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چکیده

ً
مرگاندیشههههی ،در جریههههان اصههههلی روانشناسههههی و روانپبشههههکی ،عمومهههها نشههههانه برخههههی

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

اختاللهههای روانههی ،چههون افسههردگی عمههده دانسههته میشههود .بسههیاری از نظریهههپردازان

شاخص این دو رشته ،نه تنها آن را نشهانه بعضهی اختاللهها میشهمارند ،ههیچ قسهمی از

آن را نیب در فرایند درمان تجویب نمی کنند .از سوی دیگر ،ائمه شیعه بهشدت مرگاندیش
بودهاند و متون دینی ُپر است از تجویب مرگاندیشی به عنوان یکهی از مرلفهههای قدرتمنهد
تربیتی و سالمت روان .ضلع سو  ،وجود روحیه خمود و رکود ،و بیاعتنهایی بهه پیشهرفت

و توسعه در میهان افهراد و جوامهع مرگانهدیش اسهت .ایهن ،در حهالی اسهت کهه ایهن رکهود و

خمود اجتماعی ،به ههیچ وجهه در میهان بزرگهان مرگانهدیش دینهی یافهت نمیشهود و آنهها

نمونههای اعالی همتهای بلند در تاریخ انسان هستند.

بر این اسهاس ،پرسهش ایهن مقالهه آن اسهت کهه بها توجهه بهه دو مسهئله بهاال ،کهدا تفسهیر از

مرگاندیشی است که نه تنها رکودزا و خمودیآفرین نیست ،بلکه به سهالمت روان فهردی
و رشههد اجتمههاعی منجههر میشههود؟ در جریههان اصههلی روانشناسههی ،رویکههرد وجههودینگر،
سنخی از مرگاندیشی را از مهمترین نشانههای سالمت روان و زمینهساز آن میدانهد .بهه
ً
ادعای این مقاله ،زبان آیهات و روایهات مهرگ نیهب نهوعی زبهان وجهودی اسهت کهه عمومها بهه
جههای تبیههین مابعههدالطبیعی مههرگ ،بهههه تبیههین وجههودینگر و نقههش آن در زنههدگی انسهههان

میپهردازد .مقالههه حاضههر بهها اسههتفاده از رویکههرد وجههودینگر ،بههه تبیههین کلههی روایههات مههرگ
میپردازد و نشان میدهد که مرگاندیشی از طری برخهی متغیرههای میهانجی ،زنهدگی را
معنادار و اصیل می کند و این دو ،از شاخصههای مهم سالمت روان هستند.

کلیهههدواژگان :اضهههطراب مهههرگ ،سهههالمت روان ،مرگاندیشهههی پهههیشرو و پهههسرو ،رویکهههرد
 .1عضو هیئت علمی پژوهشکده اخال و روانشناسی اسالمی.
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلو (د) قم.
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وجودی ،متغیرهای میانجی.

مقدمه

بیشههتر رویکردههها در سه ّهنت روانشناسههی و روانپبشههکی ،نگههاهی بدبینانههه بههه مرگاندیشههی

دارند .ویلیا جیمب که از بنیان گ اران روانشناسی دیهن اسهت ،بها وجهود نگهاه همدالنههای کهه
بههه دیههن دارد ،مرگاندیشههی را از نشههانههای افههراد روانبیمههار میدانههد .بههه نظههر او ،بههر اسههاس تنههود
استعداد انسانها در ادرام و نگاه به جهان ،دو گونه آدمهی وجهود دارد کهه در دو سهوی متض ّ
هاد

آستانه درد میزیند :روانسالم (سلیم ال هن) و روحبیمار .افراد با روح بیمار (روانبیمار) ،غهر

در مرگاندیشی و اضطراب مهرگ بهوده ،در آرزو ی آزادی و رههایی از ایهن جههان و تولهدی دو بهاره

در حقیقهت و آ گههاهی معنههوی هسههتند و ازاینروسههت کهه «دو بههارزاده» نهها دارنههد 3.نمونههه دو  ،از

مرجههع معتبههر راهنمههای تشخیصههی و آمههاری اختاللهههای روانههی ،اثههر انجمههن روانپبشههکی امریکهها

( ) DSM5است که مال م نهم در تشخیص اختالل افسردگی عمده را افکار عودکننهده در بهاره
مرگ میشمارد 4.در کنار مشکالت فردی ،مشکالت اجتماعی نیب از پیامهدهای مرگاندیشهی

دانسته میشود بهطور ی که گفته میشود توسعه تمدن جدید ،بر اساس انکار مرگ پدیهد آمهده
است.
ً
آیا میتوان به این دو بهانه ،تما اقسا مرگاندیشهی را طهرد کهرد؟ و آیها اصهوال چنهین چیهبی
5

امکانپهه یر اسههت؟ چنان ک ههه تیلههیش می گو یههد« :اض ههطراب سرنوشههت و مههرگ ،اص ههلیترین و

عا ترین اضهطراب انسهان اسهت کهه گر یهبی ههم از آن نیسهت 6».تحقیقهات انسانشناسهان نیهب
نشان میدهد که ترس از مرگ ،جهانی و همگانی اسهت .انسانشهناس مشههور ،ارنسهت بکهر،

7

بر این باور است که اندیشه مرگ و ترس از آن ،مرتب پیش چشم آدمیان دستافشانی می کند
و آنها را آزار میدهد .از نگاه او ،انگیبه اصهلی فعالیتههای انسهان ،تهرس از مهرگ و تهالش بهرای

غلبه موقت بر آن است.

در میان شاخههای متعدد روانپبشکی ،روانشناسی و فلسفی ،رویکهرد وجهودینگر 8،تنهها
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 .3انواد تجربه دینی ،ص  128روانشناسی دین کالسیک و معاصر ،ص .348
 .4راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی ،DSM-5 :ص .326
 .5نقش آ گاهی و توجه به مرگاندیشی ،ص .637 _ 627
 .6معنای مرگ ،ص .40
 .7انکار مرگ ،ص .6

8. Existentialism.

تنها در پرتو مواجهه با این موقعیت مهرزی حسهاس اسهت کهه بهه آسهتانه انسهانیت خهود نبدیهک

میشود و خصیصههای بها نها «اصهالت» و «معنهاداری» می گیهرد و وجهه تمهایب زنهدگی انسهانی و

زندگی شیءوار است .این اصالت ،بر اساس «معنا» و «مقصودی» اسهت کهه بها مرگاندیشهی،
«جعل» یا «کش » می کند .شناخت مرگ ،شهو زنهدگی مهیآورد ،در نگهرش انسهان بهه زنهدگی
تغیی ههر بنی ههادین ایج ههاد می کن ههد و زن ههدگی ف ههرد را از مرتب هههای ک ههه مشخص ههه آن وانمودس ههازی،

بیدغدگی و اضطرابهای پیش پا افتاده است ،به مرتبهای اصیلتر رهنمون میشود.

بنههابراین ،رو یکههرد وجههودی کههه بهها روش پدیدراشناسههانه 9بههه بررس هی مهمتههر ین دغدغههههای

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

رو یکردی است که اضطراب مرگ را حالتی برخاسته از وجود انسهان میشناسهند کهه نمیتهوان
آن را از ساحت آ گاهی بیهرون رانهد چرا کهه مرگاندیشهی ،از ّ
مقومهات انسهانیت اسهت .زنهدگی،

ز یست انسانی میپردازد 10،بر این باور است که:
 .1اضطراب مرگ ،از ّ
مقومات انسانی است و قابل طرد و نادیده گرفتن نیست

 .2حی هات انسههان در مواجهههه بهها موقعیتهههای مههرز ی اصههالت م هییاب هد و از ش هیءوارگی ی ها

زندگی گلهای خارج میشود

 .3مواجهه با مرگ ،یکی از مهمتر ین اقسا مواجهه با موقعیتهای مرز ی است

 .4مرگاندیشی ،اقسامی دارد که برخی اقسا آن ،به همان نتایج منفی میانجامد که بدنه

حها کم بهر روانشناسهی و روانپبشهکی می گو یهد امها اقسهامی نیهب دارد کهه موجهب کمهال حیهات

انسانی میشود.

در ایههن نوشههتار ،نهها مرگاندیش هی منف هی و مثبههت را «پههسرو» و «پ هیشرو» نامی هدهایم .نتههایج

مثبت ،به مرگاندیشی پیشرو مربوط است که فرایندی هشهیارانه در حهوزه ادرا کهی _ هیجهانی
است و فرد با اختیار و آ گاهی ،آن را برمی گز یند و با تأمل بر پدیده مرگ در چارچوبی صهحیح،

به طور حرکت مارپیچی رو به باال ( )spiral upwardبه ایجاد فرایندهای روانی سالم در خهود،
زندگی اصهیل ،معنهادار و هدفمنهد ،و در نتیجهه ،جامعههای سهالم کشهیده میشهود .در مقابهل،
ً
مرگاندیش ههی پ ههسرو ق ههرار دارد ک ههه در اینج هها اص ههطالحا عب ههارت اسه هت از ن ههوعی مرگاندیش ههی
ناخودآ گاه و یا خودآ گاه کهه ههم نشهانهای از فراینهدهای روانهی ناسهالم در درون فهرد اسهت و ههم

خود به صورت حرکت مارپیچی رو به پایین یا پسرونده ( ،)downward spiralبه فرایندهای

 .10و یهگیهای کامل این رو یکرد را بنگر ید در :فلسفه وجودی ،ص .26 _ 5

9. Phenomenological .
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روانی مختل ،و در سطح اجتماعی نیب به جامعهای ناسالم منجر میشود.

سههال مت روانههی نیههب در اینجهها بههر اسههاس پژوهشهههای روانشناسههی انسههانینگر و مثبههتنگر

سههالمت ،و بیمههاری دیگههر بههر اسههاس نبههود عال ئههم منفههی ماننههد نبههودن :اضههطراب ،افسههردگی و

وسهواس تعر یه نمهی شهود بلکههه میهبان و گسهتردگی صهفات و تجههارب مثبهت انسهانی ،ههم بههه
ً
لحهاف ل تنگرانهه و ههم سهعادتنگرانه نیهب بایهد لحهاف گهردد کهه اصهطالحا «بهباشهی» 11گفتههه
میشههود 12.شههادکامی واقعههی ،همههان سههعادت و یهها زنههدگی اصههیل و انجهها کارهههایی اسههت کههه

زندگی را دارای ارزش زیستن میکند یعنی پرورش فضایل و توانمندیها.
ً
پیشفهرض مهها در ایهن نوشههتار ،آن اسههت کههه آیهات و روایهات شهیعی در بحههث مهرگ ،عمههدتا
13

رو یکرد وجودی دارند یعنی به جهای مباحهث پیچیهده مابعهدالطبیعی در مهورد ماهیهت مهرگ،
ً
عمهدتا بهه مهرگ بهه عنهوان یهک دغدغهه مههم انسهانی پرداختهانهد و تهأثیر آن را در حیهات انسهانی

بررسی کردهاند.

