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 مهمقد
بسیاریازگیریشکلاهمیتاساسيدردارایمرتبطبامرگهایاجتماعيوفرهنگيرفتار

مربوطبهمرگهموارهبهصورتهایموقعیت.اندآنبودهشناسيازآغازانسانرويکردهای

شناسيهرگزقادربهبررسياند.انسانشناسيحیاتاجتماعيارتباطداشتهنزديکيباانسان

،1مگراينکهبهواقعیتذاتيمرگآنهابپردازد)متکافوهانتینگتوننیستهاانجدیانس

گیرتز)1331:9 ارزشمعتقداست؛(1366(. هایاجتماعيرامرگومناسکآننهتنها

اينارزشمنعکسمي شکلدادنبه نیروييمهمدر بلکه بدينترتیب،کنند، هستند. ها

تتداوم رسوم و مرگ بر انسانتمرکز در دفین ازدهندهتشکیلشناسي مهمي بخش

 است.شناسيدربارهوجودانسانيهایاصليانساننظريه
هدفباشناسينسانيوجودداردوانساناستکهدرتماميجوامعاایمرگ،پديده

مرگبهاينپديدههایانسانيدرمواجههباگروهموجودمیانهایتفاوتبررویپژوهش

درجهان2دهندکهتنوعوسیعيازمناسکمرگنشانمينگاریمردمهایداده.زدپردامي

بنگريدبه)درموردمناسکمرگدرايرانوجوددارد وباستان1988بلوکباشي، شناسي؛

هایدهدکهفرهنگنشانميتعدداشکالمراسماين.(1987قدياني،بنگريدبهقبورايراني

گوناگونيهایبهشیوه،هایمتفاوتيازپديدهمرگدارندوتلقيمختلفتصورات،ادراکات

هایمفهوميخاصيرادرارتباطبامرگنظاموکنندميدرجهاناجتماعيتجربهمرگرا

مي وجود مناسکمرگبآورندبه از يکي تا هستیم آن دنبال به مقاله اين در ما . نامه

منطقه“امانت”مناسک در ازشکُشکسرایرا شرقي آذربايجان استان در مرند هرستان

بتوانیمکنیمتحلیلنگارانهمردمديدگاهي بندیفهومفرهنگيرادردرکومهایتفاوتتا

بوميازمرگنشاندهیم.

اجتماعي، سازمان بررسي برای خوبي زمینه مرگ، با مرتبط رفتارهای و باورها

فرهنگيارزش جهانهای مو فراهم جامعه وآورد.يبیني مرگ پديده بررسي واقع، در

نظام و ميهایفرهنگيساختارها نشان خاص، يکجامعه آندر يکمرتبطبا که دهد

وسیع جهان در را مرگ چگونه اجتماعيجامعه ـتر خود ميفرهنگي ومعنا کند

دهد.دهيخاصيدرارتباطباآنراشکلميسازمان



 مرگ و گذار
فرابیش مدخل ارتباطمنادر مثابه به سک مناسکآيینالمعارفدايرهدر ديني، وهای
استکهتوسطفردياگروهيمنظمهاینظاميازفعالیتمنسک”گويدکهميهاجشنواره

(.مناسکممکناستگفتاری2110:961) “شودکارکردهايياجراميتحققجهتازافراد

                                                 
1 Metcalf & Huntington 
2 death rituals 
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قبیانواژگانيکهمعموالًاسکگفتاریازطريياغیرگفتاریياترکیبيازايندوباشند.من

ميرندهیدربرگ اجرا برایمشارکتمعانيمتنيغنيهستند که قابلفهمشوند کنندگان

واسطههبهاپندارههاوترهستندوازطريقبیانانديشهمناسکغیرگفتاریپیچیدهاست.

مکان از استفاده بدني، حرکات ميغیرهو نقشدرک.شونداجرا آنها در که مناسکي

فضايي بدني، نقشاجراهای و کمتر کالمي فهماجراهای به نیاز است، بیشتر مکاني و

فرهنگيشیوهاجرادارد.

آ ینيمناسکو مناسکو کارکرد قدسيدارند؛ امر ارتباطمستقیميبا هاآيینها

روندکهارتباطميکارکردیمقدساست،بهاينمعناکهبرایاجرایاعمالمهميبهکار

بهنمايشمي اينارتباطدرقالببعددينيمیاننیروهایطبیعيوفراطبیعيرا گذارند.

شود.يادمي1هایدينيآيینعموماًازمناسکوبنابراينشود،هاشناختهميزندگيانسان

يکياز1361)2آرنولدوانجنپ باداندکهبزرگمناسکميهایگروه(تدفینرا

مشخصميانتقال وضعیتديگر يکوضعیتبه تماميهايياز استکه معتقد او گردد.

ترتیبزماني به بخشيدارندکه سه ساختار مناسکگذار از: مرحلهـ1عبارتهستند

“پیشاگذار”
مي9 يادوره“گذار”دورهـ2.شودکهفرددرآنازموقعیتقبليخودجدا

“ایآستانه”
لتقبليخارجشدهوليهنوزبهموقعیتجديدواردنشدهاستکهفردازحا0

“پساگذار”.مرحله9و
واستکهدرآنفردبهموقعیتياوضعیتثانویخودواردشده9

مي پذيرفته آن )در بهشود بنگريد 2116موريس، جبپ181: وان در(. که بود آن بر

کند.رحلهگذارنقشغالبيبازیميمناسکمرگ،م

گذاریوانجنپرابادقتبررسيکرد.اوبابهشیوهدرخشانيمرحله6کتورترنروي

گاهي گذار آنمرحله در وانجنپکه مفهوم بر مناسکمستقلميتکیه ساير ،شوداز

 نهاينونه”ديدگاهجديدیدرخصوصوضعیتگذارارائهکردکهافراددرآنوضعیت،

زامبیا،7عهعمیقخودبرمناسکبحراندرمیانندمبوهایهستند.ترنر،برمبنایمطال“آن

هایعمیقوکننده،شرمگینومنبعهمراهيایياگذاریرامبهم،منقلباينمرحلهآستانه

“وارهجماعت”داندوآنراموثرمي
شناختينامد.آثارترنرجريانيرادرمطالعاتانسانمي8

وهرانددهدکهازتأکیدبرکارکرددورشدهنمينشا1371و1361هایمناسکدردهه

متمرکز معنا بر بیشتر چه تفسیریانسانهستند. اينجريانريشه3شناسينمادينو از

تيمناسکمرگگذاشت.اينانديشمنداناساساًبهدنبالسشناگرفتوتأثیرژرفيبرانسان

                                                 
1 religious rites 
2 Arnold van Gennep 
3 preliminal 
4 liminal 
5 postliminal 
6 Victor Turner 
7 Ndembu 
8 communitas 
9 symbolic and interpretative anthropology 
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جامعهم بومياز مناسکازطريقتفسیر و ترنرمناسکرافهمنمادها وردمطالعهبودند.

