یاوشس یدمعتقدند شا يا عده یطرف از). 264: 1381(بهار،  کند یم یهرا توج او چهرة شدنسیاهبازگشت از جهان مردگان و 

  ).312: 1378 یان،(مختار باشددرخت -سیاه يمعنا به syāva-vrksáhبرگرفته از 
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  کشاورزي و سوگواريهاي  نقش زنان در آیین

با قبول این فرض که در خاور روشن شد که سوگواري رابطۀ مستقیمی با نیروهاي باروري دارد. 

نزدیک باستان، دین ذاتاً با کشاورزي و باروري مرتبط بوده و مفهومی از خدا/خدایان بر اثر 

انات و محصوالت هاي طبیعی مانند باران، خشکسالی، طوفان، سیل، طاعون، حیو تعامل با پدیده

هاي سوگ را تحت تأثیر همین تفکر  گرفت، روا است که بسیاري از آیین زراعی شکل می

کاشت گندم فنی بود که اورمزد به بشر آموخت  نیزکه در تفکر ایرانیان  مذهبی بپذیریم؛ چنان

  ).14-10: 1، هفتم ینکردد(

از مرگ و رستاخیز نیروهاي باروري طبیعت بودند  تجسمیدر اندیشۀ جوامع ابتدایی، ایزدان 

کردند و این فقدان قحطی و خشکسالی  که مقارن با فصول سرد سال به جهان اموات هبوط می

رفتند و جانوران از تولیدمثل دست  عظیمی در پی داشت؛ چرا که گیاهان به خوابی عمیق فرومی

گشتند و نیروي باروري  به جهان زندگان بازمیشدن زمین در بهار، این ایزدان  کشیدند. با گرم می

نشست. این روایت  شد و در تابستان به بار می یافتند و حیات نباتات مجدداً آغاز می خود را بازمی

گرفته از نظام اجتماعی برزگري و  مشترك، درواقع تقویم کشاورزي را در پیوند با ایزدان و نشئت

)؛ چرا که رفاه و ارتزاق بشر، منوط به کامیابی در 419: 1362کند (بهار،  آداب زراعت توجیه می

کرد تا با اجراي شعائر آیینی و تکرار آن،  سیستم کشاورزي بود. این وابستگی، آنان را متقاعد می

فعالیت این ایزدان و شهریاران را تضمین کنند و حیات گیاهی را سرعت و برکت بخشند 

)Broekema, 2013: 338-341 .(زمین، زنده و بارور است و توان گفت  ساس میبر همین ا

جسد انسانی در بستر خاك باشد، خواه دانۀ بخشد. خواه  کشد را حیات می آنچه به کام خود می

شود. اعتقاد به رستاخیز نباتی و رویش مجدد از بطن  گیاهی که در زهدان زمین دفن می

پس از مرگ کیومرث،  د است.نیز مشهوکتب دینی و متون پهلوي ایزدبانوي زمین در میان 

انسان ازلی، نمونۀ اولیۀ بشر و نیاي آدمیان، نطفۀ او به زمین ریخته شد و ایزدبانوي موکل زمین 

صورت گیاه ریواسی از آن  داري کرد تا نخستین زوج بشر به (سپندارمد) چهل سال از نطفه نگه

تاریخ احتماالً به همین علت رفی ). از ط6: 15؛ بندهشن، 6-3: 1هاي زادسپرم،  روییدند (گزیده

و تشریفات نباتات در عصر باستان متقارن بود؛ زیرا این باور رواج داشت که  مراسم درگذشتگان

مرگ، تنها تغییر ناپایدار صورتی نو بر زمین رجعت خواهند کرد؛ چرا که  ها، به مردگان همانند دانه

ها نیز بار دیگر زندگانی  ، مردگان و دانهزاید طور که زن کودکی می و همان در نحوة زیست است

اند  نیز چنین ادعا کرده 1ژئوپونیکا). بقراط و مؤلف رسالۀ Frazer, 1913: 244-247(یابند  می

                                                           

1  .Geoponicaـ  در عـارفی الم ةدایـر  ؛ ـ  کـه  کشـاورزي  ابـب  اسـت  شـده  آوري معـجـ  پورفیروژنیتـوس  کنسـتانتین  رايـب

)Maguire et al., 2006: 162.(  
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بخشند  رویانند و روان اموات، گیاهان را حیات می که ارواح مردگان بذر را در خاك می

)Harrison, 1908: 180.(  

قبول است.  جهت اشتراك در جنبۀ باروري قابل بر همین پایه، همذاتی میان زن و زمین به

ها زنان برهنه به  دنـاست. در برخی تم مشهودسازي در باورهاي زراعی نیز  آثار این قرینه

