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مروری

پيامدهای سالمت معنوی قرآنی بر دفع اضطراب مرگ
*2

حبیباله یوسفی ،1مرضیه عبدالکریمی نطنزی

زمينه و هدف :اضطراب مرگ یکی از مسایل مهم و حل نشده بشر امروز است .کسانی که باورهای درستی از خدا ،خود و آخرت ندارند در سنین باال
بالعالج به شدت دچار چنین اضطرابی
و با داشتن بیماریهای صع 

یشوند.
م

آرامبخش روح و روان انسان و شفادهندهای نافع و دارویی مبارک است که میتواندد ایدن اضدطراب را بدرای
سالمت معنوی حاصل آموزههای قرآنی ،
معتقدان به قرآن از بین ببرد .لذا هدف این مقاله بررسی پیامدهای سالمت معنوی قرآنی بر دفع اضطراب مرگ

است.

روش :در این تحقیق به روش تحلیل محتوا بعضی آیات مربوط به سالمت معنوی ،آرامش رواندی ،تدر ،،مدرگ و عدالم آخدرت ،از تفاسدیر مختلد
یادداشت و پیامدهای اعتقاد به آنها بر ایجاد آرامش و دفع اضطراب مرگ مورد تحلیل قرار گرفته

است .

یافتهها :عمده علل اضطراب مرگ ،ناشناخته بودن صفات خدا ،حقیقت انسان ،مرگ ،عالم آخرت یا غفلتهدا و تسدامحهدایی اسدت کده در گذشدته
دامنگیر انسان شده است .قرآن کریم با تنقیح شناخت و باورهای صحیح نسبت به صفات خدا ،حقیقت ابدی انسان ،حقیقت مرگ و نعمتهای عالم
وبهپذیری خداوند ،راهکار ارتقای سالمت معنوی و از بین بردن این علل را فراهم کرده
آخرت و ت 

است.

یسازد و بدا
جهگيری :قرآن کریم با آموختن واقعیتهای دنیا و آخرت ،باورهای صحیحی از صفات خدا ،حقیقت انسان ،مرگ و عالم پس از آن م 
نتي 
یدهد ،موجب ارتقای سالمت معنوی و دفع اضطراب مرگ میشود.
هشدارهای سازندهای که به انسان م 
كليد واژهها :اضطراب ،سالمتی ،سالمت معنوی ،مرگ ،معنویت

مقدمه

قرآنی بر دفع اضطراب مرگ نگاشته شده است.

زمينه و هدف :مرگ به عنوان یکی از حقایق تجربدهناپدذیر و پیییدده

اهميت :شیوع بیماریهای تهدیدکننده حیات ،فزوندی دوره سدالمندی و

جهان هستی مایه اضطراب عده کثیری شدده ،زنددگی بعضدی را دچدار

درک قریبالوقوع بودن مدرگ در جوامدع موجدود ،اهمیدت پدرداختن بده

اختالل کرده است .بهطوریکه افراد نسبت بده مدرگ نگدرش اجتندابی،

سالمت معنوی و شناخت عاقبت و ابدیت انسانها را دوچندان میکند.

پذیرش فعاالنه یا گریز یا خنثی دارند؛ اما قرآن کریم با تعرید  ،تبیدین

پيشينه :جستجوها نشان میدهد مقاالت موجود غالبدا اضدطراب مدرگ را در

معنای مرگ و زندگی ،هدف از خلقت این دو و تبیین نعمتهای متنوع

اقشدداری چددون سددالمندان(3و4و )5بیمدداران(برجعلی 1و  7و  8و  9و ،)11

و بی پایان آخرت ،انواع سالمت را مقدمه سالمت معنوی و آن را مقدمه

دانشجویان( 11و  ،)12پرستاران( )13و جانبازان( )14به صورت میدانی بررسی

سالمت ابدی درآخرت دانسته و مؤمن را به آینده پس از مرگ امیددوار

کرده و با استناد به پرسشنامههایی چون تمپلر و مکگیل میزان اضطراب مرگ

کرده و تأثیر زیادی در نگرش انسانها به مرگ و دفع اضطراب آن دارد.

آنها را سنجیدهاند و غالبا ،اضطراب مرگ را معلول عللی چون سدن فرهندگ،

پیامبر اکرم صلواتاهللعلیهوآله میفرمایند« :برشما باد به قرآن که شفاء

جنسیت ،مذهب ،آگاهی قبلی ،ناامیدی و بیهدفی در زندگی دانستهاند.

