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هاي اجتماعي در باب مرگ با توجه به وضعيت  مروري انتقادي بر انديشه

  1خاص ايران
  

  3، رضا تسليمي طهراني 2ريزيزهره بيات
  )09/04/96، تاريخ پذيرش 15/04/95(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

است.  شناسي ايران تبديل شده اخير به موضوعي برجسته در جامعه هاي مرگ در سال
هاي خياباني، آلودگي هوا و  عواملي مانند پيري جمعيت، تصادف، احتمال زلزله، اعدام

است. با توجه به  غيره مرگ و فرايندهاي منتهي به آن را در كانون توجه عموم قرار داده
ارد: هدف نخست، مروري انتقادي بر هاي ذكرشده، مقالة حاضر دو هدف د واقعيت

شناسي مرگ است؛ مخصوصاً در انطباق با اوضاع ايران و براي  نظريات موجود در جامعه
زمينه و هدف دوم، ارائة  آشنايي دانشجويان و پژوهشگران با مباحث نظري رايج در اين

اينجا،  نظرية تركيبي جديدي است كه شايد براي مطالعة مرگ در ايران مفيد باشد. در
شناسي مرگ غالب است، هدف  ، كه در جامعه»انكار مرگ«ويژه نظرية معروف  به

هاي  ت ها و قو گيرد تا داليل محبوبيت آن مشخص شود، ضعفبررسي انتقادي قرار مي
  آن نشان داده شود و جانشيني براي آن معرفي شود. 

 در مرگ درباب هنظري ترين غالب مرگ انكار نظرية ميالدي 1990 تا 1950 دهة از
 در كه 4بكر ارنست، نظرية گفت توان مي ميان، اين در. بود شناسي روان و شناسي جامعه

________________________________________________________ 
   شود، به زبان انگليسي نوشته شده و توسط آقاي تسليمي طهراني به  اين مقاله كه براي اولين بار منتشر مي

 زبان فارسي ترجمه شده است.

  bayatrizi@gmail.com (نويسنده مسئول)دانشيار دانشگاه آلبرتا، كانادا. 2 
  Reza.taslimi@ut.ac.ir دانشگاه تهران جامعه شناسيدكتري  .3 

4 Ernest Becker 
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 40 از بيش گذشت با .مشهورتر است همه از رسيد، چاپ به )1973( مرگ انكار كتاب
 درازمدت تسلط موجب عواملي چه بپرسيم تا است آن جاي كتاب، اين انتشار از سال

 محاسني چه پيشنهادشده جايگزين نظريات و اند شده مرگ انكار به مربوط نظريات
 نظريات درازمدت تسلط براي تبيين دو اجتماعي، نظريات بر تمركز با مقاله، اين دارند؟
اي  انكار، خود، بهانه فرضية 1فوكو، تعبير به گفت، توان مي) 1: دهد مي ارائه مرگ انكار

مرگ، هرچند ناقص است، بر  انكار ةنظري گفت شود مي يا) 2 است براي گفتمان
سؤال اين  .است حقيقتي انكارناپذير مبتني است كه باعث ماندگاري و تسلط آن شده

حال،  توان آن را حفظ كرد، و درعين حقيقت چيست و چگونه مي است كه اين
 ارائه اي تركيبي نظريه گيري، نتيجه بخش در. جايگزيني براي نظرية انكار پيدا كرد

 منظور و هم به كند، مي توجه مرگ انكار نظرية هاي شايستگي به كه هم داد خواهم
  رفت. خواهد فراتر آن از منعطف، و جديد مفهومي ساخت
 نظريات مرگ، شدن پزشكي مرگ، انزواي مرگ، تابوي مرگ، انكار: كليدي واژگان

  مرگ. به مربوط اجتماعي
  

  نگاهي به حضور مرگ در جامعة ايران
 برخي در پررنگ حضوري ازسويي، نماست: متناقض و دوگانه ايران جامعة در مرگ حضور
 زندگي هاي جنبه ديگر از ناپديدشدن درحال هم ازسويي ديگر دارد، اجتماعي زندگي هاي جنبه

 ايران در اي ويژه حيات از عيني اجتماعي، واقعيت منزلة به مرگ، ازطرفي،. است عمومي
 در. دارند اي برجسته عمومي حضور فضاهاي در آن پذير مشاهده نمادهاي و است برخوردار

 هنوز جنگ و انقالب شهداي ديواري هاي نقاشي و تصاوير تهران، شهر هاي خيابان و كوچه
 به ورزشي مراكز و عمومي هاي پارك ها، مدرسه ها، كوچه ها، خيابان از بسياري تعداد و اند نمايان

 ها، فيلم چون مختلفي فرهنگي محصوالت براين، افزون. اند شده گذاري نام شهيدان اين نام
 هاي سخنراني شوند، مي توليد شهادت مفهوم و شهدا دربارة ها، رمان و تلويزيوني هاي مجموعه

 از فراواني هاي جمله و شوند مي ايراد اسالمي ديدگاه از مرگ و زندگي مختلفي با موضوع
 كه از اند، شده نصب مختلف عمومي اماكن در مرگ و شهادت فلسفة دربارة مذهبي رهبران
 جنگ، پايان از پس سال سي امروزه،. هستند تهران در مرگ عيني هاي نمادها و شاخص ديگر
 در شهيدان اين اجساد. هستيم رزمندگان و سربازان تشييع پيكرهاي و كشف شاهد هم هنوز

________________________________________________________ 
1 Foucault 
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 اجساد كشف 1اخيراً ازجمله،. شوند مي سپرده خاك به عمومي اماكن در تشييع و گاه ها خيابان
 احساسات از طوفاني بودند شده گور به زنده آنها از بسياري ظاهراً كه جنگ دوران شهيد 175

  برانگيخت. اجتماعي هاي رسانه و مردم عموم درميان
 را هايي نوشته پارچه و ترحيم هاي اعالميه توان مي مرگ عيني هاي نمادها و شاخص از ديگر

 يكي حجله. خورند مي چشم به برق چراغ تيرهاي و ها شيشة مغازه ها، خانه ديوار روي كه برد نام
 تصاوير اخيراً براين، افزون. گيرد مي قرار متوفي جوان مرد خانة دربرابر كه نمادهاست اين از ديگر
 چشم به تهران شهر نشين متمول مناطق برخي در درگذشته تازه جوان پسران رنگي و بزرگ
 آويخته دار به عام مأل در عنف به متجاوز و بدنام مجرمان از تعدادي بار، يك هرچندوقت. خورد مي
 در جوان مردان خصوص به و مردم از نفر صدها موجود، هاي گزارش براساس. شوند مي

 آنها از بسياري. كنند تماشا نزديك از را اعدام مراسم تا شوند مي جمع صبح اولية هاي ساعت
. را تماشا كنند مراسم تري نزديك جايگاه از تا كنند مي صبح شده تعيين محل در را شب
 از شروع مراسم با بعد و گذرانند وقت مي تخمه و با صحبت و خوردن چيپس افراد اين

 خبرگزاري( كنند مي برداري فيلم مجرم آويزشدن حلق مراحل از خود همراه تلفن هاي گوشي
  .)1391مهر، 
. در زندگي روزمرة مردم ايران دارد مرگ، خود مرگ نيز حضور پررنگيجز نمادهاي  به

