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(کاوشی در نظریة اجتماعی ،نهجالبالغه ،مثنوی معنوی)
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اما مناسبتر این بود گالدیاتورها فریاد میزدند :آنان که رهسپار مرگاند بر آن که رهسپار مرگ است ،سالم میدهند}
)(Morituri moriturum salutant

[نوربرت الیاس ،تنهایی دم مرگ] 92 ،

چکیده
چه معنایی برای مرگ میتوان تصور کرد؟ مردن را چگونه باید فهمید؟ با مرگ خود و مردن دیگرری در
لحظة سرنوشت محتوم و مختوم چگونه مواجه میشویم؟ اینها سؤاالتی وجودی هستند به قدمت تراری
زیستن بشریت .به این معنا و بهعبارتی دیگر ،ما برای زیستنی معنامند ،خود نیازمند مواجههای معنامنرد و
البته درست با مرگ خود و مردن دیگری هستیم .از این حیث فرهنر اسرت کره سراختارهای معرفتری
وجودی برای تکوین زیستجهانی معنامند از این دست را فراهم میسازد ،تا من ر تو ر او بهتر بتوانیم با
چنین رخداد وجودی ،فرهنگی و اجتماعی مواجه شویم .آشکار است که منبع تغذیه ایرن تکروین همانرا
روایتهای فرهنگی از مرگ و مردن است که علم و دین و عرفان ممثل آناند؛ علم ممثلری اسرت بررای
فرهن عرفی و دین نیز ممثلی است برای فرهن شرعی و عرفان نیز ممثلی است برای فرهن معنوی.
ازاینرو ،این مقاله با طرح چند پرسش مشخص در پی کاویدن چنین روایتی از طریق سه سرمتن (علمی
ر دینی ر ادبی) اس ت :الف) مرگ و مردن خود /دیگری در مرتن عرفری نظریرة اجتمراعی مررگ برا چره
نشانههای فرهنگی و آثار اجتماعی وصف شده است؟ ب) مرگ و مردن خود /دیگرری در مرتن شررعی
نهجالبالغه با چه نشانههای عقیدتی و آثار معرفتیر وجودی وصف شده است؟ ج) مرگ و مردن خرود/
دیگری در متن ادبی مثنوی معنوی با چه نشانههای معرفتی و آثار عقیدتیر وجودی وصف شده است؟
کلیدواژه :مرگ خود ،مردن دیگری ،نظریة اجتماعی مرگ ،نهجالبالغه ،مثنوی معنوی
 .1پژوهشگر جامعهشناسی در پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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چه معنایی برای مرگ می توان تصور کرد؟ مردن را چگونره بایرد فهمیرد؟ برا مررگ
خود و مردن دیگری در لحظه سرنوشت محتوم و مختوم چگونه مواجه مری شرویم؟
اینها سؤاالتی وجودی هسرتند بره قردمت تراری زیسرتن بشرریت .بره ایرن معنرا و
به عبارتی دیگر ،ما برای زیستنی معنامند ،خرود نیازمنرد مواجهره ای معنامنرد و البتره
درست با مرگ خرود و مرردن دیگرری هسرتیم .از ایرن حیرث ،فرهنر اسرت کره
ساختارهای معرف تی وجودی برای تکوین زیسرت جهرانی معنامنرد از ایرن دسرت را
فراهم می سازد ،تا من ر تو ر او بهتر بتوانیم برا چنرین رخرداد وجرودی ،فرهنگری و
اجتماعی مواجه شویم .آشکار است که منبع تغذیه ایرن تکروین همانرا روایرتهرای
فرهنگی از مرگ و مردن است که علم و دین و عرفان ممثل آن اند؛ علم ممثلی است
برای فرهن عرفی و دین نیز ممثلی است برای فرهن شرعی و عرفان نیرز ممثلری
است برای فرهن معنوی.
ازاین رو ،این مقاله با طرح چند پرسش مشخص در پری کاویردن چنرین روایتری از
طریق سه سرمتن (علمی ر دینی ر ادبی) است:
الف) مرگ و مردن خود /دیگرری در مرتن عرفری نظریرة اجتمراعی مررگ برا چره
نشانههای فرهنگی و آثار اجتماعی وصف شده است؟
ب) مرگ و مردن خود /دیگری در متن شرعی نهجالبالغه با چه نشانههای عقیردتی
و آثار معرفتیر وجودی وصف شده است؟
ج) مرگ و مردن خود /دیگری در متن ادبی مثنوی معنوی با چه نشانههای معرفتری
و آثار عقیدتیر وجودی وصف شده است ؟
برای به این منظور دو روایت فرهنگی کالن انتخاب شده است:
 .1نظریة اجتماعی مرگ و مردن (روایت علم اجتماعی)
 .9نظریة وجودیر معنوی مرگ و مردن (روایت دانش دینی)
برای پاس به این پرسشها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره خواهیم بررد .بررای
1
تحلیل محتوای کیفی روایت علم اجتماعی ،به سراغ ادبیات جامعهشناسی مرگ و مردن
خواهیم رفت؛ و برای تحلیل محتوای کیفی روایت دانش دینی بره کاویردن دو سررمتن
1. sociology of death & dying

مهم در دانش دینی ،1یعنی نهجالبالغه و مثنوی معنوی ،خواهیم پرداخت .نترایج تحلیرل
روایتها نیز به ترتیب در همین سه بخش خواهد آمد.
تذکر

همانگونه که گفتیم وفق مقتضیات چنین پژوهشهرایی بره مناسربتررین روش ،یعنری
تحلیل محتوای کیفی ،9اتکا شده اسرت .امرا بره لحراه پرهیرز مرا از مفررو

سرازی و

نظریهگرایی (که البته در جای مناسب خود امری است متعارف) ایرن کراوش از جرنس
پژوهشهای پدیدارشناختی 3شده است ،پژوهشهایی که برای اصریل مانردن و کشرف
ناشناختهها و سهیم شدن در نوآوریهای معرفتی ،الجرم باید به نظریهها (ولو مطررح و
ممتاز و متناسب) بیالتفات باشند.
برای نمونهای از این ادعا میتوان بهصراحت بیان کرد کره مررور ادبیرات بره سرب
مرسوم و استاندارد و متعارف آن (هرچند بهعنوان منابع مقاله مورد استفاده واقع شدهاند
و نیز خالصة مفیدی از آنها نیز وفق منطق مقاله ذکر شردهانرد) و همننرین ذکرر مبرانی
نظری و نیز چارچوب نظری (که البته در ذیل بحث از نظریة اجتماعی مرگ خودبهخود
تولید شدهاند) بهشکل صوری آن (آنگونه که در سایر مقاالت علمیرپژوهشری منردرج
میشوند) در این مقاله محلی از اعراب نیافته است؛ چرون ایرن اطمینران وجرود داشرته
است که به روح علمی مقاله خدشهای وارد نخواهد شد.
مرگ و مردن :روایت علم اجتماعی

نظریة اجتماعی ر فرهنگی مرگ اگرچه از منظرهای گوناگون قابرل طررح و بحرث
است؛ اما هستة مشترک آنها را می توان در ذیل الگویی جامع ،به محوریرت فرهنـ
مرگ ،کاوید.
 .1در این مقاله دانش دینی ( )religious knowledgeبه معنای دانشی است که دارای بار معرفتی -عقیدتی از
نوع اسالمر شیعی است؛ درست برخالف علم ( )scienceاعم از طبیعی و اجتماعی که عمدتاً دارای بار معرفتری
است و نه عقیدتی.
2. qualitative content analysis
3. phenomenological
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مرگ

 .1فرهنگ «تنهایی دَمِ مرگ»

مانند هر مضمون جامعهشناختی مهم دیگری که امرروزه در نظریرة اجتمراعی دوران مرا
مطرح و مسرل اسرت و سررآغازی 1دارد («ایردئولویی» مرارکس؛ «آنرومی» دورکریم؛
«عقالنیرت» وبرر؛ «بیشرتر زنردگی/از زنردگی» زیمرل؛ «اخرال ر عقالنیرت گفتگرویی»
هابرماس)؛ روایت اجتماعی از مرگ و مردن نیز سررآغازی دارد .اثرر سرترگ نروربرت
الیاس ([ )1221-1921جامعهشناس یهودیتبار آلمانی] با عنوان زیبنده ،تأمرلبرانگیرز و
متألمکنندة «تنهایی دَمِ مرگ» (الیاس )1392 ،احتماالً شایسرته اسرت ترا سررآغاز نظریرة
اجتماعی مرگ و مردن باشد .قطعههای فرازین این اثرر برهخروبی مبرانی نگراه علمریر
اجتماعی به مرگ و مردن را ،که برای پژوهش ما مهم است ،روایت میکند:
«...مرگ مسئلهای است مربوط به زندگان .از میان مخلوقات بسریاری کره
در این کره خاکی میمیرند ،تنها که نزد آنهرا مررگ یر

مسرئله اسرت...

پاس به این پرسش که ماهیت مرگ چیست ،در روند تحرو اجتمراعی
تغییر میکند .ایدههای مربوط به مرگ و آیینهای وابسته بدان نیرز خرود
به وجهی از فرایند اجتماعیشدن برد مریشروند  . ...راههرای مختلفری
 .1این وایه ( )der ursprungاز اثر درخشان مارتین هایدگر فیلسوف آلمرانی ( )1211 -1992وام گرفتره شرده
است {ن  :سرآغاز کار هنری ( )1321پرویز ضیاءشهابی ،تهران :هرمس}.