نافع و داروی پربرکت است»؛ «عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الشِّفَاءُ النَّافِعُ ،وَ الدَّوَاءُ
الْمُبَارَکُ» ( .)1خود قرآن نیز میفرماید با قرآن میتوان راههای سالمت

واژهشناسی

واقعی را بهدست آورد؛ «یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ» (،2

سالمت از منظر قرآن

مائده .)11/لذا این مقاله با هددف بررسدی پیامددهای سدالمت معندوی

قرآن کریم در باره صحت و سالمت جسم مبداحثی مانندد تعدادل در

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1استادیار ،عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 * .2نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی دانشگاه پیامنور ،طلبه حوزه علمیه مکتب کوثر ،کاشان
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چکيده

حبيباهلل يوسفي و مرضيه عبدالکريمي نطنزي

خوردن و آشامیدن و استفاده از غذاهای مفید و حدالل و اجتنداب از غدذاهای
مضر و حرام و  ...مطالب ارزشمندی دارد؛ اما در تعابیر سدالمت و بیمداری آن-

عزیزی و همکاران تعاری مختلفی از سالمت معنوی را برگزیدهاند .به
عنوان نمونه به یکی از بهترین آنها اشاره میشود:

چه را که مطرح فرموده ،سالمت و بیماری قلب است .در دو آیه سدالمت قلدب

«سالمت معنوی وضعیتی است هدفمند و معندادار از حیدات انسدانی کده

را با تعبیر «قَلْبٍ سَلِیم» آورده و در  11آیه قلب مریض را با کلمه «فِدی قُلُدوبِهِمْ

حاصل ایمان و اعتقاد و ارتباط فرد با قدرت و کمال الیتنداهی الهدی و زنددگی

مَرَضٌ» بیان فرموده است .بنابراین از منظدر قدرآن کدریم ،سدالمتِ انسدانیت و

ابدی پس از مرگ است .سدالمت معندوی بده نشداط ،امیدد ،رضدایتمنددی،

معنویات قلبی ،هدف و مهم است نه فقط سالمت جسمانی او.

اطمینان قلبی ،آرامش و داشدتن قلدب سدلیم در فدرد و رسدتگاری در دنیدا و

معنویت

خود ،دیگران و جهان پیرامون ایجاد میکند» (.)19

واژه «معنوی» در مقابل لفظی ،مادی و ظاهری به کار رفته و اشاره به

اما با برداشت نگارنده اول ،سالمت معنوی قرآنی عبارت اسدت از «حدالتی

امری غیبی ،قدسی ،اخالقی ،دینی و عرفانی دارد که هر نوع معنابخشی به

از نفس و دارای مراتب که عالیترین مرتبدهاش قلدب سدلیم و نفدس مطمئنده

زندگی را در برمیگیرد» (.)15

است .چنین نفسی ایمان قوی به خددا و صدفات او ،معداد و ابددیت انسدان در

عالمه طباطبایی رحمهاهللعلیه در این زمینه میفرماید« :کمداالت بداطنی

بهشت یا جهنم ،نبوت و راهنمایی انبیاء به سدوی بهشدت دارد .بدهطدوریکده

و مقامات معنوی انسان ،یک رشته واقعیت حقیقی بیرون از واقعیت طبیعدت و

جسم را به اعمال صالح ،ارزشی ،عقالنی و اخالقی در ارتبداط بدا خددا ،خدود و

جریان ماده است و عالم باطن که موطن حیدات معندوی اسدت جهدانی اسدت

سایر موجودات جهان مدیریت کرده ،از رفتار خود که در راسدتای رسدیدن بده

بسیار اصیلتر ،واقعیتدارتر و پهناورتر از جهان ماده و حس» (.)11

سالمت ابدی و رضایت الهی در بهشت است ،لذت میبرد ولدو چدون شدهادت

امام خمینی رضواناهللعلیه معتقد است معنویدت مجموعده صدفات و

سخت باشد .این نفس معنوی ،با امید به سرانجام خوب خود ،زندگی هدفمندد

اعمالی است که شور و جاذبه قدوی و شددید و در عدین حدال منطقدی و

و رضایت بخش ،همراه با رحمت ،ر فدت ،خشدیت ،طهدارت ،نرمدی و انعطداف

صحیح را در انسان به وجود میآورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و

داشته و اضطراب مرگ ندارد .قدرآن کدریم صداحب چندین نفسدی را مدؤمن،

محبوب عالم به طور اعجاب آوری ببرد (.)17

متقی ،مخلص ،رستگار ،دارای حیات طیبه ،قلب سلیم ،نفس مطمئنه و امثدال

بنابر تعاری فوق ،معنویت مربوط به بعد روح و نفس الهی انسان است
و در ارتباط قلبی انسان با خدا حاصل میشود.

آن معرفی فرموده که از هرگونه کینه ،حسد ،خیاندت ،بددخواهی ،عهدشدکنی،
تکبر ،تهمت ،غیبت ،تعدی به حقوق دیگران ،بیوفدایی ،گوشدهگیدری و اندواع
بیماریهای معنوی دوری میکند» (.)21

سالمت معنوی
بحث سالمت و معنویت ،سابقه زیادی در طول تاریخ دارندد؛ امدا واژه

اضطراب

«سالمت معنوی» یک مفهوم جدید است که در چند دهده اخیدر مطدرح

اضطراب در لغت؛ به معنای حالت کسی است که کنترل احساسداتش

شده و با آنکه پژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام شده ،ولدی نبدود

