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مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی
حميدرضا ايمانی فر* :دستیار علمی دانشگاه پیام نور المرد استان فارس ،گروه روانشناسی
قاسم بستانی :استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده الهیات ،گروه علوم قرآن و حدیث
فرح دودمان :دستیار علمی دانشگاه پیام نور المرد استان فارس ،گروه علوم تربیتی
روح اهلل رئیسی :مربی آموزشی دانشگاه پیام نور المرد استان فارس ،گروه الهیات
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص72-65
تاریخ پذیرش مقاله1390/6/23:

چکیده
هدف از این تحقیق ،بررس��ی و مقایس��ه شباهتها و تفاوتهای دو دیدگاه قرآن و روانشناسی درباره شیوه های مواجهه ،اهداف
درمانی و رویکردهای درمانی– مراقبتی با بیماران در حال مرگ می باشد .مرگ مفهوم پیچیده ای دارد که می تواند با درد
و رنج زیادی همراه باش��د .مقایس��ه دیدگاه روانشناسان درباره نحوه مواجهه و مقابله با درد و رنج مرگ ،با قرآن کریم که به
اعتقاد مس��لمان توصیف کننده جامعترین(مائده )3/و معتدل ترین(بقره )143/روش زندگی اس��ت که اصول اساسی تمامی
ادیان الهی را تایید می نماید(نساء ،)162/بسیار قابل توجه خواهد بود.
نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه بر تمایل انسان به جاودانگی و ترس از مرگ تاکید می کنند و توافق دارند که نوع واکنشهای
هیجانی افراد در مواجهه با مرگ و پذیرش آن ،بستگی به رفتار ،ساختار شخصیتی و توان مقابله ای او با مسائل و مشکالت
گذش��ته در طول زمان حیات دارد .اما مهترین تفاوت این دو دیدگاه در اعتقاد یا عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ اس��ت
که باعث تفاوت در تعریف عملیاتی کیفیت مرگ ،اهداف درمانی ،و نوع مواجه با مرگ می ش��ود .روانشناس��ی با تکنیکهای
مختلف روانش��ناختی و توصیه به کاهش س��طح هوشیاری و مراقبتهای تس��کینی موقتی ،در کاهش درد و رنج بیماران در
حال مرگ تالش می نماید ،هرچند در کاهش درد جسمانی موفق بوده اند ،اما در کاهش رنج روانشناختی به دلیل نداشتن
نظریه هایی برای حیات جاوید ،همیشه با مشکل مواجه بوده اند .در مقابل؛ قرآن کریم ضمن موافقت با مراقبتهای تسکینی
برای کاهش درد جس��مانی ،به نظریه پردازی برای حیات جاوید پرداخته اس��ت و با وجود آنکه کاهش درد و رنج بیماران را
در مقایس��ه با عظمت جهان آخرت(زمر ،)13/از درجه چندم اهمیت برخوردار می داند و هدف اصلی کار با بیماران در حال
مرگ را -با توصیه به وصیت و انجام معوقات شرعی -آماده کردن آنها برای سفر آخرت می داند؛ قادر است ،در کاهش رنج
روانشناختی بهتر از دیدگاههای روانشناسی معاصر که بر اساس اصل لذت گرایی و فرهنگ سکوالر بنا شده اند ،عمل کند.
کلید واژه ها :قرآن ،روانشناسی ،مرگ ،مردن ،جهان آخرت
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مقدمه
مرگ ،توقف کامل و بی بازگش��ت اعمال حیاتی اس��ت]2[.
بیم��اران درمان ناپذیری که در آس��تانه مرگ ق��رار دارند
همزم��ان دو ن��وع درد را تجرب��ه میکنند :درد جس��مانی
( )Physical painو درد روانشناختی (Psychological
 )painكه ب��ه اختصار ،اولی را درد ( )Painو دومی را رنج
( )Sufferingمینامند]5[.
تالش برای کش��ف اکسیر جوانی ،مبازه با بیماریهای مهلک
و نهایت��اً ،مومیای��ی کردن به امید بازگش��ت ب��ه حیات ،از
نش��انههای ترس از ناب��ودی و فراموش ش��دن و تمایل به
جاودانگی اس��ت .کارسازترین حیله شیطان برای فریب آدم
س إِل َ ْي ِه
و ح��وا نیز تالش برای خلد و جاودانگی بودَ .ف َو ْس�� َو َ
ك لاَّ
ْ
ال يَا آ َد ُم َه ْل أَ ُدل ُّ َ
ان َق َ
ك َعلَى شَ َج َر ِة ال ْ ُخلْ ِد َو ُمل ٍ
��ي َط ُ
الشَّ ْ
يَ ْبلَى(طه)120/
کوبل��ر -راس (  )Kubler-Rossدر مصاحبه با بیماران رو
به مرگ ،یک توالی منظم و مش��ترکی از پاسخهای هیجانی
را در بی��ن آنها مش��اهده کرد که عبارتن��د از :انکار و انزوا (
 ،)Denial and isolationخش��م ( ،)Angerمعامله و
چانه زدن (  ،)Bargainingافس��ردگی ()Depression
و پذیرش (  .)Acceptanceالبته او یک پاس��خ هیجانی
شش��می را نیز در بیماران رو به مرگ تش��خیص داد که در
تم��ام پنج مرحله م��ردن ،ظهور و وجود دارد و آن پاس��خ
هیجانی «امید» اس��ت .کوبلر راس معتقد اس��ت؛ ضروری
اس��ت که امید برای بیم��اران رو به مرگ ب��ه هر صورت و
ش��کلی حفظ ش��ود ،حتی اگ��ر این امید به ش��کلی خیال
پردازیها و تصورات یک مرگ با عظمت باشد]11[.
