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چکیده
شایعترین و زیر بناییترین اضطراب بشری ،اضطراب مرگ است که گاه به اضطراب مرضی تبـدیل
شده و در زمرۀ رذائل اخالقی قرار میگیرد .در این پژوهش بر اساس تعالیم دینی و نمونههای مثبـت
مواجهه با مرگ ،راهکارهای اخالقی برای کاهش اضطراب مـرگ ،رویـارویی مناسـب بـا آن و طـی
کردن مطلوب این مرحلۀ مهم از زندگی ارائه شده است .در این تحقیق با استفاده از تحلیل محتـوای
کیفی و روش کیف قی اجتهاد دانش دینی ،تالش شد با تتبع و بررسی تعـالیم اسـالمی بـه طبقـهبنـدی
منسجمی از آیات و روایات مربوط به مرگ و انواع مواجهۀ با آن دست یابیم؛ لاا انواع مواجهه مثبت
اخالقی با مرگ و شاخ های دستیابی به آن اسـتنباط و اسـتخراج شـد تـا بتـوان در پرتـو آن بـا
رویکرد شناختی به افزایش آگاهی و تقویت بینش و در نتیجه کاهش اضطراب و مواجههی مطلـوب
با مرگ برسیم.
استخراج الگوهای مثبت مواجهه با مرگ مانند مرگ در حال ایمان بـه خـدا ،مـرگ در حـال اسـالم،
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 استادگروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
(تاریخ دریافت۷۷/۳۷/۱۱ :؛ تاریخ پایرش )۷۷/۳۷/۳۱

مرگ در زمرۀ نیکان ،مرگ در حال پاکی ،مرگ نفس مطمئنه ،شـهادت ،مـرگ بـا معرفـت و والیـت
اهلبیت پیامبر و مرگ در حال تحصیل علم را میتوان به عنـوان یافتـه هـای ایـن تحقیـق برشـمرد.
معرفی برخی شاخ

های اخالقی مانند :تقویت برنامه های عبادی ،آماده شدن برای مرگ بـا اعمـال

صالح و ماندگار ،ترک گناه ،توبه ،تقویت اخالص ،افزایش شناخت خدا ،ایجاد و تقویـت معرفـت و
ارتباط با معصومین و همنشینی با افراد نیک کردار را میتوان از نتایج مقاله برشمرد.

کلیدواژهها :اضطراب مرضی؛ کاهش اضطراب مـرگ؛ نمونـههـای مثبـت مواجهـه بـا مـرگ؛
آموزههای دینی.
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مقدمه

مرگ حقیقتی انکارناپایر است که پیش روی همهی انسـانهـا قـرار دارد1؛ واقعیتـی
پیچیده که میتواند در انسان تولید اضطراب نمایدکه گاه به اضطراب مرضی 2تبدیل می
شود و در زمرهي رذائل اخالقﻲ قرار مﻲگیرد (نراقـﻲ .)۱۱۷ :۱۰۹۵ ،برخـی نشـانههـای
شناختی -رفتاری افرادی که از این اضطراب رنج میبرند عبارتند از؛
 .۱سطح باالیی از تنش حرکتی ،هـمچـون بـیقـراری ،خسـتگی ،لـرزش یـا تـنش
عضالنی،
 .۰بیش فعالی سیستم عصبی خودکار ،همچون ضربان قلب سـریع ،تـنفس کوتـاه و
سرگیجه،
 .۴گوش به زنگ بودن افراطی ،همچون احسـاس مـداوم عصـبی بـودن ،مشـکالت
تمرکز ،اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب،
 .۷وجود ترس خاص تعمیمیافته که حـوزه گسـتردهای را در برگرفتـه و بـه حـدی
رسیده باشد که به طور معناداری در زندگی روزانه فرد و خانوادهاش اختالل ایجاد کند،
 .۶بیاشتهایی ،کابوس دیدن ،بیقراری ،زودرنجی ،افزایش طﻐیانهای خشـم ،دم بـه
دم گریه کردن یا کنارهگیری اجتماعی،
 .۵واکنش هیجانی شدید در هنگام یادآوری مسئله مرگ (جانگسما و دیگران)۶۹ :۱۰۷۴،
تحقیقات نشان داده که اعتقادات قوی به دنیای بعد از مرگ و انگیزههای دینی منجـر
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« .1کل نفس ذائقة الموت» (عنکبوت)19 :
 .2اضطراب مرضی عبارت است از یک حالت روانی و برانگیختگی شدید با ویژگـی هـای اصـلی تـرس ،تردیـد و
نگرانی مفرط( .گنجی)446 /1 :1603،
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 .۱نگرانی یا ترس بیش از حد که به طور چشمگیری باالتر از سطح مناسب باشد،

۱۱۰

به کاهش اضطراب مرگ میشود .افرادی که انگیزه ماهبی درونی دارند ،اضطراب مرگ
کمتری تجربه میکنند (ایمانیفر .)۰۴۷ :۱۰۷۱ ،باور به حیات اخروی ،مرگ را حادثهای
معنادار میکند و از اعتراض و سرزنش به خدا که با بهزیستی کمتر مالزم است میکاهـد
(دیماتئو .)۴۷۵ :۱۰۵۶ ،با توجه به اثرات جدی دین در کاهش اضطراب مـرگ و اذعـان
پژوهشگران بر آن ،این پرسش مطرح است که چه نمونههایی در مواجه با مرگ در دیـن
اسالم وجود دارد تا بتوان بر اساس آن اضطراب مرگ را کـاهش داد و از چـه شـاخ
هایی می توان برای دست یابی به این نمونهها بهره بـرد؟ اگـر چـه در مـورد کـاهش و
درمان اضطراب مرگ پژوهش هایی صورت گرفته است اما تاکنون برای دستیابی به این
هدف از روش ارائه ی نمونه بهرهگیری نشده و تحقیق مستقلی در ایـن راسـتا صـورت
نگرفته است.
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۱۱۴

بر این اساس در این پژوهش تالش شده است؛ نمونههای مثبت مواجهه با مرگ 1و
شاخ

های دستیابی به آنها از آموزه های دین اسـالم اسـتخراج شـود تـا بـه روش

شناختی ،آگاهی و بینش افراد جامعه نسبت به مقوله ی مرگ افزایش پیدا کند و بـا فهـم
عمیقت قر مرگ و روش های دستیافتن به نمونه های مثبت ،اضطراب از آن ،کاهش یابد.
ق
ق
ق
شـامل
َشـکال آگـاهی را در برمیگیـرد و
تمـامی ا
شناخت یک مفهومق کلی است که
ادراک ،تفکر ،تصور ،استدالل ،و قضاوت و غیره میباشد (سـیچ .)۱۴ :۱۰۵۹ ،منظـور از
روش شناختی ،شیوههایی است که با مجموعهی شناخت ،افکار و عقاید افـراد سـروکار
دارد .در این روش ،فرد با استفاده از شناختها در صدد مقابله با تنیدگیها برمیآید و به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1منظور از نمونههای مثبت مواجهه با مرگ ،انواع رویارویی مطلوب و مناسب با مسئلهی مـرگ اسـت ،کـه بـدون
تنیدگی و تنش باشد که در قرآن و روایات بیان شده است و می تواند به عنـوان الگـو و سرمشـق بـرای تبعیـت و
تقلید مورد استفاده قرارگیرد.

