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بحرانــی  بــا  نخســت  گام  در    
در  البتــه  کــه  شــدیم  روبــه رو 
آن  بــا  بشــریت  هــم  قبــل  ســده های 
مواجــه شــده بــود؛ ماننــد جنگ هایــی 
بیماری هــای  بین المللــی،  و  گیــر  فرا
این بــار  ولــی  قحطی هــا؛  یــا  گــون  گونا
بحــث دربــاره یــک بیمــاری )کوویــد 19( 
کــه جهان شــمول شــده و خیلــی  اســت 
کشــانده  کام مــرگ  از انســان ها را بــه 
اســت. موضــوع ویژه نامه مــان دربــاره 
مواجهــه انســان بــا بحران هایــی اســت 
گیــر  کــه به دنبــال آن مــرگ به صــورت فرا
ــد.  در کل جهــان گســترش پیــدا می کن
آقــای دکتــر در بحث هــای اجتماعــی یــا 
حتــی اوضــاع فلســفی چــه تحوالتــی را 
می توان از این بحران انتظار داشت؟

بــه  کــه  اســت  ضایعــه ای  یــا  ضربــه  مــرگ، 
ارگانیســم زنــده انســان وارد، یــا نوعــی آنتروپــی 
و  بــدن  زندگــی  پایــان  بــه  منجــر  کــه  اســت 
همــان  بــا  انســان  می شــود.  زنــده  ارگانیســم 

غریــزه بقــا و نیــروی زایــش خویــش، همیشــه بــا 
مــرگ خــود دوئــل داشــته؛ یعنــی به نوعــی ســعی 
کــرده بــا مــرگ درگیــر شــود: بــا مــرگ خــود یــا مــرگ 
ــان  ــه انس ــوه مواجه ــش. نح ــزان و اطرافیان عزی
ــان  ــطح بی ــا آن در دو س ــبتش را ب ــرگ و نس ــا م ب
می کنــم: در ســطح اول، انســان ســعی کرده بــه 
مــرگ خــودش معنــا ببخشــد؛ یعنــی بــا مــرگ 
کــرده و همچــون  روبــه رو شــده و  آن را احســاس 
معنــا  و  پذیرفتــه  خــود  داســتان  از  بخشــی 
تجربه هــای  می کوشــم  مــن  اســت.  بخشــیده 
کنــم.  زیســتۀ شــخصی ام را در ایــن ســطح بیــان 
بعــد از آن بــه آن نــوع دوم مواجهــۀ انســان بــا 
کوشــش دراز آدمــی  کــه  مــرگ خواهــم پرداخــت 
ــر مــرگ  ــرای از میــان برداشــتن مــرگ و غلبــه ب ب
و  مــرگ  هرمنوتیــک  اول،   مواجهــه  اســت. 
تشــّرفِ بــه مــردن اســت ومواجهــه دوم، تصــرف 
روی آورد  اســت.  مــرگ   ِ وتکنولوژیــک  علمــی 
روی آورد  امــا  اســت؛  گزیستانســیل   ا نخســت 

. ســابجکتیو  دوم، 
ــرگ و  ــه م ــّرف ب ــرگ و تش ــک م ــدا از هرمنوتی ابت
گزیســتانس مــرگ آغــاز می کنــم. انســان مــرگ  ا

گفت وگــو  بــرای مــا از دو مواجهــه متفــاوت بــا مــرگ ســخن می گویــد: مواجهــه اول،  هرمنوتیــک  فراســتخواه در ایــن 
مــرگ و تشــّرفِ بــه مــردن اســت و مواجهــه دوم، تصــرف علمــی و تکنولوژیــکِ  مــرگ اســت. روی آورد نخســت 
ــی  ــری از نوع ــا بهره گی ــتخواه  ب ــت، فراس ــۀ نخس ــت. در مواجه ــابجکتیو اس ــا روی آورد دوم، س ــیل، ام گزیستانس ا
کــی اش  بــا مــا  حکمــت عرفانــی و معنــوی، از حســّیات شــخصی خویــش و تجربه هــای زیســتۀ هیجانــی و ادرا
کــه ســاعات متمــادی از زندگــی شــبانه روزی اش بــا تدریــس  کــه چگونــه فــردی مثــل او  می گویــد و توضیــح می دهــد 
وتحقیــق و دانشــجو و حــوزه عمومــی و کار وفعالیــت و اجتمــاع و خالصــه بــا کثــرت و کنــش و زندگــی جمعی آغشــته 
کنــار بیایــد، بلکــه بــا  اســت، ســعی دارد  از طریــق یــک تجربــۀ معنابخــش و  بــا معنــادادن بــه مــرگ  نه تنهــا بــا مــرگ 
آن مغازلــه بکنــد وهــر شــب وروز بــا آن در آویــزد و در آمیــزد و لــذت ببــرد. امــا در ســطح دوم بحــث توضیــح می دهــد 
کــه می کوشــید مــرگ را از میــان بــردارد و بــه تأخیــر بینــدازد، خــود  کــه چگونــه علــم وتکنولــوژی مــدرن در همــان حــال 
مرگ آور  و مخرب بود. تمام ســخن فراســتخواه به نحو پارادوکســیکال با دیالکتیکی از مرگ و زندگی درگیر اســت. 

امیر تاݡکــݡی

مرݡگـ  از منظر زندݡگــݡݡی
گفت و گو با دݡکتر مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــݡی
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کــرده و  را در موقعیت هــای اطرافــش مشــاهده 
مــرگ عزیزانــش و اشــخاص دیگر را دیده اســت. 
جلــوی چشــمان او صاعقــه آمــده و انســان های 
یــا  فرورفته انــد  مــرگ  کام  بــه  قبیلــه  اهــل 
جنگ هــای متعــدد به پــا شــده و افــراد زیــادی 
کشــته شده اند.انســان شــاید بیشــتر از هرچیــز 
کــرده  دیگــری، مــرگ را در زندگــی اش تجربــه 
کــه تجربــه نکــرده، مــرگ  اســت. تنهــا چیــزی را 
کــه انســان مرگ  خــودش اســت؛ چــون هنگامــی 
را تجربــه می کنــد، دیگــر در اختیــار مــا نیســت تــا 
کنــد؛ البتــه کســانی  تجربــه اش را از مــرگ روایــت 
مثــل »اســتراوس«، »کوربیــن« )جامعه شــناس( 
ــا  ــاط ب ــته در ارتب گذش ــده  ــر س ــران در اواخ و دیگ
تجربه هــای در حــال احتضــار و آســتانه مــرگ، 
»گرانــدد  داده اند.اتفاقــا  انجــام  بررســی هایی 
متــد« یــا »جــی تــی متــد« یکــی از نمونه کارهایــی 
کــه در دهــه ۶0-70 اســتراوس و دیگــران  اســت 
در  و  آمریــکا  بیمارســتان های  برخــی  در  ابتــدا 
مردمانــی  احــوال  دربــاره  گو  شــیکا دانشــگاه 
کــه انتظــار مــرگ خویــش را می کشــند، انجــام 

دادنــد. 
کــه انســان مــرگ   ولــی بحــث مــن ایــن اســت 
کــه  کــرده و دیــده اســت  دیگــران را بســیار تجربــه 
گزیــری از ایــن واقعیــت نیســت؛ بنابرایــن ســعی 
کنــد. وقتــی  کــرده نــگاه خــودش را بــه آن عــوض 
انســان واقعیتــی را اصــال نمی توانــد تغییــر بدهــد، 
کــه برایــش می مانــد، هرمنوتیــک  تنهــا راهــی 
مــرگ )تفســیر و معنابخشــی مــرگ( اســت. او کــه 
گریــزی نــدارد  و نمی توانــد تقدیــر مــرگ  از مــرگ 
کــه  را از میــان بــردارد و تغییــر دهــد، تنهــا چیــزی 
ــه  کــه نگاهــش را ب ــد ایــن اســت  برایــش می مان
را  تغییــر بدهــد، وضعیــت و موقعیتــش  مــرگ 
جا به جــا بکنــد و از منظــر دیگــر بــه ایــن واقعیــت 
کنــد. وقتــی واقعیتــی شــما را فــرا می گیــرد  نــگاه 
کاری انجــام دهیــد و آن را  و نمی توانیــد هیــچ 
ــه  ک ــت  ــن اس ــا راه ای ــد؛ تنه ــان برداری ــر راهت از س
موقعیتتــان را تغییــر دهیــد و از زاویــه دیگــری 
کنیــد. وقتــی نگاهتــان  بــه آن نــگاه و تفســیرش 
باورهــا به وجــود  کنــد، نظــام  تغییــر  مــرگ  بــه 
می آیــد؛ اینکــه چــه بــاوری دربــاره مــرگ داریــد و 

ــید. ــا می بخش ــان را معن ــور مرگت چط
کــه انســان ســعی می کنــد مــرگ را  اینجاســت 
کنــد و مــرگ، فصلــی از داســتان زندگــی اش  معنــا 
ابتــدا  موضــوع،  بهتــر  درک  بــرای  می شــود. 
شــخصی ام  حســّیات  و  زیســته  تجربه هــای 
مــرگ  بــا  کنارآمدنــم  و  می دهــم  قــرار  مبنــا  را 
عزیزانــم )مــادر و پــدرم( و چگونگــی پذیــرش 
آن و فهمــی از مــرگ خــودم و آمادگــی  درونــی ام  
را بــرای مــردن بیــان می کنــم. یــک پرســش: 
کســب  درک ایــن تجربه هــا و زیســتن بــا آن هــا و 

