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   1به سوگواری زلف تو 

 جی جواد گن 

 

 

های  شگفتی و گاه سردرگمی شده پیوند غریبی است که میان سوگواری و کنش  ۀ آنچه این روزها بیش از همه مای

پا شد؟ چگونه شعار  پرسند چگونه از دل سوگ ژینا چنین رستاخیزی بهسیاسی شکل گرفته است. بسیاری به حق از خود می

دادخواهی در سرتاسر    قیام و  از دل آرامگاهی در یک شهر کوچک بلند شد و از آن پس به فریادی برای  "آزادیزن، زندگی،  "

صحن سوگواری  چگونه  گشت؟  بدل  و    ۀهم  ۀایران  کرد  دگرگون  را  شهرها  شهرها  برخی  در  سوگواری  زیباترین مناسک  به 

از دست رفت و ما در سوگ چه چیزی   "چه چیزی"ینا  با ازدست رفتن ژمگر  ؟  در تاریخ ما تبدیل شد  همبستگیهای  نمایش

خود یا  ؟ آهم گره زدگونه بهچه چیزی در خود داشت که سرنوشت ایرانیان را این  دختر زیبای کرد،   آن  ،نشستیم؟ گیسوان ژینا

 ؟شودساز سیاسی سرنوشت  کنشیک  تواندمیسوگواری 

چرا این روزها   کند و نشان دهد روشن    را تا حدی  هااین پرسشتواند پاسخ  میسوگواری    ۀپدید   ۀتأمل جدی دربار

سوگواری را محمل پیوندهای  چرا  دانند،  می  ضرورتی انکارنشدنیآوردن آداب سوگواری را  جابسیاری از مردم در سراسر ایران به

را  تازه کرده و همدیگر  میانجی سوگواری  اند  و میمیبه  رس  یابندجویند  به  ت.  شناسندمیت میو  مقاله  أ نقطه  این  در  ما  کید 

  گرچه   ای که ازسرگذراندن آنهای فردی و جمعی است، تجربهکننده در کنشای تعیینو تجربه   به عنوان پدیده  "سوگواری"

 
 وار. ر سوگ بها شعر   ، هوشنگ ابتهاج،«دفشه دمیبنف تو این  به سوگواری زل» 1
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رسید با  ها تعمیم داد و پ سوگواری   ۀتوان به همهای فوق را میاما ضروری و رهاننده است. پرسش  آمیزو جنون   بسیار دردناک

 رود؟ از دست می "چه چیزی"...( )معشوق، همسر، فرزند، آرمانی واال، کرامت و غرور ما و  طور کلی به عشق ۀرفتن ابژازدست 

به ذکر است که  البته غالبا    الزم  تا خیلیو روضه  آه و    پروری و اشکغصه  ی  شیع  فرهنگ  نگاه  خوانی سبب شده  ها 

  " پرورسوگ"رسمی نه    ۀشدکه فرهنگ تبلیغباید به این نکته دقت کرد    ولی سوگواری داشته باشند.    ۀ ای به خود پدیدبدبینانه

اسطوره    ۀنشاند. چنین فرهنگی با افتادن در ورطرا به جای سوگواری می  انفعال و    زدگی و حس گناه است و غم  "گریزسوگ"بلکه  

  ۀگاه با این مسئلگاه گشوده نشود، تا هیچانتخاب و عمل هیچ  ۀگذارد تا عرصبه ثمررسیدن سوگواری می  یناشدنی جلومانعی رفع

روبه انسان حیاتی  بر سر چیست و  از دست رفته است و دعوا  چه و    آیندگرد هم می  "برای چه "ها  رو نشویم که چه چیزی 

به سوگواری در فرهنگ ایرانیان به دست دهیم و    ۀتری از پدیدیست که تحلیل تاریخی دقیق جا مجال آن ن. در اینخواهندمی

