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چکیده
نوشمار حاار در صدد دستیابی به دیدگاهها و تهکرا ا وراد معاوولی سواکن شوهر تهوران در
مورد مرگ و مردن و تش ی ن بت مرگ و دین در بین آنهاسوت .در تحقیوق حااور پوس از
موورور م مصوور دیوودگاههووای نظووری ،بووا اسوومهاده از روش نظریووۀ مبنووایی و تکنیووک مصوواحبه
نیاهساخماریا مه دیدگاههای مصاتبه شوندگان در  1ناایشونامه رهنضوی مماوایز مورگ و موردن
(ناایشنامههای :مرگ تقدیرگرا ،مرگ معادگرا ،مرگ عار انوه ،مورگ شوهاد طلبانوه ،مورگ
تلهیقی ،مرگ دنیوی ،مرگ زیبا شناخمی/پوچگرا ،مرگ ندانمگرا و مرگ ابهاسگورا) مشو
شدهاند و ناایشنامههای بیشمر دینی و بیشمر غیر دینی از هم مماایز گشمهاند .هاچنین وتود تکثر
و تنو در دیدگاههای مصاحبه شووندگان در موورد مورگ و موردن ،وردی شودن دیون در بوین
تعدادی از آنها ،تلهیقی شدن تهکرا و عدس وتود هااهنضی بین عقایود و باورهوا بوا ر مارهوا و
شیوۀ زندگی برخی از آنها ،از دیضر نمایج این تحقیق است.
واژگان کلیدی :انکار مرگ ،ردی شدن دین ،تلهیقی شدن دیدگاهها ،کثور گرایوی،
ناها وانی عقاید و ر مار.
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مقدمه

پرسش از مرگ ،پرسش از غایت زندگی است و مرگ بهنحو تاری یواتمااعی مواووعی
در رابطه با ماورالطبیعه ،تادو یا دین در نظر گر مه شده است .از ایونرو ،پرسوش از مورگ،
در حقیقت میتواند پرسش از باورهای غایی رد و اعمقادا ماورالطبیعی یا دینوی او باشود.
اندیشیدن به مرگ ،از تاله مواوعاتی است که در طول تاریخ با اندیشههای دینوی هاوراه
بوووده اسووت بووهنحوووی کووه بووا آغوواز دوران تدیوود و گ وومرش راینوودهای دنیوووی شوودن و
ا ونزدایی مرگ به معاای مدرنیمه تبدیل شده است.
تحقیق حاار در صدد دستیابی به شیوههای رهنضی م ملف اندیشیدن به مرگ و مردن
در بین ساکنین شهر تهران است .به عبار دیضر ،یکی از پرسشهای اصلی تحقیق حاار ایون
است که ا راد معاولی (نه قج بیااران ،پزشوکان ،مم صصوان ،ن بضوان و ماننود آنهوا بوهنحوو
خاص) ساکن در شهر تهران چه دیدگاهی ن بت به مرگ و مردن دارند و دربوارۀ آن چضونوه
میاندیشند؟ در هاین راسما ،باید مش
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شود که در بین اندیشههای موتود مربوط به مورگ

و مردن چه ن بمی میان مرگ و دین برقرار است .به عبار دیضر ،میتوان پرسید کوه سواکنین
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غیر دینی دربارۀ مرگ در بین آنها چه ویژگیهوایی دارد؟ پوژوهش حااور سوعی مویکنود بوا
انجاس تحقیق میدانی پاس ی برای پرسشهای وک راهم آورد.
پیشینة تحقیق

در تامعۀ ایران و در سالهای اخیر ،برخی پایاننامههای دانشجویی در زمینوۀ تامعوهشناسوی
مرگ و با ت کید بر رابطۀ مرگ و دین انجاس شدهاند که از تالۀ آنها مویتووان بوه «بررسوی
تامعهشناسانۀ تجربه مرگ در میان بیااران سرطانی» توسج مرتضی کریای در سوال ،1315
«بررسی عوامل اتمااعی مؤثر بر نضرش به مرگ» توسج راا راسومضو سویسو ت در سوال
« ،1311تامعهشناسی پدیداری مرگ (تامعهشناسی تجربوی معنوای مورگ)» توسوج ملیحوه
تابعی در سال « ،1311بررسوی نضورش بوه مورگ و عوامول اتماواعی مورتبج بوا آن در بوین
سالاندان شهر تهران» توسج مرتانه یزدانی در سال « ،1311کارکردهای اتمااعی مرگ بوا
ت کید بر کارکرد معناب شی (مقای ۀ دو تامعۀ م یحی و اسالمی)» توسج مهراد صوادکنیوا
در سال  1311و «دین باوری و نضورش بوه مورگ :مطالعوۀ ناونوهای از دانشوجویان بوا روش

نظریۀ زمینهای» توسج م وعود زموانی مقودس در سوال  1313اشواره ناوود .مم سوهانه بوهدلیول
محدود بودن حجم نوشمار حاار ،مرور نمایج این پایاننامهها در این مقال نایگنجد.
مروری بر دیدگاههای نظری

اندیشیدن به مرگ با اسمهاده از آموزههای دینی از قدمت راوانی برخوردار است بهنحووی
که مرگ و دین در ب ش اعظم تاریخ بشر هاواره با هم هاراه و هاضاس بودهانود .از تواموع
ابمدایی تا به امروز ،ا راد بهوسیلۀ باورهای تادویی ،اعمقاد به روح ،ایاان به خدایان و اعمقاد
به تهان دیضر ،با مرگ و مردن روبهرو بودهاند .آنها سعی کردهاند بهیاری چنوین باورهوایی
با تهدید هایشضی ناشی از وقو مرگ کنار بیایند و آن را بپذیرند .هاچنین باورهای دینی،
سهم ب زایی در معناب شی به مرگ و هم و درک تایضاه آن در برابور زنودگی داشومهانود.
ا زون بر این ،ناادهای دینی و آیوینهوا و مناسوک دینوی هایشوه بوا مورگ و موردن هاوراه
بودهاند و آن را به تجربهای دینی تبدیل کردهاند(برگر و لوکاان.)1314 ،
شاید بموان گهت تنها در چند قرن اخیر و با ظهور دوران مدرن است که مرگ و دین تا
حدودی از هم اصله گر مهاند بهنحوی که دیضر لزومواً هاوزاد هوم تلقوی ناویشووند .ایون
مواووو در چووارچود نظریووا ممهکووران م ملهووی چووون یلی و

آریووه،)1174(،)1312(1
3

نووووووربر الیووووواس ،)2000(،)1115(،)1314(2زیضاونووووود بووووواومن ( ،)1112توووووان

بودریالرد ،)1113(4میشل وکو ،)1110(،)1310(5آلون کلوه هییور ،)2007(،)1114(6توونی

والمر ،)1114(7کالیو سیل 1و ...مورد ت کید قرار گر مه است .بوهعنووان مثوال ،کالیوو سویل،

تامعهشناس معاصر انضلی ی ،در اثری تحت عنوان برساخمن مرگ تامعوهشناسوی موردن و
سوگواری )1111( 1اان اسومهاده از اصوطالح «ناایشونامۀ رهنضوی» 10در اظهوارنظری کوه
1. Philippe Ariès
2. Norbert Elias
3. Zygmunt Bauman
4. Jean Baudrillard
5. Michel Foucault
6. Kellehear
7. Tony Walter
8. Clive Seale
9. constructing death: the sociology of dying and bereavement
10. cultural script
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یادآور دیدگاههای ارن وت بکور )1173( 1و زیضاونود بواومن اسوت ،رهنوگ را بوهعنووان
ابزاری در غلبه بر م ئلۀ مرگ در نظر میگیرد (هاان .)1 :از نظر او ،بازنااییهوای رهنضوی

مرگ ،گهماانهای موتود دربارۀ مرگ یا ناایشنامههای رهنضی مرگ ،تنوعی از داسمان-
های کالن را در اخمیار ا راد محمضور یوا بازمانودگان و سووگواران قوراردادهانود توا بوه هوم

شرایج خویش و بیان اح اسا و تهکرا خود دربارۀ مرگ بپردازند .از نظور او پزشوکی،
بیاه ،مدیریت ری ک و نظاسهای امنیت اتمااعی اطاینان و آرامشی را به رد میب شند که
در گذشمه تنها بهوسیلۀ دین بهدست میآمد .گهماانها یا ناایشنامههای رهنضوی ووک ،ایون
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اح اس را در رد بهوتود میآورند که به یک اتماا تهانی خیالی تعلق دارد (هاان).
از دیدگاه سیل ،گهماانهای علم (بیولوژی) و پزشکی به ا وراد کاوک مویکننود توا در
تهانی تدا شده از سنتها به خلق تهکورا و اح اسواتی خواص در موورد مورگ و موردن
بپردازند (هاان .)75 :او معمقد است عقالنیت مدرن و پزشکی منمج از آن ،خود نووعی دیون
است که اتماا خیالی ،مراسم ،شاول ،عضویت و عناصر هدایمضر خویش را داراست .این
گهماان و پس از آن ،روانشناسی حداقل با هاوان قودر توایضزینهوای قبلیشوان ا وراد را
بهسوی مرگی معنادار هدایت میکنند (هاان.)76 :
روش تحقیق
2

