آداب مجالس ترحیم در فرهنگ مردم
سیدعلیرضا هاشمی



چكيده
م الا سنونار و ترحم در فرهنگ مردم ايرانب در ممان ا نام ورو ها و
ا لمتها هه اشكال و تشريفا

خااي هروزار ميشند اين آيمنهاا و رسا هاا

و دستنرا

ديني و مذهبي و متاأثر از هاورهاا هازماااا از

مبتني هر اعتقادا

اديان و مذاهب پمشمن هستنا از هروزار ايان مراسا دو هااف مانرد ااار
استب اتست طلب آمرزش و آراماش هارا روان شاتص دروذشاته (جنباه
اعتقاد ) و ساا همراهي و همالي ها هازماااوان و حفاظ احتارام و رعايات
شئنن خااناد (جنبه اجتماعي) در مقاله حاضر مراحل متتلف هرپايي م الا
ترحم و چگناگي آداب آن در مناطق متتلف كشنر ارائه شا است
کلیدواژهها :م الا ترحم مراسا عازادار

م لاا خات سانونار

انعما

 دااش ن دكتر فنلكلنر در تاجمكستان و پژوهشگر فرهنگ عامه
400hashemi@gmail.com
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مقدمه
مرگ و جنااب اجتماعي فرهنگي و اعتقاد آن از جمله مسائل اجتمااعي
هر جامعه است هه تعبمر جكسنن تنهي تزم است در هر جامعه از طريق يک
ااام اعتقاد مشتص جتانهمني مشتصي هارا شاتروااان خلاق شاند كاه
مسائلي همچنن مرگ و زااوي را هرايشان حل كنا از هممن رو مارگ را هاه
عننان مسئلها ميتنان فر ،كرد كاه تحلمال آن تاا حاا زيااد

آممتتاه هاا

آمنز ها ديني است شايا استاتل هاهمنااه همنم چنااان ااااناب اباشاا كاه
همشتر ااسانها پمش از درك مرگ در دام آن ميافتنا اما مرگ ها تماام تنتاايي
در هرورفتهاش امر اجتماعي امز هست زيرا مرگ خاص ااسان منفرد و تنتاا
امست كه هه تعبمر انرهر

ههسان منجند هيپن ر ارفاً رو هاه خاند

الما

هاشا در كشنر پتناور ايران ا نام ورو ها و ا لمتها متتلاف درخصانص
آيمنها مرهنط هه هروزار مراس ترحم فرهنگ و آداب خاااي را رعايات
ميكننا كه در اين مقاله هه روش تنامفي پرداخته شا است همچنمن داد هاا
هه انر

اسناد و كتاهتااها ورداور شا ااا

سوگواري و مراسم ترحيم
سنونار مرد از روزِ هه خاك ساردن او آغاز ميشند و تا شش ما يا يک
سال ادامه ميياها در اين ما

زاان خاانادۀ مرد (ماادر خاناهر زن دختار

خاله عمه و ديگر خنيشاوااان ازديک) هم جشني را چه ملي و چه مذهبي
اميومراا و در جشنها ديگران امز شركت اميكننا (هلنكباشي )08:1344
مراسمي كه در اين ما

هرا مرد هروزار ميشند شامل م لا سانممن

روز دروذشاات متاانفي اساات كااه از آن هااه م لااا «تاارحم » «خاات »
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مقااام « )507 :1308پاار

و پاان» در الشااتر لرسااتان (اااک :عسااكر عااال

 )93:1385يااا «چماار» (اک:ايزدپنااا  )43:1350و «پرسااه» ( )porseدر ممااان
زردشتمان و اهالي كرمان و يزد و شمراز ياد ميشند همچنمن م لا روز هفت
و چتل (چلاه ارهعامن) ياا م لاا ساالروز مايتانان اشاار كارد (منفارد و
فرهنگي  )173/0:1350ضمن آاكه عهو هر م الا ياد شاا م االا وياژ
ديگر امز در هرخي مناطق و در ممان هرخي ا نام ماانا م االا روز هفات و
سيام در هرخي از شترها كردستان و ياا روزهاا سانم پان

و هفات هاه

عننان «اهلليلاي» مماان تاركمن هاا (ااک :معطانفي  )2751/3:1383هارا فارد
دروذشته هرپاا مايشاند آهناگهاا عازا در لرساتان (ااک :عساكر عاال
)177/1:1385ب آيمنها كتل (( )kotolاک :سگناا 17:1300ب احراشاكاف
 114:1388نبر عااين

