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یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

1

محمد رضا زاهدی

2

چکیده

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده و انسان به واسطه مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال
مییابد .به همین خاطر انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و الزم است در این دنیا خود را برای سرای

جاودانه آماده کند.

علت ترسیدن کافران از مرگ ،اعتقاد نداشتن به قیامت و انکار آن است و اینکه مرگ را به معنای نابودی

می دانند .بنابراین عوامل مختلفی همچون نداشتن شناخت صحیح از مرگ ،نداشتن ایمان ،ارتکاب گناهان،
فراهم نکردن توشه سفر برای آخرت باعث وحشت از مرگ میشود و هر اندازه ایمان و عمل ،بیشتر باشد ترس از

آن کاهش مییابد .و یاد مرگ هم طبق آموزه های دینی اثرات مهم و غیر قابل انکار بر زندگی فردی ،اجتماعی،
دنیایی و اخروی می گذارد.

کلید واژه :مرگ ،قیامت ،یاد مرگ ،مرگ و قرآن ،آثار مرگ
-1تاريخ دريافت مقاله _1397/5/12 :تاريخ پذيرش مقاله1397/8/19 :
 -2دانش پژوه دوره كارشناسي فقه ومعارف اسالمى جامعه المصطفى	  qالعالميه،مشهد مقدس
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مقدمه

زندگی انسان سراسر غفلت است و چیزی که انسان را از این غفلت نجات میدهد یاد مرگ است؛ زیرا یاد
تنبه می شود که هدف را فراموش نکند و اعمال و تصمیم های
مرگ انسان را از گناه دور کرده و باعث تذکّ ر و ّ

الحق
یص ُّد عن ّ
فاما ا ّت ُ
باع َ
الهوی َف ُ
خویش را با توجه به هدف تنظیم کند .امیر المؤمنین علی( )gمیفرمایدّ « :
االم ِل َف ُی ِ
نسی اآلخرة»(کلینی ،1374 ،ج )335 :2من برای دو چیز بر شما هراسانم :یکی پیروی از
و ّاما ُ
طول َ

هوا و هوسها و دیگری آرزوهای طوالنی .زیرا هواپرستی شما را از حقپرستی و آرزوهای طوالنی شما را از
یاد قیامت جدا میکند.

به یاد مرگ بودن ،یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رشد و تکامل اخالقی آدمی است؛ زیرا انسانی
که همواره به یاد مرگ باشد ،ظواهر فریبنده دنیا او را از مسیرحق و حقیقت منحرف نمی سازد .در روایات با
عبارتهای مختلفی ،یاد مرگ و قیامت مورد تأکید قرار گرفته و نسبت به غفلت از آن هشدار داده است .توجه به

اهمیت خاصی برخوردار بوده تا جایی که جهت زندگی را مشخص میکند و زمینه را برای خودسازی
این امر از ّ

و آمادگی برای مرگ ،به وجود میآورد .یاد مرگ و اعتقاد به قیامت ،آثار مختلفی دارد از جمله:
 .1بیدار شدن از غفلت و از بین بردن شهوات
 .2از بین رفتن زیاده خواهی
 .3صبر بر مصیبتها
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 .4زنده شدن دل و آسان شدن مرگ

 .6بی اعتنایی به دنیا و آمرزش گناهان

معنای لغوی مرگ

مرگ به معنای مردن است و لسان العرب آن را به «ضد حیات» معنا کرده است(.ابن منظور،ج )91 :2برخی

مرگ را به معنای «سکون» گرفته اند(.طریحی ،1375 ،ج )115 :1التحقیق درباره معنای موت میگوید:
مرگ نفی حیات است و حیات در هر چیز به مقتضای خصوصیات وجودیش است(.مصطفوی1368 ،ش،

ج .)11:196راغب در مفردات مرگ را پنج نوع میشمارد(.راغب اصفهانی)782 :1412 ،

معنای مرگ در قرآن

معنای مرگ در قرآن کریم در قالب الفاظ گوناگونی آمده است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 .1ماده (م و ت) بیشترین کاربرد معنای مرگ در قرآن کریم را به خود اختصاص داده ،ماده موت  ۱۶۵بار در

قرآن به کار رفته است.

امام علی( )gموت را اینگونه معنا می فرمایند :الموت مفارقة دار الفناء و ارتحال إلی دار البقاء؛ مرگ جدا شدن
از سرای فانی و رحلت به سوی سرای باقی است(.آمدی1410 ،ق ،ج)161 :2

 .2ماده (ق ت ل) این ماده در قرآن کریم به معنای مرگ حدوداً  150بار به کار رفته است؛ البته این ماده در
مانندُ « :ق ِتلَ إْ ِ
سان ما َأ ْك َف َر ُه»(عبس«)17/مرگ بر اين انسان ،چقدر كافر و ناسپاس است»
ال ْن ُ

 .3ماده (ه ل ک) این ماده در قرآن کریم  ۶۸بار به کار رفته است ،و در بیشتر موارد به معنای مرگ است؛

وس ُف ِم ْن َق ْب ُل بِا ْل َب ِّي ِ
َك»(غافر« )34/پيش
جاء ُك ْم ِب ِه َح َّتى إِذا َهل َ
نات َفما زِ ْل ُت ْم في َش ٍّك ِم َّما َ
«و َل َق ْد َ
مانندَ :
جاء ُك ْم ُي ُ
از اين يوسف داليل روشن براى شما آورد ،ولى شما هم چنان در آنچه او براى شما آورده بود ترديد داشتيد تا
زمانى كه از دنيا رفت».

نکته :در چند قرن اخیر (ه ل ک) برای ِ
مرگ با حقارت به کار میرفت؛ اما در عصر نزول قرآن چنین نبوده و
خود قرآن نیز «هلک» را در مطلق مرگ به کار برده است نه مرگ با حقارت(.قرشی1377 ،ش ،ج)169 :5

اك ْم َمل َُك
 .4ماده (و ف ی) این ماده در  ۱۴آیه برای مردن به کار رفته است ،مانند آیهُ « :ق ْل َي َت َو َّف ُ
ا ْل َم ْوت»(سجده« )11/بگو :فرشته مرگ كه بر شما مأمور شده( ،روح) شما را مىگيرد».
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قرآن کریم  170بار به کار رفته است که برخی از موارد آن به معنای جهاد و ...میباشد ،نه به معنای مرگ،

(وفی) در اصل به معنای گرفتن به طور کامل است و به کار رفتن آن درباره مرگ میتواند به این دلیل باشد که

مرگ نيستى و نابودى و فنا نيست ،بلکه انتقال از عالمى به عالم ديگر است(مکارم1374 ،ش ،ج)20:167

 .5ماده (ص ع ق) برخی برای «صعق» همراه با معانی دیگری که در نظر گرفته اند ،معنای مرگ را نیز بیان

(ص ِاع َقة) سه وجه دارد( :مرگ ،عذاب،
کرده اند .راغب در مفردات از قول برخی واژه شناسان مینویسد :واژه َ
آتش) اما خود راغب در پاسخ آن مینویسد :آنچه كه ذكر شد در واقع نتايجى است كه از صاعقه حاصل مىشود؛

زيرا صاعقه صداى سهمگين و شديد از آسمان است و نتیجه آن آتش ،عذاب یا مرگ است پس در واقع صعق
یک معنا دارد و اين ها نتايج آن است(.راغب)458 :1412 ،

مرگ از نگاه متون اسالمی

در متون اسالمى ،تعبیرات مختلفى پیرامون مرگ وجود دارد که همه در یک جهت مشترکاند و آن اینکه مرگ،

فنا و نابودى نبوده ،بلکه انتقال از خانهاى به خانه دیگر است؛ زیرا که انسان ،مرکب از روح و بدن است و با
مرگ که فقدان حیات و زندگى بدن ظاهرى است ،روح به جهان آخرت منتقل میشود ،و بدین لحاظ ،مرگ

به انسان نسبت داده میشود.

67

دو فصلنامه دانش پژوهشى «تأمل» /سال سوم /پاییز و زمستان 1397

مرگ ،دریافت روح توسط فرشته مرگ است همانند زمان خواب .مرگ ،یک خواب طوالنى است و خواب،
یک مرگ موقت ،پس مرگ وفات است نه فوت و هالکت و نابودى .مرگ تولدى دوباره از رحم طبیعت است

که در اثر این تولد به جهان دیگرى وارد میشود که قابل مقایسه با جهان طبیعت نیست ،همچون دنیاى رحم
مادر که قابل مقایسه با جهان طبیعت نیست.

مرگ پل و گذرگاهى است که با عبور از آن ،انسان به عرصه جدیدى گام گذاشته و از سختیها نجات مییابد

و این در صورتى است که خانه دنیا را آباد و خانه آخرت را خراب نکرده باشد.

