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تضاد مرگ با زندگی ،انکار مرگ و ضرورت تداوم زندگی ،انسانها را ناگزیر از پذیرش
مرگ ساخته است .این وضعیت سبب شده انسانها همواره در مرز پذیرش و انکار مرگ
حرکت کنند .بهعالوه آنچه مرگ را پذیرفتنی یا قابلانکار میســازد ،معانی ساختهشده
اجتماعی مرگ است که از طریق فرایندهای متعدد یادگیری به جامعه منتقل میشود.
نتایج تحلیل پدیدارشناختی تجربی واکنش به مرگ بین  8مشارکتکننده زن در مشهد
که با حداکثر نوسان از لحاظ دینداری برگزیدهشدهاند نشان داده اوالً واحدهای معنایی
واکنش به مرگ را میتوان در ذیل سه موضوع اصلی شامل «آمادگی برای مرگ»« ،دانستن
زمان مرگ» و «اراده مرگ» قرارداد که هر ســه بر معنای کلیتر مفهوم «پذیرش یا انکار
ی واکنش به مرگ دارند.
ی مذهبی تأثیر عمیقی بر تجربهها 
مرگ» داللت دارند .ثانی ًا فهمها 
افراد مذهبی میل به پذیرش و افراد غیرمذهبی میل به انکار مرگ دارند؛ فکر مداوم درباره
مرگ ،میل به دانستن بیشتر درباره مرگ و تمهید برای مرگ از جمله داللتهای پذیرش
مرگ بین مشارکتکنندگان مذهبی و جایگزینی فکر مرگ ،عدم تمایل به دانستن درباره
مرگ و تمهید ننمودن برای مرگ بین مشــارکتکنندگان غیرمذهبی داللت روشنی بر به
حاشیه راندن و انکار مرگ دارد.
واژگان كلیدی:
واکنش به مرگ ،پذیرش مرگ ،انکارمرگ.

پدیدارشناسیتجربی
واکنش به مرگ

مطالعه زنان شهر مشهد

ملیحه تابعی

کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
mt.tabei@gmail.com

علی یوسفی

دانشیار جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
yousofi@um.ac.ir

غالمرضا صدیقاورعی

استادیار جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
sedighouraee@um.ac.ir
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بیان مسئله

مرگ واقعیتی اجتنابناپذیر اســت و هر شخصی ممکن اســت نسبت به آن برداشت و

واکنشــی منحصربهفرد داشته باشــد .مرگ بهخاطر ماهیت پر ابهامش ،برای بسیاری از
انســانها بهصورت تهدیدآمیــز جلوه میکند( .هورتا و یــاپ 2006 ،1بهنقل از نادری و
شکوهی)85 :1389 ،

مرگ و زندگی دو روی یک ســکهاند و فهم واقعیت اجتماعی مرگ به اندازه مســائل

اساسی زندگی دارای اهمیت جامعهشناختی است بهویژه اینکه مرگ اساساً نگرش بدیهی

در زندگی روزمره را زیر ســؤال میبرد( .شــیلینگ1993 ،؛ بهنقل از ویلمووت:2000 ،2

 )652از آنجا که مرگ واقعیتهایی را که در زندگی روزمره مسلم فرض شده زیر سؤال

72

میبرد و تهدید میکند ،ادغام آن درون واقعیت اجتماعی اهمیت زیادی برای نظم نهادی

دارد( .برگر و الکمن )1387 ،بهتعبیرگیدنز ( ،)1991مرگ اهمیت جسمانی و متافیزیکی
ی مرتبط مثل از دست دادن
دارد و با ترس از درد اعم از درد روانی و جسمانی و تجربهها 

عزیزان ،اضطراب برای بازماندگان و تأمل در مورد رخدادهای پس از مرگ ،مرتبط است.
(ویلمــووت )652 :2000 ،اضطــراب مرگ بهعنوان یک ترس غیرعادی و بزرگ همراه با
احساســاتی از وحشت نســبت به مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرآیند مردن یا چیزهایی

که پس از مرگ رخ میدهند؛ تعریف میشود( .رایس 2009 ،بهنقل از نادری و شکوهی،

 )86 :1389گاهی مرگ امری اتفاقی و ناگهانی بهنظر میرسد و بسیاری گمان میکنند
مرگ و مردن از هیچ الگویی تبعیت نمیکند و در همه جوامع امری یکسان است .حقیقت
ی انسانی مقولهای فرهنگی و اجتماعی است
آن اســت که مرگ نیز مانند ســایر رفتارها 

و نهتنها میتوانیم مراحل مردن را برای هر فرد در نظر بگیریم ،بلکه شــیوههای مرگ و

مردن در اثر جامعهپذیری در فرد درونی گشته ،به وی آموخته میشود .به همین جهت
شــیوههای مردن در جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد .همچنین معنا و شــکلهای
معنادار آن در هر جامعه نیز در طول زمان تغیر مییابد( .کریمی)91 :1388 ،

مرگ در هر فرهنگ از الگوهایی برخوردار اســت که افراد از آن تبعیت میکنند .این

ی فرهنگی 3بر آن نهاده شده ،در سراسر دنیا تغییر پیدا کردهاند
الگوها که نام نمایشنامهها 

و بیش از هر چیز تحت تأثیر و اســتیالی جهانبینی مدرن پزشکیاند .این مسئله باعث
1. Huerta & Yip
2. Willmott
3. Cultural Script
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شــده تا اعتقاد بــه جهان دیگر تا حدود زیادی کاهش یابد و شــخصیت افراد به حیات
تن وابســته گردد .بزرگترین مشکل در کشورهای درحالتوسعه نظیر ایران نیز ،همین

دوگانگی در نظام اعتقادی اســت :اینکه به آموزههای علمی گردن نهیم یا به آموزههای

دینی نظیر معجزه پایبند باشیم( .کریمی)92 : :1388 ،

در متون اســامی تأکید زیادی بر یاد مرگ و عالم پس از مرگ (قیامت) وجود دارد

و از مرگ بهعنوان انتقال از ســرای فانی به سرای باقی یاد میشود که مؤمن نباید از آن
غافل باشــد و چنین پندارد که با مرگ ،هستی او پایان میپذیرد( .1شیخصدوق:1377 ،

 )290سبحانی ترس از مرگ را به دو نوع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم کرده و میگوید:

عامل طبیعی مرگ ،ریشــه در انس و الفت انسان با عزیزان خویش مانند همسر ،فرزند،

دوستان و ...دارد ،گسستن از این انس و الفت بهطور طبیعی در هر انسانی موجب نگرانی
و رنج خواهد بود .اما عوامل غیرطبیعی ترس از مرگ عمدتاً ریشه در ناآگاهی از حقیقت
مرگ ،دلبســتگی شــدید به دنیا و ترس از حسابرسی اعمال در جهان پس از مرگ دارد.

(سبحانی)1369 ،

توجیــه دینی و پذیرفتنی کردن مرگ ،ســبب میشــود فرد پــس از مرگ عزیزان

و پیشبینــی مرگ خودش با خفیفترین میزان وحشــت ممکن به زیســتن در جامعه

ادامه دهد و مانع از مختل شــدن جریان معمول زندگی گردد( .برگر و الکمن)1387 ،

درعینحال که فرهنگهای مذهبی تأکید بیشــتری بــر پذیرش مرگ دارند ،در جوامع
مدرن ،جهتگیری انکارانه در مورد مرگ 2بیش از پذیرش مرگ رواج دارد( .کرل1989 ،3

و برک و الکمن )1387 ،دلیل عمده آن این است که نسلهای امروزه برخالف نسلهای

گذشــته که بیشتر از نزدیک شــاهد مرگ اطرافیان و نزدیکان خویش بودهاند ،نسبت به
ی جســمانی مرگ آگاهی کمتری دارند ،زیرا مرگ افراد بیشتر در بیمارستانها
جنبهها 
و کنار کادر بیمارســتان و نه در خانه رخ میدهــد .باوجود اهمیت اجتماعی مرگ و اثر
تنظیمی آن بر زندگی ،فرایندهای اجتماعی انکار و حاشیهرانی مرگ ،خود یکی از دالیل