 شوند، مي تكرار مختلف هاي رسانه در بارها و بارها كه مستند، و علمي هاي گزارش براساس
 با آنها ساكنان و اند گرفته قرار زلزله كمربند روي ايران روستاهاي و شهرها از درصد 70 حدود
 اصلي علل از يكي زمستان، فصل در خصوص به هوا، آلودگي. مواجهند زلزله وقوع خطر
 سال زمستان نخست روز سي در است. تنها اصفهان و تهران چون بزرگي شهرهاي در ومير مرگ

 اند كرده فوت هوا آلودگي به مربوط قلبي ايست اثر بر تهراني شهروندان از نفر 5051 ،1391
. اي است ازحيث تلفات جاده جهان كشور سومين ايران اين، دركنار). 2012 وله، دويچه(

 اثر بر ايراني 27000 هرساله ايران، پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت گزارش براساس
. است اتومبيل 1000 هر در 120 ايران در ميزان تصادفات و شوند مي در جاده كشته تصادف

). 1393ايرنا، (است  اتومبيل 1000 هر در تصادف 12 فقط ژاپن و فرانسه در ميزان اين
 هرچندوقت كه كرد توجه ايران هواپيماي خطوط هوايي زياد سوانح تعداد به بايد براين، افزون
 انقالب، از پس هاي سال در موجود، آمار براساس. كند مي پيدا ها رسانه در وسيعي انتشار بار يك

________________________________________________________ 
 1394خرداد ماه  1.
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 پدياي ويكي(است  شده منجر مسافر 1500 مرگ به كه افتاده اتفاق هوايي سانحة 20 از بيش
  .)1395 فارسي،

 عمومي فضاي از آرامي به مرگ پذير، پررنگ و مشاهده هاي نشانه اين از فارغ و ديگر ازطرفي
 مراسم است و ناپديدشدن يا كوتاه درحال مردگان تشييع مراسم. رود مي بيرون جامعة ايران

 زندگي اميدبه پزشكي، فنون و دانش شيوع دليل به تر، مهم ازهمه. است شده مختصرتر ترحيم
 زندگي اميدبه گذشته، سال 45 در. است افتاده تأخير به مرگ وقوع درنتيجه و يافته افزايش
 ملل سازمان شناسي جمعيت بخش گزارش براساس كه نحوي به يافته؛ افزايش سال 22 ايرانيان
 كه درحالي است، رسيده سال 72 به ايرانيان زندگي اميدبه ميانگين ،2012 سال در متحد

 خالص سال، ميزان در همين. است بوده سال 69 جهان سراسر در زندگي اميدبه ميانگين
 8 جهان در ومير مرگ خالص ميزان كه درحالي بوده، نفر 1000 هر در نفر 5 ايران در ومير مرگ

 بسياري. رسند مي پيري به مردم از بيشتري شمار زندگي، اميدبه افزايش با. است بوده 1000 در
 . با سپارند مي جان) خود اقوام درميان و خانه جاي به( آسايشگاه يا بيمارستان در افراد اين از

 در زنان روزافزون جذب به توجه با و اي هسته خانوادة رواج و ها خانواده شدن كوچك به توجه
 اند، شده تبديل رشد روبه وكاري كسب به سالمندان هاي خانه و ها آسايشگاه امروزه، كار، بازار

 اطالعات براساس. است ناچيز سالمندان كل جمعيت با درمقايسه هنوز مراكز اين تعداد اگرچه
 در و سالمندان غيرانتفاعي خانة 50 حدود در ،2015 سال در تهران، استان بهزيستي سازمان
دارد. وجود تهران در غيرانتفاعي مراقبتي مركز 20 حدود                                       

 موقعيت دهندة نشان جهان مختلف جوامع و ايران موجود در مختلف شواهد درمجموع،
است  حاضر اجتماعي زندگي در شود، مي انكار هم و پذيرفته هم مرگ. است مرگ نماي متناقض

  ).29: 2017ريزي و تسليمي طهراني،  رود (بيات مي كنار آن از اي فزاينده نحو به حال، درعين و
 خواهم شناسي روان در و بكر اثر در مرگ انكار نظرية مرور به مختصر طور به ابتدا، ادامه، در

 سعي ازآن، پس. كرد خواهم تمركز زمينه اين در موجود اجتماعي نظريات بر سپس، و پرداخت
 انكار نظرية آن، مخالف تجربي شواهد و نظري مسائل وجود با چرا تبيين كنم كه كرد خواهم

 در موجود شناختي جامعه جايگزين و مخالف نظريات براين، افزون. دارد محبوبيت همچنان
 انكار نظرية جذبة از فرار به موفق البته كه نظرياتي گرفت، خواهند قرار بحث هدف زمينه اين

 انكار نظرية معايب و مزايا به كه كرد خواهم پيشنهاد نظري تركيبي درنهايت،. اند نشده مرگ
 متناقض اغلب و تغيير درحال خصوصيات پذيري، انعطاف نحو كند، به مي تالش و توجه مرگ
  دهد. توضيح را انساني جوامع در مرگ
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  بعد سال چهل: مرگ انكار بكر، ارنست
 گام پيش اثر سال، اين در. است مرگ دربارة پردازي نظريه تاريخ در عطفي نقطة 1973 سال

خود را از فرويد گرفته است:  محوري بكر فرض. رسيد چاپ به ،مرگ انكار عنوان با بكر، ارنست
 احساس خود شيميايي- فيزيكي انسان در نهاد و نيست آشنا زمان يا مرگ با ناخودآگاه«

 نظريه، اين ). براساس79]: 1915[ 1985 فرويد، ر.ك: ؛ نيز2: 1973 بكر،( »كند مي ناميرايي
نفس  دنبال اعتمادبه  كنيم، فقط به خودمان فكر ميكند:  ما را خودشيفته مي ميرايي انكار
 اجتماعي نمادين نظام ازطريق را خواسته اين درنهايت، خواهيم قهرمان شويم. گرديم و مي مي
 ها فرهنگ تنوع ديدگاه، اين از. رسيم به ناميرايي مي از خودشيفتگي آن در كه آوريم مي دست به

 گرفته »ابتدايي و ديني جادويي،«هاي  فرهنگ از نيست، »قهرماني هاي نظام« تنوع جز چيزي
 احساس ها انسان به ها نظام اين تمام). 5- 4: 1973 بكر،( »متمدن و علمي سكوالر،« تا

 بر« خودش هاي ساخته دست ازطريق تا كنند مي اميدوار را او و اعطا را جهان در بودن مخصوص
 به كند، مي پيدا نام شود، مي متولد نيستي از انسان«). 5: 1973 بكر،( »آيد غالب زوال و مرگ
 جانكاهي دروني اشتياق شود، مي برخوردار دروني عميق احساسات از شود، مي آگاه خود نفس

كي، (» است مرگ به محكوم آخر، دست همة اينها، با و كند مي پيدا خود ابراز و زندگي به
1997 :XIIIو سركوب. كند مي ايجاد ها انسان در خاصي وجودي وحشت موضوع اين از ). آگاهي 
 مرگ از وحشت كه نبود مطمئن) 24: 1973( بكر. است وحشت اين طبيعي نتيجة مرگ انكار

  دانست. مي تر محتمل را بودن ذاتي اما ذاتي، يا است اكتسابي
 قرار توجه در كانون متفاوت اي گونه به مرگ انكار نظرية شناسي، جامعه اردوگاه در
 شناسي جامعه در متمايزي تبارشناسي از مرگ انكار مفهوم گفت بايد ابتدا، در. است گرفته