وجود دارد برای مواجهه با این واقعیت که زندگی همگان ازجمله کسانی
که دوستشان داریم روزی به پایان خواهد یافت .پایان زندگی بشر را ،که
مرگ مینامیم اش ،میتوان به لطف تصور نوعی زندگی پس از مررگ در
هادس یا والهاال ،جهنم یا بهشت ،اسطورهپردازی کرد .این کهرنتررین و
معمو ترین شکل تالش بشری برای کنار آمدن با تنراهی و کررانمنردی
حیات است .می توانیم بکوشیم از اندیشرة مررگ دوری کنریم آن هرم از
طریق راندن آن از خرویش ر برا پنهران یرا سررکوب کرردن ایرن تصرور
ناخوشایند و شوم ر یا از طریق توسل به باوری تزلز ناپذیر بره نرامیرایی
شخص خودمان ر دیگران میمیرنرد ،ولری مرن نره .در جوامرع پیشررفتة
روزگار ما گرایش سرسختانهای به این باور وجود دارد .سرآخر ایرن کره
میتوانیم چهرهدرچهره با مرگ برهمنزلرة سرویهای واقعری از هسرتیمران
روبهرو شویم؛ میتوانیم زندگیهایمان ،بهویژه رفتارمان با دیگرر افرراد را
با مجا کوتاه حیات همخوان سازیم ،یا اینکه هنگرامی کره زمرانش فررا
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کشیم که به این وظیفه چگونره بایرد عمرل کررد .در حرا حاضرر فقر
شماری از پزشکاناند که میتوانند این پرسرش را بره شریوهای روشرن و
بری از ابهام طرح کنند ر در عرصة فراخ مناقشات جامعه ،پرسشی از این
دست بهندرت سر میزند» (الیاس ،پیشین.)31 -91 :
از این قطعه ،که سرآغاز روایت اجتماعی از مرگ و مردن است ،میتوان چند مبنای
نظریهای اجتماعی را استنباط کرد؛ بعضی از اینها عبارتاند از:
 مرگ بهعنوان پایان زندگی؛ تنوع تصور از مرگ؛ تصویر کشیدن از بهشت و جهنم خود پس از مرگ؛ به حاشیه راندن واقعیت مرگ؛ کنار آمدن با واقعیت مردن؛ -همذاتپنداری برای مرگ خود از طریق مشاهدة مردن دیگری؛

 ایجاد توهمی مبنی بر نامیرایی خود ،ولی میرایی دیگری؛ سادهسازی و خوشایندسازی واقعیت وداع با دیگری در زندگی؛ وظیفة آمادگی برای مواجهه با واقعیت مرگ خود و مردن دیگری.این ایدههای آغازین الیاس در مابقی صفحات «تنهرایی دَمِ مررگ» بره صرورتهرای
گوناگون تشریح شدهاند و برخی دیگر از مبانی نظریة اجتماعی مرگ و مردن نیز از این
خال زاده میشوند .ما به لحاه اهمیت بنیادین این ایدههای استنباطی ،فهرستوار آنهرا
را بیان میکنیم:
 .1پیری و بیماری و سالخوردگی بهعنوان وضعیتهای اجتماعیر زیستی هرمعنران
با مرگ (ص )99؛
 .9چالشهای همذاتپنداری و همدردی با روبهمرگان در مدرنیته (ص )99؛
 .3اندیشیدن تدابیر مدیریتی برای ادارة اجتماعیرزیستی زندگی و مردن (ص )92؛
 .4تعلیق تصور مرگ و مردن (به حاشیه راندن یا سرکوب تصور) در سطوح فردی
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و اجتماعی آن (ص )33؛
 .3به تأخیر انداختن مردن (طوالنیتر کرردن امیرد بره زنردگی و پهنرة زنردگی) برا
ترفندهای پزشکی (ص )49؛
 .1تشریفاتی کردن بروکراتی

مرگ و مردن (برای عادیسازی و طبیعی جلروه دادن آن)

در جامعه (ص )39؛
بهطوری که مالحظه میشود در این نوع روایت اجتماعی از مررگ و مرردن ،عمردة
بحررث ایررن اسررت کرره هررمزمرران چنرردین وضررعیت و موقعیررت اجتمرراعی در خرردمت
فرهنگی کردن تصور و تصدیق مرگ و مردن هستند :به تأخیر انرداختن و بره تعلیرق در
آوردن مردن؛ تشریفاتیکردن ،عادیسازی و طبیعری جلروه دادن واقعیرت مررگ؛ آیرین
همرردردی و همرردلی بررا روبررهمرگرران و بازمانرردگان آنرران؛ و نهایتراً ترردبیر بروکراتیر
زیستیراجتماعی برای مدیریت مرگ.
این فرهنگیکردن ،که دقیقاً میتواند نروعی راززدایری و معنویرتزدایری از مررگ و
مردن باشد و در عو

کمکی باشد برای عرفیسازی و دنیرویسرازی مررگ و مرردن،

همان چیزی است که نظریرة اجتمراعی مررگ و مرردن در خردمت آن اسرت و در اثرر
نوربرت الیاس نیز دیده میشود .به این قرار بعداً در بخش مربروط بره روایرت فرهنر

دینی خواهیم دید که چگونه ایدهها و مبانی مواجهه با مرگ و مردن بیش و پریش از آن
که عادیسازی مرگ و مردن باشد ،اشارههایی است پرمعنا و وجودشناختی به مرحلهای
از زیستن در دیگر سو.
الیاس هم بهنوعی برای نشان دادن چنین راززدایری و معنویرتزدایریای از مررگ و
مردن ،در بخشی از رسالة «تنهایی دَمِ مرگ» توضیحاتی دربارة تحوالت مواجهة جوامرع
پیشرفته در مدرنیتة کنونی با مرگ و مردن را ارائه میکند .بهطور خالصره او بره چهرار
ویژگی اجتماعی از این منظر توجه میکند:
 پزشکیکردن پیشرفتة زندگی برای به تأخیر انداختن زمان مرگ؛ -عادی و طبیعی جلوهدادن مرگ و مردن بهعنوان پایان ی

فرایند زیستی؛

 مصونیتسازی مصنوعی برای تلقین ایمنی از مردن و مررگ و دادن آرامرش برهمردمان؛
 فردیتسازی مردن و مرگ برای شخصی جلوهدادن متنوع مررگهرا و مرردنهرا(الیاس ،پیشین .)99- 11:
چنین روایت اجتماعیای از مرگ و مردن ،در نهایرت بایرد تصرویری خراصترر از
رویارویی مهجور مردمان جوامع مدرن و پیشرفته با مردن خود و مررگ دیگرری را نیرز
داشته باشد .در این وضعیت ،واپسین تحلیلهای نوربرت الیراس در «تنهرایی دَمِ مررگ»
بسیار گویا و رسا و بجا است:
« ...روزنامهنگاری بیستساله در حین مصاحبه با من دربارة کتابم «تنهایی
دم مرگ» با اخم و تَخم از من پرسید« :آخر چره چیرز شرما را واداشرت
دربارة موضوعی چنین مرموز و دور از ذهن کترابی بنویسرید؟»  ....همرة
اینها باعث شده احتضار و مررگ درجوامرع پیشررفته بریش از همیشره از
معر

دید زندگان فاصله گیررد و پشرتپرردههرای زنردگی روزمرره از

دیدهها پنهان گردد .در گذشته هیچگاه آدمیان چنین بیسروصدا و تحرت
تدابیر بهداشتی که امروزه در جوامع توسعهیافته میبینریم ،نمریمردنرد و
وضع و حا اجتماعی هیچ جامعهای در گذشته تا بدین پایه به غربرت و
تنهایی افراد دامن نمیزده است( ».الیاس.)114-113 :1392 ،
فاصله گرفتن مدرنیتهایها از مرگ و مردن ،پنهان کردن مرگومیرها از دیرد جامعرة
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مدرن ،به حاشیه راندن ضمائم مرگ و توابع مردن دیگران از مردمان ،سرنوشت اجتمراعی
محتومی را دامن زده است که کمترین نمود آن غربت زیستن و تنهایی دَمِ مرگ است .آیرا
فرهن

دینی و نظام معنویتی نیز ما را با چنین وضعی تنها به حا خود رها مریکنرد؟ یرا

اینکه فرهن

دینی و زیستجهان معنویتی ما را در مواجهره وجرودی برا مررگ و مرردن،

بسته به نوع نظام نمادین و معناشناختی خاصی که از زیستن ارائره مریدهرد ،بره تعرابیر و
روحیة خاصی مجهز میکند تا با اطمینان و آگاهی عمیق و دقیقی به استقبا مرگ خرود و
مردن دیگری برویم؟ عجالتاً باید پاس به این پرسشها را ترا بخرش بعردی کره مخرتص
روایت دینی از مرگ و مردن است به تعلیق درآوریرم ترا در ادامره ،شررحهرای مترأخر از
روایت اجتماعی مرگ و مردن را برای یافتن سرن های بیشتر مرور کنیم.
 .2فرهنگ «مرگ زیستی»

هرگونه شرح بر سرآغازهای روایت از مرگ و مردن را باید با تفاسیری شروع کررد کره
مأنوس با سنت فرهنگی و از جنس روایتهای انسانشرناختی اسرت .در ایرن قرائرت،
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پیش از هر چیزی دیگر ،محاسبات آدمی را به هم میریزد؛ و شاید همرین منشرأ اصرلی
باشد برای اعتقادات مذهبی .بهعبارت دیگر ،احتماالً این روایت میتواند بگویرد کره در
دین است که راههایی برای پذیرش مرگ و مواجهة معنویر وجودی اطمینرانبخرش برا
مردن وجود دارد؛ به این معنا که دین ،مرگ را بهمثابه نوعی زندگی در حرا گرذار بره
دیگر سو تبلیغ میکند( .ن  :انارستانی)1321 ،
بنابراین در حالی که ،وفق این نروع بیانرات ،زیسرتجهران سرنتی دیرنگررا بره دنبرا
معنویتسازی از مرگ و مردن و تداوم دادن منطقی زندگی برای مواجهة بهتر مردمان با
مردن خود و مرگ دیگری است؛ اما در زیستجهان مدرن ،این سنت فرهنگی است که
برخالف روا معهود و معمو پیش از خود ،قصد دارد تا با استفاده از تمهیدات علم و
فناوری پزشکی و تا سرحد ممکن مرگ و مردن را به تعویق اندازد .در این رویه اسرت
که ما نهتنها شاهد پزشکیشدن مرگ هستیم ،بلکه ناظریم که چگونه مرگ و مردن امری
ناتورالیستی نیز جلوه میکند.
1. Malinowski