کمک توانایی فکری و ذهنی خود ،با مشکل برخورد میکند (دیمـاتئو .)۵۷۳ :۱۰۵۶ ،بـا
توجه به نگاه عمیق آموزه های وحیانی به مقوله ی مرگ ،نمونههـای مثبـت مواجهـه بـا
مرگ در دین اسالم می تواند افق گسـترده و روشـنی پـیش روی انسـان از ایـن واقعـۀ
گریزناپایر ،قرار دهد.
رخداد پیچیده مرگ در هندسۀ دین اسالم به خوبی تبیین شده اسـت .تعـالیم دینـی،
وسیله آن از یک مرحلهی وجودی به مرحلهای دیگر وارد میشود1؛ رویدادی قطعی کـه
پیش روی همهی انسانها قرار دارد ،مرحلهای که دیر یا زود ،همه آن را تجربه خواهنـد
کرد 2.قانونی همگانی و رخدادی اسرار آمیز که کسی را یارای آن نیست تا بـه اسـرارش
پی ببرد؛ حضرت علی 7مرگ را سرنوشتی حتمی و دانشی نهفته توصیف میکنـد؛ «ای
مردم هرکس مرگی را که از آن فراری است مالقات خواهد کرد ،ایام زنـدگی صـحنهی
راندن به سوی مرگ است ،و گریز از مـرگ ،در واقـع رفـتن بـه سـوی آن اسـت .چـه
روزهایی که در اسرار پنهان مرگ کنجکاوی کردم ،ولی خداوند جز پنهـان داشـتن آن را
نخواست! هیهات ،این دانشی است نهفته 6».مرگ نه به معنی نیستی و فنـا بلکـه آفریـده
خداوند سبحان است .قرآن علت آفرینش آن را آزمایش بشـریت بیـان نمـوده اسـت تـا
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مرگ را یک حرکت انتقالی معرفی میکند و آن را به پلی تشبیه مـی کنـد کـه انسـان بـه

۱۱۷

معلوم شود که بهترین عمل را چه کسی انجام میدهد 1.آموزههای دینـی مـرگ را آغـاز
قیامت معرفی می کند ،2وعدهگاهی نزدیک که خدای سبحان برای هـر جانـداری مقـرر
کرده است 6.و هر نَفبسی آن را خواهد چشید ،4هر کجا که باشند ولو در برجهای بلنـد،1
هر کسی که باشد حتی پیامبر خدا 3.با مرگ دنیای فرد پایان میپایرد 9و عدالت آخـرت
آغاز میگردد .8میهمانی دعوت نشده ،هماوردى شکستناپایر و خونریزى بازخواسـت
نشدنی که انسانها را در دامهای خود میافکند .0مـرگ دو چیـز بـا خـود مـیآورد؛ یـا
خوشی و آسایش و رستاخیزى خجسته به سـوى بهشـت را ،یـا بـدبختی و پشـیمانی و
رستاخیزى زیانبار به سوى آتشی سوزان!
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۱۱۶

ت َو ال َبحیا َة لقیَببل َُوک بُم َأیک بُم َأ بح َس ُن َع َم ًال»( .ملک)2:
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ق
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الخاسـر قة إلـی ٍ
نـار
ـة وبـالکَر قة
لاین کانَ لَها َسعیُ ُهم وفیها رغبَتُ ُهم.
الم ُ
الخلود ،ال َ
َ
وت بما فیه ِّ َ
وجام َ
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ٍ
لاین کانَ لَها َسعیُ ُهم وفیها رغبَتُ ُهم»(.کلینی)364/1 :1691 ،
حامیَة ألهل دا قر الﻐُرو قر ،ال َ

مرگ جویندهاى شتابان است؛ نه کسی که بایستد از دستش رها می شود و نـه آنکـه
بگریزد 1فرار از آن بی فایده است 2انسان را در مییابـد و او را بـه عـالم آخـرت منتقـل
میکند ،عالم شهود که انسان از تمام کردههایش آگاه میشود؛ 6آگاهی از نعمت جاویدان
توأمان با طراوت و شادی ،یا عااب همیشگی همراه با انـدوه و هـراس4.درک چیسـتی
مرگ برای انسانهایی که تا کنون آن را تجربه نکردهاند ناممکن است و تنها راه فهم دقیق
مرگ و عالم پس از آن آموزههای وحیانی است.
عبارت است از یک قانون عمومی ،امری وجودی و فرایندی تحولی که انسان را از یـک
مرحلهی زندگی به مرحلهی دیگر منتقل میکند .این فرایند در همهی انسانهـا یکسـان
است اما آنچه در میان افراد بشر تفاوت دارد نحوهی رویارویی و چگونگی مواجههی با
آن است که در آموزههای وحیانی برای آن نمونههای گوناگونی بیان شده است.
در آموزههای اسالم اقسام گوناگونی از نمونههای مثبت در مواجهـهی بـا مـرگ بـه
عنوان سرمشق معرفی شده است تا افراد جامعه با مطالعه و مشاهدهی آنها افکار ،رفتـار
و کردار خود را برای دستیابی به آنها تنظـیم نماینـد .در ایـن تعـالیم پـس از بیـان ایـن
نمونهها ،شاخصههایی که میتوان به وسیلهی آنها به مواجههی مثبـت بـا مـرگ دسـت
یافت بیان شده است.
در این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوای کیفی ،برای دستیابی به نمونههای مناسـب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

« . 1امام علی :7إنل الم َ ق
قیم ،وال ی ق
عج ُز ُه الها قرب»( .شری اضی )971 :9191
ب َح ٌ
الم ُ
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ُ
ثیث ال یَفوتُ ُه ُ
َ
ق
ق
ق
ق
ق
َ
ق
ق
ال»(.احزاب)66:
رار إنب ف ََر برتُ بم م َن ال َبم بوت أو البقَتبل َو إذاً ال تُ َمت ُعونَ إال قَلی ً
ل ل بَن یَنبف ََعک ُُم البف ق ُ
ُ « .2ق ب
ق
ق
ق
ق
ت الاي تَفرونَ منب ُه ف قَإن ُه ُمالقیک بُم ثُم تُردونَ قإلی عالم ق البﻐَیب ق
هادة فَیُنَبِّئُک بُم بقما کُنبتُ بم تَ بع َملُونَ »( .جمعه)8:
ل قإن ال َبم بو َ
ُ « .6ق ب
ب َوالش َ
َ
امور ی قرد عل ق
ق
ل عن تفسی قر الم ق
َیه :لإما بقشـار ٌة
وت :-علَی َ
علﻲ علیه السالم -وقد ُسئ َ
أح ُد ثالثة ٍ َ ُ
الخبی قر َسقَطتُمُ ،هو َ
ُ « .4
َ
اإلمام ٌّ
ق
ق
وإما بقشار ٌة َبع ق
به ٌم»(( .صدوق)428/ 2 :1416 ،
حزین وتَهوی ٌ
وإما تَ
وأمر ُم َ
ٌ
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اضطراب مرگ و روشهای اخالقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونههای مثبت در آموزههای اسالم

با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السـالم) مـی تـوان گفـت مـرگ

۱۱۵

مواجهه با مرگ از روش توصیف و تحلیل در گزارههای دینی (اجتهاد دانـش اسـالمی)
استفاده شده است 1.منابع اصلی این پـژوهش عبـارت اسـت از مـتن قـرآن و احادیـث
معصومین علیهم السالم؛ به عنوان منابع اصلی اسالمی .ابتـدا الفـاظ و مفـاهیمی کـه در
آیات و روایات مربوط به مرگ و معاد بود استخراج شد؛ ماننـد واژههـای مـوت ،اجـل،
توفی ،آخرت ،عقبی .سشس با کنار هم گااشتن آنها و با استفاده از روش کیفی اجتهـاد
دانش دینی تالش شد موضوعات مشابه تعیین شده و طبقه بنـدی منسـجمی از آیـات و
روایات مربوط به مرگ ،چیستی آن و نمونههای مواجهه با آن صورت گیرد.
نمونههای مثبت مواجههی با مرگ در تعالیم اسالم

بر اساس متون دینی مواجههی مطلوب با مرگ برای انسان غنیمت ،2سودمند ،6مایـه
آرامش 4و آسودگی 1است؛ جان دادنی با طراوت و نشـاط .3تـالش روان درمـان گـران
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۱۹

اضطراب مرگ نیز این است که بتوانند با رویکردها و روش های مختلـف ،افـراد را بـه
سمتی سوق دهند که با آرامش و آسودگی با مرگ مواجه شوند .اما چگونه می تـوان بـه
چنین مواجهه ای دست یافت؟ یکی از روش های دین اسالم برای دستیابی به این مهـم،
آگاهی بخشی در مورد انواع مرگ و ارائه ی نمونههای مثبت مرگ است.
نمونههای مثبت در مواجههی با مرگ و شاخصههای دستیابی به آنها؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رک :علی پور ،مهدی و حسنی ،حمیدرضا( )1601پارادایم اجتهاد دینی ،نشر پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه ،قـم،
صفحات  12تا ..86
َنیم ٌة»(.نوری)668/11 :1418 ،
الم ُ
وت غ َ
« .2رسول هلال صلی هلال علیه و آلهَ :
أشع َر اإلیمانَ والتقوى قلبَه» (تمیمی)304 :1411 ،
الم َ
لمن َ
وت َ
« .6االمام علی علیه السالم :ما أنف ََع َ
ق
کالموت»(.همان ،ص)930
« .4االمام علی علیه السالم :ال ُم َ
ریح َ
وت راح ُة السع ق
« .1فﻲ الم ق
دام» ( .همان ،ص)490
َ
َ
َ
ق
« .3والن ق
اشطَ ات نَشب طً ا»(.نازعات)2:

 .8مرگ در حال ایمان به خدا

از جمله نمونههای مثبت مواجههی با مرگ در منابع اسـالمی مـرگ در حـال ایمـان
است .حضرت علی علیه السالم مرگ را برای فرد با ایمان ،بهترین ارمﻐان می دانـد 1.در
ق
طـراوت جـان دادن مـﺆمنین اشـاره میکنـد و بـه
آیات قرآن خداوند متعال به نشـاط و
فرشتگانی که روح مﺆمنان را با نشاط و مدارا جدا می سازند سوگند می خورد 2نبی اکرم
(صل لی هلال علیه و آله و سل لم) فرمودند« :هنگامی که مﺆمن در آستانه مرگ قرار مـیگیـرد،
روح و ریحان و به نزد پروردگارى که بر تو غضبناك نیست؛ پس روح او به آسانی خارج
میشود و باال میرود؛ در حالی که بوى خوشی از او به مشام رسد ،چون بـه آسـمان اول
رسد فرشتگان میگویند این روح چه رایحه نیکویی دارد .روح مﺆمن به هر آسمانی کـه
برسد ساکنین آن همین را میگویند تا اینکه برسد به بهشت و با أرواح مﺆمنین همنشـین
گردد و از غم دنیا فارغ شود» (دیلمی )۱۴۰ /۱ :۱۰۵۹ ،آن حضرت مرگ مﺆمن را تشـبیه
میکند به نوزادی که از رنج و تاریکی بطن مادر به سوی خوشی و روشنایی دنیا میآید.

6

نخستین چیزى که مﺆمن به آن نوید داده میشود ،آسایش و راحت و بهشت پرنعمت
است؛ «مژده باد به تو اى دوست خدا ،به رضوان و بهشت الهی خـوش آمـدى .خداونـد
تشییع کنندگان تو را آمرزید و دعاى کسی را که برایت آمرزش خواست اجابـت کـرد و
گواهی کسی را که به خوبی تو گواهی داد پایرفت» 4.از امام صادق 7پرسـیده شـد آیـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرشتگان رحمت پروردگار نزد او میآیند و به روح او میگویند :خارج شو و بشتاب بـه

۱۱۷

مﺆمن بر قبض روحش اکراه دارد؟ حضرت فرمودند« :به خدا سوگند؛ نـه .هنگـامی کـه
فرشته مرگ برای قبض روح مﺆمن میآید او بیتابی میکند ،امـا در ایـن هنگـام فرشـته
مرگ به او میگوید ای ولی خدا ،بی تابی نکن ،قسم به کسی که محمـد و خانـدانش را
مبعوث کرد من از پدری مهربان نسبت به تو دلسوزترم ،چشمانت را باز کـن و بنگـر .او
چهره رسول هلال ،امیرمﺆمنین ،فاطمه ،حسن و حسین و ائمه علیهم السالم را میبیند .پس
به او خطاب میشود اینان رسول هلال و اهل بیت او هستند که همراهان تو خواهند بود .در
این هنگام ندادهندهای از جانب خدای سبحان ندا میدهـد :ای نفـس آرامـش یافتـه بـه
محمد و اهل بیتش ،بیا به سوی پرودگارت در حالی که به والیت الهی راضـی هسـتی»

1

توجه به این روایات و نمونهی مطلوبی که در مواجههی با مرگ بیان مـی دارنـد باعـث
متبلور شدن شوق به مرگ در وجود انسان می شود .در این روایت نورانی نکات مهمـی
وجود دارد:
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۱۳

 .۱کسی مورد خطاب یا ایتها النفس المطئنه قرار میگیرد که مﺆمن باشد،
 .۱مﺆمن هم قدری از مرگ نگرانی دارد،
 .۰فرشته مرگ سعی میکند استرس و نگرانی مﺆمن را کاهش دهد،
 .۴ائمهمعصومین :بهاستقبال مﺆمن میروند و اورا درفرایند مرگ یاری میکنند،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1االمام الصادق علیه السالم :أن له سئل هل یکره المﺆمن علی قبض روحه قال ال و هلال ان له إذا أتاه ملك الموت لیقـبض
ه
ابر بك
ولﻲ هلال ال تجزع فو ال لاي بعث ل
محمداً صل لی لال علیه و آله َألنَا ل
روحه جزع عند ذلك فیقول له ملك الموت یا ل
و اشفق علیك من والد رحیم لو حضرك افتح عینیك فانظر قال و یمثلل لـه رسـول هلال صـل لی هلال علیـه و آلـه و أمیـر
األئمة علیهم السالم فیقال له هاا رسـول هلال صـل لی هلال علیـه و آلـه و أمیـر
المﺆمنین و فاطمة و الحسن و الحسین و ل
األئمة علیهم السالم رفقاؤك فیفتح عینیه فینظر فینادي روحه مناد مـن قبـل
المﺆمنین و فاطمة و الحسن و الحسین و ل

راضی ًة بالوالیة مر ق
ك ق
رب العزة فیقول یا َأیتها النفبس البمطب مئقن ُة الی محمد و أهل بیته علیهم السالم بار قجعقﻲ قإلی َرب ق
ضـی ًة
َُ
ل ل
ِّ
َ
ل
ُ ُ َ
َب

بالثواب ف ق ق ق ق
محمداً صل لی هلال علیه و آله و أهل بیته علیهم السالم َو باد ُخلقﻲ َجنتقﻲ فما من شـﻲم
ب
َاد ُخلﻲ فﻲ عبادي یعنﻲ ل
أحب إلیه من استالل روحه و اللحوق بالمنادي»(کلینی)620 /1 :1691 ،
ل

 .۷مرگ دروازه سبز ورود مﺆمن به بهشت و قرار گـرفتن در زمـره بهتـرین بنـدگان
خداست.
شاخصهی دستیابی به این نمونهی مثبت مواجهه با مرگ« ،ایمان» است؛ و کسی به آن
دستمییابد که ایمان در وجود او نهادینه شود و در زمره ی مـﺆمنین قـرار گیـرد .طبـق
روایت نبوی ایمان عبارت است از شناخت با دل ،گفتن با زبان و عمل با ارکان1.بـر ایـن
اساس میتوان گفت ایمان یک بسته کامل شناختی و رفتاری اسـت مشـتمل از جنبـهی
میفرماید« :اگر ایمان تنها گفتار بود ،روزه و نماز و حالل و حرام نازل نمیشد»

2

بر اساس آیات و احادیث به این نتیجه میرسیم که برای دستیابی به مرگ در حـال
ایمان و کاهش اضطراب از آن ،الزم است که ایمان در انسان تقویت شود .یکی از بهترین
روشهایی که میتواند در تقویت ایمان اثرگاار باشد بهـرهگیـری از اسـوه و الگوهـای
ایمان است .ایجاد و پـرورش فضـائل اخالقـی کـه در مـﺆمنین راسـتین وجـود دارد و
اسوهگیری از آنها نقش به سزایی در نهادینه شدن و افزایش ایمان در انسان دارد .از این
رو در تعالیم اسالم آیات و روایات گوناگون بـه بیـان فضـائل اخالقـی و ویژگـیهـای
مﺆمنین میپردازد.
برخی از این ویژگیها عبارتاند از؛
« .۱هیچ بندهاى با ایمان نیست مگر آن که هر خوبی که براى خـود مـیخواهـد
براى مردم نیز بخواهد».

