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 مرگ
 ژرژ باتای

 ترجمه سارا خادمی

 

 پوسیدگیجسد و . 1

 

 شود. والیته و گناه نیست؛ بل همچنین مرگ را نیز شامل میسسک از آن صرفاًها  قلمروی طبیعی ممنوعیت

و دومی تماس با اجساد را  ،قتل را ممنوع : اولیاستدو وجه دارای یی که مربوط به مرگ هستند اه ممنوعیت

 . سازد میمحدود 

در مورد ، استو هرزگی  ،، خون قاعدگیزنای با محارم، مدفوع های آن هایی که ابژه ممنوعیتبه طور کلی، 

 یهای محدودیت باکم  دست یا ،با قوانین ها در مورد قتل صرفاً این ممنوعیت)د و قتل نیز مصداق دار اجساد

مرگ باز پیش روی ی از نقض رفتار را باریک ی انجام حاشیهسر آناتومی مقتضیاتاما  ،شود مجازات می مشخص

 .(گذارد می

ریشه در . این ترس شاید درنگ نخواهم کردتقدم ممکن ترس از مرگ ی  روی مسأله است که واضح   پر کامالً

در مورد از پوسیدگی است، که فیزیکی نیست چرا که  انزجارنیز ناشی از  انزجار ما داشته باشد )انزجار از نیستی

 مجاریقیاس است و  به هر تقدیر، طبیعت مدفوع با طبیعت مردار قابل شود(. روشن است که حیوانات مطرح نمی

در بیشتر مواقع به هم گره خورده و ها  ممنوعیتی  مجموعه ی جنسی نزدیک است؛ها به اندامنیز آن  ریزی برون

..، اما .رسد. مرگ ممکن است در تضاد کامل با کارکردی که هدفش تولد است به نظر شوند می تفکیک غیرقابل

ای دیگر است،  عدهدر پیوند با تولد همواره برخی  پذیر است، و مرگِ که این تناقض تقلیلخواهیم دید تر   جلو
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به هردوی مرگ و  ،، زندگی تولید فساد است، و اینوانگهیاست. همان پیش شرط و اعالن  در نهایتکه تولدی 

 است. وابسته  کود تل

به وحشت از نابودی  تنها نفیها اختصاص دارد. این  ممنوعیت نخستین ی مجموعهبه مرگ  "نفی"به هر صورت، 

 انگیز نفرتای    نشانهاش  شمول زندگی خروش جهانکه گرداند،  باز مینیز ما را به قدرت طبیعت بل  ،نیستمربوط 

 است.  

با ، ثانوی یاز خالل واکنش آن وجه دیگر،نیست. اما  یی اصیل و جدی مرگ همخوانبا بازنما جنبهظاهراً، این 

: مرگ آن کند مقابله میمفهوم نخستین ، و تحت امر وحشتِ ،بیشترتر اضطراب، یا  دستانه بازنمایی خام

 است.  زندگی انگیز نفرتتعفن است... که همزمان منبع و شرط گندیدگی، آن 

بیشتر بازمانده،  فردبرای  دردناکی  پدیدهاین ترس از  به خصوص –  از مرگ شدیدترس  های اولیه، انسان برای

 ظاهردیگر  خالی و سفیدهای  پوسیدگی است: برای آنها، استخوان ی  مربوط به مرحله -ینابودی شخصخود  از

 ی را به نفرت و کینه فساداز  خودبیزاری ، شان اذهان سردرگمیرد. آنها در را نداگوشت  ی ناپذیر تجزیه تحمل

به معنای  مراسم سوگواری از این رو دامنگیر آنها شده است،مرگ  ی دهند که به واسطه رحمی نسبت می بی

: این استخاطر  تسکین و تسلی به معنایشده  های سفید کنند که استخوان ی است. اما آنها فکر میتسل

آنها  فیگور: این برای یابند به وجه شکوه رسمی مرگ دست میها برای آنها عزیز است، آنها سرانجام  استخوان

 پرستش نیاکانبه  ، کهپوسیدگیفعال افراط در کشندگی بدون دیگر اما ، است آور اک و وحشتترسن هنوز

 شود. محافظشان میسرانجام و مبادرت کرده 

 