14

آیات و روایات مرگ
آیات و روایات شیعی مربوط به مرگ ،فراواناند .عمده روایات را مرحهو مجلسهی در مجلهد

 77بحار النوار جمعآوری کرده است .این روایات ،به شکلی منقح در جلد  12میبان الحکمه

باببنههدی و نشههانیدهی شههدهاند .بههر همههین اسههاس ،معیههار خههود را روایههات همههین کتههاب قههرار

داده ،در مورد صحت روایات نیب به همان بسنده می کنیم.
ً
مهها در ایههن بحههث ،اجمههاال روش میههدان معنههایی ایزوتسههو را مبنهها قههرار مههیدهیم 15.نظر یههه

میدانهای معنایی ،یکهی از نظر یهه های کارکردگرایانهه در مهورد معناسهت .بهر اسهاس آن ،معنها،

امری نسبی ،یعنی وابسته به متن است و ا گهر مها بخهواهیم آن معنهای نسهبی را از واژه اسهتخراج
کنیم ،راهی جهب مراجعهه بهه مهتن و کاربردههای آن واژه در درون مهتن نهدار یم .نظر یهه میهدانهای

معنایی ،دارای هشت اصل بنیادی است .بهر اسهاس اصهل ششهم ،میهدانهای معنهایی در ههر
متن ،متشکل از سه گونه واژه است :کلمات کانونی ،کلمات کلیهدی و کلمهات فرعهی .البتهه
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 .12من به روایت من ،ص .41 _ 37
 .13خطوط کلی سالمت انسانی ،ص .28 _ 11
 .14تفصیل این ایده را در رساله دکتری نگارنده بنگرید.
 .15تفصیل کامل این روش را در فصل سو رساله دکتری نگارنده بنگرید.

11. Well-being.

از دی ههدگاه ای ههن نظر ی ههه ،کلم ههه ک ههانونی ،کلم هههای اس ههت ک ههه وقت ههی م هها در م ههتن جس ههتوجو
ً
می کنیم ،میبینیم که محور بسیاری از کلمات دیگر است و کلمات دیگر دائما در نسهبت بها

او حضهور پیهدا می کننهد .کلمههات کلیهدی ،کلمهاتی هسهتند کههه در رتبهه دو قهرار دارنهد یعنهی

بسامد فراوانی دارند و با آن کلمات ،ارتباط زبانشناختی بسیار ی برقرار میشود اما محوریت
ً
کلمات کانونی را ندارند .پهارهای از واژههها نیهب کهامال کلمهات فرعهی هسهتند و از لحهاف حجهم،

حضههور کمرنگ هی داشههته ،از نظههر کیفیههت نیههب در حاشههیه هسههتند و فق ه بههه افههاده معنههای سههایر

واژگان کمک مینمایند .بر اساس نظریه میدان های معنایی ،آیات و روایات مربوط به موضود
مههرگ را در منههابعی همچههون :قههرآن کههریم ،جلههد  77بحههار النههوار ،جلههد  12میههبان الحکم ه و نیههب

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

این و یهگیها ،از یک متن به متن دیگر فر می کند.

نر افبارهای حدیثی مرکب تحقیقات کام یوتری علو اسالمی (نور) مورد بررسی قهرار دادیهم تها بهر
اساس تعریفی که در باال از کلمات کلیدی ،کانونی و فرعی گفته شهد ،ایهن سهه دسهته واژ گهان
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:

کلمات کلیدی

موت ،حیات،
آخرت ،دنیا

کلمات کانونی

َ ّ
خله ه الم ههوت ،ق ههدرنا الم ههوت ،ذائقه ه الم ههوتَ ،طر ی ههد
ُ
الموت ،مالقات الموت ،فرار من الموت ،ق ُ
وت المهوت،
ف
طالب ،ختا الدنیا ،باب اْلخرة ،حضره الوفاة،
الموت
المههوتَ ،رفههع المههوت ،دفههع المههوت ،تههوفیَ ،ضه َهرتهُ
جه َ
هاء َ
ََ
َ
َالوفاة ،رفع الموت ،سکرات الموت ،نسیان الم َوت ،ذکر
18
المههوت ،اسههتعداد 17المههوت ،دعه ُ
هوت المههوت ،تأ ُهههب
للموتَ ،یف ُّر من َ
الموت ،الشعر ،قیامت ،عدالت ،بعث،
ّ
ّ
ُ
ُ
مدت ،هاد ال ات ،مکهدر الشههوات و الله ات ،مف ّهر
ُ
الجماعههاتُ ،مباعههد االمنیههات ،داعه ُهی ّ
الشههتاتُ ،مههدن َی
ُ ُ
الشتات ،قرنُ
بالبین و ّ
َ
باعد َط ّیات ،المرذ َن َ
المنیات ،م
غیرمغلههوب ،حههتم ،بههال (گریبناپه یری) ،فههرا  ،وحشههت،
هت ُق ُ
المهوت ،أن َ
الموتُ ،ط َر ُ
داء َ
هجو الموتَ ،طر ی ُد َ
هوت
ُ
َ
ف َ ف
الفناءَ ،ل َم ف
َ
َ
عقود بنواصیکم ،طالب حثیث ،رأى
الموت،
16

کلمات فرعی

خاتمهت ،عبهادت ،ر یهت ،اسهتغفار،
ملک الملک ،شغل ،ال َیقی ُن ب َ
الموت
کثرت النسل ،فهرار ،مخافهت ،اقبهال و
23
ادبار من الموت ،مسافرت ،قنطره،
َ
کراهه المههوت ،المهوت ّ
حمهها َ ،ملههک
المه ه ه ه ههوت ،حین/عند/قبل/بعه ه ه ه ههد
الم ه ههوت ،ارج ه ههاد ،واع ه ههظ ،ت ه ه ّهزودوا/
ّ
تجهزوا لآلخرة

 .16تعقیبشده ،فراری.
ّ
 .17به صورت امر« :استعدوا للموت /بادروا الموت /امهدوا الموت» (میبان الحکم  ،ج  ،12ص .)5686
 .18آمادگی.
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َ
الموت ،ف
غائب اقرب ،خروج من الهدنیا ،خهروج الهنفس،
20
19
َ
ّ
َ
قهب ال ّهروح ،منها  ،ارتق ُ
هاب المهوت ،تمنهی المههوت،
21
ازداد الم ههوت ،کراه /ش ههو الم ههوت ،م ههوت الجس ههد،
ُ
22
موت القلب ،موت الفجأة

با توجه به کلمات کانونی میبینیم که صهفات مهورد اسهتناد بهه مهوت و یها محمهوالت آن در

جمههالت خبر یههه ،همگههی ویهگیهههایی وجههودی در معنههای یادشههده هسههتند .آنچههه از مجموعههه

آیات و روایات بهه نظهر میرسهد ،آن اسهت کهه واشهکافی فلسهفی یها فیزیولهوژیکی مهرگ ،دغدغهه
اصههلی صههاحبان شههریعت نبههوده اسههت .آنچههه اهمیههت داشههته ،مسههائل وجههودی پیرامههون خههود

مهرگ ،ارتبههاط وثیه میههان زنهدگی و مههرگ ،شهیوه زیسههتن و چگهونگی مههرگ ،و در پایهان ،حههوادث

پس از مرگ و رب وثی میان نهود زیسهتن در دنیه ا و زیسهتن در زنهدگی پهس از آن اسهت .مسهائل
وجودی پیرامون مرگ ،آن قدر مهم است که حتی در برخی روایات که از چیستی مهرگ پرسهش

میشود ،به جای پاسخ مستقیم ،از این دست مسائل وجودی سخن گفته میشود.

اینک بر اساس این میدان معنایی ،به توضیحی وجودینگر از چههار کلمهه کلیهدی مر بهوط

به مرگ در آیات و روایات میپردازیم .کتاب معیار در اینجا ،جلهد  12میهبان الحکمه  ،اسهناد و
مآخ آن است .در ضمن ،در هر موضود ،به یکی دو روایت اکتفا میشود.

الف .موت و حیات
 .1مرگ ،پدیدهای وجودی
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ ّ ُ
ً
ُ َ ُ ُ 24
بر اساس آیه «ال ی َخل َ ال َمو َت َو ال َح َی َاة ل َیبل َوکم أ ُیکهم أح َس ُهن َع َمهال َو ُه َهو ال َعز یهب الغفهور»،

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

حیات معنا می گیرد .مهمترین تأثیر حیات بر مرگ نیب اصالتی است که به کنشهای انسهانی
َ
ً
میبخشد .کسی که سایه مرگ را بر زندگی خود ببیند ،به سوی «أح َس ُن َع َمهال» گها برمهیدارد و
در سهایه عز یههب بههودن خداونههد ،عههبت مییابههد و در کاسههتیهای دنیههای کنههونی خههود بههه غفههران او
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ُ .23پل.
 .19به نظر میرسد که در روایات ،روح به معنای جان است نه جوهر مجرد مستقل.
 .20چشمانتظاری.
 .21نفوذ مرگ در بدن.
 .22مرگ ناگهانی.
 .24ملک ،آیه .2

«بالء» ،بهه معنهاى آزمهایش و امتحهان مهیباشهد .مقصهود ایهن اسهت کهه ایهن نهود آفهر ینش شهما،

یعنی اینکه زندگی میکنید و س س ،میمیر یهد .آفهر ینش مقهدماتی ،آزمایشهی اسهت کهه معلهو

میکنهد کهدا یهك از شهما بهتهر از دیگهرى عمهل مهینمایهد .پیداسهت کهه امتحهان و تمیهب دادن،
ً
تنههها بههراى چیهبى اسههت کههه بعههدا بهها آن رو بهههرو مههیشههو ید و آن ،پههاداش دادن بههه هههرکس ،فراخههور

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

در فلسههفه وجههودی نیههب از نظههر کییرکگههارد 26،وجههود اص هیل در لحظههه حضههور در برابههر خههدا

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

امید دارد.
ً
جمله «لیبلوکم ا ّیکم أحسن عمهال» ،بیهانگر ههدف خداونهد از آفر یهدن مهرگ و زنهدگی اسهت و

حاصل میشود اما از نظر هایدگر ،آنچه مهم اسهت ،لحظهه حضهور در برابهر خهدا نیسهت بلکهه
لحظههه حضههور در برابههر مههرگ اسههت .پیشآ گههاهی و عههب مههرگ اسههت کههه بههرای آدم هی کلی هت و

اصههالت و وحههدت م هیآورد 27.یاس ه رس بههین ایههن دو جمههع می کنههد و اندیشههه معههاد را راهههی بههه

توحیههد میدانههد .بههر اسههاس اندیشههه یاس ه رس 28،مرگاندیشههی یکههی از مهمتههرین موقعیتهههای
ً
مرزی است که «وجود به گل مینشیند» و با ایجاد «آزادی و تعالی» ،امکان کامال انسان شهدن
و پناه آوردن به آن نامتناهی ادرامناپ یر ،مفهو ناپ یر و اثباتناپ یر را فراهم میآورد.

