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منبهتورازیخواهمگفتکهدرمعابدنخواهيآموخت.خدايانبهما(انسانها)رشک
ورزند.بهمارشکميورزندچرا کهمافانيهستیم،چرا کههرلحظهاززندگيممکن


مي
استآخرينلحظهباشد.چونمحکومبهفنايیمهمهچیززيباتراست(...هرودوت).

مقدمه
مرگواقعیتتجربيانکارناپذيریاست.واقعیتيکهازبدوشناختهشدنشدغدغهزيستنرا
برایانسانخلقکرد.مرگدرپسسکوتيچندصدهزارسالهبهيکبارهتوسطانسانيکه

باانديشیدنبااوروبه روشدبه فريادیمبدلگشتکهصدای سهمگینآنتابههمین

لحظهدرگوشتماميانسانها  درجرياناست.اکنوننقشانسانبهعنوانموجودیکه
تنهااوباشناختمرگبارفقدانونیستيرابردوشميکشدچیست؟چهتفاوتيدرحیات
موجودیکهنميداندروزیازبینميرودباموجودیکهنیستيخودراهرروزهتجسم
مرگاستکهازماموجوداتيدغدغهمند،

ميکندوجوددارد؟يابهراستياينآگاهياز
روياپردازودرمسیررشدميسازد؟مرزانسانيِماباسايرموجوداتدردرکچهواقعیتهای
زيستينهفتهاست؟آيااينآگاهيازمرگاستکهمعنایعمیقتریبهزندگيميدهدويا
اين میل شديد به زيستن است که مدام در حال به تعويق انداختن مرگ است؟ به نظر
ميرسدمابهگونه ایمديونمرگیم،چراکهستیزدائميانسانبااينواقعیتبخشعظیم
تاريخ انساني را ساخته است .در واقع ميتوان گفت تجربه مرگ ،جايگاهي محوری را در
تاريخ بشر به خود اختصاص ميدهد حتي شايد بتوان گفت که اين تجربه فرآيند انسان
شدنماراآغازکردهاستوازهمینرویشواهدباستانشناسيوانسانشناسيبرایتعیین
زماناحتماليآگاهيازمرگدرپیشازتاريخبسیارپراهمیتهستند.
مرگومردنهموارهتقديریمحتومبهحسابآمدهاستوتقريباًدرتمامفرهنگها
تصوربرآناستکهگريزیازآنوجودندارد.بااينحال،بخشبزرگيازتاريخمادیو
معنویانسانهاتنهايادربخشعمدهخودبراساستمايليقدرتمندبهگريزازاينواقعیت
زيستيشکلگرفتهاست.مرگبیشازديگرجنبههایانسانيبهخالقیتفرهنگيدرهمه
همترينعناصریاستکهانسانراوارد
عرصهها دامنزدهاستوآگاهيازآنيکيازم 
مسیرانسانیتکردهاست.مرگ آگاهيدرواقعشناختودرکمرگخوداست،آگاهياز
اينکهمننیزخواهممردوسپسدرکِترسناشيازآن.باآگاهيازمرگاستکهحیات
انسانآغازميشود،راهيکهجدایِازمسیرغريزیصرفبرایبقابهشمارميرود.

آگاهانه 
ايننوشتاردرپيپاسخگوييبهدوپرسشبنیاديناست:نخستاينکهدرجستجوبرایآغاز

زمانِآگاهيبهمرگخود(مرگ آگاهي)تاکجابايستيدرتاريخبهعقبرفت؟دوم،چه
آگاهنقشآفرينبودهاند؟ 

عواملانداميوفرهنگيدرشکلگیریانديشهمرگ
دانستن چگ ونگي و زمان آغاز اين آگاهي که به قطع تعیین دقیق آن امکانپذير
آگاهيدرروندزندگيانسانايجادميکند؛

نیست،بستریراجهتشناختاهمیتمرگ
يعنياينکهپیدايشودرکاينباوريکيازعواملياستکهآغازگرانسانیتبودهوتأثیر
آگاهيازمرگخود،منجربهايجادمواجههايي

فراوانيدرفرآيندانسانشدنداشتهاست.
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مي شودکهدرجهتانکارنیستيوتحملدردناشيازلمسفقدانشکلميگیرد.شايد
مستقیمترين و ابتداييترينِ اين مواجهها عمل تدفین باشد .شايد بتوان نقطه آغاز
مرگآگاهيرادرتدفینهایعامدانهانساننئاندرتالودردورهپارينهسنگيمیاني1يافتکه

عواملمختلفينظیرتغییراتژنتیکي،افزايشحجممغز،گسترشبخشهایمختلفآنو
همچنینپیچیدهترشدنروابطدروناجتماعيدرآننقشاساسيداشتهاند.بررسيعوامل
بنیادی در ايجاد مرگآگاهي در شناخت مرگآگاهي در پارينهسنگي میاني مؤثر است .از
مهمتريناينعواملدرانسانامروزیميتوانبهآمادگيقابلتوجهمغزبهخصوصفعالیت

لُب های پیشاني وگیجگاهي و وجود بسترهای مناسب فرهنگي اشاره کرد .بررسي عامل
بسیار مهم اول با استفاده از الگو مقايسه رشد شناختي کودک انسان و انسانريختها2
امکانپذير و قابل تعمیم به انسانهای پیش از تاريخي نیز است .در واقع همانندیها و
مشابهتهاييکهبینمراحلتطوریمغزانسانريختهاوچگونگيرشدمغزکودکانسان
وجود دارد امکان مقايسه و تعمیم عوامل مرگآگاهي بین کودک انسان و انسان پیش از
تاريخرابهوجودميآورد.بررسيقالبهایدرونيجمجمه انسانريختهانشانميدهدکه
گسترشلُب3پیشانيوگیجگاهيازدورهپارينهسنگيمیانيآغازشدهودرانساننئاندرتال
رشدچشمگیریداشتهاست .
دادههای فرهنگي نظیر وجود اشیا تزيیني و نمادين ،فناوری ابزارسازی و وجود
هایمغزرادرانساننئاندرتالنشانميدهند.