اما محقق��ان دیگر معتقدند که فرایند مردن به آس��انی در
سیس��تم مراحل ( )Stageقرار نمیگی��رد و نوع بیماری و
تفاوتهای فردی در پاس��خهای هیجان��ی افراد نادیده گرفته
ش��ده اس��ت ]13[،]23[.احتماالً یک تعام��ل پیچیدهای از
هیجانات و تفکرات نوسان دار پذیرش و انکار مرگ که دائماً
به یکی از طرفین پذیرش و انکار ،میل مینماید وجود دارد.
بکم��ن معتقد اس��ت که چنین هیجاناتی ب��ه طور همزمان
اتف��اق میافت��د ،نه به ص��ورت متوالی و منظ��م .همچنین
هیجانات دیگری مثل ترس از مرگ ،گناه ،امید و ناامیدی و
شوخ طبعی هنگام مرگ رخ میدهد که در مدل کوبلر راس
نادیده گرفته شده است]9[.
گالسر و استراس( )Glaser&straussبا ارائه تئوری بافت
آگاه��ی ( )The context of awareness theoryب��ا
رویکردی جامعه ش��ناختی به تجزیه و تحلیل بافت آگاهی
افراد در حال مرگ در موقعیتهای بیمارس��تانی پرداختند و
چهار بافت آگاهی را بین کارمندان و بیماران تشخیص دادند
ک��ه عبارتند از :آگاهی محدود (  ،)Closedآگاهی تردید (

 ،)Suspicionتظاه��ر متقابل (  )Mutual pretenceو
آگاهی گشوده ( ]22[)Open
پتیس��ن(  )Pattisonبا ارائه تئ��وری دامنه مرگ و زندگی
()The living-dying interval theory of dying
معتقد بود که همه انسانها یک خط سیر بر اساس تجربیات و
اعمالشان برای زندگی خود تصور میکنند .اما وقتی که یک
بح��ران مثل بحران آگاه��ی از مرگ  ،رخ میدهد ،این خط
سیر تغییر میکند .بحران آگاهی از مرگ ،از سه مرحله حاد
(  ،)Acuteمزم��ن ( )Chronicو پایان��ی ()Terminal
عبور میکند]27[.
کر( )Corrبا رویکرد مبتنی بر تکلیف برای مقابله با مردن
()Task-based approach to coping with dying
مدلی را بر اساس چهار بعد فیزیکی (  - )physicalبرطرف
کردن نیاز های فیزیکی و کاهش درد -بعد روانش��ناختی (
 - )psychologicalحداکثر رس��اندن امنیت و اس��تقالل
روانش��ناختی و پربارک��ردن( )Richnessزندگ��ی  -بع��د
اجتماع��ی (  - )Socialروابط بین فردی معنادار و حمایت
اجتماعی و بعد معنوی ( -)Spiritualانرژی های معنوی،
نیاز به هویت و رش��د و مورد تایید قرار گرفتن -ارائه کرد.
[ ]13همچنین کپ ( ]12[)Coppبا «تئوری آمادگی برای
مرگ (  »)Readiness to die theoryبر مفهوم س��ازی
مجدد از خود( )Selfو مقابله با فرایند مردن در تماس��های
چهره به چهره ،اعمال مس��تقیم و غیر مس��تقیم ،حمایت و
کنترل ،تماش��ا و انتظار ،نگهداری و رها کردن در ارتباط با
پرستار یا مراقب توجه دارد]13[.
ف��رد در حال م��رگ امیدی به بهب��ودی ن��دارد ،از این رو
نگرشها ،راهبردهای رواندرمانی ،اهداف و ساختار و فرایند
درم��ان با توجه به نیازها و ش��رایط بیم��ار رو به مرگ باید
تغییر نماید]14[.
ه��دف درم��ان روانپویایی با بیم��اران در ح��ال مرگ ،به
دلیل محدودیت زمانی ،ایجاد بینش( )Insightنمیباش��د.
درمانگر با قبول وضعیت دفاع��ی بیمار ،برای غلبه بر نتایج
خود ش��کننده( )Self-defeatingاین مکانیسمها تالش
میکند .در فلسفه وجود گرایان( ،)Existentialismآگاهی
از مرگ ،به هس��تی انس��ان ،کمال و معنی می بخشد]23[.
هدف درمان انسان گرایی کمک برای چگونه زندگی کردن
است ،نه چگونه مردن[ ]24و همچنین در بسیج کردن میل
بیمار برای زندگی ،تش��ویق و تالش برای بیان خود ،رش��د
خود و تس��هیل خودش��کوفایی ()Self-actualization
اس��ت ]14[.نشانگان بیماران در حال مرگ از طریق بعضی
از تکنیکهای رفت��اری( )Behavioralنی��ز قابل مدیریت
اس��ت .مث ً
ال آرامش آم��وزی( )Relaxationو حساس��یت
زدایی ( )Desensitizationدر کمک به تس��کین ترس و
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تنش ،فوق العاده کمک کننده میباشد .همچنین مهارتهای
خ��ود مدیریت��ی ( ،)Self-managementپس��خوراند
زیس��تی ( )Biofeedbackو خ��ود هیپنوتیزم��ی (Self-
 )hypnosisدر کنترل آش��فتگی هیجان��ی بیماران مفید
هستند .خانواد ه درمانی ()Family Approachمیتواند
ارتباطات مؤثرتر و گش��ودهتری را ایجاد کند .مکانیسمهای
دفاعی اعضاء خانواده میتواند مش��کالت بیشتری همچون
انکار حقیقت و ایجاد خشم را برای بیمار در حال مرگ ایجاد
نماید ]18[.در زمینه روش��های مراقبت از بیماران در حال
مرگ تئوری مدیریت وحشت «Terror management
 »)theory(TMTبیان میدارد که موجود انس��ان توانایی
مبارزه برای مقابله با وحشت و پذیرش و قبول مرگ را دارد.
