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 مقدمه 

 و يمفهوم مـر  در شـهر تهـران اسـته مفهـوم رازآلـودگ يزان رازآلودگيم يبررسپژوهش ن يهدف ا

و فلسفه  يشناسجامعهتبديل شده كه كانون توجه علم مهم  يبه موضوعة امروزي غرابت مر  در جامع

د أكيـت يجامعـه و از مظـاهر شـهر يتصور مر  از اذهان اعضا ين مباحث بر دوريقرار گرفته استه ا

ع، ييتشـ از حجـم مراسـم، امـروزه اساسيناارده بران و محتضران اشاره دخوردگيي سالتنهابهو د نكيم

مـاران يا ببـآن در پي برخورد با تصور مر  و  ةمهم در نحو يراتيياسته شده است و تغكم ين و ترحيتدف
بـه  ياديبن يراتييتغها گورستان يبندان و صورتکم نيين در تعيهمچن و محتضران به وجود آمده استه

انـدازه و بـه چـه ه امروزه، در شهر تهـران تـا چهكاست آن ق يتحق ي اينوجود آمده استه پرسش اصل

هر شـده در يـن پديمربوط به ا يهاا شاخصيمفهوم مر  سخن گفت؟ و آ يتوان از رازآلودگيمفهوم م

 ي هستند؟شدنتهران مشاهده

 قيروش تحق

، بـه بـارهينشـده در ايـات ابرازنظربـر مختصر  يق حاضر پس از مروري، تحقيادشدهل به هدف ينبراي 

ده از روش پـردازد و بـا اسـتفايبـا مـر  مآن ند تمدن و ارتبـاط يفرا ةدربار نوربرت الياس يةشرح نظر
ر ا مر  در شـهها، آمار و ارقام مربوط، موضوع ارتباط ببا توجه به گزارشنيز و  يل نظريو تحل ياسناد

 دهدهدست ميبهرا  يياهشنهاديآنها پ يو انتقاد يل نظريو با تحلكند بررسي ميتهران را 

 ديجدة در باب مرگ در جامع ياتينظر

 يـنا بـر هايـدگرنـده كيمر  نگاه م ةديخود به پد ةفلسف يوجود ياز مبان يمندبا بهره، مارتين هايدگر
ان تصـور مـر  از اذهـان مردمـو  وب شده استكد سريجد ةمر  در جامع ةر دربارکه تفكاست باور 
ل يد اصـتوانـد مـا را بـه وجـويمر  م يادآوري ترتيب،؛ بدينندارد ييروزمره جا يدر زندگشده،  دور

 باشده يسقوط ما در زندگاز و مانع شود رهنمون 
را بـرآورد اش يزندگي انات وجودکخواهد مرد، ام يه روزكن مسئله يا يادآوريتواند با يهر فرد م

و  يفراموشـيگـر، دبيـان بـه  ؛رديـرا در دسـت گآن ان کش، سـايت زنـدگيـلكند و با در نظر گرفتن ك
اش يانـات وجـودکفـرد را از ام ،ل شده استيمدرن تبد يزندگدر ج يرااي دهيه به پدكوب مر ، كسر

 ير نـدايثأه تحـت تـاصالت خاص خود را به دسـت خواهـد آورد كـ يرتصوسازده فقط درميمحروم 
ن هنگـام، در مقـام يده در اكن يرو ،شتنيان خاص خوکدر مقام ام ،مر سوي به  وجدان، با عزم و اراده



  111 رسي ميزان رازآلودگي مفهوم مرگ در شهر تهرانبر

ل، يوجـود اصـسـوي ، به دخوهمراه گران را يساخت و د دار خواهکشتن آشيخو ياصالت، خود را برا
 ةر دربـارکمبارزه با غرابت مفهوم مر  و دعوت به تفيجه، نت(؛ در34، ص 1386، ك)وارنود دهياعتال م
 استه هايدگر ةفلسفدر اصل يك آن 

وجـه د تيجد ة، به تصور مر  در جامعودخ ياصول فلسف يبر مبنا، هانس گئور  گادامرن، يهمچن
فقـط ه كـ اسـتبـاور ن يـمر  بر ادوران معاصر دربارة گرفته در رات صورتيينده او با اشاره به تغكيم

تان مارسـيمر  در ب يواقع ييزداتيشخصبلکه د شده است، يشهر ناپد يه از زندگكست يع نييصف تش
حـال  دهد، افـراد  درياز آنچه رخ م يرسده همگام با فقدان هر بازنمود عموميم يترقيمدرن به ابعاد عم

ن يـا دامرگـا(ه به نظر 438، ص 1384مر، )گادا شونديخانواده دور م يط داخليمر  و بستگانشان از مح
تقـد اسـت مع گـادامراسته  يد صنعتيتولو  يكنولوژکتكار، سب و كسازگار شدن مر  با  ةنشان ،نديفرا
وب كن سـريـدر برابـر اهنـوز  ،وب مر  است، هرچند از نظـر اوكسردر پي ه جهان مدرن، مشتاقانه ك

من ؤمـيرغافـراد  ميـاندر يحت ي،سپاركخا ينياز مراسم د ييهاهنوز رگه؛ مثالً رديگيصورت م يمقاومت
و ند اكراسـناهه هنوز زندگان از مر  كدهد يده نشان مين پديا، گادامرشوده از نظر يده ميدکوالر، و س
 ييهاها و نشـانهبـه شـاخص گادامر، ترتيببدين (ه442، ص )همانشمارند ميرازآلود  يادهيپدرا مر  
ه در هايي كـدهنـده شـاخصيد بازتـاب ميـجد ةدر جامعرا مر   يابت و رازآلودگه غركند كيتوجه م

رات کـفتبـا  ييرغم همسوبه ،الياسه مباحث يابندمي يشترينمود ب نوربرت الياس يشناختمباحث جامعه
و دارنـد  يمتفـاوت يد، مبانيجد ةت غرابت مفهوم مر  در جامعيومکمحبارة در گادامرو  هايدگر يفلسف
 آنان اختالف دارده ةانيوجودگرا يهايريگبا جهتنيز  يموارددر 

 اسيتمدن نوربرت ال يةنظر

ه تحصـيل هاي پزشـکي و فلسـفدنيا آمده نخست در رشتهم در برسلو آلمان به1897در سال  نوربرت الياس

هاي ر دانشـگاهها در مقام استاد دسال الياسشناسي روي آورده كرد و سپس در دانشگاه هايدلبر  به جامعه

ام نـيـات گفـته انگلستان، غنا، هلند و آلمان فعاليت كرد و پس از چند سال اقامت در آمستردام، بـدرود ح
 ردهكباره ارزيابي توان در اينيادآور متفکران مکتب فرانکفورت است و نظريات او را مي الياس

ة رسـوم در جامعـوتحـول آداب هكـنام دارد  (The civilizing Process) فرايند تمدن الياسن اثر يترمهم

 دهدهيمدست بهغرب  ةاز جامع يخيتار يليو تحلكند بررسي ميرنسانس ة از دوررا  يغرب

بودن، شـتر معـذبيبعنوان هرچـه بـه نـد تمـدنيدر نظر گرفتن فراكتاب ن يدر ا الياس ياصلهدف 

رسـوم ودر بحـث از تمـدن آدابو گران استه ايردن بدن از دكا و پنهانيحوشتر شرم، حجبياحساس ب
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حاجـت و  يردن، قضـاكـردن، تف كن يغذا خوردن، ف شيوةچون  ياپاافتادهشيظاهر پبه موضوعات به

شـتر خـود را يهرچـه بآموزنـد كـه ميها انسـان ،نـد تمـدنيان فراي، در جرالياسپردازده به نظر يره ميغ

