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Introduction
Death is a complex fact which is interdisciplinary studied by sciences and knowledges such as sociology, biology,
psychology, history, philosophy, psychoanalysis, mythology, theology, and medicine. One of the thanatophobia
reasons is, its unknown and ambiguity. Major purpose this article is, The typology of the Image of death and
understanding phenomenon of death among Guilan Province citizens.

Material & Methods
Research method in this study is qualitative. Also,
semi-structured interviews have been used among
citizens aged 18 years and above the province of
Guilan. The sample size was about 50 people and the
subjects were studied by purposive and theoretical
sampling. To determine the number of interviewees,
theoretical saturation logic was used.
Discussion of Results & Conclusions
The results show that Most interviewees believed that
the world after death, but some religious narrative and
some moral narrative had about it. In terms of image
the death that divided into four types: Hereafterthinker, Secular-thinker, Ambiguity-thinker and
Adaptation-thinker. Most of the interviewees have the
narrative of the eternity. They have religious readings
of death, and they see it as life again, attaining God,
calming down, moving to another world, ending the
concerns. This type of people have a sacred narrative
of the death, that is, death is not the end of life, and
everything is recreated. They have a narrative of
displacement and a passage of death, meaning the
phenomenon and abstract concept of death with the
path of objectification and visualization. They have a
narrative of displacement and a passage of death; In
other words, the phenomenon and the abstract concept
of death are objectified and embodied with the
passageway. The understanding and image of them
from time is, circular and recursive. They believe that
death is a divine providence that is tied to divine

justice. They have a desirable image of death, and it
see as the end of suffering and concern and to achieve
calm. Some of them, who have an hereafter-thinker
reading, look from the moral point of view to death
adapted to the phenomenon of death and are not
worried about it. A small group is in the Secularthinker category. These people have nihilism look and
secularism to death. Their perception and image of life
is a linear time that ends with death. For some, the
phenomenon of death is unclear and vague. This type
of interviewee has neither a sacred nor a secular view.
They have agnostic narrators of death This is related to
Heidegger's view. In the book "Being and Time," he
emphasizes the unknown death. Some interviewees are
Adaptation-thinker. They regard death as a natural and
definite reality and narrates it with metaphors and
natural and religious propositions. Metaphors such as:
A camel that sleeps next to everyone's home or death is
right. Individuals adapt to this complex phenomenon.
This type of interviewee are in the group of believers
and moralistic. About thanatophobia reasons the
interviewees are categorized into several types :Some
interviewees are compliance type, they are not afraid of
death, and categorized into two groups: religious and
ethical. But some people are afraid of death due to
reasons of consequence, they are afraid of death due to
post-death events. Some people are afraid of death
because of the separation and breaking of this world .
And finally, others are afraid of death due to the lack of
knowledge and ambiguity of death, because death is a
mystery and problem to them.
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Based on the findings of this research, a common
element in all types of death-thinking suggests that
death is necessary and man as an observer is
approaching it. That is, human is considered as moving
monitor, and the passage of time is conceptualized in
the form of motion. The central concept of the
thanatophobia is “inexistence and unknoweble” about
death.
Keywords: Typology, Death,
Thanatophobia, Guilan Province.
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علییعقوبی ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه گيالن ،ايران



سیدهزهرامیرحجازی ،كارشناسيارشد جامعهشناسي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
یزاده ،كارشناسي علوم اجتماعي ،دانشگاه فرهنگيان ،پرديس بنتالهدي صدر رشت ،ايران
زینبصوف 
چكیده
مرگ امري پيچيده است و افراد از فهم محتواي آن عاجزند .يکي از داليل مرگهراسي ،ناشناختهبودن و ابهام آن است .هدف اين مقاله
سنخ شناسي و فهم پديدۀ مرگ بين مردم استان گيالن است و در آن ،با تکيه بر روش كيفي و نمونهگيري هدفمند از مصاحبههاي
نيمهسازمانيافته و فردي با  50نفر از شهروندان استان گيالن استفاده شده است؛ سپس تحليل مصاحبهها به شيوۀ نظريۀ زمينهاي انجام شد.
برمبناي يافتههاي پژوهش بيشتر مصاحبه شوندگان به جهان پس از مرگ باور داشتند؛ اما برخي روايت ديني و گروهي روايت اخالقي از مرگ
داشتند .ازلحاظ ايماژ يا تصوير از مرگ نيز آنها به چهار گونه تقسيم شدند :آخرتانديش ،فناانديش ،ابهامانديش و انطباقانديش .دربارۀ داليل
مرگهراسي نيز برخي مصاحبهشوندگان در گونۀ سازگارند و از مرگ هراسي ندارند؛ اما بعضي به داليل پيامدي ،برخي به داليل جدايي و
گسست از اين دنيا و گروهي ديگر بهدليل نداشتن شناخت و ابهامات ناشي از مرگ دستخوش مرگهراسياند .مفهوم مركزي داليل
مرگهراسي در اين پژوهش« ،نيستي و ناشناختنيبودن مرگ» است.
یکلیدی :سنخشناسي ،مرگ ،مرگانديشي ،مرگهراسي ،استان گيالن
واژهها 
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مقدمهوبیانمسئله

جهان مذهبي آنگونه هست كه هست .چنين پرسرشهرايي در

مرررگ پديردهاي پيچيررده و تودرتررو اسررت و عمومررا بررهمنزلررۀ

جامعۀ مدرن رشد ميكنند كه دربارۀ تأثير عامل مافوق طبيعري

مقولهاي فراتر از درک افراد شناخته ميشود؛ مقولهاي آن سوي

ترديد كرده و پايههاي ايمان به حيات پس از مرگ برهتردري
(2000

 .)Sael,به عقيدۀ الياس نيز در جوامرم

انسانها كه بهصورت خطي و يکطرفه كدگذاري شرده اسرت

سست شده است

و بهطور موقت با آنها فاصرله دارد و در وراي جهانشران قررار

توسعهيافتهتر ،مردمان در رويارويي برا خطرر و تهديرد مررگ،

گرفته است .اين مفهوم دراساس در ذهن بيشتر افراد برا نشرانۀ

ديگر چندان برا شرور و حررارت سراب از نظرام هراي عقايرد

ديداري تجزيه و نابودي تداعي ميشود .مررگ تراكنون سروژۀ

فراطبيعي ياري نميطلبند .اين ياريجويي ترا انردازهاي رو بره

طيرف گسررتردهاي از علرروم و زمينررههرراي تخصصري ازجملرره

سوي نظام هاي اعتقادي غيرمرذهبي يرا سرکوالر كررده اسرت

انسررانشناسرري ،جامعررهشناسرري ،زيسررتشناسرري ،پزشررکي،

(الياس.)99 :8935 ،

روانشناسي ،تاريخ ،فلسفه ،ادبيات ،روانكاوي ،اسطورهشناسي

مطاب تعليمات عهد عتي تولد و مرگ برهصرورت مرزهرايي

و الهيات قرار گرفته است .بشر در مقابرل مررگ واكرنشهراي

مشخص زندگي را احاطه كردهانرد .بره همرين دليرل در اسررا يل

متعددي نشان داده است .به لحاظ تاريخي ،دفن وسايل زندگي

باستان در برابر تمايالت مردهپرستي واكرنش شرديدي نشران داده

همانند پوشاک ،غذا ،جواهرات،آيينه و اسلحه بههمراه مردگان،

شده است .رويکرد مسيحيت در برابر مرگ و مردن از سره سرنت

مومياييكردن اجساد براي جلوگيري از فساد آنها و جسرتجوي

تاريخي گوناگون و گاه متضاد به وجود آمده است كه عبرارتانرد

آب حيات و اكسرير جرواني ازجملره واكرنشهراي انسرانهرا

از :دين يهود ،ايردهآليسرم يونراني و عهرد جديرد .از ديرن يهرود

درمقابلۀ با مرگ ،ترس از آن ،فراموششدن و تمايل به ابدي و

دنياداري شديد باطني ،از ايردهآليسرم يونراني فناپرذيري روح و از

جاودانه بودن است .عبرانيان باستان (اجداد يهوديان امرروزي)،

عهد جديد ،اعتقاد به روز محشر گرفتره شرده اسرت (كروبلر-راس،

نعش را كثيف ميدانستند و معتقد بودند نبايد به آن دست زد.

