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چکیده

مرگ در طول زنـدگی و تـاریخ همـراه    . است داریمعنزندگی در برابر مرگ به عبارتی .مرگ قرینه است

باعث درد و رنـج، فقـدان،   مرگ. انسان و حیات او بوده و همیشه ذهن انسان را به خود مشغول داشته است

ي پس از ها هیمو. ي مختلف متفاوت استها فرهنگمراسم مرگ در . شودیمسوگ، تخیل، مراسم و مویه 

مراسم  افتدیمي که مرگ اتفاق ا هر جامعهدر . هست شدهشناختهی امري ژانر ادبمرگ در چارچوب یک 

هدف پژوهش حاضر، بررسی فرآیند مرگ .دهدیمکه مویه بخشی از آن را تشکیل  ردیگیمخاصی شکل 

قیـق بـر اسـاس    ي تحهـا  داده. استي کردستانیکی از روستاها )آباد شجاع(در  ییسرا هیو سوگواري و مرث

روسـتاي حومـه شهرسـتان قـروه     با زنان و مردان چندعمیقيا از طریق مصاحبهمشاهدات میدانی و بخشی 

مراسـم   رشته کهنگام مرگ یک متوفی، ی درکه  دهندیمنشان  آمده دست بهاطالعات . است آمده دست به

 عنـوان  بـه زنان مردان و اما بیشتر. شودیممویه سر داده  غالباًو در طی مراسم،  شودیمی براي برگزار درپیپ

، مـادر  پـدر  ،پسـر  ،براي همسر را، ها هیمواین  ها آن. شوندیمشناخته ها هیمرثحافظ و نگهبان و سراینده این 

از کار خدا و  هیشکوائچو ن جدایی، تنها ماندن، معنی حاوي مضامینی ازنظرها متناین . بردندیمبه کار  ...و

  .ندهست... ناتوانی انسان در برابر مرگ، ناکامی ویی دنیا،وفایبري حیات، روزگار، ناپایدا

  آباد یی، مرگ، شجاعسرا هیمرثآئین سوگواري، :ها واژهدیکل
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  مسئلهبیان 

و  لسـوفان یفمـدنظر حـوادث زنـدگی اسـت کـه در طـول حیـات انسـان         نیتـر  مهممرگ از 

امل حوادث بزرگ تمدنی مثـل حادثـه   این پدیده در طول تاریخ ع. بوده است پژوهان دانش

مـرگ در  ). 1396متفـورد،  (اسـت  بـوده  ... محل و صـنعت مومیـایی   تاجساخت اهرام ثالثه،

براي  تنها نه سوگ ناشی از مرگ. جوامع مختلف همراه با مراسم و سوگ و مویه بوده است

عواطـف در  ابـزار و  "داروین، در کتاب . انسان بلکه براي حیوانات هم مهم تلقی شده است

ابراز  هاي یوهدوم قرن نوزدهم نوشت، به توصیف ش یمۀدر نکه آن را ، "انسان و در جانوران

  .)20: 1377وردن، (بالغ پرداخت يها اندوه هم در جانوران و هم در کودکان و انسان

به معناي جدا شدن ی ازنظر فقه. است... مرگ ازنظر لغوي به معناي فنا، موت، نیستی و

سوگ را مصیبت، غـم  "، بزرگ خویش نامه دهخدا در لغت. طور دائم است ن بهروح از بد

در لغـت بـه   » مرثیـه «).8: 255ج ،1377دهخـدا،  ("و ماتم برخالف سور معنی کرده اسـت 

. و تأسـف از درگذشـت او اسـت    ییسرا گریستن بر مرده و ذکر محامد وي و نوحه"معناي 

اي کسی است که جهان را بـدرود گفتـه و بـه    ، ساختن شعري در رثبه معنايمرثیه  همچنین

مرثیـه اشـعاري اسـت کـه شـاعران بـراي       ").2: 1388یـا،  ن یمحسـن (	"دیار باقی شتافته است

، کــوب نیــزر(	"خواننــدیمــو آالم خــویش و عــزاي یــاران و خویشــان خــویش   مصــائب

دبـی  ي اا گونهخود  شودیممرثیه که طی مراسم مرگ اجرا ).74:1364؛ مؤتمن ،170:1372

"ي طـوالنی دارد ا سابقهمرثیه از انواع ادبی است که در ادبیات ملل مختلف ". شودیمتلقی 

  ).207:1398هادیان و همکاران، (

. ي مرگ ممکن از زوایایی مختلف مورد واکاوي و تحلیل قرار گیرندها هیمومراسم و 

ی و شناسـ  ردممـ با این وصف و در این میان توجه به مراسم مـرگ و سـوگ، بیشـتر از بعـد     

مراسـم مـرگ و نـوع و محتـوي     .بوده است مدنظری و بخش مرثیه از زاویه ادبی شناس روان

و در رثاي مرثیه که در بخشی از مراسم. ی هم جذاب باشدشناس جامعهاز بعد  تواندیممویه 

ي اجتماعی است و برگزاري آن در جمع و بـراي  ا دهیپد، به اعتبار زبان شودیممتوفی اجرا 

هـاي مختلفـی    انسان مرگ را امري جدي پنداشته و راه. شودیمع امري اجتماعی قلمداد جم
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مروري بر تمام باورهایی که آدمیان در طـی قـرون بـراي    ". براي سازگاري با آن یافته است

، سـودمند اسـت و   انـد  داشـته از سـوي آن   وقفـه یبـ مرگ و تهدیدشـان   مسئلهکنار آمدن با 

  ).31: 1399یاس، ال("ارزدیمآن  زحمت به

امروزه مراسم و مویه فقط در معرض باد بنیان افکن مدرنیسم نیست، تغییر شیوه تولیـد  

اهمیـت بـدن، تردیـدي     خصوصـًا و افزایش مهـاجرت، افـزایش تحصـیالت و فردگرایـی و     

یـی دینـی و تعـابیر    گرا انیبنموارد رشد  نیاازریغ. غریب بر اجراي این مراسم افکنده است

مرتبط با مرگ را در معرض نیستی و تغییر و خفـا هـم قـرار     مراسمنسان و مرگ، جدید از ا

، بیش از منـاطق  )است ها سنتکه بیشتر حافظ (مراسم در مناطق روستاي امروزه. داده است

ی، پـولی شـدن   نیشهرنشـ امروزه رشـد جمعیـت،   ". شهري در معرض گذار و امحا قرار دارد

تـا پیونـدهاي سـنتی سـاختار      انـد  دادههـم   دسـت  بـه  سـت داقتصاد، تمایز شغلی و نظـایر آن،  

ي عقیـدتی کـه بـا پیـدایش ایـن دگرگـونی       ها انیجراجتماعی روستایی را تضعیف کنند؛ و 

پیشـین را   دورةو عملکرد مذهبی ویژه  باور داشتسادة، یکنواختی اند بودهساختاري همراه 

  ).197: 1399گیرتز، ("اند کردهمختل 

مـري ثابـت نیسـت و از شـرایط تـاریخی، جغرافیـایی و قـومی و        مراسم مرگ و مویه ا

 ": ي در جـاوه معتقـد اسـت کـه    سـپار  خـاك یرتز در تفسیر مراسم گ. ردیپذیمریتأثمذهبی 

یک قضیه فردي است، ولی به علت تاریخ طوالنی نفوذ اسـالم   هرچندي سپار خاكمراسم 

 هرگونـه شـده کـه برگـزاري     ختـه یدرآمدر جاوه، این مراسم چنان عمیق با رسـوم اسـالمی   

  .)202: 1399گیرتز،("است ریناپذ امکاندر عمل  ودفن کفنمراسم اصیل و غیر اسالمی 

خاص شاعران خـاص و  توان آن را در بخش ادبی مراسم مرگ جاي داد یممرثیه که 

کشـور  . داراي رنگ و لعاب خـویش اسـت  عامیانه فولکلورکالسیک نیست و در ادبیات و 

تگاه تاریخی چند فرهنگـی و چنـد قـومی اسـت، مراسـم و ادب مرثیـه در آن       ایران که زیس

صـورت  بـه زیادي از این مراسم جـزو ادب عامـه اسـت و     بخش .ابدی یمشیازپ شیبتنوعی 

ی در ایـران، صـادق   غربـ بعـد از نویسـندگان   . شـود یمـ منتقـل   ندهیآي ها نسلبه  نهیس به نهیس

ي آور جمعشد و توجه گنجینه عظیم ادب عامهجزو اولین کسانی بود که م) 1310(یتهدا
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ي گسـترده هنـوز بخشـی از ایـن مراسـم      هـا  تـالش علیـرغم  . و بازخوانی آن را خواستار شد

اسـت و   نشده ثبتو  ضبطدر اقصی نقاط کشور ) ها یهمرثازجمله(فرهنگی و آواهاي متنوع

یق بررسی مراسـم  در معرض نابودي است هدف این تحق شدت بهي فنّاوربا تحوالت شتابان 

  .در شهر قروه است) آباد شجاع(کردستان ی از روستاهاي استان کیدرمرگ و مرثیه 

  

  پیشینه پژوهش

ــژوه  ــه بررســی  ) 1383(پارســا پ ــک کــار تحقیقــی ب ــع و  در ی ــه مــرگ در جوام واکــنش ب

 يساز مانند آماده ییها نییمناسک و آبه و به دنبال آن پرداخته است گوناگون  يها فرهنگ

  .است پرداخته، سوگواري و تسلی يسپار براي خاكبدن 

در بـین ایـل کاکاونـد در    ) مور(با بررسی ادبیات مویه ) 1388(ی و همکارش مراد خان

  . اند پرداخته ها هیاستان لرستان به ثبت ادبیات شفاهی مو

ي سـوگواري  هـا  نیـی آي ا همـه ي دیگري به بررسـی  ا مقالهدر ) 1390(همین پژوهشگر 

و سـعی بـر حفـظ و     انـد  پرداختـه ي در بین ایـل کاکاونـد   ا نهیریدي ها سنتکی از ی عنوان به

  . اند داشتهو انتقال آن به آیندگان  ها نییآنگهداري این 

در کتاب اشعار  یمرگیبه بررسی و تطبیق مرگ و ب) 1391(افتخار زاده و همکارانش 

  . اند فردوسی و سنایی پرداخته

سـوگ ناشـی از فـوت     يها شدت واکنش به بررسی )1393(و همکارش  پور لیاسماع

کـه مـرگ فرزنـد داراي     اند دهیرسبه این نتیجه  ها آن. پرداخته استکیخویشاوندان درجه

مـرگ خـواهر بیشـتر از پـدر و     . و مرگ همسر در مرتبه دوم قرار داشته اسـت  ریتأثبیشترین 

  . بوده است رگذاریتأثمادر و مرگ مادر بیشتر از پدر 

 يهـا  نـه یبه درك مـرگ در بـین افـراد بـا توجـه بـه زم      ) 1393(همکارانش  گروسی و

. انـد  که مرگ اتفاق افتاده است پرداختـه  يها فرهنگی و اجتماعی متفاوت، در زمان و مکان

در سـوگ   ییسـرا  هیسرودها و مرث به مطالعه سوگ) 1393(صالحی مازندرانی و همکارانش 
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در شـعر و   ییسـرا  هیمرث مطالعاتی در مورد) 1393(نظریان و همکارش .اند ها پرداخته سروده

  .به انجام رسانده استادب لکی 

در لرستان و بین قوم لـر  تحلیلی -توصیفی  یوةبه ش) 1394(خان محمدي و همکارش 

  . اند کرده يبند را با توجه به فعالیت اقتصادي و موقعیت اجتماعی مردان دسته ها هیموو لک 

ادبیـات شـفاهی    حـوزة در  »مـور «به بحث در مـورد  ) 1394(پوري و همکارانش  باوان

جنـوبی   ديکُـر ي روایی در ادبیات شفاهی ها سنتکردي جنوبی پرداخته است که یکی از 

  . است

را نسـبت بـه    یرمـذهب یزنان مذهبی و غ واکنشبررسی به ) 1396(تابعی و همکارانش 

  . اند قرار داده یمرگ موردبررس

ــه) 1390(آرام ســام  ــدگی کــه در ســوگ اســتاد برجســته   در مقال دکترمحمــد داغدی

عبداللهی نوشته است به اثـرات روانـی و اجتمـاعی داغدیـدگی پرداختـه اسـت و در بحـث        

بینـی نتـایج منفـی بـراي      یشپـ عوارض اجتماعی فقدان حمایت اجتماعی را عامل مهمـی در  

  .داغدیدگان در نظر گرفته است

فهـم و مواجهـه بـا     یشناسـ  تحلیل جامعـه ه بو همکارانش ) 1400(و همکاران لرستانی 

زلزلـه  خـالل  مرگ عزیزان در بالیاي جمعی در بین شهروندان شهرسـتان سـرپل ذهـاب در    

  .پرداخته است 1396آبان ماه سال 

ي بین آیین سـوگواري اقـوام کـرد و    ا سهیمقا) 1396(نجم الدین گیالنی با همکارانش 

  .لر با سوگواري در شاهنامه انجام داده است

مقاله دیگر به این نتیجه رسیده است که میان سـنت سـوگواري در    در) 1398(گیالنی 

  .ي زیادي هستندها تشابهرودان و اقوام لر و کرد داراي  یانم

ي از هنـر، ادبیـات   ریگ بهرهبا "تاریخ مرگ  "در اثر مستند خود به نام ) 1392(آریس 

  . رائه داده استتصویري از روند تجربه مرگ در غرب ا نامه تیوصو 
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مـرگ، مراسـم    در حـوزة بیش از بیست سـال بـه نوشـتن و مطالعـه      )1396(تونی والتر 

 صورت به، سوگ شخصی، عزاداري جمعی و عمومی و اعتقادات پس از مرگ جنازه عییتش

  . تطبیقی و مقایسه جوامع با یکدیگر، در رسانه خبري و اجتماعی پرداخته است

"تـاریخ اجتمـاعی مـردن     "ی تاریخی خود به نام شناس هجامعدر کتاب ) 1397(کلهیر 

  .است شدهیمکه مراسم تدفین در سی هزار سال قبل برگزار  کندیماشاره 

  