ننـد، كيبدن از مواد معطر استفاده م يدفع بوها يبرا؛ مثالً بپردازند يسازهاننند و به پنكنترل كمحدود و 

هـاي انکه در مكشود، آب دهان را نه در معابر يدفع فضوالت در نظر گرفته م يبرا يمشخص يهاانکم

بـا ه كـنند و غدا را نه با دست كيم كه با دستمال پاكن يرا نه با سر آستبيني اندازند، آب يم يمخصوص
رسـوم وي خـود را بـه آدابجـا ي،عـياصطالح طببهي، ف بدنيجه، وظاينتخورنده دريقاشق و چنگال م

گـر، يدبيـان شـونده بـه يمشناخته عنوان متمدن با نند كيت مين آداب را رعايه اك ييهادهد و انسانيم

ت يـن قواعد را رعايه اك يد و افراديآيمناسب و نامناسب به وجود م يرفتارها بارةدر يوفاق جمع يك

 (ه2000ياس، )ال ردكاحساس شرم و خجالت خواهند کنند، ن
 يسـازيرونينـد بي، انتقال از فرا«احساسات شناسيجامعه» عنوانبا  ،مشابه گفتاريدر  الياسن يهمچن
ه امـروزه كـمعتقـد اسـت كنوني، مهار خشونت در دوران  ةدربارگيرد؛ مثالً، او پي ميرا  يسازيبه درون

شـوده يشـده ابـراز موبكصـورت مهارشـده، فروخـورده و سره بهکـبل ،ارکآشـ يلکخشونت نه به ش
 خشـونت و ابـراز تمـدن اسـت يسـازفيلط يبـرا يراهـ ،فوتبـالويژه به ،ورزشدر نگاه او ن يهمچن
د، يـجد يهـادر ورزشهست؛  اريتفاوت بس يسنت يهايد و بازيجد يهاان ورزشي(ه م1381، ي)اباذر
 ينحود خشونت بـهيجد يهاوجود دارده در ورزش يزيخاص و قواعد متما يندبژه، زمانيو يهاانکم

رد ورزش كاركـاسـاس  ترتيب،؛ بـديندشويخاص ابراز م يافته در چارچوب قواعدياهشكمهارشده و 
خـاص و در  يانکـنجـا خشـونت در زمـان و مياحساسات استه در ا ةشدنترلك يةد، تخليدر تمدن جد
يج بـه تـدرنـاظر بـه مهـار خشـونت به يرونيب يرهاجه، فشاينتشود و درميه يمشخص تخل يامحدوده
گـر يد ،متمـدن ةه در جامعـكـمعتقـد اسـت باره يندر هم الياسگردنده يل ميتبد ينترل درونكار سازوك

هاي قيتـا سـاآموزنـد ميها م بـوده انسـانيجا و هر زمان نخـواهر خشن روزمره در ه يهاشاهد صحنه
وب آنهـا بپردازنـده افـراد متمـدن تنهـا كبـه سـرنيز  ينند و در مواردكنترل كخشونت را در درون خود 

شـده بـه ي مهاراگونـهخـود را به يعـيو طب يوانيـز حيـ، غرايرقابت ورزش يكتوانند در چارچوب يم
بـر آن  فرويـدماننـد  زيـن اليـاسه البته مند شوندبهرهده شدن ينام« هختيفره»ش بگذارند و از موهبت ينما

هـم  رتمـدن بـ ةان روزمـريـه جرك يرعاديو غ يز، در موارد اضطراريوب غراكا سرين مهار يه اكاست 
 بـا عنـوان يدر مطلبـ فرويـدمـثالً،  ؛ش بگـذارديبـه نمـا يعـيطب شـکليتوانند خود را به ، ميخورديم

 يهاهنگـام وقـوع جنـگ انسـانه كـسـد ينويم(، 1384يـد، )فرو هايي در خور ايام جنگ و مر انديشه
پردازنـده يمديگـران شـتار كها بـه صـورتترين عيگردند و به شـنيميرمتمدنشان بازخته، به خود غيفره
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ز و يـوب غراكا سـريـتمدن با مهار يگر، دبيان انده بهمالحظهدرخور ز ين الياسدر آثار  ييهاشهين انديچن
زده بـه يريهم م رسره بيكبحران زمان ه در كگذارد يش ميخته را به نمايفره يخشونت، نظم يهاقيسا
ه مهـار خشـونت و كـنشان دادنـد  يار اجبارك يهاو اردوگاه يدو جنگ بزر  جهانة ، تجربالياس ةگفت

 (ه75 ، ص1384اس، ي)ال رفتندطور كامل از ميان و بهسرعت شتن بهكمر  و ، دربارة تيحساس
 يريـگيپنيـز  يمسـالل جنسـ بـارةرا در يسازيبه درون يسازيرونين انتقال از بيهم الياسن يهمچن

ن يـسـته اش رفته ايگران پيد دياز د يم خصوصيردن حركپنهان يند تمدن به سويفرا نده از نظر اوكيم
اســته امــا امــروزه  يو احساســات شخصــ يجنســ يهادن بــدن، انــدامكــريشــامل مخف يســازپنهان
ا روس، افـراد بـدن خـود کـمعاي گونهه بهكده است يرس ييبه جا يجمع يهنجارها يفرد يسازيدرون
 يمشخصـ يهـاها و زمانانکشتر در ميباين اتفاق البته ؛ گذارنديگانگان ميان در معرض نگاه بيعر باًيتقر

ده يرسـاي انـدازهها بـه قيسـا ينترلكنجا خـوديرده در ايگيصورت ممانند آن ا و ينار درك يمانند پالژها
 ةمنزلـن پوشـش بهيجانشـ «يختگـيفره» اصـطالحدر د و يـآنمي به وجود يجنس يه پرخاشگركاست 
 ا تـرس ازيـشـرم  ينوع يسازين دروني، موضوع االياسشده استه به نظر  يم خصوصيت از حريحما
بـه ؛ ستشده ا تعيطب يا ماوراي يعيطب يهادهين ترس از پديه جانشكاست  ييآبرويا بيگناه هاي خطر
خـود را ي آن، دنيـاي هاپس از مر  و عذابة نديها از ترس از دست دادن آگذشته انسانيگر، در دبيان 
يـا دن متمـآبروشـدن و نايباز ترس سبب به يز جنسيوب غراكنترل و سركامروزه  ؛ وليردندكينترل مك
 (ه62، ص 1389اس، ي)ال رديگيشدن صورت مدهيخته ناميفرهنا

 ارتباط با مرگ

بـه  مـر  تنهـايي دمتاب كدر كه  است الياسمورد توجه و  يموضوعات اصلجمله ز از يبا مر  نارتباط 
قـرار  يسـازيند درونيز موضوع فرايبا مر  نارتباط  الياسديدگاه ن موضوع توجه نشان داده استه از يا

ل شـده اسـته يتبـد يرازآلود و خصوصـ يبه موضوع ييجاو همه يعموم يگرفته استه و از موضوع

ه ارتبـاط كـ ستا يانون در مرحلهكا، هميسه با موضوع روابط جنسيبا مر  در مقاارتباط ، لياساباور به

  بـه با مررتباط باره اگر، امروزه دريدبيان بهبود؛  ييايتوريکو ةدر قرن گذشته و در دور يبا مسالل جنس

 يهمسالل جنس بارةه در قرن گذشته دركشود يم يسازپنهان شکليهمان 

وگو كـردن تراحتي با كودكان دربارة روابط جنسي سخن گفت، اما گفتوان بهامروزه مي الياسبه گفتة 
ر  امـروزه مـ اليـاسپوشي استه درنتيجـه، از ديـدگاه دربارة مر  با كودكان بسيار دشوار و همراه با پرده

