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چکیده
آیییينهییای مییرتب بییا مییرگ در رهنی هییای نونییانونً ،ییر ا نییوعی مراسییم کليشییهای نيسییت،
بلکییه حییاوی منییامين و نمادهییای مییطهبی و اسییا يریای اسییت کییه نشییاندهن یدة نفتمییانهییای
حییاکم بییر آن رهنیی اسییت آیییينهییای مییرگ ،انررییه در حییوزه تمییدنی هليییلرود ،ماننیید
سییایر نطییار ایییران ،تحییت تییأثير نفتمییان مییطهبی -اسییالمی شییکل نر تییه ،امّییا در نییمن اییین
آیییينهییا ،باورهییا و رسییومی ورییود دارد کییه در عییين اشییترا بییا رهن ی هییای دیگییر ،نشییانگر
نییوعی اعتطییادات اسییا يری اسییت کییه تحليییل آنهییا میییتوانیید ورییوه نونییانون عطيییدتی-
رهنگییی مییرگ را بییه تصییویر کشیید در اییین مطااییه تییالش شییده تییا بییا رویکییردی اسییطورهای بییه
آیییينهییای پییيپ و پییر از مییرگ ،بییه مبابییۀ آزمییون تشرّف(نوزایی)نگریسییته شییود و ورییوه
نمییادین و انتطییاای مییرگ کییه منعییر بییه نییوعی ترييییر ورییودی ،نییطر از هییرو و مییرو رهییان يییر
دینی و پيیدایپ دنيیایی دیگیر مییشیود ،میورد تحليیل ریرار بگيیرد ایین تحطيین نشیان مییدهید
کییه بییاور بییه مییرگ در حییوزه تمییدنی هليییلرود ،همییراه بییا نییوعی تطیدّسسییازی اسییت و تشییرف
در آیين مرگ ،بر اساس تطابل مطدّس و نامطدّس ،تشخّص مییابد
واژههاااا کلیاااد هليیییلرود ،آییییين تشیییرّف ،میییرگ ،تییید ين ،مطیییدّس ،نامطیییدّس
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.1مقدمه
آدمییی در ییول عمرخییود شییاهد مییرگ انسییانهییا بییوده و اییین مسیئله همییواره بییرای بشییر
رنیی و انیییدوه یییراوان در پیییی داشیییتهاسیییت بشیییر بیییرای کیییاهپ درد و رنیی خیییود و
راودانییهمانییدن در رهییان دیگییر ،بییه ارییرای آی یينهییا و مناسییک ویییاه ارییدام نمییوده ،تییا
بتوانیید انییدکی از انییطراب خییود را نسییبت بییه مییرگ بکاهیید تن یوّع رهنگییی و تییاریخی
باعی شیده کیه آییينهیا و اعتطیادات انسییانهیا نسیبت بیه رو و رهیان پیر از مییرگ در
هر سرزمينی متفاوت باشد
 .1-1بیان مسئله

مییرگ در بسییياری از آیییينهییا مفهییومی انتطییاای دارد کییه بيییانگر نیوعی نییوزایی و آ ییاز
مرحلییۀ ردییید اسییت و مناسییبت ویییاهای بییا آیییين تشییرّف دارد ميررییا اايییاده از رملییه
اسییطورهشناسییانی اسییت کییه بییه احییا روششییناختی و معر ییتشناسییی ،پيونییدهای
مشییترکی ميییان عر ییان و اسییطوره راشییل اسییت شییخص معتطیید بییه آیییين یییا بییاوری
خییاد(دین) در یییک ربيلییه ،بییرای رسییيدن بییه اییین باورمنییدی ،نيییاز بییه ترييییر و تحییوّل
ورییودی دارد بییر اییین اسییاس باییید مراحلییی را پشییت سییر بگییطارد کییه منعییر بییه نییوعی
مییرگ نمییادین شییود اییین مییرگ نمییادین ،نشییانۀ ورود بییه مرحلییۀ ردییید -کییه همییان
ادرا شییهودی زنییدنی و عییاام هسییتی اسییت -میییباشیید آیییين تَشَییرف(،)initiation
معموعییهای از اعمییال و مناسییک و آیییينهییای نمییادین راییی در رامعییههییا ،بییهویییاه
رامعییههییای آیییيننییرای سیینّتی اسیییت کییه بییا نییطار انسییان از مرحلییهای از حيیییات
رسمانی ،یا رهنگی و ارتماعی به مرحلهای دیگر همراه است
در آیییينهییای تشیرّف ،انسییان بییا نطرانییدن آزمییونهییا و رعایییت برخییی محرّمییات مورییت
و داشییم ،در خییود میییميییرد و در یییک اسییتحااۀ رمزنونییۀ درونییی ،از سییاحتی معمییو
دنيوی و نامطیدّس میی رهید و بیه سیاحتی معنیوی و ردسیی نیام میینهید در ایین میرگ و
بییاززایی نمییادین ،ییرد بییا پییطیرش ودییایر و ريییود و شییرایطی ،بییه امتيییازات ارتمییاعی
مییطهبی ردیییدی دسییت مییییابیید و زنییدنی را دوبییاره بییا پایگییاه و منزاییت ارتمییاعی تییازه
از سییر مییینيییرد(حکمییت )23 :5911 ،بییرای اندیشییۀ ابتییدایی ،آیییين تشییرّف ،پيونییدی
نانسسییتنی بییا مییرگ رییه بییه ًییورت نمییادین و رییه وارعییی دارد؛ رراکییه مفهییوم پایییان و
کامییل شییدن را بییه نحییو رطعییی نشییان میییدهیید مییرگ پییيپ از اینکییه پایییانی بییر انسییان
بيعییی یییا ریییزی باشیید ،نییوعی آشناسییازی رهنگییی اسییت ،رهنگییی کییه منشییأ ییو
بيعییی دارد و از رییین همییين رهن ی اسییت کییه انسییان آیينییی و مییطهبی ،ارتبییا پ را
بییا دنيییای خییدایان و مورییودات مییا و بيعییی بررییرار میییسییازد؛ پییر مییرگ ،نمییود و
مصییدا بییارز آیییين تشییرّف در تمییامی ادیییان اسییت آن ،کامییلتییرین و پيديییدهتییرین

معلّۀ مطااعات ایرانی9 /

پدییدهای اسییت کییه منعییر بییه ترييییرات ورودشییناختی و ون ی ارتمییاعی انسییان میییشییود
و مییرده باییید آزمییون هییای دشییواری را بییرای نییطر بییه دنيییای پییر از مییرگ از سییر
بگطراند همين امر نرورت نگاه تشرّ ی به مرگ را توريه میکند
در آیییينهییایی کییه بییه رویییداد زیسییتی و ارتمییاعی انسییان از ونییعيّتی بییه ونییعيّتی
دیگییر مربییور میییشییوند ،ماننیید تواّیید ،بلییو  ،عروسییی و مییرگ ،سییه مرحلییۀ آیينییی
رداشییدن ،رییدایینزینییی یییا نییطار و بییاز پيوسییتن کییامال آشییکار و مشییهود اسییت در
دیگییر رویییدادهای مهییم زیسییتی زنییدنی ،ماننیید ازدواو و مییرگ ،مناسییک نییطار همییراه
بییا آیییينهییای تش یرّف در رهنیی همییۀ رامعییههییا مشییاهده میییشییود در حییاای کییه در
ازدواو مرحلییۀ پيوسییتن و تش یرّف حاًییل کییردن ییرد بییه نییروه ،نییا و رامعییۀ ردییید
بیییيپتیییر اهميّی یت دارد ،در میییرگ ،مرحلیییۀ ریییداشیییدن میییرده از رمی ی زنیییدنان ،در
معموعییۀ آیییينهییای تشییيي و خییا سییراری اهميّ یت ویییاه مییییابیید(حکمییت: 5911،
)01
مناسییک نییطار ،نییوعی از آیییينهییای عبییادیای هسییتند کییه دورهای از زنییدنی یییک
رد را نشان میدهنید ایین نیطار و عبیور از ییک مرحلیه بیه مرحلیۀ دیگیر بیا ییک سیری