کرد  کاشتند. این کار، برداشت فرآوردة مرغوب را تضمین می رفتند و بذر می کشتزار می

)Rantasalo, 1925: 6-125د و رفتن آنان به ـدادن زار نسبت می ). گاه زنان نازا را به شوره

دانستند  یـیمن م بار و بالعکس ورود زنان آبستن را خوش مزارع را براي عایدي زمین زیان

)Briffault, 1927: 55هاي تورات روایت  ). این رابطه در میان یهودیان باستان نیز در داستان

بخشی به محصوالت  گریستند؛ چون موجب برکت پاشی براي تموز می دانه زنان هنگامشده که 

  ).15-14: 8شد (حزقیال نبی،  می

ها  پیوند نمادین میان زن و زمین نیز قرابتی میان گیسوي زنان و رستنیاز پس تصور همین 

باورهاي ). پیوند میان مو و گیاه در میان 323و  103: 1379صورت گرفت (شوالیه و گربران، 

شدن  شده در روز برانگیختهایرانیان از چنان قرابتی برخوردار بود که در متن بندهشن اشاره

انگاري، چیدن یا  ). براساس این یکسان6: 30شود (بندهشن،  مردگان، موي از گیاه بازخاسته می

کردن  یشدن آن و در وجه کلی قربان نمو و عقیم نیرويشدن  بریدن موي سر تلویحاً معادل قطع

مثابۀ  شدن سیاوش که به جوشیدن گیاه منجر شد، به )؛ یعنی قربانی1387مو است (مختاریان، 

انجامد. در حقیقت از نظر انسان ابتدایی،  کردن مو می آفرینشی است که تکرار آن به آیین قربانی

مزروع، آب تنها یک فن، بلکه عملی نمایشی بود. یک برزگر در مراوده با بذر، زمین  کشاورزي نه

شدند، در یک محدودة زمانی (فصول  و بقیۀ عناصري که همگی از تجلیات قدسی محسوب می

کوشید و این پدیده را مستلزم برخی تشریفات  سازي قوة درونی زمین می باروري) در جهت فعال

توان کشاورزي را عملی منحصراً زنانه  رغم تقدم نقش زنان، نمی دانست. در ثانی علی می

اي (مرد) است که زایش طبیعت در گرو وصلت  ت؛ چرا که مکمل زمین (زن)، خداي نرینهانگاش

کنندة آن  این دو است. زن در قامت کشتزار و قوة بالفعل زمین و مرد در قامت برزگر و فعال

شده با طلب استمداد از نیروهاي  است. در نگاه انسان باستان، برانگیختن این قوة خفته و متوقف

شد و به همین سبب در سوگ ایزد باروري، به حضور زنان  زمین میسر می-ذات با مادرزنانۀ هم

هاي غیرآیینی نیز  تدریج در سوگواري جست. این باور به و رفتارهاي مربوط به زنان تمسک می

ها در دنیاي پس  رایج شد و سوگواران با نیت پیوستن متوفی به ایزد باروري و رستاخیز مجدد آن

ویژه  ها به تقلید از سوگواري ایزدبانوان روي آوردند. درنتیجه حضور زنان در سوگواري از مرگ، به

قربانی مو، تکراري از یک اسطوره تنزل یافته است که به قصد برقراري ارتباط کشاورز با زمین و 

  پذیرفته است. افزایش کشت صورت می
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یخ، حتی در مواجهه با ایشان در طول تار براياعتقاد به ایزدان باروري و سوگواري 

هاي ادیان بزرگ رنگ نباخت و حیات خود را حفظ کرد. از جمله در دین اسالم که  آموزه

سوگواري براي درگذشتگان جز براي بزرگان دینی نهی شده و در مقابل، بازماندگان به شکیبایی 

در فرهنگ تبع آن  ). هرچند در سنوات اولیۀ اسالم و به523: 1409اند (شوشتري،  امر شده

هاي سوگ  طور خاص دورة ایلخانی، تیموري و صفوي، آیین اجتماعی ادوار پس از اسالم و به

). در این ادوار، سوگواري زنان با پوشیدن 343: 1383اثیر،  خورد (ابن درگذشتگان به چشم می

خوانی  کردن و نوحه خراشیدن، مو پریشان شدن، شیون، روي پاي پالس و جامۀ سیاه، برهنه

اند که در  ). حتی سیاحان خارجی نیز زنانی را توصیف کرده72: 1339گر شد (اسفزاري،  لوهج

