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مقدمه
شکلگیریبسیاریاز
رفتارهایاجتماعيوفرهنگيمرتبطبامرگدارایاهمیتاساسيدر 

موقعیتهای مربوطبهمرگهموارهبهصورت

آنبودهاند.

انسانشناسيازآغاز
رويکردهای  
نزديکيباانسانشناسيحیاتاجتماعيارتباطداشتهاند.انسانشناسيهرگزقادربهبررسي
جدیانسانهانیست  مگراينکهبهواقعیتذاتيمرگآنهابپردازد(متکافوهانتینگتون،1
.)9:1331گیرتز( )1366معتقداست؛ مرگومناسکآننهتنهاارزشهایاجتماعيرا
منعکس ميکنند ،بلکه نیرويي مهم در شکل دادن به اين ارزشها هستند .بدين ترتیب،
تشکیلدهنده بخش مهمي از

تداوم تمرکز بر مرگ و رسوم تدفین در انسانشناسي 
نظريههایاصليانسانشناسيدربارهوجودانسانياست.

نسانيوجودداردوانسانشناسيباهدف

مرگ،پديدهایاستکهدرتماميجوامعا

پژوهشبرروی تفاوتهایموجودمیانگروههایانسانيدرمواجههبامرگبهاينپديده
مردمنگاری نشانميدهندکهتنوعوسیعيازمناسکمرگ 2درجهان
ميپردازد.دادههای 

وجوددارد (درموردمناسکمرگدرايران بنگريدبهبلوکباشي1988،؛وباستانشناسي
قبورايرانيبنگريدبهقدياني.)1987،اينتعدداشکالمراسمنشانميدهدکهفرهنگهای
بهشیوههای گوناگوني

مختلفتصورات،ادراکات وتلقيهایمتفاوتيازپديدهمرگدارند ،
ميکنندونظامهایمفهوميخاصيرادرارتباطبامرگ
مرگرادرجهاناجتماعيتجربه 
به وجود ميآورند  .ما در اين مقاله به دنبال آن هستیم تا يکي از مناسک مرگ به نام
مناسک ”امانت“ را در منطقه کُشکسرای شهرستان مرند در استان آذربايجان شرقي از
تفاوتهای فرهنگيرادردرکومفهومبندی

مردمنگارانه تحلیلکنیم تابتوانیم
ديدگاهي 
بوميازمرگنشاندهیم .
باورها و رفتارهای مرتبط با مرگ ،زمینه خوبي برای بررسي سازمان اجتماعي،
ارزشهای فرهنگي و جهانبیني جامعه فراهم ميآورد .در واقع ،بررسي پديده مرگ و
ساختارها و نظامهای فرهنگي  مرتبط با آن در يک جامعه خاص ،نشان ميدهد که يک
جامعه چگونه مرگ را در جهان وسیعتر اجتماعي ـ فرهنگي خود معنا ميکند و
دهيخاصيدرارتباطباآنراشکلميدهد .


سازمان


مرگ و گذار
فرابیش در مدخل مناسک به مثابه ارتباط در دايرهالمعارف آيینهای ديني ،مناسک و
جشنوارهها ميگويدکه”منسک نظاميازفعالیتهایمنظم استکهتوسطفردياگروهي
ازافرادجهتتحققکارکردهايياجراميشود“ (.)961:2110مناسکممکناستگفتاری

Metcalf & Huntington
death rituals

1
2
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ياغیرگفتاریياترکیبيازايندوباشند.مناسکگفتاریازطريقبیانواژگانيکهمعموالً
دربرگیرنده معاني متني غني هستند اجرا ميشوند که برای مشارکتکنندگان قابل فهم
پندارهها بهواسطه

است.مناسکغیرگفتاریپیچیدهترهستندوازطريقبیانانديشههاو
حرکات بدني ،استفاده از مکان و غیره اجرا ميشوند .درک مناسکي که در آنها نقش
اجراهای کالمي کمتر و نقش اجراهای بدني ،فضايي و مکاني بیشتر است ،نیاز به فهم
فرهنگيشیوهاجرادارد .
مناسک و آيینها ارتباط مستقیمي با امر قدسي دارند؛ کارکرد مناسک و آيینها
کارکردیمقدساست،بهاينمعناکهبرایاجرایاعمالمهميبهکار ميروندکهارتباط
میاننیروهایطبیعيوفراطبیعيرابهنمايشميگذارند.اينارتباطدرقالببعدديني
زندگيانسانهاشناختهميشود،بنابراينعموماًازمناسکوآيینهایديني1يادميشود .
گروههای بزرگمناسکميداندکه با
آرنولدوانجنپ)1361( 2تدفینرايکياز 
انتقالهايي از يک وضعیت به وضعیت ديگر مشخص ميگردد .او معتقد است که تمامي

مناسک گذار ساختار سه بخشي دارند که به ترتیب زماني عبارت هستند از 1 :ـ مرحله
”پیشاگذار“ 9کهفرددرآنازموقعیتقبليخودجداميشود 2 .ـ دوره”گذار“ يادوره
”آستانهای“0کهفردازحا لتقبليخارجشدهوليهنوزبهموقعیتجديدواردنشدهاست
و.9مرحله”پساگذار“ 9کهدرآنفردبهموقعیتياوضعیتثانویخودواردشدهاستو
در آن پذيرفته ميشود (بنگريد به موريس .)181 :2116 ،وان جبپ بر آن بود که در
مناسکمرگ،مرحلهگذارنقشغالبيبازیميکند .
بهشیوهدرخشانيمرحلهگذاریوانجنپرابادقتبررسيکرد.اوبا

ويکتورترنر 6
تکیه بر مفهوم وان جنپ که در آن مرحله گذار گاهي از ساير مناسک مستقل ميشود،
ديدگاهجديدیدرخصوصوضعیتگذارارائهکردکهافراددرآنوضعیت”،نهاينونه
آن“هستند.ترنر،برمبنایمطال عهعمیقخودبرمناسکبحراندرمیانندمبوهای7زامبیا،
اينمرحلهآستانهایياگذاریرامبهم،منقلبکننده،شرمگینومنبعهمراهيهایعمیقو
جماعتواره“8مينامد.آثارترنرجريانيرادرمطالعاتانسانشناختي

موثرميداندوآنرا”
دهدکهازتأکیدبرکارکرددورشدهاند وهر

مناسکدردهههای 1361و 1371نشانمي
3
چه بیشتر بر معنا متمرکز هستند .انسانشناسي نمادين و تفسیری از اين جريان ريشه
گرفتوتأثیرژرفيبرانسانشناستيمناسکمرگگذاشت.اينانديشمنداناساساًبهدنبال
1

religious rites
Arnold van Gennep
3
preliminal
4
liminal
5
postliminal
6
Victor Turner
7
Ndembu
8
communitas
9
symbolic and interpretative anthropology
2
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فهمنمادهاومناسکازطريقتفسیربوميازجامعهموردمطالعهبودند .ترنرمناسکرا
مايههای
درون 
تجمع نمادها تعريف کرد؛ نمادها کوچکترين واحد مناسک هستند که  
ويژهایازرفتارمناسکيرادرخوددارند .


