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 چکیده

، ای نيسییتهییای نونییانون، ًییر ا  نییوعی مراسییم کليشییههییای مییرتب  بییا مییرگ در  رهنیی آیییين
هییای دة نفتمییاندهنییای اسییت کییه نشییانبلکییه حییاوی منییامين و نمادهییای مییطهبی و اسییا يری 

رود، ماننیید هییای مییرگ، انررییه در حییوزه تمییدنی هليییل   حییاکم بییر آن  رهنیی  اسییت  آیییين  
امّییا در نییمن اییین   اسییالمی شییکل نر تییه،  -ثير نفتمییان مییطهبی أسییایر نطییار ایییران، تحییت تیی  

هییای دیگییر، نشییانگر هییا، باورهییا و رسییومی ورییود دارد کییه در عییين اشییترا  بییا  رهنیی  آیییين
 -توانیید ورییوه نونییانون عطيییدتی   يری اسییت کییه تحليییل آنهییا مییی    نییوعی اعتطییادات اسییا   

ای بییه  رهنگییی مییرگ را بییه تصییویر کشیید  در اییین مطااییه تییالش شییده تییا بییا رویکییردی اسییطوره 
ف)نوزایی(نگریسییته شییود و ورییوه   آزمییون تشرّ ۀبییه مبابیی  ،هییای پییيپ و پییر از مییرگ  آیییين

از هییرو و مییرو رهییان  يییر نمییادین و انتطییاای مییرگ کییه منعییر بییه نییوعی ترييییر ورییودی، نییطر 
دهید  ایین تحطيین نشیان میی    شیود، میورد تحليیل ریرار بگيیرد       دینی و  پيیدایپ دنيیایی دیگیر میی    

سییازی اسییت و تشییرف سرود، همییراه بییا نییوعی تطییدّکییه بییاور بییه مییرگ در حییوزه تمییدنی هليییل
 یابد ص میس، تشخّس و نامطدّدر آیين مرگ، بر اساس تطابل مطدّ

  سس، نامطیییدّمطیییدّ ف، میییرگ، تییید ين، ن تشیییرّییییيرود، آهليیییل کلیاااد  هاااا  هواژ
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 2 مرگ به مبابه تشرف/ 

 مقدمه.1
له همییواره بییرای بشییر ئمسیی اییین و بییوده هییاانسییان مییرگ شییاهد عمرخییود در ییول آدمییی   

اسیییت  بشیییر بیییرای کیییاهپ درد و رنییی  خیییود و رنییی  و انیییدوه  یییراوان در پیییی داشیییته
تییا ، نمییوده مهییا و مناسییک ویییاه ارییدا ينییینییدن در رهییان دیگییر، بییه ارییرای آ ماراودانییه

و تییاریخی  ع  رهنگییینسییبت بییه مییرگ بکاهیید  تنییوّ  را بتوانیید انییدکی از انییطراب خییود 
هیا نسیبت بیه رو  و رهیان پیر از مییرگ در      هیا و اعتطیادات انسییان  ينیی باعی  شیده کیه آ   

 هر سرزمينی متفاوت باشد  
 لهبیان مسئ .1-1
وعی نییوزایی و آ ییاز هییا مفهییومی انتطییاای دارد کییه بيییانگر نییمییرگ در بسییياری از آیییين    

اايییاده از رملییه  ررییا يم ف دارد ای بییا آیییين تشییرّ ردییید اسییت و مناسییبت ویییاه   ۀمرحلیی
شناسییی،  پيونییدهای  شییناختی و معر ییت شناسییانی اسییت کییه بییه احییا  روش    اسییطوره

مشییترکی ميییان عر ییان و اسییطوره راشییل اسییت  شییخص معتطیید بییه آیییين یییا بییاوری            
ل اییین باورمنییدی، نيییاز بییه ترييییر و تحییوّ   خییاد)دین( در یییک ربيلییه، بییرای رسییيدن بییه  

ورییودی دارد  بییر اییین اسییاس باییید مراحلییی را پشییت سییر بگییطارد کییه منعییر بییه نییوعی    
کییه همییان  -ردییید  ۀورود بییه مرحلیی  ۀمییرگ نمییادین شییود  اییین مییرگ نمییادین، نشییان    
 (،initiation)آیییين تَشَییر فباشیید  مییی -ادرا  شییهودی زنییدنی و عییاام هسییتی اسییت 

ویییاه هییا، بییه هییای نمییادین راییی  در رامعییه   و آیییين مناسییک اعمییال وای از معموعییه
 ای از حيیییاتاز مرحلییه  انسییان  کییه بییا نییطار   اسیییت تی نییرای سیینّ  هییای آیییين  رامعییه 

    ای دیگر همراه استرسمانی، یا  رهنگی و ارتماعی به مرحله
هییا و رعایییت برخییی محرّمییات مورییت بییا نطرانییدن آزمییون انسییان ف،هییای تشییرّدر آیییين
ميییرد و در یییک اسییتحااۀ رمزنونییۀ درونییی، از سییاحتی معمییو        در خییود مییی  ،و داشییم

و  میرگ  نهید  در ایین  رهید و بیه سیاحتی معنیوی و ردسیی نیام میی       س میی دنيوی و نامطیدّ 
 بییه امتيییازات ارتمییاعی  ،بییاززایی نمییادین،  ییرد بییا پییطیرش ودییایر و ريییود و شییرایطی    

ارتمییاعی تییازه  یابیید و زنییدنی را دوبییاره بییا پایگییاه و منزاییتمییطهبی ردیییدی دسییت مییی
پيونییدی  ،فآیییين تشییرّ  ،ابتییدایی ۀبییرای اندیشیی  ( 23: 5911، حکمییت)نيییرداز سییر مییی 

کییه مفهییوم پایییان و ررا ؛نانسسییتنی بییا مییرگ رییه بییه ًییورت نمییادین و رییه وارعییی دارد 
دهیید  مییرگ پییيپ از اینکییه پایییانی بییر انسییان   کامییل شییدن را بییه نحییو رطعییی نشییان مییی  

 ،  رهنگییی کییه منشییأ  ییو  سییازی  رهنگییی اسییت نییوعی آشنا ، بيعییی یییا  ریییزی باشیید 
ارتبییا پ را  ، بيعییی دارد و از  رییین همییين  رهنیی  اسییت کییه انسییان آیينییی و مییطهبی   

نمییود و  ،پییر مییرگ ؛سییازد بيعییی بررییرار مییی بییا دنيییای خییدایان و مورییودات مییا و   
تییرین تییرین و پيديییده ، کامییلآن ف در تمییامی ادیییان اسییت  مصییدا  بییارز آیییين تشییرّ  

http://www.wikifeqh.ir/مناسک
http://www.wikifeqh.ir/مناسک
http://www.wikifeqh.ir/انسان
http://www.wikifeqh.ir/انسان
http://www.wikifeqh.ir/انسان
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http://www.wikifeqh.ir/مرگ
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شییود مییاعی انسییان میییتودشییناختی و ونیی  ارسییت کییه منعییر بییه ترييییرات ورای ادهپدییی
هییای دشییواری را بییرای نییطر بییه دنيییای پییر از مییرگ از سییر        و مییرده باییید آزمییون  

 کند  ی به مرگ را توريه مینگاه تشرّ بگطراند  همين امر نرورت

تی يّتی بییه ونییع رویییداد زیسییتی و ارتمییاعی انسییان از ونییعيّ   ههییایی کییه بیی در آیییين     
مرحلییۀ آیينییی    سییه ،و مییرگ عروسییی ،د، بلییو ماننیید تواّیی شییوند، دیگییر مربییور مییی  
نزینییی یییا نییطار و بییاز پيوسییتن کییامال  آشییکار و مشییهود اسییت  در     رداشییدن، رییدایی

نییطار همییراه  ، مناسییکمییرگ و ازدواو زنییدنی، ماننیید دیگییر رویییدادهای مهییم زیسییتی 
شییود  در حییاای کییه در  هییا مشییاهده مییی ف در  رهنیی  همییۀ رامعییه هییای تشییرّبییا آیییين

ردییید ف حاًییل کییردن  ییرد بییه نییروه،  نییا و رامعییۀ   ازدواو مرحلییۀ پيوسییتن و تشییرّ 
در  ،شیییدن میییرده از رمییی  زنیییدنان مرحلیییۀ ریییدا ،ت دارد، در میییرگتیییر اهميّیییبیییيپ

:  5911حکمییت،)یابییدت ویییاه میییسییراری اهميّییو خییا  تشییيي  هییایمعموعییۀ آیییين
01 ) 
از زنییدنی یییک  ایهسییتند کییه دوره ایهییای عبییادیاز آیییيننییوعی ، مناسییک نییطار     

