
  الم و تسكين غم تنهايي و مرگاس

   18/3/89:  تأييد18/1/89: تاريخ دريافت
  *ابوالفضل ساجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
رو برخـي از عوامـل       اسالم در باب تسكين رنج و غم چه كاركردي دارد؟ مقاله پيش           

روش  .سـازد  شـكار مـي   آكنـد و كـاركرد ديـن در درمـان آن را         ي مـي  زا را بررس   غم
 تحليلـي بـا رجـوع بـه قـرآن و روايـات و روش          -پژوهش در ايـن تحقيـق، توصـيفي       

 احساس تنهايي و بستر     ةاسالم انواع چهارگان  . اي است  آوري اطالعات، كتابخانه   جمع
هـاي   خـدا بـه شـيوه   افسردگي را با تغيير نوع نگاه به جهان و تقويت بـاور بـه حـضور       

هـاي اجتمـاعي بـراي     تعميـق خداشناسـي و عمـل بـه آمـوزه      . كند مختلف، درمان مي  
 ميل به   :هاي ترس از مرگ عبارتند از      ريشه. ثر دارد ؤرفت از اين مشكل نقشي م      برون

 اخـروي و بـار سـنگين        ةبقاي جاوداني و لذت مستمر، دلبستگي به دنيا، ضـعف توشـ           
هـا را سـست و       هاي گوناگوني هريك از اين ريـشه       شيوهايمان و عمل صالح به      . گناه

  . سازد متزلزل مي
  . دين، كاركرد دين، بهداشت روان، آرامش، تنهايي، افسردگي، مرگ، ايمان ديني:واژگان كليدي

                                                      
  .)ره(دانشيار گروه كالم موسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني . *
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  مقدمه
ن قرار  ا محقق ة آزادي از زندان غم و اندوه مورد توجه ويژ         ةامروزه كاركرد دين در عرص    

 در حيات دنيوي    ، آيات و روايات مورد توجه قرار گرفته است        آيا آنچه در  . گرفته است 
 يا فقط درد يا لذت اخروي دارد؟ پاسخ آن است كـه ديـن آثـار     ،ثرگذار است اآدمي نيز   

ن، نـاظر بـه     آنجاكه نگاه كاركردگرايانه در مفهوم متعارف       آ را داراست، اما از      نشئههردو  
 پرسشنظر دارد و در صدد پاسخ به اين          اين نوشتار به كاركرد دنيوي       ،آثار دنيوي است  
كاهش رنج و غم دنيوي ناشـي از احـساس تنهـايي و             رة  هاي اسالم دربا   است كه آموزه  

تواند ايفا كند؟ مقاله در دو بخـش تنظـيم شـده             افسردگي و ترس از مرگ چه نقشي مي       
 محور بحث   ،انجامد  در بخش اول احساس تنهايي كه استمرار آن به افسردگي مي           ؛است
در بخش دوم   . مده است آهاي درمان    تنهايي به چهار نوع تقسيم شده و سپس راه        . است

 غم مرگ بيان شـده و بـه         ةدر اين قسمت سه ريش    . ترس از مرگ موضوع نوشتار است     
  .مده است آنهاآن ددنبال هر يك، كاركرد اسالم در زدو

  افسردگي و تنهايى احساس. 1

اي از افـراد      طيف گـسترده   ،قي يا عاطفي است   بيماري افسردگي كه نوعي نابهنجاري خل     
هاي رواني را     درصد بيماري  40 تا   35كه اين بيماري     طوري ه ب ؛دهد را در خود جاي مي    

عوامل متعددي مانند ضـعف      .آورد  مراجعه به پزشك را فراهم مي      ةگيرد كه زمين   در برمي 
گرايـي،   بست، ضعف اعتمـاد بـه نفـس، پـوچ          س و بن  أگشتگي معنوي، احساس ي    و گم 

در ايـن    . بـسترساز ايـن بيمـاري اسـت        ،افراط و تفريط و عدم تعادل و احساس تنهايي        
  . گذاريم نوشتار احساس تنهايي را به بحث مي

همه كمابيش  .  رنج رواني است   عامل شايع و    احساس تنهايي يكى از مشكالت نسبتاً     
  به افسردگي منتهـي      استمرار اين احساس دردناك   . ندا  آن را تجربه كرده و از آن بيمناك       

  :تنهايى انواع گوناگوني دارد. شود مي
 ماننـد   ؛ يعني انسان در محيطي قرار گيـرد كـه كـسي بـا او نباشـد                : تنهايى فيزيكى  )الف

 بلكه برخى ،آور نيست  اين تنهايى هميشه رنج   . سر بريم ه  هنگامى كه در منزل تنها ب     
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  ؛برند لذت نيز مىند و از آن ا اي اوقات طالب آن ها در پاره از انسان
گاه انسان در معاشـرت بـا ديگـران و روابـط اجتمـاعي      :  تنهايى در روابط اجتماعي    )ب