انسانشناسی مرگ
بسیاری از گروههای علمي انسانشناسي در دانشگاههای مختلف جهان دروسي را ارائه
ميکنند که مرگ را از ديدگاه انسانشناختي مورد بررسي مطالعه قرار ميدهند ،مانند

1
انسانشناسيمرگ دردانشگاهادينبورگ،بريتانیا؛ درسانسانشناسيمرگ:آغازوپايان
چیزها 2دردانشگاهکالیفرنیا،برکليامريکا؛ ودرسانسانشناسيمرگومردن 9درکالج
ربههایانسانشناسان
مکالستر،مینسوتایامريکا.ماتالشميکنیمتابهطورمختصربهتج 
درمیدانهایپژوهشومفهومپردازیهاینظریدرخصوصپديدهمرگبپردازيمتاآنهارا
همچونابزارهایحساسکنندهوالهامبخشدرقسمتتحلیلمناسکمرگکشکسرای به
نظريههایکالسیکهاآغازميکنیموسپسبهانديشههایانسانشناساني
کاربريم.ابتدااز 
خواهیمپرداختکهبهطورتخصصيدرشاخهانسانشناسيمرگکارميکنند .
کنشهای مرتبط با مرگ در انسان-
عالقه به شناخت و پژوهش بر روی باورها و  
شناسياجتماعي ـ فرهنگي،بهتطورگرايانفرهنگي0قرننوزدهمبرميگردد.اولینبررسي
انسانشناختيازمناسکمرگتوسطباخوفن9درسال1893صورتگرفت.اودرخصوص

نمادهای مرتبط با باروری و زنانگي در آيینهای تدفین يونان و رم باستان به مطالعه
بنیانگذاران انسانشناسييعنيادواردتايلر6
پرداخت (درانسارت .)118:2110،دوتناز 
()1367وجیمزفريزر)1329(7توجهخودرابهباورهایمرتبطبامرگوزيستپسازآن
متمرکز کردهاند .آنها معتقدند که تأمل اولیه انسان در خصوص مرگ و موقعیتهای
مرگگونههمچونخوابورويا،منشأمفهومروح8بودهاستوباوربهزيستپسازمرگ،

منشأتماميادياناست(بنگريدچن .)710:2116،
موضوعرفتارهایمرتبطبامرگنقشمهميدرانسانشناسيدينداشتهاست.در
قرنبیستم،انسانشناسانعالقهمندبهبررسيدين،نگاهخودراازمنشأهاوتطوربهمطالعه
کارکردهایاساسيديندرجامعهانسانيتغییردادند.رادکلیف-براون)1392(3درمطالعه
1

Anthropology of Death
Anthropology of Death: The Beginning and End of Things
3
Anthropology of Death and Dying
4
cultural evolutionists
5
J. J. Bachofen
6
Edward Burnett Tylor
7
James George Frazer
8
soul
9
Radcliffe-Brown
2
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خوددرخصوصآدابورسومتدفینجزيرهنشینانآندامان 1نوشتکهمرگيکشخص،
تخريبيجزئيدرپیوستگياجتماعيبهوجودميآورد.دراثرمرگ،حیاتعادیاجتماعي
ميريزدوتعادلاجتماعيآشفتهميگردد.پسازمرگ،جامعهمجبوراستتاخودرا
بههم 
از نو سازماندهي کند و به شرايط جديدی از تعادل برسد .اين ديدگاه توسط ديگر
انسانشناس بريتانیا ،برونیسالو مالینوفسکي 2نیز بیان گرديد .مالینوفسکي ( )1322نشان

دادکهمرگدرجامعهچیزیبیشازحذفيکعضواست.مراسم پساز مرگ،نیروهای
ميکند و همبستگي شکستهشده
گريز از مرکزِ ترس ،وحشت و تضعیف روحیه را خنثي  
گروهرابازميگرداند .
6
9
0
روبر هرتز ،9رناتو روزالدو  ،لورينگ دانفورث و ناديا سرمتاکیس از انسانشناساني
هستند که به طور متمرکزی بر روی مرگ کار کردهاند .روبر هرتز ( )1361که متأثر از
دورکیم()1367وشاگرداوست،درمطالعهخوداز”تدفینثانويه“ 7دراندونزی(بهويژه
جزيرهبورنو)8نشاندادکهتداوموبقایجامعه،بامرگيکيازاعضایآنتهديدميشود؛و
درمرگيک عضو،جامعهکهبا شکآنآشفتهشده است،بايدبهتدريجتعادلخودرا
بازيابد .فقط از طريق اجرای مناسک مرگ در طول دوره عزاداری پس از مرگ است که
جامعه ميتو اند صلح و غلبه خود را بر مرگ بازيابد .برای هرتز ،مناسک مرگ ،فرايند
دگرگونيطوالنياستکهازمراحلمتفاوتتشکیلشدهاست .
مردمنگاری درمورد اندونزیوپولینزیبرایاتخاذيکرويکرد
دادههای  
روبرهرتزاز 
متفاوتاستفادهکرد.اونگرشهایمربوطهبهاستخوانهاوگوشتها،آمادگيهاييکهمابین
تدفینموقتي3پسازمرگوتشییعجنازه(کهدرادبیاتانسانشناختيبه”تشییعجنازه
مضاعف“ معروفاست)رخميدهد،سفرِروحومناسکيکهتوسطعزادارانبرگزارميشود
رابررسيکرد.تواليتدفینهایاولیهوثانويهبهگروهاجتماعياجازهميدهدتاسازگاری
مجدد يابند ،درحاليکه روح مرده به جامعه فرد مرده ميپیوندد .هرتز اين پیوستن را
همچونيک”رمزآموزی“11درنظرميگیرد .
روزالدوبرسهاصلدرانسانشناسيمرگتأکیددارد :
تجربههایزيستيجهانشموليمثلمرگوجوددارند؛
1ـ 

1

Andaman Islanders
Bronislaw Malinowski
3
Robert Hertz
4
Renato Rosaldo
5
Loring Danforth
6
Nadia Seremetakis
7
second burial
8
Borneo
9
provisional burial
10
initiation
2
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 2ـ تمامي جوامع و عامالن اجتماعي مجبورند اين تجربهها را به عنوان نیروهای
غیرقابلاجتنابوتأثیرگذارمیانجیگریکنندو

گریميکنند،

9ـعملکردهایفرهنگيکهاينتجاربراعینیتميبخشندوواسطه
شناسيوهیجانهایفردیقابلتقلیلهستند.اين