 .)819-890 :8941در جهانبيني اسالمي ،مرگ با اصل معاد پيونردي

سرخپوسرتان روزگرار قرديم آمريکرا از ارواح خبيرث حررف

ناگسستني دارد و آنچه اين پيوند را مستحکم ميكنرد بقراي روح

ميزدند و تير به هوا پرتاب مي كردند تا آن ارواح را دور نگره

پس از مرگ است (قايمي و واعظي.)817 :8939 ،

دارند .اين مثالها نشان ميدهنرد انسرانهرا ازنظرر ذات تغييرر

در دورۀ اخير بيشتر متفکران غرب بر ايرن عقيرده انرد كره

نکردهاند و مرگ هنوز حادثهاي ترسناک و اتفراقي هرولانگيرز

مررگ را بايررد شرناخت و نبايررد از آن غفلررت كررد .برره گفتررۀ

است (كوبلر-راس.)10-18 :8941 ،

فريدريش نيچه« :همه مرگ را سترگ مري انگارنرد؛ امرا هنروز

ترس از مرگ در بسياري موارد به اعتقراد فررد نسربت بره

مرگ را جشن نگرفتهاند.آدميان هنوز نياموختهاند كه زيبراترين

رستاخيز و زندگي پس از مرگ معطروف مريشرود .همچنرين

جشن ها را مقدس شمارند» (نيچه .)815 :8917 ،گرچره مررگ و

تمايل انسان ها به اينکه عدالت دربارۀ همۀ آنهرا اعمرال شرود،

مردن در فرهنگ غربي بهلحاظ تراريخي برهشردت از فرهنرگ

ازجمله داليلي است كه به انديشيدن دربارۀ جراودانگي دامرن

مسيحيت تأثير گرفته است ،امروزه بيشتر اين جوامرم سرکوالر

زده اسرت .در اديران الهري برراور بره بقراي روح بره رسررتاخيز

شده اند .نقطۀ مرجعيت مرگ در ايرن فرهنرگهرا ديگرر خردا

انسانها ميپيوندد .ازطرفي ،باور به رستاخيز در كنار اعتقاد بره

نيست؛ بلکه انسان است .به عبارت ديگر ،مرگ بهمنزلرۀ پايران

بهشت و جهنم نشان دهندۀ رويکرردي اخالقري اسرت كره برر

زندگي فردي انسان بهجاي زندگي در بهشت ديده شده است.

(معتمردي:8911 ،

در چنين عصري بشر بيشتر با بحران معنا و معنويرت روبره رو

 .)811كاليوسيل معتقد اسرت در جوامرم مرذهبي ،پرسرشهرا

شده است .عدهاي معتقدند زندگي ارزش زيستن ندارد و بايد

دربارۀ معناي زندگي و مرگ به ذهن افراد خطرور نمريكننرد؛

آن را گذراند و عدهاي زندگي را معنادار و هدفمند مريداننرد؛

مسئوليت فرد در برابر اعمال او تأكيد ميورزد
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بنابراين ،پديدۀ مرگانديشي و مرگهراسي پديدهاي اجتمراعي

(شهواني) بدن كانون توجه قرار گرفتره اسرت .يکري از اولرين

و متضمن مطالعات جامعهشناختي است.

مطالعات در اين زمينه مطالعۀ دوركيم است .او در كتاب صور

استان گيالن يکي از استان هاي شمالي ايران است كه تنوع

بنياني حيات ديني استدالل ميكند كه دين موجرب همبسرتگي

فرهنگي و قومي چشمگيري دارد .كالن شهر رشت ،مركز ايرن

اجتماعي مي شرود؛ زيررا آيينري كرردن مررگ موجرب كراهش

استان را نمايندگي ميكند و برمبناي پژوهشهراي انجرامشرده

دردهاي بازماندگان مي شود؛ يعني به بازماندگان اين امکران را

از سررکوالرترين شررهرهاي ايررران اسررت (رسررتگارخالد و

مي دهد كه خرود را برا وررعيت تغييريافترۀ جديرد همگرام و

محمدي .)848 :8937 ،از روزگاران قديم قرارگررفتن ايرن اسرتان

سازگار كنند .به گمان او ،همرراه برا پيردايش و رشرد جوامرم

در محل عبور به اروپا و همسايگي آن در جوار اتحاد جماهير

مدرن ،تأثير و نفوذ دين رنگ مي برازد .تفکرر علمري بره طرور

شوروي ساب  ،همواره موجب ورود انديشره هراي نوخواهانره

فزايندهاي جاي تبيينهراي دينري را مريگيررد و فعاليرتهراي

بوده است .با آمدن مدرنيته و گسترش زندگي شهري در استان

مناسکي و آييني تنها بخش بسيار كوچکي از زنردگي افرراد را

گيالن ،پديدۀ مرگ در دهههاي اخير دستخوش پيچيدگيهراي

اشغال مريكننرد

 .)Durkheim,دوركريم برين خودكشري

بزرگي شده است .با توجه به تغييرات فرهنگي در استام گيالن

بهمنزلۀ يکري از گونرههراي مررگ و جامعره ارتبراطي منطقري

متأسفانه تاكنون مطالعات ميرداني در ايرن زمينره انجرام نشرده

ميبيند .او بر اين باور است كه جريان خودكشيزا ميتواند دو

است؛ ازاينرو ،مطالعه و بررسي دربرارۀ آن ررروري اسرت و

نوع از انسانها را طعمۀ خود كند« :آنان كه بيش از حرد لرزوم

اين مقاله گامي كوچک در جهت رمزگشايي از پديدۀ مرگ در

از گروه اجتمراعي جردا شرده انرد و كسرانيكره چنردان جردا

اين اسرتان اسرت .برا ايرن مقدمره سرؤالهراي بنيرادين مقالره

نشدهاند» (آرون.)915 :8941 ،

يکرري

(1915

عبارتاند از :افراد مطالعهشرده چره فراينردهاي معنابخشري را

مهررمترررين مطالعرره برره روش نظريررۀ زمينررهاي دربررارۀ

براي رويارويي با مرگ شکل ميدهند؟ شهروندان گيالني چره

مرگ پژوهري ،8پرژوهش گالسرر و اسرتراوس در سرال 8314

تصويري از مرگ دارند؟ آيا مصاحبه شوندگان به جهان پس از

دربررارۀ بيمرراران سرررطاني در بخررش سرررطان بيمارسررتان

مرگ باور دارند؟ گونههاي مختلف از مرگانديشي كردامانرد؟

آمريکاسرت .از دهررۀ  8330بررا شررکلگيررري حرروزۀ مطالعرراتي

داليل مرگهراسي چيست؟

جديدي به نام جامعره شناسري مررگ ،احتضرار و دا ديردن و
غفلت از مرگ برطرف شده است .يکري از بانيران ايرن رشرته

پیشینۀپژوهش

توني والتر ،جامعه شناس انگليسري ،اسرت كره محرور كرارش

امروزه اهميت مسئلۀ مررگ در پرژوهشهراي اجتمراعي از آن

مطالعه دربارۀ نحوۀ سازماندهي مرگ و احتضار و عزاداري در

روست كه برخالف گذشته ،مرگ تنهرا مورروعي دروندينري

جامعه است (گيدنز و ساتن.)735/8 :8935 ،

نيست و حوزههاي ديگر معرفتي نيز بررسي آن را جزء مسا ل

در عرصۀ ميداني ،نتراي پرژوهشهرا دربرارۀ ديرنداري و

اصلي خود ميدانند .بهطرور كلري در عرصرۀ انسرانشناسري و

مرگ متناقض به نظر ميرسد؛ زيرا عموما تصور مريشرود كره

جامعه شناسي ،به موروع مرگ و احتضرار كمترر توجره شرده

دينداران نسبت به بيدينها نسبت به مسئلۀ مررگ برا چرالش

است .يکي از داليل اين امر اين است كره مررگ نشرانۀ پايران

كمتري روبهرو هستند و با آن راحت تر كنار مي آيند؛ اما فرض

حضور فرد در دنيراي اجتمراعي اسرت و بره ناچرار خرارا از

ديگر اين است كه ديرنداران بيشرتر دچرار «اررطراب مررگ»

مسا ل اصلي جامعه شناسي به شمار آمده است .دليل ديگر بره

ميشوند؛ زيرا معتقد بره حسراب پرسدادن در جهران پرس از

فرهنگ مدرن مربوط مي شود؛ زيرا در جامعرۀ مردرن مررگ و

مرگ اند .بهعالوه ممکن است بيدينها جنبۀ زيسرتي مررگ را

احتضار ،انکار ،تابو و سرركوب شرده اسرت و وجره اروتيرک

1

Thanatology
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دانشجويان با رويکرد ناسوتي ،از آنجا كره جهران را طبيعري و

طبيعيتر تلقي كنند.
الندمارک )2006( 8در پژوهشي مرگ پژوهي بين پرستاران

مادي تلقي ميكنند كه با مرگ خاتمه مييابد و به جهران پرس

سو د دريافت ديدگاههاي مرذهبي پرسرتاران ماننرد اعتقراد بره

از مرگ اعتقادي ندارند ،به طور عمرده مررگ را در ارتبراط برا

خالقي برتر و زندگي پس از مرگ بر ديردگاه آنران نسربت بره

زندگي كنونيشان تفسير ميكنند.
يافته هاي پژوهش زماني مقدم و اكبري ( )8937نيرز نشران

مرگ و مراقبت از افراد در حال مرگ تأثير بسيار داشته است.
قانعي راد و كريمي ( )8915با نگاه پديدارشناختي ،تجارب

مي دهند نگرش افراد نسبت به مراسم تدفين و مرگ ديگرري،

ذهني هشت مصاحبهشونده در مشهد دربارۀ مررگ را بررسري

از ورعيت دين داري و آخرتبراوري و محريخ خرانوادۀ آنهرا

كردهاند .برمبناي يافتهها بارزترين تمرايز موجرود در مجموعرۀ

تأثير ميگيرد .ايرن عوامرل برهطرور كلري سربب نگررشهراي

تصورات از مرگ ،متأثر از فهم هاي مرذهبي اسرت و خرانواده

متفاوت بين دانشجويان با ورعيت دين داري مي شود .به عالوه

سهمي اساسي در فرايند چنين فهمي دارد .همچنين اعتقراد بره

مراسم تدفين و مرگ ديگري ،مرگانديشي را تقويت ميكند و

خدا و جهان پس از مرگ (معاد) ،پذيرش نسبي واقعيت مرگ

سبب انديشيدن دربارۀ زندگي ميشود.

