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 معابدنخواهيآموخت. )انسامنبهتورازیخواهمگفتکهدر ها(رشکنخدايانبهما
بهمارشکميمي کههرلحظهاززندگيممکنکهمافانيهستیم،چراورزندچراورزند.

 استآخرينلحظهباشد.چونمحکومبهفنايیمهمهچیززيباتراست...)هرودوت(.

 دمهمق
زيستنرامرگواقعیتتجربيانکارناپذيریاست.واقعیتيکهازبدوشناختهشدنشدغدغه

بارهتوسطانسانيکهبرایانسانخلقکرد.مرگدرپسسکوتيچندصدهزارسالهبهيک

روبه او انديشیدنبا بههمینبا فريادیمبدلگشتکهصدایسهمگینآنتا روشدبه

اکنوننقشانسانبهعنوانموجودیکههاميانسانلحظهدرگوشتما درجرياناست.

کشدچیست؟چهتفاوتيدرحیاتتنهااوباشناختمرگبارفقدانونیستيرابردوشمي

بینميموجودیکهنمي تجسمداندروزیاز هرروزه موجودیکهنیستيخودرا با رود

بهراستياينآگاهمي موجوداتيدغدغهيازکندوجوددارد؟يا مند،مرگاستکهازما

هایسازد؟مرزانسانيِماباسايرموجوداتدردرکچهواقعیتروياپردازودرمسیررشدمي

دهدوياتریبهزندگيميزيستينهفتهاست؟آيااينآگاهيازمرگاستکهمعنایعمیق

تعوي به حال در مدام زيستناستکه به نظراينمیلشديد به قانداختنمرگاست؟

ایمديونمرگیم،چراکهستیزدائميانسانبااينواقعیتبخشعظیمرسدمابهگونه مي

واقعمي در است. ساخته درتوانگفتتجربهتاريخانسانيرا جايگاهيمحوریرا مرگ،

اختصاصمي خود به تاريخبشر فرآيند اينتجربه بتوانگفتکه انساندهدحتيشايد

شناسيبرایتعیینشناسيوانسانشدنماراآغازکردهاستوازهمینرویشواهدباستان

 زماناحتماليآگاهيازمرگدرپیشازتاريخبسیارپراهمیتهستند.

هامرگومردنهموارهتقديریمحتومبهحسابآمدهاستوتقريباًدرتمامفرهنگ

بااينحال،بخشبزرگيازتاريخمادیوتصوربرآناستکهگريزیازآن وجودندارد.

خودبراساستمايليقدرتمندبهگريزازاينواقعیتهاتنهايادربخشعمدهمعنویانسان

هایانسانيبهخالقیتفرهنگيدرهمهزيستيشکلگرفتهاست.مرگبیشازديگرجنبه

معرصه آنيکياز آگاهياز استو دامنزده واردهمها انسانرا ترينعناصریاستکه

مرگ آگاهيدرواقعشناختودرکمرگخوداست،آگاهيازمسیرانسانیتکردهاست.

اينکهمننیزخواهممردوسپسدرکِترسناشيازآن.باآگاهيازمرگاستکهحیات

ازمسیرغريزیصرفبرایبقانسانآغازميآگاهانه رود.ابهشمارميشود،راهيکهجدایِ

گوييبهدوپرسشبنیاديناست:نخستاينکهدرجستجوبرایآغازايننوشتاردرپيپاسخ

آگاهيبهمرگخود)مرگ چهزمانِ تاريخبهعقبرفت؟دوم، بايستيدر کجا تا آگاهي(

اند؟آفرينبودهآگاهنقشگیریانديشهمرگعواملانداميوفرهنگيدرشکل

امکاندانستنچگ آن تعییندقیق قطع به آگاهيکه اين آغاز زمان پذيرونگيو

جهتشناختاهمیتمرگ بستریرا روندزندگيانسانايجادمينیست، کند؛آگاهيدر

گرانسانیتبودهوتأثیريعنياينکهپیدايشودرکاينباوريکيازعواملياستکهآغاز

هاييآگاهيازمرگخود،منجربهايجادمواجه. تفراوانيدرفرآيندانسانشدنداشتهاس
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شايدشودکهدرجهتانکارنیستيوتحملدردناشيازلمسفقدانشکلميمي گیرد.

ابتداييمستقیم و مواجهترين اين ترينِ تدفین عمل نقطهها بتوان شايد آغازباشد.

يافتکه1سنگيمیانيپارينهدورهانساننئاندرتالودرهایعامدانهآگاهيرادرتدفینمرگ

هایمختلفآنوعواملمختلفينظیرتغییراتژنتیکي،افزايشحجممغز،گسترشبخش

اند.بررسيعواملترشدنروابطدروناجتماعيدرآننقشاساسيداشتههمچنینپیچیده

مرگ ايجاد شناختمرگبنیادیدر پارينهآگاهيدر ازسنگيمیانيمؤآگاهيدر است. ثر

توانبهآمادگيقابلتوجهمغزبهخصوصفعالیتتريناينعواملدرانسانامروزیميمهم

عامللُب بررسي کرد. اشاره فرهنگي مناسب بسترهای وجود و وگیجگاهي پیشاني های

مقايسه الگو از استفاده با اول مهم انسانبسیار و انسان کودک شناختي 2هاريخترشد

انسانپذيامکان به تعمیم قابل و همانندیر واقع در است. نیز تاريخي پیشاز وهای ها

هاوچگونگيرشدمغزکودکانسانريختهاييکهبینمراحلتطوریمغزانسانمشابهت

تعمیمعواملمرگ و امکانمقايسه دارد انسانوجود پیشازآگاهيبینکودکانسانو

دهدکههانشانميريختانسانهایدرونيجمجمهرسيقالبآورد.برتاريخرابهوجودمي

سنگيمیانيآغازشدهودرانساننئاندرتالپارينهپیشانيوگیجگاهيازدوره3گسترشلُب

رشدچشمگیریداشتهاست.

وجودداده و ابزارسازی فناوری نمادين، و تزيیني اشیا وجود نظیر فرهنگي های

گسترشاينلُبشواهدمراقبتازهمنوع انساننئاندرتالنشانمي، در دهند.هایمغزرا

آگاهيوگستردگيدولُبپیشانيوگیجگاهيمغزدرايندورهرااينموضوعارتباطمرگ

گیریتمامياينمواردبهصورتمعناداریدرکناريکديگرکندودرنتیجهباقرارتائیدمي

سنگيجديدبهپارينهيابد.دردورهنئاندرتالافزايشميآگاهيدرانساناحتمالآغازمرگ

جنبه در عظیم تحوالت اعتقادی،همراه و فرهنگي اجتماعي، معیشتي، مختلف های

اينپیچیدگيهاواشیاقبرهاحاصلميهایقابلتوجهيدرنوعتدفینپیچیدگي هاشود.