را از دست داده و احسا ،تنهایی و شکست مدیکندد ( .)21در اصدطالح

یک تعری جامع و مانع قابل قبول درباره سالمت معنوی محسو ،اسدت

روانشناسی «اضطراب یک احسا ،رنجآور است با مدوقعیتی ضدربهآمیدز

در این خصوص به تعددادی از مفداهیم و تعداری اشداره کدرده و تعرید

کنونی یا انتظار خبری که به شیئی نامعین وابسته است .مسدلتزم مفهدوم

سالمت معنوی قرآنی بیان میشود:

تهدید یا ناامنی است که در افدراد مختلد بده گوندههدای متفداوت بیدان

«سالمت معنوی به عنوان احساسی درونی و رضایتبخدش ،تدو م بدا

میشود» (.)22

ارتباطات سازنده با خود و دیگران و وجودی متعالی در چارچوب فرهنگی
خاص هر جامعه ،تعری میشود که بده معندادار کدردن زنددگی و مدرگ
میانجامد» (.)18
گوداستات ،سیمپسون و لوانگر با یک مدرور مطالعداتی گسدترده سدالمت
روحی یا سالمت معنوی را سالمت شخصی مینامند و آن را بدا مفهدوم تعدالی

فرق ميان ترس و اضطراب
تر ،به معنی واهمه است ( .)23هر ترسی منجر به اضطراب نمیشود
و چه بسا هشداردهنده باشد ،اما هر اضطرابی حتما ریشده در تدر ،زیداد
دارد و موجب آشفتگی امور میشود.

نفس مرتبط میدانند که منعکسکننده سیستم ارزشدی فدرد اسدت و ممکدن
است مربوط به عقیدهای در مورد پدیدهای ماورایی یا طبیعی باشد و یدا قدانون
عملی و منبدع مدذهبی .البتده برخدی سدالمت عداطفی را هدم بده ایدن ابعداد
میافزایند ،هرچند که در تعری سازمان جهانی بهداشت نیامده است» (.)18
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اضطراب مرگ در قرآن
تنها واژهای که درباره تر ،ممدوح از مرگ بیان شدده ،واژه «وَجَدل»
است؛ «وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَدٌ َنَّهُدمْ لِلد رَبِّهِدمْ راجِعُدونَ»
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آخرت منجر میشود و ارتباط پویای مبتنی بر مکارم اخالق ،عشق و محبت بدا

پيامدهاي سالمت معنوي قرآني بر دفع اضطراب مرگ

(مؤمنون .)11/در این حالت تحرک و جنبش در قلب ،موجب سلب آرامش

میباشد .و با مرگ ،روح به عالمی دیگر ،که از سنخ خدود اوسدت ،منتقدل

نفس میشود ( .)24بنابراین مراد از اضطراب مرگ در این مقاله ،اضدطراب

میشود و به تعبیر دیگر ،هنگام مرگ ،آن حقیقت مافوق مادی است که از

از خود مرگ است؛ نه آن اضطراب ممدوحی کده قدرآن از ندام بدا عندوان

ن رُوحِدی َف َقعُدوا لَد ُه
ت فِید ِه مِد ْ
سوی خدا آمده بود؛ « فَدإِذا سَد َّو ْی ُت ُه َو َن َفخْد ُ

«وَجَل» یاد میکند و مفسرین ،علتش را تر ،مؤمن از کاستی اعمال کما

ساجِدِینَ» (حجر ،)29/بازستانده و تحویل گرفته میشود؛ «وَ لکِنْ َعْبُدُ اللَّهَ

هو حقُّه میدانند ( 25و .)21

الَّذِی یَتَوَفَّاکُم» (یونس.)114/
قرآن کریم گاه صریح و گاه به کنایه از مرگ سخن میگویدد .هرگداه

بعضی محققان نگاه انکاری به مرگ ( )27دارند و برخدی دیگدر نگداه

استفاده میکند:

منفی .عدهای مرگ را پایان بیثمر تالش انسان ( ،)28تلخ ،شکننده ،ناقص

موت :مقصود از موت قطع حیات آدمی و انتقال او از دنیا به عالم آخدرت

عیش ،اضطراب اساسی مدرن ( ،)29سخت ناخوش و شوم ( ،)31پرابهام و

است .در این واژه مرگ امری وجودی معرفی میشود نده عددمی؛ «الَّدذِی

تهدیدآمیز ( )31میدانند .از نظر بشای ،مرگ نه مثبت ،نده منفدی اسدت،

خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ َیُّکُمْ َحْسَنُ عَمَال» (ملک.)2/

بلکه جستجوی دیالکتیک حقیقت و فضیلت است .)32( .برخدی محققدان

فوت :از مصدر توفیه و به معنی بازستاندن امری به طور کامدل اسدت .بده

اضطراب مرگ را تر ،مداوم غیرطبیعدی ( ،)3تدر ،غیرعدادی و بدزرگ

هنگام مرگ ب شک آنیه دریافت م شود ،بدن نیست؛ چه اینکه بددن در

همراه با وحشت و دلهره ( ،)8احسا ،وحشت ،هرا ،یا نگرانی زیاد هنگام

جاى خویش باق م ماند ،پس آنیه ملدکالمدوت بده امدر خددا دریافدت

فکر کردن به فرآیند مردن ( )33میپندارند .بعضی معتقدندد بدا پدذیرش

م کند حقیقت غیر از جسم انسان اسدت ( .)44یعندی همدان روحِ دارای

آگاهانه مرگ ،میتوان بده جداودانگی تجربدی رسدید ( .)31عددهای هدم،

اصالت و استقالل .پس مقصود از وفات ،گرفتن کامدل جدان و روح انسدان

اضددطراب مددرگ را طبیعددی ( 4و  1و  )9و یددک ویژگددی رایددج انسددانی و

است .با استناد به آیه «وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتِی قَض عَلَیْهَا

اصلیترین و عامترین اضطراب ( )11و گریزناپذیر ( 11و  )34میدانند.

الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْرى لِل

َجَلٍ مُسَمًّ » (زمر .)42/میتوان گفدت شداید

این گرفتن کامل در برابر گرفتن ناقص روح باشد که در خدواب بخشدی از

ماهيت مرگ از منظر روایات

روح گرفته میشود و نمونه کوچکی از مرگ است.

مرگ برای مؤمن :حدیث قدسی :مرگ مالقدات دوسدت بدا حبیدبش (،)35

در واقع خداوند با استعمال واژه فوت ،نشان میدهدد اصدالت و بقدای

پیامبر اکرم صلواتاهللعلیهوآله :پلی به بهشت ( 31و  )37امدام حسدن مجتبدی

انسان از طریق روح اوست نه جسمش .با فوت روح جاوید و ابدی میشود

علیهالسالم :انتقال از سرای سختیها به نعمتهای ابدی ،بزرگتدرین سدروری

و دیگر مرگی برای او نیست؛ «ال یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَدوْتَ لِالَّ الْمَوْتَدٌَ الْدأُول »

که بر مؤمنان وارد میشود ( 38و  )39امام حسدین علیدهالسدالم :پلدی اسدت

(دخان.)51/

جهت انتقال مؤمنین از نداراحتیهدا و رندجهدا بده بدا هدای وسدیع بهشدت و

هالک :با استناد به آیه «کُلُّ شَیْءٍهالِکٌ لِالَّ وَجْهَهُ» (قصص ،)88/میتدوان

نعمتهای جاودان ( 39و  )41امام صدادق علیدهالسدالم :استشدمام و لدذت از

گفت مرگ انسان به معنی نقض بنیه و ابطال حوا ،اسدت بدهطدوریکده

بهترین بو و قطع هرگونه درد و رنج و سختی ( )41است.

هییگونه لذت و منفعتی به آن نمیرسد .زیرا منظور قرآن از «هالک» بده

مرگ برای كافر :امام حسن مجتبی علیهالسالم :مرگ بزرگتدرین درد و

هم ریختن نظام موجدود اسدت ،نده از بدین رفدتن مدواد ،مدثال اگدر یدک

مصیبت ،پلی به جهنم ،انتقال از دنیایی چون بهشت به آخرتی چون آتش

ساختمان بهوسیله زلزله متالش شود در اینجا هالک بر آن صدق م کند،

همراه با نابودی و زوال دنیا ( 37و  ،)42امام صادق علیدهالسدالم :گزیددن

درحال که مواد آن موجود است .چنانکه از آیات مربوط به زمین و آسمان

افعیها و نیش عقربها و شدیدتر از اینها ( )43است.

نیز استفاده میشود که وضع موجود آنهدا بدا قیامدت بده هدم مدیریدزد
درحالیکه نابود نمیشوند .پس از این آیه نیز استفاده میشود که با مرگ

ماهيت مرگ از منظر قرآن كریم

روح باقی و ابدی است.

برای روشن شدن ماهیت مرگ ابتدا باید دانست آنیه شخصیت واقعی

فنا :مفهوم فنا با عنایت به آیه «کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ» (الدرحمن )21/و آیده

انسان را تشکیل میدهد و «من» حقیقی او محسوب میشود ،بدن مدادی

بعدی « ...وَ یَبْق وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِکْرام» (الرحمن )27/مشدخص

او نیست؛ بلکه «من» حقیقی ،روح انسان است که از سوی خدا آمده و به

میشود :در آیه اول سخن از فناء همه موجودات ذَوی العقول است؛ «کُدلُّ

او باز میگردد؛ «لِنَّا لِلَّهِ وَ لِنَّا لِلَیْهِ راجِعُون» (بقره.)151/

مَنْ »...و در آیه دوم سخن از ادامه و بقاء ربوبیت پروردگدار اسدت .بددیهی

مقام و مرتبه وجودی روح انسان از نظر ارزشی ،مافوق مداده و جسدم

است تا مربوب که همان روح باقی و ابدی نباشد ،ربوبیت پروردگدار معندا

است .یعنی روح ،از جنس عالمی دیگر است که همان عالم ماوراء طبیعت

ندارد .پس واژه فنا نیز داللت بر اصالت و بقاء روح انسان ،بعد از مرگ دارد
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ماهيت مرگ و اضطراب مرگ از منظر برخی محققان

صریح و مستقیم از مرگ سخن بگوید ،از واژههای موت ،فوت ،هالک و فنا

حبيباهلل يوسفي و مرضيه عبدالکريمي نطنزي

بروز اضطراب مرگ به
دليل تغيير در شيوه

كاهش تغيير از طریق

ادامه حيات

شناخت صحيح

كسب شناخت صحيح

شناخت صحيح و

از طریق منبعی موثق

موثق قرآنی و عمل

(قرآن)

به آن

و مرگ را نه به معنای نابودی و پایدان مطلدق حیدات ،بلکده ادامده
حیات روح میداند.
مادی و جسمانی که در پی آن ،روح از تدبیر بدن و تصرف در اعضدای آن
دست میکشد و به جهان اصلی و ابدی خویش منتقل میشود.