کافی است بر تمایز میان سوگواری و احساس اندوه )یا هر نوع احساسی   کنیم. عجالتا اشاره  های سیاسی و اجتماعی گوناگون  سویه 

شخصی و    ای صرفا ی، حتی در محدودترین شکل خود، مسألهکنیم( تأکید کنیم و متوجه باشیم سوگوارکه در لحظه تجربه می

بهانه نباید  را  نقد فرهنگ رسمی  پدیددرونی و خصوصی نیست.  به  برای تاختن  سوگواری و تحقیر سوگواران کرد. هیچ   ۀای 

با انکار خسران  توان  که می  . باور به وجود چنین میانبری ریشه در این توهم داردمیانبری برای دورزدن سوگواری وجود ندارد

غم    و زانوی  گرفتنماتمزدن به خود و  به معنای زخم  ذاتا   را  سوگواری  ، توهمی کهمیل و زندگی را در آغوش کشید  مستقیما 

مسلکی یک چیز است و سوگواربودن چیز  کلبی عملی وبی ناتوانی از انجام سوگواری و درغلتیدن به انفعال و. داندمیگرفتن بغل

کنند و جهان را فاقد ارزش و از هر معنایی تهی  گیر میکه میل را زمین  ردن یعنی توانایی گشودن زنجیرهاییکدیگر. سوگواری 

جایی در این جهان برای    "دیگری"که گشودگی به    کند با تمام وجود درک    و   تواند عمل  می  سوگوارفرد  فقط و فقط  سازند.  می

کند که بدون ازسرگذراندن سوگواری ممکن شکلی از گشودگی به دیگری و جهان را تجربه می  او از این طریقاو خواهد گشود.  

، حتی وقتی شکل پرشورترین دفاع از زندگی را به خود بگیرد،  نشدن با خسرانو مواجه  ندادن به سوگوارینیست. در نتیجه، تن
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ای جز  کند. انکار سوگواری نتیجه ورزی میناپذیر و زنجیری برای میل د زندگی است و آگاهی را بدل به باری تحمل از اساس ض

فرسایی است که دست و پای هر میل پرشوری را  کشتن میل ندارد. آگاهی برای شخص ناتوان از سوگواری بار سنگین و طاقت

 خویش را ندارد.پذیرش اختگی  و تحمل توانو ست ادر خودشیفتگی  غرق  خواهد بست؛ آگاهی ناشادی که

  " داندمی"گوید که فرد سوگوار در ابتدا ، میسوگواری و ماخولیامشهور و بسیار کلیدی خود،   ۀزیگموند فروید در مقال

شخصی از دست رفته است. تأکید بر این عنصر غیر  "چه چیزی"دادن او  با ازدست  " داندنمی" چه کسی را از دست داده اما  

 یند سوگواری وابسته است به مواجهه با این عنصر غیرشخصی.ادهد درگیرشدن در فراندازه مهم است و به خوبی نشان میبی

کید بر همین  أ شخصی نیست. در واقع، فروید به لطف ت   صرفا   ۀگاه، در هیچ شرایط و در هیچ فرهنگی، یک مسئلسوگواری هیچ

ها به دست دهد. او در تبیین ما با مرگ دیگری، جنایت و انواع خسران   ۀهای مختلف رابطتواند تبیینی از سویه عنصر است که می 

سازد و  عشق، بیش از هر چیز، عاملیتی روانی است که به نحوی ناخودآگاه جهان نمادین ما را می  ۀ دهد که ابژخود نشان می

ای در بطن واقعیت رفتن این عاملیت روانی حفره دستبا از  آورد. در نتیجهمیهای روانی ما را به گردش درآنکه بدانیم انرژیبی

فانتزی و نظم روانی ما  کهگشاید  دهان می  عشق را صرفا   ۀ. در حقیقت، اگر پیوند ناخودآگاه ما با ابژشکند در هم می  را  کل 

