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 مقاله علمی

 گذاری متوفی: سنت تدفین در میان کوچندگان بختیاری امانت

2پور بیگی ، بهناز ایل1حسن عادل آل
 

 (10/10/0011، تاریخ تأیید: 01/10/0011)تاریخ دریافت:  

 چکیده
های  های تدفین جوامع گذشته و کنونی، در شناخت بهتر ساختارها و سنت ها و شیوه گورستانمطالعه 

شناختی و  های باستان های انسانی مؤثر است و نقش مهمی در پژوهش فرهنگی گروه-اجتماعی
های آیینی  های آیینی وجود دارد که با سنت شناختی دارد. در میان جوامع کوچنده برخی سنت انسان

گذاری متوفی در یک  های آیینی، امانت یکجانشین اندکی متفاوت است. یکی از این سنت جوامع
جا کردن آن به محل نهایی دفن است. این نوع  گورستان یا یک محل به صورت موقت و سپس جابه

شود، در میان  شناختی جزو یکی از انواع تدفین ثانویه در نظر گرفته می تدفین که در مطالعات باستان
چندگان بختیاری به طور متداول دیده شده است. مطالعه موردی حاضر با محوریت طایفه بهداروند کو

ای، به بررسی  کارگیری روش کتابخانه ای بختیاری و به و مصاحبه با افراد محلی در اتحادیه طایفه
ردازد و پ گذاری متوفی در بین کوچندگان بختیاری و عوامل آن می چگونگی انجام سنت آیینی امانت

های کوچنده مذکور، بر اساس چه معیارها و عواملی به این سنت آیینی اقدام  دهد که گروه نشان می
 کردند. می
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 مقدمه
شناخت باورها و اعتقادات مردم های تدفین آنها نقش مهمی در  ها و آیین مطالعه گورستان

فرهنگی جوامع -ر شناخت بهتر ساختارهای اجتماعیجوامع گذشته و کنونی دارد و ما را د
شناختی است  شناختی و انسان های باستان رساند و دارای نقش مهمی در پژوهش انسانی یاری می

در میان جوامع  (. ;111Mortensen, 2010: 1-6; Alekshin, 1983: 137-138: 1731)دارک، 
گذشته، تدفین و شکل گورستان ساختاری مادی برای تشخیص و تبیین نگرش نیاکان و اجداد 

حلی برای شناخت طبقات اجتماعی، سطح تمدن و ساختارهای فرهنگ  بوده و مانند روش و راه
ه ها فقط یک جاذب دهی به گورستان ها و شکل مورد توجه بوده است. به همین دلیل ساخت مقبره

گروهی و ساختارهای   شد، بلکه به عنوان یک نماد برای شناسایی و تعریف هویت محسوب نمی
ها و موقعیت  گرفت. در واقع فضای ساختاری مقبره فرهنگی مورد استفاده قرار می –اجتماعی

دهنده طبقه اجتماعی یا حتی شرایط اقتصادی و حکومتی  ها گاه نشان محیطی گورستان زیست
های کلیدی در ساختار اجتماعی مرگ، توجه به گورها و  نظر است. از دیگر مؤلفهجامعه مورد 

دهند که در گذشته یا دوران کنونی تجمع قدرت  می  هایی نشان مقابر اعیانی است. چنین ویژگی
اجتماعی اجداد که –ای از افراد بوده است. در واقع سنت فرهنگی و ثروت در اختیار عده

کند  های آنان نیز نمود پیدا می دهد، در گورستان امعه را شکل میساختارهای هویتی یک ج
(Porter, 2002: 1)دهنده رتبه  . البته باید در نظر داشت که شکل گور و نوع تدفین همیشه نشان

(. 55: 1731بسا حاکی از تکریم نیاکان باشد )فالنری،  اجتماعی باال یا پایین افراد نیست و چه 
جنسیت، توان فردی و رده یا رتبه اجتماعی متوفی و نوع نگرش اجداد بر  متغیرهایی مانند سن،

؛ 161: 1711ساختار و نوع تدفین و گور و جای آن در گورستان تأثیر بسیاری دارد )فاگان،
های تدفین و نوع  (. به همین دلیل در مطالعه ساختار گورستان و شیوه137-131: 1711هول،

 ,Pearsonیدی درباره ساختارهای خویشاوندی، نوع جامعه )توان اطالعات مف گورهای آن می

( و مالکیت گروهی بر 211: 1735؛ لیتونسکی و همکاران، 131-135: 1731؛ طالیی، 12 :1999
( به دست آورد. یکی از مسایل 1713حسن،  ؛ آل127: 1731؛ قربانی، 3: 1736زمین )علیزاده، 