 .1میزان تغییری که پس از مرگ با آن روبرو خواهد شد :اگدر شدناخت
صحیحی از مثلث «انسان ،مرگ و عوالم پس از مرگ» حاصل شود و
انسان ،در طول عمر از طریق مرگاندیشی ،بدا مدرگ مدأنو ،شدود،
میتواند از میزان تغییرات بکاهد.
 .2میزان وثاقت آموختههایی که پس از مرگ با آن مواجه میشود :برای
شناخت صحیح ،نیاز به منبعی متقن و موثق است تا شناخت حاصدله

علل اضطراب مرگ
پژوهشها حاکی از این است که اضطراب مرگ حول دو محدور کلدی
جهل و خوف ایجاد میشود .جهل نسبت به ماهیت انسان ،مرگ و عدوالم
پس از مرگ و خوف از عقاب خدا.
انواع جهلهایی که موجب اضطراب مرگ میشوند عباتند از :جهل به

با اتفاقات حین مرگ و پس از مرگ ،تعارضی نداشته باشد که در این
زمینه موثقترین منبع ،قرآن کریم است.
 .3الگوی رفتاری فرد :کسی کده شدناخت قرآندی دارد ،بدا الگدوگیری از
معصومین علیهمالسالم بدرای مدرگ آمدادگی و حتدی آرزوی دیددار
پروردگار و معصومین علیهمالسالم را دارد.

خدا و صفات بیمنتهای او ،جهل به وجود حقیقی انسان ،هدف از خلقدت

بنابراین قرآن کریم در مواجهه با اضطراب مرگ ،مکانیسم پیشگیری یا

جهان و انسان ،حقیقت دنیا و زوالپذیری آن ،چیستی مرگ ،نعمدتهدا و

غلبه بر اضطراب دارد ،نه اجتناب یا سازگاری با اضطراب .این مکانیسم در

ابدیت عالم آخرت.

سه حوزه شناخت ،هیجان و رفتار قابل بررسی است:

همینین خوف از اعمال بد خود ،عذابهای سخت و متندوع جهدنم،
ماهیت تجربهناپذیر مرگ ،غفلت از یاد خدا و آخرت ،تسامح در اطاعت خدا

حوزه شناخت

و پرهیز از گناه و امثال آن نیز برای گروهی منشاء اضطراب مرگ میشود.

در تبیین علل اضطراب مرگ بیان شد که عمدهترین علت آن ،انواع جهدل

مادهگرایان و کسانی که باور به اصالت روح ندارند و از حقیقت انسان،

است .لذا نخستین گام دفع اضطراب مرگ ،شناخت صحیح از مبدانی سدالمت

مرگ ،دنیا و آخرت ناآگاهند یا خود را بده غفلدت زدهاندد؛ مدرگ را پایدان

معنوی است که عبارتند از :انسانشناسی ،خداشناسی و معادشناسی (.)45

حیات و نابودی میپندارند .آنها چون نسبت به صفات خدا و هدف وی از
خلقت انسان جاهلند و درک درستی از لذت و الدم ابددی آخدرت ندارندد،

شناخت حقيقت انسان

معنای زندگی را منحصر در همین حیات موقت دنیا و رفاه آن میبینند و

یکی از جهلهای مولد اضطراب مرگ ،جهل بده خودشناسدی اسدت؛

تمام هم خود را صرف آن میکنند ،از هر عاملی که بخواهد آنها را از دنیا

کسانی که انسان را منحصر بده همدین جسدم خداکی مدیدانندد و روح و

جدا کند گریزاناند .بنابراین هر چیزی که آنان را به مدرگ نزدیدک کندد؛

حقیقت او را خوب نمیشناسند ،حتما دچدار اضدطراب مدرگ مدیشدوند.

مثل بیماری ،پیری و حتی فکر مرگ ،برایشان سخت و اضطرابآور است.

درحالیکه این روح است که اندیشه میکند ،تصمیم میگیرد و جسم را به

خوف از عذاب پروردگار نیز یکی دیگدر از علدل اضدطراب مدرگ اسدت.

