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درآمدي بر آيين تدفين در ميناب
رحمت اهللا عباسي دمشهري*

چكيده 
    آيين هاي موجود در خصوص تدفين با مرگ، تشييع و خاكسپاري گره خورده است. اين عقايد نه تنها 
با باور ها درباره مرگ و زندگي پيوند خورده است، بلكه براي زنده هانيز كاركردي جامعه  شناختي دارد. از 
اين روي، آگاهي در اين زمينه به شناخت بهتر باورهاي گوناگون درباره مرگ منجر مي شود. در اين مقاله 
آداب و رسوم تدفين در منطقه ميناب مورد بررسي قرار گرفته است. عالوه  بر اين، هرجا نمودي اساطيري از 
باورهاي كهن و مناسك گذر مرگ وجود داشته، پاره اي از آنها ذكر شده است. اين بررسي درآمدي است به 
آيين  تدفين در منطقه ميناب و گريزي است اساطيري به مشابهت ها در مناسك گذر مرگ در منطقه ميناب.

واژه هاي كليدي: آيين هاي تدفين، مناسك گذر، اساطير، مرگ، ميناب.

مقدمه 
    راه و رسم تدفين و آيين هايي كه در اين  باره وجود دارد، با مرگ، تشييع و خاكسپاري پيوند 
خورده است. چنين آداب و رسومي مشخصه جامعه انسانى است. اين آداب و رسوم نه تنها با عقايد 
مذهبي درباره ماهيت مرگ و پيدايي يك زندگي پس از مرگ گره خورده است، بلكه براي كساني 
كه زنده هستند نقش هاي جامعه شناختي، روان شناختي و نمادين دارد. لذا، مداقه آداب و رسوم و 
آيين هاي كفن و دفن در فرهنگ هاي مختلف ما را به شناخت بهتر عقايد گونا گون در خصوص 
مرگ و سرشت آدمي رهنمون مي كند. آداب و رسوم تدفين نه تنها براي آماده سازي و دفن جسد 

متوفي مي باشد، بلكه براي بازمانده هاو تدام روح و ياد فرد فوت شده در خاطره ها نيز مفيد است.
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 تدفين در جهان
در تمام جوامع پيش از آنكه جسد 
آن  شيوه اي  به  بسپارند،  خاك  به  را 
مي كنند.  تدفين  مهياي  و  آماده  را 
شده،  شناخته  خاكسپاري هاي  اولين 
متعلق به گروه هاي نخستين انسان يا 
شواهد  است.    Homo sapiens
اين  كه  مي دهد  نشان  باستان شناسي 
گروه هاي نخستين(نئاندرتال)، مرده را با 
به  اعتقاد  احتمالي  نماد  كه  اخرا  گل 

زندگي پس از مرگ است، ملون مي كردند. 
شست و شو، ملبس كردن به لباس هاي مختلف، و تزيين جسد با زيورآالت، اشيا مذهبي و تعويزات 

 (Encarta Enc.2003) .از جمله شيوه هاي رايج و متعارف تدفين در دنيا هستند
يكي از شيوه هاي دقيق تدفين، موميايي كردن است كه در مصر باستان به  وجود آمده است. 
مصريان عقيده داشتند، براي اين كه روح بتواند به حيات آخروي وارد شود بايد بدن دست نخورده 

و سالم باقي بماند. چنين نگرشي موجب شد كه آنان شيوه هاي موميايي را بسط دهند.(همان منبع) 
شيوه هاي مختلفي كه براي دفن و رهايي از جسد مرده به كار مي رود، با عقايد، اقليم، جغرافيا و 
موقعيت اجتماعي مرتبط است. از طرف ديگر، خاكسپاري با نوع عقايد و پرستش اجداد نيز ارتباط 
تنگاتنگي دارد. به عنوان مثال،  سوزاندن مرده، شيوه اي است براي رهايي روح از قفس تن. در پاره اي 
ددان و الشخورها گذاشته مي شود تا خورده  مذاهب جسد در معرض عوامل طبيعي، مخصوصاً 
شود كه از آن جمله مي توان به  عقيده خاص پارسيان باستان اشاره كرد. يكي ديگر از مراسم تدفين 
به آب سپاري بوده كه رواج كمتري داشته است. حتي در اندك شماري از جوامع جسد مرده توسط 