آزمیییونهیییای ورودی سیییخت همیییراه اسیییت کیییه در تعربيیییات رهنگیییی و ارتمیییاعی،
همدنییين در سرنوشییت بيواییوریکی ییرد تییأثير دارنیید اییین رشیینهییا بییا درونمایییههییا و
مونییوعات مختلیییر و در تمیییامی نیییروههیییای سییینی و ارتمیییاعی برنیییزار مییییشیییوند
(اايیییاده )51 :5932،مونیییوع همیییۀ ایییین مناسیییک ،نیییطار است(پشیییت سرنطاشیییتن
مراحییل زنییدنی بییا حمایییت عییا فی نییروه) بییا ترييییرات رامعییه ،اییین مراسییم بییرای
سازناری با محیي توايیدکننیده ًیورتهیای مختلفیی بیه خیود نر تیهانید کیه درنهاییت
میتوان این مراحل را به ًورت ذیل نشان داد:
اار) مرحلۀ نسست یا پيپنطار) :(Separationیعنی ردا شدن رد از نروه و یا
مورعيّت پيشين خود در رآیند نسستن ازنطشته ،رد رزشيات رهن رامعه را برای
بازتوايد وادامه شيوه زندنی میآموزد ردایی از نطشته ،مهمترین بخپ مناسک نطار در
هر مرحله از تکامل است ب) مرحله نطار) (Liminalپر از نسستن از ونعيّت پيشين،
رد ی مراسمی سنگين و ناه ارت رسا که با توسّل به نيروهای و بيعی که با نوعی
ابهام وپيديدنیهای عا فی و روانی شدید نيز همراه است ،از پایگاه ربلی خود نطر کرده،
اما هنوز به مرحله ردید وارد نشده است و)مرحلۀ پيوستن و یا پسانطار (:
)Aggregationپر از عبور از مرحلۀ دوم ،رد به پایگاه ردید ارتماعیاش پيوند
میخورد در وار  ،پيوستن ،معرّف مرحلهای است که روان ،دورة کودکی را پشت سر
مینطارد و با ربول مسئوايتهای ناشی از بلو  ،تبدیل به یک رد بااغ میشود
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در اییین پییاوهپ تییالش میییشییود تییا بییا تورییه بییه نهریییه اايییاده در مییورد تشییرّف ،بییه
مهییمتییرین نمییاد تشییرّف یعنییی مییرگ و آیییينهییای مییرتب بییا آن در رهنیی و حییوزه
تمییدنی هليییلرود نگریسییته شییود هليییلرود از رودخانییههییای بییزرگ و مهییم رير ییت
اسییت کییه از ارتفاعییات شهرسییتان با ییت سررشییمه مییینيییرد و بییا پيمییودن مسییيری بییيپ
از  211کيلییومتر در رنییوب اسییتان کرمییان و عبییور از شهرسییتانهییای رنوبی(عنبرآبییاد،
کهنییوو ،رودبییار و رلعیییه نیین ) بییه رازمورییییان منتهییی میییشیییود یا تییههییای اخيیییر
باسییتانشناسییی نشییان داده کییه یکییی از مهییمتییرین و کهیینتییرین تمییدنهییای شییر در
هییزارههییای ربییل از مییيالد درکنییارههییای اییین رود شییکلنر تییهاسییت اییین حییوزه تمییدنی،
دارای اشییتراکات رهنگییی ویییاهای در باورهییا و اعتطییادات اسییت کییه برخییی از آنهییا
ریشییه در ناخودآنییاه رمعییی مییردم اییین منییا ن دارد اییین اشییتراکات بییه حییدی ییراوان
اسییت کییه بییه احییا رهنگییی نمیییتییوان تمییایزی خییاد ميییان شهرسییتانهییای کرانییه
هليلرود متصیوّ ر شید بیه همیين دايیل همیه ایین شهرسیتانهیا را مییتیوان حیوزة رهنگیی
و تمدنی هليلرود دانست
 .2-1پیشینة پژوهش

تحطيییین و بررسیییی در زمينیییۀ آییییينهیییای نیییطار بیییه سیییالهیییای اواییییل سیییده21م
بییازمینرددکییه نخسییتين بییار ،دانشییمند مییردمشییناس هلنییدیتبییار رانسییوی بییه نییام «وان
خنیی »)5311-5819( (van Gennepم) آن را بییا عنییوان «مناسییک نییطار»در رسییااۀ
معییرو پ بییه همییين نییام ،در 5318م مطییر کییرد او در اییین رسییااه نییمن تبيییين سییاخت
ارتمییاعی ر تارهییای آیينییی مربییور بییه مناسییکنییطار در ميییان رییومهییا و رهنیی هییای
نونییانون رهییان ،اختصاًییا بییه مناسییک تشییرّف و نطییپ و اهميییت آن میییپییردازد از
آن پییر ،مناسییک نییطار و آیییينهییای تش یرّف بییه مبابییۀ مفییاهيم بسییيار مهم یی در زنییدنی
ارتمییاعی ی رهنگییی مییردم رامعییههییا در پییاوهپهییای مییردمشییناختی مطییر شییدهاسییت
(بلوکباشی)01 :5922،
بررسییی و تحليییل مناسییک مربییور بییه مییرگ ،بنییا بییه رهییانشییموای و بنيییادین بییودن آن،
پيشییينهای بییه درازنییای تییاریخ دارد در تحليییلهییای نونییانون ،مییرگ از زاویییه دیییدهای
مختلفیییی بررسیییی شیییدهاسیییت کتیییابهیییایی نهيرتییید ين مردنیییان در عصیییر آهییین
(شییییر اادین ،)5913،تیییید ين تییییابوتی در ایران(رییییایدی ،)5985،انسییییان و مییییرگ
(معتمیییدی )5980،کمیییدی ااهی(دانتیییه) و ًیییدها مطاایییه و کتیییاب دیگیییر ،اشیییاراتی از
دیدناههای مختلر در رابطیه بیا میرگ داشیتهانید هنیوز پاوهشیی کیه میرگ را بیه مبابیه
تش یرّف بررسییی کنیید ،بییه ًییورت مسییتطل اراشییه نشییدهاسییت اییین مطااییه از اییین رهییت
تیییازنی و اهميّی یت دارد کیییه نگیییاهی ردیییید بیییه مفهیییوم میییرگ در باورهیییای عاميانیییه
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رير ییت و نمییود آن در ورییه ر تییاری و مییادی اییین باورهییا دارد و تییالش میییکنیید تییا
مرگ را به مبابه تشرف ،بررسی و تحليل کند
 .3-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

واکییاوی پدیییدة مییرگ از دییید اسییطورهای ،ررفسییاختهییای اعتطییادی آیییينهییای
مرگ را بهتر میی توانید نشیان دهید و زمينیه را بیرای نگیاهی سیاختاری و رهیانشیمول بیه
اایم اسیالمی و تشی ّي در حیوزة هليیلرود ،آییينهیای
باورها ميسّر کنید بنیا بیه رهنی
مییرگ ،اشییتراکات رابییل تییورهی بییا سییایر نطییار ایییران دارد ،امّییا در اعتطییادات بییومی و
منططیییهای ایییین حیییوزه رهنگیییی ،آییییينهیییایی وریییود دارد کیییه طی ی بیییا اسیییتفاده از
نگییرشهییای اسییطورهای میییتییوان بییه تحليییل و بازکییاوی آنهییا پرداخییت همییين امییر،
نییرورت رویکییردی اسییطورهای بییه مییرگ را توريییه میییکنیید تورییه بییه اییین نکتییه نيییز
نروری اسیت کیه ریون پایگیاه نهیری ایین پیاوهپ ،اسیطورهای اسیت؛ میرگ بیه مبابیۀ
پدیدهای اسطورهای تحليیل شیدهاسیت رطعیا بیا ترييیر نگیرش ،مییتیوان بیه برداشیتهیای