روش اصلی مورد اسمهاده در این تحقیق نظریۀ مبنایی است .در اینجا بر اساس اصول موورد
نظر اسمراس و کوربین )1313( 3پس از تاوع آوری دادههوا بوا اسومهاده از نوون م ملوف و
به ویژه تکنیک مصاحبه نیاوهسواخماریا مه (اووه 1311 ،محاود پوور )1310 ،و بوا توتوه بوه
شیوههوای کدگوذاری بواز و کدگوذاری محووری مهواهیم ،مقووال  ،خصوصویا و ابعواد
گوناگون تشو ی داده مویشووند  .الزس بوه ذکور اسوت کوه در اینجوا بوه نموایج حاصول از
کدگذاری محوری اکمها شده و کدگذاری انم ابی و دستیابی به الضوی نظری در دسومور
کار قرار ندارد.
در تحقیق حاار ،با اسمهاده از شیوۀ ناونهگیری نظری و هد اند در مجاو با  40نهر از
ساکنین شهر تهران مصاحبه شد و مصاحبهها تا رسیدن به اشبا نظری ادامه یا مند .البمه پوس
1 . Eernest Becker
2. grounded theory
3. Strauss and Corbin

از آن نیز چندین مصاحبه دیضر صور گر ت تا از حصول اشبا نظری اطاینان بهدست آیود.
بر اساس شیوه ناونهگیری ،مصاحبهشوندگان شامل تااس گوروههوای سونی ،تن وی و طبقواتی

ه مند و در  1نقطۀ م ملف شهر تهران (یک دب مان پ رانه در حووالی میودان امواس ح وین ( )،

یک پاساژ مربوط به صنف روشندگان الکمروموتور در خیابان سعدی ،مرکز خریود پواالدیوس
در خیابان مقدس اردبیلی ،مرکز خرید تیراژه در بزرگراه اشر ی اصوههانی ،یوک کوا ی شواپ
در حوالی خیابان شهید بهشمی ،یوک کوا ی شواپ در حووالی شوهرک امیود ،دانشوکدۀ علووس
اتمااعی دانشضاه تهران در خیابان تالل آل احاد ،خانۀ ایرانیان واب مه به تاعیت دانشوجویی

اماس علی ( ) در محله لب خج ،پایینتر از میدان شوش) مورد پرسش قرار گر مند.
یافتههای تحقیق

در تحقیق حاار در نمیجۀ انجاس کدگذاری باز و تجزیوه و تحلیول مهواهیم بوهدسوت آموده،
شش مقولۀ اصلی بهقرار زیر تش ی

داده شدند:

 .1اندیشیدن به مرگ در زندگی روزمره
 .2تجربۀ مواتهه با مرگ و شرایج تهکر به آن
 .3اح اسا ن بت به مرگ
 .4ابعاد اندیشیدن به مرگ
 .5اسمراتژی و راهبرد کنار آمدن با مرگ
 .6پیامد اندیشیدن به مرگ.
هاچنین پس از انجاس کدگذاری محوری ،اان واس گر من مههوس ناایشونامه (سوناریو،
پیشنویس یا ن

ه) رهنضی مرگ و مردن از کالیوو سویل ،بور اسواس مقووال اسوم راو

شده از پاسخهای مصاحبهشوندگان و با پیوند آنها 1 ،ناایشونامه م ملوف و مماوایز مورگ و
مردن تش ی

داده شدند که به شرح م مصر آنها می پردازیم .الزس به ذکر اسوت اسومهاده

از اصطالح ناایشنامههای رهنضی مرگ و موردن تنهوا بوهمنظوور صولبنودی و طبقوهبنودی
مهاهیم و مقوال اسم راو شده از مصاحبهها صور گر مه است و وتهوۀ دیضوری نودارد.
در اینجا ،ممناسب با هد ،نوشمار حاار ،تارکز بیشمر بر توای ابعاد تهکر ا وراد در موورد
مرگ و مردن (مقولۀ چهارس) خواهد بود و دیودگاههوای آنهوا در موورد مقووال دیضور در
تدول شاارۀ  1توای داده شدهاند.
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نمایشنامههای فرهنگی مرگ و مردن

ناایشنامههای رهنضی مرگ و مردن در  1ناایشنامه به شرح ذیل تبیین میشود:
نمایشنامة شمارة  :1مرگ تقدیرگرا

در این ناایشنامه ،مرگ یکی از ا کار روزمرۀ ا راد اسوت .آنهوا معاووالً در کنوار تهکور بوه
کار ،رزند و معیشت بوه مورگ هوم کور مویکننود و مورگ را پدیودهای آشونا و نزدیوک
میدانند بهعنوان مثال ،زن  23ساله ،خانهدار ،ساکن محلۀ لب خج مویگویود« :هور روز بوه
مرگ کر می کنم .هر شب که میخوابم میگوم خودایا مون وردا بیودار مویشوم یوا بیودار
نایشم ،وقمی میرس بیرون میگم تصاد ،میکنم میمیرس یا نایکنم».
اح اس ا راد ن بت به مرگ میتواند بهشکل ترس از مرگ یا اسمقبال از آن بروز کند.
ترس از مرگ در اینجا بیشمر بهشوکل تورس از روز قیاموت ،ح واد و کمواد آن تهوانی و
عذاد الهی و ترس از سرنوشت رزندان و بازماندگان بوه ظهوور مویرسود .زن خانوهدار 44
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ساله ،ساکن خیابان دماوند ،در مورد اح اس خود به مرگ مویگویود« :مویگوینود عوذاد
یک روز اون دنیا شاید برابر با صدها سال این دنیا باشه .خود موردن چیوزی نی وت کوه آدس
ازش بمرسه ،بیشمر از بعد از مردنه که آدسها ازش میترسن و دوست ندارن که بایرن».
در اینجا مرگ مرحلهای از زندگی پنداشمه میشود کوه ماکون اسوت هور لحظوه اتهواک
بیهمد .مرگ به خواست خداوند و بر اساس تقدیر هر ان ان کوه از پویش مقودر شوده اسوت،
اتهاک میا مد و بر اثر آن ،ان ان خانۀ اسمیجاری دنیا را رها میکند و به سرای دائای آخر
وارد میشود .در نمیجه ،اعمقاد به بقای روح ،دنیای پس از مرگ ،عوالم بورزخ ،روز قیاموت،
بهشت و تهنم و ح اد و کماد از ابعاد اصولی تهکور دربوارۀ مورگ ه ومند .زن  34سواله،
خانهدار ،ساکن محلۀ لب خج میگوید « :ما تو این دنیوا قوج یوه م وا ریم .مون بوه اون دنیوا
خیلی اعمقاد دارس .حمااً یه دنیای دیضهای هم وتود داره».
کر کردن به مرگ با تهکور دربوارۀ خودا ،دیون ،اخوالک و حوق النواس مموراد ،اسوت
بهنحوی که هر وقت صحبت از مرگ میشود ،از مقوال

وک نیز یاد مویگوردد .بوهعنووان

مثال ،مرد  55ساله ،نقاش ساخماان ،ساکن خیابان  17شهریور میگوید « :کر کوردن راتوع
مرگ ،کر کردن در مورد یه تور حالل و حرومی و ردا ح اد پس دادنه».
هاچنین ،ا راد بهوسیلۀ راز و نیاز با خداوند و انجاس واتبا دینی ،ماننود ناواز و روزه و

انجاس اعاالی چون زیار ائاۀ معصومین( ) و امامزادگان و توسل به آنها ،شرکت در هیئا
عزاداری ،انجاس نذر و پ ش ناودن خیرا بهمنظور آمرزش درگذشمضان ،با تصور خویش

از مرگ کنار میآیند .مرد  40ساله ،کارگر چاپ انه ،ساکن حوالی میدان اماس ح وین( ) در
مورد شیوۀ کنار آمدن خود با ترس از مرگ و تصوور خوویش از مورگ مویگویود« :وقموی
ترس از مرگ بهسراغم میاد ،با خدا یه تور راز و نیاز میکنم و بعد صلوا می رسمم».
در مجاو  ،در این ناایشنامه ،زندگی و مرگ تلوههایی از تقدیر الهی ه مند .در اینجا
ا راد حوادث م ملف زندگی و مرگ را نمیجۀ تقدیر و ق ات میدانند که بهوسیلۀ خداوند
از پیش مقدر گشمه است .در نمیجه ،ا راد در برابر تقدیر الهی تا حدود زیادی منهعل ه ومند
و بیشمر از آنکه در تهت تغییر شرایج موتود بکوشند ،خود را با شرایج تطبیق میدهند.
نمایشنامة شمارة  :2مرگ معادگرا