خــود،  مــردن  بــرای  روحــی  و  ذهنــی  آمادگــی 
چگونــه حاصــل می شــود؟ درواقــع انســان چطــور 
کنــد؟   کنــار بیایــد و آن را معنــا  می توانــد بــا مــرگ 
مــا احســاس می کنیــم از ابهــام بی صورتــی بــه 
دنیــای صورت هــا آمده ایــم. زندگــی مــا صورتــی 
مــرگ  وقتــی  حــال  بی صورتــی.  یــک  از  اســت 
احســاس  می بینیــم،  را  دیگــران  یــا  نزدیــکان 
ــی  ــم بی صورت ــه آن عال ــاره ب ــان دوب ــم آن می کنی
و  آمده ایــم  بی صورتــی  از  یعنــی  برمی گردنــد؛ 
فراینــد،  ایــن  از  بعــد  کرده ایــم.  پیــدا  صورتــی 
دوبــاره عــزم رحیــل می کنیــم و این بــار بــه عالــم 
بی صورتی مــان برمی گردیــم؛ یعنــی چشــم بــه 
ابدیــت می دوزیــم: انســان ها مــا را بــر دوششــان 
ک )مــادر مشــترک همــه  بدرقــه می کننــد و بــه خــا
مــا در ایــن ســیاره( می ســپارند؛ ســپس لحافــی از 
طبیعــت روی مــا می کشــند و دوبــاره در عمــق 
می گوییــم  و  می گیریــم  آرام  وجــود،  ابهــام 

آرامســتان یــا آرامــگاه.
می شــود،  گفتــه  آرامــگاه  گــور،  بــه  اینکــه  
تمثیل هــای بی جایــی نیســت؛ درواقــع مــردم بــا 
ــان،  ــان عزیزانش ــای بی ج ــرت روی پیکره حس
عمــق  در  تــا  می کشــند  طبیعــت  از  لحافــی 
ابهــام وجــود آرام بگیرنــد: »مــا ز باالییــم و بــاال 
می رویــم، مــا ز دریاییــم و دریــا می رویــم، مــا از 
آن جــا و از این جــا نیســتیم، مــا ز بی جاییــم و 

می رویــم«. بی جــا 
دیــوار  بــه  دیــوار  کــه  محــض،  بی تعینــی  از   
کردیــم  پیــدا  تعیــن  و  آمدیــم  اســت،  نیســتی 
و  ایــن  و  کــی  تا امیــر  فراســتخواه،  مقصــود  و 
صــورت  و  مــادی  صــورت  چطــور  شــدیم؟  آن 
کردیــم و سیســتمی زنــده  ارگانیــزم زنــده پیــدا 
نشــان  وجــودی  آثــار  خودمــان  از  و  شــدیم 
مدتــی  از  پــس  کــه  وجــودی ای  آثــار  دادیــم، 
متالشــی می شــود و دوبــاره برمی گردیــم و در آن 
کــه از آن آمــده و دوبــاره صورتــی پیــدا  طبیعتــی 
کنــده می شــویم و مجــدد بــه  کــرده بودیــم، پرا
کــه از آنجا  مــادر طبیعتمــان و بــه آغــوش هســتی 
آمدیــم، برمی گردیــم و ســکونت پیــدا می کنیــم؟ 
از ایــن منظــر، عالــم معمایــی از همیــن آمــدن 
و رفتــن و بــودن و نبــودن اســت. هرچــه آغــاز 
می شــود، بــه پایــان می رســد. واقعیــت پایــدار، 
در  پایان هــا  و  آغازهــا  همــه  کــه  اســت  امــری 

اوســت و او نــه آغــازی دارد و نــه پایانــی.
زمــان عمــر  مــا،  زندگــی  زمــان  کــه  اینجاســت 
زمــان  زندگــی،  زمــان 70 ســال  زمیــن،  ســیاره 
تکــه  ایــن  و  مــدرن  تاریــخ  و  تاریــخ  ماقبــل 
ابدیــت  یــک  از  بارقــه ای  کرونایــی،  کوچــک 
کــه در  بــزرگ اســت: »روزنــی دارد دیــوار زمــان 
آن چهــره مــن پیداســت.« همــه ایــن مکان هــا 

آویختــه بــه یــک المــکان هســتند؛ نوعــی ابدیــت 
کــه همــه معناهــا در آنجــا بــه  بی کرانــه و ناپیــدا 
هــم می رســند؛ به عنوان مثــال، شــما بــه چیــزی 
حیــرت داریــد و مــن بــه چیــزی دیگــر. همــه ایــن 
حیرت هــا عاقبــت در حیــرت محــض نهایــی فرو 
می رونــد و تمــام میل هــا بــه آن ختــم می شــوند: 
همان جــا  از  مــی رود/  دریــا  بــه  کــه  دریــا  آب   «

کامــد آنجــا مــی رود«. 
عارفــان می گوینــد معنــای معناهــا، یعنــی تمــام 
کــه مــا دنبــال می کنیــم، نهایتــا بــه  معناهایــی 
معنایــی نهایــی کــه در اوج ابهــام اســت، مرجــوع 
یــک  ابهــاِم  از  گونــه ای  درواقــع،  می شــوند؛ 
کــه دیــوار بــه دیــوار نیســتی  هســتی محــض، 
شــور  و  کــرده  جلــوه  کائنــات  در  آنچــه  اســت. 
کــه بــا عــدم  به پــا می کنــد، امــری بی کرانــه اســت 
درهــم تنیــده اســت. همــه امکان هــا از این ســعه 
هســتی یا نیســتی ســرازیر می شــود و همه خیرها 
و امیدهــا بــه آن ابهــام ازلــی و ابــدی بازگشــت 
از  کــه  ایــران  خســروانی  حکمــت  بــه  می کنــد؛ 
زبــان فردوســی می شــنویم: »جهــان را بلنــدی 
و پســتی تویــی، ندانــم چــه ای هرچــه هســتی 
تویی«. من تجربه زیســته ام این بوده  و هســت 
کــه وقتــی مــرگ را بــه ایــن صــورت معنــا می کنــم 
دیگــر بــا مــردن تمــام نمی شویم.انســان واجــد 
نیــروی بایــوس اســت و میــل بــه جاودانگــی در 
گزیستانسیالیســت هایی همچــون  او هســت. ا
اونامونــو معنــای تراژیکــی در ایــن نیــروی حیاتی 
جنــاب  کــه  دارد  کتابــی  او  می گیرنــد.  ســراغ 
بهاءالدیــن خرمشــاهی آن را بــه درد جاودانگــی 
کــه  می گویــد  اونامونــو  اســت.  کــرده  ترجمــه 
کانــت  انســان می خواهــد جاودانــه شــود؛ حتــی 
کــه تجربه گرایــی در صــدر عصــر روشــنگری  هــم 
بــا نظــام متافیزیــک و نظــام فلســفی  اســت و 
را توضیح پذیــر نمی بینــد؛  ســنتی، جاودانگــی 
بــرای اینکــه حیاتــی اخالقــی در پیــش بگیــرد 
اصلــی  همچــون  بکنــد،  تجربــه  را  ابدیــت  و 
کانــت در دنیــای جدیــد،  موضــوع را می پذیــرد. 
هــم می خواهــد جرئــت اندیشــیدن داشــته باشــد 
و هــم جاودانگــی را در پیــش چشــم دل داشــته 

ــا زندگــی اخالقــی داشــته باشــد. باشــد ت
می کنــد  احســاس  جاودانگــی  درک  بــا  انســان 
ــا مــردن تمــام نمی شــود؛ بــه همیــن دلیــل  کــه ب
آیــد.  فائــق  مــرگ  معمــای  بــه  می کنــد  تــالش 

زندگی ما صورتی 
است از یک 
بی صورتی. 
حال وقتی 

مرگ نزدیکان 
یا دیگران را 
می بینیم، 

احساس می کنیم 
آنان دوباره به آن 
عالم بی صورتی 
برمی گردند؛ یعنی 

از بی صورتی 
آمده ایم و 

صورتی پیدا 
کرده ایم. بعد 
از این فرایند، 
دوباره عزم 

رحیل می کنیم و 
این بار به عالم 
بی صورتی مان 

برمی گردیم؛ یعنی 
چشم به ابدیت 

می دوزیم
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و   نفــوذ  آن  بــه  و  عبــور  مــرگ  از  می خواهــد  او 
احســاس کنــد کــه با مردن نیز همچنان هســت؛ 
را  شــاهنامه اش  فردوســی  حکیــم  کــه  چیــزی 
جــان  خداونــِد  نــام  »بــه  می کنــد:  آغــاز  آن  بــا 
کزیــن برتــر اندیشــه برنگــذرد، خداونــد  وخــرد، 
نــام و خداونــد جــای...«.  تمــام مکان هــا در 
یــک المکانــی مســتقرند و تمــام نام هــا بــه یــک 
ابدیــت برمی گردنــد . افــرادی از قبیلــه، بــزرگان، 
آنــان  از  ولــی  می رونــد؛  خانــواده  و  مــادر  پــدر، 
ــد و  ــام، روح و جاودانگــی باقــی می مان همیــن ن
کــه از آن جاودانگــی بــر تجربــه تمدنــی  نقشــی 
بشــر در ایــن ســیاره می مانــد. درواقــع اهمیــت 
باورهــای  بــا  همــراه  آدمــی،  بــرای  نــام  حفــظ 
مختلــف، تفســیری اســت بــرای معنابخشــیدن 
بــه مــرگ و تالشــی اســت بــرای اینکــه انســان 
کنــد و بــه آن  بتوانــد مــرگ را تجربــه و تحمــل 