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالقلب ،وقَولٌ باللِّ ق
ق
باألرکان»( .صدوق)198/1 :1691 ،
« .1رسول هلال صلی هلال علیه و آله :اإلیمانُ َمع قرف ٌة
ل ب
سان ،و َعم ٌ
ق
وم وال صـال ٌة وال حـاللٌ وال حـرام» (کلینـی،
« .2االمام علی علیه السالم :لو کانَ اإلیمانُ کالماً لم ی َن بزق لب فیه صَـ ٌ
.)266/2 :1691
ق
ق
ق
ق
ق
ق
الخیر» .ری شهری)164 /1 :1683 ،
عبد حتلی یُحب للنلاس ما یُحب لنفسه من َ
« .6رسول هلال صلی هلال علیه و آله :ال یُﺆم ُن ٌ
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معرفتی و جنبهی عملی؛ چرا که ایمان فقط گفتاری نیست ،همانطور کـه امیرمﺆمنـان7

۱۱۱

« .۱انسان مﺆمن نیست ،مگر آن که دلش با زبانش یکی باشد و زبانش با دلش ،و
گفتارش با کردارش ناسازگار نباشد ،و همسایهاش از گزند او در امان باشد».

1

« .۰بنده آن گاه به ایمان حقیقی دست مییابد که خشم و خشنودیش برای خـدا
باشد » .

2

« .۴از نشانههاى ایمان حقیقی این است که حق را ،هر چند به زیان تو باشد ،بـر
باطل ،هر چند به سود تو باشد ،ترجیح دهی».

3

« .۷نشانههای مﺆمن این است؛ خشنودى به قضاى الهی و گردن نهادن به فرمـان
خدا و سشردن کارها به دست او».

4

 .۶خشوع و فروتنی در عبادت خداوند متعال،
 .۵رویگردانی از کارهای لﻐو و بیهوده،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۱۱

 .۹پرداخت صدقات و انفاق در راه خدا
 .۷خودکنترلی و پرهیز از شهوات حرام،
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(صدوق)189 :1416،

.۱۳تعهد و امانت داری،

1

.۱۱جهاد در راه خدا با جان و مال

2

عالوه بر اسوهگیری از فضائل اخالقی مﺆمنـان ،بـرای دسـتیابی و تقویـت ایمـان از
روشهای دیگر نیز میتوان استفاده کرد؛
 .۱مطالعه و اندیشه در فضائل و اثرات ایمان،
 .۱مطالعه و اندیشه در آثار ضعف ایمان،
برنامهریزی مناسب،
 .۴شناسایی و اجتناب از گناهان،
 .۷افزایش مطالعات و تفکر در وجود خداوند متعال و اوصاف او.
 .2مرگ در حال پاکی از گناه

یکی دیگر از نمونههای مثبت مرگ در کالم وحی ،مرگ در حال پاکی است؛ پاکی از
گناهان و بدی ها .قرآن این نمونهی مرگ را معرفی و آن را مورد ستایش قـرار میدهـد؛
«افرادی که در حال پاکی لحظه مرگشان فرا میرسد مـورد اسـتقبال مالئکـه الهـی قـرار
میگیرند و به آنان میگویند به بهشت در آیید به پاداش اعمال نیکویی که انجام دادیـد»

6
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اضطراب مرگ و روشهای اخالقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونههای مثبت در آموزههای اسالم

 .۰تقویت وافزایش انجام اعمال صـالح و ارتبـاط بـا خـدای سـبحان بـا یـک

۱۱۰

این پاکی یا به علت اجتناب از معصیت الهی است یـا در اثـر توبـه از گناهـان .بنـابراین
میتوان از «اجتناب از گناه» و «توبه» به عنوان دو شاخصه برای دست یـابی بـه نمونـهی
مثبت مواجههی با مرگ استفاده کرد.
توبه به معنی بازگشت عبارت است از؛ پشیمانی از گناه 1و عـزم بـر تـرک آن .توبـه
موجب می شود گناهان گاشته از بین برود 2به گونهای که فرد گنهکار مانند کسـی شـود
که گناهی مرتکب نشده است 6توبه موجب نزول رحمت الهی است 4آنچنـان رحمتـی
که اگر کسی خالصانه توبه نموده و عزم جدی بر ترک گناه کند و از طرفی با اعمال صالح
جبران گاشته کند ،خدای مهربان ،گناهانش را به اعمال صالح تبدیل میکند 1.با وجـود
امکان توبه و پاک شدن گناهان و تبدیل سیئات به حسنات چه جایی برای نگرانی وجود
خواهد داشت؟ خداوند متعال که در قرآن هشـتاد و سـه مرتبـه خـود را «غفـور :بسـیار
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۱۴

آمرزنده» ،یازده مرتبه « لتواب :بسیار توبه پایر» توصیف کرده و توبه کنندگان را محبـوب

خویش معرفی می کند3؛ این محبت تا جایی است که رسول خدا 6فرد توبه کننده را
محبوب ترین افراد نزد خدا معرفـی مـی کنـد 9.خـدای سـبحان انسـانهای گنهکـار را
«عبادی :بندگان من» ،خطاب میکند و به آنان میگویـد :از رحمـتم ناامیـد نشـوید؛ «اى
بندگان من که بر خود اسراف و ستم کردهاید! از رحمت خداوند نومیدد نشدوید کده
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نب ک ََم بن ال َذن َ
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خدا همه گناهان را میآمرزد ،زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است».1
در منابع اسالمی برای توبه و پاک شدن گناهان بندگان ،روشهای مختلفی ذکر شده است؛
 .۱پشیمانی قلبی

2

 .۱توبه قلبی و زبانی

6

 .۰توبه قلبی و زبانی و انجام عمل صالح
 .۴ذکر صلوات

4

1

 .۶تحمل رنج بیماری

9

 .۵زیارت معصومین علیهم السالم

8
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« .3قال علیبنالحسین :7جام رجل الی النبی(ص) فقال :یا رسول هلال ما من عمل قبیح اال قد عملته فهـل لـی توبـة؟
فقال له رسول هلال(ص) :فهل من والدیک احد حی؟ قال :ابی قال :فاذهب فبره .قال :فلما ولی قال رسول هلال(ص) :لـو
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 .۷خدمت به والدین

3

۱۱۷

 .۹به طور کلی انجام هر عمل صالحی می تواند گناهان انسان را بزداید.

1

بنابراین میتوان گفت شاخصه دستیابی به نمونهی مرگ در حال پاکی عبارت است از؛
الف .تالش برای اجتناب از گناهان (حق الناس و حق هلال)،
توبه از گناهان،
بهرهبردن از اعمالی که منجر به پاک شدن از گناهان میگردد.
 .3مرگ با نفس مطمئنه

نفس مطمئنه از دیگر نمونههای مثبت مواجهه با مرگ است .لحظه مـرگ همـراه بـا
دعوتنامه ویژه از درگاه خداوند متعال؛ در این آیه شریفه ،یکـی از بهتـرین نمونـههـای
مرگ توصیف شده است .انسانی به این منزلت واال دست مییابـد کـه بـه مقـام «نفـس
مطمئنه» رسیده باشد.

2

سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

و هراس قیامت در کمال آرامش است و به وعدههای الهـی ایمـان دارد (مکـارم:۱۰۹۰ ،

۱۱۶

.)۴۵۵ /۱۶

عالمه طباطبایی نفس مطمئنه را نفسی میداند کـه در سـایهی عالقـهمنـدی و ذکـر
پروردگار به آرامش دست یافته و به اراده و مشیت او راضی است ،نفع و ضرر را امتحان
الهی میداند و در شدت و آسایش ،شـکرگزار اسـت ،در بنـدگی خـدا پابرجاسـت و از
صراط مستقیم با زیاده روی و کوتاهی ،منحرف نمی شود (طباطبایی.)۱۹۷ /۱۳ :۱۰۵۴ ،
نفسی که به این مقام میرسد در اقبال و ادبار دنیا ،در طوفان حوادث و بالیا ،و حتی هول
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فی عبَادى* َو باد ُخ ق
لی ق
َاد ُخ ق
تـی» (فجـر29 :تـا)61
لی َربِّك َراضیَ ًة م برضیةً* ف ب
« .2یَأی ُتها النف ُبس ال ُبمطب َمئنة* بارجعی إ َ
« اى جان آرام گرفته و اطمینان یافته! به سوى پروردگارت در حالی که از او خشنودى و او هم از تو خشنود است،
باز گرد .پس در میان بندگانم درآى و در بهشتم وارد شو».

چگونه و از چه راهی میتوان به ایـن نمونـه دسـت یافـت؟ قـرآن کـریم ،شاخصـه
دستیابی به مقام نفس مطمئنه را ،ذکر الهی میداند1؛ «ذکر پروردگار» در آیات قرآن بسیار
مورد تأکید قرار گرفته است؛
الف« .پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم»

2

ب« .پروردگارت را بسیار یاد کن و [او را] شام گاه و بامداد تسبیح گوى»
ج« .خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید».