کوچک نمادها کرد؛ تعريف نمادها مناسکتجمع واحد هستندترين هایمايهدرونکه

درخوددارند.ایازرفتارمناسکيراويژه

 

 شناسی مرگانسان
گروه از انسانبسیاری علمي دانشگاههای در شناسي دروسي جهان مختلف ارائههای را

کنندمي ازمرگکه انسانرا ديدگاه ميشناختي قرار مطالعه بررسي ماننددهندمورد ،

بريتانیا1شناسيمرگانسان آغازوپايانانساندرس؛دردانشگاهادينبورگ، شناسيمرگ:
برکليامريکا2چیزها کالیفرنیا، دانشگاه مردنانسانودرس؛در کالج9شناسيمرگو در

شناسانانسانهایربهکنیمتابهطورمختصربهتجاتالشميالستر،مینسوتایامريکا.ممک

درخصوصپديدهمرگبپردازيمتاآنهارانظریهایپردازیومفهومپژوهشهایدرمیدان

بهکشکسرایبخشدرقسمتتحلیلمناسکمرگکنندهوالهامهمچونابزارهایحساس

شناسانيهایانسانکنیموسپسبهانديشهيهاآغازمکالسیکهاینظريهکاربريم.ابتدااز

کنند.شناسيمرگکارميخواهیمپرداختکهبهطورتخصصيدرشاخهانسان

به رویعالقه پژوهشبر شناختو و انسانهایکنشباورها مرگدر -مرتبطبا

.اولینبررسيگرددقرننوزدهمبرمي0فرهنگي،بهتطورگرايانفرهنگيـشناسياجتماعي

صورتگرفت.اودرخصوص1893درسال9نفشناختيازمناسکمرگتوسطباخوانسان

 در زنانگي و باروری با مرتبط باستانآيیننمادهای رم و يونان تدفین مطالعههای به

پرداخت 2110)درانسارت، 6شناسييعنيادواردتايلرانسانگذارانبنیاندوتناز(.118:

(توجهخودرابهباورهایمرتبطبامرگوزيستپسازآن1329)7(وجیمزفريزر1367)

کرده انسمتمرکز اولیه تأمل که معتقدند آنها موقعیتاند. و مرگ خصوص در هایان

بودهاستوباوربهزيستپسازمرگ،8گونههمچونخوابورويا،منشأمفهومروحمرگ

(.2116:710چن،بنگريدمنشأتماميادياناست)

مرگنقشمهميدرانسانموضوع دررفتارهایمرتبطبا شناسيدينداشتهاست.

مندبهبررسيدين،نگاهخودراازمنشأهاوتطوربهمطالعههشناسانعالققرنبیستم،انسان

(درمطالعه1392)3براون-کارکردهایاساسيديندرجامعهانسانيتغییردادند.رادکلیف

                                                 
1 Anthropology of Death 
2 Anthropology of Death: The Beginning and End of Things 
3 Anthropology of Death and Dying 
4 cultural evolutionists 
5 J. J. Bachofen 
6 Edward Burnett Tylor 
7 James George Frazer 
8 soul 
9 Radcliffe-Brown 
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نوشتکهمرگيکشخص،1نشینانآندامانابورسومتدفینجزيرهخوددرخصوصآد

آورد.دراثرمرگ،حیاتعادیاجتماعيتخريبيجزئيدرپیوستگياجتماعيبهوجودمي

گردد.پسازمرگ،جامعهمجبوراستتاخودراوتعادلاجتماعيآشفتهميريزدميبههم

 سازماندهي نو اکنداز جديدی شرايط به برسدو تعادل ديگرز توسط ديدگاه اين .

مالینوفسکيانسان برونیسالو مالینوفسکي)2شناسبريتانیا، بیانگرديد. نشان1322نیز )

مرگ،نیروهایپساز دادکهمرگدرجامعهچیزیبیشازحذفيکعضواست.مراسم

وحشت ترس، مرکزِ از خنثيگريز را تضعیفروحیه همبستگيشکسکندميو شدهتهو

گرداند.گروهرابازمي

هرتز روزالدو9روبر رناتو لورينگدانفورث0، سرمتاکیس9، ناديا انسان6و شناسانياز

کرده رویمرگکار متمرکزیبر طور به که )هستند هرتز روبر از1361اند. متأثر که )

“تدفینثانويه”(وشاگرداوست،درمطالعهخوداز1367دورکیم)
ی)بهويژهدراندونز7

شود؛و(نشاندادکهتداوموبقایجامعه،بامرگيکيازاعضایآنتهديدمي8جزيرهبورنو

شکآنآشفتهشده جامعهکهبا بايدبهتدريجتعادلخودرااستدرمرگيکعضو، ،

عز طولدوره طريقاجرایمناسکمرگدر فقطاز مرگاستکهبازيابد. اداریپساز

مي فرايندتوجامعه مرگ، مناسک هرتز، برای بازيابد. مرگ بر را خود غلبه و صلح اند

دگرگونيطوالنياستکهازمراحلمتفاوتتشکیلشدهاست.

رويکرديکاندونزیوپولینزیبرایاتخاذدرموردنگاریمردمهایدادهروبرهرتزاز

هاييکهمابینها،آمادگيوشتهاوگاستخوانمربوطهبههایاستفادهکرد.اونگرشمتفاوت

تشییعجنازه”شناختيبهپسازمرگوتشییعجنازه)کهدرادبیاتانسان3تدفینموقتي

شوددهد،سفرِروحومناسکيکهتوسطعزادارانبرگزارميمعروفاست(رخمي“مضاعف

تواليتدفین بررسيکرد. یدهدتاسازگارهایاولیهوثانويهبهگروهاجتماعياجازهميرا

يابند درحاليمجدد مي، مرده فرد جامعه به مرده روح راکه پیوستن اين هرتز پیوندد.

“زآموزیمر”همچونيک
.گیرددرنظرمي11

شناسيمرگتأکیددارد:روزالدوبرسهاصلدرانسان

 شموليمثلمرگوجوددارند؛جهانزيستيهایتجربهـ1

                                                 
1 Andaman Islanders 
2 Bronislaw Malinowski 
3 Robert Hertz 
4 Renato Rosaldo 
5 Loring Danforth 
6 Nadia Seremetakis 
7 second burial 
8 Borneo 
9 provisional burial 
10 initiation 
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عامالنـ2 و ايتماميجوامع مجبورند نیروهاینتجربهاجتماعي عنوان به را ها

 وقابلاجتنابوتأثیرگذارمیانجیگریکنندغیر

کنند،گریميبخشندوواسطهميعملکردهایفرهنگيکهاينتجاربراعینیتـ9

.اينهستندفردیقابلتقلیلهایشناسيوهیجانازلحاظتحلیليبهابعادپیشینيزيست

سطحيمناسکمرگبه“ابتذال”رابهلحاظمعناشناختيازنگارمردمگرايدتحلیلتقلیلب

 .(131ـ1380:132)ببردسویتمرکزبرتجربهفردی

عزاداریوخروش تلفیقفرايندمناسکيجمعيبا از بهدنبالآناستکه روزالدو

امرمراسمي،بهسادگيفردیاجتنابورزد.بااينوجود،ویباجداکردنعزاداریفردیاز

فرهنگيشکلدهد.عالوهبراين،اوتقابلدورکیميبینامرفردیوامرجمعيرانشانمي

پردازیدهد.ویبانظريهشماریبانیروهایعاطفيقرارميرادررابطهثانويهاستعاریوگاه

/طبیعتراباگي،تقابلکالسیکبینفرهنگعاطفيسوژـزيستيفرهنگيوـتعینپیش

کند.تقابلفرهنگ/هیجاناتجايگزينمي

( 1382دانفورث ) است، اجتماعيمعتقد آستانگي يکوضعیت مرگدر ـتجربه

 ميفرهنگي لرخ طور به متأثر افراد آن در که جداحظهدهد جمعي ساختارهای از ای

شمول،گراييجهانسانشناسيفلسفي،يعنيانانسانبارويکردشوند.روزالدوودانفورث،مي

کنند.ميرامعناتجربهمرگ

عنصريکبهعنوانهرفرهنگمتمايزی(درمقابلمرگرادر1367نظريهدورکیم)

در ميمعین قرار بزرگ اجتماعي چیزیسازمان به تبديل مرگ ديدگاه، اين در دهد.