معنــا ببخشــد.
کــه می گوییــم هســتند، در  مــا همــه چیزهایــی را 
حقیقــت ســطوح و الیه هــای ســطحی هســتی 
کــوه هســت، بــدن مــن  هســتند: زمیــن هســت، 
هــم هســت؛ امــا بــه زبــان اصالــت وجودی هــا 
زمیــن  بگوییــم  اینکــه  به جــای  اســت  بهتــر 
هســت  و درخــت هســت و بــدن مــن هســت، 
بگوییــم: وجــود یک  بــار زمیــن اســت، بــار دیگــر 
ــار بــدن مــن اســت و  یــک  درخــت اســت، یک ب
ــاره  ــا مــرگ مــن رقصــی می کنــد و دوب ــار  هــم ب ب
ــد.   ــی ده ــه م ــود ادام ــآت خ ــور  وَنَش ــیر تط ــه س ب
گــردم  وجــود بــا عــدم جلــوه می کنــد »پــس عــدم 
ِکاّنا الیه راجعون«.  عــدم چــون ارغنون ، گویــدم 
کــه هــم هســتی  نهایتــا یــک وجــود بســیط اســت 
و هــم نیســتی در او برمی آیــد و بــه او  برمی گــردد 
گــم وناپدیــد می شــود. مــا بــه درخــت و بــه  و 
آســمان وبــه خــود و زندگــی خــود و مــرگ خــود 
گــر همین طــور بــه نــگاه خــود ادامــه  می نگریــم. ا
بدهیــم وبــه الیه هــای عمیق تــر وجــود چشــم 
بدوزیــم، می رســیم بــه یــک هســتی  و نیســتی 
کــه مــرگ و زندگــی را دو  بی پایــان. اینجاســت 
روی یــک امــر می بینیــم و  آرام و قــرار می گیریــم. 
کــه دیدیم فردوســی  ایــن همــان آرامــگاه ماســت 
نــام و خداونــد جــای«.  گفــت: »خداونــد  هــم 
ــه  گرفت گاه آرام  ــن  ــی در ای ــی نام ــا یعن ــگاه م آرام
کــرده و خســته  اســت، یک چنــد جســت وخیز 
شــده و در اینجــا بــرای همیشــه خفتــه و ناپدیــد 
ــد.   ــز نمی مان شــده اســت؛ حتــی ســنگ قبری نی
وقتــی معنــای بــودن در عمــق معرفــت مــا نفــوذ 
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کــه  کنــد، ایــن بــودن فقــط آن چیــزی نیســت 
مثــال تنفــس می کنیــم یــا بــه عناصــری دســت 
می زنیــم یــا لمــس و تجربــه می کنیــم؛ بــودن امــر 
وجــودی خیلــی وســیع تر از ایــن اســت: ســریان 
ــاد  ــت، ی ــام اس ــت، ن ــت، معناس ــق اس دارد، عش
اســت، خاطــره اســت و ابدیــت اســت، ابدیتــی 
کــه در یــک لحظــه و در یــک روز  و هــر روز و شــب 
کــرد و بعــد در او فرورفــت  می تــوان آن را تجربــه 
و خفــت. مــرگ بــه همیــن راحتــی و خوشــگواری 
کــوزه  اســت. موالنــا می گویــد: »جــوی دیــدی 
گریــز،  کــی باشــد  انــدر جــوی ریــز، آب را از جــوی 
گــردد در  کــوزه چــون در آب جــو شــود، محــو  آب 

وی و جــو او شــود«.
نیکمــان  اعمــال  بــا  دیگــران  خاطــره  در  مــا 
انــواع  این هــا  جاودانیــم؛  روح  مــا  می مانیــم. 
تــعبیــرهــــای لطــیـــف  و بــازی هـــــای زبـــانـــــی 
گرامــر و دســتورزبان بــه تعبیــر  بدیــع و  نوعــی 
بــه  مــرگ  آن،  در  کــه  هســتند  ویتگنشــتاین 
از  بخشــی  مــرگ  بلکــه  نیســت؛  فنــا  معنــای 
زندگــی، بخشــی از اطــوار وجــود و نشــئات وجــود 
اســت و از ایــن نمونه هــا در ادبیاتمــان فــراوان 
داریــم: »آزمــودم مــرگ مــن در زندگــی اســت...« 
نمــا  وز  شــدم/  نامــی  و  مــردم  جمــادی  »از  یــا 
مــردم ز حیــوان ســر زدم/ مــردم از حیوانــی و آدم 
کــم شــدم/  کــی ز مــردن  شــدم/ پــس چــه ترســم 
حملــه دیگــر بمیــرم از بشــر...«. یعنــی »انــا هلل و 
ــا  کــه در ابیــات مثنــوی موالن ــا الیــه راجعــون«  ان
بــه آن اشــاره شــده اســت: »بــار دیگــر از ملــک 
کــه »پــس عــدم  قربــان شــوم...« تــا بــه اینجــا 
کــه انــا الیــه  گویــدم  گــردم عــدم چــون ارغنــون/ 
خــودش  هســتی  موالنــا  اینجــا  در  راجعــون«. 
تعینــات  آن ســوی  و  عــدم  دیواربه دیــوار  تــا  را 
این هــا  و  می کنــد  دنبــال  همچنــان  وجــودی 
به عنــوان مراتــب هســتی بســیار بی کرانــه تصــور 

می شــود. 
در حکمــت ایرانــی و دینــی، ســنت ها، آیین هــا، 
اســطوره ها )انــواع تمثیل هــا و بــه خــواب آمــدن 
کــه  ریچوآل هایــی  و  شــعائر  انــواع  و  مــردگان( 
ســاخته  مــرگ  دربــاره  اجتماعــی  شــکل  بــه 
ــه قوم شناســی، انسان شناســی  شــده اند در مقول
و  اعمــال  ایــن  می تــوان  مردم شناســی  و 
ــرد. در جاهــای  ک ــال  ــارۀ مــرگ را دنب ــی درب معان
مختلــف نیــز تــا بــه امــروز ایــن آیین هــا همچنــان 
وجــود دارنــد؛ درواقــع ایــن نمونــه ای اســت از 

معنابخشــی بــه مــرگ.
و  حســّیات  دربــاره  کــردم  ســعی  اینجــا  بــه  تــا 
کــی ام،   ادرا و  هیجانــی  زیســتۀ  تجربه هــای 
کــه چگونــه فــردی مثــل بنــده  توضیــح بدهــم 
کــه ســاعات متمــادی از زندگــی شــبانه روزی اش 
کار و فعالیــت و زندگــی اجتماعــی و درگیــری  ــا  ب
مطالعاتــی  و بــا کثــرت آغشــته اســت، می تواند از 
طریــق یــک تجربــۀ معنایــی و  بــا معنابخشــیدن 
ــد و  ــا تفســیر و هرمونوتیــک و تجدی ــه امــور و ب ب
تعمیــق نــگاه خویــش بــا مقولــه مــرگ  نه تنهــا 

کنــد و هــر شــب و  کنــار بیایــد، بلکــه بــا آن مغازلــه 
روز بــا آن درآویــزد و درآمیــزد و لــذت ببــرد.

ــه تصــرف  علمــی و فنــی و  ــز ب کنــون اندکــی نی  ا
تکنولوژیــک بــر مــرگ و روی آورد ســابجکتیو بــه 
آن )مــرگ( اشــاره بکنــم.  یــک روی آورد دیگــر و 
کوشــش  متفــاوت بــه مــرگ نیــز نبــرد بــا مــرگ  و 
ــوان بــه  ــا حــد ت ــا ت ــرای از میــان برداشــتن آن ی ب
تأخیــر انداختنــش بــود . ایــن هــم چهــره دیگری 
از آدمــی در ارتبــاط بــا مــرگ و رفتــار متفاوتی با آن 
اســت. در اینجــا آدمــی بــا مــرگ، دوئــل می کنــد و 
می کوشــد بــا علــم و فنــاوری، علــم ورزی، نظــام 
دانایــی و تکنیکــی اش، مســئله مــرگ را بــرای 
خــودش حــل یــا به نوعــی بــا آن دســت وپنجه 