 )168:1391و مافاهواه در مماان ايالهاا (مااد

 )62:1386اناختن منسمقي عزا يا سنومنه (ساازچپ) از سان تشامالهاا
هتتمااار (اااک :نباار عاااين  )81:1385انحااهساارايي خاااص زاااان يااا
شاارههخاانااي (اااک :مساالمي  )194:1369يااا ساانگساارودها (اااک :فقماار
 )189 198:1389و واااورين يااا دماااال (اک:كمااااي هفااتلنااگ 44:1369ب
همايناي  )201 :1389سرهار يا تعاون و مسااعا

در هزيناههاا عازادار

(اک:ماد  )051:386آتش روشن كاردن (ااک :ااار داشاليهارون :1384
 )502و همگااي اشااان از اهمماات اياان مرحلااه از مراحاال وااذار در زااااوي
اجتماعي دارد
امروز در شترها زمان و مكان م لا خت را ها اعهممههايي كاه هاه در و
دينار ميچسباانا هه اطهع مردم ميرساانا و هه طنر معمنل هعا از هازوشات
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از مراس تافمن مردم دسته دسته هه دياار هازماااوان مايروااا ايان ديااارها
دست ك تا سه روز هعا از تافمن كه م الا رائت رآن هرپاست اداماه پمااا
ميكنا حضنر خنيشاوااان دوستان ازديک و همسايهها در ايان م االا در
كنار اعضا خااناد متانفي اانعي دلااار دادن هاه آاتاا و عمانميتارين و
راياج تارين شامن هماارد اسات كااه ها اعضاا خاااناد متانفي را تنتااا
اميوذاراا و ه در تاارك مراس االي سانممن روز كماک مايكنناا (ااک:
لتساييزاد و سهمي 154:1387ب محتاط هيتا )376:هازماااوان متنفي تا چناا
روز سرو انر شان را ااهح اميكننا و هه طنر معمنل تا چتال روز عطار
اميزانا آرايش اميكننا حنا امي هنااا از جاناهرا

اساتفاد امايكنناا در

م الا عروسي شركت اميكننا و خند اماز تاا ياک ساال م لاا جشان و
عروسي هرپا اميكننا (متتارپنر  )611:1380در اين مراس اماز مااناا مراسا
ديگر اقش زاان از اار اجرايي همشتر مشاها ميشاند (تترااچاي )427:1397
اما دورونايها و پايا ها جايا كه هاع

تغممر هعضي سانتهاا اجتمااعي

ميشند در رواق يا تغممر شكل يا ك هتا شان مراس فاتحاهخانااي مرداااه و
زاااه هيتاثمر ابند (اک :هيااام  )98:1381و در هسامار اقااط هتصانص در
فرهنگ شتر

اين رسنم ك راگ شا است هاا ايان حاال در ايان م االا

هتصنص در شترها ا شار متتلف مردم از هر طمف و طرز فكر و سلمقه و از
هر پست و مقام شركت داراا و هسته هه من عمات اشاتاص اااحب م لاا
حتي افراد در اين م الا شركت ميكننا كه هه دلمل من عمت شاغلي كمتار
تنفمق شرفياهي هه مس ا را داشتهااا از اين رو مبلغاان ديناي اماز فراات و
من عمت مغتنمي هه دست مايآورااا تاا هاا ساتنرااي در ايان م االا از آن
هتر هردار كننا (پندينه )05:1386
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ههفااله پا از دفن ممت هرا او م لا رائت رآن هرپا مايكنناا اوار
مرد را ابح دفن كرد هاشنا ههفااله هعا از هازوشت از ونرستان اور ظتار
هاشا از هعاازظتر و اور عصار هاشاا از اابح روز هعاا رائات ارآن آغااز
ميشند و تا سه روز ادامه پماا ميكنا ممت چه مارد هاشاا و چاه زن رائات
رآن در هتش مردااه م لا و از طريق اريان مرد اا ام ميشاند در سامت
زاااه اغلب فقط وريه ميكننا و هازماااوان هسمار ازديک متانفي مااناا ماادر
خناهر همسر و دختر تههت وريه هه احن سنزااكي هه تعريف خصناما
امكن اخه ي يا راجها او هرا ديگر زاان ميپردازااا و هماه را هاه ورياه
مياااازاا (متتارپنر 612:1380ب امز اک:علماار  )44:1309در سالمان پامش
در همرجنااا پااا از پايااان مراس ا دفاان خاااار متاانفي هااه يااک «دارالعاازا» و
«پُرسهخااه» تبايل ميشا و ها مفروش كردن آن و آويتتن پارچههاا ساما و
تاارك و تتماه آاچاه مانرد امااز هاند آن را هارا م االا پرساهدار آمااد
ميكرداا (رضايي  )573:1381در هتشها جننب شر ي كشنر از ساعتي كه
مرد را هه خاك ميسارداا اولامن روز پُرساه (خاكبنااان) حسااب مايشاا و
م لا زاااه هه ما