در این زمینه ،نتایج برخی از پژوهشهای بومی و جهانی مرتب  ،مؤید دیردگاههرای
انسان شناختی مرگ است .برای نمونه ،پژوهشگران برا اتکرا بره ایرن نظریره کره مررگ
بزرگترین اضطراب وجودیرزیستی بشریت در طو قرون متمادی است ،و لذا جامعة
مدرن و فرهن مدرنیته نیز بیشتر به دنبا انکار ،سرکوب ،پرهیز دادن و فاصله گررفتن
از مکانها و موقعیتهای مرگ است ،بر آن هستند تا نشان دهند که به لحاه تجربی نیز
دین و معنویتگرایی ی واکنش دفاعی برای «وضع متناسب با مرگ» است .بهعبرارتی،
دین سپری است برای تقویت وضع «پذیرش -آمادگی» در برابرر مررگ خرود و مرردن
دیگری( .ن  :علیانسب( )1329 ،فارغ از این موضع که دین مریتوانرد عامرل تررس از
مرگ نیز محسوب شود)( .ن  :یگانهسفیدان)1329 ،
بر همین مبنا و به استناد داده های تجربری ،برخری افرراد همسرر ازدسرت داده کره
مذهبی بوده اند ،در مقایسه با هم قران های غیرمرذهبی شران کمترر از مررگ اضرطراب
داشته اند .پژوهش تمپلر 1و لونتو )1291( 9نیز نشان می دهد که مرذهبی هرا اضرطراب
کمتری از مرگ داشته اند .داف 3و الرنس 4و سون سون )1291 ( 3هم گفته اند کره در
اجتماعات مذهبی تر ،اضطراب کمتری از مرگ دیده می شود .کانتر  )1291( 1نیرز برا
بررسی ی نمونة  1912نفری در اروپا نشان داده است کره بره مروازات براال رفرتن
سطح تدین ،پذیرش مرگ نیز راحتتر می شود .در پژوهش هرای مشرابه دیگرری کره
مبتنی بر روان شناسی اجتماعی دین است ،نظریة «دلبستگی به خداونرد» (مشرتمل برر
جست وجوی خداوند؛ تلقی خداونرد بره مثابره پایگراهی مطمرئن؛ و لحراه خداونرد
به عنوان محل امن) مطرح شده است و پژوهشگرانی مانند بالبی 1و اینثورت)1291( 9
تمپلی )1211( 2سوات 11و کری پاتری  )9119( 11از آن برای تبیین کراهش اسرترس
1. Templar
2. Lontau
3. Duff
4. Larence
5. Sunsun
6. Kanterel
7. Balby
8. Incwerth
9. Temply
10. Sowat
11. Crick Patrick
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در برابر مرگ اسرتفاده کررده انرد .یر پرژوهش برومی مررتب نیرز (نمونرة  121نفرری از
دانشجویان و طالب در شهر قم) نشان میدهد که کیفیت تدین و نیز کیفیت زندگی طلبگی
بر مواجهه با مرگ مؤثر بوده است؛ بهطوریکه مذهبیها هرچند اضطراب کمتری از مررگ
دارند ،اما به لحاه تعالیم دینی ترسشان از مرگ هم بیشتر است( .علیانسب ،پیشین)
به همین منوا در روایت فرهنگی از مرگ و مردن نیز میتوان از «تجربههای زیسته

– معطوف به مرگ» (یگانهسفیدان ،پیشین) نیز بحث کرد .ی

خردهروایت از این نروع،

روایررت «پزشررکیشرردة مرررگ» اسررت؛ منظررور محتواهررایی اسررت کرره برره یمررن پیونررد
«جامعهشناسیهای پزشکی -بدن -دین» تولید شده است و در آن مرگ و مردن از منظر
کسانی که آن را از نزدی

تجربه کردهاند ،تحلیل شده است .در اینجرا مریتروان شراهد

چندین قرائت بههم مرتب  ،اما مستقل نیز بود :نگاهی که مررگ را دغدغرهای فرجرامین
میداند (قرائت عرفانی)؛ منظری که معتقد است مررگ و مرردن امرری اسرت خرارج از
کنتر اجتماعی ما (قرائت فلسفی وجودی)؛ و باالخره چشماندازی که میگویرد مررگ
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واقعیتی است اجتماعی که میتوان آن را از طریق جامعهپذیری و اجتماعیشدن تبردیل
به امری طبیعی کرد (قرائت جامعهشناختی)( .علیانسب ،پیشین)
در همین سویه ،پدیدة مشابهی نیز مطالعره شرده اسرت« -تجربرة نزدیر

1

بره مررگ» .

فیلسوفان دین آن را نوعی از «تجربة دینی» میدانند که ناظر بر درک حسی مفهومی وجودی
مرگ است و در خال آن برای تجربهکننده مواجهرهای برا ایرن حقیقرت محتروم و مقردر
صورت میگیرد که برای مابقی حیات او معموالً تعیینکننده است .پژوهشهای تجربی این
پدیده نشان می دهد که معمو ًال این تجربة دینری از مررگ برا چنرد نشرانگان همرراه اسرت:
احساس حسی آرامرشبخرش و وصرفناپرذیر ،ورود بره یر

داالن تاریر  ،مالقرات برا

موجوداتی روحانی و باالخره مروری کوتاه و سریع بر کل زندگی( .ن  :کریمی)1392 ،
با وجود این ،برخی از تنوعات بینافرهنگی در اینجا قابل مالحظه است .برای نمونه،

در مورد هند (سری شاو 9و استیونسون )1291 ،3مالنرزی( 4دوروتری کرانتز )1293 ،3و
1. death life experience
2. Srishaw
3. Stewenson
4. Melanesia
5. Dorowty-Kantz

اسرائیل (آبرامویچ )1299 1تأثیر الگوهای فرهنگی بر محتوای «تجربة نزدی

بره مررگ»

دیده شده است .همین تنوع دربارة پدیدة مرتب دیگری که از آن تحت عنوان «زنردگی

پس از مرگ» 9یاد میکنند نیز صاد است .برای مثا  ،ی

پژوهش انجامشده در چرین

کمونیستی (با نمونة  121نفری) نشان می دهد که در برین جوانران شرهری و روسرتایی
مورد پرسش 39 ،درصد این تجربه را تخیل دانستهاند! و فق  2درصد گفتهاند که ایرن
امر واقعیت دارد( .ن  :اعتمادینیا)1399 ،
بحث گستردهتری هم در این میان میتوان سراغ داشت .منظور ما تجربة عامی است
که همگی ما در هنگام مواجهه با تصور از مرگ خود و یقینی که به تحقق یافتن حتمری
این تصور در یکی از آیندههای نزدی یا دور داریم! .در این سویه است کره مریشرود
تصویر بهتری از نظریة جالبتوجه و قابرلتأمرل الیزابرت کروبلرراس )1291( 3داشرت.
مبنای روانشناسی اجتماعی این نظریه که وی آن را ترس از مرگ 4مینامد این است که
چگونه بشریت ناگزیر از تجربة دم مرگ در طی چند مرحله است:
 انکار مرگ؛ خشم از خداوند؛ چانهزنی با خدا برای ماندن تا وقتی معلوم؛ افسردگی از الزام به مردن؛3
 پذیرش مرگ.اما آننه اکنون در تحلیل محتوای فرهنگی این نروع نظریرههرا بره آن نیراز بیشرتری
احساس میشود ،گنجانده شدن تحوالت فرهنگی کنونی در سرویة بره تصرویر کشریدن
معنا و مفهوم مرگ خود و مردن دیگرری اسرت .در ایرن زمینره ،برهخصروص ترأثیرات
«رسانهایشدن» مد نظر است -و بهویژه تحوالت «مجازیشدن» و «اینترنتیشدن» .بررای
نمونه ،دادههای فیلد و والتر )9113( 1مؤید این اسرت کره رسرانههرا و رسرانهایشردن
پیشرفته که به مدد محتوای اینترنت و برنامههای شبکههای مراهوارهای (فریلم ،سرریا ،
1. Abramowitch
2. near death experience
3. Elizabeth kubler-ross
4. death fear
5. death acceptance
6. Field & Walter
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مستند ،تئاتر ،سخنرانی و )...رخ داده است ،از چند طریق بر تعریف ،تصرویر ،تصرور و
تصدیق مرگ و مردن تأثیر گذاشته و این فرایند را دستخوش تحو کرده است:
 «معناسازی» مرگ و مردن (مرگ و مردن را به چه معنا باید تعبیر کرد؟)؛ «هویتسازی» از مرگ و مردن (میرایی ما چگونه است ؟)؛« -سب سازی» برای مرگ و مردن (ما چگونه میمیریم و چگونه باید بمیریم ؟).

1

بهموازات این گونه تدارکسازیهای فرهنگی جدید برای تحو در مواجهه با مرگ،

میتوان از پدیدههای بهنسبت جدیدتری نام برد که ناظر بر مرگ خروب و مقبرو انرد.9
منظور آن نوع مرگی است که منطبق با عالیق ،سالیق و توقعات فرد روبهمرگ (محتضران
و خصوصاً بیماران العالج یا صعبالعالج) است .برای نمونه ،همرانگونره کره بالنرر،3

هینتون ،4شنیدمان 3و وایزمان )1222( 1گفتهاند ،طیف گستردهای از تعابیر همراه با ایرن
پدیده در زیستجهان 1غربی رواج یافته است که در نظریههای فرهنگی مرتب برا ایرن
موضوع نیز جای داده شده است .اینها که عبارتاند از« :مرگ سالم ،مرگ آرام ،مررگ
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مناسب ،مرگ صحیح ،مرگ خرم» 9همگی ناظر بر خواستن مرگی بردون درد و آسریب
به بدن هستند( .ن کلهیر و همکاران 1221؛ کوبلر راس 1291؛ فیلد و و اتر )9113
همانگونه که مالحظه میشود تحوالت فرهنگی از نوع رسانهای آن توانسرته اسرت ترا
اندازهای راه را برای اجتماعیتر شدن تصویر از مردن و بهتبع آن مواجهه مدنیتر! برا مررگ
خود و دیگری هموار کند .برای نمونه میشود به پدیدة زیستیر اجتمراعی دیگرری اشراره
داشت که همزمان متوجه وظایف دو نهاد اجتماعی مهم ر خانواده و پزشکی ر است؛ منظور
«مراقبتهای آخرعمر» 2از بیماران و افراد محتضر است .در اینجا وظیفرة متعهدانرة پزشر
(که تخصصی است) و نیز تکلیف خانوادة فرد محتضر یا بیمرار العرالج روبرهمررگ (کره
اجتماعیراخالقی است) و نیز شبکة حوزة خصوصی فرد مزبور (مشتمل برر خویشراوندان
1. death stylization
2. good death
3. Blaner
4. Hinton
5. Schnidmann
6. Weisman
7. lebenswelt
8. healthy death, peaceful death, appropriate death, corrective death, happy death
9. end-of-life-care