کنــد. نــرم 

    رابطــه علــوم و فنــاوری در عصــر 
بــا مقولــه مــرگ چگونــه  جدیــد 
است؟

گــر ســطح اول مواجهه، تحیــر بود،  تــا بــه اینجــا ا
که داشــتم،  یک بیان نارســا از آن  عرایضی بود  
نوعــی تحیــر ذهنــی و تشــرف روحــی بــه مــرگ 
نوعــی  می خواهــد  فراســتخواه  یعنــی  اســت؛ 
که نوعی  تشــرف روحی به هســتی داشــته باشــد 
تشــرف وجــودی بــه مــرگ و بــه عــدم اســت، 
مــرگ هــم بخشــی از زندگــی و ســویه ای دیگــر از 
بــودن ماســت. مــرگ و زندگــی یکــی اســت؛ ولــی 
ــا ســوبجکتیویتی  در رویکــردی دیگــر، انســان ب
بــر  می خواهــد  انســانی  ســوژه وارگی  و  جدیــد 
مــرگ تصــرف ذهنــی و فنــی داشــته باشــد. در 
ایــن موقعیــت، دیگــر در مقــام تحیــر و تشــرف 
بلکــه درصــدد  تصــرف ســوبجکتیو  نیســتیم؛ 
فاعــِل  را  خــود  کــه  انســانی  هســتیم:  فنــی  و 
شناســایی و کارگــزار ایــن عالــم می بینــد، انســانی 
اومانیســتی  رویکــرد  بــا  می کنــد  احســاس  کــه 
بــه  انســان  دانایــی  مــدرن  نظــام  در  جدیــد، 
ایــن زمیــن آمــده و بایــد بــار مســئولیت بــودن 
ســختی های  بــا  بکشــد،  دوش  بــر  را  خــودش 
کنــد و مشــکالتش را  بــودن دســت وپنجه نــرم 
بــردارد، نیروهــای طبیعــت را مهــار و  از میــان 
ــارزه و آن  ــا مــرگ مب ــد، ب کن در طبیعــت تصــرف 
کنــد، انرژی هــای طبیعــت را بگیــرد و بــا  را مهــار 
تصــرف در آن هــا تکنولــوژی و فنــاوری داشــته 
کنتــرل  باشــد، بــه رفــاه برســد و مشــکالتش را 
کنــد، زندگــی اش را بســط و دنیــا را تغییــر بدهــد 

و فقــط تفســیر نکنــد. 
اینجاســت کــه فصــل دیگــری از مواجهــه انســان 
ــم و فنــاوری اســت،  کــه از طریــق عل ــا مــرگ را  ب
کوچکــی را بیــان  می بینیــم. مثال هــای خیلــی 
کــه بــا دانــش پزشــکی چقــدر انســان  می کنــم 
توانســته اســت بــا مــرگ رفتــار بکنــد و تــا حــد 
زیــادی امیــد را در زندگــی اش افزایــش بدهــد. 
گــر امیــد بــه زندگــی را بــا داده هــای آمــاری  شــما ا
باستان شناســی،  تاریخــی  زیــاد  شــواهد  بــا  و 
ــخ باســتان و بعــد شــواهد، متــون و اشــیای  تاری
کــه آمــار دقیقــی از  تاریخــی و تاریــخ اخیــر بشــر، 
مرگ ومیــر انســان ها وجــود دارد، مقایســه کنیــد، 
امنیــت  مثــاًل  انســان  چطــور  کــه  درمی یابیــد 
حیاتــی خــودش را ارتقــا بخشــیده اســت؛ چیــزی 

کــه »اینگلهــارت« تحــت عنــوان امنیــت حیاتــی 
می بــرد.  نــام  آن  از   )existential security(

از  را  حیاتــی  امنیــت  اســت  توانســته  انســان 
گســترش دهــد  طریــق توســعه علــم و فنــاوری، 
و به واســطه آن بــر تــرس خــود غلبــه و آن را مهــار 
کنــد؛ همچنیــن جرئــت دانایــی و فنــی پیــدا کنــد 
کتیــو،  کتیــو، پروا ا بــه شــکل  بــا مشــکالتش  و 
گــر  ســوبجکتیو و تکنولوژیــک درگیــر شــود. شــما ا
امیــد بــه زندگــی را در حــال حاضــر حتــی بــا چنــد 
کــه االن  کنیــد، درمی یابیــد  دهــه پیــش مقایســه 
میــزان امیــد بــه زندگــی 80 و چند ســال شــده؛ اما 
گذشــته چنیــن چیــزی نبــوده اســت؛ یعنــی  در 
کوتاهــی  انســان ها به طــور متوســط پــس از عمــر 

از دنیــا می رفتنــد.
گیــر  گذشــته وقتــی یــک بیمــاری بــا شــیوع فرا در 
کــه  به وجــود می آمــد، همــه فرضشــان ایــن بــود 
تعــدادی خواهنــد مــرد. در ابتــدای ســده بیســتم 
اســپانیایی  بــه غلــط  کــه  آنفوالنزایــی   )۱9۱۶(
کــرد.  گســترش جهانــی پیــدا  نامیــده می شــد، 
ایــن آنفوالنــزا در جنــگ جهانــی اول بیشــتر از 
کــه از آمریــکا می آمدنــد و در  طریــق ســربازانی 
اروپــا می جنگیدنــد، شــایع شــد؛ امــا بیشــتر بــه 
نــام اســپانیایی شــناخته شــد؛ بــه دلیــل اینکه در 
اســپانیا مطبوعــات آزادی داشــتند و چیزهایــی 
دربــاره آن می نوشــتند. از ســوی دیگــر در اســپانیا 
افــراد بســیاری بــه ایــن بیمــاری مســری مبتــال 

شــدند. 
طبــق شــواهد و روایت هــای تاریخــی، حــدود ۵0 
میلیــون نفــر براثر بیمــاری آنفوالنزای اســپانیایی 
زمــان  آن  در  دادنــد.  دســت  از  را  خــود  جــان 
کــه از  کل دنیــا ۱/۵ میلیــارد نفــر بــود  جمعیــت 
بــه بیمــاری  ایــن تعــداد، پانصدهــزار میلیــون 
چیــزی  شــدند؛  مبتــال  اســپانیایی  آنفوالنــزای 
جهــان.  کل  جمعیــت  یک ســوم  بــه  نزدیــک 
کنــون بــا توجــه بــه  کــه ا ایــن در حالــی اســت 
گیــر  ابتــالی چندیــن میلیــون نفــر بــه بیمــاری فرا
کوویــد ۱9 هنــوز فوت هــا حــدود چندصدهــزار نفــر 
است؛ درحــالی کــــه جــمــعیــــت جــهــــان حــداقل 

اســت.  هشــت میلیارد 
را  اســپانیایی  آنفوالنــزای  تلفــات  آمــار  حــال 
زمــان  بــزرگ  قحطــی  جانباختــگان  آمــار  بــا 
می کنیــم:  مقایســه  ناصرالدین شــاه  حکومــت 
در زمــان صــدارت میرزاحســین سپهســاالر )وزیــر 
کــه مقــارن بــا اواســط  و صدراعظــم وقــت ایــران( 
ناصرالدین شــاه  حکومــت  پنجاه ســاله  دوره 
)۱۲۵0( بــود، بــه روایتــی ۱/۵ میلیــون نفــر در 
گرســنگی و بیمــاری  ایــران جــان خــود را براثــر 
ــزرگ دیگــر در ایــران  از دســت دادنــد. قحطــی ب
جهانــی  جنــگ  بــا  مقــارن  و  مشــروطه  از  بعــد 
موقــع  آن  افتــاد.  اتفــاق  شمســی(   ۱۲90( اول 
نیــز حــدود یک میلیــون نفــر از  هم وطنــان مــا 
ــکی و  ــم پزش ــترش عل گس ــا  ــا ب ــد؛ ام ــا رفتن از دنی

وقتی معنای 
بودن در عمق 

معرفت ما نفوذ 
کند، این بودن 
فقط آن چیزی 
نیست که مثال 
تنفس می کنیم 
یا به عناصری 

دست می زنیم یا 
لمس و تجربه 
می کنیم؛ بودن 

امر وجودی خیلی 
وسیع تر از این 
است: سریان 
دارد، عشق 

است، معناست، 
نام است، یاد 
است، خاطره 
است و ابدیت 

است، ابدیتی که 
در یک لحظه و در 
یک روز  و هر روز 
و شب می توان 

کرد و  آن را تجربه 
بعد در او فرورفت 

و خفت

دوره جدید/شماره چهارم/تیرماه 99 25



پیشــرفت تکنولــوژی، آمــار تلفــات بیماری هــای 
گیــر، دوره بــه دوره پاییــن آمــد. چنــد ســال  فرا
کوویــد  کندشــدن ســرعت شــیوع  دیگــر و بعــد از 
کــه چرخــه کار و فعالیــت  نیــز به صــورت قبل    ۱9
بــه حرکــت خــود ادامــه می دهــد، شــاید آن موقــع 
ایــن  اثــر  بــر  نفــر  هــزار  چندصــد  وای  بگوییــم 
بیمــاری از دنیــا رفتنــد، چقــدر مــا ضعیــف بودیــم 
کــه در دنیــا چندیــن  ــا چقــدر مشــکل داشــتیم  ی
میلیــون بــه ایــن بیمــاری دچــار شــدند وچندصــد 
کــه متعلــق به  هــزار نفــر مردنــد. بــرای نســل شــما 
آینده ایــد، ایــن آمــار زیــاد بــه  نظــر خواهــد رســید؛ 
امــا وقتــی بــا اتفاق هــای مشــابه همیــن قــرن 
ــا  ــه ب ک کنیــم، متوجــه می شــویم  ــر مقایســه  اخی
امــروز و پیشــرفت  میــزان جمعیــت  بــه  توجــه 