در این ناایشنامه نیز ا راد در زندگی روزمرۀ خویش به مرگ کر میکنند و مورگ ب شوی
از ا کار هر روز آنهاست .مرد  45سالۀ بازاری در اینباره میگوید« :هایشه بوه مورگ کور
می کنم .وقمی با بچههاس صحبت میکنم بهشون میگم هر لحظه امکان داره من نباشم شواا
باید حواسمون باشه که چی کار کنید و چی کار نکنید».
در اینجا نیز ا وراد از روز توزا و ح واد و کمواد آن تهوانی تورس دارنود .هاوان مورد
بازاری  40ساله معمقد است« :من االن قج ترسی که از مرگ دارس اینه که معاد انجاس میشوه
و می ترسم روز قیامت و روز بازخواست بضوم ایون کوار چقودر سواده بووده و موا کوتواهی
کردیم .از مرگ واهاوهای نودارس قوج اینکوه وقموی در برابور سوؤال و توواد خودا قورار
میگیرس ،اون رو چه توری تواد بدس».
در این ناایشنامه ،مرگ ب شی از زندگی است و مانند دری است که به تهان دیضر باز
میشود .بقای روح ،وتود تهان بعد از مرگ ،روز قیامت و ح اد و کماد از ابعاد اصولی
اندیشیدن به مرگ است .مرد  26ساله ،دانشجوی کارشناسی ارشد ان انشناسی در ایونبواره
میگوید « :به نظرس مرگ یه ب شی از زندگیوه و بعود از مورگ بایود توو اون دنیوا ح واد و
کماد کارهامون را پس بدیم .اگه دنیوای دیضوهای نباشوه عودل و عودالت خودا زیور سوؤال
میره .پس وتود معاد و روز تزا یه ارور عقالنیه».
هاچنین ،ا راد سعی میکنند به وسیلۀ نزدیک شدن به خودا بوا تصوور خوویش از مورگ
راحت تر مواته شوند و از ترس از مورگ اصوله بضیرنود .مورد  41سواله ،صواحب مغوازه و
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روشنده الکمروموتور ،میگوید« :چیزی که من تجربه کردس اینه کوه هور چوی آدس بوه خودا
نزدیکتر باشه ،خیلی راحتتر می تونوه بوا مورگ مواتوه بشوه .وقموی از خودا دوری ،تورس
ه ت ،اما وقمی بهش نزدیک میشی ،راحتتر با مرگ کنار میای».
در مجاو  ،تهاو اصلی در بین این دو ناایشنامه ،برخوورد تقدیرگرایانوه بوا مورگ در
ناایشنامۀ ن

ت و برخورد عقالنی و ح ابضرانه یا معر می با مرگ در ناایشنامۀ دوس است.

در اینجا بر خال ،ناایشنامه پیش ،زندگی و مرگ قطعا یک داسمان از پیش نوشومه شوده
نی مند و ا راد در تغییر م یر زندگی خویش و رقم زدن سرنوشت خوود در ایون تهوان و در
تهان پس از مرگ ت ثیرگذار دان مه میشوند.
نمایشنامة شمارة  :9مرگ شهادتطلبانه

در این ناایشنامه نیز هاانند دو ناایشنامۀ ذکور شوده ،ا وراد در زنودگی روزمورۀ خوویش بوه
مرگ کر میکنند و اندیشیدن به مرگ ب شی از ا کار روزمورۀ آنهوا را تشوکیل مویدهود.
دانشجوی برنامهریزی اتمااعی 20 ،ساله ،میگوید« :شبها موقع خواد خیلی به مورگ کور
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نضران رسیدگی به اعاوال خوویش در روز توزا و ح واد و کمواد آن تهوانی ه ومند و از
سرنوشت خویش پس از مورگ هوراس دارنود .دانشوجوی  24سوالۀ پژوهشوضری اتماواعی
میگوید « :طبیعم ًا وقمی آدس تو این دنیا گند زده باشوه ،تورس داره دیضوه .اگور بوه ایون بواور
داشمه باشیم که در ازای کار خود ،خود و در ازای کوار بود ،بود ه وت و یوه عودالمی در
کاره ،طبیعماً آدس از اینکه کمکاری کورده مویترسوه .البموه در ادبیوا دینوی موا بحوثهوای
رحات و ح ن ظن هم ه ت که در این مواقع خیلی کاک میکنه».
در ناایشوونامۀ حااوور ،ا ووراد در مووورد زنوودگی و موورگ بووا اسوومهاده از مهوواهیم دینووی
میاندیشند ،از اینرو اعمقاد به تهان آخر و روز قیامت از تاله باورهای عایق آنهاسوت.
آنها نضاهی تکلیهی به زندگی دارند و در صدد انجاس تکالیف خویش در این تهان ه ومند.
از مهمترین دغدغههای ا راد مصاحبهشونده در این ناایشنامه ،حالوت موردن و نحووۀ موردن
است .آنها دوست دارند به بهمرین نحو و زیباترین حالت ماکون زنودگی را تورک کننود و
مطلودترین شرایج مردن را شهاد میدانند .از دیدگاه آنها شوهاد بهمورین نوو مورگ
است که میتواند در انمهای یک زندگی مطلود و زیبا واقع شود.

دانشجوی سال چهارس کارشناسی پژوهشضری اتمااعی در ایونبواره مویگویود« :مورگ
چیزی است که الترس ه ت دیضه ،منمها به چیزی که بیشمر کر میکنم اینوه کوه ای کواش
بشه که به بهمرین شکل باشه مورگ زیبوایی باشوه بعود از یوه زنودگی زیبوا .دیور یوا زودش
بهصور پیش رض مهاه برای آدسها ،اما یه چیزهایی ه ت که مهمتر از اینوه کوه دیور یوا
زود باشه ،اینکه چه توری باشه ،آدس تو چه حالمی به اون لحظوۀ مورگش برسوه ،ایون بیشومر
کر من را مشغول میکنه» .او ادامه میدهد« :من بیشمر دنبوال ایونم کوه چطوور یعنوی بوا چوه
حالمی باشم وقمی میخواس بایرس و اینکه آدس تو زنودگیش چطوور باشوه ،مویضن بور مورگش
مؤثره .ش صاً یکی از چیزایی که خیلی بهش کر میکنم و در موردش کر کوردس و بعضواً
ال خواهود بوود ،اینوه کوه دوسوت دارس کوه مورگم
تو م یر زندگیم اثرگوذار بووده و احماوا ً
شهاد باشه و مرگی باشه در هاچین شرایطی یعنی بهمرین حالمی که تو باورهواس ممصوورس
باشه .شهاد هم صر اً مثالً توی میدان تنگ نه ،به معنای عاس ،شهادتی که ما تووی ادبیوا
دینی داریم بعضاً میگن آدمی که برای ک ب روزی حالل بایره شهید ح اد میشه».
او ت کید میکند« :اگه یه زمانی ببینم تکلیف اینه که یه تبههای باز شده و تهوان اسوالس
به این نیاز داره که من تو اون تبهه ایهای نقش کنم ،میرس کاا اینکه در مورد سووریه ایون
یکی از م ئلههای من بود که در موردش مشور هوایی کوردس و کرهوایی کوردس کوه آیوا
تکلیف من این ه ت که برس سوریه یا نه ...که یه مقدماتی از ر منم رو هم راهم کردس».
در این ناایشنامه ا راد سعی میکنند با توسل به رحات الهی و با اصالح اعاوال و ر موار
خویش با اح اسا خود ن بت به مرگ کنار بیاینود و بور تورس خوویش از روز توزا غلبوه
کنند .در مجاو  ،در ناایشنامۀ حاار مرگ حضووری نزدیوک در زنودگی روزموره ا وراد
دارد بهنحوی که اندیشیدن به مرگ ب شی از اندیشههای روزمره ا راد است .در اینجوا نیوز
ا راد مرگ را با مهاهیم دینی معنا میکنند و به وتود تهان پس از مورگ ،تواودانضی روح
و روز تزا اعمقاد و باور دارند.
مهوومتوورین بعوود تهکوور دربووارۀ موورگ در ایوون ناایشوونامه ،آرزوی شووهاد بووهعنوووان
مطلودترین حالت ماکن مردن است .در اینجا ا راد برای شهاد آمادهاند و آن را بهمورین
نو مردن میدانند .شهاد در دیدگاه این ا راد معنایی عاس دارد .در حقیقت این نیت ا وراد
میکند .البمه معنوای عواس شوهاد بوا معنوای خواص آن
است که نو مردن آنها را مش
یعنی شهاد در میدانهای تنگ منا اتی ندارد بهنحوی که یکی از مصواحبه شووندگان از
آمادگی خود برای اعزاس به صحنههای نبرد در سوریه خبر میدهد.
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بر اساس این ناایشنامه ،اندیشیدن به مرگ ب شی از ا کار هر روز ا وراد نی وت اموا آنهوا بوا
اندیشیدن به مرگ بیضانه نی مند و در مناسبهای م ملف به آن کر میکنند .بهعنوان مثال،
مرد  31ساله ،مدیر شرکت بازرگانی ،ساکن محله پونک میگوید« :باألخره گواهی آدس بوه
کرش میا مه ،اما نه اینکه تزئی از کر دائایاس باشه».
این ا راد از مرگ نایترسند و وقمی به مرگ خویش میاندیشند ،حس تورس یوا وحشوت
ندارند .از نظر آنها مرگ دلانضیز و شوکانضیز است ،زیرا مرگ ان ان را به لحظوۀ مالقوا بوا
خداوند که از آن بهعنوان معشوک یاد میشود ،نزدیکتر میکند .اح اس ا وراد بوه مورگ در
اینجا از تنس اح اسی است که در لحظۀ رسیدن به نور به رد دست مویدهود .زن آرایشوضر،
 46ساله ،ساکن منطقۀ شهران در اینباره میگوید« :حس من به مرگ ،مثول حوس رسویدن بوه
نوری ه ت که یکد عه بهش میرسی و بعود از اون دیضوه دلوت ناویخوواد ازش برگوردی و
روی زمین باشی ...به نظرس اصالً چیز ترسناکی نی ت و خیلی هم لذ ب شه».
بر اساس این ناایشنامه ،مرگ مانند سهر از یک ضای محدود به یک ضوای نامحودود
است و ان ان پس از مرگ وارد دنیای زیبواتری مویشوود .در اینجوا ،مورگ رصومی نظوور
دیدار خداوند در اخمیار رد قرار میدهد تا به این وسیله خود را به سرچشاۀ تااس کائنا و
منبع عشق و دوسمی نزدیکتر سازد .به عبار دیضر ،مورگ وسویلهای اسوت کوه ورد را از
کثر به وحد رهناون میشود و او را بوه کوانون حقیقوی ه ومی نزدیوک مویسوازد .در
نمیجه ،در اینجا مرگ بهنحوی عاشقانه و عار انه ته ویر مویگوردد و بوهعنووان مرحلوهای در
رسیدن به معشوک حقیقی در نظر گر مه میشود.
مرد ،مدیر  31ساله ،ساکن محله پونک معمقد است« :من یوهتوور نضواه عشوق و عر وانی
دارس به ضای بعد از مرگ .من ب یار تدی مشماک و مایل به دیدار حضر دوسومم .خیلوی
زیاد! و هازمان با اینکه تو این دنیا هم با ایشون زنودگی مویکونم ،اون دنیوا رو هوم رصومی
میبینم برای اینکه رصت پیدا کنم و در خدمت ایشون باشم .یه هاچین نضاهی دارس .برای
هاین مرگ رو هم مرحلهای میبینم که از یک ضا وارد ضای دل انضیزتری میشیم».
در مجاو  ،در ناایشنامۀ حاار ،کلاا کلیدی چون نور ،عشق ،شوک دیدار ،وحود
و ...بهو ور تکرار میشووند و ا وراد بوهتوای اسومهاده از واژۀ خداونود ،کلاواتی چوون نوور،
دوست و معشوک را بهکار میبرند .در اینجا کل ه می بهعنوان ناودی از عشق الهی در نظر
گر مه میشود و هد ،زندگی نزدیکی و یکی شدن با معشوک معر ی میگردد.