امام حسین ( )gدر بیانی زیبا ،مرگ را به پل و گذرگاه تشبیه میفرماید که انسان مؤمن به واسطه آن از

سختیها عبور مینماید و وارد جنت واسعه میشود ...« :فماالموت اال قنطرة تعبر بکم عن البؤس و الضراء الی
الجنان الواسعة»(ری شهری ،1385 ،ج)93 :11

معنای یاد مرگ

معنای یاد مرگ این نیست که انسان گوشه ای بنشیند و به فکر مرگ و برزخ و قیامت باشد و دست از کار و

زندگی بکشید؛ بلکه به این معناست که در عین حال که فعلی را انجام می دهد توجه داشته باشد که کارهایش
در دنیا چه کمکی به آن سفر می کند؛ در این صورت است که این عمل ،اخروی می شود .نگرانی از مرگ
و غصه برای آخرت و به فکر آخرت بودن ،انسان را به خودش مشغول می کند .این فکر کردن ها نگرانی و
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پریشانی را به همراه دارد اما برای انسان اذیت کننده نیست .پریشانی برای دنیا ،برای امور دنیوی آزار دهنده
است ،در حالی که حزن آخرت زیباست

ول
وب َت ْص َد ُأ ،كَ َما َي ْص َد ُأ ا ْل َح ِد ُيد ِإ َذا َأ َص َاب ُه ا ْل َم ُاءِ ،قيلَ َ :يا َر ُس َ
پیامبر گرامی اسالم ( )qمی فرمایند«:إ َِّن َه ِذ ِه ا ْل ُق ُل َ
الو ُة ا ْل ُق ْرآنِ »(.پاینده1324 ،ش ،ج)343 :1این دل ها زنگ
الؤ َها؟ َق َ
هَّاللَ ،وما ِج ُ
ال  :كَ ْث َر ُة ِذ ْكرِ ا ْل َم ْو ِت َ ،و ِت َ
می زند ،مانند آهن زمانی که آب آن اصابت کند .پرسیدند :یا رسول اهلل ،این زنگ ها را چطور می شود پاک
کرد؟ حضرت فرمودند :با کثرت یاد مرگ و تالوت قرآن کریم.

در این حدیث شریف حضرت دو چیز را برای صاف کردن قلب متذکر می شوند .همان طور خواندن و تالوت

قرآن کریم دل انسان را پاک و شاداب می کند و در روح او نشاط ایجاد می کند یاد مرک نیز قلب را نورانی

می کند.

امام خمینی( )wدر زمینه یاد آوری مرگ و سفر از این دنیای فانی این چنین می فرمایند:

برادرها ،اینجا یک منزلی است که شما هستید ،از این منزل بای دبروید ،این خرقه را باید تهی کنید ،زود و دیر
دارد ،اما اینطورنیست که نباشد ،هست .ممکن است یکی صد سال هم زندهباشد ،لکن خواهد رفت .آیا وقتی

می رود در نور وارد می شود ،یادر ظلمت؟ میزان همین جاست .شما که پاسدارهای اسالم هستی دو رفقایتان
پاسدار اسالم هستند ،ببینید که اغراض است که شما راوادار کرده به اینها ،و هر روز یک بهانه ای می گیرید،

ال خدای نخواسته انحرافی می کنید ،یا نه شما یک راه مستقیم را، یک صراط مستقیم را دارید
و یک کار مث ً
شاینجاست و
می روید .انحراف از این طرف و آن طرف نیست .صراط مستقیم آن صراطی است که یک طرف 

باز می دارد و می کشدش به طرف ظلمتها(.امام خمینی)272 :1391 ،

فلسفه خلقت مرگ

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید« :ال َِّذي َخل ََق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َملاً »(ملک)2/
خداوند مرگ و حیات را آفرید تا بیازماید کدام یک نیکوترید.

دنیا کانون مسابقه است و فلسفة وجودی بشر که با آمیزه ای از موت و حیات مواجه است پیشرفت و تکامل

در تمام میدان هاست.

آزمون الهی برای نمایان ساختن و رشد استعدادهای نهفته و رساندن انسان ها به کمال مطلوب است .خدای

حکیم در این آزمون ها رازهای نهان را آشکار کند؛ می خواهد استعدادهای موجود را به فعلیت و تکامل برساند
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یک طرفش خداست؛ مستقیم که راه صاف است ،ه رانحرافی از هر طرف ،انحرافی است که انسان را از راهش

زیرا دنیا پرورشگاه انسان است .اگر مرگ پایان زندگی باشد دیگر آرزوی جاوید ماندن و ادامة زندگی بیهوده

است و چهره ی مرگ وحشتزا می شود .از این رو بعضی انسان ها زندگی را پوچ و لغو خواهند پنداشت و گرفتار
نهیلیسم و افسردگی خواهند شد؛ زیرا به آرزوی خود که خلود و ابدیت است نرسیده اند .اگر چنین آرمانی

در وجود آنها بود ،هرگز زندگی را بیهوده نمی دانستند؛ اگر چه منتهی به نیستی مطلق می گشت( .شریعتی،

1380ش ،ج)71 :2

مفهوم يقين داشتن به مرگ چيست؟

علم به «مرگ»،
گاهی ما به چیزی که در اطراف ماست علم داریم؛ ولی یقین به آن علمی که داریم ،نداریمِ .

غير از یقین داشتن به آن است.

مراتب یقین

يقين ،مراتبى دارد:
 .1علم اليقين:

اين است كه انسان از داليل مختلف ،و استدالل های عقلی و نقلی به چيزى ايمان آورد مانند كسى كه با مشاهده
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دود به وجود آتش ايمان پيدا كند.
 .2عين اليقين:

در جايى است كه انسان به مرحله مشاهده مى رسد و با چشم خود مثال آتش را مشاهده مى كند.
 .3حق اليقين:

مانند كسى است كه در آتش وارد شود و سوزش آن را لمس كند و به صفات آتش متصف شود كه اين مرحله،

باالترين مرحله يقين است و انسان می تواند به اين مقام تعالی برسد.

از مطالب فوق ،استفاده می شود كه راه يقينِ به «مرگ» ،رسيدن به مقام عالى كشف و شهود عينی است،كه از

طريق دل امكان پذير است ،نه استدالل های علمی و منطقی كه فقط عقل را راضی می كند.

توبه واقعى ،از بین بردن وابستگی های دل ،ايمان قوى ،اعمال صالح ،ياد و عبادت خداوند ،توكل و تسليم
محض در برابر فرمان های الهى ،اطاعت از پيامبر اكرم( )qو امامان معصوم( ،)bمحاسبه دائمی نفس،

معرفت خود و خداوند ،اخالص ،مطالعه در زندگى افرادی كه مراحل كشف و شهود را پيموده اند ،بی اعتنایی
به دنيا ،توجه به آخرت ،آمادگی برای مردن و ،...از جمله مواردی است كه انسان را به مقام عالى كشف و

شهود مى رساند و به اين وسيله دارای چشم باطنی و ملكوتی شده ،حجاب ها كنار رفته و حقيقت آن را کشف
می کند ،آنگاه به بعضی از حقائق جهان غيب ،که از جمله يقين به مرگ ،عالم برزخ و قيامت است دست یافته
و با روشنی كه انسان با چشم خود محسوسات را مى بيند آن را درک خواهد کرد.
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خداوند متعال در قرآن کریم هر سه مورد از مراتب یقین را بیان فرموده است:

يم»(تکاثر5/و )6اينگونه نيست كه شما می پنداريد ،اگرعلم اليقين
«كَ َّال ل َْو َت ْعل َُم َ
ون ِع ْل َم ا ْل َي ِق َ
ين * َل َت َر ُو َّن ا ْل َج ِح َ
داشته باشيد دوزخ را با چشم خود می بينيد.

« ُث َّم َل َت َر ُو َّن َها َع ْي َن ا ْل َي ِقينِ »(تکاثر )7/سپس آن را قطعا به عيناليقين در مىيابيد.

«إ َِّن َهذَ ا ل َُه َو َح ُّق ا ْل َي ِقينِ »(واقعه )95/اين است همان حقيقت راست [و] يقين.

ون َعلى ُق ُل ِ
آدم َل َنظَ ُروا ِالَی ا ْل َمل َُكوت(.مجلسی،
پيامبراكرم( )qمى فرمايد :ل َْوال اَ َّن َّ
وم َ
وب َبنى َ
الش َ
ياطين َي ُح ُ
1378ش ،ج )163 :56اگر شياطين دل های فرزندان آدم را احاطه نكنند ،می توانند به جهان ملكوت نظر
افكنند.

اين احاديث و مانند آنها ،رابطه مكاشفات روحانى را با ايمان و يقين روشن مى سازد و نشان مى دهد با تكامل
معنوی امكان دارد اين درك و ديد براى انسان حاصل شود؛ مانند كسی كه مرگ وبسياری از حقايق غيبی و
شهودی را حس كرده باشد(.مکارم1374 ،ش ،ج)304 :2

تقسیم کلی مرگ انسان

مرگ هر انسانی به دو صورت زیر واقع می شود:
1ـ طبیعی:

کسی که اصول بهداشت را در تمام مراحل رعایت می کند ،در مسیر زندگی با رویدادهای کشنده یا حادثه ای

حیاتی اش از جهان دیده فرو می بندد ،او به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.