کوچک تــری اســت.  دانــش بشــر، ارقــام 
انســان بــا دانــش پزشــکی ســعی می کنــد امیــد 
مثــال،  بــرای  بدهــد؛  ارتقــا  را  زندگــی اش  بــه 
کــه علیــه قتــل بــه  دانــش حقوقــی و قوانینــی 
مکانیزم هــا  تضمین هــا،  انــواع  آمــده،  وجــود 
تــا  می کنــد  کمــک  مختلــف،  ســازوکارهای  و 
کشــته نشــود  انســان باقــی بمانــد و یــک نفــر 
و  اجتماعــی  و  روان شــناختی  دانــش  مثــاًل  یــا 
گســترده ای دربــاره  زیســتی و شــناختی نظریــات 
آســایش  و  ذهنــی  رفــاه  اضطــراب،  اســترس، 
کــرده اســت تــا انســان ها بتواننــد بــر  ذهنــی ارائــه 
کاهــش  آالم و رنج هایشــان فائــق آینــد و آن هــا را 

دهنــد.
یکــی،  دارد:  وجــودی  نیمــه  دو  انســان  البتــه 
کــه بــا آن می کشــد، جنگ هــای  نیمــه تاریــک 
جهانــی به پــا می کنــد، مرتکــب قتــل می شــود، 
کینه هــا روا مــی دارد؛  تعصــب مــی ورزد و انــواع 
بشــریت  آســایش  بــرای  روشــن  نیمــه  بــا  ولــی 
می کوشــد. دانــش اجتماعــی و سیاســی ســعی 
می کنــد زندگــی بشــر همــراه بــا دوام و راحتــی و 
احتــرام بــوده و حرمــت داشــته باشــد. از منظــر 
کــه  گفتمان هایــی  کنیــم،  نــگاه  فوکویــی 
کردارهــای  یعنــی  دادنــد،  توســعه  انســان ها 
تــا  گفتمانــی بســیار نیرومنــد صــورت می گیــرد 
مــرگ مهــار شــود؛ گفتمــان ضــد اعــدام، گفتمــان 
ــارزه  گفتمــان مب ــح،   گفتمــان صل حقــوق بشــر، 
گفتمان هــا همیشــه  بــا نسل کشــی. البتــه ایــن 
بــا  همچنــان  مــا  نکرده انــد.  عمــل  موفــق 
نسل کشــی و جنگ هــای جهانــی روبه روییــم،  
بودجه هــای  دنیــا،  بــزرگ  زّرادخانه هــای 
می کننــد؛  مــرگ  تکنولــوژی  صــرف  هنگفتــی 
گســترش  به ســمت  شــتاب  بــا  دنیــا  درواقــع 
تکنولــوژی  افزایــش  و  شــیمیایی  تکنولــوژی 

می کنــد. حرکــت  هســته ای 
یک سـو  از  اسـت:  حاکـم  عجیبـی  پارادوکـس 
روشـن  نیمـه   بـا  انسـان  کـه  می کنیـم  احسـاس 
خـود بـرای زندگـی، بقـا، اهمیـت انسـان و اهمیـت 
ِبَغیـِر  َنْفًسـا  َقَتـَل  »َمـن  و  می کوشـد  آدمـی  حیـات 
می کنـد؛  تـالش  ـاَس«  الّنَ َقَتـَل  َمـا  ّنَ

َ
َفکأ َنْفـٍس... 

چـون می دانـد مـرگ یـک نفـر برابـر مـرگ بشـریت 

اسـت و بـه ایـن اصـل مهـم در آیین هـا، ادیـان و 
اسـت؛  شـده  اشـاره  هـم  مختلـف  حکمت هـای 
ولـی آدمـی بـا نیمـه تاریـک خـود مرتـب خـون به پـا 
شـبیخون ها،  می شـود.  قتـل  مرتکـب  و  می کنـد 
غارت هـا، قحطی هـا، کینه ها، جنگ بر سـر عقاید 
مذهـب  سـر  بـر  بـزرگ  خشـونت های  فاشیسـم، 
انـواع  و  آرا  و  عقایـد  مختلـف،  ایدئولوژی هـای  و 
مـرگ  گسـترش  بـرای  سـازوکارهایی  تعصب هـا 

هسـتند.
ــا نوعــی احســاس متناقــض  ــاره انســان ب مــا درب
ح بــودن مــا، هــم بــا زندگی  روبه روییــم. گویــا طــر
و هــم بــا مــرگ درانداختــه شــده اســت؛ یعنــی 
ح بــودن  مــرگ و زندگــی بــه تضایــف بــا هــم، طــر
گونــه بــاز  مــا را بــه شــکل پارادوکســیکال یــا معما
ح بــودن مــا  می بیننــد یــا بــه بیــان دیگــر، طــر
کــه بــا زیســتن درافکنــده می شــود، بــا  همچنــان 
مــرگ هــم درافکنــده می شــود؛ به عنوان مثــال، 
ارث یکــی از مکانیزم هــای انتقــال ثــروت اســت 
کــه فقــط بــا مــرگ اتفــاق می افتــد؛ یعنــی وقتــی 
کــه عامــل به وجــود آمــدن فرزنــد اســت،  پــدری 
پیــدا  انتقــال  مالکیــت  و  ثــروت  می میــرد، 
می کنــد؛ درواقــع مــرگ ســازوکاری اســت بــرای 
زندگــی، حتــی بــا مادی تریــن معنــای خــودش. 
نمونــه دیگــر اینکــه در آیین هــای ســوگواری، 
انرژی هــای هیجانــی بســیاری از طریــق آن هــا 
هیجانــی  انرژی هــای  ایــن  می شــود.  آزاد 
حــدس  می توانیــد  مــی رود؟  کجــا  آزادشــده 

ــد. بزنی

    آیــا بســته بــه مثبــت و منفــی 
بودن آن انرژی هاست؟

کــه از ایــن ســوگواری ها  به هرحــال انرژی هایــی 
حیــات  چرخــه  بــه  دوبــاره  می شــود،  آزاد 
یــک  زندگــی  و  مــرگ  اینجــا  در  برمی گــردد. 
آیین هــای  وقتــی  می دهنــد:  تشــکیل  چرخــه 
ســوگواری برگــزار می شــود، عــده ای از آن ســود 
می برنــد یــا بــه عبارتــی از آن نــان می خورنــد. 
مــرگ«  »اقتصــاد  درآمــد،  کســب  ایــن   بــه  مــا 
ک،  وحشــتنا بســیار  اقتصــادی  می گوییــم، 
کــه از آن ارزش افــزوده ای به  غیرمولــد و مخــرب 
وجــود نمی آیــد؛ ولــی اقتصــاد بســیار بزرگــی اســت 
کــه اقتصــاد مرگ  و شــما می بینیــد در عیــن حــال 
اســت، اقتصــاد زندگــی هــم اســت. غــرض بیــان 

ح بــودن  گونــه و معنــای جدلــی طــر معنــای معما
کــه می خواهــد از مــردن هــم نفعــی  انســان اســت 

کار آدمــی. ببــرد و شــگفت انگیز اســت 
کشــورهای اروپایــی،  در حیطــه فرهنــگ هــم در 
هنــد و چیــن و در میــان ادیــان ســامی و ادیــان 
فرهنگ هــای  ســایر  همین طــور  و  دیگــر 
غیردینــی به نحــوی ریچوال هــای مــرگ وجــود 
انرژی هــای  مــرگ،  آیین هــای  ایــن  در  دارد. 
کــم  کــه مترا هیجانــی بســیار زیــادی وجــود دارد 
هســتند. یکــی از مشــکالت مــا در شــیوع بیمــاری 
نمی توانســتند  مــردم  بــود:  همیــن   ۱9 کوویــد 
بــه  مســئله  ایــن  و  بدهنــد  انجــام  ســوگواری 
مــرگ  طریــق  از  کــه  آالمــی  و  اندوه هــا  اضافــه 
عزیــزان بــرای خانواده هــا، دوســتان، خویشــان 
و همــکاران اتفــاق می افتــاد، احســاس می شــد 
انرژی هــای هیجانــی بــه جریــان نمی افتنــد و 
حبــس می شــوند و اضطراب هــا وافســردگی های 
کــه  به طــوری  می اندازنــد؛  راه  بــه  عجیبــی  
ســال های  در  توانســت  خواهیــم  به ســختی 
می بینیــد  برآییم.شــما  عهــده اش  از  رو  پیــش 
از طریــق منابــع  از زندگــی  کــه چطــور بخشــی 
هیجانــی مــرگ اداره می شــود. مــرگ ســازوکاری 
وقتــی  به عنوان مثــال،  اســت؛  هویت بخــش 
را  اســامی  می میــرد،  کســی  خانــواده ای،  از 
فــرد  فرزنــدان  ترتیــب  ایــن  بــه  و  می نویســند 
کــه  پیــدا می کننــد  فامیلــی  فوت شــده هویــت 
در ادامــه همیــن هویــت فامیلــی، اجتماعــات 
تقویــت  را  محلــه ای  و  فامیلــی  و  خانوادگــی 
می کننــد. درواقــع مــرگ نوعــی جماعــت درســت 
کــه شــخصی می میــرد،  می کنــد؛ در عیــن حــال 
امــا بــا فقدانــش نوعــی زندگــی جماعتــی وحیــات 