هایهاومکانیسمترشدنمواجهآگاهيوپیچیدهخودبهنوعيحاکيازجايگاهمهممرگ

                                                           
1
40هزارسالقبلآغازوتا250سنگياستکهازحدودسنگيمیانييکيازادوارچهارگانهپارينهپارينه 

سنگيجديدبهاتمامهزارسالپیشادامهداشتهاست.ايندورانباپیدايشانسانمدرنوشروعدورانپارينه

ايندورههم نوعخاصيازانسانبهنامانساننئاندرتالاستکهدرنهايتدرزمانباپیدايشرسیدهاست.

 هزارسالپیشمنقرضشدهاست.27حوالي
2
بهتعريفشاملانسانHominidريختمعادلواژهانگلیسيکلمهانسان  هایامروزينولحاظشدهوبنا

تعريفانسانتمامياجدادمنتقرض مطابقبا انسشدهآناست. ريختشاملهرنخستياستکهانشناسان،

هاینیشدرشکوچکشدهباشد.براينعادتابررویدوپاراهرفته،مغزیبهنسبتبزرگداشتهودندان

انسان تنها امروزين انسان نمونهاساس، که است حالي در اين است. زمین کره در موجود هایريخت

هاهاو...(نیزجزوانسانريختتقامت،انواعاسترالوپیتکوسشدهانساني)انساننئاندرتال،انسانراسمنقرض

شوند.محسوبمي
3
هایگیجگاهي،دربااللُبمغزانسانشاملچهارلُبيابخشاستکهدرجلولُبپیشاني،درپهلوهالُب 

آهیانهودرپشتلُبپسسریقرارگرفتهاست.
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واسطه به حیات لمسفقدان برابر در لُبدفاعي گستردگي و مغز توجه قابل هایرشد

هایهایفرهنگيدردورهپیشانيوگیجگاهيهستند.فرايندافزايشپیچیدگيدرخالقیت

درنتیجههایمعیشتيواجتماعيوبعدبهويژهنوسنگيباايجادتحوالتاساسيدرنظام

نظامگیریدگرگونيشکل در ميهايي ادامه اعتقادی و فرهنگي پررنگهای شدنيابد. تر

افزايشتدفین تغییراتدر موازاتاين به آن برابر در مواجه مرگو آيیني،جايگاه های

شیوهقرباني پیدايشنخستیننیايشگاهها، تدفینو مذاهبقابلمشاهدههایمتنوع و ها

با پیراموناينموضوعمياست. مطالعه روندمواجههبررسيو انسانباتوانبهچگونگيِ

ها،مناسکورفتارهاييپيبردکهبهآيینآگاهي،ريشهواقعیتمرگ،عواملمؤثردرمرگ

اندوهمچنیننقشيراکهآگاهيآگاهيبودهایپاسخيمتقابلبهترسحاصلازمرگگونه

دگيانسانپیشازتاريخداشتهاستمشخصکرد.نسبتبهمرگدرزن

 

 روانکاوی مرگ
ایبرخورداراستوروانکاویدرشناسيازجايگاهويژهمرگومسائلمربوطبهآندرروان

مکتبروانکاویبرشناسيبیشازهمهدرتبیینمرگکوشیدهاست.هایروانمیانشاخه

با را هیچکسمرگخود استکه نمياينعقیده ناخودآگاهور در ما، يکاز هر و کند

خودرابرانسانآشکارايمکهفناناپذيريمامازمانيکهاينواقعیتچهرهخويشمتقاعدشده

اثریباآسیبمي گذاردکهدرذهنوماهیتبودنانساننقشهایعمیقباقيميسازد،

مي )يالوم، 1391بندد شايدبتوانگفتبررسيروان56: نوشتهکاوانه(. یفرويدهامرگبا

تحتتأثیرپیامدهایجنگجهانياولودومواردتاريخروانکاویشد.اونخستیندانشوری

همانسال در که مسئلههابود ویابتداييجنگاولجهانيبه يکسو مرگاز جنگو

هجنگ،غربراازسویديگرپرداخت.فرويدتأکیدداشتک“سوگواریومالیخولیا”مسئله

یهابهمرگبهوجودآوردهاست.اوباانتشارمقالهنسبتایفريفتارزداييکردهونگرشتازه

ایدرنگرشبهمرگوبابتازهفراسویاصللذتوهاييدرخورِايامجنگومرگانديشه

وايرادحمرگورو.يونگنیزبامقاله(1388:15)صنعتيوديگران،آگاهيازآنگشود

هاييدرخصوصانواعگوناگونبازتولد،تجسد،رستاخیزوتحوالتذهنيانساندرسخنراني

نهضت بررسيواقعیتمرگپرداخت.هاجريانمناسکدينيو سیاسيبه یاجتماعيـ

هایخودرادرروانکاویبرمحورهراسازپردازیافرادینظیراتورنکواستنليهالنظريه

تريناضطرابانسانتأکیدداشتندایپايهاند.آنهابرهراسازمرگبهمثابهئهدادهمرگارا

 مرگمي(17)همان: روياروييبا اهمیتسوگواریو لیندمنبه از. موضوعيکه پردازد،

یکالینماریهااضطرابجداييوازدستدادنوپژوهشبامطالعاتبالبيدرباره1951

راس-اغداریوسوگگسترشپیداکرد.جانهینتونوسپسالیزابتکوبلردپارکردرباره

مرگدربیمارانمحتضرپرداختندکهمبحثتازهبهمسئله ديگریدرروياروييانسانبا

بازانديشينظريهروانحیطه روانکاوانمعاصرکهبه از یفرويددرخصوصهاپزشکيبود.
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پرداخته او آراء ديگر کرد)بوتبي،ندميامرگو لکاناشاره فدرنو توانبهارنستجونز،

1384:23.)

مهم از رويکردهای روانکاویميترين رانه1سائقتوان مرگ، يا وحشتاز مرگيا

درخصوصشکل برد. نام سوگواریرا آنتدفینو بر عواملموثر مرگو گیریترساز

ندوگروهعمدهحائزاهمیتبسیاراست.گروههایمتعددیوجودداردکهدراينمیانظريه

ترسازمرگموضوعيطبیعيبرایانساننیستوماباترسازمرگزادهمعتقدندنخست

اينکهچگونهترسواقعيازمرگدرهایدقیق،دربارهایازمطالعهايم.تعدادفزايندهنشده

انسانتاحدودسهتاپنجسالگياندکهکودکگیردبهروشنينشاندادهکودکانشکلمي

)بکرهیچدرکيازمرگندارد ،1383 مرگايده313: متفاوتباایبهشدتانتزاعيو(.