های تدفین و نحوه  مردم کوچنده، بررسی شیوه شناختی از مهم در فرایند درک و فهم باستان
(. در میان جوامع کوچنده 133: 1715برخورد این جوامع با متوفی است )قزلباش و همکاران، 

های تدفین جوامع یکجانشین متفاوت  های تدفین وجود دارد که تا حدودی با آیین برخی آیین
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ر یک گورستان یا یک محل به طور گذاری متوفی د است. یکی از این رفتارهای آیینی امانت
جایی آن به مکان نهایی دفن است. این نوع تدفین که در مطالعات  موقت و سپس جابه

شود، نمایانگر نوعی از اعتقادات و  های ثانویه محسوب می شناختی جزو یکی از تدفین باستان
که در بین ( Myeres,1970: 3فرهنگی در میان جوامع انسانی بوده ) -باورهای اجتماعی

کوچندگان بختیاری دیده شده است. عالوه بر کوچندگان بختیاری این سنت تدفین در بین 
( و 1111-1711و بویراحمد، کوچندگان لرستان و قشقایی )مصاحبه سال  کوچندگان کهگیلویه 

)آقاجانی،  1فرد مشاهده شده است ای متفاوت و منحصربه تالش به گونه  های کوچنده گروه
 31تا  51نگارانه و مصاحبه با هفت نفر )بین سنین  با روشی مردم 2(. این مطالعه موردی1713

 (.1سال( سعی در توضیح و تفسیر این سنت تدفین میان کوچندگان بختیاری دارد )جدول 

 شونده (: افراد مصاحبه1جدول )

خانوادگی نام و نام  طایفه سن 

سال 61 غالم حیدری  بهداروند 

سال 31 امیدعلی قیطاسوند  بهداروند 

سال 61 علیداد نجفی  اَورک 

سال 35 بارانی قنبری  گَله 

سال 31 مریم قنبری  گَله 

سال 51 موسی قادری  محمودصالح 

سال 57 علی بهرامسری بختیاری  آسترکی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رو در میان جوامع یکجانشین نیز به صورت مکرر توسط  های کوچ گذاری متوفی عالوه بر گروه سنت امانت 1

: 1731؛ ریچاردز، 231: 1775آلمانی، ؛ رنه1763؛ الیارد، 135: 1763سیاحان اروپایی گزارش شده است )پوالک، 

 (. سنت مذکور در شهرستان مرند از استان آذربایجان شرقی نیز حدوداً تا سه217-211: 1761؛ فیلبرگ، 233-235

 (.1711جیران،  اقدام و ایزدی دهه پیش نیز وجود داشته است )علیزاده

ای بختیاری است که در مناطق ییالقی چهارمحال و قسمتی از  نمونه موردی، طایفه بهداروند از اتحادیه طایفه 2

جدسلیمان، های سوسن، سرخاب، اندیکا، شیمبار و اللی، شوشتر، دزفول، مس منطقه بازفت و مناطق قشالقی دهستان

 (.5213: 1731اند )ابراهیمی،  شهر و گُتوند و سواحل رود کارون در استان خوزستان پراکنده صالح
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گذاری متوفی و شکل آن در بین کوچندگان بختیاری سنت امانت

های ثانویه است که تا همین اواخر به دلیل عدم  ای از تدفین گذاری متوفی، شیوه سنت امانت
های کوچنده ایران به ویژه بختیاری اجرا  وسایل نقلیه مدرن در میان بسیاری از گروهاستفاده از 

 های یکجانشین بختیاری به شکلی متفاوت ها و گروه شد. هر چند سنت مذکور در میان جمعیت می
نیز دیده شده است. در این سنت تدفین، اعضای گروه در شرایطی خاص متوفی خود را در یک 

جایی  رسیدند، چند نفر را برای جابه کردند و زمانی که به آخرین منزل کوچ می گورستان دفن می
 شکافتند و کردند. آنها با رضایت کامل خانواده متوفی، گور او را می متوفی به گورستان بسیج می

  جنازه را با توجه به مسافتی که با گورستان مقصد داشت، با برانکارد چوبی و دست یا با گاری
در گام نخست   های کوچنده بختیاری کردند. گروه دار و حیواناتی مانند االغ یا قاطر منتقل می چرخ

دی کردند متوفی خود را در گورستانی دفن کنند که با اعضای آن وابستگی خویشاون سعی می
ترین گورستان، متوفی خود را با اجازه صاحبان آن  داشتند. اگر چنین کاری میسر نبود، در نزدیک

