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Abstract 

This study aimed to present a conceptual model of the anxiety of death based on 

religious texts and validate it; thus, through two strategies of "lexical search" and 

"open text-reading" and obtaining seventeen related words, 343 religious statements 

were collected by the judgmental sampling based on the principle of saturation in 

Islamic sources, and they were analyzed using the method of qualitative content 

analysis of religious texts (Shojaei, 2020a). The findings of the study showed that 

there are 10 symptoms of the anxiety of death, including unhappiness and sadness, 

cry and shout, escaping death, hating death, constant restlessness, thinking too much 

about death, disturbed dreams about death, not accepting death, the feeling of 

shame, and the regret of losing the world. Moreover, fourteen causal conditions and 

five consequences were identified. The validity of the model was examined 

according to twelve experts' viewpoints using Content Validity Index (CVI) and 

Content Validity Ratio (CVR) in order to make sure of the consistency of the 

findings with the content of religious texts and its application in the field of 

psychology. Finally, the conceptual model of the anxiety of death was depicted in 

the form of a general scheme. These findings provide an appropriate content for 

formulating the construct of the anxiety of death and designing a treatment 

intervention and an educational package. 
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 ینیاضطراب مرگ براساس متون د یمدل مفهوم
 *یفاطمه غنو  

 **یمحمدصادق شجاع
 

 چکیده
 زانیم یو بررس ینیاضطراب مرگ براساس متون د یپژوهش با هدف ارائه مدل مفهوم نیا

 یخوان متن»و «یواژگان یجستجو»نخست با دو راهبرد  منظور نیآن انجام شده است؛ بد ییروا
هدفمند براساس  یریگ با استفاده از نمونه ینیگزاره د 343به هفده واژه مرتبط،  یابیو دست« باز

متون  یمحتوا یفیک لیروش تحل یریشد و با به کارگ یآور جمع یاصل اشباع در منابع اسالم
حاصل از پژوهش ده نشانه شامل  یها افتهیقرار گرفت.  یالف( مورد بررس9311 ،ی)شجاع ینید

فکر مرگ  ادیز ،یدائم یقرار یفرار از مرگ، نفرت از مرگ، ب اد،یو فر هیو غم، گر یناراحت
مرگ، احساس شرم، حسرت از دست  رشیمرگ، عدم پذ یبا محتوا هآشفت یها بودن، خواب

 زین امدیو پنج پ یاضطراب مرگ نشان داد؛ افزون بر آن، چهارده شرط علّ یرا برا ایدادن دن
 نیو همچن ینیمتون د یبا محتوا ها افتهیاز مطابقت  نانیحصول اطم یشد. برا ییآن شناسا یبرا

آن براساس نظر متخصصان )دوازده کارشناس( با  عتبارا ،یشناس کاربرد آن در حوزه روان
قرار گرفت  ی( مورد بررسCVRمحتوا ) یی( و نسبت رواCVIمحتوا ) ییمحاسبه شاخص روا

 نیا یها افتهیشد.  میترس یطرحواره کل کیاضطراب مرگ در قالب  یو سرانجام مدل مفهوم
 یمداخله درمان یپرسشنامه سازه اضطراب مرگ و طراح نیتدو یرا برا یپژوهش، بستر مناسب

 آن فراهم کرده است. یو بسته آموزش
 ترس از مرگ ،یاسالم یشناس روان ،یاضطراب مرگ، مدل مفهوم :یدیکل واژگان
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 مسئله انیب و مقدمه

 هاا را هاه کااو  ارد  اروانساا  از گروهی روز هر که است زندگی در ناپذیرانکار واقعیت یک مرگ
 را آ  طعا  کسای هر و( 3از مرگ وجرد ندارد )لقما ،  یزیراه گر یقرآن یهاهراساس آمرزه. هردیم

 از ماند  اما در هرای و دارد تمایل جاودانگی هه انسا  ینا وجرد ها ؛(92 عنکبرت،) چشید  راهد
 هارای تالش. است مرگ از ترس و پنداشتن نا رشایند دهندهنشا  امر نای و کندیم هسیار تالش آ 

 امیاد هاه اجسااد کارد  مرمیاایی ،مهلاک و  ررناا  یهااهیماری ها مبارزه جرانی، اکسیر کشف
 هارای شیرا  حیله ترینسازکار. است جاودانگی هه یلدهنده ترس از مرگ و تمانشا  همه هازگشت،

 (.92 ،طه) هرد جاودانگی و  لرد وعده نیز آدو  ریب
 تجرهاه حاا  ایان هاا ؛دارد وجارد جراما  هماه در و اسات جهاانی پدیده یک مرگ اضرراب

 هاشاد متفااوت ا اراد سن و روانی وضعیت ت،جنسی دینداری، هه هسته است ممکن مرگ اضرراب
 از تارس همچار  عراملی از ناشی تراندیم مرگ اضرراب مثا  هرای(. 4321 ،وجدانی و سلیمی)

اضرراب مارگ  1هلساکی. هاشد مرگ ها وجرد دائمی پایا  و عزیزا  از جدایی هرد ، ناشنا ته درد،
 یزنادگ یعااد حالت از  راتر و زندگی پایانی واقعاه ها مرتبط یجاناتها و هاز ا کار، ترس یرا ناش

 در گرناگرنی ر تارهای هه آ  از ناشی اضرراب و مرگ هارهدر کرد   کر(. 4222 ،هلسکی) دانادیم
 (.9241 3پاتریک، و هنری؛ 9242 2هلرمکه، و گرونشتاین) انجامدیم ا راد

گاهاناه تارس را مرگ اضرراب( 4221) همکارا  و 4جرنز گاهناا رد و آ  و 5رایا  مارد ، از آ
( 9222) 6و کاتلات یرساتر و   اند راندهو هزرگ  یغیرعاد ترس یک( 92ص ،9222) همکارا 

 ایان. اسات یگارا د یااکاه معرارب هاه مارگ  ارد  داننادمی یترأو ها ترس یآ  را احساس ناراحت
 . است هعدیچند و پیچیده مفهارمی مارگ اضارراب که دهدیم ها نشا تعریف
 هخا  در و شاردمای گر تاه نظار در 7هاراس نارعی مارگ اضارراب مرضی، شناسیروا  در

 مارگ اضرراب هراهر در انکار مکانیزو کارگیری هه ها معمرالا  ا راد گیرد؛یم قرار اضرراهی ا تالالت
 (.9294 8کاترریا، و کرمار ؛9221 ،النگز) کنندیم د اع

 ترس ا راد، گفت آ  تبیین در و کرد مررح را مرگ اضرراب که هرد پردازینظریه نخستین  روید
                                                           