رفتار وادار میکند ( .)41از دیدگاه قدرآن ،اصدل و حقیقدت انسدان روح و

غافالن از یاد خدا که علم به حیات اخدروی دارندد؛ امدا دانسدتههایشدان در

نفس باقی است نه جسم فانی؛ «لِنَّا لِلَّهِ وَ لِنَّا لِلَیْهِ راجِعُون» (بقره.)151/

باورشان نگنجیده ،موجبات غفلدت و تسدامح آندان را از اطاعدت پروردگدار و

قرآن کریم با هشدارهای مختل توجه انسان را به ادامه حیات روح و

خرابی خانه آخرتشان فراهم کرده ،دچار اضطراب مرگ میشدوند .از سدوی

امکان بهرهمندی آن از نعمات یا عذابهای ابدی اخروی متمرکز میکند و با

دیگر افراطیونی که از رحمت پروردگار ناامیدند و از تعادل بین خوف و رجاء

معرفی نوع انسان ،بهطور مرتب خطر غرور ،دنیاپرسدتی ،وسوسدهپدذیری،

ناتوان ،از عقاب و عذاب الهی هراسانند و مبتال به اضطراب مرگ میشوند.

طغیانگری و کارهایی که خسران آخرت را در پی دارد به وی گوشزد کرده،
مایه نجات و فالح ابدی وی را داشتن قلب سلیم و نفس مطمئنه میداند و

یافتهها
یافتههای مقاله حاضر حاکی از اثرگذاری اضطراب مرگ ،تحدت تداثیر
سه عامل است:
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به همین جهت انبیا را برای هدایت دنیوی وکمال اخروی مبعوث فرمدوده
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بنابراین حقیقت مرگ عبارت است از قطع ارتباط کامل روح بدا بددن

دفع اضطراب مرگ

پيامدهاي سالمت معنوي قرآني بر دفع اضطراب مرگ

کریمانه اوست .اعتقاد بده وحددانیت خددا و شدناخت صدفات او ،موجدب زوال

حوزه هيجانی

توّاب ،غفدور و ذوالصدفح ،عدالم السدر و الخفیدات ،مددبّراالمور ،حکدیم ،عدادل،

افراطی عالیق و احساسات ،مانع از هدایت انسان میشدوند .پدس صداحب

ارحمالراحمین ،منشأ و منبع سالمت است .توجه به تدرحم و مهربدانی خددا در

سالمت معنوی به جای تبعیت محض از حاالت روحی خدویش ،براسدا،

آخرت ،مایه امید انسان و زوال تر ،از مرگ و آخرت میشود .زیدرا امیدد دارد

آییننامه الهی به تنظیم هیجانات و احساسات خویش میپدردازد ،لدذا بدا

پروردگاری را که عبادت کرده ،با مهربانی او را به بهشت خواهدد بدرد؛ «قُدلْ یدا

مراقبه  ،هیجانهای مثبت و منفی خویش را بدهطدو مرتدب بدازبینی و بدا

عِبادِیَ الَّذِینَ َسْرَفُوا عَل َنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمٌَِ اللَّهِ» (زمر .)53/صداحب

فرامین الهی در قرآن ،هماهنگ میکند .برای زندگی خویش چشماندازی

سالمت معنوی قرآنی دریافته کده سدبب سدالمت و سدعادت آدمدی ،معرفدت

ابدی در عالم آخرت تعری کرده و نقطده تسدلیم و رضدای زنددگیاش را

خداست و ثمره این معرفت ،لذت و بهجت در آخرت است نه اضطراب مرگ.

براسا ،آگاهی از هدف خلقت انسان ،تنظیم میکند.
البته هر انسانی به دلیل دوری از مقام عصمت ،ممکن الخطاست ،امدا

شناخت حقيقت دنيا و آخرت
قرآن کریم حیات دنیا را «لَعِبٌ وَ لَهْو» و «مَتاعٌ قَلِیدل» و زوالپدذیر و
زینت شده و فریبنده میداند و در مقابل با تأکیدد بدر بقداء آخدرت ،آن را

صاحب سالمت معنوی قرآنی ،با عنایت به توبهپذیری خداوند و اقددام بده
توبه از اضطراب عقاب پس از مرگ رها میشود .زیدرا مدیداندد پروردگدار
عالم ،توّاب و رحیم و غفور است و بندگانش را دوست دارد (زمر.)53/

«دارُالْقَرار»« ،الْحَیَوان»« ،دارُالسَّالم» و نسبت بده سدایر عدوالم « بقَدی» و

بنابراین صاحب سالمت معنوی قرآندی ،خدوف و رجدائش را متعدادل

«خَیْر لِمَنِ اتَّقَ » معرفی کرده و در آیات متعدد عذاب اخروی را « شَقّ»،

کرده ،به جای دست و پنجه نرمکردن با اضطراب مرگ ،مرگ را به عنوان

« شَدّ» « ،کبَر» و « خزَی» و اجر آخروی را « َکْبَرُ» و «خَیْر» برای متقین

بخشی از زندگی و انتقال به عالم ابدی میپذیرد.

معرفی میکند .لذا کسی که با خودسازی به سالمت معنوی رسیده اسدت
از مرگ و انتقال به آخرتی که از دنیا بهتر است ،تر ،و اضطرابی ندارد.