سخنگفتندربارهنهمايعنيسخنگفتندربارهمرگ؛شودفیگوراتیو،بخشيازبیان،مي

بیني،ماهیتواقعيجامعهوروابطاجتماعياست.جهان

1331سرمتاکیس) :19 در نیز مانيدرونينگاریمردم( بررسيمرگدر از 1خود

منظورویبرآناستبهاينخواهدتاادراکمرگراازجانبعامالناجتماعيبفهمد.مي

بررسيمرگازطريقچشمانزنانهاست.درواقع2کهبررسيمرگدرجامعهمانیات

( آريس نظريه به بايد نهايت ناهم1381در خصوص در و( مرگ مناسک زماني

روش مسائل که کنیم اشاره اجتماعي مينهادهای پديد را مهمي مدلشناختي آورد.

اجتناهم دگرگوني فرايندهای از را مرگ مناسک نميزماني، جدا اجازهماعي بلکه کند.

اعيببیند،فضاييکهایازمنازعهاجتمدهدتامحقق،مناسکمرگرابهعنوانعرصهمي

معناگذاری و رمزها آن يکديگرهایدر رقیببا نامتجانسو اجتماعي عاليق فرهنگيو

 ميکنندميبرخورد درگیر اجتماعيحرکتو سوینظم مرگبه تحلیلآريساز شوند.

امکانديدنودرکجامعهبسیارمهمازبخشيگبهعنوانکندنهبالعکس.نهادهایمرمي

کنند.فراهمميجامعهرا

                                                 
1 Inner Mani 
2 Maniat 
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هایاخیردههدرشناختيحوزهمرگبايستيبهسهاثرمهمبرایتکمیلآثارانسان

مقال مجموعه کنیم. اشاره هایهنیز زندگيکتاب مجدد زايش و به1382)1مرگ )

شناختي،تمقالهاستکهدرآنرويکردهایجامعهمشتملبرهف9وپری2وکويراستاریبل

روان و مناسکمرگبهکنمادين نوزاييدر باروریو اهمیتنمادهای برایتوضیح اوانه

کتابيکديگرپیوندمي انسانتجلیليابند. اثر1331)0شناسيمناسکتدفینهایمرگ: )

مردم مبنای بر که متکاف و انگاریهانتینگتون مولفان براوانهای و ماداگاسکار بارای ز

 رابطهبیننمادهایمرگوجنسیتوبازتولدبهتفسیربورنویمرکزینوشتهشدهاست،

پردازدمي . از توسطآنتونیوسرابنهایبهترينکتابيکي کنون تا شده9راهنما منتشر

نمتونيتريگیرندهمهمدربر(2110)6فرهنگي-بینخوانشوتدفین:مرگ،عزاداریاست،

پنجفصلسازمانهادر.ايننوشتهاندنوشتهشناسيمرگهایبرجستهانساناستکهچهره

مفهوميافته اندوهوعزاداری،مناسکسازیاند: مرگغیرمعمول، هایمرگ،مرگومردن،

تدفین،يادآوریوبازسازی.



 پژوهش روش
انسان پژوهشي منطق و استراتژی پژوهشاز اين در شنما يعني بهره7نگاریمردماسي

جسته 2111ايم)مورچیسون، از0: اقدم علیزاده محمدباقر میدانياينمقاله، پژوهشگر .)

 استاستکشکسرایبومیانمنطقه گذرانده آنجا در را حیاتاجتماعيخود بنابراين؛و

مناسکتدفینبود بدارایتجربهعمیقفردیاز عینحال، در نهدفنگارشيکمتا.

مشارکتيدرانجاممناسکدفنوهمستقیمومشاهدهمشاهداقدامبهعلمي،بهطورمنظم

کردهاست.کفنوفرايندهایمختلفآن

حدودتدفینامانتيشناختياساسيدراينپژوهشآناستکهمناسکروشمسئله

هاستتا(ازبینرفتهاست؛لذاپژوهشگرمیداني،تالشکرد1972دودههپیش)درسال

از.داشتهباشدگفتگوهایمختلفيسک،انجاماينمنفعالدراغلبرساناطالع11باحدود

اينپژوهشگريادآوریوموردبازخوانيقرارگیرد.طرفديگر،تالششدهاستتاخاطرات

:1333قولمريلیناستراترن)يابهنگاریمردمتوانگفتکهلحظهبندیميدريکجمع

اکنونو؛هاپیشرخدادهاستدرپژوهشگرمیدانياينمقالهسال،“وریغوطه”ه(لحظ1

هایخامحاصلازشناختيبررویدادهانسانتحلیليدراينمقالهبهدنبالآنهستیمتا

بندی.هاانجامدهیم:يعنيمفهوممجموعمشاهداتومصاحبه

                                                 
1 Death and the Regeneration of Life 
2 Maurice Bloch 
3 Jonathan Parry 
4 Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual 
5 Antonius Robben 
6 Death, mourning, and burial: a cross-cultural reader 
7 ethnography 
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جامعه مورد مطالعه
درشمالغربايراناستکهدربخششرقيآذربايجانيکيازشهرهایاستانکشکسرای

اينشهربنابربرآوردمرکزآمارايراندر.جمعیتواقعشدهاستمرندمرکزیشهرستان

1989سال با 7131برابر استنفر بوده ایمتصلبهجلگهيکناحیهجلگهکشکسرای.