 .1در قرآن مجید از مرگ با عنوان «توفّی» یاد شــده و آمده اســت« :اهلل یتوفّی األنفُس حِین موتها و
الموت و یرسِــلُ األخری إلی أجلٍ مسمیً »؛ «خدا
َ
قضی علیهَا
ِــک التّی َ
الَّتی ل َم تَمُت فی منام ِها فیُمس ُ
روح مردم را هنگام مرگشــان به تمامی باز میســتاند و [نیز] روحی را که در [موقع] خوابش نمرده
اســت ،میگیرد .پس آن [نفسی] که مرگ را بر او واجب کرده ،نگه میدارد و آن دیگر [نفسها] را
تا هنگامی معین [بهسوی زندگی دنیا] باز پس میفرستد( ».سوره زمر ،آیه )42
2. Death-Denial Orientation
3. Kearl
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کماعتنائی جامعهشناســان بر پدیده مرگ شــده و یا تنها بر مطالعات مناسک مرگ و یا

برخی از اشکال مردن همچون خودکشی متمرکز شده است .این در حالی است که فهم
فرایندهایی که مرگ را پذیرفتنی یا قابلانکار میسازد ،یک هدف مهم برای جامعهشناسی

پدیداری مرگ محسوب میشود .هدف نوشتار حاضر نیز این است که با چنین رویکردی،
فرایندهای پذیرش و یا انکار مرگ بین زنان مشهد را فهم نماید.
پذیرش مرگ

1

مرگ امری اجتنابناپذیر و حتمی است و ترس از مرگ هم امری طبیعی است اما هراس
از مرگ بیش از آنکه ناشــی از پایان یافتن زندگی فرد باشــد ،ناشی از این امر است که
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زندگی را در هنگام حیات فرد برایش بیمعنی و بیهوده میسازد .دانستن اینکه چرا زندگی

ال انســان را ارضاء نمیکند ،بلکه این بیقراری درونی را که
میکنیم و میمیریم ،تنها عق ً
از تشخیص وحشــتناک بیهدفی و بیهودگی زندگی انسان سرچشمه میگیرد ،تسکین

میدهد( .همیلتون )381 :1377 ،پذیرش مرگ بهعنوان چارچوب کل معانی و ارزشهای

درونی ،افراد را قادر میسازد تا درباره مرگ و مردن تصمیمات بهخصوصی بگیرد( .کانلی،2
 )50 :2003پزشک و روانشناس آمریکایی الیزابت کوبلر راس )1969( 3در کتاب «مرگ
و مردن» با تحلیل شــرایط جامعهشــناختی فرد رو به موت ،به نیازهای شخص در حال
مرگ و خانوادهاش تمرکز کرده و اشــاره میکند که افزایش آگاهی ،به فهم کشمکشها

و حمایتها از فرد رو به موت کمک میکند( .هارت 4و دیگران )69 :1998 ،کوبلر راس
در مصاحبه با بیماران روبهمرگ ،یک توالی منظم و مشترکی از پاسخهای هیجانی را در

بین آنها مشــاهده کرد و معتقد شــد که این تجربیات هیجانی جهانی است و شامل پنج
مرحله است که فرد در حال مرگ ،به ترتیب از آن مراحل میگذرد که شامل انکار و انزوا،

خشم ،معامله و چانه زدن ،افسردگی ،پذیرش است (سلمانپور و ایمانیفر:)93 :1389 ،
انکار :انکار ،نپذیرفتن حقیقت در مورد موضوع است .در این مرحله که فرد از بیماری

خودآگاهی مییابد ،ســپر انکار را جلوی صورت میگیرد .این سپر مانع تأثیر شدید ورود

واقعیت به سطح آگاهی میشود.

1. Death Acceptance
2. Connelly
3. Elisabeth Kubler-Ross
4. Hart
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خشم :بیمار در مقابل این واقعیت که دیگران سالماند ،ولی او باید بمیرد عکسالعمل

نشــان میدهد و نسبت به اطرافیان خود که ســالماند احساس خشم دارد .گاه بیمار در
ال نامربوط نســبت میدهد و دیگران را در
این مرحله علت بیماری خود را به دالیلی کام ً
آن دالیل سهیم میکند.

چانهزنی :چانه زدن ،توافق میان ذهن هوشــیار و روح اســت که بهموجب آن برای

زندگی در یک مدت طوالنیتر چانه زده میشــود .بیمار متوجه میشود که قدرت طرف

مقابل (خدا ،تقدیر و ) ...بیشتر است و مبارزه فایدهای ندارد .در این مرحله فرد ،بیماری
و مرگ را میپذیرد ،ولی بر سر زمان چانه میزند.

افســردگی :بیمار در این مرحله ممکن است به دالیل پزشکی تناسباندام خود را از

دســت بدهد .همچنین ممکن اســت از کار بیکار شده و حتی همسرش او را ترک گفته
باشد .بیمار برای وقتهایی که تلفکرده ،کارهایی که انجام داده یا نداده سوگواری میکند.

(کوبلر راس1379 ،؛ بهنقل از کریمی)93 :1388 ،

پذیرش :چنانچه بیمار مراحل پیشین را بهخوبی گذرانده باشد و دیگران او را در این

راه یاری کرده باشــند ،در این مرحله نه افسرده خواهد بود و نه خشمی از تقدیر خواهد

داشــت .پذیرفتن بهمعنای تصدیق کردن شرایط موجود اســت ،شرایطی که قابلتغییر

نیست( .سیوارد1381 ،؛ بهنقل از کریمی)93 :1388 ،

کانلی (« ،)2003آمادگی برای مردن»« ،دانستن زمان مرگ» و «اراده و خواست مرگ»

را ســه عنصر اساسی برای پذیرش مرگ میداند .بهعقیده وی ،درگذشته ،مرگ هر روز

یادآوری میشد و آگاهی را تحریک میکرد که افراد برای مردن آماده باشند ،اما امروزه
در جوامع مدرن ،حس آمادگی برای مرگ باید اشــاعه یابد ،زیرا نهادها و تجربیات انکار

مرگ در قرن  20رشــد یافته است .بهعقیده کانلی ،پذیرش مرگ وقتی حاصل میشود

که زمان مردن مشــخص شــود ،بهطوریکه فعالیتهای افراد بهوسیله مرگ محدود و
کنتــرل گردد .بهنظر وی اگرچه فنّاوریهای نوین پزشــکی باعث طوالنی شــدن عمر
فیزیکی میشــوند ،اما همزمان با آن کیفیت زندگی را تنزل میدهند .این نوع طوالنی

کردن زندگی میتواند علت از دست دادن بزرگیِ انسان و دردها و رنجهای غیرضروری

شــود که امروزه به آن «حقوق مرگ» و «مرگ با عزت» میگویند( .کانلی)53 :2003 ،
او در بحث از اراده و خواســت مرگ به این نکته اشاره میکند که منظور از اراده مرگ،
تمرکز بر نتایج حاصل از تجارب مثبت مردن اســت که در مراحل پایانی زندگی صورت
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میگیرد .باور به قدرت خداوند در طول زندگی ممکن اســت تســکیندهنده باشد ،اما
توضیح اینکه این حوادث آزمون الهی اســت و «خواســت او »1است ،مثالی روشن از این

نوع پذیرش مرگ است (کانلی)56 :2003 ،

پذیرش مرگ احساســاتی را ایجاد میکند ،این احساسات تحت تأثیر معنای مرگ

اســت .چیزی که مرگ را بهعنوان یک دیدگاه معنوی ،مثبت یا منفی میســازد ،معانی
ساختهشــده اجتماعی مرگ 2است .یکی از شرایطی که بر پذیرش و آمادگی مرگ مؤثر

اســت مربوط به دوران کودکی اســت که معانی و مقاصد زندگی از طریق فرایندهای

عدیده جامعهپذیری توســط والدین به کودکان منتقل میشود( .کانلی2003 ،؛ ملوین

و لوکمان 2000 ،3و هارت و دیگران )1998 ،مرگ نیز مانند ســایر عناصر دیگر ،امری
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آموختنی و فرهنگی اســت و معنای آن توســعهیافته و توسط دیگران در فرایند کنش

متقابل منتقل میگردد؛ بنابراین ،معنای مرگ در زمانی معین بهطور تغییرناپذیر و یکبار
برای همیشــه ،ایجاد نمیشود (ورنون1970 ،؛ بهنقل از کریمی )93 :1388 ،والدین و

بزرگترها با واضح صحبت کردن درباره معنای مرگ ،ســوگواری و آینده ،احســاس و
نگرش کودکان را به مرگ شــکل میدهند( .کانلی2003 ،؛ ملوین و لوکمان 2000 ،و

هارت و دیگران)1998 ،

همچنین وجود مرگ دیگــری در چگونگی یادگیری پذیرش مرگ ،اجتنابناپذیر و

اساســی است .افراد میتوانند مرگ را نادیده بگیرند ،اما نمیتوانند آن را انتخاب نکنند.

