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  چند نکته و قدردانی

مسـائل  حـوزۀدر و دخالـت اجتمـاعی  لتأمـاین کتاب حاصل چندین سال کار و 

های روزمره و عملی آن و چه در  شناسی مرگ و فاجعه چه در جنبه مطالعات انسان

برای در کتاب  هایی بودها و دلنبشتهیاد ها، است. در کنار این نوشته نظری آن ۀزمین

هایمـان از دور یـا  که در زندگی مـرا همراهـی کردنـد و راه آمدهدوستان و عزیزانی 

سـویه یـا دوسـویه بـا یکـدیگر تالقـی کردنـد.  نزدیک، خواسته و ناخواسـته، یـک

 ،ها ایـن ُجسـتارها، یادداشـتسازی برای انتشار نهـایی  ، بازنگری و آماده آوری گرد

بســیار  صــورت بهو  دراز یها کــه درطــول مــدت نامه ســوگو ها  دلنوشــته ،گفتگوهــا

همکاری  جام آن بدون تشویق وکاری سخت بود که ان بودند،  شده منتشر راکندهپ

تشـکر از ایـن یـاران کـه همکاران و دانشجویانم ممکن نبـود.  ،بسیاری از دوستان

ویـژه بایـد از  دانم: بـه ای اساسی بـرای خـود مـی اند را وظیفه همیشه در کنارم بوده

گیری و سرانجام یافتن این کتـاب داشـت،  قربانی که نقشی اساسی در شکل هاجر

ام، زینـــب  ه همیشـــه از یـــاری و نظـــراتش برخـــوردار بـــودهجبـــار رحمـــانی کـــ

نهـایی  گیری شـکل خانی که کتاب را با دقت مطالعه کرد و نظراتش در علی لطف

رضوی کـه  زیادی داشت، سپاسگزاری کنم. کتاب را به پوران شریعت تأثیرکتاب 

همیشه برایم همچون مادری دلسـوز بـود و اگـر او نبـود شـاید هرگـز راه نوشـتن و 
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ام. در روزهـای آخـری کـه ایـن کتـاب  گـرفتم، تقـدیم کـرده پیش نمی تدریس را

ای شــد کــه چنــدین  و غــم فقــدانش انگیــزه شــد او را از دســت دادم تکمیــل می

را در این کتـاب بیـاورم  داشتماو  دربارۀای که پس از درگذشتش  سخنرانی و مقاله

کوچـک، امـا صـمیمی،  ۀتقدیم کنم: باشد که این هدیـ شو آن را به خاطره و یاد

  ین بزرگی که وی در زندگی و سرنوشت من داشت را ادا کند. بخش اندکی از دَ 

  

 ن.ف.

۱۳۹۸زمستان   

 

 



 

 پیشگفتار: مرگ و فراموشی

ــونی، از ــان کن ــرگ در جه ــنیدن از م ــرگ و ش ــتن از م ــی    گف ــدا حس ــان ابت هم

حسـی کـه کنـد؛  آمیز را در گوینده و شنونده ایجـاد می کننده و اضطراب ناراحت

کند: آنچـه نبایـد  خود را متبلور می» تابو«شناسان آشناست و در مفهوم  برای انسان

ـ بر زبان راند، آنچه نباید به
ُ
نش رسـاند. مدرنیتـه، مـرگ را از سـویش رفـت و بـه ک

گونه که شروع فرایندهای بزرگ شهرنشینی پـس  زندگی ما بیرون رانده است، همان

ها از شهر همراه بود. مدرنیتـه  ا بیرون راندن گورستانای نمادین ب گونه از رنسانس به

