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ویکرد وجودی وایات ر وان مرگ در رابطه  نگِر آیات و ر  اندیشی و سالمت ر
 1یمحسن زند

2ید محمود موسویس
 

 چکیده
پبشههههکی، عمومههههًا نشههههانه برخههههی  شناسههههی و روان اندیشههههی، در جریههههان اصههههلی روان مرگ

پردازان   شههود. بسههیاری از نظریههه هههای روانههی، چههون افسههردگی  عمههده دانسههته می اختالل
شهمارند، ههیچ قسهمی از  هها می شاخص این دو رشته، نه تنها آن را نشهانه بعضهی اختالل

اندیش  شدت مرگ کنند. از سوی دیگر، ائمه شیعه به آن را نیب در فرایند درمان تجویب نمی
های قدرتمنهد  عنوان یکهی از مرلفهه  اندیشی به اند و متون دینی ُپر است از تجویب مرگ بوده

اعتنهایی بهه پیشهرفت  خمود و رکود، و بی  تربیتی و سالمت روان. ضلع سو ، وجود روحیه
کهه ایهن رکهود و   ن، در حهالیانهدیش اسهت. ایه و توسعه در میهان افهراد و جوامهع مرگ اسهت 

شهود و آنهها  انهدیش  دینهی یافهت نمی خمود اجتماعی، به ههیچ وجهه در میهان بزرگهان مرگ
 های بلند در تاریخ انسان هستند. های اعالی همت نمونه

کهدا  تفسهیر از یهبر این اسهاس، پرسهش ا کهه بها توجهه بهه دو مسهئله بهاال،  ن مقالهه آن اسهت 
که نه  مرگ آفرین نیست، بلکه به سهالمت روان فهردی  تنها رکودزا و خمودیاندیشی است 

نگر،  شناسههی، رویکههرد وجههودی شههود؟ در جریههان اصههلی روان و رشههد اجتمههاعی منجههر می
دانهد. بهه  ساز آن می های سالمت روان و زمینه ترین نشانه اندیشی را از مهم سنخی از مرگ

کهه عمومهًا بههادعای این مقاله، زبان آیهات و روایهات مهرگ نیهب نهوع   ی زبهان وجهودی اسهت 
نگر و نقههش آن در زنههدگی انسهههان  جههای تبیههین مابعههدالطبیعی مههرگ، بهههه تبیههین وجههودی

کلههی روایههات مههرگ  پهردازد. مقالههه حاضههر بهها اسههتفاده از رویکههرد وجههودی می نگر، بههه تبیههین 
که مرگ پردازد و نشان می می ا ر  اندیشی از طری  برخهی متغیرههای میهانجی، زنهدگی دهد 

 های مهم سالمت روان هستند. کند و این دو، از شاخصه معنادار و اصیل می

گان: یکهههرد  رو و پهههس اندیشهههی پهههیش اضهههطراب مهههرگ، سهههالمت روان، مرگ کلیهههدواژ رو، رو
                                                   

 .یاسالم یشناس پژوهشکده اخال  و روان یئت علمی. عضو ه1

 دانشگاه باقرالعلو )د( قم. یئت علمی. عضو ه2
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 متغیرهای میانجی.  وجودی،

 مقدمه
اندیشههی  پبشههکی، نگههاهی بدبینانههه بههه مرگ شناسههی و روان بیشههتر رویکردههها در سههّنت روان

که از بنیاندارند. وی کهه  شناسی دیهن اسهت، بها وجهود نگهاه همدالنهه گ اران روان لیا  جیمب  ای 
نظههر او، بههر اسههاس تنههود  دانههد. بههه  بیمههار می های افههراد روان   اندیشههی را از نشههانه بههه دیههن دارد، مرگ

کهه در دو سهوی متضهاّد  استعداد انسان گونه آدمهی وجهود دارد  ها در ادرام و نگاه به جهان، دو 
مار(، غهر  یب مار )روان  یبیمار. افراد  با روح بسالم )سلیم ال هن( و روح  زیند: روان   انه درد میآست

دوبهاره  ین جههان و تولهدیهاز ا ییو رهها یآزاد یاندیشی و اضطراب مهرگ بهوده، در آرزودر مرگ
گههاهیدر حق کهه  نیهسههتند و ازا یمعنههو یقهت و آ ، از دو   نمونههه 3نهها  دارنههد.« دوبههارزاده»روسههت 

پبشههکی امریکهها  ، اثههر انجمههن روانهههای روانههی راهنمههای تشخیصههی و آمههاری اختاللمرجههع  معتبههر  
(DSM5 م نهم در تشخیص اختالل افسردگی عمده را افکار عودکننهده دربهاره که مال ( است 

کنار مشکالت فرد 4شمارد. مرگ می  یشهیاند مرگ یامهدهایب از پین ی، مشکالت اجتماعیدر 
گفته م یطور به شود  یدانسته م د آمهده یهد، بر اساس انکار مرگ پدیشود توسعه تمدن جد یکه 

 5است.
کهرد؟ و آ یشهیاند مرگ ن دو بهانه، تما  اقسا  یتوان به ا یا میآ ا اصهواًل چنهین چیهبی یهرا طهرد 

ترین و  اضهههطراب  سرنوشهههت و مهههرگ، اصهههلی»گویهههد:  کهههه تیلهههیش می ر اسهههت؟ چنانیپههه  امکان
گریهبی ههم از آن نیسهت.ترین اضهطراب انسها عا  کهه  شناسهان نیهب  تحقیقهات انسان 6«ن اسهت 

که ترس از مرگ، جهان نشان می هر، اسهت. انسان یو همگان یدهد  ک   7شهناس  مشههور، ارنسهت ب 
که اندیبر ا کند  یم یافشان ان دستیش چشم آدمیشه مرگ و ترس از آن، مرتب پین باور است 

انسهان، تهرس از مهرگ و تهالش بهرای  یهها تیفعال یاصهل  بهیدهد. از نگاه او، انگ یو آنها را آزار م
 موقت بر آن است. غلبه 

تنهها  8نگر، ، رویکهرد وجهودییو فلسف یشناس ، روانیپبشک متعدد روان یها ان شاخهیدر م
                                                   

کالسید یشناس روان  128، ص ینید  انواد تجربه. 3  .348، ص ک و معاصرین  

 .326، ص DSM-5راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی: . 4

گاه. 5  .637 _ 627، ص یشیاند و توجه به مرگ ینقش  آ
 .40، ص مرگ ی  معنا. 6

 .6، ص انکار  مرگ. 7

8  .  Existentialism. 
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که اضطراب مرگ را حالتی برخاسته از وجود انسهان می یکردیرو کهه نمی است  تهوان  شناسهند 
گاهی بیهرون کهه مرگ آن را از ساحت آ اندیشهی، از مقّومهات انسهانیت اسهت. زنهدگی،  رانهد  چرا

کهه بهه آسهتانه انسهانیت خهود نبدیهک  تنها در پرتو مواجهه با این موقعیت مهرزی حسهاس اسهت 
گیهرد و وجهه تمهایب زنهدگی انسهانی و  می« معنهاداری»و « اصهالت»ای بها نها   شود و خصیصهه می

کهه بها مرگ« مقصودی»و « عنام»وار است. این اصالت، بر اساس  زندگی شیء اندیشهی،  اسهت 
آورد، در نگهرش انسهان بهه زنهدگی  کند. شناخت مرگ، شهو  زنهدگی مهی می« کش »یا « جعل»

کهههه مشخصهههه آن وانمودسهههازی،  کنهههد و زنهههدگی فهههرد را از مرتبهههه تغییهههر بنیهههادین ایجهههاد می ای 
 شود. مون میتر رهن ای اصیل های پیش پا افتاده است، به مرتبه دغدگی و اضطراب بی

کههه بهها روش پدین، رویبنههابرا  یها ن دغدغهههیتههر مهم یبههه بررسهه 9دراشناسههانهیکههرد وجههودی 
که:یبر ا 10پردازد، یم یست انسانیز  ن باور است 

 ست یگرفتن ن دهیاست و قابل طرد و ناد یاضطراب مرگ، از مقّومات انسان. 1
ا یهه یءوارگید و از شههابههی یاصههالت مهه یمههرز یههها تیات انسههان در مواجهههه بهها موقعیههح. 2
 شود  یخارج م یا گله یزندگ

 است   یمرز یها تین اقسا  مواجهه با موقعیتر از مهم یکیمواجهه با مرگ، . 3

که برخ ی، اقسامیشیاند مرگ. 4 که بدنه  یم یج منفیاقسا  آن، به همان نتا یدارد  انجامد 
کم بهر روان کمهال حب دیهن ید  امها اقسهامیهگو یم یپبشهک و روان یشناسه حها کهه موجهب  ات یهارد 

 شود. یم یانسان

م. نتههایج یا دهیههنام« رو شیپهه»و « رو پههس»و مثبههت را  یمنفهه یشههیاند در ایههن نوشههتار، نهها  مرگ
کهی  اندیشی  پیش مثبت، به مرگ که فرایندی هشهیارانه در حهوزه ادرا هیجهانی   _ رو مربوط است 

گاهی، آن را برم مل بر پدیده مرگ در چارچوبی صهحیح، ند و با تأیگز یاست و فرد با اختیار و آ
( به ایجاد فرایندهای روانی سالم در خهود، upward spiralباال ) رو به طور حرکت مارپیچی   به

کشهیده می زندگی اصهیل، معنهادار و هدفمنهد، و در نتیجهه، جامعهه شهود. در مقابهل،  ای سهالم 
کهههه در اینجههها اصهههطالحًا عبهههارت اسههه اندیشهههی پهههس مرگ اندیشهههی  ت از نهههوعی مرگرو قهههرار دارد 

کهه ههم نشهانه گاه  گاه و یا خودآ ای از فراینهدهای روانهی ناسهالم در درون فهرد اسهت و ههم  ناخودآ
به فرایندهای  (،downward spiralرونده ) پایین یا پس خود به صورت حرکت مارپیچی رو به 

                                                   
9  . Phenomenological. 