شواهدمراقبتازهمنوع،گسترشاينلُب
اينموضوعارتباطمرگ آگاهيوگستردگيدولُبپیشانيوگیجگاهيمغزدرايندورهرا
تائیدميکندودرنتیجهباقرار گیریتمامياينمواردبهصورتمعناداریدرکناريکديگر
احتمالآغازمرگآگاهيدرانساننئاندرتالافزايشمييابد.دردوره پارينهسنگيجديدبه
همراه تحوالت عظیم در جنبههای مختلف معیشتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اعتقادی،
پیچیدگيهایقابلتوجهيدرنوعتدفینهاواشیاقبرهاحاصلميشود.اينپیچیدگيها
ترشدنمواجههاومکانیسمهای

خودبهنوعيحاکيازجايگاهمهممرگآگاهيوپیچیده

سنگيمیانييکيازادوارچهارگانهپارينهسنگياستکهازحدود 250هزارسالقبلآغازوتا40

1پارينه
هزارسالپیشادامهداشتهاست.ايندورانباپیدايشانسانمدرنوشروعدورانپارينهسنگيجديدبهاتمام

رسیدهاست.ايندورههمزمانباپیدايش نوعخاصيازانسانبهنامانساننئاندرتالاستکهدرنهايتدر

حوالي27هزارسالپیشمنقرضشدهاست.
 2کلمهانسانريختمعادلواژهانگلیسي  Hominidلحاظشدهوبنابهتعريفشاملانسانهایامروزينو
تمامياجدادمنتقرضشدهآناست.مطابقباتعريفانسانشناسان،انسانريختشاملهرنخستياستکه
عادتابررویدوپاراهرفته،مغزیبهنسبتبزرگداشتهودندانهاینیشدرشکوچکشدهباشد.براين
اساس ،انسان امروزين تنها انسانريخت موجود در کره زمین است .اين در حالي است که نمونههای
منقرض شدهانساني(انساننئاندرتال،انسانراستقامت،انواعاسترالوپیتکوسهاو)...نیزجزوانسانريختها

محسوبميشوند .
  3مغزانسانشاملچهارلُبيابخشاستکهدرجلولُبپیشاني،درپهلوهالُبهایگیجگاهي،دربااللُب
آهیانهودرپشتلُبپسسریقرارگرفتهاست .
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دفاعي در برابر لمس فقدان حیات به واسطه رشد قابل توجه مغز و گستردگي لُبهای
پیشانيوگیجگاهيهستند.فرايندافزايشپیچیدگيدرخالقیتهایفرهنگيدردورههای
بعدبهويژهنوسنگيباايجادتحوالتاساسيدرنظامهایمعیشتيواجتماعيو درنتیجه

شکلگیری دگرگونيهايي در نظامهای فرهنگي و اعتقادی ادامه مييابد .پررنگتر شدن
جايگاه مرگ و مواجه در برابر آن به موازات اين تغییرات در افزايش تدفینهای آيیني،
قربانيها ،شیوههای متنوع تدفین و پیدايش نخستین نیايشگاهها و مذاهب قابل مشاهده
است .با بررسي و مطالعه پیرامون اين موضوع ميتوان به چگونگيِ روند مواجهه انسان با
واقعیتمرگ،عواملمؤثردرمرگآگاهي،ريشه آيینها،مناسکورفتارهاييپيبردکهبه
آگاهيبودهاندوهمچنیننقشيراکهآگاهي

گونهایپاسخيمتقابلبهترسحاصلازمرگ
نسبتبهمرگدرزندگيانسانپیشازتاريخداشتهاستمشخصکرد .

روانکاوی مرگ
مرگومسائلمربوطبهآندرروانشناسيازجايگاهويژهایبرخورداراستوروانکاویدر

هایروانشناسيبیشازهمهدرتبیینمرگکوشیدهاست.مکتبروانکاویبر


میانشاخه
اين عقیده است که هیچ کس مرگ خود را باور نميکند و هر يک از ما ،در ناخودآگاه
خويشمتقاعدشدهايمکهفناناپذيريمامازمانيکهاينواقعیتچهرهخودرابرانسانآشکار

ميسازد،اثریباآسیبهایعمیقباقيميگذاردکهدرذهنوماهیتبودنانساننقش
ميبندد (يالوم .)56 :1391 ،شايد بتوان گفت بررسي روانکاوانه مرگ با نوشتههای فرويد

تحتتأثیرپیامدهایجنگجهانياولودومواردتاريخروانکاویشد.اونخستیندانشوری
بود که در همان سالهای ابتدايي جنگ اول جهاني به مسئله جنگ و مرگ از يکسو و
مسئله”سوگواریومالیخولیا“ازسویديگرپرداخت.فرويدتأکیدداشتکهجنگ،غربرا

فريفتارزداييکردهونگرشتازهاینسبتبهمرگبهوجودآوردهاست.اوباانتشارمقالههای
انديشههاييدرخورِايامجنگومرگوفراسویاصللذتبابتازهایدرنگرشبهمرگو

آگاهيازآنگشود(صنعتيوديگران.)15:1388،يونگنیزبامقاله مرگوروح وايراد
سخنراني هاييدرخصوصانواعگوناگونبازتولد،تجسد،رستاخیزوتحوالتذهنيانساندر
جريان مناسک ديني و نهضتهای اجتماعي ـ سیاسي به بررسي واقعیت مرگ پرداخت.
پردازیهایخودرادرروانکاویبرمحورهراساز


افرادینظیراتورنکواستنليهالنظريه
پايهایتريناضطرابانسانتأکیدداشتند
مرگارائهدادهاند.آنهابرهراسازمرگبهمثابه  
(همان .)17 :لیندمن به اهمیت سوگواری و رويارويي با مرگ ميپردازد ،موضوعي که از
 1951بامطالعاتبالبيدرباره اضطرابجداييوازدستدادنوپژوهشهایکالینماری
پارکردربارهد اغداریوسوگگسترشپیداکرد.جانهینتونوسپسالیزابتکوبلر-راس
بهمسئله  روياروييانسانبامرگدربیمارانمحتضرپرداختندکهمبحثتازه ديگریدر

روانپزشکيبود.ازروانکاوانمعاصرکهبه بازانديشينظريههایفرويددرخصوص
حیطه  
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مرگوديگرآراءاوپرداختهاندميتوانبهارنستجونز،فدرنولکاناشارهکرد(بوتبي،
 .)23:1384
1
از مهمترين رويکردهای روانکاوی ميتوان سائق يا رانه مرگ يا وحشت از مرگ،
تدفین و سوگواری را نام برد .در خصوص شکلگیری ترس از مرگ و عوامل موثر بر آن
نظريههایمتعددیوجودداردکهدراينمیاندوگروهعمدهحائزاهمیتبسیاراست.گروه

نخستمعتقدند ترسازمرگموضوعيطبیعيبرایانساننیستوماباترسازمرگزاده
ایازمطالعههایدقیق،درباره اينکهچگونهترسواقعيازمرگدر

نشدهايم.تعدادفزاينده
کودکانشکلميگیردبهروشنينشاندادهاندکهکودکانسانتاحدودسهتاپنجسالگي