[ ]7همچنی��ن جوامعی که اعمال مذهبی بیش��تری انجام
میدهن��د و انگیزه مذهبی درون��ی دارند ،اضطراب به مرگ
کمتری دارند]6[،]28[،]31[،]16[.
در روانشناس��ی گروهی مانند کوبلر راس معتقدند که افراد
در تم��ام فرهنگها و در تمام نقاط جهان در مواجهه با مرگ
مراحل یکس��انی را پش��ت س��ر می گذارند و گروهی دیگر
از روانشناس��ان همانن��د بکمن مواجهه با م��رگ را فرایند
پیچیده ای می دانند که به س��ادگی در یک سلسله مراحل
ثابت جهانی ق��رار نمی گیرد اما هر دو گ��روه معتقدند که
هدف روانشناس��ی در کم��ک به افراد در ح��ال مرگ تنها
کاه��ش درد و رنج جس��مانی و روانی به هر ش��کل ممکن
و کسب بیش��ترین لذت و کمترین درد برای بیمار در حال
مرگ می باشد.
اما م��رگ از نظر قرآن کریم به عنوان یک موضوع محوری،
مورد توجه بوده اس��ت .هیچ کس نمیتواند مرگ را از خود
ِين َقالُوا ْ إلِ ْخ َوان ِ ِه ْم َو َق َع ُدوا ْ ل َ ْو أَ َطا ُعون َا َما ُق ِت ُلوا ُق ْل
دور کند .الَّذ َ
ِين(آل عمران)168/
َفا ْد َرؤُوا َع ْن أَنفُسِ ُك ُم ال ْ َم ْو َت إِن ُكن ُت ْم َصا ِدق َ
فلسفه مرگ و زندگی که از مخلوقات خداست برای آزمایش
انس��ان میباشد ،که کدام ش��خص عملش بهتر است .الَّذِي
��ن َع َملاً َو ُه َو ال ْ َع ِزي ُز
َخلَقَ ال ْ َم ْو َت َوال ْ َح َيا َة ل َِي ْب ُل َو ُك ْم أَي ُّ ُك ْم أَ ْح َس ُ
ور(ملک )2/مرگ و میراندن انسانها ،نشانه قدرت خدا ...
ال ْ َغ ُف ُ
َ
َ
َهّ
ِير(بقره258/و )259و از آیات
أ ْعلَ ُم أ َّن الل َعلَى ُك ِّل شَ ْي ٍء َقد ٌ
اوستَ .ف ُقلْ َنا اضْ ِربُو ُه ب َِب ْعضِ َها َك َذل َِك يُ ْحيِي ُهّ
الل ال ْ َم ْوتَى َويُ ِر ُ
يك ْم
آيَات ِ ِه ل َ َع ُ
ون(بقره )73/تنها ش��خصی فکر میکند که
لَّك ْم تَ ْع ِق ُل َ
زندگی جز مرگ و حیات نیس��ت و مبعوث نخواهد شد که
هوای نفس��ش خدایش باش��د و خدا او را گمراه کرده و بر
گوش و قلبش ختم و مهر نهاده باش��د و بر چش��مش پرده
کشیده باشد .أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َ َه ُه َه َوا ُه َوأَضَ لَّ ُه هَّ ُ
الل َعلَى ِعلْ ٍم
َو َخ َت َم َعلَى َس ْم ِع ِه َو َقلْ ِب ِه َو َج َع َل َعلَى ب َ َص ِر ِه غِشَ ا َو ًة َف َمن يَ ْهدِي ِه
مِن ب َ ْع�� ِد هَّ
ون * َو َقالُوا َما ه َِ��ي إ ِ اَّل َح َياتُ َنا ال ُّدن َْيا
الل ِ أَ َفلاَ ت ََذكَّ ُر َ
الد ْه ُر َو َما ل َ ُهم ب َِذل َِك م ِْن ِعلْ ٍم إ ِ ْن
ن َُم ُ
��وت َون َْح َيا َو َما يُ ْهل ِ ُك َنا إ ِ اَّل َّ
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ون(جاثیه23/و)24
ُه ْم إ ِ اَّل يَ ُظ ُّن َ
در فرهن��گ قرآن کری��م انواع متفاوتی از مرگ ،بر اس��اس
رفتارها و اعتقادات فرد در طول حیاتش ،بیان ش��ده و برای
ه��ر گروه نی��ز ویژگیهای عاطفی و هیجان��ی متفاوتی قائل
ش��ده اس��ت که به اختصار عبارتند از :مردن در حال کفر.
ار َفلَن يُق َْب َ
��ل م ِْن أَ َح ِدهِم
إ ِ َّن الَّذ َ
ِي��ن َك َف ُروا ْ َو َماتُ��وا ْ َو ُه ْم ُك َّف ٌ
ِّم ْ
ض َذ َه ًبا َول َ ِو ا ْف َت َدى ب ِ�� ِه أُ ْولَئ َ
ِيم َو َما
األر ِ
ِك ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
��ل ُء ْ
ين(آلعم��ران )91/مرگ طبيعي در راه خدا.