حوزه رفتاری
صاحب سالمت معنوی قرآنی با اتکا بده باورهدای صدحیحی کده دارد

شناخت حقيقت مرگ

رفتار خود را بر مبنای کسب رضای الهی و رسیدن به بهشت تنظیم کرده

یکی دیگر از راهکارهای شناختی زائلکننده اضطراب مرگ ،شدناخت

و در تالش برای تدارک «حیات طیبه»(نحدل )97/اسدت .پدس در زمدان

حقیقت مرگ است .ماهیت تجربهناپذیر مرگ ،امکان شناخت صحیح آن را

مرگ ،خدا را به نسبت تالشش ،خشنود از خود میداند و مشتاق بهشدت

دشوار میکند؛ مگر با اعتقاد و اتکا به آموزههای وحیانی.

است؛ لذا با رغبت و خوشحالی به سدوی «دارالسدالم»(یدونس )25/الهدی

آیات قرآن کریم مرگ را از مخلوقات خداوند معرفی کدرده( ملدک  ،)2/آن

میرود و از مرگ هیچ اضطرابی ندارد.

را گذرگاهی برای انتقال به بخش دیگری از حیات میداند و بدا الفداخ خاصدی

وی با نفس خودسداختهای کده دارد ،از ظلدم و تعددی و تضدییع حقدوق

که پیشتر بیان شد ماهیت مدرگ را ترسدیم مدیکندد .همیندین در روایدات

دیگران گریزان است و رابطه خود با مردم را طوری تنظیم میکند کده هنگدام

اسالمی حقیقت مرگ برای مؤمنان و کافران بیان شده که به آنها اشاره شد.

مرگ ،همه برای وی طلب رحمت و مغفرت کنندد .پدس امیدد بده رحمدت و

بنابراین مؤمن و متقی براسا ،مبانی عقیدتی صحیحی کده در وجدودش

غفران الهی و نیز دعای خیر مردم ،برای او دافع اضطراب مدرگ اسدت .ناگفتده

نهادینه شده ،از حقیقت مرگ آگاه شده؛ همه افعال الهی را حکیمانه ،هدفمندد

نماند تر ،از مدرگ بده لحداخ تجربدهناپدذیر بدودن مدرگ و دوری از اقدوام و

و سراسر رحمدت مدیداندد ،هرگدز مدرگ را ناخوشدایند و شدوم و خطرنداک

دوستان و دلبستگیهایی که انسدان دارد طبیعدی اسدت؛ بندابراین شدخص در

نمیپندارد و آن را نه با اجبار و کراهت و نگرانی ،بلکه با اشتیاق میپذیرد .زیدرا

حال مرگ را محتضر گویند؛ زیرا احضارکردن در مواردى اطالق م شود که بر

احسا ،نگرانی جایی است کده خطدری انسدان را تهدیدد کندد؛ درحدالیکده

خالف میل باطن انسان صورت م گیرد ( )47و بهطور عادت انسان میدل بده

صاحب سالمت معنوی قرآنی ،باور دارد مرگ پلی است برای انتقال بده عدالمی

مرگ ندارد .در این راستا «نظریه بیم از مرگ» هم معتقد است داشدتن دسدت

بهتر و همراه با لذات ابدی و رضایت همهجانبه؛ « لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَدا

کم مقداری تر ،از مردن ،بهطور اساسی گریزناپذیر است( .)11در مورد تدر،

الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها َبَدا رَضِیَ اللَّدهُ عَدنْهُمْ وَ رَضُدوا عَنْدهُ» (مائدده .)119/در آیده

از مرگ نظریدات دیگدری نیدز مانندد نظریده «مددیریت وحشدت» و «نظریده

دیگری میفرمایدد؛ «فَأَمَّدا الَّدذِینَ آمَنُدوا وَ عَمِلُدوا الصَّدالِحاتِ فَهُدمْ فِدی رَوْضَدٌٍ

میانگیری» مطرح شده که هر دو پیشبینی میکنند افراد بسیار مذهبی کمتدر

یُحْبَرُونَ» (روم .)15/تعبیر «ُیحْبَرُونَ» نشان رضایت همه جانبه بهشتیان اسدت

از همه از مرگ میترسدند ( .)11در مقابدل نظدرات فدوق و «نظریده مددیریت

( .)55نهایتا صاحب سالمت معنوی قرآنی ،مدرگ را نده پایدان راه؛ بلکده آغداز

معنا» نگارندگان مقاله حاضر ،قائل به نظریه «مرگ با نشداط» هسدتند کده در

حیاتی نوین میبیند و اضطرابی به خود راه نمیدهد.

صورت تحصیل عالیترین درجه سالمت معنوی قرآنی ،محقق میشود .مبندای
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اضطراب مرگ میشود؛ از جمله صفات خداوند در قدرآن حدی و قیدوم ،قدادر،

نقش حیاتی احساسات در هدایت انسان انکارناشدنی است .اما پردازش

حبيباهلل يوسفي و مرضيه عبدالکريمي نطنزي

این نظر انس با خدا ،قدرآن و اولیدای الهدی اسدت .کسدی کده عمدری در پدی

خود انسان دارد ،قرآن کریم با آموزش باورهای صحیح و هشدارهای جدی

تحصیل و قرب الهی و دیدار ائمه هدی علدیهمالسدالم بدوده ،بانشداط از مدرگ

و مکرر منشأ آن را در پیروان خود از بین میبرد.