 شودهميها صرف سركوب و نه حتي مهار آن شدت رازآلود است كه اهتمام عمدة انسانموضوعي به
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بـا  ةم مردگـان و رابطـين و تـرحيورسوم مـرتبط بـا مـر ، تـدفنه به تحول آدابين زميدر ا الياس

 هدادم يح خواهيتوضآن را نجا يه در اكپردازد يمحتضران م
بـود؛  بخشـيد، حضـور اطرافيـانگرمـي مي، در گذشته آنچه به فرد محتضر آرامـش و دلالياسبه باور 

ايي ان در تنهـتر بود؛ اما امروزه محتضرور ديگران در جريان مر ، بسيار معمولبيان ديگر، شركت و حضبه
فتن او هاي او و در آغـوش گـرسپارنده نزديکان فرد محتضـر از فشـردن دسـتدور از ديگران جان ميو به

سـتانه بـا او دو توانند به فرد محتضر آرامـش دهنـد وعاجزنده آنان با توجه به ترسي كه از مر  دارند، نمي
ه را خودانگيختـ و، تابوي بيش از اندازه رشدكردة تمدن، بيـان احساسـات نيرومنـد الياسبيان رفتار كننده به

 (ه54، ص 1384بندد )الياس، هايشان را ميآورد و دستهايشان را بند ميكند، زبانمنع مي
م کـبـه مـر  در حق مربـوط يان بـا حقـاكـودكردن كـراه بزرگسـاالن از آشـنا ك، االياسديدگاه از 
ان بـا كـودك يين از آشـناي(ه والـد43، ص )همـان به مـر  اسـت ينگرش امروز يژگيوترين شاخص
 ينـد از آگـاهكيد ميـان را تهدكـودكه ك يخطر الياسباور كه بهيحال، دراندكمنايب يزندگ ةق ساديحقا
جـاد يا آنـان سـببر  از مـ ةردن مسـئلكه پنهـانکـبل ،زديخينميات هر انسان بربودن ح يبه متناهآنان 
ق يردن حقـاكه پنهـانكـاسـت بر آن  الياسآورده يه ترس را به همراه مكخواهد شد گوناگوني الت يتخ
يـن او  اسـتحـاكم ن مرحله از تمـدن يبر اويژه دارد كه  ييم الگوکحكان، ودكمر  از  يشناسستيز
لين آنـان ديگران بـر بـاقت مر  آشنا بودند و هنگام احتضار يان با حقكودكه در گذشته كاست  يحالدر

 (ه44 ، ص)همانشدند حاضر مي
خ بشـر، يره در سراسـر تـاكـمعتقد است كنوني،  ن در روزگاريبا اشاره به مراسم تدف الياسن يهمچن

تـا ه حـذف نشـده بودنـد يات اجتمـاعيـح يهااز صـحنه ين بهداشـتيچن ياوهيشبه گاه محتضرانچيه
شـرفته بـه يپ يزات فنـيو با تجهنامطبوع  ين بدون بوهايچن ياوهيبه ش يگاه اجساد بشرچيهين، اازشيپ
آنهـا  يسـپاركاجسـاد و خا يفروپاش ةجه در گذشته منظرينت(ه در48، ص )همان شدنديسپرده نم كخا
ل يـطو يهافگـر شـاهد صـيدي، ن امروزه در جوامع غربـيتر از امروز بوده همچنتر و آشناانيار عريبس
 يجمعـ يروهـاين نيگزيجـا ،مختلـف يتخصصـ يمه نهادهـايسـتيشهر ن يهاابانينندگان در خكعييتش

ن و شـدي نـار بمانـده تخصصـكبـر  يـكراتكبورو يهاارتواند از سـازوكنمي زياند و مردن نگذشته شده
 هشده است يرسوم جمعوي روزمره و آدابشتر مر  از زندگيهرچه ب يب دورسبمدرن  يساالروانيد

 يآشنا در فضـاها ييهاانکمشود كه در گذشته آنها يادآور ميما، ة دور يهابا اشاره به قبرستان الياس

 يو حتـها ا اشـعار خـود بـه قبرسـتانيـانـات يدر ب يراحتها بهاز نظر او در گذشته انسانبودنده  يشهر

ها قبرسـتانعبـور كـرد؛ زيـرا سـرعت از آنهـا د بهيـاما امـروزه باكردند، مي ها اشارهدرون گور يهارمك
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ه كـنـد كيآرزو مو رده اكـد با احترام با آنها برخـورد يه باكشوند مي آلود در نظر گرفتهخوف ييهاانکم

 آلودتـب ياهويان هيدر م ينشاطي سبز و بافضاها؛ نداشزندگان ب يبرا ييهاها و بوستانكپار هاقبرستان

رده كـرفتـار اي خـاص و محـزون گونـهبهها د در قبرسـتانيـه امروزه با(56، ص )همان روزهي هرزندگ

از بـه آرامـش يـه مردگان نكشود يگونه تصور منيجاد سر و صدا ندارنده ايردن و اك يبازاجازة ان كودك

ها از انسـانشـدن اسـت از دور ييهانها نشانهياهمة  الياسديدگاه وت به سر برند، از کد در سيدارند و با
 روزمرهه يمر  از زندگ يريگفاصله مر  و

 نـده در گذشـتهكيدر طول زمان اشاره م يريمربوط به فناناپذ يل نمادهاکر شييبه تغ الياسن يهمچن

ش امـا امـروزه بـا گسـتري تسـلط داشـتند؛ بشـر يريناپـذي و فناات ابـديبه وجود ح يجمع ينمادها

 (ه60، ص )همانيافته است گسترش  يفرد يهايپردازالي، خييفردگرا

نـد كيخورده با آنها اشاره مگره يتيشخص يرهاخاص جوامع معاصر و ساختا يژگيبه چهار و الياس

ش طـول عمـر افـراد در جوامـع ياند: نخست، افـزاوب آن را همراه داشتهكسر ه غرابت مفهوم مر  وك
بـا اش ياز زندگ يبتواند در بخش بزرگشخص باعث شده است موضوع ن يا الياسد استه به نظر يجد

ه كـاسـت  يعيند طبيفرا يك يانيپا ةمر  مرحلپديدة  جوامع معاصر، در دوم؛ رديتصور مر  فاصله بگ

ي عـيطب ينـدهايفرا ،جـهينت؛ دراست يزندگ يسازکيو پزش کيحاصل در علم پزش يهاشرفتيپ ةجينت

از  ير است، در پس حجـابيناپذيزه مر  گرکنيشونده دانستن ايآور در نظر گرفته مدلهرهيرر و غيپذمهار

د بـه يـامنيـز مـه و يو انواع ب کيپزشعلم به مدد يش مر ، ش از پيق انداختن بيبه تعو يجد و جهد برا

از اسـت عبارت ي سوم، ژگيو؛ (71، ص )همان ، پوشانده شده استاي بسازدچارهن جد و جهد يه اکنيا
ي، گـريبار بـه دسـت دعاصر مـر  خشـونته در جوامع مو در بسترآرام و آسان  يلکتصور مر  به ش

ه تنهـا بـه كـدر دست دولـت اسـت  يکيزياز انحصار خشونت ف ين تصور ناشياشوده شمرده مي استثنا

معتقد اسـت  الياستر گرفته شد، گونه كه پيشهماندهده البته ياعمال خشونت م ةاجاز يخاص يهاگرو

شتن و افراد محتضـر و مـر ، در آن كت نسبت به يه حساسدهد كمينشان  يجهان يهاجنگ ةه تجربك

گـذار بـوده اسـت اثرر مـر  يه بر غرابت تصوكجوامع معاصر ، چهارم؛ رودميان ميسرعت از بهاوضاع 