2ـ اخترامی:

کسی که در نیمة راه عمر و موقعی که هنوز نیروهای بدنش تمام نشده ،بر اثر رویداد مرگباری می میرد و چراغ
عمرش قبل از موعد طبیعی خاموش می شود ،او به مرگ اخترامی از دنیا رفته است.

آن مرگ هایی که بر اثر صدقه ،صله رحم ،دعا و دیگر اموری نظایر اینها ممکن است به تأخیر افتد و همچنین

آن مرگ هایی که بر اثر پاره ای از گناهان ممکن است تسریع گردد ،اجل خوانده می شود .اما مرگ هایی که
موعد آن در قضای الهی قطعی است و زمان فرا رسیدنش را جز خدا نمی داند ،در قرآن کریم به اجل مسمی تعبیر

گردیده است و این مرگ است که هرگز به تأخیر نمی افتد .خداوند متعال در آیة کریمه آن را به صورت نفی

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

بیماری زا مواجه نمی شود و عمرش آن قدر ادامه می یابد که سرانجام بر اثر شدت پیری و پایان یافتن نیروهای

ابد ،یعنی امری ناشدنی خاطرنشان فرموده است.

«ولَن ُي َؤ ِّخر هَّ ُ
الل َن ْف ًسا ِإ َذا َجاء َأ َج ُل َها»(منافقون)11/؛ و[لى] هر كس اجلش فرا رسد هرگز خدا [آن را] به تاخير
َ
َ
نمىافكند.

اجل مسمی یعنی مرگ غیرقابل تغییر ،مخصوص به افراد آدمی نیست ،بلکه نوع انسان و انواع حیوانات نیز

اجل مسمی دارند که علمش نزد خداوند است .موقعی که عمر یکی از انواع پایان می یابد و اجل مسمایش

فرا می رسد ،بدون ساعتی تقدیم یا تأخیر ،منقرض می گردد و مرگ ،به حیات نوعی اش خاتمه می دهد.
(انصاریان ،1389 ،ج)4 :1

انواع مرگ در اسالم
مرگ دلها

اسالم به روح و نفس آدمی توجه زیادی دارد؛ به همین جهت قرآن كسانى را كه داراى روح بىتفاوت و

الموتى»(نمل )80/تو نمىتوانى
قساوت قلب هستند مردگان دانسته است و به پیامبرش مىفرماید« :ا ّنك التسمع َ

مردهدالن را شنوا كنى .چنانچه حضرت على ( )gنیز درباره انسانى كه شیفته دنیاست مىفرماید« :و اماتت

الدنیا َقلبه»(نهج البالغه ،خطبه )85دنیا دل او را از كار انداخته است.
ّ
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در نهجالبالغه مىخوانیم :كسانى كه فساد و منكرات را مشاهده مىكنند و هیچ گونه عكسالعملى از خود

نشان نمىدهند و نه تنها با دست و بیان جلوگیرى نمىكنند بلكه قلبشان هم از گناه ناراحت نیست ،اینان

مردگانى هستند در میان زندهها .اگر در قبرستان مردگان به حال افقى هستند ،این بىتفاوتها مردگان عمودى

و زندهنما هستند «فذلك َم ّی ُت االحیاء»(همان ،حکمت )374

مرگ جوامع

همانگونه كه به انسان بىحركت و وابسته مرده مىگویند ،به جوامع بىحركتى كه در برابر فسادها بىتفاوت و
بىتوجه باشند نیز مرده گفته مىشود .جامعهاى كه امر به معروف و نهى از منكر
در حوادث تلخ و شیرین جامعه
ّ

قهورین
وت ِفى َحیا ِتكم َم
الم ُ
َ
و انتقاد و آزادى و عدالت ندارد ،مرده است .حضرت على( )gمىفرمایندَ « :ف َ
والحیاة فى َمو ِتكم قاهرین»(همان ،خطبه )51مرگ در«زندگى توأم با شكست» شما است! ...و زندگى در
َ
مرگ پیروزمندانه شما.

وت االكبر»(همان ،حکمت  )163فقر ،همان مرگ بزرگ
الم ُ
قر َ
در حدیث دیگرى آن حضرت فرمودند« :ال َف ُ

بىتحرك و ناتوان ،جامعهاى مرده است.
است .بنابراین جامعه وابسته ،نیاز مند،
ّ

مرگ سرخ (شهادت)
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در قانون خداوند همیشه بهترین گزینه وجود دارد و بهترین نوع مردن ،شهادت در راه خداوند است .ارزشى
كه اسالم به شهادت داده در هیچ مكتبى مشاهده نمی شود .در قرآن در عظمت شهادت و شهدا آیات فراوانى
ربهِ م
بیل ِهّالل اموات ًا َبل
آمده تا جایى كه خطاب به مردم مىفرمایند« :وال َت
ّذین ُق ِتلوا فى َس ِ
احیاء َ
ٌ
حسبن ال َ
عند ّ
َّ

ُیر َزقون»(آل عمران)169/

حتى
در دیدگاه اسالم ،باالتر از شهادت كار نیكى نیست ،چنانكه پیامبر ()qفرمودند:
َ
«فوق كلّ ِذى ب ِّر ب ٌِّر ّ
ُیق َتل فى سبیل هّ
الل فاذا ُق ِتلَ فى سبیل هّالل فلیس فو َقه ب ِّر»(کلینی ،ج )348 :2برتر از هر خوبى ،خوب دیگرى هست
تا برسد به شهادت كه هر گاه انسانى در راه خدا كشته شد ،دیگر باالتر از آن خیرى وجود ندارد.

مرگ با قصاص واعدام

ناحق به قتل رسانده باشد،
اعدام و قصاص چهارمین نوع مرگ در اسالم است .اگر كسى انسانِ دیگرى را به ّ
حق قصاص مىدهند.
در اسالم به خانواده و اولیاى مقتول ّ

دالئل ترس از مرگ

انسان همیشه از نیستی می گریزد ،از بیماری می گریزد ،که نیستی سالمت است؛ از تاریکی وحشت دارد که

نیستی نور است؛ از فقر می هراسد که نابودی غنا است؛ حتی گاهی از خانة خالی نیز وحشت می کند و عجب
اینکه از خود مرده نیز وحشت دارد مثال حاضر نیست در اطاقی که مرده ای در آنجا باشد شب را به سر برد در

از آن وحشت دارد .این دالئل را در قالب مثالی میشود فهماند و آن اینکه در دیدگاه اسالم دنیا عبورگاه است

و انسان عابر و اموال دنیا وسیله ،و مثال ما ترس راننده است(.قرائتی1373،ش)75 :
 .1اعتقاد به فانی شدن

گاهی یک راننده میترسد چون میبیند ماشین او در آستانه سقوط و رو به نابود شدن است؛ افرادی که ایمان به
معاد ندارند و مردن را نیست شدن میدانند باید هم از مرگ بترسند چون مرگ در چشم آنها یک نوع سقوط

و نابودی است.

در واقع تصوری که از مرگ دارند نادرست است و آن را فانی و نابودی می پندارند لذا طبیعی است که از مردن

و نابود شدن تنفر داشته باشند.

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

حالی که وقتی زنده بود از آن شخص ترسی نداشت!(مکارم1391،ش )329 :حال این چه دالئلی دارد که انسان

ُ .2ح ّب دنیا

رانندهای که ماشین خود را با خون دل تهیه کرده و اکنون عالقه زیادی به آن دارد میترسد که مبادا کسی وسیله

او را بگیرد و از جدائی وسیله رنج میبرد و خیال میکند بهتر از این ماشین او چیز دیگری نیست .پس کسانی
که عالقه زیاد به دنیا دارند جدایی آنها از دنیا بزرگترین شکنجه است .این مرگ مانند چسبی است که روی
دست زده شده است .دل انسان هم اگر به دنیا بچسبد کندن آن مشکل و جان دادن بسیار سخت است.

شخصی از امام حسن( )gسؤال کرد چرا از مرگ میترسیم امام فرمودندِ «:ا َّن ُک ْم اَ ْخ َر ْب ُت ْم ِ
آخ َر َت ُک ْم َو َع َّم ْر ُت ْم
ون ال َّن ْق َل َة ِم َن ا ْل ُع ْمرانِ ِالی ا ْل َخ ِ
راب»(همان) چون شما تمام کوشش خودتان را صرف آبادی
ُد ْن ُ
یاکم َفأ ْن ُت ْم َت ْک َر ُه َ
دنیا کردهاید و برای آخرت کار نیکی ندارید و به همین خاطر از مرگ میترسید که از جای آباد به جای خراب
منتقل شوید.

کسانی که در دنیا فقط به دنبال مادیات بوده و به فکر آباد کردن دنیایشان بودند و نسبت به حیات آخرت

توجهی نداشتند به طور طبیعی به این زندگی دل بسته میشوند و دل کندن از آن برایشان دشوار و حتی تصورش

هم وحشتآور است.