مالحظات نظري

در  هـا  هیـ نظرمروري بـر  . روندیمبیشتر راهنماي تحقیق به شمار  ها هینظردر تحقیقات کیفی 

هـا در چـارچوب دیـدگاه     ایـن نظریـه  بیشـتر  . بـوده اسـت   مـدنظر این بخش در همین راسـتا  

تسـکین بخشـی،  همبسـتگی اجتمـاعی،  (کارکردي قرار گرفتـه و بـه کارکردهـاي مختلـف    

دورکـیم یکـی از اولـین     .انـد  هـاي مختلـف پرداختـه    مراسم تعزیـه در فرهنـگ  ...) همدردي

دورکـیم در  . شـود یمـ ی است که معتقد است مرگ باعـث انسـجام اجتمـاعی    شناسان جامعه

تا دورهـم   کندیها را قادر م که دین گروه کندیاستدالل م» حیات دینی یانیر بنصو«کتاب 

  .را نشان دهند شانیصورت نمادین هویت جمع جمع شوند و به

مطالعات او پایه و اساسی را براي جامعه شناسان فراهم کرد تا مقوله مـرگ را بررسـی   

هی که به او بـه آن تعلـق دارد و در   ، گروردیمیوقتی فردي م ": کندیاو چنین بیان م. کنند

. شـود یو براي واکنش به این کاستی، به دور خود جمـع مـ   کندیخودش احساس کاستی م

 دهـد یها را به این سمت سوق مـ  نوبه خود، انسان که به شوندیاحساسات جمعی بازسازي م

  ).339: 1915دورکیم، ("که حال یکدیگر را بپرسند و به دورهم جمع شوند 

 درازمـدت سـوگواري رونـدي   ". است بخش نیتسک مترلینگ مراسم سوگواري رازنظ

رفته به حـدي بـراي    بعضی مواقع درد و ماتم عزیز ازدست .است و نیاز به زمان و وقت دارد

است که ممکن است جنازه متوفی را در خانه تا چنـد روز   باور رقابلیبازماندگان سخت و غ

تمـام وسـایل    بازماندگاناست ممکن. بکند کردن جنازه یمومیای اقدام بهنگهدارند یا اینکه 
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هـا   بر اینکه دوبـاره ممکـن اسـت برگـردد و از آن     نظردارند  و اشیاي متعلق به متوفی را نگه

  .)49: 1376مترلینگ، ("استفاده کند

را  ریمراسم ترحیم این تـأث . شودیممراسم مرگ باعث حمایت اجتماعی  بالنشوازنظر

از حمایت اجتماعی گرداگرد خانواده  يا زمانی پس از وقوع ضایعه، شبکه دارد که، اندك

در تسـهیل مـاتم    توانـد یو چنـین حمـایتی از جانـب اجتمـاع مـ      کنـد یایجاد مـ  دهید بتیمص

کـه مـا تنهـا بـا      انـد  کـرده مرگ، فالسفه اسـتدالل   دلهرةي فرار از جا به. شدمؤثر با اندازهیب

چـون تصـور    ژهیـ و بـه . میابیـ دسـت به زندگی کامل  میتوانیمي خود با مرگ ا رابطهبر هیتک

. مرتبط با تصور مرگ است اساساًحقیقی که بدون آن هیچ آگاهی معناداري ممکن نیست، 

شـناخت یــا آگــاهی تنهــا در صــورتی ارزشــمند اسـت کــه در طــول زمــان صــادق بمانــد و   

، بـه نظـر   شـوند یمـ تـه  حقیقت و مرگ هر دو فارغ از تغییر و تحول در نظر گرف کهیدرحال

بنـابراین  . چیـز در حـال تغییـر دائمـی اسـت      همـه  آني است کـه در  ا عرصهزندگی  رسدیم

ایـن رابطـه حتـی در مـورد     . صادق بماند مگر آنکه با مرگ مـرتبط باشـد   تواندینمزیچ چیه

یک کـل معنـادار    مانیزندگ، چون تنها با مرگ است که شودیمتر محکممرگ خودمان 

  ).72و 71: 1384النشو، ب(شودیم

در  ". کنـد یمـ گیدنز مراسم مرگ را در راستاي کاهش تشویش و اضطراب ارزیـابی  

در یـک   غالبًاها مادربزرگو  ها پدربزرگي سنتی، که کودکان، پدر و مادرها و ها فرهنگ

وجـود   هـا  نسـل آگاهی روشنی از ارتباط مـرگ بـا تـوالی     معموالً، کنندیمخانواده زندگی 

از  نظـر  صـرف کـه   کننـد یمـ افراد خود را جزئی از یک خانواده، و اجتماعی احساس  .دارد

در چنـین شـرایطی، شـاید    . مانـد یمنامحدود پایدار  طور بهناپایداري و کوتاهی زندگی فرد 

 تـر  عیسـر بتوان با اضطرابی کمتر به مـرگ نگریسـت تـا در شـرایط اجتمـاعی فردگرایانـه و       

  ).114: 1386گیدنز، ("دنیاي صنعتی شوندةدگرگون 

است که تجربه مـرگ   بر آن"تنهایی دم مرگ "در کتاب خود به نام ) 1399(الیاس 

ي مشـترك بـه افـراد وحـدت و     هـا  نییآو  ها دهیا. دیگر متفاوت است جامعۀي به ا جامعهاز 

م و گروه را بـر هـ   بردیمهمبستگی را از بین ي واگراها نییآو  ها دهیااما  بخشدیمیکپارچۀ 



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   206

  

کـره   نیـ در ااز میان مخلوقات بسیاري کـه  . ي است مربوط به زندگانا مسئلهمرگ . زندیم

در تولـد، بیمـاري،    هـا  آن. یـک مسـئله اسـت    ها آنکه نزد  ندیها انسان، تنها رندیمیمخاك 

ولـی از میـان همـۀ جـانوران تنهـا      . اند میسهجوانی، بلوغ، سالخوردگی و مرگ، با حیوانات 

ــد مــرد داننــدیمــهــا آن ــرین و  شــناس کهــن ایــن جامعــه. )29: 1399الیــاس، (کــه خواهن ت

ترین شکل تالش بشري براي کنـار آمـدن بـا تنـاهی و کرانمنـدي حیـات و ازجملـه         معمول

تصور نوعی زندگی پس از مـرگ  را اسطوره پردازي وزندگی کسانی که دوستشان داریم

  ).1385الیاس، . (داند می

یر جنگ در تأثة دربار"جنگ و مرگ  دربارةی تأمالت"له مقا) 1398(زیگموند فروید 

او در ایـن تحقیـق افکـار و احساسـات     . کنـد  یمـ مورد تغییر نگـرش مـردم بـه مـرگ بحـث      

انگیــز مــردم را مــورد بررسـی قــرار داده اســت و معتقــد اسـت کــه افــراد غیــر جنگجــو    غـم 

طـور ناخودآگـاه    به قبالًشوند زیرا این افراد  یمیوس مأدر طول جنگ افسرده و  )یرنظامیغ(

رسـد   یمـ ناپـذیر ناگهـان بسـیار ممکـن بـه نظـر        پذیرفتند، اما این مرگ اجتناب ینممرگ را 

  ).1398فروید، (

  

روش تحقیق

ي، عقیدتی و اکتسـابی اعضـاي یـک    رفتارهاي  یژگیوعنوان مجموع  توان به یمفرهنگ را 

اکتسـابی اسـت کـه     واژةهمـان  کننده در این تعریف،  واژه تعیین. جامعه خاص تعریف کرد

: 1385کـوئن،  (سـازد   یمشناختی است متمایز  فرهنگ را از رفتاري که نتیجه وراثت زیست

شنیدن و در  ازجمله روش مناسب براي گردآوري داده و تفسیر مراسم مرگ، مشاهده).39

مالحظـۀ عبـارت اسـت از    "مشـاهده . مشاهده مشـارکتی اسـت   ها هیموصورت امکان ضبط 

"و ثبـت ایـن مالحظـات بـراي منظورهـاي پژوهشـی       )یلۀ برخی ابزارهـا وس بهغالبًا(ها دهیپد

مشاهده و مصاحبه در طول تاریخ یکی از منابع اساسی دانـش بشـري   ).196: 1396حریري، (

 عالوه به. شودیمی محسوب شناس جامعهي اجتماعی و ها پژوهشبوده و روش مناسبی براي 

ي افـراد در  ها کنشمد براي کسب اطالعات در مورد رفتارها و یی کارآها راهاینکه یکی از 
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ي اطالعـات تحقیـق   آور جمـع ي زیر براي ها فنبراي این منظور از . هستي طبیعی ها طیمح

  :استفاده شد

 بـه مـدت  یکی از پژوهشگران سابقه زندگی و مراوده در روسـتا را  : تجربه زیسته: الف

  .بیست سال داشته است

مرگ و تعزیه چند نفر در روسـتا و دیـدن مراسـم از نزدیـک و     شرکت در مراسم : ب

  .مستقیم طور بهها هیموشنیدن 

روسـتا کـه داراي شـناختی عمیـق از فرهنـگ و       وزنانمصاحبه با چند نفر از مردان : ج

  .روستا بوده و حاضر به مصاحبه در این رابطه با موضوع تحقیق بودند مسائل

. بـه زبـان فارسـی ترجمـه شـد      هـا  مـتن سـپس  . جام شدمصاحبه با افراد با زبان کردي ان

. چک شـد  دوبارهشونده مصاحبهبخشی از متون جهت دریافت صحیح کلمات توسط افراد 

  .ي مرگ تنظیم گردیدها هیمودر دو بخش مراسم مرگ و تنوع  آمده دست بهاطالعات 

  

  آباد شجاعمعرفی روستاي 

اسـفند آبـاد و    دهسـتان  هرسـتان قـروه،  شـمال غربـی ش  کیلومتري 20در  آباد شجاعروستاي 

خـانوار   34داراي ) 1395(يسرشـمار این روستا طبـق آخـرین   . آباد قرار دارد بخش سریش

فـرد و تنـوع    آبـاد اقلـیم منحصـربه    شـجاع .نفر جمعیت دارد 200و ثابت و شناور بوده است

جمعیتـی   جودباومردم روستا  .است دادهيدر خود جا )گیاهی و جانوري(زیستی زیبایی را 

سـاکنان  . و سـنن خـویش پایبنـد هسـتند     ورسوم آداباندك، داراي فرهنگی غنی بوده و به 

کنونی روستا داراي سبک زندگی خاصی بوده و تا حدودي این نوع زنـدگی را بـر سـبک    

  . دهندیمشهري ترجیح زندگی

 باسـواد اکثریت جمعیت جوان آبادي،. است سال انیماین روستا داراي جمعیتی  باًیتقر

 وبوده  کردزبانزبانی کل جمعیت روستا  ازنظر. باشندیمو داراي تحصیالت آموزش عالی 

مذهبی بخشی پیـرو مـذهب تسـنن و بخشـی پیـرو       ازنظر. کنندیمصحبت  )اردالنی(با لهجه 

و هویـت   باشـند یمـ لباس زنان و مـردان روسـتا داراي پوشـش کـردي     . مذهب تشیع هستند
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اعیاد، سور، سـوگ و  (همه زنان و مردان در مراسم خاص . اند ودهنمفرهنگی خود را حفظ 

  .هستند باهمحضور دارند و داراي پیوندهاي خانوادگی و خویشاوندي قدرتمندي  )...

 محصـوالت کشـاورزي  . مردان این روستا به شغل کشاورزي و دامداري اشتغال دارنـد 

.شـود یممکانیزه انجام  صورت بهباًیتقری بوده و کشاورزي در اینجا نیزم بیسگندم و  غالبًا

مانند پخـت نـان، دوشـیدن     درآمدزاي مردان در مشاغل خانگی و مشاغل پا بهزنان روستا پا 

، مشک زنـی، درسـت کـردن    »دوینه«گاو و گوسفندان، درست کردن تنور، درست کردن 

ص فعالیت دارند و هریـک بـه گونـه خـا    ... لبنیات هم براي مصارف خانگی و هم فروش و

  .هستروستایی  جامعۀکه مورد انتظار  کنندیمنقشی را ایفا 

  

بررسی موضوع

در بخش اول مراسم مرگ از جان دادن تا . این قسمت از مقاله مشتمل بر دو بخش است

در بخش دوم به موضوع مویه و تفسیر آن پرداخته . شودیمي توصیف سپار خاكپایان 

  .شودیم

  

  :)١س�رە م�رگ(جان دادن

بیماري، تصادف یا سقوط از بلندي مانند  براثرر حال مرگ ممکن است فرد د

از نظر جسمی ناتوان شده و در و پس از معاینه پزشک یا حکیم بام از پشتدرخت، افتادن 

مدت نگهداري ممکن است از یکی دو روز تا چند هفته یا . خانه تحت مراقبت باشد

و خویشاوندان اطرافیان تناوب بهاین مدت و  در. به طول بیانجامد،ماندی که زنده بهرزمان

آباد براي فردي که در حال جان دادن بود  در شجاع. ندوشیمدر خانه فرد محتضر حاضر 

رد بهترین تشک و یک پتوي کیمخانواده سعی . دردنکیمدر جهت قبله پهن یک تشک

پشمی جفت پلنگ
2

استفاده از . دبراي شخص بیمار بیاورن گاه هیتکو دو تا بالش براي  

                                               
1. saramarg

  .منظور پتویی است که تصویر دو پلنگ روي آن نقش بسته است -2
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اگر چنانچه . در نزد مهمانان و اطرافیان بود روآب وبهترین تشک و پتوي براي حفظ پرستیژ 

مردم «ي روستا در شب پارس کنند و زوزه بکشند ها سگبا جان دادن فرد مریض،  زمان هم

زه ، با شروع زودزیاد در آن شب خواهد مر احتمال روستا بر این باور بودند که فرد مریض به