29

 .2ضرورت عقلی مرگ
هوت ...فیمها ال َتعلم َ
الم َ
« َنح ُن َق َّدرنا َبی َن ُک ُم َ
هون» 30کهه نشهان میدههد بهر مهرگ نمیتهوان چیهره
َ ُ
شههد .عمههر را میتههوان طههوالنی ک ههرد امهها نمیتههوان از مههرگ فههرار ک ههرد «َ ...ولههو کنه ُهتم فههی ُب ه ُهروج
َ
31
ُم َش َّیدة».

مطالعات تجربی کستنباو  32نشان داد که نمونهها با وجود داشتن اضطراب مرگ ،زنهدگی

بههدون مههرگ را یکنواخههت و خسههته کننده دانسههتند و مههرگ و پایههان زنههدگی را مهمتههر ین مرلفههه
 .25المیبان فی تفسیر القرآن ،ج  ،19ص .349
 .26پینوشتهای ناعلمی پایانی ،ص .67
 .27هستی و زمان ،ص .443
 .28ایمان و الها فلسفی ،ص .225
 .29قلمرو ابدی فلسفه ،ص .64
 .30واقعه ،آیه .71 _ 60
 .31نساء ،آیه .78
 .32دائرةالمعارف مرگ و مردن.123 _ 113 ،
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ً
معنابخش در زندگی میدانستند .جالب آن است دلیلی که آنها آورده بودند ،عینها در روایهات
نیب مورد اشاره قرار گرفته است.

اما صاد (د) فرموده :گروهی نبد پیغمبرى آمدند و گفتند :دعا کهن پروردگهارت مهرگ را از

مهها ب ههردارد .آن پیه هامبر برایشههان دع هها ک ههرد .پ ههس ،خداونههد تباركوتع ههالی م ههرگ را از آن جماع ههت

برداشههت .جمعیتشههان چنههدان ز ی هاد شههد کههه خانههه ههها بههر آنههان تنههگ گشههت و نسلشههان افههبایش

یافت [بهطورى که] صبح که میشد ،مرد [خانه] مجبور بود پدر و مادر و پدر بزرگ و پدر بزرگ

پدر بزرگش را غ ا بدهد و آنهها را راضهی گردانهد [یها بهه نظافهت آنهها برسهد] و بهه ایشهان رسهیدگی

نماید .به همهین جههت ،از کسهبوکار بهاز ماندنهد .ایهن بهود کهه آمدنهد و گفتنهد :از پروردگهارت
بخههواه مهها را بههه عمرهههایی کههه داشههتیم ،برگردانههد .آن پیغمبههر از پروردگههارش چنهین تقاضهها کههرد و
33
خداوند آنها را به مدتهاى [مع ّینشده] عمرشان باز گرداند.
 .3تأثیر دوسویه مرگ و زندگی

ً
در روایههات مههرگ ،حههاالت وارده بههر انسههان ب ههه هنگهها مههرگ ،عمومهها متههأثر از شههیوه زیس ههت

انسههانها در دنیهها دانسههته میشههوند .ایههن روایههات ،بهههخوبی همبسههتگی نههود زیسههت و مههرگ را
می رسههاند .البتههه ایههن رابطههه ،دو طرفههه اسههت یعنههی از سههویی ،مههرگ ،تههأثیری عمی ه بههر زیسههت

انسانی می گ ارد و از طرف دیگر ،نود زیست انسانی ،بر نود مرگ تأثیر مینهد.
مرگ هریک ای پسر همرنگ اوست

34

اما ز ینالعابدین(د) در پاسخ به این پرسش کهه مهرگ چیسهت؟ فرمهود :بهراى مهرمن ،مهرگ

همچههون برکنههدن جامههههههایی چههرکین و ش شههی از تههن اسههت و گسسههتن زنجیرهههاى گرانبههار و

جه ههایگز ین کردن فه ههاخرتر ین و خوشه ههبوتر ین جامه ههههه هها و راهه ههوارتر ین مرکه ههبهه هها و امه ههنته ههر ین

منههبل هاسههت ام هها بههراى کههافر ،ب ههه منبلههه برکنههدن جام ههههههایی فههاخر از ت ههن و منتقههل ش ههدن از

منبلهایی امن و جایگز ین کردن آنهها بهه کثیه تهر ین و خشهنتهر ین جامهههها و وحشهتناكتهر ین
منبلها و بزرگتر ین ع اب است.

35

 .4هراسناکی مرگ ،به جهت از دست رفتن «خود»

اض ههطراب ،نق ههش مح ههوری در رواندرم ههانی دارد .واکنشه ههای روانپریش ههانه ،رواننهندان ههه و
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 .33التوحید ،ص  ،401ح  4بحار النوار ،ج  ،14ص  ،463ح .30
 .34مثنوی معنوی ،دفتر سو .
 .35معانی الخبار ،ص  ،289ح .4

فههرد بههرای مبههارزه بهها آن بههه کارمی گیرد چههه ایههن دفادههها رواننهندانههه باشههد و چههه سرشههتی و چههه
ً
منششناسههانه .معم ههوال درمههانگران ،ک ههار را بهها تمرک ههب بههر اض ههطراب آشههکار ،رفتاره ههای مع ههادل

اضطراب و دفادهایی آغاز می کنند که فهرد در تهالش بهرای حفایهت از خهود در برابهر اضهطراب

به کارمیبرد .اگرچهه اضهطراب در بسهیاری جههات گسهترش مییابهد ،درمهانگران بهه اسهتفاده از

اضطراب بهه عنهوان نشهانه راهنمها و جهتیهاب ادامهه میدهنهد .آنهها بهه اضهطراب میپردازنهد،

سرچشمههای اصلی آن را آشکار می کنند و هدف نهاییشهان را ریشهه کنی و خشهکاندن ایهن

سرچشمهها قرار میدهند 36.از منظهر روانشهناس وجهودی ،ههر ترسهی در نهایهت ،تهرس از مهرگ

است _ 37البته دقت شود که ترس و اضطراب ،با وجهود تفهاوت در متهون تخصصهی ،در بحهث

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

روانفیزیولوژیکی و بهطورکلی ،ناهنجاریهای روانهی ،برآینهد اضهطراب و دفادههایی اسهت کهه

مرگ ،به یک معنا گرفته میشهود _ همچنان کهه سرچشهمه اصهلی اضهطراب نیهب تهرس از مهرگ
است .مرگ ،سرچشمه اصلی و آغازین اضطراب اسهت و در نتیجهه ،منشهأ اصهلی ناهنجهاری

روانی نیب هست .این اضطراب بنیادی ،به درونمان رسوم می کند و ما به کمک پویندگیهای

فردی به مبارزه با آن برمیخیزیم .برخورد نادرست و ناساز با اضطراب مرگ ،بهه بهروز نشهانهها و

خصوصههیات شخصههیتیای منجههر میشههود کههه «ناهنجههاری روانههی» نهها می گیرنههد .اضههطراب
مههرگ ،بهنههدرت خههود را بههه شههکل اصههلیاش در کههار بههالینی مینمایانههد .درمههانگر ،بهنههدرت بهها

اض ههطراب مطله ه رودررو میش ههود .ای ههن اض ههطراب ،ب ههه وس ههیله دفاده ههای مت ههداول ،از جمل ههه:

واپسرانی ،جابهجایی ،دلیل تراشی و نیب دفادهای مختص خود ،مهار میشهود .کهارکرد نظها
دفاد روانشناختی ،این است که اضهطراب ّاولیهه را بهه چیهبی کمتهر زههراگین بهدل کنهد .آنچهه

درمانگر میبیند ،اضطرابی تغییهر شهکلیافته اسهت .ا گهر از بسهیاری نیهب در مهورد ایهن اضهطراب
بورسید ،وجود آن را بهراحتی در خود رد می کنند و حتی بدان رغبت نیب نشان میدهند اما بها
قرار گرفتن در موقعیت های مرزی و جهدی شهدن مهرگ ،ایهن اضهطراب بهشهدت خهود را بیهرون

می ریبد .ترس از مرگ ،ابعاد متعددی مانند :ترس از وضعیت بهدن ،دردنهاکی مهرگ ،وضهعیت
خانواده ،جهان پس از مرگ ،کارهای نکرده و مانند اینها دارد .از منظر وجهودی ،مهمتهرین ایهن

ترسها ،ترس از بهین رفهتن خهود ( )Selfاسهت یعنهی «مهن دیگهر نیسهتم» .بنهابراین ،خهود مهرگ،

بهتنهایی هراسنام است.

 .36رواندرمانی اگز یستانسیال ،ص .71
 .37همان ،ص .105
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قههرآن کههریم نیههب بههه شههیواترین شههکل ،سرشههت سههوزنام زنههدگی را این گونههه بیههان می کنههدَ « :و
َ ُ َ
ََ
َ
َ
اضههرب َل ُه هم َم َثه َهل ال َح َی هاة اله ُّهدن َیا َک َمههاء َأن َبل َنه ُهاه مه َهن َّ
هات الرض فأصه َهب َح
السه َهماء فههاخ َتل َ بههه ن َبه
َ ُّ َ
اح َو َک َ
الر َی ُ
َهشی ًما َت ُر ُوه ّ
ان ا ُ َعلی کل شیء ُمق َتد ًرا  38و برای آنان زنهدگی دنیها را َم َثهل بهبن کهه
مانند آبی است که آن را از آسمان فروفرستادیم .س س ،گیاه زمین با هم درآمیخت .پس ،آخهر

کار چنان در هم شکسته شد که بادها پراکندهاش کردند و خدا همهواره بهر ههر چیهب تواناسهت».

مههرگ بههه عنههوان اضههطرابزاترین و دردنههامترین پدیههده انسههانی کههه آدمیههان سههعی در فههرار از آن

دارند ،در آیاتی دیگر نیب مورد اشاره قرار می گیرد.