اعضاي قبيله خورده مي شده است.(همان منبع)  
حمل مرده با آداب و رسوم خاصي صورت مي گيرد. به عنوان مثال، در مذهب هندو مراسم رفتن 
به مكان مرده  سوزان توسط مردي كه تركه آتشي به  دست دارد، رهبري مي شود و سوگوارها از 

نقطه اي گرداگرد ميز تابوت حركت مي كنند. (همان منبع)  
در يونان، مصر و چين باستان حتي خدم و  حشم را نيز به  همراه خان و ارباب در قبر دفن 
مي كردند. چنين قرباني اي بر اين نگرش استوار بود كه متوفي در زندگي پس ا زمرگ نيز به اين 

ملزومات نياز دارد ! (همان منبع)  
ميل براي نگهداري ياد و خاطر متوفي به روش و شيوه هاي گوناگوني نمود پيدا كرده است. به 
 عنوان مثال، گاه قسمتي از وسايل مرده مثًال لباس، زيورآالت و غيره به عنوان يادمان نگه مى داشتند؛ 

يا براي او بناي يادبود مى ساختند؛ يا مرثيه هايي در يادش مى خوانند.
پاره اي از باستان شناسان مي گويند كه به رغم شيوه هاي متنوع و گسترده خاكسپاري، به طورمعمول 

سيلك ، قبر از تراز اول
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چهار اصل عمده و محسوس در همه آنها وجود دارد. نخست، نماد رنگ است. اگر چه رنگ سياه 
در همه مناطق نماد مرگ نيست، با اين حال استفاده از لباس هاي سياه و تيره به عنوان نشانه مرگ، 
به طور گسترده اي در اكثر مراسم تدفين وجود دارد. دوم، شيوه آرايش موهاي سوگوارن است كه 
اغلب به عنوان نشانه غم، تراشيده؛ يا مي گذارند بزرگ شود تا اين آشفتگي نشانه تأكيد بر حزن و 
اندوه آن ها باشد. سوم، گنجاندن مراسم پر سر و صدا يا زدن كوس و طبل در مراسم تدفين است. 
باالخره، اين كه در بسياري از فرهنگ ها از شيوه هاي پيش و پا افتاده براي آماده كردن جسد استفاده 

مي شود. (همان منبع)

تدفين در ايران
 از آنجايي كه پرداختن به آداب و رسوم كفن و دفن ايراني هاو ذكر نقول هاي تاريخي در اين 
خصوص در حوصله اين مقاله نيست، تنها به ذكر روايت تاورنيه درباره آداب كفن و دفن در دوران 
صفويه بسنده مي شود. بديهي است كه اين مقدار را تنها براي مقايسه بيشتر در مورد شيوه هاي كفن 
و دفن آن روزگار با حال و دگرگوني هاي احتمالي در اين خصوص آورده مي شود. تاورنيه مراسم 

تشييع جنازه و تدفين در دوران صفويه را چنين توصيف مي كند:
«در ايران رسم است، وقتي كه وضع بيماري خطرناك شد، روي بام خانه او آتش مي افروزند. براي 
اينكه همسايه ها مطلع شده براي بيمار از خداوند طلب شفا كنند. همين كه بيمار وفات كرد، تمام 
خانه پر از شيون و فرياد مي شود، زن هاگيسوهاى خود را مي كنند و حركاتي مي دهند كه شخص 
تصور مي كند آنها مسحور و جني شده اند و آواي حزين به صورت نوحه گري صفات حسنه مرده 

را مي شمارند و در هر لحظه فريادهاي موحش مي كشند.
پس از آن به قاضي اطالع مي دهند كه فالن كس مرحوم شده است. قاضي به آنها مي گويد: سر 
شما سالمت باشد، آنگاه حكمي به  غسال نوشته مهر مي كند كه مرده را به غسالخانه ببرند و بشويند. 
غسالخانه مكان مخصوصي است براي شستن مرده هاكه در كنار آب هاي جاري بنا مي كنند. بعد 
از آن مالها با علم و بيرق هاي مخصوصي مي آيند كه علم هابه اين شكل هستند داراى چوب هاي 
بلندي منتهي به سرنيزه  و در دو طرف سرنيزه تيغ هاي بلندي است كه با اندك حركتى خم و لرزان 
مي شود و اين اشخاص با فرياد، «اهللا... اهللا... اهللا...» مي  گويند، بدون اينكه چيز ديگر بيان كنند و پي 
در پي روي يك پا چرخ خورده؛ جستن مي كنند و هر كس بلندتر فرياد كند بيشتر اجرت مي گيرد، و 
براي اين كه بتوانند فرياد كنند، انگشت ابهام دو دست را به سوراخ دو گوش كرده و ساير انگشت ها 
را بر روي صورت مي نهند. بعد از آن كه مرده را غسل دادند، لباس هاي او را غسال متصرف مي شود، 
زيرا از روي حق به او تعلق دارد. وقتي تابوت را به طرف گورستان مي برند، معمول است هر عابري 
كه با جنازه مصادف شود شانه خود را به زير تابوت داده در حمل آن كمك مي كند و به قدري تابوت 