ازلحاظتحلیليبهابعادپیشینيزيست
مردمنگار رابهلحاظمعناشناختياز”ابتذال“سطحيمناسکمرگبه
تقلیلبايدتحلیلگر 
سویتمرکزبرتجربهفردیببرد(132:1380ـ.)131
روزالدوبهدنبالآناستکهازتلفیقفرايندمناسکيجمعيبا عزاداریوخروش
فردیاجتنابورزد.بااينوجود،ویباجداکردنعزاداریفردیازامرمراسمي،بهسادگي
تقابلدورکیميبینامرفردیوامرجمعيرانشانميدهد.عالوهبراين،اوشکلفرهنگي
رادررابطهثانويهاستعاریوگاهشماریبانیروهایعاطفيقرارميدهد.ویبانظريهپردازی
تعینپیشـفرهنگيوزيستيـعاطفيسوژگي،تقابلکالسیکبینفرهنگ/طبیعترابا
تقابلفرهنگ/هیجاناتجايگزينميکند .
دانفورث ( )1382معتقد است  ،تجربه مرگ در يک وضعیت آستانگي اجتماعي ـ
فرهنگي رخ ميدهد که در آن افراد متأثر به طور لحظهای از ساختارهای جمعي جدا
ميشوند.روزالدوودانفورث،بارويکردانسانشناسيفلسفي،يعنيانسانگراييجهانشمول،

ميکنند .
تجربهمرگرامعنا 
نظريهدورکیم()1367درمقابلمرگرادرهرفرهنگمتمايزیبهعنوانيکعنصر
معین در سازمان اجتماعي بزرگ قرار ميدهد .در اين ديدگاه ،مرگ تبديل به چیزی
فیگوراتیو،بخشيازبیان،ميشود؛يعنيسخنگفتندربارهمرگهمانسخنگفتندرباره
جهانبیني،ماهیتواقعيجامعهوروابطاجتماعياست .
1
مردمنگاری خود از بررسي مرگ در ماني دروني 
سرمتاکیس ( )19 :1331نیز در  
ميخواهدتاادراکمرگراازجانبعامالناجتماعيبفهمد.بهاين منظورویبرآناست

کهبررسيمرگدرجامعهمانیات2درواقعبررسيمرگازطريقچشمانزنانهاست .
در نهايت بايد به نظريه آريس ( )1381در خصوص ناهمزماني مناسک مرگ و
نهادهای اجتماعي اشاره کنیم که مسائل روششناختي مهمي را پديد ميآورد .مدل
ناهمزماني ،مناسک مرگ را از فرايندهای دگرگوني اجتماعي جدا نميکند .بلکه اجازه

ميدهدتامحقق،مناسکمرگرابهعنوانعرصهایازمنازعهاجتماعيببیند،فضاييکه

در آن رمزها و معناگذاریهای  فرهنگي و عاليق اجتماعي نامتجانس و رقیب با يکديگر
ميکنند و درگیر ميشوند .تحلیل آريس از مرگ به سوی نظم اجتماعي حرکت
برخورد  
ميکندنهبالعکس.نهادهایمرگبهعنوانبخشيبسیارمهمازجامعهامکانديدنودرک
فراهمميکنند .

جامعهرا
Inner Mani
Maniat

1
2
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برایتکمیلآثارانسانشناختيحوزهمرگبايستيبهسهاثرمهمدر دهههایاخیر
نیز اشاره کنیم .مجموعه مقالههای کتاب مرگ و زايش مجدد زندگي )1382( 1به
ويراستاریبلوک2وپری9مشتملبرهفتمقالهاستکهدرآنرويکردهایجامعهشناختي،
نمادين و روانک اوانه برای توضیح اهمیت نمادهای باروری و نوزايي در مناسک مرگ به
يکديگرپیوندمييابند.کتابتجلیلهایمرگ:انسانشناسيمناسکتدفین)1331( 0اثر
هانتینگتون و متکاف که بر مبنای مردمنگاریهای مولفان از بارای ماداگاسکار و براوان
بورنویمرکزینوشتهشدهاست،بهتفسیررابطهبیننمادهایمرگوجنسیتوبازتولد
ميپردازد .يکي از بهترين کتابهای راهنما تا کنون توسط آنتونیوس رابن 9منتشر شده

6
است،مرگ،عزاداریوتدفین:خوانشبین-فرهنگي ()2110دربرگیرندهمهمترينمتوني
نوشتهاند.ايننوشتههادرپنجفصلسازمان

استکهچهرههایبرجستهانسانشناسيمرگ
اند:مفهومسازیهایمرگ،مرگومردن،مرگغیرمعمول،اندوهوعزاداری،مناسک

يافته
تدفین،يادآوریوبازسازی .


روش پژوهش
مردمنگاری 7بهره
ما در اين پژوهش از استراتژی و منطق پژوهشي انسانشناسي يعني  
جستهايم (مورچیسون .)0 :2111 ،پژوهشگر میداني اين مقاله ،محمدباقر علیزاده اقدم از
بومیان منطقه کشکسرای است و حیات اجتماعي خود را در آنجا گذرانده است؛ بنابراين
دارای تجربه عمیق فردی از مناسک تدفین بود .در عین حال ،با هدف نگارش يک متن
علمي،بهطورمنظماقدامبهمشاهده مستقیمومشاهدهمشارکتيدرانجاممناسکدفنو
کفنوفرايندهایمختلفآنکردهاست .
مسئلهروششناختياساسيدراينپژوهشآناستکهمناسکتدفینامانتيحدود
دودههپیش(درسال)1972ازبینرفتهاست؛لذاپژوهشگرمیداني،تالشکردهاستتا
اطالعرساناغلبفعالدرانجاماينمنسک،گفتگوهایمختلفيداشتهباشد.از
باحدود 11
طرفديگر،تالششدهاستتاخاطرات اينپژوهشگريادآوریوموردبازخوانيقرارگیرد.
مردمنگاری يابه قولمريلیناستراترن(:1333
دريکجمعبندیميتوانگفتکهلحظه 
)1لحظه”غوطهوری“،درپژوهشگرمیدانياينمقالهسالهاپیشرخدادهاست؛ و اکنون
دراينمقالهبهدنبالآنهستیمتاتحلیلي انسانشناختيبررویدادههایخامحاصلاز
مجموعمشاهداتومصاحبههاانجامدهیم:يعنيمفهومبندی .
1

Death and the Regeneration of Life
Maurice Bloch
3
Jonathan Parry
4
Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual
5
Antonius Robben
6
Death, mourning, and burial: a cross-cultural reader
7
ethnography
2
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جامعه مورد مطالعه 
کشکسرای يکيازشهرهایاستان آذربايجانشرقيدرشمالغربايراناستکهدربخش
مرکزیشهرستانمرند واقعشدهاست.جمعیتاينشهربنابربرآوردمرکزآمارايراندر
سال  1989برابر با  7131نفر بوده است .کشکسرای يک ناحیهجلگهای متصل به جلگه
مرنداست وفاصلهآنازشهرمرند حدود 18کیلومتراست.کشکسرای درسال  1971به
شهرتبديلشدهوقبلازآنروستابودهاست.کشاورزیيکيازمنابعدرآمدیاهالياين
منطقهاست.تصويرزيرموقعیتکشکسرایدرجنوبغربشهرستانمرندرانشانميدهد .
نقشه:1شهرکشکسرایآذربايجانشرقي

منبع:سايتاستانداریآذربايجانشرقي

مناسک تدفین در کشکسرای
مناسک کفنودفنازجملهمناسکي استکهدرهمهمناطقايرانباتنوعباالييوجود
داشتهاست؛ولينحوهاجرایآندربرخيازمناطقنسبتبهمناطقديگرتفاوتمعناداری
است.درمنطقهکشکسرایبعدازاينکهيکعضوخانوادهفوتميکند،دراولیناقدامبرای
ویچهخواستهایبرای