 .26 _ 5، ص یفلسفه وجوددر:  دیکرد را بنگرین رویکامل ا یها یهگی. و10
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 شود.  ای ناسالم منجر می روانی مختل، و در سطح اجتماعی نیب به جامعه
نگر  نگر و مثبههت شناسههی انسههانی هههای روان مت روانههی نیههب در اینجهها بههر اسههاس پژوهشسههال

سههالمت، و بیمههاری دیگههر بههر اسههاس نبههود عالئههم منفههی ماننههد نبههودن: اضههطراب، افسههردگی و 
گسهتردگی صهفات و تجههارب مثبهت انسهانی، ههم بههه وسهواس تعریه  نمهی شهود  بلکههه میهبان و 

کهه اصهطالحًا نه نیهب بایهد لحهاف نگرا نگرانهه و ههم سهعادت لحهاف ل ت  گفتههه  11«باشهی به»گهردد 
کههه  12شههود. می کارهههایی اسههت  شههادکامی واقعههی، همههان سههعادت و یهها زنههدگی اصههیل و انجهها  

 13ها.کند  یعنی پرورش فضایل و توانمندیزندگی را دارای ارزش  زیستن می
کههه آیههفهرض مهها در ا شیپ رگ، عمههدتًا در بحههث مهه یعیات شههیههات و روایههن نوشههتار، آن اسههت 

ت مهرگ، یهدر مهورد ماه یعیده مابعهدالطبیهچیمباحهث پ یجها به  یعنیدارند   یکرد  وجودیرو
 یات انسهانیهر آن را در حیانهد و تهأث پرداخته یمههم انسهان  ک دغدغههیهعمهدتًا بهه مهرگ بهه عنهوان 

 14اند. کرده یبررس

 آیات و روایات مرگ
مده روایات را مرحهو  مجلسهی در مجلهد اند. ع آیات و روایات شیعی مربوط به مرگ، فراوان

کرده جمع بحار النوار 77 میبان الحکمه   12است. این روایات، به شکلی منقح در جلد   آوری 
کتههاب قههرار   اند. بههر همههین شههده یده بنههدی و نشههانی باب اسههاس، معیههار خههود را روایههات همههین 

 کنیم. داده، در مورد صحت روایات نیب به همان بسنده می
15دهیم. ایههن بحههث، اجمههااًل روش میههدان معنههایی ایزوتسههو را مبنهها قههرار مههیمهها در 

نظریههه  
کارکردگرایانهه در مهورد معناسهت. بهر اسهاس آن، معنها،  های معنایی، یکهی از نظریهه میدان های 

گهر مها بخهواهیامری نسب را از واژه اسهتخراج  ینسهب یم آن معنهای، یعنی وابسته به متن است و ا
کاربردههاجهب مراج یم، راهیکن  یها دانیهه میهم. نظریآن واژه در درون مهتن نهدار یعهه بهه مهتن و 

های معنهایی در ههر  است. بهر اسهاس اصهل ششهم، میهدان یادیهشت اصل بن ی، داراییمعنا
کلمهات فرعهی. البتهه  کلیهدی و  کلمات  کانونی،  کلمات  گونه واژه است:  متن، متشکل از سه 

                                                   
11. Well-being. 

 .41 _ 37، ص ت  منیمن به روا. 12

کل. 13  .28 _ 11، ص یسالمت انسان یخطوط 

 نگارنده بنگرید. یده را در رساله دکترین ایل ای. تفص14
کامل ای. تفص15  ن روش را در فصل سو  رساله دکتری نگارنده بنگرید.یل 
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 کند. ی  مها، از یک متن به متن دیگر فر یهگین ویا
کلمهههه کهههانونی،  کلمهههه  کهههه وقتهههی مههها در مهههتن جسهههت از دیهههدگاه ایهههن نظریهههه،  جو   و ای اسهههت 

کلمات دیگر دائمًا در نسهبت بها  کنیم، می می کلمات دیگر است و  که محور بسیاری از  بینیم 
کههه در رتبهه دو  قهرار دارنهد   او حضهور پیهدا می کلمهاتی هسهتند  کلیهدی،  کلمههات   یعنههیکننهد. 

کلمات، ارتباط زبان ینبسامد فراوا شود  اما محوریت  برقرار می یشناختی بسیار دارند و با آن 
کانونی را ندارند. پهاره کلمهات فرعهی هسهتند و از لحهاف حجهم، یههها ن ای از واژه کلمات  کهاماًل  ب 

کم کیفیههت نیههب در حاشههیه هسههتند و فقهه  بههه افههاده معنهها یرنگهه حضههور   ر یسهها یداشههته، از نظههر 
کمک می های معنایی، آیات و روایات مربوط به موضود  مایند. بر اساس نظریه میدانن واژگان 

کههریم، جلههد  و نیههب  میههبان الحکمهه  12، جلههد بحههار النههوار 77مههرگ را در منههابعی همچههون: قههرآن 
کام یوتری علو  اسالمی )نور( مورد بررسی قهرار دادیهم تها بهر  نر  افبارهای حدیثی مرکب تحقیقات 

که در  گفته شهد، ایهن سهه دسهته واژگهان اساس تعریفی  کانونی و فرعی  کلیدی،  کلمات  باال از 
را در آیات و روایات مورد شناسایی قرار دهیم و س س بر اساس آنها، به توصیفی از موضوعات 
مربوط به مرگ در راستای هدف این رساله بوردازیم. سه دسته واژگان م کور را در جهدول ذیهل 

 ببینید:
 یکلمات فرع یکانونکلمات  یدیکلمات کل

ات، یموت، ح
 دنیا آخرت،

 16خلههه  المهههوت، َقهههّدرنا المهههوت، ذائقههه  المهههوت، َطریهههد
الموت، مالقات الموت، فرار من الموت، ُقوُت المهوت، 

، ختا  الدنیا، باب اْلخرة ، حضره الوفاة، الموت طالبف
ههع المههوت، دفههع المههوت، تههوفی، َضههَرتُه  جههاَء الَمههوت ، َرف 

، ذکر  ن الَموتلموت، سکرات الموت، نسیاا  الَوفاة، َرَفع
ُهههب 17المههوت، اسههتعداد

َ
 18المههوت، دعههوُت المههوت، تأ

ّرُ من الَموتیَ للموت،  امت، عدالت، بعث، ی، الشعر، ق ف 
ر الّشههوات و الله ات، ُمفهّر    مدت، هاد  اّل ات، ُمکهد 
الجماعههات، ُمباعههد ااُلمنیههات، داعههُی الّشههتات، ُمههدن َی 

َن بالَبین و الشّتات،ّی َط الَمنیات، ُمباعُد  قرُن  ات، المرذ 
(، فههرا ، وحشههت، یریبناپهه یرمغلههوب، حههتم، بههال )گریغ

، أنهَت ُقهوُت  ُطَرداُء الَمهوت ، ُد الَموتیهجو  الموت، َطر
بف َحث ُکمی، الَفناء، َلَمعقودف بَنواص الَموت ، رأى ی، طال  ثف

ت، اسهتغفار، یهخاتمهت، عبهادت، ر 
الَموت یقَی ملک الملک، شغل، ال ُن ب 

کثرت النسل، فهرار، مخافهت، اقبهال و 
 23ادبار من الموت، مسافرت، قنطره،

المهوت حّمهها ، َمَلههک کراهه  المههوت، 
المههههههههههوت، حین/عند/قبل/بعههههههههههد 
المهههههوت، ارجهههههاد، واعهههههظ، تهههههزّودوا/ 

 تجّهزوا لآلخرة

                                                   
 شده، فراری. . تعقیب16
 (.5686، ص 12، ج میبان الحکم « )استعّدوا للموت/ بادروا الموت/ امهدوا الموت»رت امر: . به صو17

 . آمادگی.18



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
دوم

ت و 
بیس

ماره 
، ش

 دوم

56 56 

، غائبف اقرب، خروج من الهدنیا، خهروج الهنفس،  الَموت
رتقهاُب المهوت، 19الهّروح، قهب  َتمّنهی المههوت،  20َمنها ، ا 

راه /شهههو  المهههوت، مهههوت الجسهههد،  21ازداد المهههوت، ک 
22موت القلب، موت الُفجأة

 

کانونی می کلمات  که صهفات مهورد اسهتناد بهه مهوت و یها محمهوالت آن در  با توجه به  بینیم 
ادشههده هسههتند. آنچههه از مجموعههه ی ی  هههایی وجههودی در معنهها جمههالت خبریههه، همگههی ویهگی

کهه واشهکاف نظهر می  آیات و روایات بهه ا فیزیولهوژیکی مهرگ، دغدغهه یه یفلسهف یرسهد، آن اسهت 
اصههلی صههاحبان شههریعت نبههوده اسههت. آنچههه اهمیههت داشههته، مسههائل وجههودی پیرامههون خههود 

زیسههتن و چگهونگی مههرگ، و در پایهان، حههوادث  مهرگ، ارتبههاط وثیه  میههان زنهدگی و مههرگ، شهیوه 
ا و زیسهتن در زنهدگی پهس از آن اسهت. مسهائل پس از مرگ و رب  وثی  میان نهود زیسهتن در دنیه

که از چیستی مهرگ پرسهش وجودی پیرامون مرگ، آن که حتی در برخی روایات  قدر مهم است 
گفته می  شود، به می  شود. جای پاسخ مستقیم، از این دست مسائل وجودی سخن 

کلمهه اینک بر اساس این میدان معنایی، به توضیحی وجودی مربهوط کلیهدی   نگر از چههار 
کتاب معیار در اینجا، جلهد  ات مییات و روایبه مرگ در آ ، اسهناد و الحکمه  میهبان  12پردازیم. 

کتفا می  مآخ  آن است. در ضمن،  شود.  در هر موضود، به یکی دو روایت ا

 الف. موت و حیات
 ای وجودی  مرگ، پدیده .1

   »ه یبر اساس آ
ّ
َح  یاَل َت َو ال  َمو   ب  َی اَة ل  َی َخَلَ  ال 

َ
َعز  یُّ ُلَوُکم  أ

َسهُن َعَمهاًل َو ُههَو ال  ح 
َ
َغُفهورُ یهُکهم  أ  24،«ُب ال 

تقد  مرگ بر حیات در ایهن آیهه، نشهانگر اهمیهت آن در سهیر مراتهب روانهی انسهان، و در نتیجهه، 
کهه   اهمیت مهرگ بهرای زنهدگی اسهت. حیهات، تحهت تهأثیر مهرگ اسهت و اصهالتًا بها مهرگ اسهت 

کنشترین  گیرد. مهم حیات معنا می که به  های انسهانی  تأثیر حیات بر مرگ نیب اصالتی است 
که سایه  می کسی  َسُن َعَمهالً »مرگ را بر زندگی خود ببیند، به سوی  بخشد.  ح 

َ
دارد و  گها  برمهی« أ

کاسههتی عههبت می  در سهایه عزیههب بههودن خداونههد، کنههونی خههود بههه غفههران او  یابههد و در  های دنیههای 
                                                                                                                        

 . ُپل.23

که در روایات،  . به نظر می19  روح به معنای جان است  نه جوهر مجرد مستقل. رسد 

 انتظاری. . چشم20

 . نفوذ مرگ در بدن.21

گهانی.22  . مرگ نا

 .2. ملک، آیه 24
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 امید دارد.
دن مهرگ و زنهدگی اسهت و یهانگر ههدف خداونهد از آفریه، ب«م أحسن عمهالً کیّ بلوکم ایل»جمله 

کهه ایهباشهد. مقصهود ا ش و امتحهان مهیی، بهه معنهاى آزمها«بالء» نش شهما، ین نهود آفهریهن اسهت 
کههینش مقهدماتی، آزماید. آفهریهریم د و س س، مییکن نکه زندگی مییعنی ای معلهو    شهی اسهت 

کهدا  می کهه امتحهان و تمید. پیهنما عمهل مهیگهرى یك از شهما بهتهر از دیه کنهد  ب دادن، یهداسهت 
کههه بعههدًا بهها آن روبهههیههتنههها بههراى چ د و آن، پههاداش دادن بههه هههرکس، فراخههور یشههو رو مههی بى اسههت 

کههنش  خیههر، یکههی از معههانی زیسههت  اصههیل در نگههاه  25عمهل اوسههت. بنههابراین، زیسههت  همههراه بهها 
 قرآنی است. 