به1971سالدرکشکسرای.استکیلومتر18حدودمرندوفاصلهآنازشهراستمرند

هالياين.کشاورزیيکيازمنابعدرآمدیااستشهرتبديلشدهوقبلازآنروستابوده

دهد.درجنوبغربشهرستانمرندرانشانميکشکسرایتصويرزيرموقعیت.استمنطقه
 

:شهرکشکسرایآذربايجانشرقي1نقشه  

 
 منبع:سايتاستانداریآذربايجانشرقي

 

 ناسک تدفین در کشکسرایم
تنوعباالييوجوداستکهدرهمهمناطقايرانازجملهمناسکيکفنودفنمناسک با

تفاوتمعنادارینسبتبهمناطقديگر؛ولينحوهاجرایآندربرخيازمناطقاستداشته

برایاولیناقدامدر،کندفوتمييکعضوخانوادهبعدازاينکهکشکسرایدرمنطقه.است

برایایویچهخواستهدريابندکهتاروندميمتوفينامهسراغوصیتانجاممناسکتدفین،

معموالً.خودداشتهاستچگونگيدفن مشخص،حیاتزمانافراددر روشدفنخودرا
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کنندهراجويانويسنظرفردوصیتنامه،يکيازنکاتيکهوصیتسوادبرایافرادبيد.کننمي

دفناستشدهمي وصیتچگونگي که هم صورتي در است. درنامهبوده يا نباشد ای

بهويژهفرزندپسرارشدمتوفيمهمفرزندان،نظردهباشدنامهاينمسئلهنوشتهنشوصیت

شود.مشخصميفردمتوفيچگونگيدفنویوبانظراست

مشخصشدن از تدفینبعد ميروش آماده غسل برای را مرده چونوندردک،

مراسمغسلوکفندرخانهخودمتوفيصورت،شتوجودندانطقهایدراينمخانهغسال

غسل،ایباشدغساليکهکارشغسلکردنمتوفیانبهشکلحرفهنبودبهدلیل.رفتگمي

برعهدهکاراغلباينکهشدانجامميهامتوفيتوسطيکيازوابستگان،آشنايانياهمسايه

گرفتواگريکيازدخترانشاينکاررابرعهدهميبود،اگرمتوفيزن؛بودمتوفيفرزندان

دراينایفردباتجربهراانجامدهد.البتهغسلخواستندکهمردبودازفرزندانذکورشمي

درحینغسلدادنراهنماييمي را کردن،ازاتمامکارغسلوکفنپسکرد.زمینهآنها

با را متوفي ذکرفرد و مي“االاهللالاله”صلوات حمل گورستان در.کردندبه میت نماز

کردند.مي،دفننیدفتنوعمتوفيرابهيکيازدووشدميخواندهگورستان



 می/ قبر موقتیيقبر دا

تدفینمناسکتوسطشهرداریمنطقهازبینرفتو1972سالدرگورستانکشکسرای

قبرهایمعموليو”:قبروجودداشتنوعدو.درتدفینامانتيديگربرگزارنشدنیزامانتي

“دايمي موقتي”و و امانتي “قبرهای قبرهای. آنهامعموليويژگي بودن دايمي ست.ا،

مانند.ايننوع،قبربهطوردايمدرآنباقيميشونددفنميکهدرقبرهایدايميمردگاني

.مردهدفنشدهگیرندجایميرمکانحفرشدهدآيدومردگانباکندنزمینبهوجودمي

سطحزمینفاصلهچندانيندارد.از

ابودنآنهاموقتي،امانتيرهایقبويژگي درقبرشده،مردهدفنبعدازمدتيست؛

ميامانتي منتقل ديگری جای شودبه به. جسد انتقال کشکسرای منطقه شهرهایدر

.گرفتهاستصورتميشهرقمدراکثرمواردژهمشهد،نجفاالشرفوبهويمانندمقدسي

دکهبهاندازهيکمترازسطحندشهاييساختهمياقکتبهشکلاقبرهایامانتيمعموالً

81الي71تقريبيعرضهب،يطیلتمکعبمس،قبرهاشکلکلياينند.شتزمینارتفاعدا

 طول و استمتر2سانتیمتر بوده قبور. اين با را گل و سقفخشت چوبهاآنو از

گرفتند.گلميودهانهآنراباخشتوساختندمي

دادندکهبههنگامبارشبرفوبارانآبقرارمياينقبرهایامانتيرویناودانيبر

آنروی براسترسمبودهچنینهمجمعنشود. کاهوگلبدهندوقبورکهساالنهيکبار

هایخانهبعدازاينکهبامکشکسرااهاليلزمستان.درفصکننداخرتمامياطرافقبرراسو

پاروميخود سقفقبورورفتندميبهسراغقبرهایعزيزانشان،کردندرا -پارومينیزرا

کردند. اين به منطقه ساالنهدستکشیدن”افراد به“های رسیدگي درزهایمنافذو و
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باداحتمالي برفو و آبباران ميحساسیتخاصي،ناشياز و درداشتند که ترسیدند

معرضشماتتوحرفصورتکم گیرند.وحديثتوجهيدر قبرهایهایاهلمحلقرار

رديفيبهشکلبهطوروندشددرکنارهمديگروچسبیدهبههمساختهميامانتيمعموالً

ميکوچه چنینتدفینند.فتگرایقرار دايميبرخالفروشقب،هاييدر معموليو کهور

گذارند.مياقکتبررویسطحزمیندراقراردهند،زمیندرزيرمردهرا

روز همان در غريبان شام و عزاداری ميمراسم معموالًانجام گرفت. روزمراسم

محلهپنجتدفین، مسجد برایمرداندر چهلم و متوفي،شنبه سوم تا زنانه ،وليمراسم

شباولخانوادهمتوفيدرشدهاست.همچنینيشنبهوچهلمدرخانهمتوفيبرگزارمپنج

برایخواندننمازوحشتبینعدهمبلغيمرگ ایپخشميرا برایمتوفينمازکنندتا

.وحشتخواندهشود

 

 یتدفین سافرتم

 0الي9از)چندسالبعداز هايشوگوشتپوسیدمردهجسدکه(سال19الي11تا

قبرريخت، استخواننبش و را ها خاک از کردنمعموالً.کردندميجدا جدا برای

جنازه،گذشتزمانصورتيکهبراثردر،هایکوچکازجملهبندانگشتانياپاهااستخوان

فرايند،.دراينرفتگصورتميغربالوالککردنفرايند،بودکامليمتالشيشدهطورهب

 دقت نهايتکهشدميزيادی باشد.در نمانده بهاستخواني پوست که هم مواردی در

کامالً و چسبیده نشدهاستخوان بودمتالشي آن، کردن جدا استفادهاز،برای گرم آب

ردندکمي استخوانسپس،. درپنبههرکداماز را درداخلپارچهسفیدوهاييپیچیدهها

.شودتشییعميموردنظربهشهرمقدسهاگذارند.نهايتاًاينپارچهمي)کفن(

يکدرمدايبهقبرزمانانتقالماندتاقبرهایامانتيميطولزمانيکهمتوفيدر

 بستگيداشت.جملهوضعیتاقتصادیخانوادهبهعواملمختلفيازشهرمقدسبرسد، ها

اينانتقالانجام،سال9بعدازگذشتتقريبامعموالً،برایافرادیکهتواناقتصادیداشتند

نميبرایمدتفقیر،هایوادهوليخان،گرفتمي بهقبرهایابدیعزيزانشانتوانستندها را

بودهاست.ههمرانسبتاًزيادیهایچراکهجابجاييمردهباهزينه؛کنندمنتقل

،شدانجامميتدفینموقتيدرزمانقبالًوخیرات،مراسممربوطبهمسجداگرچه

هایمردهرايکشبانهروزياتافردایآنخواناستجايينیزهوجابانتقالوليدرمرحله

نشستندميفقطنزديکانخانوادهدورسفرهاحساندراينروز،داشتند.نگهميروزدرخانه

خانهکهمعموالًصاحب.کردندميوآمدرفتوآشنايانوفامیلهمبرایذکرفاتحهبهمنزل

خرماازآنهاپذيراييباچایو،شدمتوفيبودفرزندپسراردربیشترمواقعازاوالدذکورو

متوفيکردمي خانواده يکمیني. آنبوسدربستميفردایآنروز نزديکانبا گرفتندو

اتومبیلهایبردند.چونهزينهاغلببهقممييامتوفيرابرایدفنبهمشهدو،بوسمیني

از بیش مواقعي اقتصادیدر بودتوان خانو،افراد همچند خانواده( سه يا )دو زماناده
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نبشميمرده را خود بهای و کردند ه را يکماشین شراکتي ميطور باوکردنداجاره