 .3عدم شناخت مرگ

گاهی ترس راننده به خاطر آن است که جاده را نمیشناسد و ناآگاهی او را زجر میدهد .امام هادی ( )gبر یکی
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خاف
از یاران که مریض بود وارد شد دید آن مریض گریه میکند و از مردن میترسد امام هادی(  )gفرمودَ «:ت ُ
الم ِ
وت لاِ َ َّن َک ال َت ْعرِ ُف ُه »(همان) تو از مرگ میترسی چون نسبت به آن شناخت نداری.
ِم َن َ

 .4طوالنی بودن راه

گاهی ترس راننده به این خاطر نیست که جاده را بلد نیست بلکه به خاطر این است که میبیند جاده طوالنی

الز ِاد َو ُطولِ الطَّ ریقِ
است و الستیکها هم صاف است .حضرت علی ( )gدر نهج البالغهفرمودند«:آه ِم ْن ِق َّل ِة ّ
ظیم ا ْل َم ْورِ ِد»(نهج البالغه ،حکمت  )74از کمی توشه و درازی راه ،و دوری سفر ،و سختی
الس َفرِ َو َع ِ
و ُب ْع ِد َّ
ورودگاه.

 .5گناهان و پرونده های سیاه

گاهی راننده وسیله دارد از کمبود بنزین و الستیک و موتور هم دلهرهای ندارد ولی باز میترسد؛ چون او در

گذشته تخلفات زیادی مرتکب شده و پا به فرار گذاشته و میترسد که پلیس جلو راهش باشد .آن هم پلیسی که
تمام تخلفاتش را در دست دارد و چنین رانندهای باخته و باید جوابگوی تمام تخلفات خود باشد .شخصی هم
که در دنیا مرتکب گناهانی شده باشد چه صغیره چه کبیره همیشه به این فکر است که خدا او را میبخشد یا نه.

«و ال َی َت َم َّن ْو َن ُه َأ َبداً بِما َق َّد َم ْت َأ ْی ِدیهِ ْم»(جمعه)7/
لذا از مرگ میترسد .به خاطر همین در سوره جمعه میخوانیمَ :

حتی کسانی که خیال میکنند از اولیای خدا هستند به خاطر تخلفاتشان هرگز آرزوی مرگ نمیکنند.

گروهی را می شناسیم که مرگ را به معنی فنا و نیستی تفسیر نمی کنند و هرگز منکر زندگی بعد از مرگ نیستند،
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اما با این حال از مرگ وحشت دارند؛ چرا که پروندة اعمال آنها آنقدر سیاه و تاریک است که از مجازات های
دردناک بعد از مرگ وحشت دارند(.مکارم1391 ،ش)330 :

دو دیدگاه درباره مرگ

به طور کلی می توان دو دیدگاه مختلف درباره مرگ در نظر بگیریم:

گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند و از مرگ بیزار و متنفرند.

و گروهی دیگر ،از مرگی که درراه هدفی بزرگ همچون شهادت در راه خدا بوده باشد استقبال می کنند و یا

حداقل هنگامی که احساس کنند پایان عمر طبیعی شان نزدیک شده است به هیچ وجه غم و اندوهی در دل آنها

راه نمی یابد.

دلیل دو دیدگاه درباره مرگ

دلیل این است که آن ها دو دیدگاه مختلف دارند:

گروه اول ،یا اصال به جهان پس از مرگ ایمان ندارند و یا اگر ایمان دارند هنوز به خوبی باورشان نشده است؛
لذا لحظة مرگ را لحظة وداع با همه چیز می دانند؛ البته وداع گفتن با همه چیز بسیار وحشتناک است؛ بیرون

همچنین آزاد شدن از یک زندان و رفتن به سوی یک دادگاه برای کسی که مجرم است و اسناد جرم او آشکار

می باشد نیز وحشت انگیز و هولناک است.

اما گروه دوم ،مرگ را یک تولد جدید می دانند؛ بیرون شتافتن از محیط محدود و تاریک دنیا ،و گام نهادن به
عالمی وسیع و پهناور و روشن .آزاد شدن از یک قفس تنگ و کوچک و پرگشودن در آسمان بیکران ،بیرون

رفتن از محیطی که مرکز نزاعها ،کشمکش ها ،تنگ نظری ها ،بی عدالتی ها و جنگ هاست و گام نهادن به
محیطی که از همة این آلودگی ها پاک است ،طبیعی است که آنها از چنین مرگی وحشت نداشته باشند (.همان:

«و هَّ ِ
الل لاَ ْب ُن َأبِي طَ ا ِل ٍب آ َن ُس بِا ْل َم ْو ِت ِم َن الطِّ ْف ِل ِب َث ْد ِي ُأ ِّم ِه»
 )331همانطور که امام علی( )gمی فرمایندَ :

(نهج البالغه ،خطبه )5به خدا سوگند فرزند ابوطالب عالقه اش به مرگ بیشتر است از کودک شیرخوار به

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

رفتن از روشنایی و نور و گام نهادن در تاریکی مطلق بسیار درد آلود است.

پستان مادر.

آثار یاد مرگ

خاصيت به ياد مرگ بودن اين است كه :اگر شخص در رفاه و سرور است و غرور او را فرا گرفته ،با ياد مرگ،

دنيا بر او تنگ می شود و ديگر نمى تواند بر دارايى محدود خود ببالد و يا مغرور شود و اگر شخصی است كه

در تنگنای زندگی قرارگرفته و رنج می برد ،باز وقتی به ياد مرگ بيفتد ،دنيا بر او وسيع و راحت مى شود و از
سختی هاى چند روزه دنيا رنج نمی برد ،لذا على( )gمی فرمايند« :كسی كه زياد به ياد مرگ باشد ،از دنيا به
اندكش راضی می شود»(.ری شهری1385 ،ش ،حدیث )19163

در بيانى حضرت صادق( )gآثار ياد مرگ را چنين بيان مى كنند« :يادمرگ ،شهوت ها را در نفس از بين

می برد و ريشه های غفلت را يکسره بر مى كند و دل او را با وعده های الهی محكم مى كند و روحيه انسان

را از قساوت ،می كند و دل انسان را با وعده های الهی محكم می كند و نشانه هاى هوا و هوس را در هم
مى شكند»(.همان ،حدیث )19148

درباره آثار یاد مرگ همین بس که رسول گرامی اسالم مى فرمايند :مرگ را بسيار ياد كنيد ،زيرا مرگ گناهان
را پاك مى كند و ميل و رغبت به دنيا را مى كاهد(.همان ،حدیث )19153
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برخى از آثار تربيتى ياد مرگ عبارت است از:

 .1عبرت آموزی

اميرمؤمنان على( )gدر خطبه ای می فرمايدَ ... :وال َْن َي ُكو ُنوا ِع َبراً اَ َح ُّق ِم ْن اَ ْن َي ُكو ُنوا ُم ْف َت َخراً»(نهج البالغه،

خطبه  )221اين اجساد پوسيده اگر مايه عبرت باشند سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند.

 .2آمادگی برای مرگ

توجه به حقانيت مرگ ،هشدارى است براى همه انسان ها كه بيشتر و بهتر بينديشند و از راهى كه در پيش دارند

با خبر شوند و خود را براى آن آماده سازند.

 .3رهایی از گمراهی

وم ِ
الحساب»(ص )26/در حقيقت كسانى كه از راه
ون َعن َس ِ
ذاب َش ٌ
َّذين َي ِض ّل َ
بيل ِهّالل ل َُهم َع ٌ
ديد بِما َنسوا َي َ
« ِا َّن ال َ
خدا به در می روند ،به سزای ان روز حساب که فراموش کرده اند عذابی سخت خواهند داشت.

آثار دیگری از یاد مرگ

با توجه به ترس ارزشمند مؤمنان از مرگ ،یاد آن بسیار سفارش شده است؛ چرا که اگر انسان ،پیوسته به یاد

مرگ باشد ،خود را برای آن لحظه آماده میکند ،و سعی و تالش در این دارد که از گناهان و زشتیهایی که

سبب عذاب اخروی میشود ،اجتناب میورزد .عالوه بر آن ،یاد مرگ باعث میشود که در برابر سختیهای دنیا
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تحمل آنها را آسان میسازد.
آرامش یابد چون با یاد مرگ پایان پذیری مصیبتها را نشان میدهد و ّ

اگر به دنبال یاد مرگ و قیامت ،عمل باشد و یا دست کم انسان با توجه خاص و با دیده عبرت به مرگ نظر
کند آثار و ثمرههای گوناگونی برای او ایجاد خواهد شد که روایات زیر نشان دهنده گوشهای از دیگر آثار یاد
مرگ است:

 .1از بین رفتن زیاده خواهی

الد ْن َیا بِا ْل َی ِسیر» آنکه فراوان به یاد مرگ باشد باندکی از
«م ْن َأ ْک َث َر ِذ ْک َر ا ْل َم ْو ِت َر ِض َی ِم َن ُّ
امام علی () gفرمودَ :
دنیا خوشنود شود(.مجلسی ،1378 ،ج )291 :74

الدنیا فإن ذکرتموه عند الغنی
یزهد فی ّ
یمحص الذّ نوب و ّ
رسول خدا ( )qفرمود« :أکثروا ذکر الموت فإ ّنه ّ
هدمه و إن ذکرتموه عند الفقر أرضاکم بعیشکم»(.پاینده1324 ،ش)237 :

مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناهان را پاک میکند و حرص دنیا را کم میکند ،اگر مرگ را به
هنگام توانگری به یاد آرید اهمیت آن را کم میکند و اگر به هنگام تنگدستی یاد کنید ،شما را از زندگیتان

خشنود میسازد.