کردند. ارتباط خویشاوندی در بین آنها برای دفن متوفی از اهمیت بسیاری برخوردار بود و  دفن می
فیلبرگ در این گروهی بوده است.  احتماالً دلیل آن، نخست تأکید بر مالکیت و دوم تأکید بر هویت 

  اش آنجا نباشند، یکی از دوستان وی آن اگر مردی در مکانی فوت شود که خانواده»نویسد:  باره می
زمانی  -راند: این را به دست تو سپردم یک سال، دو سال کند و این سخن را بر زبان می را دفن می

ا در گورستان مناسبی برای کنند و متوفی ر آیند و نبش قبر می که خویشاوندان او مطلع شوند، می
(. این سنت در گذشته به چند دلیل در حین کوچ انجام 216-213: 1761)فیلبرگ، « برند دفن می

 صورت موردی بیان خواهد شد. شد که در ادامه به  می

 سیاسی متوفی-رده باالی اجتماعی
گذاری متوفی در  امانتسیاسی باالی افراد گروه از عوامل مهم انجام سنت -عموماً رده اجتماعی

دهی به  بین کوچندگان بختیاری بوده است. در بین اعضای گروه، افرادی که به نوعی در هویت
کردند، چنانکه در بین راه کوچ )سردسیر به گرمسیر یا  نقش اساسی ایفا می 1طایفه، تیره و تَش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامند. کردها آن می« بنکو»ها آن را  گیرد که قشقاییتر از تیره قرار می ای متداول در بختیاری است و پایینتش رده 1
های  معروف است. تش از شاخه« هوز»)لرهای لرستان( اغلب به شناسند و در لر کوچک می« خِل یا باب»را با نام 

سفید بر عهده دارد. خانوارهای شود. سرپرست هر تَش را فردی کاردان به نام ریش مختلفی به نام اوالد تشکیل می
های هر ایل یک تَش همه با هم خویشاوند و همگی دارای نیای مشترکی هستند. بیشترین همبستگی در بین تَش
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امانت به خاک صورت  کردند، توسط سایر افراد گروه در یک گورستان به  برعکس( فوت می
 توانستند شامل خان، کدخدا و ریش سفید باشند.  شدند. آنها می سپرده می

 نبود وسایل نقلیه
 یکی از عوامل مهم در انجام این سنت فرهنگی، نبود وسایل نقلیه برای انتقال متوفی بوده است.

 وضع اقتصادی متوفی
طور   شود. به کارگیری افراد در جهت اعمال گوناگون می ثروت و رتبه اقتصادی مناسب، سبب به

های کوچنده افرادی که دارای ثروت کمتری نسبت به سایر اعضای تیره یا تش  کلی در بین گروه
شوند. این عامل یکی از دالیل  جایی متوفی خود با مشکالت بیشتری روبرو می هستند، در جابه

 های کوچنده بختیاری بوده است.  گذاری متوفی میان گروه یرگذار در امانتتأث

 وصیت متوفی
گذاری متوفی در  سپاری در مکانی خاص یکی دیگر از دالیل امانت وصیت متوفی مبنی بر خاک

بین کوچندگان بختیاری بوده است. به این معنی که شخص متوفی قبل از مرگ خود وصیت 
کننده در جایی دور از مکان  خص دفن شود. بنابراین اگر فرد وصیتکند در یک مکان مش می

جایی او در همان زمان نبودند، او را در  کرد و اعضای گروه قادر به جابه شده فوت می مشخص
شده  صورت موقت دفن و سپس در زمانی مساعدتر متوفی را به مکان مشخص گورستانی به 

 دادند.  انتقال می

 ین یا مرتعتأکید بر مالکیت زم
های گروهی جوامع دهنده وابستگی به منزله یک نماد، نشان از دوره باستان تاکنون، گورستان

کردند. به عبارت دیگر، ساختارهای  انسانی بوده است و توسط آن بر مالکیت نیز تأکید می
نده و کوچ  های  جوامع کشاورزهای تنگاتنگی با استقرارگاهاجتماعی مرگ و تدفین وابستگی

                                                                                                                                           
سفید هر تش گیرد. ریشای تَش وجود ندارد و اوالد به جای تَش تصمیم میرده های پنجشود. در ایلده میدی

کنند. خانوارهای هر تش، دارای مرتع وفصل می ها را حل سفید رویدادهای درونی تَشانتخابی است و چند ریش
 (.31-31: 1737نژاد،  شود )صفیهستند که بخشی از مرتع متعلق به تیره محسوب می  مشترکی
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ترین روش برای  (. در بین کوچندگان بختیاری مناسب;Pardoe, 1988 Flannery, 1972 دارند )
تنها بر هویت   تأکید بر مالکیت زمین یا مرتع، دفن متوفی و اجدادشان در آنجا است. این عمل نه