انجاممياينديگرهم را دغدغهدادند.کار همینکشکسرااهاليهایمهمزندگييکياز

مانزيادیبهمدتزانتقالکردنداگرچونفکرمي؛بوداعضایمردهخانوادهعملجابجايي

از،طولبینجامد شانگیرندکهاوالدخوبيبرایوالدينميطرفاهاليموردمذمتقرار

اند.نبوده

هایمذهبيبهويژهامامانشخصیتبهزياداهاليکشکسرایبهخاطراعتقادبسیار

دفنمردمذهبتشیع جزگان، شهرهایمقدسرا اماکنو خوداجتماعيافتخاراتودر

درآنهاترينآرزووخواستهقلبياصلي.آوردکهبرایآنهااعتبارباالييبهوجودميننددامي

زندگي )شان،طول کارکه اختصاصميکشاورزیعمدتاً خود به را از(دهدآن ديدار ،

برای،مسافرتبهاينشهرها،افزونبرکارکردمناسکيومذهبيشهرهایقمومشهداست.

زمانمناسببرایانجاممسافرتتدفینيشودمحسوبمينیزتفريحاهالي فصلمعموالً.

چراکهپايیز اينفصلاست؛ فعالیتدر همچنینکشاورزیهای، وزيارتتمامشدهاست.

داشتنزمانومکانيبرایفراغتازکارکردهایمهماينسفر)درگذشتههمراهيباانتقال

است بههمیندلیلنیزتالشاجساد( سفربهصورتدستهمي. جمعيانجامشود.شدتا

از زندگيبخشلذتيکي اوقات ترين اهالي زيارتي های ازاستمسافرت بعد ،رفتنکه

کنند.ميچندينسالخاطراتآنرابازگو

مورداستفادهکمترکه،دراتاقمهمان،هایاهالياينمنطقهخانهدربهاينخاطر

ماًحت،یردگخودشانقرارمي درمقابلوجودداردکهازاهاليانفرادیعکسخانوادگييا

.استدستبهسینهبهيادگاریگرفتهشده “امامرضا”ويا“خانممعصومه”ضريحمقدس



 گذارهای مرگ
طوالني نسبتاً “مناسکامانت”مکانیسم آن، به حد بیشاز توجه نشانو اهمیتدهنده

تواندرچند.اينمناسکرامياستهاکشکسراييهنگفرمرگوجهانپسازمرگرادر

مرحلهمناسکيقرارداد:

 مرحلهامانتياتدفینموقتيـ1

 مرحلهانتقالوجابجاييقبرـ2

 مرحلهتدفیندايمـ9

راتجربه“گذاراول”ایاستکهدرآنافراد،مرحلهامانتياتدفینموقتي،مرحله

تکمیلگردد.مرحلهامانت،شاملمراسم“گذاردوم”يستيبعداًباکنند؛گذاراوليکهبامي

مهم تدفیناست. کفنو بخشنهاييعادیمرگهمچونغسل، ترينبخشاينمرحله،

“خانهاول”گیرد:بناييکهشدهقرارمياستکهدرآن،فردمتوفيدراتاقکيازقبلساخته

خويشاننزديکد.اينبنا،باتوجهبهشواهدونیزرفتاراهاليوبهويژهگردمتوفيتلقيمي

گفتهيکيازافرادمسنمنطقهاينامررا.شودميقدسيبهفردمتوفي،تبديلبهيکمکان
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کسيکهکهامعالمانقديمي)حاجشیخهاللآقا(شنیدهمناز”:بهوضوحنشانميدهد

.“گیردجوابقرارنميودفندايمموردسوالشودتابهاينشکلدفنمي قبر”بنابراين،

.کندعملميهمچونمانعيبرایگذارکامل“امانتي

چند دوره و امانتي قبور اينساختن است. قدسي امر دستکاری امانت، ساله

جهانديگر درگیریکاملبا از فردمتوفيرا بهدنیایپسازدستکاری، گذار )انتقاليا

ساختنبهمعنایکند.معماریاتاقک،وهمچونحفاظيبرایاوعملميداردميباز(مرگ

مي استکه مادی رويدادهایشیئي موجد يا و کند جلوگیری معنوی رخدادی از تواند

معنویجايگزينباشد.ايناولینکارکردقبورامانتيبرایفردمتوفياست.دومینکارکرد

-هایافرادزندهنسبتبهاينقبورآشکارميي،باتوجهبهکنشمناسکامانتوقبورامانت

شايسته نحو بايستيبه متوفي فرد نزديکان عدمگردد: امانتيمواظبتکنند. قبور ایاز

انجامچنینوظیفه واکنشيمنفيازسویاجتماعدر مالمتکردنبرداردای، با اجتماع، .

آن ضمنيبه طور ميخويشانچنینمتوفاييبه گوشزد بهها نبايستياينقبور کنندکه

فراموشيسپردهشوند.

.چراکندمشخصميرااجتماعي،جايگاهمهمبناهایاينقبورحساسیتاينتوجهو

توانددرعواقببديکاجتماعاينهمهنگرانسالمتيوصحتقبورامانتياست؟پاسخمي

اتحادمردگانو”لهامانت،بازنمودمرحلهمترتببرخوداجتماعجستهشود.درواقع،مرح

واستایکهقلمرویمرگوزندگيبهطورکاملازهمجدانشدهاست،مرحله“زندگان

ای،تأثیرمتقابلايندوقلمروبرتنیدگيتداخلمرزهاهنوزوجوددارد.نتیجهچنیندرهم

نشود،برقلمرویمادیويکديگراست.اگرازقلمرویمادیجهانمرگبهخوبيمواظبت

معنویجهانزندگيتأثیرخواهدگذاشت.بهعبارتديگر،هنوزرخدادمرگبهطورکامل

 استو نداده ابنابراينروی از متوفييکي فرد هم محسوبهنوز زندگان جامعه عضای

گردد؛اماعضويتاوموقتاست.مي

کنند؛گوياکهفردميزندگيباویبهيکمعنادردورانامانتخويشانفردمتوفي

شود.اعضایميوآمدرفتهایعادیاستکهبهآنایهمچونديگرخانهمتوفيدارایخانه

اتاق اين اجتماع، اتاقديگر را ها ولي خانه از بیرون مي“متصل”هايي آن به وپندارند؛

اتاق اين ساکنان از عضوی نیز را نميخانوادهها دانند. بودن باعثاکامل امانت، مرحله

ناقمي بینفضاهایقدسيو نوعيآمیختگي تا نشانگردد اينامر و دسيصورتگیرد

مي در ما که دهد کشکسرای مرزی”با با“فضايي اجتماع اين مردمان و هستیم روبرو

هموارهامرقدسيدردرآنایکه؛تجربههستندبهطورروزمرهدرگیر“ایمرزیتجربه”

گیرد.ميغیرقدسيقرارکنارامر

،ازنوجايياستکهدرآن،اجسامپوسیدهمردگانهمرحلهبعد،مرحلهانتقالوجاب

مي هم تدفینگردندگرد روشمعمول به مقدسي شهر در تا ازآيند يکي اينمرحله، .