تصـور  اليـاسديـدگاه نـده از كيد مأكين جوامع تياگرايي ه بر گسترش فردكاست  يافراط يتسلط الگو
مـا  يب دورسـب يافراط يين فردگرايند تمدن استه ايله از فران مرحيا يژگيبسته و يانسان ةمنزلخود به

و  يزنـدگ يبـرا يفرد ييمعنادر پي س كهرترتيب، ؛ بدينشوديمر  مزمان و  يگران هنگام زندگياز د

س كـه هـركشـود يجـاد مين تصور اين، ايهمچن ابدهيمعنا يهر دو را بسرانجام د يگردد و شايمرگش م
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بـه انتقـاد از  اليـاسه كنجاست يا؛ رده استك يزندگ ييتنهاه بهگونه كيد به همانشارد، يبم ييتنهاد بهيبا

 ايگونـهكننـد و بهيدعوت م يفرد يمرگ ةر دربارکه فرد را به تفكپردازد يم ياانهيگراي وجودهافلسفه

افتـه يت يـتنهـا و فرد يعنوان مرگـبا  م، خواستار در نظر گرفتن مر يديد هايدگر يةه در اشاره به نظرك

باور او، نـده بـهكيانتقـاد م يجمعـ يدور از معـانو بـه ياز مر  فرد الياسه كاست  يحالين دره ااست

گـردده يشـود و هـم در خـود فـرد محتضـر احسـاس ميگران مشـاهده مياز محتضران هم در د يدور
د يه شـاهرچند كـ نند،كرفتار  يشانيو پر يگران با توداريبا درويارويي ن است هنگام کز مميمحتضران ن

ت يـگـران معنـا و اهميه نزد دكو مطمئن شوند داشته باشند گران يدست دبه فشردن از يشه نيش از هميب

دوران حاضـر معمـول  ةانـدازگـاه بهچيه مفهوم تنها مـردن هكمعتقد است  الياس(ه 82، ص )همان دارند

تعامل داشـت و نشـان  نمحتضران با آنا يرنج جسماناستن از درد و كنار كد در يامروزه باو نبوده است 

محتضـران  يياز تنهـاكوشـيد كـه د يـانده باگران از دست ندادهيد يشان معنا و ارزششان را برايه اكداد 

گـران يبـا دبرنـد؛ يرنـج م يياما از تنهاهستند،  ياريا سالمندان بسيماران يان بيدر ماينان بسا چه؛ استك
 يـةوجـه ماچيهه بهكـد به محتضران نشان داد يندارده با يزيآمو محبت يعاطف ياچ معنيهبرايشان  بودن

 گران گرام و معتبرندهيشود و نزد ديم كدر شانستند، قدر و ارزشيزندگان ن يشانيدردسر و پر

يي شدت در حـال پيگيـري اسـته گـوزني مر  بهيافته، واپسمعتقد است كه در جوامع توسعه الياس

جـه، (؛ درنتي98در كـار نيسـت )همـان، ص « شايد روزي من هم پير شوم»كس اين احساس كه براي هيچ

مـان كننـد و گاندازنـد و مسـخره ميجويند، گاه آنـان را دسـت ميساالن از پيران دوري ميجوانان و ميان

هايشـان انوادهخكنند كه روزي آنها نيز پير خواهند شده در گذشته زنان و مـردان پيـر در خانـه و كنـار نمي
يـك كه امـروزه محـيط خـانواده جـاي خـود را بـه فضـاي بوروكراتبستند، درحاليچشم از جهان فرو مي

قـة ه و از حلوز بيشـتر از جامعـرخوردگان روزبـههاي سالمندان داده استه امروزه سالها و خانهبيمارستان

ر اصـول بـهاي سالمندان ممکن است ها و خانهشونده بيمارستانخويشان و آشنايان خود جدا و منزوي مي

طبيعـي و  خوردگان از زنـدگيهاي پزشکي بيشتر تأكيد كنند، اما همين جدا كـردن سـالبهداشتي و مراقبت

سـان، بـه سـازده بدينزمينه را براي منزوي كردنشـان مهيـا ميمعمول و قرار دادن آنان در كنار افراد غريبه، 

 (ه102هاي تنهايي نيستند )همان، ص هاي سالمندان چيزي جز بيابانبسياري از خانه الياسگفتة 
جـدا  يات جمعـيـو ح يم از زنـدگينيبيه امروزه مك يشدت و حدتگاه بهچيمحتضران و مردگان ه

بـر  ؛ج اسـتيـسالمندان را يهاها و خانهمارستانيه امروزه در بكند كيماشاره  يبه روند الياسانده نشده
برد، امـا حضـور وابسـتگان يدرمان بهره م يعلمهاي روشترين شرفتهيفرد محتضر از پاين شيوه اساس 
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ان و يحضـور آشـنا ييده گـويـآشـمار ميي آن بهعقالنـهـاي ار درمـان و روشكدر  يفرد محتضر مانع
ن است حضـور کمم الياس ةدينده به عقكيمارستان خلل وارد ميار بكشاوندان فرد محتضر در روال يخو
از  يريه جلـوگكـن اسـت يـتـر امهم ةاما مسـئلهمراه آورد؛  يمارستان گرد و غباريب يگران در فضايد

فرد محتضـر ه كد شويم ييهاها و پشتوانهيگرمن پشتيآخراز مار  محتضر، مانع يشاوندان  بيحضور خو
مـار را بـه جلـو يز مـر  بيآمتنـاق  ايگونـهتوانـد بهيند ماين فريايجه، نتكنده دره کيآنها ت تواند بريم
د دارد أكيـها و جـوارح بـدن تاندام كتكه بر درمان تك يسازکيند پزشي، اگر فراالياسباور اندازده به يب
ده يـن عقيـبر ا الياس ه،جينتنخواهد داشته دري ارزشميان برود، انسان از  يكوجود همة ه كب شود سب

 اديـبـازد و از يشـان رنـگ ميا يهاروند مراقبت از اندام يةدر سا ماران گاهيه امروزه مراقبت از بكاست 
 (ه120 ، ص)همان رودمي

امطبوع نـتند و  يش را نسبت به بوهايخو يافته و متمدن، اعضايه جوامع توسعهكاست بر آن  الياس

دبو بـ يه بدن محتضران در مـواردك(ه درست است 118 ، ص)همان اندحساس بار آوردهاندازه ش از يب

  زندگان باشده ياز سو نآنا كتر يل اصليتواند دلنمي نياما ا ،گردديو متعفن م

اند و تنهـا شـده يه منـزوكـ اوضـاعين يان در چنـخوردگسال هكمعتقد است  الياسن، يافزون بر ا

 يتالکگـران بـا چـه مشـيشـدن بـه دشـان و وابستهيجسمان يه با از دست دادن قواكند اشه نگرانيهم
و ن كـودكي دورابرگشت بـه ي، طين شراينار آمدن با چنهاي كاز راه يکيخواهند شده از نظر او رو روبه

ت ينـار آمـدن بـا وضـعك ينـوع ةدهندتوانـد نشـانمي ن برگشـتيـدوران اسـته اآن  يرار رفتارهاکت

سـالمندان هاي در خانـه يانخوردگسـال امـروزه ،جـهينتيز دربـردارده درن يه محسناتكباشد  يايوابستگ

شـان لگـن ياپر يـو زقـرار داد رد، غذا دهانشـان ك يپرستارآنان از  كودك يكد مانند يه باكوجود دارند 

رسـند يمي ريـه به سن پك يان هنگاميآدم يه امروزه منزلت اجتماعكدهند ين شواهد نشان ميگذاشته ا

 (ه99، ص )همان رديگيم ياستكروز روزبه

 اسيال يةنظر يبندجمع

اش دربارة فرايند تمـدن، بـه موضـوعات گونـاگوني در جهت نظرية اصلي الياسشود، چنانکه مالحظه مي