روي شانه او خواهد بود تا ديگري بيايد.
اما قبر ايراني هاگودالي است به  عمق و طول شش پا و عرض دو پا حفر كرده و مرده را به پهلو 
رو به مكه در آن مي خوابانند، و دو خشت در پهلوي سرش مي گذارند كه خاك بر روي صورتش 
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نريزد. اگر مرده متمول و جنگ آور رشيدي باشد، دستار، شمشير و تير و كمانش را همراه با ماكوالت 
در قبرستان گذارده با او دفن مي كنند. روي گودال را با آجر پوشانده و باالي آجر را خاك مي ريزند 
و متفرق مي شوند. فقط مالها به خانه مرده مراجعت مي كنند كه غذا صرف كرده مزد تالش خود 
را دريافت كنند. پس از آن دوست هانزد وراث فرد فوت شده مى آيند و تسليت مي گويند و اظهار 
تأسف مي كنند و دنيا را در بي ثباتي به كاروانسرا  و مخلوق را به قافله پيش و پس تشبيه مي نمايند. 

هشت روز بعد صاحب مرده سوار اسب شده به  بازديد دوستان مي رود». (تاورنيه، بي تا، 645-7)

تدفين در ميناب
از آنجايي كه در بخش ها و مناطق مختلف استان هرمزگان آداب و رسوم كفن و دفن به شيوه هاي 
متفاوتي برگزار مي شود و گاه در پاره اي از آنها به  خاطر تفاوت مذهبي، مثًال بين شيعه و سني، 
اختالف هايى وجود دارد، تمركز پژوهشي تنها روي يك منطقه قرار گرفت است با اين حال، اگر 
شباهت و اختالفي بين شيوه هاي مرسوم كفن و دفن در استان بود، اندك اشاره اى به آن ها شده 
است. لذا آنچه در اين مقاله گفته مي شود، مربوط به شيوه كفن و دفن در ميناب و نواحي اطراف 

آن است. 
از قديمي ترين اشاره هايى كه درباره مراسم تدفين در منطقه شده است؛ مي توان به قسمتي از نقل 

قول ماركوپولو  هنگام سفرش به هرمز ياد كرد. او مي گويد:
«در اينجا اگر كسي چه زن و چه مرد فوت كند براي وي يك عزاداري مفصل و بزرگ انجام 
مي دهند. بيوه  ها تا چهار سال و حداقل روزي يكبار در مرگ شوهرهاى خود نوحه سرايي مي كنند. 
براي اين كار تمام فاميل و همسايه ها جمع مي شوند و با صداي بلند و فرياد گونه گريه مي كنند و 
فرياد مى كشند و به اين ترتيب مرده را ياد مي كنند و از آن جايي كه در اين نواحي مرگ و مير زياد 
اتفاق مي افتد، صداي گريه و زاري هيچ وقت قطع نمي شود. در اين سرزمين زن هايي هستند كه با 

پول و حقوقي كه دريافت مي دارند در روي قبور مردگان گريه و زاري مي كنند».(ماركوپولو، 1363، 50)
با خاموش شدن چراغ زندگي يك فرد، مال يا شخص ديگري كه به تلقين گفتن آشناست، سعي 
مي كند كه حداقل يك تلقين، حال چه به زبان فرد محتضر يا خودش، براي ميت بخواند. پس از 
ذكر تلقين و درگذشتن شخص، پاهاي فرد متوفي را به طرف قبله قرار مي دهند، عالوه  بر اين دهان 
و چشم ميت نيز مى بندند. با اعالم همگاني فوت متوفي از طريق آشناها يا از بلندگوي مسجد، به 