نمایشنامة شمارة  :5مرگ تلفیقی

در این ناایشنامه اندیشیدن به مرگ در ا کار روزمره و دائای ا راد تایی ندارد .آنها گواه و
بیگاه به مورگ کور موی کننود ،در عوین حوال کوه از تهکور هایشوضی دربوارۀ آن اسومقبال
نایکنند .بهعنوان مثال ،زن خانهدار 41 ،ساله ،ساکن اقدسیه که بهتازگی از کانادا بوه ایوران
بازگشمه در اینباره میگوید« :خیلی نوه ،شواید گواهی وقوتهوا ،یوهمود دربوارش تحقیوق
میکردس ،کماد میخوندس و راتع بهش پرسوتو میکوردس و بوراس یوه م وئله بوود کوه «از
کجا آمدهاس و آمدنم بهر چه بود» و به نمایجی خوبی هم رسیدس».
در این ناایشنامه ،ا راد از مرگ نایترسند اگرچه برخی از آنها قبل از ایون ،تصوویری
ترسناک از مرگ داشمهاند .آنها با مرگ آشومی کوردهانود و آن را بوهعنووان یوک واقعیوت
حمای پذیر مهاند و اکنون حس بدی ن بت به مرگ ندارند .البمه آنها معمقدند اندیشویدن بوه
مرگ میتواند موتب غاضینی و ناراحمی آنها شود .بر اسواس ایون ناایشونامه ،مورگ یوک
اتهاک عادی و یک واقعیت گریزناپذیر است .در دیودگاه ایون ا وراد ،معاووالً رگوههوایی از
اعمقادا دینی و باورهای عر انی با رگههایی از باورهای مبمنی بر تناسخ آمی مه شده است.
آنها معاوالً تصویری ش صی از ه می یا خداونود دارنود .ایون ا وراد ،بوه روح ،بقوای آن و
نوعی زندگی پس از مرگ اعمقاد دارند ،در حالی که از وتود تهان پس از مرگ مطاوئن
نی مند و هیچ اعمقادی به دنیای برزخ ،روز ح اد و کمواد و بهشوت و تهونم ندارنود .ایون
ا راد خود را پایبند هیچ دین مش

تاری ی ناویداننود .در حقیقوت دیودگاههوای آنهوا را

میتوان تلهیقی از منابع م ملف رهنضی و انم ابی ردی از باورهای گوناگون دان ت.
زن خانهدار 41 ،ساله که بهتازگی به ایوران بازگشومه معمقود اسوت« :بعود از مورگ یوک
کالبد ذهنی از آدس تدا میشه و باقی میمونه یعنی چیزی نی ت که از بین بره .ما وارد یوک
چرخه و مرحلۀ تدیدی از زندگی میشیم که نایتونیم تصور کنیم اون چرخه چیه ،ولی هر
چی که ه ت در اونجا نه زمان وتود داره و نه مکان .محدودیمی نی وت .موا اینجوا بوه دنیوا
میایم و چرخههایی را طی میکنیم تا به تعالی برسیم به خدا برسویم .مون ناویدونوم چرخوه
قبل از من چه توری بوده! یه سری ا راد کالبد ذهنیشون در ایون دنیوا مویمونوه و کالبود یوه
سری میره به چرخۀ بعدی ،چون رو خودشون کار کردن و به تعالی رسیدن و مویدون ومن
که کجا بایود بورن موی دون ومن کوه بعود از اینکوه ایون ت وم رو رهوا مویکونن یوه چرخوۀ

قشنگتری تلوی چشاشون ه ت ،اما یه سری بهعلت واب مضیهایی کوه دارن اینجوا موی-
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مونن تا هدایت بشن».
مرد ،مدیر رسموران 32 ،ساله ،ساکن محلۀ نارمک معمقد اسوت« :نظور مون اینوه کوه مون
میمیرس و نابود میشم و روح من در یک طهل دیضهای حاال در آمریکا ،اسپانیا یا ایران ،توو
هاین کره خاکی در یک بچه دیضه بهوتود میاد .در واقوع ،روح بواقی مویمونوه و ت وم از
بین میره...البمه روح میتونه وارد یه دنیای دیضه هم بشه».
در مجاو  ،در اینجا ا راد بر خال ،ناایشنامههای قبل ،در موورد وتوود تهوان پوس از
مرگ مطائن نی مند .آنها عقایودی ش صوی در موورد مورگ ،ه ومی و زنودگی دارنود کوه
آمیزهای از اعمقاد به تناسخ ،باورهای دینی و عر انی و باور بوه تهوان پوس از مورگ اسوت.
اکثر این ا راد به انحای م ملف در مورد مهاهیم زندگی و مرگ تحقیق کردهاند و اکنون به
نمیجهای ردی و تا حدودی منحصر به رد رسیدهاند که ترکیبی از چند تهانبینوی تواری ی
و شناخمه شده است.
نمایشنامة شمارة  :6مرگ دنیوی
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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خودداری میکنند و این ا کار را نادیده میانضارند .از نظر آنها اصوالً نیازی به تهکر دربارۀ
مرگ نی ت در زندگی باید به زندگی کر کرد و نبایود لحظوا عاور را بوا تهکور دربوارۀ
مرگ هدر داد .هاچنین از آنجا که وقمی موردن اتهواک مویا مود ،موا نی ومیم و آن را تجربوه
نایکنیم پس بهمر است در تریان زندگی دربارۀ آن کر نکنیم و کر خود را با مواووعی
چون مرگ مشغول ن ازیم .بهعنوان مثال ،بازنش مۀ  70ساله ،مرد ،مهندس ساخماان ،سواکن
محلۀ محاودیه میگوید« :من اصالً راتع به مرگ کر نایکنم .هر وقت خواست خوودش
میاد ،دیضه من چه کری بکنم چه نکنم ،مرگ یه پدیدهست که زموان خوودش میواد چورا
باید بهش کر کنم؟!».
البمه برخی از این ا راد در شرایج خاص ،مانند ابمال به بیااریهای معاول یا تجربۀ عاول
تراحی و بیهوشی به مرگ کر کردهاند ،اما تجربه مواتهۀ نزدیک با مرگ در اکثر آنهوا
وتود ندارد .اح اسا مربوط به مرگ در بین آنها معاوالً بهشکل تورس از مورگ ،تلوخ و
تاریک دیدن آن ،عدس راحمی با مرگ و هاچنین بیتهاوتی و بویاح اسوی ن وبت بوه مورگ
(پذیرش مرگ) بروز میکند .ترس از مرگ نیز در شکل ترس از خود واقعۀ مرگ و ترس از