دهد،  که ما را به گندیدگی تقلیل می کنیم، مرگی زندگی کسب می ،و مرگ فسادشرمی، از  با بیما . 2

 .تولد فرومایه است قدربه و 

 

ممتاز بیزاری ما است.  ی را ندارد که ابژه و لزجی  حرکت چسبندهآن  کم دیگر دستباخته  های رنگ آن استخوان

ایم در  ترغیب شدهکه همان مرگ است متمایز نیست، و ما  ،زندگی فساداز  ، زندگی نوپااستخوانی حرکت ایندر 

به درک آن ، بازنموداز دست کم یا از طبیعت، ما گرنه  ، وببینیم بنیادیای  ناپذیر خصیصه اجتناب ی این مقایسه

ی  زاده اند آب شکل گرفتهدر زمین یا  خودی به رسیده بودیم. به نظر خود ارسطو، این حیواناتی که به طور خود

ناپذیر  طرفبرو کششی  بیزاریزمان  همکه  باشد ای خام پوسیدگی شاید بیانگر ایده زایشگرقدرت . اند پذیری فساد

 که گوییاست: به عمل آمده طبیعت از انسان گوید  میاست که  ی این ایدهمبناشک  بیکند. اما  در ما بیدار می
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گردیم،  آییم و به آن باز می که ما از آن به وجود می کند میجهانی خالصه به سرانجام این جهان را  فساد

  یابند. میهر دو با مرگ و تولد پیوند  -انزجارو –درنتیجه شرم 

با که زندگی  ، آنجااحساس می کنیم ، متعفن، و ولرممتحرک عناصرنداریم که نسبت به  آنتر از  عظیم هراسیما 

ای در هم  به صورت دسته ها ها، و کرم ها، نطفه که تخمک آنجاعناصر  آید. این روش میبه جوش و خ پستی

 زند. را به هم می مان حالهمچنین  بل، شود یممان  موجب فروریختن قلب، نه تنها کنند لولند و حرکت می می

یک بار دیگر نابودی تمام آنچه من هستم، منی که انتظار دارد تا  –شود  محدود نمی مرگ به نابودی تلخ وجود

ایم،  برخوردار نبوده وجوداز طور واقعی  بهگز )انگار ما هربودن است  انتظارباشد، معنای دقیق این، نه بودن، که 

که خواهد بود و ]حاال[ نیست، انگار ما آن حضوری نبودیم که وجودی ، ایم وجود را داشته انتظاربلکه تنها 

تهوع است که  مغروق و ویرانی آن کشتی نیز]هستی[ این پس  ندارد(:ای خواهیم بود که وجود  هستیم، بل آینده

 آورد. میبه بار 

، که همچون شب پیش کشیده را بازخواهم یافتکران  و بی نام زندگی گم و عفونتطبیعت  ی ابژه ،دوبارهمن 

 ناپذیر اجتناب امیدیِ ، ناپس. این جهان زنده در دهان مرگ من جوانه خواهد زد ،شود، که مرگ است. یک روز می

هر قیمتی کنم، که باید به  می شحال، وحشت ناگزیری که من انکار عیندر و است،  همان خودشانتظار، 

 کنم. شانکار

 

 . دانش مرگ3

 

و  مثل جنسی، و بوی تعفن تالقی کرده و ربط یافته است، ، تولیدما از هرزگی بار با ادراکات خجالتاین بینش 

امیدی غایی  که ناانتظاری ، استنهفته انتظار نتیجه ای  هر اندیشه ی  زمینه در پسدارد: به همراه  یپیامد چنین

نمود در نزد بازماندگان ما  خویشاوندان که ن گندیدگی افتضاحای، و انتظار است، سکوتی بدون درخواست

ترسند  حیوانات می همان کهمرگ است،  دانشکند  می طور جدی برجسته آنچه ما را به خواهند بود. آورش شرم

، نیز وجود داردپیشینی نسبت به مرگ دانش جنسیت  دانشبا  د که هم زمانبعدتر نشان خواهم دا. دانند نمیاما 

مل است، و از دیگر سو، عو زننده یا این احساس که کثیف  والیتهسکساز  نفرتاز یک سو، ، شریک استو در آن 