امروزه در جوامـع غربـي  الياسباور كند كه از جملة آنها ارتباط با مر  استه در رابطه با مر ، بهتوجه مي

شود از زندگي روزمره بركنـار داشـته يافته، مر  موضوعي رازآلود است كه تالش ميو در اصطالح توسعه

خوردگان بيشـتر منـزوي و دهـد و محتضـران و سـالشوده درنتيجه، امروزه مر  در انزوا و غربت رخ مي

اند و پزشـکان و كارمنـدان جـاي ها شـدهين خانههاي سالمندان جايگزها و خانهشونده بيمارستانغريبه مي
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اي از ارج و قرب محتضـران بـه چشـم انده امروزه كمتر نشانهخويشان و نزديکان شخص محتضر را گرفته

ويژه از چشم كودكان دور نگاه دارند؛ بـه بيـان ديگـر، كوشند آنان را از تعامالت روزمره و بهخورد و ميمي

شـوده زده ميصور پير شدن و مردن ابراز و پيري و مـر  هرچـه بيشـتر واپـسمقاومت بيشتري در برابر ت

هاي تشـييع تر شـده، ديگـر اثـري از صـفرنگازسوي ديگر، تشريفات مربوط به مراسم تدفين هرروز كم

سـازي، شود و بـا توجـه بـه فراينـد پزشکيكنندگان در شهر نيسته مراسم ترحيم مختصر برگزار ميجنازه
وشـو و شود و با رعايت فنون بهداشـتي شستها خارج ميهرچه زودتر از دسترس خانواده بدن محتضران

اند كـه بايـد بـا هايي مخـوف و سـاكت تبـديل شـدهها به مکانشونده همچنين قبرستانبه خاك سپرده مي

ه ها را از هيـاهوي زنـدگي روزمـركوشند تـا قبرسـتانرعايت اصولي خاص به آنها نزديك شده زندگان مي

كننـده بنـابراين و بـا توجـه بـه مـورد تدريج آنها و مردگانشان را فرامـوش ميترتيب، بهخارج سازند؛ بدين

 معناي پيشرفت نيستهلزوماً به الياسشود كه فرايند تمدن از نظر ارتباط با مر ، مشاهده مي

 ران و شهر تهرانيا ةارتباط با مرگ در جامع

 ،اه پهلـويرضاشـاحتماالً از زمان انقالب مشـروطه و اسـتقرار حکومـت  هاي دور،در جامعه ايران از زمان
تـوان ه ميتدريج جامعة ايـران را دربرگرفـته ايـن فرهنـگ جديـد كـهاي مدرنيزاسيون و مدرنيته بهفرايند

هنـگ دينـي ان و بـا فراي جديد از تمدن ناميد، در ايران با فرهنگ باستاني ايرانيآن را مرحله الياسهمگام با 

ه كـمـدن جديـد توان گفت كه ايرانيان نيز در مسير فرايند تتدريج تركيب شده است؛ درنتيجه مياسالمي به

 باشندهثر مياند، به همان نحو كه از فرهنگ سنتي و ديني خود نيز متأخاستگاه آن غرب است قرار گرفته

ت يد وضـعجـاير ابـگـذار راز علل اث نوربرت الياسه ك يدر ارتباط با بحث حاضر، با توجه به عوامل

ر دگـر و بـا دقـت يدادلـة شـمارد و بـا در نظـر گـرفتن يمي در ارتبـاط بـا مـر  برجوامع غرب ينونك
 ةر جامعـمفهـوم مـر  د يزان رازآلـودگين مييل و تبيتوان به تحل، مياو يةشده در نظرانيبهاي شاخص

 طور خاص پرداختهعام و در شهر تهران بهطور ران بهيا

نـد از: اه عبارتكـنـد كياد ميـ يمر  در جوامـع غربـ يجاد انزواير ابگذار راز چهار علت اث الياس

سـتر و بآرام در  يتصـور مرگـي؛ عـينـد طبيفرا يـكان يـپامثابة مر  به ةتجرب؛ ش طول عمر افراديافزا

 شهر تهران پرداختهن عوامل در يا يتوان به بررسينجا ميه در ادگراييگسترش فر

 عمر افرادش طول يافزا

آن در  ةع و گسـترديسر يهاشرفتيران و پياول در ا ياز زمان پهلو کيامروزه با توجه استقرار نهاد پزش
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، ديـآشـمار ميران بهيـا ةجامعـ ين نهادهـايتـراز مهم کي، نهـاد پزشـيش و پس از انقـالب اسـالميپ

دسـت آورده را بـه  يجهـانة نـوزده رتبـ اسکوپوس يگاه استناديدر پاران ي، ا2011ه، در سال كطوريبه

ه كـان داشـته اسـت يرانيا يبر زندگ يمشخصآثار ن نهاد يا ة(ه گسترش و توسع1390، ي)دستجرد است

طول عمـر افـراد کي، فنون پزشياري ده امروزه به كرها اشاره ش طول عمر انسانيد به افزايآن باة از جمل

 يجـاد تصـوريو به اشود آن ة ر دربارکمر  و تفر د ريخأب تسبتواند ين عامل ميايافته استه ش يافزا
 رسانده ياريرازآلود از مر  در سطح جامعه 

 يعيند طبيفرا يك ي برانيمرگ پا

نـد يفرا عنوان يـكي بـهران، در نظـر گـرفتن زنـدگيـاة در جامع کيج رشد دانش پزشيگر از نتايد يکي

رش علـم ق انـداخته امـروزه بـا گسـتيه تعوش بيپازشيان آن را بيتوان پايه مكر است يمهارپذ يعيطب

شـوده يآور در نظـر گرفتـه مدلهـرهيرغ يعـينـد طبيفرا يـكان يـ، مر  پايسازکيو فنون پزش کيپزش

نـد يرادر شهر تهـران، فويژه و به ران امروزياة در جامع يدرمان يهامهيانواع بة ن با توجه به توسعيهمچن

ن عامـل ياسته شده استه اكمربوط به تصور مر  ة و دلهر شده است و از اضطراب نترلكشتر يب يزندگ
 دهآن در سطح جامعه دار يمر  و رازآلودگة ر دربارکانداختن تفقيتعور بهب ييز اثر بسزاين

 آرام در بستر يتصور مرگ

 يو گروهـ يفـرد يهاهـا و خشـونتيريآرام در بستر و نـه در درگ يه تصور مرگكعامل سوم بارة در

 يها، صـحنههرچنـد امـروزهرا يـزمتفاوت باشد؛  اياندازهران تا يا ةه وضع جامعكرسد ياست به نظر م

تصـادفات و  يآمـار بـاالشـود، ديـده ميمتـر كماننـد تهـران  يز، بخصوص در شـهريآمنزاع خشونت
تواند تصـور ينمشود، موارد به مر  منجر  ياريه در بسكوههه  يي، هواياو جاده يشهردرون يهاسانحه

 1389، در سـال يقـانون کيبر گزارش سـازمان پزشـ وجود آورده بنابهگسترده  يآرام را در سطح يمرگ

كـه پـنج نفـر آنـان اهـل تهـران  اندجان باخته يابر اثر تصادفات جاده يرانيا 82ن، روزانه يانگيمطور به

رنـد و يميماي ادفات جادهنفر بر اثر تصسه ران، در هر ساعت ين، در اي(ه همچن1391وز، ي)رجا ناند بوده

از  ير ناشـيـمـر  و م يآمار بـاال ياز پنج كشور دارا يکيهزار نفر هر صد كشته در  38ران با يكشور ا

از  ياريز بودن بسـيخن با توجه به زلزلهي(ه همچن1390، ي)گرج شودميشمرده جهان اي تصادفات جاده
تـوان در يمي، سـاختمان يهامقاومـت سـازهنبودن كـافيشهر تهران و ويژه ران بهيا يشهرها و روستاها