 .2صبر بر مصیبتها

مرگ را زیاد یاد کنید ،روزی را که از قبرها خارج میشوید و در پیشگاه خدای عزوجل میایستید (یادآور

شوید) که مصیبتها را بر شما آسان میگرداند(.مجلسی ،1378 ،ج)132 :6

 .3زنده شدن دل و آسان شدن مرگ

زنده و مرگ را بر او آسان میکند.

 .4بی اعتنایی به دنیا و آمرزش گناهان

رسول خدا ( )qدر جای دیگر ،پس از تأکید نسبت به «یاد مرگ بودن» فرمود:

ضاک ْم
وه ِع ْن َد ا ْل َف ْقرِ ْار ُ
وب َو ُی َز ِّه ُد ِفی ُّ
« َفا َّن ُه ُی َم ِّح ُص الذُّ ُن َ
وه ِع ْن َد ا ْل ِغنی َه َد َم ُه َو ْان َذکَ ْر ُت ُم ُ
الد ْنیاَ ،ف ْان َذکَ ْر ُت ُم ُ
ب َِع ْی ِش ُکم»(همان)؛ همانا ،بسیار به یاد مرگ بودن ،گناهان را پاک میکند و (انسان را) در دنیا زاهد بار میآورد.
اگر هنگام بینیازی به یاد مرگ بیفتید (احساس) بینیازی را نابود میکند و اگر هنگام فقر به یاد آن بیفتید شما

را به زندگیتان ،راضی مینماید.

الد ْنیا بِا ْل َیسیرِ »(همان )245 :کسی که مرگ را یاد
«م ْن َذکَ َر ا ْل َم ْو َت َر ِض َی ِم َن ُّ
حضرت علی ( )gنیز فرمودَ :

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

«اک ِثروا ِذ ْکرا ْل َم ْو ِتَ ،فما ِم ْن َعب ٍد ْاک َثر ِذ ْکر ُه الاَّ ْاح َیی هَّ ُ
الل َق ْل َب ُه َو َه َّو َن َعل َْی ِه ا ْل َم ْو َت»(ری
َ َ
َ
ْ
پیامبر اکرم ( )qفرمودُ ْ :
شهری1385 ،ش ،ج )246 :9زیاد به یاد مرگ باشید ،پس بندهای که زیاد به یاد مرگ باشد خداوند دل او را

کند ،به کم از دنیا رضایت میدهد.

 .5بیداری از غفلت و نابودی شهوات

امام صادق ( )gفرمودِ :
الش َه ِ
وات ِفی ال َّن ْف ِس َو َی ْقل َُع َمناب َِت ا ْل َغ ْف َل ِة َو ُی َق ِّوی ا ْل َق ْل َب به مواعد
میت َّ
«ذ ْک ُر ا ْل َم ْو ِت ُی ُ

هَّ ِ
الم ا ْل َهوی»(.همان ،ج )108 :11
الل َو ُیر ُِّق الطَّ ْب َع َو َی ْک ُس ُر ْاع َ

یاد مرگ شهوتها را در نفس میمیراند ،ریشههای غفلت را میکَ ند ،دل را به وعدههای خداوند تقویت و طبع
را رقیق میکند و نشانههای هوای نفس را میشکند.

بنابراین ،هر کس بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد ،از هوس های دنیا و زرق و برق های فریبنده آن غافل

نمی

کان َاش ُّد ِذ ْکراً ِل ْل َم ْو ِت؛(مجلسی،
ماند .امام صادق ( )gاز پیامبر اکرم ( )qچنین نقل میکندْ :اک َی ُس ال َّن ِ
اس َم ْن َ

 ،1378ج )130 :6زیرکترین مردم کسی است که شدیدتر (و بیشتر) به یاد مرگ باشد.

امام سجاد ( )gدر صحیفه سجادیه دعای چهلم خود عرضه میدارد :مرگ را نصب العین ما قرار داده [تا
همیشه و هر آن به یاد آن باشیم] و یادآوری ما را نسبت به آن کم مگردان که روزی یادآور باشیم و روزی غافل.

(انصاریان)203:1389،

 .6جلوگیری از انجام کارهای بیهوده
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امیرالمؤمنین( )gمی فرمایندَ « :أ َما َو هَّ ِ
الل ِإ ِّنی ل ََی ْم َن ُع ِنی ِم َن ال َّل ِع ِب ِذ ْك ُر ا ْل َم ْوت»

آگاه باشید به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میدارد» (.نهجالبالغه ،خطبه )84

لذا انسان با یاد مرگ همیشه و در همه حال به این فکر می کند که باید از این دنیا روزی کوچ کرده و به سرای

آخرت برود بر این اساس سعی و تالش بر این دارد که همیشه آماده باشد و به دنبال جمع آوری توشه و زاد راه
برای این سفر بسیار مهم و خطرناک می باشد.

مراتب انسانها در یاد مرگ

انسان ها در زمینه مراتب یاد مرگ به سه دسته کلی تقسیم می شوند1 :ـ فرو رفته در شهوتها و لذتهای دنیا،
2ـ روی آورنده به توبه و پشیمانی3 ،ـ عارف و زاهد کامل.

ویژگی دسته اول :کسانی هستند که از مرگ یاد نمی کند ،و اگر چنین کاری کنند ،برای نکوهش است که چرا

از دنیای محبوب او بازش می دارد ،و بنابراین از آن می گریزد ،خدای تعالی درباره چنین افرادی می فرماید:

يك ْم»(جمعه )8/بگو آن مرگى كه از آن مىگريزيد قطعا به سر وقت
ون ِم ْن ُه َف ِإ َّن ُه ُملاَ ِق ُ
« ُق ْل إ َِّن ا ْل َم ْو َت ال َِّذي َت ِف ُّر َ
شما مىآيد.
چنین کسانی یاد مرگ آنها را از خدا دورتر می کند ،مگر آنکه برای کناره گیری از دنیا از آن بهره گیرد و نعمت

های دنیا بر او ناگوار شود ،در این صورت است که او را سود می بخشد ،زیرا هر چیزی که باعث ناگواری از
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لذتها شود ،از اسباب نجات او بشمار می رود.

دسته دوم (توبه کننده) :این افراد بسیار به یاد مردن هستند تا ترس و خشیت در دلشان برانگیخته شده و در توبه

ثابت قدم گردند ،و گاهی مرگ را ناخوش دارد زیرا از آن می ترسند که پیش از آمادگی او را برباید و هر چند
که از آن کراهت دارد ولی نمی تواند کاری انجام دهد و از گرفتن جان خود جلوگیری کند و این افراد مشمول

این سخن پیغمبر اکرم ( )qنمی شوند که فرمودند« :هر که مالقات خدا را دوست ندارد خدا نیز دیدار او را
دوست ندارد» ،زیرا آن شخص از مرگ و لقای پروردگار کراهت ندارد ،بلکه به سبب قصور و تقصیرش می
ترسد که لقای خداوند را از دست بدهد ،و بنابراین دیدار دوست را به تأخیر می خواهد تا خود را برای لقای او

به وجهی که از آن خشنود است آماده سازد ،پس از مالقات با خداوند کراهت ندارد.

و نشانه آن این است که همیشه خود را برای مرگ آماده می سازد و به کار دیگری نمی پردازد ،ولی اگر در حال
آماده شدن و در کار ساختن آنچه در آخرت برایش سودمند است نباشد به گروه اول می پیوندد.