هیچدرکيازمرگندارد(بکر.)313:1383،مرگايدهایبهشدتانتزاعيو متفاوتبا
تجربه کودکاست.کودکدرجهانيزندگيميکندکهپرازموضوعاتکنشگریاستکه
بهاوپاسخميدهندوسرگرموتغذيهاشميکنند.اونميداندکهناپديدشدن اززندگي
برایهمیشهچهمعناييداردونظریدربارهايننداردکهبعدازمرگبهکجاخواهدرفت.
کودک به تدريج درمي يابد که چیزی به نام مرگ وجود دارد که بعضي از مردم را برای
همیشهميبرد؛بسیاربااکراهمي پذيردکهمرگديريازودهرکسيراباخودخواهدبرد،اما
ايندرکِتدريجيناگريزیمرگميتواندتانهيادهسالگيبهدرازابکشد(همان.)314:
بدازمادریمحرومکننده،اضطرابِنیستشدگيو

اينديدگاهبراينباوراستکهتجربه 
آورد.ايننظريهکهاضطرابنیستشدگيبخشياز

ترسازمرگرادرکودکبهوجودمي
بدازمادریمحرومکنندهاست،تمامباراضطراب

تجربه طبیعيکودکنیست،بلکهتجربه 
ناشي از ترس از مرگ را بر پرورش کودک و نه سرشت او ميگذارد .از طرف ديگر اين
ديدگاهنقشجامعهدرپررنگساختناينترسرامستقیمميداند.براساسايننگرش،
مزمانازآنعلیهاشخاصاستفادهميکندتاآنان
جامعهترسازمرگراآفريدهاستودره 
رادرسلطهنگاهدارد(يالوم .)25:1391،
پذيرندکهاينتجربههاممکناست

گروهدومباتجربه ابتداييانسانموافقاندومي
اضطرابهایطبیعيوترسهایبعدیراافزايشدهند؛اماهمچنینبهشدتمدعياندکه

بههرحال ترسازمرگطبیعياستودرهرکسوجوددارد،ترسازمرگترسيبنیادين
است که همه را تحت تأثیر قرار ميدهد ،ترسي که هیچ کس از آن ايمن نیست ،گرچه
ممکناستبسیارتغییرشکلدهد(بکر.)316:1390،اينگروهمعتقدندکهکودکانسان
آگاهيعموميپیداميکندکهبیشترشبیهبه

درسنینبین8تا12سالگينسبتبهمرگ
آگاهيازمرگخويشاست(بنگريدبهبکر .)1390،

 1فرويددرمقاله ورایاصللذت مفهومرانه ياسائقمرگ رابهطورکاملتشريحميکند.سائقمعنای
نزديکي با غريزه دارد با اين تفاوت که سائقها به شدت متغیراند و با توجه به زندگي سوژه توسعه پیدا
کنند.سائقمرگيکيازبحثانگیزترينمفاهیمياستکهازسویفرويدمطرحوبیاننندهتمايلبنیادی


مي
هرچیززندهبرایبازگشتبهحالتغیرارگانیگاست .
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سوگواری بر از دسترفتگان عمیقترين اندوه بشری است و اغلب با مراسم خاص
متأثرازآئینهایمرگورستاخیزهمراهاست.دراکثرجوامعاينآيینهابهانديشههای
خاصفرهنگيدرباره بازتولد،باروری،ارواحنیاکانياجاودانگيروحمرتبطهستند.مراسم
تدفینوسوگواریاعمالدوپهلوييهستندکهازسوييبرایاحترامگذاشتنبهخاطرهفرد
متوفي و بازماندگان وی برگزار ميشوند و از سوی ديگر معموالً با نجس و تابو پنداشتن
جسدوروشهاييبرایخالصشدنازآنهمراههستند .
هر عضو جامعه کنشگری فعال و مولد است که دارای يک بعد طبیعي و يک بعد
اجتماعياست.بعدطبیعيبهساختاربدن،سن،جنسوخصوصیاتزيستشناختيفرد

مربوط ميشود و بعد اجتماعي به نقشهای فرد ،تخصص و جايگاهش در سلسلهمراتب
قدرتاجتماعيبازميگردد.مرگرخدادیاستکهبعدطبیعيفردرازايلميکندبيآنکه
بدنراازمیانبرداردوبعداجتماعيرادستخوشنابودیميسازد،بيآنکهخاطرهیفرد
متوفي را در ذهن اطرافیانش حذف کند .از اين منظر مرگ به آسیبي اجتماعي تبديل
ميشودکهتوازنرايجدرمیاندوبعديک سوژه انسانيرابرهمميزند.مناسکتدفینو

سوگواری روشها يي هستند که بازماندگان و نظام اجتماعي برای ترمیم اين آسیب ابداع
کرده اند.فرآيندفسادوتالشيجسدچیزیاستکهازنظربهداشتيوزيستيبیماریزاو
خطرناکاستوحضورجسديعنيديگریایکهباوجودزندهنبودنهنوزحضورداردمدام
کند.ازاينرومرگگذشتهازحذفبازگشتناپذيرديگری،

قطعيبودنمرگراگوشزدمي
یانسانيمحسوبميشودوايناختاللبايدبه

اختالليتهديدکنندهدرابعاددوگانه سوژه

کمکمراسميجمعيومناسکگروهيخنثيشود.مناسکتدفیندرحالتاولیهاشبا
ابرازخشونتنسبتبهجسدهمراهاست،بدنمردهراازماهیتاجتماعيپیشینشتهي
کنند.مراسممردهسوزان،

ميکنندوآنرابهصورتچیزیطبیعيواجتماعزدودهمسخمي

قراردادنجسدوتدفینمجددبقايایآنيارهاکردنجسددرمناطقيخاصتاطعمه
هاوياخودروندخاکسپاریکهمعموالًبامهارکردن

پرندگانشودوسپسدفناستخوان
جسددرتابوتياکفنهمراهاستودرنهايتبهمسدودکردنارتباطویباجهانزندگان
(به کمک سنگقبر) ختم ميشود همگي ردپای قدرتمندی از آئینها و اعتقادهای
ناشناختهای را آشکار ميکنند که در بخش پنهان خود نشانههايي از خشونتآمیز بودن
مناسکتدفینوترسازمرگدارد(وکیلي .)1385،

مقايسه روند رشد مغز در انسانريختها و کودك انسان
روند تطور و رشد مغز انسان در هر مرحله از زندگي از کودکي تا مراحل بزرگسالي،
ريختهایپیش