ما با    طۀراب  نفس  ناپذیر،فرد و تکین و تعویضای منحصربه پیوندی شخصی بدانیم هرگز نخواهیم فهمید که چگونه عشق به ابژه

عشق از دست رود ما هیچ تصوری از وزن و اهمیت واقعی آن در    ۀکه ابژساخته است. پیش از آن و جهان را ممکن می  "خود"

ای که  پاشیدهساختن جهان روانی و فانتزی ازهم  نو  است برای از  "عملی"روان خویش نداریم. برای همین، سوگواری ضرورتی  

از نو سامان یابد. بدین ترتیب، سوگواری مستلزم تلش مستمر سوبژکتیوی است که نافی هر نوع انفعال و    باید به هر قیمتی

تلش ما برای    به انجام رساند. فعاالنه  بلکه باید آن را    توان منفعلنه تجربه کرد و از سر گذراندعملی است. سوگواری را نمی بی

ای گذشته  لحظاتتک  تک  است: تکرار و مرور  "تکرار"دست رفته است نیازمند  عشق از    ۀواکاوی و تعیین آن چیزی که در ابژ

نیز تکرار و تجدید پیوندهای جدیدی که حین سوگواری میتر منفعلنه از سر گذراندهکه پیش به فرایند  ایم، و  سازیم. ورود 
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 ۀ کشد و به درون عرصبیرون میتفاوت  بی  و  کردن آن، به خودی خود، ما را از جایگاه ناظری منفعلسوگواری و تلش برای کامل

ترین شکل  . بنابراین سوگواری، حتی در شخصیمایهای مشخص ها و عملناگزیر به انتخابکند که در آن  عمل پرتاب می  ۀگشود

ایجادشده در بطن واقعیت، که    این نظم نامنسجم است. خأل  ۀعناصر نظم نمادین و ساماندهی دوبار  ۀخود، مستلزم بسیج هم

مناسک  سان است که، به قول ژاک الکان،  زند. بدینواقعیت را بر هم می  ۀناشی از خسران ابژه است، کل نظام زبانی دربرگیرند

ترین مسائل  یابد، به این معنا که فرد سوگوار باید جایی در این جهان بیابد و نسبت خود را با کلیسوگواری ابعادی کیهانی می

زندگی تعیین کند، تو گویی سرنوشت کل عالم به همین سوگواری وابسته است و اگر خللی در مناسک سوگواری وارد شود 

مشخصی است که در  محلی و    اجتماع  با  مانله حتی فراتر از ساماندهی روابطأ د. بنابراین مسگیرخود میچیز رنگ خطر بههمه

ترین ساز و کار روانی ما برای مواجهه با خسرانی است که توازن روانی ما را به کلی بر هم  کنیم. سوگواری اصلیآن زندگی می

ه است. برای همین، سوگواری را باید بلد شویم، نه از طریق ای ساختمستقیم ما از واقعیت را دچار گسستی ریشه  ۀزده و تجرب

 گیریم. میانجی دانشی عملی که آن را حین سوگواری یاد میمعرفتی پیشینی بلکه به

  ۀکند که همسان گردابی عمل میبه  عشق است. این خأل   ۀناشی از خسران ابژ  عمل خأل  ۀآنچه ابتدا باید بفهمیم نحو

 زء شدن یک جوجه به معنای برداشته هیچبه  کشد. بنابراین این خألبر روان فرد را به درون خود مینمادین حاکم    ۀشبک  یاجزا 

  کند عمل  ئی که در واقعیت دهان باز میدر متن تمامیت نیست. این خل  ءشدن فضای محدود آن جزالسویه از کل و خالیعلی

 . است برای کنش شدن فضایی عینیبه معنای گشوده

های سازماندهی دوباره جامعه است. ترین کانونها یکی از اصلیفرهنگ   ۀکه مناسک سوگواری در هم  برای همین است