سببی و نسبی ،دوستان و آشنایان و همکاران و همسایگان) این است که همننان بر کیفیت
و کمیت مراقبتهای درمانی عاطفی از فرد بیافزایند تا او بتواند مرگ مناسبی داشته باشد .به
این معنا ،اینگونه اعما بیش و پیش از هر چیز مستلزم اجتماعیشدن پزشر  ،خرانواده و
حوزة خصوصی فرد روبهمرگ برای مواجهة مناسبتر آنان و حتی شخص محتضر با مرگ
و مردن است( .ن مو هان و کلینتون 1222؛ گورمان )1229
از همین منظر گورمان )1229( 1به بحث از شعایر اجتماعی میپردازد کره نراظر برر
«آموزش مواجهه با مرگ» است .آموزش تخصصی کادر پزشکی و نیز آموزش عمرومی
خانوادههای افراد محتضر بخشی از این طرح است .به نظر گورمان محتروای معرفتری و
علمی این آموزشها باید طوری باشد که ر عالوهبر مفید بودن بار فنری آن ر معنامنردی
مرگ برای خانوادة محتضر و شخص روبهمرگ همننان حفظ شود .تأکید بر ایرن نکتره
از این لحاه مهم است که معموالً طبق سنت پزشکی ،مرگ فق پدیدهای زیستی است!
و الغیر .لذا حفظ معنامندی مرگ موجب میشود تا افراد محتضر و خرانوادههرای آنران
تصور بهتری از این حادثه دردناک داشته باشند .نکتة دیگر این است کره از ایرن طریرق
می توان تصور مرگ کلینیکی (مرگ طبق رویة پزشکی) را به مرگ اجتماعی (مرگ طبق
سنتهای اجتماعی) نزدی کرد.
بخش مهمی از ایرن آمروزشهرا ،بره ویرژه بررای تریم پزشرکی ،مربروط بره پدیردة
زیستیراجتماعی تعیین و تشخیص «زمان مررگ» 9بررای بیمراران العرالج ،برهاغمارفتره
(بیماران مرگ مغزی) و نیز محتضر وخیمالحا است.
به نظر کلهیر )9119( 3هرچند صالحیت تعیین زمران مررگ اصروالً برر عهردة نهراد
پزشکی است و بیشتر ناظر بر اعالم فنی دستگاههای پیشرفته تعیین خطوط ضربان قلب
و نبض زدن و مانند آن است؛ با وجود این نمیتوان آن را به دیدة صرفاً فنی و پزشرکی
نگریست .به این دلیل مهم که تعبیر اجتماعی از مرگ وابسته بره «فرهنر تعیرین مررز
مرگ و زندگی» از دیدگاه کسانی دارد که مرگ را نه ی مسئله پزشرکی ،کره مقولرهای
متعلق به معنای «زیستن اجتماعی» و «مردن اجتماعی» میدانند .برهعبرارتی ،اینکره چره
زمانی باید زمان مرگ تعیین شود ،در گروی فهم ما بهعنوان کنشگران اجتماعی اسرت.
1. Gurman
2. death time
3. Klehier
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به قو کلهیر ،تعیین زمان مرگ نهفق تابع مرگ مغز و قلرب اسرت کره مهرمترر از آن
تابعی است از پیوستار بیولویی ر تاری ر فرهن ( .ن کلهیر)9119 ،
 .3فرهنگ «مرگ اجتماعی»
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در حالی که فرهن مرگ زیستی عمدتاً متوجه مالحظات و مقتضیات مررگ برر مبنرای
مستندات و شرای پزشکی و فیزی بدنی است ،اما بردیل دیگرری نیرز بررای مررگ و
مردن از منظری اجتماعی فراهم است که تابع شرای اجتمراعیر سراختاری و نهرادی و
کنشی ر فرد روبهمرگ و بازماندگان و شاهدان مرگ است .نمونة بارز این نوع فرهنگری
از مردن و مرگ اجتماعی ،مسئلة «امنیت هستیشناختی» 1مرگ و ملحقرات و توابرع آن
ازجمله «بازاندیشی اجتماعی» 9مرگ توس کنشگران ذینفرع اسرت .اصرل بحرث ایرن
است که چگونه تصویر منفیای که از مرگ خود و مردن دیگری میسازیم یا میسازند،
میتواند به تشویش و اضرطراب و تهدیرد اجتمراعی بررای زنردگیمران منجرر شرود و
بهعبارتی امنیت هستیمان را به خطر اندازد.
در این سویه ،با استناد به مباحث آنتونی گیردنز جامعرهشرناس برجسرتة بریتانیرایی،
همزمان تعامل مرتب ساختارها و کنشها در اجتماع میتوانرد در حرد امکران هرگونره
صحبت کردن از مرگ و مردن و حتی نشانهگذاری و نمرادپردازی در ایرن زمینره را در
زندگی روزمره ممنوع و محدود سازد؛ تا ما با فراغ با بتوانیم به زنردگی معمرولیمران
بدون هیچگونه دغدغهای ادامه دهیمر تو گویی هیچگاه مرگ بره سرراغمان نمریآیرد! و
انگار هیچوقت نیز نخواهیم مرد!( .ن بونس 9112 ،و ویلموت)9111 ،
باری ،درعینحا این جامعه است که از طریق نهادهای تخصصی ،ساختارهای حرفهای
و کارگزاران اجتماعی ذیرب (مانند ساختارهای نهادیشده پزشکیر درمرانی ر بهداشرتی)
مصرانه در پی آن است تا از افزایش وقوع مرگومیرهرا بکاهرد و یرا مررگ و مرردن را
خیلی طبیعی جلوه دهد .این فرایند اجتماعی خاص موجب میشود تا «مرگ کنشرگران
اجتماعی» ،علیرغم تمام لطمات اجتماعیر هویتیای که برای بقای جامعره و بازتولیرد
کنشهای اجتماعی دارد ،تنهرا برهصرورت یر «واقعیرت اجتمراعی» 3در قراب مرابقی
واقعیتهای اجتماعی ر که جامعه را میسازند ر درآید( .ن  :برایانت)9111 ،
1. ontological security
2. social reflecting
3. social fact

بخشی از این طبیعیسازی اجتماعی ،که در سویة بازاندیشرانة اجتمراعی از مررگ و
مردن انجام میگیرد و مشتمل است بر شکل دادن به رفتارها و هنجارهایی کره در پرترو
اقدامات نهادی ساختاری و نیز واقعیتهای متحو موجود تصحیح شردهانرد ،نراظر برر
تغییر فرهنگیر اجتماعی در کردارهایی مثل« :وضعیت بیمار دَمِ مرگ ،مراقبتهای آخرر
عمر ،خاکسپاری و سوگواری» است( .ن  :انجمن جامعهشناسی بریتانیا )9112 ،در ایرن
سویه تالش میشود تا معنای اجتماعی جدیدتری به توابرع و ملحقرات مررگ و مرردن
تخصیص داده شود؛ خصوصاً اگر از منظر دینی تحلیل شرود ،چنرین نگراهی در جهران
مسیحی غربی خود را بهصورت بسیار عرفریشرده و دور از سراحت دینری (سرکوالر)
متجلی ساخته است( .ن  :هالووی 9112 ،و برین )9112
در همین مسیر باید از چند تحو بههمبسته یاد کرد که سرشرت اجتمراعی مررگ و

مردن را متحو ساخته اند ،منظور سه تغییر اساسی است که در «گفتمان مررگ» 1ایجراد
شده است:

9

 -پزشکیشدن مرگ (تبدیل مردن به ی

فرایند پزشکیر درمانیر بهداشتی صرف)؛

 عقالنیشدن مرگ( 3تبدیل مردن به رخدادی با معرانی طبیعری و معمرولی ماننردسایر رخدادها)؛

4

 تجاریشدن مرگ (تبدیل مردن به کاالیی بازاری و قابلفروش درحد خردماتاقتصادی معمو و مرسوم با انواع و اقسام مواد و مصالح [از کفن تا قبر و سن
و گل و ترابوت و شریرینی و آمبروالنس شری
بازاریابی مناسب!).

و تشرییعکننردگان اجرارهای] و
3

اینها به عنوان تحوالت فرهنگی که زیرمجموعة «عرفیشدن مرگ» هستند ،عمردتاً
بیانکنندة این نکته هستند که چگونه «اقتصراد و پزشرکی و علرم» برهعنروان بخشری از
ساختارهای نهادی جامعة مدرن غربی توانستهاند تحوالت اجتمراعی مررگ و مردرن را
تعیین مسیر داده و به معنای فلسفی دینی آن جهت عرفری دهنرد( .نر  :کرولن)1229 ،
1. death discourse
2. death medicalisation
3. death rationalization
4. death commercialization
5. death secularization
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البته در این باره ،همانگونه که راتار 1و تئودروسکو )9111( 9نیز بیان کرردهانرد ،بایرد از
نقش های ساختاری نهادی جریانرات مدرنیسرتی ماننرد برازاریشردن ،فراشهرنشرینی ،و
رسانهایشدن در تقویت «عرفیشدن مرگ» غفلت نورزید .این رخدادهای عرفریکننرده،
روی هم معنای متافیزیکی و دلنسب مرگ و مردن را تا حرد یر

«فروپاشری فیزیکری

اتمهای بدن انسانی» تخفیف دادهاند و متنز کردهاند( .ن  :راتار و تئودروسرکو)9111 ،
به معنایی دیگر ،گویی ما شاهد خ مشی نهادینهشد ه و ساختارمندی در بطن مدرنیترة
عرفی شده غربی هستیم که عنان اجتماعی معنای مرگ و مردن را در اختیار خود دارد
و آن را به هر جایی که مایل است می کشاند .در این باره ،برخی از «سیاست مررگ»

3

سخن به میان آورده اند که بسری ر البتره فقر از برخری جوانرب و جهرات نظرری ر
مطلوب و مقصود این بحث است( .ن  :جی بالین )9111 ،بخشری از تجلیرات ایرن
سیاست را میتوان در گونه های ادبیات و هنر (موسیقی ،رمانها و فیلم های با موضوع
مرگ و مضمون مردن) مالحظه کررد؛ کره معمروالً تصراویری وهرم آلرود و تعرابیری
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وحشتناک از فرایند مردن را وفرق مالحظرات «مدرنیترة تکنولروییزه شرده» بازنمرایی
میکنند( .ن  :رابینسون)9111 ،
برخی دیگر از نمونههای این سیاست مرگ ،البتره در وجروه فضرایی و عراطفیاش،
4