رهایناشيازآندرانسان
شباهتهاييباشکلکليروندتطورمغزورفتا
توانبهترتیببندیدرفعالشدننواحيمختلفمغزدر

ازتاريخدارد.بهطورمثال،مي
کودکانساناشارهکرد.يکيازنخستینمراکزتطوريافتهدرمغزکودکانسانکهدرساير
پستانداراننیزديدهميشودساقه مغزاستکهاعمالحیاتيراکنترلميکند.سپسبه




 انساننئاندرتال:مرگومرگآگاهي 137

تدريج ديگر مراکز مغزی مانند لُب گیجگاهي و مخچه جهت هماهنگي دست و چشم و
کنترلتعادلسروستونفقرات(نظیرآنچهدراسترالوپیتکوسهاوجودداشتهاست)تکامل
مييابند.شباهتهایبسیارزيادمابیننمودهایرفتاریشامپانزه باانساننظیرخودآگاهي،

تواناييتشخیصآواهایمتفاوت،تواناييدستکارینمادهایزبانمانند همچونکودکان

خردسال ،بغل کردن ،بوسیدن و کسب مهارتهای ذهني و اجتماعي با بازی کردن اين
همانندیراتائیدميکنند.شايدبتوانگفتيکيازتفاوتهایعمده انسانوشامپانزه در
اندازهوکارکر دلُبپیشانياست.لُبپیشانيآخرينبخشمغزاستکهدرکودکانسان
توسعهمي يابد(بهمعنایکاملشدناتصاالتسیناپسي).جالباينکهروندتوسعهنواحي
ريختهانیزبههمینگونهاستولُبپیشانيآخرينبخشگسترشيافته


مغزیدرانسان
است(بنگريدبهدورتیه .)1389،
پژوهشهایجديددرباره مغزکودکانسانمدرنومغزکودکانساننئاندرتالنیز
وجود شباهت هايي در رشد مغز را در دوران کودکي بین اين دو انسان نشان داده است.
شباهت هایديگردرکودکانسانوانسانپیشازتاريخايناستکهکودکانسانتاحدود
4سالگيدرمرحلهایاستکهاشیارازندهميانگاردوياقادرنیستتفاوتيبینوقايعيکه
در خواب ديده است با واقعیت اطرافش قائل شود ،چیزی که در شواهد زندهانگاری
(آنیمیسم) و نبود مرزی بین خواب و بیداری در نقاشيها يا آيینهای تدفیني دوران
نوسنگيياقبايلبدویامروزهنیزديدهميشود(بنگريدبهبیتس.)1375،همچنینکودک
انسانبارشدلُبپیشانيدرسننزديکبه 10سالگيبهباالدارایتفکرانتزاعيوآرماني
مي شوديعنيبهدرک،خلقوتصورمسائلجهانپیرامونخودبهکمکابداعاتفکریمي-
پردازد(سانتراک.)193:1387،ارتباطاينامرنیزباگستردهشدناينبخشازمغزدر
انسانهایپیشازتاريخيدروجودشواهدیازآيینومذهبوهنرنماياناست(بنگريدبه
دورکیم .)1383،
ساختاربندیو مراحلپیچیده شدننقاشيهای کودکانسان نیزهمانندیهايي با
نقاشي هایپیشازتاريخيداردکهدرارتباطبارشدمغز،هماهنگياعمالدستو میزان
درک،شناختوتجربهازمحیطپیراموناست.ازاينرومطالعه روندرشدمغزدرکودک
انسانومشاهده  تغییراتفکریورفتاریدرهرسن،درشناختوقايعيموثراستکهجز
موضوعاتنظریوادراکيهستندوشواهدباستانشناختيروشنيبرایآنهاوجودندارد.
هایمهميراجهتدرکتجربههایمشترکانسانيفراهمميسازند.بنابر

اينمواردس 
رنخ
اينباتوجهبهاينکهمراحلرشدوکارکردمغزکودکانسانبهنوعيتداعيکننده مراحل
تطورمغزانسانپیشازتاريخاست،بررسيروندمرگآگاهشدناوميتواندمارادرشناخت
ريشههای مرگآگاهي در  جوامع باستاني ياری رساند .آگاهي از مرگ در وهله نخست
رويدادیمغزیاستکهنمودهاونحوه مواجههباآنرافرهنگتعیینميکندوشباهت-
هاييکهبینرشدمغزکودکانسانوانسانهایپیشازتاريخيوجودداردقابلتعمیمبه
چگونگيمرگآگاهشدنهرکداماست .
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روند مرگ آگاهی در کودك انسان
کودکدرسن 3تا 5سالگيمرگرارويدادیموقتوگذراميپنداردوانتظارداردفرد
متوفي بعد از مدتي دوباره به حیات برگردد (سلحشور .)46 :1385 ،او مرگ را رويدادی
ساده و معمولي تلقي ميکند و نميداند که مرگ به مفهوم پايان زندگي است و
برگشتپذيریدرآنوجودندارد.ازآنجاکهکودکانخردسالدرمرحله تفکرعینيبهسر

هاوتعريفهایانتزاعيمثلخوابابدیبرایآنهانامفهوماست.کودکدراين


برندکلمه
مي
مرگومراسمخاکسپاریدارد.کودکانخردسالاغلب

سنپرسشهایبيشماریدرباره 
دربحرانيازشکوبالتکلیفيبینحقايقوخیاالتبهسرميبرند(همان.)48:کودکدر
سن 6تا 9سالگيميداندهرموجودزندهایخواهدمرد،وليتمايلداردکهمرگرابه
ديگران نسبت دهد (يالوم .)44 :1391 ،همچنین ميداند که يک موجود مرده ،نیازی به
خوردنوآشامیدننداردونميتواندببیند،بشنود،حرفبزنديااحساسکند.کودکان6تا
 9سالهکمترازگذشته”افکارجادويي“ دارندوکمترخودرادرمرکزرويدادهاودنیامي-
هایديگرانرادرکميکنندوميتواننداحساسهمدردی،

دانندوبیشازپیشديدگاه
همدليومشارکتبیشتریدردلداریدادنبهدوستانشانداشتهباشند(سلحشور:1385،
.)50کودکازسن  9سالگيبهباالمفهوممرگرادرستمثلافرادبالغدرکميکندو
نسبتبهاحساساتخودوسايريندراينزمینهآگاهوهوشیارميشود.کودکان9سالبه
باال برداشت انتزاعيتری از مرگ در ذهن دارند و فقدان فرد ازدسترفته را بهتر درک
ميکنند،بههمیندلیلگاهيواکنشهایشديدترینسبتبه مرگاطرافیانشانازخود

نشانميدهند.کودکاندراينمرحلهسنيميدانندکهمرگبرایهرفرد،محتمل،شدني
و اجتنابناپذير است .کودک تقريباً از سن  12سالگي است که به مرگ خود ميانديشد
رسدمهمترينمؤلفهدرمرگآگاهشدنکودک،کاملشدنارتباطاتمغز

(همان).بهنظرمي
وبهخصوصرشدلُب هایپیشانياستزيرادراينسناينبخشازمغزباالترينحدرشد
راداردوازسویديگرلُبهایپیشانيمسئولبیشتراعماليهستندکهانسانراازحیوانات
متمايز ميسازد و مرگآگاهي نیز از آن جمله است ،زيرا حتي شامپانزهها با وجود
شباهتهایفراوانيکهباانساندارندهیچگاهبهايننميانديشندکهروزیخواهندمرد .