دیگری از آیينها و مناسک مربور به مرگ در این حوزه رسيد
 .2بحث
 .1-2مرحله گسست يا پیشگذار

پدیدة مرگ بیا ریدا شیدن رو از بیدن اتفیا مییا تید آییين احتنیار در رهنی عامیه
درواریی  ،پییيپ زمينییهای بییرای رهییایی رو از بییدن و نمییادی از مرحلییۀ پییيپنییطر در
آییين تشیرّف اسییت نکتییهای کییه باییید در تمییامی مراحییل مییرگ بییه مبابیۀ تشیرّف در نهییر
نر تییهشییود ،بحی مط یدّس و تطیدّسزایییی اسییت مط یدّس و نامطیدّس ،دو شییيوة بییودن در
رهاننیید ،دو مورعيّییت کییه انسییان در دورة تییاریخ خییود پطیر تییهاسییت مطییدّس ،هميشییه
خییود را در موارهییه بییا امییر خییدایی نشییان میییدهیید اییین امییر خییدایی و مط یدّس ،هماننیید
هییيچ ريییز انسییانی یییا کيهییانی نيسییت ،بلکییه مطییدّس هميشییه خییود را بییه عنییوان یییک
وارعيّیت کلّیی ،کییامالم متفییاوت از وارعيّیتهییای بيعییی رلییوه میییدهیید انسییان مییطهبی در
تمییامی مراحییل زنییدنی خییود و حتییی پییر از مییرگ ،تمایییل شییدیدی بییه تطیدّسسییازی و
زنییدنی مطییدّس دارد؛ رراکییه مطییدّس بییا رییدرت و درنهایییت بییا وارعيّییت برابییر اسییت
مطی یدّس ،بیییا هسیییتی ،اشیییباع شیییده و در عیییين حیییال همیییراه بیییا تیییداوم و سیییودمندی
اايییاده55 :5981 ،تییا )51تمییامی مراحییل تشییرف نییزد انسییان مییطهبی ،در
اسییت(ر
همين تطدّسسیازی ریشیه دارد بیدینترتيیم کیه در آییين تشیرّف ،تیالش مییکنید تیا بیه
شیییيوههیییای نونیییانون ،زمیییان و مکیییان ازایییی و خیییدایی را بازسیییازی کنییید و بیییا ایییین
کيهییانزایییی و آ ییرینپ معییدّد ،نییوعی ترييییر ورییودی را در ییرد آزمییوده بییه ورییود
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آورد ،تیا هیم دهییور و تعلّیی نيیروی خلّیا خیدایان را نشیان دهنیید و هیم رهیان و رامعیۀ
بشییری را رییان تییازهای ببخشییند در اییین بازنشییت و نییوزایی ،دوبییاره نيروهییای مطییدّس
دییاهر میییشییوند و رهییانی نییو و مطییدّس زایيییدهمیییشییود در تمییامی مراحییل مییرگ در
اندیشههیای میطهبی ،ایین تطیدّسسیازی وریود دارد و حتیی مییتیوان آییينهیای متناسیم
بییا مییرگ را دريطییا همییين تکییرار آیينییی امییر مطییدّس و امییور مییرتب بییا آن دانسییت بییه
تعبيییری دیگییر ،مییرگ بییه مبابیۀ تشیرّف ،نییوعی انتطییال از بيعییت( نامطیدّس) بییه رهنی (
مط یدّس) اسییت «امییر مطییدس ،در رهییان مییردم ابتییدایی نییه تنهییا بییه معنییی همییه ريزهییایی
اسییت کییه مییا امییروزه از دییین در میییکنییيم ،بلکییه نیمنا برابییر اسییت بییا کییل معموعیۀ
سیینّتهییا و روایییتهییای اسییا يری و رهنگییی ربيلییه»(اايییاده )21 :5932 ،اییین تعربییه
تطییدیر ،سییاختار رانيییری اسییت کییه انسییان مییطهبی بییرای اینکییه معنییی و هویّ یت پيییدا
کنیید ،نارییار از پییطیر تن و عمییل بییه آن اسییت مییرگ ،بنيییادیتییرین مونییوعی اسییت کییه
تمییامی آیییينهییای تشیرّف بییه نحییوی بییا آن ارتبییار پيییدا میییکننیید ،زیییرا تعربییهای اسییت
که بيانگر انططیاع ،نسیيختگی و حتیی تیداوم اسیت تیداوم بیه ایین معنیا کیه مبیيّن نیطر و
انتطییال ییرد مییطهبی بییه دنيییایی ناشییناخته اسییت کییه حنییور خییدا و مورییودات مییا و
بيعییی در اییین دنيییای ناشییناخته ،ملمییوستییر و محسییوستییر اسییت آخییرت ،سراسییر
مطییدس اسییت؛ از اییین رو معتطییدان بییه دییین تییالش میییکننیید تییا ییردی را کییه در حییال
مییرگ اسییت بییا بییهرییاآوردن آیییينهییایی ،در هنگییام مییرگ و پییر از آن ،بییا اییین تعرب یۀ
ناشناس و ترسنا آشنا سازند و او را آمادة پطیرش این دنيای ردید کنند
در رهنی ی اسیییالمی و تحیییت تیییأثير آن در حیییوزه هليیییلرود ،در احهی یۀ احتنیییار،
ا ر يییان پاهییای متییو ّی را بییه ییرف ربلییه کشییانده ،بییرای او سییورة یاسییين و ًییا ات
میییخواننیید انییر اعنییای بییدنپ ک ی باشییدً ،ییاف میییکننیید و دهییانپ را میییبندنیید،
زییییرا دهیییان و رشیییم بیییاز ،نشیییان از وابسیییتگی متیییو ّی بیییه دنياسیییت و باعی ی میییرگ
خویشییاوندان بعیید از خییودش میییشییود نخسییتين مرحلییه در آیییين تش یرّف ،آمییادهکییردن
ميیدان یییا محو ییه مطیدّس اسییت کییه معمییو همیراه بییا آیییينهییا و محییدودیتهییایی بییرای
ااياده28 :5932 ،تا)91
رد تعربهآموزنده است(ر
آمییادهسییازی مکییان مطیدّس ،یییادآور مکییان ازاییی در تاریخدیۀ مطییدس اسییت کییه مبییانی
و زیربناهییای ر تارهییا و باورهییای انسییان مییطهبی را شییکل میییده ید رییرآنخوانییدن بییا ی
سییر ییرد در حییال احتنییار و بییه سییمت ربلییه خوابانيییدن وی ،بازسییازی مکییان مطدسییی
اسییت کییه بییه آن بییاور دارنیید ربلییه از نهییر ییرد مسییلمان ،مرکییز ثابییت مطلطییی اسییت کییه
تعلّییی رییدس در آنعییا ًییورت مییینيییرد انسییانهییای مییطهبی ،همگییی دارای مکییان
مطدّسییی هسییتند کییه آن را مرکییز ع یاام و واسییطۀ بییين زمییين و آسییمان میییداننیید و حکییم
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آسییتانهای را دارد کییه نمایییانگر نییطر از یییک مرحلییه کيهانی(نامطییدّس) بییه رلمرویییی
اايییاده95 :5981 ،تییا )91تمییام تییالش انسییان مییطهبی اییین
دیگییر( مطییدّس) اسییت(ر
اسییت در رسییتعوی زنییدنی در حیید ممکیین نزدیییک بییه مرکییز رهییان باشیید رییرآن
خوانیدن و بیه سیمت ربلیه خوابانيیدن ،همیان آییينهیای پيشیانطری هسیتند کیه یرد را بییه
این مکیان مطیدس( ربلیه) نزدییکتیر مییکننید؛ رراکیه انسیان میطهبی معتطید اسیت طی
مییتوانید در مکییانی زنیدنی کنید کییه نشیودنیای بییه سیمت بیا و آسییمانهیا و رهییان
دیگییر دیگییر دارد و رهییان مییا و و هییوتی را بییه تصییویر میییکشیید «انسییان مییطهبی
هميشییه اییین نيییاز بییه زنییدنیکییردن در یییک رهییان کلّییی و سییازمانیا تییه در کيهییان را