39

این هراسناکی ،ریشه در میل آدمی بهه بقهای «خهود» اسهت و مهرگ را مهمتهرین مهانع ایهن بقها

مییابد .ازاینرو ،خود مرگ بهتنهایی و فارغ از حواشی آن ،اعم از زندگی پس از مرگ ،ترسهنام

و اضطرابزاست .این اضطراب بنیادین ،تجلیهاتی نیهب دارد کهه عبارتانهد از .1 :نیهاز بهه توجهه

تما عیار دیگران و ترس از فراموشی خود توس آنها  .2ترس از شکسهت :فهرد ،در بهاره خوشهتن
تفکههر اسههتثنایی دارد و از شکسههت میترسههد ز یههرا حه ّهس اسههتثنایی بههودن را تهدیههد می کنههد .3
نگرانههی بههرای گ شههته  .4تههرس از آینههده  .5عالقههه و نیهاز رواننهندانههه بههه دیگههران  .6زنههدگی در
ً
گ شته یا آینده :این حالت ،حتی در حاالت روانی خیلی معمولی نیب حضور دارد مهثال کسهی
کههه غ ه ای اصههلی جلههوی اوسههت ،تمهها فکههرش را دسههر پههر کههرده اسههت یعنههی در حههال ،زنههدگی

نمی کنههد و همیشههه یههک قههد جلههوتر اسههت  .7فههرار از نظمپ ه یری  .8ت هرس از پیههر شههدن .9

ترس هههای بیهههوده (پارانو یههایی و شههبه پارانو یههایی)  .10شهههوت شههدید بههه کههار ،علههم و پیشههرفت
سریع و به تعبیری« ،چیبی شدن» و از خود چیبی به یادگار نهادن  .11وسواس شدید به تولیهد
مثل و تربیت فرزند.
ً
در احادیث نیب ابعاد متعددی برای ترس از مرگ آورده شده اسهت کهه معمهوال تحهت عنهوان
40
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 .38که  ،آیه .4
 .39برای نمونه:
َ َ
َ َ
َّ
َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
ین ُ
_ جمعه ،آیه ُ « :6قل یا أ ُّی َها ّال َ
النهاس ف َت َم ّن ُهوا ال َمهو َت بگهو :اى یهودیهانم اگهر
یاء ّ من ُدون
هادوا إن زعمتم أنکم أول
گمههان مههی کنی هد کههه شههما دوسههتان خههدا ،غی هر از مههرد هسههتید ،آرزوى مههرگ کنی هد اگههر راسههت می گویی هد [تهها بههه لقههاى
محبوبتان برسید»].
َ َ ُ ُ َّ
ُ
ُ
َ َ َ َّ
َّ
َ ً
َُ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
_ بقره ،آیه « :94قل إن کانت لکم الدار اْلخرة عند ا خالص من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین بگو :اگر
[آنچنان که مدعی هستید ]،سراى دیگر در نبد خدا مخصوص شماسهت ،نهه سهایر مهرد  ،پهس آرزوى مهرگ کنیهد اگهر
راست می گویید».
 .40رواندرمانی اگز یستانسیال ،ص .154

بیعملی و زندگی نامناسب دنیایی  .3حوادث حین مرگ که تحت احادیث سکرات مهوت
میآیند.

نگههره وجههودی مبنههی بههر هراسههناکی خههود مههرگ ،در روایههات مههورد اشههاره قههرار گرفتههه اسههت از

جمله :پیامبر خدا(ص) فرموده« :آدمیباد از زمانی که خداوند او را آفر یده است ،هرگب بها چیهبى
سختتر از مرگ روبهرو نشده است .با این همه ،مرگ در قیاس بها بعهد از آن ،بههمراتب آسهانتر

است 41».و یا امها رضها(د) میفرمایهد« :وحشهتنامتر ین زمهان بهرای ایهن موجهود (انسهان) ،سهه
جاست :روز ی که زاده میشهود و از شهکم مهادرش بیهرون میآیهد و دنیها را میبینیهد و روز ی کهه
میمیه هرد و آخ ههرت و اه ههل آن را مش ههاهده می کن ههد و روز ی ک ههه برانگیخت ههه میش ههود و احک هها و

داور یهایی را میبیند که در سرای دنیا ندیده است».

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

«سههکرات مههوت» یههاد مههیشههود .ایههن ابعههاد عبارتانههد از .1 :دردنههام بههودن خههود فراینههد مههرگ .2

42

 .5تناقض شناختی انسان نسبت به مرگ

انسانها به شهیوه های گونهاگون ،بهرای همهاهنگی میهان نگرشهها ،ادرامهها و رفتارهایشهان

می کوشههند .ایههن کوشههش ،از نیههاز بنیههادی بههه معنهها صههورت می گیههرد .ناهمههاهنگی ،معنهها را در

آدمی از بین می برد .عناصر مختل

شناختی که نظا شناختی ما را تشکیل میدهند ،با هم

نوعی ارتباط د ارند .این عناصهر ممکهن اسهت بها ههم جهور در بیاینهد یها اینکهه بهین آنهها اخهتالف
باشد .تواف عناصر یک نظا شناختی را با یکدیگر« ،همهاهنگی شهناختی» می گهوییم .وجهود

هم زمان عناصر شناخت که به طریقی هماهنگی ندارند ،موجب میشود که فرد کوشش کنهد
تهها آنههها را بههه طریق ههی بهتههر هماهنههگ نمایههد 43.ناهم ههاهنگی ،موجههب تههنش روانشههناختی ی هها

ناس ههازگاری در انس ههان می ش ههود ک ههه نتیج ههه آن ،فش ههار درون ههی ب ههرای از می ههان ب ههردن ی هها ک ههاهش
ناهماهنگی و در صورت امکان ،حصول هماهنگی است.

44

در بهاب مههرگ ،از سههویی دو شههناخت ناسههازگار ،یکههی از میههل خههود بههه جههاودانگی ،و دیگههری

شناخت از ناپایایی عمر ،به ایجاد تنش میانجامد .این تنش ،ارگانیسم را به خطهر میانهدازد و
ّ
برای راه حل آن ،دست به ابداد مکانیسمهای دفاعی میزند که بسیاریشان ناکارآمد است.
 .41کنب ّ
العمال ،ح .42209
 .42عیون أخبار الرضا(د) ،ج  ،1ص  ،257ح .11
 .43پیدایش و کاهش ناهماهنگی در بافتهای اجتماعی در روانشناسی اجتماعی ،ص .250
 .44نظریههای ارتباطات ،ص .211
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ً
هرکسی فطرتا مرگ را میفهمد و تنبیه های یادشهده در روایهات بهر ضهروری بهودن مهرگ ،تنهها

توجه دادن به یک دانسته انسانی ،یعنهی وجهود یهک تنهاق

آشهکار در ادرا کهات انسهانی اسهت

که عبارت اسهت از تقابهل ادرام میهل بهه جهاودانگی و ادرام ضهرورت مواجههه بها مهرگ .چنهین

ادرا ک ههی ،ب ههه ت ههنش در انس ههان و در نتیج ههه ،رویآوری ب ههه مکانیس ههمهای دف ههاعی چ ههون انک ههار و

سرکوب منتهی میشود.

اما صاد (د) فرمهوده« :خداونهد بلندمرتبهه ههیچ چیهبى ماننهد مهرگ نیافر یهده اسهت کهه در

عهین آنکهه یقینههی اسهت و ههیچ شههکی در آن نیسهت ،چونهان شههکی اسهت کهه در آن [کمتههر ین]
یقینی نباشد».

45

 .6تأثیر مرگناشناسی بر زندگی

در ای ههن دس ههته از روای ههات ،عم ههده دلی ههل ت ههرس از م ههرگ ،نش ههناختن آن اس ههت درحالی ک ههه

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

ادرام و شهناخت درسههت دانسههته میشههود کههه بهها جابهههجههایی بهها شههناخت درسههت ،نههه تنههها آن
هیجان ترسآور دردآلود جای خود را به اطمینان و آرامهش میدههد ،بلکهه بهه زنهدگی اصهیل نیهب

میانجامد.

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

مسلمانان مرگ را ناخوش دارند؟ حضرت فرمود :ز یهرا آنهان مهرگ را نمهیشناسهند درصهورتی که

اگر مرگ را میشناختند و از اولیاى خدای بلندمرتبه بودند ،بیگمان آن را دوسهت مهیداشهتند

و میفهمیدند که آخرت براى آنها ،بهتر از دنی است .س س ،حضرت فرمهود :اى ابوعبهدا م بهه

چههه دلی هل کههودك و دیوانههه از خههوردن دارو کههه بدنشههان را سههالم مههیکنههد و دردشههان را برطههرف
میسازد ،خوددارى میورزند؟ عرض کرد :چون سودمندى دارو را نمیداننهد .حضهرت فرمهود:

سوگند به آن که محمد را بهح پی امبر کرد ،هرکس خودش را براى مرگ ،چنان که بایهد و شهاید

آماده گردانهد ،سهودمندى مهرگ بهراى او بیشهتر از سهودمندى ایهن دارو بهراى ایهن شهخص تحهت

درمان است .بدان که اگر مرد میدانستند مرگ به چه نعمتهی مهیانجامهد ،بهیگمهان بیشهتر از

خردمند دوراندیشی کهه بهراى برطهرف کهردن بیمهارىهها و کسهب سهالمتیهها در پهی داروسهت،
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 .45من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص  ،194ح .596

 .7مرگآگاهی

بنهها بههر احادیههث ،در یهاد مهرگ ،اهههداف مختلفهی همچههون :شههناختی ،انگیبشههی ،هیجههانی و

رفتاری وجهود دارد .بهر ایهن اسهاس ،مرگاندیشهی مثبهت ،بهه تنظهیم و تعهدیل ادرامهها و باورهها

می پههردازد و از ایههن طر ی ه  ،هیجانههات مثبههت و منفههی نیههب تعههدیل میشههود و ایههن حرکههت ،بههه
صورت یک حرکت مارپیچ صعودی ادامه مییابد یعنی تنظیم هیجانات دوباره ،بر ادراکات

م ههرثر اس ههت و ب ههرعکس چنان ک ههه مرگاندیش ههی منف ههی ،بهههه حرک ههت م ههارپیچ رو ب ههه پ ههایین در

بههمریختگی ادراکات و هیجانات میانجامد .تأثیر تنظیم و تعدیل ادراکات و هیجانهات بهر

خل وخههو و رفتههار ،از موضههوعاتی اسههت کههه در روانشناسههی مههورد تحقیهه فههراوان قههرار گرفتههه
است.