سیری   دیگیر بیا ییک    ۀایین نیطار و عبیور از ییک مرحلیه بیه مرحلی         دهنید  رد را نشان می
 ،ارتمیییاعی تعربيیییات  رهنگیییی و هیییای ورودی سیییخت همیییراه اسیییت کیییه درآزمیییون

هییا و مایییههییا بییا دروناییین رشیین  ثير دارنییدأهمدنییين در سرنوشییت بيواییوریکی  ییرد تیی  
 شیییوندبرنیییزار مییییسییینی و ارتمیییاعی هیییای مونییوعات مختلیییر و در تمیییامی نیییروه 

)پشیییت سرنطاشیییتن  نیییطار است ،ایییین مناسیییک  ۀمونیییوع همییی  ( 51: 5932،اايیییاده)
راسییم بییرای  بییا ترييییرات رامعییه، اییین م    مراحییل زنییدنی بییا حمایییت عییا فی نییروه(    

نهاییت  رکیه د  انید هیای مختلفیی بیه خیود نر تیه     کننیده ًیورت  سازناری با محیي  توايید  
 رت ذیل نشان داد:توان این مراحل را به ًومی

یعنی ردا شدن  رد از نروه و یا  (Separation):نطارپيپ یا نسست ۀمرحل (اار
 رامعه را برایازنطشته،  رد رزشيات  رهن   در  رآیند نسستن  ت پيشين خودمورعيّ

مهمترین بخپ مناسک نطار در  ،ردایی از نطشته  آموزدبازتوايد وادامه شيوه زندنی می
 ت پيشين،پر از نسستن از ونعيّ(Liminal) مرحله نطار   ب(امل استهر مرحله از تک

نوعی  که با بيعی ل به نيروهای  و  رسا که با توسّ رد  ی مراسمی سنگين و ناه  ارت
، از پایگاه ربلی خود نطر کرده، های عا فی و روانی شدید نيز همراه استپيديدنیو ابهام

 ):پيوستن و یا پسانطار ۀمرحل  و(است اما هنوز به مرحله ردید وارد نشده

Aggregation)اش پيوند دوم،  رد به پایگاه ردید ارتماعی ۀپر از عبور از مرحل
کودکی را پشت سر  ةدور ،ای است که روانف مرحلهمعرّ، پيوستن ،در وار   خوردمی
  دشوتبدیل به یک  رد بااغ می ،های ناشی از بلو نطارد و با ربول مسئوايتمی

http://www.wikifeqh.ir/عروسی
http://www.wikifeqh.ir/عروسی
http://www.wikifeqh.ir/ازدواج
http://www.wikifeqh.ir/ازدواج
http://www.wikifeqh.ir/مرگ
http://www.wikifeqh.ir/مرگ
http://www.wikifeqh.ir/تشییع
http://www.wikifeqh.ir/تشییع
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ف، بییه شییود تییا بییا تورییه بییه نهریییه اايییاده در مییورد تشییرّ    در اییین پییاوهپ تییالش مییی  
هییای مییرتب  بییا آن در  رهنیی  و حییوزه   ف یعنییی مییرگ و آیییين تییرین نمییاد تشییرّ مهییم

و مهییم رير ییت   هییای بییزرگ رود از رودخانییههليییل رود نگریسییته شییود  تمییدنی هليییل 
و بییا پيمییودن مسییيری بییيپ نيییرد اسییت کییه از ارتفاعییات شهرسییتان با ییت سررشییمه مییی 

هییای رنوبی)عنبرآبییاد،  کيلییومتر در رنییوب اسییتان کرمییان و عبییور از شهرسییتان     211از 
هییای اخيیییر  شیییود  یا تییه رلعیییه نیین ( بییه رازمورییییان منتهییی مییی     و کهنییوو، رودبییار  

در  هییای شییر  تییرین تمییدن تییرین و کهیین شناسییی نشییان داده کییه یکییی از مهییم  باسییتان
 اسییت  اییین حییوزه تمییدنی،نر تییههییای اییین رود شییکلرکنییارههییای ربییل از مییيالد دهییزاره

ای در باورهییا و اعتطییادات اسییت کییه برخییی از آنهییا      دارای اشییتراکات  رهنگییی ویییاه  
ریشییه در ناخودآنییاه رمعییی مییردم اییین منییا ن دارد  اییین اشییتراکات بییه حییدی  ییراوان    

 هییای کرانییه تییوان تمییایزی خییاد ميییان شهرسییتان  اسییت کییه بییه احییا   رهنگییی نمییی   
 رهنگیی   ةتیوان حیوز  هیا را میی  ر شید  بیه همیين دايیل همیه ایین شهرسیتان       رود متصیوّ هليل

  رود دانستو تمدنی هليل
 . پیشینة پژوهش1-2
م 21سیییده هیییای اواییییلهیییای نیییطار  بیییه سیییال تحطيییین و بررسیییی در زمينیییۀ آییییين     

 انو»تبییار  رانسییوی بییه نییام  شییناس هلنییدیدانشییمند مییردم ،بییار نرددکییه نخسییتينبییازمی
در رسییااۀ «مناسییک نییطار »م( آن را بییا عنییوان  5819-5311) (van Gennep)«نیی خ

م مطییر  کییرد  او در اییین رسییااه نییمن تبيییين سییاخت  5318معییرو پ بییه همییين نییام، در 
هییای هییا و  رهنیی نییطار در ميییان رییوم ارتمییاعی ر تارهییای آیينییی مربییور بییه مناسییک  
از   پییردازدهميییت آن مییی ف و نطییپ و انونییانون رهییان، اختصاًییا  بییه مناسییک تشییرّ   

در زنییدنی  یبسییيار مهمیی ف بییه مبابییۀ مفییاهيمهییای تشییرّنییطار و آیییين مناسییک ،آن پییر
 اسییتشییناختی مطییر  شییدههییای مییردمهییا در پییاوهپارتمییاعی ی  رهنگییی مییردم رامعییه  

 ( 01: 5922)بلوکباشی،
شییموای و بنيییادین بییودن آن، بنییا بییه رهییان  ،بررسییی و تحليییل مناسییک مربییور بییه مییرگ

هییای نونییانون، مییرگ از زاویییه دیییدهای  ای بییه درازنییای تییاریخ دارد  در تحليییل پيشییينه
هیییایی نهيرتییید ين مردنیییان در عصیییر آهییین   کتیییاباسیییت  مختلفیییی بررسیییی شیییده 

(، انسییییان و مییییرگ  5985(، تیییید ين تییییابوتی در ایران)رییییایدی،  5913)شییییر اادین،
اشیییاراتی از  ،( کمیییدی ااهی)دانتیییه( و ًیییدها مطاایییه و کتیییاب دیگیییر 5980)معتمیییدی،

هنیوز پاوهشیی کیه میرگ را بیه مبابیه       انید   های مختلر در رابطیه بیا میرگ داشیته    دیدناه
اییین مطااییه از اییین رهییت   اسییت ف بررسییی کنیید، بییه ًییورت مسییتطل اراشییه نشییده  تشییرّ

ت دارد کیییه نگیییاهی ردیییید بیییه مفهیییوم میییرگ در باورهیییای عاميانیییه  تیییازنی و اهميّییی
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کنیید تییا  و تییالش مییی  اییین باورهییا دارد  رير ییت و نمییود آن در ورییه ر تییاری و مییادی   
  بررسی و تحليل کند، مرگ را به مبابه تشرف

 پژوهشضرورت اهمیّت و  .1-3
هییای هییای اعتطییادی آیییين سییاختای، ررفمییرگ از دییید اسییطوره  ةواکییاوی پدییید    

شیمول بیه   توانید نشیان دهید و زمينیه را بیرای نگیاهی سیاختاری و رهیان        مرگ را بهتر میی 
هیای  رود، آییين هليیل  ة  در حیوز کنید  بنیا بیه  رهنی   اایم اسیالمی و تشیّي        رباورها ميسّ

امّییا در اعتطییادات بییومی و   ،مییرگ، اشییتراکات رابییل تییورهی بییا سییایر نطییار ایییران دارد   
هیییایی وریییود دارد کیییه  طییی  بیییا اسیییتفاده از  ای ایییین حیییوزه  رهنگیییی، آییییين منططیییه
ا پرداخییت  همییين امییر،  تییوان بییه تحليییل و بازکییاوی آنهیی  ای میییهییای اسییطوره نگییرش