گیرد که به هر قیمتی، حتی به قیمت افزودن بر جمعیت عزادار و  فهمد و جدی میاین نکته را بیش از همه حاکمیتی میشاید 

 نفهمیده است گیرد. اما حاکمیت هنوز  مراسم سوگواری را میهر نوع    یناپذیر از خودش، جلوزدایی گسترده و برگشتمشروعیت
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رنگ سوگواری تواند هر زمان و هر مکانی را به  یجاد مانع بر سر راه سوگواری میا.  شودها محدود نمیسوگواری فقط به آرامگاهکه  

  سوگواری شود. زمانو هر لحظه مکان سوگواری تواند می هر جایی در این حالت،  آورد. در

در نسبت   ی ما ضرورتا "بایدها و نبایدها"، فکر و عمل و  ایران  توان به صراحت گفت در وضعیت کنونی این اوصاف می  با 

  یم و دیده شریکدر سوگ مردمان سوگ  سوگواریم و  شود. از دو حال خارج نیست: یابا سوگواری و سوگواران امروز تعیین می

سوگواران را قربانیان وضعیتی    احتماال دانیم و  ای جدابافته میخود را تافته  کنیم، یامیاحساس عمیق همدردی  ها  رو با آنازاین 

تری از سوگواران داریم و درگیر مسایل شخصی  کنیم در شرایط کنونی قابلیت بیشدانیم که نسبتی با آن نداریم و احساس میمی

سوگواران غیررسد که  کند. در ظاهر چنین به نظر میکار میها  و خصوصی نیستیم و در نتیجه قوای فکری و عقلی ما بیش از آن

 ۀ گیری دربارشان سردتر از آنان است. پس بهتر است تصمیم بیشتری از رخدادها دارند و ذهن و جان  ۀدر قیاس با سوگواران فاصل

شنویم  گاه می  این روزها   ند.شان شوها باشد و سوگواران نیز درگیر مسائل شخصی زندگیآن  ۀاوضاع و سنجش دقیق وقایع به عهد

ای از جهل بر تواند درست تصمیم بگیرد و عواطف او پردهگویند شخص داغدار و سوگوار به دلیل غلیان احساسی نمیمیکه  

 اندازد. اش میآگاهی

تجربه  در لحظه  و    مستقیما ها را  گرفتن فرایند سوگواری با احساساتی است که فرد سوگوار آن این کژاندیشی یکی  ۀریش

( را منفعلنه تجربه غم و اندوه و خشم و اضطراب و ...  ما در حین سوگواری ممکن است انواع احساسات )از قبیل  ۀکند. هممی

 .این احساسات است ۀیک از این احساسات معادل سوگواری نیست. سوگواری پردازش روانی فعاالنه همکنیم، اما هیچ

ی  هایتداوم جنبش و تلش برای محقق ساختن شعارتکرار و  باختگان را  رخور برای جان د  مردم اینک یگانه راه سوگواری 

پتانسیل بی  ۀخسران مشترک هم  تجلی  دانند کهمی برای چنین خسرانی  برای همسابقهایرانیان شده است. سوگواری   ارز ای 

ک، مسیر سوگواری مشخص و روشن شده است.  این  ها ایجاد کرده است.ها، و هویتها، شعارها، فانتزیسازی انبوهی از خواست 

ماخولیا در چنین شرایطی معنایی جز سر باز زدن از سوگواری   ۀگرفتن، سرزنش خود و دیگر سوگوارن و افتادن به ورط ماتم
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سوگواریم؛  ما    ۀاین روزها ندارد، هم  ۀشدهیچ احدی جای پای محکمی در متن واقعیت دگرگون  در شرایطی که مطلقا  .  ندارد

  ۀ ایم و باید لیاقت سوگواری این ابژای از وجود خویش را از دست داده سوگوار خویش. چه بخواهیم چه نخواهیم، همگی پاره

 رفته را بیابیم. ازدست 