کندکهپرازموضوعاتکنشگریاستکهکودکاست.کودکدرجهانيزندگيميتجربه

تغذيهبهاوپاسخمي نمياشميدهندوسرگرمو او اززندگيداندکهناپديدشدنکنند.

ايننداردکهبعدازمرگبهکجاخواهدرفت.برایهمیشهچهمعناييداردونظریدرباره

تدريجدرمي برایکودکبه را مردم بعضياز که دارد مرگوجود نام چیزیبه يابدکه

پذيردکهمرگديريازودهرکسيراباخودخواهدبرد،امابرد؛بسیاربااکراهميهمیشهمي

تدريجيناگريزیمرگمي بکشدايندرکِ (.314:)همانتواندتانهيادهسالگيبهدرازا

نیستبدازمادریمحروماينديدگاهبراينباوراستکهتجربه اضطرابِ شدگيوکننده،

شدگيبخشيازآورد.ايننظريهکهاضطرابنیستترسازمرگرادرکودکبهوجودمي

کنندهاست،تمامباراضطراببدازمادریمحرومودکنیست،بلکهتجربهطبیعيکتجربه

مي سرشتاو نه پرورشکودکو بر مرگرا ترساز اينناشياز طرفديگر از گذارد.

مستقیممي براساسايننگرش،ديدگاهنقشجامعهدرپررنگساختناينترسرا داند.

کندتاآنانزمانازآنعلیهاشخاصاستفادهميمجامعهترسازمرگراآفريدهاستودره

(.1391:25نگاهدارد)يالوم،رادرسلطه

هاممکناستپذيرندکهاينتجربهاندوميابتداييانسانموافقتجربهگروهدومبا

اندکههایبعدیراافزايشدهند؛اماهمچنینبهشدتمدعيهایطبیعيوترساضطراب

ترسازمرگطبیعياستودرهرکسوجوددارد،ترسازمرگترسيبنیادينبههرحال

مي قرار تحتتأثیر را گرچهاستکههمه آنايمننیست، ترسيکههیچکساز دهد،

(.اينگروهمعتقدندکهکودکانسان1390:316ممکناستبسیارتغییرشکلدهد)بکر،

کندکهبیشترشبیهبهآگاهيعموميپیداميسالگينسبتبهمرگ12تا8درسنینبین

(.1390)بنگريدبهبکر،آگاهيازمرگخويشاست

                                                           
1
مقاله  سائقمعنایمفهومرورایاصللذتفرويددر کاملتشريحميکند. بهطور سائقمرگرا يا انه

سائق تفاوتکه اين با دارد غريزه با تنزديکي با و شدتمتغیراند به پیداها توسعه سوژه زندگي به وجه

تمايلبنیادینندهانگیزترينمفاهیمياستکهازسویفرويدمطرحوبیانکنند.سائقمرگيکيازبحثمي

ززندهبرایبازگشتبهحالتغیرارگانیگاست.هرچی
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دست از مراسمخاصرفتگانعمیقسوگواریبر اغلببا بشریاستو تريناندوه

آئین اکثرجوامعاينآيینهامتأثراز در بهانديشهیمرگورستاخیزهمراهاست. یهاها

بازتولد،باروری،ارواحنیاکانياجاودانگيروحمرتبطهستند.مراسمرهخاصفرهنگيدربا

فردتدفینوسوگواریاعمالدوپهلوييهستندکهازسوييبرایاحترامگذاشتنبهخاطره

مي بازماندگانویبرگزار پنداشتنمتوفيو تابو نجسو با معموالً سویديگر از شوندو

صشدنازآنهمراههستند.ييبرایخالهاجسدوروش

يکبعد دارایيکبعدطبیعيو مولداستکه جامعهکنشگریفعالو هرعضو

جنسوخصوصیاتزيست سن، بدن، بعدطبیعيبهساختار شناختيفرداجتماعياست.

مي نقشمربوط به اجتماعي بعد و سلسلهشود جايگاهشدر تخصصو فرد، مراتبهای

کندبيآنکهگردد.مرگرخدادیاستکهبعدطبیعيفردرازايلميقدرتاجتماعيبازمي

ازمیانبرداردوبعداجتماعيرادستخوشنابودیمي یفردسازد،بيآنکهخاطرهبدنرا

منظ اين از اطرافیانشحذفکند. ذهن در را تبديلمتوفي اجتماعي آسیبي مرگبه ر

زند.مناسکتدفینوانسانيرابرهمميسوژهشودکهتوازنرايجدرمیاندوبعديکمي

اجتماعيبرایترمیماينآسیبابداعهاسوگواریروش نظام بازماندگانو ييهستندکه

زاواند.فرآيندفسادوتالشيجسدچیزیاستکهازنظربهداشتيوزيستيبیماریکرده

هنبودنهنوزحضورداردمدامایکهباوجودزندخطرناکاستوحضورجسديعنيديگری

ناپذيرديگری،کند.ازاينرومرگگذشتهازحذفبازگشتقطعيبودنمرگراگوشزدمي

شودوايناختاللبايدبهیانسانيمحسوبميسوژهاختالليتهديدکنندهدرابعاددوگانه

مناسکتدفیندرحالتاولیه اشباکمکمراسميجمعيومناسکگروهيخنثيشود.

ازماهیتاجتماعيپیشینشتهي را بدنمرده ابرازخشونتنسبتبهجسدهمراهاست،

سوزان،کنند.مراسممردهکنندوآنرابهصورتچیزیطبیعيواجتماعزدودهمسخميمي

مناطقيخاصتاطعمه کردنجسددر رها قراردادنجسدوتدفینمجددبقايایآنيا

بامهارکردنهاوياخودروندخاکسدفناستخوانپرندگانشودوسپ سپاریکهمعموالً

جسددرتابوتياکفنهمراهاستودرنهايتبهمسدودکردنارتباطویباجهانزندگان

سنگ کمک مي)به ختم آئینقبر( از قدرتمندی ردپای همگي اعتقادشود و یهاها

ميناشناخته آشکار را بخشای در که نشانهکنند خود خشونتپنهان از بودنهايي آمیز

(.1385مناسکتدفینوترسازمرگدارد)وکیلي،

 

 ها و کودك انسان ريخت روند رشد مغز در انسان مقايسه
بزرگ مراحل تا کودکي از زندگي از مرحله هر در انسان مغز رشد و تطور سالي،روند