می شــود. مشــروب  اجتماعــی 
و  قرض الحســنه  صندوق هــای  تبریــز  در 
دارنــد.  وجــود  قــوی ای  خیریــه ای  نهادهــای 
کســی  کــه وقتــی  ایــن شــهر مرســوم اســت  در 
دنیــا  از  بســتگان  از  عزیــزی  یــا  می کنــد  فــوت 
مــی رود، بــرای تســلی دادن و تســلیت گفتن بــه 
آنــان، مبلــغ دلخــواه خــود را )کــم یــا زیــاد( بــه 
ایــن نهادهــای خیریــه ای می پردازنــد و آن هــا 
کوچکــی بــرای بازمانــدگان می فرســتند   تابلــوی 
تقلیــل  بــرای  پول هــا،  ایــن  مجمــوع  و 
تهیــه جهیزیــه  و  نــدار  گروه هــای  مرارت هــای 
و  خیریــه ای  آیین هــای  و  دخترانشــان  بــرای 
به منظــور  اجتماعــی  همیــاری  فعالیت هــای 
کــردن  پیدا و  غمخــواری  دیگــران،  آالم  رفــع 
ــک  کم ــد،  ــغل ندارن ــه ش ک ــانی  کس ــرای  ــغل ب ش
ــد و  ــی دارن ــه محدودیت هــای مال ک کســانی  ــه  ب
ــا افــراد مقــروض، هزینــه می شــود. نیازمنــدان ی

کــه از طریــق مــرگ مــن، عواطــف  شــما می بینیــد 
دوبــاره  اجتماعــی  هیجان هــای  و  اجتماعــی 
جــاری و زندگی بخــش می شــوند؛ پــس بازهــم 
حتــی  و  می شــود   زندگــی  منشــأ  مــن،  مــردن 
کــه عزیــزی از آن هــا از دنیــا رفتــه اســت،  کســانی 
وقتــی مراســم ســوگواری برگــزار می کننــد، نوعــی 

ما درباره انسان 
با نوعی احساس 

متناقض 
روبه روییم. گویا 
طرح بودن ما، 

هم با زندگی 
و هم با مرگ 

درانداخته شده 
است؛ یعنی 

مرگ و زندگی 
به تضایف با 

هم، طرح بودن 
ما را به شکل 
پارادوکسیکال 
گونه  یا معما
بازمی بینند یا 
به بیان دیگر، 
طرح بودن ما 
همچنان که با 

زیستن درافکنده 
می شود، با مرگ 

هم درافکنده 
می شود
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و  absurdity بــه نوعــی نیهیلیســم و درنهایــت 
نمی توانــد  دیگــر  و  می رســد  نیســت انگاری 

باشــد. خــالق 
گاهــی در مواجهــه بــا  کــه  منظــورم ایــن اســت 
و  اپیدمیــک  بیماری هــای  مــرگ،  نیســتی، 
بــاز  افتــاده،  اتفــاق  کــه در دنیــا  پاندمی هایــی 
نوعــی معانــی بســط یافته انــد، هیجــان تــازه ای 
و   ســربرآورده  حیــات  واروس  بیــوس  بــرای 
کوشــش های خــالق ایجــاد شــده  همبســتگی و 
گونــه اســت:  اســت. ایــن داســتان بســیار معما
چطــور مــرگ بخشــی از اجتمــاع، دوبــاره حیــات 
جامعــه را تــداوم بخشــیده اســت؟ همــان چرخــه 
ــه در طبیعــت هــم هســت: چیزهایــی  ک حیــات 
بــه  کــه  ارگانیزم هایــی  می رونــد،  بیــن  از  کــه 

طریــق  از  آنــان  در  مســتتر  و  باطنــی  مســرت 
می آیــد؛  به وجــود  دیگــران  بــه  تســلیت گفتن 
دوســتتان  پــدر  ختــم  مراســم  بــه  وقتــی  شــما 
می رویــد، او نوعــی امیــد و همبســتگی اجتماعــی 
احســاس می کنــد. حــال اینکــه چقــدر آیین هــای 
مــرگ، مولــد هســتند یــا غیرمولــد و چقــدر مثبــت 
و منفــی هســتند، چــه از منظــر جامعه شــناختی و 
چــه از جهــات دیگــر وارد ایــن بحــث نمی شــوم. 

مــرگ  بــا  را  پوچــی  احســاس     
چگونه معنا می کنید؟

کــه مصــادف بــا  کامــو در دهــه ۱9۳0-۱9۴0  آلبــر 
گســترش  حکمرانــی فاشیســم، جنــگ جهانــی و 
)بیمــاری  رمــان طاعــون  بــوده، در  ماشــینیزم 
کــه چگونــه در مواجهــه  ســیاه( توضیــح می دهــد 
کــه  گیــر فرصتــی پیــدا می شــود  بــا مرگ هــای فرا
انســان ها، هــم بــا پوچــی رو بــه رو شــوند و هــم 
کامــو درگیــر مســئله پوچــی  کننــد.  از آن عبــور 
پویایی هــای  به دلیــل  اســت؛   )absurdity(
مشــاهده  طاعــون  رمــان  در  فکــری اش. 
ــارو چطــور از طریــق  ــا ت کــه دکتــر ریــو ی می کنیــم 
کــه هنــوز زندگــی را نچشــیده  کودکانــی  دیــدن 
مــرگ  بــا مشــاهده  و  از دســت می دهنــد  را  آن 
گیــر، نوعــی اضطــراب وجــودی پیــدا می کننــد  فرا
تقلیــل  بــا  ولــی  می شــوند،  درگیــر  پوچــی  بــا  و 
ــا  ــه دردمنــدان و ب کمــک ب ــا  آالم خانواده هــا  و ب
غمخــواری بشــری، تاحــدی در عمــق پوچــی 
فــرو می رونــد و معنایــی در آن ژرفــای بی انتهــا 
می جوینــد و از طریــق تــالش بــرای تقلیــل آالم، 
دوبــاره معناهــای کوچکــی بــرای بودنشــان پیدا 

می کننــد. 
کــه مورســو  کامــو  برعکــس در رمــان »بیگانــه« 
قهرمــان آن اســت، او نمی توانــد مــرگ را حتــی 
کنــد؛ درنتیجــه تســلیم می شــود؛ یعنــی  معنــا 
به نوعــی در پــای مــرگ می افتــد. مــن در دوره 
کامــو  رمان هــای  تحت تأثیــر  خیلــی  جوانــی 
گاهــی بــا بیگانــه همــدردی می کــردم و  بــودم: 
کــه چــرا او  گاهــی دلــم بــه حالــش می ســوخت 
نتوانســت تجربــه قهرمــان طاعــون، تجربــۀ ریــو 
و تــارو را داشــته باشــد. قهرمــان بیگانــه وقتــی 
»امــروز  می گویــد:  فرامی رســد،  مــادرش  مــرگ 
نمی دانــم  دیــروز.  هــم  شــاید  مــرده،  مامــان 
تلگرافــی بــه ایــن مضمــون از خانــه ســالمندان 
مامــان  واژه  فــردا.«  تدفیــن،  کــردم:  دریافــت 
کــه چقــدر واژه عاطفــی برایــش  نشــان می دهــد 

خالــی از عاطفــه شــده اســت.
اســت؟  مانــده  مــن  ایــن جملــه چــرا در ذهــن 
کــه ایــن رمــان را  چــون از همــان دوره جوانــی 
قهرمــان  کــه  کــردم  احســاس  واقعــًا  خوانــدم، 
مواجهــه  در  حتــی  نمی توانــد  دیگــر  بیگانــه 
او  کنــد.  کوچکــی پیــدا  بــا مــرگ هــم معنــای 
حتــی از مــرگ خــودش هــم خوشــحال اســت؛ 
کارش از  پوچــی  یعنــی درواقــع در مواجهــه بــا 

تحلیــل می رونــد، می پوســند و دوبــاره تبدیــل 
بــه مــواد معدنــی می شــوند و بــه منبــع زندگــی 
مخــرب،  تکنولــوژی   متأســفانه  برمی گردنــد. 
ــه  ــز ب ــی را نی ــات و هارمون ــه حی ــی ایــن چرخ حت
ــزد و رقــص آن را مختــل می کنــد. در  هــم می ری
ایــن چرخــه بــزرگ، هــم مــرگ وجــود دارد و هــم 

زندگــی. 
امــا تکنولــوژی کــه بشــر مغــرور می خواســت بــا آن 
ــرگ  ــأ م ــود منش ــد ، خ ــرگ بکن ــرای م ــری ب تدبی
کــه از طریــق  شــده اســت وبــا الگوهــای مصــرف 
ومــرگ آور  ویرانگــر  آورده،  به وجــود  توســعه 
کــرده، آلودگی هــای  شــده، الیــه ازون را خــراب 
از  بخشــی  و  آورده  به وجــود  گســترده ای 
می افتــد  اتفــاق  روز  هــر  کــه  مرگ ومیرهایــی 
براثــر آلودگــی بیش ازحــد هواســت. درواقــع  بــا 
کــه می زنیــم، در مــردن انســان های  هــر ترمــزی 
اطرافمــان مشــارکت می کنیــم و ایــن پارادوکــس 