(کانلی )49 :2003 ،دانونت و فوس 4معتقدند هر جامعهایباید هم مرگ را بپذیرد و هم

آن را انــکار کند .جوامع باید مرگ را اگر با زندگی روزمره در تضاد اســت ،انکار کنند و

همزمان باید آن را بپذیرند تا اعضاء جامعه ارتباط خود را با واقعیت حفظ کنند( .والتر،5

)305 :1991

عقاید مذهبی افراد را آماده میکنند در هر زمان آماده پذیرفتن واقعیت مرگ باشند .در

متون اسالمی دلیل وحشت از مرگ در این نکته ظریف نهفته شده که انسان بهحکم فطرت
خود ،حب به بقا و میل به جاودانگی دارد و از فنا ،زوال و نیســتی متنفر است( .کاشفی،

 )1386بهعقیــده برگر اهمیت اجتماعی مذهب در اوضاع بحرانی ،به مشروعیتبخشــیِ

1. Will be Done
2. Meaning Systems Constructed
3. Melvin & Lukman
4. Danont & Foss
5. Walter

پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ

موقعیتهای حاشــیهای از طریق برقراری ارتباط آنها با امور مقدس میپردازد و بهعنوان

فراوردهای اجتماعی تالش میکند تا پدیدهای نظیر مرگ را در پیوند با واقعیت فراوردههای
اجتماعی دیگر حفظ نماید؛ اما در جامعه مدرن که مذهب تا حدود زیادی نقش خود را
از دست داده ،مرگ در سطح فردی و نیز در سطح اجتماعی واپس رانده و سرکوب شده
است( .الیاس)34 :1384 ،

دین اســام یاد مرگ را عبرتآموز دانسته و در روایات متعددی بر زیارت اهل قبور

تأکید نموده است .1مهمترین اثر دنیوی زیارت اهل قبور برای انسان ،تذکر مرگ و یادآوری

این رخداد مهم است( .کاشفی )1386 ،امام علی(ع) یاد مرگ را سبب «بازداشتن از هزل و

بیهودگی« ،»2ممانعت از کارهای ناروا »3و «مداومت بر انجام کار نیک »4میدانند.
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انکار مرگ

5

باوجود اینکه انســان مدرن تمایل به زدودن ابهامات از بیشــتر پدیدهها دارد ولی مرگ،
پدیدهایاســت که بشر امروز همانند نسلهای گذشته تمایل چندانی برای ابهامزدایی و

نزدیک شدن به آن نشان نمیدهد .دنیای مدرن با تمام دستاوردهایش همچنان در مقابل
معمای مرگ سکوت اختیار کرده و انسان مدرن در مقابل این پدیده ،حیرتزده نظارهگر

اســت .شاید بهترین راهحل این معما پاک کردن صورتمسئله است و این به معنای آن

اســت که انســان وجود چنین پدیدهایرا نادیده انگارد .هرچند درنهایت اندیشیدن به
مرگ امری گریزناپذیر اســت ،ولی بشــر امروز به شیوههای مختلف تالش میکند از د ِر
سازگاری با آن وارد شود.

امروزه در جوامع غربی نهتنها مرگ را امری خواســتنی نمیدانند ،بلکه مرگ اساساً

عنصری بیرون راندهشــده از زندگی و امری تحریم شده است .آریس معتقد است که در
اعصار پیشین مردم با طمأنینه و آرامش میمردند و تنها در دوران حاضر است که وضع

 .1چنانچه در حدیثی از پیامبراسالم(ص) آمده« :کسیکه در مزار مسلمانان یکی از آیات قرآن را برای
کسی را که برای اهل قبور ،طلب رحمت
اموات بخواند ،خداوند ثواب هفتاد پیامبر به او میدهد؛ و 
و مغفرت نماید ،خداوند او را از آتش جهنم نجات میدهد و او را خندان وارد بهشت میگرداند».
(مجلسی)256 :1374 ،
 .2نهجالبالغه ،خطبه  ،84صفحه .66
 .3نهجالبالغه ،خطبه  ،99صفحه .92
 .4نهجالبالغه ،خطبه  ،114صفحه .154
5. Denying Death
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به این قرار اســت .مرگ تا بدان پایه ما را میترســاند که حتی جرأت نمیکنیم نامش را
بر زبان آوریم .از اینرو ،آریس آن مرگ آشنا را مرگ «رام شده» و مرگ در جامعه مدرن
را «مرگ فراموششــده» مینامد( .الیاس1384 ،؛ بهنقل از کریمی )94 :1388 ،بهعنوان
مثال ،زمان و مکان مردن و دالیلی که درگذشته منجر به مرگ میشدند در جوامع جدید

تغییر کردهاند .افزون بر این ،در جوامع جدید تالش میشود تا آنجا که ممکن است از یاد
مرگ و مواجهه با آن جلوگیری شود .این مسئله باعث مسخ شدن تجربه مرگ و زندگی

شده است؛ چرا که مرگ واقعیتی انکارناپذیر است( .کریمی )91 :1388 ،کوبلر راس نیز

شــرکت ندادن کودکان در مراســم سوگواری و تدفین را خصلتی تابویی از جامعه مدرن

میداند( .کوبلر راس )17 :1379 ،الیاس معتقد اســت بابشدن الگوها و کلیشههایی که
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پس از مرگ یکی از نزدیکان کودک به او میگوییم ،از قبیل اینکه «بابابزرگت اآلن توی
بهشت است» یا «خواهر کوچولویت حاال شده یه فرشته» نشاندهنده این امر است که تا

چه میزان ما گرایش داریم تنهایی بیچون و چرای بشــری را ،خاصه از چشــم کودکان،

پنهان داریم( .الیاس )64 :1384 ،بودریار معتقد اســت طی یک جریان بازگشتناپذیر،
انسان در طول تاریخ ،مردگان را بهمرور زمان از خانه به میان شهر و ازآنجا به بیرون شهر،

یعنی بیرون از چرخه حیات زندگان پرتاب کرده اســت .راس نیز معتقد است که امروزه
مجلس ترحیم برای بســیاری از مردم ،آیین بیمعنا و پردردسری شده است .همه مردم

به فکر جوانی جاوید هســتند و پیرها را در خانه سالمندان و بیماران را در بیمارستانها
میاندازند تا از جلوی چشــم دور باشند .در رسانهها مرگ را بسیار غمانگیز ،وحشتناک،

غیرعادالنه ،ناخواســته و بهندرت آرامشبخش توصیف میکنند .افراد تالش میکنند تا

عوامل محیطی را کنترل کنند و به هر نحو ممکن از مرگ بگریزند .مردم بهشدت مایلاند
از تجربه مرگ به دور باشــند و کســی را پیدا کنند که این کارها را برایشان انجام دهد.

بنابراین ،نقش جدیدی تحت عنوان «مدیریت مراسم ترحیم» بهوجود میآید و مداخله و

مشارکت داغدیده ،به حداقل خود میرسد( .کریمی)94 :1388 ،

از نظر گیدنز افراد بشر با خطری همیشه حاضر روبهرو هستند که مدام تشویشهایی

در واقعیــت زندگی روزانه ایجاد میکند .نظام اجتماعی به این اضطراب و بهطورکلی ،به
ی اجتماعی انسان را به چالش بکشند ،اجازه
پرســشهایی که ممکن است پیشفرضها 

نمیدهد که وارد زندگی روزمره شوند .این کار با «در پرانتز گذاشتن» اضطرابها و عوامل

تولیدکننده آنها انجام میپذیرد (برگر و الکمن )37 :1378 ،در اینراستا مرگ حتی اگر

پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ

موضوعی نهیشــده در نظر گرفته نشود ،با سختی و دشواری میتوان به آن نزدیک شد.