ک ل در لحظههه حضههور در برابههر خههدا یوجههود اصهه 26یرکگههارد، یدر فلسههفه وجههودی نیههب از نظههر 
سهت  بلکهه یاسهت، لحظهه حضهور در برابهر خهدا ن  دگر، آنچه مهمیشود  اما از نظر ها یحاصل م

گههاه شیلحظههه حضههور در برابههر مههرگ اسههت. پ کههه بههرا یآ ت و یههکل یآدمهه یو عههب  مههرگ اسههت 
ا راهههی بههه کنههد و اندیشههه معههاد ر یاسهه رس بههین ایههن دو جمههع می 27آورد. یاصههالت و وحههدت مهه

هههای  تههرین موقعیت اندیشههی یکههی از مهم مرگ 28دانههد. بههر اسههاس اندیشههه یاسهه رس، توحیههد می
که  گل م»مرزی است  کاماًل انسان شهدن «یو تعال یآزاد»و با ایجاد « ندینش یوجود به  ، امکان  

 29آورد. ر را فراهم مییناپ  ر و اثباتیناپ  ر، مفهو یناپ  ادرام ی  و پناه آوردن به آن نامتناه
ورت عقلی مرگ2  . ضر
نا بَ » ر  ُن َقّدَ ره یهتهوان چ یدههد بهر مهرگ نم یکهه نشهان م 30«مها ال َتعلمهوَن یَنُکُم الَمهوَت... فی  َنح 

کهههرد   یکهههرد  امههها نم یتهههوان طهههوالن یشهههد. عمهههر را م ههه»... تهههوان از مهههرگ فهههرار  هههُتم  ف  ُکن  ُبهههُروج   یَوَلهههو  
 31«َدة.َیّ ُمَش 

که نمونه نشان 32کستنباو  یمطالعات تجرب  ی  ها با وجود  داشتن  اضطراب مرگ، زنهدگ داد 
  ن مرلفههههیتهههر را مهم یان زنهههدگیهههکننده دانسهههتند و مهههرگ و پا کنواخهههت و خسهههتهیبهههدون مهههرگ را 

                                                   
 .349، ص 19، ج تفسیر القرآن بان فییالم. 25

 .67، ص های ناعلمی  پایانی نوشت پی. 26

 .443، ص و زمان یهست. 27

 .225، ص یمان و الها  فلسفیا. 28
 .64ص   ،فلسفه یقلمرو ابد. 29

 .71 _ 60. واقعه، آیه 30

 .78. نساء، آیه 31

 .123 _ 113، المعارف مرگ و مردن دائرة. 32
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که آنها آورده بودند، عینهاً  می یمعنابخش در زندگ در روایهات   دانستند. جالب آن است دلیلی 
گرفته است.  نیب مورد اشاره قرار 

گروهی نبد پاما  صاد کهن پروردگهارت مهرگ را از ی )د( فرموده:  گفتند: دعا  غمبرى آمدند و 
کهههرد. پهههس، خداونهههد تباركیامبر برایهههمههها بهههردارد. آن پ وتعهههالی مهههرگ را از آن جماعهههت  شهههان دعههها 
کههه خانهههیههتشههان چنههدان زیبرداشههت. جمع گشههت و نسلشههان افههبا اد شههد  ش یههها بههر آنههان تنههگ 

که م که طورى افت  ]بهی [ مجبور بود پدر و مادر و پدر بزرگ و پدر بزرگ   شد، مرد ]خانه ی[ صبح 
گردانهد ] دگی یشهان رسهیا بهه نظافهت آنهها برسهد[ و بهه ایهپدر بزرگش را غ ا بدهد و آنهها را راضهی 

کسهبینما گفتنهد: از پروردگهارت یهوکار بهاز ماندنهد. ا د. به همهین جههت، از  کهه آمدنهد و  ن بهود 
کهههیبخههواه مهها را بههه عمرههها کههرد و یغمبههر از پروردگههارش چنههیم، برگردانههد. آن پیداشههت ی  ن تقاضهها 

گرداند. شده نّی هاى ]مع خداوند آنها را به مدت  33[ عمرشان باز 
 . تأثیر دوسویه مرگ و زندگی3

متهههأثر از شهههیوه زیسهههت   در روایهههات  مهههرگ، حهههاالت وارده بهههر انسهههان بهههه هنگههها  مهههرگ، عمومهههاً 
خوبی همبسههتگی نههود زیسههت و مههرگ را  ایههن روایههات، بههه شههوند. ها در دنیهها دانسههته می انسههان

رسههاند. البتههه ایههن رابطههه، دو طرفههه اسههت  یعنههی از سههویی، مههرگ، تههأثیری عمیهه  بههر زیسههت  می
 نهد. گ ارد و از طرف دیگر، نود زیست انسانی، بر نود مرگ تأثیر می انسانی می

 34رنگ اوست مرگ  هریک ای پسر هم
کهه مهرگ چیخ به ان)د( در پاسیالعابد نیاما  ز سهت؟ فرمهود: بهراى مهرمن، مهرگ ین پرسش 

گرانیگسسههتن زنج ن و ش شههی از تههن اسههت و یی چههرکیههها همچههون برکنههدن جامههه بههار و  رهههاى 
ن یتههههر ههههها و امههههن ن مرکههههبیههههها و راهههههوارتر ن جامهههههین و خوشههههبوتریکردن فههههاخرتر نیگزیجهههها

کهههافر، بهههه منبلهههه برکنهههدن جامهههه منهههبل ز تهههن و منتقهههل شهههدن از ی فهههاخر ایهههها هاسهههت  امههها بهههراى 
کث نیگزیی امن و جایها منبل ن یتهر هها و وحشهتناك ن جامههیتهر ن و خشهنیتهر  یهکردن آنهها بهه 
 35ن ع اب است.یتر ها و بزرگ منبل

 «خود». هراسناکی مرگ، به جهت از دست رفتن 4
نهندانهههه و  پریشهههانه، روان ههههای روان درمهههانی دارد. واکنش اضهههطراب، نقهههش  محهههوری در روان

                                                   
 .30، ح 463، ص 14، ج النواربحار   4، ح 401، ص دیالتوح .33

 دفتر سو . ، مثنوی معنوی . 34

 .4، ح 289، ص الخبار یمعان. 35
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کهه  های روانهی، برآینهد اضهطراب و دفاد طورکلی، ناهنجاری فیزیولوژیکی و به نروا ههایی اسهت 
نهندانههه باشههد و چههه سرشههتی و چههه  ههها روان گیرد  چههه ایههن دفاد کارمی   فههرد بههرای مبههارزه بهها آن بههه

کهههار را بههها تمرکهههب بهههر اضهههطراب  آشهههکار، رفتارههههای  معهههادل   منش شناسهههانه. معمهههواًل درمهههانگران، 
که فهرد در تهالش بهرای حفایهت از خهود در برابهر اضهطراب  هایی آغاز می ب و دفاداضطرا کنند 

گسهترش می کارمی به گرچهه اضهطراب در بسهیاری جههات  یابهد، درمهانگران بهه اسهتفاده از  برد. ا
پردازنهد،  دهنهد. آنهها بهه اضهطراب می یهاب ادامهه می عنهوان نشهانه راهنمها و جهت  اضطراب بهه

کنی و خشهکاندن  ایهن  شهان را ریشهه کنند و هدف نهایی ن را آشکار میهای اصلی آ سرچشمه
ههر ترسهی در نهایهت، تهرس از مهرگ   شهناس وجهودی، از منظهر روان 36دهند. ها قرار می سرچشمه

که ترس و اضطراب، با وجهود تفهاوت در متهون تخصصهی، _ 37است در بحهث   البته دقت شود 
گرفته کهه سرچشهمه اصهلی اضهطراب نیهب تهرس از مهرگ  ن  همچنا _شهود  یم  مرگ، به یک معنا 

است. مرگ، سرچشمه اصلی و آغازین اضطراب اسهت و در نتیجهه، منشهأ اصهلی ناهنجهاری 
کمک پویندگی روانی نیب هست. این اضطراب بنیادی، به درونمان رسوم می های  کند و ما به 

ها و  ب مرگ، بهه بهروز نشهانهخیزیم. برخورد نادرست و ناساز با اضطرا فردی به مبارزه با آن برمی
کههه  ای منجههر می خصوصههیات شخصههیتی گیرنههد. اضههطراب  نهها  می« ناهنجههاری روانههی»شههود 

کههار  بههالینی می نههدرت خههود را بههه شههکل اصههلی مههرگ، به نههدرت بهها  نمایانههد. درمههانگر، به اش در 
ههههای متهههداول، از جملهههه:  شهههود. ایهههن اضهههطراب، بهههه وسهههیله دفاد اضهههطراب مطلههه  رودررو می

کهارکرد نظها   های مختص خود، مهار می جایی، دلیل تراشی و نیب دفادرانی، جابه سواپ شهود. 
کنهد. آنچهه  دفاد روان گین بهدل  کمتهر زههرا که اضهطراب اّولیهه را بهه چیهبی  شناختی، این است 

گهر از بسهیاری نیهب در مهورد ایهن اضهطراب  بیند، اضطرابی تغییهر شهکل درمانگر می یافته اسهت. ا
دهند  اما بها  کنند و حتی بدان رغبت نیب نشان می راحتی در خود رد می د آن را بهوجو  بورسید،

گرفتن در موقعیت شهدت خهود را بیهرون  های مرزی و جهدی شهدن مهرگ، ایهن اضهطراب به قرار 
کی مهرگ، وضهعیت   ریبد. ترس از مرگ، ابعاد متعددی مانند: ترس از وضعیت بهدن، می دردنها

تهرین ایهن  کارهای نکرده و مانند اینها دارد. از منظر وجهودی، مهمخانواده، جهان پس از مرگ، 
بنهابراین، خهود مهرگ، «. مهن دیگهر نیسهتم»( اسهت  یعنهی Selfها، ترس از بهین رفهتن خهود ) ترس

 تنهایی هراسنام است.  به

                                                   
 .71، ص الیستانسیاگز یدرمان روان. 36

 .105. همان، ص 37
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کههریم نیههب بههه شههیوا َو »کنههد:  گونههه بیههان می ترین شههکل، سرشههت سههوزنام زنههدگی را این قههرآن 
ههر ب  َلُههه َح اض  ن  َیههم  َمَثههَل ال  ههَبَح َی اة  الههّدُ ص 

َ
ض  َفأ ر 

َ ههه  َنَبههاُت ال  َتَلَ  ب  ههَماء  َفههاخ  ههَن الّسَ َنههاُه م  َبل  ن 
َ
َکَمههاء  أ ا 

ُروُه الّر  یَهش  
ُکّل  َش یَ ًما َت   َکاَن اُ  َعَلی  ًرا ی  اُح َو  َتد  کهه   بهبن  ا را َمَثهلیهدن  یزنهدگ  آنان  یو برا 38ء  ُمق 
آخهر   خت. پس،یدرآم  با هم  نیزم  اهیگ  م. س س،یفروفرستاد  را از آسمان  آن  که  است  یمانند آب

که  شکسته  در هم  کار چنان کنده  شد  «  ب تواناسهت.یهبهر ههر چ  کردند و خدا همهواره  اش بادها پرا
کههه آدمیههان سههعی در فههرار از آن  ترین و دردنههام زا مههرگ بههه عنههوان اضههطراب ترین پدیههده انسههانی 