همـان چیـزی اسـت کـه    تـابویی رانـده و ایـن ۀمرگ را در زندگی ما به یک حـوز 

نگـاه  ؛تعدد دیگری نیز اتفـاق افتـاده اسـتهای اجتماعی م ها و گروه حوزه دربارۀ

ی، جنـون و های فیزیکی و ذهن هایی چون سالمندی، بیماری، ناتوانی کنیم به پدیده

متعـارف  جهـتکالم متفاوت بودن و متفاوت زیستن و حرکت در خالف  در یک

 .آن ۀشـد تعریف های ازپـیش ها و کلیشـه روزمرگی در معنای عام آن و با سـکانس

خود نسـبت بـه انسـان،  ۀمدرنیته در رویکرد سودجویانه و ابزارگرایانه و ابزار سازند

ز زنـدگی مـا بیـرون برانـد. بـا وصـف ایـن، ها را ا این پدیده ۀتالش کرده است هم

همواره شکل همگن و یکدست نداشته است و بنا بر مورد، فرهنگ،  ،بیرون راندن

؛ امـا ی داشته استتر تر یا نسبی های متفاوت، بیشتر یا کمتر، قطعی دوره و موقعیت
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ُ
ی نامرئی که از خـالل یمرزهاخصوص  بهنش و کنترل کالبدی، هدایت اندیشه و ک

 وجـود دارنـدکننـد،  ، ما را درون خود اسیر کرده و ناچار به تبعیت از خود میزبان

 در زمان تا ما با این پدیده
ً
ی/ ذهنی/ ّس ح ۀهای خاصی وارد رابط ها و مکان ها صرفا

 
ُ
های  خانـه ۀسـاالن روانـ شـوند، کهن ها می بیمارسـتان ۀنشی شویم: بیمـاران روانـک

شـوند یـا  ها؛ گروهی نیز به زنـدان فرسـتاده می تیمارستان روانۀسالمندان، دیوانگان 

جهـان  ،این مـواردهمۀ شوند و در  خواسته و ناخواسته از زندگی فیزیکی محروم می

کنـد  تعیـین می را »مالقـات مکاِن  زمان و«های ما  مدرن برای کالبد، ذهن و حس

ــه ــرش ب ــای دیگ ــه معن ــیه ک ــودات حاش ــی آن موج ــدن و فراموش ــز در آن ران ، ج

  رحم آن ندارند. بی که دیگر جایی در جهان روزمرگی و نظِم  ، کسانیستاه پرانتز

شناسـی  گونـه کـه در اسطوره همان .اسـت نفراموشی، معادلی برای ناپدیدشـد

(خـدای  ٢زمـین و دوزخ، یکـی از پسـران کرونـوساعمـاق ، خدای ١هادس یونانی

ا)، حـاکم هـ (خـدای دریا ٤دیـون ها) و پـوزه (خدای آسـمان ٣زمان) در کنار زئوس

داد و یونانیــان  مــی» ناپدیدشــده«حــال نــامش معنــی  جهــان مردگــان بــود و درعین

کردند: کالبـدی کـه  ، خطاب می»نام شده و بی ناپدید«گروهی از مردگان خود را 

(جنـازه)  ٥فونستوس ۀداده است، نمادی از ناپاکی همچون واژ  روح خود را ازدست

اضـطراب و وحشـت  ،ایجاد ترس بوده و هست که حضورش برخالف کالبد زنده

در حدفاصـل  ٦همان مـرزی اسـت کـه مـری داگـالس   کند. این می» آلودگی«از 

(جهـان خـودی و خـدایی) قائـل میان بـرون (جهـان دیگـری و شـیطانی) و بـرون 

سفری بـه مـرگ  ،شود تا دو سفر آغاز شوند جدا می جان از روح کالبد بی ؛شود می

  شود. جا آغاز می رگ و فراموشی نیز از همیندیالکتیک م ؛و سفری به فراموشی

 

1. Hades 

2. Chronos 

3. Zeus 
4. Poseidon 
5. Funestus  

6. Mary Douglass (1921-2007) شناس بریتانیایی انسان  
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شـدن و  ای های باستانی برخالف فرهنگ مدرن، مردگان را بـه حاشـیه فرهنگ

رد دانست خواهـد ُمـ انسان در آن بود که می کردند. انسانیِت  فراموشی محکوم نمی

زایـد  مرگ امری ناگزیر است که در بطن زندگی نهفته شـده و زنـدگی از آن می و

ــی ر کــههمــان طــو  ــد:  می در روم ــه«گفتن ــدگی در مــرگ نهفت ــن١»زن رو از  ، ازای