زندگــی و مــرگ مــا را تشــکیل می دهــد. 
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بــه  مربــوط  پرســش  در     شــما 
کردیــد  مــرگ بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــه مــا بــا مــرگ یــک نفــر در فامیــل یــا 
یــک  در  زیــادی  تعــداد  مــرگ  حتــی 
ارتباط هــای  داریــم  انتظــار   جامعــه، 
قالــب  در  حتــی  ســاختارهایی  و  تــازه 
بـــگـــیـــــرد؛  شـــکــــل  اجـــتـــمـــاعـــــی 
به عنوان مثــال، طبــق فرمایــش شــما 
اســت  ممکــن  خانــواده  یــک  در 
و  شــود  ایجــاد  جدیــدی  ارتباط هــای 
در  شــاید  کنــد،  فــرق  ارتبــاط  نحــوه 
ســطح جامعــه نیــز وقتــی بــا بحران های 
می شــویم،  مواجــه  گیــر  فرا مــرگ 
ســاختارها یــا حتــی معناهــای جدیــدی 
ایــن  چقــدر  شــما  بیایــد.  وجــود  بــه 
معتبــر  فعلــی  زمــان  در  را  موضــوع 
می دانیــد و ارزیابی تــان بــه چــه صــورت 
است؟

گیــــــری اتــفـــــاق می افتــد،  وقـــتــــــی مــرگ فـــرا
به وجــود  جامعــه  در  هــم  جدیــدی  داینامیــزم 
دوره  بــزرگ  قحطــی  به عنوان مثــال،  می آیــد؛ 
قاجــار در دهــه ۱۲۵0 در ادامــه، بــه اصالحــات 
شــد:  منجــر  امین الدولــه  و  مشــیرالدوله  میــرزا 
روزنامه هــا بیشــتر  و فعال تــر  و متنوع تــر شــدند، 
گرفــت و  جنبــش رشــدیه در دهــه ۱۲۶0  شــکل 
ســپس امین الدولــه اصالحــات آموزشــی ایجــاد 
نوگرایــی،  انرژی هــای  کــرد.  حمایــت  آن  از  و 
اصالحــات  مــدرن،  آمــوزش  علم گرایــی، 
اصالحــات  و  حقوقــی  اصالحــات  اجتماعــی، 
در  سیاســی  مدرســه  برپایــی  بــه  کــه   مدنــی 
یــک دهــه قبــل از مشــروطه انجامیــد از رهگــذر 
گروه هــای  و  آمــد  به وجــود  قانــون  گفتمــان 
اجتماعــی مثــل زنــان، آهسته آهســته بــه صحــن 
اجتمــاع آمدنــد، انجمن هــا ایجــاد و درنهایــت به 
انقــالب مشــروطه  در دهــه ۱۲80  منجــر شــدند. 
گونگی هــا، پارادوکس هــا  در تاریــخ مــا ایــن معما
و افتان وخیــزان آمدن هــا و رفتن هــا متأســفانه 
خیلــی بیشــتر از جاهــای دیگــر بــوده و هســت؛ 
البتــه بســیار پرهزینــه وخســته کننده. همیشــه 
و  می شــویم  زاده  درد  بــا  کــه  می کنــم  عــرض 
ــم  ــواره بی ــا هم کار م ــم.  ــی می کنی ــد زندگ ــا  امی ب
و امیــد اســت؛ چنانکــه بعــد از مشــروطه جنــگ 
قحطــی  یــک  دوبــاره  و  افتــاد  اتفــاق  جهانــی 
و  مــا  هموطــن  صدهاهــزار  مــرگ  و  بزرگ تــر  
همیــن بالفاصلــه بــه جنبــش نوگرایــی انجامیــد 
و از دلــش خیلــی پیشــرفت ها ودســتاوردها بــه 
کــه از دل آن  وجــود آمــد: دینامیــزم و پویایــی 
مــدارس عالــی،  دارالمعلمیــن  و دانشــگاه تهــران 
نهادهــای  مــدرن،  علم آمــوزی  و  شــد  ســاخته 
فارســی  زبــان  اجتماعــی،  نهادهــای  و  علمــی 
شــد؛   ح  مطــر ایرانــی  شــهر  و  ایرانــی  هویــت  و 
ــی  ــع و قحط ــوک فجای ــد از ش ــت بع ــا درس این ه
ــود؛ امــا خــود ایــن مدرنیتــه  و مــرگ و نابــودی ب
ناتمــام ایرانــی نیــز در ایدئولــوژی مدرنیزاســیون 
دولتــی )نوســازی دولتــی( بــا خودکامگی و فســاد  
و نابرابــری بــه کام مــا تلــخ شــد. روزگار هرچــه بــه 
مــا می دهــد، بازمی گیــرد. آنچــه در ایــن میــان 
مهــم اســت، این کــه وقتــی فاجعــه ای به وجــود 
می آیــد، نیــروی تحول خواهــی و پویایی هــای 
درون زایــی از آن آزاد می شــود، در جامعــه ســر 
بــاز می کنــد و فعــال می شــود؛ امــا مســئله بــه ایــن 
گــر دوره عمــر یــک فاجعــه  ســادگی نیســت؛ زیــرا ا
را در نظــر بگیریــد، بــا ورود آن، اول در مقابلــش 
سراســیمه می شــویم. در بهمن ماه ســال گذشته 
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کوویــد ۱9 شــدیم و  کــه متوجــه انتشــار ویــروس 
پیامــد آن چنــد نفــر در ایــران بــه ایــن ویــروس 
سراســیمگی  مــوج  به یکبــاره   شــدند،  مبتــال 
گرفت. من سراسیمگی را دوره اول  جامعه را فرا
کــه متناظر  کــرده   ام  عمــر یــک فاجعــه نام گــذاری 
بــا همبســتگی اســت و منابــع هیجانــی بزرگــی 
از آن آزاد می شــود،. دوره دوم، دوره مواجهــه 
شــیوع  ابتــدای  در  به عنوان مثــال،  اســت؛ 
کوویــد ۱9 در ایــران بعــد از سراســیمگی  بیمــاری 
اولیــه،  در اوایــل اســفند مــاه آقــای روحانــی  گفت 
کــه چیــزی نیســت و از شــنبه همــه دانش آموزان 
بــه مدرســه برونــد. امــا همــه سراســیمه بودنــد. 
هیــچ  بـــگویـــــد  کــه  می کــرد  ســــعی  حکومــت 
از  کمابیــش  کــه  مــردم  ولــی  نیســت؛  خبــری 
بودنــد، می کوشــیدند در  عمــق فاجعــه مطلــع 
باشــند.  نداشــته  حضــور  عمومــی  مکان هــای 
»ان جی او«هــا  سراســیمگی،  ایــن  به دنبــال 
به صــورت  و  کردنــد  درســت  ســایت هایی 
ســنتی در مســاجد محــالت و مکان هــای دیگــر 
کــی  خورا و  بهداشــتی  اقــالم  بســته بندی  بــه 
ایــن  بــه  پرداختنــد.  بی بضاعــت  افــراد  بــرای 
ترتیــب تمــام نهادهــا و ســمن ها و ســازمان های 
مردم نهــاد بــا هــم شــبکه کمــک تشــکیل دادنــد. 
از  شــبکه ای  از  متشــکل  کمــک  شــبکه  ایــن 
ــر اســاس  کــه می خواســتند ب ــود  »ان جی او«هــا ب
ــی  ــع قبل ــه و فجای ــه در زلزل ک ــی را  آن تجربه های
اســت  کشــوری  ایــران  کننــد.  تکــرار  داشــتند، 
کــه فاجعــه در آن خیلــی فــراوان اتفــاق افتــاده و 
ــع،  ــول در فجای ــور معم ــت. به ط ــده اس ــرار ش تک
هیجانــی  و  کــی  ادرا و  اجتماعــی  انرژی هــای 
تــازه ای آزاد می شــود، جنبش هــای اجتماعــی 
بــه راه می افتــد و فعالیت هــای داوطلبانــه رونــق 

می گیــرد. 
 ایــران مســتعد منابــع هیجانــی اســت. در ایــران 
ــی  ــن بخش ــت و ای ــیار باالس ــی بس ــع هیجان مناب
از تاریــخ ماســت. مــا دارای خــرد شــاد و عقــل 
ابن ســینایمان،  عقــل  مــا  هســتیم.  شــادمان 
بــه  و  شــادان  حکمــت  فلســفی مان،  عقــل 
نوعــی عاطفــی اســت و منابــع هیجانــی در آن 
بــه   نیســت؛  ســرد  ایرانــی  عقــل  دارد.  وجــود 
همیــن دلیــل واژه هــای عاطفــی و انرژی هــای 
هیجانــی در زبــان ایرانــی خیلــی فــراوان اســت. 
ــردم  ک ــذاری  ــه نام گ ــز مواجه ــن دوره دوم را نی م
بــرای  می آیــد.  به وجــود  آن  در  همــکاری  کــه 
کــردم: شــما  ایــن موضــوع یــک منحنــی ترســیم 
 y گــر محــور ایگــرگ را درنظــر بگیریــد، محــور ا
)محــور عمــودی منابــع هیجانــی( بــاال مــی رود و 
ــت. دوره  ــا اس ــه دوره ه ــوط ب ــی x مرب ــور افق مح
کــه سراســیمگی اســت، می توانــد وضعیــت  اول 
باشــد.  دورخیــز  یــک  یعنــی  باشــد؛  اســتارتاپ 
می کننــد.  تیــک آف  هیجان هــا  دوره  ایــن  در 
در دوره مواجهــه بــا نیــروی هیجــان بیشــتری 
همــکاری شــده و ایــن تعامــل بــه همبســتگی 
منجــر می شــود؛ به عنوان مثــال، اول بهمن مــاه 
کالس هــای دانشــگاه لغــو  گذشــته وقتــی  ســال 