6

4

قالب نماز ،تالوت قرآن ،دعا ،مناجات با خدا و اذکار مأثوره است و به صورت عام مـی
تواند مطلق گفتار و کردار فرد باشد ،اگر توأمان با یاد خـدا و بـرای رضـای او صـورت
گیرد .البته صرف ذکر گاه گاه ،انسان را به مقام واالی نفس مطمئنه نمیرساند ،بلکه ذکر
الهی باید تبدیل به یک ملکه شود به گونهای که انسان همواره با تمام وجود ،در گفتـار و
کردار و افکار یاد خدا باشد تا به این مقام دست یابد .ذکرهای کوتاه و موقت میتواند به
عنوان مقابلههای هیجانمدار باعث شود در پـارهای از زمـان در مواجهـه بـا تـنشهـا و
مسئلهها از جمله مرگ ،نگرانی کاسته و اضطراب در انسان کاهش یابد؛ اما هنگـامی کـه
ذکر دائمی ،ملکه انسان شود این ذکر به عنوان یک مقابله مسئله مدار ،اضطراب مـرگ را
در انسان حل میکند .در مقابل فضیلت ذکر و یاد خدا ،رذیلهی غفلـت وجـود دارد کـه
موجب شقاوت و سوق انسان به نمونهی منفی مرگ میگردد لاا قرآن در کنار توصیه به
ذکر الهی ،غفلت و رویگردانی از ذکر را مورد انتقاد قرار میدهد و آن را موجب تنیـدگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1اال باکر هلال تطمئن القلوب» (رعد)28:
« .2فَا بذکُرونﻲ َأ بذکُرک بُم َو اشب کُروا لﻲ َو ال تَکبفُر ق
ون»( .بقره)12 :
ُ
ُ
ب
ُ
ق
ق
ق
ق
ك کَثیراً َو َسبِّ بح بال َبعش ِّﻲ َو باإلببکار»( .ال عمران)149:
« .6ا بذک بُر َرب َ
ق
ال کَثیراً ل ََعلک بُم تُفبل ُحونَ »(.العمران)41 :
« .4ا بذک ُُروا هل َ

اضطراب مرگ و روشهای اخالقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونههای مثبت در آموزههای اسالم

ذکر خدا ممکن است به صورت زبانی ،قلبی و عملی باشد .ذکر به صورت خاص در

۱۱۵

و سخت شدن زندگی انسان میداند.

1

روشهای دستیابی به نفس مطمئنه:
الف .برنامه ریزی برای تقویت و ارتقام نمازهای واجب و مستحب،
ب .تالوت و تدبر در آیات قرآن،
ج .مداومت بر اذکار مأثوره،
د .بهره بری از ادعیه و مناجات هایی که در احادیث تأکید شده است مانند دعای
ا بوحمزه ثمالی ،دعای چهلم صحیفه سجادیه در یاد مـرگ ،مناجـات پـانزده گانـه
امامسجاد.7

 .4مرگ با شهادت
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۱۹

یکی از برترین نمونههای مواجهه با مرگ از منظـر دیـن اسـالم کشـته شـدن در راه
خداست؛ که طبق آموزههای وحیانی ،شرافتمندانهتـرین مـرگ ،2رسـتگاری 6و آرزویـی
دیرین 4است که باالتر از آن هیچ ارزشی وجود ندارد .1شهید کسی است که در جهاد فی
سبیل هلال و مبارزه با دشمنان خدا کشته می شود .خدای سبحان او را به حیـات و رزقـی
ویژه توصیف میکند ،چنان فضیلت و جایگاهی به او عطا میشود که دوست دارد به دنیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق
ق
ق
یام قة َأ بعمی»( .طه)124 :
َ « .1و َم بن َأ بع َر َ
ض َع بن ذکبري فَإن لَ ُه َمعیشَ ًة َضنبکاً َو ن بَحشُ ُر ُه یَ بو َم البق َ
« .2االمام الصادق علیه السالم :أشر ُف الم ق
الشهادة»( .صدوق)489 /1 :1693 ،
وت قَت ُل
َ
َ
َ

ب الکَعبَة»(.مجلسی)260 /44 :1632
ُزت َ
لجم ٍ :-ف ُ
ور ِّ
ابن ُم َ
« .6االمام علی علیه السالم -ل لَما َض َربَ ُه ُ

دت أن لﻲ اقتـ ُل فـﻲ س ق ق
« .4رسول هال صلی هال علیهوآله :والاي ن ق
ُـم
َفسﻲ بقیَ قد قه ل ََو قد ُ
ل
ل
ُـم احیـا ،ث ل
ُـم اقتَـ ُل ث ل
ُـم احیـا ،ث ل
ـبیل هلال ث ل
َ
َ
اقتَل»(.ریشهری)11 /3 :1683 ،
ق ق
سبیل ه ق
« .1رسو ُل ه ق
فلیس فَوقَـ ُه
ل فﻲ
الرج ُل فﻲ
ال ،فإذا قُت ق َ
ال صلی هلال علیه و آله :فَوقَ کُ ِّل قذي ب ق ٍّر ب ق ٌّر حتلی یُقتَ َ
ق ل
ل
ل ُ
سبیل هلال َ
بقر»(.کلینی)648/2 :1691 ،

برگردد و دوباره در راه خدا کشته شود 1؛ قطرات خونش نزد خدا محبوب 2و بـه قیمـت
پاک شدن او از گناهان است.

6

خدای سبحان در آیات قرآن شهادت را پیروزی بزرگ دانسـته و بـه شـهید مباهـات
میکند؛ «بعضی از مردم ،نفس خود را به خاطر خشنودى خدا میفروشـند»4و بـه آن هـا
وعده می دهد که؛ «خداوند از مﺆمنان ،جانها و اموالشـان را خریـدارى کـرده ،کـه (در
برابرش) بهشت براى آنان باشد؛ (به اینگونه که ):در راه خدا پیکار میکنند ،میکشـند و
چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما ،به داد و ستدى که
با خدا کردهاید؛ و این است آن پیروزى بزرگ!»

1

نکتهای که باید بررسی شود این است که در شهادت چه شاخصهای وجـود دارد کـه
آن را در زمرهی بهترین نمونههای مواجهه با مرگ قرار میدهد؟ با توجه بـه روایـات آن
چه باعث شده شهادت بهترین نوع مرگ تلقی شود «در راه خدا» بودن اسـت .کسـی بـه
این نمونه از مرگ نائل میشود که تمام شئون زندگیاش در راه خدا و در جهت تحصیل
رضای او باشد؛ نیات و افکار ،گفتار ،کردار و اهداف زندگی او همه رنـگ الهـی داشـته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
عند ه ق
ال َخیر یسرها أن تَ ق
رج َع إلَی الـدنیا ،وأنل لَهـا الـدنیا ومـا
« .1رسول هلال صلی هلال علیه و آله :ما مقن نفس تَ ُ
موت لها َ ل
ٌ َُ
الشهید؛ فإن ل ُه یتَمنلی أن ی ق
ل َمر ًة اخرى لقما یَرى مقن ف ق
الشهادة( .همان)33 :
َضل
فیها ،لإال
رج َع إلَی الدنیا فَیُقتَ َ
َ
َ
َ
َ َ
ال ،وقَطرة دمعةٍ
ٍ
ق
ق
ق
ق
ق
ه
َطر ُة َد ٍم فﻲ َس ق
زین
بیل هل
َُ َ َ
َطرة َ
َ
اإلمام ُ
ُ « .2
َطرتَین :ق َ
أحب إلَی لال َعزوجل من ق َ
العابدین علیه السالم :ما من ق َ
فﻲ س ق
واد الل ق
ال َعزوجل»( .صدوق)11 /1 :1691 ،
الع ُ
یل ال یُ قر ُ
ید بقها َ
َ
بد لإال هل َ
ق
ق
« .6رسول هلال صلی هلال علیه و آله :أو ُل ما یُ َهراقُ من دمق الشهید یُﻐف َُر لَ ُه ذَنبُ ُه کُل ُه لإالالدین» .ری شهری)33 /3 :1683 ،
ضات ه ق
ال َو هال َرؤُ ٌف بقالبع ق ق
ق
ق
ق
ق
باد»( .بقره)219:
ﻐام َم بر
ل
َ « .4و م َن الناس َم بن یَشب ري نَف َبس ُه اببت َ
لُ
بیل ه ق
ق
ق
ق
ال فَیَقبتُلُونَ َو یُقبتَلُونَ َو بعداً َعلَیب قه َح ًّقـا
نین َأنبف َُس ُه بم َو َأ بموال َُه بم ب ق َأن ل َُه ُم ال َبجن َة یُقاتلُونَ فﻲ َس ق ل
ال اشب تَرى م َن ال ُبم بﺆم َ
« .1ان هل َ
ق
شـروا بقبـیعقکُم الـاي بـایعتم ب ق ق
ق
قق ق
فقﻲ التو ق
بجیل َو البقُر ق
راة َو ب ق
اإلن ق
َـو ُز
ـه َو ذل ق َ
َبُ ب
َاستَبب ُ َ ب ُ
آن َو َم بن َأ بوفی ب ق َع بهـده م َ
ـو البف ب
ـك ُه َ
ـن هلال ف ب
ب
ب
ظیم»(.توبه)111 :
ال َبع ُ