1  . Blesky 

2  . Grevenstein   & Bluemke 

3. Henrie   & Patrick 

4. Jones 

5  . rice 

6  . Firestone , R & . Catlett 

7  . phobia 

8  . Apurva-kumar  & Kathuria 

http://ensani.ir/fa/article/author/79228
http://ensani.ir/fa/article/author/170254
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 آپارروا) کننادیما اهراز یمقاهله ها تعارضات حل نشده دورا  کردک یهرا یعنرا  پاسخهه را مرگ از
و  یاینهاه تب 2معناا مدیریت نظریه چارچرب در( 9222) 1وونگ(. 1ص ،9294 ،کاترریا و کرمار
 مارگ هاه عالقه  نثی، پذیرش) مرگ هه نسبت واکن  نرع سه و پردا ته مرگ اضرراب سازیمفهرو

 ترانادیما ،دهنادیما مرگ هه ا راد که معنایی نظریه این هراساس. است کرده مررح را( آ  از  رار و
 (.9242 همکارا ، و 3جاکرب) شرد آنها در مرگ اضرراب ایجاد سبب

 و هارلتر مثاا  هارای ؛کنند ییاضرراب مرگ را شناسا یهامؤلفه اندکرشیده پژوهشگرا  هر ی
 ؛مارگ روناد از تارس .4اناد  آورده دسات هاه مرگ اضرراب هرایمؤلفه را  هشت( 4212) 4هرلتر

 ؛. تارس از نااهرد شاد 5 ؛. تارس از مارگ1 ؛. ترس از مرگ ا راد مه 3 ؛ترس از مرگ زودرس .9
 و  لرریاا . . تارس از مارده2. تارس از ناشانا ته هارد  مارگ و 1 ؛مارگ از پا  هد  از ترس .2

 چگرناه)  اردیهاین ،( ارد روا  و جسا  هر مرگ تأثیر)  ردیدرو  مؤلفه سه( 4222) 5میکرلینسر
 هارای را( مارگ از پا  زنادگی از تارس)  را اردی و( هینادیما آسیب مرگ اثر در  ردیهین رواهط

 (.9294 ،یااند )هه نقل از کرمار و کاتررکرده شناسایی مرگ اضرراب
 کناار هارای راهای کرشندمی ا راد و است همراه  رر غ ، ترس، تجرهه ها هیشتر مرگ اضرراب

 هاا آماد  کناار هرای منبعی را مذهب ا راد از هسیاری که دهدمی نشا  مرالعات. هیاهند آنها ها آمد 
 (. 9292 ،زادهمحمد و نجفی ؛9242 ،و همکارا  6ویلی ) دانندیم  رد زندگی سخت لحظات

 آ  از کاه اسات شاده انجاو مرگ اضرراب هارهدر اسالمی مناه  هراساس تحقیقاتی هراین ا زو 
 ،(4322 جهرمای،) البالغاهنها  دیادگاه از یشایاندمارگ اجتماعی و  ردی آثار هه ترا یم جمله

 از هر ای در جستاری ،(4322 همکارا ، و  رایمانی) شناسیروا  و قرآ  دگاهید از مرگ ها مراجهه
 و مارگ از تارس ،(4323 همکاارا ، و الریجاانی) کاری  قرآ  در «مرگ شناسیمفهرو» یهامؤلفه
 .  کرد اشاره( 4323جدی، ؛4324 ،د تمیعظی) هراسیمرگ

 صاادر روایاات جستجری و اسالمی او  دست مناه  هه مراجعه ها تا کندیم تالش پژوه  این
 هررسای هاا منظارر هدین ؛شرد هررسی مرگ اضرراب از مختلفی اهعاد معصرمین حضرات از شده

 قارار هررسای ماررد پاژوه  ایان در مارگ اضارراب یامادهایهاا و پنشانه ها،علت مرضرع جرانب
. شاردیما ا راد در مرگ اضرراب پیدای  سبب که هستند هنیادینی عرامل ها،علت از منظرر. گیردیم

                                                           
1  . Wong 

2  . meaning management theory ) MMT( 
3  . Jacob 

4  . Hoelter  & Hoelter 

5  . Florian  & Mikulincer 

6  . Willis 
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 ینایدارد و متار  د یاتاضرراب مارگ اهم یدرما  اساس یاضرراب مرگ هرا یهاعلت شد  روشن
 ایان در. است مرگ اضرراب پیامدهای دیگر مه  جنبه. گذاردیم ما یاردر ا ت ینهزم یندر ا یمناه  غن
 هاا،علات ساا تارگرای و هد مناد اساتخرا  و دینای متر  دقیق هررسی ها شد  راهد تالش پژوه 

 .شرد ارائه و ینتدو یهراساس مناه  اسالمآ   یاضرراب مرگ، مد  مفهرم یامدهایها و پنشانه

 
 پژوهش روش

. هارد (الاف4322 ی،)شاجاع  ینایمتر  د یمحترا یفیک لیتحل پژوه ، این در ر ته کار هه روش
 ساازیمد  و تحلیل و است( هاگزاره ها،واژه  ،یمفاه) متن  عا  پردازش هر روش این اصلی تمرکز

 .  است شده انجاو (4323و همکارا ،  ی)شجاع  یزهان یهراساس اصر  معناشناس مفهرمی
)مناه  درجه الاف و  یتا سده پنج  هجر یثیحد یهاکتاب و کری  قرآ  پژوه ، متنی جامعه
 از اساتفاده هاا نخسات جساتجر  رایند تسهیل هرای. (922−925ص، 4322 یی،طباطبا ب( هرد )

 جهات کتااب ایان انتخااب) نلحکمز  میزان  کتااب از هااب 92 یهااگازاره هد مند، گیرینمرنه
 اصلی متر  در سپ  و شد گردآوری مرگ اضرراب مفهرو ها ارتباط در( مرالعات شد  سا تارمند

 از منظارر. شد انتخاب نمرنه حج  در 1هراساس اصل اشباع مرالعه مررد نمرنه. یا ت ادامه هررسی
 هیشاتری داده کاه یاهاداداماه  ییها تا جاداده گردآوری که است وضعیتی کیفی، تحقیقات در اشباع
 هخ  در آماری جامعه.  (4221 2استراوس، و یسر)گل  نشرد یا ت مقرله  صرصیات گسترش هرای
در  یشناساروا  یالت)تحصا یعاال یالتهاا تحصا یو علرو حرزو یشناسروا  متخصصا  کّمی

 در سرح سه و چهار( هردند.  یحرزو یالتسرح دکترا و تحص
 روش از اساتفاده هاا نخساتصاررت هارد کاه  یانهه ا یفیدر هخ  ک هاداده گردآوری مراحل

 آغااز االحادیثجام  ا زارمرتبط ها اضرراب مرگ در نرو یهاگزاره و مفاهی  ،«واژگانی جستجری»
 ،المارت تمنای ،تار ی ،ترهاه ،دنیاا ،امال طار  ،اجل ،ارث ،مرت) واژه ده مرحله، این نتیجه. شد

 اساتخرا « مارگ اضرراب» مررد در آیه و حدیث 992هراساس آ   که هرد( امل ،المرت من تخاب
 متار  محتراهای و مستندات هررسی هرای «هاز  رانیمتن» روش از هیشتر اطمینا  هرای سپ . شد