 صورت بهرا  کفش لنگهیک ) پیش خانه(هر خانه در داخل جاکفشی خویشها، سگ

را از خانه خود  ریوم مرگتا  گذاشتندیمروي دیوار ) نوك کفش رو به پایین(عمودي 

  ».دور کنند

بـراي شـخص در حـال فـوت ضـروري       "یس"مردم بر این باور هستند خواندن سوره 

فی است ولی ممکن است براي فردي چندین با ایـن  کا "یس"خواندن سوره  بار کی. است

) یـس (به  ندیگویمتأسف، مردم با رندیمیمرمترقبهیغصورت بهکسانی که . امر تکرار شود

معمـوًال  . ابـد ی یمـ ادامـه  "یـس "ی شـود قرائـت قـرآن و    طوالناگر فرایند جان دادن . نرسید

را داشته باشند، پشت سر فرد از حاضرین در اطراف متوفی که سواد خواندن قرآن  هرکدام

نوبتی از صبح تا شب یک نفر و دوباره از شب تا صـبح یـک نفـر     صورت بهه و نشستمتوفی 

فـرد فـوت    کـه یدرصورت. خوانندیمي آخر متوفی قران و دعا ها نفسدیگر تا زمان فوت و 

 شـدند یمضر باید تا سه روز بر قبر مرده حا ماندیمتمام مهینصورت بهو سوره یاسین  شدیم

  .کردندیمو یاسین را قرائت 

دهـان و  ،کـرده  صـاف در هنگام وقوع مـرگ، مرسـوم اسـت دسـت و پـاي متـوفی را       

ي ا عـده از سـویی  . افتـد یمـ با حادثه مرگ دو رویداد متـوالی اتفـاق   . بندندیمچشمان او را 

ي ا عـده گـر سـو   ان متوفی را از حادثه مطلع سازند و از دکینزدافراد فامیل و  شوندیممأمور

زمانی که به اطرافیان و نزدیکـان شـخص در   .رسندیمبه فریاد و همدردي با خانواده متوفی 

پسـر خـانواده یـا     که یزمانمثالًکه شخصی در حال احتضار است،  دیرسیمحال فوت خبر 

محض دریافت خبر بیمـاري العـالج، در    دختران متوفی در شهر یا روستاهاي دیگر باشند به

.دادنـد یمـ ي دلنوازمتوفی حاضرشده، سایر اعضاء خانواده و شخص در حال موت را خانه 

 نامـه  تیوصـ چنانچه فرد در آستانه موت، اموال و دارایی داشت اقدام به نوشتن و یا گفـتن  «

خانــه کــه مالــک زمــین کشــاورزي، خانــه، وســایل داخــل خانــه، دام و  مــثالً صــاحب. کنـد 
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. کـرد یمـ پسران و همسـرش تقسـیم    نیبا  رها آنبود ...ابزارآالت کشاورزي یا باغداري و

تا بعد از خودش در آن زندگی کند و بعد از  دادیمخانه را با وسایل داخل آن به همسرش 

  .دیرسیممرگ همسر، به پسران 

حتی امکان داشت یک زمـین کشـاورزي را نیـز بـه همسـرش ببخشـد تـا از برداشـت          

بقیه امـوال را نیـز بـین پسـران تقسـیم      . کند نیتأمخودش را ساالنه آن بتواند خرج و مخارج 

پسـران سـاالنه سـر     کـرد یمدختران سهمی نداشتند و در وصیت خود قید  معموالًو  کردیم

و  شدیمدر حضور چند نفر از نزدیکان نوشته  نامه تیوص. خرمن حواسشان به دختران باشد

یا  تر بزرگنزد همسر یا پسر  نامه تیوصبعد . دیرسیم گواه و شهود عنوان بهها آنبه امضاي 

بعضـی مواقـع   . شـد یمـ متـوفی، نگهـداري    دار امانـت یکی از دوستان مورد اعتماد و امین و 

و بعـد از مـرگ بـر طبـق      شـد یمـ شـفاهی گفتـه    صـورت  بـه بلکه  شدینمنامه نوشته  وصیت

  .»شدیماظهارت متوفی و شهادت شهود به آن عمل 

. ماندنـد یمـ در کنار شـخص محتضـر    دیرسیفرامی که مرگ ایشان افراد فامیل تا زمان

 دادیـ دادوبو شروع بـه   زنندیمخود  سروصورتحاضرین بر  شدیمشخص فوت  که یزمان

بـه خانـه متـوفی هجـوم      هـا  آنیی سروصدابا شنیدن  ها هیهمسااکثر  معموالًو  کنندیمکردن 

اضـافی را   لیوسـا نـه کـرده و   کـردن خا  وجـور  جمـع بـه  زنـان همسـایه شـروع   . آوردنـد  می

بالفاصـله مـردان نیـز    . شـود یمو پرهیاهو شتند، چون خانه بعد از حادثه مرگ شلوغدایبرم

براي آماده کردن قبر، غسل دادن و تدفین میت و کارهـاي دیگـر هرکـدام مسـئولیتی را بـه      

  .رندیگیمعهده 

  

  غسل میت و آماده کردن قبر

در منـزل ایـن   .دهنـد یمسالخانه خانه مسجد غسل مرده را در خانه خویش و گاه در غ

بـا   معموالًآب . کنندیمرا روي تنور گرم  آببراي این منظور . شودیمکار در حیاط انجام 

و بـا هیـزم و تاپالـه آتـش را      کردنـد یمآتش تنور یا اینکه در همان حیاط یک کوره آماده 

. دکردنـ  یمـ ي گرم کردن آب استفاده برا)ره میز په(روشن کرده و یا اینکه از چراغ قدیمی 
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بـرادر و   غالبـًا (غسل مـردان توسـط مـردان    . شستندیمکامًال سپس میت طبق شرایط خاصی

چنـد نفـر از اطرافیـان یـا     در این هنگـام .شودیمانجام ) غسل زن توسط خواهر دختر ور پس

ي شـبیه  ا لهیسـ و(بیل، کلنـگ، پـاچ    با خودداوطلب به گورستان رفته و  صورت بهها هیهمسا

را با خـود بـرده و شـروع بـه کنـدن قبـر        )براي بیرون ریختن خاك(و یک سطل فلزي  )تبر

و بـا گـرفتن بیـل و کلنـگ از      رونـد یمـ داخل قبـر   نوبت بهافراد براي این منظور . ندردکیم

  .شودیمقبر از دو قسمت تشکیل . کنندیمهمدیگر قبر را آماده 

که لحـد   تر نییپادارد که معموالً بازتر است و قسمت نام  )1وش حه(قسمت باالي آن «

ي ا جثـه بـراي افـرادي کـه کمـی     . است تر تنگنام دارد عمق آن باید تا سر زانو باشد کمی 

حد سینه و قبـر آقایـان   را تا ها خانمقبر .کنندیمتر بزرگي داشتند قسمت لحد را تر درشت

ز اشـخاص هـم ممکـن اسـت قبـل از مـرگ       بعضی ا. »شودیم، کنده ها قبرکنرا تا بند ناف 

در شـرایط  . در کنار گور پدر و مادر یا فرزندان مثالًمحل دفن خود را مشخص کرده باشند 

75اسـت و عـرض آن    متـر یسـانت 210هـا  آنجدیدتر تمامی قبرها یـک انـدازه دارد طـول    

زه آن یـک متـر   قبر کودکان زیر سه سال فرق دارد و انـدا تنها. چه خانم و چه آقا متریسانت

  .است متریسانت70در 

اعضاي خانواده و افراد سوگوار چه در موقع مراسم تدفین یا زمان غسـل دادن متـوفی   

دیدن و لمس کردن جنازه براي بازمانـدگان در  . کنند جنازه را ببینند و لمس کنند یمتالش 

در حیاط  معموالً. شود یمها آنماتم و سوگواري امتیاز بزرگی هست و باعث آرامش  موقعِ

و اگر کم و سن سال باشد بر روي فقـط یـک   متوفی، جنازه بزرگسال را بر روي دو کرسی

معمـوًال  .دادنـد یمـ با آب ولـرم روي اجـاق یـا تنـور متـوفی را غسـل       . دهند کرسی قرار می

یا حتی کسانی که کارشان غسل دادن اسـت، جنـازه    خوانندیمکسانی که یاسین و قرآن را 

گـرفتن وضـو و در   طهـارت و بعد از انجـام مسی و )سه لیتر(ی من کي یها کاسهبا  متوفی را

ابتدا با سه کاسـه   شدیمفرایند غسل در سه مرحله انجام . دادندیممرحله سوم میت را غسل 

چـپ   طـرف  بـه راست و یک ظرف  طرف بهیک ظرف بر روي سر، یک ظرف (آب سدر

                                               
1. hawsh
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با سه ظرف آب خالص  زینآب کافور و در آخر  در مرحله دوم با سه کاسه،)شدیمریخته 

  .شدیممتوفی غسل داده 

کافور و سدر مانند حال حاضر وجـود نداشـته و بـا همـان آب خـالص       درگذشتهالبته 

پشت در یا پرده و با صـداي   ها خوان قرآننیز  )متوفی(براي زنان . دادندیممتوفی را شستشو 

وزنـان  یـا دختـران یـا مـادر      معمـوًال براي غسل زنان  .دکردنیمبلند قرآن و یاسین را قرائت 

 شـد یمخواسته  درگذشتهي ا خانوادهاز فرزندان و  معموالً. دادندیماو را غسل فامیل متوفی

ي متوفی بریزند چون بر این باور بودنـد کـه غسـل دادن و    بر رویک سطل آب  هرکدامکه 

  .کندیمرا تسهیل  ها نآو ماتم  کندیمدیدن جسد متوفی به بازماندگان کمک 

  کفن و شیوه دوخت آن

 شـود یمکفن یک واژه عربی است و عبارت است از پوششی که به دور مرده پیچیده 

خود را  )خلعتی(است بعضی از افراد قبل از مرگ کفن ممکن. گذارندیمو آن را در گور 

است کـه بـه مکـه     خاص در میان افرادي شایع طور بهبراي زمان مرگ آماده کنند، این کار 

و در  برنـد یمـ این اشخاص پارچه کفن خود را به مکـه و مشـهد   . یا مشهد رفته باشند )حج(

که با پارچه عادي کفـن فـرق    کنندیمخریداري  جا همانیا اینکه در  کنندیمآنجا تبرکش 

ي ا پارچـه بعد از مـرگ   صورت نیادر غیر . است شده نوشتهآن آیات قرآن دارد و بر روي

 7هـا  خانممتر و براي  6ي به طول ا پارچهبراي آقایان . کنندیمرا اعضاي خانواده تهیه کفن 

 5هـا  زنکفن .شودیماز جنس چلوار تهیه  معموالًسفید و بارنگ سانتی، 140متر و عرض 

  . تیکه است 4تیکه اما کفن مردها 

خـانم دوختـه    از مـردان بیشـتر اسـت کـه بـراي     )ران پیچ(قطعه شلوار  ها خانمدر کفن 

پوشیدن کفـن و کفـن   . و شلوار ندارند شودیماما براي آقایان فقط از لنگ استفاده  شودیم

ي کـه افـراد   ا مصـاحبه البته بـر اسـاس   . کردن براي تمامی افراد واجب هست غیر از شهیدان

خاك اگر فرد کافري در سرزمین اسالمی دفن شود بدون کفن«: گفتند که ام داشتهمختلف 

اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه مردگـان بعـد از مـرگ وارد دنیـایی دیگـري            ازآنجاکه .»دشویم
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هر نـوع   دوراز بهتا  کندیمبنابراین باید جنس و رنگ لباس متوفی را سفید انتخاب  شوندیم

  .آلودگی باشد

بـراي کفـن   . ي کسانی هست کـه در ایـن کـار خبـره هسـتند     ا بر عهدهدوختن کفن نیز 

پارچه کفن را . دوختندیماین کار تبحر داشتند کفن را با نخ و سوزن  یی که درها زنزنان، 

بـراي سـر، یـک     )1قوچکـه (شامل یک کـاله  کفن براي مرد. دادندیممتوفی برش  اندازه به

بـراي زنـان نیـز یـک     . بـود ) کـراس (، یـک لنـگ و یـک پیـراهن    )يسرتاسـر (پیراهن بلنـد 

بـراي مردانـی کـه    ". و لنـگ  )2ن پـیچ را(، روسري، شـلوار )کراس(ي، یک پیراهن سرتاسر

 پارچهاز . "کردند و بر تنش می شدیمکفن دوخته  دودست) متوفی(دو زن داشت  زمان هم

ي پـا را بسـته و یـک    هـا  مـچ سپس . بستندیمبه همکفن دو تا انگشت بزرگ پاي متوفی را 

امـا  . کردنـد یمـ ي پا را بازهایمچزمان دفن متوفی انگشتان پا و . بستندیمشال دور کمر او 

 ،زن، مـرد (از خـانواده   معمـوًال متوفی دفـن شـد    نکهیبعدازا. ماندیمشال کمر همچنان باقی 

بـا دیـدن   . کـه بیاینـد و متـوفی را حـالل کننـد      خواهنـد یمـ ایشـان  )بـرادر  ،خواهر،فرزندان

  و با گفتن این جمالت کنندیمخود  سروصورتي کفن شده شروع به کوبیدن به ا جنازه

  

  )مبارک بادااتتازهلباس (ارەکت ب�ت لباس تازه ومو
تــو بایسـتی لبـاس حجــاج بـر تــن (ر کـردا �بوەتـو ئ�شـیا لبــاس حاجیانـه 

  )یکردیم
  ...)آیا این لباس عروسی توست؟(...ئ�� لباس ع�ڕوسیدە؟ و 

  

اگر متوفی مـرد بـود همسـرش بـراي حاللیـت کنـار       . اندازندیمخود را بر روي جنازه 

اگر در طـول زنـدگی زناشـویی مرتکـب     ": گفتیمو در گوش متوفی  نشستیمجنازه او 

و تمام تالش و زحمتی که براي  کنمیمخطایی شدم یا اگر تو بدي در حقم داشتی حاللت 

. دهـد یمـ براي زن انجـام  برعکسش را مرد،"باشدزندگی کشیدم مثل شیر مادرت حاللت 

ی براي ما کشیدي، خدا منتیبمات زیاد و رنج و زح: ندیگویمگوش متوفی  درزینفرزندان 

                                               
1. qochkah
2. ran Pich
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اگر زمانی نیز متوفی مریض بوده باشد، خانواده ایشان تمـامی زحمـاتی را   . از تو راضی باشد