انجاممناسکتدفین،سراغوصیتنامهمتوفيميروندتادريابندکه
چگونگيدفن خودداشتهاست .معموالً افراددرزمان حیات ،روشدفنخودرا مشخص
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ميکنند.برایافرادبيسواد،يکيازنکاتيکهوصیتنامهنويسنظرفردوصیتکنندهراجويا

شده است چگونگي دفن بوده است .در صورتي هم که وصیتنامهای نباشد يا در
مي 
وصیتنامهاينمسئلهنوشتهنشدهباشد،نظرفرزندان بهويژهفرزندپسرارشدمتوفيمهم

استوبانظرویچگونگيدفنفردمتوفيمشخصميشود .
بعد از مشخص شدن روش تدفین ،مرده را برای غسل آماده ميکردند و چون
خانهایدراينمنطقه وجودنداشت ،مراسمغسلوکفندرخانهخودمتوفيصورت
غسال 

ميگرفت.بهدلیلنبودغساليکهکارشغسلکردنمتوفیانبهشکلحرفهایباشد،غسل

انجامميشدکهاغلباينکاربرعهده

متوفيتوسطيکيازوابستگان،آشنايانياهمسايهها
فرزندانمتوفيبود؛اگرمتوفيزنبود،يکيازدخترانشاينکاررابرعهدهميگرفتواگر
مردبودازفرزندانذکورشميخواستندکهغسلراانجامدهد.البتهفردباتجربهایدراين
زمینهآنهارادرحینغسلدادنراهنماييميکرد .پس ازاتمامکارغسلوکفنکردن،
الالهاالاهلل“ به گورستان حمل ميکردند .نماز میت در
فرد متوفي را با صلوات و ذکر ” 
ميکردند .
ميشدومتوفيرابهيکيازدونوعتدفین،دفن 
گورستانخوانده 

قبر دايمی /قبر موقتی
گورستانکشکسرایدر سال 1972توسطشهرداریمنطقهازبینرفتومناسکتدفین
امانتينیزديگربرگزارنشد.درتدفینامانتي دونوع قبروجودداشت” :قبرهایمعموليو
دايمي“ و ”قبرهای امانتي و موقتي“ .ويژگي قبرهای معمولي ،دايمي بودن آنها است.
مردگانيکهدرقبرهایدايميدفنميشوندبهطوردايمدرآنباقيميمانند.ايننوع،قبر
باکندنزمینبهوجودميآيدومردگان درمکانحفرشدهجایميگیرند.مردهدفنشده
ازسطحزمینفاصلهچندانيندارد .
ويژگيقبرهای امانتي ،موقتيبودنآنها است؛بعدازمدتي،مردهدفنشده درقبر
امانتي به جای ديگری منتقل ميشود .در منطقه کشکسرای انتقال جسد به شهرهای
صورتميگرفتهاست.

مقدسيمانند مشهد،نجفاالشرفوبهويژه دراکثرموارد شهرقم
قبرهایامانتيمعموالً بهشکلاتاقکهاييساختهميشدندکهبهاندازهيکمترازسطح
زمینارتفاعداشتند.شکلکلياين قبرها ،مکعبمستطیلي،به عرضتقريبي  71الي81
سانتیمتر و طول  2متر بوده است .اين قبور را با خشت و گل و سقف آنها از چوب
ميساختندودهانهآنراباخشتوگلميگرفتند .

ناودانيبررویاينقبرهایامانتي قرارميدادندکهبههنگامبارشبرفوبارانآب
رویآن جمعنشود.همچنین رسمبوده است کهساالنهيکباربر قبور کاهوگلبدهندو
بعدازاينکهبامهایخانه

تمامياطرافقبرراسوراخکنند.درفصلزمستاناهاليکشکسرا
ميرفتند وسقفقبور رانیز پارومي-
خودراپاروميکردند ،بهسراغقبرهایعزيزانشان 
کردند .افراد منطقه به اين ”دست کشیدنهای ساالنه“ و رسیدگي به منافذ و درزهای
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احتمالي ناشي از آب باران و برف و باد ،حساسیت خاصي داشتند و ميترسیدند که در
صورتکمتوجهيدرمعرضشماتتوحرف وحديثهایاهلمحلقرارگیرند .قبرهای

امانتيمعموالً درکنارهمديگروچسبیدهبههمساختهميشدند وبهطوررديفيبهشکل
کوچهای قرار ميگرفتند .در چنین تدفینهايي ،برخالف روش قبور معمولي و دايمي که
مردهرادرزيرزمینقراردهند،بررویسطحزمیندراتاقکميگذارند .
مراسم عزاداری و شام غريبان در همان روز انجام ميگرفت .معموالً مراسم روز
پنجشنبه و چهلم برای مردان در مسجد محله ،ولي مراسم زنانه تا سوم متوفي،
تدفین  ،
پنجشنبهوچهلمدرخانهمتوفيبرگزارميشدهاست.همچنینخانوادهمتوفيدرشباول

مرگمبلغي رابرایخواندننمازوحشتبینعدهایپخشميکنندتابرایمتوفينماز
وحشتخواندهشود .
مسافرت تدفینی
بعدازچندسال (از  9الي 0تا  11الي 19سال) کهجسدمردهپوسید وگوشتهايش
ميکردند .معموالً برای جدا کردن
ريخت ،نبش قبر و استخوانها را از خاک جدا  
استخوانهایکوچکازجملهبندانگشتانياپاها،درصورتيکهبراثرگذشتزمان،جنازه

بهطورکامليمتالشيشده بود،فرايندغربالوالککردنصورتميگرفت.دراينفرايند،
دقت زيادی ميشد که در نهايت استخواني نمانده باشد .در مواردی هم که پوست به
استخوان چسبیده و کامالً متالشي نشده بود ،برای جدا کردن آن ،از آب گرم استفاده
ميکردند.سپس ،هرکدامازاستخوانهارادرپنبههاييپیچیده و درداخلپارچهسفید

(کفن)ميگذارند.نهايتاًاينپارچههابهشهرمقدسموردنظرتشییعميشود .
طولزمانيکهمتوفيدر قبرهایامانتيميماندتازمانانتقال بهقبر دايم دريک
شهرمقدسبرسد،بهعواملمختلفياز جملهوضعیتاقتصادیخانوادههابستگيداشت.
برایافرادیکهتواناقتصادیداشتند،معموالًبعدازگذشتتقريبا9سال،اينانتقالانجام
ميگرفت ،وليخانوادههای فقیر ،برایمدتهانميتوانستندعزيزانشان رابهقبرهایابدی

منتقلکنند؛چراکهجابجاييمردهباهزينههاینسبتاًزيادیهمراهبودهاست .
اگرچه مراسممربوطبهمسجدوخیرات،قبالً درزمانتدفینموقتي انجامميشد،
وليدرمرحله انتقال وجابهجايينیز استخوانهایمردهرايکشبانهروزياتافردایآن
مينشستند
روزدرخانهنگهميداشتند.دراينروز،فقطنزديکانخانوادهدورسفرهاحسان 
صاحبخانهکهمعموالً