ص روحى، جنـسي، فكـري، فرهنگـي،        يممكن است خصا  . كند احساس تنهايي مي  
گرفتن ديگران از وي يا طـرد او   وخوى فرد سبب فاصله   هاى رفتارى و خلق    ويژگى

  ؛ها در ميان جوانان چنين احساسي دارند يرزنبراي مثال پيرمردها و پ. شده باشد
كنـد ديگـران او را       گاه شخص در شرايطي اسـت كـه احـساس مـى           :  تنهايى ادراكى  )ج

 اطرافيان موقعيت او    ، گرچه در جمع حاضر است     ؛كنند  او را درك نمى    ،يابند درنمى
ي،  علمـ  ةتوانـد بـه دليـل برخـورداري از اسـتعداد، رتبـ             اين امر مي  . يابند را درنمي 

كند كه  چنين شخصى احساس مى   . اخالقي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي برتر باشد      
هاي رهـايي از ايـن رنـج، يـافتن انـسانى             يكي از راه  . با امور درونى خود تنهاست    

  تنهايى ادراكى در نوابغ، اولياى الهى و امامـان معـصوم          .  است يش خو ةرتب هم
 از عدم توجه نزديكان به احـساسات        گاه تنهايي ادراكي ناشي   . شود بيشتر يافت مى  

 مانند فرزندي كه از عدم درك والدين نسبت به او، در            ؛هاي دروني فرد است    و غم 
توجهي و ضـعف درك       يا همسري كه از بي     ،كند عذاب است و احساس تنهايي مي     

  ؛همسر خود غرق در ماتم است
ـ  گاه شخص به دليـل نگـاه واقـع        :  تنهايى در روابط صادقانه    )د ه بـه اطـراف خـود،       بينان

كنند و اظهار دوسـتي      كند كه ديگران در رفتار خود خالصانه عمل نمي         احساس مى 
و احترام آنان به او، به مقتضاى آداب و رسوم اجتمـاعى يـا رفـع نيازهـاى طـرف                    

ها به دليل منافع جنبـي اسـت كـه نـصيب طـرف                عرض ارادت  يشترب. مقابل است 
كـم  . گرايـد   گرمي روابـط بـه سـردي مـي         ،وداگر از منافع كاسته ش    . شود مقابل مي 

كاري كه براى حفـظ منـافع نـاحق خـود بـه اظهـار                نيستند افراد چاپلوس و فريب    
دهند و اعمال آنهـا در       همه كار را براي خود انجام مي      . پردازند هاى كاذب مى   عالقه

بسياري از روابـط    .  جلب منفعت خود و دفع ضرر از خود، ريشه دارد          »حب ذات «
  .ينگونه استعاطفي ا

 ،شود انسان هنگام مواجهه بـا  مـشكالت و مـصايب         تنهايي در روابط صادقانه سبب مي     
. يار و مددكار بماند و خود را در مقابل اين شرور، تنها بيابد و احـساس نـاامنى كنـد                    بي
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بينـد، مـددكار صـادقي نيـز در كنـار خـود مـشاهده         فرد در خود توان حل مصايب نمي  
هـا بـر زنـدگي        تنهايي اگر با تندباد و رعد و برق هجـوم سـختي            اين احساس . كند نمي

 آن بـه سـيري از زنـدگي و          ةشـود و ادامـ     تدريج به افسردگي كشيده مـي       به ،همراه شود 
  .شود خودكشي منتهي مي

   درمان

يكي از كاركردهاي ايمان ديني، ايفاي نقشي شگرف در زدودن انواع تنهـايي و تقويـت                
 كه به وجود خداوند عالم و قادر، ناصح و ناظر و رحمان  كسي. باور به حضور خداست   

كـه    در حـالي   ،او چگونه خود را تنها بيابد     . كند و رحيم ايمان دارد، احساس تنهايي نمي      
خدايي دارد كه به ظاهر و باطن و خودآگاه و ناخودگاه او احاطه دارد و از خـود او بـه                     

نَحـنُ  َ»كنـد كـه      ه و بارها تكرار مي    ن خو كرد  آ؟ او به قرائت قر    !تر است  خويشتن نزديك 
هو معكم اينما « و )16 :ق (»تريم  ما از رگ گردن به او نزديك     :أَقْرَب إِلَيهِ مِنْ حبلِ الْورِيدِ    

كند كـه    من در دعاها به خود تلقين مي      ؤم .)4 :حديد (»جا با شماست    خدا در همه   :كنتم
اني جليس من جالسني و مونس من        «:اي است كه با او همنشيني كند       خدا همنشين بنده  

اي احـساس تنهـايي ادراكـي        چنين بنده ). 26 ص ،67ج ،1404،  مجلسي(» انس بذكري 
 زيـرا همراهـي دارد كـه او را بـه        ؛شـود  ندارد و از فقدان روابط صادقانه نيز رنجور نمي        

 كند و ديگران را بر اين مهم، تواني نيست؛ زيرا خداست كه ميان انسان              درستي درك مي  
و بدانيـد همانـا      :واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بينَ الْمرْءِ وقَلْبِهِ      «: شود و تمام حقيقت او حائل مي     