کنیید  تورییه بییه اییین نکتییه نيییز  ای بییه مییرگ را توريییه مییی نییرورت رویکییردی اسییطوره
 ۀای اسیت؛ میرگ بیه مبابی    نروری اسیت کیه ریون پایگیاه نهیری ایین پیاوهپ، اسیطوره        

هیای  تیوان بیه برداشیت   اسیت  رطعیا  بیا ترييیر نگیرش، میی      ای تحليیل شیده  ای اسطورهپدیده
 سک مربور به مرگ در این حوزه رسيد ها و منادیگری از آیين

 
 بحث .2
 گذارپیش يا گسستمرحله . 2-1

در  رهنی  عامیه   ين احتنیار  یی آا تید   مرگ بیا ریدا شیدن رو  از بیدن اتفیا  میی       ةپدید
نییطر در پییيپ ۀو نمییادی از مرحلیی  ای بییرای رهییایی رو  از بییدن پییيپ زمينییه  ،واریی در

ف در نهییر تشییرّ ۀمییرگ بییه مبابییمراحییل ای کییه باییید در تمییامی نکتییهف اسییت  آییين تشییرّ 
بییودن در  ة، دو شییيوسس و نامطییدّزایییی اسییت  مطییدّسطییدّس و تبحیی  مطییدّ ،شییودنر تییه
هميشییه  ،سمطییدّ  اسییتتییاریخ خییود پطیر تییه  ةت کییه انسییان در دور دو مورعيّیی ،نییدرهان

س، هماننیید اییین امییر خییدایی و مطییدّ دهیید خییود را در موارهییه بییا امییر خییدایی نشییان مییی 
س هميشییه خییود را بییه عنییوان یییک    بلکییه مطییدّ  ،انسییانی یییا کيهییانی نيسییت   هییيچ ريییز 

دهیید  انسییان مییطهبی در هییای  بيعییی رلییوه میییتکییامالم متفییاوت از وارعيّیی ،یت کلّییوارعيّیی
سییازی و ستمایییل شییدیدی بییه تطییدّ ،تمییامی مراحییل زنییدنی خییود و حتییی پییر از مییرگ

  ت برابییر اسییت ارعيّیییییت بییا و نهاس بییا رییدرت و در کییه مطییدّ ررا ؛س داردزنییدنی مطییدّ 
اشیییباع شیییده و در عیییين حیییال همیییراه بیییا تیییداوم و سیییودمندی    ،بیییا هسیییتی ،سمطیییدّ

، در ( تمییامی مراحییل تشییرف نییزد انسییان مییطهبی     51تییا55: 5981اايییاده،   اسییت)ر  
کنید تیا بیه    تیالش میی   ،فترتيیم کیه در آییين تشیرّ    دارد  بیدین ریشیه  سیازی  سهمين تطدّ
ایییی و خیییدایی را بازسیییازی کنییید و بیییا ایییین هیییای نونیییانون، زمیییان و مکیییان ازشیییيوه
د، نییوعی ترييییر ورییودی را در  ییرد آزمییوده بییه ورییود     زایییی و آ ییرینپ معییدّ  کيهییان
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 ۀم رهیان و رامعیی ا  خیدایان را نشیان دهنیید و هی   ی نيیروی خلّیی تیا هیم دهییور و تعلّی    ،آورد
س ای ببخشییند  در اییین بازنشییت و نییوزایی، دوبییاره نيروهییای مطییدّ   بشییری را رییان تییازه 

گ در شییود  در تمییامی مراحییل مییر میییس زایيییدهوند و رهییانی نییو و مطییدّ شییمییی دییاهر
هیای متناسیم   تیوان آییين  سیازی وریود دارد و حتیی میی    سهیای میطهبی، ایین تطیدّ    اندیشه

بییه س و امییور مییرتب  بییا آن دانسییت   مطییدّامییر  همییين تکییرار آیينییی   بییا مییرگ را دريطییا  
س( بییه  رهنیی ) ل از  بيعییت) نامطییدّنییوعی انتطییا ،فتشییرّ ۀمبابیی ، مییرگ بییهتعبيییری دیگییر

 امییر مطییدس، در رهییان مییردم ابتییدایی نییه تنهییا بییه معنییی همییه ريزهییایی  » س( اسییت مطییدّ
 ۀمنا  برابییر اسییت بییا کییل معموعییبلکییه نیی ،کنییيماسییت کییه مییا امییروزه از دییین در  مییی

(  اییین تعربییه  21: 5932اايییاده، «)هییای اسییا يری و  رهنگییی ربيلییه   هییا و روایییت تسیینّ
ت پيییدا اسییت کییه انسییان مییطهبی بییرای اینکییه معنییی و هویّیی   یختار  رانيییرسییا ،تطییدیر
تییرین مونییوعی اسییت کییه تن و عمییل بییه آن اسییت  مییرگ، بنيییادینارییار از پییطیر  ،کنیید

ای اسییت کننیید، زیییرا تعربییهف بییه نحییوی بییا آن ارتبییار پيییدا میییهییای تشییرّتمییامی آیییين
ن نیطر و  ایین معنیا کیه مبیيّ     که بيانگر انططیاع، نسیيختگی و حتیی تیداوم اسیت  تیداوم بیه       

 اسییت کییه حنییور خییدا و مورییودات مییا و    انتطییال  ییرد مییطهبی بییه دنيییایی ناشییناخته    
سراسییر  ،تییر اسییت  آخییرت  تییر و محسییوس ، ملمییوس بيعییی در اییین دنيییای ناشییناخته  

 ییردی را کییه در حییال  کننیید تییا از اییین رو معتطییدان بییه دییین تییالش مییی   ؛مطییدس اسییت
 ۀدر هنگییام مییرگ و پییر از آن، بییا اییین تعربیی ی،هییایآوردن آیییينرییابییه مییرگ اسییت بییا

 پطیرش این دنيای ردید کنند  ةناشناس و ترسنا  آشنا سازند و او را آماد
احتنیییار،  ۀ، در احهیییرودحیییوزه هليیییلدر  رهنییی  اسیییالمی و تحیییت تیییأثير آن در      

یاسییين و ًییا ات   ةبییرای او سییور  ی را بییه  ییرف ربلییه کشییانده،  ا ر يییان پاهییای متییو ّ  
بندنیید، کننیید و دهییانپ را میییًییاف مییی ،خواننیید  انییر اعنییای بییدنپ کیی  باشیید مییی

ی بیییه دنياسیییت و باعییی  میییرگ زییییرا دهیییان و رشیییم بیییاز، نشیییان از وابسیییتگی متیییو ّ 
کییردن ف، آمییادهخسییتين مرحلییه در آیییين تشییرّ ن شییود خویشییاوندان بعیید از خییودش مییی 

یی بییرای هییامحییدودیتهییا و همیراه بییا آیییين  س اسییت کییه معمییو  ميیدان یییا محو ییه مطییدّ 
 (  91تا28: 5932  ااياده، آموزنده است)ر   رد تعربه

کییه مبییانی  مطییدس اسییت ۀس، یییادآور مکییان ازاییی در تاریخدییسییازی مکییان مطییدّآمییاده  
خوانییدن بییا ی د  رییرآندهییاورهییای انسییان مییطهبی را شییکل میییو زیربناهییای ر تارهییا و ب

يییدن وی، بازسییازی مکییان مطدسییی   سییر  ییرد در حییال احتنییار و بییه سییمت ربلییه خوابان   
اسییت کییه اسییت کییه بییه آن بییاور دارنیید  ربلییه از نهییر  ییرد مسییلمان، مرکییز ثابییت مطلطییی   

همگییی دارای مکییان   ،هییای مییطهبی نيییرد  انسییان ی رییدس در آنعییا ًییورت مییی  تعلّیی
داننیید و حکییم بییين زمییين و آسییمان مییی ۀاام و واسییطسییی هسییتند کییه آن را مرکییز عییمطدّ
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 یس( بییه رلمروییی نمایییانگر نییطر از یییک مرحلییه کيهانی)نامطییدّ     ای را دارد کییهآسییتانه
(  تمییام تییالش انسییان مییطهبی اییین   91تییا95: 5981اايییاده،   س( اسییت)ر  دیگییر) مطییدّ

بییه مرکییز رهییان باشیید  رییرآن    اسییت در رسییتعوی زنییدنی در حیید ممکیین نزدیییک    
بییه هیای پيشیانطری هسیتند کیه  یرد را      خوانیدن و بیه سیمت ربلیه خوابانيیدن، همیان آییين       