و اما دسته سوم (عارف) :همواره در یاد مردن است ،زیرا وعده دیدار دوست پس از مرگ است و دوستدار
هرگز زمان وعده دیدار دوست را فراموش نمی کند ،و همیشه منتظر و بلکه در آرزوی آن می باشد ،تا از خانه

گناهکاران رهایی یافته و به جوار رب العالمین برسد ،چنانکه روایت شده است که« :حذیفه در وقت مرگ

گفت :دوست به هنگام حاجت آمد و از رد کردن آن رستگار نشوم ،بار خدایا اگر دانی که فقر را دوستتر دارم از

توانگری ،و بیماری را دوستتر دارم از تندرستی ،و مرگ را دوستتر دارم از زندگی ،مرگ را بر من آسان کن تا به
دیدار تو نائل شوم» درجه باالتر از آن کسی است که کار خود به خدا واگذارد و خود چیزی از مرگ یا زندگانی،
و این منتهای والء و دوستی است و به درجه تسلیم و رضا رسیده است( .نراقی1377 ،ش،ج )58:3

زمینه سازهای یاد مرگ و قیامت

طبیعتا انسان وقتی از آثار یاد مرگ اطالع و آگاهی پیدا کرد مصمم میشود که به دنبال راهی باشد که انسان را

بیشتر به یاد مرگ بیندازد از این قرار ،عواملی که سبب میشود انسان از خواب غفلت بیدار شده و به یاد مرگ

باشد و در پی آن ،به اصالح خویش گام بردارد ،برخی از آنها عبارتند از:

 -1تالوت آیات قرآن:

یکی از بیماریهای روحی غفلت است و آن بدترین و مضرترین بیماری برای روح است و اساس همه گناهان

از این بیماری نشأت میگیرد و تالوت آیات قرآن در زمینههای مختلف مانند مرگ ،قیامت ،بهشت ،جه ّنم و

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

و درویشی و توانگری ،و بیماری و تندرستی اختیار نکند ،بلکه آن را دوست دارد چون خداوندش دوست دارد،

تفکر در آیات ثواب و عذاب ،انسان را متنبه میسازد؛ و با مداومت بر تالوت غفلت از انسان فراری میشود.
ّ

پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) فرمود« :ال َت ْغ ُف ْل َع ْن َقرا َئ ِة ا ْل ُق ْرانِ َف َّان ا ْل ُق ْر َان ُی ْحیِی ا ْل َق ْلب»(ری شهری1385 ،ش،
ج )81 :8از قرائت قرآن غافل نشو؛ زیرا قرآن ،دل را زنده میکند.
تاب هَّ ِ
الل َع َّز َو َجلَّ »(مجلسی،
«ان ْاح َس َن ا ْل ِق َص ِص َو ْابل ََغ ا ْل َم ْو ِعظَ ِة َو ا ْن َف َع ال َّتذَ ُّک ِر ِک ُ
همچنین امام علی ( )gفرمودَّ :

عزوجلّ است.
 ،1378ج )352 :74نیکوترین داستان ،رساترین موعظه و نافعترین یادآوری ،کتاب خدای ّ
 -2تشییع جنازه:

عامل دیگری که برای یاد مرگ مؤثر است ،تشییع جنازه است؛ البته اگر با دیده عبرت همراه باشد .حضرت

علی( )gجنازهای را تشییع میکرد .هنگامی که جنازه را در قبر گذاشتند ،اهل و فامیلهای جنازه ،گریه و زاری
کاء اما َو هَّ ِ
را شروع کردند .پس حضرت فرمود« :اما َو هَّ ِ
عای َن أَ َل ْذ َهل َُه ْم ذ ِل َک َعنِ ا ْل ُب ِ
الل َّان ل َُه َعل َْیهِ ْم
عای ُنوا ما َ
الل ل َْو َ
الل الَّذی َضر َب ل َُکم أْ َ
الل ِب َت ْق َوی هَّ ِ
اوصیک ْم ِعبا َد هَّ ِ
ثال َو
قال:
ُ
ال ْم َ
قام فیهِ ْم َف َ
الی ْبقی ِم ْن ُه ْم َ
احداً ُث َّم َ
ل ََع ْو َد ًة ُث َّم َع ْو َد ًة َح َّتی ُ
ُ
َ

جال»(.همان ،ج)65 :15
َو َّق َت الاْ َ

آگاه باشید! به خدا قسم اگر اینان میدیدند آنچه را او دید ،از گریه دست میکشیدند .آگاه باشید! به خدا قسم،

همانا مرگ برای ایشان باز میگردد و باز میگردد تا احدی از ایشان را باقی نگذارد .سپس حضرت ،میان ایشان
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ایستاد و فرمود :بندگان خدا شما را به تقوای خدا توصیه میکنم ،همان خدایی که برای شما مثلها زده و اجلها
را تعیین نموده است.

«ع ِّو ُدوا ا ْل َم ْرضی َوا َّتب ُِعوا ا ْل َجنا ِئ َز ُیذَ کِّ ُر ُک ُم الاْ ِخ َر َة»(مجلسی ،1378 ،ج:81
همچنین پیامبر اکرم ( )qفرمودَ :
 .)225بیماران را عیادت و جنازهها را تشییع کنید که آخرت را به یادتان میآورد.
 -3زیارت اهل قبور:

اسالم درباره زیارت اهل قبور تأکید و سفارش کرده ،به خصوص درباره زیارت قبور امامان معصوم ( ،)bپدر

و مادر ،صلحا و بزرگان.

انسان باید توجه داشته باشد و در قلبش ملکه شود که روزی خودش به آنها ملحق میشود و توجه کند که زبان
حال مردگان که دستشان از دنیا و عمل ،کوتاه است ،چیست؟

حضرت علی ( )gهنگامی که به زیارت اهل قبور رفته بود ،فرمود:

الم َعلَی ُکم َیا َأ ْهلَ ا ْل ُقبورِ َأ ْن ُتم َل َنا َسل ٌَف َو َن ْح ُن ل َُکم َخل ٌَف َو ِإ َّنا إ ِْن َش َاء هَّ ُ
ون َأ َّما ا ْل َم َس ِ
الل ب ُِک ْم ِ
اک ُن
الح ُق َ
َّ
ْ
ْ
«الس ُ ْ ْ
ُ
األ ْز َو ُاج َف ُن ِک َح ْت َو َأ َّما َ
َفس ِک َن ْت َو َأ َّما َ
ال
األ ْم َو ُال َف ُق ِس َم ْت َهذَ ا َخ َب ُر َما ِع ْن َد َنا َفل َْی َت ِش ْعرِی َما َخ َب ُر َما ِع ْن َد ُک ْم ُث َّم َق َ
ُ
َأ َما ِإ َّن ُه ْم إ ِْن َنطَ ُقوا َل َقالُوا َو َج ْد َنا ال َّت ْق َوی َخ ْی ُر َزاد»(همان ،ج)71 :75

هَّ
شاءالل ،ما به شما ملحق
سالم بر شما ای اهل قبور! شما پیشینیان ما و ما جانشین شما هستیم و به طور یقین ان

میشویم  ...سپس فرمود :آگاه باشید! اگر ایشان سخن میگفتند به یقین میگفتند :ما پرهیزکاری را بهترین
80

توشه یافتیم.

ول ُکلَّ َی ْو ٍم :ا َنا َب ْی ُت ا ْل ُغ ْر َب ِة ا َنا َب ْی ُت
احذَ ُروا َض ْی َق ُه َو َض ْنکَ ُه َو ُظ ْل َم َت ُه و ُغ ْر َب َت ُهَّ ،ان ا ْل َق ْب َر َی ُق ُ
و نیز آن حضرت فرمودَ « :ف ْ
الد ِ
الت ِ
یاض ا ْل َج َّن ِة ْاو ُح ْف َر ٌة ِمن ُح َف ِر ال ّنیرانِ »(همان،
وام َو ا ْل َق ْب ُر َر ْو َض ٌة ِم ْن رِ ِ
راب ،ا َنا َب ْی ُت ا ْل َو ْح َش ِة ،ا َنا َب ْی ُت ُّ
ُّ
ود َو ا ْل َه ِّ
ج)309 :77

پس بترسید از تنگی ،تاریکی و غربت در قبر ،همانا قبر در هر روز میگوید :من خانه غربتم ،من خانه خاکم،
من خانه وحشتم ،من خانه کرم و جانورم؛ و قبر یا باغی از باغهای بهشت است و یا گودالی از گودالهای جه ّنم.

بهترین نوع مرگ

در اینجا مناسب است که بهترین نوع مرگ را نیز معرفی و ویژگیهای آن را نیز بیان کنیم تا خوانندگان محترم

استفاده الزم را برده باشند.

همانطور که هر چیزی خوب و خوب تر ،بهتر و بهترین دارد مانند وسایل اطراف زندگی ما که به خاطر کیفیت
و بهتر بودن آن قیمت های آن نیز از دیگری فرق می کند در حالی که همان چیز است و به ظاهر هیچ گونه

تفاوتی با دیگری ندارد اما به خاطر ویژگی خاصی که آن جنس دارد دیگری آن را دارا نمی باشد لذا مرگ نیز
انواعی دارد بعضی در حال گناه کردن جان خود را از دست می دهند بعضی در حال قرآن خواند ،بعضی در حال

عبادت و....

خداوند کریم بهترين نوع مرگ را در قرآن کریم ،مرگ در راه خدا معرفی کرده است .پيامبر اكرم()q

ج )348 :2باالتر از هر نيكى ،نيكى هست ،تا اين كه انسان در راه خدا كشته شود ،هنگامی كه در راه خدا
كشته شد [به نيكى رسيده است] كه باالتر از آن نيكی نيست.

امیرالمؤمنین علی(  ) gدرباره بهترین نوع مرگها می فرمایند:

علي من ميتة عل ي الفراش في
ف أهو ن َّ
بالسي 
َّان اكرم الموت القتل .والذي نفس اب ن ابي طالب بيده ،ألل 
ف ضربة َّ
س كه
غير طاعة اهلل؛(نهج البالغه ،خطبه  )123همانا گراميتري ن مرگها كشته شدن در راه خداست .بدان ك 

جان پسر ابوطالب در دست اوست ،هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است ،تا در بستر مردن نه

در طاعت خدا.