و ترس ناشي از آن و انديشۀ موقت يا دا مي مررگ بخشري از
معاني نهفتۀ تجربۀ ذهني مرگ را تشکيل ميدهند.

مبانینظریوچارچوبمفهومی

توان و همکاران ( )8931پژوهشي كيفري برا نرام «مفهروم

هدف از چارچوب نظري در پژوهش هاي كيفي ،ارا ۀ عناصرر

مرگ از ديدگاه دانشگاهيان» انجام دادهاند .بر مبناي نتاي ايرن

مکمل يا الهامبخش در فرايند تحليل و تفسير دادهها و تردوين

پژوهش ديدگاه افراد دربارۀ مرگ ديدگاهي مثبت و معنروي و

چارچوب مفهومي است (فليک .)11 :8914 ،همان طور كه اشاره

برگرفته از اعتقادات آنان نسبت به معاد است .از ديدگاه آنران،

شد ،پديدۀ مرگ امري چندوجهي اسرت كره مسرتلزم مطالعرۀ

مرررگ مرحلررهاي از تکامررل زنرردگي بشررر اسررت و توجرره و

علوم و دانش هرايي از قبيرل جامعرهشناسري ،زيسرتشناسري،

انديشيدن به مرگ و جهان آخررت ،انسرانهرا را از گناهران و

روان شناسي ،تاريخ ،فلسفه ،روانکاوي ،اسطوره شناسي ،الهيات

خواهش هاي نفساني دور مي كند و نقش بسزايي در سازندگي

و پزشکي است .بررسي همۀ وجوه مرگ ازطرير رشرتههرا و

آنان دارد.

الگو هاي مختلف در اين مقالره ممکرن نيسرت؛ امرا بره لحراظ

سررراازاده و همکرراران ( )8937در پژوهشرري بررا رويکرررد

تاريخي مسئلۀ مرگ و مرگ انديشي در انديشۀ قرديم يونران و

كيفي با عنوان «نگررش الهروتي و ناسروتي نسربت بره مررگ:

روم مطرح بروده اسرت .ازنظرر سرقراط رفترار شايسرته برراي

مطالعۀ مرگانديشي نمونرهاي از دانشرجويان برا روش نظريرۀ

دانشررمند و فيلسرروف حقيقرري نهراسرريدن از مرررگ اسررت و

زمينهاي» ،به اين نتيجره دسرت يافتنرد كره نگررش الهروتي و

«فيلسوفان راستين در كار چگونه مردن انرد» (صرنعتي.)1 :8917 ،

ناسوتي نسبت به هستي يا دينبراوري و ديرننابراوري ،تلقري

سال ها قبل از سقراط و در يونان باستان ،اپيکور عقيده داشرت

متفاوتي نسبت به مرگ و زندگي در دانشجويان ايجاد ميكند؛

باالترين لذت ،نبودن درد است و آنچه درد را برطرف ميكنرد

اما هردو گروه تقريبا به يک ميزان به زندگي عالقهمندند .ايرن

خردمندي است و خردمندي در اين است كه فررد خرود را از

عالقه ممکن است ناشي از اقتضا ات سني گروه مطالعره شرده

ترس از مرگ برهاند .او بر اين باور بود كه مردن ارزش آن را

باشد كره هنروز در سرن جروانيانرد .هرر نروع مررگانديشري

ندارد كه موجب نگراني شود .او مرگ را پايان حيرات 1انسران

دانشجويان با رويکرد الهوتي ،موجب ميشود مرگ و زندگي

مي دانست و معتقد بود در آن ورعيت ،تجربهاي وجود نردارد

را با توجه به جهان پس از مررگ تفسرير كننرد .در حرالي كره

تا ما از آن هراس داشته باشيم« .زماني كه هستيم مررگ برا مرا

1

1

Landmark

End of life
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نيست و آنگاه كه مرگ ميآيد ،ما نيستيم» (گاردر.)858 :8935 ،

هستي تصدي ميكند و در درجۀ دوم غيريت مرگ را بره وجره

در دورۀ اخير نيز متفکران و فيلسوفان غرب دربارۀ مررگ و

سلبي آن  -با بيان اينکه مرگ ،امري ناشناختني است و سروژه را

مرگ انديشي مطالعه كردهاند .در اين باره ،هايدگر زنردگي را برا

به انفعال ميكشد  -بر ما آشکار ميكند« .مرگ رويردادي اسرت

هستي (دازاين) مررتبخ مريكنرد .بره گمران او مررگ رويردادي

كه به آينده متعل است و از فهم من خارا است و مرن در ايرن
)1987: 41

.(Levinas,

هميشگي است .مرگ فرد به معناي مرگ هستي نيست؛ بلکه برر

رويرداد از سروژگي ،منفعرل مريشروم»

معناي پايان موجود (هستنده) داللت ميكند .مرگ هرر شرخص

انسررانشناسرران نيررز ازنظررر منشررأ و مناسررک برره پديرردۀ مرررگ

نقطۀ پاياني براي خود آن شخص اسرت .بشرر در مقابرل مررگ

نگرستهاند .در اين براره ،مالينوفسرکي مررگ را از منظرر آيينري

طفره ميرود و به آن خصلت دگربودگي مريدهرد؛ يعنري آن را

بررسي كرده است .به گمران او مناسرک مرذهبي «نيرومنردترين

بهگونهاي ناخودينه ميفهمد و از آن پردهپوشي ميكند (هايدگر،

وسيلۀ يکپارچگي دوباره براي گروهي است كره همبسرتگي اش

 .)911 :8939ترس از مرگ و ارطراب مردن از نگراني فررد از

متزلزل شده و بهترين شيوۀ ترميم روحيۀ تضعيفشدۀ گرروه بره

نيستي نشئت ميگيرد و رنگ اگزيستانسياليستي دارد.

شمار ميآيد» (هميلتون .)30 :8944 ،اين مناسک ،برخرورد مناسربي

لويناس ديگر ،فيلسوف آلماني ،با الهرامگررفتن از هايردگر

با تنشها ،ارطرابها و ابهامهاست.

معتقد است مرگ رويدادي است كه ما برهطرور كلري از فهرم

رويکرررد جامعررهشررناختي ،مرررگ را ازلحرراظ جنبررههرراي

محتواي آن عاجزيم .او مي گويد« :كسي نمريدانرد مررگ چره

اجتماعي آن بررسي ميكنرد .دوركريم در كتراب صرور بنيراني

وقت خواهد آمد .چه چيرزي خواهرد آمرد؟ چره چيرزي مررا

حيات ديني استدالل ميكند كه دين گروهها را قادر ميكند ترا

تهديد مي كند؟ با نيستي يا با آغازي دوباره؟ نمي دانم .در ايرن

به دور هم جمم شوند و بهصورت نمادين هويت جمعيشران

ناممکني دانستن بعد ،مرگ در هسرتي لحظرۀ واپسرين اقامرت

را نشررران دهنرررد .مطالعرررات او پايررره و اساسررري را برررراي

مي كند .من مطلقا نمي توانم به لحظۀ مرگ نزديک شوم ،مررگ

جامعه شناسان فراهم كرد تا مقولرۀ مررگ را بررسري كننرد .او

خارا از دسترس است ...مررگ تهديردي اسرت كره همچرون

چنين بيان ميكند« :وقتي فردي ميميرد ،گروهي كره او بره آن

رازي نزديک ميشود ،بدون اينکه هستنده قادر به پنداشرت آن

تعل دارد در خودش احساس كاستي ميكند و برراي واكرنش

باشد و زمان كه من را از مرگ جدا ميكنرد ،رفترهرفتره بردون

به اين كاستي ،به دور خود جمم ميشود .احساسرات جمعري

پايان ،وقفۀ واپسين را وارد ميكند .آگاهي من نميتوانرد از آن

بازسازي ميشوند كه به نوبۀ خود ،انسانها را بره ايرن سرمت

عبور كند؛ چراكه بخش نهايي اين مسير بدون من مي گرذرد و

سوق ميدهد كه حال يکديگر را بپرسند و بره دور هرم جمرم

من در پرتاب بهسوي آينده برهوسريلۀ تکانرهاي قريربالوقروع

شرروند»