شود و  میگروهی آنان نیز  کند، بلکه موجب افزایش انسجام درون گروهی افراد طایفه تأکید می 
 های متحرک بوده است. گذاری متوفی در بین این گروه یکی از مهمترین عوامل در سنت امانت

 جایی متوفی نبود افراد کافی برای جابه
جایی متوفی است.  یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اجرای این سنت، نبود افراد کافی برای جابه

شان است. این عمل  ها و احشام ری از دامهای کوچنده، بیشتر نگهدا دغدغه اصلی و مهم گروه
ها،  فقط توسط مدیر اعضای گروه میسر است. به همین دلیل اولویت اصلی برای این گروه

هایی و نبود افراد در انتقال  ها است. چنین دغدغه حمایت از سایر اعضا برای رفع نیازهای دام
 متوفی از جمله عوامل مؤثر در اجرای سنت مذکور بوده است.

 رخدادهای طبیعی
های طبیعی یکی دیگر از دالیل انجام این سنت فرهنگی هستند. مسیرهای کوچ در ایامی  پدیده 

ها و افراد دارد.  کوچندگان در  از سال بر اثر ریزش برف در برخی نواحی، خطرهایی برای دام
را در نزدیکترین کنند. در این شرایط متوفی خود  جایی متوفی خودداری می چنین مواقعی از جابه

 کردند. جا می های بعد آن را جابه گورستانی که به آنان قرار داشت، دفن و در روزها یا ماه

 رخدادهای انسانی
گیری الگوهایی از  های کوچنده بختیاری سبب شکل زیربنای اقتصادی و معیشتی طوایف و تیره

راه، سردسیر  ایل 5  ن بختیاریتحرک در دو ناحیه سردسیر و گرمسیر شده است. در میان کوچندگا
های مشخصی است. در  ها متعلق به طوایف و تیره راه کند. هر یک از این ایل را به گرمسیر وصل می

های مناسب، گاه مسائل کوچک یا  ها و تالش برای یافتن چراگاه راه برخی مواقع هنگام عبور از ایل
شد )قنبری  ها می ها و تیره بین طایفه هایی بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب بروز جنگ

 رو جنگ و خونریزی از عوامل مهم دیگر اجرای این سنت تدفین بود. (. از این 1713عدیو،  

جایی متوفی های جابه شیوه

جایی متوفی وجود داشته است.  طور کلی در بین کوچندگان بختیاری دو روش برای جابه به 
دار و  های چرخ شد، استفاده از گاری ی به کار گرفته میهای طوالن روش نخست که برای مسافت
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پیچیدند و به دو حیوانات باربر است. روش دیگر به این صورت بود که جسد را در نمدی می
گذاشتند. معموالً کار حمل کردند و آنگاه به صورت افقی بر روی قاطر میمیله از پهلو محکم می

روند )الیارد، نیز گروهی از افراد همراه با جنازه می بر عهده خود چهارپادار است، ولی گاهی
(. روش دوم که 217-211: 1761؛ فیلبرگ، 231: 1775آلمانی،  ؛ رنه135: 1763؛ پوالک، 1763

گرفت، به این صورت بود که  مدت مورد استفاده قرار می های کوتاه بیشتر برای مسافت
دادند و آن را با طناب  ی آن قرار میکردند و متوفی را رو برانکاردی از چوب درست می

کردند. در روش دوم، دو دسته چهار نفری یا  بستند و اعضای گروه نوبتی جنازه را منتقل می می
کردند. در همه جوامع  بیشتر به طور نوبتی متوفی را بر دوش خود تا گورستان مقصد حمل می

جود دارد که این نگرش خود ای به متوفی و گورستان و انسانی نگاه و نگرش خاص و ویژه
 محصول عوامل گوناگونی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 نگرش کوچندگان بختیاری به متوفی و گورستان 
کند  هگل دو سده پیش اذعان کرد که انسان سیر تاریخ جوامع بشری را با مرگ خویش ثبت می

ای در سراسر تاریخ  های اسطوره شهگیری اندی و آگاهی درباره آن از عوامل تأثیرگذار در شکل
بوده است. مرگ و مناسک آن، بیش از اینکه در ارتباط با مردگان باشد، بر روابط اجتماعی و 

گذارد. به عبارت دیگر اگرچه مردگان محور اصلی مناسک و  فرهنگی بازماندگان تأثیر می
اتب اجتماعی که در فرایند مر دهند، با این حال، تغییرات و سلسله های تدفین را شکل می آیین