نکته قابلتوجهاينکهآگاهيازمرگبرایهمه کودکاندرسنيمشترکرویميدهدو
تسريعآننميشودبنابراينرشدوتکامل

عواملفرهنگيوتجربه نزديکِمرگ،منجربه
نواحيمختلفمغزدرورودبهمرحلهمرگآگاهي،عاملياساسياست.

انسان نئاندرتال و مرگ آگاهی
تدفینومفهومآندرمیانجوامعانساننئاندرتالازبحثانگیزترينموضوعاتمربوطبه
دوره پارينهسنگيمیانياست.دراينبارهبحثهایفراوانيشکلگرفتهونظراتمتفاوتي
درباره  وجودياعدموجودتدفیندرايندوره بیانشدهاستاماموضوعمهمتعبیرهای
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متفاوتازمفهومتدفیندرايندورهاست(پتیت.)2011،بعضيتدفیندرايندورهرادفن
کردن آگاهانه جسد ميدانند که احتماالً به موازات پیچیده شدن مغز و روابط اجتماعي
شدهاستوبعضيديگرمفهومتدفینراگستردهميکنندومعتقدندکهانديشهای


انجاممي
آيینيدرتدفینهاتجليمييابد(بنگريدبهاسمیرنو.)1989،قابلذکراستکهباتوجهبه
شواهد تدفین ،نظر اول در مورد اين دوره محتملتر به نظر ميرسد (بنگريد به مالرز،
1996؛ريلـسالواتورهوکالرک.)2001،نکتهشايانتوجهدربارهتدفیندرجوامعانساني
نئاندرتالايناستکهبهنظرميرسددردورهزيستينئاندرتال(ازحوالي300هزارسالتا
 28هزارسال پیشازحال)،بهترتیبازقديمبهجديدشاهدحضوروهمچنینتغییرات
چشمگیر در مؤلفههای تدفین هستیم .شواهد باستانشناختي تدفین در نئاندرتالهای
آغازينبسیارکمرنگوبهتدريجباظهورنئاندرتالهایکالسیکدرحوالي 100هزارسال
پیشکاملميگردد(شوارز .)2013،
پارينهسنگي میاني
الزم به ذکر است که قاطعانه نميتوان ادعا کرد که تدفین در  
همیشهباوجهایآيینيهمراهبودهاست،هرچنددفنآگاهانهجسد،اقداماتوصرفزمان

وانرژیبرایدفنراميتوانبهمنزلهنقطه عطفيدرايندورهدرنظرگرفت.تدفینهای
آيیني در بعضي مناطق همچون کراپینا( 1جمهوری چک) و گروتاگواتاری( 2ايتالیا) وجود
داشتهاست.وجودآگاهيکهدرپسعملدفنايندورهومیلبهحفظجسدنشانههايي

هستندکهدرحوزهمرگآگاهيقرارميگیرند.انديشه درپسِتدفینهایمربوطبهدوره

پارينهسنگيمیانيبه6دستهقابلتقسیماست :

 )1مفهومغیرتدفینيپنهان کردنجسد:تدفینلزوماًمرکزيتونقطه اوجاعمال
پیچیده  مربوطبهدفنجسدنیست.وتصويریکهازتدفیندربیشترمواقعهمراهبااين
پیشفرضپیچیدگي هایذهنيورفتاریجهتحفظيکجسداستامامنظورازتدفین

پارينهسنگيمیانيدفنسادهيکجسدبهدورازالزاموجودانديشهایآيینياست .
دردوره 
 )2نگهداریوحفظبدنيابخشيازآن:اينبخشمربوطبهقراردادنآگاهانهبدن
(يابخشيازآن)درمکانيمعینازمحیطفیزيکياستکهباعدمتالشوياتالشيبسیار
اندکبرایايجادتغییردرآنمحیطهمراهاست.اينمورددربقايایمربوطبهنئاندرتالدر
غارکراپینابهچشمميخورد .
 )3تدفینساده،بدونوجوداشیایتدفین:اينبخشمربوطبهقراردادنسادهجسد
درمکانياستکهبهصورتآگاهانهبهشکلقبریکمعمقيايکچالهحفرشدهاستکه
دربقايایمربوطبهنئاندرتالهادرمحوطهشاپلاوسنت3فرانسهديدهميشود(تصوير.)1


1

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



منبع:سايتنشنالجئوگرافیک 


اينگروهميتواندتدفینهایمربوطبهانسانهایهوشمندنظیراِسخول وقَفزه در
فلسطینوانسانکشفشدهدردرياچهیمانگو3دراسترالیاراشاملشود .

 )4انجامفعالیتهایاولیه:اينبخشمربوطبهقراردادنبدن(يابخشيازآن)در
ساختاریاستکهآگاهانهحفرشدهاستوبااعمالتغییراتيدرحالتظاهریبدن(مثالً
حالتخمیده)وياافزودناشیامختلفهمراهاست.نشانههاوعالمتهاييجهتمشخص
کردنمکانتدفیننیزجزايندستهقرارميگیرد.اينمورددرتدفینهایغارشانیدردر

ديدهميشود(تصوير .)2

کردستانعراق،بهويژهدرنزدنئاندرتالشماره4
 )5انجامفعالیتثانويه:اينبخشمربوطبهاعمالياستکهبعدازتدفینرویجسد
هایثانويه.حفردوبارهوجابهجاکردنبدن

انجامميشود(مثلبرداشتجمجمه)وياتدفین

4
يابخ شيازآنمربوطبهاينگروهاستکهنمونهآندرتدفیننئاندرتالغارکبارا (تصوير
)3ديدهميشود.