ل َ ُه��م ِّمن ن َّاصِ ِر َ
ِيل هَّ
الل ِ ثُ َّم ُق ِت ُلوا أَ ْو َماتُ��وا ل َ َي ْر ُز َق َّن ُه ُم
اج ُروا فِي َس��ب ِ
َوالَّذ َ
ِي��ن َه َ
الل ِر ْز ًقا َح َس ً��نا َوإ ِ َّن هَّ
هَّ ُ
ِين(حج )58/کش��ته
الرا ِزق َ
اللَ ل َ ُه َو َخ ْي ُر َّ
َ
ِيل ِهّ
الل أ ْو ُمت ُّْم ل َ َم ْغف َِر ٌة
ش��دن در راه خداَ .ولَئِن ُق ِتلْ ُت ْم فِي َسب ِ
��ن ِهّ
ون(آلعمران )157/مرگ
الل َو َر ْح َم ٌة َخ ْي ٌر ِّم َّم��ا يَ ْج َم ُع َ
ِّم َ
َ
ُ
ِ��م َو ُه ْم أل ُ ٌ
وف
ب��ا ترس .أل َ ْم ت ََر إِلَ��ى الَّذ َ
ِين َخ َر ُجوا ْ مِن ِديَا ِره ْ
َح َذ َر ال ْ َم ْوتِ (بقره )243/مرگ با ش��دائد و س��ختیَ .ول َ ْو ت ََرى
إ ِ ِذ َّ
ون فِ��ي َغ َم َراتِ ال ْ َم ْوتِ َوال ْ َمآلئ ِ َك ُة بَاسِ ُ
��طوا ْ أَيْدِي ِه ْم
الظال ُِم َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ون
اب ال ُه ِ
ون ب َِما ُكن ُت ْم تَ ُقول َ
أَ ْخ ِر ُجوا أن ُف َس ُك ُم ال َي ْو َم ت ُْج َز ْو َن َع َذ َ
َعلَ��ى ِهّ
ون(انعام)93/
الل َغ ْي َر ال ْ َحقِّ َو ُكن ُت ْم َع ْن آيَات ِ ِه ت َْس َ��ت ْكب ُِر َ
ون(توبه )84/مرگ در زمان
مرگ فاس��قَ .و َماتُوا ْ َو ُه ْم َفاسِ �� ُق َ
معصیتَ .ول َ ْي َس ِ
الس�� ِّي َئاتِ َحتَّى إ ِ َذا
ِين يَ ْع َم ُل َ
��ت ال َّت ْوب َ ُة لِلَّذ َ
ون َّ
��ر أَ َح َد ُه ُم ال ْ َم ْو ُت َق َ
ُون
ال إِن ِّي ت ُْب ُ
ِين يَ ُموت َ
اآلن َوالَ الَّذ َ
��ت َ
َحضَ َ
َ
َ
ُ
ار أ ْولَئ َ
ِيما (نس��اء )18/مرگ با
ِك أ ْع َت ْدن َا ل َ ُه ْم َع َذابًا أل ً
َو ُه ْم ُك َّف ٌ
غیظ و خشمُ .ق ْل ُموتُوا ْ بِغ َْيظِ ُك ْم إ ِ َّن َهّ
الص ُدو ِر(آل
ِيم ب َِذاتِ ُّ
الل َعل ٌ
عم��ران )119/مرگ ظالم و غیر ظالمَ .ول َ ْو ت ََرى إ ِ ِذ َّ
ون
الظال ُِم َ
فِي َغ َم َراتِ ال ْ َم ْوتِ َوال ْ َمآلئ ِ َك ُة بَاسِ ُطوا ْ أَيْدِي ِه ْم أَ ْخ ِر ُجوا ْ أَن ُف َس ُك ُم
ون(انعام )93/درخواس��ت مرگ به
اب ال ْ ُه ِ
ال ْ َي ْو َم ت ُْج�� َز ْو َن َع َذ َ
اض إِلَى جِ ْذ ِع ال َّن ْخل ِةَ
ْ
أجاء َها ال َم َخ ُ
خاطر س��ختیهای دنیاَ .ف َ
ُ
��يا َّمنسِ ًّيا(مریم)23/
َقال َ ْت يَا ل َ ْي َتنِي م ُّ
ِت َق ْب َل َه َذا َوك ُ
نت ن َْس ً
وت َويَ ْو َم
الس�َل�اَ ُم َعلَ َّي يَ ْو َم ُولِدتُّ َويَ�� ْو َم أَ ُم ُ
مرگ با س�لامَ .و َّ
أُب ْ َع ُث َح ًّيا(مریم )33/و اس��تقبال از مرگ با تمنا و آرامش.
ِند ِهّ
اس
ُق ْل إِن َكان َْت ل َ ُك ُم َّ
الد ُار اآلَخِ َر ُة ع َ
ون ال َّن ِ
الل َخال َِص ًة ِّمن ُد ِ
ِين(بقره)94/
َف َت َم َّن ُوا ْ ال ْ َم ْو َت إِن ُكن ُت ْم َصا ِدق َ
به طور کلی ،مرگ از دیدگاه قرآن کریم ،زمان تمام ش��دن
حیات دنیا و حرکت به سوی جهان آخرت و آغاز حسابرسی
نهایی می باش��د .از ای��ن رو بر خ�لاف دیدگاههای مطرح
روانشناس��ی؛ قرآن کریم از ان��واع متفاوتی از مرگ نام برده
است و برای هر گروه نیز حاالت هیجانی و رفتاری متفاوتی
را ذک��ر کرده اس��ت و نظریه جهانی بودن و یکس��ان بودن
مرگ را مورد قبول نمی داند.