گذارد  گیرد، بر رفتارها و رویکردهای اجتماعی بازماندگان تأثیر می مرگ و دفن مردگان شکل می
(Fahlander  & Oestigaard, 2008: 10در هر جامعه، بسته به نیازها و دغدغه .)  ،های اعضای آن

(. Porter, 2002: 9گیرد ) میودفن شکل  نگرشی ویژه و متغیر درباره متوفی و مراسم کفن
های فرهنگی و اجتماعی دارای پویایی هستند و با  هایی که بر حسب ارزش بینی و نگرش جهان

شوند. این  تغییر و تحول در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی جوامع دچار دگرگونی می
ر بازتاب داده شوند ها به وسیله اعضای جامعه مورد نظ توانند بر روی باورساخته ها می نگرش

(Schroeder, 2001: 79; Pearson, 2001: 205باورساخته .)  هایی که گاه در مقام یک نماد باعث
دهنده قلمرو سیاسی و اجتماعی  شوند و به مثابه مرزی ذهنی، نشان تمایز بین خود و دیگری می

معیشت کوچندگی (. در شیوه 115: 1713حسن،  های انسانی با جوامع مجاور هستند )آل گروه
( نگرش خاصی به متوفی 11: 1763الهی،  که اساس تولید در آن بر دام و مرتع قرار گرفته )امان
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 ,Blochهای یکجانشین متفاوت است ) و مراسم تدفین شکل گرفته است که با جوامع و گروه

 (. در بین گروهای یکجانشین که از ثبات استقرار بیشتری برخوردار هستند، نگرشی1971
ودفن شکل گرفته است که در میان جوامع کوچنده به دلیل  تر به متوفی و مراسم کفن آیینی

(. البته باید توجه داشت که 213: 1711پرورانه اهمیت نسبتاً کمتری دارد )آقایی،  تحرک دام
مثابه امری ذهنی، در هر  ای لزوماً در همه بافتارهای کوچندگی نمود ندارد و به  چنین انگاره

های آیینی مختص جوامع  های کمابیش متفاوتی دارد. به بیان دیگر نگرش ویژگی  حیهنا
تواند گاه  شود. این خصوصیات می های کوچنده نیز دیده می روستانشین نیست و در میان گروه

نتیجه عاملیت افراد و گاه برآیندی از اجماع طایفه، تیره و تَش برای نیل به اهداف و بازتاب 
های جوامع  و مطالعه گورستان  فرهنگی آنها باشد. بررسی –صیات اجتماعیبرخی از خصو

محیطی،  سیمای زیست دهد که عوامل گوناگونی از جمله زمین کوچنده در بختیاری نشان می
و  ریزی آداب  های سنتی اجداد و نیاکان در پی فرهنگی، اقتصادی و نیز واهشته–تجارب اجتماعی

رگیری مواد فرهنگی در دفن مردگان و بروز چنین خصوصیاتی کا رسوم تدفین و چگونگی به
توانند به صورت خودآگاهانه و ناخودآگاهانه به  میان آنها نقش مهمی داشته است. عواملی که می

کار گرفته شوند. مرگ و فرایند تدفین در بین کوچندگان بختیاری دو بُعد ذهنی و مادی دارد. 
های گاگریو، ساز و رقص  چگونگی برگزاری مراسم دفن، آیین بعد ذهنی این روند، در ارتباط با

های آن است. این گونه  کارگیری نوع قبور و موتیف وشوی متوفی، نحوه تدفین و به چَپی، شست
شوند که در تخلیه روانی  مناسک به مثابه گذاری نمادین از مرگ ذهنی به مرگ مادی انگاشته می

ر مهمی دارد. بعد مادی مرگ در بین آنها بعد از دفن متوفی و هیجانات سوگانه خویشاوندان تأثی
گیرد  سیمای ساختار اجتماعی مرگ، مادیتی ابدی به خود می آغاز و با حک کردن او بر زمین

 (.1713حسن،  )آل
یا رده اجتماعی، موقعیت اقتصادی، سن،   متوفی در میان کوچندگان بختیاری بر اساس رتبه 

 ;Khosronejad, 2012: 195)منشی اهمیت بسیاری دارد  ت و بزرگدهی، شجاع جنسیت، هویت

Amanolahi-Baharvand,1975: 100)تری درباره  . برای آنها که باورهای دینی و مذهبی کمرنگ
تواند نمادی از تقدس و امری قدسی انگاشته شود. امر  جوامع روستانشین دارند، متوفی می

ومی تکریمانه که سبب یکپارچگی و انسجام گروهی قدسی نه در معنای پرستش، بلکه در مفه
دهد. به عبارت دیگر،  شود و کمی بعد از مرگ فرد متوفی رخ می اعضای طایفه، تیره و تَش می