 39گیرد. ، در آیاتی دیگر نیب مورد اشاره قرار میدارند
کی، ریشه در میل آدمی بهه بقهای  تهرین مهانع ایهن بقها  اسهت و مهرگ را مهم« خهود»این هراسنا

تنهایی و فارغ از حواشی آن، اعم از زندگی پس از مرگ، ترسهنام  رو، خود مرگ به یابد. ازاین می
کهه عبارت زاست. این اضطراب بنیادین، تجلیهاتی و اضطراب . نیهاز بهه توجهه 1انهد از:  نیهب دارد 

. ترس از شکسهت: فهرد، دربهاره خوشهتن 2عیار دیگران و ترس از فراموشی خود توس  آنها  تما 
. 3کنههد   ترسههد  زیههرا حههّس اسههتثنایی بههودن را تهدیههد می تفکههر اسههتثنایی دارد و از شکسههت می

گ شههته   . زنههدگی در 6نهندانههه بههه دیگههران   از روان. عالقههه و نیهه5. تههرس از آینههده  4نگرانههی بههرای 
کسهی  گ شته یا آینده: این حالت، حتی در حاالت روانی خیلی معمولی نیب حضور دارد  مهثاًل 
کههرده اسههت  یعنههی در حههال، زنههدگی  ههر پههر  س  کههه غهه ای اصههلی جلههوی اوسههت، تمهها  فکههرش را د 

. 9رس از پیههر شههدن  . تهه8پهه یری   . فههرار از نظم7کنههد و همیشههه یههک قههد  جلههوتر اسههت   نمی
کههار، علههم و پیشههرفت 10هههای بیهههوده )پارانویههایی و شههبه پارانویههایی(   ترس . شهههوت شههدید بههه 

. وسواس شدید به تولیهد 11و از خود چیبی به یادگار نهادن  « چیبی شدن»سریع و به تعبیری، 
ثل و تربیت فرزند.  40م 

کهه معمهواًل تحهت عنهوان  در احادیث نیب ابعاد متعددی برای ترس از مرگ آورده شده اسهت 

                                                   
که ، آیه 38  .4 . 

 . برای نمونه:39

َّ  : »6جمعه، آیه  _ یاُء    ل  و 
َ
ُکم  أ ّنَ

َ
ُتم  أ ن  َزَعم  یَن هاُدوا إ    

َ
َها اّل ّیُ

َ
َت  بگهو: اى ُقل  یا أ َمهو  هُوا ال  هاس  َفَتَمّنَ ن  ُدون  الّنَ گهر  انمیههودی م  ا

کن کههه شههما دوسههتان خههدا، غیههگمههان مههی  کنیر از مههرد  هسههتیههد  گههر راسههت مییههد، آرزوى مههرگ  د ]تهها بههه لقههاى یههگوی د  ا
 «د.[یمحبوبتان برس

َد ا: »94بقره، آیه  _ ن  َرُة ع  خ  اُر اْل  کاَنت  َلُکُم الّدَ ن    إ 
گر ُقل  یَن  بگو: ا ق  ُتم  صاد  ُکن  ن   َت إ  َمو  ُوا ال  اس  َفَتَمّنَ ن  ُدون  الّنَ َصً  م     خال 

کنیگر در نبد خدا مخصوص شماسهت، نهه سهاید،[ سراى دیکه مدعی هست چنان ]آن گهر یهر مهرد ، پهس آرزوى مهرگ  د  ا
 «د.یگوی راست می

 .154، ص الیستانسیاگز یدرمان روان. 40
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. 2. دردنههام بههودن خههود فراینههد مههرگ  1انههد از:  شههود. ایههن ابعههاد عبارتیههاد مههی« سههکرات مههوت»
که تحت احادیث  سکرات مهوت 3عملی و زندگی نامناسب دنیایی   بی . حوادث حین مرگ 
 آیند. می

گ  نگههره کی خههود مههرگ، در روایههات مههورد اشههاره قههرار  رفتههه اسههت  از وجههودی مبنههی بههر هراسههنا
که خداوند او را آفریآدم»امبر خدا)ص( فرموده: یجمله: پ بى یهده است، هرگب بها چیباد از زمانی 
تر  مراتب آسهان اس بها بعهد از آن، بههین همه، مرگ در قیرو نشده است. با ا به  تر از مرگ رو سخت
)انسهان(، سهه  ن موجهودیها ین زمهان بهرایتر وحشهتنام»فرمایهد:  و یا امها  رضها)د( می 41«است.

کهه  ید و روزیهنیب یا را میهد و دنیهآ یرون میهشهود و از شهکم مهادرش ب یکه زاده م یجاست: روز
شهههود و احکههها  و  یختهههه میکهههه برانگ یکنهههد و روز یرد و آخهههرت و اههههل آن را مشهههاهده میهههم یم

که در سرایب یرا م ییها یداور  42«ده است.یا ندیدن یند 
 رگ. تناقض شناختی انسان نسبت به م5

گون، بهرای همهاهنگی میهان نگرش ها به شهیوه انسان گونها هها و رفتارهایشهان  هها، ادرام های 
کوشههش، از نیههاز بنیههادی بههه معنهها صههورت می می گیههرد. ناهمههاهنگی، معنهها را در  کوشههند. ایههن 

که نظا  شناختی ما را تشکیل می آدمی از بین می دهند، با هم  برد. عناصر مختل  شناختی 
ارند. این عناصهر ممکهن اسهت بها ههم جهور در بیاینهد یها اینکهه بهین آنهها اخهتالف نوعی ارتباط د

گهوییم. وجهود  می« همهاهنگی شهناختی»باشد. تواف  عناصر یک نظا  شناختی را با یکدیگر، 
که به طریقی هماهنگی ندارند، موجب می هم کنهد  زمان عناصر شناخت  کوشش  که فرد  شود 

شهههناختی یههها  ناهمهههاهنگی، موجهههب تهههنش روان 43نمایهههد. تههها آنهههها را بهههه طریقهههی بهتهههر هماهنهههگ
کهههاهش  ناسهههازگاری در انسهههان می کهههه نتیجهههه آن، فشهههار درونهههی بهههرای از میهههان بهههردن یههها  شهههود 

 44ناهماهنگی و در صورت امکان، حصول هماهنگی است.
در بهاب مههرگ، از سههویی دو شههناخت ناسههازگار، یکههی از میههل خههود بههه جههاودانگی، و دیگههری 

انهدازد و  خطهر می  انجامد. این تنش، ارگانیسم را به یی عمر، به ایجاد تنش میشناخت از ناپایا
که بسیاری های دفاعی می حّل آن، دست به ابداد مکانیسم برای راه  کارآمد است. زند   شان نا

                                                   
 .42209ح  ،کنب العّمال. 41

 .11، ح 257، ص 1، ج ون أخبار الرضا)د(یع. 42

کاهش ناهماهنگی در بافت. 43  .250، ص شناسی اجتماعی رواندر  های اجتماعی پیدایش و 

 .211، ص های ارتباطات نظریه. 44
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های یادشهده در روایهات بهر ضهروری بهودن مهرگ، تنهها  فهمد و تنبیه هرکسی فطرتًا مرگ را می
کهات انسهانی اسهت توجه دادن به یک دا نسته انسانی، یعنهی وجهود یهک تنهاق  آشهکار در ادرا

که عبارت اسهت از تقابهل ادرام میهل بهه جهاودانگی و ادرام ضهرورت مواجههه بها مهرگ. چنهین 
کهههی، بهههه تهههنش در انسهههان  های دفهههاعی چهههون انکهههار و  آوری بهههه مکانیسهههم و در نتیجهههه، روی ادرا

 شود. سرکوب منتهی می
کهه در یهافریبى ماننهد مهرگ نیهچ چیخداونهد بلندمرتبهه هه: »اما  صاد )د( فرمهوده ده اسهت 

کهه در آن ]کمتههریچ شههکی در آن نینههی اسهت و ههیقین آنکهه یعه [  نیسهت، چونهان شههکی اسهت 
 45«نی نباشد.یقی

 یناشناسی بر زندگ ر مرگی. تأث6
کهههه  در ایهههن دسهههته از روایهههات، عمهههده دلیهههل تهههرس از مهههرگ، نشهههناختن آن اسهههت  درحالی

انجامههد.  رگ، بههه زنههدگی اصههیل دنیههایی و نیههب زنههدگی آرمههانی در دنیههای پسههین میشههناختن مهه
کهنش  کهی بهه جهای  کید متون دینی، نشاندن فراینهدهای ادرا بنابراین، در بحث مرگ، عمده تأ
مبتنهی بهر هیجهان اسهت  یعنهی اتفاقهًا ایهن فراینهدهای هیجهانی مبتنهی بهر تهرس، بهه خهاطر نبهود  

کههه بهها جابههه میادرام و شهناخت درسههت دانسههته  جههایی بهها شههناخت درسههت، نههه تنههها آن شههود 
دههد، بلکهه بهه زنهدگی اصهیل نیهب  آور  دردآلود جای خود را به اطمینان و آرامهش می هیجان ترس

 انجامد. می
نظههر شههما چههرا  یکههی از اصههحاب امهها  جههواد)د( بههه نهها  ابوعبههدا  از آن حضههرت پرسههید: بههه

که  شناسهند  درصهورتی آنهان مهرگ را نمهی رایهرمود: زمسلمانان مرگ را ناخوش دارند؟ حضرت ف
گر مرگ را می داشهتند  گمان آن را دوسهت مهی اى خدای بلندمرتبه بودند، بییشناختند و از اول ا

که آخرت براى آنها، بهتر از دنیفهم و می است. س س، حضرت فرمهود: اى ابوعبهدا م بهه یدند 
کههودك و دیههچههه دل کههه بدنیل  کنههد و دردشههان را برطهههرف  شههان را سههالم مههیوانههه از خههوردن دارو 

کرد: چون سودمندى دارو را نمی سازد، خوددارى می می داننهد. حضهرت فرمهود:  ورزند؟ عرض 
کرد، هرکس خودش را براى مرگ، چنانیح  پ که محمد را به سوگند به آن د ید و شهایهکه با امبر 

گردانهد، سهودمندى مهرگ بهراى او ب ن شهخص تحهت یهارو بهراى ان دیهشهتر از سهودمندى ایآماده 
گر مرد  می که ا شهتر از یگمهان ب انجامهد، بهی نعمتهی مهی  دانستند مرگ به چه درمان است. بدان 

کهردن بیخردمند دوراند کهه بهراى برطهرف  کسهب سهالمتی مهارىیشی  هها در پهی داروسهت،  هها و 
                                                   

 .596، ح 194، ص 1، ج هیحضره الفقی من ال. 45
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 46داشتند. دند و دوستش مییطلب مرگ را می
 آگاهی . مرگ7

، انگیبشههی، هیجههانی و یهمچههون: شههناخت یرگ، اهههداف مختلفههاد  مههیههبنهها بههر احادیههث، در 
هها و باورهها  اندیشهی مثبهت، بهه تنظهیم و تعهدیل ادرام رفتاری وجهود دارد. بهر ایهن اسهاس، مرگ

شههود و ایههن حرکههت، بههه  پههردازد و از ایههن طریهه ، هیجانههات مثبههت و منفههی نیههب تعههدیل می می
کات یابد  یعنی  صورت یک حرکت مارپیچ صعودی ادامه می تنظیم هیجانات دوباره، بر ادرا

اندیشهههی منفهههی، بهههه حرکهههت مهههارپیچ رو بهههه پهههایین در  کهههه مرگ مهههرثر اسهههت و بهههرعکس  چنان
کات و هیجانات می هم به کات و هیجانهات بهر  ریختگی ادرا انجامد. تأثیر تنظیم و تعدیل ادرا

کهههه در روان خل  گرفتهههه  شناسههی مهههورد تحقیههه  فهههراوان وخههو و رفتهههار، از موضهههوعاتی اسهههت  قهههرار 
 47است.