سه روز از ابح تا ازديک غروب آفتاب هه عنانان پُرسار

زاااه هرپا هند (مؤيامحسني 214:1386ب عزيز

)342:1383ب اين مراس را در

كنهاايه ساو اراسفر (ساتر  )238:1309ميااممااا
مراسم سوم

در فرهنگمردم ايران مت ترين م لا هزروااشت در سانممن روز پاا از
خاكساار

در خاار متنفي مس ا يا تكمه محل هروزار ميشند هرا شاركت
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در اين م لا خنيشان و آشنايان را پمش از اين ها پمک دعان

مايكردااا و

در حال حاضر ها روزاامه و تلفن از روز و سااعت هروازار آواا مايكنناا
(هلنكباشي )09:1344
مردم شترستان پاسارواد (سعاد شتر) روز هعا از دفن ممت مراسا خات
اول و دوم را اا ام ميدهنا و مراس سنم و هفت را امز در يک جلسه هروازار
ميكننااب در ايان ماا

افاراد از را هاا دور و ازدياک هارا تسالي حاال

هازماااوان در آن جلسه حضنر ميياهنا ( ليپنر )323:1384
در وناو هه ما

سه روز يا سه ام روز در يكي از مساجا يا حسمنمهها

شتر م لا ترحممي ميومراا كه متصنص مردان است جلسه ترحم زااااه
در خااه كسي كه فن

كرد است هروزار ميشند در م لا زاااه زاان دسته

دسته شركت ميكننا و هر ورو هه ما

چنا د مقه عزا «سرپايي» ميومرااا

كااااه هااااا انحااااههااااا و شاااانر و هم ااااان خاااااص خااااند هماااارا
است(اک:درياانرد 265:1300ب همايناي  )550:1389هارعام امز ااطهحي هند
كه مردم سمنان هه عزادار روز سنم (آخرين روز) اطها ميكرداا و در ايان
روز ااحب عزا ااهار يا شام ميداد (پناهيسمنااي )201:1304
مراسم هفتم

هعاازظتر ششممن روز هه خااك سااردن مارد خاااناد او هاا وروهاي از
كسااي كه در روز خت م لا مردااه و زاااه دعن

شاا اااا هاه سار خااك

ميرواا بل از آاتا چنا مرد هه ونرستان ميرواا تا رو ونر و دور و هار آن
را ها الي و المچه هانشاانا و رو مزار چنا ولاان ول و چنا هشقاب ممان و
شمريني و خرماا و حلانا ارار دهناا سااا م لاا هاا مرثماهخانااي ماااح
خنش آواز كه مرثمه و روضه ميخنااا آغاز ميشند و سنوناران هنيژ مادر
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و شمنن و زار مي كننا (هلنكباشاي 82:1344ب كتمراياي  )258:1348اماروز
اغلب مراس هفت ها اطهعرسااي و پتش اعهممه هرا ماا

دو سااعت در

مس ا هروزار ميشند و پا از خنااان رآن و انحهسارايي روحاااي هاات
منبر ميرود و پا از يک ستنرااي و ذكر مصامبت جلساه را خات مايكناا
(محتاط هيتا)370:
در وذشته در روستا اهمااه امز مراس روز هفت ها دعن
اميشا و فقط ا نام ازديک را هرا ااهار يا شاام دعان

عمنمي هروازار

مايكرداااب ولاي در

مراس روضهخنااي كه در مس ا هروزار ميشا همه اهالي شاركت داشاتنا و
ساا همرا عزاداران هه برستان ميرفتنا (اار داشليهرون )502 :1384
مراسم چهلم