  .کنندیمرا حاللش  اند شدهي مریضی ایشان متحمل ا دورهدر 

  

حمل جنازه، )1لقین ته(بر جنازه، نماز میت 

آرد و از خانـه شـخص متـوفی مقـداري     ودشـ جنازه به گورسـتان بـرده    که نیاقبل از 

ي هـا  یخـ و  کردندیمآرد را از کندوي آرد خالی . شودیمفرستاده  ها هیهمساروغن براي 

بـراي اهـالی    آوردنـد یدرمـ داخل زمین دفن کرده بودند  قبالًرا که ) گاوش(روغن حیوانی

تا برساق فرستادندیمروستا 
2

بیسـکویت را قبـل از    بعضاً، خرما و اقسبرو  کردندیمدرست  

اقسبربعد از دفن مرده . معروف است"	بر جنازه  "بانامکه  شودیمجنازه به گورستان برده 

  .کردندیمي حضور داشتند پخش سپار خاكکسانی که در مراسم  نیراب

نمـاز میـت را در    اند کردهروحانی روستا یا کسانی که یاسین و قرآن را قرائت  معموالً

ایسـتاده   صورت بهي در گورستان با حضور مردها که همه سپار خاكقبل از  حیاط متوفی یا

اي فالنی فرزنـد   ندیگویمدر تلقین دادن به زبان عربی و گاه به زبان کردي . دهندیمانجام 

و از تـو اسـم خداونـد و پیـامبر را      شـوند یمـ فالنی بعد از مرگ دو مالئک بر سر تو حاضر 

  . بگو ها آنی به درست بهرا  ها آنخواهند پرسید، نترس و جواب 

ي ها شانهمتوفی کفن شد او را داخل تابوت قرار داده و براي تسهیل حمل بر  که یزمان

سپس یـک پتـو روي   . بستندیمباهممحکم  راآنمردان، تابوت را روي نردبان قرار داده و 

در حیـاط یـا دم در حیـاط     جنازه را سه بار"اال اهللا ال اهللا"همراه با ذکرو  دندیکشیمجنازه 

البته سـه بـار بلنـد    .بردندیمسپس متوفی را به گورستان . گذاشتندیمو زمین  کردندیمبلند 

دربـوده و ریشـه  باورهـاي عامیانـه   بـر اسـاس  ي مذهبی ندارد بلکه ا شهیرکردن متوفی هیچ 

متـر کـه    رچندهبردندیمزمانی که متوفی را به سمت گورستان . باورهاي سنتی باستان دارد

ایـن حرکـت را سـه بـار انجـام       هـا  آن گذاشـتند یمـ مـرده را بـر روي زمـین     رفتندیمجلوتر 

                                               
1. Talqin

  .پاشیدند کردند و روي آن شکر می نوعی کلوچه که داخل روغن درست می - 2
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در این حالت اگر جنازه عالئم حیاتی داشـت و  . کردندیمو از یک سگ استفاده  دادندیم

اگـر  . براي جنازه کـاري بکننـد   توانستندیموقت آنو  دادیمنمرده بود سگ واکنش نشان 

توسـط معمـوًال  حمل جنـازه  . فوت واقعی متوفی بود دهنده نشاندادینمنشان سگ واکنش 

در هنگام حمل ابتدا باید سـمت راسـت   . شودیماعضاء خانواده و دوستان و اطرافیان انجام 

پسـران و نزدیکـان متـوفی بیشـتر از همـه تـالش        معمـوًال . آن را بلند کند و بر شانه بگذارند

ي خود حمل کنند چـون بیشـتر از همـه داغـدار هسـتند و ایـن       ا نهشاکه جنازه را بر  کنندیم

  .دانندیمی تسکین درد و غم خود نوع بهحرکت را 

  

  تکه کردن نان

 گفـت یمـ "االاهللا الاله"به شخصی که  بردندیمگورستان  طرف بهزمانی که جنازه را «

اله  االاهللا الاله"تن ، ایشان ضمن گفدادندیمبود نان  درحرکت و جلوتر از همه و حتی جنازه

این اعتقاد داشتن با انجام. کردیمو پرت  کردیمتکه تکهراست و چپ  طرف بهنان را  "اهللا

 معمـوًال بـا آمـاده شـدن قبـر،     .»کردندیمي جهنم رها و آزاد ها سگکار متوفی را از دست 

اك زیر سر و ابتدا مقداري خداخل قبر رفته کردندیمکه قرآن براي مرده قرائت اشخاصی

داخل قبرمی گذارنـد، البتـه قبـل از     قبله روبه، بعد جنازه را به پهلوي راست و زندیریممیت 

ــوفی ) سرتاســري(بخواهنــد ســنگ را روي لحــد بگذارنــد کفــن  کــه نیــا را از صــورت مت

  .دارندیبرم

او را دفـن  براي دفن کردن زنان باید یکی از مردهاي محرم ایشـان داخـل قبـر بـرود و    

سـپس بـا بیـل     پوشـانند یمـ ي هـا  سـنگ  تختـه ي بعـدي قسـمت پـایین را بـا     ا مرحلـه در . کند

توسـط اطرافیـان و    معمـوًال ایـن کـار    زنـد یریمشده کندهرا داخل قبر  شده کندهي ها خاك

داخل گور گذاشـته   اند بودهوقتی میت توسط کسانی که قاري قرآن . شودیمانجام  نوبت به

نـه خـود اعضـاي     شـود یمـ دوسـتان و آشـناییان انجـام     ریختن خاك توسـط  معموالًشدیم

نـوبتی   صـورت  بـه و این کار را تا آخـر و   شودیمالبته اول از خانواده اجازه گرفته . خانواده

  ..شودیمتوسط همین دوستان و آشنایان انجام 
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  1400آباد، شجاعنحوه خاك ریختن بر قبر،-1عکس 

  

در این زمان . شود و فضاي عمومی قلمداد میزمین قبرستان متعلق به تمام روستا هست

ممکن است شخص متوفی درگذشته به کسی بدهکار بوده باشد و در طول حیات خـودش  

در تـه دل  شخص بستانکار ممکن است در این شـرایط . توان پرداخت بدهی را نداشته باشد

  .کندخویش یا با در جریان قرار دادن فرزندان و خانواده متوفی ایشان را حالل 

ي قبـر  بـر رو ، ماننـد یمـ تا زمان غروب آفتاب یکی دو نفر در کنار قبر متـوفی   معموالً

و  کننـد یمـ و اگر شب باشـد تـا صـبح کنـار قبـر آتـش روشـن         کنندیممتوفی قرآن قرائت 

اگرچـه در خیلـی از   . ترسـد یمـ که نباید مرده را تنها گذاشت چـون   اعتقاددارندو  مانندیم

بلکه ایشان را در خانه یا مسـجد   کردندینممتوفی را شب دفن  تهدرگذشمواقع و بخصوص 

  .خوانندیمو قرآن  نشستندیمو تا روز بعد در کنارش  داشتندیمنگه  و کفنبعد از غسل 
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کاله انداختنگرفتن، سر به گل

 صـورت  بـه بود و گاه فامیل و آشـناییان   مرده صاحببر عهدهمعموالًآماده کردن گل 

و دم  کردنـد یمـ یک طشت گل از خاك رس درست . دادندیمانجام این کار راداوطلبانه 

ــه قبرســتان بــرده شــود خــانواده و  .دادنــدیمــدر خانــه متــوفی قــرار  قبــل از اینکــه جنــازه ب

اگر کاله (گل را هم بر سر مردان.ي خود بمالندها شانهخویشاوندان متوفی، گل را بر سر و 

افـراد  . دندیمالیم)روي چارقد(ها شانهبر سر و روي  وزنانهاشانهو  )داشته باشد روي کاله

ی بـراي اداي  هرکسـ و  داشـتند یمـ خاصی تا پایان سه روز عزاداري این گـل را آمـاده نگـه    

پرسـه  (یک نفر که مسئول گل درسـت کـردن بـود بـه پیشـواز میهمـان        شدیمتسلیت وارد 

در خیلـی از مـوارد   . دیـ مالیمـ ي مهمان ها شانهو مقداري گل بر روي سر و  رفتندیم)1ر که

در  ازآنجاکـه آمدنـد یمـ و آشناییان نزدیک زمانی که براي عرض تسلیت  شده دعوتافراد 

ل داخـل    شخصاًي زیادي وجود دارد ممکن بود خودشان هايجومحیط روستا آب و  از گـ

و سر خانواده  تا یک هفته ممکن بود این گل بر شانه. ي خود بمالندها شانهبر سر و  هايجو

 شـد یمخشک شود و پاك  شانیها شانهممکن بود این گل از روي سر و . متوفی باقی بماند

بعد از یک هفته یکی از خویشاوندان یا دوستان بـه  . کردندیمدوباره باید از اول آن را تازه 

  .کردیمو گل رو از سر و شانه خانواده عزادار پاك  آمدیمخانه متوفی 

که از شنیدن مرگ متوفی  )مردانی که جزو خویشان و نزدیکان بودند(نی کسا معموالً

بـراي همـدردي بـا خـانواده متـوفی،       آمـد یمـ زمانی کـه بـه خانـه متـوفی      شدندیمناراحت 

در صورت داشتن عکس دیگر لبـاس مـرده را پهـن    (ي خود را بر روي لباس متوفی ها کاله

از دسـت دادن   بـه خـاطر  بـود و   تأثرشـان و که نشان از غم بـزرگ   انداختندیم)کردندینم

در آخر بعد از گفتن تسلیت و ابراز همدردي بـا خـانواده   . شدندیممتأثردوست یا فامیلشان 

  .گرداندیبرمرا به صاحبانشان  ها آنو  کردیمرا جمع  ها کالهسوگوار، یک نفر تمام 

جـود نداشـت،   عکسی و درگذشتهمعموالًمتوفی عکس نداشته باشد که  کهیدرصورت

و کاله و کفش و  وشلوار کتبراي مرد «.دکردنیمبر روي یک تشک لباس متوفی را پهن 

                                               
1. pirsakar
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توسـط   معموًالاین کار ...)وورآالتیز، دستارکفش، ،.قباپیراهن،و براي زن،) ساعت و تسبیح

را بـر روي زانـوي خـود     سـربند یک خانم که مهارت و تبحر خاصـی در بسـتن سـربند داشـت،     

اگر فرد متوفی جوان باشد چه دختـر یـا   » گذاشتیمها خانمو بروي بالش براي  کردیمدرست 

  .شدیمسیاه شده گذاشته  صورت بهقند کلهسینی سیب و حنا و  شانیها لباسپسر غیر از 

  

  )1شامش�و(شام غریبان 

تمام کسانی که همراه جنـازه بـه گورسـتان     کردندیمشخص متوفی را دفن  که یزمان

و سـوگوار در دو صـف    عزا صاحبو در بیرون از خانه  گردندیبرمبود به خانه متوفی رفته 

بـا ایـن    عزا صاحبمراجعین به خانواده . ستندیایممردان در جلو قرار دارند  معموالًمجزا که 

  :گفتندیمتسلیت شودیمجمالت که در ذیل بیان 

  )پسرانش سالمت باشند(کوورەگانی خۆش وود 
کسی با این پا پیشـتان نیایـد، یعنـی درھنگـام (یده الدان پا نیەک�س و

  )ناراحتی پیشتان نیاید
  )غم سنگینم(داخ گرانمه 

  )خیلی غمگین شدیم(ف�ره داخمان ھات 
  )آخر غمتان باد(وود ئاخر خ�م دان

  )چراغ قیامت او روشن بادا(ڕوشنام�تی یچرای ق�
  ...)نپایدامیزندگ(...ئ�مرم ن�م� ند و 

  

ــه  انــد بازگشــتهه از قبرســتان مردمــی کــ خــانواده  منــزلاعــم از اطرافیــان و دوســتان، ب

چنـد زن از  . کننـد یمـ یی سرا هیمرثزنان شروع به گریه و در این هنگام. روندیمعزا صاحب

چـاي   انـد  آمـده به خانه  ها آنو مهمانانی که با  عزا صاحبخویشان و نزدیکان براي خانواده 

صـاحب مــاتم از چنـد نفـر از بزرگــان و دوسـتان مشــورت     .آورنـد یمــو آب  کننـد یمـ دم 

از هـر  . کننـد یمـ ي یک مرد را براي شام دعوت ا خانهاز هر  "شب شام"که براي  رندیگیم

باید کسـانی کـه    حتمًاالبته در این شام  ندیآیمعزا صاحبخانه یک مرد براي شب به خانه 

بعـد از خـوردن شـام    . ند و شـام بخورنـد  باش حضورداشته)ورکنان هق(اند کردهقبر را آماده 

                                               
1. Shaw Sham 
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عـزا  صاحب در هر مجلس یکی از اعضاي خانواده. کنندیمیک فاتحه سفره را جمع  باختم

به او تسلیت بگویند و  شوندیمتا کسانی که وارد  ندینشیمبر باالي مجلس ) یک فرد مسن(

رد کـه در مجلـس حضـور دا    عـزا  صـاحب در آخر هـم همگـی ایـن جمـالت را نسـبت بـه       

  :ندیگویم

  )خداوند او را ببخشد(خوا ع�فوی بکات 
  )چیده نشودھاسفرهدیگر از این (دی سفرەێ ۆا دا ن�خ�ن 

  )سھمی در جنت داشته باشد(یتب�شی له ب�ھشتا ب
  )ھرگز بدین شیوه مجلس نگیرید(ھیچ ۆخت ئاوا دا ن�نیشن 

  

بـراي  ) انـه یـک نفـر   هـر خ (هاي که جزو نزدیکان و فامیل بودن و مردهـاي روسـتا    آن

از اقـوام و   عـزا  صـاحب . ماننـد یمـ ي مراسم سوگواري ها نامهکمک کردن و نوشتن دعوت 

که اگر فامیل یا دوستی دارنـد دعـوت بکننـد تـا در همـین مراسـم        خواهدیمنزدیکان خود 