(گیدنز1991 ،؛ بهنقل از ویلمووت )650 :2000 ،اصطالح «در پرانتز گذاشــتن» در اینجا
ی بههم پیوسته سرپوشگذاری دارد که بهموجب آنها امور عادی روزمره
داللت بر فرایندها 

ی زیر جدا میشــوند؛ دیوانگی ،تبهکاری ،بیماری و مرگ ،مســائل جنسی و
از پدیدهها 

طبیعت( .گیدنز )221 :1378 ،مرگ در جهانبینی مدرن به تابو تبدیل شده و تجربه آن
ی عمومی مصادره میشود( .کریمی)91-92 :1388 ،
در ذهن فرد و فضاها 

با اینحال ،فرایند در پرانتز گذاشــتن یا تعلیق ،همواره موفقیتآمیز نیســت .مرگ،

همواره چالش نیرومند برای فرایند در پرانتز گذاشــتن یا تعلیق ،محســوب میشود .فرد

زمانی که با مرگ خود یا دیگران مواجه میشود ،در معرض اضطراب قرار میگیرد .نکته
این اســت که در مدرنیته متأخر ،در هنگام بروز مرگ و «لحظات سرنوشتســاز» یعنی

دقیقاً در مســائلی که جامعه آنها را از آگاهی عمومی دور نگه داشــته ،حصارهای انکار و

الپوشانی فرو میریزند( .کریمی)96 :1388 ،

برگر از مرگ بهعنوان مهمترین «موقعیت حاشــیهای» نام برده است ،چرا که از توان

فوقالعادهای برای تضعیف احساس معناداری و واقعیت زندگی اجتماعی برخوردار است.
مرگ به سؤالهایی دامن میزند که اساسیترین پیشفرضهای ساخت زندگی اجتماعی

را به چالش میکشاند .مرگ میتواند پرسشهایی پیش بکشد که تصویری را که بهطور

اجتماعی از واقعیت ساخته شده ،مخدوش نماید .سپر اجتماعی در مقابل آنومی (وحشت
از بیمعنایی) میتواند فرو بریزد .گیدنز از این فروریزی تحت عنوان ناکامی یا شکســت

امنیت هستیشناختی نام میبرد .نیروی آنومیک مرگ به درونیترین ابعاد وجودی هویت
شخصی فرد رسوخ میکند( .کریمی)95 :1388 ،

جود ( )1989میگوید مرگ به این خاطر انکار میشود که تجربهایدردناک و عاطفی

اســت( .ملوین و لوکمان )523 :2000 ،همانطور که فرایندهای سکوالریســم ،عقاید و
عرفهای پیش از مدرنیته را از اعتبار ساقط میکنند ،انسان مجبور میشود با احساسات

هوشیارانه و عاقالنه با شرایط واقعی زندگی خود مواجه شود( .مارکس و انگلس1967 ،؛
بهنقل از ویلمووت )651 :2000 ،در این مفهوم هیچ اطمینان خاطری درباره شکل زندگی

بعد از مرگ وجود ندارد .مرگ بهعنوان مرحله پایانی معرفی میشــود تا درک دورنمای
مرگ ،زندگی ما را متزلزل سازد( .ویلمووت)652 :2000 ،

ی مدرن ،تفکر انکار مرگ رشد کرد مبنی بر
با پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژیها 
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اینکه میتوان بر «شیطان» مرگ غلبه کرد( .کانلی )48 :2003 ،پدیده پزشکیشدن مرگ
میتواند بهعنوان عکسالعملی برای تکذیب یا پذیرش مرگ باشد و بهسادگی نشان میدهد

کدام جوامع ،پذیرای مرگ و کدام جوامع آن را انکار میکنند .البته شیوهایکه ما با مرگ
مواجه هستیم ـ واکنش جوامع و افراد ـ متأثر از محیط اجتماعی شکل میگیرد و تکذیب
و قبــول آن نیز در همین چارچوب تقویت میگــردد( .زیمرمن و رودین)124 :2004 ،

گیدنز اشــاره میکند که ظهور و توسعه بیمارستان بهمعنای امروزین ،به حرفهای شدن
ی پزشکی و درمانی ارتباط دارد .بیمارستانها نیز مانند زندانها و تیمارستانها،
فعالیتها 

محلی هستند که افراد نامناسب یا فاقد صالحیت برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

را در آنجــا محصــور کرده ،تحت نظر نگاه میدارند .از این نظر بیمارســتان نیز برخی از
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ی اساسی زندگی ،همچون بیماری و مرگ را از دید عموم پنهان میکند .این در
تجربهها 

حالی اســت که در جوامع ما قبل مدرن ،بیماریهای مزمن بخشی از زندگی مردم بود و
تماس با مرگ یکی از تجربههای عادی آنها قلمداد میشد.

البتــه موضوع تنها به این خالصه نمیشــود که مــرگ را بهطور معمول دور از انظار

همگان قرار میدهند .امروزه مرگ بهصورت یک امر فنی درآمده و تعیین کیفیت آن در

اختیار حرفه پزشــکی است .اینکه اعالم مرگ منوط به تصمیمگیری پزشکانی است که
معین میکنند ،شــخص را در چه زمانی و در چه وضع و حالی میتوان براســاس از کار

افتادن انواع گوناگون اعمال و وظایف جسمانی ،مرده تلقی کرد( .گیدنز)228 :1378 ،
چند مالحظه نظری در پذیرش و انکار مرگ

درحالیکه تجربه کردن یک گام اساسی برای فهم واقعیت است ،بزرگترین مشکل کسی

که میخواهد درباره مرگ بیندیشد این است که نباید آن را تجربه کند .بهتعبیر وندرزندن

( ،)203 :1387انسان چگونه میتواند درباره چیزی فکر کند که تمام تالش او دور ماندن

از آن است .در چنین وضعیتی ،چند مالحظه نظری برای فهم واکنش به مرگ (پذیرش
و انکار مرگ) ،ضروری است:

 .1پذیرش و انکار مرگ ،برســاخته اجتماعی اســت و توســط شرایط اجتماعی رقم

میخورد( .کانلی2003 ،؛ والتر 1991 ،و هارت و دیگران )1998 ،پذیرش مرگ میتواند
حداقلی یا حداکثری باشــد؛ پذیرش حداقلی مرگ ،تنها اقرار به حتمیت و گریزناپذیری
مرگ است .اما پذیرش حداکثری ،حالتی است که فرد بدون هراس درباره مرگ اندیشه
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میکند ،مقدمات و تمهیداتی را برای مواجهه با آن تدارک میبیند و درصدد آگاهی یافتن

از آن اســت .در چنین حالتی بهتعبیر کانلی ( ،)2003فرد بهدنبال کســب آمادگی برای
مــردن و مــرگ با عزت ،آگاهی یافتن از زمان مــرگ و تمرکز بر نتایج حاصل از تجارب
مثبت مردن است.

 .2نهادهــا و عقاید مذهبــی اثر قابلتوجهی در واکنش به مرگ دارند؛ عقاید مذهبی

نهتنها باعث تســهیل پذیرش مرگاند ،بلکه همچنین با تجربه احســاس ســبکی پیوند

دارند و این احســاس نیز بهنوبه خود باعث تقویت روحیه در مقابل هراس مرگ میشود.
(قانعیراد و کریمی )1385 ،نهادهای مذهبی طبق ســنت نهتنها به توضیح دالیل مرگ

میپردازند ،بلکه انتظارات و آداب و مناســک ســفر آخرت را نیز شرح میدهند .دین با
طرح اعتقادات متعالی همچون قیامت ،بهشت و جهنم ،برزخ و تناسخ ،مرگ را پذیرفتنی

میســازد( .1کرل )10 :1989 ،بهعالوه بخش مهمی از تفکر مرگ در ابتدای زندگی ،در

خانواده شکل میگیرد .ســبک مواجهه والدین با مرگ نزدیکان ،بهعالوه وضوح صحبت

آنان درباره معنای مرگ ،ســوگواری و آینده ،احساس و نگرش کودکان را بر مرگ شکل

میدهــد( .کانلی2003 ،؛ ملوین و لوکمان 2000 ،و هارت و دیگران )1998 ،بهطورکلی
ی اجتماعی با راهکارهایی همچون دلیلآوری برای زندگی ،توضیح فناپذیری مرگ
نهادها 

و فرصتهایی برای مقابله با مرگ غیرعادی ،از مردم در مقابل ترس و رعب مرگ محافظت

میکنند و همزمان ،خطرات مرگ را برای هر نوع فرهنگی خواه با دالیل واقعی مرگ و یا

خواه با ایجاد سازوکار کنترل اجتماعی شکل میدهند( .کرل)11 :1989 ،

 .3نهادمند شــدن مراقبت از افراد در حال مرگ در مؤسسههای اجتماعی و در انزوا،

مرگ را ترســناکتر کرده اســت( .هارت و دیگران )69 :1998 ،در عینحال که پزشکی

شــدن مرگ نیز تا حد زیادی به انکار مرگ کمک کرده اســت .2امروزه تصور از مرگ در

مرز میان دیدگاه مذهبی (پذیرش مرگ) و دیدگاه پزشــکی و مردن بیمارســتانی (انکار
مرگ) در نوسان است( .کانلی2003 ،؛ ویلمووت2000 ،؛ والتر1991 ،؛ ملوین و لوکمان،

