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مرگ ها و تولدها
در جهانی که انســان قفل های بسیاری را گشــوده و به ظاهر پرده از اسرار آن 
برداشته، مرگ هم چنان یک راز ســر به مهر است، و گرچه به طرق مختلف 
تا حدی توانسته عمرش را به درازا بکشاند، اما آرزوی نامیرایی به هیچ کجا راه 

نبرده است. 
بشر دوران پیش تمدنی به خوبی دریافته بود که موقعیتش بر روی زمین 
بسیار متزلزل و هستی اش موقتی اســت، به همین دلیل تمامی آنچه را که در 
توان داشــت انجام  داد تا هســتی اش را طوالنی تر کند، و با این که می دانست 
مرگ پشــت هر حادثه ای خوابیده دلیلی برای جنــگ با طبیعت نمی دید و 
علیــه آن رفتار نمی کرد. زیرا به تجربه دریافتــه بود که مرگ ادامۀ حیات 
زمینی اســت. در زمانی بســیار دور، او جاودانگی  را در اســتوارترین جزء 
طبیعت می دید: سنگ. زیرا سنگ ها در مقایسه با او که حیاتی بسیار کوتاه 
داشت، جاودانه و تمام نشدنی بودند. بعدها با کشف کشاورزی، گیاه به ویژه 
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گندم جای ســنگ را گرفت؛ دانه های خوراکــی از  خاک بر می آمدند، به 
خاک می رفتند و دوباره متولد می شــدند و همین بازگشــت دوباره بود که 
مرگ را در چشــم او حیات پنهان در زیرزمین کرده بود. با این نمودها هیچ 
مرگی وجود نداشت: انســان هم چون دانه از خاک می روید و حیات با این 

چرخه همواره وجود دارد. 
پس از چندی زمین خاکی دیگر آن گونه که انســان انتظارش را داشــت 
نمی توانست جاودانگی را تحقق بخشد. خاک بســیار به او نزدیک بود و او 
می توانســت برطبق نیازهایش آن را تغییر دهد. پس بهتــر آن بود که حیات 
انســان در ساحتی دورتر و مقدس ادامه داشته باشد: آسمان بهترین جا و خارج 
از دســترس بود. با نگاه به ستارگان چسبیده به ســقف آسمان باور داشت که 
ســتارگان همان مردگان روی زمین اند. نتیجه این که حیــات هم چنان ادامه 
داشــت، اما درجایی دوردست که بشــر مادی و خاکی نمی توانست به آن جا 

دست یابد. 1

1. بشــر ابتدایي در روند توسعۀ کشــت گیاهان و غالت، توجهي عمیق به اسطورۀ خاستگاه 
پیدا کرد. چندین اسطوره، پیدایش غالت از یک موجود قرباني شده را توضیح مي دهند، به 
عالوه در آیین های مرتبط با کشــاورزي منشأ غالت نیز الهي است. به عبارتي بر طبق برخي 
اساطیر غالت وجود داشــته اند،  اما خدایان در آسمان به دقت از آن ها حفاظت مي کردند. 
پس یک قهرمان تمدن ســاز به آســمان صعود مي کند، چند دانه را مــي دزدد و پا به فرار 
مي گذارد، و آن ها را به نوع انســان مي بخشد )مثاًل پرومتئوس(. اما به تدریج و طي هزاران 
سال، ارزشگذاري هاي دیني تغییر مي کند. با یکجانشیني، ساخت خانه و تغییر شیوۀ زندگي، 
غالت و به خصوص گندم که جایگاه روح بودند، جاي خود را به آسمان مي دهند. از آن پس 
انسان از طریق سوراخ دود یا هرنوع روزنه اي درخانه/ چادر با آسمان و موجودات آسماني 
ارتباط برقرار مي کند. سیارات و ستارگان جان مي گیرند نمادهاي کیهاني ساخته می شوند، و 
هر یک نماد و مظهر رفتار یا آییني خاص مي گردند. زیرا خانه، جهان و نمونه اي کوچک 
از کیهان اســت. هم چنین یافته هاي باستان شناختي از کشف ظروف و گیاهان خوراکي در 
کنار اجســاد، نشان از آن دارد که مرگ تنها پایان حیات بر روي زمین است و از آن پس 
حیات در آسمان ها ادامه دارد و ارواح در خانۀ اصلي خود زندگي مي کنند و از این رو به←
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ـ از  به همت و برکت باستان شناســان دین اینک می دانیم که نوع بشــرـ 
همان اوان پارینه سنگی ــ مردگان شــان را رها نمی کردند بلکه با برگزاری 
آیین هایی آنان را رهسپار جهان دیگر می نمودند. در واقع می توان گفت که آیین 
ـ در تمایز با موجودات  ـ حتی نخستی هاـ  خاکســپاری جزء مهم رفتار انسانـ 
پیش از خود بوده و پایه های اصلی فرهنگ را گذاشــته است. انسان مرگ را 
انتقال و اسباب کشی به جهانی دیگر می دانســت و به همین دلیل در آیین های 
خاکسپاری که به معنای بدرقه به جهان دیگر بود، جسد نه تنها همراه با انواع 
غذاها و نوشــیدنی ها و ابزار کار، بلکه در برخی مناطق با همۀ خدمتکاران و 
مالزمان درون گور گذاشته می شد. زیرا کســی که از این جهان پر می کشید 
طی سفر و در جهان ناشناختۀ دیگر به تمامی این ها احتیاج داشت، چنان که در 