کیه انسیان میطهبی معتطید اسیت  طی        ررا کننید؛ تیر میی  این مکیان مطیدس) ربلیه( نزدییک    
هیا و رهییان  ای بییه سیمت بیا  و آسییمان  در مکییانی زنیدنی کنید کییه نشیودنی   توانید  میی 

ن مییطهبی انسییا» کشیید دیگییر دیگییر دارد و رهییان مییا و  و  هییوتی را بییه تصییویر مییی    
در کيهییان را یا تییه ی و سییازمانلّییدر یییک رهییان ک کییردنهميشییه اییین نيییاز بییه زنییدنی  

سییازی در هنگییام  (  اییین احسییاس نيییاز و تطییدس   91همییان:   ر  «)کنییداس میییاحسیی
در تکییرار اسییتطرار  ،شییود و انعییام اییین اعمییال مییطهبی، بيشییتر احسییاس میییمییرگ و نییطر
دهیید  بییه سییمت ربلییه خوابانيییدن کییه نمییادی از تطریییم آ رینییی را نشییان میییمرکییز کيهییان

ت و نییرورت برخییوردار اسییت کییه در هنگییام    آنطییدر از اهميّیی  ،اسییتبییه مرکییز عییاام  
کننیید  انسییان مییطهبی بییا نيییرد و ميییت را بییه سییمت ربلییه د یین میییتیید ين نيییز ًییورت مییی

، داشییمو  شییودای از  ییيو و تعلییی ردسییی دور نمییی  احهییه ،تکییرار اییین مکییان ردسییی  
 زند راودانگی را برای خود ررم می

هییای اسییالمی محییدود ًییر ا  بییه اعمییال و آیییين  روديییلهلدر  ،ف در اییین مرحلییهتشییرّ    
و رهییا شییدن رو  از  رییین رییرار دادن رسییم سیینگين بییر   بلکییه تسییهيل مییردن ،شییودنمییی

طاهم و دارد کییه در میی  ی ریشییههییای ناخودآنییاه در آیییين ،روی شییکم  ییرد محتنییر  
اعتطییاد بییر اییین اسییت کییه      ،احتنییاردر هنگییام  شییود میییباورهییای دیگییر نيییز دیییده   

رشییم و شییود و در نهایییت بییه با تنییه و  رو  از رسییمت پییایين بییدن آ ییاز مییی  نشییدردا
حییوزه تمییدنی  رسیید  در نطشییته و اکنییون نيییز در برخییی از منییا ن   دهییان و نییوش مییی 

شییکم) سییر دل(  ۀرسییم بییر اییین اسییت کییه هنگییامی کییه نفییر و رو  بییه ناحيیی  ،رودهليییل
دادن رسیمی  بیا ریرار   ،تیر ریان بدهید   تیر و آسیان  راحیت  ،بیرای اینکیه  یرد محتنیر     ،رسيد
شییکم، نییطر نفییر را از  دادن دسییت روی یییا  شییار ،ن ماننیید در ییی پییر از خییا  سیینگي

یییل آییين رداسیازی اسیت کیه در ربا     ةکننید   رنیين عملیی تیداعی   کننید شیکم تسیهيل میی   
هییایی انعییام مییی شییود  اییین عمییل رداسییازی کییه  همییراه بییا دشییواری  ،نونییانون بییدوی

آ ییاز ورود بییه  ،ا داهییره و رعییم و وحشییت اسییت بییرای  ییرد در حییال احتنییار همییراه بیی 
بارهییا و بارهییا تییا  ،ترسیینا  و ورود بییه دنيییای ناشییناخته  ۀحيییات دینییی اسییت  اییین تعربیی 

نیدین بیار بیه شیکل نمییادین     ر ،زمیان انططیاع و نسسیت کامیل از ایین دنيیا و عیاام خیا         
 شود که در ادامه به آنها پرداخته می شودتکرار می
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 اساز گذر و جد ةمرحل.  2-2
 از غسل تا نماز میت. 2-2-1

ف ًییورت هییایی کییه در مراسییم تشییرّ  تییرین آیییين بعیید از رداسییازی، یکییی از مهییم      
تنیی ییا شستشیوی  یرد نوآمیوز در نهیر آب اسیت کیه در عیين اینکیه نمیاد            آب نيیرد، میی 

هییای ربییل از ن و نشییانهشییکییردن تمییام عالشسییتن و محییو ۀنشییان تطهيییر و پییاکيزنی اسییت،
 ،ای(   سییل ميییت نيییز از احییا  اسییطوره    29: 5932اايییاده،  سییت ) ر   سییازی ارییدا

نییوزایی و آ ییاز مرحلییه ردییید در حيییات ميییت اسییت کییه   ۀرنییين کییارکردی دارد و نشییان
، کنیید  اییین تطهيییر و پییاکيزنی  فر بییه دنيییایی مطییدس و ناشییناخته مییی   وی را آمییاده سیی 

يییوی رییرار نییدارد و  س یییا دندیگییر در دنيییای نامطییدّ  ،دهنییده اییین اسییت کییه مییرده  نشییان
 نهد ت بيشتری میًحّس و پاکيزنی ردید رن  سفيد کفن بر این تطدّ

بيننیید در  يییر اییین بعیید از  سییل و کفیین ميییت، تمییام اعنییای خییانواده رهییره او را مییی      
 کیردن متیو ی بیرای آنهیا دشیوار خواهید بیود         رامیوش  ًورت عطيده بیر ایین اسیت کیه،    

و و مییدرّ ،ت خاًییی برخییوردار اسییتکفیین از اهميّییای کییه بعیید از مراسییم  سییل و نکتییه
 اًیله پیر از  سیل    بیدین ًیورت کیه ميیت را بال     ،ای بیودن مراسیم تید ين اسیت    مرحله

اش را ببينید و  آورنید تیا خانیه   بلکیه معیدد از  سیااخانه بیه خانیه میی       ،برنید به ربرستان نمیی 
، مبییيّن هکنییدن از خانییه، اییین ررعییت بییه خانیی     سییوای دلبییرای هميشییه از آن دل بکنیید 

تییدریعی بییا دنيییای    یعنییی مییرده را انیید  انیید  و    ؛ای بییودن تیید ين اسییت  مرحلییه
انییدکی رنیی   کننیید  بعیید از انتطییال ميییت بییه خانییه، نوسییفندی را کییه مردنییان آشیینا مییی

   کنند رربانی می شده،ررمز بر پشت او کشيده
 یريییز آن درنییمن  رآینییدی کییه یعنییی ؛اسییت تطییدیر  رآینیید نییوعی واریی  در رربییانی
کنیید کییه تيلییور، رربییانی را کشییپ  بيعییی درون انسییان معر ییی مییی   شییود  مییی تطییدیر

 ایین  ؛ ازنيیرد نپ بیه عنیوان مطیدس در نهیر میی     دی اسیت بیين او و آندیه کیه در ذهی     تعهّی 
مين عنایییت و مسییاعدت  أوی رربییانی را پيشکشییی بییه مورییودات برتییر بییه رهییت تیی     ،رو

» ن و باورهییای نونییانون، نهریییه  ًییورت، در ميییان ادیییا  هییردانیید  دربيشییتر آنهییا مییی  
رربییانی اسییت  مفهییوم رربییانی در ميییان مردمییانی بییا    ۀتییرین کییارکرد و  لسییف مهییم« اهییدا 

 ،شییمول اسییتتی کییه رهییانی و همییههییای نسییبتا  مشییابه، بییه عنییوان اهییدا  بییه ااییوهيّ رهنیی 
س و     باشیید کییه پییر از  توانیید نيییاه مطییدّ رود  اییین اهییدا  و پيشییکپ مییی بییه کییار مییی

هیا، نییطرها، سییفرهای زیییارتی و  شییود  نيییایپشییدن باعیی  تسییکين رو  رربیانی مییی متطیدی 
رود کییه مییرده در زنییدنی پییر از مییرگ بییه آن نيازمنیید اسییت، بییه  هییر آندییه نمییان مییی

رود تیا نياکیان) و بعیدها خیدایان( را تشیوین      رربیانی، ییا هدییه بیه کیار میی      عنوان پيشکپ 
 رییوردی و بهییادری،   )ر  ، کننیید کننییده، رسییمت  ییرد رربییانی کنیید تییا اربییاای نيییک 
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اخییالد و  ،رربییانی یکییی از کارکردهییای حیی ،  ةسییور 91 ۀدر آییی  (511تییا591: 5983
ایین یَنَییالَ اال ییهَ »شییده اسییتو بشییارت بییرای نيکوکییاران معر ییی  کننییدهتطییوای  ییرد رربییانی