1

2

1

Skhul
Qafzeh
3
Lake Mungo
4
Kebara
2
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تصوير:2تدفینشانیدار IV

منبع:سولکي245:1971،

تصوير:3تدفینکباراXII

منبع www.nature.sciencesource.com:
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 )6تدفینهایآيیني:اينگروهمشابهتزيادیبهگروه 4داردامادارایمؤلفههای
بیشتریبارآيینياستبرایمثالقرارگیریاشیاتدفینباشکلخاصومعنادار،تزيینات
کنندهایازاينگروهتااواسطپارينهسنگي


هدقانع
بدنوعالمتهایويژهبررویقبور.شوا
جديد وجود ندارد (پتیت9 :2002 ،ـ  .)8اگرچه در بعضي محوطههای مربوط به دوره
پارينه سنگيمیانيمثلکراپیناوگواتاریاحتمالوجودتدفینآيینيباابهامهمراهاست

(تايلر .)207:2002،
غارشانیدرازمهمترينمحوطههایدارایتدفینانساننئاندرتالاست.رالفسولکي

اين محوطه را بین سالهای  1951و  1960کاوش کرد و حاصل آن کشف بقايای 9
عددمربوطبهاسکلتبزرگساالن

نئاندرتالبههمراهصنايعموستریبود.ازبیناينبقايا7
(شانیدر)I-VI,VIIIو 2عددمربوطبهاسکلتکودکان(شانیدر)VII, IXبود(ترينکاس،
  .)62 :1982الزم به ذکر است که اخیراً در خالل بازبیني رسوبات کاوش سولکي بقايای
دهمین نئاندرتال شانیدر نیز به دست آمده است (بنگريد به کوگیل و همکاران.)2007 ،
بقايای شانیدر  Iبه لحاظ تدفیني و پیچیدگيهای اجتماعي و مغزی حائز اهمیت است.
بقايای اسکلتي شانیدر  Iمربوط به مردی بین  40تا  50ساله است (تصوير  )4که برای
نئاندرتالهاپیرمحسوبميشدهاست(برابرباپیرمرد 80ساله امروزی).بررویاسکلتاو
نشانههاييفراوانيازجراحاتونقصعضوديدهميشود.بهطورمثالدرسمتراستسر،
بازویراستواستخوانترقوهسمتراستآثارجراحتوجوددارد.همچنیناينفرددارای
التهابمفصليبسیارشديددرزانووقوزکپابودهاست(ترينکاس .)63:1982،
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تصوير:4شانیدرشماره 1

منبع:ترينکاوس 1982،




بهنظرميرسداستخوانپهنشانه اواززمانتولدبهخوبيرشدنکردهاست.اين
فرد نمي توانست تنهايي غذا فراهم يا از خود دفاع کند بنابراين اين فرد تا زمان مرگش
توسطهمنوعانخودپذيرفته،محافظتوحمايتميشدهاست(استوارت.)1959،ازسوی
ديگرانبوهسنگبرباالیبقايایاووبقاياييغذاييپستانداران،نشانميدهدکهاحتماالً
جسداوبهصورتآگاهانهایدفنشدهاست(سولکي .)196:1971،

گسترش لُب پیشانی در انسان نئاندرتال
بررسيقالبهایدرونيجمجمهانسانريختهابهمنظوربررسيروندرشدلُبپیشانينشان
ميدهد که اين بخش از مغز از دوره پارينهسنگي میاني به طرز چشمگیری افزايش پیدا
کردهونمودآندربقايایفرهنگيانساننئاندرتالبهخوبيقابلمشاهدهاست(دالکوتارا،
.)2015تصوير 5روندرشدلُبپیشانيدرانسانريختهاوانسانرانشانميدهد.همان
گونه که در اين تصوير ديده مي شود ،لُب پیشاني از زمان انسان ماهر با گسترش قابل
توجهيداشتهاستواينافزايشازانسانراستقامتبهبعدشتابيچشمگیرمييابد.اين
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شتاب فزاينده به احتمال مسئول بروز بسیاری از رفتارهايي است که تحت نام رفتارهای
مدرنومتمايزکنندهانسانازديگرجانورانازآنهايادميشود.


تصوير:5میزانگسترشلُبپیشاني 

منبع:جوزف 2011،
انسان نئاندرتال و مرگآگاهی
آگاهي از مرگ نیازمند جمع شدن مؤلفههايي است که در ارتباط با فیزيولوژی بدن و
پیچیدگي هایاجتماعيهستند.دراينبینمغزوکارکردهایآناساسيتريننقشرادربه

وجود آمدن اين آگاهي دارد .با بررسي و مقايسه روند رشد مغز کودک انسان با
ريختهاووجودشباهتهایکليدرچگونگيرشدمغزدرهردوگروهوهمچنین


انسان
مشاهده رفتارهای افرادی با لُب پیشاني آسیبديده در واکنش به مرگ اطرافیان خود
(بنگريدبهدورتیه،)1389،بهنظرمي رسداينلُبپیشانياستکهدرايجادوبروزآگاهي
از مرگ نقش مستقیمي دارد .البته لُب گیجگاهي نیز دارای کارکردهايي مرتبط با
مرگآگاهي است .با بررسيهای قالب دروني جمجمه انسانريختها مشاهده شد که در

نئاندرتالهاافزايشچشمگیراينبخشازمغزبهخوبيديدهميشودکهاينامررابقايای
فرهنگيباقيماندهازايندورهنیزکامالًتائیدميکند،بهطورمثال،روشهاوفنونيکهدر
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ابزار سازی وجود دارد ،وجود شواهد مربوط به زبان و شواهد مربوط به انديشه انتزاعي و
ساختههاييکهبهصورتانتزاعيساختهشدهاند(هرچندتعدادآنها


نماديندرهنريادست
درمقايسهبادورهبعدیيعنيپارينهسنگيجديدبسیاراندکاست)بهخوبينماياناست.
مؤلفه ديگردرايجادمرگآگاهيوجودحافظه بلندمدتوخاطراتاستکهمربوط
به سیستم لیمبیک در لُب گیجگاهي است .نقش حافظه بلند مدت و خاطرات در بروز
رفتارهایناشيازمرگآگاهيبسیارپراهمیتاستزيرازمانيکهافرادنتوانندفردديگريا
مرگ را در خارج از زمانِ بودن يا وقوع آن به ياد بیاورند ،سعي در حفظ بقايا يا انجام
اقداماتيپیرامونمرگنیزنخواهندداشت.حافظه بلندمدتدر ساختابزارهایترکیبي
بسیار پر اهمیت است زيرا ساخت آنها به دلیل طوالني بودنِ مراحل ساخت نیاز به طي
سلسلهمراتبيخاصدارد .