پيش از ) 1981 ؛1974( 2آريه فيليپ و) 1965 ؛1955( 1گُرر جافري درواقع،ار است. برخورد
 اند، كرده استناد نظرية بكر شناسان به جامعه اگرچه همچنين، نظريه را ارائه كرده بودند. بكر اين
 مرگ انكار به بشر تمايل محصول كل به فرهنگ اينكه بر را، مبني او محوري انگارة آنها بيشتر
 از هاي خاصي حوزه به را خود هاي تحليل شناسان جامعه اكثر آن، جاي به. اند نگرفته جدي است،

 به مستقيم نحو به كه اند كرده مانند بهداشت و درمان، يا مراسم سوگواري، محدود فرهنگ،
 را مرگ انكار محور روان علوم در پيروانش و بكر كه درحالي ترازهمه، مهم. اند مربوط مرگ

________________________________________________________ 
1 Geoffrey Gore 
2 Philippe Ariès 
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شناختي ازنظر زمان و مكان محدود و  هاي جامعه تحليل دانند، مي فراتاريخ و فرامكان اي پديده
 به نگرش در گرفته صورت تغييرات بر تمركز شناسي، جامعه آثار مشترك ويژگي. اند مشخص

 متعدد مراحل اين از يكي فقط غالب مشخصة مرگ انكار و است تاريخي مختلف لمراح در مرگ
  .است شده گرفته درنظر

 استفاده »مرگ انكار« اصطالح از هميشه شناسان جامعه كه كرد توجه بايد همچنين،
 القا شناسي جامعه در را معني همين تقريباً كه دارند  وجود متعددي مفاهيم ولي كنند، نمي
درقالب پنج نوع  را خود مرگ انكار نظرية كه معتقدند) 122: 2004(رودن  و زيمرمن  .كنند مي

) 2 مرگ دربارة وگو گفت تابوبودن«) 1 مطالعه دربارة: دهد مي نشان شناسي جامعه مطالعه در
 سوگواري تشريفات و مراسم كاهش) 4 جامعه از محتضر فرد جداسازي) 3 مرگ سازي پزشكي

                                                        ».اي كه نشان از انكار مرگ دارد گونه به ينتدف انجام مراسم) 5
 غربي جوامع در مرگ با مردم رابطة كه انگاره اين اجتماعي، تفكر و شناسي جامعه در
 علم كه بود معتقد او. گردد ]) برمي1919[ 2004وبر ( ماكس به كم، است، دست تغيير درحال

 به معنابخشي هاي غربي است، ضعفي اساسي دارد و آن جامعه بر مسلط عقالني، كه نيروي
 از شود؟ مي منتهي مرگ انكار به لزوماً ناتواني اين آيا كه اينجاست اصلي پرسش اما،. است مرگ
: اند داده مثبت پاسخ پرسش اين به متداخل، مواردي در و مرتبط سنت دو بعد، به 1950 دهة

 آريه فيليپ و الياس نوربرت گرر، جافري چون افرادي آثار در كه ـ نظري، تاريخي سنت نخست،
 1فيفل هرمان چون افرادي آثار در كه نگارانه، تجربي ـ مردم سنت ديگري، و است متجلي

 نتيجة و يافته تجلي) 1969(3 راس- كوبلر اليزابت و) 1963( 2ميتفرد جسيكا ،)1959(
 و ها بيمارستان در مرگ تجاري و پزشكي مديريت دربارة ميداني تحقيقات و مشاهدات
  .است سوگواري و تدفين خدمات هاي ارائة مؤسسه

 كه باشد اجتماعي متفكر نخستين شايد بريتانيايي، اجتماعي شناس انسان گرر، جافري
بار در  نخستين كه گرر، نظرية اساس. است كرده بحث مرگ اجتماعي سركوب دربارة صراحتاً

 دوباره انتشار )1965( سوگواري و ماتم مرگ، در سپس، و شد مطرح) 1995(مرگ  پورنوگرافي
 طور همان بيستم، قرن بريتانياي در گرر، ازنظر. است شده تبديل تابو به مرگ كه است آن يافت،

 مرگ شد: مي برخورد سكس با ويكتوريا عصر و نوزدهم قرن در كه شود مي برخورد مرگ با
________________________________________________________ 

1 Herman Feifel 
2 Jessica Mitford 
3 Elizabeth Kübler-Ross 
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: 1965 گرر،( شود سخن گفت نمي آن طبيعي سير دربارة كه شود مي تلقي انزجارآميز چيزي
 تأييد را مرگ درباب جديد ديدگاه اين وجود كه شواهدي از يكي او، ديدگاه از). 172- 171
  است. زشت واقعيتي مثابة به كودكان از خصوص به و ديگران از مرگ كردن پنهان كند، مي

 1شود، نظريات او در آثار تأثيرگذار فيليپ آريه، ندرت خوانده مي امروزه بهكه اثر گرر  درحالي
عقيده است كه سكوت و رازآلودگي مرگ را  دان اجتماعي فرانسوي، نمود دارد. آريه بر اين تاريخ

هاي غربي درباب  ديدگاهاش،  شود. آريه در آثار اصلي ازپيش تابو تلقي مي دربرگرفته و مرگ بيش
مرحلة  )، معتقد است كه مرگ در جوامع غربي از پنج1981( هنگام مرگ ماو  )1974(مرگ 

حاضر،  حال شده، مرگ خود شخص، مرگ دوردست و درعين است: مرگ رام تاريخي عبور كرده
نظريه، انكار مرگ از مرحلة سوم شروع به  مرگ ديگران، و مرگ ممنوعه يا نامرئي. براساس اين

قيمت هدف انتقاد  فدهم، برگزاري مراسم تدفين تجمالتي و گرانكند. با آغاز قرن ه ظهور مي
ها قرار گرفت و اصالحات بهداشتي موجب شد تا تدفين مردگان ديگر در  ها و پروتستان كاتوليك

رفت. از ديدگاه  شدن پيش سوي نامرئي تدريج به زمان، مرگ به كليسا انجام نشود. درنتيجه، از اين
آور و ماية شرمساري علم و روشنگري است.  و وحشي، ممنوع و شرمآريه، مرگ اكنون، ناآرام 

گرفتن از مرگ در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد و امروزه به نگرش مسلط درباب مرگ  فاصله
  است. مرگ مدرن فردي و خصوصي است. تبديل شده

شناسي است كه معتقد است  هاي برجستة جامعه يكي ديگر از شخصيت 2نوربرت الياس
هاي الياس دربارة مرگ بخشي از  است. ديدگاه آور شده انگيز و شرم مرگ در دوران مدرن نفرت

دهد كه چگونه  طور مستند نشان مي دامنة او دربارة فرايند تمدني است كه در آن به طرح پهن
كه در قرون وسطا وجود داشت، از ميان رفته  احساسات، چنان نشدة اميال و ظهور طبيعي و رام
كه آريه قرون  ). درحالي2000است (الياس،  هاي دروني جاي آن را گرفته و نظامي از كنترل

آميز،  داند، از ديدگاه الياس، مرگ در قرون وسطا خشونت شده مي وسطا را عصر مرگ رام
زدايي از جامعه و پيشرفت علم، مرگ ديگر  ليل خشونتد است. به ناپذير بوده بيني ظالمانه و پيش

شود (الياس،  ها و اجتماعات و پيشامدي هرروزه درنظر گرفته نمي امري عادي در زندگي خانواده
آورد كه ما از بيان  ). امروزه، مرگ و حتي فكر مرگ اضطراب و تشويشي همراه مي4- 3: 1985