همییان )91 :اییین احسییاس نيییاز و تطییدسسییازی در هنگییام
احسییاس میییکنیید»(ر
مییرگ و نییطر ،بيشییتر احسییاس میییشییود و انعییام اییین اعمییال مییطهبی ،تکییرار اسییتطرار در
مرکییز کيهییانآ رینییی را نشییان میییدهیید بییه سییمت ربلییه خوابانيییدن کییه نمییادی از تطریییم
بییه مرکییز عییاام اسییت ،آنطییدر از اهميّییت و نییرورت برخییوردار اسییت کییه در هنگییام
تیید ين نيییز ًییورت مییینيییرد و ميییت را بییه سییمت ربلییه د یین میییکننیید انسییان مییطهبی بییا
تکییرار اییین مکییان ردسییی ،احهییهای از ییيو و تعلییی ردسییی دور نمیییشییود و داشییم،
راودانگی را برای خود ررم میزند
تش یرّف در اییین مرحلییه ،در هليییلرود ًییر ا بییه اعمییال و آیییينهییای اسییالمی محییدود
نمیییشییود ،بلکییه تسییهيل مییردن و رهییا شییدن رو از رییین رییرار دادن رسییم سیینگين بییر
روی شییکم ییرد محتنییر ،در آیییينهییای ناخودآنییاهی ریشییه دارد کییه در مییطاهم و
باورهییای دیگییر نيییز دیییدهمیییشییود در هنگییام احتنییار ،اعتطییاد بییر اییین اسییت کییه
رداشییدن رو از رسییمت پییایين بییدن آ ییاز میییشییود و در نهایییت بییه با تنییه و رشییم و
دهییان و نییوش میییرسیید در نطشییته و اکنییون نيییز در برخییی از منییا ن حییوزه تمییدنی
هليییلرود ،رسییم بییر اییین اسییت کییه هنگییامی کییه نفییر و رو بییه ناحي یۀ شییکم( سییر دل)
رسيد ،بیرای اینکیه یرد محتنیر ،راحیتتیر و آسیانتیر ریان بدهید ،بیا ریراردادن رسیمی
سیینگين ماننیید در ییی پییر از خییا  ،یییا شییاردادن دسییت روی شییکم ،نییطر نفییر را از
شیکم تسیهيل مییکننید رنیين عملیی تیداعیکننیدة آییين رداسیازی اسیت کیه در ربایییل
نونییانون بییدوی ،همییراه بییا دشییواری هییایی انعییام مییی شییود اییین عمییل رداسییازی کییه
بییرای ییرد در حییال احتنییار همییراه ب یا داهییره و رعییم و وحشییت اسییت ،آ ییاز ورود بییه
حيییات دینییی اسییت اییین تعرب یۀ ترسیینا و ورود بییه دنيییای ناشییناخته ،بارهییا و بارهییا تییا
زمیان انططیاع و نسسیت کامیل از ایین دنيیا و عیاام خیا  ،رنیدین بیار بیه شیکل نمییادین
تکرار میشود که در ادامه به آنها پرداخته میشود
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بعیید از رداسییازی ،یکییی از مهییمتییرین آیییينهییایی کییه در مراسییم تشییرّف ًییورت
میینيیرد ،آب تنیی ییا شستشیوی یرد نوآمیوز در نهیر آب اسیت کیه در عیين اینکیه نمیاد
تطهيییر و پییاکيزنی اسییت ،نشییانۀ شسییتن و محییوکییردن تمییام عالش ین و نشییانههییای ربییل از
اايییاده )29 :5932 ،سییل ميییت نيییز از احییا اسییطورهای،
رییداسییازی اسییت ( ر
رنییين کییارکردی دارد و نشییانۀ نییوزایی و آ ییاز مرحلییه ردییید در حيییات ميییت اسییت کییه
وی را آمییاده سییفر بییه دنيییایی مطییدس و ناشییناخته میییکنیید اییین تطهيییر و پییاکيزنی،
نشییاندهنییده اییین اسییت کییه مییرده ،دیگییر در دنيییای نامطییدّس یییا دنيییوی رییرار نییدارد و
رن سفيد کفن بر این تطدّس و پاکيزنی ردید ًحّت بيشتری مینهد
بعیید از سییل و کفیین ميییت ،تمییام اعنییای خییانواده رهییره او را میییبيننیید در يییر اییین
ًورت عطيده بیر ایین اسیت کیه ،رامیوش کیردن متیو ی بیرای آنهیا دشیوار خواهید بیود
نکتییهای کییه بعیید از مراسییم سییل و کفیین از اهميّ یت خاًییی برخییوردار اسییت ،مییدرّو و
مرحلهای بیودن مراسیم تید ين اسیت ،بیدین ًیورت کیه ميیت را بال اًیله پیر از سیل
به ربرستان نمییبرنید ،بلکیه معیدد از سیااخانه بیه خانیه مییآورنید تیا خانیهاش را ببينید و
بییرای هميشییه از آن دل بکنیید سییوای دلکنییدن از خانییه ،اییین ررعییت بییه خانییه ،مبییيّن
مرحلییهای بییودن تیید ين اسییت؛ یعنییی مییرده را انیید انیید و تییدریعی بییا دنيییای
مردنییان آشیینا میییکننیید بعیید از انتطییال ميییت بییه خانییه ،نوسییفندی را کییه انییدکی رن ی
ررمز بر پشت او کشيدهشده ،رربانی میکنند
رربییانی در وار ی نییوعی رآینیید تطییدیر اسییت؛ یعنییی رآینییدی کییه درنییمن آن ريییزی
تطییدیر میییشییود تيلییور ،رربییانی را کشییپ بيعییی درون انسییان معر ییی میییکنیید کییه
تعهّیدی اسیت بیين او و آندیه کیه در ذهینپ بیه عنیوان مطیدس در نهیر میینيیرد؛ از ایین
رو ،وی رربییانی را پيشکشییی بییه مورییودات برتییر بییه رهییت تییأمين عنایییت و مسییاعدت
بيشییتر آنهییا میییدانیید درهییرًییورت ،در ميییان ادیییان و باورهییای نونییانون ،نهریییه«
اهییدا » مهییمتییرین کییارکرد و لسییفۀ رربییانی اسییت مفهییوم رربییانی در ميییان مردمییانی بییا
رهنی هییای نسییبتا مشییابه ،بییه عنییوان اهییدا بییه ااییوهيّتی کییه رهییانی و همییهشییمول اسییت،
بییه کییار میییرود اییین اهییدا و پيشییکپ میییتوانیید نيییاه مط یدّس و باشیید کییه پییر از
تطیدیمشییدن باعی تسییکين رو رربیانی میییشییود نيییایپهیا ،نییطرها ،سییفرهای زیییارتی و
هییر آندییه نمییان میییرود کییه مییرده در زنییدنی پییر از مییرگ بییه آن نيازمنیید اسییت ،بییه
عنوان پيشکپ رربیانی ،ییا هدییه بیه کیار مییرود تیا نياکیان( و بعیدها خیدایان) را تشیوین
رییوردی و بهییادری،
کنیید تییا اربییاای نيییک ،رسییمت ییرد رربییانیکننییده ،کننیید (ر
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591 :5983تییا )511در آیییۀ  91سییورة حیی  ،یکییی از کارکردهییای رربییانی ،اخییالد و
تطییوای ییرد رربییانیکننییده و بشییارت بییرای نيکوکییاران معر یییشییده اسییت«ایین یَنَییالَ اال یهَ
اُحُومُهَییا وَاَییا دؤمَااُهَییا وَاَکؤیین یَنَااُ یهُ ااتطْ یوَم مؤیینکُمذ کَ یطَاؤکَ سَییخرَهَا اَکُیمذ اؤتُکَبُ یرُوا اال یهَ عَلَ ی
مَییا هَیدَاکُمذ وَبَشاییر ااْمُحذسؤینؤينَ» بییا تمییام اییین مطییدمات ،رربییانیکییردن رلییوی پییای ميّیت در