بایـد مسـئولیت پـذیراي از    از مردهـا در روسـتا   هرکـدام . براي عـرض تسـلیت حضـور یابـد    

هم مرد و هم زن روز سوم باید دم در . بگیرد بر عهدهز فالن روستا یا شهر را مهمانان آتی ا

 .ماننـد یمـ ي کـه هماهنـگ شـده بـود     هایدعوتو منتظر رسیدن  شدندیمحاضر  عزا صاحب

  .کنندیمهمدردي  ها آنو با  مانندیمعزا صاحبنزدیکان تا آخر شب کنار خانواده  معموالً

  

سینیبرعکس کردن آیینه، تزئین 

مراسـم غسـل و کفـن کـردن تمـام       نیدر حشدیموقتی جوانی چه دختر یا پسر فوت 

اینکه داغ و سوگ روي به خانواده نهاده اسـت بـرعکس    منزله بهعزا صاحبي منزل ها نهییآ

اینکه دیگر سـو و روشـنایی و امیـدي     منزله بهي سیاه ا پارچهها آني بر رویا اینکه . شدندیم

، یـک ظـرف پـر از    شـد یمزمانی که جوان مجردي فوت . دندیکشیمنده، برایشان باقی نما

یـا یـک تکـه     کردنـد یمـ سیاه، سـیاه   بارنگتا نصفه را  اش کلهقند که  کله کسیب قرمز، ی

کردنـد و بـا چـوب و     پیچیدند و آن را تـا نصـفه سـیاه مـی     قند می پارچه مشکی که دور کله

د و روي گذاشـتن یمـ هـا  وهیمداخل سبد د و کردنیمهاي پارچه یک عروسک درست  تیکه
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از اطرافیـان و خویشـاوندان نیـز یـک      هرکدامممکن بود .دندیکشیمسینی را پارچه مشکی 

. آوردنـد یمـ و براي خانواده متوفی  کردندیمکه شرح داده شد درست  گونه همانسینی به 

دادنـد یمـ رار و روي قبـر قـ   بردنـد یمـ بـا خـود    رفتنـد یمـ  ر بار کـه بـه گورسـتان   هراسینی 

را نیـز بـروي    ها بیس. کردندیمرا کنار متوفی خاك  قند کلهشدیممراسم تمام  نکهیبعدازا

البتـه داغ  . شدیماعم از دختر و پسر انجام این رسم براي تمامی جوانان. گذاشتندیمقبر جا 

  .بود تر نیسنگپسر 
  

  
  1400آباد، شجاعقبر جوان مجرد، -2عکس 
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کوزه و نصب پارجه سیاهشکستن  کندن مو،

میتفورد،("ها با سوگواري مرتبط است مو نماد زندگی است و در بسیاري از فرهنگ"

و سنن سـوگواري کنـدن و بریـدن مـو در میـان زنـان خـانواده         ها نییآیکی از ). 130:1396

ي خـود را بـه   ا شـده بافتـه موهـاي   دندیشنیمزمانی که خبر مرگ عزیز خود را  ها آن.است

خواهران  معموالًاین کار را . انداختندیمنه عزا و ماتم بزرگ قیچی کرده و بروي جنازه نشا

یـا اینکـه بـا    . گذاشـتند یمـ شـده  نییتزو در آخر آن را داخل سینی  دادندیمو مادران انجام 

گونـه   هـا  آنبعضـی از  . کنندیمشنیدن و دیدن مرگ عزیزشان شروع به کندن موهاي خود 

  .شدیمی که گاه خون از آن جاري نوع بهانداختند  می خراشبه پایین خود را از باال 

بر روي قبر فرد  شدیمو فوت  دادیمخانواده یکی از عزیزانش را از دست  نکهیبعدازا

چـون معتقـد بودنـد کـه ایشـان در       گذاشتندیمو روي قبر او  شکستندیممتوفی یک کوزه 

پـس  . کسی دیگري را همـراه خـودش نبـرد    که...) جمعه، غروب و (شده فوتزمان نحسی 

براي اینکه دیگر اعضاي خانواده از مرگ به دور باشند و دیگر این حادثه غمناك برایشـان  

  .شکنندیمتکرار نشود کوزه یا ظروف سفالین دیگري را 

  
  آباد شجاعکوزه شکسته بر قبر،-3عکس 
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توسـط دوسـتان و    والًمعمـ . جدیـد اسـت و در قـدیم شـایع نبـوده اسـت       نسبتًااین کار 

منـزل   واریـ درودي مشکی بـر  ها پارچههمدردي با خانواده سوگوار  منظور بهخویشاوندان و 

 هـا  پارچـه تا چهلـم متـوفی ایـن     معموالً .کنندیمي سوگوار بودن نصب ا نشانهبه  عزا صاحب

در شب چهلم بعد از مراسم ختم قرآن و ذکر فاتحـه و تسـلیت گفـتن توسـط     . ماندیمباقی 

و برایشان آرزو  دهندیمتحویل  عزا صاحبو به  دارندیبرمرا  ها پارچه اطرافیان و خویشان،

  .ي برایشان تکرار نشودا صحنهنیچ همکه غم آخرشان باشد و  کنندیم

  :ی به چند صورت در طول زمانخوان فاتحهدعوت از آشناییان براي مراسم 

  دعوت آشنایان و فامیلفرستادن یک نفر به روستاها دیگر براي  –الف 

  )توسط کسی که داراي سواد و خطی خوانا باشدسینو دست(نوشتن نامه  صورت به - ب  

  .بود )1بانگه واز(فراخوان  صورت بهدر داخل روستا هم –ج 

  ها هیاعالمچاپ و نشر  صورت به -د

  

نامه دعوتپخش کردن 

بحـث و  بـاهم  زاعـ  صـاحب بزرگـان فامیـل و شـخص     )شو شـام(بعد از شام غریبان 

با مشورت جمعی کسـانی کـه در   .براي چه کسانی بفرستند نامه دعوتکه  کنندیم مشورت

و گذارنـد یمـ و هر نامه را داخل یـک پاکـت    شودیمنوشته  نامه دعوتآنجا حضور دارند 

بـه خانـه   دوسـتان و آشـناییان خـود را    شده دعوتتا شخص  فرستندیممدنظربراي شخص 

در همـان جمـع چنـد مـرد جـوان را انتخـاب       . فتن عرض تسـلیت بیـاورد  براي گ عزا صاحب

دارنـد  فـه یوظها نیا. کنندیمتقسیم هرکدام طبق شرایط  ها آننیرابها نامه دعوتو  کنندیم

  .را به مقصد برسانند ها نامه دعوتتا فرداي همان شب تمامی 

رد آشنایی که جـزو  ف شدیمي دعوتی به روستاهاي دیگر فرستاده ها پاکتاز  هرکدام

کـه بـا ایشـان بـه خانـه       کندیمي خود را دعوت هاییروستابود هم  شده دعوتاقوام بود و 

و بعـد از   کردنـد یمـ قبل از سفر بین خودشان مبلغی پول جمع  شدگان دعوت .متوفی بروند

                                               
1. bangawaz
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کـه   عـزا  صـاحب خوردن ناهار در خانه متوفی پاکت حاوي پول را تحویل یکی از نزدیکان 

البتـه  «. عـزا  صاحبی باشد براي فرد خرج کمکتا  شدیماین کار است تحویل داده مسئول 

مراسم خـتم، کـه بـا    پول رازیغ بهفامیل و آشناییان که از شهر و روستاهاي دیگر ممکن بود 

یـا  ) شـه ك (هدیه مراسم ختم، یک گوسـفند   عنوان بهبا خود  کردندیمبقیه مردم پرداخت 

  .»آوردندیمقند کله کیا ی )یه ور(یک بز 
  

  سوواري تا سه روز

بـه شـهرها و روسـتاهاي     هـا  نامه دعوت، روز دوم کردندیمروز اول که متوفی را دفن 

و  کردنـد یمـ پـس ایـن دو روز اهـالی روسـتاهایی در مراسـم شـرکت       . شدیممختلف برده 

صـورت  بـه روز سـوم کسـانی کـه    . تهیـه بکنـد   و ناهـار موظف بود برایشان شام  عزا صاحب

ي عـاطفی و اجتمـاعی   هـا  تیـ حما.آمدنـد یمـ بودند براي گفتن تسـلیت   شده دعوترسمی 

را  هـا  آنو اسـترس   کنـد یمـ تـر  آسـان عزا صاحبدوستان و اطرافیان پذیرش مرگ را براي 

به سمت زنـان   "1وي وي"خود و گفتن  سروصورتبا زدن به  معموالًزنان  .دهدیمکاهش 

 عـزا  صـاحب ی زنـان و مـردان   تمـام  بـه در آخـر  . رونـد یمعزادار و مردهاي به سمت مردان 

  :با اداي جمالتی مانند شودیمتسلیت گفته 

  )دستانم بشکند(ۆمس شکیاگ خده
  )خداوند به شما صبر عطا کند(خوا سه ب�دان بات 

  )شدیمکاش چشمم کور (پی کاوڵ چاوومانه 
  )ی نیستاچاره(یهدەسه �ت ن

  )کردتوانینمھیچ کاری (ت ریھیج ناک
بـه دنبـالچشـمان خیـر (یکانو ومنا�ـهوادهچاو خ�ر له دواوه ب�ت بۆ خانه

  )باشداشخانواده
  

. شودیمو یا در خانه همسایگان ناهار داده  عزا صاحبدر خانه  شدگان دعوت یتمام به

و  آمدنـد یمـ  تمـامی افـراد روسـتا هـر خانـه یـک زن و مـرد از کلـه صـبح بـه خانـه متـوفی            

را براي صرف چاي به خانـه خودشـان    )یک پاکت دعوتی(روستا یا شهر  ي یکهایدعوت

  :با گفتن جمالتی مانند کردندیمبدرقه  شانیها نیماشتا کنار  ها آنبعد هم . بردندیم

                                               
1. wey wey
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با پاي شادي برگردید و ما بـا شـادي   ()کینوجبرانیپای شای بو نو یا و شای (

  )این را برایتان جبران کنیم

  

  :روز بعد از مرگ مزار رفتن تا سه

کـه در منـزل    )آشـناییان و خویشـاوندان  (در سه روز اول خـانواده متـوفی و جمعـی از    

با ذکر فاتحـه و خوانـدن    رفتندیمقبل از اذان صبح به سر مزار متوفی  ها صبحمانندیمایشان 

هـا  مـرده که  اعتقاددارندچون (کردند یمزیر لب مویه  وزناننشستندیمقرآن کنار قبر مرده 

بیمـاري   براثـر اگـر متـوفی   ).شوندیمو نباید با صداي بلند گریه کرد چون بیدار  اند دهیخواب

امشـب راحـت خوابیـدي؟ امشـب درد نداشـتی؟ امشـب کسـی         نـد یگویمـ مرده باشد به او 

  ...را تیمار کرد؟ و  تیها زخم

و دختـر یـا همسـرش بـا مویـه کـردن بـه ا        معمـوًال اگر متـوفی بـزرگ خـانواده باشـد،     

جاي تو نیسـت بـه   اینجارا از ما جدا کردي؟ منزل جدیدت مبارك، ات خانهچرا : دیگویم

  ...و ي خودت برگرددا خانه

  

شنبه پنجرفتن سر مزار، هر 

کسـانی کـه شـخص و خـانواده متـوفی را       سرصـبح از  شـنبه  پنجتا چهار هفته، هر هفته 

در منـزل  . در خانـه هسـتند   وزنـان حیاط مردها در  معموالً. ندیآیمبه منزل ایشان  شناسندیم

یا عکس ایشان را روي دو بالش یـا یـک میـز کـه بـا یـک        کنندیمي متوفی را پهن ها لباس

بـا زدن بـر    شـود یمـ ی که از بیـرون وارد  هرکسو  گذارندیمپوشانده شده  )جانماز(سجاده 

. نـد کیمـ و سـوگواري   هیـ و گرشـود یموارد "وي وي " خود و گفتن  سروصورتروي 

. خود بکوبد سروصورتکه کمتر بر  ردیگیمدست آن شخص را  عزا صاحبیکی از زنان 

ایـن کـار را انجـام     عـزا  صـاحب ی بـا  همـدل نمـادین و فقـط بـراي     صورت بهبعضی هم فقط 

 کننـد یمـ و شـروع بـه گفـتن مویـه و مرثیـه       ندینشیمعزا صاحبي روبرومراجعین .دهدیم
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یـک نفـر از زنـان بـا گفـتن       ردیـ گیمو مرثیه زنان اوج  بعضی مواقع که سوز و گریه کردن

و بعـد از ذکـر    کنـد یمـ فاتحـه را ذکـر    ها آنو همگی  کندیمهمه را آرام  "فاتحه  "کلمه 

قـبًال ي کـه  چنـدنفر . شـود یمـ تـا یکـی دیگـر وارد    . نـد یگویمـ تسلیت  عزا صاحبفاتحه به 

در آخـر کسـانی   . اعمال را تکرار کنـد که نفر جدید بیاید و باز همان  روندیمکنار  اند آمده

بعـد از ناهـار    خوردنـد یمـ ناهـار   عـزا  صـاحب و بـا   ماندیمنزدیک هستند  عزا صاحبکه به 

یک نفـر از  . کندیمیکی از آقایان با صداي بلند همه را براي رفتن به سر مزار آماده  معموالً

 گذاردیماخل سجاده عکس متوفی را د )خواهر،همسر ،مادر ،دختر(خانواده صاحب ماتم 

  . برندیمو با خود به سر مزار متوفی 

خـود   سروصـورت زنـان شـروع بـه گریـه و زدن بـه       رسـند یمـ به گورستان که  یزمان

بعضـی از زنـان از    معمـوًال . پاشـند یمـ خـود   سروصـورت و خاك روي گور را بـر   کنندیم

 نکـه یبعدازا. زنـد یریمـ  به نشانه آرام شـدن  عزا صاحبسرزنانبر  ذره کخاك روي گور ی

که زنان کنار بروند که مـردان   خواهندیمها آنزنان عزاداري خود را تمام کردن آقایان از 

خواستند از گورستان خارج شوند و به انتهاي گورسـتان   که زمانی.به سر گور متوفی بیایند