 معناشناسای اصار  کارگیریها و اهراب مرهرط هه مرگ ها ههسرره کامل مرالعه. دگردی استفاده دینی
 میاا  هرگشات و ر ات چنادین در 5واژگانی حرزه و 4معنایی تقاهل 3معنایی،ه  اصل ویژههه زهانی

                                                           
1  . Saturation 

2  . Glaser, B  .& Strauss, A. 
3  . Synonym 

4  . semantic opposition 

5  . lexical field 
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 طاردا  ،ترهاه ،هقاا و  نا ،المرت سکرات ،المرت غمرات) واژه هفت یلغر یهاکتاب و دینی متر 
و  یاهآ 441 ها،واژه این کمک هه که شدا زوده  پیشینهه  هرست  یز( نالمرت حذر ،حسرت ،المرت

 گاردآوری یناید گازاره 313 مارتبط، واژه هفده از استفاده ها مجمرع در. دشاستخرا   یگرد یتروا
 صاررت هاه نقراه هاه نقراه یتارال کی در مرگ اضرراب هه مرهرط مستندات یهعد مرحله در. شد

 شد.  تحلیل و تجزیه و هررسی، ریز صررت هه مرحله پن  در تدریجی
 و روایای منااه  در مارتبط اهارابهاا و سرره  تنای و واژگانی جستجری از پ   نخست مرحله

 هاارینهاا چنادداده تماامی ،(محترا در شد  غرقه) متر  محترای در گسترده هررسی ها آنها مرالعه
 کاه هااییداده آ ، از پا . آماد دست هه تحقیق مرضرع از دورنمایی ترتیب این هه و شدند مرالعه
 شادند گذاشاته کناار تحلیال  رایناد از هردناد، تکاراری یا داشتند تحقیق مرضرع ها کمتری ارتباط

 وهرناده مرارح  ی پ یهاپرس  آ  از پ . ماند هاقی گزاره 449 ترتیب این هه و( اولیه 1غرهالگری)
 ظااهری معناای 3ایگازاره و 2ایها و اهعاد آنهاا در دو سارح واژهویژگی کلمات، معنای هه دقت ها

 کاه شد تالش قسمت این در. شد استخرا  ترکیبی صررت هه احادیث و آیات معنای و اصلی لغات
 ماررد در نگارکال هینایریخاته  و ایمؤلفه تحلیل اصل از استفاده ها جام  و نهایی تعریف یک

ها هرد و پا  از آ ، از گزاره یهاول یهاهرداشت گیریشکل گاو ینا یجهشرد. نت یجادا ینید یهاگزاره
 گساترش ایشابکه سیسات  یک هه( دینی مفهرو یا گزاره) مررد هر. گر ت صررت ایشبکهپردازش 

 .شدند هررسی اولیه مفاهی  ها مرتبط مفاهی  و شد داده
 جنبه رسیدیم نظر هه کهها داده از  صرصیاتی نخست ؛شدند هندیصررت هاداده  دوو مرحله

 هاایداده آ ، از پا (. اساسای محتراهای) شدثبت  هاداده  رو در و استخرا  دارند، یشنا تروا 
 در کاارکردی تشااهههراسااس  و نگارکال هینیریخته  اصل از استفاده ها اساسی محتراهای درو 

 ایان در اساسای  راینادهای از یکای. شادند گذارینام و هندیدسته 5عناصر و 4هامؤلفه چارچرب
 گازین  زیااد، هسایار اطالعاات وجارد هاها سازه هه دستیاهی راه زیرا هرد؛ ثانریه غرهالگری مرحله
 هنااهراین ؛دارناد را مرضارع یشنا تروا   ه  و در  ترلید، ترضیح، ظر یت که است ایویژه مرارد

 .(52ص ،9245 6چیری،)  شد  راهند حذب مرارد سایر آنها، انتخاب ها
 منظرر. شد تسهیل 7هاسازه کشف زمینه مرحله این اجرای ها ها؛داده هندیصررت  سرو مرحله

                                                           
1  . screening 

2  . Vocabulary level 

3  . propositional level 

4  . Components 

5  . elements 

6  . Chiari ,G. 
7  . construct 



     09 ینیاضطراب مرگ براساس متون د یمفهوممدل 

 

 ساا ته پژوهشاگر ترساط اطالعات از هاییهخ  ترکیب ها که است مفهرمی الگری یک سازه، از
و  2نشاانگرها 1عّلای، شارایط واهسته  رایندهای روپی  تحقیق در. (الف4322 شجاعی،)  شردمی

 .شدند استخرا  مرحله همین در اصلی هایسازه هر ا زو  نیز 3یامدهاپ
 آنها کارهست نیز و دینی متر  هاها یا ته مراهقت از اطمینا  هرای 4؛اعتبارسنجی  چهارو مرحله

 نخست منظرر هدین ؛(الف4322 شجاعی،)  است الزوها یا ته اعتبارسنجی شناسی،روا  زمینه در
 در 6پایایی و 5روایی جای هه ایسنجهعنرا  هه هرد  متقن. شد پردا تهها یا ته هرد  متقن هررسی هه

 اشااره هاداده لیتحل و گردآوری در دقت و هایا ته درستی و صحت میزا  هه و است شده گر ته نظر
 تعاداد کمتارین 7نیلا. شاد انجااو متخصصاا  نظارات یاهیاارز از اساتفاده هاا هارد  ماتقن. دارد

 شا ص نمره وا نظر هه.  داندینم ضروری نیز را نفر ده از هی  تعداد و داندیم نفر سه را متخصصا 
 روایای نظر، مد مؤلفه وگرنه ؛هاشد 12/2 از کمتر نباید هامؤلفه تکتک هرای( CVI) 8محترا روایی

 از نقل هه) دارد دوهاره سنجیروایی و هازنگری هه نیاز یا شردیم حذب و ندارد را مفهرو آ  هرای الزو
 و اهمیات میزا  هه هرد  مفید. شد هررسی هایا ته هرد  مفید نهایی گاو در(. 9222 9،هک و پرلیت

 هاا پاژوه  ایان در کاه دارد اشااره( ایحر ه عملکرد) شنا تیروا  ها ت در هایا ته کارهردپذیری
 نظارات شاد در راسات متخصصاا  از. شد محاسبه( CVR) 10محترا روایی شا ص از استفاده

 یازا مقادار م یناه(، کم4215) 11الوشاه. کنناد اعاالو سازه هرای مؤلفه هر ضرورت درهاره را  رد
 .داندیم 52/2کارشناس را  یازده یقاهل قبر  هرا یمحترا ییروا

 و هاازهینیپژوه  ها ترجه هه نکات و نظرات کارشناساا   یهایا ته مرحله این در  پنج  مرحله
 یناد رآ یاق،تحق یهااپرسا  پاسخ هیا  ضمن شد تالش نهایی گزارش در. شد ارائه نهایی گزارش