مربوط به تجلی فیزیکی و معماری هندسی «سیاسرت خراطرة مررگ» اسرت؛ یعنری در
هنگام نگه داشتن یاد و خاطرة «آنانی که گرچه مردهاند ،ولی برای ما همننان عزیزنرد».
تبلور این سیاست عمدتاً در طراحی مهندسی «یادمانها و آرامستانهرا» 3قابرل مالحظره

است( .رابینسون ،پیشین)
اگر در پایان این بخش از مقاله ،مروری بر یافتههای حاصل از نگاه علم اجتماعی به
مرگ و مردن داشته باشیم ،یقیناً درخواهیم یافت که در این نوع نگاه ر شایع و جالرب ر
مرگ و مردن مانند هر پدیدة اجتماعی دیگر جزو طبیعت اجتماعی ما است .بهعبارتی ما
میمیریم چون نوبت اجتماعیمان به سر آمده است و لذا باید جای خود را بره دیگرری
1. Ratar
2. Teoderesco
3. death politics
4. death memory policy
5. monements and cemeteries

تحویل دهیم .با وجود ایرن ،زنردگی اجتمراعی «در غیبرت مردگران» ولری «برا حضرور
زندگان» نیز به همان سان میچرخد ،تا باز دور اجتماعی نوبت دیگرانی را رقم زند کره
روزی روزگاری در سوگ ما به سر میبردند.
به نظر میرسد این «غیبرت و حضرور اجتمراعی» اسرت کره محوریرت نگراه علرم
اجتماعی به مرگ و مردن را تشکیل میدهرد .امرا ایرن نگراه از حیرث «وجودشناسری»
محتوایی نحیف دارد .به ما نمیگوید که چه معانی عمیقی در پس و پشت این حضور و
غیبت اجتماعی ناشی از مرگ و مردن کنشگران اجتماعی وجود دارد؟ یرا چگونره بایرد
مرگ و مردن و حضور و غیبت اجتماعی آدمیان را بهمثابه ی

متن پرمعنا قرائت کرد و

فهمید و از آن آموخت.
از این لحاه و برای پرکردن خألهای وجودیرمعنویتی ،که مرا برهعنروان کنشرگران
اجتماعی در زیست روزمره مان با آنهرا مرواجهیم ،دانرش دینری یقینر ًا بردیل مناسرب و
مطمئنی برای چنین غایتی است .به این منظرور ،در بخرش بعردی مقالره برخری وجروه

چندالیه «معنویتی ر عقیدتی ر وجودی» مرگ و مردن را با قرائت دوسررمتن 1معنرویتی
برجسته از این نوع دانش دینی (نهجالبالغه از حیث وجوه شاخص «عقیدتی» و مثنروی
معنوی از لحاه وجوه شاخص «وجودی») واکاوی خواهیم کرد.
مرگ و مردن :روایت دانش عقیدتیـ دینی (نهجالبالغه)

روایتهای دانش عقیدتیردینی ،که از منظر معارف اسالمی شیعی ،نهجالبالغره یکری از
سرمتنهای آن است ،بینش ممتازی از (بهظاهر) ضدین «مرگیدن 9و زیستن» بره دسرت
میدهد .تا آنجاییکه این مدعا به نهجالبالغه مربوط میشود میتوان از الگروی تحلیلری
زیر بهمثابه فضای مفهومی حاکم بر این سرمتن فرهنگی معظم نام برد.

 .1اصطالح «سرمتن»( arche- textرایج در مطالعات ادبی و نقد ادبی جدید) در اینجا به معنرای «مرتن مرادر و
الگو و خاستگاه متون پیرو» لحاه شده است .لذا تا جایی که به نهجالبالغه علیابن ابیطالب (ع) برمیگردد ،ایرن
متن بهعنوان «اخ القرآن» در فرهن و معارف شیعی جا افتاده است؛ مثنوی مولوی نیز بهعنوان «زبرور عجرم» (بره
قو عالمه اقبا الهوری ره) در میان اهل سنت و تشیع هر دو مقبو و موجه است.
 .9جهت داده شدن زندگی به سمت مرگ
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شکل  .9فضای مفهومی «مرگ» در نهجالبالغه

فصلنامه علمیـ پژوهشی

001

اما برای کاویدن معنای مرگ در نهرجالبالغره الزم دیردیم ترا بیانرات چندالیرهای و

دورة هشتم
شمارة 1
بهار 1931

با معانی خاص و منحصر به هرکدام از این بخشهرا آمرده اسرت؛ برحسرب ایرن نروع

پینیدة امام علی (ع) که در سه جای مختلف متن «حکمتها ،نامهها ،خطبهها» 1آن هرم
تفکی

مورد تحلیل قرار گیرد .حتی معانی کلیدوایههای مربروط بره مررگ نیرز کره در

نمایههای تهیهشده توس مترجمان مختلف نهج البالغه وجود دارد ،چندمعنایی هسرتند.
برای نمونه ،میتوان به دو متن عربی (نهجالبالغه صبحی صالح) و فارسیشده (ترجمرة
9

سیدجعفر شهیدی) اشاره کرد که ما از آنها استفاده کردهایم.
باری ،کاویدن معنای مرگ در نهجالبالغه چند نکتة مهرم و کلیردی را در خصروص
 .1زین پس ضمن اشاره به مستندات نهجالبالغه از عالئم اختصاری ن (نامهها) ،خ (خطبهها) و ح (حکمتهرا) و
نیز پ (پاراگراف) و ص (صفحه) استفاده خواهد شد .این کلیدوایهها نیز خود به ترتیب در این حکمرتهرا (ح)
آمدهاند :ح11؛ 12؛ 92؛ 22؛ 191؛ 191؛ 139؛ 119؛ 191؛ 121؛ 911؛ 913؛ 331؛391؛ 431؛ .439
 .9مشخصات کتابشناختی این دو نسخه از نهجالبالغه بهصورت زیر است:
الف) نهج البالغه عربی ( )1311صبحی صالح ،من منشورات دارالهجره ،قم؛ فهرس الموضوعات العامره ،الصرفحه
 ،113الفقره «الموت».
ب) نهج البالغه فارسی ( )1313سیدجعفر شهیدی ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،فهرستها ،صرفحه
 ،312فقره «مرگ».

رویکرد دانش عقیدتی ،یعنی فرهن اسالمی و معارف شریعی ،بره واقعیرت و حقیقرت
مرگ مقدر و محتوم نشان میدهد که در ادامه به تفصیل خواهند آمد.
 .1سنت محتوم و ممدوح مرگ

مرگ سنتی است محتوم و مقدر و لذا ممدوح است و نه مرذموم .ایرن سرنت همنرون
زیستن ،واقعی است و عینی؛ و نه تنها آمدنی است ،که باید خود را نیز برای اسرتقبا از
آن آماده کرد .لذا آمدن (مرگ) و آماده شدن و آمراده برودن (بررای مواجهرة آگاهانره و
ارادی با مردن) یکی از توصیههایی است که از د دانش عقیدتی برمیآید.
در این باره چند گزارة کلیدی از نهجالبالغه بهخوبی گویای این نکته است.
 .1مرگ در پی آدمی است [خ  ،193ص  ،191پ 4تا / 1خ  ،143ص ]141؛
 .9مرگ مایة عبرت است [خ  ،199ص ]913؛
 .3مرگ نزدی زندگی است [خ  ،99ص  /92خ  ،93ص  ،19پ 11تا ]11؛
 .4یاد مرگ ضروری است [خ  ،111ص  /29ن ،31ص ]313؛
 .3به استقبا مرگ باید رفت [خ  ،192ص  ،911پ  1تا ] 3؛
 .1مرگ مایة بیم زندگی است [خ  ،913ص ] 939؛
 .1فراموش کردن مرگ ،عادت زندگی است [ص ،199پ  4تا .]19
فضای مفهومی 1مرگ در این گزارهها ،که حاصل کنار هم گذاشتن مقولههای کلیدی
مندرج در آنها (مانند عبرت ،یاد ،فراموشی ،استقبا  ،بیم ،آمرادگی) اسرت ،نسربتهرای
وجودی زیر را در رابطه با دو واقعیت وجودی مقدر و محتروم بشرری (و در اصرطالح
اگزیستانسیالیستی آن« ،وضعیت مرزی»  )grenz situationمشتمل بر سرشرت مررگ ر
سرنوشت ما ،در نهجالبالغه نشان میدهد:
الف) نسبت «امل ر اجل ر عمل» با تصور از مرگ (آرزو ،سرنوشت ،کردار)؛
ب) نسبت «بقا ر فنا ر فرا ر فراغ» در مواجهه با مررگ (میرل بره مانردن ،واقعیرت
رفتن ،زمان دوری از زندگی ،آسوده بودن خاطر از یاد مرگ)؛
ج) نسبت «ذکر ر غفلت ر مهلت» در پذیرش حتمیت مرگ (ضرورت به یاد آوردن مرگ،
واقعیت فراموشی عمدی مرگ ،وقت گرفتن برای زیستن بیشتر و بهتبع فرار از مرگ)؛
د) نسبت «دنیا ر آخرت» در بیان حقیقت مرگ محتوم و مقدر.
1. conceptual space
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 .2سنت توأمان مرگیدن و زیستن

زندگیدن (میل به زیستن بیشتر) خود عامل و نشانه مرگیدن (گام زدن بیشتر بره سرمت
مرگ) است؛ به گفتة حضرت امیر (ع) «چون نفس زندگی آغشته به مرگ است!» [نفس
المراء خطاء الی اجله]؛ ما با هر نفسی که غیرارادی برای ادامة حیاتمان میکشیم ،اتفاقراً
به سمت مرگ نیز ی

گام خود را میرانیم! پس نفس زیستن ما عین مرگ ماست (ترو

گویی به قو هگل مرگ و زندگی تز و آنتیتز هماند) .این برداشت اگزیستانسیالیسرتی
از مرگیدن -زندگیدن (البته به معنای عمیق و دقیق قرآنی آن) که حضررت امیرر (ع) در
نهجالبالغه بهشکلی چندالیه بیان کردهانرد ،در ترازهرای مختلرف ایرن مرتن برهطررزی
زیباشناختی درآمده است؛ تو گویی شعر حکیمانهای است کره یر