یکـی از مراحـل گـذار در تعبیـر  مثابۀ بهمرگ  ،ها ترین ایام و در اغلب تمدن قدیمی

آمـده اسـت.  می شمار بهاز این اصطالح، همچون تولد، بلوغ و ازدواج،  ٢وان جنپی

نمـاد زن، بـاروری و  ثابـۀم بهنزدیک میان زایش و مرگ در نمـادگرایی زمـین  ۀرابط

 نمایان است: مادر آنچـه را زائیـده اسـت بـار دیگـر طلـب می
ً
کنـد.  مادری کامال

همین نمادگرایی در ادیـان و باورهـای مختلـف بـه اشـکال گونـاگون دیگـری نیـز 

آسمان یا دریـا (کـه دو خـدای دیگـر  ،در بسیاری موارد همان طور کهاند،  درآمده

جایگزین مـادر (همچنـان کـه  ،اند و پدر شده زین زمینکرونوس بودند) جایگ ۀزاد 

 گـوییم: مـا از خـدا خود کرونوس حاصل ازدواج زمین و آسمان بود) و ما نیـز می

مـا ز بـاالییم و بـاال «یا در تعبیـری گویـا از موالنـا:  گردیم ایم و به خدا بازمی آمده

  ».رویم رویم / ما ز دریاییم و دریا می می

الکتیکی روشن با از میان رفتن و حتی نابودی کالبـد پـیش بازماندن روح در دی

دهی کنـیم یـا آن  ما خود این تخریب را در مناسک گذار سازمان آنکه رود، ولو می

در  .وحشیانه بیایند به انجام رسـانیم گاه در اشکالی که شاید به نظر غیرانسانی و را 

شـود،  مـده، شسـته میها، جنـازه همچـون نـوزادان تـازه بـه دنیـا آ بسیاری فرهنگ

گین و  ، نمـادی از پـاکی (کفـن) و آخرین، بنا بر فرهنگ،و در لباسی  تزیینعطرآ

  هایی چون زرتشـتی و تبتـی شود. در فرهنگ فاخر به خاک سپرده می جامگانیدر 

ان حتی بـه پوست سرخهایی از  کردند و گروه مردگان را خوراک جانوران می ،باستان

شناســـی  اختنـــد کـــه بـــه ایـــن پدیـــده در انسانپرد خـــوردن مردگـــان خـــود می

 

1  . vita in morte sumus 
2. Arnold van Gennep (1873-1957) شناس هلندی  انسان   



  ها و یادها مرگ/  ١٤

 
 

ایـن مـوارد درسـت بـرخالف آنچـه همـۀ گـوییم؛ امـا در  می ١»خواری مرده درون«

حرمتی و زیـر پـا گذاشـتن  ما نه با بی ،کنند استدالل نمایند جوامع مدرن تالش می

 ۀیـک مرحلـ مثابـۀ بهرفته، بلکـه بـا بـاور بـه مـرگ  احترام نسبت بـه عزیـز ازدسـت

ــم. شنا هستی ــدگی در مفهــوم کــالن کیهــانی آن ســروکار داری ــن ســانه از زن در ای

 » آلودگی«مناسک 
ِ

سـفری  روانۀو کالبد  شدهگذاشته  سر پشتجسد،  و فروپاشی

بتوانـد بـرعکس سـفری  حتا رو  شود می یونشان شدن و ناپدید نام به فراموشی یا بی

  دیگر را در قالب زایشی دوباره تجربه کند.

افتــد تــا  فرهنگــی اتفــاق می –دو معنــای بیولوژیــک و نمــادین زایــش از مــرگ، در 

همان دوزخ ابدی است، نشـود. ایـن زایـش از  که  روح، فراموشی جسم سبب فراموشی

 ؛سو زایشی بیولوژیک، بازتولیدی در نظام خویشاوندی و در روابط جسمانی اسـت یک

ت آتـی خـود بـه مادی یک روح اسـت کـه در حیـا ـمانده، تداوم ژنتیکی  فرزند برجای

. حضـور فیزیکـی خواهد رفـت ،رفته پایان با فراموشی موجود ازمیان جنگی روزمره و بی

ای کـه جهـان را در  فیزیکی و بنابراین طبیعی اسـت، تجربـه ۀدرگذشته، یک تجرب انساِن 