2000؛ کرل 1989 ،و زیمرمن و رودین)2004 ،

 .1بهطور کلی مذهب در ایجاد معنا در شرایط دشوار زندگی که افراد را دچار بیهویتی و بیمعنایی
میســازد ،نقش اساسی دارد( .شجاعیزند1380،؛ همیلتون1377 ،؛ کرل1989 ،؛ ایموند و پیودسی،
 2008و بیوور و فاران)2005 ،
 .2با پیشــرفت علم پزشــکی تعریف از مرگ نیز تغییر یافته و مفهوم جدیدی بهعنوان «مرگ ذهنی»
بهوجودآمده که لزوم ًا بهمعنای پایان حیات یا پایان بودن نیست( .الوسون و گاروود)59 :2001 ،

81

راهبرد فرهنگ /شماره چهلم /زمستان 1396

روش تحقیق

پدیدارشناســی اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است .پدیدارشناسی به جهان،

آنچنان که بهوســیله یک فرد زیســته میشود توجه دارد ،نه جهان یا واقعیتی که چیزی
جدای از انسان باشد .پدیدارشناسی میکوشد معانی را آنچنان که بهوسیله یک فرد زیسته

میشوند ،آشکار نماید (شریفی و دیگران )23 :1393 ،فلسفه پدیدارشناسی از تجربه کردن

بهعنوان یک اصل اولیه حمایت میکند .تنها راه تجربه توصیف فردی آن است و برای توصیف

ی پدیدارشناسی تجربی استفاده شده است( .بیر:1996 ،1
تحلیل شــیوهها 

این تجربهها از

 )48به همین لحاظ محقق کیفی در پی جمعآوری اطالعات از اشخاصی است که پدیدهای

را تجربه نمودهاند تا بتواند براساس آن اطالعات ،به توصیفی مرکب از ماهیت آن تجربه از
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نظر آن افراد برسند .در این توصیف ،شیوه تجربه و آنچه که این افراد تجربه میکنند ،ارائه

میشــود( .موستاکاس1994 ،؛ بهنقل از ایمان )277 :1388 ،از آنجا که تجربه مردن برای
افراد امکانپذیر نیســت ،تجربه مرگ نزدیکان و اطرافیان برای رسیدن به این پیشفرض

درنظر گرفتهشــد تا افراد با داشــتن این پیشفرض و همچنین تجربه تفکر درباره مرگ ـ

چه بهصورت گذرا و چه بهصورت عمیق ـ به بیان واکنششان نسبت به این پدیده بپردازند.

پدیدارشناسی معاصر بر معانی ،آن هم معانیای که به تجربیات الصاق میشود ،تمرکز

دارد .کروتی در اینباره معتقد است که پدیدارشناسی معاصر بهشدت بر جمعآوری معانی
ذهنی مردم فعالیت میکند ،چون براســاس این معانی هر چیزی قابل فهم میشود .اگر

چه در دیدگاه کالســیک ،پدیدارشناســی بهدنبال بررسی ماهیت تجربه و چگونگی ابراز
آن بهعنوان یک پدیده بوده است ،ولی در دیدگاه معاصر آنچه مهم است ،معانی است که

بهوسیله انسان به آن تجربه الصاق میشود .این بدان معناست که انسان از آن تجربه چه
چیزی میسازد .آنچه که در این راستا ساخته میشود یک پدیدار یا بهزعم جامعهشناسی،
یک واقعیت اجتماعی است( .ایمان)278 :1388 ،

واکنش به مرگ (پذیرش یا انکار) در این نوشتار به روش پدیدارشناسی تجربی مورد

واکاوی قرارگرفته اســت .پدیدارشناسی تجربی اساساً بهدنبال فهم این واقعیت است که

افراد چگونه دنیای فردی و اجتماعی خود را میسازند( .اسمیت و اسبورن)53 :2007 ،2

بر همین مبنا تکیه این روش بر «تجارب زیسته» افراد است که در این نوشتار در واکنش
1. Beere
2. Smith & Osborn

پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ

به مرگ جستجو میگردد.

ی پیشنهادی
پدیدارشناســی تجربی واکنش به مرگ در این نوشتار با الهام از الگوها 

دونیش )2002( 1و گروکر (1979؛ بهنقل از پاتون )2002 ،در دو مرحله کلی که هریک
مشتمل برچندین گام است مطابق شرح ذیل به انجام رسیده است.2

مرحله اول :آمادهسازی متن

ی واکنش
ی مصاحبه با مشارکتکنندگان در زمینه الگوها 
 .1تعیین سؤاالت و محورها 
به مرگ

 .2یافتن مشارکتکنندگان مطلع براساس منطق نمونهگیری هدفمند با حداکثر نوسان
(فلیک )1387 ،از لحاظ دینداری ،طبقه و ســن که در نهایت براساس قاعده اشباع
اطالعات (پاتون )2002 ،به انتخاب  8مشارکتکننده زن در مشهد انجامیده است.3

 .3انتخاب شــیوه مصاحبه بهعنوان مناسبترین گزینه جمعآوری دادههای پدیداری
(آسپرس )2004 ،4و انجام مصاحبه سه مرحلهای با مشارکتکنندگان.

 .4پیادهکردن دقیق مصاحبهها از نوار به متن.
مرحله دوم :توصیف متن

ی معنایی از متن مصاحبهها
 .1استخراج واحدها 

ی معنایی مشترک در ذیل موضوعات اصلی
 .2قرار دادن واحدها 
 .3تهیه پروفایل توصیفی واکنش به مرگ و حذف تکرارها

 .4توصیف وجوه تعمیمی تجارب واکنش به مرگ :شناسایی وجه مشترک تجارب
 .5توصیفات وجوه تفریدی تجارب واکنش به مرگ :شناسایی تفاوت تجارب

 .6ترکیب توصیفات تفریدی و تعمیمی تجارب واکنش به مرگ

 .7آزمون دقت دادهها که عمدتاً بر قضاوت داوران بر نحوه استخراج واحدهای معنایی
و موضوعات اصلی متمرکز بوده است.

1. Devenish

 .2برای اطالع بیشــتر از چگونگی استفاده از پدیدارشناسی تجربی برای فهم تجربههای دینی رک:
(یوسفی و تابعی)1391 ،
 .3در اغلب تحقیقات پدیدارشناختی مشابه نیز تعداد نمونهها اندک بوده است .بهعنوان مثال بالنتی
( ،)2008پدیدارشناســی تجارب نزدیک به مرگ را در بین  10کشــور ،برمبنای یک تجربه از هر
کشور به انجام رسانده است .یا آنبری و دیگران ( ،)2010پدیدارشناسی تجربی مدیریت بدن را با
 5مشــارکتکننده بهانجام رسانده است .همچنین ویگت برنارد و استیل ( )2007با  6مورد ؛ تئوبالد
( )1997با  3مورد و رهیم و هاالند ( )2006با  12مورد تحقیقات مشابهی را بهانجام رساندهاند
4. Aspers
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توصیف تجارب واکنش به مرگ

ی معنایی و موضوعات اصلی تجارب واکنش به مرگ در میان  8مشارکتکننده
ابتدا واحدها 
زن که از متون مصاحبه آنها استخراج گردیده معرفی و سپس وجوه تعمیمی و تفریدی
این تجارب معرفی میگردد.

ی واکنش به مرگ
ی معنایی و مقولهها 
واحدها 

ابتدا تمامی مصاحبهها با نگرشــی تفکری خوانده شــد تــا مقدماتی را برای تحلیلهای

عمیقتر گامهای بعدی فراهم کند .پس از ویرایش متنهای مصاحبه (تجارب واکنش به
ی معنایی و دومین گام،
مرگ) ،نخســتین گام در فرایند تحلیل متن ،اســتخراج واحدها 
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شناسایی واحدهای معنایی مشترک و تشخیص مقولههای اصلی (تم مرکزی) است .نتایج

ال به نتایج عمده آن اشاره میگردد:
این واکاوی در شکل  1درج گردیده که ذی ً

ی واکنش به مرگ 11 ،واحد معنایی نهفته است که از مهمترین آنها تعریف
در تجربهها 

مرگ ،تفکر درباره مرگ ،تمهیدات مرگ و تصور از دنیای بعد از مرگ است.

ی معنایی واکنش به مرگ را میتوان در ذیل سه مقوله اصلی شامل آمادگی
واحدها 

برای مرگ ،دانســتن زمان مرگ و اراده مرگ قرار داد .ســه موضــوع مذکور بر معنای

کلیتر مفهوم کلی «پذیرش یا انکار مرگ» داللت دارند .در واقع واکنش به مرگ بر روی

پیوســتاری از پذیرش و انکار مرگ قرار میگیرد که در یکسمت آن پذیرش کامل و در
سمت دیگر آن انکار کامل مرگ است ،بهگونهای که هر چه افراد از پذیرش مرگ سرباز

زنند ،به انکار مرگ نزدیک میشوند و بالعکس.