هـم  : فَإِنَّه يعلَم الـسرَّ وأَخْفَـى     «؛  )24: انفال (»شود خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى       
همانـا او   (  او نيـز آگـاه  اسـت        تر از سـر    اوست كه از زواياي پيدا و پنهان و حتي پنهان         

؛ خدايي كه نه فقط اسرار او بلكه )7 :طه(» )داند  را نيز مى   -تر از آن   و حتى پنهان   -اسرار
 او پنهـان    :يعلَم السرَّ فِي السماواتِ والْـأَرضِ     « :اسرار آسمان و زمين نزد او مكشوف است       

، قـادر   )29: بقـره ( خويش را عـالم       مومن، خداي  ؛)6 :فرقان (»داند سمان و زمين را مي    آ
، مهربـان و داراي  )1 :فـاطر (هـا   مطلق و داراي توانايي كافي براي رفع ضعف و كاسـتي      

 دربارةانساني كه چنين احساس دروني      . داند مي) 62 :عنكبوت /20 :نور(رحمت واسعه   
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 جويـد، از بنـد     شود، به او تقـرب مـي       صحبت و همنشين مي    خالق هستي دارد، با او هم     
  .شود تنهايي رها و مصائب بر وي آسان مي

شـناختي نـشان     هاي روان  توان گفت پژوهش    تنهايي در روابط اجتماعي مي     رةدربا   
ترين عوامل پيشگيري از افـسردگي، روابـط گـرم اجتمـاعي بـا                مهم ةدهد كه در زمر    مي

 جهـت در   بـه همـين   .  رحـم اسـت    ةبودن، ديدوبازديد و صـل     ديگران، در جمع اطرافيان   
رنگ اسـت، افـسردگي شـيوع بيـشتري دارد و      جوامعي كه پيوند اجتماعي ضعيف و كم   

مردم اين جوامع از كاستي روابط گـرم شـاهد          . بيند تري مي  بهداشت رواني آسيب فزون   
  : كند گزارش زير اين مطلب را تاييد مي. دردهاي جانكاهي هستند

ميليـارد كـرون،     دود پـنج   ساليانه در سوئد به طور متوسط ح       1980در اواخر دهه       
 ،شود و مصرف آن در فـصل زمـستان         بخش مي  آور و آرام   صرف خريد داروهاي خواب   

 در حوالي تعطيالت عيد سال نو مسيحي كه احتياج به ارتباطات بيـشتر احـساس   ويژه  به
دبيـر  (  افـزايش بيـشتري دارد   ،شود، ولي شرايط اجتماعي انزوا را حاكم ساخته است         مي

  .)83و 53صص، 1375سياقي، 
 سال انجام شـده اسـت، نـشان         61 باالي   نفر 700شناسي كه روي     تحقيقات روان    

دهد كه ارتباط سالخوردگان با خويشاوندان سبب سـالمت روان و طـول عمـر آنـان          مي
اسالم سازوكارهاي متعددي براي درمان تنهـايي اجتمـاعي دارد و در نتيجـه از               . شود مي

  :كند  ميافسردگي حاصل از آن پيشگيري
 در  ،كاهـد  هاي فوق كه از احساس تنهـايي فيزيكـي و ادراكـي مـي               توجه به آموزه   )الف

 حاضـر و     اينگونـه   زيرا كسي كه خـدا را      ؛درمان تنهايي اجتماعي نيز كارساز است     
 خود را چندان محتاج معاشرت ديگران و توجه ديگران به           ،بيند نزديك به خود مي   

  ؛يابد خود نمي
شناختي به اثبات رسـيده اسـت،     از افسردگي كه در تحقيقات روان      عوامل پيشگيري ) ب

 عمل  ،در نتيجه . كيد شده است  أمانند حضور در جمع اطرافيان، در كتاب و سنت ت         
 يبـسيار تا حـد    تواند ميزان ابتال به اين بيماري را         هاي اجتماعي اسالم مي    به آموزه 
ع اطرافيان و روابـط گـرم       حضور در جم  ة  هاي گوناگون زمين   اسالم به شيوه  . بكاهد

هـاي دينـي در بـاب        توان از آموزه    مي ،براي نمونه . اجتماعي را فراهم ساخته است    
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 تحكيم روابط عاطفي و اجتمـاعي بـا   ]و گاه وجوب[ رحم، استحباب  ةوجوب صل 
هاي مكرر، احترام  به والدين،       ن، همسايگان و دوستان، ديدو بازديد     امنؤنزديكان، م 

   ؛ردگان نام بردترها و سالخو بزرگ
آورد كـه    وخويي به ارمغان مي     معاشرت، خلق  ة نحو رةهاي خود دربا    اسالم با توصيه   )ج

هرگز او را طرد    . برند نزديكان همه دوستدار فرد هستند و از بودن كنار او لذت مي           
بسياري از طردها در مفاسد اخالقي فرد       . سازند كنند و به حال خويش رها نمي       نمي