جهان زمینی اش این گونه بود. 
بنابراین، باور به جهان و حیات پس از مرگ مهم ترین چیزی است که بشر 
از بدو پیدایش روی زمین خاکی با آن درگیر بوده و راه گریز از آن نداشته است. 
ناشناختگی آن بیش از هر موضوع دیگری انسان را به تکاپو واداشته و موضوع 
غلبه بر مرگ به وجود آورندۀ بیش ترین باورها و عقاید دینی و فلسفی بوده است. 
در روایات اســطوره اي، مرگ به ویژه مرگ ایــزدان و قهرمانان مرحلۀ 
انتقال به جاودانگي اســت، یعني مرگ نه تنها پایان هستي نیست، بلکه آغاز 
زندگي درجهاني پنهان و ناشناس اســت که گذر از آن جاودانگي را رقم مي 

→ وسایل خود نیاز دارند.  
همراه با گســترش آیین هاي کیهاني و پیش از ادیان توحیدي، بناي معبد که از هزارۀ ششم   
پیش از میالد گســترش مي یابد نشانۀ آن است که تقدس از زمین به آسمان و کیهان منتقل 
شده اســت، زیرا معبد، نمونه اي مثالي از آســمان و جایگاه خدایان است. )براي اطالعات 
بیش تر دراین زمینه به کتاب تاریخ اندیشه هاي دیني،  ج 1،  میرچا الیاده، ترجمۀ بهزاد سالکي؛ 
هنر اســرارآمیز، میرچاالیاده، ترجمۀ میناغرویان و آثار دیگر همین نویسنده که در بنگاه 

ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است، مراجعه نمایید(. 
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زند. در این روایات آسمان و جهان زیرین دو منطقه اي اند که روح پس از مرگ 
به آنجا سفر مي کند. در روایات بین النهریني و یوناني جهان زیرین محل اقامت 
ارواح و البته جایي است که روح حق بازگشت به زمین را ندارد و تخطي از این 
قانون منجر به نابودي جهان مي شود. در روایت اکدي، ایشتار ایزدبانوي باروري 
و حاصل خیزي به مالقات خواهرش ارشکیگال ایزدبانوي مرگ و ناباروري 
ســاکن در جهان زیرین مي رود تا تموز )معشــوقه اش( را زنده کند. ســفر او 
درجهان هزارتوي زیرین با ابتالئات سخت و از دست دادن دارایي هاي ظاهري 
همراه است. او خسته و برهنه به ارشکیگال مي رسد، و دستور داده مي شود که 
او هــم بمیرد و همان جا بماند. ایزدان از غیبت او با خبر مي شــوند زیرا زمین 

خشک و بي حاصل شده و تمامي موجودات از باروري باز ایستاده اند...
روایت یوناني سفر دمتر به جهان زیرین نیز مشابه سفر ایشتار است؛ دمتر 
نیز ایزدبانوي باروري اســت و زمین از وجود او سبز و بارور است؛ گم شدن 
دخترش پرســفونه، او را غمگین مي کند و او بــراي یافتن دخترش به هر کجا 
سر مي زند تا اینکه مي شنود او در جهان زیرین زنداني است. فرود او به جهان 
زیرین سبب خشک سالي زمین و ستروني تمامي موجودات مي شود و ایزدان به 
چاره جویي مي افتند. دمتر نیز خودش از این نابودي ناخرسند است،  اما به همین 
راحتي نمي تواند به وضعیت گذشته بازگردد، بنابراین دستور مي دهد آیین هایي 
اجرا شــود که زمین را همواره آباد و بارور نگه مي دارد. با این حال دخترش 
هرگز به زمین باز نمي گردد. در این روایات بین النهریني که بخش هایي از اروپا 
نیز تحت تأثیر آن است جهان زیرین جایگاه ارواح مردگان است که باید مورد 

قضاوت قرار گیرند.
در مصر برخالف بین النهرین مرگ دروازۀ صعود به آسمان است؛ ابتدا تنها 
فرعون ها بودند که پس از مرگ به آسمان و نزد خورشید مي رفتند، اما بعدها 
این راه براي همگان باز شــد و هرکســي که مي توانست براي جسدش تابوت 

داشته باشد، پس از مرگ به آسمان مي رفت و با اوزیریس یکي مي شد.
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