رفتوآمدميکردند.
وآشنايانوفامیلهمبرایذکرفاتحهبهمنزل 
ازاوالدذکورودربیشترمواقع فرزندپسرارشدمتوفيبود ،باچایو خرماازآنهاپذيرايي
ميکرد.خانوادهمتوفي فردایآنروزيکمینيبوسدربستميگرفتندونزديکان باآن
مینيبوس،متوفيرابرایدفنبهمشهدويااغلببهقمميبردند.چونهزينههایاتومبیل
در مواقعي بیش از توان اقتصادی افراد بود ،چند خانواده (دو يا سه خانواده) همزمان
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مردههای خود را نبش ميکردند و به طور شراکتي يک ماشین را اجاره ميکردند و با

همديگر اين کار را انجام ميدادند .يکي از دغدغههای مهم زندگي اهالي کشکسرا همین
عملجابجايياعضایمردهخانوادهبود؛چونفکرميکردنداگرانتقالمدتزمانزيادیبه
طولبینجامد ،از طرفاهاليموردمذمتقرارميگیرندکهاوالدخوبيبرایوالدينشان
نبودهاند .
اهاليکشکسرایبهخاطراعتقادبسیار زياد بهشخصیتهایمذهبيبهويژهامامان
مذهب تشیع ،دفن مردگان در اماکن و شهرهای مقدس را جزو افتخارات اجتماعي خود
اصليترينآرزووخواستهقلبيآنهادر
کهبرایآنهااعتبارباالييبهوجودميآورد .

ميدانند

طول زندگيشان( ،که عمدتاً کار کشاورزی آن را به خود اختصاص ميدهد) ،ديدار از
شهرهایقمومشهداست.افزونبرکارکردمناسکيومذهبي،مسافرتبهاينشهرها،برای
اهاليتفريحنیز محسوبميشود.زمانمناسببرایانجاممسافرتتدفینيمعموالً فصل
پايیز است؛چراکه دراينفصل،فعالیتهای کشاورزیتمامشدهاست.همچنینزيارتو
داشتنزمانومکانيبرایفراغتازکارکردهایمهماينسفر(درگذشتههمراهيباانتقال
اجساد)است.بههمیندلیلنیزتالشميشد تاسفربهصورتدستهجمعيانجامشود.
يکي از لذتبخشترين اوقات زندگي اهالي مسافرت های زيارتي است که بعد از رفتن،
چندينسالخاطراتآنرابازگوميکنند .
بهاينخاطردرخانههایاهالياينمنطقه ،دراتاقمهمان ،که کمتر مورداستفاده
خودشانقرارميگیرد ،حتماً عکسخانوادگيياانفرادی وجودداردکهازاهاليدرمقابل
ضريحمقدس”خانممعصومه“ويا”امامرضا“ دستبهسینهبهيادگاریگرفتهشدهاست .


گذارهای مرگ
نشاندهنده اهمیت
مکانیسم نسبتاً طوالني ”مناسک امانت“ و توجه بیش از حد به آن  ،
مرگوجهانپسازمرگرادرفرهنگکشکسراييهااست.اينمناسکراميتواندرچند
مرحلهمناسکيقرارداد :
1ـمرحلهامانتياتدفینموقتي
2ـمرحلهانتقالوجابجاييقبر
9ـمرحلهتدفیندايم
مرحلهامانتياتدفینموقتي،مرحلهایاستکهدرآنافراد”،گذاراول“ راتجربه
ميکنند؛گذاراوليکهبايستيبعداًبا”گذاردوم“تکمیلگردد.مرحلهامانت،شاملمراسم

عادی مرگ همچون غسل ،کفن و تدفین است .مهمترين بخش اين مرحله ،بخش نهايي
استکهدرآن،فردمتوفيدراتاقکيازقبلساختهشدهقرارميگیرد:بناييکه”خانهاول“

متوفيتلقيميگردد.اينبنا،باتوجهبهشواهدونیزرفتاراهاليوبهويژهخويشاننزديک
ميشود.گفتهيکيازافرادمسنمنطقهاينامررا
بهفردمتوفي،تبديلبهيکمکانقدسي 
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بهوضوحنشانميدهد”:منازعالمانقديمي(حاجشیخهاللآقا)شنیدهامکهکسيکه
بهاينشکلدفنميشودتا دفندايمموردسوال و جوابقرارنميگیرد“ .بنابراين”،قبر
عملميکند .

امانتي“همچونمانعيبرایگذارکامل
ساختن قبور امانتي و دوره چند ساله امانت ،دستکاری امر قدسي است .اين
دستکاری،فردمتوفيراازدرگیریکاملباجهانديگر(انتقال ياگذاربهدنیایپساز
مرگ)بازميداردوهمچونحفاظيبرایاوعملميکند.معماریاتاقک،بهمعنایساختن
شیئي مادی است که ميتواند از رخدادی معنوی جلوگیری کند و يا موجد رويدادهای
معنویجايگزينباشد.ايناولینکارکردقبورامانتيبرایفردمتوفياست.دومینکارکرد
مناسکامانتوقبورامانتي،باتوجهبهکنشهایافرادزندهنسبتبهاينقبورآشکارمي-
گردد :نزديکان فرد متوفي بايستي به نحو شايستهای از قبور امانتي مواظبت کنند .عدم
انجامچنینوظیفهای،واکنشيمنفيازسویاجتماعدربردارد.اجتماع،بامالمتکردن
خويشان چنین متوفايي به طور ضمني به آنها گوشزد ميکنند که نبايستي اين قبور به
فراموشيسپردهشوند .
اينتوجهوحساسیتاجتماعي،جايگاهمهمبناهایاينقبوررامشخصميکند.چرا
يکاجتماعاينهمهنگرانسالمتيوصحتقبورامانتياست؟پاسخميتوانددرعواقببد
مترتببرخوداجتماعجستهشود.درواقع،مرحلهامانت،بازنمودمرحله” اتحادمردگانو
زندگان“ است،مرحله ایکهقلمرویمرگوزندگيبهطورکاملازهمجدانشده است و
تداخلمرزهاهنوزوجوددارد.نتیجهچنیندرهمتنیدگيای،تأثیرمتقابلايندوقلمروبر
يکديگراست.اگرازقلمرویمادیجهانمرگبهخوبيمواظبتنشود،برقلمرویمادیو
معنویجهانزندگيتأثیرخواهدگذاشت.بهعبارتديگر،هنوزرخدادمرگبهطورکامل
روی نداده است و بنابراين هنوز هم فرد متوفي يکي از اعضای جامعه زندگان محسوب
ميگردد؛اماعضويتاوموقتاست .