هنگام ورود او به خانه ،نوعی کارکرد تشر ی و انتطاای نيز دارد
بییا انعییام رربییانی ،ییرد را آمییاده ورود بییه مرحلییه ردیییدی میییکننیید کییه رنییایت و
خشیینودی خداونیید و آرامییپ رو ميّییت در دنيییای دیگییر ،مهییمتییرین دايییل آن اسییت
انییر رییه امییروزه کارکردهییای رنییایت خداونیید و آرامییپ رو ميّ یت در رربییانی کییردن
از عينيّ یت و بررسییتگی بيشییتری برخوردارنیید ،امییا بییا اسییطورهکییاوی و تبارشناسییی آیییين
رربییانی ،میییتییوان بییه ارتبییا ی دیییرینتییر بییين رربییانی و حيییات پییر از مییرگ پیییبییرد
انسانهای ابتیدایی بیا رربیانیکیردن ،درحطيطیت ،عمیل اوّايیۀ خلطیت را کیه خیدایان بیرای
آ ییرینپ رهییان انعییام دادنیید ،مرتکییم میییشییوند و بییه تواّیید ردییید از رییین مییرگ
معتطیید مییینردنیید(ر  .اايییاده )225 :5912 ،اییین نکتییه نباییید رامییوش شییود کییه در
تمییامی ادیییان ،آ ییرینپ بییر پایییه رربییانی مییرد نخسییتين بنییا نهییاده شییدهاسییت اعنییای مییرد
کيهییانی پییر از رربییانی و خودنطشییتگی ،از هییم رییدا میییشییود تییا عییاام هسییتی تحطّ ین
توسییلپنییاهی912 :5935 ،تییا  )911بییا اییین تعبيییر ،رربییانیکییردن بییرای
پییطیرد( ر
مییرده در بییدو برنشییت بییه خانییۀ خییویپ ،میییتوانیید نمییادی از تکییرار و تکميییل زمییان
آ ییازین(آ رینپ کيهان)باشییید کیییه نویيییا تعسّییم و تحطّیین آن در اینعیییا و اکنیییون در
حییال ورییوع اسییت مییرده پییر از سییل و در هنگییام ورود بییه خانییه ،دیگییر همییان شییخص
ربلییی نيسییت ،بلکییه هییم دییاهری و هییم نمییادین ،درییار ترييییر ورییودی شییده و بییه شخصییی
دیگییر کییه در ارتبییار بییا مورییودات مییا و بيعییی ررارنر تییه ،تبییدیلشییدهاسییت بییه
تعبيییری تییا حییدی تشییرّف یا تییه و رازآموختییه شییدهاسییت حيییات دینییی و مطییدس و
زندنی وا ی میرده بیا رربیانیکیردن شیکلمیینيیرد ،امیا هنیوز بیه یور کامیل انططیاع و
نسست ًورتنگر ته و نياز به مرحله تد ين و مناسک مربور به آن دارد
 .2-2-2تدفین

انسانها ،تد ين مردنان را در زییر خیا بیا نیطر اییام و بیه میدد تعربیه یرانر تیهانید
کییه اییین امییر باع ی پيییدایپ تعییداد بیییشییماری آیییين در مییورد مییرده و شییيوة تیید ين و
رهیان پییر از مییرگ او شیدهاسییت مهییمتییرین م اّفیهای کییه در نییوع تید ين نییزد ملییتهییا
تأثير میینطاشیت ،عطيیده بیه معیاد و نگیاهی بیود کیه آنیان بیه میرگ داشیتند آییينهیای
تیید ين ارییوام باسییتان مراسییم و آیییينهییای مربییور بییه مردنییان و رگییونگی برخییورد بییا
شییخص مییرده ،از رسییومی اسییت کییه هميشییه باعیی پدیییدآمییدن باورهییای اسییا يری
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شدهانید؛ اسیا يری کیه خیود تیوريهی بیرای ایین مراسیم هسیتند ایین باورهیای اسیا يری
در ابتییدا خییود معلییول مراسییم مربییور بییه مردنییان بییودهانیید ،بعیید کییه همییراه بییا مراسییم
مطبوايّت یا تند ،به عنوان علت آن مراسم و توريهی برای آنها محسوب شدهاند
پییاوهپهییای باسییتانشناسییی در حییوزة رهنگییی هليییلرود نشییانمیییدهیید کییه در ادوار
نطشتۀ تیاریخی ،مردنیان را همیراه بیا اشیيا و وسیایل زنیدنی بیه خیا مییسیرردند کیه
نمونییههییایی از آن در ربرسییتان محطییورآبییاد و نهییمآبییاد مشییاهده شییدهاسییت ،امّییا بییا
پییطیرش دییین اسییالم ،در شییيوة خاکسییراری و همدنییين عطاییید مربییور بییه دنيییای پییر از
مییرگ ،ترييییرات عمییدهای ایعییاد شییده کییه نشییانههییای اییین ترييییر و تحییوّل در مراسییم
تیید ين امییروزی ورییود دارد بنییابراین بییه نهییرمیییرسیید کییه امییروزه در حییوزة رهنگییی
هليییلرود ،دو رویکییرد باعیی بورییودآمییدن آیییينهییای تشییرفشییده اسییت :نخسییت
رویکییرد اسییالمی و دیگییری باورهییای عاميانییه و اسییطورهای کییه بییه ًییورت ناخودآنییاه
بییا مییرگ و مراسییم تیید ين همییراه شییده اسییت کییه ریشییه اییین باورهییا مشییخص نيسییت
رویکیییرد اول ماننییید روبیییهربلیییه نطاشیییتن ميّییت و نمیییازخوانیییدن رویکیییرد دوم ماننییید
کفییپدرآوردن کسییانی کییه ميّییت را داخییل ربییر مییینطارنیید و یییا در پایییان تیید ين بییا
پشییت دسییت ،خییا را روی ميّییت میییریزنیید متییو ّی را بییه در خانییهبییردن ،کشییتن
نوسیییفند رنی ی کیییرده بیییرای آن ،پیییر از میییرگ آب ریخیییتن روی ربیییور و کاشیییتن
درخییت بییا ی سییرش و امبییال اینهییا همگییی از آیییينهییایی هسییتند کییه ریشییهیییابی آنهییا،
رهییانبينی اعتطییادی و رهنگییی اییین مردمییان را نشییان میییده ید رییه رویکییرد اسییالمی و
رییه اسییطورهای ،در یییک عامییل بییا یکییدیگر اشییترا دارنیید و آن مییرگ بییه مبابییه
نوزایی و تشرّف است
خوانییدن نمییاز ميّییت ،از رملییه آیییينهییای آشییناییسییازی اسییت کییه در رهنیی
اسییالمی بییرای مییرده ًییورت مییینيییرد منییمون اییین نمییاز کییه لییم فییران و رحمییت
بییرای مییرده اسییت ،ورود ميّ یت را بییه دنيییای ناشییناخته مردنییان و تعلّیی امییر ردسییی(خدا)
تسیهيل میییکنید اهميّیت اییین نمیاز و آمییادهسییازی بیه حییدی اسییت کیه از واربییات دییین
محسییوب میییشییود؛ یعنییی در ًییورت نخوانییدن نمییاز ميّییت ،امییر تیید ين از مطبوايّییت و
مونییوعيت برخییوردار نمیییشییود مسییلما لییم فییران دسییتهرمعییی بییرای ميّییت و
اهميّیت آن در نییزد شییيعيان ،ریشییه در نگییرش انتطییاای بییه پدیییده مییرگ و ورود بییه دنيییایی
ردید دارد کیه بیدون ایین نمیاز ،ميسّیر نمییشیود همیين لیم مرفیرت و بیه سیمت ربلیه
نمییازخوانییدن ،حییاکی از تطییدّسسییازی و آیییين نییطر اسییت کییه بییا رواعییدی محکییم و
پطیر تییهشییده انعییام مییینيییرد بعیید از نمییاز ،ميّیت را بییه ییرف نییور میییبرنیید و در ییول
مسییير ،سییه بییار آن را زمییين مییینطارنیید و دوبییاره بییرمیییدارنیید و بییرای احهییاتی او را