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

مرگ را میطلبیدند و دوستش میداشتند.
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برخی از روایات این بحث ،عبارتاند از:

 .1پیامبر خدا(ص)« :برتر ین بهیرغبتهی بهه دنیها ،یهاد مهرگ اسهت .برتهر ین عبهادت ،یهاد مهرگ
است و برتر ین اندیشیدن ،یاد مرگ است .پس ،هرکه یاد مهرگ وجهودش را ُپهر کنهد ،گهور خهود را
باغی از باغهاى بهشت بیابد».

48

 .2اما علی(د)« :هرکه به یاد مرگ باشد ،از دنیا به اندك خشنود شود».

49

 .3اما علی(د)« :شما را سفارش میکنم که به یاد مرگ باشید و از آن کمتر غفلهت ورز یهد.

چگونه از چیبى غافلاید که او از شما غافل نیست و چگونهه بهه کسهی چشهم طمهع دوختههایهد

که به شما مهلت نمیدهدم مردگانی که مشاهده کردهاید ،خود واعظانی هسهتند کهه شهما را از

هر واعظی بینیاز میکنند».

50

 .4امها صهاد (د)« :یهاد مهرگ ،خهواهشهههاى نفهس را مهیمیرانهد و رو یشهگاهههاى غفلههت را

ر یشهکن میکند و دل را با وعدههاى خدا نیرو میبخشد و طبع را نهازك مهیسهازد و پهرچمههاى
ه ههوس را در ه ههم م ههیش ههکند و آت ههش آزمن ههدى را خ ههاموش م ههیس ههازد و دنیه ها را در نظ ههر کوچ ههك

 .46معانی الخبار ،ص  ،290ح .8
 .47ر.م :انگیبش و هیجان ،فصل سیبدهم.
 .48جامع الخبار ،ص  ،473ح .1334
 .49غرر الحکم ،ح .8843
 .50نهج البالغه ،خطبه .188
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میکند».

51

 .5پیامبر خدا(ص)« :مرگ را فراوان یاد کنیهد ز یهرا یهاد مهرگ ،گناههان را مهیزدایهد و بهه دنیها
بیرغبت میکند .اگر در هنگا توانگرى به یاد مرگ باشهید ،آن را َبرهممهیزنهد و ا گهر بهه هنگها
نادارى به یادش باشید ،شما را به زندگیتان خشنود میسازد».

52

 .8مرگآسانی

روایات اسالمی با پ یرش وجود ترس از مرگ و طبیعی دانستن آن ،به کاستن از ایهن تهرس و

یهها بههه عبههارتی ،بههه تغییههر مسههیر و مههدیریت بهینههه ایههن تههرس توجههه نشههان دادهانههد کههه نتیجههه آن،

زندگی اخالقی در دنیاست .در کاستن از ترس از مرگ ،دو شیوه کلی در روایات اسالمی وجود

دارد :شناختی و رفتاری .در شیوه شناختی ،به اصالح باورهای بنیادین انسان در مهورد مهرگ،
ً
ً
خصوصا این باور غل که بقا صرفا امری مادی و دنیوی است ،پرداخته میشهود کهه ایهن امهر،
به تعدیل و تنظیم هیجانی میانجامد .در بخش شی وه رفتاری که فراوان نیب هست ،با تمسک
بههه رفتارهههایی خههاص تههالش میشههود کههه بهها اطمینانبخشههی ،از آن تههرس کاسههته شههود ز یههرا بههر

اساس این منط  ،صرف وجود ترس به عنهوان یکهی از هیجانههای مههم ،تهأثیر مثبتهی بهر رشهد
ً
انسان ندارد و صرفا به کار بقا میآید .باید این ترس را مدیریت کرد و از آن در جهت رشد بههره
ُبرد .مهمترین شیوه رفتاری اطمینانبخش و کاهنده ترس ،داشتن زندگی اخالقهی مناسهب در
دنیاست که برخی جبئیات آن ،عبارتاند از:
 .1بخششهای مالی

پیامبر خدا(ص) فرموده« :دارایی خود را پیش از خود بفرست تها پیوسهتن بهه آن ،شهادمانت

کند».

53

 .2ن اشتن نگرش و روحیه ماتریالیستی (مادی گرایانه):

پی امبر خدا(ص) در سفارش به مردى فرمود« :از خواهشها کم کن ،تا [تحمل] نادارى بر تو

آسان شود و از گناهان بکاه ،تا مرگ بر تو آسان گردد».

64

 .51بحار النوار ،ج  ،6ص  ،133ح .32
 .52کنب ّ
العمال ،ح .42098
 .53اعال الدین ،ص  ،344ح .37
 .54همان.

54

اما علهی(د) میفرمایهد« :جهانهایتهان را مشهتا نعمهت بهشهت گردانیهد ،تها اینکهه مهرگ را

دوست داشته باشید و زنده ماندن را دشمن بدارید».

55

 .4ارتباطات انسانی:

اما صاد (د) فرموده « :هرکه دوست دارد ،خداوند بلندمرتبهه سهکرات مهرگ را بهر او سهبك

گرداند ،بایهد بهه خو یشهانش رسهیدگی و بهه پهدر و مهادرش نیکهی کنهد .ا گهر چنهین کنهد ،خداونهد

سختیهاى مرگ را بر او آسان گرداند و در زندگیاش هرگب به نادارى نیفتد».

56

ُ .9مردگی در عین حیات
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 .3نگاه به زن گی بهشتی:

از نکات جالب در روایات ،توجه به مرلفهای است که میتوان آن را «مرگ همراه با حیات»

نهها داد بههه عبههارتی ،برخههی ویهگیهههای وجههودی و عههدمی هسههت کههه بههود یهها نبههود آنههها باعههث
میشود انسان در عین حیات یاهری ،مانند مردگان بوده ،چهبسها تنهها در سهطح یهک حیهات

حیوانی مح باشد .مهمترین وجه اشترام این ویهگیهها ،مهرگ دل و انسهانیت اسهت کهه در
تنهاق بها زنهدگی اصهیل اسهت .دانهایی ،صهداقت و ُخله نیهک ،از جملهه ویهگیههای زنههدگی

اصیل به شمار میروند .در ذیل ،به برخی از این روایات اشاره می کنیم:
ّزههاد فرمهود« :دنیاپرسهتان را مهیبیننهد کهه بهه مهردن پیکرهایشهان
 .1اما علی(د) در وص

اهمیت میدهند اما آنان به مرگ دلهاى زندگانشان بیشتر اهمیت میدهند».
 .2اما علی(د)« :نادان ،مردهاى است میان زندگان».

57

58

 .3ام هها عل ههی(د)« :و دیگ ههرى ک ههه ع ههالمش خوانن ههد[ ،در واق ههع ]،ع ههالم نیس ههت[ ...ز ی ههرا]

صورتش صورت انسان است و دلش دل حیهوان .نهه راه ههدایت و رسهتگارى را مهیشناسهد ،تها

آن را بویماید و نه راه ضاللت را ،تا از آن دورى گز یند .پس ،او مرده زندگان است».

59

 .4اما علی(د)« :دروغگو و مرده ،یکساناند ز ی را برترى زنده بر مرده ،بهه اعتمهاد بهر اوسهت.

پس ،اگر به سخن او اعتمادى نشود ،زنده نیست».
 .55غرر الحکم ،ح .5779
 .56المالی ،ص  ،432ح .967
 .57نهج البالغه ،خطبه .230
 .58غرر الحکم ،ح .2118
 .59نهج البالغه ،خطبه .87
 .60غرر الحکم ،ح .2104

60
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 .5امهها علههی(د)« :کسههی کههه کارهههاى خههوبی از خههود بههه یادگههار گه ارد کههه سرمشه دیگههران
61
باشد ،نمرده است .کسی که حکمتی را نشر دهد ،نامش بدان ُبرده شود».
 .10مرگ ناگهانی و آمادگی برای مرگ

یکی از نشانههای زندگی اصیل ،آمادگی «لحظههای» بهرای مهرگ اسهت .کسهی کهه زنهدگی را

به تمامه زیسته باشد ،برای مرگ آماده است و بها مهرگ ناگههانی ،مشهکلی نهدارد .امها علهی(د)
در این باره میفرمایهد« :بهه خهدا سهوگند کهه پیکهی از مهرگ ناگههان بهر مهن نیایهد کهه آن را خهوش
نداشته باشم».

62

 .11مرگآگاهی و زندگی اصیل

ً
چنان که پیشتر گ شهت ،اصهوال از نگهاه قهرآن 63،پدیهده مهرگ و زنهدگی ،بها یکهدیگر آمیختهه

هستند و هیچیهک را بهدون دیگهری ،نهه میتهوان فهمیهد و نهه میتهوان تحقه بخشهید .توجهه بهه
مرگ برای داشتن زندگی اصیل ،به شیوههای گونا گون در روایات مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت.

یکهی از ایهن شههیوه ها ،احسهاس حضهور در برابههر خداونهد بهه عنههوان قدرتمنهدترین ابهبار تربیتههی در

زبان دین است چنان کهه پیهامبر ا کهر (ص) فرمهوده« :هرگهاه یکهی از شهما بمیهرد ،قیهامتش بر پها
شود .پس ،خدا را چنان بورستید که انگار او را میبینید و هر لحظه از او آمرزش بخواهید».

64

راه دیگهر بههرای توجهه اصههیل بههه مهرگ ،ارزشههمند شههمردن و اسهتفاده بهینههه از فرصتهاسههت

چنان که رسول خدا(ص) میفرماید« :مرگ ،مرگ بدانید که از مرگ گر یبی نیست .مرگ آنچه
دارد ،بها خههود مهیآورد آسههایش و رسهتاخیبی خجسههته بهه سههوی بهشهتی بههر ین بهرای اهههل سههرای

جاودانی میآورد همانان که برای این سرا کار می کردند و بدان رغبت میورز یدند». ...

65

 .12اصیلزیستگان و مرگ

از آنچههه گ شههت ،برمیآیههد کههه زنههدگی اصههیل از نگههاه متههون دینههی ،مبتنههی بههر ایمههان ،عمههل

صالح و اخال است .زندگی مبتنهی بهر ایمهان و اخهال  ،زنهدگیای خهوب و سهعادتمند اسهت

که در آن توانمندیهای عالی انسان رو بهه شهکوفایی مهیرود .مهرمن ،یعنهی کسهی کهه بههخوبی
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 .61کنب الفوائد ،ج  ،1ص .349
 .62نهج البالغه ،نامه .23
 .63ر.م :ملک ،آیه .2
 .64کنب ّ
العمال ،ح .42748
 .65الکافی ،ج  ،3ص  ،257ح .27

است ،در کمال آرامش بوده ،از خود مرگ و اتفا های پس از آن هراسی ندارد .آنچه از مجمود

روایات به دست می آید ،این است که زندگی خوب ،یعنی اطاعت الههی ،و اطاعهت الههی نیهب
یعنی همان زندگی توأ با اخال و انسانیت است که علت بعثت پیهامبر ا کهر (ص) بهه شهمار
ُ ُ
بعثت ال ّتمم مکار االخال ».
رفته است « ّانی
در ذیل ،به برخی از آیات و روایات مربوط به بحث اشاره می کنیم:

_ « همههان کس ههانی ک ههه فرش ههتگان جانش ههان را درحالی کههه پاكان ههد ،م ههیس ههتانند [و ب ههه آن ههان]

میگو یند :درود بر شما بادم به [پاداش] آنچه انجا میدادید ،به بهشت درآیید».