پـس از او، دیگـر جهـان پـیش از او  هایی متفاوت، دگرگون کرده اسـت، جهـاِن  مقیاس

ها مرده باشـد و نـام  ها و خاطره ترین معنای ممکن در یاد سانی به بدنیست، مگر آنکه، ان

داده باشـد؛ امـا زایـش دیگـری نیـز در   دست ی) خود را از»م نیکونا«(به تعبیر ادبی ما 

رفته در جهـان  نمادین است، تغییری کـه عزیـز ازدسـت - کار است و آن زایش فرهنگی

بر جای گذاشته است: بدین ترتیب هر بـار یـادی ها  ها و باور ها، نشانه ها و ذهنیت اندیشه

شـده، تصـویر یـا اثـری هنـری  شود، هر بار کتابی که نقش قلـم او در آن حک از او می

یـرد، گ شناختی و در مسیر نگـاهی انسـانی قـرار می - که خلق کرده در چارچوبی حسی

ا تغییـر رفتگانی اسـت کـه جهـان ر  ازدسـت ِن ابـدیت از آ ؛گیـرد زایشی دوباره انجام می

  اند. اند و یادگاری از خود برجای گذاشته داده

تــوان انکــار کــرد کــه تعبیــر مــرگ بــا  گیــری هرچنــد نمی رو و در نتیجــه ازایــن

هایی  مفاهیمی چون خـواب، تـاریکی و سـیاهی، جنـون و تسـخیر کـابوس، ریشـه
 

1. Endocannibalism 



   ١٥/  پیشگفتار: مرگ و فراموشی

 

هـا دارد، امـا بـرخالف مدرنیتـه کـه فراموشـی و  فرهنگهمـۀ عمیق و تاریخی در 

ابـزار اصـلی مقابلـه بـا ایـن  مثابـۀ بهرانـدن و اخـراج از زنـدگی روزمـره را  یهحاشـ به

ای  دروازه مثابـۀ بههای انسانی با دیدن مرگ  فرهنگ ،نهد سرنوشت ناگزیر پیش می

سـوی  ای به های ابراهیمـی)، دروازه سوی استعال و دستیابی به خداوند (در سـنت به

ای بـرای  فـانی و مـانوی) و دروازههای عر  آزادی روح از قفس جان (همچون سنت

 های پـیش کلمبـی) پایان (همچون سـنت ای بی چرخه ۀبازگشتی ابدی و آغاز دوبار 

 ۀمـرگ و اندیشـ ۀبودگی و نیسـتی از اندیشـ غیبت، هیچ مثابۀ بهفراموشی را  ،امریکا

 رود در بـودنش، در حضـورش و تبلـور و نبود آنکـه را مـی  رانده زندگی خود بیرون

 بخ زندگی
ِ

  ند.نآفری میها و خاطراتش باز یاد ش

کالبـدی کـه  همه، درد و اندوه و افسوس اینجاست، زخم ندیدن و نبـودِن  بااین

حسـی زنـده و  ۀامـا از یـاد نبـریم کـه درد، خـود نشـان؛ کـردیم تا دیروز حسش می

  مرگی مطلق. ۀدردی مطلق، نشان زندگی آفرین است و بی

  





 

  بخش اول

 از اندیشه تا واقعیت :مرگ





 

  اندیشیدن به مرگ

     ا آرنت: فیلسوف مرگ، رنج و خشونت انساننها
را شاید بتوان از معدود فیلسوفانی دانست که محور اساسی کـل آثـارش  ١هانا آرنت

رحمـی و  داده و معنا بخشیده است: خشـونت، بی  را به گرد زندگی خویش سامان

دوران پـرتالطم فـرورفتن  های توتالیتر. آرنت که در رژیماستعمار و رنج انسانی در 

دردنـاک فروپاشـی اخالقـی و  ۀتدریجی آلمان درون فاشیسم بـه دنیـا آمـد، تجربـ

یک یهودی و یـک روشـنفکر  مثابۀ بهآلمان قرن نوزدهم را  ۀفرهیخت ۀعقالنی جامع

کـرد و ناچـار بـود درد تبعیـد، نخسـت در فرانسـه و  ای مضـاعف درک می گونه به

را نیــز بــر آن انــدوه  ٣و یاســپرس ٢هایــدگر ســاتیدش و دوری از ا امریکــاســپس در 