خصوص در روستاها، از اهالي تقاضا مي شود كه در مراسم تشييع جنازه متوفي شركت كنند. 
نخستين مرحله تدفين، شست وشو يا غسل ميت است. با توجه به جنسيت (مرد يا زن) متوفي 
افرادي در معيت مال، غسل را انجام مي دهند. پيشتر كه امكاناتي چون غسالخانه و يا مكاني براي 
شستشو نبود، ميت را در خانه غسل مي دادند. اما در حال حاضر، اغلب قبرستان ها براي شست و شوي 

ميت محل مخصوصي دارند. 
ميت را روي روني ravoni (=تابوت) مي گذارند و به طرف غسالخانه مي برند. در غسالخانه كليه 
پوشش و لباس هاي ميت، جز لباسي كه ستر عورت كرده، از بدنش درآورده مي شود. پس از آن، 
ازاله نجاست از بدن ميت مي شود. به سخن ديگر، بدن ميت را با آب و سدر مي شويند و چنانچه 
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ماده نجسي از جمله ادرار، مدفوع، خون و غيره، روي بدنش باشد كامًال از بدن پاك مي  شود. پس 
از اين كار نوبت به غسل ميت مي رسد، غسل با سه آب داده مي شود، آب سدر، كافور و آب مطلق. 
آب سدر نبايد زياد غليظ و نه فاقد سدر كم باشد. بلكه بايد مخلوطي از هر دو مواد باشد؛ چنانچه 

به آب معمولي نماند. 
 ابتدا سر ميت را غسل مي دهند و سپس به ترتيب سمت راست و چپ بدن شستشو داده مي شود. 
به طور معمول براي غسل دادن هر يك از اين قسمت ها از سه كاسه آب استفاده مي شود. پس از 
غسل ميت اعضا سجده گاه را با كافور حنوطhonut مي كنند. به سخن ديگر، به اعضايي كه هنگام 
نماز خواندن با زمين تماس دارد (مثًال پيشاني، دو كف دست، زانو و دو انگشت بزرگ پا) مقداري 
كافور مي مالند. البته مستحب است كه بعضي از اعضا ديگر، مثًال روي سينه، سربيني و زيربغل، نيز 

حنوط  شود. 
بعد ميت را كفن پوش مي كنند، كفن شامل سه تكه است : يك تكه كه تمام بدن را مي پوشاند، دوم 
جامه كه به اصطالح دلكdalk گويند و سوم لنكlonk (=لنگ).  اين سه تكه براي مرد و زن هر 
دو واجب است. كفن زن سينه بنsina ban (=سينه بند) نيز دارد. در نهايت براي پوشش سر ميت، 
براي مرد عمامه  و زن تكه پارچه  چهارگوش به نام مكنعهmakna'a (=مقنعه) دور سر بسته مي شود.  
براى درست كردن هر يك از تكه هاي كفن از سوزن، نخ، قيچي و امثال آن استفاده نمي شود و 
كليه تكه ها با گره دادن پارچه ها درست مي كنند.  پس از كفن پوش كردن، دوباره ميت روي روني 
گذاشته مي شود و براي نماز خواندن آماده مي شود.  هنگام نماز خواندن بايد صورت ميت به طرف 
قبله باشد. همگي نمازگزارها به طرف قبله مي ايستند و نماز ميت اقامه مي شود. بعد از اقامه نماز، 
تشييع كننده هاكنار تابوت مي آيند و در كنار جسد متوفي فاتحه اي مي خوانند.  پس از آن، ميت را به 
سوي قبر مي برند. حد فاصل بين محل اقامه نماز و محل دفن، ميت سه بار به زمين گذاشته مي شود 
و سپس بلند مي كنند و بار چهارم او را به درون قبر مي نهند. ميت با كمك چند نفر به درون قبر 

حمل مي شود. اگر ميت مرد باشد از طرف سر وارد قبر مي  شود و اگر زن باشد از پهلو. 
معموالً قبر به اندازه يك انسانى كه داراى  قامت متوسط است حفر مي شود، به نحوي كه بوي 
فساد مرده از آن متصاعد نشود. درازا و پهناي آن هم با توجه به قامت فرد سنجيده و كنده مي شود. 
به طور كلى، قبر از دو قسمت عمده تشكيل شده : راست گود و الحد. معموالً شكل قبر با توجه به 
نوع زمين كمي فرق مي كند. به عنوان مثال، زمين هاي سفت و سخت براي دفن مرده مناسب هستند؛ 
 tâbokچرا كه قبر نشست نمي كند. اما در جاهايي كه زمين نرم و شني است پشت ميت را با تابك