حسدوستداشتنومسئولیت،مؤلفهایدرارتباطبامکانیسمهایدفاعياستکه
درمقابلآگاهيازمرگشکلگرفتهاستوهمچنیننشانازپیچیدگياجتماعيدارد،اين
اعمالنیزبهلُبگیجگاهيمربوطهستندکهشواهدرشدقابل توجهآنبا بررسيقالب
دروني جمجمه و وجود شواهد مراقبت از همنوع در نئاندرتالها به خوبي ديده ميشود.
عاملديگریکهنشانازمرگ آگاهيدارد،وجودترسيآگاهانهجدایازترسغريزیدر
واکنشبهمرگاست،يعنيانديشیدنبهمرگخارجاززمانوقوعآنولمسِحسترسبه
دلیل از دست دادن وضع موجود .ايجاد اين ترس آگاهانه به کامل شدن ارتباطات لُب
گیجگاهي و پیشاني مرتبط است .رشد اين دو لُب مغز ارتباط مستقیمي با کامل شدن
ارتباطات بادامه در سیستم لیمبیک با لُب پیشاني دارد و اين امر ترسهای غريزی که
مسئول آن بادامه است را با ترسهای آگاهانه ترکیب ميکند در نتیجه عکسالعملهايي
غريزیکهباعثايجادحسترسدرپاسخبهمحرکهایمرگزاميشوند،بهدلیلرشدلُب
پیشانيوايجادقوهتفکربهترسيآگاهانهتبديلميشوند(منظورترسياستکهپسازآن
تأملوجوددارد) .
بهدلیلرشدقابلتوجهلُبپیشانيولُبگیجگاهيدرنئاندرتالهااحتمالکامل
شدناينارتباطاتبسیارزياداستودرنتیجهاحتمالوجودترسآگاهانهازمرگنیزدر
ايندورهوجوددارد،ترسيکهبعدازآگاهيازمرگموجبايجادانگیزهایقویجهتدفن
اجسادميشود.اززمرهآشکارترينمدارکدربارهمرگآگاهيدرايندوره،وجودتدفینهاو

میلبهحفظجسداستکهبهگونهایحاصلانديشیدندربارهمرگاستواحتمالوجود
مرگآگاهيدرنئاندرتالهاراافزايشميدهدچراکهدرکنیستيومرگخودوهمنوعان

شودکهيکيازمهمترين

العملهايامکانیسمهایدفاعيمي
ایازعکس 

منجربهمجموعه
آنهاعملتدفیناست.انديشه ایکهدرپسِعملتدفینوجودداردسوایاينکهدارایبار
آيینيباشد،نشاندهنده شناختوآگاهيازمرگودرگیرشدنباانديشه ازدستدادن

حیات است .زمان و انرژی که صرف دفن يا آداب مربوط به دفن ميشود شايد به ظاهر
اهمیتمتوفيرانشاندهدامادربطنخودخالصيازجسدوانديشهموهوممرگراپنهان
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ترازهمهنشاندهندهنقشپررنگياستکهمرگدرآناجتماعدارد.ازاين

ميکندومهم

روتدفینميتوانديکيازمحکمترينومستقیمترينشواهدوجودمرگآگاهيدرايندوران
باشد.باکنارهمقراردادناينشواهداحتمالوجودآگاهيازمرگدرنئاندرتالهابسیار
افزايشپیداميکندوتحوالتچشمگیریکهدردورانپارينهسنگيجديددرسیستمهای
تفکروفرهنگوبهطورويژهمراسمتدفین،آيینها،خلقهنروسايرپیچیدگيهایانساني
ينهسنگيمیانيداشتهاند .
ايجادميشوندبهاحتمالزيادنخستريشهدرپار 



نتیجهگیری
برایرسیدنبهنقطه احتماليآغازمرگآگاهيميتوانبادرنظرگرفتنعملتدفین به
عنوان ابتداييترين پاسخ به آگاهي از مرگ ،تدفین انسان نئاندرتال (قديميترين تدفین
شناختهشده)رابررسيکرد.جنبههاييمانندتغییراتژنتیکي ،مغزیوتحوالتاجتماعي

نیزازمواردبسیارمهمدرپديدارشدنمرگآگاهيهستند.درباره بررسينقشجنبههای
مغزیوارتباطآنبامرگآگاهيازالگویمقايسه رشدشناختيمغزکودکانسانباتوجه

بهرويکردهایروانشناسيشناختيوچگونگيتکاملمغزدرانسانريختهابراساسقالب

جمجمههااستفادهشدکهنشانگروجودشباهتهایعملکردیبینفرآيندرشدمغزکودک

انسانونحوه تطورمغزدرانسانريختهااستوازاينروعاملهایمغزیمؤثردرمرگ-
آگاهيدرکودکانسانبهانسانپیشازتاريخنیزقابلتعمیمهستند.روندمرگآگاهيمغز
دهندهارتباطپراهمیتيبینلُبهایپیشانيوگیجگاهيمغزدرايجادآگاهياز

کودک 
نشان
مرگاست .
مؤلفههای فرهنگي که محیط در نگرش به مرگ در افراد ايجاد ميکند از عوامل
دخیلدربهوجودآمدنآگاهيازمرگهستند؛امانکتهقابلتوجهايناستکهفعالشدن
ارتباطات بین لُبهای پیشاني و گیجگاهي مغز عامل اصلي و اولیه ايجاد مرگآگاهي در
کودکاست،زيراتماميکودکاندرسنینبین 9تا 12سالگيبامفهوممرگخودشان
آشنامي شوندودقیقاًدراينسنیناستکهارتباطاتايندولُبازمغزبهطرزچشمگیری
درحالشکلگیریاستودرسنینقبلاز 9سالگيحتياگرکودکتجربه نزديکمرگ
را هم در بین نزديکان خود داشته باشد مفهوم ”مرگِ خود“ برای او در زمانهای ديگر
بيمعنااست.عالوهبرايندرتائیدنقشلُبهایپیشانيوگیجگاهيبايدگفتکهپژوهش

درباره افرادیکهلُبپیشانيآنهاآسیبديدهاستنشانميدهدکهآنهادربرابرشنیدن
خبرمرگنزديکانخودکامالًبيتفاوتهستند.ازسمتديگرنقشيکهلُبگیجگاهيدر
ايجادحسدوستيومسئولیتداردباعثشکلگیریمؤلفههایفرهنگيالزمبرایبهوجود
آمدنآگاهيازمرگوواکنشنسبتبهآنميشود.باايننگاهاهمیتلُبهایپیشانيو
ريختها پررنگتر ميشود و از بررسي قالبهای دروني

گیجگاهي در مرگآگاهيِ انسان
جمجمه آنهااينبرآيندحاصلشدکهايندولُبازدوره پارينهسنگيمیانيودرانسان
اند.شواهدمادیبهدستآمدهازانساننئاندرتال

نئاندرتالگستردگيچشمگیریپیداکرده
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نیز گسترش اين دو لُب مغز را تائید ميکند .به طور مثال ،بعضي از وظايف لُب پیشاني
شاملطرحريزیفعالیتها،برنامهريزیبلندمدت،حلمشکالتپیچیده،کنترلهیجانات،

تولید تصويرها  ذهني و زبان ،آگاهي هوشمندانه و ايجاد خاطرات است و شواهد مادی
متناظر با چندين مورد از کارکردهای لُب پیشاني در انسان نئاندرتال به خوبي مشاهده
ميشود .