خويشانفردمتوفي دردورانامانت بهيکمعناباوی زندگيميکنند؛گوياکهفرد
رفتوآمدميشود.اعضای
متوفيدارایخانهایهمچونديگرخانههایعادیاستکهبهآن 
ديگر اجتماع ،اين اتاقها را اتاقهايي بیرون از خانه ولي ”متصل“ به آن ميپندارند؛ و
ساکنان اين اتاقها را نیز عضوی از خانواده ميدانند .ناکامل بودن مرحله امانت ،باعث
ميگردد تا نوعي آمیختگي بین فضاهای قدسي و ناقدسي صورت گیرد و اين امر نشان

ميدهد که ما در کشکسرای با ”فضايي مرزی“ روبرو هستیم و مردمان اين اجتماع با
 
”تجربهایمرزی“ بهطورروزمرهدرگیر هستند؛تجربهایکهدرآن هموارهامرقدسيدر
کنارامرغیرقدسيقرارميگیرد .
مرحلهبعد،مرحلهانتقالوجابهجايياستکهدرآن،اجسامپوسیدهمردگان،ازنو
گرد هم ميآيند تا در شهر مقدسي به روش معمول تدفین گردند .اين مرحله ،يکي از
حساسترين مراحل از ديدگاه تعامل افراد با دنیای مردگان است .خويشان نزديک،
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استخوانهایمردهرايکبهيکدرپارچههایمجزاييگردهمميآورند؛حداقليکشب
درمنزلنگهميدارند؛برایآنمراسميادبودبرگزارميکنند؛ودرنهايتآنراباجمعي
ميکنند وتدفیننهاييراانجامميدهند.اينمرحلهچنان
کوچکبهشهرمقدسيمنتقل 
مينمايدکه افراد عادیاجتماعباافرادغیرعادیاجتماع(اجسامپوسیدهمردگان) تعامل
دارند .
اعمالمربوطبهاينمرحلهنیزبرگذار بودنمنسکتدفین تأکیدميورزند:اجرای
مراسمشبقبلازمسافرتنشانميدهدکههنوزفاصله تاموتمامبافردمتوفيبرقرار
نگرديده است وامکانتأثیربر ”احوال“ فردوجوددارد.ازاينمرحلهماباعنوان”گذار
خارجميشود وبهفرايندانتقالو

دوم“ يادميکنیم.گذاریکهدرآنفردازقبرامانتي
واردميشود.درگذاردوم،بازگشتيموقتيبهدروناجتماعحاصلميشود:فرد

جابهجايي
متوفي يا خويشانتماسمستقیمدارد وچندروزیدربینآنها استتابهمقصدنهايي
برسد .
مرحلهسوميانهايي،مرحلهتدفیندايماست.دراينمرحله،شهریمقدسانتخاب
ميشودتاجسمفردمتوفيبهآنجا منتقلشود.انتخابشهریمقدسبرایتدفیننهايي،
خودحاکيازدستکاریدومدرامرقدسيدارد:مابقياجتماعتصمیمميگیرندتاباتدفین
فرددرشهریمقدس،وضعیتمردهخويشرابهبودبخشند.دراينمرحله،گذارکاملرخ
ميدهد.فردبرایهمیشهدراينمکانمقدسبهروشمعمولدفنميشودوارتباطویبا
ميشود و در نهايت وی وارد ارتباط جديدی با جهان ديگر
اعضای اجتماع واقعي قطع  
ميشود .



آشوب مرگ و آرامش سفر
يککشکسراييميتواندبیندونوعامکانوجودپسازمرگانتخابکنديابهايندونوع
انتخابشود.درتدفینمعمولياوساکنميشودوديگرتحرکيدروجودخود،همبهلحاظ
جسمانيوهمبهلحاظروحاني،ندارد.اينسکون،معادلاجتماعينیزدارد؛بهاينمعناکه
جامعهوافرادنزديکبهاونیزتوجهنسبتاًکمتریبهویوموقعیتش دارند؛امادرتدفین
امانتي ،حرکت وارد فرايند مناسک ميشود؛ بر پايه عنصر حرکت در تدفین امانتي ما با
مناسکيبهاندازهچندسالمواجههستیم.معادلاجتماعيمناسکامانت،توجهنسبتاًزياد
بهمتوفيووضعیتجسمانيوروحانيویاست .
ميسازد و آن را به طور
مرگ رخدادی است که وضعیت عادی را با خطر مواجه  
موقتيازبینميبرد.ازحرکتايستانومتوقفشدنيکعضوجامعه،اعضایمتحرکرا
واردفرايندیميکندباوضعیتگیجي،آشفتگيواندوهناکي.هرچهافرادبهفردحذفشده
نزديک ترباشند،میزانوشدتاينتأثراتعاطفيبیشترخواهدبود.درواقع،مرگ،آشوبي
درعامالنفردیزندهودرجامعهبهمثابهيککلپديدميآورد؛ امااينآشوبصرفاًدر
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جهان زندگان رخ نميدهد بلکه بیش از همه در جهان فرد مرده روی ميدهد .مرده به
يک باره تمامي پیوندهای خود را که عمری با آنها زيسته است ،از دست ميدهد و بنا بر
باورهای مذهبي کشکسرای وارد روابط ديگری ميشود .مناسک امانت برای سازماندهي
روابطپسازمرگفردمردهاست.دستکاریاينروابطهمدرنوعرابطهمردهباجامعه
استوهمشاملنوعرابطهمردهباحوزهقدسياست .
مردهدرشیوهتدفینامانتي درسطحزمینقرارميگیرد؛اينيکموقعیتمکانيای
برای نمادين کردن رابطه بیشتر وی با جهان روی زمین يا همان جهان اجتماعي است.
برخالفشیوهتدفینمعموليکهدرآنمردهدرزيرزمینقرارميگیرد و برقطعشدن
رابطهوی باجهانرویزمینتأکیدميشود.ساختاتاقکبرایفردمردهبرتداومرابطه
ویباافرادجامعهدردورهپسازمرگاشارهدارد.بهويژه،بايدتوجهکردکهاتاقکبهطور
دائمموردرسیدگيومراقبتقرارميگیرد؛بهنحویکهگوييفرددرونآننیازبهچنین
مراقبتهايي دارد  .اساساً خود کالبد اتاقک نمادی از حضور فرد مرده است؛ حضوری که
بايستيموردتوجهقرارگیرد .
رابطه اجتماعي با مرده زماني به نقطه اوج خود ميرسد که باقیماندههای بدن
متالشيشدهبهمکانيمقدسمنتقلميشود.نزديکانفردمرده،بقايایاستخوانيویرابه

دقت جمع ميکنند .در اينجا رابطه به سطح تماس بساوايي ميرسد که در آن پس از
چندينسالاعضاييازجامعهبااستخوانهایمردهارتباطلمسيپیداميکنند.دريکيا
چندروزقبلازسفر،مجدداًفردمردهدرگروهاجتماعيحضورمييابد؛حضوریکهپساز
چندينسالغیبتدرکميشود .
بايدگفتکهتدفینبهشیوهامانتيبهتجربهسفرکشکسراييهاوبهطورويژهبه
دهد.انتقالوجابهجايي

تجربهسفرزيارتيبهمکانيبا محوريتشخصیتمقدس شکلمي
فردمردهازکشکسرایبهيکيازشهرهایمقدس،يکيازمهمترينتجربههایسفریاهالي
بوده است .وقتي فرد مرده واسطي برای انجام سفرهای زيارتي ميشود ،تصور از مناسک
امانتتبديلبهتصوریميشودکهدرآنامرقدسيبامرگپیوندمييابد؛يعنيميتوانبا
تدفینامانتيباشخصیتهایمعنویودينيمقدسارتباطبرقرارکرد .
مناسکامانتعالوهبراينکهبهطورويژهایرابطهفردمردهراباجامعهسازماندهي
گریميکند.پرسش

مي کند،رابطهمردهباحوزهفراـاجتماعيوفراـطبیعيرانیزواسطه

اصليايناستکهچرابايدمردهمدتزمانيدرامانتباشدو بعداًبهشیوهمعموليدر
مکانيديگردفنشود؟پاسخبهاينپرسشميتواندماهیتوعلتوجودیمناسکامانترا
توضیحدهد.فرايندکاملمناسکامانتکهچندينسالبهطولميکشدنشانميدهدکه
درفلسفهمرگکشکسرای،وقتيفردیميمیرد،بايداوالًبهمکانيوثانیاًبهعامليسپرده
شود.سپردنمردهبهمکانوعاملدردومرحلهرخميدهد .