در بسـتر فاصـله و آرام  يه با تصـور مرگـكز را داشت يآمبار و فاجعهخشونت يمرگبيني پيشلحظه هر
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مخـرب هـاي لرزهنيران در معـرض زميـاهاي ش از هفتاد درصد شهريموجود بهاي دارده بنا بر گزارش

تـوان گفـت ين، نمي(ه بنـابرا1391)معماران،  جهان است يشورهاترين كزيخران از زلزلهيقرار دارند و ا

ن يـجـه، اينتكننـده دررا تجربه ، مرگي آرام انتظار دارند در بستر، ن تهرانانكو بخصوص سا انيرانيابيشتر 

 شودهميمفهوم مر  در شهر تهران  يب رازآلودگسبه كدانست  يتوان از جمله عوامليعامل را نم

 راييفردگگسترش 

انـدازة ه تا كاست  ييهادهياز پدكه اين موضوع د گفت يز باينفردگرايي گسترش  يعنيعامل آخر بارة در

و  امـا هنجارهـا، يافته استاقشار شهر تهران رواج ويژه ران و بهيا ةجامعگوناگون ان اقشار يدر مفراواني 

 ينـيد ياز مبـانبيشـتر ه كـ يجمعـ يو وجـود معـاننـد ران قدرتمنديا ةهمچنان در جامع ياصول جمع

در  يـيراجـه، فردگينت؛ درگذارنديتنها نم يفرد يا معاني ييمعنايفرد را با ب يارياند، در موارد بسبرخاسته

تهـران  شـهرمفهـوم مـر  در  يجـاد رازآلـودگير ابـتواند از عوامل مهم اثرگذار يآن نم يمفهوم يمعنا
اند؛ يشـدنمشاهدهانـدازة چشـمگيري در شهر تهـران تـا  ييگسترش فردگراآثار گر يده البته ديآشمار به

مـاران و يب ييتنهـاو نيـز ن در شهر تهـران يع و تدفييشدن مراسم تشرنگمكبر گرايي گسترش فردمثالً، 

 شوده يشده پرداخته مكرذ يهاح شاخصيگذار استه در ادامه به توضرمحتضران اث

 گذاررگر علل اثيد

رده كـتوجـه  يگـريد بـه علـل اثرگـذار ديـبا ،نوربرت الياسادلة موضوع و جدا از بارة اين ن دريهمچن

منان به مفهوم مـر  دانسـته ؤدر توجه م ياسالم يفرهنگ واال يد نقش و اثرگذارين عامل را باينخست

سـاختن وشـش در فراهمكو  يو سـع ين جهانيا يبودن زندگ ير متناهكن اسالم، توجه به مر  و تذيد

 يتواننـد ارتبـاطيمنـان نمؤان و ميـرانيا، جهينت؛ درندكيم يم خود معرفين تعاليترا از مهمآخرت ر ةتوش

ي در شـهر تهـران بـا گـر، مظـاهر شـهريداز نگـاهي ن يننده همچنكرازآلود با مفهوم مر  برقرار  امالًك

نـد، كيجلـب م ينـيدهاي مونن توجه هر شهروند را بـه مضـاث معصوميات قران و احاديبرداشتن آدر
ن يـنظر داشتن ا با در يزندگ يدهمر  و جهت يادآوريموارد در ارتباط با  ياريه در بسهايي كمضمون

هشـت سـال هاي هخاطر يفرهنگ جهاد و شهادت و بازساز يادآوريز يگر نيت قرار دارنده عامل ديواقع

قالـب  مـرور حـوادج جنـگ درگـذرد، مي از دوران دفـاع مقـدسها دفاع مقدس استه اگرچـه سـال

در را تواند حضـور مفهـوم مـر  يره ميشهدا و غ يهاادوارهي، يينمايس يهالميما، فيسهاي صداوبرنامه

شـهر تهـران  يهاها و بزرگراهابانيها، خوچهكاز  يارير شهروندان قوت بخشده امروزه نام بسکذهن و ف



  121 رسي ميزان رازآلودگي مفهوم مرگ در شهر تهرانبر

م شهادت و مـر  يمفاه يادآوربراي يالزم هاي لفهؤجه، مينتاند؛ درن شدهييدفاع مقدس تز يبا نام شهدا

ج يتـروفراوانـي بـراي  يدولتـيرو غ يز دولتـكـمرايگـر، د يحضور دارده از سوجاي اين شهر جايدر 

 اندهآماده يهرگونه جنگ احتمال ينند و براكيت ميفرهنگ شهادت فعال

ر ران دمـر  در شـهر تهـ يرسـد رازآلـودگيبـه نظـر ميادشـده، علـل  يجه، با توجه به بررسينتدر

 کيشـنهـاد پزة سـو، توسـعير اسـته ازيكپذاز آن مشـاهده ينسب ين قرار دارد و سطحينابيب جايگاهي
 يآلـودگه بـر رازكـشـده اسـت  يعيند طبيان فرايپاعنوان به مر ة ش طول عمر افراد و تجربيب افزاسب

 ييمعنـايآرام در بسـتر و ب يبـا تصـور مرگـ يشهروندان تهرانـ ،گريد يسواست و از ثرؤمفهوم مر  م

 يلـودگز از رازآيو فرهنگ جهاد و شهادت ن يچون فرهنگ اسالم يفاصله دارند و حضور عوامل يزندگ

تواند بـه توسـعه يمرتبط با مفهوم مر  م يهانده توجه به شاخصكيم يريمفهوم مر  در تهران جلوگ

 ي رساندهاريبحث اين ل يمکو ت

 مرگ يمرتبط با رازآلودگ يهاشاخص

نـون كاده همكـرز توجـه يـموضوع مـر  نبارة در الياس يشده از سوانيبهاي د به شاخصينجا، بايدر ا
ها مارسـتانيمـاران و محتضـران در بياز ب ياريبسـكـه شده اسـت سبب  کيگسترش و تسلط علم پزش

 ةاجـاز يو مراقبتـ يت اصول بهداشـتيرعا ةبه بهان الياسگفتة ه به ك ييهامارستانينده بيات گويبدرود ح

 نيگذارنـده همچنـيم يبـاقيي وت و تنهاکدهند و محتضران را در سيمار را نميشاوندان بيخو ينينشهم

ه، اي كـگونـهبهيش اسـت، در حال افزاويژه تهران، بهيران، بزر  ا يسالمندان در شهرهاهاي خانهشمار 

شـهر سـالمندان در داري بـراي نگـهخانـه  44 ازش ينون بكااستان تهران هم يستيبنا بر آمار سازمان بهز

يـت نظـم و انضـباط ه بـا رعاهـايي كـانکم (ه1388اسـتان تهـران،  يستي)سازمان بهز تهران وجود دارد
شـاوندان يخوانـدك شده، محتضـران را از شاخص يو بهداشت کيپزشهاي ت دستوريساخته و رعاخود

 خبـر ييهـاشـاوندان و خانوادهيسـالمندان از خو يهاخانـهشـمار ننده رشـد كيز جدا ميمندشان نعالقه

بيان سـتنده بـهيشـان نيهاوجود سـالمندان در خانه يراي، پذيانات مادکاز اممندي بهرهرغم بهه كدهد مي

از شـهر  ييهـادر بخش «محتضران ييتنها» ةديپداي براي هتوانند شاخصيمكم دستها انکن ميايگر، د

در نظـر  يانخوردگسـال نـاركد در يـسالمندان را با يهاه خانهكد توجه داشت ين بايتهران باشنده همچن