عَلَیی   رَهَا اَکُییمذ اؤتُکَبُییرُوا اال ییهَاات طْییوَم مؤیینکُمذ کَییطَاؤکَ سَییخ  اُحُومُهَییا وَاَییا دؤمَااُهَییا وَاَکؤیین یَنَااُییهُ
ت در کییردن رلییوی پییای ميّییبییا تمییام اییین مطییدمات، رربییانی«  مَییا هَییدَاکُمذ وَبَشاییر  ااْمُحذسؤیینؤينَ

 هنگام ورود او به خانه، نوعی کارکرد تشر ی و انتطاای نيز دارد   
کییه رنییایت و  کننیید ود بییه مرحلییه ردیییدی مییی  بییا انعییام رربییانی،  ییرد را آمییاده ور     

 تییرین دايییل آن اسییت  ت در دنيییای دیگییر، مهییم خشیینودی خداونیید و آرامییپ رو  ميّیی  
ت در رربییانی کییردن نییر رییه امییروزه کارکردهییای رنییایت خداونیید و آرامییپ رو  ميّیی ا

کییاوی و تبارشناسییی آیییين ، امییا بییا اسییطورهت و بررسییتگی بيشییتری برخوردارنییداز عينيّیی
بییرد  پیییتییر بییين رربییانی و حيییات پییر از مییرگ   تییوان بییه ارتبییا ی دیییرین ، میییرربییانی
خلطیت را کیه خیدایان بیرای      ۀايی عمیل اوّ  ،حطيطیت در ،کیردن های ابتیدایی بیا رربیانی   انسان
د ردییید از  رییین مییرگ  تواّیی شییوند و بییه رینپ رهییان انعییام دادنیید، مرتکییم مییی  آ یی

(  اییین نکتییه نباییید  رامییوش شییود کییه در    225: 5912اايییاده،  .نردنیید)ر  معتطیید مییی 
اسییت  اعنییای مییرد مییامی ادیییان، آ ییرینپ بییر پایییه رربییانی مییرد نخسییتين بنییا نهییاده شییدهت

 نشییود تییا عییاام هسییتی تحطّیی از هییم رییدا مییی  ،رربییانی و خودنطشییتگیکيهییانی پییر از 
کییردن بییرای  رربییانی بییا اییین تعبيییر،    (911 تییا912: 5935پنییاهی، پییطیرد) ر    توسییل 

د نمییادی از تکییرار و تکميییل زمییان  توانییخییویپ، مییی ۀو برنشییت بییه خانیی مییرده در بیید
ن آن در اینعیییا و اکنیییون در م و تحطّیییا تعسّیییيیییآ ییازین)آ رینپ کيهان(باشییید کیییه نوی 

حییال ورییوع اسییت  مییرده پییر از  سییل و در هنگییام ورود بییه خانییه، دیگییر همییان شییخص  
درییار ترييییر ورییودی شییده و بییه شخصییی  ،بلکییه هییم دییاهری و هییم نمییادین ،ربلییی نيسییت

اسییت  بییه  شییده، تبییدیلنر تییهبییا مورییودات مییا و   بيعییی ررار  بییار دیگییر کییه در ارت 
دس و اسییت  حيییات دینییی و مطیی   ف یا تییه و رازآموختییه شییده  تعبيییری تییا حییدی تشییرّ   

بیه  یور کامیل انططیاع و      امیا هنیوز   ،نيیرد میی کیردن شیکل  زندنی وا ی میرده بیا رربیانی   
  نگر ته و نياز به مرحله تد ين و مناسک مربور به آن داردنسست ًورت

 فینتد. 2-2-2

انید  نر تیه تد ين مردنان را در زییر خیا  بیا نیطر اییام و بیه میدد تعربیه  یرا          ها،انسان    
تیید ين و  ةشییماری آیییين در مییورد مییرده و شییيو کییه اییین امییر باعیی  پيییدایپ تعییداد بییی  

هییا ای کییه در نییوع تید ين نییزد ملییت فیه تییرین م اّمهییماسییت  رهیان پییر از مییرگ او شیده  
هیای  عطيیده بیه معیاد و نگیاهی بیود کیه آنیان بیه میرگ داشیتند  آییين            ،نطاشیت تأثير میی 

هییای مربییور بییه مردنییان و رگییونگی برخییورد بییا   تیید ين ارییوام باسییتان مراسییم و آیییين 
باورهییای اسییا يری  آمییدن پدیییدکییه هميشییه باعیی     اسییتاز رسییومی  ،شییخص مییرده 
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ی اسیا يری    ایین باورهیا  هسیتند تیوريهی بیرای ایین مراسیم      خیود اسیا يری کیه    ؛انید شده
عیید کییه همییراه بییا مراسییم  ب انیید،علییول مراسییم مربییور بییه مردنییان بییوده  در ابتییدا خییود م

 اند به عنوان علت آن مراسم و توريهی برای آنها محسوب شده ،ت یا تندمطبوايّ
دهیید کییه در ادوار میییرود نشییان رهنگییی هليییل ةسییی در حییوزشناهییای باسییتانپییاوهپ    

سیرردند کیه   زنیدنی بیه خیا  میی    میراه بیا اشیيا و وسیایل     تیاریخی، مردنیان را ه   ۀنطشت
اسییت، امّییا بییا  شییدهآبییاد مشییاهده  آبییاد و نهییم ان محطییورهییایی از آن در ربرسییت نمونییه

خاکسییراری و همدنییين عطاییید مربییور بییه دنيییای پییر از   ةپییطیرش دییین اسییالم، در شییيو 
مراسییم  ل درهییای اییین ترييییر و تحییوّ  ای ایعییاد شییده کییه نشییانه  ترييییرات عمییده  ،مییرگ

 رهنگییی  ةدر حییوزامییروزه رسیید کییه میییبییه نهییربنییابراین تیید ين امییروزی ورییود دارد   
نخسییت  :شییده اسییت هییای تشییرف ينیییآمییدن آرد باعیی  بورییود رود، دو رویکییهليییل

ای کییه بییه ًییورت ناخودآنییاه  و اسییطورهاسییالمی و دیگییری باورهییای عاميانییه  رویکییرد 
مشییخص نيسییت   اییین باورهییا بییا مییرگ و مراسییم تیید ين همییراه شییده اسییت کییه ریشییه   

ماننییید  رویکیییرد دوم  خوانیییدنت و نمیییازربلیییه نطاشیییتن ميّیییبیییهرویکیییرد اول ماننییید رو
نطارنیید و یییا در پایییان تیید ين بییا   ت را داخییل ربییر مییی ميّییآوردن کسییانی کییه درکفییپ

بییردن، کشییتن  ی را بییه در خانییه ریزنیید  متییو ّ ت میییخییا  را روی ميّیی  ،پشییت دسییت 
اشیییتن ، پیییر از میییرگ آب ریخیییتن روی ربیییور و کنآنوسیییفند رنییی  کیییرده بیییرای 

 ،یییابی آنهییاهییایی هسییتند کییه ریشییهامبییال اینهییا همگییی از آیییين و درخییت بییا ی سییرش 
د  رییه رویکییرد اسییالمی و  دهییو  رهنگییی اییین مردمییان را نشییان مییی  رهییانبينی اعتطییادی

در یییک عامییل بییا یکییدیگر اشییترا  دارنیید و آن مییرگ بییه مبابییه          ،ایرییه اسییطوره 
 ف است و تشرّ نوزایی
 رهنیی   سییازی اسییت کییه در  هییای آشیینایی از رملییه آیییين  ت،خوانییدن نمییاز ميّیی       

نيییرد  منییمون اییین نمییاز کییه  لییم  فییران و رحمییت  اسییالمی بییرای مییرده ًییورت مییی
ی امییر ردسییی)خدا( ت را بییه دنيییای ناشییناخته مردنییان و تعلّییورود ميّیی، بییرای مییرده اسییت

ی اسییت کیه از واربییات دییین  سییازی  بیه حیید مییادهت اییین نمیاز و آ کنید  اهميّیی تسیهيل مییی 
ت و مطبوايّیی ت، امییر تیید ين ازیعنییی در ًییورت نخوانییدن نمییاز ميّیی   ؛شییودمحسییوب مییی

ت و رمعییی بییرای ميّیی   لییم  فییران دسییته   شییود  مسییلما  مونییوعيت برخییوردار نمییی  
ت آن در نییزد شییيعيان، ریشییه در نگییرش انتطییاای بییه پدیییده مییرگ و ورود بییه دنيییایی اهميّیی