های  های کوچنده بختیاری در بازتولید ارزش مرگ یک شخص از اعضای طوایف یا تیره
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گذاری متوفی در میان  و، امانتاجتماعی و فرهنگی آنان تأثیر بسیار زیادی دارد. از این ر
مذهبی ندارد، بلکه –وسویی اعتقادی کوچندگان بختیاری بر عکس جوامع روستانشین سمت

های اجتماعی و فرهنگی جامعه در گردش است. البته این به آن معنی نیست  حول محور ارزش
ی چندان مذهب–اعتقادی  گذاری متوفی در بین کوچندگان بختیاری عامل که در شیوه امانت

نمودی ندارد، بلکه به این معنی است که روش تدفین مذکور برای تکریم و بزرگداشت برخی از 
های اجتماعی و فرهنگی  شود که مرگ آنان موجب بازتولید ارزش افراد طایفه و تیره انجام می

اری گذ شود. با این حال در میان جوامع روستانشین و شهرنشین بختیاری، امانت بازماندگان می
شود. باورها و رفتارهای آیینی میان جوامع  مذهبی انجام می–متوفی با محوریت باورهای اعتقادی

یکجانشین بختیاری موجب چنین نگرشی شده است. به باور آنها دفن متوفی در مجاورت 
تواند سبب رحمت و آمرزش آن شود. آنها که ثروتمند بودند  ها و امامان معصوم می امامزاده

ود را در مشهد، قم و کربال و عامه مردم که تهیدست بودند، متوفی خود را در مجاورت متوفی خ
گذاری متوفی میان جوامع یکجانشین بختیاری بیشتر بر اساس  کردند. امانت یک امامزاده دفن می
شد. هر چند در برخی مواقع بازماندگان این شیوه تدفین را  شده انجام می وصیت شخص فوت

دادند و باور داشتند که عمل مذکور موجب آرامش  مغفرت متوفی انجام می برای آمرزش و
توانستند بعد از مرگ متوفی به  شود. بر خالف کوچندگان، یکجانشینان بختیاری می متوفی می

جایی آن بپردازند. به عبارت دیگر، الگویی یکپارچه میان آنها وجود نداشت و صرفاً عاملیت  جابه
گذاری  توان اذعان داشت که امانت از روش تدفین مورد نظر بوده است. میافراد سبب استفاده 

در بین کوچندگان بختیاری با مالکیت بر مرتع و زمین، هویت و یکپارچگی گروهی، ساختارهای 
های  اجتماعی و تا حدودی اعتقادی مرتبط و در میان جوامع یکجانشین حول محورهای ذهنیت

؛ الیارد، 1766؛ فووریه، 1763؛ پوالک، 1731است )شاردن، اعتقادی در گردش بوده -مذهبی
حسن،  ؛ آل1711جیران،  اقدام و ایزدی ؛ علیزاده1737؛ تانکوانی، 1368؛ بل، 1374شیل،  ؛ 1763
گذاری شده، تعیین جنسیت  های شناسایی قبر امانت گذاری متوفی، یکی از راه (. در امانت1713

 شود. یآن است که در ادامه توضیح داده م

 جنسیت و چگونگی تعیین آن در گورستان
پذیری آن  شود که فرد بر اثر جامعه های شخصی و روانی اطالق می اصطالح جنسیت به ویژگی

(. در بین کوچندگان 11: 1731آورد و با مرد یا زن بودن همراه است )گرت،  را به دست می
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رو افراد بر  یف، جنسیت است. از این بختیاری عامل اصلی و بنیادین در تقسیم کار و انجام وظا
(. موضوع دام 1732شوند )بلوکباشی،  حسب جنسیتی که دارند، به وظایف گوناگونی گماشته می

اللهی،  و پرورش آن و البته مرتع مهمترین دغدغه هر فرد در بین کوچندگان بختیاری است )امان
به گورستان و متوفی در بین گیری نگرشی متفاوت  ( که چنین سیاستی باعث شکل115: 1762

عالوه بر این، شیوه معیشتی متحرک  ها شده است )اریکا فریدل، مکالمات شخصی(.  این گروه
آنها در ایجاد چنین روال فکری درباره گورستان و متوفی تأثیر مهمی داشته است. در بین 

نقش مهمی سیاسی و وضعیت اقتصادی، جنسیت –کوچندگان بختیاری عالوه بر رده اجتماعی
در چگونگی ساخت قبر و گور متوفی دارد. به بیان دیگر، متوفی بسته به زن یا مرد بودن دارای 

تواند  های مخصوص به خود است. البته این نکته می قبر و موتیف چینی، سنگ  ساختاری از سنگ
نظام  عالوه بر این، مرسوم نبودن بازتابی از رفتارهای شناختی و نمادین فردی نیز باشد. 