حکریم الهری آن را

خطاب به بشریت و انسانیت سروده است ،بهطوری که هر فردی با هر عقیدهای (حتری
بدون عقیده!) هم میتواند آن را بپذیرد .عیناً به چنرد نمونره از ایرنهرا در ادامره اشراره
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خواهیم نمود.
 .1مرگ به ما رویآور است بسیار نزدی

[ح  92و ]199؛

 .9و رخت بربستن ما از این جهان به همننین [ح ]191؛
 .3ما یاران مرگیم و تیرهای مرگ به سمت ما روان ،و جانهایمان نیز نشرانة مرردن
است [ح  121و ] 431؛
 .4ما میزاییم برای مردن ،میپاییم برای رفتن ،و میسازیم بررای نرابود کرردن  ...و
چون تقدیر مرگ فرا رسد ،اگر از آن بگریزیم به ما میرسرد و اگرر در برابررش
قرار گیریم ،ما را فرا میگیرد و اگر فراموشش کنیم او خود را به یاد ما مریآورد
[ح  911و ] 913؛
 .3با این وجود در شگفتم از فراموشی مرگ ،به یراد نیراوردن رسرتاخیز ،آبرادکردن
خانهها و در سر پروراندن آرزوها [ح ]191؛
 .1اما درعینحا این اولیای خدا هستند که در فکر فردای خویشاند و دنیا را بهخاطر
آخرت میمیرانند و چون ما جوانمردانه جان میسپارند [ح  191و .]439
در این بازنمایی شارعانه و حکیمانره از حقیقرت مررگ و واقعیرت گریرز از مرردن،
تعابیری تأملبرانگیز و جالبتوجه در نهجالبالغه به کار رفته است که در نوع خود هرم
بینظیر است و هم با توجه به ادبیات و زبران سرنتی متعرارف در زیسرتجهران عررب

دوران حضرت امیر (ع) بسیار جدید است؛ دستکم از حیث اسرتفاده معناشرناختی کره
نهجالبالغه از آنها میکند .برای نمونه میتوان به کلیدوایههایی اشاره کرد که هرکدام در
متن اصلی (نهجالبالغه) بسان ی پروبلماتی و چتر نظرری عمرل مریکننرد و برهتبرع
حاوی بسیاری از ایدههای اگزیستانسیالیستی و متافیزیکی دربارة سهگانة مرگ ر مردن ر
زیستن هستند و لذا از ظرفیت نظریهپردازی زیادی نیز در حوزة ایدة عقیدتی مرگ هرم
برخوردارند .خصوصاً اینها که حاوی ایدة ذاتیت و حتمیت مقدر مرگ نیز هستند:
«االمر قریب [نزدیکی مرگ]؛ الرحیل و شی [نزدیکی رفرتن]؛ المروت فری اقبرا
[رویآوری مرگ]؛ خطاه الی اجله [گامیدن به سمت مرگ]؛ عثر باجله [به سر انرداختن
مرگ]؛ حتف فی التدبیر [تمهیدات مرگ]؛ اکرمالموت [مرگ باعزت]؛ یحضرهالموت [به
پیشواز مرگ]؛ میته علیالفراش [مرگ معمولی بر بستر]؛ ذکرالموت [یراد مردام مررگ]؛
نسیالموت [فراموشیدن مرگ]؛ لدو للموت [زاییدن بررای مرردن]؛ تنتضرل فیره المنایرا
[روانگی تیرهای مرگ] اعوان المنون [یاران مرگ و مردن]؛ بادروا الموت [پیشی گرفتن
بر مرگ] انفس النصب الحتوف [جانهای نشانة مردن]؛ طلبه المروت [پیگیرری مررگ]؛
ولوج الموت [تنیدن مرگ به درون تن]؛ ندامه عند الموت [پشیمانی در هنگرام مرردن]؛
سکرةالمروت [سرختیهرای دم مررگ و مرردن]؛ حسررةالفروت [افسروس خروردن برر
فرصتهای ازدسترفته] الموت طالب حثیث [مرگ همنون طرالبی شرتابان]؛ برالموت
تختم الدنیا [مرگ همنون پایان دنیا]»
چناننه بخواهیم به ی

گونهشناسی از معانی چندالیة مرگ ر مردن ر زیستن مبتنری

بر ایرن کلیردوایههرا دسرت یرابیم ،نهرج البالغره مرا را بره سرمت و سروی چنرد ایردة
اگزیستانسیالیستی ر متافیزیکی زیر میرساند:
الف) ایدة پارادوکس مرگ ـ زندگی

لدو للموت [بزایید برای مرگ و فنا]؛ واجمعوا للفناء [بیاورید برای نابود شردن]؛ وابنروا
للخراب [بسازید برای ویران شدن]؛ واجعلوا للفناء [بگذارید برای نیست شدن] ح 139؛
ب) ایدة مرگ زیستنما و زیست مرگنما

نحن اعوان المنون [ما یاران مرگیم]؛ انفسنا نصب الحتوف [ما نشانة تیرهرای مررگیم]؛ تنتضرل
فیه المنایا [تیرهای مرگ روانه شده است]؛ الیفوته المقیم و الیعجزه الهرارب [آن کره ایسرتاده

است از مرگ به در نشود و آن که هم گریزان است از مرگ به در نشود] < ح  132و >193؛
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ج) ایدة جریان مویرگی مرگ در زیستن روزمره

ان هربتم ادرککم [حتی اگر بگریزیم نیز ،مرگ خودش به ما میرسد]؛ ان اقمتم اخرذکم
[اگر بایستیم نیز ،مرگ ما را در خرود فررا مریگیررد]؛ وان نسریتموه ذکررکم [نیرز اگرر

فراموشش کنیم ،مرگ خود را به یاد ما میآورد] < ح> 913؛
د) ایدة سنت فراموشی و غفلت از مرگ

عجبت لمن نسی الموت [در شگفتم از فراموش کردن مرگ]؛ عجبت لمرن انکرر نشرأة
االخرة [در شگفتم از انکار رستاخیز]؛ عجبت لعامر دارالفناء [در شرگفتم از آبراد کرردن
خانههای رو به نیستی] < ح .> 191

 .3سنت زیستن مسئوالنة عقیدتی با مرگ

برخالف دیدگاههای علمی و صرفاً معرفتی دربارة مرگ (ازجمله نظریة اجتماعی مررگ
که در این مقاله نیز به برخی مبانی و محتویات نظری آن اشاره شد) در دانرش عقیردتی
مورد نظر ما (ازجمله در نهجالبالغه که در این مقاله نیز تحلیل شده است) توصریههرایی
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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از این قرار حضرت امیر (ع) به تواتر یادآور میشوند که «اوصریکم برذکرالموت و اقرال

الغفله منه» [سفارشتان میکنم به تذکر مدام و مستمر مررگ و غفلرت نکرردن از مررگ < ح

 ]> 199و برای نمونههایی دیگر از این دسرت ،مریتروان بره چنرد مرورد از نهرجالبالغره در
خصوص مواجهة درست و اخالقیرعقیدتی با مرگ خود و مردن دیگری اشاره داشت:
 .1واستعدوا للموت فقدا ظلکم [آماده باشید برای مرگ ،چه او سایهاش را برر سرر
شما گسترانیده است] <ح>14؛

 .9و وقت لکم اآلجا [هان به هوش باشید که مرگ ت تکتان را مقررر کررده اسرت]
<ح> 93؛

 .3ذکرالموت یمنع االنسان من اللعب [{به یاد مرگ باشید چون} مرگ بازدارنده از
سرگرم شدن به دنیا و زیورهای آن است] <ح> 21؛

 .4الموت هاذم للذات و منغض الشهوات و قاطع االمنیات [آنگاه کره در پری عمرل
زشتی هستید ،به یاد آورید مرگ را ،چون برهمزنندة لرذات اسرت و تیررهکننردة

خواهشهای نفسانی و ُبرندة آرزوهایتان است] < ح > 22؛

.3
.1

.1
.9

.2

اسمعوا دعوه الموت آذانکم قبل ان یردعی بکرم [پریش از آن کره مررگ فراتران
خواند ،گوش به دعوتش بسپارید] <ح >113؛
الدهر موتر قوسه و یرمی الحی بالموت ...فبرادروا العمرل و خرافوا بغتره االجرل
[روزگار کمانش را به زه کرده است و بر زندگان تیر مرگ میبارد؛ هان بره کرار
خیر پیشی گیرید زان پیشتر ،و از ناگهان در رسیدن اجل بترسید] <ح > 114؛
بادروا الموت و غمراته [با اعما صالح به پیش باز مرگ بروید]  /بادروا آجالکم
[قبل از در رسیدن اجل به کار نی پردازید] <ح  14و>121؛
وامهدوا الموت قبل حلوله [پیش از بار گذاشتن مرگ ،بررای پرذیراییاش آمراده
شوید]  /و ترحلوا و ابتاعوا ما یبقی لکم [بار بندید برای سفر رفرتن آخررت] /و
اعدوا الموت قبل نزوله [و تا مرگ خود نیامده است ،خودتان را برایاش آمراده
سازید] <ح  121و>14؛
تجتمع علی الغافلین سکره الموت و الحسره الفوت [{هان به هوش باشید کره}
زمانی است برای درآمدن سختیهای مرگ و افسوسخروردن برر فرصرتهرای
ازدسترفته] < ح.>112
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مرگ و مردن :روایت دانش دینی (مثنوی معنوی)
1

در حالی که نهجالبالغه بهعنوان یکری از «سررمتن»هرای دانرش دینری مملرو اسرت از
مضامین تحلیلی و هنجاری دربارة مرگ و مردن؛ از حیرث انسرانشناسری فلسرفی نیرز،
مثنوی معنوی مولوی 9میتواند بهعنوان ی منبع معرفتی عقیردتی محسروب شرود کره
 .1از منظر تخصصی در هنگام بحث از متون اسالمی ،قرآن بهعنوان سرمتن (امالکتاب) محسوب مریشرود و برهتبرع از
منظر معارف شیعی میتوان به متون وابسته به آن مانند نهجالبالغه و صحیفة سجادیه نیز برهعنروان زیرر سررمتن اشراره
داشت .اما چناننه بهصورت مضمونی و موضعی به متون مزبور  -بدون اشاره به قرآنکریم -نگاه شود ،نظیرر بحرث از
دانش دینی در این مقاله تخصصی ،آنگاه یقیناً نهجالبالغه و صحیفة سجادیه بهترتیب سرمتنهای  1و  9خواهنرد برود و
متون تبعی مرتب با آنها حکم زیرسرمتن را خواهند داشت .در این میان مثنوی معنوی مولوی به چند لحاه (تبردیل بره
ی متن عرفانی کالمی ادبی جهانی ،مورد اجماع اهل سنت و تشیع بودن ،و ماننرد آن) خصوصراً از حیرث مضرامین و
مواضع عقیدتی اسالمی آن میتواند از سرمتنهای دانش دینی به معنای معمو در این نوشتار محسوب شود.
 .9دو متن پایه در این مقاله به شرح زیر است:
الف) مثنوی معنوی مولوی – بر اساس نسخة قونیه ( )1313به تصحیح و پیشگفتار عبردالکریم سرروش ،تهرران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم ،دو جلد .
ب) احمد خاتمی ( )1321آسمانهای دگر ر راهنمرای پرژوهش در مثنروی معنروی مولروی ،تهرران :مرکرز نشرر
دانشگاهی ،باب «مرگ» ،صص .934-931

