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چکیده
سررششمۀ مر
مر

را همزمان با منشأ حيات باید جستوجو کرد .در فرهنگ اساطيری و باستانی ایران به مسألۀ

و اعتقاد به سررای بایی و بهشرت و دوزا اشراره شردهاسرت .ماالةۀ پيشينۀ انسان نارر بر مميتتگی مر

زندگی اسرررت و به تآن من دیدگاههای متفاوتی در پيوند ميان مر

و زندگی وجود دارد .برخی مر

را مراننرد شرررو و روز جز دات جردایینراپرریر طآيةرت دانسرررترهانرد و گروهی دیگر مر

و

و زندگی

را در مقرابز زندگی

یرارمیدهند و اعتقاد دارند که تقابز و تضراد ميان ای دو پدیده ،بنيادیتری تضرادی اسرت که در انسرران و سایر
موجودات وجود دارد .بره هر حرال ،مر
جداییناپریر یکدیگرند .جداییناپریری مر
میرسرد و از طری همي مر

و زنردگی شره در کنرار هم و شره در تقرابرز برا هم باشرررند ،همراهان
و زندگی از اصررول بنيادی هسررتی اسررت .زندگی با مر

اسرت که زندگی مةنا و مفهوم پيدا میکند .تنها در سایۀ مر

به نتيجه

است که میتوان

به شرناخت زندگی دسرت یافت؛ زیرا با مر  ،حقيقتی که من را زندگی میدانيم به صورتی مناقی و مةيّ پایان
میپریرد؛ بنابرای میتوان گفت شون هستيم میميریم؛ زیرا جوهر زندگی در کنار مردن یابز تشتيص است .در
ای مقاله برمنيم با تکيه بر شراهنامۀ فردوسی ،به بررسی مر

و شگونگی برپایی مراسم سو  ،مدت سوگواری

و مداب و رسروم مرتآ با من و به شگونگی تدفي مردگان پرداختهمیشرود و در ادامه به صورت گررا به پدیدة
مر

در باور مراهو باستانی رایج در ایران باستان اشاره میشود.

واژههای کلیدی :مر  ،میي  ،سو  ،ایران ،شاهنامه.
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در تمدن ایرانی با تکيه بر شاهنامۀ فردوسی

 میي های مر/ 2

Death and Mourning Rituals in Ancient Iranian religious Belief and Islam
Based on Ferdowsi's Shahnameh

Abstract
The origins of death should be investigated alongside the origin of life. In
ancient Persian mythology and culture, the notions of death, belief in the next
world, heaven and hell have been mentioned. The Study of human history shows
a mixture of life and death, consequently bringing different views about life and
death. In some cases, death and life have been considered as integrated like day
and night, and some others believed that the conflict between these two
phenomena is a fundamental contradiction between humans and other creatures.
However, life and death, being together or in opposition, are inseparable
companions. The inseparability of life and death is one of the fundamental
principles of the world. Life ends in death and it is made meaningful by death.
Comprehending life can only be achieved in the shadow of death since with death,
the reality known as life ends rationally and definitely. Thus we can say that we
die because we live and exist, so the nature of life is distinguished through death.
The present study has focused on Shahnameh to investigate the attitudes and
beliefs of our ancestors about death and its rituals and comparison the Iranian
people's rituals of the Earth in the face of death, before and after Islam.
Keywords: Death, Ceremony, Mourning, Iran
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-1مقدمه
فرهنگهای متتلف از مر
دانشرنامۀ مزدیسرنا واژة مر

مةناهایی ارائه دادهاند که بيشتر نزدیک و شآيه به هم هستند.

را ای شني مةنا کردهاسرت« :مَر در کتيآههای هتامنشی و اوستا به

مةنی مردن اسرت .از همي ریشره اسرت کلمات مرتيا و مشريا در اوستا که به مةنی درگرشتنی و
فناپریر و مردم اسرت .در گاتها نيز کلمات «مَشَ » و «مَرِتَ » به مةنی انسران و بشر درگرشتنی
میباشرد .کلمات مرکور در تفسرير پهلوی به «مرتم» ترجمه گردید .مردم که در فارسی به جای
انسران عربی اسرت به مةنی مردنی و درگرشرتنی و فناپریر است« .مَشِ» در کلمۀ امشاسپند نيز به
مرةرنری مرر

اسررررت (ایمرَشَ :بری مرر ) .مَر جزیی از واژة امرداد(نمردنی) نيز هسررررت».

(اوشيدری ،492 :9981،دیز«مر »).
با توجه به واژههای متفاوتی که از مر

در کتاب مزدیسنا ارائه شده ،مشتص میشود که

واژههرای « مَشَ ،مَرِتَ ،مرتم ،مردم ،مرتيرا ،مشررريرا ،ایمَشَ ،امرداد همگی یرک ریشررره دارند .در
دانشررنامۀ مزدیسررنا دیز واژة «مَرِتی » ممدهاسررت« :صررفت اسررت یةنی مردنی و درگرشررتنی یا به
عآارت دیگر مردم و انسان .مرت اغلو با گيه به مةنی جان و زندگی ممده و گيه مرت در اوستا
همان اسررت که در پهلوی گيومرد و در فارسرری کيومره شرردهاسررت و یةنی زندة فانی( ».همان:
 ،492دیز«مرت »).
از گرشررته تاکنون تیييراتی در واژة مر
میگوید« :مر

حاصررز شرردهاسررت .کزازی در بارة واژة مر

در پهلوی در ریتت مرگيه استفاده میشدهاست( ».کزازی)291 :9931 ،

با توجه به ای که فردوسرری از ایران باسررتان سررت میگوید بارها در شرراهنامه به جنآههای
گوناگون مر

اشاره کردهاست.

استاد توه گاهی مر
اگر مر
)932

را همراه با داد به کار میبرد:

دادسررت ،بيداد شيسررت

ز داد ای همه بانگ و فریاد شيسررت (فردوسرری:9984،
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بره نرر میرسرررد داد و بيرداد در پيونرد با مر

حالتی نسرررآی پآدا میکند؛ شرا که مر

باتوجه به هدفی که انسران از زندگی دارد ،میتواند داد یا بيداد به شمارمید .او گاهی مر

را با

تقدیر همراه کردهاست:
اگر تند بادی برررررراید ز کنج
فردوسی گاهی هم مر

بتاک افکنررررررد نارسيده ترررنج (همان)932 :

را با ستم یا داد موردهاست:

ستمکرررار خوانيمش ار دادگر
گاهی هم از رازملود بودن مر

ست میگوید:

ازی راز جررران تو مگاه نيست
همه تررررررررا درِ مز رفته فراز

هنرمنرررررررررد دانيمش ار بیهنر (همان)932 :
بدی پرده اندر ترررررررا راه نيست

بکس برر نشد ایررررررر درِ راز باز (همان)932 :

تالش انسررران برای دسرررت یافت به جاودانگی در اسررراطير و داسرررتانهای بسرررياری منةکس
شردهاسرت .اشاره به رویي تنی اسفندیار و نيز یافت نوشدارو و موميایی کردن مردگان به عنوان
کوشرشی برای مقابله با مر

در اساطير ،بهویژه در شاهنامه و گم شدن اسکندر در رلمات برای

جسرررتوجوی مب حيوان و عمر جاودانه یافت خضرررر همگی بازگو کنندة مرزوی جاودانگی
انسان هستند:
شرررررا رزم جستی ز اسفندیار

که او هست رویي ت و نامدار (شاهنامه)341 :9984،

ازان نوشدارو که در گنج تست کجا خستگان را کند ت درست (همان)114 :
همۀ ای حکایات در حقيقت نمونههایی هسررتند که احسرراه جاودانگی را منةکس میکنند.
«همشني از موارد مورد ایتآاه ،رسررم موميایی کردن اجسرراد مردگان را باید یاد کرد که جهت
جلوگيری از انهدام و تالشی مردگان ،الشهها را با موم میپوشاندند( ».رضی)98-91 :9982،
پریرش مر

موجو مرامش روحی و سرةادت میشود؛ نيز به پریرش مر

یک مکتو فکری یا جهانبينی خاصری نيست .شر زندگانی و مر

نيز منحصر به

بزرگان نشان میدهد که
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در تمرامی ادوار و در حوزههرای گوناگون جیرافيایی کسرررانی با مرهو ،نژاد ،فرهنگ و اعتقاد
متفاوت به حقيقت مر

دست یافتهاند .ای افراد مر

را در مقابز زندگی تصورّ نکردهاند.