ها برای تعیین جنسیت  گذاری گیری سنت خاصی از نشانه نوشتاری در بین آنان باعث شکل
های کوچنده نمود بارزی  های گروه متوفی شده است. به عبارت دیگر سنت شفاهی در گورستان

های آنها از جوامع یکجانشین  دارد و این ویژگی یکی از عوامل مهم در بازشناسایی گورستان
هایی  ( در گورستان1بین کوچندگان بختیاری برای تعیین جنسیت گور زنان )تصویر است. در 

قبر مشکل بود، بعد از دفن متوفی و پوشیدن گور او با خاک، یک سنگ بر   که دسترسی به سنگ
دهند. در تعیین جنسیت گور مردان  روی سر متوفی و سنگی دیگر بر روی پاهای او قرار می

دهند. در این روش هیچ گونه عالمت یا  وی سر متوفی قرار می( فقط سنگی ر2)تصویر 
( نیز به صورت 7کردند. تعیین جنسیت برای کودکان )تصویر  نوشتاری بر روی گور ایجاد نمی

( را به شکلی 1شد. در برخی از موارد گور کودکان و افراد نابالغ )تصویر  افراد بالغ انجام می
 دند که شباهت چندانی به گور بزرگساالن نداشت. کر فرد درست می متفاوت و منحصربه

 برآیند
شناسان برای شناخت  شناسان و انسان های جوامع گذشته و کنونی به باستان مطالعه گورستان

 -رساند. شناخت این ساختارهای اجتماعی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آنان یاری می
مراتب افراد در جامعه مورد مطالعه شود، و هم  تواند منجر به درک سلسله فرهنگی هم می

ی برای شناخت شیوه برخورد سایر اعضا با افراد تأثیرگذار ارائه کند. در همه های تواند آگاهی می
هایی که در آن وجود دارد، نگرش خاص و  جوامع بسته به نیازهای اعضای آن و نوع ارزش
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گیری  های متغیری که موجب شکل گیرد. ذهنیت ودفن شکل می متغیری به تدفین و عمل کفن
های کوچنده بختیاری به دلیل نوع  شود. در بین گروه گون میهای تدفین گونا ها و شیوه روش

های تدفین شکل گرفته است که  ثباتی در استقرار، نوع خاصی از سنت معیشت متحرک و بی
گذاری متوفی در  های تدفین، امانت ای با جوامع یکجانشین دارد. یکی از این سنت تفاوت عمده

ی و دفن آن در گورستان مقصد است. این سنت جای طور موقت و سپس جابه یک گورستان به 
در گذشته و هنگام کوچ در بین کوچندگان بختیاری تحت تأثیر عواملی همچون رده باالی 

سیاسی، وضعیت اقتصادی، وصیت، تأکید بر مالکیت زمین یا مرتع، نبود افراد کافی -اجتماعی
شد. سنت  و انسانی انجام می جایی متوفی، نبود وسایل نقلیه، و رخدادهای طبیعی برای جابه

و   های کوچنده بختیاری در میان کوچندگان لرستان، لک، کهگیلویه مذکور عالوه بر گروه
بویراحمد و کوچندگان تالش و قشقایی نیز وجود داشته است. در جوامعی که شکلی از 

دفین بود. البته های ت توان شاهد این نوع سنت اند، بیشتر می های تحرک را در خود پرورانده شیوه
جایی متوفی و سنت  این به آن معنا نیست که در همه جوامع متحرک، از یک شیوه برای جابه

ها و تابوهای گوناگونی که   گذاری استفاده شده است. در بین جوامع به دلیل وجود ارزش امانت
آن به گورستان  جایی متوفی و انتقال فردی به جابه های منحصربه در میان آنها وجود دارد، نگرش

کردند.  جایی متوفی استفاده می ها از دو روش برای جابه شکل گرفته است. در گذشته بختیاری
شد. روش  های کوتاه متداول بود، با برانکارد چوبی اجرا می روش نخست که بیشتر در مسافت

حشام( یا فقط دار )با ا گرفت، با گاری چرخ های طوالنی مورد استفاده قرار می دوم که در مسافت
سیاسی، موقعیت اقتصادی، -شد. متوفی بسته به رده اجتماعی با حیواناتی مانند قاطر انجام می

بخشی و سن از اهمیت متفاوتی در بین آنها برخوردار بود. برای کوچندگان  جنسیت، هویت
تری نسبت به جوامع یکجانشین دارند، متوفی  مذهبی کمرنگ–بختیاری که باورهای دینی