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نزدیییک نییور مییینطارنیید تییا از نییای نییور نترسیید اییین شییيوه در ميییان یهودیییان رایی
بوده ،با این تفیاوت ورتیی تیابوت را بیه سیی ریدمی ربیر رسیاندند ،بایید هیر رهیار ریدم بیه
رهییار رییدم مک ی کننیید ،حانییران در نییوش او میییخواننیید کییه سالمشییان را بییه سییایر
حا یییام و زرنیییدمای51 :5905 ،و )50میییرده هنیییوز بیییه یییور
مردنیییان برسیییاند (ر
کامییل ،مرحلییه نییطر را ییی نکییرده و هنییوز متعلّ ین بییه دنيییای زنییدنان اسییت سییه بییار
تورر ،همان تدریعی بودن آشکارسازی است
آشکارسییازی نییای ربییر و دنيییای متعلّین بییه آن کییه مرحلییه ردیییدی در زنییدنی ميّ یت
اسییت ،باییید انیید انید ًییورت نيییرد تییا مییرده از اییین نییای ردییید نترسیید و بییا آن
خییو بگيییرد نییا و مکییان ربییر ،محسییوستییرین تمبيییل و در حکییم آسییتانه دنيییای ردییید
اسییت بییرای انسییان دیییندار ،مکییان ،یییک امییر همعیینر و یکسییان نيسییت ،بلکییه برخییی
مکییانهییا از احییا کيفییی بییا برخییی دیگییر تفییاوت دارنیید ،ماننیید داسییتان موسییی(ع) و
سییرزمين ییور امّییا بییرای تعربییه عییادی ،مکییان ،امییری متعییانر و یکسییان اسییت ،همییان
اايییاده25 :5981 ،تییا)29
تعریفییی کییه عاامییان هندسییه از مکییان اراشییه میییدهنیید(ر
نییای ربییر بییرای انسییان دینییدار ،حکییم آسییتانۀ دنيییای ردییید را دارد؛ ازاییینرو تمییام
اعمییال و حرکییاتی کییه در اییین مکییان در هنگییام تیید ين ًییورت مییینيییرد در رهییت
تطییدیر نییا و مکییان اسییت ییردی کییه میییخواهیید کییار تیید ين را انعییام دهیید ،رهییت
احتییرام بییه متییو ّی و خانییۀ ابییدی او ،کفییپهییایپ را بيییرون میییآورد و متییو ّی را بییه
سمت ربله به وری که ًورتپ روی خا باشد ،مینطارند
کفیپ درآوردن کیه بنییا بیه رداسییت ایین مکیان ًییورت میینيییرد و شیاهد تییاریخی آن
مییاررای کفییپ درآوردن حنییرت موسییی(ع) در وادی ییوی اسییت و بییه سییمت ربلییه
خوابانيییدن مییرده کییه نزدیییککییردن و رهییت دادن رسیید بییه سییمت مرکییز عییاام اسییت،
مناسییکی تطدیسییی و آیينییی اسییت کییه ییرد مییرده را از یییک عییاام مش یتّت و سییرنردان،
وارد نییایی میینهم و دارای رهيا ییت مشییخص میییکنیید نییای ربییر ،دیگییر رهییان
بيگانییه ،مشییتّت ،بییی نهییم و عییادی نيسییت ،بلکییه نییایی مطییدس و میینهم اسییت اییین
اعمییال در نییای ربییر ،درواریی بازسییازی کییار خییدایان در ابتییدای خلطییت اسییت؛ یعنییی
انسییان دینییدار بییا راشییل شییدن بییه مکییان مط یدّس ،آن کییار اوّايییه خییدایان ،یعنییی نهییم دادن
به امور مشتّت و بینهم را تطليد و بازسازی میکند
در بعنییی از روسییتاهای منییا ن رير ییت و سییاردوشيه رسییم بییر اییین اسییت کییه بییه دو
انگشییت شسییت پییا ،رفییل نییو (کییارنکرده)میییزننیید یییا داخییل دسییت اومییینطارنیید تییا
بازمانییدنانپ را بییه دنيییای مییرگ نبییرد رفییل ،نمییادی از پایبنییدکییردن رو مییرده بییه
دنيییای مردنییان اسییت و در اییین بییاور رشییه دارد کییه رو پییر از مییرگ هییمرنییان
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میییتوانیید بییه دنيییای زنییدنان برنییردد و بییا رییدرت رییادویی خییود بییر زنییدنی انسییانهییا
تأثير بگطارد
ییرور تن در ربییر و دنيییای زیییرین و و روب یهروشییدن بییا انییواع خزنییدنان و حشییرات و
رشییتگان نکيییر و منکییر ،بییه تعبيییری همییان تحمییل آزمییونهییای دشییوار آیییين تش یرّف و
رازآمییوزی اسییت و سییاختاری حماسییی و رهرمانانییه دارد مییرده ،تبییدیل بییه شییبه رهرمییانی
اسییطورهای میییشییود کییه باییید بییرای رازآمییوزی و روب یهروشییدن بییا دنيییای مییاورا ،اییین
مراحییل را پشییت سییربگییطارد بییه احیید سییرردن ميّ یت آنطییدر بییا درییت و حوًییله انعییام
میییشییود کییه بییدنپ بعیید از تیید ين هییيچ حرکتییی نکنیید رییون کییه معتطدنیید انییر تیید ين
دريیین ًییورتنگيییرد و رسییم ميّییت در ربییر تکییان بخییورد ،مییبال ًییورت وی برنییردد
باعیی بيمییاری و مییرگ یکییی از وابسییتگان میییشییود اییین بییاور ،ناشییی از اعتطییاد بییه
ریییدرت رو و رازآمیییوزی آن پیییر از میییرگ اسیییت رو بیییه تعربیییههیییایی راتیییر از
تعربه بشری دستپيیداکیرده و بیه ریدرتی یو بييعیی رسیيده کیه همیان ترييیر ونیعيّت
ورییودی اسییت عمییل تیید ين در رهنی عامییه یییک امییر ارتمییاعی محسییوب میییشییود و
همیه ا ییراد بییه نوبییت ،بییه سییهم خییود ،خییا را بییا پشییت دسییت داخییل نییور میییریزنیید و
دستهایشییان را روی خییا نییور میییشییویند و در واریی بییا اییین کییار بییه مییرده نوشییزد
میکنند که از ما رداشدهای و برای هميشه از تو دلکندهایم
 .3-2آيینها

پس از مرگ پساگذر

رهییان پییر از مییرگ ،رهییان اروا اسییت رهییانی مییاورا بيعی کییه اعمییال خییاد
خییود را دارد متییو ّی ،اکنییون پییر از تحمییل سییختیهییا ،بییه رهییان اروا رسییيده ،واییی
هنییوز نییه کامییل بییه دنيییای اروا تعلّیین دارد و نییه کییامال از دنيییای زنییدنان رییدا شییده
اسییت وابسییتگان متییو ّی بعیید از مییرگ ،باورهییا و اعتطییاداتی دارنیید کییه نشییان میییدهیید
ییرد مییرده ،ط ی وارد یییک رآینیید انتطییاای شییده و درحییال نییطر اسییت و م یرگ پایییان
مییاررای زنییدنی شییخص نيسییت بعیید از مراسییم تیید ين ،در منییزل متییو ّی ،شییم یییا
ررا ییی روشیین میییکننیید تییا خانییهاش تاریییک نمانیید در شییم اول ،نزدیکییان بییرای
متو ّی نمیاز وحشیت میی خواننید و سیرر سیر ربیر او ررا یی روشین مییکننید تیا در ربیر
احسییاس تییرس و تنهییایی نداشییته باشیید در ميییان عییوام رسییم بییر اییین اسییت کییه سییه روز