دت فرق دارند: آگاهی از قلمرو از این لحاظ به شو قلمروی دیگر این دو آگاهی است. اما  آن بازتاباروتیسم، که 

دور  آنما را از در حقیقت  بل :نشان دهدصرف  انزجاردر خود را  تواند نمیاست  جنسی که دارای ابژه ایجابی

واسطه  بیامری به سوی میل  انزجارما از  بازگشت وبرای اروتیسم ضروری است، این امر در نتیجه ؛ کند می
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آن ابژه ایجابی  از بدیلآگاهی  ، مقدم بر کلاست سلبی   ابژه واسطه دارای انزجار از مرگ، که بینیست. هرچند، 

است که آگاهی از ساده  تر، آگاهی از خود: فهمیدنش طور دقیق است، یا بهآگاهی از زندگی ، است، که به واقع

 ، آگاهی از خود نیازمند آگاهی از مرگ است. نیز متقابالً اماآگاهی است،   مرگ ضرورتاً خود

واکنش قاطع جستجوی یک شد، آنجا که بشر آغاز  ،ها واکنشتوی  هزارباید اضافه شود که: در  در عین حال

ممکن  (از خود آگاهی)یا . از این رو، آگاهی از مرگ طبیعی است ش خواهند بودا نتایج صرفاًکه  به مابقینسبت 

هر واقعیت نخستینی، است امر نخستین به نظر رسد... اما بنا به قضاوت من همواره امکان دارد نشان دهیم که 

 ...کند گیرد که وجود یکی دیگر را مسلم فرض می می ییاولویتش را از آنجا

 مشهودکامالً  توالیاین  دانش مرگ است؟ اساس -و انتظار نتایج آن- که کار( وچه بهتر) شد تصور نکرد آیا می

نفسه  فی، عمل، یک یک کارمن  شود می دهد. چگونه عملی است که انتظار را شکل می ی در نتیجه واست. 

به انتظار  شود می، چگونه باشماش  ، اما مشتاقانه منتظر نتیجهرا آغاز نکرده دشوار و سخت ، و چه بساناخوشایند

ر زمانی و آن را د ،هرگز در زمان حال نیستمکه  یمنکه ادامه هم دادم،  ،ادامه دهم موثق و واقعی یوجود داشتن

 ی گیرد، و ابژه از من سبقت میکه  ،کند م؟ اما واقعیت این است که مرگ تهدید میده که در راه آمدن است قرار 

داشته و مفروض ی میل از پیشتر وجود  حیوانی، ابژهسائق گی  واسطه . در بیکشد بیرون میانتظار مرا از چنگم 

نیز ناپذیرند و  ؛ انتظار، شکیبایی، همواره اجتنابدر کار نیستدر اینجا دیگر صبری داوطلبانه یا انتظار است: 

تواند فرو نشانده و محصور شود. فکر کردن به ولع حیوانات،  نیست، میلی که نمیجدای از میل شدید تملک ابژه 

عقل هستند، که بین کنش و  ی اولیهحیوانات فاقد عملکرد یک آشپز است.  و خونسردی خالف آرامشدرست 

 انتظاربه جایگزین کردن  گرایش، کنیم نتیجه را تابع امر اکنون اینکه، گذارد می تمایزنتیجه، حال و آینده 

هم امکان عملکرد  ،به جای آن چه در لحظه داده شده است، بدون منتظر بودن. اما عقل بشریاست چیزی دیگر 

بمیرد و  یزودبه فرد ممکن است را که به پیامد آن امید بسته است:  کسیکند و هم ناپایداری  ایی میرا بازنم

باشد که تکامل نوع  روندی تعقیب تواند می درستپس، کار  1امید خواهد ماند. ناابد انتظار فرد برای  ترتیب  بدین

 .تعیین کرد و سویش را سمتهایی که  منبع بیزاری و ممنوعیتبه سوی ، از آن آغاز شد بشر

 

 

 

                                                           
بسیار مهم و نده است که مرگ یک انسان به مثابه چیزی یوس کناین انتظاری مأ تقدم عقل است، ی تحت سیطره ، زندگیذهن بشری های حرکت دربه واقع، .  1

زند با همین منظور  هایی که بدان دست می کند، و فعالیت که انسان در انتظار آینده زندگی می چراهولناک، در تقابل با ناچیزی مرگ حیوان بازنمایی شده است. 