هایپیشريخترهایناشيازآندرانسانهاييباشکلکليروندتطورمغزورفتاشباهت

مي مثال، بهطور تاريخدارد. فعالشدننواحيمختلفمغزدرتوانبهترتیباز بندیدر

کودکانساناشارهکرد.يکيازنخستینمراکزتطوريافتهدرمغزکودکانسانکهدرساير

کنترلميمغزاستکهاعمالحیاتيشودساقهپستانداراننیزديدهمي سپسبهرا کند.
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و چشم جهتهماهنگيدستو مخچه لُبگیجگاهيو مغزیمانند مراکز تدريجديگر

هاوجودداشتهاست(تکاملکنترلتعادلسروستونفقرات)نظیرآنچهدراسترالوپیتکوس

گاهي،باانساننظیرخودآهایبسیارزيادمابیننمودهایرفتاریشامپانزهيابند.شباهتمي

تواناييدست کارینمادهایزبانمانندهمچونکودکانتواناييتشخیصآواهایمتفاوت،

کسبمهارت و بوسیدن کردن، بغل اينخردسال، بازیکردن با اجتماعي و هایذهني

تائیدمي درانسانوشامپانزههایعمدهکنند.شايدبتوانگفتيکيازتفاوتهمانندیرا

لُبپیشانيآخرينبخشمغزاستکهدرکودکانساناندازهوکارکر دلُبپیشانياست.

جالباينکهروندتوسعهنواحيتوسعهمي يابد)بهمعنایکاملشدناتصاالتسیناپسي(.

هانیزبههمینگونهاستولُبپیشانيآخرينبخشگسترشيافتهريختمغزیدرانسان

(.1389است)بنگريدبهدورتیه،

مغزکودکانسانمدرنومغزکودکانساننئاندرتالنیزهایجديددربارهپژوهش

شباهت است.وجود انساننشانداده دورانکودکيبینايندو در را مغز رشد هاييدر

هایديگردرکودکانسانوانسانپیشازتاريخايناستکهکودکانسانتاحدودشباهت

انگاردوياقادرنیستتفاوتيبینوقايعيکهرازندهميایاستکهاشیاسالگيدرمرحله4

زنده شواهد در که چیزی شود، قائل اطرافش واقعیت با است ديده خواب انگاریدر

نقاشي در بیداری و خواب بین مرزی نبود و آيین)آنیمیسم( يا دورانها تدفیني های

(.همچنینکودک1375بهبیتس،شود)بنگريدنوسنگيياقبايلبدویامروزهنیزديدهمي

سالگيبهباالدارایتفکرانتزاعيوآرماني10انسانبارشدلُبپیشانيدرسننزديکبه

-شوديعنيبهدرک،خلقوتصورمسائلجهانپیرامونخودبهکمکابداعاتفکریميمي

 1387پردازد)سانتراک، گستردهشدناين193: با ارتباطاينامرنیز مغزدر(. بخشاز

هایپیشازتاريخيدروجودشواهدیازآيینومذهبوهنرنماياناست)بنگريدبهانسان

(.1383دورکیم،

مراحلپیچیده هاييباهایکودکانساننیزهمانندیشدننقاشيساختاربندیو

میزانهایپیشازتاريخيداردکهدرارتباطبارشدمغز،هماهنگياعمالدستونقاشي

روندرشدمغزدرکودکدرک،شناختوتجربهازمحیطپیراموناست.ازاينرومطالعه

تغییراتفکریورفتاریدرهرسن،درشناختوقايعيموثراستکهجزانسانومشاهده

هاوجودندارد.شناختيروشنيبرایآنموضوعاتنظریوادراکيهستندوشواهدباستان

سازند.بنابررکانسانيفراهمميهایمشتهایمهميراجهتدرکتجربهرنخاينمواردس

مراحلکنندهاينباتوجهبهاينکهمراحلرشدوکارکردمغزکودکانسانبهنوعيتداعي

تواندمارادرشناختآگاهشدناوميتطورمغزانسانپیشازتاريخاست،بررسيروندمرگ

مرگريشه درهای وهلهآگاهي در مرگ از آگاهي رساند. ياری باستاني نخستجوامع

-کندوشباهتمواجههباآنرافرهنگتعیینميرويدادیمغزیاستکهنمودهاونحوه

هایپیشازتاريخيوجودداردقابلتعمیمبههاييکهبینرشدمغزکودکانسانوانسان

آگاهشدنهرکداماست.چگونگيمرگ
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 آگاهی در کودك انسان روند مرگ
مي5تا3کودکدرسن رويدادیموقتوگذرا پنداردوانتظارداردفردسالگيمرگرا

 )سلحشور، بهحیاتبرگردد مدتيدوباره از 1385متوفيبعد رويدادی46: مرگرا او .)

مي تلقي معمولي و نميساده و بکند مرگ که وداند است زندگي پايان مفهوم ه

تفکرعینيبهسرذيریدرآنوجودندارد.ازآنجاکهکودکانخردسالدرمرحلهپبرگشت

هایانتزاعيمثلخوابابدیبرایآنهانامفهوماست.کودکدراينهاوتعريفبرندکلمهمي

سپاریدارد.کودکانخردسالاغلبمرگومراسمخاکشماریدربارههایبيسنپرسش

(.کودکدر48برند)همان:کلیفيبینحقايقوخیاالتبهسرميدربحرانيازشکوبالت

بهداندهرموجودزندهسالگيمي9تا6سن وليتمايلداردکهمرگرا ایخواهدمرد،

 1391ديگراننسبتدهد)يالوم، همچنینمي44: نیازیبه(. مرده، داندکهيکموجود

تا6بشنود،حرفبزنديااحساسکند.کودکانتواندببیند،خوردنوآشامیدننداردونمي

-ترخودرادرمرکزرويدادهاودنیاميدارندوکم“افکارجادويي”ترازگذشتهسالهکم9

پیشديدگاه درکميدانندوبیشاز تواننداحساسهمدردی،کنندوميهایديگرانرا

:1385داشتهباشند)سلحشور،تریدردلداریدادنبهدوستانشانهمدليومشارکتبیش

کندوسالگيبهباالمفهوممرگرادرستمثلافرادبالغدرکمي9(.کودکازسن50

سالبه9شود.کودکاننسبتبهاحساساتخودوسايريندراينزمینهآگاهوهوشیارمي

انتزاعي برداشت فقداباال و دارند ذهن مرگدر از ازدستتری فرد ن را درکرفته بهتر

بههمیندلیلگاهيواکنشمي مرگاطرافیانشانازخودهایشديدترینسبتبهکنند،

دانندکهمرگبرایهرفرد،محتمل،شدنيسنيميدهند.کودکاندراينمرحلهنشانمي

اجتناب سنو از کودکتقريباً است. مي12ناپذير مرگخود به انديشدسالگياستکه

آگاهشدنکودک،کاملشدنارتباطاتمغزترينمؤلفهدرمرگرسدمهمرمي)همان(.بهنظ

هایپیشانياستزيرادراينسناينبخشازمغزباالترينحدرشدوبهخصوصرشدلُب

هایپیشانيمسئولبیشتراعماليهستندکهانسانراازحیواناتراداردوازسویديگرلُب

مي مرگمتمايز و زيرآگاسازد است، جمله آن از نیز شامپانزههي حتي وجودا با ها

انديشندکهروزیخواهندمرد.گاهبهايننميهایفراوانيکهباانساندارندهیچشباهت

دهدوکودکاندرسنيمشترکرویميقابلتوجهاينکهآگاهيازمرگبرایهمهنکته

مرگ،منجربهعواملفرهنگيوتجربه شودبنابراينرشدوتکاملتسريعآننمينزديکِ

 مرگآگاهي،عاملياساسياست.نواحيمختلفمغزدرورودبهمرحله

 