  ).23م سركوبش كنيم (همان، تواني آن و مقابله با آن عاجزيم و تنها مي

________________________________________________________ 
1 Philippe Ariès 
2 Norbert Elias 
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پردازي دربارة انكار مرگ در سنت  سازي مرگ از مضامين اصلي يا ضمني نظريه پزشكي
اند  هاي حقوقي علم پزشكي را مطالعه كرده كه فرهنگ و جنبه است. كساني شناسي بوده جامعه

شود  ينفسه تلقي م گويند كه در عالم پزشكي حفظ زندگي به هر قيمت ممكن ارزشي في مي
  ).1978؛ وندربرگ، 1975؛ ايليچ، 1998؛ 1992(باومن، 

) و آنتوني 1998؛ نيز ر.ك: 28، 15: 1992(1طور خالصه، بايد به زيگموند باومن درپايان، به
شناسي و  اند رويكرد تاريخي و اجتماعي جامعه ) اشاره كرد كه هردو كوشيده1990گيدنز (

هاي مختلف  كنند. از ديدگاه باومن، فرهنگ شناختي را تلفيق شمول روان رويكرد جهان
هاي  كنند كه كاركرد آنها انكار يا مقابله با اضطراب متفاوتي ايجاد مي "هاي زندگي استراتژي"

شود كه هويت  ناشي از مرگ است. ازنظر گيدنز، نياز انسان به امنيت وجودي زماني برآورده مي
تر در ارتباط قرار گيرد (گيدنز،  دامنه هاي اجتماعي پهن شخصي فرد حفظ شود و با هويت

كار دشوار است؛ زيرا خود و هويت فردي  ). اما در دوران مدرنيتة متأخر، انجام اين80: 1990
كه تحت  2سازي است. ملور و شيلينگ، ماند و دائم درمعرض بازانديشي و دوباره دست نمي يك

است؛  آور شده سابقه دردناك و رنج ي بينحو نظريه قرار دارند، معتقدند مرگ مدرن به  تأثير اين
درستي (و حتي نفسِ  شود و تن اي با بدن يكي مي نحو فزاينده به "خود"دوران،  زيرا در اين

). 413: 1993شود (ملور و شيلينگ،  بودن) با داشتن بدني سالم و سرحال يكي دانسته مي زنده
اي را در فرهنگي كه رو  هيچ آينده«مرگ گراست، اما  براين، مدرنيته، برخالف سنت، آينده افزون

). ملور و شيلينگ، با استناد به الياس و 419(همان، » كند سوي آينده دارد مشخص نمي به
ديگران، معتقدند كه درنتيجة اين فرايندها، مرگ منزوي شده و شكل جسماني آن در 

  است. ها پنهان شده خانه شوي ها و مرده بيمارستان
بايد از آنها نام برد ميشل فوكو و ژان بودريار هستند. بودريار در كتاب  دو متفكر ديگري كه

) معتقد است كه سرنوشت مرگ در جوامع مدرن به جريان 130: 1993( تبادل نمادين و مرگ
داري با نظام تبادل  شدن نظام تبادل نمادين پيشاسرمايه است: جايگزين تري گره خورده بزرگ
داري، مردگان در فرايند تبادل نمادين گروه  ي. در جوامع پيشاسرمايهدار ارز كاال در سرمايه هم

تبادل بين مردگان و زندگان را تسهيل  "رقص مردگان"كردند و مراسمي چون  نقش ايفا مي
شود. ميشل فوكو نيز  تدريج حذف و منزوي مي مراسمي به داري، چنين كرد. با ظهور سرمايه مي

________________________________________________________ 
1 Zygmunt Bauman 
2 Mellor and Shilling 
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 1990داند. از ديدگاه فوكو ( وري تلقي مدرن از مرگ ميمحو نمادگرايي را از مشخصات مح
زمينه  دليل به پس همين ])، در دنياي مدرن، مرگ منافي اهداف زيست قدرت است و به1997[

  ).138(همان،  شود تبديل مي» رازآلودترين جنبة حيات«شود و به  فرستاده مي
نحو  عتقدند كه جوامع، بهبه بعد، م 1950كم از دهة  درمجموع، متفكران اجتماعي، دست

هر طريق ممكن با مرگ مقابله كنند.  اند تا به نحو خاص، در تالش كلي، و جوامع مدرن، به
نظريات، تقابل با مرگ از انواع و اشكال مختلفي برخوردار است و در جامعة مدرن  براساس اين

  گيرد.  ت ميسازي صور شكل انكار، تابو، سكوت، حذف، جداسازي و پنهان تقابل به اين
  

  انكار ةگرايي، احياگري و جذب چيز؟ واقع اگر انكار نه، پس چه
هاي نظري انكار مرگ از مكتب كاركردگرايي  انگيز نباشد كه نخستين بديل شايد شگفت

هاي طوالني  شناسي امريكايي براي زمان انكار مرگ در جامعه نگارةاست. ا امريكايي برآمده
كساني كه معتقد  ،كاركردگرايي قرن بيستم نيز بود ةهاي نظري غول ةاما امريكا خان د،متداول بو

سازي يا فردگرايي)  مثال در پزشكيراي (ب بودند تغيير در بخشي از يك ساختار اجتماعي
مثال در اعتقادات فرهنگي و  راي(ب كند تغييرات متناسبي در اجزاي ديگر آن ساختار ايجاد مي

 ةديدگاه كه جامع آيد. بنابراين، اين وجود مي التي از تعادل بهمربوط به مرگ) و درنتيجه ح رسوم
) از 1966(1نربرت بالا. رپذيرفتني نبودظر آنها نپردازد از امريكا منفعالنه به انكار مرگ مي
نظريه به  اما مشهورترين انتقادات بر اين ،انكار مرگ است ةنخستين منتقدان كاركردگراي نظري

در  2كه با همكاري ليدز ،»مرگ در امريكا« مقالةنز در و. پارساستربوط نز موتالكوت پارس
مبتني ازآنكه بر انكار مرگ  بيش ،به مرگ انكه نگرش امريكايي گويد مي ،است نوشته 1967
اي كه  راي جامعهب«دارد. تكيه خصوص عقالنيت ابزاري)  (به گرايي و عقالنيت بر واقع ،باشد
به  مرگ، كه ةبسيار عجيب و غيرعادي است كه در حوز ،تاس هاي علمي را نهادي كرده ارزش
گرايي علم در  شدت با واقع نگرشي اتخاذ كند كه بهبسيار نزديك است، شناسي و پزشكي  زيست

در جوامع مدرن، مرگ طبيعي يا  پارسونز و ليدز، ). در ديد134: 1967(» تضاد قرار دارد
كه شوند  تلقي مي  مسئلة اجتماعيهايي از مرگ  جنبه مسئله نيست، ولي ناپذير اجتناب

ها شامل مرگ پيش از موقع، مرگ جنبه اين توانند كنترل شوند يا به حداقل كاهش يابند. مي

________________________________________________________ 
1 Robert Blauner 
2 Lidz 
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: 1967نز و ليدز، و(پارس هاي ناشي از فرايند احتضار هستنددرد و رنجنيز  بر اثر علل عمدي و
بلكه  ،انزوا و انكار مرگ نيست ةاسم تدفين نشانشدن مر براين، ازنظر آنها، خصوصي ). افزون138
- 144 ،(همان اي است هسته ةبه خانوادگسترده خويشاوندي نظام  طبيعي انتقال از ةنتيج
145.(  

شناختي درستي  شرح جامعهيگانه گرايي مرگ شايد  واقع ةنز و همكارانش درباروپارس ةنظري
بلكه با توجه به كليت نظام اجتماعي و  ،ارانكمفهوم مرگ را نه با توسل به  به باشد كه نگرش