استقبال میکند و باکی ندارد که در راه خدا مرگ به سراغش بیاید یا او سدرا

از منظر قرآن کریم شناخت صحیح خدا و صدفات او ،حقیقدت ابددی

مرگ رود؛ «وَ شِیعٌَُ عَلِیّ ع هُمُ الَّذِینَ لَا یُبَدالُونَ فِدی سَدبِیلِ اللَّدهِ َوَقَدعَ الْمَدوْتُ

انسان ،کیفیت و کمیت دنیا و آخرت ،حقیقت و چیسدتی مدرگ و انجدام

عَلَیْهِمْ َوْ وَقَعُوا عَلَد الْمَدوْتِ .)48(»...لدذا دارندده سدالمت معندوی قرآندی بدا

اعمال صالح پیامدهای تأثیرگذاری بر دفع اضطراب مرگ دارند .در واقع کم

مدرگاندیشدی و مراقبدت بدر رفتدار سدودمند سدعی مدیکندد بدا خالصدی از

و کی تعلقات دنیوی بر نگرش مرگ تأثیر بسزایی دارند.

وابستگیهای دنیوی ،تر ،از مرگ را از خود دور نماید.

موجب دفع جهالتهای مولد اضطراب مرگ است و با توجه به مراتبی که

بحث و نتيجهگيری

دارد ،هر مقدار که این شناختها و باورها بیشتر و جدیتر باشدند ،همدان

بعضی محققان مسئله مرگ را اضدطرابآور پنداشدته و بدا خلدط واژه
تر ،و اضطراب ،مرگ را امری کاره و اجتنابناپذیر دانستهاند .برخی نیدز
مفاهیمی چون «مرگ خوب» 1و «مرگ مثبت» 2را مطرح کدردهاندد .امدا
قرآن کریم از «مرگ با نشاط» برای صاحب سالمت معنوی قرآنی ،سدخن

مقدار بر کنترل هیجانات و انجام رفتارهای ارزشی انسان تأثیرگذار بدوده و
همان مقدار به دفع اضطراب مرگ کمک خواهند کرد.
بنابراین کسی که بهطور واقعی ایمان و عمل صالح دارد صداحب سدالمت
معنوی قرآنی بوده و از هر نوع بیماری و مرگ ،اضطرابی به خود راه نمیدهد.

گفته است .مرگ خوب و مرگ مثبت هردو بهجای اجتنداب از مدرگ بده
مرگاندیشی و بهینهسازی لحظات مرگ از طریق کنتدرل عناصدر مدادی

پيشنهادها

میپردازند .نظریه مرگ بانشاط نیز مرگاندیشی و بهیندهسدازی مدرگ را

با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود:

تشویق میکند اما نه بهواسطه عناصر مادی؛ بلکه شادی و نشاط دنیوی و

 .1مبانی نظری و نیز ابعاد و اصول نظریه «مرگ بانشاط» از منظر قدرآن

اخروی را متأثر از یکدیگر دانسته و اقبالی با نشاط به مرگ دارد و همده را
به ایمدان و عمدل صدالح و سدالمت ابددی در بهشدت دعدوت و مدرگ را
گذرگاهی به سوی آن معرفی میکند.

بررسی شود.
 .2موضوعات معنوی و علوم انسانی در قرآن کریم به بهترین وجه مطرح
شده است .بر مسدلمین الزم اسدت؛ بیشدتر از ایدن اقیدانو ،گهربدار

با توجه به اینکه علل اضطراب مرگ ،ریشه در جهالدت و غفلدتهدای

بهرهبرداری نمایند.
Review

The Consequences of the Spiritual Health of the Quran on Eliminating
of Death Anxiety
Habibollah Yousefi3, Marzieh Abdolkarimi Natanzi*4

Abstract
Background: The outbreak of the Covid 19 virus and its deaths, has led to a great deal of anxiety all over the world
which seems to be because of fear of death. The spiritual health resulting from the Quranic teachings is an approach
human soul and functions as a beneficial healer and a blessed medicine to alleviate this anxiety for those who believe
in the Quran. Therefore, this study on the advantages of the Qur'anic spiritual health regarding the elimination of
anxiety due to death reveals the necessity of further research in this field.
Methods: The present study, in terms of content analysis, examines some verses related to the spiritual health, peace
of mind, fear, death and the afterlife.
Results: Based on the findings the main causes of anxiety about death include the ignorance of God's attributes, the
truth of man, death, the world of the hereafter, and the negligence that has gripped the man in the past.
Conclusions: The Holy Quran, by refining the correct knowledge and beliefs about the attributes of God, the eternal truth
of man, the truth of death and the blessing of the hereafter, and the repentance to God, has provided the ground for the
promotion of spiritual health. It also protects human being from negligence and compels valuable behaviors and eliminates
the anxiety of death. As a result, the Qur'anic spiritual health helps in relevancy the anxiety due to death.
Keywords: Anxiety, Death, Health, Spirituality, Spiritual Health .
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سالمت معنوی قرآنی با مبانی خودشناسی ،خداشناسی و معادشناسی

پيامدهاي سالمت معنوي قرآني بر دفع اضطراب مرگ
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