اول و پنعشنبه اول ،سیر ربیر نمییرونید تیا بیه نیوعی متیو ّی بیه نیای ردیید خیو بگيیرد
در ییی اییین سییه روز بییرای شییادی و لییم مرفییرت او ،در خانییه رییرآن میییخواننیید و
خییرو میییدهنیید و مراسییم عییزا برنییزار میییکننیید ،کییه بییه آن «پُرسییه» مییینوینیید واره
پُرسییه ،بازمانییده آشییين زرتشییت در رير ییت اسییت درمعلییر پُرسییه ،زنییان در وًییر
مییرده آوادویییا «آبییادو» میییخواننیید اییین رسییم در متییون رییدیم عبییری«آبییادون»بییه معنییی
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خرابییییی و ویرانییییی و نییییامی شییییاعرانه بییییرای سییییرزمين مردنییییان بییییوده اسییییت
(معصومی)201 :5988،
بعید از نطشیت سیه روز بییا مصیااو بیا دوام نهيییر سیيمان و آریر ارییدام بیه سیاختن ربییر
میییکن نیید نکتییه رااییم تورییه در اییین مرحلییه اییین اسییت کییه در نطشییته تییا ربییل از
سییااگرد ،سیین ربییر را کییه مشخصییات متییو ّی بییر آن درو شییدهاسییت ،نمییینطاشییتند
امییروزه برخییی تییا رهلییم و برخییی تییا سییوم سیین ربییر را نصییم نمیییکننیید؛ رییون اعتطییاد
دارند که سین نطاشیتن یعنیی پاییان تید ين و رطی اميیدکیردن میرده از دنيیای زنیدنان،
به همين دايل با تأخير و درن این کار را انعام میدهند
بسییتگان نزدیییک متییو ّی ،آب و نییالب روی ربییر میییپاشییند و شییيرینی و حبوبییات
نهيییر بییرن و نخییود ،روی ربییر مییینطارنیید بییه نهییرمیییرسیید کییه در دوران تییاریخی
هماننیید سییایر تمییدنهییا در اییین منططییه ،خییوراکیه یایی را بییرای مردنییان داخییل نورهییا
مینطاشیتند و کیمکیم شیکل آن ترييرکیرده ،بیه ًیورت امیروزی درآمیدهاسیت همیين
امییر نش یاندهنییدة زنییدهبییودن و در حییال نییطربییودن رو اسییت و وابسییتگان بییه ًییورت
ناخودآنییاه بیا انعییام اییین عمییل ،رو را یییاری میییکننیید حبوبییاتی کییه بییا ی سیین ربییر
میینطارنید معمیو رنی آميیزی شیدهاسیت کیه رنبیهای شیادیبخیپ و تزشينیی و حتییی
داسوزانه دارد
یکییی از سیینتهییای ایرانيییان ،آب پاشییيدن بییر ربرهییا اسییت کییه از دیربییاز تییاکنون رای ی
بیییوده ،زییییرا آب عنصیییری مطیییدس و مههیییر پیییاکيزنی ،رشییید و باانیییدنی اسیییت در
زمانهیای ریدیم همیواره اعتطیادداشیتند کیه در آسیتانۀ بهیار ،مردنیان همزمیان بیا شیکفتن
نییلهییا تشیینه میییشییوند مسیئلۀ تشیینگی روان مردنییان ،خییاد ارییوامی بییودهاسییت کییه در
معییرگ نرمییا و خشکسییاای بییودهانیید( نهيییر سییوریه ،لسییطين ،مصییر و بییيناانهییرین) در
اییین منییا ن بییا پاشییيدن آب بییر خییا مردنییان ،باع ی خوشییبختی و خنییک شییدن آنهییا
در عییاام دیگییر میییشییدند آنهییا عطيییده داشییتند همییاننونییه کییه نياهییان سییر از خییا
بییرمیییدارنیید ،مردنییان نيییز ماننیید تخییم و بییطر روانییه میییزننیید آب ،تشیینگی مییرده را
رومییینشییاند هییدف از آب پاشییيدن مایعییات بییر خییا  ،آرام کییردن مییرده ،پایییاندادن
بییه درد و رن ی وی بییودهاسییت (اايییاده530 :5912،تییا )538در ميییان مییردم عامییه رير ییت
رهت شادی و تعدید حيات رو درنطشته ،روی ربورآب میریزند
بییرای آنکییه نییام و یییاد مییرده همییواره مانییدنار باشیید ،یییک درخییت بییا ی ربییر او
میییکارنیید درخییت در اسییا ير ،رابطییه نزدیکییی بییا مسییئلۀ ییول عمییر دارد ارییوام سییلت،
مردنییان خییود را در ریشییههییا و تنییههییای خییاای درختییان د یین میییکردنیید؛ رییون درختییان
را ادامه زنیدنی انسیان مییدانسیتند بیه نهیرمییرسید کیه کاشیت درخیت در بیا ی ربیور
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بییه نییوعی ادامییه حيییات و رییاودانگی مردنییان و نشییانۀ نسییمشناسییی و رمییز باانییدنی و
رشد روان انسان است(زمردی) 535 :5981،
در رییين از زمییانهییای دیییرین رسییم بییود کییه کنییار نورهییا درخییت بکارنیید تییا رو
مردنییان را نيییرو دهیید و بییه اییین ترتيییم رسیید را از تبییاه شییدن بییاز دارد در ميییان رییوم
ميییاشو ،از بوميییان رییين رنییوبی و ربییی ،در ورودی هییر دهکییده یییک درخییت مطییدس
ریییرار دارد و اهیییاای معتطدنییید اروا نياکیییان اوّايیییهشیییان در آن سیییکونت دارنییید و
برسرنوشییت همییه حییاکم اسییت نییاهی در کنییار دهکییده ،بییا ی مطییدس اسییت کییه
درختییانپ میییخشییکند و میییپوسییند شییاخه شکسییته و روا تییاده روی زمییين انباشییته
است وکسی حین نیدارد بیه آنهیا دسیت بزنید مگیر آنکیه از رو درخیت اریازه بگيیرد و
پيشییکپ دهیید در ميییان ماراوهییای آ ریطییای رنییوبی ،ربرسییتان هميشییه مکییانی مطییدس
پنداشییته میییشییود کییه در آن نباییید درختییی را رطی کییرد ،زیییرا تصییور بییر اییین اسییت کییه
آنعا همه ريز در تصرف اروا مردنان است( ریزر511 :5982،و)518
در باورهییای عاميانییه رير ییت معمییو از نییام بییردن اسییم متو ییا خییودداری میییکننیید و
ا لییم در ميییان سخنانشییان از عبییارت «خییدابيامرز» اسییتفاده میییشییود رسییم پرهيییز از
نفییتن نیییام مردنیییان از عهیید باسیییتان تیییا امیییروزه در ميییان بسیییياری از رباییییل متیییداول
بیودهاسییت در بییين بوميییان ویکتورییا ،بییهنییدرت از مردنییان ییاد میییشیید و هرنییز نامشییان
بیر زبییان نمیییآمید ،در ًییحبت از آنییان بیا ًییدای آهسییته میینفتنیید«:آن از دسییت ر تییه»
یییا « آن بيدییاره دیگییر نيسییت» نمییان میییر ییت کییه ذکییر نییام آنهییا رو مردنییان را
برمیانگيزد ( ریزر211 :5982،و)218
خییودداریکییردن از نییام بییردن اسییم متییو ّی و ا ییال نییام ردییید بییر وی(خییدابيامرز)
میییتوانیید رنبییهای تشیرّ ی نيییز داشییته باشیید یییک رسییم رایی در ميییان ربایییل بییدوی اییین
اسییت کییه بال اً یله پییر از مراسییم تش یرّف و رازآم یوزی ،نییامی ردییید بییه ییرد نوآمییوز