 ميان مرگ طبيعي و مرگ ي كه آنهااما تمايز ،كند خاص تبيين مي اي فرهنگي در جامعه
خط و مرز مشخصي بين اين دو وجود زيرا  ؛ساز باشد تواند مسئله مياند  قائل پذير گيري پيش

 طبيعيهايي كه قبالً  مرگ ،احساس كرد 1972در سال  هم نزوكه خود پارس طور همانو ندارد 
براين، اگرچه ديدگاه  . افزوناند گيري شده شدند، امروزه ازنظر پزشكي قابل پيش پنداشته مي

هاي موجود در تفكرات و اعمال مربوط به مرگ را حل  تناقضمرگ برخي درباب گرايانه  واقع
. اگر مرگ پيش از موعد، مرگ با علل عمدي و كردن تمام آنها ناتوان است از برطرف ،كند مي

هاي فراواني  دهيم هر روز نمونه چرا اجازه ميپس  ،اشكال دردناك مرگ مسائل واقعي ما هستند
نز از و، ديدگاه پارسجهت ازاينها و در بين فقيران اتفاق بيفتد؟  هايي در جنگ از چنين مرگ

روابط قدرت و دسترسي نابرابر  است كهآن اين برد و  رنج مي يمشهور ةضعف كاركردگرايان
  ).55و  54: 1998 1،سيل( گيرد افراد به منابع مادي و نمادين را ناديده مي

انكار مرگ  ةنظريتسلط  بودنش، نتوانست مانع هنگام ، با تمام قدرت و به"گرايانه واقع" نقد
از سر جايگزين  نظريات راي ارائةتالش ب اينكهادامه پيدا كرد، تا  1990 ةشود. اين تسلط تا ده
ختي اعتبار شنا روان فقط ازنظرانكار مرگ معتقد است كه  2سيل كاليو گرفته شد؛ براي مثال،
، سازمان اجتماعي مرگ عقيدة سيل . به)6- 4: 1998(شناسي جايي ندارد  دارد، ولي در جامعه

). 3 ،(همان ستمرگ ا ةگرا و پذيرند فعال، واقع ،توجهي درخورنحو  به ،خرأمتة در مدرنيت
كند. هايي از ديدگاه پارسونز را در خود دارد، هرچند سيل به پارسونز اشاره نمي نظريه رگه اين
كه  كند ي متنوعي را عرضه ميها خر متون فرهنگي و فراروايتأمت ةمدرنيتگفتة سيل،  به

ها  روايت اين ؛دمرگ و داغ مرگ را درك كنن از آنهابا استفاده توانند  ديدگان مي محتضران و داغ
نگرش  ؛ مثالً(همان)و مديريت مرگ و غم هستند ، اي مرگاحي ،عمر ة، بيمعلم پزشكي شامل

________________________________________________________ 
1 Seale 
2 Clive Seale 
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بر درگيرشدن با آن و حتي در مواقعي بر  ،آنكه بر انكار مرگ مبتني باشدجاي  به ،پزشكي
جاي انكار مرگ، به  جوامع مدرن، بههمچنين، ). 54 ،(همان پذيرش آن مبتني است

به غيرمحتضران  ،ترتيب اين ) و به52، 3 ،(همان پردازند كردن مرگ مي دن يا منزويكر مخفي
  دهند بر زندگي متمركز شوند و با الزامات زندگي محتضران درگير نشوند. اجازه مي

مترادف  »انكاركردن« با كامالً »كردن مخفي«بايد گفت، اگرچه  گفته پيش ةدر نقد نظري
است.  »انكاركردن«ف مفهومي يبخشي از ط »كردن مخفي« 1ييرهكله ةبراساس نظري ،نيست
كردن  شناختي و مخفي انكار روان تفاوت بيناي دال بر  كننده گاه دليل قانع هيچنيز  2سيل

كند  نيز استفاده مي 3انكار مرگ بكر ةهاي نظري او از برخي جنبه حتيكند.  اجتماعي ارائه نمي
  ).55 ،(همانكند  را ممكن ميجاودانگي  است كهي نمادين نظمگرايي  كه براساس آنها،  قهرمان

با يير هكله ةروازانپبلندطرح د كرتوجه  به آنتوان در اينجا  اثر ارزشمند ديگري كه مي
را با قدرت به  انكار ةشناختي نظري كه نوع روان ) است2007( تاريخ اجتماعي مرگعنوان 

بلكه حول مراسم ديني مبتني بر  ،فرهنگ نه براساس انكار مرگ ،ازنظر اوطلبد.  مبارزه مي
از  فرهنگ بشر ،دوره ). پس از اين57: 2007( است وجود آمده بيني مرگ در عصر حجر به پيش

كردن مرگ در  عصر شباني، رام شامل آمادگي براي مرگ در است كه گذشته مراحلي متوالي
نوع  فقطيير هكله ة. اما نظريشود ميني بندي مرگ در عصر جها عصر شهرنشيني و زمان

در عصر  نظر او، به .طلبد مبارزه ميبه  ،در عصر حجر فقطهم  آن را، انكار ةشناختي نظري روان
دوره خصوصي و  مرگ در اين ، بلكهشود اجتماع انجام نمي ةوسيل شهر، مديريت مردن ديگر به

شدن و زوال عقل پيش از مرگ مانع از  فرتوت) و در عصر جهاني، 150 ،(همان شود ميمنزوي 
شاهد  ،. بنابراين، با عبور از مراحل مشخص تاريخيشوند كه فرد خودآگاهانه بميرد آن مي

كه باز هم شكلي از انكار مرگ  )253 ،(همان شدن مرگ هستيم شدن و خصوصي افزايش منزوي
  .است

كنند كه  هيير را تأييد مي كله توان گفت شواهد موجود جامعة ايران نظرية در حاشيه، مي
گسترده و همسايگان اغلب در  ةخانواددر ايران،  ند.ا امل مهمي در پذيرش مرگوعو سنت دين 

ها و  بسياري از خانواده كنند. نگهداري از محتضران و بازماندگان متوفي نقش مهمي ايفا مي
و يكديگر را در هنگام فوت كنند  خصوص زنان، از والدين سالمند و محتضر خود نگهداري مي به

________________________________________________________ 
1 Kellehear 
2 Seale 
3 Becker 
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بسياري از مردم هنوز مرگ را بخشي از تقدير الهي  ،جامعه دهند. در اين عزيزانشان ياري مي
 رو شوند. اعتقادات و مراسم ديني با آن روبه واسطة بهكوشند  مي دانند و مي

  
  

   فراسوي انكار: تركيبي از نظريات موجود
هاي بديل موجود  اما نظريه ،نيست عيب و نقص بيانكار مرگ  ةمشاهده شد، نظري طور كه همان

لحاظ اجتماعي چگونه مديريت  بهنظريه توضيح دهند كه مرگ  توانند بدون رجوع به اين نيز نمي
كنند نظريات بديل ارائه دهند بازهم  هرچند متفكران و محققان سعي ميدرحقيقت،  .شود مي

 دهد، گويي از آن گريزي نيست. هاي آنها نشان مي شتهسروكلة خود را در نو انكار مرگنظرية 
انكار مرگ از ة . نظريجدي گرفته شود كه مفهوم انكار بايدام  نتيجه رسيده من به اينبنابراين، 

