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 چكيده:

و شخص متوفي ارزش و منزلت در طول تاريخ و در میان مردم جهان، مرگ عزيزان، موضوعي عظیم و قابل تامل است 

 خاصي دارد و برای بزرگداشت میت و تسالی دل بازماندگان، آداب و سنت های خاصي برپا وجود داشت. 

دين مبین اسالم كه در همه لحظات مهم، مناسب ترين اعمال را در قالب مستحب و واجب، معرفي مي كند، برای 

وصیه هايي را بیان داشته است كه در اين نوشتار، روش سوگواری رهسپار شدن مسلمان در اين سفر بي بازگشت نیز ت

و مراسم پس از تدفین در سیره معصومان )ع( بیان مي گردد و ريشه آداب ترحیم امروزی، بررسي مي شود تا طريق 

 رساند، انجام داده شود.صحیح را در اين مسیر، آشكار كنیم و در مراسم پس از تدفین، آنچه به  میت نفع مي

از گذشتگان است كه در اين نوشتار،  آداب امروزی ما تلفیقي از توصیه های اسالمي و مراسم به ارث گذاشته شده

احاديث موجود درباره مراسم پس از تدفین جمع آوری شده تا آداب ترحیم پیراسته شده از رسوم و آيین اقوام ايراني 

 معرفي گردد.

ی، بايدها و نبايدهای آن و مسائل سفارش يا بازداشته شده توسط اهل برای دستیابي به روش صحیح مراسم عزادار

احاديث حول موضوع ترحیم جمع آوری شده است و آداب عرف جامعه در اين  شیعه، بیت )ع(، اغلب از منابع حديثي

ا كمک باره هم آورده شده تا فاصله اين دو بررسي گردد و شبهات موجود در مراسم بزرگداشت میت معرفي شود و ب

 احاديث، آداب عرفي ترحیم كه برخي از آنها خرافه است آشكار گردد.

با دسته بندی احاديث اين باب و مقايسه كردن با آداب ترحیم امروزی، تفاوت ها و فاصله ها نمايان مي گردد و بر 

 اساس آداب صحیح رسیده از معصوم، روش ترحیم صحیح معرفي مي شود.