67

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

ً
َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
َ
ُّ
النهار»،
زندگی کرده و بر اساس آیه « َر ّب َنا آت َنا فی الدن َیا َح َس َن َو فی اْلخرة حسهن و قنها عه اب
زندگی دنیاییاش نیب ّ
مملو از حسنه و نعمت است و بر اساس اینکهه زنهدگی را بهتمامهه زیسهته

66

_ «اى نفس آرا ی افتهم خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در میهان بنهدگان مهن

درآى و در بهشت من داخل شو».

68

_ «آ گاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی هست و نه آنان اندوهگین مهیشهوند همانان کهه

ایم ههان آورده ،پرهیبک ههار ى ورز یه هدهان ههد .در زن ههدگی دنیه ه ا و در آخ ههرت ،م هههده ب ههراى آن ههان اس ههت.
وعدههاى خدا را تبدیلی نیست .این ،همان کامیابی بزرگ است».

69

_ اما صاد (د)« :مرمن ،بیرونرفتن از دنیا را حس نمیکند و این ،سهخن خداونهد متعهال

اسههت کههه مههیفرمایههد« :اى نفههس آرا یافتهههم خرسههند و مههورد رضههایت بههه جانههب پروردگههارت

بازگرد ». ...این [حالت ] ،براى کسی است که پارسا باشهد و بها بهرادرانش همهدردى نمایهد و بهه

آنها رسیدگی کند».

70

_ اما علی(د)« :وه که چهه سهودمند اسهت مهرگ بهراى کسهی کهه ایمهان و تقهوا را شهعار دلهش

کرده استم»

71

_ اما علی(د)« :مرگ ،مایه آسودگی نیكبختان است».

 .66بقره ،آیه .201
 .67نحل ،آیه .32
 .68فجر ،آیه .30 _ 27
 .69یونس ،آیه .64 _ 62
 .70المحاسن ،ج  ،1ص  ،283ح .558
 .71غرر الحکم ،ح .9638
 .72همان ،ح .6502
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 .13بقای زندگی دنیایی اصیلزادگان

یکهی از ابعههاد جههاودانگی ،مانههدگاری از طر یه نهها و یهها اعقههاب (بازمانههدگان و سههالله) آدمههی

اس ههت 73.بن ههابراین ،آنچ ههه از ن هها و اوالد و ک ههردار پس ههندیده آدم ههی ب ههر ج ههای میمان ههد ،س ههبب
جاودانگی او خواهد شد .به قول سعدی شیرازی:
ُمرده آن است که نامش بهنکویی نبرند
سعدیام مرد نکونا نمیرد هرگب
در اینجا به بیان دو روایت بسنده میشود:

 .1پیامبر خدا(ص)« :از اعمال و حسنات مرمن ،آنچه پس از مرگ[ ،ثوابش] به او میرسهد،

دانشههی اسههت کههه تعل هیم دهههد و منتشههر کنههد ،ی ه ا فرزنههد صههالحی کههه از خههود بههر جههاى گه ارد ،ی ها
مصحفی که به ارث گ ارد ،یها مسهجدى کهه بسهازد ،یها خانههاى کهه بهراى مسهافران بنها کنهد ،یها

نهرى که حفر نمایهد ،یها صهدقهاى کهه در زمهان تندرسهتی و حیهات از دارایهی خهود برقهرار سهازد

[ثواب اینها] بعد از مرگش به او میرسد».

74

 .2امهها صههاد (د)« :شههش چیه ب اسههت کههه [ثههواب آنههها] بعههد از وفههات مههرمن بههه او مههیرسههد:

فرزندى که برای ش آمرزش طلبد ،مصحفی که از خود بر جهاى گه ارد ،نههالی کهه بکهارد ،صهدقه
آبی [مانند نهر و قنات] که جارى سازد ،چاهی که حفر کند و ّ
سنتی (کهردار نیکهی) کهه بعهد از

او به کار بسته شود».

75

 .14آمادهشدن برای مرگ و معنای آن

در منطه اسههالمی ،گرچههه مرگاندیشههی صههرف میتوانههد بههه رشههد بینجامههد ،در بیشههتر افههراد،

صرف این فرایند ادراکی و پردازش شناختی و یا حتی هیجانها و عواط

همراه با آن ،کهافی

نیست .مرگاندیشهی ای ارزش بیشهتری دارد کهه همهراه بها اراده و حرکهت و عمهل باشهد .از آنجها
کهه مرگاندیشهی میتوانهد تبهدیل بهه یهک عهادت و یها فر یهب شهود ،مرگاندیشهی حقیقهی لههواز و

نشهانه هایی دارد کههه یکههی از آنههها ،زنههدگی اصههیل اسههت .و ایههن خههود ،تأ کیههدی اسههت بههر مقههارن
بودن زندگی و مرگ ،و زندگی حقیقی با مرگ شرافتمندانه.

در ذیل ،به برخی از روایات مربوط به این موضود اشاره می کنیم:

 .1پی هامبر خههدا(ص) خطههاب بههه طار بنعبههدا محههاربی فرمههود« :اى طههار م پ هیش از فههرا
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 .73ر.م :جزوه درسی «مرگ» ،ملکیان.
 .74الترغیب و الترهیب ،ج  ،1ص  ،99ح .24
 .75من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص  ،185ح .555

 .2پیامبر خدا(ص) فرمود« :کسی که چشم به راه مرگ باشد ،در کارهاى نیك بکوشد».

77

 .3اما علی(د) در پاسخ به این سرال که آمادهشدن براى مهرگ چگونهه اسهت؟ فرمهود« :بهه

جاى آوردن واجبهات و دورى از حهرا هها و داشهتن خهوىههاى نیهك .بها رعایهت ایهن امهور ،دیگهر
آدمههی را چههه بههاك کههه او بههه سههراغ مههرگ رود ی ها مههرگ بههه سههراغش آی هد .سههوگند بههه خههدا کههه پسههر

ابیطالب را باکی نیست که خود به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغ او آید».

78

 .4امهها علههی(د) فرمههوده« :آمادهشههدن بههراى مههرگ ،در حقیقههت ،دورى از حههرا و گشههودن

دست احسان و نیکی است».

79

و این چیهبی نیسهت ،جهب همهان زنهدگی اصهیل کهه مهمتهرین ویهگهی آن ،تقواسهت .منظهور از

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

رسیدن مرگ ،خود را براى آن آماده کن».

76

تقههوا ،همههان زنههدگی پههاکی اسههت کههه هههیچ لحظهههای در آن هههدر نمههیرود .احادیههث بسههیاری،
پرسش از شیوه زیستن را ّاولین سرال در روز قیامت میدانند از جمله:
اما حسین(د) از پدرش ،علیبنابیطالب(د) و ایشان نیب از پیامبر خدا(ص) نقل نمهوده:

«بنده در روز قیامت ،قد از قد برنمیدارد تا آنکه درباره چهار چیب از او بورسند :از جوانیاش
که در چه چیهب آن را تبهاه کهرده اسهت از عمهرش کهه در چهه راههی آن را مصهرف نمهوده اسهت از
80
مالش که از کجا به دست آورده و در کجا هز ینه کرده است و از ّ
محبت ما اهلبیت».
بدیهی است ،کسی که زندگی شایسته و درستی نداشهته اسهت ،بهرای مهرگ آمهادگی نهدارد

چنان که قرآن کریم میفرمایهد« :بگهو :ا گهر نهبد خهدا ،سهراى بازپسهین یکسهره بهه شهما اختصهاص
دارد ،نه دیگر مرد  ،پس ،اگر راست میگو یید ،آرزوى مرگ کنید ولی به سبب کارهایی کهه از
پیش کرده اند ،هرگب آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به حال ستمگران ،داناست».

81

 .15مرگخواهی

بر خالف آن دسته روانشناسان و جامعهشناسانی که مهرگ را منشهأ پیهدایش دیهن در میهان
 .76کنب ّ
العمال ،ح .42140
 .77بحار النوار ،ج  ،77ص  ،171ح .7
 .78المالی ،ص  ،172ح .173
 .79علل الشرائع ،ص  ،231ح .5
 .80بحار النوار ،ج  ،25ص  ،213ح .3
 .81بقره ،آیه  94و .95
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انسان میدانند 82،در تفکر دینی میان مرگاندیشی پیشرو و مرگخواهی ،ههیچ نسهبتی وجهود
ندارد زیرا در این نگاه ،خود دنیا و زندگی در آن نیهب در پرتهو زنهدگی جاودانهه ،اصهالت بهالعرض
مییابد .ازاینرو ،پیامبر خدا(ص) فرموده« :هیچیك از شما آرزوى مرگ نکند».

83

همچنهین ،آن حضهرت میفرمایههد« :ههیچیهك از شهما بههه جههت گبنههدى کهه بههه او مهیرسههد،

مرگ را آرزو نکند و اگر ناچار به ایهن کهار شهد ،بگو یهد :بهار خهدایام تها زمهانی کهه زنهدگی بهراى مهن

بهتر است ،مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برایم بهتر بود ،مرا بمیران».

84

منط ه ایههن احادیههث نیههب برگرفتههه از قههرآن کههریم اسههت کههه نشسههتن انفعههالی در بههال را جههایب

نمیدانههد و بههه کوشههش و حرکههت دعههوت می کنههد« :کسههانی کههه بههر خو یشههتن سههتمکار بههودهانههد،
[وقتی] فرشتگان جانشان را میگیرند ،میگو یند :در چه [حال] بودید؟ پاسهخ مهیدهنهد :مها در

زمین از مستضهعفان بهودیم .مهیگو ینهد :مگهر زمهین خهدا وسهیع نبهود ،تها در آن مههاجرت کنیهد؟
پس ،آنان جایگاهشان دوزم است و [دوزم ]،بد سرانجامی است».