ابح سيواتممن روز هه خاك ساردن مرد ااحبان عزا ونر مارد شاان را
«پا ميومراا» و هر رو مزار سنگ كار ميوذاراا «ميوفتنا در اين چتل روز
خاك ونر خنب فرومياشمنا و و تي سنگ ونر را همناازااا سانگ را پاايمن
اتناها كشما» (كتمرايي  )267:1348پا از پا ورفتن رو مزار و اطارافش را
ها الي و المچه ميپنشاانا و چنا ولاان وُل و چنا ظارف شامريني و ممان و
خرما و شكرپنمر و حلنا رو آن ميچمننا ساا در هعاازظتر ااحبان عزا ها
خنيشان و آشنايان هه سر خاك ميرواا و هر سر مزار مااحي مرثماه و روضاه
ميخنااا (هلنكباشي )83:1344
در مراس خت «چتل روز» طبق آداب و رسانم ماردم ممنااب سانگ بار
متنفي را در اين روز رو

برش ميوذاراا و آن را ها سممان و سنگ مفاروش

ميكنناا (ساعما  )473:1386در هرخاي منااطق يكاي از رسانم تعمامن روز
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هروزار «چله» اين است كه هه تعااد فرزااان اغمر مرحنم از چتال روز كا
ميكننا (كريمي  )62:1388هرا مثال در سامرجان ياک هفتاه بال از چتلا
ممت هه محل دفن اميرواا و هه تعااد فرزااان او از روزها ك ميكننا يعناي
ممتااي كااه سااه فرزاااا دارد روز سااي و هفاات چتل ا او حساااب ماايشااند
(مؤيامحسني  )221:1386واهي امز در شب هفت بار را «پاا» مايورفتناا و
هرا آن «سنگ تاريخ» ميااااختنا (مراد غمایآهاد )40 :1397
مراسم سال

شب سال مرد كماهمش ماانا شب هفت و شب چله اما ها تفصاملي كمتار
هروزار مي شند (كتمرايي  )267:1348اااحبان عازا هاا وروهاي از هساتگان و
آشنايان ازديک خند هاه سار خااك مايروااا و فاتحاه مايخنااناا و ضامن
سنونار

هرا او طلب مغفر

ميكننا و خمرا

و مبرا

ميدهناا هرخاي

امز شام مايدهناا و از ايان را منجاب آمارزش روح مارد شاان مايشاناا
(هلنكباشي )83:1344
در وذشته همرجنا ها آخرين خت را در سالروز مرگ متانفي مايورفتناا
انع و چگناگي اين خت هستگي هه استطاعت خااانادۀ او داشات و هاه هماان
ترتمب و شمن هفت و چتل يک خت تر يا خشكه امز هروزار ميكردااا و هاا
اين مراس «سمق» و «پرسه» را خت ميكرداا (رضايي )570 :1381
مردم تالش در سالگرد يا كمي زودتر هارا شاتص مارد مراسا «پگتاه»
هروزار ميكننا (منسن و كرامتيااو  )9:1381البته رس مراسا ساال هنانز
ها ي است و واهي ها پتش اعهممه هزينه آن را ارف امانر خمرياه مايكنناا
(محتاط هيتا)370:
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مرسنم هند كه ها فرارسمان اولمن عما مذهبي (عما رهان فطر و غااير) ياا
عما انروز جمعي از هزروان و ا نام هه دياار خااناد عزادار ميرفتنا خااناد
دروذشته امز در خااه هه ااتاار آمان ا نام و هستگان مياشستنا م لا انعماا
هه معنا عما مباركي و تمام شان عزا هرا خااناد عزادار هند
در سمرجان اولمن عما را هعا از فن

شتص «عما اول» ميونيناب در ايان

روز مردان و زاان ااحب عزا در جلساتي جااوااه ماياشامننا و از اابح تاا
هنگام غروب آفتااب متماااان را مايپذيرااا (مؤياامحساني  )227:1386در
همرجنا هه طنر معمنل در روز چتارده شعبان اولمن سال پا از فن

ياک

م لااا پرسااه (روضااهخاانااي) هاارا يااادهند متاانفي هرواازار ماايكننااا
(زعفراالن )55:1382
مردم المان