اضطراب مرگ و روشهای اخالقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونههای مثبت در آموزههای اسالم

کشته میشوند؛ این وعده حقلی است بر او ،که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و

۱۱۷

باشد .شهادت یعنی تقدیم کردن این حیات مادی ،داراییها و دلبستگیهایش به حضرت
حق برای دستیابی به خشنودیاش.
همانگونه که قرآن سفارش می کند تمام امور و شئون زندگی رنگ الهی داشته باشد؛
«رنگ خدایی بشایرید و چه رنگی نیکوتر از رنگ خدا!» 1و بهترین الگوی زنـدگی را بـه
ابراهیم خلیل 7میدهد؛ « بگو :مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم براى خـدا
پروردگار جهانیان است.».

2

یکی از راهکارهای خال

شدن در زندگی این است که انسان تالش کند نیتهـای

خودش را الهی کند و اعمالش را فقط برای رضای خداوند انجام دهد .از سـویی انجـام
واجبات و عبادات و از سوی دیگر ترک گناهان و محرمات فقط به خاطر خشنودی رب
جلیل باشد و بس .تا جایی که شوق بهشت و ترس از جهـنم نیـز در نیـت او اثـر گـاار
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۰۳

نباشند .بلکه انسان فراتر از این برود و فعالیتهای روزمره خود را مثل خواب و خوراک
و تحصیل معاش را نیز برای رضای خدای سبحان انجام دهد.
راهکار دوم برای خال

شدن طبق آیات قرآن چیزی نیست جز یاد فراوان آخـرت.

خداوند متعال میفرماید من پیامبرانم را با یاد سرای آخرت خال

کردم3مرگ اندیشی و

آخرتگرایی موجب نیل انسان به مقام اخالص میشـود و اخـالص موجـب میشـود،
رویارویی با مرگ به خوبی محقق گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال َو من َأحسن مقن ه ق
ق
ال ق
ق
صببﻐَة»( .بقره)168:
« .1صببﻐَ َة هل َ ب ب َ ُ َ ل

ق ق
ُ « .2ق ب ق
َمین» «بگو« :نماز و تمام عبادات من ،و زندگی و مرگ مـن،
یاي َو َمماتﻲ هلل َر ِّ
ب البعال َ
ل إن َصالتﻲ َو ن ُُسکﻲ َو َم بح َ
همه براى خداوند پروردگار جهانیان است»(.انعام)132:
لی باألَی قدى َو باألَبص قر* قإنا َأ بخلَصنَاهم َ ق
ق
ق
ص ٍة قذک َبرى الدا قر» (ص)49:
ب ُ
یم َو قإ بس َحاقَ َو یَ بعق َ
ادنَا قإبب َراه َ
َ « .6و ا بذک بُر عبَ َ
بخال َ
ب َ
ُوب ُأ بو ق ب

 .5مرگ با معرفت ،محبت و والیت اهل بیت پیامبر(علیهم السالم)

طبق احادیث یکی دیگر از نمونههای مثبت مواجههی با مرگ ،آن است که انسـان بـا
معرفت ،محبت و والیت خاندان رسالت از دنیا بـرود .ایـن نمونـه از جایگـاه ویـژه ای
برخوردار است به گونه ای که رسول خدا 6چنین مرگی را در ردیف شـهادت در راه
خدا قرار می دهد!1و می فرماید کسانی که با محبت اهل بیـت علـیهم السـالم بـا مـرگ
مواجه می شوند ،جان دادنشان مانند نوشیدن آبی خنک و روح بخش در گرمای تابستان
امام سجاد 7نیز در روایتی بیـان مـی دارنـد کـه؛ «هرکـه در زمـان غیبـت حضـرت
مهدی 7با مواالت و دوستی اهل بیت علیهم السالم بمیرد ،خداوند پاداش هزار شـهید،
مانند شهیدان بدر و احد ،به او عطا کند»6امیرالمﺆمنین 7مردن کسی که با معرفـت اهـل
بیت باشد را می ستاید و او را نزد خدا مأجور می داند
در این روایات به سه شاخ

4

معرفت ،محبت و والیت اهـل بیـت :اشـاره شـده

است که میتواند بهترین نمونه مواجهه با مرگ را رقم بزند و این نشان دهندهی جایگـاه
رفیع اهلبیت :است که معرفت ،محبت و والیت آنان میتواند چنین اثری در مـرگ و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
« .1رسو ُل ه ق
مات علی ح ِّ ق
مات شَ هیدا»( .مجلسی)168 /31 :1632 ،
محمد َ
ال صلی هلال علیه و آلهَ :من َ
ل
ُ
ب آل ل
رب أح قدکُم فﻲ یومق الصیفق
ق
ق
المام البار َدق
ق
ه
ه
روج نَفسه کشُ
َ
شیعتنا لَنا ُحبلاً یکونُ ُخ ُ
« .2رسول لال صلی لال علیه و آله :إنل أشَ د َ
َ
َ
ق
ق
ق
ال لاي ینتققع ق
بموتـه»( .بحرانـی،
القلوب ،وإنل
به
سائر ُهم لَیَ ُ
موت کما یُﻐبَ ُط َ
ُ
أح ُدکُم علی فراشه کـأقَر مـا کانَـت َعینُـ ُه َ
َ َ ُ
َ
)318 /1 :1694
ٍ
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ـهدام ب ٍ
أجر ألف شَ ـهید م ق
ـدر
مات علی ُمواالتنا فﻲ غَیبة قائمنا
زین
العابدین علیه السالمَ :من َ
َ
« .6اإلما ُم ُ
ثـل شُ َ َ
ُ
أعطاه هل ُ
ال َ
واح ٍد»(.مجلسی)186 /82 :1632 ،
ُ
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
مـات شَ ـهیداً،
وأهل بَیتـه
وحقِّ َرسوله
َ
« .4االمام علی علیه السالمَ :من َ
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است ،مرگی که مایه ی غبطه ی دیگران است و مایه روشنی چشم!

.