 .)Durkheim,ازنظررر دوركرريم مناسررک،

مضمحل مي شوم .مرگ تهديد محضري اسرت كره از غيريرت

احساسات مذهبي را ايجاد ،تقويت و تجديد و حس وابستگي

مطل بهسوي من ميآيد» ) .(Levinas, 1969: 234-235در نگراه

به يک قدرت خرارجي روحراني و اخالقري را  -كره درواقرم

لويناس مررگ مسرئله منرد و رازآميرز اسرت؛ زيررا مرا تجربرۀ

همان جامعه است  -تشديد ميكند .همين مناسرک و ماهيرت

دستاولي از آن نداريم تا آن را مبنراي تفکرر قررار دهريم .تنهرا

جمعي گردهمايي هاست كه اين همه شور و شوق برمي انگيزد

چيزي كه دربارۀ مررگ مري تروان گفرت ايرن اسرت كره مررگ

و شررركتكننرردگان را از اهميررت گررروه و جامعرره در قالررب

توقف داشرتن اسرت و در لحظرۀ مررگ شرخص ديگرر وجرود

آيينهاي مذهبي آگاه ميكند.

(1915: 339

نخواهد داشت و قادر نخواهد بود به طور مستقيم آن را تجربه و

در اين باره نوربرت الياس ،يکي از متفکران اصلي جريران

دربارۀ آن تأمل كند .او مفهوم مرگ را در غيريت آن بيان ميكند

مرگ انديشي ،معتقد است نخستين گرام برراي فهرم اجتمراعي

و در توصريف رويرداد مرررگ ،آن را در درجرۀ اول لحظررهاي از

مرگ «اسطورهزدايي از مرگ» و «آگاهي از اين امرر اسرت كره
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نيست» (اليراس،

شخص ديگر ريشه داشته و اشباع ميشرده اسرت  -اكنرون مررده

كل جامعۀ بشري چيزي جز جماعت ميرندگان

 .)13 :8935ازنظر او مرگ پايان دهنده به زندگي نظام مند اسرت

است» (الياس .)181 :8931 ،بدين معنا كه يک بخش جداييناپذير از

و بيش از آنکه مسئله اي مربوط به درگذشتگان باشد ،مسئلهاي

خويشتن و تخيل او كه خصلت «مرن-مرايي» داشرته اسرت ،از او

دربارۀ زندگان است؛ افرادي كه پس از مرگ خويشان ،دوستان

جدا شده است.

و عزيزانشان همچنان ناگزير به ادامۀ زندگياند .الياس مرگ را

زيگموند باومن از زاويۀ ديگرري بره فاصرلهگررفتن مرردم

مسئلۀ زندگان مي داند« :مرگ مسرئلۀ زنردگان اسرت ،مردگران

امروز از مرگ و احتضار مي نگرد .به گمان او جامعۀ مدرن برا

 .(Elias,انسرانهرا در تولرد،

تبديل پايان نهايي و محتوم زندگي به چندين بيماري و «خطر

بيماري ،جواني ،بلرو  ،كهنسرالي و مررگ برا سراير حيوانرات

سالمتي» كوچک «غيرنهايي» و احتماال درمانپذير ،منکر مررگ

مشترک اند؛ اما تنها موجوداتي هستند كره از مرگشران آگراهي

مي شرود و آن را برراي مردتي طروالني بره عقرب مريانردازد.

دارند« .بهواقم نه خود مرگ ،بلکه آگراهي از مررگ اسرت كره

بدينترتيب ،فناپذيري در عمل «ساختارشکني» ميشود و نبررد

براي آدميان مسئلهساز است» (اليراس .)98 :8935 ،اليراس معتقرد

تدافعي بي شماري عليره سرالخوردگان و مررگ را برهصرورت

است آييني كردن مرگ تالشي براي كاسرتن از دردهراي مررگ

يکجا وارد قلب زندگي هر روزه ميكند .براي مثرال مرردم بره

است« .هالۀ سنتي رمز و رازي كه گرد مرگ را گرفته ،توأم برا

مداوا و درمان و كنتررل بيمراري هراي مرزمن خرويش عرادت

تتمۀ حركات رازآلود و ماوراءالطبيعي كمتر اجازه ميدهرد كره

ميكنند (گيدنز و سراتن .)731/8 :8935 ،باومن بر فرديشدن مرگ

به مرگ به چشم مسئلهاي انساني بنگريم كه آدميان ميبايد بره

تأكيد مي كند .براي مثال شخصيكرردن مراسرم تشرييم جنرازۀ

ياري هم و براي هم حلش كننرد» (اليراس .)59 :8935 ،او تأكيرد

خود يا بستگان بسيار رواا يافته است .مانند نواختن موسريقي

مي كند كه در فراينرد صرنعتي شردن جامعره ،شراهد گسرترش

پاپ يا ايراد سخنراني يا اصرار بر لباس هاي رنگارنگ بهجراي

موجودي مستقل و خرودآيين و متعاقرب آن معنراي فرردي از

مراسم سنتي كليسا (گيدنز و ساتن.)508/8 :8935 ،

هيچ مسرئلهاي ندارنرد»

)1985: 3

زندگي هستيم« .در جوامم توسعه يافته تر  -كه فرديت در آنهرا

گيدنز نيز مفهوم مرگ را در دوران قرديم و جديرد تبيرين

به حد افراط رسيده  -اين احساس در همگان پديد آمده است

مي كند و معتقرد اسرت در دورۀ جديرد ،بيمارسرتان برخري از

كه هركس براي خودش هستي و حياتي مستقل از ديگر آدميران و

تجربههاي اساسي زندگي همچون بيمراري و مررگ را از ديرد

از كل جهان برون دارد؛ براثر غلبۀ ايرن احسراس ،رفترهرفتره ايرن

عموم پنهان ميكند .اين در حالي است كره در جوامرم قبرل از

تصور سر بر ميآورد كه هركس بايد خرودش برهتنهرايي معنرايي

مدرن ،بيماري هاي مزمن بخشي از زندگي مردم بود و تمراس

براي هستي خويش دست و پا بزند» (اليراس .)10 :8935 ،بره گمران

با مرگ يکي از تجربههاي عادي آنها قلمرداد مريشرد

(گيردنز،

الياس هرچند مرگ امري زيستي است ،نميتوان شناخت آن را به

 .)111 :8941گيدنز همانند باومن معتقد است در جامعۀ جديرد

رويکرد زيستشناختي محدود كرد؛ بلکره بايرد آن را برهصرورت

مراسم عمومي جديدي منطب برا نيازهراي فرردي و شخصري

پيکربند 8مطالعه كرد .او رابطۀ بين دا ديده و متوفي را امرري تنهرا

بهجاي مراسم قديمي رسمي مذهبي در حرال گسرترش اسرت

زيستي نميداند؛ زيرا رابطۀ احساسي و عاطفي بين فرد زندهمانرده

(گيدنز و ساتن.)731/8 :8935 ،

و فوت شده با مقوالت زيستي تبيرينشردني نيسرت« .مررگ فررد

برگر و لوكمان از منظر برساختگي به رابطۀ ديرن و مقولرۀ

ديگر به معناي ازدستدادن بخشري از خرود فررد عالقرهمنرد بره

مرگ مينگرند .آنان رابطۀ فرد و جامعه را دوسويه ميداننرد و

متوفي است .اين بدان معنري اسرت كره يکري از ترفيرتهرا ،در

معتقدند جهان اجتماعي به تاهر عيني با كنش و تعامل انساني

پيکربنردي ترفيررتهراي ارراشررده و ارررانشدۀ فرررد  -كرره در

برساخته مي شود .انسان ها پيوسته جهان اجتماعي را ميسازند؛

1

سپس اين جهان براي آنها به واقعيتي تبديل ميشود كه بايد به

configuration
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آن واكنش نشان دهند (برر .)114 :8937 ،به گمان او كاركرد دين

 .)814 :8930در انتخرراب مشرراركتكننرردگان از افررراد نرراهمگن

اجتماعي اسرت (برگرر و لوكمران،

(جنسرريت ،سررن ،ديررنداري ،تحصرريالت ،شررغل و )...در امررر

در جهت معقولسازي زندگي

 .)870 :8945دين ،پديده ها و تجارب حاشيه اي ماننرد مررگ را

مصاحبه استفاده شد تا حداكثر تنوع ايجاد شود.