اماز هاه اولامن عماا اانروز متانفي و م لاا ياادهند كاه

هازماااوان او هروزار ميكننا انعما ميونينا مردم محل در اولامن روز عماا
هه خااه كسااي كه در طنل آن سال عزيز را از دست داد ااا مايروااا و هاا
خنااان فاتحه و خنردن چا آا اا را تارك مايكنناا (حمماا )372:1384ب
انشآهاد ها هرا مردوااي كه اولمن سال وفاتشان است مراس عما ميومراا
اين مراس در روز اول انروز و ساا در روز عما فطر ها مراس روضهخانااي
و رائت رآن همرا ميشند (مشتا انشآهاد )90:1308
آداب مراسم ختم

در مراس خت از فرد هه عننان ار دعن

ميكنناا كاه وظمفاه دارد هاا

ااا خنش رآن هتنااا هر تاز وارد كه داخال مايشاند چاا ياا تان
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هرايش ميآوراا و اور سناد داشته هاشا رآن ها هارا

رائات هاه دسات او

ميدهناب «ولي اور سناد خنااان اااشته هاشا ها ااا هلنا ميونيا :رحا اهلل
من رأ الفاتحه» (اک:متتارپنر  )614:1380اار كاه هاا اااا هلناا ارآن
ميخنااا هر چنا د مقه يک هار حضار را هه فرستادن النا
ساا دعا خت

رآن (ااک :ااادر

دعن

مايكناا

151 152:1389ب اماز ااک :شاكنرزاد

 )216:1363خنااا ميشند و در پاياان روحاااي پاا از منعااه و خناااان
روضه مراس را پايان ميهتشا
در تايباد و هاخزر هستگان ازديک متانفي از در ورود ااحن مسا ا تاا
جلن در ورود داخل مس ا در دو طرف هه اف ميايستنا و هركا وارد
ميشند يا خارج هه آاان تسلمت ميونيا در مس ا امز يک يا دو افر ها ااا
هلنا رآن ميخناانا و ديگران ونش فرا دهنا ساا حاضاران دساتهاا را
هلنا ميكننا و حما و تنحما ميخنااناب آاگا خطمب ستنرااي ميكنا و خات
جلسه انر

ميومرد (مشايتي )196:1388

هنا هر انشته انيسنا «دو سال ها هنممان جزير كمش» در م االا شامعمان
روحااي يا ار

دعا چتل و دوم احمفر س ادير امام زينالعاهاين را از

اهتاا تا ااتتا ميخنااا و در م لا اهل سنت روحااي دعا متصنص خات
رآن را كه هه آن «تثنيبه» ميونينا رائت ميكنا در اواخر اين دعا چنا هاار
اام متنفي تكرار ميشند و مردم در پايان هعضي عبارا

كه دعاا در حاق ممات

است آممن ميونينا (متتارپنر )615:1380
بازديد پسدادن

در زمان وذشته و در خااناد ها كتن و اامل رس ايان هاند كاه پاا از
چتل هه هازديا پادادن ميپرداختنا ااحبان عزا و همشتر زاان اااحب عازا

آداب مجالس ترحيم در فرهنگ مردم 11

مس ا يا هر سر خاك حاضر شا ااا و در سنگ آاتا شركت كرد ااا ميروااا
و از مترهااي و همارد آاتاا سااساگزار مايكنناا (هلنكباشاي )83:1344
مردان امز از اين مغاز هه آن مغاز و از اين ح ر هه آن ح ر مايروااا و از
مردمي كه در مراس سانونار شاركت كارد هندااا تشاكر و سااساگزار
ميكننا اما در زمان حال ها پتش اعهممها هه اين مضمنن كه «هه دلمل تألما
روحي تشكر حضنر مقاور ابند» منضنع تمامشا تلقي ميشند (محتااط
هيتا)370 :
پذيرايي از شرکتکنندگان در مراسم سوگواري
ااحبان عزا از متمااان كه هرا «عر ،تسلمت» و «سر سهمتي» مايآيناا
استقبال ميكننا اما خندشان از آاان پذيرايي اميكننا هلكه كسي كه واا او را
«مماااار» ميونينا (هلنكباشي  )09:1344هاه متماااان واهب و ارآن تعاارف
ميكنا و چناا تانِ ديگار اماز هاه پاذيرايي از متماااان هاا اااناع خانراكيهاا
ميپردازاا در سمرجان ازديک غروب آفتاب مقاار آرد را در روغن حمنااي
تفت ميدهنا و ها پندر هل و شكر حلنايي هه اام «دنخااكي» مايپزااا تاا از
همان آغاز طبخ هنيش هه بر ممت هرسا و هاع