 اند از: برخی از روایات این بحث، عبارت
اد مهرگ یهن عبهادت، یاد مهرگ اسهت. برتهریها، یهرغبتهی بهه دن ن بهییبرتر»امبر خدا)ص(: ی. پ1

گهور خهود را یاد مرگ است. پس، هرکه یدن، یشین اندیاست و برتر کنهد،  اد مهرگ وجهودش را ُپهر 
  48«ابد.یهاى بهشت ب باغی از باغ

  49«ا به اندك خشنود شود.یاد مرگ باشد، از دنیهرکه به »علی)د(: . اما  2
که به  شما را سفارش می». اما  علی)د(: 3 کمتر غفلهت ورزیاد مرگ باشیکنم  د. یهد و از آن 

که او از شما غافل نیا بى غافلیچگونه از چ کسهی چشهم طمهع دوختههید  د یها ست و چگونهه بهه 
که که به شما مهلت نمی کرده دهدم مردگانی  کهه شهما را از یا مشاهده  د، خود واعظانی هسهتند 

 50«کنند. از میین هر واعظی بی
ههاى غفلههت را  شهگاهیرانهد و رویم هههاى نفهس را مهی اد مهرگ، خهواهشیه». امها  صهاد )د(: 4

ههاى  سهازد و پهرچم بخشد و طبع را نهازك مهی رو مییهاى خدا ن کند و دل را با وعده کن می شهیر
کوچهههك یهههسهههازد و دن ند و آتهههش آزمنهههدى را خهههاموش مهههیشهههک ههههوس را در ههههم مهههی ا را در نظهههر 

                                                   
 .8، ح 290، ص الخبار یمعان. 46

 صل سیبدهم. ، فانگیبش و هیجان. ر.م: 47

 .1334، ح 473، ص جامع الخبار. 48

 .8843، ح غرر الحکم. 49
 .188، خطبه نهج البالغه. 50
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 51«کند. می
کنیمرگ را فراوان »امبر خدا)ص(: ی. پ5 گناههان را مهییهرا یهد  زیهاد  ا یهد و بهه دنیهزدا اد مهرگ، 
گر در هنگا  توانگرى به  رغبت می بی گهر بهه هنگها   مهی د، آن را َبرهمیاد مرگ باشهیکند. ا زنهد و ا

  52«سازد. تان خشنود می ید، شما را به زندگیاشادش بینادارى به 
 آسانی . مرگ8

کاستن از ایهن تهرس و  روایات اسالمی با پ یرش وجود ترس از مرگ و طبیعی دانستن آن، به 
کههه نتیجههه آن،  یهها بههه عبههارتی، بههه تغییههر مسههیر و مههدیریت بهینههه ایههن تههرس توجههه نشههان داده انههد 

کاستن از  کلی در روایات اسالمی وجود زندگی اخالقی در دنیاست. در  ترس از مرگ، دو شیوه 
دارد: شناختی و رفتاری. در شیوه شناختی، به اصالح باورهای بنیادین انسان در مهورد مهرگ، 

که بقا صرفًا امری مادی و دنیوی است، پرداخته می کهه ایهن امهر،  خصوصًا این باور غل   شهود 
که فراوان نیب هست، با تمسک انجامد. در بخش شی به تعدیل و تنظیم هیجانی می وه رفتاری 

کههه بهها اطمینان بههه رفتارهههایی خههاص تههالش می کاسههته شههود  شههود  زیههرا بههر   بخشههی، از آن تههرس 
ههای مههم، تهأثیر مثبتهی بهر رشهد  اساس این منط ، صرف وجود ترس به عنهوان یکهی از هیجان

کار بقا می کرد و از آن در جهت رشد بههره آید. باید این ترس را مدیریت  انسان ندارد و صرفًا به 
کاهنده ترس، داشتن زندگی اخالقهی مناسهب در  رفتاری  اطمینان  ترین شیوه ُبرد. مهم بخش و 

که برخی جبئیات آن، عبارت  اند از: دنیاست 

 های مالی. بخشش1
وسهتن بهه آن، شهادمانت یش از خود بفرست تها پیی خود را پیدارا»امبر خدا)ص( فرموده: یپ
  53«کند.
 گرایانه(: . ن اشتن نگرش و روحیه ماتریالیستی )مادی2

کن، تا ]تحمل از خواهش»امبر خدا)ص( در سفارش به مردى فرمود: یپ کم  [ نادارى بر تو  ها 
گردد. گناهان بکاه، تا مرگ بر تو آسان   54«آسان شود و از 

                                                   
 .32، ح 133، ص 6، ج بحار النوار. 51
 .42098، ح کنب العّمال. 52
 .37، ح 344، ص نیاعال  الد. 53
 . همان.54
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 . نگاه به زن گی بهشتی:3
گردانتهان را مشهتا  نعمهیها جهان»فرمایهد:  اما  علهی)د( می نکهه مهرگ را ید، تها ایهت بهشهت 

 55«د و زنده ماندن را دشمن بدارید.یداشته باش  دوست
 . ارتباطات انسانی: 4

هرکه دوست دارد، خداوند بلندمرتبهه سهکرات مهرگ را بهر او سهبك »اما  صاد )د( فرموده: 
گهر چنهیدگی و بهه پهدر و مهادرش نیشهانش رسهید بهه خویهگرداند، با کنهد. ا کنهد، خداویکهی  نهد ن 

گرداند و در زندگ سختی  56«فتد.یاش هرگب به نادارى ن یهاى مرگ را بر او آسان 
 . ُمردگی در عین حیات9

که می از نکات جالب در روایات، توجه به مرلفه « مرگ  همراه با حیات»توان آن را  ای است 
کههه بههود یهها نبههود  آنههها با عبههارتی، برخههی ویهگی نهها  داد  بههه  عههث هههای وجههودی و عههدمی هسههت 

بسها تنهها در سهطح یهک حیهات  شود انسان در عین حیات یاهری، مانند مردگان بوده، چه می
کهه در  ترین وجه اشترام این ویهگی حیوانی مح  باشد. مهم هها، مهرگ دل و انسهانیت اسهت 

ههای زنههدگی  تنهاق  بها زنهدگی اصهیل اسهت. دانهایی، صهداقت و ُخله  نیهک، از جملهه ویهگی
 کنیم: در ذیل، به برخی از این روایات اشاره می روند. شمار می اصیل به 

کهه بهه مهردن پیب اپرسهتان را مهییدن». اما  علی)د( در وص  زّههاد فرمهود: 1 شهان یکرهایننهد 
 57«دهند. ت مییشتر اهمیهاى  زندگانشان ب دهند  اما آنان به مرگ  دل ت مییاهم
 58«زندگان.  انیاى است م نادان، مرده». اما  علی)د(: 2
م نیو د»مههها  علهههی)د(: . ا3 کهههه عهههال مش خواننهههد، ]در واقهههع،[ عهههال  سهههت...   ]زیهههرا[ یگهههرى 

شناسهد، تها  ت و رسهتگارى را مهییوان. نهه راه ههدایهصورتش صورت انسان است و دلش دل ح
گزیمایآن را بو  59«ند. پس، او مرده زندگان است.ید و نه راه ضاللت را، تا از آن دورى 
را برترى زنده بر مرده، بهه اعتمهاد بهر اوسهت. یاند  ز کسانیرده، دروغگو و م». اما  علی)د(: 4

گر به سخن او اعتمادى نشود، زنده ن  60«ست.یپس، ا
                                                   

 .5779، ح غرر الحکم. 55

 .967، ح 432، ص یالمال. 56

 .230به ، خطنهج البالغه. 57

 .2118، ح غرر الحکم. 58

 .87، خطبه نهج البالغه. 59

 .2104، ح غرر الحکم. 60
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کارهههاى خههوبی از خههود بههه »امهها  علههی)د(:  .5 کههه  کههه سرمشهه  دیکسههی  گهه ارد  گههران یادگههار 
که حکمتی را نشر دهد، نامش بدان ُبرده شود. کسی   61«باشد، نمرده است. 

 هانی و آمادگی برای مرگ. مرگ ناگ10

کهه زنهدگی را « ای لحظهه»های زندگی اصیل، آمادگی  یکی از نشانه کسهی  بهرای مهرگ اسهت. 
گههانی، مشهکلی نهدارد. امها  علهی)د(  به تمامه زیسته باشد، برای مرگ آماده است و بها مهرگ نا

کهه پ»فرمایهد:  در این باره می گههان بهر مهن نیبهه خهدا سهوگند  کهه یهایکهی از مهرگ نا آن را خهوش د 
 62«نداشته باشم.

 آگاهی و زندگی اصیل  . مرگ11
گ شهت، اصهواًل از نگهاه قهرآن، که پیش چنان پدیهده مهرگ و زنهدگی، بها یکهدیگر آمیختهه  63تر 

تهوان تحقه  بخشهید. توجهه بهه  تهوان فهمیهد و نهه می یهک را بهدون دیگهری، نهه می  هستند و هیچ
گونا مرگ برای داشتن زندگی اصیل، به شیوه گرفتهه اسهت. های  گون در روایات مورد توجه قهرار 

ترین ابهبار تربیتههی در  ها، احسهاس حضهور در برابههر خداونهد بهه عنههوان قدرتمنهد یکهی از ایهن شههیوه
کهر )ص( فرمهوده: یهکهه پ زبان دین است  چنان امتش برپها یهرد، قیهاز شهما بم یکهیهرگهاه »امبر ا

که انگار او را میشود. پس، خدا را چنان بورست   64«د.ید و هر لحظه از او آمرزش بخواهینیب ید 
هاسههت   راه دیگهر بههرای توجهه اصههیل بههه مهرگ، ارزشههمند شههمردن و اسهتفاده بهینههه از فرصت

گریمرگ، مرگ  بدان»فرماید:  که رسول خدا)ص( می چنان که از مرگ  ست. مرگ آنچه ین یبید 
 یاهههل سههرا یبهرا نیبههر یبهشهت یخجسههته بهه سههو یبیش و رسهتاخیآورد  آسهها یدارد، بها خههود مه

کار میا یکه برا آورد  همانان یم یجاودان  65.«دند... یورز یکردند و بدان رغبت م ین سرا 
یستگان و مرگ . اصیل12  ز

گ شههت، برمی کههه زنههدگی اصههیل از نگههاه متههون دینههی، مبتنههی بههر ایمههان، عمههل  از آنچههه  آیههد 
ب و سهعادتمند اسهت ای خهو صالح و اخال  است. زندگی مبتنهی بهر ایمهان و اخهال ، زنهدگی

 یخوب کهه بهه یکسه یعنهیرود. مهرمن،  شهکوفایی مهی  های عالی انسان رو بهه که در آن توانمندی
                                                   

 .349، ص 1، ج کنب الفوائد. 61

 .23، نامه نهج البالغه. 62

 .2ه ی. ر.م: ملک، آ63

 .42748، ح کنب العّمال. 64

 .27، ح 257، ص 3، ج یالکاف. 65
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َنا ف  »کرده و بر اساس آیه  یزندگ َنا آت  ّبَ ن   یَر هار   یا َحَسَنً  َو ف  َی الّدُ َنها َعهَ اَب الّنَ َرة  َحَسهَنً  َو ق   66،«اْلخ 
تمامهه زیسهته  نعمت است و بر اساس اینکهه زنهدگی را به اش نیب مملّو از حسنه و دنیایی  زندگی

کمال آرامش بوده، از خود مرگ و اتفا  های پس از آن هراسی ندارد. آنچه از مجمود  است، در 
که زندگی خوب، یعنی اطاعت الههی، و اطاعهت الههی نیهب  دست می روایات به  آید، این است 

کهر )ص( بهه یعنی همان زندگی توأ  با اخال  و انسانیت است شهمار   که علت بعثت پیهامبر ا
 «اّنی بعثُت اُلتّمم مکار  االخال .»رفته است  

 کنیم: در ذیل، به برخی از آیات و روایات مربوط به بحث اشاره می
کهههه فرشهههتگان جانشهههان را درحالی» _ کسهههانی  [  سهههتانند ]و بهههه آنهههان انهههد، مهههی کهههه پاك همهههان 
 67«د.یید، به بهشت درآیداد [ آنچه انجا  می شند: درود بر شما بادم به ]پادایگو می

ان بنهدگان مهن یهافتهم خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در می اى نفس آرا » _
 68«درآى و در بهشت من داخل شو.