سرنوشت رزندان ،خویشاوندان و بازماندگان ممجلی میگردد .زن ،بازرگان  31سواله ،معمقود
است« :مرگ براس ترسناکه چون کر میکنم بچهاس چی میشه ،بقیه چی میشن و ..بیشومر نضوران
اطرا یانم ه مم که میمونن ...من تزو اون آدمها نی مم که با مرگ راحت باشن».
در ناایشنامۀ حاار ،مرگ پایوان راه و پایوان زنودگی در نظور گر موه مویشوود .پوس از
مرگ ،هیچ زندگی دیضری و هیچ تهان دیضری وتود ندارد .بدن ان وان بور اثور مورگ از
کار میا مد و ت م او بهتدریج تجزیه میشود و مانند دیضور موواد طبیعوی پوس از گذشوت
زمانی مش

به طبیعت بازمیگردد .لحظۀ نابودی ت م ،لحظۀ نابودی ان ان است .از ایون

نظر ،ان ان هیچ تهاوتی با حیوانا و گیاهان نودارد .بوه عبوار دیضور ،لحظوۀ مورگ لحظوه
انقراض یک موتود طبیعی به ناس ان ان است که ماننود دیضور موتوودا از بوین مویرود و
نابود میشود .هاچنین پس از مرگ ،اتهواک خاصوی رخ ناویدهود و طبیعوت و کائنوا بوه
چرخش خویش ادامه خواهند داد .از دیدگاه این ا راد ،مرگ و زندگی حاصل یک اتهواک
است و هد ،خاصی در پشت آن نی ت همچنانکه ما بر اثر یک اتهاک به دنیا آمدهایم ،بور
اثر یک اتهاک نیز از دنیا خواهیم ر ت و نابود خواهیم شد.
مهندس بازنش مه 70 ،ساله ،ساکن محاودیه معمقد است« :مثل هر چیز دیضه ما هم یوک
مد زمان انقضا داریم .هر چیزی به هر حال یک روز منقرض میشه ،ما هم یه روز به دنیوا
اومدیم و یه روز هم باید بریم .به نظرس این مشکل بزرگ و پیچیدهای نی وت .واقعیوت اینوه
که هر چیزی که میاد یه روز هم باید بره .من به چیزهایی که بقیه میگن مثل شوب اول قبور
و شار قبر و اینها اعمقاد ندارس .نه دنیای دیضهای ه ت ،نه بهشمی و نه تهنای .وقمی تاووس
شد ،تاومه دیضه».
در اینجا ،ا راد به وسویله کور نکوردن دربوارۀ مورگ و انکوار و راموشوی آن ،بوا تصوور
خویش از مرگ کنوار موی آینود .در هاوین راسوما ،برخوی ا وراد از مواتهوه و هومنشوینی بوا
محمضران و سالاندان دوری می کنند ،زیورا در حقیقوت رویوارویی بوا محمضوران آنهوا را بوا
واقعیت مرگ و مردن مواته میسازد .مرد  31ساله ،شاغل در شرکت خصوصوی و سواکن
شهرک امید در هاین رابطه میگوید« :پدربزرگ و مادر بزرگم دوران طووالنی رو موریض
بودند و من چون میدون مم که سن اینها خیلی باالست و بیااریشون خیلی س ت و موزمن
ه ت و چون میدون مم که پایان این بیااری مرگ خواهد ،یه توورایی از مواتهوه بوا اونوا
در میر مم ،بهخاطر اینکه غم از دست دادن آنها را تجربه نکنم و خاطرا زمانی که سور و
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حال و سر پا بودند تو ذهنم باونه و آخرین تصاویری کوه توو ذهونم مویمونوه از مریضوی و
بیااری اونا نباشه ...تقریباً حدود یک سال آنهوا را ندیودس ،در حوالی کوه بوهسو می زنودگی
میکردند و بیاار بودند».
در مجاو در ناایشنامۀ حاار ،مرگ پایان زندگی است و لحظۀ مرگ ،لحظۀ نوابودی
هر رد است .در اینجا ان ان در ردیف سایر موتودا طبیعی در نظور گر موه مویشوود کوه
زندگی او با مرگ به انمها می رسود .در حقیقوت در ایون ناایشونامه ،نوابودی ت وم بوهمنزلوۀ
نابودی حیا

ردی در نظر گر مه میشود .در اینجا ا راد بوه مقووالتی چوون روح ،زنودگی

پس از مرگ و روز تزا اعمقاد ندارند و هاه چیز را در چارچود زندگی مادی ایونتهوانی
تجزیه و تحلیل میکنند.
نمایشنامة شمارة  :1مرگ زیباشناختی /پوچگرا

در این ناایشنامه ا راد در زندگی روزمرۀ خود به مرگ کر میکنند و اندیشیدن بوه مورگ
ب شی از ا کار معاول آنها را تشکیل میدهد به عنوان مثال ،مرد عکاس 36 ،سواله ،سواکن
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منطقۀ  7تهران میگوید« :به مرگ زیاد کر مویکونم ،شواید هور شوب» .او اداموه مویدهود:
«نایشه از مرگ رار کرد و راموشش هم نایشه کرد ،چون یکوی از ابلهانوهتورین کارهوا
اینه که آدس راموشش کنه».
در این ناایشنامه ،ا راد ترسی از مورگ ندارنود و آن را بوهعنووان یوک واقعیوت طبیعوی
پذیر مهاند .به عبار دیضر ،اح اس این ا راد به مرگ نوعی بیح ی است .آنهوا مورگ را
پذیر مهاند و برای آن آمادهاند .هاوان عکواس  36سواله در موورد اح واس خوود بوه مورگ
میگوید« :مرگ هایشه بیش از اینکه مون رو ممو ثر کنوه ،منجاود مویکنوه یعنوی یوه توور
بیح ی» .هاچنین دانشجوی دکمری و پژوهشضر اتمااعی 33 ،ساله ،ساکن منطقۀ  6تهوران
در این زمینه میگوید« :قبال از مرگ میترسیدس و ازش اسمرس مویگور مم ،اموا اآلن حوس
خاصی بهش ندارس و وقمی بهش کر میکنم ،یه تور اح اس آرامش بهم دست میده».
مرگ در دیودگاه ایون ا وراد واقعیموی مطلوق و پایوان زنودگی اسوت .در نمیجوه ،در ایون
ناایشنامه ا راد به تهان پس از مرگ ،روح و بقای آن و ح اد و کمواد آنتهوانی اعمقواد
ندارند .از نظر آنها ،هاه چیز با مرگ پایان میپوذیرد و زنودگی ان وان بوا نوابودی ت وم او
بهاتااس میرسد .د ر اینجا ا راد بر خوال ،ناایشونامۀ پویش ،از اندیشویدن بوه مورگ اسومقبال
میکنند و آن را بهشیوههای گوناگون ته یر میناایند .بور اسواس ایون تهاسویر ،از یوکسوو

مرگ بهعنوان زیباترین حالت زندگی در نظر گر مه میشود و وتهی زیباشناخمی پیدا موی-
کند و از سوی دیضر ،وتهی آرامشب ش مییابد و حمی میتواند بوهعنووان یوک راه ورار
ااطراری در نظر گر مه شود .بر اساس ته یر اخیر ،زندگی داسمان پوچ و بویمعنوایی اسوت
که با مرگ به پایوان خواهود رسوید و اندیشویدن بوه مورگ مویتوانود موا را از شولوغیهوا و
کشاکشهای بیهودۀ دنیا به آرامشی مطلق برساند.
عکاس  36سالۀ ساکن منطقۀ  7میگوید« :به نظرس بعد از مرگ هویچ اتهواقی ناویا موه و
کر میکنم ما حیا پس از مرگ را درست کردیم که از بار قضیه کم کنیم ،چوون وقموی
به هاین راحمی میشه نبود ،این ور قضیه خیلی بیمعنی میشه .موا اون رو درسوت کوردیم کوه
بیمعنی بودن را تلطیف کنیم .البمه زندگی به نظر من پوچ و بیمعنی نی وت ،خوودش معنوی
داره و نباید با چیز دیضهای معنیش کرد زندگی برای زندگی ،من یوه توور مورگاندیشوی
خیامی دارس انضار که نی می چو ه می خوش باش».
هاچنین دانشجوی دکمری ،پژوهشضر  33ساله ،معمقد است« :هور وقوت بوه مورگ کور
میکنم ،یه حس آرامشی بهم دست میده از کر کوردن بوه اینکوه مون مویمیورس و از ایون
زندگی راحت میشم و بعد از مردنم هم هیچ اتهاقی نایا مه و هیچی نایشوه ،یوه توورایی
لذ میبرس .انضار به یه آرامش و سکو مطلق مویرسوم .از اینکوه زنودگی پوچوه و هویچ
معنی و مههومی نداره ،خندس میگیره .مرگ هایشوه بوراس مثول یوه راهحول نهوایی یوا یوه راه
خروو ااطراری بوده».
در مجاو  ،در اینجا ا راد هیچ اعمقادی به زندگی پس از مرگ و مهاهیای چوون خودا،
ح اد و کماد و بهشت و تهنم ندارند و مرگ اینتهانی را پایان زندگی میدانند .از نظر
آنها زندگی با مرگ سلولهای زنده بدن پایان میپذیرد و هاه چیز با مرگ خاتاه مییابد.
در ناایشنامۀ حاار ،مرگ واقعیمی مطلق است که یا بهعنوان زیباترین حالت ه می در نظور
گر مه میشود و نقطه پایان یک زندگی سرخوشانه و شاد تصور میگردد یا بهعنووان پایوان
یک زندگی پوچ و بیمعنی و یک راه حل نهایی در نظر گر مه میشود.
نمایشنامة شمارة  :3مرگ ندانمگرا