با وجود شباهت دیدگاه قرآن کریم و روانشناسی بر اهمیت
و عظمت مرگ در زندگی انس��ان و تمایل او بر جاودانگی و
ترس از نیستی و قبول تنوع واکنشهای هیجانی متناسب با
اعمال و رفتار و افکار قبل از زمان مرگ ،مهمترین تفاوت این
دو دیدگاه در اعتقاد یا عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ بر
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م��ی گردد که باعث تفاوت در اهداف درمانی ،کیفیت مرگ
و ایجاد سردرگمی و نبود یک فلسفه کامل و قانع کننده در
روبرو شدن با پدیده مرگ از دیدگاه روانشناسی می گردد.
ه��دف از ای��ن تحقیق بررس��ی ش��باهتها و تفاوتهای روان
شناس��ان ،با دیدگاه قرآن کریم درباره نوع مواجهه با مرگ
که به اعتقاد مس��لمان توصی��ف کننده جامعتری��ن .ال ْ َي ْو َم
يت ل َ ُك ُم
��م َوأَت َْم ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم ن ِ ْع َمتِ��ي َو َرضِ ُ
أَ ْك َملْ ُ
��ت ل َ ُك ْم دِي َن ُك ْ
اإلِ ْس َ
ال َم دِي ًنا(مائده )3/و معتدل ترینَ .و َك َذل َِك َج َعلْ َنا ُك ْم أُ َّم ًة
اس(بقره )143/روش زندگی
َو َس ًطا ل ِّ َت ُكون ُوا ْ شُ �� َه َداء َعلَى ال َّن ِ
است که اصول اساسی تمامی ادیان الهی را تایید می نماید.
ون ب َِما أُن ِز َل
ل َّـك ِ
ون يُ ْؤ ِم ُن َ
ون فِي ال ْ ِعلْ ِم ِم ْن ُه ْم َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
الراسِ ُخ َ
ِن َّ
ُ
َ
َ
إِل َ َ
َ
يك َو َما أن ِزل مِن ق ْبل ِك(نس��اء ،)162/می باش��د که بسیار
قابل توجه خواهد بود.
 -2روش تحقیق
ب��ا روش تحقیق کتابخانه ای به بررس��ی م��رگ از دیدگاه
روانشناسی پرداخته شد و در قرآن کریم نیز ،با روش تحلیل
محتوای��ی ،که نوعی تفس��یر قرآن به قرآن اس��ت ،كلمات
بسياري مورد بررسی قرار گرفت ،مانند مرگ ،حیات ،رزق،
حساب ،كه پس از جمع آوری و تلخیص تا آنجا که زمان و
استعداد اجازه میداد ،موضوع مرگ از دیدگاه قرآن حاصل
گردید .و فهم ظاهری کلمات که موافق نظر اکثر مترجمین
ب��ود ،مالک معانی کلم��ات ،در نظر گرفته ش��د و فقط به
ترجمه فارسی آيات یا منظور نظر اصلی آن اکتفا گردید.
 -3نتایج تحقیق
در بررس��ی نتایج تحقیق ،ابتدا به بررسی شباهتها و سپس
تفاوتهای این دو دیدگاه پرداخته میشود.
 -1-3شباهتها
الف) ه��ر دو دیدگاه بر اهمیت و عظم��ت مرگ در زندگی
انسان تاکید میکنند.
در روانشناسی ،مردن یک فرایند بسیار پر معنی در زندگی
است ]30[.آگاهی از مرگ به انسان کمک میکند تا ارزشها
و اهدافش را در زندگی مش��خص کند و به هس��تی انسان
کم��ال و معنی ببخش��د .مرگ تهدید کنن��ده مطلق وجود
انس��ان اس��ت .مرگ باعث میش��ود تا قدر زندگی محدود
خود را بهتر بدانیم و برای نیستی ( )Nothingnessآماده
شویم]23[.
از دیدگاه قرآن کریم ،فلسفه مرگ و زندگی که از مخلوقات
خداس��ت ،برای آزمایش انسان میباش��د ،که کدام شخص
عملش بهتر است(ملک )2/مرگ و میراندن انسانها ،همانند
زندگی بخش��یدن ،نش��انه قدرت خدا(یونس )56/و از آیات
اوست(بقره)73/

ب) ه��ر دو دیدگاه بر تمایل انس��ان به جاودانگی و ترس از
نیستی و مرگ معتقدند.
در روانشناس��ی ،مرگ به عنوان بزرگترین مش��کل و حادثه
زندگ��ی ،مفهوم��ی پیچیده دارد که با نش��انگان درد و رنج
جسمی و روانی فراوان همراه اس��ت[]19[،]21[،]8[،]32
اضطراب مرگ با افسردگی ،اضطراب منتشر و افکار خودکشی
همراه اس��ت که همه این موارد منجر به کاهش عملکرد در
یک فرد میش��ود ]6[.ق��رآن کریم نيز بر تمایل انس��ان به
حی��ات و جاودانگی(طه ،)120/ف��رار از مرگ(احزاب )16/و
ترسش از آن(بقره19/و243؛ احزاب19/؛ انفال5/و )6تاکید
کرده است.
ج) واکنش��های هیجانی در مواجهه ب��ا مرگ و پذیرش آن،
بستگی به اعمال و رفتار و افکار قبل از زمان مرگ دارد.
در روانشناس��ی ،هیجانات بیمار را باید با ساختار شخصیتی
و توان مقابلهای گذش��ته فرد بیمار مورد بررس��ی قرار داد.