دار خـانواده و يـز بـه ديـگـاه ند گاهيبرنـد و شـايسـر مش بهيخـو يهادر خانـه ييتنهاه بـهكـگرفت 
ي از محتضـران در اريه بسـكدر دست است  يد گفت شواهديمجموع بايشاوندانشان نايل نشونده درخو
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ز يـن يامـا شـواهدد، شـويمراقبـت ماز آنـان ند و هسـتانشان يشاوندان و آشنايمع خودر جشهر تهران، 

سـالمندان و  يهاها، خانـهمارسـتانيان و محتضـران در بخوردگي سالو انزوا ييه نشان از تنهاهست ك

 وت دارندهکسي پرهاخانه

ا و مراسـم در شـهرهن يـانجـام ا هكـرد بيـان كـد يـ، بايسـپاركع و خاييمراسم تشين دربارة همچن

هـايي از حـداقل در بخـشدارد، امـا آنچـه،  يطوالن ياران و در شهر تهران سابقهياگوناگون  يروستاها
شـهر  يهـاابانياز خها گونه مراسماينمحو  يرنگ شدن و در مواردمكاست،  يشدنمشاهدهشهر تهران، 

نندگان كعييتشـ يهاصـف يانـدازنقاط شهر تهران شـاهد راه يدر برخ اساساًكه امروزه، طوريبه ،است

ها و قبرسـتان يهاخانهدر غسـال فـن و دفـن معمـوالًكشـو و ون، انجام امور شستيافزون بر ا مهيستين

 اركـن يا يت اصول بهداشتيپس از فوت، با رعادرنگ بيه كرد يگيمخصوص صورت م يافراددست به

د يـننـده باكمـي يخـود سـپر ايبا متوفزمان اندكي شاوندان يها و خوخانوادهجه، ينتدهنده دررا انجام مي

ههه ون آعت يز مشـاياست و ن ييفاكفن و دفن آن واجب كدادن مرده و ن اسالم غسلييه در آكرد كدقت 
ر والکو سـ يتخصصـ ينهـادبـه ن امـور ي(ه اما امروزه ا87 ، ص1363، ينيخمموسوي ) استحباب دارد

 شودهمي آلودي روزمره راززن در زندگمر  پرسهرو، است؛ ازاينشده تبديل 

رحيم رنـگ شـدن مراسـم تـديگر، امروزه نزد شمار فراواني از شهروندان شهر تهران شـاهد كمازسوي

مگيري از شوند، امـا شـمار چشـهستيمه اين مراسم بيشتر در مساجد و در چارچوب مباني ديني برگزار مي

 گيرندهتدريج ناديده مين، انجام مراسم شب هفت، شب چهلم و شب سال را بههاي درگذشتگاخانواده

ه در كـيحالي باشـده دراريات بسـکـن يتوانـد حـاو، ميشهر تهـران يهان توجه به قبرستانيهمچن
شـهر در منـاطق  ي، قبرستان اصليغرب ياز شهرها ياريدر بس يران و جهان و حتيا ياز شهرها ياريبس

از شـهر  «بهشـت زهـرا»شهر تهـران بـا نـام  يشوند، قبرستان اصليواقع م شهر يكدنز ةا حومي يزكمر

مفهـوم مـر  از اذهـان  يب دورسـباز شـهر،  يقبرستان اصل يانکم ةفاصلشك ة فراواني دارده بيفاصل

انده رون گذاشـته شـدهيـروزمره ب يزندگ ياهويمر  و مردگان از ه يي، گوالياسبه گفته شوده ميمردم 

 ين جـالبيات نمـادکـن ي، حـاوكزيهرك ةدر مجاورت منطق «بهشت زهرا»قبرستان  ييايجغرافت يموقع

ه اند و همچنانکـرون شـدهيـاز شـهر ب كزيـهركان زنـدان يه زنـدانگونـه كـتوان گفـت همانمي استه
ز از شـهر اخـراج يـشهر تهران نالنكاند، مردگان سپرده شده كن منطقه به خايدر ا كزيهركزدگان زلزله

ان از جملـه يو زنـدان كزيـهركن انكز همچون سـايآنها نانده ل شدهيتبداي هيحاش ييهاو به گروهاند شده

ه گونـه كـهمانرا يزاي مهم است؛ از شهر تهران مسئله «بهشت زهرا» ةنده فاصلانان شهر تهرانينشهيحاش
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بـراي  يه را اگـر نتـوان شاخصـن فاصليز سابقه ندارده اين يياروپا ياز شهرها ياريدر بس يحتبيان شد، 

اي جـاد هالـهيثر در اؤمـ يد آن را عـامليـن بايقيو غرابت مفهوم مر  و مردگان دانست، بـه يرازآلودگ

 يهاگورسـتاني، ميقـد يشهرهابيشتر ه شهر تهران مانند كيحالكرده در ين مفهوم تلقيآلود به دور ارمز

رون شـهر منتقـل يـمخصوص به ب يهاآمبوالنس ه مردگان باكهاست ، مدتدارددر داخل شهر  يمتعدد

از دفـن  يشونده امـروزه شـهرداريصف ممنظم به يدر قبرها يكراتكبورو ينديفراطي شوند و آنجا يم
د دانسـت ياما با، داندي ميبهداشتيرغ يند و آن را عملكيم يريم شهر جلوگيقد يهامردگان در قبرستان

و  کيل پزشـيـبـا اسـتفاده از دال يو محلـ يشـهردرون يهاناز دفن مردگـان در قبرسـتا يريه جلوگك

گر، يدبيـاندر نظر گرفته بـه  يسازکيند پزشياز فرا يتوان آن را بخشيست و مير نيپذهيتوج يبهداشت

هـاي آن در انا و فرمهدسـتورهمـة ه كـافته اسـت يدسـتاي جانبـهامروزه به تسـلط همه کينهاد پزش

 شوده يرفته ميچون و چرا پذيباي نهيزمهر
ز چنـد اه شـهر تهـران گفت كد يبا «بهشت زهرا»س يسأشهر تهران و ت يهاقبرستان ةخچيتاردربارة 
اضـر حدر حـال در درون شهر قرار دارند، امـا  يهمگ «بهشت زهرا»ه بجز كل شده است کيقبرستان تش
 شـوند و در كنـارزيارتگـاه ناميـده ميند كه حرم و اها محل دفن بزرگانين قبرستانياشونده نمياستفاده 

 :ن قرارنديها از ان قبرستانيفهرست اانده آنها و به احترام آنها افراد ديگر هم دفن شده
 يادبـ ،ير علمياز مشاهشمار فراواني ه كمعروف تهران است  هايزيارتگاه ازيکي  امامزاده عبداهلله 1
شـاه ضايـر دربـار مغضـوب و مقتـول روز) تيمورتاش بدالحسينعه: ازجمل؛ ندادر آنجا مدفون ياسيو س
 هصور اسرافيل( و يپهلو
هـران تش در شـمال يامامزاده قاسم و تجـركه ميان است  کيوچكگورستان : يرالدولهگورستان ظهه 2

سرشـناس  يهـاچندتن از هنرمندان و شـاعران و چهره خان ظهيرالدولهعليعالوه بر واقع شده است و 
 اند؛ران در آن مدفونيا

در  سـر يبـاال ةبـيتكه از كـگونـه يش تهران استه آنتجر ةدر محل يارتگاهيز نام: مامزاده صالحه ا3
گـاه را بـه ن آراميا .است الرضايبن موسيو برادران امام عل اظمك يد، از پسران موسيآيصحن بر م

در مـا ا؛ بـود يعموم گورستان، ين بقعهاط ايصحن و ح دانندهيمنسوب م كاظم يصالح پسر امام موس
 اندهذاشتهگي از سنگ قبرها را باقشمار اندكي اند و فقط بردهميان ر اثر گورها را از يست سال اخيب