كه خارا از تجربۀ روزمرۀ آدمي اند ،مشروع مي داند و توجيره

در پژوهش حارر از روش نظريۀ زمينهاي 1برراي تحليرل

مي كند (هميلتون .)149 :8944 ،دين قلمروي نمادين دارد .اثبرات

دادههررا اسررتفاده شررده اسررت .گالسررر و اسررتراوس)1967( 9

حقانيت يا توجيه مرگ ،يکي از نتاي مهم قلمروهراي نمرادين

معتقدند نظريۀ زمينهاي روشي اسرتقرايي است كه از دادههايي

است .منظور از نماد چيزي است كه مي تواند معنا را بره وراي

نظريه توليد ميكند كه بهطور مرنظم از پرژوهش اجتمراعي بره

«اينجا و اكنون» منتقل كند (برر .)114 :8937 ،ديرن فررد را قرادر

دسرت ميآيند .ساختار اصلي تحليل دادهها در نظريۀ زمينرهاي

ميكند كه پس از مرگ نزديکانش با پيشبيني مرگ خويش ،با

بر مبنراي سره شريوۀ كدگرذاري اسرت .8 :كدگرذاري براز؛ .1

وحشت كمتري به زيستن در جامعه ادامه دهد و در انجامدادن

انتخرابي (اسرتراوس و كروربين،

امور معمولي روزمرۀ خود دچار مشکل

كدگذاري محوري؛  .9كدگذاري

نشرود (برگرر و لوكمران،

)51 :8930؛ پررس از ثبررت مصرراحبههررا ،كررار پيررادهكررردن و

 .)870 :8945اين مقاله هرچند بر پژوهش استقرايي مبتني است،

صورتبندي آنها در قالب مجموعهاي از گرزارههرا و عبرارات

بهلحاظ نظري ،براساس سهسويهسازي نظرري 8اسرت و در آن

انجام شده است؛ سرپس عمليرات فراينرد كدگرذاري از قبيرل

براي تبيرين يافتره هرا در درجرۀ نخسرت از ديردگاه متفکرران

مفهوم سازي ،فروكاهي ،مقوله پردازي و ربخ دهي در گرزاره هرا

جامعه شناختي از قبيل نوربرت الياس و برگرر و لوكمران و در

اعمال شده است .بدين معنا كه نخست ازطري عبارات مشابه

درجررۀ دوم از سرراير مرررگپژوهرران ماننررد هايرردگر و لوينرراس

مجموعه اي از مفاهيم در قالب يک مقوله فروكاسته شد؛ سپس

استفاده شده است.

مقرروالت مشررابه و همخرروان در قالررب يررک مقولررۀ عمررده و
درنهايررت مقرروالت عمررده در قالررب يررک مقولررۀ محرروري يررا

روششناسیپژوهش


هسررتهاي صررورتبنرردي شرردند .كدگررذاري و تحليررل دادههررا

روش انجرررام ايرررن پرررژوهش ،كيفررري اسرررت .پيچيررردگي و

بهصورت دستي انجام شده است كه با ماهيت تفسيري و كيفي

چندوجهي بودن پديردۀ مطالعرهشرده و زمينرهمنردبودن ازنظرر

پژوهش انطباق بيشتري دارد .دربارۀ قابليت اعتماد پژوهش در

فرهنگي از يک سرو و سرازگاري ماهيرت مورروع و انطبراق

بخررش اعتبارپررذيري 7از روشهرراي چندگانرره نظيررر روش

روش با اهرداف و سرؤاالت پرژوهش ازسروي ديگرر ،امکران

روش اسنادي ،مصاحبههاي فردي و گروهري و پرژوهشهراي
5

درپيشگرفتن رهيافت كيفي و نظريۀ زمينهاي را فراهم كرد .در

مشابه كمک گرفتره شرد .دربرارۀ قابليرت اطمينران نيرز مرتن

اين مقاله از مصاحبههراي نيمرهسراختيافتره برين شرهروندان

مصاحبه پس از پيادهشدن ،مقولهبنردي شرد و در مقولرهبنردي

81سال به باالي استان گيالن استفاده شده است .حجرم نمونره

دادهها ،از استادان و كارشناسان استفاده شد.

نيررز حرردود  50نفررر برروده اسررت و افررراد مرردنظر برره روش

یافتههایپژوهش


نمونهگيري هدفمند و نظري مطالعه شدند .براي تعيرين تعرداد

با توجه به مصاحبههاي انجامشده سه سؤال بنيادين زير مطرح

افراد مصاحبهشرونده از منطر اشرباع نظرري در نمونرهگيرري

شد .8 :آيا مردم به روز معاد باور دارند؟

نظري استفاده شد .در اين نوع نمونهگيري ،اشباع دادهها وقتري

 .1مررردم چرره تصررويري از مرررگ دارنررد؟  .9داليررل

به دست مي آيد كه پژوهشگر احساس كنرد داده هراي جديرد،
اطالعات جديدي به پژوهش نمي افزاينرد

(اسرتراوس و كروربين،

Theoretical triangulation

1

2

Grounded Theory
Glaser & Strauss
4
Credibility
5
Depenability
3
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و نحوۀ هراس آنها از اين پديدۀ پيچيده واكاوي شده است.

مرگهراسي چيست؟


باوربهمعاد

سؤالدوم:مردمچهتصویریازمرگدارند؟

يکي از اصول دين داري در اسالم معادبراوري اسرت .يکري از

بررسي تصرويري كره مرردم از مررگ دارنرد ،نراگزير مسرئلۀ

پرسش هاي پژوهش اين بود كه آيا مرردم بره روز معراد براور

تجربه ناپذيربودن مرگ را به ذهن متبادر ميكند .تنها مردگران

دارند؟ بيشتر مصاحبهشوندگان به معاد باور داشتند؛ امرا بره دو

توانايي اين را دارند كه خاطرات و اتفاقاتي را نقرل كننرد كره

گروه متفراوت تقسريم شردند :گروهري نردانمگررا و گروهري

پس از مرگ روي داده است؛ اما نميتروان برا آنران صرحبت

معادباور بودند .معادباورها نيز به دو دسته تقسيم شدند :برخي

كرد .انسانها در بيشتر اوقات مرگ را براي خودشان متصرور

روايت ديني و گروهي روايت غيرديني از مرگ داشتند.

نميشوند و آن را براي همسايه مريداننرد .در مصراحبههراي

مصاحبهشوندۀشمارۀ:4زن82،سااله،دیپلم،خاناهدار:


انجرررامشرررده دربرررارۀ تصررروير مرررردم از مررررگ ،برخررري

خود را فردي مذهبي ميدانرم و واجبرات دينري (نمراز ،روزه،

مصاحبهشوندگان به نکاتي اشاره كرده اند كه مهرمتررين آنهرا

حجاب و )...را انجام ميدهم .به معاد و وعدههراي خداونرد و

زندگي دوباره و امري محتوم است.

زندگي ابدي و اينکه دنياي واقعي آنجاست و اين دنيا زودگذر

مصاحبهشوندۀشمارۀ :43مرد44 ،ساله،دیاپلم ،شاغل


است ،اعتقاد دارم.

آزاد:

مصاحبهشوندۀشمارۀ:44زن82،ساله،کارشناسی،شغل


كمي مذهبيام .زندگي يک داستان است كه ما آغازگر
آن نيستيم؛ اما انتهايش را خودمان مرينويسريم .صرداقت و

آزاد:

انجام وتايف به زندگي معنا ميدهد .مرگ را پايراني برراي

كمي مذهبيام .به مذهب اخالق معتقدم .زندگي معنرادار

شروع دوباره مانند نقطه سر خخ ميدانم.

است .اميد و آرزوها و كساني كه دوستشان داريم بره زنردگي

مصاحبهشوندۀشمارۀ:42زن82،ساله،دانشجو:


معنا ميدهند و پايبندي به اخالقيات مهمترين اصل معنراداري
زندگي به شمار ميرود .مرگ پايان زندگي نيست .تصرورم از

زياد مذهبيام .زندگي مانند باغچهاي است كره كاشرته

مرگ مانند استراحت شب بعرد از يرک روز كراري پرمشرغله

ميشود .هرچقدر به آن عش بورزي ،زيبراتر خواهرد برود.

است.

زندگي معنادار اسرت؛ بره شررطي كره حرول محرور خرود
نچرخد .تصورم از مررگ تولرد كرودكي اسرت كره از يرک

ندانم گراها نيز به دو وجه رازآلودي و ناشناسبرودن معراد

دنياي تاريک به يک دنياي روشن ميرسد.

اشاره كردند.