كند و موجب ترس آنها  بنيادين و ساده برخوردار است: مرگ افراد يا جوامع را تهديد مي يفرض
است، فارغ از بقية فرض بنيادين چيزي كه بايد در نظرية انكار جدي گرفت همين شود.  مي
  ها. وبرگ شاخ

وجودي و اجتماعي است و افراد و جوامع  يمرگ تهديد فرض شروع كنيم كه بگذاريد از اين
تهديد حفظ  هاي مختلف حس نظم، انسجام و امنيت خود را دربرابر اينراهبردبايد با استفاده از 

كاوان و كاركردگرايان اشتراك نظر وجود دارد؛ حال، اگر  توان گفت تا اينجا بين روان مي كنند.
ها از مرگ باعث  ترس بنيادين انسان رسيم كه نتيجه مي كاوانه نگاه كنيم، به اين از جنبة روان

من، و؛ با1973(بكر، است كه نظامي اجتماعي و فرهنگي براي مديريت آن ايجاد كنند شده
فردي و  يي اجتماعي را با ارجاع به نيازا ترتيب، پديده اين ). به1993ر و شيلينگ، ول؛ م1992
فقط براي فرد، بلكه  نه ،تهديديرا مرگ . راه ديگر آن است كه كنيم شناختي تبيين مي روان

شناسي و  ديدگاه دربين نظريات متعدد موجود در جامعه . ايندر نظر بگيريمبراي نظم اجتماعي 
مشترك است. هابز در اظهارنظري  ،1اراز هابز تا بودري ،اجتماعي ةپردازان برجست ريهدربين نظ

امنيت، كاميابي و  ،گسيخته باشد عنان شايع ودر آن اي كه مرگ  مشهور معتقد است در جامعه
بار، ددمنشانه و  در آن توأم با تنهايي، فقيرانه، نكبت انسانزندگي رفاه وجود نخواهد داشت و 

نيز به چنين ) 130، 126: 1993( بودريار ).186 و xxi:]1652[1978(هابز،  كوتاه خواهد بود
مهار  مدرن برداري  نظم سرمايه گويد اي بين مرگ و نظم اجتماعي قائل است، آنجا كه مي رابطه

________________________________________________________ 
1 Baudrillard 
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متفكران ازهمه،   اما، بيش. مبتني استو مردگان مرگ و ايجاد جدايي قاطع بين زندگان 
زيادي  آنها شواهد ةنگاران مطالعات مردمدر  .اند بودهرابطه بين نظم و مرگ  كاركردگرا متوجه اين

ها و  شدند و آيين مي وجود دارد كه در جوامع ابتدايي مرگ، مردگان و محتضران پرخطر دانسته 
در ازآنجاكه مرگ « :معتقد است 1نرال. ببود شدهيجاد اخطر  اين مديريت و مهاررسومي براي 

تمام جوامع بايد  كند، اختالل ايجاد مي هاي اجتماعي و روابط اجتماعيزندگي گروه روال
) در 158: 1973( 2). گيرتز378: 1966(» اختالل تدوين كنند منظور مهار اين هايي را به شيوه
روح مرده در اطراف  ماندن زيرا معلق« :مشاهده كرد كه جسد بايد هرچه زودتر دفن شود 3بالي

مرگ «دهد كه  نيز نشان مي نو شرقي ةمالينوفسكي در گينمشاهدات . »خانه خطرناك است
به نقل از  490: 1922(» آورد اي وارد مي ر تعادل زندگي قبيلهپابرجايي دعظيم و  اختالالت

 ييتابورا ) مرگ 436: ]1912[1965(كتاب خود دربارة دين ر وركيم د). د378: 1966بالنر، 
نيز چنين  مختلف اجتماعي مديريت شود. در جوامع مدرن هاي آيين ازطريقكه بايد داند  مي

هاي  دستگاه شوند. ساالري مهار مي ازطريق فرايند ديوان پذيرند و غالباً بيني اختالالتي پيش 
و مرگ  كردن منزوي هاي برگزاركنندة مراسم ترحيم، با شركتها و  ارستانبيم ساالر، مانند ديوان

كاكامو، ؛ نيز ر.ك: 3: 1966(بالنر،  كاهند هاي آن مي از آسيبهاي منظم و استاندارد  اعمال رويه
  ).]1972[1999ران، همكانز و و؛ پارس1988

سياسي و اقتصادي مرگ تهديدي براي نظم اجتماعي، فرض را بپذيريم كه  حال، اگر اين
تهديد  جوامع چگونه با اين ، بايد پرسيد كهفرض موافق نخواهند بود) همه با اين (و مسلماً است

كنند  هاي انكار اشاره ميسازوكارانكار به  ةال، طرفداران نظريؤس نكنند؟ در پاسخ به اي مقابله مي
د سكوت و تابو حول مرگ، سازي، ايجا سازي، منزوي هاي قهرماني، پزشكي كه شامل ايجاد نظام

ها سازوكار ندال بر وجود تمام اي نيز . درحقيقت، شواهدياستمرگ و غيره  كردن قطعه قطعه
و  ،بيني، عينيت پذيرش، پيش وجود دارد، اما سازوكارهاي ديگري هم وجود دارند كه شامل

رگ كنند يا حتي عامدانه موجب م هستند يا حتي مرگ را تسريع مينمايش عمومي مرگ 
ازطريق  توان دهد كه تهديد اجتماعي مرگ را مي سازوكارها نشان مي وجود اين .شوند مي

  .كردمديريت فقط انكار)  (و نهپذيرش 

________________________________________________________ 
1 Blauner 
2 Geertz 
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دهد تمام  ام، اجازه مي پيشنهاد كرده ام در كارهاي قبلي كه ،»مند مرگ قاعده«مفهوم 
جهت، نظرية مرگ  از ايندركنار يكديگر وجود داشته باشند.  ظاهر متناقض هاي به سازوكار اين

گيرد، بلكه از آن فراتر  تنها نظرية انكار را دربرمي مند بر نظرية انكار برتري دارد؛ زيرا نه قاعده
عامل  شود. تواند تبيين كند كه چرا گاهي مرگ انكار و گاهي پذيرفته مي رود و مي مي

 است. قاعده بيو مرگ  مند قاعدهدوتايي بين مرگ  ياد تمايزايج ة من،كننده در نظري تعيين
اش حرف زد  توان آن را پذيرفت، درباره اندازد. مي خطر نمي مند نظم كلي جامعه را به مرگ قاعده

اي جلوي آن را  قاعده خطرناك و افسارگسيخته است. بايد با هر هزينه و تحملش كرد. مرگ بي
تمايز قاطع نيست، ولي در زندگي اجتماعي  رد. اينگرفت، مسكوتش گذاشت و پنهانش ك

يابند و مثالً چيزي كه  هاي ما با تحول جامعه تحول مي چيزها قاطع نيستند، بلكه مالك خيلي
قاعده تلقي شود.  هاي امروزي بي مند بود ممكن است طبق مالك تا ديروز مرگ قاعده

مرگ بايد  كنند كه چه انواعي از ميها تعيين معيار ايندرهرصورت، در هر برهة زماني خاص، 
د، كدام انواع مرگ بايد تحمل كراي جلوگيري  هر هزينه اها بايد ب پذيرفته شوند و از كدام مرگ

چه  ةشوند و چه انواعي بايد ناديده گرفته شوند، كدام انواع مرگ بايد مسكوت بمانند و دربار
قاعده مرگي  شده است و مرگ بي يرفتهپذ مند هايي بايد صحبت شود. درنتيجه، مرگ قاعده مرگ