گاه باش» _ که بر دوستان خدا نه بیآ کهه  شهوند  همانان ن مهییمی هست و نه آنان اندوهگید 
ا و در آخهههرت، مههههده بهههراى آنهههان اسهههت. یهههانهههد. در زنهههدگی دن دهیهههى ورزبکهههاریمهههان آورده، پرهیا

کامیست. ایلی نیهاى خدا را تبد وعده  69«ابی بزرگ است.ین، همان 
ن، سهخن خداونهد متعهال یکند و ا ا را حس نمییرفتن از دن رونیمرمن، ب»اما  صاد )د(:  _

کهههه مهههی ه جانهههب پروردگهههارت ت بهههیافتههههم خرسهههند و مهههورد رضهههای اى نفهههس آرا »د: یهههفرما اسههت 
که پارسا باشهد و بها بهرادرانش همهدردى نمایهد و بهه  ن ]حالتیا.« بازگرد...  کسی است  [، براى 

کند.یآنها رس   70«دگی 
کهه ا»اما  علی)د(:  _ کسهی  که چهه سهودمند اسهت مهرگ بهراى  مهان و تقهوا را شهعار دلهش یوه 

 71«کرده استم
 72.« تبختان اس كیه آسودگی نیمرگ، ما»اما  علی)د(:  _

                                                   
 .201. بقره، آیه 66

 .32. نحل، آیه 67

 .30 _ 27. فجر، آیه 68

 .64 _ 62ونس، آیه ی. 69

 .558، ح 283، ص 1، ج المحاسن. 70

 .9638، ح غرر الحکم. 71

 .6502. همان، ح 72
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 زادگان . بقای زندگی دنیایی اصیل13
یکهی از ابعههاد جههاودانگی، مانههدگاری از طریهه  نهها  و یهها اعقههاب )بازمانههدگان و سههالله( آدمههی 

کهههردار پسهههندیده آدمهههی بهههر جهههای می 73اسهههت. مانهههد، سهههبب  بنهههابراین، آنچهههه از نههها  و اوالد و 
 جاودانگی او خواهد شد. به قول سعدی شیرازی:

که نامش به      نمیرد هرگبسعدیام مرد نکونا  نکویی نبرند ُمرده آن است 
 شود: در اینجا به بیان دو روایت بسنده می

رسهد،  [ به او می از اعمال و حسنات مرمن، آنچه پس از مرگ، ]ثوابش»امبر خدا)ص(: ی. پ1
کههه تعلهه کنههد، یدانشههی اسههت  گهه ارد، یههم دهههد و منتشههر  کههه از خههود بههر جههاى  ا یهها فرزنههد صههالحی 

گ ارد،  مصحفی کهه بسهازد، یهکه به ارث  کنهد،  ا خانههیها مسهجدى  کهه بهراى مسهافران بنها  ا یهاى 
که حفر نمایهد،  کهه در زمهان تندرسهتی و ح ا صهدقهیهنهرى  ی خهود برقهرار سهازد  یهات از دارایهاى 

 74«رسد. نها[ بعد از مرگش به او میی]ثواب ا

کههه ]ثههواب آنههها[ بعههد از وفههات یههشههش چ». امهها  صههاد )د(: 2 رسههد:  مههرمن بههه او مههیب اسههت 
که برا کهه بکهارد، صهدقه یفرزندى  گه ارد، نههالی  که از خود بر جهاى  ش آمرزش طلبد، مصحفی 

کند و سّنتی )کهردار ن آبی ]مانند نهر و قنات که حفر  که جارى سازد، چاهی  کهه بعهد از ی[  کهی( 
کار بسته شود.  75«او به 

 شدن برای مرگ و معنای آن . آماده14
گ توانههد بههه رشههد بینجامههد، در بیشههتر افههراد،  اندیشههی  صههرف می رچههه مرگدر منطهه  اسههالمی، 

کی و پردازش شناختی و یا حتی هیجان رف این فرایند ادرا کهافی  ص  ها و عواط  همراه با آن، 
کهه همهراه بها اراده و حرکهت و عمهل باشهد. از آنجها  اندیشهی نیست. مرگ ای ارزش بیشهتری دارد 

اندیشهی  حقیقهی لههواز  و  ه یهک عهادت و یها فریهب شهود، مرگتوانهد تبهدیل به اندیشهی می کهه مرگ
کیههدی اسههت بههر مقههارن  نشهانه کههه یکههی از آنههها، زنههدگی اصههیل اسههت. و ایههن خههود، تأ هایی دارد 

 بودن زندگی و مرگ، و زندگی حقیقی با مرگ شرافتمندانه. 
 کنیم: در ذیل، به برخی از روایات مربوط به این موضود اشاره می

ش از فههرا یاى طههار م پهه»عبههدا  محههاربی فرمههود:  بن )ص( خطههاب بههه طار  امبر خههدایهه. پ1
                                                   

 ، ملکیان.«مرگ». ر.م: جزوه درسی 73

 .24، ح 99، ص 1، ج بیب و الترهیالترغ. 74

 .555، ح 185، ص 1، ج هیحضره الفقیمن ال . 75
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کن.یرس  76«دن مرگ، خود را براى آن آماده 
کارهاى ن»)ص( فرمود:  امبر خدای. پ2 که چشم به راه مرگ باشد، در   77«ك بکوشد.یکسی 
کهی)د( در پاسخ به ا . اما  علی3 بهه »شدن براى مهرگ چگونهه اسهت؟ فرمهود:  آماده  ن سرال 

گهر ین امهور، دیهت ایهك. بها رعایهههاى ن هها و داشهتن خهوى جاى آوردن واجبهات و دورى از حهرا 
کههه او بههه سههراغ مههرگ رود  کههه پسههر یهها مههرگ بههه سههراغش آیههآدمههی را چههه بههاك  د. سههوگند بههه خههدا 

کی ن ابی که خود به سراغ مرگ رود یطالب را با  78«د.یا مرگ به سراغ او آیست 

گشههودن یشههدن بههراى مههرگ، در حق آماده»)د( فرمههوده:  . امهها  علههی4 قههت، دورى از حههرا  و 
 79«کی است.یدست احسان و ن

کهه مهم تهرین ویهگهی آن، تقواسهت. منظهور از  و این چیهبی نیسهت، جهب همهان زنهدگی اصهیل 
کههه هههیچ لحظههه کی اسههت  رود. احادیههث بسههیاری،  ای در آن هههدر نمههی تقههوا، همههان زنههدگی پهها

 دانند  از جمله: رال در روز قیامت میپرسش از شیوه زیستن را اّولین س
)ص( نقل نمهوده:  امبر خدای)د( و ایشان نیب از پ طالبابیبن ن)د( از پدرش، علییاما  حس

اش  ب از او بورسند: از جوانییدارد تا آنکه درباره چهار چ امت، قد  از قد  برنمییبنده در روز ق»
کهه یهکه در چه چ کهرده اسهت  از عمهرش  در چهه راههی آن را مصهرف نمهوده اسهت  از ب آن را تبهاه 

کجا هز کجا به دست آورده و در  که از  کرده است  و از محّبت ما اهلیمالش   80«ت.یب نه 
که زندگی شایسته و درستی نداشهته اسهت، بهرای مهرگ آمهادگی نهدارد   کسی  بدیهی است، 

کریم می چنان گهر نهبد خهدا، سهراى بازپسه»فرمایهد:  که قرآن  ه شهما اختصهاص کسهره بهین یبگهو: ا
گر راست مییدارد، نه د کنییگو گر مرد ، پس، ا کارهاید، آرزوى مرگ  کهه از ید  ولی به سبب  ی 

کردهیپ کرد و خدا به حال ستمگران، داناست. ش   81«اند، هرگب آن را آرزو نخواهند 
 خواهی . مرگ15

که مهرگ را منشهأ پیهدایش دیهن د شناسان و جامعه بر خالف آن دسته روان ر میهان شناسانی 

                                                   
 .42140، ح کنب العّمال. 76

 .7، ح 171ص  ،77، ج بحار النوار. 77

 .173، ح 172، ص یالمال. 78
 .5، ح 231، ص علل الشرائع. 79

 .3، ح 213، ص 25، ج النوار بحار .80

 .95و  94. بقره، آیه 81
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خواهی، ههیچ نسهبتی وجهود  رو و مرگ اندیشی  پیش در تفکر دینی میان مرگ 82دانند، انسان می
ندارد  زیرا در این نگاه، خود  دنیا و زندگی در آن نیهب در پرتهو زنهدگی جاودانهه، اصهالت بهالعرض 

 83«ك از شما آرزوى مرگ نکند.ی چیه»)ص( فرموده:  امبر خدایرو، پ ابد. ازاینی یم
کهه بههه او مهییهه چیهه»فرمایههد:  نهین، آن حضهرت میهمچ گبنههدى  رسههد،  ك از شهما بههه جههت 

گر ناچار به ا کهار شهد، بگویهمرگ را آرزو نکند و ا کهه زنهدگی بهراى مهن ید: بهار خهدایهن  ام تها زمهانی 
 84«ران.یم بهتر بود، مرا بمیبهتر است، مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برا

کههه نشسههتن انفعههالی در بههال را جههایب منطهه  ایههن احادیههث نیههب برگرفتههه از قههر کههریم اسههت  آن 
کوشههش و حرکههت دعههوت می نمی کههه بههر خو»کنههد:  دانههد و بههه  انههد،  شههتن سههتمکار بههودهیکسههانی 

دهنهد: مها در  د؟ پاسهخ مهییند: در چه ]حال[ بودیگو رند، مییگ ]وقتی[ فرشتگان جانشان را می
کنع ین خهدا وسهینهد: مگهر زمهیگو م. مهیین از مستضهعفان بهودیزم د؟ یهنبهود، تها در آن مههاجرت 

 85«گاهشان دوزم است و ]دوزم،[ بد سرانجامی است.یپس، آنان جا

 ب. دنیا و آخرت، وجودی طیفی
بیشههتر توجهههات بههه مههرگ در منطهه  اسههالمی، در نسههبت بهها آخههرت و رابطههه آن بهها دنیاسههت. 