مصااااحبهشاااوندۀشااامارۀ:44مااارد82،سااااله،

مصاحبهشوندۀشمارۀ:84مارد43،سااله،کارشناسای،


یارشد ،شغلآزاد:
کارشناس 

دارای بنگاهماشین:

بله مذهبي و اسالميام .زندگي معنرادار اسرت .هرم

اعتقاد مذهبي زيادي نردارم .زنردگي يعنري تفرريح و

مسا ل مادي (شرايخ مالي و كاري) و هم مسا ل معنروي

گردش .تا زمانيكه پول دارم زنردگي معنرا دارد .اگرر پرول

(عبادت و ازدواا) به آن معنا ميدهرد .تصرورم از مررگ

نباشد چيزي معني ندارد .آدم تو اين دنيا پرول هرم نداشرته

مانند شتري است كه بر در هر خانهاي مريخوابرد؛ البتره

باشه مردۀ متحركي بيش نيست .هنوز نمردم و خبرر نردارم

آدمي بايد با اميد زندگي كند .كمي از مرگ مريترسرم و

كه مرگ پايان زندگي است يا خير؟ به مرگ فکر نمريكرنم

مرگ را پايان زندگي دنيوي ميدانم و در روز  1تا  9برار

اصوال؛ چون اگر فکر كنم ميترسم .خردا وجرود دارد ،اگرر

به مرگ فکر ميكنم.

بترسم از خدا ميترسم.

براي بررسي ميزان فهم افراد از مرگ ،تصوير آنها از مررگ
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جدول-1تصویرازمرگ
عبارات

ردیف

مفاهیم

8

زندگي دوباره

1

رسيدن به خدا

9

مرموز

7

نيستي و فنا

5

آرامشدهنده

1

گذرگاه

4

حتميبودن

مرگ حقه ،شتري است كه در خانۀ همه ميخوابد.

طبيعيبودن

طبيعي است و براي همه اتفاق ميافتد.

مرگ پايان زندگي نيست؛ بلکه پاياني براي شروع دوباره است .مثل نقطه سر خخ.
مرگ مرحلۀ ديگري از زندگي است .مانند زندگي نهماهۀ جنين در رحم مادر.
مرگ تنها پلي است كه بهطور مستقيم ازطري آن ميتوان به خدا رسيد.
سياه نيست؛ اما تصويري مبهم است .آن هم بهطور مطل بهدليل اعمال خودم هست كره بره درسرتيشران
مطمئن نيستم.
هيچ تصوير خاصي ندارم و معتقدم تا چيزي را تجربه نکنم نميتوانم دربارهاش صحبت كنم.
اولين چيزي كه دربارۀ مرگ به ذهنم ميآيد ،مفهوم نيستي است .اينکه همهچيز تمام ميشرود و بره پايران
ميرسد.
مرگ يک شخص براي اطرافيانش خيلي عذابآور است؛ اما فردي كه ميميرد آرامش بيشتري دارد.
مرگ براي من مانند استراحت شب بعد از يک روز كاري پرمشغله است.
زندگي محل عبور است و مرگ پلي است از اين دنيا به دنياي ديگر .با اعمال خوب مرگ پلري مريشرود
براي رفتن به بهشت و برعکس.


جدول-8مقوالتعمدۀتصویرمردمازمرگ
ردیف

مقولۀمحوری

مؤلفه

8

آخرتانديش

زندگي دوباره ،رسيدن به خدا ،آرامشدهنده ،گذرگاه

1

ابهامانديش

مرموز

9

فناانديش

نيستي و فنا

7

انطباقانديش

طبيعيبودن ،حتميبودن

مقولۀ محوري آخرتانديش :همان طور كره در جردول 9

مقولۀ محاوریفناانادیش :برخري مخاطبران نيرز تخيرل

نشان داده شده است ،مصاحبهشوندگاني كره از گفتمران دينري

سکوالر دارند .اين دسته از افراد نگاه ماديگرايانره بره جهران

برخوردارند بيشتر تخيرل آخررت براوري دارنرد .آنهرا روايرت

دارند و تصويرشان از مرگ ،نيستي و پايانيافتن همرۀ داسرتان

قدسي از مرگ و هستي دارند .روايت آنهرا از مررگ در بسرتر

زندگي است.آنها برخالف دينداران مرگ را تولدي دوبراره و

زمان شکل گرفته است .آنها از استعارۀ سفر براي تبيين آخرت

انتقال به سرايي ديگر نمي دانند و فهم آنها از زمان ،حلقروي و

استفاده كردند كه فرد از سرايي به سراي ديگر كرو مريكنرد.

بازگشتي نيست؛ بلکه خطي و غيرقدسي است .اين روايرت در

بدين ترتيب آن را با نمادهايي از قبيل زندگي دوبراره ،سرفر و

يک مصاحبه چنين بازنمايي شرده اسرت :بره نظررم برا مررگ

تولد دوباره با مرگ اينهماني كردهاند.

همهچيز تمام ميشود و به پايان ميرسد.

مقولۀ محوریابهاامانادیش :برخري مصراحبهشروندگان

انطباقاندیش :اين گروه از افرراد مررگ را

مقولۀ محوری

روايررت ابهررامانررديش دارنررد .ايررن گررروه از افررراد برره وجرره

امري محتوم و اجتنابناپذير ميدانند و خود را با پديدۀ مررگ

رازآميزبررودن و ناآشررکاري مرررگ اشرراره دارنررد و معتقدنررد

منطب ميكنند .اين افرراد مررگ را برا اسرتعارههرا و نمادهراي

تجربه نکردن مرگ موجب پيچيدگي آن شده اسرت .ايرن امرر

خاصي از قبيل «پل» و «شتري كه در خانۀ هركسي ميخوابد»،

تداعيكنندۀ ديدگاه اپيکور اسرت مبنري برر اينکره :زمراني كره

اينهماني كردهاند.

هستيم مرگ با ما نيست و آنگاه كه مرگ ميآيد ،ما نيستيم.

هدف از مرحلۀ كدگذاري گزينشي ،يافتن هستۀ مركرزي و
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ايجاد شبکه اي از مقوالت عمده دربارۀ تصوير از مررگ اسرت
كه نوعي نظم نظري پذيرفتني بر آن حراكم باشرد .برا مطالعره

مصاااااحبهشااااوندۀشاااامارۀ:12زن82،ساااااله،
یارشد:
کارشناس 

دربارۀ مرگ مي توان دريافت كه مفهوم مركزي تصوير از مرگ

بله مذهبيام .گاهي به مرگ فکر ميكنم .از مرگ بسيار

و مررردن« ،مرررگهراسرري» اسررت .مرررگ برره راز بزرگرري بررين

ميترسم .دورشردن از عزيرزان و حسرابرسري در جهران
آخرت سبب ترسم از مرگ شده است.

سوژههاي پژوهش تبديل شده است.

مصاحبهشوندۀشمارۀ:42مرد24،ساله،دیاپلم،شاغل

آزاد:

دالیلمرگهراسیدرچیست؟

سؤالسوم:

در حد متوسخ مذهبيام .از مرگ نميترسم؛ اما چيزي

ترس واكنش انطباقي بشر هنگام رويرارويي برا خطرر اسرت.

كه آدمي را به ترس وادار مريكنرد بخشريدهنشردن گناهران

ترس از مرگ در بسرياري مواقرم ،نروعي واكرنش نسربت بره

است.

اعتقاداتي است كه افراد به زندگي پس از مرگ دارند؛ بنابراين،
در بررسي داليل مرگهراسي بحث از جراودانگي و نراميرايي

مصاحبهشوندۀشمارۀ:2زن82،ساله،کارشناسای،شاغل

آزاد؛

الزامي مينمايد .بديهي است كه گذر عمر قطعي است و مرگ

فرردي مررذهبي نيسرتم .بهترررين مرذهب ،انسررانيت اسررت.

دير يا زود بره سررا همرۀ انسرانهرا مريآيرد .در ايرن ميران

هركس اصول انسراني را رعايرت كنرد ،قطعرا انسراني شرريف

غيرمنتظرهبودن و پيشبيني نراپرذيربودن آن هرم ممکرن اسرت

خواهد بود .به نظرم عش  ،اميد به زندگي و داشتن افررادي كره

دليلي براي مرگهراسري باشرد .در مصراحبههراي انجرامشرده
دربارۀ «داليل مرگهراسي» برخي مصاحبهشوندگان به نکراتي
اشرراره كررردهانرد كرره مهررمترررين آنهررا جرردايي از ايررن دنيررا و
حسابرسي اعمال است.
ردیف

دوستت دارند ،به زندگي معنا ميبخشد .برهنظررم مررگ اصرال
وحشتناک نيست .كسي كه درست زندگي كند هراسي از مررگ
نخواهد داشت.


شناسیمرگهراسیودالیلآن

جدول -4
سنخ
عبارات

مفاهیم

8

مرگ زودهنگام

از چه وقتي مردن و چگونه مردن ميترسم .از اينکه قبل از رسيدن به آرزوهايم زمان مرگم فرابرسد.

1

تنهايي

گاهي اوقات بهشدت از مرگ ميترسم .فکر ميكنم مهمترين دليل آن جدايي از خانواده و دا دارشدن عزيزانم است.

9

حسابرسي اعمال

از مرگ ميترسم؛ چون از گناه پاک نيستم.