ند، پرداز به انكار مرگ نمي صرفاً ها د. فرهنگشو شود يا پنهان مي است كه از آن جلوگيري مي
تا جايي مشخص براي آن  كنند مرگ ايجاد مي مندكردن قاعدهمنظور  هايي را به سازوكار بلكه

ها انواع مختلفي دارند و گاهي در  سازوكار . اينتعيين كنند و آن را سرجاي خودش بنشانند
خواهند مرگ را  رسند، ولي وجه مشترك همة آنها اين است كه مي نظر مي ظاهر متناقض به

 ند از: ا عبارتهاي آن  مند كنند. مثال قاعده
تعجيل يا برعكس  )كودكان واكسيناسيون با ،مثال رايبگ (خيرانداختن مرأت مبارزه و به. 1

قاعده است،  مرگ كودكان و جوانان بي تانازي).اُيا  با انجام مرگ خودخواسته ،مثالً( مرگ
پذيرش آن براي بازماندگان سخت است و حتي ضررهايي براي اقتصاد ملي دارد. درنتيجه، بايد 

مند و  از آن جلوگيري كرد، ولي مرگ پيران يا بيماراني كه عالج آنها ناممكن است، قاعده
 شود آن را تسريع كرد. ميپذيرفتني است و حتي 

يا  در مراكز تحقيقي) كالبدشكافي ، بامثال رايبآن (يات ئجز . تدقيق علمي در مرگ و2
عمومي نمايش كردن ممنوعيت و تابو با مثالً(گذاشتن مرگ  و مسكوت كردن پنهان برعكس،

ت، ولي مند اس بحث و بررسي علمي دربارة مرگ و كندوكاو در جسد مرده قاعده .)مردگانجسد 
 آور است. تماشاي جسد چندش
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) يا برعكس، كار هاي جنايت هگرواشرار و سركوب  (مثالً بابار  جلوگيري از وقوع مرگ خشونت. 3
ها رفتار  دولت .)هاي نظامي در جنگراي مثال، ب(يافته  مشاركت در خشونت سياسي سازمان

كه  پذيرند، درحالي اي درباب مرگ دارند. آنها خشونت شهروندان عليه يكديگر را نمي دوگانه
مند نيست،  مند و ضابطه كنند، چون اولي قاعده شده مشاركت مي دهي خود در خشونت سازمان

 مند است. مند و ضابطه ولي دومي قاعده
مانند (ها  برخي مرگ بارةگذاري سياسي در رمايهبرگزاري سوگواري و سكردن مرگ با  عمومي. 4

هاي  كشته گرفتن ناديدهيا برعكس،  اند) دست دشمن كشته شده بهكه  يمراسم تشييع كسان
شويم. مثالً، براي مرگ سربازان  رو مي در اينجا باز با رفتاري دوگانه روبهطرف مقابل. غيرنظامي 
از پذيرش مرگ غيرنظاميان طرف مقابل، كه  كنيم، ولي حتي طور عمومي عزاداري مي خودي به

كنيم. سوگواري براي سربازان خودي  اند، خودداري مي دست سربازان خودي كشته شده به
كند، ولي تأييد مرگ غيرنظاميان  مند است و حتي به افزايش روحية ملي كمك مي قاعده

  ان كشته شوند.مند نيست و اصالً قرار نبوده كه غيرنظامي خطرهايي دارد؛ چون قاعده
مرگ  ،اماچيزي نيست كه ممنوع يا كنترل شود.  خودي خود، ، بهمرگ گيريم كه نتيجه مي
در بسياري شود.  ممنوع است و كنترل مي ،است قاعده بيكه خارج از جايگاه و  خارج از اصول،

تحت مرگ خودخواسته  شاملنهادمند، مند و  قاعدههاي مرگ  از جوامع معاصر، تمام صورت
در  شدن كشتهو حتي تاحدودي  طبيعي،قانوني، مرگ  ةشد هاي تصويب پزشك، اعدام ارتنظ

، شدن كشتهقاعده شامل خودكشي نوجوانان، مرگ پيش از موعد،  دربرابر، مرگ بي است. جنگ
حمالت و مانند خودكشي، اعتصاب غذا، انه (طلب مبارزه مرگو  مرگ در تصادفات رانندگي

  شود. يم )انتحاري
هاي مشخص تاريخي و  يات و مثالئجزبا در جاي ديگر،  ،نظريه اينة توضيحات بيشتر دربار

مند و  مرگ قاعده جوامع بينخواهم نشان دهم كه چگونه  . در اينجا مي1ه استآمد ،امروزي
تاريخي خاص - لحاظ اجتماعي تمايز به ، چگونه اينكنند ايجاد ميتمايز مصنوعي قاعده  مرگ بي

هايي كه  در ادامه، به چند نمونه از مالك. شود بودن مخفي مي اين تصنعيو چگونه  ،و ويژه است
  شود: روند اشاره مي كار مي براي تمايزگذاري به

________________________________________________________ 
1 Bayatrizi, Z. (2008) Life Sentences: The Modern Ordering of Mortality (1st ed.). 
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division. 
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كه مرگ  درحالي ،آيد حساب مي مند به باشد قاعده "موقع به"مرگي كه  :مندي زمان - 
با  ،شود ازموقع محسوب مي موقع يا مرگ پيش قاعده است. تعريف آنچه مرگ به بي "زودرس"

هميشه درحال  ،هاي ويرانگر و جنگ عموميهاي  شكي، رواج بيماريزپ فناوريتوجه به وضعيت 
شود و  هاي پزشكي هر روزه متوسط طول عمر بشر بيشتر مي ؛ مثالً، با پيشرفتاست تغيير بوده

براي ايل عمومي تم ،اما شوند. بودند، حاال زودرس حساب مي "موقع به"هايي كه قبالً  مرگ
است تا از مرگ  مرگ هميشه ثابت است. بهداشت عمومي ما را قادر ساختهانداختن  تعويق به

 پذيريم و با استفاده از گاه كه وقتش رسيده باشد، مرگ را مي اما آن ،جلوگيري كنيم جوانان
  كنيم.  آن را آسان هم ميتانازي) مراكز خدماتي محتضران و مرگ خودخواسته (اُ

قاعده  باشد بي "ناعادالنه"و مرگي كه  مند باشد قاعده "عادالنه"مرگي كه  :مندي قانون - 
 رناپذي اجتناب و تلفات هاي فراقانوني اعدام از هاي قانوني را معيار اعدام آيد. اين حساب مي به

معاهدات  پزشكي، اخالقهاي . دستورالعملكند متمايز ميجنگي  هاي جنايت ازجنگ را 
 حق، به مرگكه  دهند مربوط به اعدام اطمينان مي قوانينمربوط به جنگ و  ليالمل بين

شده محسوب  و درنهايت پذيرفتهعادالنه مرگي  چنين ،است. بنابراين ناپذير يا مجاز بوده اجتناب
  شود.  مي

مند آن است كه در جايگاه مناسب خودش اتفاق بيفتد:  خوب و قاعدهمرگ  :رزبنديم -
مرگي كه براي ما كردن  قبول شود. "ديگران"گير  باشد و دامن "ما"اي امن از  فاصلهترجيحاً در 

قاعده  . مرگ بيتر است سخت فتدا اتفاق مي نما يا نزديكان جغرافيايي، عاطفي، قومي و تاريخي
بانك جهاني سابق  اناقتصاددان ي از. يكاست "ما"نزديك به مرگي كه  ،خارج از مكان است