کلیهدی در میهدان معنهایی مهرگ اسهت. یکهی از  ازاین کلمهات  تهرین  مهمرو، دنیا و آخهرت جهبء 
رو، تعیین تکلی  نسبت دنیا با آخرت اسهت. در  رو و پس اندیشی پیش ها در بحث مرگ مرلفه
گیهرد، اصهالت خهود را از دسهت  الشهعاد آخهرت قهرار می کلی تحت رو، دنیها بهه اندیشی پهس مرگ
کههه به دهههد و در بههدترین شههکلش بههه رهبانیههت و تههرم دنیهها می می تههدریج بههه خسههران و  انجامههد 

کههه چنههین روشههی، بههر اسههاس منطهه  قههرآن و  شههود  درحالی دگی جامعههه نیههب منجههر میمانهه عقب
که فرد یا ملتی دنیها را اصهیل ندانهد  هیچ  روایات، به وجه مرضی خداوند نیست. ممکن نیست 

ای آبههاد داشههته باشههد. ایههن نشههان  هههای دنیههایی نداشههته باشههد و در عههین حههال، جامعههه و انگیبه
که دنیا نیب به یک  می . از سوی مقابهل، تفکهر مهادی یمعنا اصالت دارد  البته اصالت  تبعدهد 

رف، سرمایه که در آن آخرت تحت ص  ها قرار  الشعاد دنیای انسان داری و تولید ثروت صرف نیب 

                                                   
 .40 _ 38، ص المعارف مرگ و مردن دائرة. 82

 .42152، ح کنب العّمال. 83

 .54، ح 257، ص 4، ج بیب و الترهیالترغ. 84

 .97. نساء، آیه 85
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سههههاَن لَ »انجامههههد   گیههههرد، بههههه طغیههههان انسههههانی می ن  إل 
َنّ ا  َنی.َی إ  ههههَتغ  ن  َرآُه اس 

َ
َغههههی أ بنههههابراین،  86«ط 

یک از بین نهرود، اهمیهت  که اصالت هیچ طوری نسبت دنیا و آخرت، به کردن رب  و مشخص
 شایانی در بحث مرگ دارد.

کهه  کار رفته  به « ش از مرگیزندگی پ»بار در مورد  111در قرآن، « ایدن»کلمه  بهار آن،  69اسهت 
کههر« اتیههح»پههس از لفههظ  کههه توجههه بههه آنههها یهها یههاز دن یر مختلفههیم بهها تعههابیاسههت. قههرآن  کههرده  اد 

کلمه دنیا مشهت  از یم نمایا ترسیاز دن یحیر صحیتواند تصو یم ، بهه «واو )دنهو( _نهون  _دال »د. 
کلمه  نیب از همین ریشه است. « دنا/یدنو»از « نبدیک»به معنای « دنی»معنای نبدیکی است و 

کهه ایه نظهر مهی انهد. بهه  نامیده« دنیا»بودنش،  بر این اساس، شاید دنیا را به جهت نبدیک ن رسهد 
 با آخرت باشد.« رتبی»و « زمانی»بودن، به دو صورت   نبدیک

کر« آخرت»کلمه  بار تکرار شده است  چهار بهار بهه معنهاى  143م، در مجمود، ینیب در قرآن 
بهههار بهههه صهههورت  88ن تعهههداد، یههه، و از ا«زنهههدگی پهههس از مههرگ»بهههار بهههه معنهههاى  139لغههوى آن، و 

هر»بهار نیهب بهه صهورت  26و « َلآلخهرة»به صهورت  بار 3، «باْلخرة»بار به شکل  22، «اْلخرة» « اْلخ 
گرفته، آمده است.« و یال»که صفت   قرار 

کریم برمی که دنیا و آخرت، یک وجود طیفی است  یعنهی آغهاز و  آنچه از قرآن  آید، آن است 
کهرد  امها  قطعهًا در تفکهر اسهالمی نمی 87فرجا  یک طی  است. تهوان دنیها را بهدون آخهرت معنها 

کم بسهها ب چه کههه اندیشههه حهها بنگههاه بسههیاری از فههرود و فرازهههای تمههدن اسههالمی نیههب نسههبتی اسههت 
کوچک کند. اصهالت میان دنیا و آخرت ایجاد می شهمردن دیگهری، بهه نقطهه  دادن بهه هریهک و 

بخشههیدن بههه دنیهها، بههه ماتریالیسههم  انجامههد  یعنههی اصالت حضهی  و افههول فههردی و تمههدنی می
کهه ههر دو، در تفکهر اسههالمی  ت، بهه رهبانیهت خهتم میدادن بهه آخههر انجامهد و اصهالت می گههردد 

اند، دنیا و آخهرت  تنیده که مرگ و زندگی در هم  گونه رسد، همان نظر می به  88باشد. م مو  می
گرچهه سهرای  انهد و اسهتقالل تهاّ  هیچ نیب در هم تنیده یهک، بهدون توجهه بهه دیگهری معنها نهدارد. 

کهه آن را میباقی، جایگاه جاودانی است، زندگی دن سهازد. دنیها، نعمهت بهزرگ خداونهد  یاسهت 
که بی شود،  انجامد و مایه ستم بر بندگان خدا می تنها به ویرانی آن می اعتنایی به آن، نه است 

کفران نعمت تر، دنیها و آخهرت بها  عبهارت دقیه  ههای اوسهت  بهه  بلکه ستمی در ح  خداوند و 
                                                   

 .6 _ 5ه . عل ، آی86

 .86 _ 75، ص «طراحی الگوی تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسالمی». رساله دکترای 87

، مرتضی مطهری، تهران: مقاالت فلسفی، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، بحث زهد  سیری در نهج البالغه. ر.م: 88
کامل  150و  148صدرا، ص   .312، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، ص انسان 
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ه»قطب متضاد باشهند. بنها بهر آیهه  دهند  نه اینکه دو را تشکیل می« طی »هم یک  َنها ف  َنها آت  ّبَ  یَر
ن   ههَی الههّدُ ههار   یا َحَسههَنً  َو ف  َنهها َعههَ اَب الّنَ ههَرة َحَسههَنً  َو ق  ، دنیهها بههه تبههع  آخههرت ارزش ذاتههی دارد. «اْلخ 

کههه مرگ ازهمین شههود. آنچههه  رو محسههوب می اندیشههی  منجههر بههه انکههار  زنههدگی دنیهها، پههس روسههت 
اسههت  یعنههی نداشههتن نگههاه طیفههی و اصههالت اسههتقاللی بههه دنیهها  مهه مو  اسههت، دنیاپرسههتی

 89دادن.
 خوبی مشهود است: م مو  بودن نگاه استقاللی به دنیا )نگاه غیرطیفی(، در روایت ذیل به

َبَصر( است و در فراسوى آن  نا )بییی شخص نابیانداز نها ا چشمیدن»)د( فرموده:  اما  علی
کههه ی رود و درمههی ا فراتههر مههییههرت، نگههاهش از دنیابصههنهها و بینههد  امهها شههخص بیب بى نمههییههچ ابههد 

نها بهه یکنهد و ناب ا چشهم برمهیینا از دنین، شخص بیاست. بنابرایقی، در آن سوى دنیسراى حق
نهههها بههههراى آن توشههههه یدارد و شههههخص ناب ا توشههههه برمههههییههههنهههها از دنیدوزد. انسههههان ب آن چشههههم مههههی

که  ایههن 90«دارد. برمهی ا، یههاهرى را یههاز زنهدگی دن»ه فرمههوده: روایهت، بههر اسهاس منطهه  قهرآن اسههت 
شناسهند و از  یعنهی از زنهدگی دنیها امهور یهاهری را مهی 91«انهد. شناسند و آنان از آخرت غافل می

 تر دنیاست. تر و باطنی یعنی آخرت، یک رتبه عمی  92هستند   باطن آن غافل
که پ بهراى آخرتتهان د و یا را بسهازیهدن»فرماید:  امبر خدا)ص( مییبر اساس نگاه طیفی است 

کنی]ن کار  گویب[ چنان  که  ا، سهراى یهدن»اما  علی)د( نیب فرموده:  93«د.یریم ن فردا مییی همید 
کهه بها آن از در  راسهتی درآ کسهی  ش اسهت، بهراى یت و آسهایهد و سهراى عافیهراستی اسهت، بهراى 

که از آن چ که از آن توشه برگیکسی  کسی   94«رد.یبی بفهمد و سراى توانگرى است، براى 
که از مفاهیمی چون: قضا و قدر، توکل و بههب شهود،  ویهه زههد ارائهه می ر این اساس، تفسیری 

کردن دنیهها و عقالنیههت و برنامههه گههردد  چنان نبایههد بههه رههها ریبی و  کههه برنامههه ریبی در آن منجههر 
دنیها و آخهرت شهود    کردن نگهاه طیفهی بهه رابطهه عقالنیت نیب نباید بهه اتکهای بهر خهود و فرامهوش

 95تر است. د حفظ چنین تعادلی، از مو باریکهرچن

                                                   
 «.چیست دنیا؟ از خدا غافل ُبدن/ نی قماش و نقده و میبان و زن»، دفتر اّول: ی معنویمثنو. 89

 .133، خطبه البالغه نهج . 90
 .7ه ی. رو ، آ91

 .236، ص 16، ج بان فی تفسیر القرآنیالم. 92

 .42111، ح کنب العّمال. 93

 .131، حکمت البالغه  نهج. 94

 «.غبت بر اساس آموزه زهد اسالمیطراحی الگوی تنظیم ر». ر.م: رساله دکترای 95
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 اندیشی در آیات و روایات راهکارهای مبتنی بر مرگ
است. « تأمل عمی »و مبتنی بر  ی، شناختیتی، بیشتر راهکارهای  تربینید یشیاند در مرگ

گزینههه شهههدن  فراینههد البتههه بههرای بسترسهههازی ایههن تأمههل و فعال کههی نیهههب  و   های رفتهههاری های ادرا
شود  مانند حضور در قبرستان و بالین محتضر. این ادرام  عمی ، خهود  پیشنهاد می هیجانی

انجامههد و خروجههی  ایههن دو نیههب، اصههالحات رفتههاری و زنههدگی اصههیل  بههه تنظههیم هیجانههات می
یعنهی ههر سهه بهر ههم تهأثیر   رونده اسهت  است  البته رابطه این سه، به صورت یک مارپیچ پیش

که بسیاری از راهکارههای دینهی، رفتهاری هسهتند  یعنهی ابتهدا بهر  نظر می دارند  هرچند به  رسد 
کید می که خود این عمل، به ایجاد ادرام می عمل تأ ُمُکُم ا .»انجامد   شود  ُقوا اَ  َو ُیَعل ّ  96«اَتّ

کیهد دارنهد. برخهی از یحال، قرآن و روایات در بحث مرگ، ب این   با شهتر بهر تأمهل و تفکهر عمیه  تأ
 اند: کارها، بدین شرحاین راه