شاد او شند ها ايان حلانا

ه از حاضران پذيرايي مي كننا و ه از آن هه مناازل حااا ل هفات همساايه
ميدهنا (مؤيامحسني  214:1386و )213
در ممسني حاضران در م لا عزا پا از يک دور شرهه (شارو )خنااي
و وريه كردن از متمااان ها لمان چا

شرهت و شمريني پذيرايي ميكننا اين

امر ها اا خااي اا ام ميومردب چنانكه اهتااا هاه ورياه و زار و سااا هاه
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شرههخنااي ميپردازاا و هعا ها لمان هعا چا و در هعضي منا ع شامريني از
متمااان پذيرايي ميكننا (مسلمي  )194:1369مؤلف «از خشت تا خشت» امز
ميانيسا :از كسااي كه هه هنگام اتستمن عما هه ديان سنوناران ميآمااا هاا
اوو

و تن پذيرايي ميشا (كتمرايي )262:1348

لوازم و تشريفات مجلس ترحيم
در تتران اي يكي از تشريفا

هر خات طا شاالي هاند كاه در م لاا

ميوشنداا و اب چمني ول سرخي هزروي را كه احي در وساط داشات در
ممان ميوذارداا و يک جفت ولاان از جنا ااب و ااح در دوطارف ااب
مياتاداا و دو هشقاب تن را هه همرا دو وههااان هاات و پاايمن سافر ارار
ميداداا ساا رآن را كه طبق تعااد حزبها در يكصا و همست جاز و هاه
اس «اا و همست پار » چا ،و هرا اين وناه مراس و ف شاا هاند هارا
رائااات در اختماااار شاااركتكننااااوان در م لاااا ااارار مااايدادااااا
(شتر 204/3:1383ب هلنكباشاي 09:1344ب دالماااي  )397:1335در روساتا
طالبآهاد كه م لا خت در مس ا يا منزل هروزار ميشند سفر ا در وساط
م لا پتن ميكننا و دو ولاان هزرگ و يک اح در ممان آن ميوذاراا ساي
جز رآن را امز كه در سي جلا ت لماا شاا و در جعباها

ارار دارد در آن

سفر مياتنا (افياژاد )448:1355
در سمرجان روز سنم بل از آمان مه هه م لا زاااه شتصي كه ها ممت
اسبت خنيشاواا اااشت هقچها رو هه بله ميااااخت و وههااش و ارآن
و ظرفي پشمک و اان و هراج رو آن ارار مايداد تاا هاه اااطهح«اانر
پرسه» درست كنا آاگا مه زاااه كنارِ انر