(=بلوك) مي چينند و بعد روي آن با خشت گرفته مي شود. 
در قبر صورت و پاهاي ميت باز شده، به طرف قبله قرار داده مي شود. در بعضي مناطق به هنگام 
خواندن تلقين، همه تشييع كننده هادست هايشان را باز مي كنند و توصيه مي شود كه كسي دست هايش 
را نبندد. پس از قرار دادن ميت در الحدalhad (=لحد) در آن با خشت پوشانده مي شود و تنها 
قسمت كوچكي را براي خواندن تلقين باز مي گذارند. سه تلقين خوانده مي شود، تلقين هنگام 
احتضار، تلقين درون قبر و تلقين پس از خاكسپاري كه به تلقين حجتhojjat معروف است. تلقين 
با سه بار گفتن اين عبارت شروع مي شود : «اسمع افهم يا فالن بن/بنت فالن». تلقين شامل شهادت 
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 دادن به پيامبر (ص) و ائمه  (ع) مي باشد. 
پس از اتمام تلقين، روي ميت با خاك پوشانده مي شود. در پاره اي مناطق فرزند روي پيكر پدر يا 
مادرش خاك نمي ريزد. چرا كه معتقدند قساوت قلب مي آورد، يا بين ورثه اختالف پيش مي آيد. به 
هر حال، اغلب شركت كننده هادر مراسم تشييع مقداري خاك روي قبر مي  ريزند. در بعضي مناطق 
پس از پوشاندن كامل قبر با خاك، ابزاري كه در حفر گور استفاده شده (مثًال بيل، كلنگ و غيره) 

روي قبر گذاشته مي شود و در نهايت پارچه سبزي روي آن مى كشند. 
در بعضي مناطق رسم است كه اگر كسي شب شنبه دار فانى را وداع كند بهتر است، در قبرش يك 
تكه آهن انداخته  شود. در نظر عوام روز شنبه، روز سنگيني است و كسي كه در اين شب بميرد، بل

bel (=جفت) مي طلبد و ممكن است فرد ديگري نيز به دنبال او بميرد.  
: سه روز (=ختم)، هف روز پس از اتمام مراسم تدفين به ترتيب اين مراسم گرفته مي شود 
hafruz (=هفت روز)، چل روز/ čel ruz (=چهلم) و سال/سالي(=سالگرد). سنگ قبر ميت را روز 
چهلم نصب مي كنند. گاه بعضي از افراد خيّر به  جاي برگزاري مراسم هفت، چهلم و سال، كليه 

هزينه ها را صرف امور خيريه، مثًال تعمير مسجد، زيارتگاه و امثال آن مي كنند. 

نتيجه گيرى
چرخه زندگي انسان، چون  از ديد انسان شناسي مرگ نيز چون بسياري از رخدادهاي مختومِ 
تولد و ازدواج، يك مرحله گذر است. اين گذر ممكن است براي انسان با بحران همراه باشد. از 
اين روي، در گذر از اين مرحله مناسك گذر  شكل مي گيرد. بسياري از آداب و آيين ها در جهت 
تسهيل چنين گذري شكل گرفته و در گذر زمان با تحول اعتقادها، انسان دگرگون مي شود. مناسك 
گذر مرگ در هر آيين و فرهنگي ممكن است با باورهاي اسطوره اي پيوند خورده باشد. لذا، در 
آداب مربوط به مرده هاو سازگاري بازمانده هاى مرده مي توان مراسمي را مشاهده كرد كه با اساطير 

و باورهاي كهن مردم سرو كار دارد.(هينلز، 1385)
همان طور كه مشاهده شد، در مناسك گذر مرگ در ميناب چهار اصل عمده متعارف مراسم 
تدفين به روشني آشكار است. در اين آيين، مناسك مذهبي و باورهاي كهن بومي به گونه اي در هم 
 آميخته شده است، كه تفكيك  پذيري آن هارا مشكل مي كند. به نحوي كه ممكن است تمام مناسك و 
آداب در اين خصوص درون مايه ديني- مذهبي داشته باشد و پيوند آنها با باور هاي كهن غيرممكن 
و بعيد انگاشته شود. اما آنچه در مراسم تدفين در ميناب ديده مي شود تلفيق اساطير كهن و باور هاي 