ویژگی های بهترین نوع مرگ

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

بيل ا ِ
بيل ِهّالل َفل َْي َس َف ْو َق ُه ٌبر»(کلینی،1374 ،
هلل َف ِاذا ُق ِتلَ ِفی َس ِ
الر ُج ُل ِفی َس ِ
مى فرمايدَ « :ف ْو َق ُك ِّل ب ٍِّر ب ٌِّر َح ّتی ُي ْق َتلَ َّ

اين نوع مرگ ،دارای ویژگی هایی می باشد که از انواع دیگر مرگ متمایز پیدا می کند که به برخی از آنها در
ذیل به آن اشاره می شود:

زنده بودن نزد پروردگار و روزی خوردن:

خداوند متعال ،درباره مرگى كه در راه جهاد در راه خدا باشد مى
بیل
ّذین ُق ِت ُلوا فی َس ِ
َ
فرمايد«و ال َت ْح َس َب ّ َن ا َل َ
ّذین ل َْم َی ْل َح ُقوا بِهِ ْم ِم ْن
حین بِما ُ
آتاه ُم ُهّالل ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َی ْس َت ْب ِش ُر َ
یاء ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم ُی ْر َز ُق َ
ِهّالل َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ
ون بِا َل َ
ون * َفرِ َ
نین»(آل
ون * َی ْس َت ْب ِش ُر َ
َخ ْل ِفهِ ْم َأ ّال َخ ْو ٌف َعل َْیهِ ْم َو ال ُه ْم َی ْح َز ُن َ
ضیع َأ ْج َر ا ْل ُم ْؤ ِم َ
ون ِب ِن ْع َمة ِم َن ِهّالل َو َف ْضل َو َأ ّ َن َهّالل ال ُی ُ

عمران[)171-169/اى پيامبر]هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند مردگانند ،بلكه زنده اند و نزد
پروردگارشان روزی داده مى شوند .به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند و براى كسانى كه از پى

ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته اند ،شادی مى كنند كه نه بيمی برايشان است و نه اندوهگين مى شوند .به نعمت

و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی گرداند ،شادی مى كنند .به اين نكته بايد توجه داشت كه
پس از مرگ ،همه انسان ها حيات برزخی دارند ،ولی شهيدان از يك حيات ويژه برخوردارند.
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ورود به بهشت خدا:

خداوند متعال ،درباره بازگشت مؤمنان به خداوند ،بهترين ،جالب ترين ،تعبير را كه همراه با لطف و صفا و

«يـ َأ َّي ُت َها ال َّن ْف ُس ا ْل ُم ْط َم ِئ َّنة * ْار ِج ِعى ِإلَى َر ِّب ِك َر ِ
اض َي ًة َّم ْر ِض َّي ًة
آرامش و اطمينان است ،به كار گرفته و مى فرمايدَ :

* َف ْاد ُخ ِلى ِفى ِع َب ِـدى* َو ْاد ُخ ِلی َج َّن ِتى»(فجر)30-27/تو اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد در
حالی كه هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است و در سلك بندگان و بهشتم وارد شو.

اين آيات دعوت رسمى و مستقيم خداوند از نفوسى است كه در پرتو ايمان به حالت اطمينان و آرامش رسيده
اند .دعوتى كه آميخته با رضايت طرفين است(.مکارم ،1374 ،ج)173-168 :3

مرگ همراه با ایمان و وعده بهشت:

قرآن درباره مردى كه در شهرى مردم را به اطاعت رسوالن خدا و عبادت و بندگى خدا دعوت كرد و در برابر

ال
نت ب َِر ِّب ُك ْم َف ْاس َم ُعون * ِقيلَ ْاد ُخ ِل ا ْل َج َّن َة َق َ
طغيان گری قوم قرار گرفت و او را كشتند مى فرمايدِ « :إ ِّنى َء َام ُ
ين(»...یس)27-25/من به پروردگارتان ايمان
َيـال َْي َت َق ْو ِمى َي ْعل َُمون * ب َِما َغ َف َر ِلى َر ِّبى َو َج َع َل ِنی ِم َن ا ْل ُم ْك َر ِم َ
آوردم ،پس به سخنان من گوش فرا دهيد[ ،سرانجام او را شهيد كردند و] به او گفته شد :وارد بهشت شو!
گفت :اى كاش قوم من مى دانستندكه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى داشتگان قرار داده است.
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آسان شدن سکرات موت

در ادامه بحث مناسب است به نکته هایی که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره ق برای آسان شدن سکرات

موت بیان فرموده است ،اشاره کنیم:

 .1تفکر در آیات الهی و عبرت

َت ْب ِص َر ًة َو ِذ ْکری ِل ُک ِّل َع ْب ٍد ُم ٍ
نیب(ق)8/

تا (سبب) بینایی و تذکّ ر باشد برای هر بندهای که (به وسیله تفکر در آیات آفاقی به سوی خدا) بازمیگردد.

این دالیل قدرت در آسمان و زمین موجب بصیرت و تذکر برای هر بندهای است که با توبه از گناه و غفلت به
درگاه خدای تعالی بازگشت کنند.

 .2غافل نشدن از روز قیامت

دید(ق)22/
طاء َک َف َب َص ُر َک ا ْل َی ْو َم َح ٌ
َل َق ْد ُک ْن َت فی َغ ْف َل ٍة ِم ْن هذا َفکَ َش ْفنا َع ْن َک ِغ َ

حقا که از این (روز) در غفلت بودی ،پس ما پرده (غفلتت) را از (جلو فکرت) کنار زدیم
(به او گفته میشود) ّ
پس چشمت امروز تیزبین است (اوضاع محشر و اعمال خود و جزای آن را خواهی دید).

 .3به یادحساب و کتاب در روز محشر و بیرون آمدن از قبرها
وج(ق)42/
الص ْی َح َة بِا ْل َح ِّق ذ ِل َک َی ْو ُم ا ْل ُخ ُر ِ
َی ْو َم َی ْس َم ُع َ
ون َّ

روزی که (همه ارواح در عالم برزخ) آن صیحه را که حق (و ثابت در لوح محفوظ) است میشنوند (و با

بدنهای ترکیبیافته از ذرات بدن دنیوی مقرون میشوند) ،آن (روز) روز بیرون شدن (همه از قبرها) است
صیر(ق)43/
ِإ َّنا َن ْح ُن ُن ْحیی َو ُن ُ
میت َو ِإل َْی َنا ا ْل َم ُ

بیتردید این ماییم که زنده میکنیم و میمیرانیم ،و بازگشت (همه در عالم آخرت) به سوی ماست.

 .5به یاد زلزلهی قیامت
أْ َ
سیر(ق)44/
َی ْو َم َت َش َّق ُق ال ْر ُض َع ْن ُه ْم ِسراع ًا ذ ِل َک َح ْش ٌر َعل َْینا َی ٌ
روزی که زمین از روی آنها بشکافد در حالی که (از آنجا به سوی خداوند) شتابانند ،این (احیاء و احضار)
برای ما حشری آسان است.

 .6توجه به علم و احاطه همه جانبه خداوند

سان َو َن ْعل َُم ما ُت َو ْسوِ ُس ِب ِه َن ْف ُس ُه َو َن ْح ُن َأ ْق َر ُب ِإل َْی ِه ِم ْن َح ْب ِل ا ْل َو ِ
:16و َل َق ْد َخل َْق َنا إْ ِ
آیهی
رید
ال ْن َ
َ

و به یقین ما انسان را آفریدیم و آنچه را که نفسش بدان سبب در او وسوسه میکند میدانیم و ما به او از رگ

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

 .4یاد بازگشت به سوی خداوند

گردن و رگهای خونش نزدیکتریم.

 .7توجه به رفتار و گفتار خود و نویسندگان آن

عید(ق)17/
إ ِْذ َی َتل ََّقی ا ْل ُم َت َل ِّقیانِ َعنِ ا ْل َیمینِ َو َعنِ ِّ
الشمالِ َق ٌ
(به یاد آر) آن گاه که آن دو (فرشته) دریافتکننده ،از راست و از چپ او نشسته (افکار و اعمال او را) دریافت

میکنند.

 .8به یاد سکرات مرگ

حید(ق)19/
جاء ْت َس ْک َر ُة ا ْل َم ْو ِت بِا ْل َح ِّق ذ ِل َک ما ُک ْن َت ِم ْن ُه َت ُ
َو َ

و حالت سکرات مرگ به راستی فرا میرسد و حقیقتی را (برای انسان از جهان دیگر) پیش میآورد( ،و به او
گفته میشود) این همان است که از آن فرار میکردی.

 .9ترس از عذاب جهنم

َأ ْل ِقیا فی َج َه َّن َم ُکلَّ کَ َّفارٍ َع ٍ
نید(ق)24/
(دستور رسد) شما دو تن (فرشته محافظ و گواه) هر کافر سرسخت معاند را در جهنم افکنید.