 .شرد ارائه  ه  قاهل ایها هه گرنهداده تحلیل روش و پژوه 

 

                                                           
1  . Causal conditions 

2  . markers 

3  . outcomes 

4  . validation 

5  . validity 

6. reliability 

7. Lynn ,M .R 

8  . Content Validity Index 

9  . Polit, D. F  . & Beck ,C .T. 
10  . Content Validity Ratio )CVR( 
11  . Lawshe 
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 پژوهش یهاافتهی

 یمرهرط هاه جساتجر یهایا ته. شد انجاو مرگ اضرراب مفهرمی مد  تدوین هدب ها تحقیق این
 7،المارت حذر 6،مرت  رب 5،امل طر  4،امل 3دنیا، 2،اجل 1،نشا  داد که کلمات مرت یواژگان

 13،المارت یکاره 12،حسارت 11،المارت تمنای 10ویتار ی، تر ی 9،مرت غمرات 8،مرت سکرات
 .گیردیم مفهرو اضرراب مرگ قرار ییدر حرزه معنا 16 نا  و هقا  15،المرت طردا  14ترهه،
 مارگ اضرراب هه مرهرط هایسازه اساسی، محتراهای گیریشکل از پ  و مرارد این هررسی ها

. آماد دسات هاه آ  مفهارمی طرحاراره و کشاف پیامدها و زمینه ها،مؤلفه محرر سه در تفکیک هه
 نشاده گازارش مقالاه در ا تصاار رعایت جهت استنباطی محتراهای و مستندات هه مرهرط جدو 
 یشناسروا  تحصیالت دارای کارشناس نفر دوازده از پژوه ، هایمؤلفه اعتبارسنجی هرای. است

 چهاار لیکرت مقیاس یک در. کنند اهراز هایا ته درهاره را  رد نظرات تا شد  راسته یو علرو اسالم
 هیا  را مستندات ها مؤلفه هر مراهقت زا یآنها  راسته شد تا م از زیاد  یلی تا ک  هسیار از ایدرجه
  یلای تاا کا  هسیار از ایدرجه چهار لیکرت مقیاس یک تحت دوو سؤا  در(. استنادپذیری) کنند
 کنناد اهاراز را هااعادو تناساب هار مؤلفاه هاا ساازه یااتناساب  یازا آنها  راسته شاد تاا م از زیاد

 از امیادینا امد؛پی) هایا ته از مررد یک که شد مشخص کارشناسا  نظر هررسی ها(. کارهردپذیری)
 مارارد هااقی و نبارده دارا محتارا روایی شا ص و محترا روایی نسبت در را الزو نمره(  دا رحمت

 مساتندات، هاه مرهارط نتای . اندآورده دست هه را قبر  قاهل نمره( هاپیامد و یعلّ  شرایط ،هانشانه)
 .است آمده 9 جدو  در هایا ته سنجیروایی و 4ها در جدو  مؤلفه و استنباطی محترای

 

                                                           
 .(226ص ،6جق، 2011 ،ی)مجلس الموت من جزعی. 1
ٍة َأَجٌل  َوِلُکل   .2 ِخُرونَ یَ  ال َأَجُلُهـم   جـاءَ  َفِإَذاُأمَّ َتأ   (.7 )اعراف، س 

ن   کاَنِت  َمن  . 3 َتهُ  ایالدُّ َتدَّ  ِهمَّ َرُتهُ  ِاش  َد  َحس   (.185ص، 0جق، 2021 صدوق، خی)ش ِفراِقها ِعن 

 ق(.2021 ،یمیتم ی)آمد َله ةَ یغا ال األمُل . 4

َبةَ  یَرج  یُ  .5 و  َمِل  ِبُطوِل  التَّ
َ  (.221 حکمت البالغه،)نهج األ 

َزُع یَ َو  یکِ ب  یَ ُهَو  َو . 6 ِت َفَقاَل َلُه  ج  َمو  َد  ایَ ِمَن ال  هِ  َعب  ِت  ِمَن  َتَخاُف  اللَّ َمو   (.226ص ،6ق، ج2011 ،ی)مجلس ال 

ذِ  ِإَلی َتَر  َأَلم  . 7 ِت  َحَذَر  ُأُلوٌف  ُهم   َو  اِرِهم  یدِ  ِمن   َخَرُجوا َن یالَّ َمو   (.501)بقره،  ال 

ِت  َرةُ ک  َس  جاَءت  . 8 َمو   (.21)ق، ال 

ِت  ِإنَّ  َو . 9 َمو   .(502ص صالح، یالبالغه،صبح)نهج َلَغَمَراٍت  ِلل 

ی ِإَذا َتَراهُ . 10 ییَ  َف ی  کَ  َبل   َأَحدا   َتَوفَّ َجنِ  َتَوفَّ ِن  یفِ  َن یال  هِ  َبط   (.225خطبه البالغه،)نهج ُأم 

اِس . 11 ت  النَّ َمو  ُوا ال   (.6 )جمعه،َفَتَمنَّ

 (.155ص، 26جش، 2161 ،ینیکل) ِفراِقهه عند لحسَرِتهِ . 12

 (.181ص ،2111 صدوق، خیش) النحّبه و الموت نکره مالنا. 13

ی َتُموت ) .14 َت اَل َتُتوُب َحَتّ  (.272صق، 2018 ،یلمید  َو َأن 

 (.180ص، 225 خطبه البالغه،)نهج الَموِت  ُطَرداءُ  أنُتم .15

 (.571ق، ص2021 ،یآمد یمی)تم للفناء ال للبقاء و ایللّدن ال لآلخرة  خلقتم إّنما  مکإنّ . 16
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه

 شرایط
 علی

 داشتن
 آرزوهای
 طوالنی

را به  ی، دلبستگزیاد یآرزوها
را  یاو دل کندن از دن یادز  یادن

 و ترسناک است. سخت

ر   صِّ
َ
َت  فإذا ،أَمَلَک  ق َبح  ِسی ال إّنی: َفُقل   أص   وإذا ،ُام 

َت  َسی  ِبُح  ال إّنی: َفُقل   أم  ِزم   ،ُاص  ِة  علی واع 
َ
یا ُمفاَرق ن   ،الدُّ

 (.343ص ،3ج ق،3041 مجلسی،) الّلِه  ِلقاءَ  وأِحب  
3 

که به دنبال آرزوهاست  یفرد
و عامل  یکننده زندگمرگ را نابود 

و  یندبیم یشبه آرزوها یدننرس
 شود.یم سبب اضطراب او ینهم

َلُم  ورسوُلهُ  الّلهُ : قالوا  األجُل  وهذا ،اإلنساُن  هذا: قاَل . أع 
َتِلُجهُ  آدَم  ابُن  َیَتعاطاهُ  األمُل  وهذا  األمل ُدوَن  األجُل  وَیخ 

 (. 272ص ،3ج ق،3034 فراس، ابی بن ورام)
2 

 