پرسه مياشست و سنر هايي

از رآن را همرا ها ادعمه رائت ميكرد (مؤيامحسني )216:1386
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شال ترمه پتن ميكرداا و در وسط آن يک و وااهي دو ااب و ااح هازرگ
چمنااي اارار ماايداداااا و در كنااار آن وااهبپاااشهااا چمنااي پاار از وااهب
ميوذاشتناب اور فصل وال هاند دو عااد ولااان پار از وال اماز در كناار آن
مياتاداا و در يک كاسه چمني ديگر تن سايما ها آرداتندچي مايريتتناا
(محتاط هيتا)375 :
مؤلف «از خشت تا خشت» امز ميانيسا :م لا مردااه را در زمساتان در
اتاا هزرگ همرواي و در تاهستان در حماط همرواي هرپا ميكرداا در مماان اتااا
يا حماط يک شال كشممر يا اممر مي وسترااااا و در ممان آن سه اح هسمار
هزرگ كه طر دايرۀ آن هه ام ذرع و سه چارك ميرسما پشت ه ميچماااا
اور ميشا چتار ولاان هزرگ در چتارونشر طا ه شاال ماياتادااا در مماان
احها ه وههااشها پر از وهب مياتاداا در اين احها در تاهستان ياخ
ميريتتنا و وههاان و وههااشها را در آاتا مياتاداا تا خنک همااا ولاانها
را ه در فصل وُل خاالي امايوذاشاتنا چناا هشاقاب حلانا ها در سافر
ميچمااا و چناين «سيپار » امز تاارك ميدياااا (كتمراياي  /255:1348اماز:
شكنرزاد )214:1363
آاچه مسل است وذاشتن رآن و وهب و حلنا هر اين سفر متاااولتار و
ايميتر است (مااهر  /85:1308اهنهطنطه  )179 :1361اما خانراكيهاا
ديگر از جمله تن ُنَّتن (يا اوو ) در خراسان تن و ُنَّتان و كاكاائن و
كماج و روغن جنشاي در كرماان و رَاگمناک در شامراز (ماساه /150 :1355
شكنرزاد  )215:1363امز هر سفر م الا خت اين مناطق مشااها مايشاند
همچنمن خرما و حلنا جز جااييااپذير پذيرايي از تشممعكنناوان و عازاداران
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در آيمنها سنونار است كه هر كاام اماد از غذا ارواح و رساتاخمز هاه
شمار ميآينا (اک:كرهاسمان )182:1384
خيرات مجالس ترحيم
از وذشته پذيرايي از شركتكننااوان در مراسا سانونار معمانل هاند
است هه طنر كه پا از خاكسااار متانفي خاااناد عازادار ياا هساتگان و
آشنايان ها هممار يكايگر حلنا خرما شمريني يا غذايي تتمه ميدياااا و هاه
طلب مغفر

و آمرزش دروذشته آن را در م السي كه در منزل متانفي ياا در

مس ا و تكمه هروزار ميشا احسان و خمارا

مايكردااا عمال خمارا

در

شبها جمعه و اعماد مذهبي ( رهان فطر غاير) امز اا اام مايورفات و در
هرخي از ما ها ماانا رجب شعبان و رمضان مراس خمرا

هرپا ميشا كه البته

هستگي هه وسع مالي و هضاعت خااناد عزادار داشات (اهنالمعااليالحسامني و
ماكنيي )129:1389
در روستا كنهااير ساو روز سنم م لا ترحم و تي هاا رائات كامال
سنرۀ مباركر الرحمن خت مراس اعهم ميشند ااحب متنفي اهالي روستا
خند و اطراف را هه اتار دعن

ميكنا اين ممتمااي و احساان را در اااطهح

محلي «خمر» يا «خمرا » مياامنا ماعنين در اين ااهاار هاه طانر معمانل هاا
غذايي هه اام «ماستافا» پذيرايي ميشناا كه شامل ونشات و هاراج ياا هاراج و
كشک است (سااتر  )238:1309شامعمان جزيار كامش هاه ايان مناسابت
«مچبن » (هراج و ونشت) ميپزاا و در حسمنمه ااهار ميدهناب اهل سنت اين
جزير عهو هر آن «هريسه» (حلم ) امز مايپزااا و هاا آن از شاركتكننااوان
پذيرايي ميكننا همچنمن در اين م لا ها چا
پذيرايي ميشند (متتارپنر )614:1380

تن شرهت و خرما از مردم
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خنرش هندب انع و مقاار پلن و خنرشها هستگي هه تنااايي پُرسهداران داشتب
ماانا ممه سبز

هادا ان آلن و يا واهي مرغ هرچه اار

خااناد همشتر هند ااناع خنرشها امز همشتر مايشااب طبقاا

ماالي و شاأن
كا درآماا كاه

تنااايي اطعام ها پلن را اااشتنا آهگنشت مايپتتناا و هاا آن از متماااان خاند
پذيرايي ميكرداا (رضايي )576:1381
همياري در مخارج مجلس عزاداري
در مراس ا ساانونار

هسااتگان و خنيشااان هااا همتااي هلنااا هساامار از

هزينهها هروزار مراس متنفي را متقبل ميشااا و هه اين ترتماب خااانادۀ
داغاار را يار ميكرداا در هرخي كتاابهاا مااناا «الفقاهالمنت اي» (التان
 )264 :1306و هرخي احادي

امز هر تتمه غذا و فراه آوردن هرخاي امكاااا

هرا خااناد متنفي تصريح شا است (ااک :اهانماجاه 511:1471ب ترماذ
 /323/3:1471حرعاملي 235 :1312ب س ستااي  )191 :1471رسا همماار
در «م الا ترحم » را ميتنان هه دو دساتر مااد و معنان تقسام كارد در
هممار معنن