ی اصلی تجارب واکنش به مرگ
ی معنایی و مقولهها 
شکل  :1واحدها 
ی معنایی
واحدها 

مقولههای اصلی

میــزان تفکر درباره مرگ ،زمان تفکر به مرگ ،تداوم فکر به مرگ،
تمهیدات برای مرگ

آمادگی برای مردن

عالقه به دانســتن زمان مرگ ،نوع زندگــی بعد از فهمیدن زمان
مرگ ،انتخاب چگونگی مرگ خویش

دانستن زمان مرگ

رضایــت از وجود مرگ ،تصور از دنیــای بعد مرگ ،تعریف مرگ،
احساس نسبت به مرگ

اراده مرگ

مفهوم

پذیرش و
انکار مرگ

پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ

وجوه تفریدی و تعمیمی تجربههای واکنش به مرگ

وجوه تعمیمی (اشتراک) و تفریدی (افتراق) ،تجارب واکنش به مرگ بین مشارکتکنندگان
ال به نتایج عمده آن اشاره میگردد:
مطابق شرح شکل  2مشخص گردیده که ذی ً

وجوه تعمیمی همان بخش اشتراکات منتجشده از تمامی مصاحبههاست که این اشتراکات،

معنای کلی و عمومی از واکنش به مرگ را نشان میدهد و از تعمیم امور مشترک مشتق

شد ه است .از مهمترین وجوه تعمیمی واکنش به مرگ ،پذیرش مرگ بهعنوان امری حتمی،
ترس از مرگ و اعتقاد به وجود جهانی بعد از مرگ است .پذیرش مرگ در این تحقیق به دو

بخش تقسیم شدهاست :پذیرش ظاهری و پذیرش رفتاری مرگ .منظور از وجود پذیرش

ی معنایی احساس نسبت به مرگ و رضایت
حداقلی ،پذیرش زبانی و ظاهری است و واحدها 

از وجود مرگ را در بر میگیرد .همه مشارکتکنندگان در ظاهر امر مرگ را بهعنوان پدیدهای

طبیعی و عادالنه میپذیرفتند؛ اما برخی از نمونهها پنهانی آن را انکار میکردند .به بیان دیگر
ی معنایی میزان تفکر درباره مرگ ،زمان تفکر به
آنها در رفتار مرگ را رد میکردند .واحدها 
مرگ ،ادامه تفکرات در رابطه با مرگ ،میل به دانستن درباره مرگ ،عالقه به دانستن زمان
مرگ ،تصمیم به عمل جهت آمادگی برای مرگ این موضوع را بررسی میکند.

از مهمتریــن وجوه تفریدی واکنش به مــرگ ،اختالف در زمان و میزان تفکر درباره

مرگ اســت .برخی از اندیشــیدن به آن اکراه دارند و بهدنبال جایگزینهایی برای فکر
مرگاند؛ میزان ترس از مرگ نیز متفاوت اســت و این امر بهنوبه خود بر میزان ،زمان و

تداوم فکر مرگ مؤثر است .از دنیای بعد از مرگ نیز تصورات متفاوتی وجود دارد .میزان

آمادگی و تدارک برای رویارویی با مرگ نیز منحصر بهفرد اســت .بهعالوه نوع مرگی که
مشارکتکنندگان برای خود انتخاب میکنند نیز متفاوت است.

شکل  :2وجوه تعمیمی و تفریدی تجارب واکنش به مرگ
وجوه تعمیمی

وجوه تفریدی

زمان و میزان تفکر درباره مرگ
اعتقاد به جهان بعد از مرگ
تداوم فکر مرگ
پذیرش حداقلی مرگ
ترس از مرگ

تمهیدات مرگ
تمایل به دانستن درباره مرگ
نوع زندگی بعد از فهمیدن زمان مرگ
رضایت از وجود مرگ
نوع تصور از دنیای بعد از مرگ
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تفاوت واکنش به مرگ بین مشارکتکنندگان مذهبی و غیرمذهبی

تفاوت مدت زمان مصاحبه بین افراد مذهبی و غیرمذهبی چشمگیر بود که یکی از دالیل

ی غیرمذهبی بر موضوع مرگ و داشــتن تصویری مبهم از
اصلی آن؛ عدم تمرکز نمونهها 
مرگ بود ه است .این در حالی است که افراد مذهبی معنا و تصویر عمیقتری را از مرگ

در ذهن داشتند و به ماهیت این موضوع ،مقدمات و تمهیدات ،روند مردن و مراحل بعد
از مــرگ توجه داشــته و بیان همه این موارد با ذکر آیــات و روایات متعدد ،مدت زمان

طوالنیتری را برای انتقال معنا میطلبید.

همچنین تعداد ســؤاالتی که از افراد غیرمذهبی پرســیده میشد به مراتب بیشتر از

تعداد ســؤاالتی بود که از نمونههای مذهبی مورد پرســش قرار میگرفت؛ تا واکنش به
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مرگی را که در ذهن آنها وجود داشت فهمیده شود .تمرکز کم افراد غیرمذهبی بر مرگ
ی مردن و وجود ابهامات در رابطه با این موضوع بر
و نداشتن آگاهی از برخی از جنبهها 

تکرار سؤاالت به گونههای متفاوت دامن میزد.

مقایســه تجارب مشــارکتکنندگان بهروشــنی تأثیر فهمهای مذهبی و شــرایط

جامعهپذیری مرگ را بر کیفیت واکنش آنها به مرگ نشان میدهد .نتایج این مقایسه در
ال به نکات عمده آن اشاره میگردد:
شکل  3مشخص گردیده که ذی ً

شکل  :3تمایز تجارب واکنش به مرگ بین مشارکتکنندگان مذهبی و غیرمذهبی
عناصر معنایی
واکنش به مرگ

واکنش مذهبی

واکنش غیرمذهبی

ترس از مرگ

تــرس از عقوبت اعمال خود در دنیای بعد ترس جداشدن از نزدیکان خود و سرنوشتی
که در انتظار آنهاست
از مرگ

پذیرش مرگ

داشتن رضایت عمیق از وجود مرگ و اینکه داشتن رضایت زبانی از وجود مرگ همراه
مرگ با هر شــکل و هر نوعی نویددهنده با داشتن نوعی احساس بیعدالتی بهخاطر
سن و نحوه مردن افراد
رفتن به دنیای بهتری است.

فکر مرگ

فکر عمیــق و دائمی دربــاره مرگ ،فکر فکر ســطحی و گذرا درباره مرگ ،دوری
مراحل بعد از مرگ ،میل به دانستن بیشتر جســتن از فکر مرگ و بهدنبال جایگزین
درباره مرگ ،تمهید مــرگ (وصیتنامه ،بــرای فکر مرگ ،عدم تمایل به دانســتن
مرگ ،عدم تمهید مرگ
کفن ،جبران حقالناس و)...

ابهام از تصور دنیای بعد از مرگ و تأکید بر
تصور از دنیای بعد داشتن تصویری واضح از دنیای بعد از مرگ
تجربه شخصی برای پذیرش کیفیت دنیای
از مرگ
با اعتماد به آیات و روایات
بعد از مرگ
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معانی و مفاهیمی که وجود دارد توسط والدین طی فرایند جامعهپذیرکردن کودکان و

نتایج حاصل از آن ،القا میشود .حقیقتی که وجود دارد این است که فهم مرگ و کشف
آن بهدلیل شــباهت و یکسانی با والدین از طریق القائات صورتگرفته خلق میشود .در
این موارد یاد داده میشــود که چگونه باید با مــرگ ارتباط برقرار کرد .نقش خانواده و

ســبک مواجهه رفتاری والدین با مرگ نزدیکان در بین همه افراد نمونه ،بر میزان تفکر

در باب مرگ و معنایی که برای افراد دارد؛ حاکی از اثر مســتقیم بر تصور از مرگ دارد.
در بین تمامی نمونهها پیگیری مرگ دیگران و یا انجام برخی از مناسک و شیوه برخورد

با مرگ دیگران در والدین و بزرگترها نقش اساسی و مهم در معنای مرگ دارد .خوانده
ی مذهبی،
شدن کتاب درباره مرگ ،توضیح برخی سؤاالت درباره روند مردن در نمونهها 

دال بر آموزش این افراد در بستر و قالب خانواده است که واکنش به مرگ را تحتالشعاع
خود قرار داده است.

«تقریبــاً از جمعــه این کتاب ـ منازل اآلخره از نجفــی قوچانی ـ رو از کتابخونهم

درآوردم گاهی ورق میزدم .یه مدتی بود که ذهنم مشغول بود که حاال ما بخوایم
بریم اونور خط ،چهجوریه ...اون فکری که باید یه تحول اساســی بهوجود بیاره یا

تصمیمهای جدیتر یا کارایی بخوام نه ،اونقدر که میخوام توی من نیست».