شرررتصر ريّت هرکس ،مانند مینهای اسرررت که منةکس کنندة ای وایةيّت اسرررت که شگونه
روشهای زیسرت انسرانها به شيوههای مردن تآدیز میشوند .فردوسی ای موضوع را با ژرفایی
تأمّز برانگيز ،ای گونه به نرم در موردهاست:
زیررررررر راز جررران تررو مگرراه نيست
...دم مررر

شرررون متش هرررررررولناک

دریر جرررررای رفت نه جرررای درنگ

بدی پرررررده انرردر تررررا راه نيست...
نرردارد ز بررررررررنا و فرررررتوت باک
بر اسپ فنا گررر کشد مرررررر

تنگ

شنان دان کررره دادست و بيداد نيسرت

شرررو داد ممردش جررای فریاد نيست

جرررررروانی و پيری به نزدیک مرررر

یکی دان شرررو انرردر بدن نيست بر
(شاهنامه)932:9984،

در ای بتش برا توجره بره منکه در مورد سررررنوشرررت ت  ،جان ،روان و دی و...از دیدگاه
ایرانيان باستان پرداختهمیشود ،به ریشهشناسی ای واژگان نيز میپردازیم.
ت « :ت با همي ریتت در پهلوی به کار میرفتهاسررت( ».کزازی« )915 :9931،بدن .جثه و
اندام .بدن و توش و جسرررد و اندام و ید و یامت .اوسرررتا ،تنو(جسرررم ،بدن) .پهلوی ،ت  .هندی
باستان ،تنو .افیانی ،ت ( ».دهتدا ،1992/4 :9939،دیز«ت »).
جان«:جان در پهلوی گيان بودهاسرت .ای ریتت هنوز در کردی به کار بردهمیشررود .ریشۀ
اوسرررترایی واژة گيه به مةنی زندگی اسرررت و سرررتاکی اسرررت که در ریتت زی در «زیسرررت »
ماندهاست( ».کزازی)918 :9931،
جان « :به یول هوبشرمان از کلمۀ سرانسرکریت دیانه(فکر کردن) است .به یول مولم و یوستی
جان با کلمۀ اوسررتایی گيه (زندگی کردن) از یک ریشرره اسررت ولی هوبشررمان من را صررحي
نمیدانرد .در پهلوی گيران شرررکرز یردیمیتر وجان شرررکز تازه – تلفظ جنوب غربی اسرررت».
(دهتدا ،1521/5 :9939،دیز«جان»).
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روان« :در پهلوی رُوان بودهاسررت .در باورشرررناسررری که ایرانی ،روان یکی از پنج گوهر و
بنيادی اسرت که در هستی مدمی نهفتهاست -9:هو یا اخو که نيروی زیستی است -2 .بود یا بوی
که نيروی دریابنده و حسرری اسررت -9.روان که جان یا رو اسررت -4 .دن ،در اوسررتایی دئنا ،در
پارسرری «دی » که بنيادی اسررت مينوی و میتوان به گونهای من را با «وجدان» سررنجيد -5 .فروهر
که میتوان من را با منشه ت تابان همالِ مدی خواندهمیشررود ،سررنجيد(.کزازی-982 :9931،
)989
روان« :جان ،رو  ،رو انسانی که نفس ناطقه است در پهلوی رُبان و در اوستا اروان بوده از
ریشررۀ اورو به مةنی وسررين و بزر  .همان ریشررۀ ارود در سررانسررکریت هم به همان مةنی اوسررتا
هست( ».دهتدا ،92825-92821/3 :9939،دیز«روان»).
-1-1بیان مسأله
برای اساه ،سواالت پژوهش به شر دیز است:
-میا در کيش ایرانيان باستان مر

دارای میي هایی خاص بودهاست؟

از شواهد موجود شني برمی مید که ایرانيان باستان همانند سایر ایوام دارای مداب و رسومی
خاص در مر

عزیزان خود از یآيز شگونگی به خاک سپردن مردگان و مداب و رسوم مرتآ

با من و لآاه سو
-میا از میي مر

بودهاند.
ایرانيان باستان ،امروزه بازتابی مشاهدهمیشود؟

بر اسررراه شرررواهرد موجود سررروگواری در تمرام اعصرررار و در ميران همرۀ ایوام صرررورت
میگرفتهاست .در ميان مداب و میي سو

در ایران باستان ،بازتابهایی هنوز هم در ميان ایوام

متتلف ایرانی یابز مشراهدهاسرت از یآيز :سراخت تابوت و کار تدفي  ،روی خراشيدن ،به خود
مسريو رساندن ،گریست  ،سياه پوشيدن گيسو بریدن همننان در ميان ایوام متتلفی از جمله یوم
لر و کرد به حيات خود ادامه میدهد.
-میا در باور ایرانيان باستان به مر

و مةاد اعتقاد داشتهاند؟
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از کتابهای موجود و مثار به جا مانده از گرشرررتگان شني برمیمید که ایرانيان باسرررتان به
مسرألۀ مر

و مةاد و روز بازخواسرت و حسابرسی اعتقاد داشتهاند و جایگاه فرد نيکوکار را در

مينو و بدکار را در دوزا میدانستند.
-2-1پیشینۀ پژوهش
در زمينۀ رسروم و میي مر

در ایران باسرتان مقاله یا کتابی که مشرتصا و منحصرا به ای

موضرروع پرداختهباشررد ،نگارندگان با توجه به تحقي متنوع ،به منآةی دسررتنيافتند اما مقاالت و
کتابهایی وجود دارد که به شرکلی پراکنده و جانآی به ای موضروع اشاراتی داشتهاند از جمله:
کتاب «نگرشری به مرثيهسررایی در ایران» تأليف عآدالرضرا افسرریکرمانی از انتشارات اطالعات
اسر رت که جلد اول من در سرررال  9939و جلد دوم من در سرررال 9931به شاپ رسررريدهاسرررت.
افسری کرمانی در ای دو جلد به بيان مآاحثی در زمينۀ مرثيه در سو

عزیزان و مشاهير و مراثی

مرهآی ،بررسی گونههای متفاوت من ،یالوهای شةری مرثيه در شةر کالسيک و بيان متتصری
ازسررو سرررودهای دوران مشررروطه اعم از وطنی و جهانی پرداختهاسررت .ازنقاق یوت کتاب
عالوه بر پرداخت به مراثی یدیم به مرثيهای جدید هم اشرراره نمودهاسررت .از نقاق ضررةف کتاب
ای است که به مداب و مراسم سو

اشاره نشدهاست.