شود فرد یم آرزو باعث یادیز 
انجام دهد که با انجام  یاعمال

پس از  یزندگ یها خود را براآن
از  یندبیم یمرگ دست خال

 .ترسدیم از مرگرو  ینا

َقَن  راَب، وَیسُکُن  األحباَب، ُیفاِرُق  أّنهُ  أی   الِحساَب، وُیواِجهُ  التُّ
ِنی َتغ  َف، َعّما وَیس  َتِقُر  َخل  َم  ما إلی وَیف  د 

َ
 ِبِقَصرِ  َحِرّیا کاَن  ،ق

 (.367ص ،13ج ق،3041 مجلسی،) الَعمِل  وُطوِل  األمِل 
1 

 دادن ترجیح
 نسبت دنیا
 آخرت به

 حسرت سبب دنیا به دلبستگی
 نتیجه در و دنیا ترک هنگام

 .شودیم مرگ اضطراب

لَحسَرِتِه  کاَن  بالدنیا اشِتباُکهُ  َکُثَر  َمن: صادق امام  أَشد 
 0 (. 124، ص2ج ینی،)کل ِفراِقها عند

 خاطر به مرگ از ترس
 وخراب دنیا به دلبستگی

 .است آخرت خانه کردن

َرهُ  َلنا ما:  صادق امام َت؟ َنک  َمو  ُتُم  اِلنُکم  : قاَل  ال   َعمر 
یا ُتُم  َو  الدن  َرهوَن  ِخَرَة؛ ال   ا َخرب  َتِقلوا أن   َفَتک  ران   ِمن   َتن   ُعم 

 ).317ص ،6ج ق،3041 مجلسی،( َخراب   إلی
5 

 از نگرانی ،دنیا به دلبستگی
 به حسرت و آن رفتن دست

 .دارد دنبال
 

یا کاَنِت  َمن  : علی ن  َتهُ  الدُّ َتد   ِهم  َرُتهُ  ِاش  َد  َحس   ِفراِقها ِعن 
 6 (.1۸2ص ،0 ج ق،3031 صدوق،)

 شناخت
 از نادرست
 مرگ

 

 سبب مرگ حقیقت درک عدم
 .شودیم آن از ترس

 

 تعرفه، ال ألنک الموت من تخاف! عبدالله یا: له فقال
 و القذر کثرة من تأذیت و تقذرت و اتسخت اذا أرأیتک

 (.356 ص، 6جق، 3041 مجلسی،)
7 

 سبب مرگ حقیقت نشناختن
 .است آن از اضطراب و ترس

چرا مسلمانان از مرگ  یدند،پرس از امام جواد
ُهم َجِهُلوُه، فرمود ید؟آینم خوششان  َلو َو  َفَکِرُهوُه،: أِلن 

 (.307ق، ص3031 ی،)خزعل َو  َعَرُفوهُ 
۸ 

 مرگ از صحیح شناخت عدم
 اضطراب و ترس باعث

 .شودیم
 

وُم اّلذ−الَموِت  عن ُسئل لّما− جواد امام  ی: ُهو الن 
ُتُه ال  یل  إاّل أّنُه طو یَلة  ُکل  ل یأتیُکم  َیوَم ِمنُه إاّل  ُینَتَبهُ ُمد 

 ُیقاِدُر َنوِمِه من أصناِف الَفَرِح ما ال  یف یفَمن رأ یاَمِة،الق
دَرُه، و ِمن أصناِف األهواِل ما ال 

َ
دَرهُ  ُیقاِدُر ق

َ
حاُل  یَف ، فکق

وِم و َوِجل  ف یَفِرح  ف وا َله یِه الن  ؟ هذا ُهو الَموُت، فاسَتِعدُّ
 (.2۸1ص، 5جق،3041)صدوق، 

1 

 از نگرانی
 و نقص

 عمل کمبود
 دنیا در نیک

 کمی خاطر به مرگ از ترس
 توشه

ِن  ِضَرارِ  َرةَ ] ب  ابِ  َضم  اِبض  [ ِی الض 
َ
َمُل َیِتِه،ِلح   َعَلی ق  َیَتَمل 

ُمَل  لِ  َتَمل  َحزِ  اءَ کَ بُ  یکِ َیب  َو  یِم الس   َیا َیاُدن   َیاَیُقولُ َو ]ُهَو[  یِن ال 
ِة  ِمن   آهِ . ..َیاُدن   ادِ  ِقل  رِ  ُطوِل  َو  الز  دِ  َو  یِق الط  َفرِ  ُبع   یِم َوَعِظ  الس 

ِردِ  َمو   (.77 حکمت ،البالغهنهج) ال 

34 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه
 دارد پیش در انسان که راهی

 این و است سنگین و سخت
 کنندهنگران سنگینی و سختی
 از آمدن بیرون برای فرد است؛

 .باشد توشه فکر باید سختی این
 

َلم   ،کَ  َعَقَبة   َک َامامَ  َان   َواع  ُمِخفُّ  ُؤودا  َسُن  هایف ال   ِمَن  حاال   َاح 
ِقِل، ُمث  ِطُئ  ال  ُمب  َبُح  های  َعلَ  َوال 

 
ِرِع، ِمَن  حاال   َاق ُمس  ِبَط  َان   َو  ال   َک َمه 

ة َعلی ِبهاالَمحاَلةَ  َتد   نار، َعلی َاو   َجن  ِس  َفار  َل  َک ِلَنف  ب 
َ
 َو  ،َک ُنُزولِ  ق

یءِ  ِزَل  َوطِّ َمن  َل  ال  ب 
َ
َد  َس ی  َفلَ  ،َک ُحُلولِ  ق ِت  َبع  َمو  َتب   ال  َتع   ِاَلی َوال ُمس 
ن   َصـَرف   ایالـدُّ  (.13نامه ،البالغهنهج)ُمن 

33 

 احتمال
 پیش مرگ

 و توبه از
 در مردن

 و کفر حال
 گمراهی

 توبه از پیش است نگران
 ترس سبب امر همین و بمیرد

 .شودیم مرگ از
 

َن  َیا»: تورات َت  آَدَم  اب  ن 
َ
  أ

َ
َتِهی ال ی َتُموُت  َتش   َو  َتُتوَب  َحَتّ

َت  ن 
َ
  أ

َ
ی َتُتوُب  ال  32 (375ص ق،304۸ دیلمی،) « َتُموت َحَتّ

 ترس سبب نکردن توبه و گناه
 مرگ از

 

َلم   ،کَ  َعَقَبة   َک َامامَ  َان   َواع  ُمِخفُّ  ُؤودا  َسُن  هایف ال   حاال   َاح 
ِقِل  ِمَن  ُمث  َتد  .. .ال  ِس  َفار  َل  َک ِلَنف  ب 

َ
یءِ  َو  ،َک ُنُزولِ  ق ِزَل  َوطِّ َمن   ال 

َل  ب 
َ
َد  َس ی  َفلَ  ،َک ُحُلولِ  ق ِت  َبع  َمو  ، ال  َتب  َتع  ن   ِاَلی ال َو  ُمس   ایالـدُّ