ه سه قدم ، بعد از ختم فاتحخوانندیمو یک فاتحه  ستندیایمرسیدند همگی رو به گورستان 

و جاي ابـدي   مییآیمي شما سو بهبه نشانه اینکه ما نیز روزي (دارندیبرمگورستان  طرف به

و جلو در حیـاط   روندیمهمه به خانه متوفی  بعدازآن. گردندیبرمو دوباره  )همه اینجاست

  .داین روند تا چهار هفته ادامه دار. ندیگویمتسلیت  ها آنمتوفی در یک صف ایستاده و به 

ابتدا همـان   رفتندیمسر گور متوفی بر )تا چهلم شنبه پنجهر (ة متوفی زمانی که خانواد

بـه نشـانه اینکـه     کردنـد یمـ پهن  شدیمي که به دور عکس متوفی پیچیده ا سجادهجانماز و 

اطرافیـان، خویشـاوندان    معموالً. بوده است مؤمنو  نمازخوانشخصی  رفته ازدستیک فرد 

) یروغنـ  نان(اقسبرو به مدت چهار هفته  شنبه پنجي خودشان هر هفته ا خانهدر  ها هیهمساو 

و بـا   کردنـد یمها را جمع  اقسبرتمام . آوردندیممرده صاحبو به خانه  کردندیمدرست 

رازیـ غ بـه . کردندیمبین مردم حاضر در گورستان تقسیم  در آنجاو  بردندیمخود به سر قبر 

  .آوردندیمیا بیسکویت یا خرما با خود  قند کلههایبعضی ممکن بود روغن نان
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بـه منـزل خـود     شـنبه  پـنج در عصـر   هـا  مردهکه  اعتقاددارندخانواده به این باور عامیانه 

ی یکی تازگ بهیی که ها آني سنتی و ها خانوادهبنابراین در . زندیمسر  ها آنو به  گرددیبرم

ن اسـت کـه تمـام عصـرها بخصـوص عصـر       رسـم بـر ایـ   ،اند داده ازدستاز عزیزان خود را 

را در خانـه و حیـاط روشـن     )هر چراغ دیگري افانوس ی(زودتر از همه یک چراغ  شنبه پنج

ا . روشـن باشـد و بتوانـد ببینـد     جـا  همـه بایـد   گـردد یمبر خانهچون زمانی که مرده به . کنند

که مـرده نیـز بـا    چون معتقدند  کنندیمدر این شب بهترین غذاي خود را درست  ها خانواده

  .و باید بوي غذایی خوبی از خانه بیایید خوردیمشام  ها آن

  

شب چهلم و چهل پاره

 ،شـود یمدر همین زمان مراسم چهلم برگزار  معموالًکه  شنبه پنجروز قبل از چهارمین 

ابتدا از روستا هر . که چه کسانی را دعوت کنند رندیگیمي ا اههیسابتدا  عزا صاحبخانواده

و در این چهل روز در  اند کردهبراننه یک نفر سپس اقوام و خویشان و کسانی که سیاه خا

کـه   شـود یمـ از کسانی که سواد قرآنی دارند دعوت . کنندیمرا دعوت  اند بودهها آنکنار 

از زیـارت  نکـه یبعدازا .حاضر شود براي ختم قـرآن یـا چهـل پـاره     عزا صاحبفردا در خانه 

و در یـک اتـاق آرام کـه دو یـا سـه تـا سـجاده         رنـد یگیمان قرآن وضو مزار برگشتند، قاری

ي چهـل پـاره، خرمـا، میـوه و     ا صـندوقچه است و بروي آن  شده پهندر کف اتاق  )جانماز(

 معموالًتالوت قرآن کرده و این امر را و شروع به شوندیموسایل پذیرایی قرار دارد حاضر 

در . کنـد یمـ حاضرین دعاي ختم قـرآن را قرائـت    در آخر یکی از. دهندیمتا غروب ادامه 

فرداي روز بعد . گذارندیمو داخل صندوق چه  کنندیمي قرآن را جمع ها کتاباین لحظه 

  .گرداندیبرمبه مسجد امور خیریه عنوان بهصندوقچه را همراه با یک مبلغ پول  عزا صاحب

  

  قبر سنگ حکاکی

ایشـان   قبـر  سـنگ )مـادر  ،پـدر ،فرزندان(ایشان تا قبل از چهلم متوفی، خانواده  معموالً

یک متن یـا شـعر    معموالًکه حاوي نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تاریخ وفات و 
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بـراي ایـن   . کننـد یمـ سـنگ حکـاکی   و رويگذشته شخص بـود تهیـه   دربارهرا که  پرمعنا

جنس سنگ . شودیماده استف متریسانت4ی ال 3و ضخامت  180* 60منظور سنگی به ابعاد 

ها داري  یبعضقبر  سنگ. مرمر یا گرانیت و رنگ آن ممکن است سفید تا سیاه باشد معموالً

ي تـاریخ  جا بهالبته ممکن است . ي بر آن حک نشده استا نوشتهدو سنگ معمولی است و 

 –ه آخرین پگاه، آفرید ،غروب، اولین نگاه –ي مانند طلوع ها معادلتولد و تاریخ وفات از 

را  کـار  سـنگ یک بنا یـا  ،قبر سنگبراي کار گذاشتن  معموالً. نیز استفاده شود.... آرمیده و 

  .انجام دهد ها آنتا به نحو احسن این کار را براي  آورندیم

  
  آباد شجاعقبر، حکاکی سنگ-4عکس 
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  و اعیاد جشن سالگرد،

در ایـن زمـان انـواع و    . نخستین سالگرد مرگ متوفی براي خانواده بسیار بحرانی اسـت 

بعـد از یـک سـال    هـا  آن. آورنـد یمـ به خـانواده سـوگوار هجـوم     ها احساساقسام فکرها و 

بـر سـر مـزار متـوفی      ها آنبا  بعدازظهرکه  کنندیمسوگواري دوستان و آشناییان را دعوت 

ن رفتن بر سر مزار متوفی با اقـوام و آشـناییان، گریـه و شـیو    (بروند و همان روند سوگواري 

 صـورت  بـه را  )....کردن بر قبر متوفی، برگشتن به خانه متوفی، ختم چهل پاره، دادن شـام و  

کامل  قرائتو با  گردندیبرمبعد به منزل متوفی . جداگانه ابتدا زنان و بعد مردان انجام دهند

بعد از شـام اطرافیـان و خویشـاوندان از خـانواده     . کنندیمقرآن توسط قاریان، قرآن را ختم 

و اگر مراسم شـادي یـا عروسـی در روسـتا      بردارندکه لباس سیاه خود را  خواهندیممتوفی 

  .برگزار شد در آن مشارکت کنند

با عید نوروز یا عید قربان و سعید فطـر   عزا صاحباگر زمان سوگواري و ماتم خانواده 

ن بـراي خـانواده   دو یا سه روز قبل از این اعیـاد دوسـتان و اطرافیـا    معموالًتداخل پیدا کند، 

و از  برنـد یم)عید نوروز(شده رنگمرغ تخمپارچه، روسري، شیرینی و  معموالًعزا صاحب

دوسـتان و   مجددًاروزهاي عید  در. ي سیاه خود را عوض کنندها لباسکه  خواهندیمها آن

اولین عیدي براي همدردي و عـرض تسـلیت بـا خـانواده متـوفی بـه منـزل         عنوان بهخویشان 

و  کننـد یمـ گریـه و مویـه    هـا  آنکمی بـا  با ذکر فاتحه و گفتن تسلیت. روندیمعزا صاحب

در کنارشان باشند و بتواند این اندوه  خواهندیمی نوع بهو  دانندیمشریک  ها آنخود را غم 

و  هـا  هیهمسـا معمـوًال ي و عیـد نـوروز نیـز    سـور  چهارشـنبه بـراي  . تحمـل کننـد   تر راحترا 

و خـانواده   کنـد یمـ و آتـش روشـن    نـد یآیمـ هـا  آنبـام  پشتروزبهآشناییان غروب همان

باشند و کمـی از   خوش دلنیز مثل دیگران  ها آنتا  کنندیمصاحب ماتم را دور آتش جمع 

  .را کاهش دهند ها آنغم و ماتم 
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)1سر تاشین(مراسم ریش تراشیدن 

 ها آنکسانی که با  از عزا صاحبو خوردن شام، خانواده  )چهل پاره(بعد از ختم قرآن 

از .اورندیدربي سیاهشان را ها لباسکه  خواهندیمها آنتقدیر کرده و از  اند کردههمدردي 

را  شـان یمشکروسري و شال  ها خانمرا بتراشند و  شانیها شیرکه  کنندیممردان خواهش 

همـین  ریش یکی دو نفر از اقـوام را در   معموالًبراي عملی ساختن امر خویش . عوض کنند

و . کننـد یمـ یک یا دو نفر از زنان را نیز عـوض   )سیاه(و روسري و دستمال تراشندیمشب 

  :کردند میتشکر با گفتن این جمالت از مهمانان 

انشـا� مـا در (:ان شاهللا ئی مه له شای ئیوه جـۆبرانی کینـه ۆە
  )این زحمت را در شادمانی شما جبران کنیم

انشـاهللا مـا در (: حاجیان�ێ ئیووه ۆان شاهللا ئی مه بینه م�راسم 
  )مراسم حجاج شما شرکت کنیم

  

بــراي کســانی کــه ســیاه پوشــیدن و در مراســم  بعــد از شــب چهلــم خــانواده متــوفی، 

بـراي   معمـوًال . برنـد یمـ کادو  شانيهمدردتشکر از  رسم بهاند بودهسوگواري در کنارشان 

به  تک تکبه  کنندیمیراهن مردانه تهیه صابون و روسري و براي آقایان پپارچه، حنا،: زنان

عــوض کــه لبــاس ســیاه را خواهنــدیمــ، هــا آنو ضــمن تشــکر از  رونــدیمــشــانیها خانــه

بـر  نزدیکان متوفی در این چهل روز و حتی ممکن اسـت بیشـتر از چهـل روز،    معموالً.کنند

در غـم   بـه نشـانه عـزادار بـودن و خـود را     (بکشـند   کپارچـه روي تلویزیون خانه خودشـان ی 

در ... و تمامی وسایل صوتی و تصـویري خـود را اعـم از رادیـو و ضـبط و       )شریک دانستن

را برایشان  دهید داغدر این مرحله یکی از مراجعین تلویزیون خانه . کنندیمي آور جمعخانه 

  .کندیمروشن 
  

عزا صاحبسیاه پوشیدن 

لباس سیاه
1

و  هـا يسـوگوار ر تمامی ي کهن و مشترك دها سنتو تیره پوشیدن نیز از  

در هنگام مرگ، زن و ). 1394میتفورد، (سیاه نمادي از شب و غصه است. است هايعزادار

                                               
1. sartashin
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خـانواده عـزادار موظـف    . پوشـند یملباس سیاه  معموالًمرد کل روستا و اطرافیان و خویشان 

بودند تا یک سال
2

طرافیان با ا سال کبعد از ی. لباس سیاه را به نشانه سوگواري بر تن بکنند 

که لباس سیاه خـود را در   خواستندیمها آناز  عزا صاحبآوردن پارچه براي زنان و مردان 

 شب کیکی دو نفر از زنان فامیل بعد از سالگرد ی. آورند و به سوگواري خود خاتمه بدهند

و سر همۀ زنان  کردندیمي عزادار حنا درست ها خانمو براي  آمدندیمعزا صاحبدر خانه 

و بعـد بـراي    گذاشـتند یمـ اول خودشان حنـا   ها آن، براي تعارف کردن به گرفتندیما حنا ر

  . گذاشتندیمحنا  )مادر(معموالًو  تر بزرگیکی از زنان 

نشـانه پایـان    حنابنـدان مراسـم  ..). عـروس و  ،دختـر (تر  افراد کم سن و سالسپس براي

ن بـه بعـد خودشـان ایـن کارهـا را انجـام       خانواده عزادار از این زمـا . بود ها آنماتم و عزاي 

در هـیچ مراسـم عروسـی شـرکت      عـزا  صـاحب سـال خـانواده    کیـ نیـ ادر مدت . دادندیم

) دیوارهاي گلـی خانـه و حیـاط    3بخصوص سفید کردن(کردند ینمی تکان خانه، کردندینم

تـی بـه   ح شـدند ینمـ ، زنـان از خانـه خـارج    دادنـد ینمـ را به نشانه اینکه عزادار هستند انجام 

رفتند، زنان حق آمدن به بیرون از خانـه و نشسـتن در بیـرون را     نشینی هم نمی مهمانی یا شب

شـگون نـدارد مراسـم یـا جـاي      ) 4ر رش سه(در واقع اعتقاد داشتند که با لباس سیاه . نداشتند

  .خاصی بروند

  

لباس متوفی

 کـه  رنـد یگیمـ ، تصـمیم  )دختـر  ،مادر ،همسر ،زن(بعد از مرگ متوفی خانواده ایشان 

نیـاز دارنـد    واقعـًا ببخشند یا اینکه به کسانی کـه  را شده فوتو کفش تازه و نو فرد  5ها لباس

                                                                                                             
  .قبالً پوشیدن لباس آبی نماد عزاداري بوده است - 1

  .رگرفته استآمده این زمان مورد چالش قرا با تغییرات پیش - 2

معموالً هر خانه در سال با آب و . شد دیوار خانه روستاي براثر دود تنور و وسایل گرمایشی دودي یا سیاه می - 3

  .کرد سفید خانه خود را سفید می گل

4. Sar rash
  .اندازند در بعضی مناطق لباس متوفی را چند نوجوان به کوه برده و در چوب یا رودخانه می - 5
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را بـه کسـانی کـه     ها لباسنیز  هایبعض. شخص نیازمند قرار بگیرد مورداستفادههدیه کنند تا 

یـا  . دتا براي شخص متوفی قرآن ختم کند و فاتحه بفرسـتن  کنندیمقاري قرآن هستند هدیه 

اما وسـایل شخصـی دیگـر    . کنندیمو پولش را خیرات  فروشندیمرا در بازار  ها لباساینکه 