در این ناایشنامه ،ا راد معاوالً به مرگ کر نایکنند و اندیشیدن به مرگ توز در موواردی
خاص و اندک در بین آنها دیده نایشود .به عبار دیضر ،آنها به انکار مرگ تاایل دارند.
بهعنوان مثال ،زن محجبه 34 ،ساله ،طراح دکوراسیون ،ساکن محلۀ رمانیوه مویگویود« :خیلوی
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کم به مرگ کر میکنم .قج بعضی وقتها ،سعی میکنم به چیزهای بهمر کر کنم».
اح اسا مربوط به مرگ در این ناایشنامه معاوالً بهشکل ترس از مرگ یا بویتهواوتی
و بیح ی ن بت به مرگ دیده میشود .ترس از مرگ نیز در اینجا بوهشوکل تورس از خوود
واقعۀ مرگ و ترس از سرنوشت اطرا یان و نزدیکان دیده میشود .زن گرا ی ت 31 ،سواله،
ساکن اکباتان میگوید« :من کالً از مرگ میترسم از واقعهاش مویترسوم .شواید خیلویهوا
بضن که نه ترس نداره یه اتهاقی که قراره بیهمه ،اما من ازش میترسم و زموانهوایی هوم کوه
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بهش کر میکنم ،دوست دارس زودتر بضذره و بهش کر نکنم».
در این ناایشنامه ا راد ن بت به معنی و مههوس مرگ و هاچنین ن بت به سرنوشت خوود
بعد از مرگ سرگردانند .آنها معاوالً به وتود تهان پس از مرگ مطائن نی مند یا در مورد
بود یا نبود ح اد و کماد و بهشت و تهنم در شک و تردید به سر میبرند .نکمۀ مشومرک
بین دیدگاههای موتود در این ناایشنامه ،وتود ابهاس و عدس قطعیت است .این ا راد با ابهواس
و عدس یقین خود کنوار آمودهانود بوه نحووی کوه نیوازی بوه ت ومجوی بیشومر یوا رسویدن بوه
دیدگاهی نهایی در خود اح اس نایکنند .به عبار دیضر ،آنها دغدغهای دربوارۀ رسویدن
به دیدگاهی غیر ابهاسآلود و ک ب آگاهی در مورد مواوعاتی چون وتود یا عودس تهوان
پس از مرگ یا ح اد و کماد آنتهانی در خود اح اس ناویکننود .در نمیجوه ،مویتووان
دیدگاه آنها را نزدیک به ندانمگرایی 1دان ت .به نظر میرسد ،این عنوان میتواند باورهوا و
عقاید آنها در مورد مرگ ،ه می ،دین ،و ...را تا حدودی توای دهد .البموه بوهنحووی کوه
مالحظه خواهد شد ،برخی از ایون ا وراد ،تصوویری ش صوی از خداونود دارنود و از وتوود
رابطهای ش صی با خدای خوویش صوحبت موی کننود ،اموا در عوین حوال ن وبت بوه وتوود
آخر  ،بهشت و تهنم ،روح و ...با تردید برخورد میکنند.
مرد بازاری 44 ،ساله ،روشندۀ الکمروموتوور و سواکن منطقوۀ  1در موورد مورگ معمقود
است« :دو حالت داره یا نا میشیم و اینهایی که اینها میگن نی ت یا اینکه ه وت .اگوه
بوده باشه و بهشت و تهنم باشه و اگه هاه اینهایی که اینها میگن راست باشه ،دیضوه موا
ا لال ا لین که نی میم ،میریم اونجا یه کم اذیت میشیم ،بعد تهش میریوم بهشوت دیضوه!
اگر هم نباشه که دیضه نا موی شویم و نی ومیم کوه چیوزی رو ببینویم .اموا مون واقعو ًا درسوت
نایدونم! به خدا اعمقاد دارس و کر میکنم هر ک ی با خدای خودش صحبت میکنه ،ولی
1. agnosticism

اعمقادس بر اینه که بهشت و تهنم هاینجاست خدا بیکار نی وت کوه اونجوا محاکاوه بوذاره،
هاینتا میشوره و پاک میکنه و میبره البمه اگه بهشت و تهنای در کار نباشه!».
در این ناایشنامه ،ا راد سعی میکنند با نیندیشیدن به مرگ و تدی نضر من این مواو
با آن کنوار بیاینود .بوه عبوار دیضور ،آنهوا مورگ را انکوار مویکننود و آن را بوه راموشوی
میسپارند .هاچنین آنها سعی میکنند از مواتهه با محمضران و سالاندان یا هور چیوز دیضور
که آنها را با مرگ و ترس یا غم و اندوه ناشی از آن مواته میسازد ،دوری کنند.
در مجاو  ،نقطۀ اشمراک ا راد مصاحبهشونده در اینجا ت کید بر ندانمگرایی در مورد وتوود
تهان پس از مرگ ،ح اد و کماد آنتهانی و بهشت و تهنم است .آنهوا در موورد وتوود یوا
عدس چنین مقوالتی مطائن نی مند و دغدغهای در مورد ائق آمدن بر ندان ومههوای خوود ندارنود.
در ناایشنامۀ حاار ،واژگانی چون شاید ،اگر ،نایدانم و ...بیش از هر چیز بهچشوم مویآیود ،در
عین حال که تهکر در مورد مرگ ،تولد ،ه می و ...از اولویتهای تهکر ا راد نی ت.
نمایشنامة شمارة  :3مرگ ابهامگرا

در این ناایشنامه ا راد در زندگی روزمرۀ خویش و در مناسبتهای م ملف بوه مورگ کور
میکنند بهنحوی که اندیشیدن به مرگ ب شی از ا کوار معاوول آنهاسوت .بوهعنووان مثوال،
مهندس مکانیک ،مرد 42 ،ساله ،ساکن محاودیه میگوید« :به مرگ زیواد کور مویکونم و
کر به مرگ ب ش زیادی از ذهن من رو به خودش مشغول کرده».
اح اسا مربوط به مرگ در این ناایشنامه بهشکل ترس از مرگ و نووعی بویح وی و
عدس ح اسیت به مرگ دیده میشود .هاان مرد مهندس  42ساله در مورد اح اس خود بوه
مرگ میگوید« :هیچ وقت ازش نمرسیدس ،هایشه سعی کوردس بوراش آمواده باشوم و بوراش
برنامهریزی کنم» .این در حالی است که زن محجبه ،خانهدار 33 ،ساله ،ساکن سعاد آبواد،
اح اس خود را چنین بیان میکند« :از مرگ میترسم از خود واقعۀ مورگ و از سرنوشوت
رزند و نزدیکاس بعد از مردنم».
نکمۀ محوری و مشمرک در بین این ا راد ،دیدگاه ابهاسآلود آنها ن بت بوه مورگ اسوت.
در اینجا نیز مانند ناایشنامۀ قبل ،ا راد در مورد بود یا نبود زندگی بعود از مورگ ،ح واد و
کماد آنتهانی و بهشت و تهنم تردید دارنود و مطاوئن نی ومند ،اموا بور خوال ،ناایشونامۀ
پیشین ،این ا راد علیرغم برخورداری از دیدگاهی ابهاسآلود ن بت به مواوعا ذکرشده،
ن بت به ک ب آگاهی در مورد این مواوعا بویعالقوه و بویدغدغوه نی ومند و در صودد
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دستیابی به دیدگاهی نهایی و اطاینانب ش ه مند .به عبار دیضر ،در حال حااور ،آنهوا
نای توانند در مورد وتود یا عدس این یا آن یا چضوونضی کیهیوت آنهوا تصوایم بضیرنود و از
دیدگاهی نهایی برخوردار شوند .در نمیجه ،ابهاس بوه ب شوی از تهکور آنهوا در موورد مورگ،
زندگی و ه می تبدیل شده است.
هاان زن محجبۀ  33ساله میگوید« :درست نایدونم ،گاهی با خودس میگم شواید بعود
از مرگ هاه ب شیده بشن و ح اد و کمابی در کار نباشوه! اموا خوود از طر وی هوم بوه موا
گهمهاند که بهشت و تهنم ه ت و عدل الهی باید تاری بشه .اینوه کوه واقعواً بوراس مبهاوه و
درست نایدونم».
این ا راد سعی میکنند با اندیشویدن بوه مورگ و پورسوتوو در موورد آن یوا بوا مطالعوۀ
کمادهای م ملف دینی و غیر دینی و تااشوای ویلمهوای م ملوف بور ابهاموا خوویش در
مورد مرگ غلبه کنند یا به دیدگاههای تدیدی دست یابند.
در مجاو  ،در ناایشنامۀ حاار ا راد دچوار نووعی حیور ه ومند و ناویتواننود از بوین
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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میکند .اما تهاو اصلی این ناایشنامه و ناایشنامۀ پیشین ،در دغدغوهمنود بوودن و