شــد، در خانــه از طریــق فضــای مجــازی و آنالین 
بــا دانشــجویان و دوســتان و آشــنایان در ارتبــاط 
مــن  بــرای  مواجهــه  ترتیــب  ایــن  بــه  و  بــودم 
ومخاطبــان دانشــجویی و عمومــی ام  تبدیــل 

ــد. ــتگی ش ــه همبس ب
دوره ســوم را  مدیریــت  فاجعــه می نامــم. وقتــی 
پیــدا  رســمیت  می شــود،  مدیریــت  هیجــان 
می کنــد و به دنبــال آن، هیجان هــا دچــار افــت 
حرکــت  افقــی  مقــداری  اول  یعنــی  می شــوند؛ 
چــون  می آینــد؛  پاییــن  بعــد  ولــی  می کننــد؛ 
وقتــی مســئولیت »ان جــی او« هــای خودجــوش 
آن  و  داوطلبانــه  الزم  خالقیت هــای  بــا  همــراه 
انرژی هــای هیجانــی و ابتکارهــای درون زا، بــه 
ســازمان ها و نهادهــای رســمی محــول می شــود 
تقســیم  و  می کنــد  پیــدا  تخصصــی  شــکل  و 
پــول  شــما  کــه  می کننــد  اعــالم  می شــود،  کار 
ندهیــد؛ چــون پــول بایــد از طریــق منبعــی دیگــر 
گروهــی  ــت  ــه مدیری ک تزریــق شــود. اینجاســت 
بــه مدیریــت رســمی بورکراتیــک  و داوطلبانــه 

می شــود.  فروکاســته 
ــود؛  ــده می ش ــه نامی ــه فاجع ــم بدرق ــر ه دوره آخ
تبدیــل  را  آن  و  بدرقــه  را  فاجعــه  مــردم  یعنــی 
بــه خاطــره می کننــد. در ایــن دوره، همــه بــه 
و  دانش آمــوزان  می پردازنــد،  خــود  اصلــی  کار 
آموزش شــان  محیط هــای  بــه  دانشــجویان 
دوبــاره  هیجانــی  انرژی هــای  و  برمی گردنــد 
پاییــن می آیــد. در دوره بدرقــه هرچنــد زندگــی 
می کنــد،  پیــدا  ادامــه  خــود  ســابق  شــکل  بــه 
کــم  ارزش هــای بقــا و ســرپا نگــه داشــتن خــود حا
انســان های  بــرای  کســی  دیگــر  و  می شــود 
فرودســت،  اجتماعــی  گروه هــای  بی پنــاه، 
فاجعــه  از  بی پول شــده  و  بیــکار  رنج دیــدگان 
ادبیــات  و  مرثیه هــا  تمــام  نمی ریــزد.  اشــک 
فروکــش  هم نــوع  درک  و  انسان دوســتی 
ــه  ــد و ب ــا می مانن ــان ها تنه ــاره انس ــد، دوب می کن
ارگان هــا، ســازمان ها و مقــررات خشــک و خالــی 

می شــوند. ســپرده 

منتهــی  بشــری  خاطــره  بــه     
می شود؟

بــه بی اعتنایــی سیســتماتیک تبدیــل می شــود؛ 
بــه  و  بی اعتنــا می شــود  یعنــی سیســتم دیگــر 
آنــان می گویــد: مــن چــه کار کنم؟ کاری از دســتم 
برنمی آیــد. دیگــران هــم آن را تکــرار می کننــد؛ 
تنهــا در ایــن میــان بدبختی هــا و مرارت هاســت 
تجربــه  می ماننــد.  باقــی  دســت نخورده  کــه 
همســایه،  مــرگ  بــا  مواجه شــدن  و  مــرگ 
همشــهری، هم صنفــی و هم محلــه ای شــوک 
بزرگــی اســت کــه بخشــی از انرژی هــای هیجانی 
کــه  جامعــه را آزاد می کنــد؛ امــا تنهــا جوامعــی 
نهادینــه  و  صورت بنــدی   را  انرژی هــا  ایــن 
کننــد و بگذارنــد در ســطح اجتماعــی و مدنــی 

ابتکارهــای  و  خالقیت هــا  همــان  بــا  محلــی  و 
ایــن  از  کننــد،  پیــدا  تــداوم  خــودش  ســرزنده 
هیجان هــا بــرای بســط زندگــی وتمــدن بهــره 
کار  الزم اســت در ایــران  می گیرنــد. بــرای ایــن 
گیر  مقررات زدایــی بکننــد و مقــررات دســت وپا
میــان  از  مدنــی  نهادهــای  بــرای  را  مخــرب 
ــا  ــد ابتکاره ــازه دهن ــد و اج ــد و آزاد بگذارن بردارن
و خالقیت هــای خــود را داشــته باشــند، آن وقــت 
ــد تمدن ســاز  ــی می توان ایــن انرژی هــای هیجان
کنــد، انــرژی  ک  و معناســاز شــود، جامعــه را چــاال
ــرژی  ــرژی پیشــرفت بشــود، ان زندگــی بشــود، ان
ولــی  بشــود؛  آزادی بخــش  بشــود،  توســعه 
»ان جی او«هــا  می خواهــد  سیســتم  متأســفانه 
را در مســتعمره خــودش قــرار بدهــد و متولــی و 
کنتــرل  کارهــا را  متصــدی آن هــا شــود و همــه 
کنــد. می ترســد تعــدادی جــوان جمــع شــوند و 
از طریــق »ان جی او«هــا اتفاقــی بــرای قدرتشــان 
بیفتــد و نقــد دربــاره عملکــرد سیســتم رســمی 
کــه  کنــد. از ایــن طریــق اســت  گســترش پیــدا 
بیــن  از  و  می شــوند  نابــود  انرژی هــا  دوبــاره 
کــه زلزلــه دیگــری در  می رونــد و نیــاز می شــود 
کارهایــی  ایــران اتفــاق بیفتــد، دوبــاره چنــد نفــر 

انجــام دهنــد و بقیــه داســتان ها.

نـــــو  طــرحـــــی  بــایـــــد  درواقــع    
دراندازیم؟

طرحــی نــو، همــراه بــا افــکار بدیــع و ابتکارهــای 
تــازه از عمــل اجتماعــی و همکنشــی ارتباطــی 
کــه عــرض  و فرهنگــی الزم اســت. همان طــور 
بــزرگ؛  فجایــع  و  قحطی هــا  درون  از  کــردم 
اصالح طلبی هــا،  امین الدوله هــا،  رشــدیه ها، 
گفتمــان تحــول  مطبوعــات، نهادهــای مدنــی و 
پیــدا شــد و اســطوره و افســانه دولــت مطلقــه 
قاجــار فــرو ریخــت. فاجعــه در دنیــا بیزانــس را 
کــرد. یکــی از علــل فروریختــن مناســبات  ســاقط 
فئودالــی، طاعــون بــود. ایــن مــرگ در عیــن حال 
کــه خیلــی از خانواده هــا را بــه روز ســیاه نشــاند و 
کننــد، امــا  خیلــی از انســان ها نتوانســتند زندگــی 
بــه  جنبــش  و  پویــش  جوشــش،  آن  داخــل  از 
کار  کــه نیــروی  وجــود آمــد و نظــم فئودالــی را 
کــرده بــود،  و منابــع زمینــی و مــادی را قبضــه  
شهرنشــینی  آن  درون  از  و  شکســت  هــم  در 
جدیــد، تکنولــوژی و علــم و فنــاوری به وجــود 
آورد؛ هرچنــد آن هــم دوبــاره بــه ســرمایه داری 
منجــر شــد و نوعــی اســتثمار تــازه و غــارت جدیــد 
به وجــود آمــد؛ بــاز  همــان پارادوکــس تمــدن و 
آن دور خســته کننده. مســئله واقعــًا بغرنــج اســت 
کلماتمــان ســعی می کنیــم آن را ســاده  و مــا بــا 
ــه   ک ــرار دارد  ــان اص ــت همچن ــی واقعی ــم؛ ول کنی
گرگ ومیــِش  پیچیدگــی خــود را ادامــه بدهــد؛ 

مــرگ و زندگــی.

تجربه مرگ و 
مواجه شدن با 
مرگ همسایه، 

همشهری، 
هم صنفی و 
هم محله ای 
شوک بزرگی 

است که بخشی 
از انرژی های 

هیجانی جامعه 
را آزاد می کند؛ اما 
تنها جوامعی که 
این انرژی ها را 
صورت بندی  و 
نهادینه کنند و 

بگذارند در سطح 
اجتماعی و 

مدنی و محلی با 
همان خالقیت ها 

و ابتکارهای 
سرزنده خودش 
تداوم پیدا کنند، 
از این هیجان ها 

برای بسط زندگی 
و تمدن بهره 

می گیرند
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