مناسکامانت:آشوبمرگوآرامشسفردرکشکسرایمرند 99

مکان و عامل اجتماعی
مرحلهاول ،سپردنمردهبهمکانوعاملاجتماعياستکهبابخشتدفیناولیهمردهدر
مناسک صورت مي گیرد .در امانت دادن ،مکان عبارت از اتاقک و عامل نیز مشتمل بر
نزديکانوجامعهبهمثابهيککلاست.اينسپردگياجتماعي،بهلحاظزمانيموقتياست
ونشانميدهدکهامراجتماعيصرفاً ميتواندبهطورمحدودیازمردهمحافظتنمايد.با
اينوجود،مکانوعاملاجتماعيبخشيازکاریراانجامميدهندکهبعداًبامکانوعامل
قدسيتکمیلميگردد .
مکان ،زمان و عامل قدسی
مرحلهدوم،سپردهمردهبهمکانوعاملقدسياستکهبابخشسفروتدفینثانويهمرده
صورت ميگیرد .در اين مرحله ،مکان قدسي ،شهر امامان و عامل قدسي ،شخصیتهای
مذهبياند.بهنظرمي رسد،دوعملبسیارمهمدراينبخشازمناسکامانتوجوددارد:
سفروتدفینقدسي.درفرهنگ هایمختلف،سفرهموارهبهعنوانيکيازاستعارههاييبه
کارميرودتابتواند شیوهارتباطامرعادیباامرفرا ـ طبیعيرانشاندهد.در کشکسرای
مردهبرایتدفیننهاييبهسفرميرود تاانتقالقطعيویازجهاناجتماعيبهجهان

نیز
قدسينشاندادهشود .
زمانسفربنابرادبیاتشفاهيوباورهایمردمآذربايجاناهمیتدارد.دراغلباشعار
فولکلور آذربايجان ،به ويژه در باياتيها ،همواره فصل پايیز ،فصل مرگ ،اندوه ،سوختن،
جداييورنجاست .

عزيزيمخزاندور،باهارکچیبخزاندور /سنيمندنآيیران،سرنوشتييازان
دور(فرزانه )72:1998،
عزيزمنخزاناست،بهاربهسررسیدهوخزانشدهاست /کسيکهتورااز
منجداکرد،نويسندهسرنوشتبود 


همانطورکهدرفصلپايیز،عناصرطبیعتوبهويژهگیاهانميمیرند،مردههانیزبه

ميرسند .در فلسفه مرگ کشکسرای ،همزماني بین مرگ
مرحله تدفین دائمي و نهايي  
طبیعتومرگنهاييفردوجوددارد؛دراينجا،مرگنهاييبهمعنایقطعارتباططوالني
مدتبینفردمردهوجامعهاست.درواقع،درمناسکامانت،مرگدوباررخميدهد:يک
باروقتيکهفردبهطورطبیعيوجسمانيميمیرداماهمچنانباجامعهارتباطداردويک
بارنیزوقتيکهفردنبشقبرميشود؛دراينزمان،حرکتفضاييـزمانياجزائيازبدن
صورتميگیرد وبدنبهمکانجديدمنتقلوبهطورکاملاز

فیزيولوژيکتوسطجامعه 
جامعهمنفصلميشود .
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دومرحلهمردنوفاصلهگرفتندرمناسکامانت،درشعرزيرکهمربوطبهمرنداست
نیزآمدهاست :

خوياگلمرندهگل،باغدانباردرندهگل/بیرگلدينخستهگوردون،بیردهجان
وئرندهگل(فرزانه )83:1998،
بهخویبیاوبهمرندبیا،وقتيمیوههایباغچیدهميشوندبیا/زمانيآمدیو
منراخستهديدی،زمانينیزبیاومنرادرحالجاندادنببین 


معنایمجازی”خسته“درادبیاتشفاهي،بهحالتينزديکبهمرگاطالقميگردد:
حالتمرگگونه(اروجفوديگران،2116،ج.)003:2لذادرشعرفوقدوحالتمرگبیان
ميگردد .
باوربهتداوم حیاتدرهردومرحلهمناسکمرگوجوددارد.هريکازمراحلبه
نوعيمتفاوتحیاتپسازمرگرابهشکلينمادينبازسازیميکنند.درمکانوعامل
اجتماعي،مردههمچنانيکحیاتنیمهاجتماعيونیمهفراطبیعيدارد؛يعنيازيکطرف
هنوزپیوندهایویبااجتماعبهطورکاملگسستهنشدهاست وازطرفديگربهدلیل
واسطهگریحوزهاجتماعيهنوزنميتواندبهطورکاملبهحوزهفراطبیعيبپیوندد.بهتعبیر
ترنر()33:1367مردهدريکدورهآستانهای1قراردارد،زيرازموقعیتپیشینخودبهطور
کاملجداوبهموقعیتجديدنیزبهطورکاملواردنشدهاست.مردهدراينمرحله”نهاين
استونهآن“.دورهآستانگيدارای”مشخصهبینـساختاری“2است؛بنابراينمردهنیزدر
بیندوساختاريعنيساختاراجتماعيوساختارغیراجتماعيقراردارد.گهگاهباساختار
اجتماعيموردارتباطمييابدوگهگاهنیزازساختاراجتماعيغايباستوباساختارهای
غیراجتماعيدرگیرميشود .
9
دورهآستانهایدارایشخصیتياستکهترنر()39:1363آنرا”شخصآستانهای“ 
مينامد که ضرورتاً مبهم هستند ،زيرا اين وضعیت و اين اشخاص از طبقهبندیهايي که
معموالًحالتهاوموقعیتهایجامعهرا دارایمعنای فرهنگيميکنند،ميگريزند.تدفین
بهروشامانتيباعثمي شودتامردهبهمدتچندسالدرحیاتيمبهمباقيبماند.اين
ابهامزمانيپايانمييابدوشخصمردهازدورهآستانگيخارجميشود کهحیاتنوعدوم
ميشودکهدرآنمردهبهطورکاملازساختار
پديدآيد.اينحیاتبااثرتدفینثانويهآغاز 
اجتماعيجداشده  وبهساختارغیراجتماعييافراطبیعيپیوستهاست واينوضعیتدر
فضای فرهنگي تعريف شده است .در تدفین ثانويه مرده از وضعیت نامشخص و نامعلوم
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ميشود و به حالت مشخص و معیني دست مييابد .وضعیت جديد اساساً
خويش خارج  
وضعیت آرامش است .از يکسو به صاحبان مرده آرامش ميدهد ،به اين دلیل که نهايتاً
موفقشدهاندتامردهخويشرابهمکاناصلي(مقدس) ببرندوازسویديگر بهخودفرد
ميشود
مردهآرامشميدهد،بهاينسببکهویازوضعیتآشوبوعدمتعینپیشینرها 
ودرمکانمناسبيقرارميگیرد .
مفهومبندیهایديگریازمعنای مرگومعنای حیاتکشکسرای باتوجهبهتحلیل
فوق آشکارميشود:قلمروهایاختالطيمثل قلمرویاجتماعي/غیراجتماعيحوزههای
آشوب و تالطم و قلمروهای يگانه مثل قلمروی قدسي ،حوزه آرامش و آرمیدگي هستند.
وسیلهگذا رازحوزهآشوببهآرامشسفراست.سفر،فردمردهراازحالتمبهمپیشینرها
ميکندوبهحالتآشکاریوبدونابهاميميبرد؛بهعبارتديگر،نظماجتماعيکهبامرگ