 .کند جلوه میما بسیار مهم مرگ یک انسان در چشم  از این روست کهاست، 
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 ها ای از حرکت . معنای مقدماتی مجموعه4

 

تغییر رادیکال هر عنصری از  که هنگامی خاصی را جدا کنیم ی که جنبه استدر عین حال بیهوده ممکن و این 

 گیرد. می بر را درنظام 

را  بشریت ی  که توسعه ی را با هم انطباق دهدهای گوناگون حرکتوجود ندارد که  گر آنچنان تعیین یعنصر

عکس، بر شود؛ و یحرکت آن م ، مانعف آزادی اروتیک استخال، کار طور که خواهیم دید: . همانبخشد میسامان 

ا ه حرکتی  هر دو طرف مانع شتاب دو سویه خیر ازتأیابد. اما  شکل گرفته و بسط میکار  فزونی اروتیک به بهای

، برقرار کندرا دوباره  تمنااحتمال دارد اروتیسم است، که به خالف بازگشت  شود. آگاهی از مرگ خودش بر نمی

دهد، همواره به  می مانقراررو به نابودی و مرگ  کند. اما اضطراب، که انتظار را انکار میالتهاب و خشونتی که 

کند، و دانش  می مان مرگ میخکوب انگیز هراسبه تصویر  آخر  ست؛ فعالیت جنسی ما دستاروتیسم متصل ا

 اروتیزه شدنوالیته است، که به متوجه سکسپوسیدگی و فساد دائماً  آفت. بخشد میاروتیسم را گود مغاک مرگ 

اما خالصی از  ،ی گنگ استکه تا حد ،مرگ ی دلشوره، مرگ نهفته استگرایش دارد: در اضطراب جنسی اندوه 

 .ش هرگز ممکن نیستشر

)یا تعقیب  خودآئینیدائمی  به تعقیب و جستجویها نسبت  العمل پیچیدگی عکس توان میاگر نیاز باشد، 

 آنجا که انزجارشود،  انتزاعی منجر میها به برداشتی  چیزنگریستن به  ی . اما این شیوهکرد خالصهرا  شهریاری(

ی  به عنوان نتیجه دلبخواهانه -گندیدگی استطبیعتی که آشوب –فیزیکی از طبیعت -نیمه نفرت، و واسطه بی

کند که نزاع برای  نمی ثابتچیز  ، هیچدر واقع. خودآئینی سیاست مفروض ی نتیجه، شده است معینارزیابی 

 نیست. انزجار ی نتیجهخودآئینی، اساساً 

 

 ترین فرم زندگی است تجملی. سرانجام مرگ 5

 

از مرگ  ناشی از عدم قدرشناسیهای متضاد،  فرم پیونداست آنجا که  دهنده آزار ها این حرکت مورد چه چیزی در

 اما ساده است،هرچند . داند می زندگی و این تلقی را نوید، ط مرگ با اروتیسم را تحقیر کردهارتباکه است. 

 : شکی نیست که مرگ جوانیِروی گردانده شودکه از حقیقت تجملی مرگ ست رفته، شرافتمندانه نی هم یرو

 قلباًما : شاید کمابیش غم انگیز یقبول کنیم، به خاطر دلیلخواهیم  کنیم، نمی جهان است. ما این را قبول نمی

تنها نتوانستیم آگاه باشیم که مرگ، و  ، چطوروانگهیتر هستیم.  ، اما این بدان معنا نیست که هوشیارباشیمجوان 
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 به سرعتدانیم، اما  خوب میما این را بسیار که بدتر آن  کند؟ میتضمین دائماً ، نوسازی زندگی را مرگ

این قانون،  اساس. بر بسیار ساده استمقاومت در برابر نادانی برای  مفروض طبیعت قانونکنیم.  می شفراموش

ای است که ناگهان  حرکت پر آشوب و همهمه زندگیاست، خالف ثبات. ضان است؛ که خالف تعادل یَزندگی فَ

های از  ین شرط ممکن است: که ارگانیسمآن بد ی وقفه انفجار بیو کند.  و خود را مصرف می جهد بیرون می