  انسان نئاندرتال و مرگ آگاهی

ترينموضوعاتمربوطبهانگیزتدفینومفهومآندرمیانجوامعانساننئاندرتالازبحث

هایفراوانيشکلگرفتهونظراتمتفاوتيثسنگيمیانياست.دراينبارهبحپارينهدوره

موضوعمهمتعبیردرباره استاما بیانشده ايندوره عدموجودتدفیندر يا هایوجود
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(.بعضيتدفیندرايندورهرادفن2011درايندورهاست)پتیت،متفاوتازمفهومتدفین

آگاهانه ميکردن موازاتپیچیجسد به احتماالً که روابطاجتماعيدهدانند و مغز شدن

ایکنندومعتقدندکهانديشهشدهاستوبعضيديگرمفهومتدفینراگستردهميانجاممي

(.قابلذکراستکهباتوجهبه1989يابد)بنگريدبهاسمیرنو،هاتجليميآيینيدرتدفین

محتمل دوره اين مورد در اول نظر تدفین، ميشواهد نظر به مالرز، رسدتر به )بنگريد

تدفیندرجوامعانساني(.نکتهشايانتوجهدرباره2001؛ريلـسالواتورهوکالرک،1996

هزارسالتا300رسددردورهزيستينئاندرتال)ازحوالينظرمينئاندرتالايناستکهبه

نتغییراتپیشازحال(،بهترتیبازقديمبهجديدشاهدحضوروهمچنی هزارسال28

مؤلفه در باستانچشمگیر شواهد هستیم. تدفین نئاندرتالهای در تدفین هایشناختي

هزارسال100هایکالسیکدرحواليآغازينبسیارکمرنگوبهتدريجباظهورنئاندرتال

(.2013گردد)شوارز،پیشکاملمي

نمي قاطعانه استکه ذکر به الزم تدفیندر که کرد سنگيمیانيپارينهتوانادعا

جسد،اقداماتوصرفزمانایآيینيهمراهبودهاست،هرچنددفنآگاهانههمیشهباوجه

هایعطفيدرايندورهدرنظرگرفت.تدفینتوانبهمنزلهنقطهوانرژیبرایدفنرامي

بعضيمناطقهمچونکراپینا گروتاگواتاری1آيینيدر و و2)جمهوریچک( جود)ايتالیا(

هاييداشتهاست.وجودآگاهيکهدرپسعملدفنايندورهومیلبهحفظجسدنشانه

انديشهآگاهيقرارميهستندکهدرحوزهمرگ تدفینگیرند. هایمربوطبهدورهدرپسِ

دستهقابلتقسیماست:6سنگيمیانيبهپارينه

مرک (1 تدفینلزوماً نقطهمفهومغیرتدفینيپنهانکردنجسد: اوجاعمالزيتو

اينپیچیده وتصويریکهازتدفیندربیشترمواقعهمراهبا مربوطبهدفنجسدنیست.

هایذهنيورفتاریجهتحفظيکجسداستامامنظورازتدفینپیشفرضپیچیدگي

ست.ایآيینيايکجسدبهدورازالزاموجودانديشهسنگيمیانيدفنسادهپارينهدردوره

بدننگهداریوحفظبدنيابخشيازآن:اينبخشمربوطبهقراردادنآگاهانه (2

)يابخشيازآن(درمکانيمعینازمحیطفیزيکياستکهباعدمتالشوياتالشيبسیار

اندکبرایايجادتغییردرآنمحیطهمراهاست.اينمورددربقايایمربوطبهنئاندرتالدر

خورد.هچشمميغارکراپیناب

جسدتدفینساده،بدونوجوداشیایتدفین:اينبخشمربوطبهقراردادنساده (3

درمکانياستکهبهصورتآگاهانهبهشکلقبریکمعمقيايکچالهحفرشدهاستکه

 (.1شود)تصويرفرانسهديدهمي3هادرمحوطهشاپلاوسنتدربقايایمربوطبهنئاندرتال





                                                           
1 Krapina 
2 Grotta Guattari 
3 La Chapelle-aux-Saints 
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 بازسازیتدفینانساننئاندرتالشاپلاوسنت :1تصوير


منبع:سايتنشنالجئوگرافیک



در2وقَفزه1هایهوشمندنظیراِسخولهایمربوطبهانسانتواندتدفیناينگروهمي

دراسترالیاراشاملشود.3یمانگوشدهدردرياچهفلسطینوانسانکشف

اينبخشمربوانجامفعالیت (4 طبهقراردادنبدن)يابخشيازآن(درهایاولیه:

ساختاریاستکهآگاهانهحفرشدهاستوبااعمالتغییراتيدرحالتظاهریبدن)مثالً

نشانه افزودناشیامختلفهمراهاست. هاييجهتمشخصهاوعالمتحالتخمیده(ويا

هایغارشانیدردرفینگیرد.اينمورددرتدکردنمکانتدفیننیزجزايندستهقرارمي

(.2شود)تصويرديدهمي4کردستانعراق،بهويژهدرنزدنئاندرتالشماره

انجامفعالیتثانويه:اينبخشمربوطبهاعمالياستکهبعدازتدفینرویجسد (5

جاکردنبدنهایثانويه.حفردوبارهوجابهشود)مثلبرداشتجمجمه(وياتدفینانجاممي

)تصوير4آندرتدفیننئاندرتالغارکباراشيازآنمربوطبهاينگروهاستکهنمونهيابخ

 شود.(ديدهمي3



                                                           
1 Skhul 
2 Qafzeh 
3 Lake Mungo 
4 Kebara 
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IVشانیدار:تدفین2تصوير

 
 1971:245منبع:سولکي،



 XIIکبارا:تدفین3تصوير


www.nature.sciencesource.comمنبع:

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.sciencesource.com%2Fnature-images-blog%2F2014%2F1%2F27%2Fevidence-of-neanderthal-burials-in-western-europe&ei=V7mnVLDFJozyUNKag7AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNH5N-QGA1uYLv1kxEE7qUknLm-Qvw&ust=1420364439950884
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اينگروهمشابهتزيادیبهگروهتدفین (6 هایداردامادارایمؤلفه4هایآيیني:

بیشتریبارآيینياستبرایمثالقرارگیریاشیاتدفینباشکلخاصومعنادار،تزيینات

سنگيایازاينگروهتااواسطپارينهکنندههدقانعهایويژهبررویقبور.شوابدنوعالمت

 )پتیت، ندارد وجود 2002جديد :9 8ـ بعضي در اگرچه دورهمحوطه(. به مربوط های

ابهامهمراهاستپارينه وگواتاریاحتمالوجودتدفینآيینيبا سنگيمیانيمثلکراپینا

(.2002:207)تايلر،

انساننئاندرتالاست.رالفسولکيهایدارایتدفینترينمحوطهغارشانیدرازمهم

سال بین را محوطه اين 1951های 1960و بقايای کشف آن حاصل و 9کاوشکرد

ساالنعددمربوطبهاسکلتبزرگ7نئاندرتالبههمراهصنايعموستریبود.ازبیناينبقايا

(بود)ترينکاس،VII, IXانیدرعددمربوطبهاسکلتکودکان)ش2و(I-VI,VIII)شانیدر

1982 خاللبازبینيرسوباتکاوشسولکيبقايای.(62: در اخیراً استکه بهذکر الزم

 همکاران، بهکوگیلو است)بنگريد بهدستآمده نیز (.2007دهمیننئاندرتالشانیدر

 پیچیدگيIبقايایشانیدر لحاظتدفینيو اهمیتبه مغزیحائز اجتماعيو است.های

 مردیبینIبقايایاسکلتيشانیدر 40مربوطبه 50تا است)تصوير برای4ساله که )

امروزی(.بررویاسکلتاو ساله80مردشدهاست)برابرباپیرهاپیرمحسوبمينئاندرتال

شود.بهطورمثالدرسمتراستسر،هاييفراوانيازجراحاتونقصعضوديدهمينشانه

سمتراستآثارجراحتوجوددارد.همچنیناينفرددارایراستواستخوانترقوهبازوی

(.1982:63التهابمفصليبسیارشديددرزانووقوزکپابودهاست)ترينکاس،
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1:شانیدرشماره4تصوير


1982ترينکاوس،منبع:



ايناواززمانتولدبهخوبيرشدرسداستخوانپهنشانهبهنظرمي نکردهاست.

نمي زمانمرگشفرد تا بنابرايناينفرد کند دفاع خود از يا فراهم توانستتنهاييغذا

(.ازسوی1959شدهاست)استوارت،توسطهمنوعانخودپذيرفته،محافظتوحمايتمي

نشانمي دهدکهاحتماالًديگرانبوهسنگبرباالیبقايایاووبقاياييغذاييپستانداران،

(.1971:196ایدفنشدهاست)سولکي،جسداوبهصورتآگاهانه

 

 گسترش لُب پیشانی در انسان نئاندرتال
هابهمنظوربررسيروندرشدلُبپیشانينشانريختانسانهایدرونيجمجمهبررسيقالب

دورهمي از مغز اينبخشاز چشمگیریافزايشپیپارينهدهدکه داسنگيمیانيبهطرز

کردهونمودآندربقايایفرهنگيانساننئاندرتالبهخوبيقابلمشاهدهاست)دالکوتارا،

تصوير2015 نشانميريختروندرشدلُبپیشانيدرانسان5(. همانهاوانسانرا دهد.

مي ديده تصوير اين در که گسترشقابلگونه با ماهر انسان زمان از لُبپیشاني شود،

يابد.اينقامتبهبعدشتابيچشمگیرميهاستواينافزايشازانسانراستتوجهيداشت
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رفتارهای تحتنام رفتارهايياستکه بسیاریاز احتمالمسئولبروز به شتابفزاينده

 شود.انسانازديگرجانورانازآنهايادميمدرنومتمايزکننده


:میزانگسترشلُبپیشاني5تصوير


2011،جوزفمنبع:

 

 آگاهیانسان نئاندرتال و مرگ

مؤلفه شدن جمع نیازمند مرگ از وآگاهي بدن فیزيولوژی با ارتباط در استکه هايي

تريننقشرادربههایاجتماعيهستند.دراينبینمغزوکارکردهایآناساسيپیچیدگي

مقايسه و بررسي با دارد. آگاهي اين آمدن روجود روند کودک مغز باشد انسان

وجودشباهتريختانسان و هایکليدرچگونگيرشدمغزدرهردوگروهوهمچنینها

آسیبمشاهده پیشاني لُب با افرادی خودرفتارهای اطرافیان مرگ به واکنش در ديده

رسداينلُبپیشانياستکهدرايجادوبروزآگاهي(،بهنظرمي1389)بنگريدبهدورتیه،

نقش مرگ نیاز گیجگاهي لُب البته دارد. بامستقیمي مرتبط کارکردهايي دارای ز

بررسيمرگ با است. قالبدرونيجمجمهآگاهي درريختانسانهای که شد مشاهده ها

شودکهاينامررابقايایهاافزايشچشمگیراينبخشازمغزبهخوبيديدهمينئاندرتال

هاوفنونيکهدرکند،بهطورمثال،روشکامالًتائیدميماندهازايندورهنیزفرهنگيباقي
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انديشهابزار مربوطبه شواهد زبانو مربوطبه شواهد وجود دارد، انتزاعيوسازیوجود

اند)هرچندتعدادآنهاهاييکهبهصورتانتزاعيساختهشدهساختهنماديندرهنريادست

 سنگيجديدبسیاراندکاست(بهخوبينماياناست.بعدیيعنيپارينهدرمقايسهبادوره

بلندمدتوخاطراتاستکهمربوطآگاهيوجودحافظهديگردرايجادمرگمؤلفه

نقشحافظه است. لُبگیجگاهي لیمبیکدر سیستم بروزبه خاطراتدر و مدت بلند

دنتوانندفردديگرياآگاهيبسیارپراهمیتاستزيرازمانيکهافرارفتارهایناشيازمرگ

انجام يا حفظبقايا سعيدر بیاورند، ياد به آن وقوع يا بودن زمانِ از خارج در مرگرا

حافظه ساختابزارهایترکیبياقداماتيپیرامونمرگنیزنخواهندداشت. بلندمدتدر

به مراحلساختنیاز دلیلطوالنيبودنِ به ساختآنها اهمیتاستزيرا پر طيبسیار

مراتبيخاصدارد.سلسله

هایدفاعياستکهایدرارتباطبامکانیسمحسدوستداشتنومسئولیت،مؤلفه

درمقابلآگاهيازمرگشکلگرفتهاستوهمچنیننشانازپیچیدگياجتماعيدارد،اين

بررسيقالب بهلُبگیجگاهيمربوطهستندکهشواهدرشدقابلتوجهآنبا اعمالنیز

نئاندرتالد در همنوع مراقبتاز شواهد وجود و ميرونيجمجمه خوبيديده به شود.ها

آگاهيدارد،وجودترسيآگاهانهجدایازترسغريزیدرعاملديگریکهنشانازمرگ

واکنشبهمرگاست،يعنيانديشیدنبهمرگخارجاززمانوقوعآنولمسِحسترسبه

موجو وضع دادن دست از لُبدلیل ارتباطات شدن کامل به ترسآگاهانه اين ايجاد د.