یادگـاري نـزد    عنـوان  بـه ... ، انگشـتر، سـاعت و   )براي زنـان (متوفی مانند تسبیح، کاله، قران 

  .کنندیمرا در یک یخدان قدیمی یا چمدان نگهداري  ها آنو  ماندیمباقی  ها آن

  

  ییسرا هیمرث

اي بسـیار قـوي برخـوردار اسـت و      یشـینه پاز  »1الوانـه وه «و  »پایه مـوري «، »مور«، »رثا«

اشـعار مـوري   ).1385فردوسـی،  (یافت ... در شاهنامه فردوسی و  توانیمرا  ها آني ها نمونه

یی هـا یتـ یب تکصورت بهمعموالًخوانندیمي خود ا رفته ازدستکه زنان در وصف عزیزان 

زنان با به زبان آوردن این ابیات به . داراي وزن قافیه و ردیف است ها تیب تکاست که این 

 هـا  آناز روزگار، نـاتوانی   هیشکوائناله و وصف زندگی عزیزان، وصف قد و قامت متوفی،

و  هـا  تیـ ب تـک نیرازایغ .پردازندیمی و غیره کسیبدر مقابله با مرگ عزیزانشان، تنهایی و 

و در مـدح و   پرمعنـا کـه بسـیار    کننـد یمنیز استفاده  "هاي"واژه  اززنان ها آننیمابمعموالً

 صـورت  بـه بـدون هـیچ سـازي و     معمـوًال این اشعار و جمالت . هستوصف صفات متوفی 

  .زدیخیبرمحزین و ناله از با گرداندن صدا در گلو از سوز سینه 

  

مرثیه پدر

د مهربانی و عطوفت و و نما شودیممرد ستون و سرپرست خانواده محسوب  ازآنجاکه

در .کننـد یمـ ي گوناگونی پدر را توصـیف  ها وهیشبه  ها هیمودلسوزي در خانواده است، در 

بخشندگی و وسـایل  بودن، داشتن حس پوش کیشهمچو ساالر بودن، ي از صفاتیها هیمو

متعدد پذیرایی از مهمانان، خصلت کدخدا منشی، داشتن زمین زراعی زیاد و کشاورز نمونه 

                                               
1. lawanawa 
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چـاي و قلیـان و وسـایل پـذیرایی      پرسـد یمـ در بیت زیر همسر متوفی از او .شودیمیاد ... و 

ي دار مهمـان ي و نـواز  مهمـان و آمـد و   دررفـت کجاست؟ چرا مثل گذشته نیستی تا همیشـه  

و  وآمـدها  رفـت درگذشـته و شـوقی داشـته باشـیم؟     پرشـور ماننـد گذشـته زنـدگی    . باشیم؟

ی بـا  شـ یاند هـم ؛ بحـث، گفتگـو،   هـا ینینشـ  شباین دیدار و زیاد بوده است در  هاینینش شب

  .گرفتیمو مشورت کردن صورت  باتجربهبزرگان و افراد 

  کوا ب�ۆ برۆ جاری جاراند؟کوان� قاود کوان� قلیاند؟
  کجاست بخشش قاوت تو؟ کجاست وسایل و اسباب قلیان تو؟

  ی گذشته تو؟اوبرویبکجاست 

  ).1385تابستان .ا. نازار(

کاغذ  تکه کبر روي یتو را که من عکس  دیگویمت زیر همسر به متوفی در بی

که در بین خانواده باشی تا کانون  میخواهیم، ما حضور و وجود خودت را خواهمینم

  .همیشه گرم باشد دارند هیتکخانواده که به تو 

  بیووسیدە پاووە، خودم گ�رەک�ع� کسدم بۆ چ�س ل� بان مق� واووە
کـه سـرافراز میخـواھیمـخـودت را ؟ارکـچمیخـواھیما مقوترابرعکس 

  ایستاده باشید

).1385ا، تابستان . نازار(

  

مرثیه مادر

کـه در   میکنیمي که مادر دلسوزترین فرد خانواده است و بیشتر اوقات ما فکر ازآنجا

اي بیشتر مادران بـر  کهیدرحال، میا دادهایشان را از دسته  )مه رگ مجافات(اثر مرگ عادي 

را بر  ها آنو  پوشانندیماینکه اوقات را بر فرزندان و همسر خود تلخ نکنند دردهاي خود را 

کـه دیگـر    میشویمها آنو زمانی ما متوجه درد و مریضی  کنندیمو پنهان  آورندینمزبان 

و کمتر  دهندیمالبته مادران چون بیشتر کارهاي خانه را انجام . کاري از کسی ساخته نیست

تـا تصـادف یـا     رونـد یمـ ي مختلف از بـین  هايماریببیشتر در اثر کار زیاد و  روندیمرون بی

  :شودیمگفته  ها آندر اکثر مواقع براي مادران مورهاي از طرف دختران . حوادث دیگر
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کـه   کنـد یمـ و بـال و زیبـا و شـیرین توصـیف      پرپـر در بیت زیر دختر، مادر را فرشته  

چـون مـادر   . نـد یبینمـ ایشـان را   نگـرد یمـ را  هرکجـا اآلنلـی  همیشه در خانه بـوده اسـت و  

ورود به خانه اول  محض بهاز اعضاي خانواده  هرکدامپدر همیشه در خانه است و  برخالف

  .کنندیمحضور ایشان را حس 

  چاو ئ�گ�ڕ�نم ناتو�نم ل� ماڵدای� فریشت�ی شیرین پ�ڕوو باڵ

  )1399خواننده ناشناس، دنیاي مجازي، زمستان (

  .ي از تو نیستاثرکنمیمیی خانه را نگاه هرجا، پروبالي زیبا با ا فرشتهمادر 

)1بـاوان (ي پدر و مادرشـان  ا خانهو زمانی که به  کنندیمیی که دختران ازدواج ازآنجا

، زمـانی کـه پـدر و مـادر     رنـد یگیمـ گردند مورد مهر و محبت والدین خودشـان قـرار    یبرم

  .و با او همدردي کندمهر بورزد ها آنی را ندارند به گرکسیددهندیمخودشان را از دست 

باوکی دەسی ئ�گـرێ دایکـی ل� خووزوەم� ئ�و ک�نیشک� وا ئ�چدە باوان
  داوان

).1399تابستان . نجیبه(

، پدرش دستش را گرددیبرمي پدري خودش ا خانهدختري که وقتی به  خوشحال

کندیمبغل  او راو مادرش  ردیگیم

  

متأهلر مرثیه پس

 براثـر هسـتند بـا فوتشـان کـه بیشـتر       نوعروسو داراي  کنندیمی عروس تازهپسرانی که 

ــنگین و بزرگــی در دل   ــانوادهتصــادف هســت داغ س ــواهر و   شــان خ ــادر، خ ــوص م بخص

ــان  ــهمسرش ــدیم ــوًال .گذارن ــرگردان     معم ــرش س ــانواده، همس ــر خ ــت دادن پس ــا از دس ب

جـوان،   متأهـل که با دست رفتن پسر  کندیموصف زمانی را  سرا هیمرثدر بیت زیر .شوندیم

بود، زن خانه را ترك کرده و  شده فراهمکه با هزاران زحمت و رنج  اشیوزندگتمام خانه 

  .شودیمتوسط دالل حراج  )2نو مالی(شانیزندگاثاثیه 

                                               
1. bawan
2. no mali     دهد به کسی که براي اولین بار خانه مستقل خود را تشکیل می. به معناي خانه نو یا نو خانه است
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لـه کنـار خیابـان ..... نـۆ مـا�ی گ�ێوتم دە�ل ماڵ و�ـران دە ��ـی م�کـه
  ھ�ڕاجی م�که

)1399ییزپا ،اندامگل(

ي خود متوفی و همسرش را به شـیرین و خسـرو شـبیه    ها هیمودر  سرا هیمرثدر بیت زیر 

که شـیرین در عـرش و خسـرو بـر تخـت پادشـاهی بـوده        اند بوده، که زمانی خوش کندیم

  .است

�ڕشـو خ�سـرەۆ عشـیرین ل� ختویخت�گ�ت وهخت� وا وهو وهخووزوم� ئه
  ل� ت�ختۆی

)1399ییزپا.اندام گل(

  

مرثیه مادر براي پسر

مرگ فرزند پسر و بخصوص اگر جوان باشد براي پدر و مـادر بسـیار سـخت اسـت و     

بخصـوص  . شـود یمـ هـا  آنو ابراز احساسات عاطفی در  ها آنباعث غم و اندوه بزرگی در 

مـادر  در بیت زیـر  . باشد داده ازدستپدرش را  قبالًاگر زمانی پسر جانشین پدر بوده باشد و 

پـیش پـدرم    رومیمـ که پسرم بـدون هـیچ شـک و گمـانی      کندیمبراي فرزند پسرش مویه 

.بفهمند ام خانوادهبدون آنکه 

ئ�یــۆت ئ�ڕوم بــو الی بــاوکم بــا ک�س وە ن�رم� ن�رم� وە بــ� گومــانی
  ن�زانی

)یلغوزآغاج،شیرین،(

 مسـئله ی به این ستاکنزد پدرم  رومیمگفتیم] پسر[ي ا شبههو بدون ایجاد  آرام آرام

.شک نکند

و  کنـد یمـ در بیـت زیـر مـادر بـا از دسـت دادن فرزنـد آرزوي کـور شـدن خـود را            

امـا پسـرش را از    شـود یمـ آبیبي که خشک و ا چشمهخودش کور شود مانند  خواهدیم

.دست ندهد و همچنان زنده باشد

  دانیهخوان�کات دەنگ تۆ بووڕد ل� ئاوبا من کوور بووم وەک کوورە کانی

  صداي تو از ده قطع نشود کهیدرحالفقط کور شوم شده خشکي ها چشمهالهی من مثل 

  )1399شیرین، پائیز (
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مرثیه خواهر براي برادر

ي که برادر در فرهنـگ کـردي جانشـین پـدر و پشـتیبان و یـار و یـاور خـواهر         ازآنجا

صـفی در خـواهر   و رقابـل یغبا از دست برادر موجب غم و اندوه بزرگ و  شودیممحسوب 

گاهی اوقات خواهران با از دست دادن برادر خود تا آخر عمر سیاه بر تن کـرده و  . شودیم

گـاهی  . بخصوص زمانی که برادرشـان جـوان باشـد    کنندینمدر هیچ مراسم شادي شرکت 

  .بردیماوقات این ابیات را مادر داغدار براي فرزند خود نیز بکار 

و هـیچ   نکـرده  ازدواجحـال  تابـه هر براي برادري کـه  بیت زیر یک مویه است که خوا 

گذاشـته اسـت    ها آنو داغ سنگینی بر دل  بردیمي از زندگی خود نبرده است به کار ا ثمره

  .ي نگذاشته استجا بهاز خودش هیچ بچه و یادگاري  که چون

  وە ن�و ج�وانیف���ک بردەی�وەبراگ�م ن� سووری کردئ� ن� دەزویرانی

  )1399روه تابستان خ، ق. نجیبه(

  .را در نوجوانی از ما گرفت روزگار او. برادر نه نامزدي کرده نه عروسی

ــوفی در    ــواهر مت ــر خ ــت زی ــمرثدر بی ــان را   ا هی ــه برادرش ــانی ک ــامی زن ــود از تم ي خ

ماننـد  . گریه و زاري کنند نوبت بهکه بیایند و براي برادر جوانشان  خواهدیماند داده ازدست

  .و رودخانه بلکه زندگی برادرشان را دوباره احیا کنند احیا شدن آب جوي

ب�خووا بـراگ�م فـ�ە جـووان� وتم ئ�شرەت�گان ب�ن تابگیرین گیریان وە نووە
  ب�شک�م ئاو بخ�ین� جووە

  )1399یزپائ شیرین،(

گریـه کنـیم، کـه بـرادرم خیلـی جـوان بـود بلکـه          نوبت بهبیایید  میگویمبه خواهرانم 

  .یمرودخانه را احیا کن

  

  مرثیه براي مرگ ناشی از بیماري و تصادف

بـراي خـانواده ایشـان و نزدیکـان      دهندیمتحمل مرگ کسانی که در اثر بیماري جان 

و همیشـه در  . است آزاردهندهي ا گونه بهو  ماندیمباقی  ها آنسخت است و در ذهن و فکر 

ناامیـد   هـا  آنز دوا و درمـان  بنـابراین ا  کندیمهیشکوائي خود از دکترها و پرستاران ها هیمو
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کاش دارو و درمانی براي متوفی  کند کهی درخواستماز مهمانان و جمع عزاداران  شوندیم

  .کردندیمپیدا  ها آن
  دوکتوڕ ناشی و پ�رەستار ب�گان�ئ�یژن جنازەیکیان ھاوڕد بۆ بیمارخان�

)1399پائیز شیرین،(

دکترها ناشـی هسـتند و   } کهیدرحال{،اندآوردهي را براي بیمارستان ا جنازهندیگویم

  .پرستارها بیگانه هستند

کـه   دانـد یمـ خـود را شـرمنده شـخص متـوفی      کنـد یمـ در بیت زیر شخصی که مویه 

  .نتوانسته ایشان را درمان کند

ئ�گ�ڕ ناوزکت کاریه خ�جا��ت ئ�خوم یش� بین� بان ڕانمئ�گ�ڕ س�رت ئه
  دەواێ نازانم

)1399،اندام گل(

مـن  ،کنـد یمـ بگـذارش بـر روي پاهـایم و اگـر درونـت درد       کنـد یمدرد  اگر سرت

  .دانمینمچون درمانش را  ام شرمنده

گذشـته در زنـدگی شـهري و روسـتایی نیـز بـا افـزایش         برخالفي که امروزه ازآنجا

بنـابراین   شـوند یمـ تصادف فوت  براثروسایل نقلیه، بیشتر جوانان بخصوص مردان و پسران 

هـا  خـانواده خواهران و همسـران ایـن    –غم و اندوه زیاد بر دل مادران  رهایمو مرگاین نوع 

، )ي پـاییز و زمسـتان  هـا  فصـل در (نگران بارش باران هست  سرا هیمرثدر بیت زیر . گذاردیم