 2د.نشوتازه وارد رقص کنند، که با نیروهای تر  شده خود را تسلیم یکی جدید افتاده و مصرف کار

: در باشد هزینهحداقل با . زندگی ممکن است ش را کردتصورنیست که بتوان  تری پرهزینهفرآیند  به واقع

ای است  خوار، ورطه یک پستاندار، مخصوصاً یک گوشت ، ارگانیسم فردییاخته تکمقایسه با همتای یک جانور 

 عناصر ی تودهمستلزم . رشد گیاهان نابود شده استعظیمی انرژی به کلی از بین رفته است، در آن مقدار  که

را، میزان بیشتری  یابد مصرف مقدار کمی گوشت امکانبا خوار  یک گوشت آنکه از . پیشاستفاسد و متالشی 

. کنند )گیاهی( را مصرف می  خواران مقدار زیادی عناصر زنده های عصبی بیشتری را آزاد کند، گیاه یعنی هزینه

اتالف بیشتری ها  تولید ارگانیسمچه  هر، تر باشد کارانه اسرافحیات ایجاد های  یندفرآ چه هردهد  حتا نشان میاین 

به  حتانیست بشری  ای حداقل هزینه چندان ایده . اصل اساسی تولیدِاست تر بخش رضایت کردعمل، تقاضا کند

تا مادامی که اضطراب هست من در (. یک شرکت سهامی معنا دارد نزدتنها که )است دار  یک سرمایه  زحمت ایده

چیزی ، که فراتر از آن رو به افراط استها سرانجام  ی هزینه که در آن نشانه، آرزوی حرکت زندگی بشری هستم

انتظار کند: ما  می مان تخریبد که ما قادر به تحمل هستیم. هرچیزی درون ما تقاضای آن مرگی را دارد که رو می

ی هاگری فراگیر نیرو عقل، این ویران منظرهای نو، غیرتولیدی از  چندگانه را داریم، این آغاز های آزمون این

واقع، ما حتا در توافق با  به. است تر تحقق یافته  یک نفر به دیگر افراد جوان فردیِکه در انتقال زندگی  یمؤثر

رنج بردن و نابودی به قصد  ، همگیفردی ی، در شرایطاش غیرقابل تحملعمدتاً  شرایطی هستیم که نتایجِ

که اراده دائماً سست و  آنچنان تند و خشند، دشوار نباش این شرایطاگر تر،  . یا به بیان دقیقاست گریزناپذیر

سرانجام کسی " عنوان ای سخرهمطرز  به اخیراًنخواهیم شد. )چقدر معنادار است که  شود، ما برآورده متزلزل 

ه شکل گرفت ای کننده امید  های نا های ما در وضعیت اند...( امروزه قضاوت گذاشته 3را روی یک کتاب "!میرد نمی

زندگی تجمل که ( ندانندد نخواه می به هر قیمتی)و اند  نادانی زدهبه آن دسته از ما که هرچه بهتر خود را است: 

 ای کارانه اسراف طرز زندگی بشری به، است تمامی تجمالت زندگیتجمل  خودکه ترین درجه است،  مرگ در باال

                                                           

 ، در قوانین اقتصاد عام "تولید جنسی سه تجمل طبیعت: خوردن، مرگ، و باز"نگاه کنید به .  2

 "دارو کمکبدون " نسخه فرانسوی(در )عنوان فرعی رمان  البته. ی فرانک سالتر نوشته، کتابی در مورد زندگی اطباء در آمریکا.  3

 .1441به سال است، 
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، در شود میو تمام ساییده یافته از مرگ، زمانی که امنیت زندگی  دست آخر، هراس فزونی ترین است، که گران

کشاند بدون  تر می آنها را صرفاً به اضطرابی هر چه بزرگ، این نادانیگر است... اما  ویران پاالیشیباالترین سطح 

اگر تجملی بودن  رو از این. ، تجملی که جسارت کمتری خواهد داشتشده وقف تجمل آن زندگی که یکسره

 دهد؟ د است و اضطرابی که کاهش نمیکه تولی یباید گفت از تجمل اضطرابچه آنگاه ، باشدبشری 
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