«کتابهای آقای شــجاعی که درباره مرگ چیزهای بیشتری داره گرفتم و خوندم.
همین االن حرم که میرم هر چی ســؤال دارم درباره مرگ میپرســم ...هر کتابی

که درباره مرگ باشــه میخونم و کتاب آیهاهلل دستغیب رو خیلی دنبالم که بگیرم

اینطوری هم به مرگ بیشتر فکر میکنی».

«پیش اومده و مطالعه کردم ...کتابی که خیلی به من توصیه شده که بخونم کتاب
معاد عالمه سیدحسین حسینی تهرانی است و کتاب معاد آیهاهلل مطهری که خیلی
خوب نوشــته شــدن و یه قسمتایی از کتاب الغدیر عالمه امینی که برای خود من

هم شگفتیهای خاصی داشت درباره مرگ».

از طرف دیگر بین شــرکتکنندگان غیرمذهبی ،دور کــردن فرزندان از محیطها و

مناســک مرگ ،ابهام موجود از معنای مرگ را در ذهن افراد بهوجود آورده است .تمامی
افراد غیرمذهبی هیچ آموزش خاصی را در محیط خانواده نداشــته و به یاد ندارند که در

اینباره در جمع دوســتان و خانواده مباحثی شــکلگرفته باشد و این در حالی است که
ی مذهبی بر مرگ متمرکز بوده اســت و آنها با
ی عمومی بین خانوادهها 
یکی از بحثها 
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واضح صحبت کردن درباره معنای مرگ ،ســوگواری و آینده ،احساس و نگرش کودکان

نسبت به مرگ را شکل دادهاند.

همچنین تصور متفاوت از دنیای بعد از مرگ نیز در عبارات مشارکتکنندگان مشاهده

ی مذهبی ،مضامین آیات و روایات و بهطور کلی حرف دین
میشــود بهطوریکه نمونهها 

را درباره وجود جهان بعد و مراحل آن میپذیرفتند.

«طبق دین ،اونا تعریف کردن که مرگ چیه ،این دنیا چیه ،اون دنیا چیه؟ این سه
تا ،طوری نیســت که یکی پایه یکی باشه .این سه تا در واقع مفهوم و معناست که
ایدئولوژی ما تعریف کرده ،طبق این ایدئولوژی نگرش من نســبت به زندگی این

دنیایی ،شکل گرفته».
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«بهشــت و جهنممون هم همینجاییایه ،خودمونیم که باید تالش کنیم که موفق

باشیم یا نباشیم خودمون جهنمش کنیم یا بهشتی کنیم ...همین اعتقاد رو داریم
که بعد با مرگ میری جایی که واقعاً رعایت عدالت میشه خیلی خوشحالم»

بین افراد غیرمذهبی تصور از دنیای بعد ،بهدلیل نپذیرفتن توصیفات دین و تأکید بر

تجربه و علم متفاوت بود .تمامی نمونههای غیرمذهبی بهوجود جهان بعدی معتقد بودند،

امــا توصیفات حاضر را نمیپذیرفتند و معتقد به تجربه کــردن بودند .همین امر امکان

پذیرش بیشتر مرگ و مراحل بعد از آن را با مشکل مواجه کرده است.

«از اون دنیــا چــی میدونی؟ چهجوریه؟ نمیدونم ...بــه ما یه چیزی گفتن که یه
چیزی بهنام بهشــت و یه چیزی هم بهنام جهنم وجود داره ...یه کســی که مرده

یهجوری به من بگه .حاال چهجوریشــو نمیدونم به من بگه اونجایی که هستش
چهجور جائیه ،یک توصیفی برام بکنه بیشتر میتونم قبول کنم ...من دنبال بهشت

ال بهم گفتن از همون موقع مونده
و جهنم هیچوقت نگشــتم ،این چیزهایی که قب ً
برام ...یعنــی میگفتم اینها همه باطل ،یه چیز الکی ،یه چیز تخیلی ،مزخرف ،یه

چیــز الکی که به ما گفتن که ذهنهای ما اینجوری پرورش پیدا کنه ...اآلن که به

هر حال یه سنی ازم گذشته از  20سال اونورتر رفتم ،قشنگ نمیتونم تصور کنم

چون چیز حقیقی رو تا نبینم باور نمیکنم».

«یه چیزی بهمون گفتن که چیزی بهنام بهشــت و چیزی بهنام جهنم وجود داره،

من اآلن پدربزرگم فوت کرده ،اگر میتونستم میرفتم ازش سؤال میپرسیدم واقعاً
چه جایی وجود داره؟ این جایی که هســتی چهجوریه؟ خوب بود؟ ...من تا چیزی
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رو تجربه نکنم قبول ندارم ،نمیگم قبول ندارم شــاید قبول داشته باشم ولی چون
تجربه نکردم نمیتونم یهجورایی بپذیرمش ...هیچ تصویری از اون دنیا ندارم ...فقط

یه توصیف خیالیه بیشتر».

«بگــن فالنی مرده گریه نمیکنم .میگم خوش بهحالش که از اینجا رفت یه جای

بهتر .گرچه به اونجا هم اعتقاد ندارم ،ولی هر جایی باشــه از اینجا بهتره .حداقل
تنها شد دیگه .همین ،بره خوش باشه و صفا کنه ...خوش بهحالش کات شد رفت
ال بهش اعتقاد ندارم ...خب
از اینجا راحت شــد .در همین حد ...بهشت و جهنم اص ً

آدم نمیتونه درباره چیزی که نمیدونه هیچ واکنشــی نشون نده ،ترسش هست.
منم شــاید میترسیدم بهش فکر نمیکردم .شــاید به هیچ جوابی نمیرسیدم که

وقتی من مردم میرم کجا؟ میندازنم توی قبر میگن روحتو فرشــته خدا میگیره
و این چرت و پرتا .اون روح من کجا میره؟»...

دالیل ترس از مرگ نیز متفاوت اســت .همه مشــارکتکنندگان بهطورکلی از اینکه

تا بهحال مرگ را تجربه نکردهاند و تصوری روشــن از مراحل آن ندارند از آن میترسند.
در کنار این موضوع برای مشارکتکنندگان مذهبی ترس از آنچه قرار است بعد از مرگ

برایشان اتفاق بیفتد بر احساس آنها نسبت به مرگ تأثیر عمدهایدارد.

«بهنظر من ترس از مرگ ســه دسته است ...یه چیزایی که اینجا داری و میخوای
از دست بدی ،من این دوران رو تجربه کردم و از اون رد شدم .بعد یه دسته ترس
از چیزی بود که میخواد بهم برسه ،تبعات بعد از مرگ که همچنان اینو دارم و تو
این دســتهام ولی در عین اینکه تو این دستهام ،دسته سومی هست که اینکه من

میخوام آبرومندتر برم ...من  %30از لحظه مرگ میترســم ،لحظهایکه عزرائیل
ال خارج شــدن روح از کالبد جسم سخته و سنگین%70 .
میاد جونت رو بگیره اص ً

ترس هم مال بعد از مرگه .خود مرگ مهم نیســت ...ترس از نفس مرگ کمتر از

مرگ .من از تبعات مرگ میترســم .اینقدر که از اون میترســم از خود مرگ
آثار ِ

نمیترســم ...همیشه از تنگی ،از فشار و از ازدحام خیلی میترسم ...واقعاً یه ترس
مخفی تو دلم هست».

«وقتی عمیقتر میشــه ترس به تنم میاد که حال اتفاقایی هســت که قراره برام

بیفته بیشتر نگران خودم و شب اول قبر و نکیر و منکر و اینا تا اینکه نگران چیزی
باشــم که دیگه تو دنیای زندهها میمونــه .با خودم میگم تو به فکر خودت باش،
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این زندهها کارشون رو میکنن به فکر اعمالت باش».

برای نمونههای غیرمذهبی ترس موجود از مرگ نه بهخاطر ترس از مرگ خودشــان

و آنچه که قرار اســت ببینند بلکه ترس از این اســت که چه چیزهایی و چه کسانی را از
دست میدهند.