دریدند و روي  کندند، جامه می که گیسوان خود را می شیون، درحالی و سوگ با فریاد

  ).645: 1363خراشیدند (تاورنیه،  می
  

  هاي تصویري نقش زنان در سوگواري ریشه

برگرفته  -و خوارزم 2ویژه دو ایالت سغد به- 1در آسیاي مرکزيترین شواهد تصویري سوگ  کهن

زمان با تکامل سیستم کشاورزي در  دینی عصر نوسنگی، هم-هاي فرهنگی از سیاووشان و آیین

ترین سند تصویري از آیین  ). شاید آشناترین و نامی264: 1381گردد (بهار،  آسیاي میانه بازمی

). در 2ارة مکشوف در پنجکنت (سغد کهن) باشد (تصویر سوگواري منسوب به سیاوش، دیوارنگ

اي از  شایان توجه است. عده جوانجان شاهزاده  این نگاره، حضور زنان سوگوار پیرامون پیکر بی

  اي خارج از محمل در حال کشیدن گیسوان خود حضور دارند. ایشان باالي سر متوفی و عده

 

  . دیوارنگارة ایزد شهیدشونده و حضور زنان در آن ۲تصویر 

  Azarpay, 1981: 128منبع: 

                                                           

  .است باختریانو  ها يمانند سکاها، سغد تباران یرانیشامل ا ینیسرزم یانهم یايآس یا يمرکز آسیاي. 1

و  یفرهنگ لحاظ به). سغد 61: 1378 ي،(حصور است یشهر هم یمرتبط است و با سوختن فارس یاوشانسغد با س نام. 2

  .است شده می برگزار آن در کراتبه مذهبی تشریفات مانده، یچرا که طبق آثار باق است؛ یزرتشت یبستر ارتوپراکس ی،مذهب
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اي  لحاظ فرمی و معنایی، سفالینه هاي تصویري مشابه با این نقاشی به یکی دیگر از گونه

-). این گلدان، چهار مرحله از زندگی و مرگ فردي 3شده مکشوف در مرو است (تصویر  نقاشی

کند. صحنۀ اول، سواري بر اسب سیاه در حال شکار را نمایش  ایت میرا رو -احتماالً سیاوش

کند. صحنۀ بعدي،  دهد که وجود اسب سیاه، فرضیۀ انتساب آن به سیاوش را تقویت می می

)، متوفی روي تختی 2دیوارنگارة پنجکنت (تصویر سوگواري براي این شاهزاده است که مشابه 

جنازه و انتقال جسد و روایت آخر  کنند. پردة سوم تشییع دو زن بر بالینش مویه میتصویر شده و 

دهد که مفهوم رستاخیز و زیستن در دنیاي پس از  بانو را نشان می بانو یا مغ همنشینی او با شاه

گونه که  همان-هاي آب روي گردنۀ کوزه است که  توجه، تصویر موج مرگ را دربردارد. نکتۀ قابل

  رسد. نظر نمی آوري در هیئت سیاوش به بارانارتباط با ایزد  بی - اشاره شد
  

 
  شده، روایت منتسب به سیاوش . سفالینۀ نقاشی۳تصویر 

 Manassero, 2003: 158منبع: 
  

مانده از مراسم عزاداري، اعمالی از جمله خودزنی و موکندن  هاي تصویري دیگر برجاي نمونه

هاي گورستانی در خوارزم کهن مربوط به  توان به استودان دهد. از این قسم می را نیز نشان می

هاي اطراف، این صحنه مربوط  ). براساس کتیبه4قرن هفتم و هشتم میالدي اشاره کرد (تصویر 
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  ).Frumkin, 1970: 101-102هاي تدفین زرتشتی است ( یینبه آ
  

  

  شده هاي مرمر گچی نقاشی . استودان۴تصویر 

Frumkin, 1970: 101-102 منبع:
  

  

  بازنمایی حضور زنان سوگوار در نگارگري

خوبی بازنمایی شده  مضمون سوگواري و حضور برجستۀ زنان سوگوار در نگارگري ایرانی نیز به

، راست)، ایرج، شاهزادة جوانی که نوع 5مثال در نگارة سوگواري براي ایرج (تصویر  است؛ براي

شباهت به مرگ سیاوش نیست، جایگزین ایزد شهیدشونده و عنصر اصلی روایت تلقی  مرگش بی

جهت وفاداري به داستان، تنها سر بریدة ایرج روي پاهاي فریدون قرار گرفته،  شود. هرچند به می