حساس ديدگاه از مراحل نزديک،تعاملترين خويشان است. مردگان دنیای با افراد
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آورند؛حداقليکشبهایمجزاييگردهمميهایمردهرايکبهيکدرپارچهاستخوان

باجمعيدارند؛برایآنمراسميادبودبرگزارميدرمنزلنگهمي کنند؛ودرنهايتآنرا

دهند.اينمرحلهچنانوتدفیننهاييراانجامميکنندميکوچکبهشهرمقدسيمنتقل

عادینمايدکهمي افرادغیرافراد تعاملاجتماعبا مردگان( عادیاجتماع)اجسامپوسیده

دارند.

اجرایتأکیدميبودنمنسکتدفیناعمالمربوطبهاينمرحلهنیزبرگذار ورزند:

فردمتوفيبرقراردهدکههنوزفاصلهمراسمشبقبلازمسافرتنشانمي تمامبا تامو

استنگرديده بر امکانتأثیر عنوان“لاحوا”و با اينمرحلهما از گذار”فردوجوددارد.
گذاریکهدرآنفردازقبرامانتييادمي“دوم وبهفرايندانتقالوشودخارجميکنیم.

شود:فرد.درگذاردوم،بازگشتيموقتيبهدروناجتماعحاصلميشودواردميجاييهجاب

بینآنهاوچندروداردخويشانتماسمستقیميامتوفي بهمقصدنهاييازیدر ستتا

برسد.

مرحلهسوميانهايي،مرحلهتدفیندايماست.دراينمرحله،شهریمقدسانتخاب

.انتخابشهریمقدسبرایتدفیننهايي،شودمنتقلبهآنجاشودتاجسمفردمتوفيمي

گیرندتاباتدفینامرقدسيدارد:مابقياجتماعتصمیمميدرخودحاکيازدستکاریدوم

فرددرشهریمقدس،وضعیتمردهخويشرابهبودبخشند.دراينمرحله،گذارکاملرخ

باویارتباطوشودبهروشمعمولدفنميمقدسدهد.فردبرایهمیشهدراينمکانمي

 قطع واقعي اجتماع نهايتویوشودمياعضای ديگردر جهان با ارتباطجديدی وارد

.شودمي



 آشوب مرگ و آرامش سفر
وجودپسازمرگانتخابکنديابهايندونوعامکانتواندبیندونوعيککشکسراييمي

شودوديگرتحرکيدروجودخود،همبهلحاظانتخابشود.درتدفینمعمولياوساکنمي

اينمعناکهبهجسمانيوهمبهلحاظروحاني،ندارد.اينسکون،معادلاجتماعينیزدارد؛

کمتریبهویو امادرتدفین؛دارندموقعیتشجامعهوافرادنزديکبهاونیزتوجهنسبتاً

مناسکمي فرايند حرکتوارد امانتي، حرکتشود؛ عنصر پايه بابر ما امانتي تدفین در

د.معادلاجتماعيمناسکامانت،توجهنسبتاًزياهستیممناسکيبهاندازهچندسالمواجه

ویاست.بهمتوفيووضعیتجسمانيوروحاني

 مواجه خطر با را وضعیتعادی طورسازدميمرگرخدادیاستکه به را آن و

برد.ازحرکتايستانومتوقفشدنيکعضوجامعه،اعضایمتحرکراموقتيازبینمي

شدههفردحذفواندوهناکي.هرچهافرادبباوضعیتگیجي،آشفتگيکندواردفرايندیمي

ترباشند،میزانوشدتاينتأثراتعاطفيبیشترخواهدبود.درواقع،مرگ،آشوبينزديک

در؛آورددرعامالنفردیزندهودرجامعهبهمثابهيککلپديدمي امااينآشوبصرفاً
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نمي زندگانرخ رویميجهان مرده جهانفرد در همه بیشاز بلکه بهدهد مرده دهد.

زيستهيک آنها عمریبا که را تماميپیوندهایخود دستمياست،باره براز بنا و دهد

 مذهبي روابطديگریميکشکسرایباورهای سازمانشود.وارد دهيمناسکامانتبرای

جامعه با نوعرابطهمرده دستکاریاينروابطهمدر است. مرگفردمرده روابطپساز

دهباحوزهقدسياست.استوهمشاملنوعرابطهمر

ایموقعیتمکانياينيکگیرد؛درسطحزمینقرارميدرشیوهتدفینامانتيمرده

رویزمین جهان ویبا بیشتر رابطه اجتماعياست.يابراینمادينکردن همانجهان

زيرزمینقرارمي در آنمرده تدفینمعموليکهدر برقطعشدنوگیردبرخالفشیوه

باجهانرویزمینتأکیدميرابطهوی ساختاتاقکبرایفردمرده رابطهبرتداومشود.

ویباافرادجامعهدردورهپسازمرگاشارهدارد.بهويژه،بايدتوجهکردکهاتاقکبهطور

گیرد؛بهنحویکهگوييفرددرونآننیازبهچنیندائمموردرسیدگيومراقبتقرارمي

حضوریکههاييداردمراقبت است؛ مرده فرد حضور اتاقکنمادیاز کالبد خود اساساً .

بايستيموردتوجهقرارگیرد.

مي خود اوج نقطه به زماني مرده با اجتماعي باقیماندهرابطه که بدنرسد های

.نزديکانفردمرده،بقايایاستخوانيویرابهشودشدهبهمکانيمقدسمنتقلميمتالشي

مي ميکدقتجمع تماسبساوايي سطح به رابطه اينجا در پسازنند. آن در که رسد

کنند.دريکياهایمردهارتباطلمسيپیداميچندينسالاعضاييازجامعهبااستخوان

يابد؛حضوریکهپسازچندروزقبلازسفر،مجدداًفردمردهدرگروهاجتماعيحضورمي

شود.چندينسالغیبتدرکمي

امانتيبهتجربهسفرکشکسراييبايد بهگفتکهتدفینبهشیوه وبهطورويژه ها

جاييدهد.انتقالوجابهشکلميمحوريتشخصیتمقدسهمکانيباتجربهسفرزيارتيب

هایسفریاهاليترينتجربهمقدس،يکيازمهمشهرهایفردمردهازکشکسرایبهيکياز

واسط مرده وقتيفرد است. سفرهایزيارتيميبوده مناسکشوديبرایانجام از تصور ،

توانبايعنيمي؛يابدشودکهدرآنامرقدسيبامرگپیوندميامانتتبديلبهتصوریمي

هایمعنویودينيمقدسارتباطبرقرارکرد.تدفینامانتيباشخصیت

دهيباجامعهسازمانایرابطهفردمردهرامناسکامانتعالوهبراينکهبهطورويژه

کند.پرسشگریميکند،رابطهمردهباحوزهفراـاجتماعيوفراـطبیعيرانیزواسطهمي

معموليدر بهشیوه بعداً امانتباشدو بايدمردهمدتزمانيدر اصليايناستکهچرا

مانتراتواندماهیتوعلتوجودیمناسکامکانيديگردفنشود؟پاسخبهاينپرسشمي

دهدکهکشدنشانميتوضیحدهد.فرايندکاملمناسکامانتکهچندينسالبهطولمي

میرد،بايداوالًبهمکانيوثانیاًبهعامليسپردهدرفلسفهمرگکشکسرای،وقتيفردیمي

.دهدشود.سپردنمردهبهمکانوعاملدردومرحلهرخمي
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 مکان و عامل اجتماعی