تصـادف در   براثرمتوفی که  )...جراحت، شکستگی و(ي ها زخمچون با بارش برف و باران 

  .کندیمعیت بدتري پیدا وض رخاكیزدر ،جادشدهیابدن او 

  

  زەخم�گان کوره گم نسیم بکشدخۆا ن�کاد باران بووارد ق�راو بنیشد

  )1399، اندام گل(

  .ردیگیمي پسرم شبنم قرار ها زخمشود چون روي  آلود مهخدا نکند باران ببارد و هوا 

ه با این ک کنندیمغم و اندوه خود را به طغیان رود سیروان شبیه  سرا هیمرثدر بیت زیر 

  .و دردهاي قدیم و جدیدشان عود کرده است ها زخممرگ تمام 
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  زامی کون�ۆ و ن�و گشتی کۆالن�ووسیرۆان� گ�وورە ل�وی ل�ران�و

)شیرین، یلغوزآغاج(

ي قـدیم و جدیـد مـن را تـازه     هـا  زخـم تمـام  طغیـان کـرد و  دوبـاره  رودخانه سـیروان  

  .گردانید

  

  يریگ جهینت

خاص انجـام   نسبتًا، سوگواري و ماتم طی مراحل و فرآیندهاي هر ملتی ورسوم آدابدر هر 

خانواده و اطرافیان سعی بر این دارند که این فرآیند را طبـق عـرف و آداب سـنت    . شودیم

در این تحقیق مشخص شد که . خود به بهترین شکل و با رعایت مراحل آن به پایان برسانند

رایط خاص جغرافیایی، فرهنگـی و روانـی   ي طبق شا منطقهفرایند مرگ و سوگواري در هر 

مذهب عامل جدایی نیست و پیـروان   آباد شجاعدر روستاي . شودیمخاص آن منطقه انجام 

در طـی  .کننـد یمهر دو مذهب و طبق مراسم فرهنگی و مذهبی در مراسم همدیگر شرکت 

بررسی فرایند مراسم مشخص شد کـه بخـش زیـادي از مراسـم طبـق اصـول مـذهبی انجـام         

ي قبله و فاتحه خواندن و گاه نوشتن آیـات  سو بهمثل قران خواندن، خوابانیدن میت  شودیم

  .است شده فوتفردي که  قبر سنگو حدیث بر روي 

بـار دیگـر شـکوه همبسـتگی و     . شـود یمـ مراسم مرگ باعث اتحاد خانواده و آبـادي   

و بـا   رنـد یگیمـ قرار  اعضاء خانواده در کنار هم. شودیمروابط اجتماعی به نمایش گذاشته 

مـردم بـا   . شـود یمـ این همدردي باعث تسکین آالم و رنج آنان  کنندیمهمدیگر همدردي 

افـراد نیـز بـا     .کنندیمآمدن و ماندن در کنار خانواده متوفی فرایند مرگ را براي آنان ساده 

ر هـ . کننـد یمـ توجه به درجه نزدیکی به متوفی در مراسم سوگواري و ماتم متوفی شـرکت  

بیشـتر باشـد بـه همـان نسـبت نیـز سـوگواري         شـده  فـوت پیوند عاطفی و نزدیکی به شخص 

در مراسـم مـرگ سـرمایه اجتمـاعی نقشـی عظـیم بـازي        .شـود یمانجام  تر سختو  تر قیعم

طـور خـاص بیشـتر باشـد      سرمایه اجتماعی میان مردم در کل و خانواده در بههرچه. کند یم

  .شود یمتر سهلو  تر سادهدگان مرگ براي بازمان آالمفرایند و 
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با حرف و سرگرم کردن خانواده سوگوار مردم در طی روابط اجتماعی پس از مرگ 

. سـازند یمـ را از رنـج دور   دهیـ د داغذهن افـراد   افتدیمکه طی فرایند تسلیت خواهی اتفاق 

 تمـاس و نزدیکـی فاصـله   . کوبنـد یمـ خـود   سروصـورت گـاه بـر   . کنندیمگریه  باهمها آن

شـود و همـین مسـئله     اجتماعی میان داغدیدگان و افراد نزدیک آنان در این مدت بیشتر مـی 

نقـش زنـان در ایـن مراسـم     .کند یکی از اولین نیازهاي انسانی را براي هرکسی یادآوري می

 اندازنـد یمو بر صورت خویش خراش  برندیماز سویی موي خویش را  ها آن. خاص است

ي بـراي آنـان   ا هیـ مرثامـا در مقابـل    خواننـد یمواهر و فرزند مرثیه و براي شوهر و برادر و خ

 خـوان  هیـ مرثي بـاز  ا حادثـه و در صـورت چنـین    افتـد یمیا بسیار کم اتفاق  شودینمخوانده 

.خواهري دیگر است

نظـري   بـادانش ي کـرد تـا بشـود    آور جمـع هـا  هیـ موي بیشـتري از نـواي   هـا  متنبایستی 

ــرانیغنــ ــه صــدا  ار ت ــمرثدر ایــن . درآوردب ــرانتنهــایی انســان، هــا هی ــذ جب ي مــرگ، ریناپ

مراسـمی کـه   . شـود یمـ ي ادآوري انسان اهمیت خانواده و همبستگی غمگـین یـ  ریپذ بیآس

ی بیشـتري  کسیبانسان را به سویی تنهایی و  هرروزمدرنیته در حال جارو کردن آن است و 

  .که در آن خبري از همبستگی، مویه و مراسم نیست بردیم
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منابع کتبی) الف

،عبداللهی، تهران، نشر علم محمدجواد:ترجمه ،تاریخ مرگ، )1392(.یلیپف آریس.  

سوگ ناشی از  يها شدت واکنش ،)1393(.ی زاده مرادي، شهنازبخشعل یل،خل ،پور لیاسماع

، شماره 20، دوره ی و روانشناسی بالینی ایرانپزشک روان، مجله کیخویشاوندان درجهفوت

4 ،363-371.  

در شـعر حماسـی و عرفـانی    یمرگـ یمـرگ و بـ   ،)1391(.ی محمدصلوات ،نادر ،افتخار زاده، 

  .12، شماره  تخصصی زبان و ادبیات فارسی فصلنامه

تهـران  امیـد مهرگـان و صـالح نجفـی،    :، ترجمـه دم مـرگ  ییتنهـا  ،)1399(.الیاس، نوربرت ،

  .انتشارات گام نو

ادبیـات در) رثـا (» موريپایه«،)1394(.جادي فر وحیدپوري مسعود، آزادي سکینه، سباوان

  شفاهی

1، شماره پژوهشنامه ادبیات کرديجنوبی، کردي.  

،انتشارات دانژهتهران ،صفر زادهکتایون : ، ترجمهزیان وابستگی، )1980(.جان بولبی ،.  

یشناسـ  انسـان نامـه  ، يسـپار  سـوگواري و خـاك  ، مـرگ کتاب ،)1383(.سپیده، پارسا پژوه، 

  .5شماره 

واکـنش تجربـی یدارشناسـی پد ،)1396(.ملیحه، یوسفی علی، صدیق اورعی غالمرضاتابعی

.40شماره، نشریه راهبرد فرهنگمرگ، به

دانشـگاه آزاد   انتشـارات  ، تهـران، ي پـژوهش کیفـی  ها روشاصول و ،)1396(.حریري، نجال

  .اسالمی

را  ها هیموو بین قوم لر و لک ها هیمو، )1394(.محمدحسین، دولتی سیاب اکرممحمديخان

  .84، شماره زبان و ادبیات فارسی، فعالیت اقتصادي و موقعیت اجتماعی مردانبا توجه به

نشر مرکزتهران باقر پرهام،: ، ترجمهدینیحیاتیانیصور بن، )1915(.دورکیم، امیل ،.  

هراندانشگاه ت انتشارات ، تهران،نامه لغت، )1377(.اکبریدهخدا، عل.  

اندیشه نشر ،تهران عباس زریاب خویی،: ، ترجمهلذات فلسفه، )1350(.دورانت ویل.  

تهران، انتشارات علمی،نقابیبشعر  دروغیبشعر ، )1379(.، عبدالحسینکوب نیزر.
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فصـلنامه  اي در سوگ دکتـر محمـد عبـداللهی،    مقاله: ، داغدیدگی)1390(.اهللا سام آرام عزت

  .280-265:،52ه شمار،علوم اجتماعی

يها گونه، )1393(.علی بازوند ی نصراهللا،امام یمی مختار،ابراه ،مازندرانی محمدرضاصالحی 

  سبکی در

25شماره ، پاییز،ی نظم و نثر فارسیشناس سبکیه نشر ،فارسی ییسرا هیمرث.  

الهام ،، به کوشش عبداهللا اکبریان راد، تهرانشاهنامه، )1386(.فردوسی ابوالقاسم.  

افسانه دبیري، تهـران،  :، ترجمهکتاب تأمالتی دربارة جنگ و مرگ، )1398(.روید زیگموندف

  .نشر پیله

ردنتاریخ اجتماعی،)1397(.کلهیر، آلنققنوس، انتشارات تهران قاسم دلیري،: ، ترجمه م  

نشـر  محسـن ثالثـی، تهـران،   :، ترجمـه یشناس جامعهي به مبانی درآمد، )1385(.کوئن، بروس

  .ایتوت

انتشارات نیتهران منوچهرصبوري،:،ترجمهیشناس جامعه، )1386. (گیدنز، آنتونی ،.  

ثالث نشر محسن ثالثی، تهران،:ترجمه، ها فرهنگتفسیر ،)1399(.گیرتز، کلیفورد.  

درك افـراد سـوگوار از پدیـده    ، )1393(.، گروسـی بهشـید  اهللا روح، خواجـه  سـعیده گروسی

  .14اره شمفصلنامه اخالقی زیستی،، مرگ

بررسی تحلیلی و تطبیقی سـوگ  )1396(.گیالنی نجم الدین، اکبري مرتضی، یاري سیاوش ،

.  17.، شمارهنشریه ادبیات تطبیقیسوگواري در شاهنامه، باسنتي لري و کردي ها نییآ

ســنتبــاکـردي ولــرييهــا نیـی آ ســوگتطبیقــی، بررسـی )1398(.نجــم الــدینیالنـی،  گ

  درسوگواري

63و  62، شماره  فصلنامه علمی فرهنگ ایالم،رودان انیم.  

1400(. حسـین  محمـد زاده ، محمـدجواد ، ملکی امیـر، زاهـدي مازنـدرانی    فریبرز، لرستانی(، 

  یلتحل

16دوره  ،توسـعه اجتمـاعی  ،فهم و مواجهه با مرگ عزیزان در بالیـاي جمعـی   یشناس جامعه، 

  .1شماره 

انتشـارات  تهـران  ،اهللا حیذبـ منصوري :رجمهت،دنیاي پس از مرگ، )1376(.مترلینگ، موریس ،

  .صفار
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،معصـومه  :ترجمـه ،هـا  نشـانه دایـره المعـارف مصـور نمادهـا و     ، )1396(.یراندا بروسم متفورد

  .نشر سایان:تهران دوم، چاپ ،پور یربشیب حب انصاري،

یدر ادب فارسی و عرب ییسرا هیمرث ،)1388(. ، پور یزدان پناه کرمانی آرزومحسنی نیا ناصر ،

  .8شماره ، 1388، سال ادبیات تطبیقی

فصـلنامه  مـور در ایـل کاکاونـد   : ، ادبیات مویـه )1388. (ی صفیه، قبادي اصل پرستومراد خان ،

  .19و 18، شماره فرهنگ مردم ایران

فصـلنامه  آیـین سـوگواري در ایـل کاکاونـد،     ،)1390(.ی صفیه، قبادي اصـل پرسـتو  مراد خان

  .26، شمارهفرهنگ مردم ایران

انتشارات زرین، چاپ دوم:تهران،شعر و ادب فارسی، )1364(.نیالعابد نیزمؤتمن.  

زبان  پژوهش ی،در شعر و ادب لک ییسرا هیمرث يا مقاله ،)1393(.حسین و همکارش ،نظریان

  .35شماره  ،و ادبیات فارسی

،شر مرکزرضا نوحی، تهران، ن:ترجمه، موریس بالنشو،)1384(.الرجویلیام هاسه، اولریش.  

،مرگ و سوگ در شاهنامه فردوسـی، )1398(.توران صفر پور ي فرزاد،فرز هادیان مرتضی ، 

  .انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ایران،سراسریی گردهما

و هاجر قربانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ :،ترجمهکتاب مرگ و مدرنیته، )1396(.والتر تونی

  ارتباطات هنر

محمد قائد، تهـران،  :، ترجمهیدگید داغرنج و التیام در سوگواري و ، )1377.(وردن ویلیام ج

  .طرح نو

نشـر  :کوشش جهانگیر هدایت، تهـران  به ،فرهنگ عامیانه مردم ایران، )1400(.هدایت صادق

  .چشمه

  

  :شفاهی منابع) ب

1399، زمستان کشاورز ،آباد شجاعي روستا ساله، 81:اصغري، عیسی.  

1399ییز پا ساله، روستاي چمقلو، کشاورز،59: حسینی، سید حسام.  

1399، تابستان دار خانه ساله، قروه، 74: خالدیان، نجیبه.  
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،1399، پاییز، دار خانه یلغوزآغاج، روستاي ساله، 58:خ شیرین  

1398، زمستان دار خانه ساله، روستاي منتش، 72: غالمی، شرافت.  

 ،1399ساله، قروه، غسال، زمستان  50فرهادي، فاطمه.  

 ،1399، فرهنگی بازنشسته، زمستان نیمحمدحسفروغی.  

1399، پاییز دار خانه ،آباد شجاعساله، روستاي  74: قبادي، فاطمه.  

1399ی، فرهنگ ، روستاي یلغوزآغاج پاییز،ساله 55:کریمی، محمود  

1399، دار مغازه ،آباد شجاعروستاي ، ساله 72، شبانی، اندام گل.  

 ،1399، زمستان کشاورز ،آباد شجاعساله، روستاي  73:اهللا بیحبمیرزایی.  

1385، دار خانه میناب آباد، روستاي ساله، 70ا، . نازار.