کتاب «مرثيه سررایی در ادبيات فارسری ایران» اثر دکتر نصررال امامی از سوی انتشارات دفتر
مرکزی جهاد دانشرگاهی در سرال  9911به شاپ رسريدهاسرت .دکتر امامی در ای کتاب ضرم
مقدمهای در زمينۀ مرثيه ،به بيان مغاز سرو سررایی در ادب فارسی ،یدیمیتری سو سرودها
در شرةر فارسری دری ،مداب سروگواری و تأثير من در مرثيههای فارسری و ایسام سو سرودها
پرداختهاسرت .از نقاق ضرةف ای کتاب کلیگویی در مورد میي ها و مداب سررو

و گرشت

سررین از موضروع و نپرداخت به جزیيات مداب سوگواری است .از نقاق یوت ای اثر شناساندن
میي های سررو

از ایران باسررتان تا یرن هشررتم اسررت که در برخی مناط کشررور دشار تیييرات

بةضا کلی یا جزیی شدهاند.
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مثار هاشرم رضی از جمله :کتاب «دی و فرهنگهای ایرانی پيش از عصر زرتشت» و کتاب
«گاهشرماری و جشر های ایران باسرتان» اشارهکرد که به صورت پراکنده به میي های سو

در

ایران باستان پرداختهاند .هاشم رضی به شکز گررا به وضن دف  ،گریز از اموات ،رسوم متتلف
در گور نهادن ،تره از مردگان و وضرن گورسرازی و اعتقاد به رو میپردازند .از نقاق ضةف
مثار هاشم رضی در مورد میي های سو  ،نپرداخت به شکز مفصّز در مورد مر

و میي های

سوگواری ایرانيان باستان میباشد.
شندمقالۀ دیگر هم در خالل مآاحث خود به ای موضررروعات اشرررارهای داشرررتهاند از جمله:
محمود جةفریدهقی و مهتاب صرال در مقالۀ «مر

و سررنوشرت روان در ساکنان بي النهری

باسرررتان» که در فصرررلنامۀ پژوهشرررنامۀ ادیان ،بهار و تابسرررتان 9914دورة 1شرررمارة 93به شاپ
رسرريدهاسررت به مآاحثی از یآيز فلسررفۀ مر  ،خاکسررپاری و نرام داوری بةد از مر

و یلمرو

مردگان در دوزا یا بهشت میپردازد.
صرآا بيوکزاده در مقالهای با عنوان «میي های سروگواری در حماسه با تأکيد بر سوگواری
زنان(بر اسراه شراهنامه)» که در فصرلنامۀ زن و فرهنگ در پایيز سرال 9919به شاپ رسدهاست،
مقالۀ مرکور به مقایسرۀ روایات داستانی شاهنامه و وایةيّتهای تاریتی و شآاهتهای موجود در
بارة سررو

میپردازد و نتيجهگيری میکند که من رسرروم هنوز هم در یسررمتهایی از کشررور

باییماندهاست و نشان دادهاست که تا شه ميزان ای رسوم را بانوان ایرانی اجرا میکردند.
نرادیرا مةقولی و محمود طراووسررری در مقالهای با عنوان «مر

و میي های مربوق به من در

ایران باستان» که در فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان در پایيز سال  9983شمارة  9به شاپ رسيدهاست به
ای ماالو اشراره میکند که در ایران ،یافتههای باسرتان شرناسری و کتو و روایات ،نشاندهندة
تنوع فراوان عقاید در باب مر  ،میي های سوگواری و شيوههای تدفي است .در ایران باستان،
مردمان روزهایی را در بزرگداشت پيشوایان و یادموری تولد و مر

منان به پرسه یا سوگواری
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میپرداختند .در ای دوران ،به بازگشرررت مردگان و رسرررتاخيز منان نيز توجه و به مناسرررآت من
مراسمی برگزار میشدهاست.
مراهر مصررفا و بهناز پيامنی در مقالهای تحت عنوان«بررسرری میي دخمه و سررو

با تکيه بر

سرراختار فرهنگی جامةه در شرراهنامۀ فردوسرری» که در فصررلنامۀ دانشررکدة ادبيات و علوم انسررانی
دانشرررگاه تهران در پایيز 9983به شاپ رسررريدهاسرررت به بررسررری مر باوری در ميان مردم و
شگونگی برپرایی مراسرررم ،وداع با مردگان ،مداب و رسررروم مرتآ با من میپردازند و مداب و
رسروم مر

را با توجه به تأثير فرهنگ و ویژگیهای یومی-یآيلهای مورد بررسی یرار میدهند.

مقالۀ مرکور اغلو به نوع و شگونگی دخمهها میپردازد.
مثار دکر شرررده برخی از مهمتری مثاری اسرررت که به موضررروع مرثيه پرداختهاند ،ای مثار
اغلو به دکر مراثی و مشرررتص نمودن سرررو سررررودها یا پرداخت به میي های سررروگواری به
صرورت جزیی اشرارهکردهاند ،در حالیکه ای پژوهش ضرم اشاره به سو سرودها به مةرفی
میي ها و نمادهای سررو

و شرريوههای متتلف برگزاری سرروگواری با تکيه بر کتاب شرراهنامه

اشرارهشردهاسرت و میتوان گفت که در هيچیک از موارد مرکور موضوع به شکز جامن و مانن
مورد بحث و بررسری یرارنگرفتهاست .بحث اصلی ای مقاله بازخوانی مآاحثی تازه است از یآيز:
میي های سررروگواری در ميان پيروان متتلف ادیان ایرانی باسرررتان و پرداخت به تمامی مدب و
رسروم سوگواری و شيوههای گوناگون من در ميان مردم ایران است و از ای حيث میتواند ای
پژوهش در نوع خود بدین باشد.
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
مثار شررراعران هر دوره مجموعهای از باورها ،میي ها ،افکار و اعتقادات من دوره را در خود
جای دادهاسررت ،مر

نيز به عنوان یکی از مهمتری زمينههای زندگی بشررری در شررةر شرراعران

مورد توجرره بودهاسررررت؛ از ای روی مر

و سررروگواری برای مردگرران برره عنوان یکی از

درونمرایرههرای شرررةری مورد توجه بسرررياری از شررراعران یرارگرفتهاسرررت؛ بنابرای بررسررری

 / 01میي های مر

در تمدن ایرانی با تکيه بر شاهنامۀ فردوسی

سرو سرودهای شاعران برای مشنایی با دیدگاههای متتلف در مورد مر
سو

و مةرفی میي های

در شناخت ابةاد متفاوت یوم ایرانی به ما کمک شایانی میکند.
تةيي سرو سررودهای فردوسری و بررسری منها نشان دهندة ميزان عالیه و توجه شاعر در

بهکارگيری انواع مضرامي در مرثيههای متفاوت و گرایش بيشرتر او به سرودن گونهای خاص از
سرو سرود است .افزون بر ای  ،مشکار ساخت تصویر مفرینیهای موجود در ای نوع سرودها
و ارزشهرای هنری و عراطفی منران در اسرررتفراده از انواع جنآرههرای هنری ،میتواند بيانگر نوع
نگرش ،افکار و عقاید و باورهای شرراعر باشررد .موارد مرکور نشرران دهندة ميزان ارزش و اهميّت
موضوع مورد بحث است.
-4-1روش تحقیق
روش تحقي ای مقرالره کترابترانرهای اسرررت .در ای مقرالره با ماالةۀ کتابهای مرتآ با
موضرروع و فيشبرداری ماالو ،اطالعات مورد نرر جمنموری ،طآقهبندی و تحليز شرردهاس رت.
همشني ماالو باتوجه به ارتآاق و درجۀ اهميّت دسرتهبندی و در نهایت مقاله نوشرتهشردهاسرت.
برای تهيرۀ ای مقراله ضرررم ماالةۀ کتابهایی شند از جمله شررراهنامه فردوسررری نکات مربوق
استتراج شدهاست.
 -2باور به مرگ در فرهنگ و تمدن ایرانی
کشرور ایران ،دارای یدمت شند هزارسالۀ فرهنگ و تمدن است .یافتههای باستانشناسی و
وجود کتابها و روایات ،تنوّع فراوان عقاید و میي های سرروگواری و شرريوههای خاکسررپاری را
در ایران نشرانمیدهد .ای سررزمي به سرآو داشت تمدن یوی دارای میي های فراوانی در بارة
مر

است .در ایران باستان مردم به مر

که در مر

و دنيای پس از من اعتقاد داشتهاند ،میي ها و مراسمی

افراد بر پا میشد ،نشانههایی از اهميّت دادن ایرانيان باستان به مر

بودهاست.
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گورسرررتانها پيش از منکه جایگاه به خاک سرررپردن مردگان باشرررند ،با زندگی زندگان
پيونرد ویژهای دارند .مثار به جامانده از که تری گورها نشررران میدهند که میي های مربوق به
مردگران از گررشرررتههای دور تا به امروز در زندگی انسررران حائز اهميّت خاص و پدیدمورندة
باورهای اسرراطيری بودهاسررت .مهرداد بهار در کتاب اسرراطير ایران در بارة مداب مر