لحاظ فرمی، کجاوة  و شمشیر، به نمایندگی از وي بر اورنگ نقش بسته و به اما تاج شاهی

ترین سوگواران به ایرج، زنانی هستند که  کند. نزدیک را یادآوري می 3و  2سیاوش در تصاویر 

خراشیدن حاضر  درست مانند الگوهاي تصویري مذکور، اطراف متوفی در حال گیسوکندن و رخ

   اند. شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سبب اختالف  هاي شاهنامه است که مانند ایرج در عنفوان جوانی و به طلحند نیز از شخصیت چپ:  ها؛ راست: بخشی از نگارة سوگواري براي ایرج؛بازنمایی نقش زنان در سوگواري در نگاره. ۵تصویر 

 بخشی از نگارة سوگ براي طلحند

 منبع: نگارندگان
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). در نگارة 516-510: 1398قتل رسید (فردوسی، شان به  بر سر حکومت بر سرزمین پدري

وتخت شاهی به نمایندگی از جوان  ، چپ)، همچنان تاج5مربوط به سوگ طلحند (تصویر 

طور خاص مادر  کند. زنان سوگوار و به شده، تصویري از سیاوش را به ذهن متبادر می کشته

  شوند. دریدن دیده می طلحند، در حال موکندن و جامه

هایی وجود دارند که عالوه بر وجهۀ اساطیري و حماسی، از  شاهنامه چهره همچنین در

نامه و احوال تاریخی برخوردارند. مانند اسکندر که ایرانیان او را به داراب، پادشاه کیانی  شجره

). Yenne, 2010: 159دهند ( )، و یونانیان او را به فیلیپ دوم نسبت می61: 1386(بیرونی، 

دانند و برخی جوامع او را از نسل نوح نبی و  زند المپیاس و فرعون مصر میمصریان او را فر

). درهرصورت این شخصیت، چه کشورگشایی متجاوز، چه 287: 1343اند (افشار،  ابراهیم دانسته

پادشاهی دادگر و چه فردي از دودمان اولیا، در نگارگري ایرانی با موضوع سوگ، همواره در مقام 

، جسد اسکندر روي سریر سلطنتش یا 6هاي تصویر  صویر شده است. در نگارهایزد شهیدشونده ت

کننده نمایش داده شده که فرم تخت سیاوش را القا  درون تابوت، بر دوش جمعیت تشییع

گرفتن  ترین فرد سوگوار در حال درآغوش عنوان مهم کند. روشنک، همسر اسکندر، نیز به می

  کوبند. اند و بر سر خود می سو افشاندهنعش فرزند خود است و دیگر زنان گی
  

   
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

: بخشی از چپها؛ راست: بخشی از سوگ براي اسکندر؛ . بازنمایی نقش زنان در سوگواري در نگاره۶تصویر 

 : بخشی از مردن اسکندر به زمین بابلپایینصورت تابوت اسکندر؛ 

 منبع: نگارندگان
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توان اذعان داشت که ارکان  ها می هاي تصویري و نگاره گونهاز انطباق وجوه تشابه میان 

اساطیري سوگ، دستخوش دگرگونی شده و ایزد باروري در قامت پهلوانان و قهرمانان حماسی 

تجلی پیدا کرده است و زنان در آیین سوگواري در قالب مادران و همسران قهرمانان حلول 

  اند. کرده

هایی مانند سیاوش، ایرج،  زد باروري از هیئت شخصیتها، ای اي دیگر از نگاره در دسته

یابد. در حقیقت در  شود و در کالبد پادشاهان و شاهزادگان تجسد می اسکندر و طلحند خارج می

روایی) و سپس به -اي به قهرمان باستانی (در قالب حماسی یک استحالۀ کلی، ایزد اسطوره

شود؛ براي مثال  ، مثالً پادشاه، بدل میانسانی)-شخصیت انسانی واالیی (در قالب تاریخی

) که از نظر فرم قرارگیري تابوت، جمعیت 7اي از آیین سوگ یک فرمانده مغولی (تصویر  نگاره

سوگوار و آرایش زنان (دو زن سوگوار باالي سر متوفی)، کامالً با تصاویر اساطیري و حماسی 

  مطابقت دارد.