) کـه ۱۹۵۱( ٤مبـانی توتالیتاریسـمبیفزاید. کتاب ارزشمند و بنیادین آرنت با عنـوان 

 ٥ انقـالب دربـارۀهای متعدد دیگر و ازجمله بـا کتـاب  ازآن با کتاب چند سال پس

 

1. Hannah Arendt (1906-1975)  فیلسوف آلمانی 
2. Martin Heidegger (1889-1976) فیلسوف آلمانی  
3  . Karl Theodor Jaspers (1883-1959)  فیلسوف آلمانی 
4  . The Origins of Totalitarianism 
5. On Revolution 
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د اساسـی آن عـ) تکمیل شد، برای او فرصتی بود تـا توتالیتاریسـم را در دو بُ ۱۹۶۳(

نـوع  بـا ،یعنی فاشیسم هیتلری و کمونیسم اسـتالینی همچـون دو روی یـک سـکه

  جدیدی از تفسیر سیاسی بر قانون طبیعی به تحلیل کشد.

کید می» قانون تاریخی«بر یک  ،در هر دو تفسیر ا شد که دو گروه انسـانی ر  تأ

ــا یکــدیگر قرارمــی ــل ب ــدان و حاکمــان اوج ؛داد در تقاب ــده از  گــروه پیروزمن گیرن

خوردگان و محکومان رو به سقوط از سوی دیگـر.  سو، در برابر گروه شکست یک

نـژاد ژرمـن در برابـر نژادهـای پسـت و   هـا در هیتلریسـم،  هرچند تعریف این گروه

کـارگر در برابـر طبقـات اسـتثمارگر و  ۀخصوص یهودیان و در استالینیسـم، طبقـ به

هـر دو نـوع از توتالیتاریسـم آن بـود کـه بـورژوا بـود، امـا منطـق  ۀخصوص طبقـ به

ای  رحمی جز ابزارهـایی (درنهایـت خنثـی) بـرای دسـتیابی بـه آینـده خشونت و بی

 » شـکوفا و درخشـان«و » اخالقی«
ً
 پـذیر توجیـهنیسـتند و بـه همـین دلیـل کـامال

 
ً
از کسانی که دسـت بـه چنـین  یک هیچهستند. بازهم به همین دلیل بود که تقریبا

کردند و در دادگـاه  سرزنش نمی از نظر اخالقیزدند خود را  ای می نهاعمال وحشیا

کید داشتند.» مأمور«نورنبرگ تنها بر    بودن خود تأ

داد که تقارن میان این دو نـوع رویکـرد کامـل  نشان می مبانی توتالیتاریسمآرنت در 

و  ، از رهبران اصلی انقـالب١تروتسکی ؛»انقالب پیگیر«تی در مفهومی چون است. ح

ها بدل به یکی از دشمنان استالین شـد) امـا در  ارتش سرخ (هرچند بعد ۀنخستین فرماند

ای از  کرد که انقالب اکتبـر تنهـا سـرآغازی بـر زنجیـره ابتدای انقالب روسیه مطرح می

ها خواهد بود که سراسر جهان را فراگرفته و تمامی مردمان و فقـرای جهـان را از  انقالب

رها خواهـد کـرد. در تقـارن بـا ایـن مفهـوم، هیتلریسـم نیـز از نـوعی    بندهای بورژوازی

 تـداوم داشـته باشـد و  دم می» وقفه ناپذیر و بی گزینش نژادی خستگی«
ً
زد که باید دائما

بایـد تأکیـد « ،و ناب بودن کامل برسـاند. درنتیجـهازپیش به خلوص  نژاد ژرمن را بیش

دادنـد، درواقـع جـز  ت و آرامـش جامعـه میهایی که هیتلر و استالین برای ثبا کرد وعده

  )۱۹۷۲: ۱۲۰(آرنت، » ثبات و پرتالطم نبود. نقابی بر موقعیتی پیوسته بی
 

1. Leon Trotsky (1879-1940) 