ایرانيان

باسرتان مینویسرد«:شون مردم بگررند(=بميرند) ،سه شو روان به نزدیک ت  ،من جای که او را
سر بود ،نشيند .من (سه)شو از دیو و همکاران (وی) بس ستتی بيند( ».بهار)229 :9952،
-1-2مرگ در آیین زردشت

میي هرای ایران براسرررتران رنرگ و روی اسررراطيری دارند و در غآار غليظ اسررراورهای،
روایرتگری میکنند .در نرر ایرانيان باسرررتان مر

کار اهریم اسرررت .مر

مةنای پيروزی اهریم بر خوبی است .کتاب وندیداد در بارة مر
پارسرا باشرد دیو دروج پس از مر

در باور میان به

شني میگوید« :مرد هرگاه

در جسرد وی مسل میشود و ای جسد را ناپاک میکند،

هرشند به حالت زنده پاک و طاهر بودهاست( ».پورداود)329/4 :9914،
در براور ایرانيان باسرررتان بسرررياری از میي های مربوق به مر

با پاک کردن جسرررد از

ملودگی ارتآاق دارد .منان باور داشرررتند شون جسرررد منآن ملودگی اهریم اسرررت ،دف من در
خاک جایز نيسرت؛ زیرا زمي که عنصرر مقدسی است ،ممک است ملوده شود و همشني نآاید
من را سرروزاند؛ زیرا متش را هم ملوده میکند .ایرانيان باسررتان برای گندزدایی و ضرردعفونی از
سروزاندن سرایۀ بةضری گياهان استفاده میکردهاند .در کتاب اوستا شني ممدهاست« :اگر حمز
جسرد سرهز و مسران باشرد به دخمه حمز میکنند و مسک وی به حال خود بایی میماند و ای
مسرررک را برا گياهان اوروشرررنی  ،Urvasniوهوگانه  ،Vohu-gaonaوهوکرتی ،هزنهپاته
Hadhanaepataو یا با هر گياه خوشآوی دیگر مةار میسازند( ».پورداود)533 /4: 9914،
در میي زردشررت از کجا ممدن و به کجا رفت  ،همواره یکی از مآاحث مهم و اسرراسرری
ای میي بودهاسرت .در ای میي به جاودانگی روان در سررای بایی اشرراره شرردهاست .در بتش
گاتها به روشررنی ،از زندگانی پس از مر

و از سرررنوشررتی که در انترار نيکان و بدان اسررت
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بسرريار سررت رفتهاسررت« .اشرروزرتشررت گفت که اهورامزدا در خرد خود مدمی را به گونهای
مفریردهاسرررت که روان پس از مر ن ت به زیسرررت خود ادامه میدهد .همشني به او ابزارهای
اهورایی داده که خوب را از بد شناسایی کند .شادی هميشگی و خوشآتتی در ای زندگی و در
زنردگانی پس از مر

از منِ کسرررانی اسرررت که با اندیشررره ،گفتار و کردار نيک زیسرررتهاند».

(مهر)14 :9934،
در اوسرتا به «شينوت» (پزصرراق) هم اشراره شردهاسرت و ای نشران دهندة من است که
اندیشههای ایران باستان در بارة مر

و زندگی در ميان مردم از گرشته تاکنون تداوم یافتهاست.

ایرانيان باسرررتان هم به شينوت (پزصرررراق) و هم به بهشرررت و دوزا و هم به برزا و پاداش و
مجازات اخروی اعتقاد داشتهاند .در گاتها به شينیوَت یا پز صراق اشاره شدهاست« .هنگامیکه
مدم بدکار و گناهکار به من نزدیک میشررود ،لآۀ باریک و تيز من پدیدار شررده و مانن گرشررت
گناهکار میشرود( ».همان )18 :همشني در گاتها از بهشرت و دوزا سرت رفتهاست و من را
فضرایی بيکران میداند که تابن زمان و مکان نيسرت« .روانهای نيکان ،در حالت شادی کامز به
سررزمي سررود «گارودمانا» که همان سررزمي منش نيک اسرت ،میرود .ای سرزمي در فضا،
محلی ندارد .سرزمي روان ،مانند خود روان ،غير یابز لمس و نادیدنی و غير یابز وصف است».
(همان)11 :
از گرشرتههای بسيار دور ،ایرانيان به زندگی پس از مر

اعتقاد داشتهاند .در بسياری از

گورهررای برراسرررتررانی ایران زمي  ،میتوان موّاد غرررایی و لوازم زنرردگی را در اطراد جسررررد
مشراهدهکرد .در دی زردشرت ای باور باسرتانی ،تشرریفات مرهآی و مراسم سوگواری را پدید
موردهاست.
به عقيدة زرتشرتيان ،پس از جدا شردن رو از بدن ،جسرم ناپاک خواهدشررد؛ بهطوریکه
اگر به من دسرت زدهشرود باید غسرز کنند؛ بنابرای اعتقاد زرتشت پس از مر

پليدی به شکز

مگسری به جسرم حمله میکند و من را تآاه میسازد .از نرر دی زرتشت جسد روحانيان بيشتر از
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جنگاوران وکشراورزان ناپاک اسرت و بيشرتر موجو ملودگی میشود؛ زیرا از پا درممدن نيکی
سآو تمرکز و نيرو گرفت نيوهای شر و بدی میشود(.وندیداد ،بند)3
میتوان نتيجره گرفت که بنابر باورهای زردشرررتی ،مراحلی که رو انسررران پس از مر
میپيماید شني اند :جدایی رو از ت  ،گرشرت از پز ميان بهشت و دوزا (پز صراق) ،رفت به
عالم برزا ،حضررور در روز یيامت و داوری نهایی و گرشررت از مزمایش ایزدی .شني اسررتنآاق
میشرود که زردشرت ،باور نياکان خود را در باب مر

و احوال پس از مر

حفظ کردهاست

امّا ساختار ای اعمال و میي ها را دگرگون ساختهاست .ایرانيان پيش از زردشت براعتقاد داشتند
در خاموشررری و تاریکی به سرررر میبرد امّا زردشرررت ای باور را

که رو انسررران پس از مر

دگرگون سرراخت و تاریکی و روشررنی پس از مر

را منوق به اعمال و کردار شررتص در ای

دنيا میداند.
-2-2مرگ در آیین مانی

اگرشره از دی او اثری برجرای نمرانردهاسرررت امّا در یدیمیتری منابن مانند الفهرسرررت و
شاهنامه به او اشاره شدهاست:
بيامد یکی مرد گویا ز شيرر

که شون او مصروّر نآيند زمي

بدان شرب دستی رسيده بکام

یکی بر منش مررررد مانی بنام

بصورتگرررری گفت پيیمآرم

زدی موران جهررررران برترم...

بفرمود تا مرروبد ممدش پيش

ست گفت با او ز اندازه بيش

فروماند مانی ميررررران ست

بگفتار مررررروبد ز دی که
(فردوسی)191 :9984،

مآانی و تةاليم مانی بر دو اصرز خير و شررر یا نور و رلمت بنا شرردهبود« .منشررأ کز و اصرز
وجود در واین خدای بزر

به زعم او دو تاسرررت که یکی را نور و یکی را رلمت و من را «دو

ب » ناميدهاست( ».حکمت)911 :9948،
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جهانشناسی مانی مآتنی بر دو اصز است« .از نرر مانی در یلمرو نور خدای زروان یا پدر
عرمت فرمانروایی میکند و دارای پنج تجلی است :ادراک ،عقز ،تأمّز ،فکر ،اراده و در یلمرو
رلمرت هم اهریم حکومرت میکنرد که :دود یا مه ،متش مترب ،باد ویرانگر ،مب گزملود و
رلمات از مراهر و تجلی اویند .پادشراه رلمت در گرشته شون نور را دید بر او حملهور شد ،امّا
شون پردر عرمت (زروان) خود اهز جنگ نآود از دات نور خود مادر حيات یا مادر زندگان را
بيافرید و از جوهر علوی هم «انسران نتسرتي » یا «هرمزد» پيدا شد که ای مادر و فرزند را ثالوث
اول میگویند( ».مریا)998 :9931،
مانی به مةاد و روز مخرت اعتقاد یلآی داشرررت و پيروانش را به مةاد و بازگشرررت رو به
جهان مخرت راهنمایی میکرد« .مانویان مةتقدند که اگر شرررتص در شرررناخت و فراهم موردن
وسرایز رهایی عنصرر نورانی وجود خود را از زندان رلمت جسم از طری پرهيزگاری و رعایت
دستورات دینی توفي حاصز نماید ،پس از مر