سپردنمردهبهمکانوعاملاجتماعياستکهبابخشتدفیناولیهمردهدرمرحلهاول،

مي برمناسکصورت مشتمل نیز عامل اتاقکو از عبارت مکان دادن، امانت در گیرد.

.اينسپردگياجتماعي،بهلحاظزمانيموقتياستاستنزديکانوجامعهبهمثابهيککل

تواندبهطورمحدودیازمردهمحافظتنمايد.باميدهدکهامراجتماعيصرفاًونشانمي

دهندکهبعداًبامکانوعاملاينوجود،مکانوعاملاجتماعيبخشيازکاریراانجاممي

گردد.قدسيتکمیلمي

 

 و عامل قدسی مکان، زمان

همرحلهدوم،سپردهمردهبهمکانوعاملقدسياستکهبابخشسفروتدفینثانويهمرد

شخصیتصورتمي عاملقدسي، و امامان شهر قدسي، مکان مرحله، اين در هایگیرد.

بهنظرميمذهبي رسد،دوعملبسیارمهمدراينبخشازمناسکامانتوجوددارد:اند.

هاييبههایمختلف،سفرهموارهبهعنوانيکيازاستعارهسفروتدفینقدسي.درفرهنگ

کشکسرایطبیعيرانشاندهد.درـشیوهارتباطامرعادیباامرفرارودتابتواندکارمي

تاانتقالقطعيویازجهاناجتماعيبهجهانرودمردهبرایتدفیننهاييبهسفرمينیز

قدسينشاندادهشود.

زمانسفربنابرادبیاتشفاهيوباورهایمردمآذربايجاناهمیتدارد.دراغلباشعار

آ باياتيفولکلور در ويژه به سوختن،ذربايجان، اندوه، مرگ، فصل پايیز، فصل همواره ها،

ورنجاست.جدايي


سنيمندنآيیران،سرنوشتييازان/عزيزيمخزاندور،باهارکچیبخزاندور

(1998:72دور)فرزانه،

کسيکهتورااز/عزيزمنخزاناست،بهاربهسررسیدهوخزانشدهاست

اکرد،نويسندهسرنوشتبودمنجد



هانیزبهمیرند،مردهطورکهدرفصلپايیز،عناصرطبیعتوبهويژهگیاهانميهمان

 مرحله نهايي و دائمي مرگرسندميتدفین فلسفه در همکشکسرای. مرگ، بین زماني

النيهاييبهمعنایقطعارتباططو؛دراينجا،مرگنوجودداردطبیعتومرگنهاييفرد

دهد:يکرخميمرگدوبارمدتبینفردمردهوجامعهاست.درواقع،درمناسکامانت،

اماهمچنانباجامعهارتباطداردويکمیردميجسمانيباروقتيکهفردبهطورطبیعيو

اجزائيازبدنحرکتفضاييـزمانيشود؛دراينزمان،بارنیزوقتيکهفردنبشقبرمي

بهمکانجديدمنتقلوبهطورکاملازبدنوگیردصورتميوژيکتوسطجامعهفیزيول

.شودجامعهمنفصلمي
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دومرحلهمردنوفاصلهگرفتندرمناسکامانت،درشعرزيرکهمربوطبهمرنداست

نیزآمدهاست:


بیرگلدينخستهگوردون،بیردهجان/خوياگلمرندهگل،باغدانباردرندهگل

(1998:83رندهگل)فرزانه،وئ

شوندبیا/زمانيآمدیوهایباغچیدهميبهخویبیاوبهمرندبیا،وقتيمیوه

منراخستهديدی،زمانينیزبیاومنرادرحالجاندادنببین



گردد:درادبیاتشفاهي،بهحالتينزديکبهمرگاطالقمي“خسته”معنایمجازی

عرفوقدوحالتمرگبیان(.لذادرش2:003،ج2116فوديگران،گونه)اروجحالتمرگ

گردد.مي

هريکازمراحلبهمرگحیاتدرهردومرحلهمناسکباوربهتداوم وجوددارد.

 درمکانوعاملکنندبهشکلينمادينبازسازیمينوعيمتفاوتحیاتپسازمرگرا .

يعنيازيکطرف؛تماعيونیمهفراطبیعيدارداجتماعي،مردههمچنانيکحیاتنیمهاج

بهدلیل ازطرفديگر استو کاملگسستهنشده اجتماعبهطور پیوندهایویبا هنوز

تواندبهطورکاملبهحوزهفراطبیعيبپیوندد.بهتعبیرگریحوزهاجتماعيهنوزنميواسطه

،زيرازموقعیتپیشینخودبهطورقراردارد1ای(مردهدريکدورهآستانه1367:33)ترنر

نهاين”دراينمرحلهکاملجداوبهموقعیتجديدنیزبهطورکاملواردنشدهاست.مرده

“ساختاریـمشخصهبین”.دورهآستانگيدارای“استونهآن
مردهنیزدربنابراين؛است2

باساختاربیندوساختاريعنيساختاراجتماعيوساختارغیراجتماعيقرا گهگاه ردارد.

يابدوگهگاهنیزازساختاراجتماعيغايباستوباساختارهایاجتماعيموردارتباطمي

شود.غیراجتماعيدرگیرمي

“ایآستانهشخص”(آنرا1363:39ایدارایشخصیتياستکهترنر)دورهآستانه
9

مبهممي ضرورتاً که اهستندنامد اينوضعیتو زيرا طبقه، هاييکهبندیيناشخاصاز

حالت گريزند.تدفین،ميکنندميفرهنگيدارایمعناییجامعهراهاهاوموقعیتمعموالً

اينبهروشامانتيباعثمي مردهبهمدتچندسالدرحیاتيمبهمباقيبماند. شودتا

کهحیاتنوعدومشوديابدوشخصمردهازدورهآستانگيخارجميابهامزمانيپايانمي

کهدرآنمردهبهطورکاملازساختارشودميآغازاثرتدفینثانويهباپديدآيد.اينحیات

وضعیتدراينوپیوستهاستوبهساختارغیراجتماعييافراطبیعياجتماعيجداشده

فرهنگي استفضای نامعلومتعريفشده وضعیتنامشخصو از مرده ثانويه تدفین در .