ربلیه   شیود  همیين  لیم مرفیرت و بیه سیمت      ر نمیی ميسّی  ارد کیه بیدون ایین نمیاز،    ردید د
عییدی محکییم و سییازی و آیییين نییطر اسییت کییه بییا روا  سخوانییدن، حییاکی از تطییدّ نمییاز

برنیید و در  ییول ت را بییه  ییرف نییور مییینيییرد  بعیید از نمییاز، ميّییشییده انعییام میییپطیر تییه
دارنیید و بییرای احهییاتی او را  یمییبییر نطارنیید و دوبییاره سییه بییار آن را زمییين مییی   ،مسییير
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راییی   نطارنیید تییا از  نییای نییور نترسیید  اییین شییيوه در ميییان یهودیییان نزدیییک نییور مییی
ریدمی ربیر رسیاندند، بایید هیر رهیار ریدم بیه          سیی ورتیی تیابوت را بیه    بوده، با این تفیاوت  

خواننیید کییه سالمشییان را بییه سییایر   حانییران در نییوش او مییی رهییار رییدم مکیی  کننیید،  
  میییرده هنیییوز بیییه  یییور (50و51: 5905حا یییام و زرنیییدمای،  )ر    ندمردنیییان برسیییا

ن بییه  دنيییای زنییدنان اسییت  سییه بییار   مرحلییه نییطر را  ییی نکییرده و هنییوز متعلّیی   ،کامییل
 دریعی بودن آشکارسازی است   تورر، همان ت

ت ن بییه آن کییه مرحلییه ردیییدی در زنییدنی ميّییسییازی  نییای ربییر و دنيییای متعلّییآشکار   
نيییرد تییا مییرده از اییین  نییای ردییید نترسیید و بییا آن  د  ًییورتباییید انیید  انیی اسییت،

و در حکییم آسییتانه دنيییای ردییید   تییرین تمبيییل، محسییوسخییو بگيییرد   نییا و مکییان ربییر 
بلکییه برخییی  ،دار، مکییان، یییک امییر همعیینر و یکسییان نيسییت بییرای انسییان دییین اسییت 
( و هییا از احییا  کيفییی بییا برخییی دیگییر تفییاوت دارنیید، ماننیید داسییتان موسییی)ع     مکییان

امییری متعییانر و یکسییان اسییت، همییان   ،سییرزمين  ییور  امّییا بییرای تعربییه عییادی، مکییان 
(  29تییا25: 5981اايییاده،   دهنیید)ر  تعریفییی کییه عاامییان هندسییه از مکییان اراشییه مییی    

رو تمییام ازاییین دنيییای ردییید را دارد؛  ۀحکییم آسییتان  ، نییای ربییر بییرای انسییان دینییدار   
نيییرد در رهییت  ام تیید ين ًییورت مییی اییین مکییان در هنگیی اعمییال و حرکییاتی کییه در  

خواهیید کییار تیید ين را انعییام دهیید، رهییت  تطییدیر  نییا و مکییان اسییت   ییردی کییه مییی 
ی را بییه آورد و متییو ّهییایپ را بيییرون مییی  ابییدی او، کفییپ  ۀی و خانییاحتییرام بییه متییو ّ  

 نطارند سمت ربله به  وری که ًورتپ روی خا  باشد، می
آن  نيییرد و شیاهد تییاریخی کیان ًییورت میی  ه بنییا بیه رداسییت ایین م  کفیپ درآوردن کی    

مت ربلییه آوردن حنییرت موسییی)ع( در  وادی  ییوی اسییت و بییه سیی  مییاررای کفییپ در
دادن رسیید بییه سییمت مرکییز عییاام اسییت،  کییردن و رهییت خوابانيییدن مییرده کییه نزدیییک

 ،ت و سییرنردانمناسییکی تطدیسییی و آیينییی اسییت کییه  ییرد مییرده را از یییک عییاام مشییتّ   
کنیید   نییای ربییر، دیگییر رهییان     مییی  ی رهيا ییت مشییخص وارد  نییایی میینهم و دارا 

ت، بییی نهییم و عییادی نيسییت، بلکییه  نییایی مطییدس و میینهم اسییت  اییین       بيگانییه، مشییتّ 
یعنییی  ؛واریی  بازسییازی کییار خییدایان در ابتییدای خلطییت اسییت  در اعمییال در  نییای ربییر، 

یعنییی نهییم دادن  ،ايییه خییدایانس، آن کییار اوّانسییان دینییدار بییا راشییل شییدن بییه مکییان مطییدّ 
 کند   نهم را تطليد و بازسازی میو بی ته امور مشتّب

در بعنییی از روسییتاهای منییا ن رير ییت و سییاردوشيه رسییم بییر اییین اسییت کییه بییه دو         
نطارنیید تییا زننیید یییا داخییل دسییت اومییی  نکرده(مییینییو )کییارانگشییت شسییت پییا، رفییل  

بییه  کییردن رو  مییرده رفییل، نمییادی از پایبنیید  بازمانییدنانپ را بییه دنيییای مییرگ نبییرد     
رنییان دارد کییه رو  پییر از مییرگ هییم   رشییه دنيییای مردنییان اسییت و در اییین بییاور     
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هییا توانیید بییه دنيییای زنییدنان برنییردد و بییا رییدرت رییادویی خییود بییر زنییدنی انسییان  مییی
 تأثير بگطارد 

شییدن بییا انییواع خزنییدنان و حشییرات و  روهدر ربییر و دنيییای زیییرین و و روبیی   ییرور تن    
ف و هییای دشییوار آیییين تشییرّ بيییری همییان تحمییل آزمییون  رشییتگان نکيییر و منکییر، بییه تع 

رهرمییانی  شییبهتبییدیل بییه  ،مییرده رازآمییوزی اسییت و سییاختاری حماسییی و رهرمانانییه دارد  
يییای مییاورا، اییین  شییدن بییا دنروهد کییه باییید بییرای رازآمییوزی و روبیی  شییوای میییاسییطوره

نعییام ت آنطییدر بییا درییت و حوًییله ا ردن ميّییبییه احیید سییر  بگییطارد مراحییل را پشییت سییر 
کییه معتطدنیید انییر تیید ين  رییون  بعیید از تیید ين هییيچ حرکتییی نکنیید پشییود کییه بییدنمییی

ت در ربییر تکییان بخییورد، مییبال  ًییورت وی برنییردد    نگيییرد و رسییم ميّیی دريیین ًییورت 
ناشییی از اعتطییاد بییه    ،شییود  اییین بییاور  بيمییاری و مییرگ یکییی از وابسییتگان مییی   باعیی  

هیییایی  راتیییر از تعربیییهآن پیییر از میییرگ اسیییت  رو  بیییه  ریییدرت رو  و رازآمیییوزی
ت ده کیه همیان ترييیر ونیعيّ    ي بييعیی رسی  کیرده و بیه ریدرتی  یو     پيیدا بشری دستتعربه 

شییود و نیی  عامییه یییک امییر ارتمییاعی محسییوب میییورییودی اسییت  عمییل تیید ين در  ره
ریزنیید و داخییل نییور مییی را بییا پشییت دسییتخییا   همیه ا ییراد بییه نوبییت، بییه سییهم خییود، 
مییرده نوشییزد شییویند و در واریی  بییا اییین کییار بییه   دستهایشییان را روی خییا  نییور مییی 

 ایم کندهای و برای هميشه از تو دلشدهکنند که از ما ردامی
 ها  پس از مرگ  پساگذرینيآ. 2-3
رهییان پییر از مییرگ، رهییان اروا  اسییت  رهییانی مییاورا  بيعی کییه اعمییال خییاد          

واییی  ،وا  رسییيدههییا، بییه رهییان ار اکنییون پییر از تحمییل سییختی  ،یخییود را دارد  متییو ّ
ن دارد و نییه کییامال  از دنيییای زنییدنان رییدا شییده    هنییوز نییه کامییل بییه دنيییای اروا  تعلّیی   

دهیید هییا و اعتطییاداتی دارنیید کییه نشییان مییی  ی بعیید از مییرگ، باوراسییت  وابسییتگان متییو ّ 
رگ پایییان  ییرد مییرده،  طیی  وارد یییک  رآینیید انتطییاای شییده و درحییال نییطر اسییت و میی   

شییم  یییا  ی، عیید از مراسییم تیید ين، در منییزل متییو ّ   ب مییاررای زنییدنی شییخص نيسییت    
نزدیکییان بییرای   اش تاریییک نمانیید  در شییم اول،  کننیید تییا خانییه  ررا ییی روشیین مییی  