حاوی روایتهای تحلیلی هنجاری در زمینة مرگ و مردن در گونة شعر حکمتی است.
پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است – مصطفی فرمود دنیا ساعتی است []1143/1
مرگ و جس

1

ای اهل انکار و نفا – عاقبت خواهد بدن این اتفا [] 9129/3

راه مرگ خلق ناپیدا رهیست – در نظر ناید که آن بیجا رهیست [] 9193/3

طوطی نطق و شکر بودیم ما – مرغ مرگاندیش گشتیم از شما [] 9231/3

باری در این سرمتن فرهنگی فخیم نیز فضای مفهومی خاصی بر مرگ حراکم اسرت
که در الگوی پیش رو نشان داده شده است.
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شکل  .9فضای مفهومی «مرگ» در مثنوی معنوی

با این توصیف در ادامه ماحصرل کراوش معناشرناختی مضرمون مررگ ر مرردن در
مثنوی ،بهترتیب بحث طی چند نکته بهصورت مستند ارائه خواهد شد.
 .1شناختشناسی مرگ

اولین نکتهای که در مثنوی به چشم میخورد ،تعابیر ترازه و دسرتاو و حیررتآور از
عمق ماهیت مرگ و مردن است که بیهیچ شرحی حراوی بسریاری از مواضرع دربرارة
 .1اعداد داخل کروشه به ترتیب اشاره به «شمارة دفتر» (  1دفتر) و «ابیات» آن در مثنوی است.

حقیقت و واقعیت مرگ است که ما از آنها غافلیم .اهم این وایهها عبارتاند از:
 .1جاروب مرگ [{ ]1332/1هم چو خس جاروب مرگش هرم بروفرت}؛ دریرای
مرگ [{ ]1923/1از هزیمرت رفتره در دریرای مررگ}؛ جرزو مررگ []9311/1
{جزو مرگ از خود بران گر چارهایست}؛ روز مرگ [{ ]9932/1روز مرگ این
حس تو باطل شود}؛ هوای مرگ [{ ]3213/1شد هوای مرگ طرو صرادقان}؛
شورش مرگ [{ ]3312/3شورش مرگ است نه هیضره طعرام}؛ رخسرار مررگ
[{ ]3141/3روی تو زشتست نی رخسار مرگ}؛ درهای مرگ [{ ]3119/4ییرغ
ییغ تل آن درهای مرگ}.
 .9مرگ بیمرگری [{ ]3231/1مررگ بری مرگری برود مرا را حرال }؛ مررگ سریاه
[{ ]1923/1آننه خوردی واده اِی مرگ سیاه}؛ مررگ یراران [{ ]3112/1مررگ
یاران در بالی محترز}؛ مرگ خود [{ ]9199/3مر گ خود نشرنید و نقرل خرود
ندید}؛ مرگاندیش [{ ]9231/3مرغ مرگاندیش گشتیم از شما}؛ مررگآشرامی
[{ ]4991/3مرگ آشامان زعشقش زندهاند}.
 .3روز مردن [{ ]911/9روز مردن گند او پیردا شرود}؛ راه مررگ خلرق []9193/3
{راه مرگ خلق ناپیدا رهیست}؛ پای مرگ [{ ]1111/3گرر نبرودی پرای مررگ
اندر میان}؛ تلخی مرگ [{ ]9393/3من چشیدم تلخی مرگ و عدم}.
 .4مرگ من [{ ]3931/3آزمودم مرگ من در زندگیسرت}؛ مررگ حاضرر []111/3
{مرگ حاضر ،غایب از حقبودن است}؛ مرگ تن [{ ]1119/3تلر نبرود پریش
ایشان مرگ تن}؛ مرگ تبدیلی [{ ]132/1مرگ تبدیلی که در نوری روی}.
 .3چادر مرگ [{ ]1994/1عاقبت چون چادر مرگت رسد}؛ انتظار مرگ []3413/1
{انتظررار مرررگ دار فررانیانررد}؛ لشررگرهای مرررگ [{ ]3113/1قرراطعاالسررباب و
لشگرهای مرگ}.
 .1مرگ اصغر ر مرگ اکبر [{ ]1191/3مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود}.
 .2هستیشناسی مرگ

مولوی با کنار هم نهادن چنین تعبیراتی از مرگ ،تالش میکند تا ضمن افشای حقیقرت
واقعی و نامکشوف مرگ ،شرحی از گونهشناسی هستیشناسی مررگ را نیرز بره دسرت
دهد :مرگ نشانهای ،مرگ نمادین ،مرگ منظری.

فصلنامه علمیـ پژوهشی

010
«مرگ خود و مردن
دیگری» :روایت...

الف) مرگ نشانهای
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منظور از این مرگ ،مجموعه رخدادهای آفاقی (ابژکتیو و عینی) است که در بیرون از
ما حادث می شود و می تواند نشانه ای باشد برای یادآوری مرگ و مردن همه چیرز از
جمله ما .فی الواقع مولوی با تشریح این گونة مرگ می خواهرد بره مرا در خصروص
عبرت گرفتن از تحوالت آفاقی طبیعت و هشریار برودن از مررگ بشرری و آمرادگی
داشتن برای مواجهة درست با آن هشدار دهد و ما را در حالت آمراده براش فکرری،
وجودی و روحی قرار دهد.
اولین داللت مرگ نشانهای ،تحوالت طبیعیرزیستی و رخدادهای منظمی هستند کره
در متن طبیعت میتوان آنها را دید؛ مانند تغییر فصو  ،خصوصراً تبردیل بهرار (رویرش
زندگی) به زمستان (ریزش زندگی) و برعکس کره بره قرو مولروی نشرانة رستاخیزرر
زندگی هستند ،درست مانند زمستان که نماد رستاخیزر مرگ است.
در خزان آن صدهزاران شاخ و برگ – از هزیمت رفته در دریای مرگ
آننه خوردی واده ای مرگ سیاه – از نبات و دارو برگ و گیاه
ای برادر عقل ی دم با خود آر – دم به دم در تو خزان است و بهار [ 1932-1تا ]2
قاطعاالسباب و لشگرهای مرگ – همنو دی آید به قطع شاخ و برگ []3113-1
دومین داللت از مرگ نشانه ای را باید در رخ دادن مرگ دیگری مالحظره کررد کره
باید مایه عبرت قرار گیرد.
عاقل آن باشد که عبرت گیرد از – مرگ یاران در بالی محترز [] 3112-1
سومین داللت نیز معطوف است به توالی مسرتمر و خسرتگیناپرذیر و بردون وقفره
روزان و شبان ،که این هم از نظر مولوی مایة عبرت و تأمرل معنروی دربرارة زندگیردن
(روز هنگام) و مرگیدن (شب هنگام) است.
این جهان بازی گهست و مرگ شب – بازگردی کیسه خالی پر تعب [] 9113-9
اما چهارمین داللت از مرگ نشانهای در مثنوی ،اندرجات نفسانی 1مرا در خرواب و
بیداری روزانه است که این دو نیز دالی هستند بر مرگ و معاد.
هست ما را خواب و بیداری ما ر بر نشان مرگ و محشر دو گواه
حشر اصغر حشر اکبر را نمود ر مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود []1191-3
 .1تجلیات دنیوی

و نهایتاً باید به پنجمین داللت اشاره کرد کره در مرتن رخردادهای زنردگی روزمرره
اتفا می افتد و معانی مرگ را در خود دارد و به قو مولوی در چپ و راست ما قابرل
رؤیت است.
مرگ بینی باز کو از چپ و راست ر میکشد همسایه را تا بان

خاست []4331-3

ب) مرگ نمادین

این گونه از مرگ نیز داللت بر تحوالت انفسی (درونی و سوبژکتیو) انسان است؛ کره از
نظرگاه مولوی در ما خلجان و دغدغه و تفکر در خصوص مرگ و مردن ایجاد میکنرد
و بهعبارتی داللتی است بر آن مرگ نهایی.
اولین داللت مرگ نمادین ،نفس زیستن و لحظاتی است از زنردگی کره مرا را میران
هستیرنیستی معلق میسازد.
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است ر مصطفی فرمود دنیا ساعتی است []1143-1
دومین داللت اما حاالت وجودیرزیستی ما است (مانند رنرج ،غرم ،درد) کره ماننرد
مرگ جانکاهند و تو گویی بدون اینکه بفهمیم! (یا حتی بی آنکه بخواهیم بفهمیم !) هرر
لحظه ما را به مرگ انذار و بیم میدهند.
دان که هر رنجی زمردن چارهایست ر جزو مرگ از خود بران گر چارهایست.
چون ز جزو مررگ نتروانی گریخرت ر دان کره کلرش برر سررت خواهنرد ریخرت
[ 9311-1تا ]3
جزو مرگ ار گشت شرین مر ترا ر دان که شیرین میکند کل را خدا
دردها از مرگ میآید رسو ر از رسولش رو مگردان ای فضو [ 9313-1و]1
ج) مرگ منظری

اما این مرگ ،به نظر مولوی مرگی است از دیدگاه عامل و ناظر .یعنی بسته به نوع نگراه
وجودی و حاالت عقیدتی و معرفتی که ت ت