۱۰۱

حیات جاویدان انسان داشته باشد ،از سوی دیگر فقدان معرفت به مقـام و جایگـاه آنـان
منجر به مواجهه منفی با مرگ خواهد شد؛ به گونه ای که اما صادق علیـه السـالم مـرگ
بدون شناخت و معرفت امام را ،نمونه ای از مرگ جاهلیت معرفی میکند .1این روایات
بیانگر جایگاه ویژه معرفت حق و حقیقت امام است .مودت و محبت به اهل بیـت :در
گرو معرفت و شناخت آنان است .قدر و منزلت این محبت و مـودت ،آنجـا مشـخ
میشود که خدای سبحان ،آن را اجر رسالت خاتم پیامبرانش قرار میدهد؛ 2اجر پیامبری
که صد و بیست و چهار هزار نبی و مرسل ،مقدمه ﻇهـورش بودنـد ،اجـر پیـامبری کـه
بیست و سه سال در سختترین شرایط تبلیغ دین مبین اسالم نمود ،چیزی نیسـت جـز
دوست داشتن عترتش! این مودت آن چنان مورد اهمیت است که زمخشری مفسر بزرگ

سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۰۱

اهل سنت نمیتواند چشم بر این حقیقت ببندد .وی در کتاب تفسیر کشاف ،ذیل این آیه
ل ال َأسـئَلُکُم علَی ق
ـه َأ بجـراً قإال
ب َ ب
شریفه مینویسد :روایت شده است که بعد از نزول آیه قُـ ب ب
ال َبم َود َة فقﻲ البق بُربی (شوری )۱۰:از پیامبر 6پرسیده شد که قربی چه کسـانی هسـتند؟
حضرت فرمودند« :علی وفاطمه و دو پسرشان» .و در ادامه آثار محبـت آل محمـد :در
مرگ را با توجه به روایت نبوی 6بیان میدارد که اگر کسی با ایـن محبـت بـا مـرگ
مواجه شود؛
 .۱مرگ او شهادت است،
 .۱مرگ با رحمت و مﻐفرت،
 .۰مرگ توأم با بشارت به بهشت،
 .۴مرگ با ایمان کامل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» .کنند (طبرسی)216 /2 :1601 ،
« .2قل ال اسئلکم اجرا اال المودة فی القربی»( .شوری)46:

 .۷به بهشت وارد می شود،
 .۶و قبر او مزار مالئکه قرار خواهد گرفت (زمخشری)۱۱۳/۴ :۱۴۳۵ ،
برای ایجاد و تقویت سه شاخصه معرفت ،محبـت و والیـت ائمـه علـیهم السـالم و
دستیابی به نمونهی مثبت مواجهه با مرگ میتوان از این روشها استفاده نمود:
الف .افزایش شناخت و معرفت ائمه معصومین (علیهم السـالم) در سـایهی مطالعـه
احادیث ،سیره ،فضائل و کرامات آنان
ج .شرکت در مراسمهای ماهبی و بهرمندی از اساتید و دانشمندان دینی،
د .زیارت و توسل به آنان.
 .6مرگ در حال تحصیل علم و حقیقت

کسی که درحال تحصیل علم وحقیقت مرگ او فرامیرسد به یکیاز نمونههای مثبت
مواجههی با مرگ نائل شده است زیرا در آموزههای دینـی ایـن مـرگ بـا بهتـرین نـوع
مواجههی با مرگ یعنی شهادت مقایسه شده و کسی که در این راه چشم از دنیا فروبنـدد
شهید تلقی میشود.
شاخ

1

ها و روشهای الزم برای نیل به این نمونه از مرگ؛

الف .تالش و برنامهریزی برای کسب علم و دانش در هر مقطع از زنـدگی حتـی در
دوران کهنسالی با نیت الهی،
ب .مطالعهی آیات و روایاتی که در مورد فضیلت تحصیل علم وجود دارد،
ج .همنشینی و قرار گرفتن در کنار افرادی که به تعلیم و تعلم علوم الهی میپردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1رسول اهلل :6اذا جاء الموت لطالب العلم و هو علی هذا الحال مات شهیدا»(.مجلسی)183 /1 :1332 ،
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ب .تبعیت از پیشوایان دین و اطاعت از آنان در تمام شئون زندگی،

۱۰۰

جدول نمونههای مثبت مواجهه با مرگ و شاخصههای دستیابی به آن
نمونههای خوب مواجهه با
مرگ
 -1مرگ در حال ایمان
به خدا

توضیحات

شاخصهها و روشهای دستیابی به نمونهها

مواجهه با مرگ در  -1مطالعه و اندیشه در مورد فضائل
حال ایمان

ایمان
 -2مطالعه و اندیشه در آثار ضعف
ایمان
 -3الگوبرداری از ویژگیهای مؤمنین
 -4تقویت و افزایش اعمال صالح
 -5شناسایی و اجتناب از گناهان
 -6مطالعه و اندیشه در وجود خدا و
اسماء و اوصاف او
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۱۰۴

مواجهه با مرگ در
 -2مرگ در حال پاکی

حالی که انسان از
گناهان پاک است

 -1تالش برای اجتناب از گناهان (حق
الناس و حق اهلل)
 -2توبه از گناهان
 -3بهرهبردن از اعمالی که منجر به
پاک شدن از گناهان میگردد.

مواجهه با مرگ در
 -3مرگ با نفس
مطمئنه

حالی که انسان به

 -1برنامهریزی برای تقویت و ارتقاء

مقام و جایگاه

عبادات از جمله نمازهای واجب و

«نفس مطمئنه»

مستحب

رسیده است.
 -2تالوت و تدبر در آیات قرآن به
عنوان یکی از مصادیق ذکر

 -3مداومت بر اذکار مأثوره
 -4بهرهبری ازادعیه ومناجاتهای
روایت شده از معصومین علیهم السالم؛
مانند دعای ابوحمزه ثمالی ،دعای چهلم
صحیفه سجادیه ،مناجات پانزدهگانه
امامسجاد.7
بارزترین مصداق
مواجههی با مرگ
اختصاص به کشته
شدن در راه خدا
 -4مرگ با شهادت

میدان جهاد دارد و
البته در تعالیم اسالم
مصادیق زیادی
وجود دارد تا انسان
بتواند به آن دست

جمعبندی میتوان گفت؛ کسی که در
راه قرب و رضای خداوند جهد وتالش
نماید و با آنچه که مانع سعادت
انسانی است جهاد نماید ودر این مسیر
جان خود را از دست دهد اگرچه در
معرکه جنگ هم نباشد شهید محسوب
می شود.

پیدا کند.
کسانی که با
 -5مرگ با معرفت،
محبت و والیت اهل
بیت پیامبر (علیهم
السالم)

معرفت ،محبت و
پذیرش سرپرستی

-1کسب معرفت وشناخت اهلبیت:

ائمه معصومین

بهوسیله مطالعه متون دین اسالم

(علیهم السالم) با

وبهرمندی از علمای دین

مرگ مواجه
میشوند.
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این نمونهی

-1با توجه به تعالیم دینی در یک

۱۰۷

-2مأنوس بودن با ائمه :و تقویت
ارتباط عاطفی با آنان مانند :زیارت،
توسل ،شرکت در مراسمهای مذهبی و
ذکر صلوات.
-3تبعیت از پیشوایان دین و اطاعت از
آنان در تمام شئون زندگی
کسی در که در
حال تحصیل و
 -6مرگ در راه تحصیل فراگیری دانش
علم و حقیقت

مرگش فرا میرسد
و با آن مواجه
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۱۰۶

-1تالش و برنامهریزی برای کسب
علم و دانش در هر مقطع از زندگی
حتی در دوران کهنسالی با نیت الهی

میشود.
-2همنشینی و قرار گرفتن در کنار
افرادی که به تعلیم و تعلم علوم الهی
میپردازند و الگوگیری از آنها

نتیجهگیری

با توجه شیوع اضطراب مـرگ و آثـار مخـرب آن در جسـم ،روان و زنـدگی انسـان
معاصر ،در این پژوهش تالش شد برای کاهش اضطراب مرگ بر اساس انواع رویارویی
با مرگ در تعالیم اسالم ،نمونه های مثبت در مواجهه با آن به عنوان سرمشق و الگو ارائه
شود .نمونه هایی که در این تحقیق بیان شد عبارت اند از؛ مرگ در حال ایمان ،مـرگ در
والیت اهل بیت پیامبر علیهم السالم و مـرگ در حـال تحصـیل علـم و حقیقـت .بـرای
دستیابی به این نمونه ها و مواجهۀ مطلوب و بدون اضطراب مرضی با آخرین مرحلـه از
زندگی دنیوی به بیان شاخصه ها و روش هایی پرداختیم که با آگاهی بخشی و افـزایش
شناخت از سویی و با تقویت رفتارهای مطلوب از سوی دیگر ،منجر به تقویـت فضـائل
اخالقی ،و کاهش رذائل اخالقی می شود و بستر الزم را برای نیل به نمونه هـای مثبـت
مرگ فراهم می کند .این شاخصهها را میتوان چنین برشمرد:
 .۱اسوه گیری از فضائل اخالقی افراد با ایمان؛
 .۱مطالعه و اندیشه در فضائل و اثرات ایمان و ضعف ایمان؛
 .۰تقویت وافزایش انجام اعمال صالح و ارتباط با خدای سبحان با یک برنامـهریزی
مناسب؛
 .۴شناسایی و اجتناب از گناهان (حق الناس و حق هلال)؛
 .۷توبه از گناهان و بهرهبردن از اعمالی که منجر به پاک شدن از گناهان میشود؛
 .۶افزایش مطالعات و تفکر در وجود خداوند متعال و اوصاف او؛
 .۵برنامه ریزی برای تقویت و ارتقام نمازهای واجب و مستحب؛
 .۹تالوت و تدبر در آیات قرآن؛
 .۷مداومت بر اذکار مأثوره و بهرهبری از ادعیه و مناجاتهایی که در احادیث تأکیـد
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حال پاکی از گناه ،مرگ با نفس مطمئنه ،مرگ با شـهادت ،مـرگ بـا معرفـت ،محبـت و