گذشته از شواهد فیزيکي جمجمه ،وجود اشیای نمادين يا هنری (هرچند معدود)
مانندصدفهاواستخوانهایتزيیني،گلاخرابرایتولیدواستفادهازرنگواستفادهاز
ادواتتولیدموسیقي(فلوت)مربوطبهشکلگیریلُبپیشانيجهتدرکنمادينمفاهیمو
تراشهبرداریانساننئاتدرتالجهتساختابزار
آگاهيهوشمندانهاست.ازسویديگرشیوه 
سنگي،معروفبهلوآلوآکهنیازمندآموزشزبانيوعملياستوساختابزارهایترکیبي
مانندنیزههاازبارزترينشواهدیهستندکهنیازبهگستردگيقابلتوجهلُبپیشانيرابه
خوبينشانميدهند.تولیدابزارهاييباشکلييکساننیازمندداشتنپیشطرحيدرذهنو

تواناييتصويرسازیاستکهاينامربهصورتمستقیمدرارتباطبالُبپیشانياستوبه
وضوحدرشیوهابزارسازیانسانهاینئاندرتالديدهميشود.ابزارهایترکیبيبهدلیلوجود
مراحلمختلفومتمايزدرساختکهبافاصلههایزمانيطوالنيهمراهاستنیازبهوجود
ريزیفعالیتبلندمدتدرذهنوبهيادآوردنسلسلهمراتبآنرادارد،اين


تواناييطرح
عملکردنیزازوظايفلُبپیشانياست.شواهدديگرازگستردگيلُبپیشانيوجودزباندر
انسان نئاندرتال است که عالوه بر وجود سازگاریهای ژنتیکي و فیزيکي مانند حنجره،
سیستمتنفسيوگوشدرونيبهوجودناحیهبروکادرلُبپیشانيبستگيداردوقالبهای
درونيجمجمهمربوطبهانساننئاندرتالوجوداينناحیهدرلُبپیشانيراتائیدميکند.از
اعماللُبگیجگاهيميتوانبهپردازشکارکردهایمربوطبهحافظه بلندمدتوپردازش
زباني اشاره کرد .ناحیه ورنیکه که در درک زبان نقش دارد در اين لُب قرار گرفته است.
وجودحسهايينظیردوستي،مسئولیتوپیچیدگيهایاجتماعينیزدرارتباطبااعمال
لُب گیجگاهي هستند .شکلگیری حافظه بلند مدت در ارتباط با تولید ابزارهای ترکیبي
است که امکان يادآوری مکانها و مراحل ساخت ابزار را فراهم ميکند و عاملي مهم در
ساختابزارهاييباچنینويژگياست؛زيرابدونوجوداينتواناييدربهيادسپاری،ساخت
چنینابزاریانجامنخواهدگرفت .
موردديگرازاعماللُبگیجگاهيايجادحسمسئولیتودوستياستکهوجودآن
درشواهدمراقبتازهمنوعدرانساننئاندرتالديدهميشود.شانیدرIنمونهیبسیاربارزی
ازوجوداهمیتاشخاصدرگروههاوپیچیدگياجتماعياست.شواهدازاينمنظردارای

اهمیت هستند که مراقبت از ديگری در شرايط نامناسب آن دوران صرف انرژی مضاعف
برای اجتماع بوده است عملي که هیچ انرژی يا حداقل انرژی مادی را به سیستم باز
نميگردانده است .مراقبت از همنوع در نئاندرتالها از دو زاويه قابل بررسي است؛ ابتدا

جايگاهفردمراقبتشدهدراجتماعومکانيک هدرآنساکنبودهوبدونحضوردرچرخه
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انرژی،زمانوانرژیبهاوتعلقميگرفتهاستوموردديگرپررنگشدنوجودافرادبرای
يکديگروايجادحسمسئولیتاستکهاحتمالوجودتدفینهایعامدانهدراينانسانرا
بسیارپررنگميکند.باتوجهبهشواهدفیزيکيگسترشلُبهایپیشانيوگیجگاهيدر
دورهیپارينهسنگيمیانيودرانساننئاندرتال،ميتوانبیانداشتکهدرواقعآگاهياز
مرگخويششناختياستکهبههمراهخودمکانیسمهایدفاعيراجهتمواجههبادرد
ناشيازحسفقدانزيستندراينانسانبهوجودآوردهاست .
هرچهقدرتالشبرایحلچیستيمرگبیشترميشودانديشهفرهنگيِانسانيتری
تولیدخواهدشدوابعادمؤلفههایفرهنگيگستردهترميشوند،زيرادربطندرکانديشه
مرگاستکهحیاتبرایانسانمعناپیداميکندوازمسیرصرفغريزیخارجميشود.
آگاهيعمیقترازمرگدرايجادرفتارهایپیچیدهترآيینيوفرهنگيتأثیرمستقیمدارد،
مواجههاورويکردهاييکهپذيرشاينواقعیتدردناکراقابلتحملميساختهوپاسخي

بودهاستبهنیازهمیشگيانسانکهمیلبهجاودانگياست.اينامرموضوعياستکهبه
خوبيميشودآنرادرتحوالتعظیمفرهنگيدوره پارينهسنگيجديدودوره بعدازآن
يعني نوسنگي در پیدايش هنر (نقاشيها) ،آيینها و مذاهب اولیه مشاهده کرد .تاکنون
تعاريفمتعددیبرایتمايزانسانازديگرحیواناتمانندانسانحیوانناطق،انسانحیوان
متفکروانسانحیواندوپاارائهشدهاستولينگارندگانمعتقدندکهشايدپُربیراهنباشد
اگرادعاشودکهيکيازمهم ترينوجهتمايزاتانسانازديگرحیوانات،آگاهيوانديشدين

بهمرگخوداست .
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