روحش به یلمرو نور برمیگردد و در غير ای

صررورت به دوزا رلمانی سرررنگون میشررود .شنانشه کسرری کيش مانی را بپریرد ولی توانمایی
انجام فرایض و دسررتورات دینی را نداشررتهباشررد و گناه بزرگی نيز مرتکو نشرردهباش رد ،محکوم
میگردد که متواليا در اجساد دیگر به زندگی بازگردد و دورة دردناک تناسخ را که به اصاال
مانویان «سرمسرارا» ناميدهمیشرود ،طی کند تا رو او کامال منزه شرده الی پيوست به ارض نور
بشرررود ...متتصرررر ای که پس از مر

سررره راه پيش رو مدميان یراردارد :بهشرررت نور برای

برگزیدگان و طآقات باالتر ،دنيا و تحمز درد و رنج تناسرخ برای نيوشاگان که نگهآانان کيش و
یاوران دی دارانند و دوزا برای بیدینان و گنهکاران(».بایری)928-921 :9981 ،
در دی مرانی اگر مر

بره سررررا فرد درسرررتکاری بياید« ،هرمزدبغ ایزدی به نام داورِ

دادگر را به سروی او روانه میکند .هنگامیکه دیوان بر او راهر میشوند ،روان فرد درگرشته را
یاری میدهند .ششرم دیوان که به فرشرتگان میافتد پا به فرارمیگرارند .فرشتگان فرد درستکار
را با خود میبرند و کوزة پر از مب به دسررتش میدهند ،او را در بهشررت در کنار ماه و خورشرريد
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مینشرانند .فرد درسرتکار به نور ایزدی بدل میگردد و منشه را از جسدش به جا مانده و رلمت
محض است به دوزا میافکند( ».اسماعيزپور)39 :9935 ،
سررنوشرت گناهکاران به گونهای دیگر است« .گناهکاری را که مز و شهوت بر او شيره
شردهباشد ،به هنگام مر  ،اهریم و دیوان او را شکنجه میدهند و ایزدان به کنارش میمیند و
پوشرراک نيکو با خود دارند .او میپندارد که برای نجاتش ممدهاند در حالی که منان میخواهند
او را سررررزنش کنند .او با کالآدی دیگر در ای جهان مادی از نو زاده میشرررود و شندی در ای
جهان می ماند تا زمانش فرارسرد و به دوزا درافتد .روان مدمی یکی از سه راه را خواهد پویيد-
راههایی که به بهشررت نو برای راسررتکاران؛ به جهان تره و بيم یا برزا برای سررتيزهجویانِ یاورِ
راسرررتکاران و نگهآانان میي و به دوزا برای گناهکاران میرسرررد .دوران دردناک تناسرررخ در
اصاال مانویان «سمسارا» خواندهمیشود( ».بایری)933 :9981،
برا توجره بره مارالرو دکر شرررده از دی مرانی ،میتوان نتيجه گرفت همانگونه که دی
زرتشرت بر فرهنگ ایرانی تأثيرگرار بودهاست ،دی مانی هم بر فرهنگ ایران و هم بر باور منان
در بازگشت به مخرت مؤثر بودهاست.
 -3-2مرگ در آیین میترایی

پيش از منکه زرتشررت رهور کند ،یوم مریایی مهر پرسررتی اختيار کردهبودند .در کتاب
اوسررتا ،مهر از بزر تری ایزدان اسررت .مهرپرسررتی از یک باور یدیمی هند و ایرانی سرررششررمه
میگيرد و ای میي بر مآنرای ثنویرت اسرررتوار اسرررت« .مهر به عنوان ایزد راسرررتی و فيروزی از
زمانهایی بسريار که مورد سرتایش و احترام ایوام مریایی بود .در ناحيۀ «کاپادوسيه» که بتشی
از مسرريای صرریير اسررت ،در نزدیکی منکارا کتيآهای یافتشررده که مربوق به هزارة دوم پيش از
ميالد مسي است .ای کتيآه مةاهده و پيماننامهای است ميان دو یوم «ميتانی» و «هيتی» که هر دو
از ایوام هند و اروپایی به شررمار میروند .در ای کتيآه نام «ميترا= مهر» همراه با «وارنا»« ،ایندرا» و
«ناسررتيا» دکر شرردهاسررت .دکر نام ميترا در کتيآۀ یاد شررده ،مؤید ای نکته اسررت که «مهر» ایزدی
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اسرررت متةل بره عهرد مریرایی و پرسرررتش ای ایزد از دیر زمان بهویژه در بي تيرههای متتلف
مریایی رایج بودهاست( ».همان)949 :
در میي ميترایی ،مسرألۀ مر
از مر

از اهميّت بسياری برخوردار است .ای میي به حيات پس

اعتقاد دارد و بر ای باور اسرررت که در مخرت به حسررراب و کتاب اعمال انسرررانهای

نيکوکار و بدکار پرداختهمیشرررود« .جهانبينی ثنوی ،جهان را در صرررحنۀ دائمی و همهجانآۀ دو
مصررردر خلقت که دو نيروی متتاصرررم و دو یدرت متقابزاند تصرررور میکند .اهریم شرررهریار
تاریکی ،فرمانده لشرکریان بیشمار دیوان که هریک رو شرارت و ویرانگریاند ،هر لحره در
مرزهای دو بُ به جهان مزدا مفریده ،یورش میبرند و جز خسرررران و زیان ارمیانی ندارد .از ای
رو ،زنردگی جنرگ بیرحمرانرۀ بیویفه و و انسررران رمندة بیامان اسرررت .ميترا ،خدای جنگ و
پيروزی بره پيروان خود وعردة رفر و رفراه جهانی و رهایش و فال مينوی میدهد .اميد به تفوّق
دنيوی و فال اخروی انگيزة پرهيزگاری و پاکدامنی ،سرررتتکوشررری و رشرررادت ،یاطةيّت و
رعرایرت جردّی مقررات و علمپژوهی پيروان ای مسرررلک اسرررت( ».بایری .)911 :9981،میي
ميترایی به مةاد و حسرابرسری اعمال در سررای مخرت اعتقاد دارد و برای باور است که انسانها
مزد اعمالشان را در من جهان خواهندگرفت.
 -4-2مرگ در آیین زُروانی