[ ]9شکس��ت اتحاد و یکپارچگی قبل��ی من ،میتواند ترس
از مرگ را ش��دت ببخش��د و یک نگرش شکست و ناامیدی
را جایگزین نماید ]17[.مواجه ش��دن با مرگ ،بس��تگی به
ش��خصیت قبلی ف��رد در زندگی ،س��بکهای مقابلهای او در
مقابل با وحش��ت و مشکالت و ش��رایط فردی و محیطی و
گذشت زمان دارد]29[.
در قرآن کریم نیز کسانی که اعمال بدی انجام داده اند نمی
توانند تمنای مرگ کنند َولَن يَ َت َم َّن ْو ُه أَب َ ًدا ب َِما َق َّد َم ْت أَيْدِي ِه ْم
َو ُهّ
ِيم ب َّ
ِمين (بقره )95/اما در مقابل ،کسانی تمنای
ِالظال َ
الل َعل ٌ
مرگ میکنند که بدانند دار آخرت برای آنهاس��ت و کسانی
که کردار بدی دارند و ظالم بوده اند نمیتوانند تمنای مرگ
کنند(بقره )94/مرگ برای ظالمان دارای س��کرات ،شدائد،
سختی و غمرات است َول َ ْو ت ََرى إ ِ ِذ َّ
ون فِي َغ َم َراتِ ال ْ َم ْوتِ
الظال ُِم َ
َ
َوال ْ َمآلئ ِ َك ُة بَاسِ ُ
��م أَ ْخ ِر ُجوا ْ أن ُف َس�� ُك ُم ال ْ َي ْو َم ت ُْج َز ْو َن
��طوا ْ أَيْدِي ِه ْ
ِهّ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َع َ
��ر ال َحقِّ َوكن ُت ْم
اب ال ْ ُه ِ
ون ب َِم��ا كن ُت ْم تَ ُقول َ
��ذ َ
ون َعلى الل َغ ْي َ
ْ
ون(انعام )93/در واقع نوع مواجهه شدن با
َع ْن آيَات ِ ِه ت َْس َتكب ُِر َ
ً
مرگ در دیدگاه قرآن کریم و روانشناس��ی کامال به رفتار و
افکار قبلی فرد در زندگی وابسته است.
 -2-3تفاوتها
الف) اعتقاد یا عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ
مهمترین تفاوت در مواجهه با مرگ از دیدگاه قرآن کریم و
رویکردهای روانشناسی که باعث ایجاد تفاوتهای بعدی نیز
میش��ود ،اعتقاد قرآن کریم به حی��ات پس از مرگ و عدم
توجه روانشناسان به جهان آخرت در نظریه پردازیهای خود
درباره مرگ و مراحل آن میباشد.
در روانشناسی ،مرگ باعث ایجاد رنج احساس تنهایی و بی

مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی
معنایی در زندگی میش��ود[ ]5و تهدید کننده مطلق وجود
انسان است ]23[.هر چند به اعتقاد روانشناسان تأثیر مذهب
بر کاهش درد و رنج مثبت میباش��د[]6[،]28[،]31[،]16
اما اشکال کار در این است که روانشناسان به دین به عنوان
یک وسیله برای کاهش درد و رنج نگاه میکنند که میتواند
همطراز موارد کاهش دهنده درد و رنج دیگر ،مثل مرفین و
مسکنهای قوی ،تکنیکهای رفتارگرای و شناختی و تلقین
بیمار به مرگ با عظمت باشد .متخصصان روانشناسی ،مذهب
را تنها در چهار چوب بعضی از ده قانون هاس��تون()1999
برای کمک به بیماران رو به مرگ مفید میدانند.
اما حدود یک س��وم آیات ق��رآن کریم در باره جهان آخرت
میباش��د ]3[.کس��انی که هوای نفسش��ان خدایشان باشد
جهان آخرت را انکار می کنن��د أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َ َه ُه َه َوا ُه
َوأَضَ لَّ�� ُه هَّ ُ
��م ِع ِه َو َقلْ ِب ِه َو َج َع َل َعلَى
الل َعلَى ِعلْ ٍ��م َو َخ َت َم َعلَى َس ْ
َ
ب َ َص ِر ِه غِشَ ��ا َو ًة َف َمن يَ ْهدِي ِه مِن ب َ ْع ِد هَّ
ون * َو َقالُوا
الل ِ أ َفلاَ ت ََذكَّ ُر َ
الد ْه ُر َو َما
َما ه َِي إ ِ اَّل َح َياتُ َنا ال ُّدن َْيا ن َُم ُ
وت َون َْح َيا َو َما يُ ْهل ِ ُك َنا إ ِ اَّل َّ
ون(جاثیه23/و )24کسانی
ل َ ُهم ب َِذل َِك م ِْن ِعلْ ٍم إ ِ ْن ُه ْم إ ِ اَّل يَ ُظ ُّن َ
که گمراهند قس��م یاد میکنند که مبعوث نخواهند ش��د.
َوأَ ْق َس ُموا ْ ب ِهّ
ِالل َج ْه َد أَيْ َمان ِ ِه ْم الَ يَ ْب َع ُث ُهّ
وت (نحل)38/
الل َمن يَ ُم ُ
و زنده ش��دن پس از مرگ را س��حر آشکار میدانند ل َ َي ُقول َ َّن
ِين(هود)7/
الَّذ َ
ِين َك َف ُروا ْ إ ِ ْن َه َذا إِالَّ سِ ْح ٌر ُّمب ٌ
ب) اه��داف درمان��ی متف��اوت در دی��دگاه ق��رآن کریم و
روانشناسی
در روانشناس��ی ،ه��دف اصلی درمان ،کاه��ش رنج و درد و
افزایش لذت بیشتر است .اعضاء خانواده و مراقبین بیماران
در ح��ال مرگ ،باید لحظات آرمش بخش��ی را برای تکمیل
ش��دن زندگ��ی او فراهم کنن��د .مراقبت تس��کینی موقتی
( )Palliative careش��امل مراقبته��ای روانی ،اجتماعی
و روح��ی با توجه ب��ه فرهنگ ،اخ�لاق و قوانین آن جامعه
میباش��د .مرگ خ��وب یعنی مردن ب��دون درد ( Dying
 ،)without painرن��ج و فش��ار که اش��خاص مورد عالقه
بیم��ار ،او را در یک محیط عاطفی گرم احاطه کنند و افکار
بیمار در آرامش باش��د و از زندگی باقیماندهاش لذت ببرد.