 ريـشه  نا عملي معصومةنكردن از سير هاي قرآني و پيروي موزهو عدم رعايت آ  
ورزي، گذشت و بردباري صفاتي اسـت كـه آدمـي را از              خلقي، محبت  خوش. دارد

 فضاي ،ترتيب بدين. كشاند وار ديگران را به سوي خود مي   و پروانه  رهاند  تنهايي مي 
كسيناسيون ضـد   اخالقي پيشنهادي دين و عمل به مستحبات در روابط اجتماعي وا          

  . افسردگي است

  مرگ از ترس. 2

 ،از طرفـي . آزارد يكي از عوامل نگراني و غم، ترس از مرگ است كه هميشه روح را مي      
 به سن خاصي ندارد و احتمال مواجهه با حـوادث و            رتباطبيني نيست، ا   چون قابل پيش  

عمـر دارد و بـا       لذا انسان اين نگرانـي را در طـول           ؛زا هر زمان وجود دارد     بيماري مرگ 
شكن است كـه بـسياري را پـيش از          كمراين ترس چنان    . آزارد شدت و ضعف او را مي     

 برخي دانـشمندان، هنگـام      ةبه گفت . برد حوادث طبيعي و جسماني در  كام مرگ فرو مي         
 بـه علـت وبـا    نفر كـه ظـاهراً   هاى واگيردار همچون وبا از هر ده بروز بعضى از بيماري

ـ اقليتى از آنها حقيقتـاً   به علت نگرانى و ترس است و تنهار آنهابيشت ،ميرند مى  دليـل  ه  ب
 تـرس از    ).210 ص ،10، ج 1363،  مكارم و ديگران  (روند   ابتال به بيمارى وبا از بين مى      

 از   را  گاه در مواجهه با انبوه دشمنان داخلي يـا خـارجي خـواب و آسـايش روان                 ،مرگ
دارد  دهد، به تسليم وامي    پناهي سوق مي    و بي  برد، به فرار   ستاند، در غم فرو مي     انسان مي 

  .آورد ها واكنش اندوهبار ديگر به بار مي و ده
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  درمان و ريشه

 مرگ اين اسـت كـه انـسان ميـل بـه بقـاي جـاوداني دارد تـا از                 ناخوشايندييك دليل   
چنين انساني مرگ   . برداري كند و به كسب لذات خود استمرار بخشد         امكانات خود بهره  

كه  او همانگونه . شمارد و از آن هراس دارد       لذت و غرق در حسرت مي      انفقدرا مساوي   
انديشد، از مرگ    ها مي   چاره ،از سرقت اموال خود وحشت دارد و براي محافظت از دزد          

كه مرگ را     براي كساني . پندارد  آن را معادل سرقت همه چيز خود مي        زيرا ؛  هراسد نيز مي 
 چراكه ؛ بجاستنگرانى كامالً  اين اضطراب و،دانند مينيستى و پايان همه چيز  ىابه معن
 پايان برسد و همـه      ةها به نقط    به اميال و آمال و كاميابي      دستيابيخواهد در    كس نمي  هيچ

اِنْ هِـي     «:گويند  قرآن كريم منكر معاد هستند و مي       ةكه به فرمود   كساني. دهدب كفرا از   
    نَحو وتنْيا نَمياتُنَا الدوثِينَ   إِالَّ حعبنُ بِمما نَحجز اين زندگاني دنيايي ما، چيزي بعد از         :يا و 

 مـرگ را    ،طور طبيعي   به ،)6:عنكبوت (»آن نيست و پس از مرگ برانگيخته نخواهيم شد        
 علـت   امـام هـادي   . شوند تصور آن دچار ترس و دهشت مي       پندارند و از   نيستي مي 

 *.داند ترس از مرگ را جهل به حقيقت مرگ مي
 زيرا او مرگ را استمرار حيـات در         ؛من را به هراس افكند    ؤتواند م  علت فوق نمي     
 ايمان به   ةكسي كه در ساي   .  او به برزخ و قيامت و معاد باور دارد         ؛داند اي جديد مي   نشئه

                                                      
 بيمار شد، پدرم    - امام هادى  -يكى از ياران و دوستان پدرم       : فرمايد  از قول پدرش مي     امام حسن عسكرى   *

آيـا از   !  خـدا  اى بنـده  : كند، به او فرمود    به عيادت او رفت و چون مشاهده كرد كه دوستش درون بستر گريه مي             
 به طورى كه    ،چنانچه بدنت كثيف شده باشد    : شناسى؟ و سپس افزود    ترسى؟ گويا حقيقت مرگ را نمى      مرگ مى 

دائما تو را آزار برساند و تو از خود متنفّر شده باشى ؛ و يا در اثر جراهات ، خون آلود شده باشى و بـدانى كـه                            
ــام و شــست  ــه حم ــتن ب ــدن و جراحــات و راهــي جــز رف ــدارى، چــه مــى خــود چــارهشــوى ب ــى ؟ اى ن   كن