کاملشدن با ارتباطمستقیمي لُبمغز ايندو رشد پیشانيمرتبطاست. و گیجگاهي

ترس امر اين و دارد پیشاني لُب لیمبیکبا سیستم در بادامه کهارتباطات غريزی های

ترس با استرا ترکیبميمسئولآنبادامه عکسکندهایآگاهانه نتیجه هاييالعملدر

شوند،بهدلیلرشدلُبزاميهایمرگغريزیکهباعثايجادحسترسدرپاسخبهمحرک

شوند)منظورترسياستکهپسازآنتفکربهترسيآگاهانهتبديلميپیشانيوايجادقوه

تأملوجوددارد(.

نئ لُبگیجگاهيدر احتمالکاملاندرتالبهدلیلرشدقابلتوجهلُبپیشانيو ها

شدناينارتباطاتبسیارزياداستودرنتیجهاحتمالوجودترسآگاهانهازمرگنیزدر

ایقویجهتدفنايندورهوجوددارد،ترسيکهبعدازآگاهيازمرگموجبايجادانگیزه

هاوودتدفینآگاهيدرايندوره،وجمرگشود.اززمرهآشکارترينمدارکدربارهاجسادمي

ایحاصلانديشیدندربارهمرگاستواحتمالوجودمیلبهحفظجسداستکهبهگونه

دهدچراکهدرکنیستيومرگخودوهمنوعانهاراافزايشميآگاهيدرنئاندرتالمرگ

مکانیسمالعملایازعکسمنجربهمجموعه يا ترينشودکهيکيازمهمهایدفاعيميها

عملتدفینوجودداردسوایاينکهدارایبارعملتدفیناست.انديشهآنها ایکهدرپسِ

نشان ازدستدادنشناختوآگاهيازمرگودرگیرشدنباانديشهدهندهآيینيباشد،

دفنمي آدابمربوطبه انرژیکهصرفدفنيا زمانو ظاهرحیاتاست. به شايد شود

موهوممرگراپنهانمادربطنخودخالصيازجسدوانديشهاهمیتمتوفيرانشاندهدا
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نقشپررنگياستکهمرگدرآناجتماعدارد.ازايندهندهترازهمهنشانکندومهممي

آگاهيدرايندورانترينشواهدوجودمرگترينومستقیمتوانديکيازمحکمروتدفینمي

باکنارهمقراردادناينشوا هابسیارهداحتمالوجودآگاهيازمرگدرنئاندرتالباشد.

هایسنگيجديددرسیستمکندوتحوالتچشمگیریکهدردورانپارينهافزايشپیدامي

هایانسانيها،خلقهنروسايرپیچیدگيتفکروفرهنگوبهطورويژهمراسمتدفین،آيین

اند.سنگيمیانيداشتهينهشوندبهاحتمالزيادنخستريشهدرپارايجادمي



 گیرینتیجه
مرگبرایرسیدنبهنقطه نظرگرفتنعملتدفینبهآگاهيمياحتماليآغاز در توانبا

ابتدايي )قديميعنوان نئاندرتال انسان تدفین مرگ، از آگاهي به پاسخ تدفینترين ترين

جنبهشناخته بررسيکرد. را مغزیوتحوالتاجتماعيهاييمانندتغییراتژنتیکي،شده(

دربارهنیزازمواردبسیارمهمدرپديدارشدنمرگ هایبررسينقشجنبهآگاهيهستند.

رشدشناختيمغزکودکانسانباتوجهآگاهيازالگویمقايسهمغزیوارتباطآنبامرگ

ساسقالبهابراريختشناسيشناختيوچگونگيتکاملمغزدرانسانبهرويکردهایروان

هایعملکردیبینفرآيندرشدمغزکودکگروجودشباهتهااستفادهشدکهنشانجمجمه

-هایمغزیمؤثردرمرگهااستوازاينروعاملريختتطورمغزدرانسانانسانونحوه

آگاهيمغزآگاهيدرکودکانسانبهانسانپیشازتاريخنیزقابلتعمیمهستند.روندمرگ

هایپیشانيوگیجگاهيمغزدرايجادآگاهيازارتباطپراهمیتيبینلُبدهندهنشانکودک

مرگاست.

ميمؤلفه ايجاد افراد مرگدر نگرشبه محیطدر عواملهایفرهنگيکه از کند

قابلتوجهايناستکهفعالشدندخیلدربهوجودآمدنآگاهيازمرگهستند؛امانکته

لُ مرگبارتباطاتبین ايجاد اولیه عاملاصليو گیجگاهيمغز آگاهيدرهایپیشانيو

تماميکودکاندرسنینبین زيرا 9کودکاست، مفهوممرگخودشان12تا سالگيبا

شوندودقیقاًدراينسنیناستکهارتباطاتايندولُبازمغزبهطرزچشمگیریآشنامي

نزديکمرگسالگيحتياگرکودکتجربه9ازگیریاستودرسنینقبلدرحالشکل

 مفهوم باشد داشته بیننزديکانخود همدر خود”را زمان“مرگِ در هایديگربرایاو

هایپیشانيوگیجگاهيبايدگفتکهپژوهشمعنااست.عالوهبرايندرتائیدنقشلُببي

دهدکهآنهادربرابرشنیدنهاآسیبديدهاستنشانميافرادیکهلُبپیشانيآندرباره

بي تفاوتهستند.ازسمتديگرنقشيکهلُبگیجگاهيدرخبرمرگنزديکانخودکامالً

هایفرهنگيالزمبرایبهوجودگیریمؤلفهايجادحسدوستيومسئولیتداردباعثشکل

پیشانيوهایشود.باايننگاهاهمیتلُبآمدنآگاهيازمرگوواکنشنسبتبهآنمي

مرگ در انسانگیجگاهي پررنگريختآگاهيِ ميها قالبتر بررسي از و درونيشود های

لُبازدورهجمجمه اينبرآيندحاصلشدکهايندو انسانپارينهآنها سنگيمیانيودر

آمدهازانساننئاندرتالاند.شواهدمادیبهدستنئاندرتالگستردگيچشمگیریپیداکرده









 147 انساننئاندرتال:مرگومرگآگاهي  

تائیدمينی را لُبمغز وظايفلُبپیشانيزگسترشايندو بعضياز مثال، بهطور کند.