َصـَرف    (.13نامه ،البالغهنهج) ُمن 

31 

 به ترس
 خاطر
 اعمال
 و ناشایست

 گناه کثرت

 نه را ما نیک غیر اعمال انجام
 کندینم مرگ مشتاق تنها

 مرگ از ترس باعث بلکه
 .شد خواهد

 غبا له ذکرنا تجعل وال نصبا، ایدینا بین الموت وانصب
 معه نستبطیء عمال االعمال صالح من لنا واجعل

 حتی بک اللحاق وشک علی له ونحرص الیک المصیر
 نشتاق الذی الفنا وما به نانس الذی مانسنا الموت یکون

 (.372ص ،3176 ،سجادیه صحیفه) الیه

30 

 

 بد اعمال از ترس خاطر به
 .کنندینم مرگ طلب خود

ل  
ُ
  یا ق

َ
َهاأ ذ یُّ ُتم   ِإن   هاُدوا یَن ال  ن   َزَعم 

َ
لِ  م  کُ أ و 

َ
ِه  یاءُ أ  ُدوِن  ِمن   ِلل 

اِس  ُوا الن  َت  َفَتَمن  َمو  ُتم  کُ  ِإن   ال   35 (6 جمعه،)  ینصاِدق ن 

  مرگ از ترس سبب زیاد گناه
َ

ن   ن  کُ تَ  ال ُجو ِمم  رِ ِبغَ  اْل ِخَرةَ  َیر  َت  َرهُ ک  یَ ...  َعَمل ی  َمو  َرةِ کَ لِ  ال   ث 
 36 (354حکمت ،البالغهنهج)  ُذُنوِبه

 ترک و واجبات ندادن انجام
 ترس سبب محرمات نکردن

 .شودیم
 

َدادُ  َما علی ِتع  ِت  ااِلس  َمو  اَل  ِلل 
َ
َداءُ  ق

َ
َفَراِئِض  أ ِتَناُب  َو  ال   اج 

َمَحاِرِم  ِتَماُل  َو  ال  َم  َعَلی ااِلش    ُثم   اِرِم کَ ال 
َ

  یُیَبالِ  ال
َ
َع  أ

َ
 َعَلی َوق

ِت  َمو  م   ال 
َ
َع  أ

َ
ُت  َوق َمو  هَعلَ  ال   (.334ص ،3176 صدوق،) « ی 

37 

 یهاسختی
 حادثه مرگ

 

لحظه مرگ سبب  یهاسختی
 ترس

َحِقّ ذلِ ک  جاَءت  َس  ِت ِبال  َمو  ُه َتِح کُ ما  َک َرُة ال  َت ِمن   ،ق) یُد ن 
31) 3۸ 

 زمان مرگ یهاسختی
 

ِت  ِإن   َو : علی َمو  َظُع  َی ِه  َلَغَمَرات   ِلل  ف 
َ
ن    ِمن   أ

َ
َرَق   أ َتغ   ِبِصَفة    ُتس 

و  
َ
َتِدَل  أ ِل   ُعُقوِل  َعَلی َتع  ه 

َ
ن   أ  31 (.223 خطبه ،البالغهنهج) َیاالدُّ

 دعا و مرگ لحظات از نگرانی
  .آن برای کردن

ُهم   :صادق امام ِعنِّ  الل 
َ
ِل  َعَلی یأ َلِع  َهو  ُمط  ع   َو  ال    َوسِّ

َطَجَع   َی َعلَ  ُمض  نِ  َو   ال 
 
ُزق َل  َما َر ی  َخ  یار  ب 

َ
ِت  ق َمو  نِ  َو  ال 

 
ُزق  َر ی  َخ  یار 

َد  َما ِت  َبع  َمو   (.212صق، 3032 ،یطبرس) ال 
24 

 مرگ زمان در یاری طلب
 بودن آورهول نشانه

ُهَم : پیامبر ِعنِّ   الل 
َ
ت  َراِت کَ َس   َعَلی  یأ َمو   طوسی،)  ال 

 23 .(11ص ،1ج ق،3047

 از عدول 
 در حق

 از شیطان وسوسه خاطر به
 .ترسدیم مرگ زمان

ُهَم  ُعوُذ   یِإنِّ   الل 
َ
َعدِ   ِمَن   َک بِ  أ َد  یَلِة ال  ت ِعن  َمو   طوسی،)  ال 

 22 (.۸1ص ،1ج ق،3047
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه
 مرگ زمان

 این در شیطان شدن نزدیک
 اینکه از نگرانی و لحظات
 گمراهی موجب او وسوسه

 .شود

نوُهم َموتاُکم ِاحَضروا: پیامبر   إلهَ  ال» وَلقِّ
َ

 «الّلهُ  إال
روُهم ِة  وَبشِّ جاِل  ِمن الَحلیَم  فإّن  ،بالَجن  ساِء  الرِّ  َیَتَحّیُر  والنِّ

 ابِن  ِمن یکوُن  ما أقَرُب  الّشیطاَن  وإّن  ،الَمصَرِع  ذلَک  عنَد 
 َمَلِک  َلُمعاَینةُ ! بَیِدهِ  َنفسی واّلذی. الَمصَرِع  ذلَک  عنَد  آدَم 

یِف  َضرَبة   ألِف  ِمن أَشدُّ  الَموِت   ال! بَیِدهِ  َنفسی واّلذی. بالس 
َم  حّتی الّدنیا ِمن َعبد   َنفُس  َتخُرُج   علی ِمنهُ  ِعرق   ُکلُّ  َیَتأل 

 (.524ص ،3111 شهری، ری محمدی) ِحیالِه 

21 

 بودن مبهم
 مرگ زمان

 زمان ناپذیریبینیپیش و
 .مرگ

اَعِة َو  ـُم الس  ُل ِإن  اللَه ِعنَدُه ِعل  غَ  ُیَنزِّ َث ال  َلُم َو  ی   یَما فِ  َیع 
رِ  َحاِم َوَما َتد  ر 

َ رِ  یاأل  ِسُب َغدا  َوَما َتد  اَذا َتک  س  م  س   یَنف  َنف 
 
َ
ض  َتُموُت ِإن  اللَه َعلِ  یِّ ِبأ ر 

َ
 (.10 لقمان،) یر  َخبِ  یم  أ

20 

 آورترس آن بودن و مبهم
 .است

  َدَخَل  ِإَذا ِبِه  ُتِحسُّ  َهل  
 

زاِل م   َمن 
َ
ی ِإَذا َتَراهُ  َهل   أ َحدا   َتَوف 

َ
َف کَ  َبل   أ  ی 

ی َجنِ  َیَتَوف    یفِ  یَن ال 
َ
ِه أ مِّ

ُ
ِن أ ِه َعلَ   َیِلُج َبط  ِض  ِمن   ی  م   َجَواِرِحَها َبع 

َ
 أ

وُح  هُ  الرُّ َجاَبت 
َ
ِن  أ َها ِبِإذ  م   َربِّ

َ
َشاِئَها یفِ  َمَعهُ  ن  کِ َسا  ُهَو  أ ح 

َ
َف کَ  أ  ی 

َجزُ ِإَلَهُه َمن   َیِصُف  ُلوق   ِصَفِة  َعن   َیع  ِله َمخ   ،البالغهنهج)  ِمث 
 (.332خطبه