ــود؟           ــواهى ب ــت خ ــا ناراح ــحالى ي ــويش، خوش ــايش خ ــت و آس ــراى نظاف ــام ب ــه حم ــتن ب ــا از رف   آي
ــار داشــت  ــريض اظه ــام : م ــا حم ــستم ت ــل ه ــدوه نجــات بخــشم    ماي ــاراحتى و ان ــود را از آن ن ــه و خ   .رفت

گردانـد و    هـا پـاك مـى      ناهان و زشتى  مرگ نيز براى مؤمن همانند حمام است كه او را از گ           : فرمودامام هادى   
  .مرگ، آخرين لحظات ناراحتى او خواهد بود

اى نجـات يافتـه و در    و همين كه انسان مؤ من از اين دنيا به جهان ديگرى برود، از هـر نـوع نـاراحتى و غـصه                  
  .شادمانى و آسايش كامل به سر خواهد برد

 مقـدرات الهـى شـد و ديگـر شـكايت و اظهـار               بعد از اين سخن، مريض تسليم     : فرمودامام حسن عسكرى    
  .)9، ح 290 ص،معانى االخبار(ناراحتى نكرد و پس از لحظاتى جان به جان آفرين تسليم كرد 



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

148  

زندان به فضاى  تر و واالتر و عبور از داالن اى به سوي حيات وسيع خدا مرگ را دريچه
 و بلكـه در مـواردي       امعن  اين نگرانى بى   ،يل به نتايج اعمال بشمارد    بخش و ن   آزاد و لذت  

 بلكه محافظت از آنها ،او مرگ را نه سرقت جان و مال. داشتنى و خواستنى است دوست
  . شمارد و انتقال از سرايي به سراي ديگر مي

 اخروي از يكسو و بار سـنگين گنـاه از           ةاز ديگر علل ترس از مرگ، ضعف توش          
نكه سفري عظيم در پيش دارد و امكانـات الزم بـراي خـود فـراهم                آ. گر است سوي دي 
 مايل است مرگ را     ، از كمبود زادوتوشه و بلكه از عذاب اخروي هراسناك است          ،نكرده

 يـا از خطـرات      ،خير اندازد تا از فرصت موجود براي مقـدمات سـفر بهـره بگيـرد              أبه ت 
وال يتَمنَّونَـه  «: فرمايـد  باره مي يم در اينقران كر. كاران مصون بماند   روي گنه  اخروي پيش 

سبب آنچه از پيش به دست        و هرگز مرگ را به     :أَبداً ِبما قَدمت أَيدِيهِم واهللاُ علِيم بِالظَّالِمِينَ      
  .)62:انفال (»اند، آرزو نخواهند كرد و خدا به حال ستمگران داناست خويش فراهم كرده

 با توجه، به تقويت اراده در برابر         همراه سالم از جمله عبادات   هاي ا  موزهآعمل به      
  : فرمايد خداوند مي. كند شدن بار خطا جلوگيري مي انجامد و از سنگين گناه مي

 اي مردم،   :يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِينَ مِنْ قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونَ            
 كـس كـه شـما و پيـشينيان را آفريـد، تـا        آن،روردگار خود را پرستش كنيـد پ

  .)2: انبياء(پرهيزگار شويد 
ــشتن    ــه خوي ــوا ك ــادت در رشــد تق ــأثير عب ــه ت ــه ب ــن آي ــار نفــس از  اي داري و مه

ن بـه نقـش نمـاز در كنتـرل نفـس            آ ديگـري قـر    ةيـ آدر  . هاسـت، اشـاره دارد      زشتي
ــساد و فحــشا اشــاره دارد  ــه(از ف ــادات در  .)29: جاثي ــه شــواهد نقــش عب  از جمل

ــاه، ــزان فــساد و جــرا  كنتــرل گن ــاه رمــضان اســتيكــاهش مي ــه . م در م اشــتغال ب
دمـي در برابـر خطـا را تقويـت          آ ةروزه و افزايش توجه بـه خـدا در ايـن مـاه، اراد             

  و در  دارد  بـاز مـي    خطـا    ةاسـالم بـا تقويـت تقواپيـشگي، از سـقوط در در            . كنـد  مي
گـردد و خـود را در        بـه سـرعت بـا توبـه بـه خـدا بـاز مـي               صورت ارتكاب گنـاه،     

در نتيجــه بــا ســبكبالي، راه هــراس از مــرگ را بــر . دهــد طريــق صــحيح قــرار مــي
  . سازد خود مسدود مي

 اما او خـود مـسبب       ،ترسد باور نيز به دليل عذاب آخرت از مرگ مي         البته انسان دين  
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 اگر بر اعمال خود نظارت كند       .اين ترس است و راه رهايي از ترس بر او  گشوده است            
 به شوقِ اجر بدل     ، ترسِ زجر  ، از خطا مصون دارد و طريق صواب بپيمايد         را و خويشتن 

  .)171: عمران آل(گرداند  مي نتباه چراكه خداوند اجر اهل ايمان را هرگز ؛شود مي
كسي كه از امكانات دنيوي برخوردار      . يكي از علل ترس از مرگ دلبستگي به دنياست        