  
  ها، بخشی از نگارة سوگ براي یک فرمانده مغول سوگواري در نگاره. بازنمایی نقش زنان در ۷تصویر 

  منبع: نگارندگان
  

شود؛  این دگرگونی و جایگزینی، گاه حتی به طریقی فراتر از کاربست عناصر تصویري ظاهر می

 سعید ایلدرم بایزید سوگواري تیمور و درباریان براي شاهزاده ، راست،8براي مثال نگارة تصویر 

درنتیجه سوگواري تابع الگوي مشخصی است که طی چند مرحله استحاله با  .کند را روایت می

هاي نو منطبق شده و شخص متوفی، عنصر مستعد تغییر  ها و فرم حفظ خاصیت معنایی در قالب

هاي مختلفی به خود گرفته است.  در این الگو است که در بستر جریان مداوم تاریخی، چهره

مشاهده است.  وضوح قابل گذشته در اغلب تصاویر بهوگواران زن بر بالین دریت حضور ساهم

ها، وجوه تشابه بسیاري میان فرم آرایش زنان سوگوار و  عالوه اینکه در بسیاري از نگاره به

مانده، شاید بارزترین فعالیت زنان در  در تصاویر برجايشود.  بندي ایشان رؤیت می ترکیب

  ، چپ).8شیدن باشد (تصویر سوگواري موچیدن یا موک
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ها؛ راست: بخشی از نگارة فوت شاهزاده و  . بازنمایی نقش زنان در سوگواري در نگاره8تصویر 

  : بخشی از نگارة سوگواري براي شیرینچپگرفتن صاحبقرانی؛  تعزیت

  منبع: نگارندگان
  

  گیري نتیجه

هاي سوگواري اغلب زنان  چرا کنشگران آیین«ها که  به این پرسش تحقیق حاضر در پی پاسخ

به این نتایج دست » هاي کشاورزي وجود دارد آیا ارتباطی بین این آیین با آیین«و » هستند

جهت وجه باروري و زایایی، یکسان انگاشته  یافت که در نگاه انسان ابتدایی، زن و زمین به

کنندة این قوه همتایی داشتند. درنتیجه اغلب  عنوان فعال ر بهشدند و به قرینه، مرد و برزیگ می

ها در  هاي کشاورزي برعهدة زنان بود. این آیین امور فنی کشاورزي برعهدة مردان و اعمال آیین

حقیقت، مجموعه اعمال نمایشی در ستایش ایزدان نباتی شهیدشونده بودند که در تکمیل مراحل 

هاي  رفت. حضور زنان در قامت کنشگران اصلی در آیینگ کاشت و پرورش محصول صورت می

عنوان عملی کامالً زنانه  کندن به زمین بود و عمل موي-حضور مقدس مادرکشاورزي، نمودي از 

کرد؛ تا  ها را در شکلی نمادین فدیه می ترین رفتار آنان بود، عضو همتاي رستنی که عموماً اصلی

  گیاهی دیگر سر از خاك بیرون آورد. مانند اسطورة سیاوش، از مرگ یک گیاه،

یکجانشین، از طریق مشاهدة روند کشاورزي، نمو گیاهان را فرایندي وابسته به انسان  

از همین رو انتظار داشت که رستاخیز درگذشتگان  ها در زیر خاك پنداشت. شدن و فساد آن دفن

وقوع انجامد.  و تجدیدحیات آنان در دنیاي پس از مرگ نیز از پس تدفین اجساد زیر خاك به

بخشی و  هاي کشاورزي در طلب سرعت در آیینهر آنچه درنتیجه انسان برزیگر بر آن شد تا 

خوانی و...  بریدن، گریستن، نوحه موي داد مانند بخشی به محصوالت زراعی خود انجام می برکت

اموات در جهانی دیگر به این امید که موازي آن، ، کار بندد بههاي سوگواري  را عیناً در آیین
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  .حیات مجدد یابند

این مفهوم از دورة باستان تا امروز در یک استحالۀ کلی تکرار شده است. بدین معنی که در 

یا ایزدبانوي نباتی در آیین کشاورزي و آیین سوگ نمایان  اي با نقش ایزد ابتدا نمودي اسطوره

روایی خود را نشان -شده، سپس در دورة اسالمی به بعد با دگرگونی در معنا و بازنمایی حماسی

کنند. بازنمایی حضور زنان سوگوار در  داده است. زنان در تمام این دوران نقشی اساسی را ایفا می

صورت ناخودآگاه توسط نگارگر، هرگز در هیبت  ودآگاه و چه بهصورت خ نگارگري ایرانی چه به

کندن و  گران منفعل نیست. اتفاقاً نگارگر با ترسیم زنان در حال گریستن، فریادزدن، موي نظاره

نوعی به الهۀ باروري متوسل شده است. از همین  دریدن، از اساطیر سوگ تأسی جسته و به جامه

  اغلب زنان هستند.هاي سوگواري  رو کنشگران آیین
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