25 

 

 ترس سبب اجل بودن پنهان
 نگرانی و

ُن   ین  کِ ِمس  :»علی امام َجِل   ُتوُم ک  مَ   آَدَم   اب 
َ   ُنوُن ک  مَ  األ 

ِعَلِل  ُفوُظ  ال  َعَمل َمح   26 (.031حکمت ،البالغهنهج)  ال 

 ناپذیراجتناب
 حتمی و بودن

 مرگ بودن

 حتمی دلیل به مرگ از ترس
 بودن

 
َ

َجُلُهم  ال
َ
َجل  َفِإَذا َجاَء أ

َ
ة  أ م 

ُ
ِخُروَن َوِلُکلِّ أ

 
َتأ   َیس 

َ
َساَعة  َوال

ِدُموَن یَ  َتق   27 (.10 ،)اعراف س 

 باعث مرگ ناگهانی رسیدن
 .شودیم ترس ایجاد

 ُمسّمی َغیُر  اّلذی األجُل : ـ اْلیِة  تفسیرِ  فی الّصادُق  اإلماُم 
ُم  ، َموقوف   ُر  ،شاءَ  ما ِمنه ُیقدِّ  األَجُل  وأّما ، شاءَ  ما ِمنه ویؤخِّ

َجُلُهم   َجاءَ »: الّلِه  قوُل  فذلک ،...اّلذی فُهَو  الُمسّمی
َ
  أ

َ
 ال

ِخُروَن 
 
َتأ   َساَعة   َیس 

َ
ِدُموَن  َوال َتق   ،0ج ق،3041 مجلسی،) «َیس 

 (.336ص

2۸ 

 باعث پس و حتمی مرگ
 .شودیم نگرانی و دلهره

 
َ
َنَماأ ُم َتُکوُنوا   ی  ِرککُّ ُت َوَلو  ُکنُتم  فِ  ُید  ـَمو  َش  یال  َدة  ُبُروج  مُّ  ی 

 21 .(7۸ نساء،)

 از ترس و مرگ بودن یحتم
 آن

مُتم إن ،الَموِت  ُطَرداءُ  أنُتم :علی امام
َ
 و ،مکُ أَخَذ  َلهُ  أق

 الَموُت  ،مکُ ِظلِّ  ِمن مکُ لَ  ألَزُم  ُهو و ،مکُ کَ أدرَ  ِمنهُ  َفَررُتم إن
 (.270 نامه ،البالغهنهج) مکُ یبَنواص َمعقود  

14 

 نابودی و فنا
 دانستن

 مرگ

 خود فنا عامل را مرگ
 .ترسندمی و دانندیم

 َح  َی ِإن  ِه 
 

ن   َیاُتَناِإال ُعوثِ  َیاَنُموُت َوَنح   َیاالدُّ ُن ِبَمب   یَن َوَما َنح 
 13 (17مؤمنون،)

 مرگ و است کوچ نوعی مرگ
 .نیست نابودی

ا: »علی امام َنا ِإن  َبَقاءِ  م  کُ ا ی  إِ  َو  ُخِلق    ِلل 
َ

َفَناءِ  ال   م  کُ ن  کِ لَ  ِلل 
َقُلوَن  َدار    ِإَلی َدار    ِمن   ُدوا ُتن  ُتم   ِلَما َفَتَزو  ن 

َ
 َو  ِه ی  ِإلَ  َصاِئُروَن  أ

 (.21۸ص ،3ج ق،3030 مفید،) هیفِ  َخاِلُدوَن 
12 

 

 نابودی و فنا را مرگ ایعده
 .اننددیم

 للفناء ال للبقاء و یاللّدن ال لآلخرة  خلقتم إّنما  مکإنّ »
 11 (.274ق، ص3034 ی،آمد  یمی)تم

 باعث نابودی و فنا به اعتقاد
 .شودیم مرگ از ترس ایجاد

َنا فِ  ِئَذا َضَلل 
َ
اُلوا  أ

َ
ا َلفِ  یَوق ِئن 

َ
ِض أ ر 

َ ق  َجدِ  یاأل 
َبل  ُهم  د  یَخل 

ِهم  َکاِفُروَن   10 (.34)سجده،  ِبِلَقاِء َربِّ
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه
 زیر

 پاگذاشتن
 الناس حق

 و زندگی در
 احتمال
 به مجازات

 آن خاطر

 بر که انسانی حقوق از ترس
 .است فرد گردن

 بایئک ناهیفرأ عشاء الله  رسول علی دخلنا قد ...ابوذر از
 أصبحنا فلما السالم، نایعل ردیفلم  ه،یعل فسلمنا نایحز 

 یبق قد انک نعم: فقال  مستبشرا اکضاح ناهیفرأ ناهیات
ن قسمتها و کلم أ  ر،یدنان اربعة نیالمسلم ء یف من یعند 

 ومیال قسمتها قد و یعند  هو و  الموت ینکدر یخفت أن 
 ،3ج ق،3032 ،حویزی عروسی) منها فاسترحت

 (.16ص

15 

 و زاد کمی
 توشه

 توشه و زاد کمی
ِة  ِمن   آهِ  آهِ » ادِ  ِقل  دِ  َو  الز  َفرِ  ُبع  َشِة  َو  الس  رِ  َوح  !  آه ؛آه«؛ قیالط 

 ،مجلسی) «راه وحشت و سفر ودوری توشه کمی از
 (.323ص ،03ج ق،3041

16 

 باعث آخرت سفر توشه
 مرگ به نسبت نگرانی کاهش

هُ کِ لَ  َو : »...سجاد امام ُت  ن  َمو  ُت کُ  َلهُ  َو  ال  َتِعدُّ  ن  س 
َ
 «أ

 17 (.213ص ،3ج ،31۸5 صدوق،)

ِه  َو  .باشد حق گذاشتن پا زیر   َما الل 
َ
َت  َرهُ ک  أ َمو  َحِق  َعَلی  ال  َخ  َما َو  ، ال  ُر ال  هُ کُ  ی    لُّ

 
َد  ِإال  َبع 

ِت، َمو   1۸ (.20، ص16ق، ج3041 ی،)مجلس ُمِحّقا اَن کَ  ِلَمن   ال 

 ناشناخته
 بودن

 اسباب
 مرگ تعجیل

 یا تعجیل اسباب از برخی
 برای شودیم مرگ خیرتأ

 برخی و است ناشناخته انسان
 است. یزیکیها متافآن از

َدقِة : علی   اإلماُم  َسُح  بالص   دادن، صدقه با ؛اْلجاُل  ُتف 
 ق،3034 آمدی، تمیمی) شودیم طوالنی عمرها