«از وقتی بچهدار شــدم خیلی بیشــتر میترسم ،نه بهخاطر خودم به این خاطر که
این بچه تو دنیا چه میشــه ،بیشتر به اینکه یک شب اگه شوهرم بیاید باالی سرم

و صدام بزند و بیدار نشم ،اون وقت چی میشه و سرنوشتشون چی میشه و بعد

نگرانم که خدایا بذار این بچه بزرگ بشــه بعد ...نگرانیم بیشتر برمیگرده به بچهام
که اگه شــوهرم ازدواج کنه این بچه چی میشه ،باز هم از خود مرگ نمیترسم از
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ال به این فکر نکردم که قراره اون
اتفاقاتی که برای اطرافیان میافتد میترســم .اص ً

زیر بمونم و فکر میکنم به یک دنیای جدید وارد میشم».

«بهخاطر خود مرگ نمیترســم بهخاطر عزیزام میترسم که یهسری خاطرات برای
من گذاشــتن ،یه سری محبتا هســت از اینکه ایناها تموم شــده ...از مرگ بقیه

بیشترمیترسم تا خودم ...وقتی بقیه میرن ،یهجوری آدم احساس تنهایی میکنه،
یهجوری که دیگه آدم هیچ امیدی به زندگی نداره».

بحث و نتیجهگیری

ترســناکی مرگ و خطر تهدید آن برای نظم جاری زندگی ســبب شده که فرهنگهای
مختلف برای حفظ و تداوم زندگی روزمره خویش ،شیوههای مختلفی را برای انکار و در

حاشــیه قرار دادن مرگ در پیشگیرند .آنچه مرگ را پذیرفتنی یا قابلانکار میســازد،
معانی ساختهشده اجتماعی مرگ است که از طریق فرایندهای متعدد یادگیری به جامعه

منتقل میشــود .مرگ را میتوان نادیده گرفت ،اما نمیتوان آن را انتخاب نکرد( .کانلی،

 )2003تضاد مرگ با زندگی ،انســانها را ناگزیر از انکار و ضرورت تداوم زندگی جاری
و ناگزیر از پذیرش مرگ میســازد( .والتر )1991 ،این وضعیت ســبب شده که انسانها

همــواره در مرز پذیرش و انکار مرگ حرکت کنند .این درحالی اســت که میل ذاتی به

بقاء ،ترس دائمی از مرگ را زنده نگه میدارد (کاشــفی )1386 ،و پزشــکی شدن مرگ
ی توجیه اجتماعی مرگ و کاهش
نیز مانع از این ترس نشده است .از مهمترین فرایندها 
ی مذهبی اســت .دین با دلیلآوری
تــرس از آن ،توجیهپذیرکردن مرگ از طریق نهادها 
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برای زندگی و توضیح فناپذیری مرگ و طرح اعتقادات متعالی همچون قیامت ،بهشت و

جهنم ،برزخ و تناســخ ،مرگ را پذیرفتنی میسازد( .کرل )1989 ،در عین حال از سوی
دیگر پزشکیشدن مرگ ،نصویر متفاوتی را از مرگ ایجاد کرده و امروزه واکنش به مرگ

در مرز میان دیدگاه مذهبی و دیدگاه پزشکی در نوسان است.

نتایج تحلیل پدیدارشــناختی تجربی واکنش به مرگ در نوشــتار حاضر که بر روی

ی معنایی
هشت مشارکتکننده زن در مشهد انجام گرفته نشان میدهد که اوالً واحدها 
متعددی در تجربه واکنش به مرگ وجود دارد که از جمله آنها تعریف مرگ ،تفکر درباره
ی معنایی واکنش به
مرگ ،تمهیدات مرگ و تصور از دنیای بعد از مرگ است .ثانیاً واحدها 

مرگ را میتوان در ذیل سه مقوله اصلی شامل «آمادگی برای مرگ»« ،دانستن زمان مرگ»

و «اراده مرگ» قرار داد که هر ســه بر معنای کلیتر مفهوم «پذیرش یا انکارمرگ» داللت
دارد .ثالثاً فهمهای مذهبی تأثیر عمیقی بر تجربههای واکنش به مرگ دارند؛ تجربههای

واکنش به مرگ بین مشــارکتکنندگان مذهبی همچون تداوم فکر مرگ ،میل دانستن

بیشــتر درباره مرگ و تمهید مرگ بیشتر داللت بر پذیرش مرگ دارد و واکنشهایی از
جمله جایگزینی فکر مرگ ،عدم تمایل به دانستن درباره مرگ و تمهید ننمودن مقدمات

مرگ بین مشارکتکنندگان غیرمذهبی همگی حاکی از بهحاشیه راندن و انکار مرگ است.
پذیرش مرگ مرحلهایاست که در طول آن فرد از سرنوشت نه خشمگین و نه افسرده

اســت و نه آن را انکار میکند ،بلکه در نهایت آن را میپذیرد .این پذیرش به ســه گونه
است؛ نخست پذیرش بیطرفانه که حاکی از برخوردی منطقی و عینی با مرگ است که

آن را پایانــی اجتنابناپذیر میداند .دوم پذیــرش رهیافتی که در آن مرگ دروازهای به
پذیرش گریزی که در آن انتخاب مرگ بهعنوان
ِ
جهانی دیگر و زندگی بهتر اســت .سوم

بدیل بهتری در برابر هســتی رنجباری است که آنقدر عذابآور و ناگوار است که ارزش
زیستن ندارد .اموری مانند «شکل دادن به احساس و نگرش کودکان و وجود آموزشهای

روشــن درباره مــرگ و مراحل آن در خانواده؛ تمرکز و تعمــق خاص بر مرگ نزدیکان؛
آشــنایی عمیق با مراسم و آداب مرگ چه حین مردن ،چه قبل و یا بعد از آن و تأکید و
توجه خاص بر آن؛ داشتن تصاویر واضح از جهان بعد از مرگ با اعتماد به آیات و روایات؛

رضایــت از وجود مرگ و عادالنه ارزیابی کردن انواع مرگ؛ تمرکز بر تفکرات عمیقتر در
رابطه با مرگ و انجام برخی از امور مثل نوشــتن وصیتنامه؛ تمایل به دانســتن درباره
ی واردشده؛ امید
احکام و مراحل مرگ از طریق پرســش از دیگران و یا خواندن کتابها 
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وافر به بخشــش در کنار وجود ترس از مرگ و »...از جمله نشــانههای پذیرش مرگ بین
مشارکتکنندگان مذهبی است.

مرگ از آغاز تاکنون نقطه مقابل زندگی اســت و پیچیدهترین واکنش عاطفی بشــر

نسبت به زندگی ،در نگرش او نسبت به مرگ هم وجود دارد .اغلب آدمها انکارناپذیرترین
واقعــه زندگی ـ مرگ ـ را انکار میکنند .اموری مانند «دور کردن فرزندان از محیطها و
مناســک مرگ؛ ترس از مرگ بهخاطر از دست دادن دیگران؛ نبود تصویر واضح از دنیای

بعد از مرگ و ابهام بیشــتر درباره مرگ؛ ناعادالنه دانســتن زمــان مرگ برخی از افراد؛

جایگزین کردن تفکراتی بهجای تفکر درباره مرگ و فرار از آن؛ نداشــتن تمهیداتی برای
مواجهه با مرگ؛ عدم تمایل به دانســتن درباره مرگ و »...از جمله نشانههای انکار مرگ
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بین مشارکتکنندگان غیرمذهبی است.

نتایج تحلیل حاضر مؤید این معناست که گرچه افراد مرگ را امری حتمی و گریزناپذیر

ن را به طرق متعددی مهار نمایند .پذیرش و
میدانند لکن سعی میکنند ترس ناشی از آ 

انکار مرگ دو تمهید اجتماعی برای کنترل ترس از مرگ است و اتخاذ رویکرد مذهبی یا

پزشکی ،اساس این واکنش را شکل میدهد .یافته حاضر با نتایج تحقیق پدیدارشناختی

مشابه درباره مرگ (کانلی2003 ،؛ ویلمووت2000 ،؛ والتر1991 ،؛ ملوین و لوکمان2000 ،؛
کرل 1989 ،و زیمرمن و رودین )2004 ،و همچنین با مدعای نظری گیدنز ( )1991مبنی

بر «به حاشیه بردن و کنار گذاشتن تجربه» مرگ در شرایط جدید ،قرابت زیادی دارد.

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که نتایج مذکور حاصل تحلیل گفتگو درباره

مرگ اســت .بدیهی است چنانچه این تحلیل بر روی «تجربههای نزدیگ به مرگ» انجام

گیرد یعنی بر روی تجربه کســانی تمرکز شود که بهلحاظ پزشکی تا آستانه مرگ پیش
رفتهاند ،در آنصورت عمق معنای مرگ آشکارتر ،انکار آن دشوارتر و آثار تنظیمی مرگ
در حیات فردی و اجتماعی نمایان ترخواهد شد.

پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ
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