وري كرده، يا زن و فرزند خود را بـيش از           آ  ها با تالش خود اموالي را جمع       ت و يا سال   اس
 6شخصي از رسـول خـدا        .نها برايش سخت است   آخدا دوست دارد، جداشدن از      

آيا مال و ثـروت داري؟ عـرض        : ترسم؟ حضرت فرمود   چرا من از مرگ بسيار مي     : پرسيد
: كنـي؟ عـرض كـرد      ت خود را مصرف مـي     آيا در راه خدا ثرو    : حضرت فرمود . آري: كرد
دانـي بـا     ؛ چـون مـي    باشـد   ميدادن اموالت    سبب از دست   ترس تو به  : حضرت فرمود . خير
  .)13 ص،1ج ،1362شيخ صدوق، (شود   آنها از تو گرفته مي،مرگ

كيد به كاربست ابزارهاي دنيوي براي اهداف متعالي الهـي، بـه            ا ةرغم توصي  اسالم به 
سـان  آكاهـد و در نتيجـه مـرگ را بـر او              وابستگي قلبي به دنيا مي    هاي مختلفي از     شيوه
  :سازد مي
كنـد و نـوعي تقابـل ميـان           نكوهش مي  هاي الهي وابستگي به دنيا را شديداً       موزهآ )الف

-5813حـديث  ، 1363ري شهري، (كند  ايمان صادق و وابستگي به دنيا ايجاد مي       
من نسبت به ايـن وابـستگي و   ؤر متدريج نوعي تنفر دروني را د  اين امر به   .)5823

ها آدمي را به كـاهش يـا زوال            اين آموزه  ،در نتيجه . خرت را در پي دارد    آعالقه به   
  . زدايد  مهم ترس از مرگ را از او ميةكند و يك ريش دلبستگي هدايت مي

دانستن و جلـوگيري از نگـاه     آخرتةزدن دنيا به آخرت و دنيا را مزرع    اسالم با گره   )ب
آنكـه دنيـا را بـراي       . كند لي به امور دنيوي، از وابستگي به دنيا جلوگيري مي         استقال

مرور زمان بر وابستگي خـود       بندد، به   خواهد و دل خويش يكسره به آن مي         دنيا مي 
از نظر اسالم، دنيـا، چـه كـم و چـه زيـاد آن، نبايـد مـورد توجـه                     . افزايد  به آن مي  

. ه مقـدار خاصـي از دنيـا محـدود نيـست           منع نگاه استقاللي ب   . استقاللي قرار گيرد  
ترين فعل اختياري براي حيات نيـز از ايـن قاعـده مـستثنا                ترين و ضروري    كوچك
  . حتي تنفس و تغذيه نيز بايد با نگاه ابزاري براي مقاصد الهي باشد. نيست

  : فرمايد خالق هستي مي   



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

150  

ومِنْهم منْ   وما لَه فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍفَمِنْ النَّاسِ منْ يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا
  :يقُولُ ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الĤْخِرَةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ

گويد پروردگارا به ما در همين دنيا عطا كن و  و از مردم كسى است كه مى
گويند  ت و برخى از آنان مىحال آنكه براى او در آخرت نصيبى نيس

نيكى عطا كن و ما را از ] نيز[پروردگارا در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت 
  . )200-201: بقره(نگه دار ] دور[عذاب آتش 
وغمـشان   كه تمـام هـم   ي كسان، اول:كند ي مي گروه را معرف  دويات  آخداوند در اين    

 ،دوم؛   ندارنـد  يا چ بهره يخرت ه آدر  نها  يا. ن است آدن به   يشان رس يرزوآا و تنها    يدن
 يايـ  بلكـه دن   ،خواهنـد  يا نم ي خود دن  يا را برا  ي اما دن  ،ا توجه دارند  ي كه به دن   يكسان
، با  ييايچنين دن . خواهند ي را م  -يعني دنيايي كه از نظر خدا نيكو تلقي شود         -حسنه

 چنين ن،بر آ افزون. ورآ  نه استقاللي و وابستگي    ،نگاه ابزاري و مورد رضاي خداست     
كننـد   يز دعا ميخرت خود نآ ي بلكه برا،شود يا خالصه نميشان به دنيرزوآافرادي،  
يـه اول بـه   آاز .  بـرخالف گـروه اول     ،كننـد  يد حسنه را اضافه م    ي دعا ق  دوو در هر    

بـودن عمـل خـود       ئهييد كه گـروه اول بـه حـسنه و سـ           آ  ميه دست   يه دوم ب  آ ةقرين
بـودن و     اما گروه دوم مالكشان حـسنه      ؛خواهئد يا را م  ي بلكه فقط دن   ،توجهي ندارند 

خـرت  آ يگـر بـرا   ي د يك دعـا  يخر  آن گروه دوم در     يهمچن.  از سيئه است   باجتنا
ن يـ  ايخداوند پس از معرف.  دعادوخرت آ يك دعا و برايا ي دني برا يعني ؛كنند يم