راه ح��ل دیگر برای طی نک��ردن مراحل مرگ و نبود درد و
رن��ج حاصل از آن ،این اس��ت که بیمار ی��ک مرگ ناگهانی
را تجرب��ه کند ،مث ً
ال ب��ر اثر یک تص��ادف و حادثه بمیرد و
مشکالت فرد در حال مرگ را نداشته باشد ]30[.از دیدگاه
ق��رآن کریم ،رویک��رد درمانی با بیماران رو ب��ه مرگ ،باید
دارای جهتگیری ،آخرتگرای��ی و آماده کردن بیمار برای
مواجهه بهتر با این حقیقت باشد .فلسفه مرگ و زندگی که
از مخلوقات خداست برای آزمایش انسان میباشد؛ که کدام
شخص عملش بهتر اس��ت(.ملک )2/مرگ ،آغاز حسابرسی
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نهایی اس��ت(ص )38/از این رو ،توصیهه��ای درمانی برای
زمان مرگ از دیدگاه اسالم شامل وصیت کردن(بقره)180/
برگرداندن امانات به صاحبش ،دادن بدهکاری ،ادای خمس
و زکات معوق��ه ،وصی��ت به نم��از و روزه قضا میباش��د .و
همچنین اعمالی همانند ش��هادتین گفتن ،خواندن دعاهای
خاص و س��ورههای خاص��ی از قرآن کریم ،تنها نگذاش��تن
محتض��ر هنگام فوت و حرف نزدن زیاد میباش��د ]1[.البته
ع�لاوه بر موارد فوق ،کمک به کمتر کردن رنج و درد بیمار
نیز مورد توجه اس��ت و در چهارچ��وب باورهای دینی قرار
دارد ،اما کاهش این رنج و درد در مقایس��ه با عظمت جهان
آخرتُ .ق ْل إِن َِّي أَ َخ ُ
يم(انعام،
اب يَ ْو ٍم َعظِ ٍ
اف إ ِ ْن َع َص ْي ُت َربِّي َع َذ َ
اع
 )15و از درجه چندم اهمیت برخوردار میباش��دُ .ق ْل َم َت ُ
الدن َْيا َقل ٌ
ِيل َواآلخِ َر ُة َخ ْي ٌر ل ِّ َم ِن اتَّ َقى(نساء)77/
َّ
ج) کیفیت مرگ از دیدگاه قرآن و روانشناسی
در روانشناس��ی ،کیفیت مرگ بستگی به هزینههای درمانی
قاب��ل پرداخ��ت  ،کیفیت و کمیت ارتباط ب��ا گروه درمانی،
کنت��رل میزان درد ،رژی��م غذایی ،یبوس��ت و آماده کردن
بیمار برای گذراندن مراحل مرگ دارد .بیماران رو به مرگ
نیازمن��د مراقبت و افزایش گفتگو و تعامل با خویش��اوندان
نزدیک خود هس��تند .همچنین نیازمند هستند که ارتباط
خ��ود را با گروه درمانی افزایش دهند ت��ا به طور مؤثرتری
در مدیریت درد و انسانیتر کردن مراقبت بیمار رو به مرگ
موفق باشند]32[،]26[.
اما کیفیت مرگ از دیدگاه قرآن مجید ،بستگی کامل به اعمال
نیک ،پرهیز از ظلم و داش��تن ایمان و تقوا نس��بت به خداوند
س��بحان ،در طول زمان حیات فرد دارد .کسانی که در قلبشان
مرض است ،خداوند پلیدی را بر پلیدی آنها اضافه میکند تا در
ِين فِي ُق ُلوب ِ ِهم َّم َر ٌ
ض َف َزا َدتْ ُه ْم ِر ْج ًسا إِلَى
حال کفر بمیرندَ .وأَ َّما الَّذ َ
ون (توبه )125/و اهداء تمام طالهای
ِر ْجسِ �� ِه ْم َو َماتُوا ْ َو ُه ْم َكاف ُِر َ
زمین نیز از ایشان پذیرفته نمیشود و عذاب دردناكي در پیش
دارند و یاوری ندارند(آل عمران )91/و با غیظ و خشم میمیرند.