حضنر و همارد دوستان و ا نام تسكمندهنااۀ آتم هاند و

در هممار ماد هه تتمه و تاارك مايحتاج خااناد ها عزادار كمک مايشاا
در سمناا از تناهع شمراز هستگان متنفي سه روز م لا تارحم مايورفتناا و
اور وامتنامها داشت هر اسا

آن متارج و هزينههاا ايان ساه روز او را

تأممن ميكرداا در اسهمآهادغرب آشنايان و دوستان از را ها دور و ازدياک
هرا شركت در مراس پرسه يا عزادار ميآمااا و هرا همماار هاا خاااناد
متنفي ا همي هه اام پرسااه ماانا ونسفنا روغن هراج و شكر ميآوردااا در
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زوين دوستان و آشنايان اجاز اميداداا كاه خاااناد متانفي هارا احساان
كردن يا خمرا

خرجي هاهنا و تمام هزينهها همن آشنايان تقسم مايشاا در

ات مر تهم ان امز پا از مراس تافمن هر كا هه اااازۀ وسع ماالي خانيش
غذايي را آماد ميكرد و هه مسا ا مايهارد (اهنالمعااليالحسامني و مااكنيي
)125-126 :1389
بيرون آمدن و بيرون آوردن از عزا
پا از وذشت يک سال خاانادۀ متانفي از عازا همارون مايآماااا همشاتر
خااناد ها عزادار هعا از چتل روز هنگام جشنها و شاد ها عمنمي اامر
عما انروز مراس عما ان هروزار ميكردااب اهالي هاه دياان آاتاا مايآماااا و
خااناد متنفي هه آاتا اجاز ميداداا كه از سنگ همرون هماينا و جاماه ساما را
از تن درآوراا و انرتشان را ااهح و مراس شاد خاند را هرپاا كنناا اماا
ازديكان متنفي هه احترام و تا يک ساال در هام مراسا شااد ا شاركت
اميكرداا همچنان كه هننز ه اهالي هه هرخي از اين آداب و رسانم پايبناااا
(رهمعزاد  )64:1389ممان اهالي روستا

اطنل پاا از مااتي كاه هاه طانر

معمنل حاود يک سال هه طنل مياا امماب خاا هاا اااحب عازا آماادوي
همرون آمان از عزا را پماا ميكردااب يكي از خاا ها فاممال ياا غمرفاممال هاا
كمسها حنا هه منزل متنفي مراجعه ميكرد و سر خاا ها ااحب عزا را حناا
ميهست هه اين ترتمب آاتا از عزا همرون ميآماااب واهي امز خاا آرايشاگر
را همرا خند ميآوراا تا خاا ها ااحب عزا را ااهح كنا و از ايان پاا
هروزار مراس عروسي و شركت در آن يا ديگار جشانهاا هرايشاان ههماااع
ميشا (طباطباييفر )216:1381
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شش ما تا يک سال سما پنش ها ي ميماانا و پا از آن رياشسافماان فاممال
طي م لسي هه هر يک از آاان هه ااطهح «خلعتي» يعني پارچها متناسب هاا
سن و سالشان هايه ميكننا تا رخت سما را فرووذاراا (كتمرايي )288:1348
جمعبندي
در فرهنگ مردم ايران آيمنها و سنتها مرهنط هه سانونار از تنانع و
ونااوناي هرخنرداراا اين آداب و سنن از روز هه خاك ساردن متنفي آغااز و
تا شش ما تا يكسال ادامه ميياها اولامن مراسا پاا از دفان ممات هرپاايي
م لا رائت رآن است و پا از آن آداب ديگر جار ميشند متا تارين
م لا هزروااشت در سنممن روز پاا از خاكسااار هرپاا مايشاند سااا
مراس هفت ها رفتن هه مزار دروذشته اجرا ميوردد مراسا چتلا اماز اغلاب
مشاهه مراس هفت اجرا ميشند هه طنر معمنل هرپايي مراس سالگرد آخارين
وردهمايي در اين منرد است آداب و سنتها ونااونن ديگر ه در طانل
يكسال از دروذشت متنفي اا ام ميشند كه اشاندهنا اهممت اين مراسا در
فرهنگ مردم است
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