دی زروان یرک از ادیران باسرررتانی ایران اسرررت که از حکومت اشرررکانيان تا امپراتوری
سراسرانيان در ایران رواج بسرزایی داشرتهاسررت .نام ای دی برگرفته از نام پهلوی یک ایزد به نام
«زروان» اسررت« .یکی از مراهو رایج در ایران پيش از اسررالم میي زُروانی بود که از جملۀ فرق
و مراهو مزدیسرنا محسوب میگردد .در ای مرهو باستانی «زروان» که خدای «زمان» است به
عنوان خدای بری پرسرتش شرده و اغلو با لقو «زمانه بيکرانه» از او نام بردهمیشود .بنابر عقاید
ای فریۀ باسررتانی «زروان» پدر «اهرمزد» و «اهریم » اسررت و ای دو مصرردر خير و شرررر که به
صرورت دو گوهر همتوان ،متضرراد و مسرتقز عمز میکنند در اصررز دو برادر همزاد و توامان به
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شرررمرار میرونرد که زروان یا «زمانِ ایکران» زاده شررردهاند .هر منشه اهرمزد میمفریند نيک و
شایسته است و در برابر هر خلقت اهرمزدی ،اهریم دست به خلقتی پليد و ناپسند میزند .بدی
ترتيو گيتی و کائنات بر اثر نآرد و هممميیی ای دو مصررردر مفرینش و متلویات منها تکوی
مییابد( ».همان)39 :
میي زروانی در روزگار سرراسررانيان به اوج سرررممدی و رواج خود رسرريدهبود و از ای
روسرررت که در میي مانی که یک پایۀ من بر دی زرتشرررت اسرررتوار بود ،خداوندگار« ،زروان»
ناميده میشد .سرانجام ،پس از غلآۀ اعراب و اسالم بود که مرهو زروانی رو به افول گراشت.
در میي زروان نوعی ثنویت را میتوان یافت .در دی زروان اورمزد خدای خوبی و نيکی
هميشه با اهریم  ،خدای بدی و شر در مقابله و مآارزه است« .باید نوع خاصی از ثنویت در میي
زروان بيابيم ،ثنویتی که با شررکز اصررلی زرتشررت که رو نکوکار (سررپنتامينو) را در مقابز رو
بدکار (انگرهمينو) نشرراند و باالدسررت ایشرران اهورامزدا ،خدای «پدر» را یرارداد ،فرق دارد امّا
پيروان زر وان ،اورمزد و اهریم را دو برادر دو یلو ،پسرررران زروان ،خواننرد و با ای کار مموزة
اصرررلی زرتشرررت را کره میپنرداشرررت خير و شرررر کرامال از یکدیگر جداسرررت ،تیيير دادند».
(گراردو.)221 :9982،
 -3ریشهشناسی واژههای سوگ ،شیون و مویه
در لیتنامۀ دهتدا دیز واژة سرو

ممدهاسرت« :مصيآت و غم و ماتم و اندوه .غم و ماتم

به خالد سرور» .متأسفانه در مورد ریشۀ پهلوی ای واژه نه لیتنامۀ دهتدا مالآی نوشتهبود و نه
دانشررنامۀ مزدیسررنا اشررارهای کردهاسررت .در لیتنامۀ دهتدا دیز واژة سرررود و سرررودن شني
ممدهاسرت« :پهلوی «سررت»« ،سرروت» ،پهلوی «سرروت » (مواز خواندن) .اوسرتا ،ریشرۀ «سراو»
(شرنيدن) ،نیمه کردن ،سررایيدن .انشراد کردن» .سرو « :در پهلوی ،ریتتی است از «سوز» و به
همان مةنی .سرتاک واژه ،در اوسرتایی ،سکوک  saokو در سانسکریت ،شوک به مةنی سوخت
بودهاسرت .ای سرتاک در واژة «سروخت » نيز کاربرد یافتهاست .در پارسی ،شاید از من روی که
درد و دا درگرشررتگان دلگداز و جانسرروز اسررت« ،سررو » در مةنی ماتم به کار رفتهاسررت.
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(کزازی .)245 :9931،مرثيره« :مرده سرررتودن و رحمرت کردن .رثرا ،رثی ،رثایه ،مرثاة ،مرثيت،
گریسرت بر مرده و برشرمردن و دکر محاسر وی .در عزای مرده شةر سرودن( ».دهتدا:9939،
 ،98225/92دیرز«مرثيه»)« .مویه در اوسرررتا «ایمَيَوا» ممده و در گزارش پهلوی (زند) به «مویَک»
گردانيده شردهاسرت .شيون شاید در اوستا «خْشی» باشد که در گزارش پهلوی به شيون گردانيده
شدهاست و در زبان ارمنی «شيوَنْک» شدهاست( ».پورداود)429 /9 :9914،
 -4آیینهای خاکسپاری
ایوام متتلف پس از مر

برخوردهرای متتلفی برا مردگران خود دارنرد .هر یوم بسرررتره برره

دیدگاهشران در مورد جهان مخرت ،شرای محيای و بسياری عوامز دیگر مردگان را از محي
زندگی خود دور میکردند .باور ایرانيان باستان برای درگرشتگان خود بر دو محور استوار بود:
 -9جراودانگی رو و روان :برازماندگان اعتقاد داشرررتند رو درگرشرررته را با کمک منان
میتواند ،با کمتری رنج به سرای جاودانگی منتقز کرد.
-2دگرگونی شرررکز بدن :بازماندگان مةتقد بودند ،بدن فرد متوفی را با کمتری ملودگی و
زیان به طآيةت و محي زیسررت باید دف کرد« .پس از مر  ،بدون درنگ بدن درگرشررته را با
پارشه سرررفيدی می پوشرررانند و سرررپس من را با نيرنگ گندزدایی(ضرررد عفونی)کرده و با مب
میشررویند( ».مهر )932 :9934،پس از ای کار خویشرران برای مخری بار او را میدیدند و با او
وداع میکردند .پس از من به هيچکس اجازه نزدیک شدن به فرد درگرشته دادهنمیشد .پس از
انجام ای تشرریفات «نسا ساالران» (مردهکشها) پيکر فرد درگرشته را روی تابوت میگراشتند
و در حالی که موبدان بر من نماز میخواندند ،جنازه را در دخمهای که باالی کوه یرارداشرررت،
مینهادند« .پرندگان الشرررتور در مدت کوتاهی که از یکی دو سررراعت بيشرررتر نمیشرررود همۀ
گوشت بدن مرده را میخوردند و استتوان را بایی میگرارند( ».همان)934 :
در ایران باسرتان ،میي های خاکسرپاری بتشری از میي های دینی شررمرده میشرردهاست و
برای من اهميرّت ویژهای یرائز بودهاند .ایرانيان باسرررتان مةتقد بودند که باید رو مردگان را در
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خوراک و مراسررم دیگر سررهيم دانسررت و بر ای باور بودند که منان به زندگی عادی خود ادامه
میدهنرد « .مردم بومی ایران ،پيش از مریرایيران ،مردگران خود را نزدیرک اجراق خرانه به خاک
میسرررپردند ،ت مرده را با اکسررريد مه  ،سررررا رنگ میکردند و در پيرامون مرده ،شيزهایی
میگراشتند که میپنداشتند بدانها نياز دارد( ».مةقولی و طاووسی.)952 :9983،
رسرم مردهسروزی در دورانی که ایوام هند و ایرانی زندگی مشرترک داشرتهاند ،مرسوم و
مةمول بودهاسررت .بةدها «میان»برای از بي بردن ای رسررم که در ایران ،مجازاتهای سررتتی
برای شرررتص خااکار در نرر میگرفتند .دليز بارزی که حاکی از رسرررم مردهسررروزی در بي
ایرانيان بود ،واژة «دخمه» اسرت .واژة دخمه در اصرز به مةنی «هيزم» است که ننسای مرده را بر
روی من یرار داده و میسوزاندند( .رضی) 49: 9982،
ایرانيان در گرشرررتههای دور مردگان خود را در زیر خاک دف میکردند امّا با متالفت
شرردید موبدان و میان همراه میشرردند .رسررم الشررۀ مردگان را در هوای مزاد یرار دادن تا طةمۀ
الشرتوران شرود ،رسم مةمول و متةارد مردم ایران نآودهاست« .شون موبدان میخواستند رسم
دف یا مردهسروزی را برانداخته و شريوة مةمول خود را شون بسررياری امور دیگر به مردم تحميز
کننرد ،دسرررتور دادند که ویران کردن یآور دارای ثواب و مزدی اخروی اسرررت و مجازاتهای
شرردیدی برای منان که مردهسرروزی و یا رسررم مةمول تدفي را انجام میدادند ،بریرار کردند».
(رضی)982-989 :9931،
باتوجه به اسررناد باییمانده ،به نرر میرسررد دف مردگان میينی پارسرری اسررت هرشند در ای
خصوص بي پارسيان و میان اختالد نررهایی وجود داشت؛ نویسندگان غير ایرانی نيز ای نکته
را تأیيد کردهاند .شرق شناه فرانسوی در تایيد ای موضوع به سندی در مورد یک سرباز ایرانی
اشرراره میکند .اوفراتس( )Eufhratesسرررباز گارد هتامنشرری اسررت که در نآردهای داریوش
اسرير شرد .او ای گونه گفتهاسرت « :مرا مسوزان ،متش را از برخورد ت م مياالی ،م پارسيم،
نياکانم نيز پارسری بودند و گناه ملودن متش به نزد ما گرانتر از مر