85

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

ازاین رو ،دنیا و آخهرت جهبء کلمهات کلیهدی در میهدان معنهایی مهرگ اسهت .یکهی از مهمتهرین
مرلفهها در بحث مرگاندیشی پیشرو و پسرو ،تعیین تکلی

نسبت دنیا با آخرت اسهت .در

مرگاندیشی پهسرو ،دنیها بهه کلی تحتالشهعاد آخهرت قهرار می گیهرد ،اصهالت خهود را از دسهت

میدهههد و در بههدترین شههکلش بههه رهبانیههت و تههرم دنیهها میانجامههد کههه بهتههدریج بههه خسههران و

عقبمان هدگی جامعههه نیههب منجههر میشههود درحالی کههه چنههین روشههی ،بههر اسههاس منط ه قههرآن و

روایات ،بههیچ وجه مرضی خداوند نیست .ممکن نیست که فرد یا ملتی دنیها را اصهیل ندانهد

و انگیبه هههای دنیههایی نداشههته باشههد و در عههین حههال ،جامعهههای آبههاد داشههته باشههد .ایههن نشههان
میدهد که دنیا نیب به یک معنا اصالت دارد البته اصالت تبعی .از سوی مقابهل ،تفکهر مهادی

صرف ،سرمایهداری و تولید ثروت صرف نیب که در آن آخرت تحتالشعاد دنیای انسانها قرار
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 .82دائرةالمعارف مرگ و مردن ،ص .40 _ 38
 .83کنب ّ
العمال ،ح .42152
 .84الترغیب و الترهیب ،ج  ،4ص  ،257ح .54
 .85نساء ،آیه .97

مشخص کردن رب و نسبت دنیا و آخرت ،بهطوری که اصالت هیچیک از بین نهرود ،اهمیهت
شایانی در بحث مرگ دارد.

کلمه «دنیا» در قرآن 111 ،بار در مورد «زندگی پیش از مرگ» به کار رفته اسهت کهه  69بهار آن،

پههس از لفههظ «حیهات» اسههت .قههرآن کههر یم بهها تعههابیر مختلفهی از دنی ها یهاد کههرده کههه توجههه بههه آنههها
میتواند تصو یر صحیحی از دنیا ترسیم نماید .کلمه دنیا مشهت از «دال _ نهون _ واو (دنهو)» ،بهه
معنای نبدیکی است و کلمه «دنی» به معنای «نبدیک» از «دنا/یدنو» نیب از همین ریشه است.

بر این اساس ،شاید دنیا را به جهت نبدیکبودنش« ،دنیا» نامیدهانهد .بهه نظهر مهیرسهد کهه ایهن

نبدیکبودن ،به دو صورت «زمانی» و «رتبی» با آخرت باشد.

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

َ
َ َ
ّ
هان ل َیط َغه ههی أن َر ُآه اسه ه َهتغ َنی 86».بنه ههابراین،
گیه ههرد ،به ههه طغیه ههان انسه ههانی میانجامه ههد «إ َن اإلنسه ه

کلمه «آخرت» نیب در قرآن کر یم ،در مجمود 143 ،بار تکرار شده است چهار بهار بهه معنهاى

لغههوى آن ،و  139بههار بههه معنههاى «زنههدگی پههس از مههرگ» ،و از ایههن تعههداد 88 ،بههار بههه صههورت
َ
«اْلخرة» 22 ،بار به شکل «باْلخرة» 3 ،بار به صهورت «لآلخهرة» و  26بهار نیهب بهه صهورت «اْلخهر»
که صفت «الیو » قرار گرفته ،آمده است.

آنچه از قرآن کریم برمیآید ،آن است که دنیا و آخرت ،یک وجود طیفی است یعنهی آغهاز و
ً
فرجا یک طی است 87.قطعها در تفکهر اسهالمی نمیتهوان دنیها را بهدون آخهرت معنها کهرد امها

چهبسهها ب بنگههاه بسههیاری از فههرود و فرازهههای تمههدن اسههالمی نیههب نسههبتی اسههت کههه اندیشههه حهها کم
میان دنیا و آخرت ایجاد می کند .اصهالتدادن بهه هر یهک و کوچکشهمردن دیگهری ،بهه نقطهه

حضهی

و افههول فههردی و تمههدنی میانجامههد یعنههی اصالتبخشههیدن بههه دنیهها ،بههه ماتریالیسههم

میانجامهد و اصهالتدادن بهه آخههرت ،بهه رهبانیهت خهتم می گههردد کهه ههر دو ،در تفکهر اسههالمی

م مو میباشد 88.به نظر میرسد ،همان گونه که مرگ و زندگی در هم تنیدهاند ،دنیا و آخهرت
نیب در هم تنیدهانهد و اسهتقالل تها ّ هیچیهک ،بهدون توجهه بهه دیگهری معنها نهدارد .گرچهه سهرای
باقی ،جایگاه جاودانی است ،زندگی دنیاسهت کهه آن را میسهازد .دنیها ،نعمهت بهزرگ خداونهد

است که بیاعتنایی به آن ،نهتنها به ویرانی آن میانجامد و مایه ستم بر بندگان خدا میشود،
بلکه ستمی در ح خداوند و کفران نعمتههای اوسهت بهه عبهارت دقیه تر ،دنیها و آخهرت بها

 .86عل  ،آیه .6 _ 5
 .87رساله دکترای «طراحی الگوی تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسالمی» ،ص .86 _ 75
 .88ر.م :سیری در نهج البالغه ،مرتضی مطهری ،تهران :صدرا ،بحث زهد مقاالت فلسفی ،مرتضی مطهری ،تهران:
صدرا ،ص  148و  150انسان کامل ،مرتضی مطهری ،تهران :صدرا ،ص .312

71

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره دوم

هم یک «طی
ُّ َ َ َ َ ً
الههدنیا حسههن

َ
» را تشکیل میدهند نه اینکه دو قطب متضاد باشهند .بنها بهر آیهه « َر ّب َنها آت َنها فهی
َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
النههار» ،دنیهها بههه تبههع آخههرت ارزش ذاتههی دارد.
َو ف هی اْلخههرة حسههن و قنهها ع ه اب

ازهمینروسههت کههه مرگاندیشههی منجههر بههه انکههار زنههدگی دنیهها ،پههسرو محسههوب میشههود .آنچههه
م ه مو اسههت ،دنیاپرسههتی اسههت یعنههی نداشههتن نگههاه طیفههی و اصههالت اسههتقاللی بههه دنیهها

دادن.

89

م مو بودن نگاه استقاللی به دنیا (نگاه غیرطیفی) ،در روایت ذیل بهخوبی مشهود است:
اما علی(د) فرموده« :دنیا چشمانداز نهایی شخص نابینا (بی َب َصر) است و در فراسوى آن

چیهبى نمههیبینههد امهها شههخص بینهها و بابصهیرت ،نگههاهش از دنیها فراتههر مههیرود و درمههییابههد کههه
سراى حقیقی ،در آن سوى دنیاست .بنابراین ،شخص بینا از دنیا چشهم برمهیکنهد و نابینها بهه

آن چشه ههم مه ههیدوزد .انسه ههان بینه هها از دنی ه ها توشه ههه برمه ههیدارد و شه ههخص نابینه هها به ههراى آن توشه ههه

برمهیدارد 90».ایههن روایهت ،بههر اسهاس منطه قهرآن اسههت کهه فرمههوده« :از زنهدگی دنیها ،یههاهرى را
میشناسند و آنان از آخرت غافلانهد 91».یعنهی از زنهدگی دنیها امهور یهاهری را مهیشناسهند و از

باطن آن غافل هستند  92یعنی آخرت ،یک رتبه عمی تر و باطنیتر دنیاست.

بر اساس نگاه طیفی است که پیامبر خدا(ص) میفرماید« :دنیها را بسهاز ید و بهراى آخرتتهان

[نیب] چنان کار کنید که گو یی همین فردا میمیر ید 93».اما علی(د) نیب فرموده« :دنیها ،سهراى
راستی اسهت ،بهراى کسهی کهه بها آن از در راسهتی درآیهد و سهراى عافیهت و آسهایش اسهت ،بهراى
کسی که از آن چی بی بفهمد و سراى توانگرى است ،براى کسی که از آن توشه برگیرد».

94

ب ر این اساس ،تفسیری که از مفاهیمی چون :قضا و قدر ،توکل و بههویهه زههد ارائهه میشهود،

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

هرچند حفظ چنین تعادلی ،از مو باریکتر است.
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 .89مثنوی معنوی ،دفتر ّاول« :چیست دنیا؟ از خدا غافل ُبدن /نی قماش و نقده و میبان و زن».
 .90نهج البالغه ،خطبه .133
 .91رو  ،آیه .7
 .92المیبان فی تفسیر القرآن ،ج  ،16ص .236
 .93کنب ّ
العمال ،ح .42111
 .94نهج البالغه ،حکمت .131
 .95ر.م :رساله دکترای «طراحی الگوی تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسالمی».

در مرگاندیشی دینی ،بیشتر راهکارهای تربیتی ،شناختی و مبتنی بر «تأمل عمی » است.

البتههه بههرای بسترسههازی ایههن تأمههل و فعالشههدن فراینههدهای ادرا کههی نیههب گزینههههای رفتههاری و

هیجانی پیشنهاد میشود مانند حضور در قبرستان و بالین محتضر .این ادرام عمی  ،خهود

بههه تنظههیم هیجانههات میانجامههد و خروجههی ایههن دو نیههب ،اصههالحات رفتههاری و زنههدگی اصههیل

است البته رابطه این سه ،به صورت یک مارپیچ پیشرونده اسهت یعنهی ههر سهه بهر ههم تهأثیر

دارند هرچند به نظر می رسد که بسیاری از راهکارههای دینهی ،رفتهاری هسهتند یعنهی ابتهدا بهر
ّ ُ
ُّ
96
عمل تأ کید میشود که خود این عمل ،به ایجاد ادرام میانجامد « َاتقوا ا َ َو ُی َعل ُمک ُم ا ».

با این حال ،قرآن و روایات در بحث مرگ ،بیشهتر بهر تأمهل و تفکهر عمیه تأ کیهد دارنهد .برخهی از

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

راهکارهای مبتنی بر مرگاندیشی در آیات و روایات

این راهکارها ،بدین شرحاند:

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

جنازه

97

 .2تفکر در گردش ایا

98

 .3حضههور متأمال نههه ،زمانبندیشههده و همههراه بهها مجموعهههای از آداب در قبرسههتان ،بهههویهه

قبور اولیای الهی

99

 .4حضور بر بالین محتضر و خواندن نماز میت
 .5تفکر در مورد بیماری.