مش

عالقهمند بودن ا راد به چنین مواوعاتی و تالش برای ائق آمدن بور ابهواس اسوت .در اینجوا
ا راد نایتوانند از کنار تردید و ابهاس خویش بیتهاو عبور کنند و در نمیجه ،بوا اندیشویدن
به مرگ و با اسمهاده از نظرا ا راد گوناگون و منابع م ملف برای وائق آمودن بور شوک و
تردید خویش و عبور از حیر و ابهاس تالش میکنند.
تدول شاارۀ  1تهاو نضاه به  6مقولۀ اصلی تحقیق در  1ناایشنامۀ ذکر شده را بهطوور
خالصه نشان میدهد:
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نسبت مرگ و دین
 .1نمایشنامههای بیشتر دینی و بیشتر غیر دینی

اگر دین تاری ی را با مؤلهههایی چون اعمقاد به خداوند ،اعمقواد بوه تهوان پوس از مورگ و
معاد ،اعمقاد به نبو پیامبر ،تعلق به یک اتماا دینی (تربیت دینی) و انجاس مناسوک دینوی
مش

کنیم (ویلم 1377 ،هایلمون 1312 ،دورکیم )1313،1165 ،میتوان سه ناایشنامۀ

مرگ تقدیرگرا ،مرگ معادگرا و مرگ شهاد طلبانوه را ناایشونامههوای بیشومر دینوی و دو
ناایشنامۀ مرگ دنیوی و مرگ زیباشوناخمی /پووچگورا را ناایشونامههوای بیشومر غیور دینوی
دان ت .ذکر صهت «بیشمر» در اینجا از آنروست که بور اسواس دادههوای تجربوی بوهدسوت

آمده در تحقیق حاار ،ا کار کامالً دینی یا کامالً غیر دینی نزد ا وراد بوهنودر دیوده موی-
شوند و آنچه بیشمر با آن مواتهیم ،تاایل حداکثری ا وراد بوه سوات اندیشوههوای دینوی یوا

تهکرا غیر دینی است .بهقول پی یر بوردیوو ،1تامعوهشوناس معاصور ران ووی ،در دوران
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معاصر ا کار ناد نایاد ه مند (دورتیه.)225 :1311 ،
بر این اساس ،در مواتهۀ بیشمر دینی با مرگ ،رد در طول زنودگی روزمورۀ خوویش بوا
اندیشوویدن بووه موورگ آشناسووت .او بووا اندیشوویدن بووه موورگ ،غریبووه و بیضانووه نی ووت و در
مناسبتهای م ملف به مرگ میاندیشد .او با حضور در ضاهایی چون قبرسمان یوا غ وال-
خانه مشکلی ندارد و از مواتهه با شاخ های یوادآوریکننودۀ مورگ دوری ناویکنود .از
اینرو ،او از هانشینی بوا بیاواران ،سوالاندان و محمضوران بوهعلوت یوادآوری مورگ کنواره
نایگیرد و بهیاری آنها میشمابد .در اینجا ،رد از خود واقعۀ مرگ نایهراسد و در مقابول،
ترس او از روز تزا و ح اد و کماد آنتهانی اسوت .از نظور او ،مورگ تنهوا مرحلوهای از
زندگی است که ما را به تهان پس از مرگ منمقل میکند .انجاس مناسک و آیینهای دینوی
و المزاس به رعایت حقالناس از اولویتهای رد است که بهوسیلۀ انجاس آنها بر ترس خوویش
از روز تزا غلبه میکند و خود را به پروردگار نزدیکتر میسازد .در نهایت ،اندیشویدن بوه
مرگ موتب ایجاد حس نزدیکی به خداوند میگردد و رد را به عال به دسمورا الهی و
کاک به بندگان خدا تشویق مینااید.
در مقابل ،در مواتهۀ بیشمر غیر دینی با مرگ ،نابودی ت م با پایان زندگی برابر دان ومه
میشود .در اینجا ا راد هیچ اعمقادی به خدا ،روح و زندگی پوس از مورگ ندارنود .بور ایون
1. Pierre Bourdieu

اساس ،رد یا به انکار مرگ میپردازد و سوعی در راموشوی آن دارد یوا مورگ را واقعوهای
زیبا و آرامشب ش میداند و به آن میاندیشد ،یا از مواتهۀ نزدیک با مرگ گریزان اسوت
و از حضور در ضاهایی چوون قبرسومان و غ والخانوه بیوزاری مویتویود و از هانشوینی بوا
سالاندان و محمضران دوری میکند یا مشکلی با مواتهۀ نزدیک با مرگ ندارد ،یا از خوود

واقعۀ مرگ و سرنوشت نزدیکانش پس از مرگ میترسد یا بوا مورگ بوا بویح وی و بوی-

اح اسووی مواتووه موویشووود ،یووا بووا اسوومهاده از راهبوورد سوورکود و انکووار موورگ و دوری از
شاخ

های بهیادآورندۀ آن با اح اس و تهکر خوویش ن وبت بوه مورگ کنوار مویآیود یوا

مرگ را عاملی رهاییب ش میداند و از آن اسمقبال میکند .هاچنین در اینجوا ورد در اثور
اندیشیدن به مرگ هر چه بیشمر به زندگی میچ بد و از زندگی در حوال ،لوذ مویبورد و
سعی در چشاندن ایون لوذ بوه دیضوران و شواد کوردن آنهوا دارد یوا بوه تنهوایی و دوری از
زندگی کشیده میشود .تدول شاارۀ  2تهاو ناایشنامههای بیشمر دینوی و ناایشونامههوای
بیشمر غیردینی را نشان میدهد.
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جدول  .2تفاوت نمایشنامههای بیشتر دینی و نمایشنامههای بیشتر غیر دینی
مواجهه با
مرگ