توانست نمادی از امر قدسی انگاشته شود. امر قدسی نه در معنای پرستش بلکه در مفهومی  می
شود. به همین  تکریمانه که سبب یکپارچگی و انسجام گروهی اعضای طایفه، تیره و تَش می

وسویی  گذاری متوفی در میان کوچندگان بختیاری بر خالف جوامع روستانشین سمت دلیل امانت
ندارد، بلکه حول محور تکریم افراد تأثیرگذار جامعه در گردش بود. این به آن مذهبی –اعتقادی

مذهبی –اعتقادی  گذاری متوفی در بین کوچندگان بختیاری عامل معنی نیست که در شیوه امانت
چندان نمودی ندارد، بلکه به این معنی است که روش تدفین مذکور برای تکریم و بزرگداشت 
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های اجتماعی و  شود که مرگ آنان موجب بازتولید ارزش و تیره انجام میبرخی از افراد طایفه 
شود. با این حال در میان جوامع روستانشین و شهرنشین بختیاری،  فرهنگی بازماندگان می

شود. باورها و رفتارهای  مذهبی انجام می–گذاری متوفی با محوریت باورهای اعتقادی امانت
یاری موجب پیدایش چنین نگرشی شده است. به اعتقاد آنها آیینی میان جوامع یکجانشین بخت
تواند سبب رحمت و آمرزش شخص  ها و امامان معصوم می دفن متوفی در مجاورت امامزاده

شده شود. افراد ثروتمند، متوفی خود را در مشهد، قم و کربال و عامه مردم که تهیدست  فوت
کردند. بر خالف کوچندگان، یکجانشینان  ن میبودند، متوفی خود را در مجاورت یک امامزاده دف

جایی آن بپردازند. به عبارت دیگر، الگویی  توانستند بعد از مرگ متوفی به جابه بختیاری می
کارگیری روش تدفین مورد نظر  یکپارچه میان آنها وجود نداشت و صرفاً عاملیت افراد سبب به

چندگان بختیاری با مالکیت بر مرتع، هویت گذاری در بین کو توان گفت که امانت بوده است. می
و یکپارچگی گروهی، ساختارهای اجتماعی و تا حدودی اعتقادی مرتبط و در میان جوامع 

اعتقادی بوده است. مشخص کردن جنسیت قبر در -های مذهبی یکجانشین حول محور ذهنیت
کوچندگان  گذاری شده در بین گذاری متوفی برای سهولت تشخیص فرد امانت سنت امانت

بختیاری از اهمیت بسیاری برخوردار بود. به طوری که نبود نظام نوشتاری در بین آنها موجب 
گذاری برای تعیین جنسیت قبر متوفی استفاده کنند. چنین  شده است تا از روش و شیوه نشانه

ی و هایی باعث شده است تا کوچندگان برای تعیین جنسیت قبور مردان بعد از دفن متوف سیاست
 پوشاندن آن با خاک، سنگی بر باالی سر قبر و برای زنان سنگی بر باال و پایین قبر قرار دهند. 

 سپاسگزاری
ها و کمک استادان و دوستانی که از سر لطف ما را در  شک پژوهش حاضر بدون راهنمایی بی

شد. صمیمانه از استادان محترم، پروفسور اریکار فریدل  انجام این مهم یاری کردند، میسر نمی
زاده عضو هیئت علمی دانشگاه  غربی و دکتر جواد حسین  استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان

کنم و از مشورت با ایشان بسیار آموختم. همچنین از استاد محترم، دکتر  ر میکاشان تشک
آرکادیوش سولتیشیاک عضو هیئت علمی دانشگاه ورشو به خاطر در اختیار گذاشتن مقاالتی 

کنم. در پایان از دوستان ارجمندم آقایان بهروز  برای تکمیل پژوهش حاضر تشکر و قدردانی می
زاده و خانم ماری بکان به خاطر مطالعه  سماعیل آقاجانی، مهدی شیخآقایی، پوریا حیدری، ا
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گزاری را دارم. در پایان، هر نوع کاستی  مقاله و بیان نکاتی برای اصالح آن کمال تشکر و سپاس
 انگاری بر عهده نگارندگان است. و سهل

 
 (1716)نگارنده،  (: ساختار گور زنان1تصویر )

 
 (1716)نگارنده،  ردان(: ساختار گور م2تصویر )

 
 (1716)نگارنده،  (: ساختار گور کودکان3تصویر )

 
 (1716)نگارنده،  (: ساختار گور کودکان4تصویر )
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