کننید تیا در ربیر    خواننید و سیرر سیر ربیر او ررا یی روشین میی       ی نمیاز وحشیت میی   متو ّ
احسییاس تییرس و تنهییایی نداشییته باشیید  در ميییان عییوام رسییم بییر اییین اسییت کییه سییه روز    

گيیرد   ب ی بیه  نیای ردیید خیو    ا بیه نیوعی متیو ّ   رونید تی  سیر ربیر نمیی    پنعشنبه اول، اول و
خواننیید و در  ییی اییین سییه روز بییرای شییادی و  لییم مرفییرت او، در خانییه رییرآن مییی      

نوینیید  واره مییی« پُرسییه»کننیید، کییه بییه آن  و مراسییم عییزا برنییزار مییی  دهنییدخییرو مییی
وًییر رسییه، زنییان در  علییر پُرسییه، بازمانییده آشییين زرتشییت در رير ییت اسییت  درم   پُ

بییه معنییی «آبییادون»اییین رسییم در متییون رییدیم عبییری  خواننیید مییی «آبییادو»آوادویییا  مییرده
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خرابییییی و ویرانییییی و نییییامی شییییاعرانه بییییرای سییییرزمين مردنییییان بییییوده اسییییت       
 ( 201: 5988)معصومی،

بعید از نطشیت سیه روز بییا مصیااو بیا دوام نهيییر سیيمان و آریر ارییدام بیه سیاختن ربییر               
نیید  نکتییه رااییم تورییه در اییین مرحلییه اییین اسییت کییه در نطشییته تییا ربییل از         کنمییی

نطاشییتند  نمییی ،اسییتی بییر آن درو شییدهکییه مشخصییات متییو ّ را سییااگرد، سیین  ربییر  
 کننیید؛ رییون اعتطییادبرخییی تییا سییوم سیین  ربییر را نصییم نمییی امییروزه برخییی تییا رهلییم و

ه از دنيیای زنیدنان،   کیردن میرد  شیتن یعنیی پاییان تید ين و رطی  اميید      نطادارند که سین  
 دهند به همين دايل با تأخير و درن  این کار را انعام می

ات پاشییند و شییيرینی و حبوبیی  آب و نییالب روی ربییر مییی   ی،بسییتگان نزدیییک متییو ّ      
رسیید کییه در دوران تییاریخی  مییی  بییه نهییر نطارنییدنهيییر بییرن  و نخییود، روی ربییر مییی   

بییرای مردنییان داخییل نورهییا  ایی را هیی، خییوراکیهییا در اییین منططییههماننیید سییایر تمییدن
همیين   اسیت  آمیده ، بیه ًیورت امیروزی در   کیرده کیم شیکل آن تريير  نطاشیتند و کیم  می

بییودن رو  اسییت و وابسییتگان بییه ًییورت  بییودن و در حییال نییطرزنییده ةدهنییدانامییر نشیی
کننیید  حبوبییاتی کییه بییا ی سیین  ربییر ا انعییام اییین عمییل، رو  را یییاری میییناخودآنییاه بیی

ينیی و حتییی  شبخیپ و تز ای شیادی اسیت کیه رنبیه   شیده  آميیزی رنی  میو    نطارنید مع میی 
 داسوزانه دارد   

کییه از دیربییاز تییاکنون راییی   اسییتهییای ایرانيییان، آب پاشییيدن بییر ربرهییا یکییی از سیینت   
رشییید و باانیییدنی اسیییت  در  بیییوده، زییییرا آب عنصیییری مطیییدس و مههیییر پیییاکيزنی، 

مردنیان همزمیان بیا شیکفتن      بهیار،  ۀآسیتان داشیتند کیه در   میواره اعتطیاد  هیای ریدیم ه  زمان
اسییت کییه در تشیینگی روان مردنییان، خییاد ارییوامی بییوده ۀلئشییوند  مسییهییا تشیینه مییینییل

در   اانهییرین(انیید) نهيییر سییوریه،  لسییطين، مصییر و بییين معییرگ نرمییا و خشکسییاای بییوده 
، باعیی  خوشییبختی و خنییک شییدن آنهییا  نییا ن بییا پاشییيدن آب بییر خییا  مردنییان اییین م

نونییه کییه نياهییان سییر از خییا   شییدند  آنهییا عطيییده داشییتند همییان گییر میییدر عییاام دی
تشیینگی مییرده را  ،زننیید  آبدارنیید، مردنییان نيییز ماننیید تخییم و بییطر روانییه مییی   میییبییر
دادن نشییاند  هییدف از آب پاشییيدن مایعییات بییر خییا ، آرام کییردن مییرده، پایییان   مییی رو

ر ميییان مییردم عامییه رير ییت  د ( 538تییا530: 5912)اايییاده، اسییتبییه درد و رنیی  وی بییوده
 ریزندرهت شادی و تعدید حيات رو  درنطشته، روی ربورآب می

یییک درخییت بییا ی ربییر او    ،بییرای آنکییه نییام و یییاد مییرده همییواره مانییدنار باشیید          
 ییول عمییر دارد  ارییوام سییلت،  ۀکارنیید  درخییت در اسییا ير، رابطییه نزدیکییی بییا مسییئل مییی

کردنیید؛ رییون درختییان ی خییاای درختییان د یین میییهییاهییا و تنییهمردنییان خییود را در ریشییه
رسید کیه کاشیت درخیت در بیا ی ربیور       میی دانسیتند  بیه نهیر   زنیدنی انسیان میی    را ادامه
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شناسییی و رمییز باانییدنی و  نسییم ۀبییه نییوعی ادامییه حيییات و رییاودانگی مردنییان و نشییان  
 (  535: 5981رشد روان انسان است)زمردی،

د کییه کنییار نورهییا درخییت بکارنیید تییا رو     هییای دیییرین رسییم بییو  در رییين از زمییان   
در ميییان رییوم  بییه اییین ترتيییم رسیید را از تبییاه شییدن بییاز دارد     مردنییان را نيییرو دهیید و 

در ورودی هییر دهکییده یییک درخییت مطییدس     ،از بوميییان رییين رنییوبی و ربییی   ،ميییاشو
د و نییی شیییان در آن سیییکونت دار ايیییهاهیییاای معتطدنییید اروا  نياکیییان اوّ   ریییرار دارد و

بییا ی مطییدس اسییت کییه     ،نییاهی در کنییار دهکییده    ه حییاکم اسییت برسرنوشییت همیی 
 روا تییاده روی زمییين انباشییته    پوسییند  شییاخه شکسییته و  مییی خشییکند ودرختییانپ مییی 

 است وکسی حین نیدارد بیه آنهیا دسیت بزنید مگیر آنکیه از رو  درخیت اریازه بگيیرد و           
 ربرسییتان هميشییه مکییانی مطییدس   ،در ميییان ماراوهییای آ ریطییای رنییوبی    پيشییکپ دهیید 
سییت کییه ا اییین زیییرا تصییور بییر، شییود کییه در آن نباییید درختییی را رطیی  کییردپنداشییته مییی

 ( 518و511: 5982) ریزر،همه ريز در تصرف اروا  مردنان است آنعا
 و کننییدز نییام بییردن اسییم متو ییا خییودداری مییی  در باورهییای عاميانییه رير ییت معمییو   ا    

رسییم پرهيییز از   شییود تفاده میییاسیی« خییدابيامرز» ا لییم در ميییان سخنانشییان از عبییارت   
نفییتن نیییام مردنیییان از عهیید باسیییتان تیییا امیییروزه در ميییان بسیییياری از رباییییل متیییداول    

شیید و هرنییز نامشییان نییدرت از مردنییان ییاد مییی اسییت  در بییين بوميییان ویکتورییا، بییه بیوده 
« آن از دسییت ر تییه»:نفتنییدآمید، در ًییحبت از آنییان بیا ًییدای آهسییته میی   زبییان نمییی بیر 
ر ییت کییه ذکییر نییام آنهییا رو  مردنییان را     نمییان مییی  «يدییاره دیگییر نيسییت  آن ب» یییا 
 (  218و211: 5982) ریزر، انگيزدبرمی
  نییام ردییید بییر وی)خییدابيامرز(   ی و ا ییالکییردن از نییام بییردن اسییم متییو ّ  خییودداری   
 ی نيییز داشییته باشیید  یییک رسییم راییی  در ميییان ربایییل بییدوی اییین  ای تشییرّتوانیید رنبییهمییی

وزی، نییامی ردییید بییه  ییرد نوآمییوز  ف و رازآمییله پییر از مراسییم تشییرّاسییت کییه بال اًیی
ده، نیامی  دهند   یرد نوآمیوز کیه بیا ترييیر وریودی بیه مطیامی روحیانی دسیت پيیدا کیر            می