7

مرموزبودن مرگ

5

ايمان به خدا

1

طبيعيبودن مرگ

4

كنارآمدن با مرگ

اعتقادات ميتونه مرگ را ترسناکتر كنه .مثل اعتقاد به شب اول قبر و اعتقاد به سؤال و جواب كردن.
خيلي از مرگ ميترسم؛ چون پس از مرگ دنياي ديگهاي وجود داره كه اعمال انسان در آن سنجيده ميشه.
از مرگ ميترسم؛ چون نميدونم بعد از مرگ دقيقا چه اتفاقاتي به سرم ميآيد و چه چيزهايي انتظارم رو ميكشه.
با اينکه ميدونم مرگ پايان زندگي نيست ،باز هم از آن ميترسم و دليل آن را هم بهطور دقي نميدونم.
به نظرم نبايد از مرگ ترسيد؛ چون نيستي و فنا وحشتانگيز است.
با لبي خندان بهآغوش مرگ ميروم؛ چون معتقدم خداي مهربانم براي من جايگاه امني در نظر گرفته است و مرن بره
خدايم ايمان دارم.
از مرگ نميترسم؛ چون مرگ جزء جداييناپذير از زندگي است.
از مرگ نميترسم؛ چون يک سفر طبيعي و يک زندگي جديده.
كسي كه درست زندگي كند هراسي از مرگ نخواهد داشت.
بيش از اينکه از مرگ فرار كنم نسبت به آن كنجکاوم .تجربۀ مرگ تجربۀ جالبيه .بيشتر مواقم به مرگ فکر ميكنم؛ اما
از آن نميترسم؛ چون چند بار تا نزديکي مرگ رفتهام.
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دومين مرحله در جهت «رويش نظريه» هسرتند .در جردول 7

پس از انجام كدگذاري باز ،در مرحلۀ كدگذاري محروري،

اين مقوالت عمده و مؤلفههاي تشکيلدهندۀ آنها آمده است:

مفاهيم مشابه و همجنس ازنظر معنايي در قالب مقوالت عمده
طبقهبندي شدند .اين مقوالت ،سطح باالتري از انتزاع دارنرد و


دالیلمرگهراسی

جدول-4مقوالتعمدۀ
ردیف

مقولۀمحوری

مؤلفه

8

انطباقنگر (سازشي)

طبيعيبودن مرگ ،نبود هراس از مرگ بهدليل ايمان به خدا ،كنارآمدن با مرگ.

1

داليل جدايي

مرگ زودهنگام ،دا دارشدن عزيزان ،تنهايي.

9

داليل ابهامانگيزبودن

مرموزبودن ،آگاهينداشتن از جايگاه خود در آن دنيا ،ندانستن اتفاقات پس از مرگ.

7

داليل پيامدي

حسابرسي اعمال ،اندکبودن اعمال نيک ،نداشتن آمادگي الزم ،وجود گناهان ،اعتقاد به سراي آخرت
و عذاب اخروي.

مقولۀ محوري انطباقنگر :اين گروه از افراد با چشرمانرداز
سازشي به مرگ مي نگرند .آنها با استعارۀ «مرگ شرتري اسرت

كه خصلت مادي ،جسماني وگسست از جهان موجرود دارد -
مرگهراسي دارند.

كه در خانۀ همه ميخوابد» سعي مي كنند با آن كنار بيايند .اين

مقولۀ محوري ابهام و نشناختن :افراد به داليرل گونراگوني

ديدگاه بيانگر اين واقعيت است كه مرگ پديردهاي اسرت كره

از مرگ واهمه دارند و هميشه دچار نوعي دغدغۀ فکريانرد و

نميتوان از آن فرار كرد و براي همۀ موجودات زنده (كرودک،

ترس و ارطراب ناشي از مرگ ،زندگي آنها را مختل ميكنرد.

جرروان ،ثروتمنررد ،فقيررر و )...رخ مرريدهررد .مرررگ حقيقترري

اينکرره چرره زمرراني مرررگ فرامرريرسررد و در هنگررام جرراندادن

انکارناپررذير و بخشرري از قررانون طبيعرري خلقررت و امررري

(جداشدن روح از بدن) چره برر سرر انسران مريآيرد ،آنهرا را

اجتنابناپذير است.

ميترساند؛ درواقم ،نداشتن آگاهي از جايگاه خرود در آن دنيرا

مقولۀ محروري پيامردي :ايرن گرروه ،مصراحبه شروندگاني

و ناشناخته و مبهمبودن مرگ و اينکه چه اتفاقاتي انتظار انسان

هستند كه بيشتر آخرت باورند .مرگ به معناي پايان زنردگي و

را ميكشد ،موجب هراس آنها از مرگ ميشرود؛ چرون مررگ

نيستي آدمي نيست؛ بلکه تولدي دوبراره و زنردگي جديرد در

پديدهاي است كه هيچكس آن را تجربه نکرده است .به همرين

سرايي ديگر است .اين دسته از افراد با توجه به گفتمان دينري

دليل براي آنها ناشناخته و دردناک مينمايد.

معتقدند مرگ تنها پلي است كه انسان را از جهراني بره جهران
ديگر منتقل ميكند .خداباوران براساس اعتقاد به سراي آخرت

مفهوممرکزیدالیلمرگهراسی


و قا لبودن به جاودانگي انسان كارنامۀ اعمال خود را محاسربه

هدف از مرحلۀ كدگذاري گزينشي ،يافتن هستۀ مركزي و پس

ميكنند و نوعي دلواپسي ديني دارند .آنها بهدليل اعمال انردک

از آن ايجرراد شرربکهاي از مقرروالت عمررده دربررارۀ داليررل

صالح و حسابرسي آخرت بيمناکاند .آنها نه از مررگ ،بلکره

مرگ هراسي است كه نوعي نظم نظري پذيرفتني برر آن حراكم

از پس از مرگ بابت پاسخگويي به اعمال خويش ميترسند.

باشد .با مطالعه دربارۀ داليل متعدد ميتوان دريافت كه مفهروم

مقولۀ محوري جدايي :برخي به دليل انفصرال و جردايي از

مركزي داليل مرگ هراسي در اين پرژوهش مفهروم «نيسرتي و

اين دنيا ناخرسندند .اين دسرته از افرراد نره بره دليرل تررس از

ناشناختنيبودن مرگ» است .همۀ داليل را ميتوان در زير ايرن

مجررازات اخررروي بلکرره بيشررتر بررهداليررل مرررگ زودرس،

مفهوم مركزي قرار داد .داليل پيامردي از قبيرل حسرابرسري

دا دارشدن عزيزان ،جدايي از خانواده و نرسيدن به آرزوهرا -

اعمال ،اندکبودن اعمال نيرک ،نداشرتن آمرادگي الزم ،وجرود
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گناهان ،اعتقاد به سراي آخرت و جاودانگي و عذاب اخرروي

نگرانرري آنهررا بيشررتر بررهدليررل حضورنداشررتن اسررت .داليررل

هسررتند .داليررل جرردايي و گسسررت از ايررن دنيررا ماننررد مرررگ

ابهام انگيزبودن شامل ندانستن علرت تررس از مررگ ،نداشرتن

زودهنگام ،دا دارشدن عزيزان و جدايي از خانوادهاند .دغدغرۀ

آگاهي از جايگاه خود در آن دنيا و ندانسرتن اتفاقرات پرس از

ايرن افررراد بيشررتر جنبررۀ وجررودي يررا اگزيستانسياليسررتي دارد.

مرگ است.

دینداری
شرایطعلّی :



داليل ابهامانگيز (مداخلهاي) :مرموزبودن،

نداشتن آگاهي از جايگاه خوددر آن دنيا،

ندانستن اتفاقات پس از مرگ

رگاندیشی
م 

شرايخ زمينهاي (داليل جدايي) :مرگ
زودهنگام ،دا دارشدن عزيزان ،تنهايي

حسابرسیاعمال،

دالیلپیامدی:

اندکبودناعمالنیک،


نداشتنآمادگیالزم،وجود

گناهان،

عذاباخروی


الگوینظریدالیلمرگهراسی

نمودار-1

ذكررر ايررن نکترره رررروري اسررت كرره بررا توجرره برره نرروع

معادباوري (فناناباور) دارند؛ به عبرارت ديگرر ،برخري از آنهرا

معرفت شناسي حاكم بر پرژوهشهراي كيفري و وجودنداشرتن

خوانش ديني از مرگ دارند و آن را زندگي دوباره ،رسيدن بره

قدرت تعميمپذيري ،توريح روابخ بين مقولههاي پژوهش بره

خردا ،آرامررشدهنررده ،انتقرال برره سررراي ديگرر و پايررانيررافتن

شکل علت و معلولي مانند پژوهشهراي اثبراتگررا يرا كمري

دغدغهها تلقي مي كنند .اين دسرته از افرراد روايرت قدسري از

نيست؛ بلکه الگوي مذكور تنها دريافتي نظري است و خصلت

مرگ دارند .بدين معنا كه مرگ پايان زندگي نيست و همهچيز

قطعي يا تعميمي ندارد.