می دهند یرد نوآمیوز کیه بیا ترييیر وریودی بیه مطیامی روحیانی دسیت پيیدا کیرده ،نیامی
ردییید نيییز دریا ییت میییکنیید؛ رراکییه نییام هرکسییی برابییر اسییت بییا ورییود وارعییی و
روحیییانی وی( اايیییاده« )12 :5932 ،خیییدابيامرز» نيیییز از رملیییه مصیییادین همیییين آییییين
میییتوانیید باشیید ،رییون کییه مییرده ،بییه دنيییایی ردییید و روحییانی راه یا تییه و متناسییم بییا
نای ردید و مرتبۀ تازه ،نامی ردید به خود مینيرد
در بعنییی از روسییتاهای رير ییت ،ربییل از تحویییل سییال ردییید بییرای شییادی اروا ،
آشين دَاککیردن ییا نَلیک(نوعی خیا ررمیز رنی ) بیرای مردنیان برنیزار مییکننید؛
بییدین ًییورت کییه زنییی کهیینسییال بییا رن ی ررمییز ،شییکل شییبيه نردونییه خورشییيد یییا
ًليم روی ربرها میکشید بیه نهیر میی رسید بیه تعیداد هیر رربیانی ،در هیر سیال بیر روی
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ربییور اییین آیییين را انعییام میییدهنیید مطییداری نخییود ،بییرن و سییایرحبوبات روی ربییور
میریزند و با خوردن مطداری حلوا برای آنها لم مرفرت میکنند
مشییابه اییین آی یين در بابییل و ایییران باسییتان رای ی بییودهاسییت آشییين مییطکور بییه نییوعی
یییادآور ماايییدن نییل اُخییری ( نییل رس رن ی شییده بییا اکسییيد آهیین ) روی نییور یییا بییر
اسییکلت و اشییيای پيرامییون مییرده ،در ییالت مرکییزی ایییران (پییيپ از آریییاییهییا ) اسییت؛
همدنين در ميیان سیر پوسیتان آزتیک نيیز در برخیی مواری رمعمیههیا را بیه یور ا طیی
برش میدادهاند و با رن ررمز رن کرده ،بر روی زانوان ارساد مینهادند
نمییان بییر اییین اسییت کییه نییل اُخییری را بییه خییا ر رنیی سییرخپ بییه خییون تشییبيه
میییکییردهانیید کییه آن را نمییاد زنییدنی و نيییرو بییه شییمار میییآوردهانیید و ریخییتن آن بییر
مردنییان مییی توانسییته هماننیید ییطاهایی کییه در نییور مییینهادنیید بییه آنهییا رییوت و نيییرو
بخشد ( رهوشی)29 :5912 ،
 .3نتیجهگیر
اعتطاد بیه رهیان پیر از میرگ ،در شیکلهیای متفیاوت ،بسیته بیه ملیتهیای نونیانون
دیدهمیشیود آییينهیای بیومی منططیۀ رير یت ،بیا منیا ن همعیوار خیود نهيیر کهنیوو و
رودبییار اشیییتراکات زیییادی دارد پدییییدة مییرگ در رهنیی هییای ابتیییدایی و پيشیییر تۀ
امروزی ،رویدادی مهیم بیه شیمار مییرود و مراسیم خیا سیراری مردنیان بیا آییينهیای
ویییاهای همییراه اسییت کییه در آنهییا بییه ًییورت نمییادین ،تصییویر نییوزایی و تشییرّف و
پيوسییتن مردنییان را بییه رمیی نياکییان تبيییين میییکننیید آیییينهییای مییرتب بییا مییرگ در
حوزه تمدنی بيناانهرین ،تحت تأثير دو رویکرد اسالمی و عاميانه ررار دارند
نکتییه رااییم تورییه ،نگییاه انتطییاای بییه پدیییدة مییرگ اسییت مییرگ دريطییا پایییان ونییعيّت
ورییودی دنيییوی ییرد محسییوب میییشییود و نییوعی نییطر از نامطییدّس بییه دنيییای مطییدس
است؛ از ایینرو تمیامی مراحلیی کیه در آییينهیای میرگ دییدهمییشیود ،رنبیه تشیرّ ی و
رازآمییوزی یییا نییوزایی دارد اییین مراحییل بییه رییدری رییدی محسییوب میییشییوند کییه
بیییاعتطییادی یییا انعییامنییدادن آن در نهییر مییردم اییین منططییه ،تبعییاتی اسییفبار رییون مییرگ
وابسییتگان یییا بيمییاری آنهییا را بییه همییراه خواهیید داشییت مراحییل حییين احتنییار ،سییل،
نمییاز ميّییت ،شییيوه تیید ين و آیییينهییای بعیید ازمییرگ ماننیید مراسییمهییای یییادبود ،نحییوه
بییهرییاآوردن اییین مراسییم ،همگییی در تطبيیین بییا آیییين تشییرّف ،از مراحلییی محسییوب
میییشییود کییه ییرد مییرده را بییا د نيییای بعیید از مییرگ آشیینا میییسییازد تییا مییرده بتوانیید اییین
تريير ورودی را ربول کند و وارد نهم و تطدّس دنيای اروا و مردنان شود
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کتابنامه
الف .کتابها
 .1قرآن کريم
 2اايییاده ،ميررییا ( )5932آئااین هااا و نمادهااا تشارّف تررمیۀ مییانی ًییااحی عالمییه رییا
اول تهران :انتشارات نيلو ر
 9یییییییییییییییی ( ،)5912رساااله در تاااريی اديااان تررم یۀ رییالل سییتاری رییا اول تهییران:
سروش
 2یییییییییییییییی ( ،)5981مقاادّس و نامقاادّس تررمییۀ نصییراز زنگییویی رییا دوم تهییران:
سروش
 1بلوکباشییی ،علییی ( )5922آيااین بااهخااا ساادردن ماارده و سااوگوار آن و 5رییا
اول تهران :پيام نوین
 0توسّل پناهی ،ا مه ( ،)5935توتم و تابو در شاهنامه را اول نشر ثاا  :تهران
 1رایدی اميرخيز ،احمد و م ح مدرنی ا سی ع ي دی هرسی ي ن ی ( )5985نگااه ی باه ت دف ی ن
تابوتی در ايران باستان .را اول تهران :سميرا ،موزه ملی ایران
 8حکمییت ،عليرنییا ( )5911آمااوزو و پاارورو در ايااران باسااتان رلیید  5رییا اول
تهران:م سّسه تحطيطات و برنامهریزی علمی و آموزشی
 3زمرّدی ،حميرا ( )5981بررسی اديان و اساطیر را دوم تهران :انتشارات زوار
 51شرفاادین ،سعيده ( )5913چگاون گ ی تادف ی ن مردگاان در عصا ر آهان در ف الت
مرکز ايران .را اول تهران:زهد.
 55رهوشی ،بهرام ( )5912ايرانويچ را ششم تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 52ریییزر ،ريمییزرییورو ( )5982شاااخة زرياان( پژوهشاای در جااادو و دياان) .تررمییۀ
کادم يروزمند را دوم تهران:آناه
 59معتمدی ،المحسي ن ( )5980انسا ان و مارگ( درآماد بار م رگشا ناسا ی) ریا
اول ،نشر مرکز:تهران
 52معصییومی ،المرنییا ( )5988دايرةالمعااارف فرهنااا اساااطیر و آيااینهااا
باستانی جهان تهران :انتشارات سوره مهر
 51موشیییییه بییییین حا یییییام و حزريیییییا زرنیییییدمای()5905آراماااااش رور و مراسااااام
سوگوار را اول تهران:انتشارات بنی توراه
ب .مقاله
 1رییوردی ،مينییا و ا مییه بهییادری (« )5983مفهااوق قربااانی در دياادگاه سااه تاان از
محقّقااان ساادههااا

 11و  22ماایالد ( هرباارت اسدنساارر ادوارد تااايلورر جیمااز جااور
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