کییه نییام هرکسییی برابییر اسییت بییا ورییود وارعییی و      رراکنیید؛ ردییید نيییز دریا ییت مییی  
ن همیییين آییییين نيیییز از رملیییه مصیییادی «خیییدابيامرز(  »12: 5932روحیییانی وی) اايیییاده، 

رییون کییه مییرده، بییه دنيییایی ردییید و روحییانی راه یا تییه و متناسییم بییا     ،توانیید باشییدمییی
 نيرد تازه، نامی ردید به خود می ۀتب نای ردید و مر

در بعنییی از روسییتاهای رير ییت، ربییل از تحویییل سییال ردییید بییرای شییادی اروا ،          
 ؛کننید ان برنیزار میی  بیرای مردنی   ییا نَلیک)نوعی خیا  ررمیز رنی (      کیردن اکآشين دَ

نییه خورشییيد یییا  سییال بییا رنیی  ررمییز، شییکل شییبيه نردو  بییدین ًییورت کییه زنییی کهیین 
رسید بیه تعیداد هیر رربیانی، در هیر سیال بیر روی         بیه نهیر میی    کشید  ها میًليم روی ربر
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مطییداری نخییود، بییرن  و سییایرحبوبات روی ربییور     دهنییدين را انعییام مییی یییربییور اییین آ 
 کنند   حلوا برای آنها  لم مرفرت می ریزند و با خوردن مطداریمی
آشییين مییطکور بییه نییوعی   اسییت ين در بابییل و ایییران باسییتان راییی  بییوده یییمشییابه اییین آ   

هیین ( روی نییور یییا بییر  آشییده بییا اکسییيد ماايییدن نییل اُخییری ) نییل رس رنیی   یییادآور
 ؛هییا ( اسییتییپيرامییون مییرده، در  ییالت مرکییزی ایییران )پییيپ از آریییا  یاسییکلت و اشییيا

هیا را بیه  یور ا طیی     هپوسیتان آزتیک نيیز در برخیی مواری  رمعمی      ين در ميیان سیر   همدن
 نهادند  بر روی زانوان ارساد می ،کردهاند و با رن  ررمز رن دادهبرش می

ر رنیی  سییرخپ بییه خییون تشییبيه   خییری را بییه خییا  نمییان بییر اییین اسییت کییه نییل اُ      
انیید و ریخییتن آن بییر  وردهآنمییاد زنییدنی و نيییرو بییه شییمار مییی  آن را  انیید کییهکییردهمییی

نهادنیید بییه آنهییا رییوت و نيییرو  مردنییان مییی توانسییته هماننیید  ییطاهایی کییه در نییور مییی   
 ( 29: 5912وشی، بخشد ) ره

 
 گیر نتیجه .3
 نونیانون هیای  بسیته بیه ملیت    ،متفیاوت  هیای در شیکل  ،اعتطاد بیه رهیان پیر از میرگ        
ن همعیوار خیود نهيیر کهنیوو و     بیا منیا    ،رير یت  ۀهیای بیومی منططی   ينیی شیود  آ میدیده

 تۀ شیییرهییای ابتیییدایی و پي پدییییدة مییرگ در  رهنییی  دارد  اشیییتراکات زیییادی  رودبییار  
هیای  سیراری مردنیان بیا آییين    رود و مراسیم خیا   امروزی، رویدادی مهیم بیه شیمار میی    

ف و زایی و تشییرّنییوتصییویر  ،ای همییراه اسییت کییه در آنهییا بییه ًییورت نمییادین     ویییاه
هییای مییرتب  بییا مییرگ در  آیییين  کننییدمیی  نياکییان تبيییين مییی بییه ر را پيوسییتن مردنییان
 اانهرین، تحت تأثير دو رویکرد اسالمی و عاميانه ررار دارند  حوزه تمدنی بين

ت مییرگ اسییت  مییرگ دريطییا  پایییان ونییعيّ  ةنکتییه رااییم تورییه، نگییاه انتطییاای بییه پدییید  
طییدس س بییه دنيییای مشییود و نییوعی نییطر از نامطییدّ ورییودی دنيییوی  ییرد محسییوب مییی  

 ی و رنبیه تشیرّ   ،شیود میی هیای میرگ دییده   رو تمیامی مراحلیی کیه در آییين    ایین  است؛ از
شییوند کییه  آمییوزی یییا نییوزایی دارد  اییین مراحییل بییه رییدری رییدی محسییوب مییی      راز
نییدادن آن در نهییر مییردم اییین منططییه، تبعییاتی اسییفبار رییون مییرگ   اعتطییادی یییا انعییامبییی

اهیید داشییت  مراحییل حییين احتنییار،  سییل،   وابسییتگان یییا بيمییاری آنهییا را بییه همییراه خو  
، نحییوه دبودهییای یییاهییای بعیید ازمییرگ ماننیید مراسییم  ت، شییيوه تیید ين و آیییين نمییاز ميّیی

ف، از مراحلییی محسییوب  ، همگییی در تطبيیین بییا آیییين تشییرّ   آوردن اییین مراسییم رییابییه
سییازد تییا مییرده بتوانیید اییین د کییه  ییرد مییرده را بییا د نيییای بعیید از مییرگ آشیینا مییی شییومییی

 س دنيای اروا  و مردنان شود ودی را ربول کند و وارد نهم و تطدّتريير ور
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 امهنکتاب
 هاالف. کتاب

 قرآن کريم. 1
رییا    مییانی ًییااحی عالمییه ۀتررمیی  فآئااین هااا و نمادهااا  تشاارّ (5932)  اايییاده، ميررییا  2

 تهران: انتشارات نيلو ر    اول

تهییران:   رییا  اول  رییالل سییتاری ۀرمییتر  رساااله در تاااريی اديااان (، 5912)  یییییییییییییییی 9
 سروش 

تهییران:   رییا  دوم  نصییراز زنگییویی  ۀتررمیی  سس و نامقاادّمقاادّ(، 5981)  یییییییییییییییی 2
 سروش 

رییا     5و  ساادردن ماارده و سااوگوار  آن خااا آيااین بااه (5922) علییی ،بلوکباشییی 1
 : پيام نوین تهران  اول
  نشر ثاا : تهران  را  اول  و در شاهنامهتوتم و تاب(، 5935) ل پناهی،  ا مهتوسّ 0
 نیدفت هبا  یهاگا ن  (5985) ینيرسی ه دیيعا سی درنی محم و دمز، احيرخيام یدایر 1

  رانای یلم وزهم ،رايمس: رانهت  را  اول .انتاسب راندر اي یوتابت
  رییا  اول  5رلیید  ورو در ايااران باسااتان آمااوزو و پاار   (5911)  عليرنییا ،حکمییت 8

  ریزی علمی و آموزشیسه تحطيطات و برنامهسّ م:تهران
  انتشارات زوارتهران:   را  دوم  یربررسی اديان و اساط (5981  )دی، حميرازمرّ 3
 التدر ف نر آها صا در ع انردگا م نیتادف  یگگاون چ  (5913)  دهيعس ،ندیاارفش 51

 .دزه:رانهت  را  اول .راناي ز رکم
  رانانتشارات دانشگاه تهتهران:   را  ششم  ايرانويچ  (5912)  وشی، بهرام ره 55
ۀ تررمیی (.پژوهشاای در جااادو و دياان   )زرياان ةشاااخ  (2598)  رییوروريمییز ، ریییزر 52

  آناه:هرانت  را  دوم  کادم  يروزمند
ریا     (یاسا نشا رگر مبا  درآماد   )و مارگ  انسا نا  (5980) نيسحالم  ،دیمتعم 95

  رانهت:زرکر مشناول، 
هااا   ینياا دايرةالمعااارف فرهنااا اساااطیر و آ     (5988)  معصییومی،  المرنییا   52

  انتشارات سوره مهرتهران:   باستانی جهان
آراماااااش رور و مراسااااام (5905)نیییییدمایرحزريیییییا زو  موشیییییه بییییین حا یییییام 15

  انتشارات بنی توراهتهران:  اول را  سوگوار 
 مقاله ب. 
مفهااوق قربااانی در دياادگاه سااه تاان از    »(  5983  رییوردی، مينییا و  ا مییه بهییادری )   1

ماایالد ) هرباارت اسدنساارر ادوارد تااايلورر جیمااز جااور    22و  11هااا  محقّقااان سااده
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و تابسییتان  نامییه تخصییص پاوهشیینامه ادیییان، سییال رهییارم  شییماره هفییتم  بهییار  نيمسییال « فرياازر(
  510تا598ًص 