احساس
نسبت به
مرگ

ابعاد
اندیشیدن به
مرگ

استراتژی کنار
آمدن با
مرگ

پیامد تفکر
درباره مرگ

ناایشنامههای
بیشمر دینی
(ناایشنامههای
شاارۀ  1و )2

در زندگی
روزمره

حضور در
قبرسمان و
غ الخانه

ترس از روز
تزا و
سرنوشت
نزدیکان

اعمقاد به
خداوند،
روح و تهان
پس از مرگ

انجاس مناسک
دینی و
رعایت
حقالناس

عال به
دسمورا
خداوند،
رعایت
حقالناس،
مهرورزی و
کاک به
دیضران

ناایشنامههای
بیشمر غیر
دینی
(ناایشنامههای
شاارۀ  5و )6

عدس تهکر،
انکار و
راموشی
مرگ/
اندیشیدن
به مرگ

عدس حضور
و بیزاری از
حضور در
قبرسمان و
غ الخانه/
حضور در
قبرسمان

ترس از خود
مرگ و
سرنوشت
نزدیکان/
بیح ی و
عدس اح اس

عدس اعمقاد
به خدا ،روح
و تهان پس
از مرگ

خودداری از
اندیشیدن به
مرگ و
سرکود آن/
اسمقبال از
مرگ

زندگی در
حال ،لذ
بردن و چشاندن
لذ به
دیضران /تنهایی
و کنارهگیری
از زندگی

مقوله
نمایشنامه

اندیشیدن
به مرگ
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1

در رابطه با ن بت دیون و دیضور ناایشونامههوای ذکورشوده در اینجوا (ناایشونامههوای مورگ
عر انی ،مرگ تلهیقی ،مرگ ندانمگرا و مرگ ابهاسگرا) باید گهوت :عناصوری از مقووال
اصلی موتود در تعریف دین میتوانند در غیاد دیضر عناصر اصلی نوزد هور یوک از ا وراد
مصاحبهشونده در ناایشنامههای وک موتود باشند بهعنوان مثال ،بهنحوی که مصاحبههای
صور گر مه نشان میدهند ،در ناایشنامه مورگ عر وانی ،ورد مصواحبهشوونده ا وزون بور
اعمقاد به معشوک الهی (خداوند) و تهان پس از مرگ ،به نبو پیامبر اسوالس(ص) نیوز اعمقواد
دارد در حالی که ح اد و کماد آنتهوانی و روز توزا را نواماکن مویدانود و خوود را بوه
انجاس مناسک دینی ملزس نایداند.
ب یاری ا راد در عین حهظ ر مارهای دینی ،المزاس بوه رعایوت حجواد و انجواس مناسوکی
چون نااز و روزه ،در عقاید خود دچار ابهاس یا ندانمگرایی ه ومند .برخوی از آنهوا در عوین
اعمقاد به توحید و نبو و زندگی پس از مرگ ،به وتود ح اد و کماد آنتهوانی و روز
رسماخیز اعمقاد ندارند یا ته یری ش صی از آن ارائه مویدهنود .آنهوا بوا اعمقواد بوه عر وانی
ش صی ،خود را به انجاس مناسک و ر مارهای دینی ملزس نایدانند .برخی ا راد نیز اعمقاد بوه
خداوند و عشقورزی به او را با عقاید مبمنی بر تناسخ تلهیق کردهاند .در نمیجه ،در اینجوا در
کنار ناایشنامههای دینی و غیر دینی ،تکثری از ناایشنامهها مشاهده میشوند کوه مویتواننود
به درتا م ملف بر ادیان ردی مبمنی باشند.
وتود یا مههای وک را میتوان به ردی شدن دین و رواو دین ردی در بوین ب شوی از
مصاحبهشوندگان ساکن شهر تهران مربوط دان وت .دیون وردی در برابور دیون تاواعمی و
رسای قرار میگیرد و بر اساس آن هر رد ،قرائمی ردی از دیون دارد کوه لزومواً بوا قرائوت
م مقر موتود از دین منطبق نی ت .در قرائت ردی ،ماکون اسوت ب وشهوایی از مقووال
اصلی دخیل در تعریف دین ،نادیده گر مه شوند ،یا ب شهایی بوه آن ا وزوده گردنود یوا از
برخی مقوال ته یری تدید و منحصر به رد ارائه گردد.
توای اینکه :ردی شدن دین یکی از نظریههای شناخمه شوده در مبحوث سکوالری وم
است که بر مبنای آن ،ا راد دین را از آنک خود میکنند و بر مبنای ته ویر خواص خوویش از
آن ،عال میناایند .تحقیقا اندک صور گر مه در زمینۀ بررسی تحووال دینوداری در
1. individualization of religion

ایران (به عنووان ناونوه :رتوی و کواظای 1311 ،شوریعمی و کاشوی 1314 ،ح ون پوور و
معاار )1314 ،نیز یا مههای تحقیق حاار را ت یید میکنند .بهعنوان مثال ،بر اساس یا مه های
یک پژوهش ،تحوال ن لی دینوداری در ایوران ،سوویۀ واحودی نداشومه و در ابعواد وردی
عادتاً از واعیت دوقطبی و دوسویه بهسات واوعیتهوای انودماتی و تلهیقوی مایول شوده
است .بر این اساس ،گرایش دیندارانۀ توانان عادتاً بهسات تلهیقی شودن و ترکیبوی شودن
پیش میرود (اعماادی ر .) 322 :1310 ،هاچنوین ،در ایون تحقیوق بوه عر وی شودن ،ابهواس،
تلهیقی شدن عقایود و تحویولگرایوی رمالی ومی (خوالی شودن نشوانههوای موذهبی از معنوا)
بهعنوان پدیدههایی رایج در دوران حاار اشاره شده است (هاان).
چنانکه مشواهده مویگوردد ،در ناایشونامههوای مورگ عر وانی ،مورگ تلهیقوی ،مورگ
ندانمگرا و مرگ ابهاسگرا ،ردی شدن دین بهواوح بهچشم میآید و این نو ردی شدن
نووه تنهووا در بووین توانووان بلکووه در بووین میان وواالن نیووز مشوواهده موویشووود .در بووین برخووی از
مصاحبهشوندگان در ناایشنامۀ مرگ معادگرا و مرگ شهاد طلبانه نیز دیدگاههوای ا وراد،
ن بت به دیضر مصاحبهشوندگان ،برخوردار از دیدگاه و عال دینوی مماوایز اسوت .آنهوا بوا
اسمهاده از اندیشه و تهکرا خود در مورد دیون و اعاوال دینوی مویاندیشوند و آن را موورد
بازاندیشی قرار میدهند .ر مار این گروه از دینداران را میتوان با اسومهاده از نظریوه عقالنوی
شدن 1توای داد .آنها پس از مواتهه با منابع و مراتع رهنضی چندگانه ،دربارۀ اعمقوادا
و اعاال دینی خود به بازاندیشی میپردازند و اان پوذیرش اصوول و قواعود تهوانبینوی و
ر مار دینی ،بهنحوی نواندیشانه آنها را مورد بازبینی قرار میدهند.
 .9ترکیبی بودن دیدگاهها و ناهمخوانی عقاید و باورها با رفتارها و شیوة زندگی

نکمۀ دیضری که مویتووان مموذکر شود ،عودس مشواهده ا کوار و اندیشوههوای نواد در اکثور
مصاحبهشوندگان و عدس هااهنضی و ها وانی عقاید و باورهای برخی مصاحبهشوندگان بوا
ر مارها و شیوۀ زندگی آنها است .از سویی ،ا کوار نواد و دیودگاههوای خوال

در تحقیوق

حاار کامر بهچشم میخورند و گورایش عاوومی ا وراد بوهسوات ترکیوب و تلهیوق کوردن
اندیشههای م ملف است و از سوی دیضر ،نزد برخی مصاحبهشوندگان ،عقاید و ر مارها بوا
هم ها وانی ندارند بهنحوی که از ظاهر ا راد و شیوۀ زندگی آنهوا ناویتووان بوه عقایود و
باورهایشان پی برد .بهعنوان مثال ،برخی از زنهای مصاحبهشونده در تحقیق حاار محجبوه
1. rationalization
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بودند ،اموا در موورد وتوود تهوان پوس از مورگ اطاینوان نداشومند .هاچنوین برخوی ا وراد
ر مارهای دینی مانند نااز خواندن را انجاس میدادند ،اما در مورد وتود روز توزا و ح واد
و کماد آنتهانی مطائن نبودند .از سوی دیضر ،برخی ا راد که در ظاهر حجاد را رعایت
نایکردند یا برخی ر مارهای خوال ،دسومورا دیون تواری ی (ماننود نوشویدن مشوروبا
ال اعمقواد
الکلی) را انجاس میدادنود ،روزه موی گر منود و بوه توحیود ،معواد و نبوو نیوز کوام ً
داشمند .آن گونه که در تریان مصاحبههای صور گر مه مشاهده شد ،در ناایشنامۀ مورگ
تلهیقی برخی ا راد به وتود خداوند اعمقاد کامل داشمند در حالی که در مورد زندگی پوس
از مرگ در تهانی دیضر مطائن نبودند و خود را به انجاس مناسک دینی ملزس نایدان مند.
ترکیبی و تلهیقی بودن عقاید و ر مارها و عدسها وانی اعمقادا و باورهوا بوا ر مارهوا و
شیوۀ زندگی ا راد ،پیچیدگی تامعۀ امروز شهر تهران را نشان میدهد .در نمیجه ،ناویتووان
بهراحمی دیدگاههای ا راد را دسومه بنودی کورد و از ر مارهوا و ظواهر ا وراد بوه اعمقوادا و
تهانبینی آنها پی برد .بهعنوان مثال ،ناویتووان وردی را بوهصور ،محجبوه بوودن یوا ناواز
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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المزاس ندارد و ر مارهایی خال ،دسمورا دینی انجاس مویدهود ،دیودگاه و تهوانبینوی غیور
دینی او را نمیجه گر ت .در نمیجه ،یکی از نمایج در خور توته تحقیق حاار ،ترکیبی بوودن
عقاید و باورهای ب یاری از مصاحبهشوندگان و عودس ها ووانی ر موار و ظواهر تعوداد قابول
توتهی از آنها با دیدگاهها و باورهایشان است.
جمعبندی و نتیجهگیری

در تحقیق حاار با اسمهاده از روش نظریۀ مبنوایی و تکنیوک مصواحبۀ نیاوهسواخماریا مه1 ،
ناایشوونامۀ رهنضووی مماووایز موورگ و مووردن (موورگ تقوودیرگرا ،موورگ معووادگرا ،موورگ
شهاد طلبانه ،مرگ عار انه ،مرگ تلهیقی ،مرگ دنیووی ،مورگ زیباشوناخمی /پووچگورا،
مرگ ندانمگرا و مرگ ابهاسگرا) در بین مصاحبه شووندگان سواکن شوهر تهوران تشو ی
داده شدند و سپس ن بت مرگ و دین بین آنها مورد بررسی قرار گر ت .بر این اسواس ،دو
دسمه ناایشنامههای بیشمر دینی و بیشمر غیر دینی مش

شدند و ویژگیهای آنها در رابطه

با شش مقولۀ اصلی بهدست آمده مورد ت کید قرار گر منود .هاچنوین مشو

شود کوه در

دیضر ناایشنامه های ذکر شده در اینجوا امکوان وتوود نووعی دینوداری وردی وتوود دارد
بهنحوی که در این گروه از مصواحبهشووندگان مؤلهوههوایی از مقوموا اصولی موتوود در
تعریف دین در غیاد دیضر مقوما اصلی بهچشم میخورند .این یا مه میتوانود نشواندهنده
ردی شدن دین و رواو دینداری ردی بین ب ش قابلتوتهی از مصاحبهشووندگان سواکن
شهر تهران باشد .ا زون بر این ،تلهیقی شدن تهکرا و عدس وتود هااهنضی در بوین عقایود
و ر مارهای ب شی از مصاحبهشوندگان نکمۀ قابل ت ملی است.
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