بعدي در تسهيل گذر مرگ است كه در سه مرحله متوالي صورت مي گيرد كه عبارتند از:
الف- هنگام نزع: خواباندن ميت رو به قبله، تلقين اوليه، تالوت قرآن و ساكت گذاشتن فضاي 
احتضار و دادن آرامش و اطمينان به شخص محتضر، همگي گوياي اين است تا گذر مرگ را براي 
شخص محتضر تسهيل و آرام تر كنند. در اين مرحله حتي ممكن است از شيون و زاري اطرافيان 
خوداري شود تا شخص محتضر با آرامش و جرات بيشتر به نخستين مرحله گذر مرگ پاي بگذارد.

ب-تدفين: غسل ميت، ملبس كردن به كفن، شيوه خاكسپاري، اندازه و شكل قبر و ساير روش ها 
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كه در اين خصوص به كار گرفته مي شود، همگي بخش هايي از مناسك گذر است كه در قالب 
آييني ويژه آشكار است. آييني كه در آن گاه نشانه هايي از باورها و عقايد كهن پيدايي دارد. براي 
نمونه، شستن مرده كه در قالب «غسل» نمود مي يابد- و ممكن است در نگرش برخي يك عمل 
مذهبي قلمداد شود- مي تواند نمودي از اين باور كهن باشد كه مرگ «كار اهريمني» و به مفهوم 
پيروزي او بر «آفرينش نيك» است. لذا، جسد ميت «جاي ديوان» و منشا آلودگي است. از اين روي، 
در اولين گام از مراسم تدفين اين جسم اهريمني و «نسو»  بايد به ترتيبي خاص تطهير گردد تا 
موجب آلودگي چيزهاي ديگرنشود. باور به اين اعتقاد كهن- مذهبي است كه موجب مي شود، 
كسي كه با جسد ميت ارتباط برقرار مي كند بايد غسل گيرد و بدن را از آلودگي جسم نسوش رهايي 

دهد.
ج-سوگواري: از نمودهاي ديگر مناسك گذر، سوگواري است كه به شيوه هاي مختلف و در 
چند مرحله صورت مي گيرد. در برگزاري مراسم سوگواري رنگ سياه، به عنوان نشانه مرگ، نمود 
چشمگيري دارد. آوازهايي كه در مراسم سوگواري خوانده مي شود، نمودي از اليه هاي رسوب 
شده آيين هاي سوگواري كهن، مثًال سوگواري سياووش، است. در اين آيين هاست كه مي توان نشانه 
 هايي از شيوه هاي كهن سوگواري را جست  و  جو كرد. از اين روي، بررسي مراسم سوگواري مناطق 
مختلف و مقايسه آنها با يكديگر مي تواند زمينه پيدايي   باورداشت هاي كهن در مناسك گذر شود.

گفتگو درباره ساير ويژگي هاي مناسك گذر مرگ در ميناب بسيار است كه نيازمند تحقيق و 
پژوهش بيشتر است. اما در البه الي همين گفتارها، مباحث جالب بسياري وجود دارد كه ذهن را به 
مداقه وا  مي دارد. براي مثال، كاربرد رنگ هاي مختلف از جمله سبز و نهادن يك شاخه سبز درخت 
درون قبر نمودي از تقدس و اعجازگري گياه و نبات نزد انسان نخستين و باور كهن او به ادامه 

حيات پس از مرگ به هيأت باشنده  اي (=موجود) نباتي است. 
تكرار اعدادي چون سه، هفت و چهل در مناسك گذر مرگ، يادآور تقدس و كاركردهاي ويژه 
 šom mordaاعداد مذكور در فرهنگ و باور هاي كهن است. نثارهاي آييني از جمله شم مرده
صورت دگرگون شده از باور به اين موضوع است كه انسان پس از مرگ به همان وجهي كه در 
روي زمين بوده است زندگي خواهد كرد و نيازمندي  هايي دارد كه بايد توسط بازمانده هايشان 

مرتفع شود.
و سرانجام اينكه «مرگ و باور هايش و اسطوره هاي مربوط به آن خاستگاه بسياري از اسطوره هاي 
فرجام، باورها، آيين ها و آدابي است كه در گريز از وحشت نبودن و ميل به بودن بر مي خيزد و در 