است .مرا به خاک بسپار،

موالیم ،ولی برتنم ،مب تاهير نيفشران شون م مبها را نيز گرامی میدارم(».بنونيست: 9954 ،
)21
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یافتههای باسررتان شررناسرری نشررانمیدهد که ایرانيان از گرشررتههای دور مردگان خود را به
گونرره هررای متتلف دف می کردنررد؛ ترردفي مردگرران ریشررره در برراورهررای دینی ایرانيرران دارد.
درکاوشهای باسررتانشررناسرری در اطراد کاشرران (تپههای سرريلک) ،بقایای گورهایی کشررف
شرردهاسررت که عمر منها به پنجهزار سررال یآز از ميالد برمیگردد .در گورهای مربوق به ایران
پيش از اسالم وسایلی کشف شدهاست که مآي اعتقاد منها به حيات پس از مر

است .صرد

نرر از کيفيّت ای حيات ،وسرایز کشرف شده در گورهای باستانی ،گرهخورده به باورهای دینی
و در جهرت مسررران کردن ای حيات بودهاسرررت .اعتقاد به رو و حيات پس از مر

در ادیان

متتلف به گونههای متفاوت دیدهمیشرود.یراردادن اسرآاب و سایز زندگی ،زیور مالت ،مالت
و اسآاب حرفه و شیز و ...همه به نوعی به ای اعتقاد گره خوردهاست.
شررريوة خاکسرررپاری در مناط متتلف ایران بسرررته به شررررای محيای و مصرررال موجود،
تفاوتهایی هرشند اندک با هم داشرتهاست اما به طور کز در تمدن ایران پيش از اسالم ،گورها
به سره شرکز حفرهای ،خمرهای و حفرهای با پوشش سنگی دیدهشدهاست .شيوه تدفي مردگان
در ای زمران وابسرررته به مویةيّت خورشررريد در من مکان بود ،گاه به پهلوی شپ و زمانی هم به
پهلوی راسرت دف میشردند .اشيا زینتی که به همراه مرده دف میشدند اغلو در باالی سر ،یا
روی شررکم و زمانی هم نزدیک دهان مرده یرارمیگرفتند .یکی از دسررتان مرده را به دهان وی
نزدیک میکردند و پاهای وی را نيز جمن میکردند(.شردالدینی)95 : 9931 ،
پس از تدفي و به زعم ایشررران فراهم موردن وسرررایز زندگی در جهانی دیگر ،خانۀ جاودان
وی را برای ای زندگی مهيا می کردند؛ به بيان دیگر ،به پيروی از شررريوه زندگی در ای دنيا ،بر
روی گورها خرپشتههایی از سنگ ،الوا گلی و دیگر مصال موجود در من محي یرارمیداند
و بامی بر روی گورها میسراختند« .اگر تیيير مسرک اوليه مرده سهزتر باشد نقز مکان میدهند
و جسرررد مرده را در محز خود بایی میگرارند و ای محز را با گياهان «اوروشرررنه»« ،وهوگانه»،
«وهوکرتی»« ،هزنهپاته» و یا با هر گياه خوشرررآوی دیگر مةار میسرررازند( ».پورداود/4 :9914 ،
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 .)538تاریخ اجتماعی بشرر مگنده از میي ها و مراسرمی اسرت که انسان کوشيدهاست به کمک
منها زندگی خود را غنا بتشد.
 -5آیینهای پس از خاکسپاری
کيفيت سوگواری ایوام متتلف برای مردگانشان بسته به دیدگاه منها در مورد جهان پس
از مر

اسررت .به بيان دیگر ،باورِ موجود در مورد سرررنوشررت مردگان و شگونگی برخورد با

منها در شينش میي ها و مراسرررمات سررروگواری برای منها تاثيری انکارناپریر دارد .از ای رو
مئي ها و مراسررمهای متتلفی که برای مردگان پس از مر

برگزار میشررود مرتآ با باورهای

اعتقادی و دینی ایوام متتلف است.
 -1-5آیین سه روزه

ایرانيان باور داشرتند «که رو مرده تا سره روز ميان خانه و جسردی که در یآر میباشد ،در
رفت و ممد اسررت و در روز سرروم مراسررمی برگزار میکردند و برای ممرزش رو درگرشررته
غرایی برای فقرا تهيه میکردند(».کرباسرريان )938:9984،اکنون ای مراسررم با اندکی تةدیز در
دورة اسالمی همشنان به حيات خود ادامه میدهد:
سه روز اندوه خورد از بهر بهرام

نه با تتت مشنا میشد نه با جام (نرامی)912 :9931،

شررقشناه انگليسی در ای مورد مةتقد است که «به اعتقاد ایرانيان رو پس از جدا شدن
از جسررم تا سرره روز در اطراد جسررد و در ای دنيا بایی میماند و پس از من راهی دنيای دیگر
میشررود .از ای رو مراسررم سرروم را برای حفارت از رو در برابر نيروهای اهریمنی و همنني
نيرو دادن به من برای ورود به جهان دیگر برگزار میکردند(».بویس)38 : 9915 ،
 -2-5آیین هفتم

ایرانيان اعتقاد داشرتند که «رو پس از سه روز سرگردانی ميان عالم مادی و جهان اروا
از مسررمانها میگررد .رو در طول یک روز یک مسررمان را میپيماید و سرررانجام در هفتمي
روز به مخری مسرمان میرسد ،به همي مناسآت مراسم بزرگداشتی برای مرده بر پا میکردند».
(کرباسيان )931 :9984،ای میي هم با مقداری تیيير در دورة اسالمی وجود دارد:
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منوشهر یک هفته برررررررررا درد بود دو ششمش پر مب و رخش زرد بود (فردوسی:9984،
)51
 -3-5آیین چهلم

از دیگر مراسم ،میي شهلم ،خيرات برای رو فرد در گرشتهاست که مورد اخير با تقسيم
خرمرا و حلوا در بي مردم انجرام میگيرد ،تا رو فرد درگرشرررته مورد ممرزش یرار گيرد .ای
میي همشنان به حيات خود تا به امروز ادامه میدهد.
 -6روان نیکان و بدان پس از مرگ
ایرانيران در میي مهر ،برای براور بودنرد کره رو مرده را یررا دیو تسرررتير میکنرد و یررا
فرشرررتگران (ایزدان) .در کتراب مينوی خرد در ای مورد ممدهاسرررت« .اگر رو در برابر «مهر»
حاضرر میشرد و در ترازوی عدلِ مهر ،فضایز فرد بر ردایز او میشربيد ،از او حمایت میشد و
او به یلمرو مسمانی و ملکوت بردهمیشد .تجلی اعمال خوب و بد انسان بةد از مر

به صورت

انسانی زیآا یا زشت به استقآال صاحآش میمید( ».تفضلی .)11 :9954،میي مانی با دی زردشت
شآاهتهایی دارد« .در ای میي  ،اگر مر

به سرا راستکار بياید« ،هرمزدبغ» ایزدی به نام داور

دادگر را به صرورت حکيمی راهنما به سوی او روانه میسازد ،همراه سه فرشته که با خود کوزة
مب و جامه و دیهيمی از نور دارند .جوانی شررآيه من راسررتکار همراه منهاسررت .دیو مز و دیوان
دیگر بر او راهر میگردند و راستکار ،به دیدن منها ،از داور دادگر و سه فرشته یاری میجوید.
منرران برره نزدیررک او میشرررونررد؛ ششرررم اهریمنرران کرره برره منهررا میافتررد پررا برره فرار مینهنررد».
(اسماعزپور)39 :9935،
زردشرررتيران اعتقاد داشرررتند که رو انسررران پس از مر  ،شندی مرحله را طی میکند.
«جدائی رو از ت ؛ داوری انفرادی؛ عآور از پز بهشت و دوزا و برزا؛ روز یيامت و ت پسي ؛
داوری نهایی و جمةی گرشرت از مزمایش ایزدی( ».بایری )55 :9931،زردشت باورهای نياکان
خود را در بارةهی مر

و احوال پس از وی حفظ کرد« .رسرررمی که پيش از زردشرررت در بي
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ایرانيان رواج داشرت ،نشران میدهد که رو انسان پس از مر

در مکانی تاریک به سر میبرد

و برای گرران خویش ،ششرررم به راه بازماندگان و خویشررران زندة خویش اسرررت تا از نررها و
خيرات منها برخوردار شررود .در اندیشررۀ زردشررتی دو اصرراال وجود دارد که به ارزشررمندی
کردارهای نيک برای رو اشراره دارد« :برای روان یا روانيگان» و «ایهلیوداد» که هر دو اندیشه به
باورهای اسالمی راه یافتهاست .براساه کتاب ششم دینکرت و «مادیان یوشت فریان» انجام امور
خير و کررارهررای نيررک راهی اسررررت کرره برراعررث رسرررتگرراری رو پس از مر

میگردد».