از نو خل مي شود .آنها روايت جابهجايي و گرذرگاه از مررگ
دارند؛ يعنري پديرده و مفهروم انتزاعري مررگ را برا گرذرگاه،

نتیجه


عيني سازي و تجسم بخشي كررده انرد .درک و تصروير آنهرا از

يافتههاي پژوهش نشان ميدهند جامعۀ بررسيشرده بره چهرار

زمان ،حلقوي و بازگشتي است .به گمران آنهرا مررگ مشريتي

مقولرره تقسرريم مرريشررود .بيشررتر مصرراحبهشرروندگان روايررت

الهي است كه به عدالت الهي گره خورده است .آنها تصرويري
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مطلوب از مرگ دارند و آن را پايران رنر هرا و دغدغره هرا و

به چند نوع مقوله بندي كرد .برخي مصاحبه شوندگان در گونرۀ

رسيدن به آرامش مطلوب تلقي ميكنند .اين تصروير مثبرت از

سازگار با مرگ قرار ميگيرند و از مرگ ابايي ندارند .آنهرا بره

مرگ ناشي از روايت ديني است كه مصاحبه شوندگان از متون

دو دستۀ ديني و اخالقي تقسيم مري شروند .ايمران بره خردا و

دينرري الهررام گرفتررهانررد .برخرري ديگررر از آنهررا كرره خرروانش

زندگي اخالقي سبب شده است آنها بيش از ديگران برا مررگ

آخرت انديش دارند از مورم اخالقي به مرگ نگاه مي كننرد و

كنار بيايند .آنها انسران هرايي اخرالق محرور و ايمرانمحورنرد.

با پديدۀ مرگ كنار آمدهاند و نسربت بره آن دلواپسري ندارنرد.

هراس كمتر از مرگ بين دينداران تأييدكنندۀ ديدگاه پيتر برگر

گروه اندكي نيز در گروه فناانديش جاي ميگيرنرد .ايرن افرراد

است .به گمان او دين قلمرو نمادين دارد و فرد را قادر ميكند

نگاه نيست انگراري و سکوالريسرتي بره مررگ دارنرد .فهرم و

كه پس از مرگ نزديکرانش برا پريشبينري مررگ خرويش ،برا

تصوير آنها از زندگي و زمان ،خطي است كه برا مررگ پايران

وحشت كمتري به زيستن در جامعه ادامه دهد و در انجامدادن

ميپذيرد .درک آنها از زمان ،زمان شکسته ،تمامشده و آميختره

امور معمرولي روزمررۀ خرود دچرار مشرکل نشرود .همچنرين

با مرگ است .براي برخي نيز پديدۀ مررگ بري شرکل و مربهم

ورعيت حتميبودن مرگ سبب شرده اسرت بسرياري برا ايرن

است .اين گروه از مصاحبهشوندگان بهدليل نداشرتن تجربره از

پديرردۀ اجتنررابناپررذير سررازگاري داشررته باشررند .ايررن امررر

مرگ تصوير روشني از آن ندارند و از زاويۀ برزخي بره مررگ

تداعي كنندۀ ديدگاه لويناس )1987( 8است .به گمان او «مررگ

مي نگرند؛ چون نگاه آنها نه قدسي و نره سرکوالر اسرت .آنهرا

رويدادي است كه به آينده متعل است و از فهرم مرن خرارا

روايت ندانمگرا از مرگ دارند .اين امرر ترداعيكننردۀ ديردگاه

است و من در اين رويداد از سوژگي ،منفعل هستم» .به گمران

هايدگر ( )8939است .او در هستي و زمان بر ناشناختهبودن و

نوربرت الياس نيز اين دسته از افرراد از مررگ اسرطورهزدايري

وجه سلبي مرگ تأكيد دارد .به گمران هايردگر مررگ امکراني

كردهاند وآگاهي از اين امر كه كل جامعرۀ بشرري چيرزي جرز

براي فعليتيافتن و محق شدن به دازايرن (هسرتي) مريدهرد.

جماعت ميرندگان نيست ،موجب نداشتن هراس از مرگ شده

برخي مصاحبهشوندگان در گروه انطباقانديش قرار ميگيرنرد.

است .برخي دين داران از مرگ هراس دارند .آنها داليل هراس

آنها مرگ را امري طبيعي و قطعي قلمداد مريكننرد و آن را برا

خود را از مرگ حسابرسي اعمرال ،نداشرتن آمرادگي الزم و

اسرتعارههرا و گرزارههراي طبيعرري و دينري روايرت مريكننررد؛

وجود گناهان تلقي مي كنند؛ بنابراين ،به داليل پيامدي از مرگ

استعارههايي از قبيل شتري كه در خانۀ همه ميخوابد يا مررگ

هراس دارند .آنها از زاويۀ مصلحتانديشانه و به دليل اتفاقرات

ح است .به گمان آنها مرگ يرا مشريتي الهري اسرت كره بره

پس از مررگ ،از مرردن هرراس دارنرد .برخري نيرز در گرروه

عدالت الهي گره خورده است يا امري محتوم است كه گريزي

جداييمحور جاي ميگيرند و داليل هرراس خرود از مررگ را

از آن نيست .اين افراد با اين پديدۀ پيچيده كنار مي آينرد .ايرن

انفصال و جردايي از ايرن دنيرا از قبيرل دا دارشردن عزيرزان،

گروه از مصاحبه شوندگان هم در دستۀ ديرنداران و اخالقيران

جدايي از خانواده و نرسيدن به آرزوها محسوب مي كننرد .بره

جاي ميگيرند.

باور هايدگر ( )8939ترس اين دسته از افرراد دربرارۀ مررگ و

عنصر مشترک در همۀ گونههاي مرگانديشي اين است كه

ارطراب مردن ،در نگراني فرد از نيسرتي ريشره دارد و رنرگ

مرگ محتوم است و انسران بره منزلرۀ موجرودي نراتر ،بره آن

اگزيستانسياليستي دارد .عالوه بر ايرن ،اليراس تأكيرد مريكنرد

نزديک مي شود؛ يعني انسان ،ناتر متحرک در نظر گرفته شرده

رابطۀ بين دا ديده و متوفي تنها امري زيستي نيسرت؛ زيررا برا

و گذر زمان در قالب حركت مفهومسازي شده است.

مرگ فرد بخشي جدايي ناپذير از خويشتن و تخيرل برين فررد

دربارۀ داليل مرگهراسي نيز مصاحبهشوندگان را ميتروان
Levinas
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زندهمانده و فوت شده  -كه خصلت «من-مايي» داشته است -

توان ،ب.؛ جهاني ،ف .و حکمت پور ،د« .)8931( .مفهوم مرگ

از او جدا شده است .گروهي هم در گروه نداشتن شناخت يرا

از ديدگاه دانشگاهيان :يرک مطالعرۀ كيفري» ،مجلرۀ

ندانمگرا قررار دارنرد .مرموزبرودن مررگ ،نداشرتن آگراهي از

تحقيقات كيفي در علوم سرالمت ،س  ،1ش  ،7ص

جايگاه خود در آن دنيا و ندانستن اتفاقاتي كه ممکن است رخ

.915-915

دهد ،ازجمله دلمشغوليهاي اين گروه از افراد اسرت .هرراس

رستگارخالد ،الف .و محمدي ،م« .)8937( .تغييرات فرهنگري

اينگونه افراد از مررگ ترداعيكننردۀ ديردگاه لوينراس ()1969

و اُفت براروري در ايرران (برر پايرۀ تحليرل ثرانوي

است .به باور او ،مرگ مسرئلهمنرد و رازآميرز اسرت؛ زيررا مرا

دادههاي پيمايش ارزشها و نگررشهراي ايرانيران»،

تجربۀ دست اولي از آن نداريم تا آن را مبناي تفکر قرار دهيم.

جامعه شناسري كراربردي ،س  ،11ش  ،1ص -810

يافتههاي اين پژوهش با نتاي پژوهش سرراازاده و همکراران

.853

( )8937هررمپوشرراني دارد .برره گمرران آنهررا ،مرررگانديشرري

زماني مقدم ،م .و اكبري ،ي« .)8937( .مطالعۀ اجتماعي نگرش

دانشجويان با رويکرد الهوتي به جهان پس از مررگ ،موجرب

نسرربت برره مرررگ ديگررري و مناسررک ترردفين» ،در

شده است مرگ و زندگي را با توجه به جهران پرس از مررگ

مجموعه مقاالت همايش ملي مردمشناسري مررگ و

تفيسر كنند .در حالي كه دانشجويان با رويکرد ناسروتي  -كره

زنرردگي ،تهررران ،پژوهشررگاه ميررراگ فرهنگرري و

به جهان پس از مرگ اعتقادي ندارند  -مرگ را به طور عمرده

گردشگري ،ص 873-819

در ارتباط با زندگي كنونيشان تفسير ميكنند.

سررراازاده ،ح.؛ فراسررتخررواه ،م .و زمررانيمقرردم ،م.)8937( .
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