برنامهريزیفعالیتشاملطرح ريزیبلندمدت،حلمشکالتپیچیده،کنترلهیجانات،ها،

 مادیتصويرهاتولید شواهد و است خاطرات ايجاد و هوشمندانه آگاهي زبان، و ذهني

از مورد چندين با انمتناظر در لُبپیشاني مشاهدهکارکردهای خوبي به نئاندرتال سان

شود.مي

هنری)هرچندمعدود( اشیاینمادينيا وجود شواهدفیزيکيجمجمه، از گذشته

برایتولیدواستفادهازرنگواستفادهازهاواستخوانمانندصدف هایتزيیني،گلاخرا

گیریلُبپیشانيجهتدرکنمادينمفاهیموادواتتولیدموسیقي)فلوت(مربوطبهشکل

برداریانساننئاتدرتالجهتساختابزارتراشهآگاهيهوشمندانهاست.ازسویديگرشیوه

سنگي،معروفبهلوآلوآکهنیازمندآموزشزبانيوعملياستوساختابزارهایترکیبي

دگيقابلتوجهلُبپیشانيرابههاازبارزترينشواهدیهستندکهنیازبهگسترمانندنیزه

طرحيدرذهنودهند.تولیدابزارهاييباشکلييکساننیازمندداشتنپیشخوبينشانمي

تواناييتصويرسازیاستکهاينامربهصورتمستقیمدرارتباطبالُبپیشانياستوبه

ایترکیبيبهدلیلوجودشود.ابزارههاینئاندرتالديدهميابزارسازیانسانوضوحدرشیوه

یزمانيطوالنيهمراهاستنیازبهوجودهامراحلمختلفومتمايزدرساختکهبافاصله

مراتبآنرادارد،اينريزیفعالیتبلندمدتدرذهنوبهيادآوردنسلسلهتواناييطرح

وجودزباندرعملکردنیزازوظايفلُبپیشانياست.شواهدديگرازگستردگيلُبپیشاني

سازگاری وجود بر عالوه که است نئاندرتال حنجره،انسان مانند فیزيکي و ژنتیکي های

هایبروکادرلُبپیشانيبستگيداردوقالبسیستمتنفسيوگوشدرونيبهوجودناحیه

ازکند.درونيجمجمهمربوطبهانساننئاندرتالوجوداينناحیهدرلُبپیشانيراتائیدمي

بلندمدتوپردازشتوانبهپردازشکارکردهایمربوطبهحافظهاعماللُبگیجگاهيمي

ناحیه کرد. است.زبانياشاره گرفته اينلُبقرار در درکزباننقشدارد ورنیکهکهدر

هایاجتماعينیزدرارتباطبااعمالهايينظیردوستي،مسئولیتوپیچیدگيوجودحس

شکللُبگیجگاهيه ابزارهایترکیبيگیریحافظهستند. تولید ارتباطبا مدتدر بلند

امکانيادآوریمکان فراهممياستکه را مراحلساختابزار و عامليمهمدرها کندو

ساختابزارهاييباچنینويژگياست؛زيرابدونوجوداينتواناييدربهيادسپاری،ساخت

.چنینابزاریانجامنخواهدگرفت

موردديگرازاعماللُبگیجگاهيايجادحسمسئولیتودوستياستکهوجودآن

یبسیاربارزینمونهIشود.شانیدرنئاندرتالديدهميدرشواهدمراقبتازهمنوعدرانسان

هاوپیچیدگياجتماعياست.شواهدازاينمنظردارایازوجوداهمیتاشخاصدرگروه

مر شرايطنااهمیتهستندکه ديگریدر مناسبآندورانصرفانرژیمضاعفاقبتاز

حداقل يا انرژی هیچ که عملي است بوده اجتماع بازبرای سیستم به را مادی انرژی

نئاندرتالنمي در همنوع از مراقبت است. ابتداگردانده است؛ بررسي قابل زاويه دو از ها

هدرآنساکنبودهوبدونحضوردرچرخهشدهدراجتماعومکانيکجايگاهفردمراقبت
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گرفتهاستوموردديگرپررنگشدنوجودافرادبرایانرژی،زمانوانرژیبهاوتعلقمي

هایعامدانهدراينانسانرايکديگروايجادحسمسئولیتاستکهاحتمالوجودتدفین

توجهبهشواهدفیزيکيگسترشلُببسیارپررنگمي با یپیشانيوگیجگاهيدرهاکند.

توانبیانداشتکهدرواقعآگاهيازسنگيمیانيودرانساننئاندرتال،ميیپارينهدوره

هایدفاعيراجهتمواجههبادردمرگخويششناختياستکهبههمراهخودمکانیسم

ناشيازحسفقدانزيستندراينانسانبهوجودآوردهاست.

تریفرهنگيِانسانيشودانديشهحلچیستيمرگبیشترميهرچهقدرتالشبرای

شوند،زيرادربطندرکانديشهترميهایفرهنگيگستردهتولیدخواهدشدوابعادمؤلفه

شود.کندوازمسیرصرفغريزیخارجميمرگاستکهحیاتبرایانسانمعناپیدامي

ترآيینيوفرهنگيتأثیرمستقیمدارد،چیدهترازمرگدرايجادرفتارهایپیآگاهيعمیق

ساختهوپاسخيهاورويکردهاييکهپذيرشاينواقعیتدردناکراقابلتحملميمواجه

بودهاستبهنیازهمیشگيانسانکهمیلبهجاودانگياست.اينامرموضوعياستکهبه

بعدازآنيجديدودورهسنگپارينهشودآنرادرتحوالتعظیمفرهنگيدورهخوبيمي

)نقاشي پیدايشهنر در نوسنگي آيینيعني تاکنونها(، کرد. مشاهده اولیه مذاهب و ها

تعاريفمتعددیبرایتمايزانسانازديگرحیواناتمانندانسانحیوانناطق،انسانحیوان

پُربیراهنباشدمتفکروانسانحیواندوپاارائهشدهاستولينگارندگانمعتقدندکهشايد

ترينوجهتمايزاتانسانازديگرحیوانات،آگاهيوانديشديناگرادعاشودکهيکيازمهم

بهمرگخوداست.
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