(کرباسيان.)989 :9984،
 -7جامۀ سوگ
یکی از میي های سرروگواری پس از درگرشررت عزیزی از دیرباز در بي ایرانيان پوشرريدن
جامۀ سرو

محسروب میشرد« .پيشينههای تاریتی ایران جامۀ عزا را سفيد و کآود یا نيلی نشان

میدهد و ای یدیمیتری شررکزهای جامۀ عزا بودهاسررت .ماالةه و پژوهش در میي های یآز از
اسرالم در ایران رنگ سرفيد را نيز تأیيد میکند( ».امامی )23 :9911،در شراهنامۀ فردوسی ،مردم
در مر

ایرج جامۀ سياه بر ت میکنند و در مر

همه جامه کرده کآود و سياه
همه جامها کرده پيروزه رنگ

سيامک جامۀ پيروزه میپوشند:

نشسته بررره اندوه در سو

شاه (فردوسی)44 :9984،

دو ششم ابرر خوني و را بادرنگ (همان)42 :

گویا جامۀ کآود و پيروزه تةآير و بيانی دیگر از جامۀ تيره رنگ اسررت .میي های سرروگواری
یآز از اسرالم در همۀ مناط ایران به یک صورت نآودهاست .در یک برهۀ زمانی به نرر میرسد
که در خراسررران ،لآاه عزاداری سرررفيد بودهاسرررت« .در مراسرررم تشررريين یاعده بر من اسرررت که
نسراساالران و تمام مشایةت کنندگان باید لآاه سفيد در بر کنند .زنان هم نآاید در مراسم تشيين
شرررکت جویند .تشرريين کنندگان به حال دو به دو در دنآال جنازه به راه افتاده و با یک دسررتمال
سفيد دستان خود را به هم میپيوندند( ».احتشامی)939 :9984،
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 -8سرودهای سوگ
در بي ایرانيان باسرتان در کنار خویشران و نزدیکان فرد درگرشرته «کسانی به نام مویشگران
(روضره خوانان امروزی) بودهاند که مجلس عزا را رون میدادند و با دکر منایو فرد درگرشته
مجلس را عاطفیتر میکردند .همشني گویا در ميان ایرانيان یدیم مةمول بودهاست که اگر فرد
درگرشرته جوان بود ،منشه را که بدو تةل داشت ویران میکردند؛ شنانکه فردوسی در مر
ایرج اشررراره میکنرد کره برا و خرانرهاش را بره دسرررتور پردرش فریردون به متش کشررريدند».
(امامی.)92-99 :9911،
همی ریتت اشک و همرری کند موی

همی سوخت با و همی خست روی

فکند متش انرررررررردر سرای نشست

ميان را بررزنار خررررررروني بآست

برريکآارگی ششررم شررادی بدوخت

گلستانش بررکند و سروان بسوخت
(فردوسی)49 :9984،

بدیهی اسرررت در بي ایرانيان میي سررروگواری پادشررراهان و بزرگان از کيفيّتی گسرررتردهتر
برخوردار بوده و گاه ای مراسم عزاداری برای شند روز ادامه داشتهاست؛ به طوریکه ای میي
ترا هفرت روز یرا گراهی حتی ترا شهرز روز به طول میانجاميد .نمونههایی از یآيز مر

ایرج و

سهراب و کاووه میتوانند شاهدی بر ای ادّعا باشند.
در ميان مردم ایران رایج بودهاسرت که مشنایان و ایوام فرد درگرشته به خانۀ فرد مصيآتزده
میرفتند و او را دلداری میدادند .همي توجه و احسرراه همدردی موجو میشرردهاسررت که از
غم جانکاه منها کاسررتهشررود .اگر اطرافيان میتوانسررتند در ای مورد نقش خود را به خوبی ایفا
کنند ،موجو تسرلی خاطر بازماندگان میشدند .الآته هنوز ای میي در همه جای ایران مةمول و
مرسرروم اسررت .تحقيقات متةدّد نشرران دادهاسررت که حمایت و همدلی اطرافيان میتواند اثرات
روانی و فشارهای عصآی ناشی از مر
مر

عزیز از دست رفته را کاهش دهد.

نراگهرانی کره بردون زمينرۀ یآلی اتفراق میافتد ،میتواند شررردیدتری و سرررتتتری

واکنشها را برای بازماندگان به همراه داشررتهباشررد .مر هایی از یآيز تصررادد ،سررکتهها و...
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میتواند شررامز مر

ناگهانی شررود .در بيشررتر مراسررمهای سرروگواری از گرشررته تا امروز افراد

سروگوار و صراحو سو  ،کارها و صفتهای فرد درگرشته را با صدای بلند بر زبان میمورند
و ای کار را نوعی تسکي و مرامش برای خود میدانند.
نتیجهگیری
برگزاری مراسرم سوگواری برای مر

عزیزان از دیرباز در کنار جش ها و شادیها همراه

انسرران بوده و همواره دارای مراسررم خاصرری بودهاند که متأثر از میي های مر

و روز رسررتاخيز

است .با توجه به شواهد ميان میي های سوگواری در گرشتههای دور ایران و ای گونه مراسم در
شراهنامه ،شرآاهتهای بسرياری به ششرم میخورد .با اسرتناد به شرواهد ارائهشرده ،ایرانيان باستان
مردمی موحرد و یکتراپرسرررت و دارای ایمران و اعتقراد بره خداوند بودهاند .مدارک و یرائنی از
شررک و بتپرسرتی در بي مردم ایران مةمول و مرسروم نآودهاسرت .مآانی اعتقادی ادیان ایرانی
مانند دی اسررالم بر ای اسررتوار اسررت که رو انسرران پس از مر

از بدن جدا میشررود و برای

مدتی بسته به تةل خاطری که به دنيا دارد ،سرگردان است و همي موجو عراب رو میشود.
ایرانيان گرشررته به وجود پز صررراق و روز رسررتاخيز در حضررور خداوند و داوری نهایی و عالم
بهشررت و دوزا و دنيای برزا اعتقاد داشررتهاند .در گسررترة ایران یدیم ادیان و مراهو متتلفی
وجودداشررتهاسررت با توجه به شررواهد و یرائ موجود اما هيچگاه جنگهای مرهآی و به تآن من
یتز و کشررتار در بي مردم اتفاق نيفتادهاسررت .پيروان ای ادیان در کمال صررل و دوسررتی با هم
زندگی کردهاند و نکتۀ یابز تأمّز در ميان ای ادیان وجود عناصررر مشررابه و مشررترکی اسررت از
جملۀ ای عناصر :اشتراک در برگزاری میي های سوگواری از یآيز مراسم سوم و هفتم و شهلم،
پوشيدن لآاه سياه ،وجود بهشت و دوزا و جاودانگی رو از وجوه شآاهتهایی است که ميان
ای ادیان با دی اسررالم به ششررم میخورد .از دیگر نکات مشررترک یابز اشرراره در ميان ادیان
ایرانی یآز از اسرالم ای است که اساه و مآانی منها بر دو اصز نيکی و بدی و نور و تاریکی و
نابودی جسم بةد از مر

و بقای رو میتوان اشارهکرد.
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