ما داریم معنا و شرکل مررگ ،در یر

پیوستار از خیر بودن مرگ تا شر بودن مرگ ،دارای واریانس و تنوع و تفاوت است.
اولین داللت مرگ منظری ،اشاره دارد به این اصل بنیانی از نروع عقیردتی اسرالمی،
«معاد و قیامت» ،که وفق آن مرگ برای کثیری مایة زیان دیدن است (چون فینفسه فاقد
عمل صالح هستند) و برای قلیلی باعث نفع (چون دارای عمل صالح هسرتند) .بره ایرن
معنا مرگ تجلی زندگی دنیوی است؛ گویی ما چنان مریمیرریم کره زنردگی کرردهایرم!
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حقیقت ،به قو مولوی ،همان زشتی و زیبایی روح ما و وجود و توشة عمر ما است.
همننان در مرگ یکسان میرویم ر نیم در خسران و نیمی خسرویم []3311/3
آن میترسی ز مرگ اندر فرار ر آن ز خود ترسانی اِی جان هوشدار
روی تو زشتست نی رخسار مرگ ر جان تو هم چون درخت و مرگ برگ
از تو رستست ار نکویست ار بدست ر ناخوش و خوش هر ضمیرت از خودسرت
[ 3441/3تا ]3
دومین داللت دربارة گروه هایی از مردمان است که به دالیل گوناگون در وحشت از
مرگ به سر میبرند ،حا آنکه دیگرانی نیز هستند که مرگ را به سخره میگیرند.
مرگ کین جمله ازو در وحشتند ر میکنند این قوم بر وی ریشخند []3311/1
آن یکی میگفت خوش بودی جهان ر گر نبودی پای مرگ اندر میان
آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ ر که نیرزیدی جهان پیچ پیچ [ 1111/3تا ]1
سومین داللت را باید در مرگ خاصه که خاص افراد برگزیدة معنوی (اولیا ،صرلحا،
شهدا ،عاشقان خدا) است مالحظه کرد ،برای اینان مررگ ،عرین سررزندگی و حیرات و
فرح و خرمی معنوی و وجد وجودی است .تعبیر مولوی از این نوع ،مرگ علیوار است.
زان مرگم هم چو من خوش آمدست ر مرگ من در بعث چن اندر زدست
مرگ بیمرگی بود ما را حال ر برگ بیبرگی بود ما را نوا
ظاهرش مرگ و به باطن زندگی ر ظاهرش ابتر نهان پایندگی
شد هوای مرگ طو صادقان ر که جهودان را بد این دم امتحان
چون اندر مرگ بینند صد وجود ر هم چو پروانه بسوزانند وجود [ 3213/1تا .]1
 .3غایتشناسی مرگ

دیدگاه دیگری که در مرگشناسی (از منظر مثنوی معنوی) قابرل تأمرل اسرت ،تعرابیری
است که مولوی در خصوص غایتشناسی مرگ (تلئولویی) یعنی مقاصرد و اهرداف و
نتایج معنوی ر وجودی ر عقیدتی که مترتب بر رخداد مرگ برای ما اسرت ،بیران کررده
است .از این حیث میتوان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
الف) مرگ خاتمهدهندة تضادهای زیستی و پایان خواستههای بشری است؛
زندگانی آشتی ضدها است ر مرگ آن اندر میانش جن خاست []1921/1

ب) مرگ فیصلهدهندة آفات و بالیا و مظالم است؛
آن که از پنجه بسی سرها بکوفت ر هرم چرو خرس جراروب مررگش هرم بروفرت
[]1332/1
ج) با مرگ است که سرّ وجودی ما (گند و نن !) برای خودمان و دیگرران افشرا و
آشکار میشود؛
گر میان مش تن را جا شود ر روز مردن گند او پیدا شود []911/9
د) مرگ باعث می شود تا منکران ،مشرکان ،کافران ،منافقان و ملحدان برای اولین (و
ایضاً آخرین!) بار با حقیقت دائماًانکارشدهای روبهرو شوند؛
دیده را نادیده میآرید لی

ر چشمتان را واگشاید مرگ نی

[]9991/3

ه) مرگ مایة از کار افتادن قویترین حس پوزیتویستی زیستن میشود؛
روز مرگ این حس تو باطل شود ر نور جان داری که یار د شود []241/9
و) مرگ همانند شورشی است که کرل بردن را مضرطرب مریکنرد و وجرود را بره
فصلنامه علمیـ پژوهشی

تشویش درمیآورد؛
شورش مرگ است نی هیضه طعام ر قی چه سودت دارد اِی بدبخت خام []3312/3

011

ز) مرگ مرحلهای است همنون رفتن به سمت کما و استغنای تام؛

«مرگ خود و مردن
دیگری» :روایت...

تا نمیری نیست جان کندن تمام ر بیکما نردبان نایی به بام [ 191/1تا ]3
ح) مرگ برهمزنندة نظم دنیوی عشرتها و خوشیها است؛
عاقبت چون چادر مرگت رسد ر از رخت این عشرها اندر فتد []1994/1
ط) مرگ رستن از زندان تن است؛
اهل دنیا جملگان زندانیاند ر انتظار مرگ دار فانیاند []3413/1
ی) مرگ روز عبور از فنا به بقا است؛
زان لقب شد خاک را دارالغرور ر کو کشد پا را سپس یومالعبور [.]3114/1
 .4ارزششناسی مرگ

در روایت دوم دانش دینی که مثنوی معنوی مولوی است؛ گزارشری وجرودیرعقیردتی
(گزارشی که می تواند ادامرة منطقری روایرت اولری باشرد) از مررگ برا تعرابیر عرفرانی
اگزیستانسیالیستی به لسان اسالمی و به سب

شعر حکیمانه در معر

دید مشتاقان این

نوع خوانش قرار گرفته است که بسیار جالبتوجه و قابلتأمل است – البته ترأملی همرراه

با تألم (به قو بیهقی سترگ تاری نگار مسلمان عهد کالسی

سنت« :این قصه را الم باید

که از قلم برنیاید») .موالنای منحصربه فرد ،با عمق نظر عجیب و سعة فهم غریبی کره دارد
کاویدن قصة الیم قابلتأمل مرگ را دستکم از چند زاویة بدیع گزارش میکند:
الف) ارائة تعابیر تازه و دستاو و حیرتآور از عمق ماهیرت مررگ و مرردن کره
بیهیچ شرحی حاوی بسیاری از مواضع دربارة حقیقت و واقعیت مرگ است کره مرا از
آنها غافلیم.
ب) افشای حقیقت واقعی و نامکشوف مرگ و گونهشناسی از هستیشناسری مررگ:
«مرگ نشانهای ،مرگ نمادین ،مرگ منظری».
ج) تعابیری در خصوص غایتشناسی مرگ (تلئولویی) یعنری مقاصرد و اهرداف و
نتایج معنوی  -وجودی  -عقیدتی که مترتب بر رخداد مرگ است.
نتیجهگیری
فصلنامه علمیـ پژوهشی

011
دورة هشتم
شمارة 1
بهار 1931

بهطور خالصه جهتگیری مطالب بیانشده در این مقاله را میتوان در دو نکته مرتب کرد:
1ر در روایت اجتماعی از مرگ  -مردن ،آننه از همه برجستهتر است ،نسبت خود-
دیگری است؛ به این معنا که در بافتار اجتماعی بسیار عرفیشردهای کره در آن زنردگی
میکنیم ،و در فردگرایی افراطی ماتریالیستی و پوزیتیویستی روزمررهای کره بردان مبرتال
شدهایم؛ هنوز هم رخدادی معنوی ،از نوع متافیزیکی آن هست که میتواند «مرن -ترو-
او -ما» را همننان به هم متصل سازد ر دستکم از این حیث که مرا را بره سرمت امرر
مشترکی میکشاند که هم ی حس وجودی اسرت ،آنگراه کره بره مرگیردن خرود پری
میبریم ،و هم نوعی تجربة زیستة اجتماعی است ،زمانی که مرگیدن دیگری را میبینیم.
روی هم ،با وجود پربار بودن علم اجتماعی از مفاهیم و مضامین عرفی که زندگیردن را
تقویت می کنند؛ اما نفس تبلور و تجلی ی رخداد متافیزیکی از نوع و جنس مرگیردن،
بهعنوان بدیل زندگیدن ،غنیمت بزرگی است.
9ر اما در روایت دانش دینی ،سیرت و سرشت و سرنوشت مرگ -مردن /میرنرده -
میرایی ،هم طوری دیگر بیان شده و هم به شکل دیگری وجروه ناپیردا و نامکشروف آن
نشان داده شده است .دستکم در نسخة عقیردتی دینری آن کره نهرجالبالغره حضررت
امیر(ع) است ،ما عمیقاً و قویاً با تعدادی واقعیت دردناک و نوستالژی از وجوه تاکنون

ناپیدا و هنوز نامکشوف از مرگیدن خودر دیگری روبهرو میشویم:
الف) پارادوکس مرگ ر زندگی؛
ب) ایدة مرگ زیستنما و زیست مرگنما؛
ج) ایدة جریان مویرگی مرگ در زیستن روزمره؛
د) ایدة سنت فراموشی و غفلت از مرگ.
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Death of the Self and Dying of the Other:
A Narration of Two Secular / Religious Cultures
(Inquiry in “Social Theory, Nahj-al-Belaghe and Masnavi-I Ma'navi”)
Seyyed Mahmoud Nejati Hosseini1

Abstract
What does “death” mean? How death is even understood? How do we face
with the death of the self and dying of the other in the moment of sealed and
inevitable fate? These are existential questions which are as old as humanity
life. In this sense and in other words, in order to have a meaningful life, we
need a meaningful and of course right confrontation with death of the self
and dying of the other. In this respect, this is culture that provides the
epistemic and existential structures for developing a meaningful life in the
world, so I, You and S/He will be able to face with such a social and cultural
existential event. It is obvious that the power supply of this development is
indeed the cultural narratives of death and dying, and science, religion and
mysticism are their representatives. Science is the representative of the
secular culture, and religion is the representative of the religious culture and
mysticism is also the representative of the spiritual culture. Using specific
questions, the article seeks to explore this narrative through three texts
(scientific, religious, and literary one):
A) What cultural signs and social works have been used in the secular
text of social theory of death to describe “death of the self and dying of the
other”?
B) What religious signs and the epistemic and existential works have
been used in the religious text of Nahj al-Balagha to describe “death of the
self and dying of the other”?
C) What epistemic signs and the conscience - existential works have been
used in the literary text of Masnavi-I Ma'navi to describe “death of the self
and dying of the other”?
Keywords: Death of the self, Dying of the other, Social theory of death,
Nahj al-Balagha, Masnavi-I Ma'navi
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