دو  نيـ  ايم كـه دعـا  يد توجه كنينجا بايدر ا. دهد ينها مآ بشارت پاداش را به     ،گروه
  .نها داردآ يت از تعلق قلبي بلكه حكا،ستيك لفظ نيگروه تنها 

روي در كسب آن از وابستگي بـه           اسالم با جلوگيري از توجه افراطي به دنيا و زياده          )ج
دمـي هـر قـدر بيـشتر بـه       آ. يستكاهد و لذا از اين جهت، هراسي از مرگ ن          ن مي آ

تـر    شـته باشـد، بـه آنهـا تـشنه         تري دا   دنبال لذات دنيوي بدود و بدانها توجه فزون       
روي در كسب لـذات       ن زياده آقر. يابد  اش به آنها افزايش مي      شود و علقه دروني     مي

ن را آنكـردن   كـردن طـال و نقـره و انفـاق          رهيـ امد ذخ يدارد، بلكه پ    مادي را روا نمي   
اسالم با محدودسازي توجه و نگاه به زرق و برق دنيوي     . شمارد ي م دردناكعذاب  

. خوانـد  زيستي فرامي اردادن زندگي ساده و قانع اولياي دين، او را به ساده و الگو قر  



 
 

 

 

غم
ن 
سكي

و ت
الم 

اس
رگ

و م
ي 
هاي
 تن

 /
دي

ساج
ل 
فض

بوال
ا

  

151  

. دهـد   تـدريج وابـستگي قلبـي او را كـاهش مـي            كردن ميزان توجه بـه دنيـا، بـه          كم
زيـستي    تواند در احياي سـاده       مي  ترديد، مطالعه و تأمل در سيرة معصومان        بي

پيشگي چـشم طمـع را        به قناعت اسالم با توصيه    ). 159نهج البالغه، خ  (مؤثر باشد   
 ،1363ميـزان الحكمـه،     (كنـد     ناپـذير ماديـت را برمـي       كند و ولـع سـيري       كور مي 

 آنكه آزادگي را در گرو زهـد و پارسـايي سـازنده و عـدم اسـارت در                   .)16750ح
بينـد، تالطـم امـواج وابـستگي را فـرو             چنگال زيور و ظواهر زنـدگي زمينـي مـي         

دهـد كـه      يابـد و او را مقتـدا قـرار مـي            تعـالي مـي   وار    روح مؤمن، علـي   . نشاند  مي
 دنياي شما در ؛ في فم جرادة تقضمهاةهذه اهون عندي من ورق دنياكم« : فرمايد مي
شـرح  (» جود تر از برگ درختي در دهان ملخي است كه آن را مي ارزش من بي نظر

او از . دبنـد  اي دل به دنيا نمي يافته چنين نفس تكامل). 245، ص 11نهج البالغه، ج    
 زيرا نجواي دل او     ؛نها هراس دارد  آحساب اموال بيش از جدايي از        سازي بي  ذخيره

  :فرمايد هشدار الهي است كه مي
 : سبيلِ اللَّهِ فَبشِّرْهم بِعـذابٍ أَلـيمٍ        و الَّذينَ يكْنِزُونَ الذَّهب و الْفِضَّةَ و ال ينْفِقُونَها في         

 ،كننـد  كنند و آن را در راه خدا هزينـه نمـى           ه مى كسانى كه زر و سيم را گنجين      
 .)9: سبأ(ايشان را از عذابى دردناك خبر ده 

هــاي اســالم كــه از وابــستگي بــه  مــوزهآيكــي از كاركردهــاي :  عــشق بــه محبــوب)د
ســپردن بــه حــضرت حــق   دل،كاهــد و شــوق بــه مــرگ را در پــي دارد دنيــا مــي

 بلكـه او    ،هراسـد  از مـرگ نمـي    من نـه تنهـا      ؤ شوق ديـدار يـار، مـ       ةدر ساي . است
من راسـتين ماالمـال از ميـل بـه محبـوب اعلـي              ؤقلـب مـ   . سـازد  ن مي آرا مشتاق   

ســــت و آن را ااو عاشــــق شــــهادت در راه خد. و مــــشتاق لقــــاي اوســــت
  .شمارد پرسودترين تجارت ممكن در طول زندگي خود مي

ت از آن آنها     كه بهش  ]بها[هايشان را خريده به اين       ها و مال   خدا از مؤمنان جان   
 در راه خدا كارزار كنند، بكشند و كشته شوند، ايـن وعـده              ]در عوض   [ ،باشد

حقى است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و كيـست كـه بـه                    
 ،ايد  به معامله پرسود خويش كه انجام داده    ،پيمان خويش از خدا وفادارتر باشد     

  .)111 :توبه(شادمان باشيد كه اين كاميابى بزرگ است 
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د و لـذا مـرگ را       به دسـت آور    تا رضايت محبوب را      ندمن حقيقي يك عمر تالش ك     ؤم
او در پايان عمر با نفسي      . بيند برداري از زحمات مستمر و نيل به وصال يار مي          غاز بهره آ