۱۰۵

شده است مانند دعای ابوحمزه ثمالی ،دعای چهلم صحیفه سجادیه در یاد مرگ،
مناجات پانزده گانه امام سجاد7؛
.۱۳تقویت اخالص و تالش برای انجام؛
.۱۱جهاد در راه خدا؛
.۱۱افزایش شناخت و معرفت ائمه معصـومین (علـیهم السـالم) در سـایهی مطالعـه
احادیث ،سیره ،فضائل و کرامات آنان؛
.۱۰تبعیت از پیشوایان دین و اطاعت از آنان در تمام شئون زندگی زیـارت و توسـل
به آنان؛
.۱۴شرکت در مراسمهای ماهبی ،همنشینی و بهرمندی از اساتید و دانشمندان دینی؛
.۱۷تالش و برنامهریزی برای کسب علم و دانش در هـر مقطـع از زنـدگی حتـی در
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۱۰۹

دوران کهنسالی با نیت الهی؛
.۱۶مطالعهی آیات و روایاتی که در مورد فضیلت تحصیل علم وجود دارد.

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱شریف الرضی ،محمدبن الحسین ( ،)۱۴۱۴نهجالبالغه ،مصحح صبحی صالح ،نشر هجرت،
قم.
 .۰ابنبابویه ،محمد( ،)۱۰۵۷خصال ،ترجمه یعقوب جعفری ،نشر نسیم کوثر ،قم.
اسالمی ،قم.
 .۷ابن بابویه ،محمد ،)۱۴۳۰( ،من الیحضرالفقیه ،تصحیح غفاری ،علی اکبر ،نشر دفتر
انتشارات اسالمی ،قم.
 .۶ابن بابویه ،محمد ،)۱۴۳۶( ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،نشر دارالشریف الرضی ،قم.
 .۵ابن بابویه ،محمد ،)۱۰۵۹( ،عیون اخبار الرضا علیه السالم ،تصحیح الجوردی ،مهدی،
نشر جهان ،تهران.
 .۹ابن حیون ،نعمان بن محمد مﻐربی( ،)۱۰۹۷دعائم االسالم ،تصحیح فیضی ،آصف ،نشر
مﺆسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
 .۷ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)۱۴۳۴تحف العقول ،تصحیح غفاری ،علی اکبر ،نشر
جامعه مدرسین ،قم.
 .۱۳ابن قولویه قمی ،جعفر بن محمد( ،)۱۰۵۵کامل الزیارات ،نشر پیام حق ،تهران.
 .۱۱ابن همام اسکافی ،محمد بن همام بن سهیل( ،)۱۴۳۴التمحیص ،نشر مدرسه االمام المهدی
موعود علیه السالم ،قم.
 .12ایمانی فر ،حمیدرضا(« ،)۱۰۷۱مقایسه رابطه حرمت خود با سالمت روانی در پیش بینی
اضطراب مرگ» ،مجله علوم روان شناختی ،شماره  ،۴۵ص .۰۴۷
 .۱۰بحرانی ،سیدهاشم( ،)۱۰۵۴البرهان فی تفسیر القرآن ،نشرمﺆسسه بعثه ،قم.
 .۱۴برقی ،احمد بن محمد بن خالد( ،)۱۰۵۱محاسن ،تصحیح محدث ،جالل الدین ،نشر
دارکتب االسالمیه ،قم.
 .۱۷پاینده ،ابوالقاسم( ،)۱۰۶۰نهج الفصاحه ،نشر دنیای دانش ،تهران.
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 .۴ابنبابویه ،محمد( ،)۱۴۳۰معانﻲاألخبار ،تصحیح علی اکبر غفاری ،نشر دفتر انتشارات

۱۰۷

 .۱۶تمیمی آمدى ،عبد الواحد ( ،)۱۴۱۳غرر الحكم و درر الكلم ،تصحیح رجایی ،سیدمهدی،
چاپ دوم ،نشر دارالکتب اسالمیه ،قم.
 .۱۵جانگسما ،آرتور.ای و دیگران ( ،)۱۰۷۴راهنمای گام به گام درمان مشكالت روانی
کودکان ،ترجمه سید علی کیمیایی و احمد امیدوار ،چاپ دوم ،انتشارات رشد ،تهران.
 .۱۹دادستان ،پریرخ( ،)۱۰۷۱روانشناسی مرضی تحولی ،انتشارات سمت ،تهران.
 .۱۷دهخدا ،علی اکبر( ،)۱۰۵۵لغت نامه ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .۱۳دیلمی ،حسن( ،)۱۰۵۹إرشاد القلوب ،ترجمه مسترحمی ،نشر بوذر جمهوری ،تهران.
 .۱۱دیماتئو ،ام رابین( ، )۱۰۵۶روان شناسی سالمت ،ترجمه :سید مهدی موسوی اصل،
ساالریفر ،مسعود آذربایجانی و اکبر عباسی ،زیر نظر کیانوشهاشمیان ،انتشارات سمت،
تهران.
 .۱۱زمخشری ،ابوالقاسم محمود( ،)۱۴۳۵الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،نشر دارالکتاب
العربی ،بیروت.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۴۳

 .۱۰سیچ ،جورج( ،)۱۰۵۹یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصب شناختی،
ترجمه حسن مرتضوی نشر سنبله ،مشهد.
 .۱۴شجاعی ،محمد صادق( ،)۱۰۹۹درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار ،انتشارات
دارالحدیث ،قم.
 .۱۷شعیری ،محمد ،جامع ااالخبار ،نشر مطبعة الحیدریه ،نجف ،بی تا.
 .۱۶طباطبایی ،محمدحسین( ،)۱۰۵۴تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی،
دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .۱۵طبرسی ،فضل بن حسن( ،)۱۰۷۳اعالم الوری باعالم الهدی ،چاپ سوم ،نشراسالمیه،
تهران.
 .۱۹قرشی بنابی ،علی اکبر( ،)۱۰۵۱قاموس قرآن ،نشر دارالکتاب اسالمیه ،تهران.
 .۱۷کلینی ،محمد( ،)۱۰۵۳اصول کافی ،ترجمه سید جواد مصطفوی ،انتشارات کتابفروشی
علمیه اسالمیه ،تهران.
 .۰۳گنجی ،حمزه( ،)۱۰۷۶آسیبشناسی روانی بر اساس  ،DSM-5انتشارات ساواالن ،تهران.

 .۰۱لیثی واسطی ،علی( ،)۱۰۵۶عیون الحكم و المواعظ ،تصحیح :حسنی بیرجندی ،حسین،
نشر دارالحدیث ،قم.
 .۰۱متقی ،علی( ،)۱۴۱۷کنزاالعمال فی سنن االقوال و االفعال ،دارالکتاب العلمیه ،بیروت.
 .۰۰مجلسی ،محمدباقر( ،)۱۰۶۱بحاراالنوار ،دارالکتب اسالمیه ،تهران.
 .۰۴محمدی ری شهری ،محمد( ،)۱۰۹۶میزان الحكمة ،انتشارات دارالحدیث ،قم.
 .۰۷مکارم شیرازی ،ناصر( ،)۱۰۹۰تفسیر نمونه ،نشر دارالکتب اسالمیه ،تهران.
 .۰۶نراقی ،مالاحمد( ،)۱۰۵۹معراج السعادة ،انتشارات هجرت ،قم.
السالم) ،قم.

اضطراب مرگ و روشهای اخالقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونههای مثبت در آموزههای اسالم

 .۰۵نوری ،حسین بن محمد تقی( ،)۱۴۳۹مستدرک الوسائل ،نشر مﺆسسۀ آل البیت (علیهم

۱۴۱