(آلعمران )119/گفتار غیر حق به خدا و افترا و دروغ بستن به
خدا و تکبر در برابر آیات او ،باعث غمرات و س��ختیهای مرگ
میشود .این افترا ،زیر مجموعه ظلم به خداست و هر نوع ظلمی
باعث غمرات مرگ میشود(.انعام )93/در کل مرگ برای ظالمان
دارای سکرات ،شدائد ،سختی وغمرات است و فرشتگان به آنها
خطاب می کنند كه جان بدهيد(.انعام )93/حضرت عیسی(ع)
در زمان مرگ و تولدش بر خود سالم ميدارد(مریم )33/و تنها
کسانی تمنای مرگ میکنند که بدانند دار آخرت برای آنهاست
و کسانی که کردار بدی دارند و ظالم بوده اند نمیتوانند تمنای
مرگ کنند(بقره)94/
د) ایجاد سردرگمی و نبود یک فلسفه کامل در روبرو شدن
با پدیده مرگ از دیدگاه روانشناس��ی و عدم س��ردرگمی از
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دیدگاه قرآن کریم:
در دی��دگاه قرآن کریم؛ فردی میگوی��د زندگی جز مرگ و
حیات نیست و مبعوث نخواهد شد که هوای نفسش خدایش
باشد و خدا او را گمراه کرده و بر گوش و قلبش ختم و مهر
نهاده باشد و بر چشمش پرده کشیده باشد(.جاثیه23/و)24
قرآن با کلماتی بسیار جزمی دیدگاه دیگران را اشتباه و گاه
به س��خره میگیردُ .هّ
الل يَ ْس َت ْه ِز ُئ ب ِ ِه ْم َويَ ُم ُّد ُه ْم فِي ُطغ َْيان ِ ِه ْم
ن
ون (بقره )15/و معتقد است کسي که خداوند سبحا 
يَ ْع َم ُه َ
هادی او نباشد(اعراف )186/و به دیدار پروردگار(یونس)11/
و آخرت ایمان نداش��ته باشد(نمل ،)4/خداوند او را به حال
خود رها میکند(یونس )11/و اعمال بدش را برای او زینت
میدهد(نم��ل )4/تا راه ح��ق و باط��ل را نفهمد(بقره)42/
و در مس��یر حرکت به س��وی کم��ال س��رگردان و حیران
ون بِالآْ خِ َر ِة َزيَّ َّن��ا ل َ ُه ْم أَ ْع َمال َ ُه ْم َف ُه ْم
ِين لاَ يُ ْؤ ِم ُن َ
بمان��د .إ ِ َّن الَّذ َ
ون(نمل)4/
يَ ْع َم ُه َ
ام��ا ظاهرا ً اس��تدالالت و اعمالی که برای تس��کین ترس از
مرگ از دیدگاه روانشناسی ارائه می شود با رنج روانشناختی
حاصل از نبودن بعد از حیات و بدبختی موجود که بیماران
رو به مرگ با آن روبرو می ش��وند ،با یکدیگر تضاد داشته و
برای فرد در حال مرگ غیر قابل باور هس��تند و از قطعیت
الزم برخوردار نمیباشند[]10
 -4نتیجه
ق��رآن و روانشناس��ي متفقا بر تمایل انس��ان به جاودانگی
و ت��رس از م��رگ و اهمیت و عظمت آن در زندگی انس��ان
تاکی��د میکنند .مرگ را فراین��دی پر معنی و تهدیدکننده
حیات میدانند که باعث میش��ود قدر زندگی محدود خود
را بهت��ر بدانی��م .همچنین هر دو دی��دگاه ،توافق دارند که
نوع واکنش��های هیجانی افراد در مواجهه با مرگ و پذیرش
آن ،بستگی کامل به اعمال ،رفتار ،افکار ،ساختار شخصیتی
و توان مقابلهای او با مس��ائل و مش��کالت گذشته در طول
زمان حیات فرد دارد .اما مهمترین تفاوت این دو دیدگاه در
اعتقاد یا عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ اس��ت که باعث
تفاوت در تعری��ف عملیاتی کیفیت مرگ ،اهداف درمانی ،و
نوع مواجهه با مرگ میشود.
عدم اعتقاد به حیات بعد از مرگ موجب احساس تنهایی و
بی معنایی زندگی و ترس شدید می شود و اضطراب نیستی
را به وجود می آورد که هیچ فلس��فه و دارو و روان درمانی
قادر به درمان آن نمی باش��د .فلسفه لذت گرایی و دوری از
رن��ج و دنیا محوری و عدم توانایی برای نظریه پردازی برای
حیات جاوید ،که زیربنای فرهنگ سکوالر می باشد ،اساس
دیدگاه روانشناس��ان معاصر در برخورد با پدیده مرگ است.
آنه��ا به جد ت�لاش می کنند که بیم��ار در آخرین لحظات

عمر خود نیز ،رنج کمتری بچشد و لذت بیشتری از زندگی
ببرد ،این لذت بیش��تر و درد کمتر ،ممکن اس��ت با کمک
دارو و کاهش دادن س��طح هوشیاری ،افزایش حواس پرتی،
تکنیکهای ش��ناختی -رفتاری ،مراقبتهای تسکینی موقتی،
تعام��ل با اقوام و نزدی��کان و یا حتی فریب بیمار به مرگ با
عظمت و القاء فلسفه های دروغین به او می باشد تا آخرین
لحظات عمر خود را نیز در غفلت و مستی بگذراند.
در مقابل قرآن کریم ،ضمن موافقت با مراقبتهای تس��کینی
موقتی برای کاهش درد جس��مانی ،به نظریه پردازی برای
حیات جاوید پرداخته اس��ت و ب��ا وجود آنکه کاهش درد و
رنج بیماران را در مقایسه با عظمت جهان آخرت(زمر،)13/
از درجه چندم اهمیت برخوردار می داند و هدف اصلی کار
با بیم��اران در حال مرگ را  -با توصی��ه به وصیت و انجام
معوقات شرعی -آماده کردن آنها برای سفر آخرت می داند؛
قادر اس��ت ،در کاهش رنج روانشناختی بهتر از دیدگاههای
روانشناس��ی معاصر که بر اساس اصل لذت گرای و فرهنگ
سکوالر بنا شده اند ،موفق باشد.
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