 .10توجه به وعیدهای الهی
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قال ال َت ْخ َت ِص ُموا ل ََد َّی َو َق ْد َق َّد ْم ُت ِإل َْی ُک ْم بِا ْل َو ِ
عید(ق)28/
َ

(خداوند) گوید :در نزد من با یکدیگر ستیزه مکنید ،در حالی که من وعده عذاب را به شما (به وسیله پیامبران

و کتابهای آسمانی) از پیش دادهام (حجت بر همه تمام و جرم همه روشن است).

 .11نفی ستم پیشگی در عذاب

ما ُی َب َّد ُل ا ْل َق ْو ُل ل ََد َّی َو ما َأ َنا ِبظَ َّال ٍم ِل ْل َع ِ
بید(ق)29/

کفار هیزم آتشاند) هرگز در نزد من تبدیل نمیشود (تخ ّلف و نسخ
آن گفتار (حتمی مندرج در لوح محفوظ که ّ

برنمیدارد) و من هرگز ستمپیشه بر بندگان نیستم.

 .12به یاد سخنی که به جهنمیها گفته میشود

ول َه ْل ِم ْن َم ٍ
زید(ق)29/
ول ِل َج َه َّن َم َه ِل ْام َت أَ ْل ِت َو َت ُق ُ
َی ْو َم َن ُق ُ

و (به یاد آر) روزی که به جهنم گوییم :آیا پر شدی؟ و او (به لحاظ آن که اجزاء عالم آخرت دارای شعور و

قادر بر تک ّلماند) گوید :آیا بیشتر هم هست (یعنی باز هم جا دارم و یا آنکه دیگر جا ندارم).

 .13اجابت نکردن دعوتهای شیطانی

کان فی َضاللٍ َب ٍ
رین ُه َر َّبنا ما َأ ْط َغ ْی ُت ُه َو ِ
عید(ق)27/
َ
قال َق ُ
لک ْن َ

(شیطان) همنشین او گوید :پروردگارا ،من او را به سرکشی وانداشتم ،لکن خودش در گمراهی دور و درازی

بود (من فقط دعوت کردم و او به اختیار اجابت نمود).
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البته شیطان نمیخواهد نقش خود را در اغوای انسان به کلی انکار کند ،بلکه میخواهد این امر را ثابت کند که
اجباری در کار نبوده و انسان با میل و رغبت خویش ،وسوسههای او را پذیرفته است.

 .14به یاد بهشت بودن و طلب آن از خداوند و تالش برای آن

قین َغ ْی َر َب ٍ
عید(ق)31/
َو ُأ ْز ِل َف ِت ا ْل َج َّن ُة ِل ْل ُم َّت َ

و بهشت را برای پرهیزکاران بدون فاصله زیاد نزدیک گردانند.
اب َح ٍ
ون ِل ُک ِّل َأ َّو ٍ
فیظ(ق)32/
هذا ما ُت َ
وع ُد َ

(به آنها گفته شود) این همان است که وعده داده میشدید( ،این) برای هر کسی است که (در دنیا) بسیار دل

به خدا میسپرده و نگهبان (حقوق خالق و خلق) بوده
سالم ذ ِل َک َی ْو ُم ا ْل ُخ ُل ِ
ود(ق)34/
ْاد ُخ ُلوها به ٍ

(گفته میشود) با سالم و درود (از جانب خدا و فرشتگان ،و به سالمت ابدی) وارد آن شوید( ،و مژده باد شما
را که) امروز روز جاودانگی است.

زید(ق)35/
ل َُه ْم ما َی ُ
شاؤ َن فیها َو ل ََد ْینا َم ٌ

آنها را هر چه بخواهند در آنجا هست ،و در نزد ما فزونیی است (نعمتهایی که از تصور و خواست آنها بیرون

است).

 .15ترس از خداوند در نهان و آشکار و ترک گناه در خلوت
قلب ُم ٍ
جاء به ٍ
نیب(ق)33/
من بِا ْل َغ ْی ِب َو َ
الر ْح َ
َم ْن َخ ِش َی َّ

و با قلبی متوجه و پر انابه (به دیدار خدایش) آمده.

 .16عبرت گرفتن از پیشینیان

َو کَ ْم َأ ْهل َْکنا َق ْبل َُه ْم ِم ْن َق ْرنٍ ُه ْم َأ َش ُّد ِم ْن ُه ْم َب ْطش ًا َف َن َّق ُبوا ِفی ا ْلب ِ
حیص(ق)36/
ِالد َه ْل ِم ْن َم ٍ
و چه بسیار پیش از اینان (مشرکان مکه) مردمان زمانهای را هالک کردیم که از اینان در قدرت و تسلط قویتر
(اما) آیا (برای آنها وقت نزول عذاب) جای فرار و
بودند پس شهرها را سیر کردند و در هر جا نفوذ نمودندّ ،

پناهگاهی بود!؟

هید(ق)37/
الس ْم َع َو ُه َو َش ٌ
إ َِّن فی ذ ِل َک ل َِذ ْکری ِل َم ْن َ
کان ل َُه َق ْل ٌب َأ ْو َأ ْل َقی َّ

بیشک در این (سرگذشتها) تذکری است برای کسی که او را قلبی (بیدار) باشد یا گوش فرا دهد در حالی
که (به دل) حاضر و گواه (حقایق) باشد.

یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات

کسی که از خداوند رحمان در نهان (در حالی که خود از دید خلق پنهان ،و آخرت از وی نهان بود) میترسید،

 .17صبر و شکیبایی در برابر مشکالت و افراد لجوج
ُون(ق)39/
اصب ِْر َعلی ما َی ُقول َ
َف ْ

پس بر آنچه میگویند (از انکار نبوت و شرک در ربوبیت و تکذیب قیامت) صبر کن.

 .18تسبیح و حمد خداوند (و توجه به نمازهای پنج گانه و نمازهای نافله)

َو َس ِّب ْح به ِ
الش ْم ِس َو َق ْبلَ ا ْل ُغ ُر ِ
وب(ق)39/
وع َّ
حمد َر ِّب َک َق ْبلَ ُط ُل ِ
و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور.

الس ُج ِ
ود(ق)40/
َو ِم َن الل َّْی ِل َف َس ِّب ْح ُه َو َأ ْد َ
بار ُّ

و در مقداری از شب نیز او را تسبیح گو (نماز مغرب و عشا بخوان) و نیز به دنبال سجدهها (در همه نمازها او

را به صورت تعقیب تسبیحگو).

 .19تذکر دادن مردم به وسیله آیات قرآن کریم

خاف َو ِ
عید(ق)45/
ُون َو ما َأ ْن َت َعل َْیهِ ْم به جبارٍ َفذَ کِّ ْر بِا ْل ُق ْرآنِ َم ْن َی ُ
َن ْح ُن َأ ْعل َُم به ما َی ُقول َ
ما به آنچه (این کافران از تکذیب و استهزا و شرک و انکار معاد) میگویند داناتریم ،و تو بر آنها مس ّلط نیستی
(که به ایمان و تسلیمشان واداری) ،پس به وسیله این قرآن کسی را که از تهدید من بیم دارد تذکر ده.
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نتیجه:

اگر انسان با شناخت و دید روشن و راهکارهایی که نسبت به مرگ در آیات و روایات وارد شده است را به

کارگیرد مرگ برایش آسان میشود و دیگر هراسی از آن نداشته و دائما به یاد قیامت است .ایمان نداشتن به خدا
و قیامت و برداشت غلط از آن و مرگ را به معنای نابودی تلقی کردن ،از عوامل اساسیِ ترس از مرگ است.
گرچه مرگ پایان بخش زندگی مادی است و دل کندن از زندگی دنیا و تعلقات مادی آن بسیار دشوار است ولی

خود آغازگر زندگی دیگری است؛ و ما باید خودمان را برای رفتن به یک زندگی جدید آماده کنیم که آماده
شدن برای زندگی جدید راه کارها و اعمالی است که با مراجعه به آیات الهی در قرآن کریم و روایات اهل بیت

عصمت و طهارت( ،)bسفر به جهان دیگر را آسان و راه را هموار می کند.

با توجه به این جمله معروف که از کجا آمده ایم ،کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت می تواند گفت که هر

چیزی آغاز و پایانی دارد و این دنیا نیز پایان خواهد یافت و هر شخصی به مرور زمان و با پایان یافتن مدت زمان

مقرر خودش از این جهان خواهد رفت .هر انسان عاقلی که خواهان مسافرت رفتن است همیشه به فکر این
است که چه وسایلی را بردارد تا در مسافرت و محل اقامت خودش دچار مشکل نشود لذا برای رفتن به جهان

دیگر همانطور که گفته شد تولدی تازه است باید آماده باشیم و توشه و زاد راه را کافی به همراه داشته باشیم تا
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از نگرانی و اضطراب ها کاسته و با دلی آرام و قلبی مطمئن به جهان دیگر سفر کنیم.
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