كشورها رويدادي  زيرا مرگ در آن ؛دشولودگي هوا بايد به كشورهاي فقير صادر كه آگفته بود 
بر اثر عامل ديگري خواهند  ،عادي است و اگر مردم كشورهاي فقير بر اثر آلودگي هوا نميرند

هاي هم به وجود سازوكار) 2004( 1باتلر ت). جودي115- 114: 2000از شيوا،  لنق (به مرد
ها و  (يعني امريكايي "ما"است كه براساس آنها، مرگ  اشاره كرده مشابهي يروانـ  اجتماعي

(يعني هركه تروريست لقب بگيرد يا  "آنها"متحدانشان) سزاوار سوگواري است، ولي مرگ 
  .دوست امريكا نباشد) قابل اغماض است و ارزش سوگواري ندارد

آن كه افزايش ناگهاني  ليدرحا است،و باقاعده  پذير ومير مديريت مرگميزان عادي  مديريت: - 
 در طاعون ريقا ياافايدز در  مثالً، گسترش عمومي ؛شود قاعده محسوب مي بي نوعي آسيب و

________________________________________________________ 
1 Judith Butler 
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اختالالت اقتصادي زيادي ايجاد كرد و به امنيت رواني عمومي آسيب رساند؛ چون  اقرون وسط
كه دوركيم  نمثال ديگر، ميزان خودكشي است كه چنا. ناپذير بود خارج از كنترل و مديريت

تواند عادي يا ناشي از آسيبي باشد. در نوع دوم، ميزان خودكشي ناگهان باال  است مي گفته
ازطريق بهداشت عمومي، شناخت  خطرمديريت شود.  رود و ازحد طبيعي جامعه خارج مي مي

به  ،و جلوگيري از خودكشي و تصادف ،، مقررات ايمني غذا و داروگير هاي همه بيماري
 دوباره رساند. در اينجا نيز آن ياري مي يمند و درنتيجه قاعده عاديمرگ در سطح  نداشت نگه

 ؛دشو تاريخي تعريف مي- لحاظ اجتماعي به ،شود نظر گرفته ميردعادي يا ناشي از آسيبي آنچه 
ترين خطرها نيز خيلي  ومير در آنها پايين است، كوچك مثالً، در كشورهاي مرفّه، كه ميزان مرگ

ومير ناشي از  شوند (مثالً خطر مرگ در حادثة تروريستي يا افزايش مرگ جلوه داده مي بزرگ
كه در بعضي كشورها چنين چيزهايي كمتر باعث تشويش  اي مشخص)، درحالي تصادف در جاده

  . شود اذهان عمومي مي
برگزار مناسبي براي آن سوگواري مراسم و است  )نمادين(يا  معنا ي كه بامرگ :مندي آيين -

هايي كه در  در غربت يا مرگ، مرگ مقابل). در2011ريوس،  ؛1967(بال،  باقاعده است شود مي
مندبودن يا نبودن مرگ به اوضاع تاريخي  تشخيص آيين .اند قاعده بياست  آن جسد مفقود شده
هاي ديني مثل روضه و نماز ميت به مرگ معنا  آييننحو سنتي،  به است. و اجتماعي وابسته

در  شوند. ولي، جمعي باعث تسكين خاطر بازماندگان مي بخشند و مراسم سوگواري دسته مي
در بسياري از موارد كساني  شوند و شناختي جايگزين دين مي هاي روان جوامع مدرن، مشاوره

خواهند كه آنها را تنها بگذارند تا دور از چشم  اند از مردم مي كه عزيزان خود را از دست داده
  ). 1994؛ والتر، 1998(سيل،  واري كنندعموم سوگ

، 2008ريزي،  (بيات ) و موقر1998(الوتن،  مرگي كه تميز، بدون بو، بهداشتي :يظاهروضع  - 
مند  قاعده د،) پيروي كن2007(زيمرمن،  مردن خوبة ) باشد و از معيارهاي معاصر شيو4فصل 

قاعده و  بيهمگي  فيخارج از اصول، ناموقر، آشفته و كث هاي ، مرگمقابلاست. در و پذيرفتني
  .اند ناپذيرفتني

مند كنند. جوامع  خواهند آن را قاعده دنبال انكار مرگ باشند، مي ازاينكه به پس، جوامع بيش
 مندكردن مرگ است. البته، كنند و خود انكار هم يكي از ابزارهاي قاعده سازي مي قاعده
تواند  كس نمي هيچ منظوري نيستم. كاملي نيست و من درپي القاي چنينمفهوم  دكردنمن قاعده

 ،هاي اجتماعي به مرگ در طول تاريخ هاي نگرش مرگ تمام جنبه كردنمند ادعا كند كه قاعده
اعطاي كردن، مند قاعده مزيت اما ،كند را در تمام جوامع تبيين مي ،يا حتي در زمان حاضر
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ها و  ها، نگرش ترين ذهنيت حال متناقض ترين و درعين ستهپارچه به برخي از برج معناي يك
، نه پيشامدرن، نه غربي است نه مدرن دكردنمن اعمال اجتماعي مربوط به مرگ است. قاعده

دسترس از مديريت مرگ درانساني است. اطالعات و مشترك اي  پديدهبلكه  ،و نه شرقياست 
ها (اگر  اند كه بسياري از فرهنگ ، حاكي از آنجوامع غيرغربي درخصوص  بهو  در طول تاريخ

هيير،  ه؛ كل158: 1973ز، ت(گير اند مندكردن مرگ داشته نتوان گفت همة آنها) سعي در قاعده
حال، جوامع  ). درعين378: 1966با استناد به بلونر،  490: 1922؛ مالينوفسكي، 168: 2007
 متفاوت هستند. ،دهند نظم قرار ميبسته به اينكه چگونه مرگ را تحت قاعده و  ،مختلف
، ترند همرگ برجست ساختنمند هاي مناسكي مديريت و قاعده كه در برخي جوامع، جنبه درحالي

ترين  شايد بتوان گفت قديمي. حاكم استگرايي و عقالنيت ابزاري  واقع، جوامع ديگردر 
اند و  الهام گرفتهادويي تعاليم ديني يا جآنهايي هستند كه از مندسازي مرگ  قاعدههاي  نمونه

در مقايسه، فقط در دورة تاريخي اخير است كه ). 2007هيير،  ه(كل اند شدت نمادين به
و قانوني در هاي علمي  استفاده از شيوه و بامرگ براساس عقالنيت ابزاري  كردنمند قاعده

 از بين نرفته و كلي البته، در جوامع امروزين هم جنبة نمادين بهاست.  جوامع رايج و حاكم شده
اين د. درنتيجه، شو مي آيينيهاي عقالني و  لفهؤاز م مرگ شامل تركيبي كردنمند قاعده

  توانند با احتياط انجام شوند. ها فقط مي ها و مرزبندي گذاري نام
 هايي از انكار لفهؤمآن است كه مندسازي  مفهوم قاعدهمزيت بايد گفت  ،گيري در نتيجه

(نمايش عمومي يا  هايي از پذيرش لفهؤقاعده) و م جلوگيري از مرگ بيسازي، سركوب،  (منزوي
 را، انكار ةديدگاه فرض بنيادي نظري . اينگيرد برميمند) را در حتي تعجيل مرگ قاعده

نظريه فراتر  حال از اين اما درعين ،پذيرد مي ،است ي فردي و اجتماعيبراينكه مرگ تهديد مبني
  شود.   تهديد هميشه از راه انكار برطرف نمي رود تا نشان دهد كه اين مي
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