100

عوامل واسطه میان مرگاندیشی و سالمت روان
بنا بر تحقیقات ،عوامل یا متغیرههای میهانجی کهه واسهطه میهان مرگاندیشهی پهیشرو و آثهار

مثبت آن هستند ،عبارتاند از:

 .96بقره ،آیه .282
 .97المالی ،ص  ،383ح  827مکار الخال  ،ج  ،2ص  ،371ح  2661کنب ّ
العمال ،ح  42349الدعوات ،ص ،259
ح .736
 .98ذاریات آیه  21 _ 20آلعمران ،آیه  190عنکبوت ،آیه  .20همچنین ،ر.م :تفسیر تسنیم ،جوادی آملی ،ذیل آیه 190
آلعمران.
 .99بحههار النههوار ،ج  ،79ص  64نهههج الفصههاح  ،ص  510غههرر الحکههم ،ح  3123منتخههب می هبان الحکمهه  ،ص 600
مستدرم الوسائل ،ج  ،10ص .383
 .100میبان الحکم  ،ج  ،12باب «مرگ».
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 .1خودشناسی :رویارویی با مرگ ،به عنوان یکهی از مهمتهرین موقعیتههای مهرزی ،آدمهی را

با خودش مواجه می کند و خود پنهانشده در هبارتوی نقابهای خودساخته و جامعهساخته
را آشکار میسازد .شواهد پژوهشی بسیاری نشان میدهند که خودشناسی ،در سالمت روان،

جسم ،بهبود فرایندهای ارتباطی و زندگی با کارکرد کامل ،نقهش مثبهت دارد 101.خودشناسهی،
یعنی محاسبه روانی خویش که ههم بهرای خبرگیهری از خهود الز اسهت و ههم بهرای پیشهگیری و

درمههان .بههر همههین اسههاس اسههت کههه خودشناسههی ،بههه شههکلهههای متعههدد در تمهها روشهههای

رواندرمانی به کار گرفته میشود 102.خودشناسی ،از مهمترین توصیههای دینی است.

 .2معن هها ،ه ههدف و اص ههالت در زن ههدگی :معن ههاداری زن ههدگی و عب ههث نش ههمردن آن ،یک ههی از

دغدغههه های مهههم ادیههان اسههت .بههر اسههاس نظر یههه اسههناد ،نیههاز بههه معنهها ،جههبء نیازهههای بنیههادین

انسان است 103.وجود معنا در زندگی ،اجبای بهیاهر بهیرب را دارای ارتبهاط می کنهد و تحهت
یههک سههاختار هههدفدار جمههع مینمایههد و بههر ایههن مبنهها ،قههدرت پیشبینههی و کنتههرل بههه انسههان
میدههد .معنهاداری و برهم کنش ههای مثبهت ارتبههاطی و اجتمهاعی ،همبسهتگی مثبتهی بها هههم

دارند.

104

دومین دستاورد مهم مرگاندیشهی پهیشرو ،یهافتن معنها ،ههدف و اصهالت در زنهدگی

است .شکی نیست که دین در ایجاد نظا معنایی ،کارایی شگرفی دارد.

105

 .3رش ههد پسآس ههیبی :در روانشناسه هی مثب ههتنگر ،ح ههوزه مطالع ههاتی وج ههود دارد ک ههه بررسه هی

می کنهد چگونهه بها از پهس آسهیب برآمهدن ،شهخص میتوانهد بهتهر و نیرومنهدتر شهود و در سههطوح

بههاالتری از کههارکرد نسههبت بههه پ هیش از رمدادن حادثههه آس هیبزا عمههل کنههد 106.بههر ایههن اسههاس،
اشخاص ذیل میتوانند از چنین رشدی بهره ببرند:

107

 .1کسانی که رویارویی جدی با مرگ دارند ،مانند سرطانیها یا بازماندگان از تصادف

 .2آنان که از عزیب مواجه با مرگ مراقبت می کنند

 .3آنها که داغدیده هستند

 .4آنان که به مالقات افراد مواجه با مرگ میروند و در آن تأمل می کنند.

74

 .101من به روایت من ،ص .48 _ 35
 .102همان ،ص .144 _ 140
 .103روانشناسی دین بر اساس ر و یکرد تجربی ،ص .24 _ 21
 .104ر.م :معنا در روانشناسی مثبت و وجودی. 2014 ،
 .105روانشناسی دین بر اساس رو یکرد تجربی ،ص .286
 .106فهم تغییر مثبت پس از آسیب و فاجعه ،ص .234 _ 263
 .107روانشناسی مثبتنگر ،ص .181 _ 175

فراوانی برای وقود چنین رشدی گبارش شده است.

108

نتیجه گیری
اض ههطراب م ههرگ ،از ذات انس ههانی برمیخیه ه بد ز ی ههرا آدم ههی در مواجه ههه ب هها م ههرگ ،از ذاتی ههات

وج ههودیاش ج ههدا می ش ههود .از جملهههه ام ههوری اس ههت ک ههه انسهههان آنه هها را در مواجه ههه ب هها مهههرگ
ازدسترفته میپندارد ،با دیگران بودن ،بدن ،زمان ،مکان و دیگر ّ
مقومهات هسهتی خهود اسهت
و همین پندار ،بیشترین اضطراب و ترس را بر او تحمیل می کند اما از دیگهر سهو ،آدمهی ،آدمهی
نمیشود و حتی به آن ّ
مقومات هستی نمیرسد ،مگر در رو یهارویی مسهتقیم بها موقعیهت مهرزی

نگر آیات و روایات در رابطه مرگاندیشی و سالمت روان
رویکرد وجودی ِ

در نتیجههه ،مرگاندیشههی پههیشرو ،دارای چنههین رشههدی در خههود اسههت و نمونههههای عینههی

مرگ.

بن ههابراین ،مرگاندیش ههی پ ههیشرو ب ههرای حی ههات اص ههیل ،معن ههادار و هدفمن ههد ک ههه ه ههر س ههه از

ویهگیههای عمههده سههالمت روان و بهباشههی هسههتند ،ضهروری اسههت .شههکی نیسههت کههه نهههتنها

خود مرگ پدیدهای دردنام است ،اندیشیدن به آن نیب این دردناکی را دارد اما راه حهل ،فهرار از

ایههن واقعیههت نیسههت بلکههه پ ه یرش و کنههار آمههدن بهها آن اسههت .فههرار پیدرپههی از واقعیتهههای
حتمی ،هیچ کمکی به کاستن از دردناکی آنهها نمی کنهد و حتهی مهانع بهه کارگیری آن وقهایع بهه

عنوان نردبامی بهرای رشهد میشهود« 109.تنهها در رو یهارویی بها مهرگ اسهت کهه خهود انسهان متولهد

میشود 110».مرگ و زندگی ،وابسته به یکدیگرند و اگرچه نفس مرگ بهیاهر نابودمان می کنهد،
اندیشههه مههرگ نجاتمههان میدهههد .شههناخت مههرگ ،شههو زنههدگی مههیآورد و در نگههرش انسههان بههه
زنه ههدگی ،تغییه ههری بنیه ههادین ایجه ههاد می کنه ههد و زنه ههدگی فه ههرد را از مرتبه هههای که ههه مشخصه هههاش

وانمودسههازی ،بیدغههدگی و اضههطرابهای پیشپاافتههاده اسههت ،بههه مرتبهههای اصههیلتر رهنمههون
میشود.

از نگهاه دینهی نیهب زنهدگی و مهرگ بههه یکهدیگر وابسهتهاند،

111

در ههم تنیدهانهد و همزمهان وجههود

دارند نه اینکه یکی پس از دیگری بیاید .مرگ ،مدا در زیر پوسته زنهدگی بهه طهور «پویشهی» در

جن ههبش اس ههت و ب ههر تجرب ههه و رفت ههار آدم ههی ت ههأثیر ف ههراوان دارد .آ گ ههاهی متأمال ن ههه از ای ههن پ ههویش
 .108رواندرمانی اگز یستانسیال ،بخش ّاول.
 .109ر.م :واقعیتدرمانی1379 ،ش.
 .110جملهای منسوب به اگوستین قدیس ،به نقل از :رواندرمانی اگز یستانسیال ،ص .56
 .111ملک ،آیه .2
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همیشگی و بهتمامه نبدیک ،زندگی را غنا میبخشهد و افهراد را قهادر میسهازد کهه خهود را از بنهد

جبئیات خفقانآور رها کنند و هدفمندتر و اصیلتر زندگی نمایند .از منظر دین ،ایهن زنهدگی
اصیل ،سه شاخصه دارد :ادرام موحدانه از هستی ُ(بعد ادراکی) ،ایمهان قلبهی ُ(بعهد هیجهانی
_ عاطفی) و ُحسن خل فردی و اجتماعی ُ(بعد رفتاری).

مرگ میتوانهد بهه مثابهه راهنمها ،مقصهد و فرجها آخهرین ،زنهدگی را از ههر معنهایی تههی سهازد

(مرگاندیشی پسرو) ،و یا فهرد را بهه شهکل اصهیلتری از زنهدگی فراخوانهد تها ثانیهثانیهه زنهدگی را

سرمایهای تکرارنشدنی بشمارد که ههیچ قمیتهی نمیتهوان بهر آن نههاد و کمهال اسهتفاده را بایهد از
آن ُبرد و آن را هزینه چیبهای پوچ ننمود (مرگاندیشی پیشرو).

اگرچههه خاسههتگاه اضههطراب مههرگ ،وجههود انسههانی اسههت ،بههروز و جهههت گیری آن ،وابسههته بههه

فرهنهگ اسهت .اینجاسهت کهه نقهش دیهن ،اهمیهت بسهیاری پیهدا می کنهد .تحقیقهات متعهدد

نشان داده اند کهه دیهن ،یکهی از بهتهرین سه رهای مقابلهه در مهورد اضهطراب مهرگ اسهت .دیهن،

نهههتنها اضههطراب بیدلیههل مههرگ را بهها ایجههاد تصههویری تههازه از مههردن و زنههدگی پههس از آن کههاهش

میدهد ،بلکه آن اضطراب را در جهت بهسهازی دنیهای درونهی و بیرونهی جههتدهی می کنهد.

تأثیر مثبت مرگاندیشی پیشرو ،از طری متغیرهای میانجیای است که پدید میآورد یعنی
قرارگرفتن در موقعیت مرزی مرگ ،به خودشناسی ،هوشیاری ،مراقبهه ،معنهاداری ،هدفمنهدی

و رشهد خواهههد انجامیهد و چنان کههه تحقیقههات نشهان میدهنههد ،ایههن متغیرهها از عوامهل اصههلی
سههالمت روان هسههتند هرچنههد تمهها ایههن فرضههیهها ،مسههتلب آزمونهههای تجر بههی و کههار آمههاری

دقی میباشند.
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