حضور متأمالنه، همراه با حدیث نفس و تصویرپردازی ذهنی  مرگ  خود به هنگها  تشهیع . 1
  97جنازه 

گردش ایا  . 2 98تفکر در 
 

ویهه  ای از آداب در قبرسههتان، بههه و همههراه بهها مجموعههه شههده  بندی حضههور متأمالنههه، زمان .3
 99قبور اولیای الهی 

 و خواندن نماز میت  حضور بر بالین محتضر  .4

 100تفکر در مورد بیماری. .5

 اندیشی و سالمت روان ان مرگیعوامل واسطه م

رو و آثهار  شیپه یشهیاند ان مرگیهکهه واسهطه م یانجیهم یرههایا متغیقات، عوامل یبنا بر تحق
 اند از: مثبت آن هستند، عبارت

                                                   
 .282. بقره، آیه 96
، 259، ص الدعوات  42349، ح کنب العّمال  2661، ح 371، ص 2، ج مکار  الخال   827، ح 383، ص یالمال. 97

 .736ح 

 190آیه ، جوادی آملی، ذیل تفسیر تسنیم. همچنین، ر.م: 20  عنکبوت، آیه 190عمران، آیه    آل21 _ 20. ذاریات  آیه 98
 عمران. آل

  600، ص بان الحکمههه یههمنتخههب م  3123، ح غههرر الحکهههم  510، ص نههههج الفصههاح   64، ص 79، ج بحههار النههوار. 99
 .383، ص 10، ج مستدرم الوسائل

 «.مرگ»، باب 12، ج الحکم  بان یم. 100
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ههای مهرزی، آدمهی را  تتهرین موقعی عنوان یکهی از مهم رویارویی با مرگ، به . خودشناسی: 1
ساخته  های خودساخته و جامعه شده در هبارتوی نقاب کند و خود  پنهان با خودش مواجه می

که خودشناسی، در سالمت روان،  سازد. شواهد پژوهشی بسیاری نشان می را آشکار می دهند 
کامل، نقهش مثبهت دارد. کارکرد   اسهی، خودشن 101جسم، بهبود فرایندهای ارتباطی و زندگی  با 

که ههم بهرای خبرگیهری از خهود الز  اسهت و ههم بهرای پیشهگیری و  یعنی محاسبه روانی خویش 
کههه خودشناسههی، بههه شههکل هههای هههای متعههدد در تمهها  روشدرمههان. بههر همههین اسههاس اسههت 

گرفته می درمانی به  روان  های دینی است.  ترین توصیه خودشناسی، از مهم 102شود.کار 
معنهههاداری زنهههدگی و عبهههث نشهههمردن آن، یکهههی از نهههدگی: . معنههها، ههههدف و اصهههالت در ز2

سههناد، نیههاز بههه معنهها، جههبء نیازهههای بنیههادین   های مهههم ادیههان اسههت. بههر اسههاس نظریههه دغدغههه ا 
کنهد و تحهت  رب  را دارای ارتبهاط می یاهر بهی وجود  معنا در زندگی، اجبای به 103انسان است.

کنتههرل بههه انسههان  قههدرت پیشنمایههد و بههر ایههن مبنهها،  دار جمههع می یههک سههاختار هههدف بینههی و 
ههای مثبهت ارتبههاطی و اجتمهاعی، همبسهتگی مثبتهی بها هههم  کنش دههد. معنهاداری و برهم می

104دارند.
رو، یهافتن معنها، ههدف و اصهالت در زنهدگی  شیاندیشهی  په دومین دستاورد مهم مرگ 

کارایی شگرفی دارد. که دین در ایجاد نظا  معنایی،   105است. شکی نیست 
 یکهههه بررسههه وجهههود دارد ینگر، حهههوزه مطالعهههات مثبهههت یشناسههه در روان آسهههیبی: پس. رشهههد 3

رومنهدتر شهود و در سههطوح یتوانهد بهتهر و ن یب برآمهدن، شهخص میکنهد چگونهه بها از پهس  آسه یم
کههارکرد نسههبت بههه پهه یبههاالتر کنههد. بیدادن حادثههه آسهه ش از رمیاز  بههر ایههن اسههاس،  106زا عمههل 

 107ی بهره ببرند:توانند از چنین رشد اشخاص ذیل می
که رویارویی جدی با مرگ دارند، مانند سرطانی1 کسانی   ها یا بازماندگان از تصادف  . 
 کنند  که از عزیب مواجه با مرگ مراقبت می . آنان2
که داغ3  دیده هستند  . آنها 
 کنند.  روند و در آن تأمل می که به مالقات افراد مواجه با مرگ می . آنان4

                                                   
 .48 _ 35، ص من به روایت من. 101

 .144 _ 140. همان، ص 102

 .24 _ 21، ص یکرد تجربیون بر اساس رید یشناس روان. 103

  .2014، یمثبت و وجود یشناس معنا در روان. ر.م: 104

 .286، ص یکرد تجربین بر اساس روید یشناس روان. 105

 .234 _ 263، ص ب و فاجعهیر مثبت پس از آسییفهم تغ. 106

 .181 _ 175، ص نگر مثبت یشناس روان. 107
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های عینههی  رو، دارای چنههین رشههدی در خههود اسههت و نمونههه دیشههی پههیشان در نتیجههه، مرگ
گبارش شده است.  108فراوانی برای وقود چنین رشدی 

 گیری نتیجه
بد  زیهههرا آدمهههی در مواجههههه بههها مهههرگ، از ذاتیهههات یهههخ یاضهههطراب مهههرگ، از ذات انسهههانی برم

کهههه انسههههان آنهههها را در مواجههههه بههها  اش جهههدا می وجهههودی مههههرگ شهههود. از جملههههه امهههوری اسهههت 
و دیگر مقّومهات هسهتی خهود اسهت   ، مکان دیگران بودن، بدن، زمانبا پندارد،  رفته می ازدست

کند  اما از دیگهر سهو، آدمهی، آدمهی  و همین پندار، بیشترین اضطراب و ترس را بر او تحمیل می
یهارویی مسهتقیم بها موقعیهت  مهرزی   شود و حتی به آن مقّومات هستی نمی نمی  رسد، مگر در رو

 مرگ.
کهههه ههههر سهههه از  اندیشهههی  پهههیش بنهههابراین، مرگ رو بهههرای حیهههات اصهههیل، معنهههادار و هدفمنهههد 

کههه نههه ههای عمههده سههالمت روان و به ویهگی تنها  باشههی هسههتند، ضهروری اسههت. شههکی نیسههت 
کی را دارد  اما راه  خود  مرگ پدیده حهل، فهرار از  ای دردنام است، اندیشیدن به آن نیب این دردنا

کنههار آمههدن بهها آن اسههت. فههرار پیایههن واقعیههت  هههای  پههی از واقعیت  در نیسههت  بلکههه پهه یرش و 
کی آنهها نمی کاستن از دردنا کمکی به  کارگیری آن وقهایع بهه  کنهد و حتهی مهانع بهه حتمی، هیچ 

کهه خهود  انسهان متولهد » 109شهود. عنوان نردبامی بهرای رشهد می  یهارویی بها مهرگ اسهت  تنهها در رو
س  مرگ بهمرگ و زندگی، و 110«شود. می

گرچه نف  کنهد،  یاهر نابودمان می ابسته به یکدیگرند و ا
آورد و در نگههرش انسههان بههه  دهههد. شههناخت مههرگ، شههو  زنههدگی مههی اندیشههه مههرگ نجاتمههان می

کههههه مشخصههههه کنههههد و زنههههدگی فههههرد را از مرتبههههه زنههههدگی، تغییههههری بنیههههادین ایجههههاد می اش  ای 
تر رهنمههون  ای اصههیل اسههت، بههه مرتبههه پاافتههاده های پیش دغههدگی و اضههطراب وانمودسههازی، بی

 شود. می
زمهان وجههود  انهد و هم در ههم تنیده 111اند، از نگهاه دینهی نیهب زنهدگی و مهرگ بههه یکهدیگر وابسهته

در « پویشهی»طهور  دارند  نه اینکه یکی پس از دیگری بیاید. مرگ، مدا  در زیر پوسته زنهدگی بهه 
گهههاهی متأمالنهههه از ایهههن پهههویش  جنهههبش اسهههت و بهههر تجربهههه و رفتهههار آدمهههی تهههأثیر فهههراوان دارد. آ

                                                   
 ، بخش اّول.الیستانسیاگز یدرمان روان. 108

 ش.1379، یدرمان تیقعوا. ر.م: 109

 .56، ص الیستانسیاگز یدرمان روانای منسوب به اگوستین قدیس، به نقل از:  . جمله110

 .2. ملک، آیه 111
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کهه خهود را از بنهد  بخشهد و افهراد را قهادر می تمامه نبدیک، زندگی را غنا می همیشگی و به سهازد 
کنند و هدف جبئیات خفقان تر زندگی نمایند. از منظر دین، ایهن زنهدگی  مندتر و اصیل آور رها 

دراکی(، ایمهان قلبهی )ُبعهد هیجهانی اصیل، سه شاخصه دارد: ادرام موحدانه از هستی )ُبعد ا
 عاطفی( و ُحسن خل  فردی و اجتماعی )ُبعد رفتاری(.  _   

مثابهه راهنمها، مقصهد و فرجها  آخهرین، زنهدگی را از ههر معنهایی تههی سهازد  توانهد بهه  مرگ می
را زنهدگی   ثانیهه تری از زنهدگی فراخوانهد تها ثانیه رو(، و یا فهرد را بهه شهکل اصهیل اندیشی پس )مرگ

که ههیچ قمیتهی نمی سرمایه کمهال اسهتفاده را بایهد از  ای تکرارنشدنی بشمارد  تهوان بهر آن نههاد و 
 رو(.  اندیشی پیش چیبهای پوچ ننمود )مرگ آن ُبرد و آن را هزینه 

گرچههه خاسههتگاه اضههطراب مههرگ، وجههود انسههانی اسههت، بههروز و جهههت گیری آن، وابسههته بههه  ا
کهه نقهش دیهن،  کنهد. تحقیقهات متعهدد  اهمیهت بسهیاری پیهدا میفرهنهگ اسهت. اینجاسهت 

کهه دیهن، یکهی از بهتهرین سه رهای مقابلهه در مهورد اضهطراب مهرگ اسهت. دیهن،  نشان داده اند 
کههاهش  تنها اضههطراب بی نههه دلیههل مههرگ را بهها ایجههاد تصههویری تههازه از مههردن و زنههدگی  پههس از آن 
کنهد.  دهی می بیرونهی جههت سهازی دنیهای درونهی و به دهد، بلکه آن اضطراب را در جهت  می

که پدید می رو، از طری  متغیرهای میانجی اندیشی پیش تأثیر مثبت مرگ آورد  یعنی  ای است 
قرارگرفتن در موقعیت مرزی مرگ، به خودشناسی، هوشیاری، مراقبهه، معنهاداری، هدفمنهدی 

ل اصههلی دهنههد، ایههن متغیرهها از عوامهه کههه تحقیقههات نشهان می د و چنانیهو رشهد خواهههد انجام
کههار آمههاری  ها، مسههتلب  آزمون سههالمت روان هسههتند  هرچنههد تمهها  ایههن فرضههیه هههای تجربههی و 
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