پاسداري آداب مرده هاپديدار مي شود».
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پي نويس ها
1 - نام علمي انسان است كه متعلق به تيره جنس انسان (homo) و شامل انسان هاي نابوده شده ديگر از جمله 

Homo habilis  و Homo erectus بوده است.
2 -  در پاره اي فرهنگ ها پاهاي جسد را مي بندد، شايد به اين دليل كه روح متوفي در عالم پس از مرگ سرگردان 

نشود.
3 - در گذشته حتي زن متوفي مجبور بود خود را به وسط هيمه آتش بيندازد. اين مراسم كه تا صد و اندي سال 

پيش هم رواج داشت و توسط انگليسي ها قدغن شد، به suttee معروف بود.
4 - در ايران نيز چنين رسمي وجود داشته است. به  عنوان مثال، پارتيان، برعكس آيين زرتشت، اموات را با لوازم 
خانه به خاك مي سپردند.(دياكونف ،1351، 12) يهوديان يك دوره هفت روزه انزوا به نام Shivah در ادامه 

 (Encarta Enc.2003) .خاكسپاري خويش نزديك توصيه مي كنند
5 - سراي سپنج

6 - پيشدادفر(1382) در خصوص غسل مرده در منطقه درتوجان مي گويد : «در گوشه اي از خانه متوفي محلي را 
انتخاب كرده و چاله اي كوچك حفر مي كنند و با ساقه هاي تر درخت خرما، يا نخل محمدي، مي پوشانند و مرده 

را روي آن مي گذارند و شستشو مي دهند.» پيشدادفر(1382)
7 - در پاره اي مناطق تكه ديگري به نام رن پيچron pič (=ران پيچ) نيز درست مي شود.

8 - در بعضي مناطق دو تكه چوب نخل، انار يا هر درختان ديگر، به  عنوان جريدتينjaridatayn همراه ميت دفن 
مي شود. عالوه  بر اين، دعاهايي كه معموالً نام پيامبر و ائمه در آن آورده شده، نيز زير بغل يا سينه مرده مي گذارند.
9 - پيشدادفر(1382) در اين خصوص مي گويد : «بعد از نماز زنان و مردان خود را به تابوت مي رسانند و با متوفي 
خداحافظي مي كنند و نيز يك نفر بعد از نماز آفتابه اي پر از آب، از همان آبي را كه مرده را شستشو و غسل داده اند 

به دست مي گيرد و روي كف دست چپ افراد مي ريزد و آن هانيز آن آب را به صورتشان مي زنند.»
10 - در پاره اي مناطق، مثًال درتوجان، به جاي آهن يك جوجه مرغ يا خروس زنده، به همراه مقداري خرما درون 
قبر گذاشته مي شود.(پيشدادفر، 1382) از جمله رسوم جالبي كه در پاره اي مناطق، مثًال سرخون، در خاتمه مراسم 
تدفين برگزار مي شود، ريختن برگ هاي سبز درختان روي همديگر است. به اين ترتيب كه افراد در بازگشت از 

قبرستان مقداري برگ سبز مي چينند و روي همديگر مي ريزند تا هميشه سبز و خرم باشند.
11 - در پاره اي مناطق، مثًال درتوجان، اگر بالفاصله پس از مرگ ميت، فرد ديگري از بستگان بميرد، عقيده دارند 
كه كفن در دهان مرده رفته؛ يا پاي ميت روي هم افتاده است. لذا، براي اين كه ميت قرباني ديگري نگيرد، نبش قبر 

مي كنند و پاي مرده را از هم جدا كرده و كفن را از كنار دهان او دور مي كنند.
Rites of passage - 12: مناسكي كه گذار يك فرد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت ديگر را نشان مي دهد، 

مناسك گذر ناميده مي شود.(بيتش، د. و پالگ، ف.(1382)
13 - يك- نمود يك رنگ برجسته، دو- آرايش و پيرايش ظاهري مرده و سوگوران، سه- پيدايي سوگ آوازها و گاه 

نواختن يك آلت موسيقي و چهار- پيدايي شيوه هاي ابتدايي براي آماده كردن جسد.
14 - نسو/ نسوش: نام ديوي كه تن انسان را مي گنداند و موجب فساد آن مي شود.
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