                                                 
1 liminal period 
2 interstructural character 
3 liminal personae 
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 معینيدستميشودميخويشخارج حالتمشخصو به اساساًو وضعیتجديد يابد.

 يکوضعیتآرامشاست. آرامشميسواز صاحبانمرده نهايتاًبه ايندلیلکه به دهد،

بهخودفردسویديگرببرندواز)مقدس(اندتامردهخويشرابهمکاناصليموفقشده

شودميرهاسببکهویازوضعیتآشوبوعدمتعینپیشیندهد،بهاينمردهآرامشمي

گیرد.مناسبيقرارميمکانودر

باتوجهبهتحلیلکشکسرایحیاتمعنایمرگومعنایهایديگریازبندیمفهوم

ميفوق اجتماعيحوزهشودآشکار غیر قلمروهایاختالطيمثلقلمرویاجتماعي/ های:

تالطم قلمروهایآشوبو آرمیدگييگانهو آرامشو حوزه .هستندمثلقلمرویقدسي،

رازحوزهآشوببهآرامشسفراست.سفر،فردمردهراازحالتمبهمپیشینرهااوسیلهگذ

کهبامرگبهعبارتديگر،نظماجتماعي؛بردميوبدونابهاميوبهحالتآشکاریکندمي

گردد.مجدداًبهحالتنخستینبرميگریسفرواژگونشدهبود،اکنونباواسطه



 شهر امامان و تماس با امر قدسی
اندتابرخيازمردگانخودرادريکفضایقدسيمثلشهرهایهاعالقهداشتهکشکسرايي

هایمذهبيهمچونمشهدوقمدفنکنند.تدفینثانويهدراينشهرها،امامانوشخصیت

درآنيکشخصیتمهممذهبيدفنشدهاست.پیوستنبهيکمجموعهزيارتياستکه

 که است اينجا ميپرسش تالش مرچرا فرد تا سالشود گذشت از پس مجدداًده ها

توانمعنایستکهمياوجودیقدسيبهخاکسپردهشود؟دراينجاآوریودرکنارجمع

گیرد.درتدفینرادريافت.درواقع،درهردوشیوهتدفین،امانتصورتمي“امانت”واقعي

شود؛امادرتدفینثانويه،مردهبهشهرامامامانتاولیه،مردهبهاتاقکيبهامانتسپردهمي

شود.دادهمي

طبیعيوقدسيدرآن-هایفراهاييهستندکهاغلبتجربهشهرهایمقدس،مکان

اعمالزائرصورتمي استو زنده مدفون، امام آناستکه بر باور و وگیرند ديده انرا

دارد.لذاهرفردیکهوارد“حضور”شنود.درواقع،امامدرحرموشهرسخنانآنانرامي

گردد،درعینحالواردفضایروحانيمتأثرازحضورامامنیزفضایکالبدیشهروحرممي

شود.سفربهشهرامامان،سفربهجايياستکهموجودیمقدسدرآنوجوددارد.ازمي

مناسک فلسفه در بايد همجواریکالبدیبینموجودی“امانت”ايننظر سویتأثیر به

مقدسوفردمردهحرکتکنیم.

نانسيمان)مي قول به اينجا 1377تواندر از “زماني-هایفضاييدگرگوني”(
1

سخنگفتکهدرآنباتغییرشکلدرنوعتدفینوتغییرزماني)اززمانتدفینامانتيتا

.مکانشهرافتداتفاقميفردمردهایجامعهونیزبرایبرتغییراتایتدفیندايم(،مجموعه

انتقا و ادراکاتلمقدس تصورات، بر کیفي طور به زماني، احساسات کنندگانحملو

                                                 
1 spatio-temporal transformations 
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تأثیرميماندهباقي اينتأثیردرپيايجادحالتيجديددرهمراهانفردهایجنازه گذارد.

شاندرموقعیتجديد،دروضعیتخواهدتاآنهاراخشنودسازدکهمردهميمردهاستو

اينوضعیتمطلوببهعملکشکسرایتریازوضعیتپیشینمطلوب بهسرخواهدبرد.

دارثانويه،امانتوندداراولیهمردهنزديکانوجامعهبودشود.امانتمربوطمي“داریامانت”

مقدس(امام )فرد کسراييکشکساست. به خويشرا مرده ميها معتقدندي که سپارند

تواندبهفردکمککندواورادرنزدخداوندشفاعتنمايد.مي



 گیرینتیجه
منطقه پیشدر دهه دو حدود تا که ميکُشکسرایمناسکتدفیني ازاجرا حاکي شد،

اينمناسک،ایويژهارتباط در مرزهایمعمولبینجهانزندگانوجهانمردگاناست.

وهموارهارتباطمتقابليبینشودمشخصنميبهطورغیرقابلعبوریبینايندوجهان،

کهاهاليکشکسرایبرایتأثیرگذاریونیزارتباطدايمباامورهاييروشآنهابرقراراست.

اجتماعراند)همچونساختقبورافراطبیعيوبهويژهدنیایمردگانبرگرفته بهمانتي(، ا

دهد.تعاملمداومباامرفراطبیعيقرارميطورموثریدر

کند.فردمردهنقشمحوریايفامي“ امانت”سفردرفرايندکاملوطوالنيمناسک

کند.اينسفريکسفراستعاریپسازچندسالسفریراتوسطاجتماعخويشآغازمي

رفتنویبهنزدارواحدرگذشتهنیستکهدرآنبهاوجگرفتنمردهبهسویآسماني ا

صورتمي بلکهاينسفر،يکسفرواقعياستکهجامعهآنرا دهد.درواقع،اشارهشود؛

تبديلبهسفرهایدهدکهکشکسراييسفرمناسکامانتنشانمي هاسفرهایروحانيرا

مي يکيجسماني نزد به سفر با که معتقدند و شخصیتکنند ماز ديني، مهم ردههای

تواندبهوضعیتمطلوبيبرسد.مي

اجتماعي پديده هر همانند امانت سازمانـمناسک برای ديگر يکفرهنگي دهي

دهدکهاينمناسکدرنشانمينگارانهمردمرخدادبیولوژيکپديدآمدهاست،اماپژوهش

نسبتانسانمعنایحالبیان حیاتو حیمرگو جهانپساز جهانزندگيو با اتها

اين در مرگرخميمعنابخشياست. دو آشوب، با موقتيهمراه يا مرگاولیه ودهد: ها

آرامشاست.دربردارندهواسطهسفریقدسي،ههاومرگثانويهيادايمبتالطم

شناختيداشتهباشیم؛يعنياستفادهازتالشمادراينمقالهآنبودکههدفيانسان

فهمنگاریمردم غوطهبرایدرکو اجتماعي. شناختيوریروشماهیتعمیقيکپديده

 عمل مرکز در غوطهنگاریمردمکه به را ما دارد، مفهومقرار ميوری کهشناختي برد

باايندوغوطهتولیدکنندهدانشانسان توانبهسویوریاستکهميشناختياست.صرفاً

علوماجتماعياست.هایديگررفتکهمتفاوتازسبکنگارانهمردمسبکي
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