يعيان است كـه شامام دوم ، يکي از نوادگان امام حسن : زيارتگاهعبدالعظيم يا عبدالعظيم حسنيشاهه 4
طـاهر از  و امـامزاده امامزاده حمـزه زيارتگاهبا  همراه زيارتگاهدر شهر ري )در جنوب تهران( قرار دارده اين 

 (ه ،1391)سازمان بهشت زهرا قرن سوم تاكنون، يکي از مشهورترين اماكن زيارتي ايران بوده است
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 يبـرا يحطر 1345ه در سال کنيتا ااند مختلف شهر تهران بودههاي محلهها مربوط به ن گورستانيا

 ةاددر خارج از شـهر و در جـ يزكگورستان مر يكس يسأر تهران و تمختلف شه يهادن گورستانيبرچ

ه کـنيود تـا ابـن شـهر همـراه انكسـااقبالي بيبا مکان يادشده در مردگان دفن در آغاز م قم اجرا شده يقد

هـاي اطـراف، نيزم يداريـبـا خر 1388و  1376هاي ه در سـالآن معمول شـدفن و دفن در كج يتدربه

 تـارکه 600بـه حـدود  «بهشـت زهـرا»ه امروزه وسـعت كطوريبهافزوده شد، « بهشت زهرا»وسعت به
دفـن  بـراي يافكـان کـمبـود مكنـده بـا يسال آده در « بهشت زهرا»رسد مي به نظرحال، ينارسده بامي

 يبايـد در دسـت ارزيـجد يهااحـداج گورسـتانبراي  ييهاطرحرو، رو خواهد بود؛ ازاينمردگان روبه

 يانکـم يريگفاصـله ةنـيهـات موجـود در زمياز توج يکـي يبهداشتادلة خچه(ه يش تاربخ، )هماناست 

مناسـب  يلـيه بتوانـد دليـن توجيرسد ايشوده اما به نظر نميشده و مبا شهر تهران مطرح «بهشت زهرا»

شـده  يسـازکيه پزشيـتوجاي حالـت گونـهترين نانهيدر خوشبباشد، فقط  «بهشت زهرا»احداج  يبرا

 يهااخصشـ ةآن و مطالعـ يگذار بر مفهوم مر  و آثار اجتماعرمختصر علل اث يجه با بررسينتاست؛ در
ن يـمـا از ا ةرسـد جامعـيتهران، به نظر مشهر در ويژه ران و بهيا ةدر جامع مرتبط با غرابت مفهوم مر 

م مـر  مفهـو يغربـ يگر، در شـهر تهـران ماننـد شـهرهايدبيان ن قرار دارده بهينابيب يتلحاظ در وضع

؛ سـتنديفتـاده نتنها و دورا امالًكان خوردگسال محتضران وبيشتر ست و يب نيرازآلود و غر امالًك يمفهوم

ر و ش متوسـط طـول عمـي، افـزاکيعلـم پزشـ ةتوسـعمانند  يبا توجه به علل ساختاريگر، ديسواما از

 ووندان شـهر تهـران شـهر يبرخـميـان ن مفهـوم يـا ينسـب ي، شاهد رازآلودگييگراي فردگسترش نسب

دفـن  فـن وك يمتول يتخصص يز نهادهايسالمندان و ن يدارو نگه يمارداريت يتخصص يش نهادهايدايپ
 اد آوردهيرا  «نمكه يگر يديچقدر م»لم يتوان فيم؛ ميم هستيع و ترحييو مراسم تش

مراسـم گذراننـد؛ يروزگـار م ييتنهاسـالمندان بـه يهااز محتضـران در خانـهشمار فراواني امروزه، 

ن يـا يربرگـزاامـا شـهروندان،  يبرخميان در كم د، دستشويم هنوز هم برگزار مين و ترحيتدف ،عييتش

 «هـرابهشـت ز»ت قبرستان ياسته شده استه موقعك يمراسم رو به افول رفته است و از قوت روح جمع

 ةوزمـرر يحضـور آن در زنـدگ ز به غرابت مفهوم مر  و عدمياز شهر تهران ن يلومتركيچند ة در فاصل

 يادآوريـ، فرهنـگ شـهادت و يفرهنـگ اسـالموجـود ه كـد توجه داشت يزنده البته بايدامن م يشهر
و اجـازه اند تبـديل شـدهمفهـوم مـر   يادآوربـراي يـقدرتمنـد ابزارهايي دفاع مقدس به هاي خاطره

( يـاسال)در اصـطالح  جوامـع متمـدنه در ك يايمفهوم مر  به غرابت و رازآلودگ يدهند به سادگينم

 شودهدچار هست، 
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رشـد و  اامـي متفاوت است، با جوامع غربدربارة مر ، ران و شهر تهران يا ةجامعدرمجموع، اوضاع 

ت و اسـچشمگير در شهر تهران  هافات مرتبط با آنيمر  و غربت محتضران و تشر يگسترش رازآلودگ

 كرده يتلقاي مهم دهيد آن را پديبا

 يشنهادو پ يريگجهينت

مـر ، و  نـد تمـدنيفرابـارة در نـوربرت اليـاسات يـن نوشتار با اسـتفاده از نظريشده در امباحث اراله

ل يـدال يبـا بررسـيـن اسـاس، ه بر ابررسي كنددر شهر تهران را مفهوم مر   يزان رازآلودگيمكوشد مي
تـوان يمگونـاگون  ياجتمـاعي هاها و شـاخصمختلف و با دقـت در نشـانه يساختاريرو غ يساختار

يسـت، ب نيـررازآلـود و غ امالًك يشهروندان تهران مفهومميان ه مفهوم مر  در كجه گرفت يگونه نتنيا

 ير  و انـزواامـل مـك يه رازآلودگدارد ياينسب ين مفهوم رازآلودگيا ناز آنافراواني بخش ميان اما در 

روزه امـي، ه جوامـع غربـكند تمدن است يز فراااي ، شاخص حضور در مرحلهالياس يةآن بر اساس نظر

 نيـامـر ،  يرازآلـودگ ةنينده در زمابانيثار مخرب آن دست به گرآنند و با مضرات و كيآن را تجربه م

 يثـار منفـآن، آ گـاه فـرد دريجا كو در يت زندگيلك كدردر  يتواننا ةرنديبرگتوانند دريآثار مخرب م
 فيان و محتضران، تضـعخوردگيي سالاحساسات، انزوا و تنهاوب كو سر يزندگ يهاتيوب واقعكسر

از انـزوا  يريجلـوگبراي ن، يبنابرا؛ ههه باشدي وشدن زندگ امعنيو ب يجمع ي، محو معانيجمع يوندهايپ

 شود:اراله مير يزدهاي شنهايشتر مفهوم مر  در شهر تهران پيب يو رازآلودگ

 ت مر ؛زندگي، مر  و شهادت و يادآوري و تذكر واقعيه تقويت فرهنگ ديني موجود دربارة مفهوم 1

 ؛ان و محتضرانخوردگسال ميرکو ت يهمدلبراي  يسازفرهنگه 2

 ي؛افراط ييز از گسترش فردگرايانه و پرهيگراجمع يت فرهنگ و معانيتقوه 3
 ؛دانسالمن يهابه خانهنبردن آنان از محتضران در جمع خانواده و  يدارق جامعه به نگهيتشوه 4

 ينينشـها و هممارسـتانيماران در بيان با بيشان و آشنايخو ينينشهمبراي دات مناسب يجاد تمهياه 5

 ؛با درگذشتگان هنگام فوت

بـا ويژه بـهم، ين و تـرحي، تـدفييعمراسم تشـ يبرگزاربراي موجود  يو عرف ينيت فرهنگ ديتقوه 6

 هيگيو همسااي رد محلهيکرو
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