واژگونشدهبود،اکنونباواسطهگریسفرمجدداًبهحالتنخستینبرميگردد .


شهر امامان و تماس با امر قدسی
کشکسراييهاعالقهداشته اندتابرخيازمردگانخودرادريکفضایقدسيمثلشهرهای
امامانوشخصیت هایمذهبيهمچونمشهدوقمدفنکنند.تدفینثانويهدراينشهرها،
پیوستنبهيکمجموعهزيارتياستکهدرآنيکشخصیتمهممذهبيدفنشدهاست.
پرسش اينجا است که چرا تالش ميشود تا فرد مرده پس از گذشت سالها مجدداً
جمعآوریودرکناروجودیقدسيبهخاکسپردهشود؟دراينجااستکهميتوانمعنای

واقعي”امانت“ رادريافت.درواقع،درهردوشیوهتدفین،امانتصورتميگیرد.درتدفین
اولیه،مردهبهاتاقکيبهامانتسپردهميشود؛امادرتدفینثانويه،مردهبهشهرامامامانت
دادهميشود .
شهرهایمقدس،مکانهاييهستندکهاغلبتجربههایفرا-طبیعيوقدسيدرآن
صورت مي گیرند و باور بر آن است که امام مدفون ،زنده است و اعمال زائران را ديده و
سخنانآنانراميشنود.درواقع،امامدرحرموشهر”حضور“ دارد.لذاهرفردیکهوارد
فضایکالبدیشهروحرمميگردد،درعینحالواردفضایروحانيمتأثرازحضورامامنیز
مي شود.سفربهشهرامامان،سفربهجايياستکهموجودیمقدسدرآنوجوددارد.از
اين نظر بايد در فلسفه مناسک ”امانت“ به سوی تأثیر همجواری کالبدی بین موجودی
مقدسوفردمردهحرکتکنیم .
1
ميتوان در اينجا به قول نانسي مان ( )1377از ”دگرگونيهای فضايي -زماني“ 
سخنگفتکهدرآنباتغییرشکلدرنوعتدفینوتغییرزماني(اززمانتدفینامانتيتا
اتفاقميافتد.مکانشهر

تدفیندايم)،مجموعهایتغییراتبرایجامعهونیزبرایفردمرده
مقدس و انتقال زماني ،به طور کیفي بر تصورات ،ادراکات و احساسات حملکنندگان
spatio-temporal transformations
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باقيماندههایجنازهتأثیرميگذارد.اينتأثیردرپيايجادحالتيجديددرهمراهانفرد

مردهاستوميخواهدتاآنهاراخشنودسازدکهمردهشاندرموقعیتجديد،دروضعیت
مطلوبتریازوضعیتپیشین کشکسرای بهسرخواهدبرد.اينوضعیتمطلوببهعمل
”امانتداری“مربوطميشود.امانتداراولیهمردهنزديکانوجامعهبودندوامانتدارثانويه،
امام (فرد مقدس) است .کشکسراييها مرده خويش را به کسي ميسپارند که معتقدند
ميتواندبهفردکمککندواورادرنزدخداوندشفاعتنمايد .
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مناسک تدفیني که تا حدود دو دهه پیش در منطقه کُشکسرای اجرا ميشد ،حاکي از
ويژهای بینجهانزندگانوجهانمردگاناست.دراينمناسک ،مرزهایمعمول
ارتباط 
مشخصنميشود وهموارهارتباطمتقابليبین

بینايندوجهان،بهطورغیرقابلعبوری
روشهايي کهاهاليکشکسرایبرایتأثیرگذاریونیزارتباطدايمباامور
آنهابرقراراست .
فراطبیعيوبهويژهدنیایمردگانبرگرفتهاند(همچونساختقبورامانتي)،اجتماعرابه
طورموثریدرتعاملمداومباامرفراطبیعيقرارميدهد .
سفردرفرايندکاملوطوالنيمناسک”امانت“ نقشمحوریايفاميکند.فردمرده
پسازچندسالسفریراتوسطاجتماعخويشآغازميکند.اينسفريکسفراستعاری
نیستکهدرآنبهاوجگرفتنمردهبهسویآسمانيارفتنویبهنزدارواحدرگذشته
اشارهشود؛بلکهاينسفر،يکسفرواقعياستکهجامعهآنراصورتميدهد.درواقع،
سفرمناسکامانتنشانميدهدکهکشکسراييهاسفرهایروحانيراتبديلبهسفرهای
جسماني ميکنند و معتقدند که با سفر به نزد يکي از شخصیتهای مهم ديني ،مرده
ميتواندبهوضعیتمطلوبيبرسد .

مناسک امانت همانند هر پديده اجتماعي ـ فرهنگي ديگر برای سازماندهي يک
مردمنگارانه نشانميدهدکهاينمناسکدر
رخدادبیولوژيکپديدآمدهاست،اماپژوهش 
حال بیان معنای مرگ و حیات و نسبت انسانها با جهان زندگي و جهان پس از حیات
است .در اين معنابخشي ،دو مرگ رخ ميدهد :مرگ اولیه يا موقتي همراه با آشوبها و
تالطمهاومرگثانويهيادايمبهواسطهسفریقدسي،دربردارندهآرامشاست .
تالشمادراينمقالهآنبودکههدفيانسانشناختيداشتهباشیم؛يعنياستفادهاز
مردمنگاری برایدرکوفهم ماهیتعمیقيکپديدهاجتماعي.غوطهوریروششناختي

مردمنگاری قرار دارد ،ما را به غوطهوری مفهومشناختي ميبرد که
که در مرکز عمل  
تولیدکنندهدانشانسانشناختياست.صرفاًباايندوغوطهوریاستکهميتوانبهسوی
مردمنگارانهرفتکهمتفاوتازسبکهایديگرعلوماجتماعياست .
سبکي 
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