شـود و نـداي       تمام از مسير طي شده، راهي كـوي دوسـت مـي            شادمانييافته و با      كمال
  : شنود كه  معشوق را ميةبدرق

يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ، ارجِعِي إِلَي ربـكِ راضِـيةً مرْضِـيةً، فَـادخُلِي فِـي عِبـادِي                  
خـشنود و خداپـسند بـه سـوي پروردگـارت           !   اي نفس مطمئنـه     :وادخُلِي جنَّتِي 

  ).30-27 :فجر( بازگرد و در ميان بندگان من درآي و در بهشت من داخل شو
شواهد تجربي كـاهش تـرس از مـرگ را در سـربازان صـدر اسـالم، در ركـاب خـاتم                      

 و نيـز در دوران جنـگ تحميـل           و ساالر شهيدان     ، امير مومنان    6پيامبران
به جـاي آنكـه كمبـود       . توان يافت   مردم لبنان و فلسطين مي     ةعراق بر ايران و در حماس     

 يـا بـه   ،ردگي و خودكـشي سـوق دهـد   نفرات و سالح و  ترس از مرگ آنان را به افـس   
تسليم و ذلت در برابر دشمن وادار سازد، عشق به رضاي حق و لقاي او، تلخي مرگ را                  

آور آنان در ميادين جنگ در راه خـدا،          هاي اعجاب  مجاهدت. به كامشان شيرين ساخت   
 آنان، حتى در شـرايط تنهـايي و كمبـود           ةكنند هاى خيره  در گذشته و حال و سلحشوري     

دوران جنـگ تحميلـي چـه بـسيار         .  ايمان است  ة بيانگر عدم ترس از مرگ در ساي       ،ونير
مني بود كه در ميادين نبرد دست، پا، يا چشم خود را از دست داده               ؤشاهد رشيدمردان م  

 اما به جاي ترس از مرگ و ،بودند، قطع نخاع شده بودند و با تنى مجروح بستري بودند   
ى از  يگفتنـد كـه گـو      خاطر سخن مى   سودهآند و چنان    فغان درد، دل آرام و شادقلب بود      

اينها يكسره گوياي اعجـاز     . تر و آرامش روان بيشتري داشتند      كنندگان خود سالم   مالقات
  . ذكر خدا و پيوند با اوستةآرامش در ساي
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  گيري نتيجه
سـايش، لـذت و سـعادت       آهاي اسالم     عمل به آموزه   ،ترديد بنا به گزارش وحي الهي      بي

دنبال دارد؟  ه يا كاركرد دنيوي در باب كاهش رنج و غم نيز بآ اما ؛ا در پي دارد اخروي ر 
اسالم انواع احساس تنهايي را با تقويت باور به حضور خدايي عـالم و قـادر، ناصـح و                   

دمي با خبـر و از رگ گـردن بـه او            آشكار و نهان    آكه از    ناظر و رحمان و رحيم، خدايي     
هـاي    احساس تنهايي در روابط اجتماعي را نيز با توصـيه          .كند  درمان مي  ،تر است  نزديك

. دهـد   معاشرت و تقويت فضايل اجتماعي در آدمـي، كـاهش مـي            ةاجتماعي، تبيين نحو  
آورد كـه    وخـويي بـه ارمغـان مـي         معاشرت، خلـق   ة نحو رةهاي خود دربا   موزهآاسالم با   

ـ  شوند و از بودن كنار او لذت مي        نزديكان همه دوستدار فرد مي     هرگـز او را طـرد      . دبرن
  .سازند كنند و به حال خويش رها نمي نمي

 ةترس از مرگ در اموري چون ميل به بقاي جاوداني و لذت مـستمر، ضـعف توشـ                 
 باور به استمرار حيـات      ةدر ساي . اخروي، بار سنگين گناه و دلبستگي به دنيا، ريشه دارد         

 عمـل بـه     ،از طرفـي  . ودشـ  مين مـي  أو بلكه تعالي لذات در جهان اخرت، ميل به بقـا تـ            
 بـا توجـه، بـه تقويـت اراده در برابـر گنـاه                همـرام  هاي اسالم از جملـه عبـادات       موزهآ

هـاي   دلبستگي به دنيا نيز به شيوه     . كند شدن بار خطا جلوگيري مي     انجامد و از سنگين    مي
هاي شديد دلبستگي به دنيا، ايجاد نوعي تقابل ميان ايمان صـادق             مختلفي چون نكوهش  

شـود و بلكـه نـوعي تنفـر درونـي بـه              منان تضعيف مي  ؤبستگي به دنيا، در قلوب م     و وا 
 ةزدن دنيـا بـه آخـرت و دنيـا را مزرعـ      اسالم بـا گـره  . سپردگي به دنيا را در پي دارد   دل

دانستن، جلوگيري از نگاه استقاللي به امور دنيوي، ممانعت از توجه افراطـي بـه                آخرت
ارمغـان كـاهش    . كند  از وابستگي به دنيا جلوگيري مي      روي در كسب آن نيز      دنيا و زياده  
  . فروريختن كوه هراس از مرگ است،اين دلبستگي
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