 (.211ص
11 

 اسباب با مرگ امکان
 .ناشناخته

کثَر  بإحساِنِهم الّناُس  َیعیُش  :الّصادُق  اإلماُم   ِمّما أ
 َیموُتوَن  ِمّما أکثَر  بُذنوِبِهم وَیموُتوَن  ، بأعماِرِهم َیعیُشوَن 

 .(304ص ،5ج ق،3041 مجلسی،) بآجاِلِهم
04 

 ها نشانه

 و ناراحتی
 غمگینی

 زیاد

 پیچیدن با را مرگ خوف امام
 .غم حالت و خود بر

  ی؛َعنِّ  ِک ی  ِإلَ  َیا،ُدن   َیا َیاُدن   َیا
َ
ِت؟ یبِ  أ ض  م   َتَعر 

َ
ِت ] ی  ِإلَ  أ ف  [ َتَشو 

ِت؟
 
ق   َتَشو 

َ
َهاَت،َه  ؛ِک ینُ حِ  َحاَن  ال رِ َغ  یُغرِّ  ی  . آِه ِمن  ..یی 

رِ  اِد َو ُطوِل الط  ِة الز  دِ  َو  یِق ِقل  َفرِ  ُبع  ِردِ  یِم َعِظ  َو  الس  َمو   ال 
 (323ص ،03ج ق،3041 مجلسی،)

03 

بِ  اَن کَ  گفتن سخن کم و اندوه و ثرتأ هُ  َجَناَزة   َتِبَع  ِإَذا یُّ الن    َو  آَبة  کَ  َغَلَبت 
َ
ِس   یَث َحدِ  َثَر ک  أ ف    الن 

َل  َو 
َ
ق
َ
 02 (266 ص ،7۸ج ق،3041 مجلسی،)  اَلمکَ ال    أ

 گداز و سوز

اَلُم  ِه ی  َعلَ  ُدَعاِئِه  ِمن   اَن کَ  َو  ،یِّ مَ  ِه ی  ِإلَ  َی ُنعِ  ِإَذا الَسّ و   ت 
َ
 َر کَ َذ  أ

ت َمو  ُهَمّ  ال  د   َعَلی َصِلّ  الَلّ َمِل، ُطوَل  ِفَناک  ا  َو  آِلِه، َو  ُمَحَمّ
َ ... األ 

َحاِق  ِک َوش   َعَلی َلهُ  ی َک بِ  الَلّ ُت  وَن کُ یَ  َحَتّ َمو  َنَسَنا ال 
 
ذِ  َمأ  یاَلّ

َنُس 
 
َلَفَنا َو  ِبِه، َنأ

 
ذِ  َمأ َتاُق  یاَلّ ِه،ِإلَ  َنش  َتَنا َو  ی  تِ  َحاَمّ  ُنِحُبّ  یاَلّ

ُنَوّ  َها الُدّ َتهُ  َفِإَذا  ِمن  َرد  و 
َ
َناَعلَ  أ َتهُ  َو  ی  َزل  ن 

َ
َنا ِبَنا أ ِعد  س 

َ
، ِبِه  َفأ  َو  َزاِئرا 

َنا ، ِبِه  آِنس  اِدما 
َ
  َو  ق

َ
ِقَنا ال   َو  َیاَفِتِه،ِبِض  ُتش 

َ
ِزَنا ال . ..َو  َیاَرِتِه،ِبزِ  ُتخ 

َر َغ  یَن َطاِئعِ  تَ  ی  ، 3176 ،یهسجاد یفهصح.. ).یَن ِرِه ک  ُمس 
 (.372ص

01 

 موت از ترس خاطر به گریه فریاد و گریه

ذِ  َفَو : »پیامبر ُس  یال  د   َنف  َن َلو   َیِدهِ بِ  ُمَحم  اَنُه َو کَ مَ  َیَرو 
َمُعوَن  ِتِهم  مَ  َعن   َلَذَهُلوا اَلَمهُ کَ  َیس  اکَ َلبَ  َو  یِّ  ُنُفوِسِهم   َعَلی و 

ی َم  ُحِمَل  ِإَذا َحت  ُت ال  ِش  یِّ ع  َق الن  َرَف ُروُحُه َفو  ِشِه َرف  َعَلی َنع 
لِ  َیا یُیَنادِ َو ُهَو  ه 

َ
دِ  َیاَو  یأ   یُول 

َ
َعَبن   ال ن   ُم کُ بِ  َتل   َماکَ  َیاالدُّ

 .(363ص ،6ج ق،3041 مجلسی،) یبِ  َلِعَبت  

00 



     03 ینیاضطراب مرگ براساس متون د یمفهوممدل 

 

 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه

 مرگ یادآوری زمان گریه

َت » َمو  َر َبکَ  یَبکَ َکاَن ِإَذا َذَکَر ال  َقب  َو ِإَذا َذَکَر  یَو ِإَذا َذَکَر ال 
ُشوَر َبکَ  َث َو النُّ َبع  َمَمر  َعلَ  یال  َراِط َبکَ  یَو ِإَذا َذَکَر ال   یالصِّ

لِ ..َو  ِطَراَب الس  َطَرَب اض  اَر اض  َة َو  یِم . َو الن  َجن  َه ال  َل الل 
َ
َو َسأ

ار َذ ِبِه ِمَن الن   (.113، ص01ق، ج 3041 ی،)مجلس َتَعو 

05 

رِ  .کشندیم فریاد مرگ ترس از
َ
َکان  ق ِخُذوا  ِمن م 

ُ
َت َوأ  06 (.53)سبا،  یب  َوَلو  َتَرٰی ِإذ  َفِزُعوا  َفاَل َفو 

 

 و بودن بیزار
 کردن فرار
 مرگ از

 و ترس سبب به مرگ از فرار
 یناخوشایند 

َتُه، وا َلُه ُعد  ِعدُّ
َ
َبُه َو أ ر 

ُ
َت َو ق َمو  ِه ال  َذُروا ِعَباَد الل  ُتم  .اح  ن 

َ
.. َو أ

َخَذ 
َ
ُتم  َلُه أ م 

َ
ق

َ
ِت، ِإن  أ َمو  ُه کُ ُطَرَداُء ال  ُتم  ِمن  م  َو ِإن  َفَرر 

رَ  د 
َ
َزُم لَ کُ کَ أ ل 

َ
،کُ ِمن  ِظلِّ م  کُ م  َو ُهَو أ  نامه ،البالغهنهج... )م 

27.) 

07 

ل» منافقان مرگ از گریختن
ُ
ن ق ِفَراُر  َینَفَعُکُم  ل  ُتم ِإن ال  َن  َفَرر  ِت  مِّ ـَمو  وِ  ال 

َ
ِل  أ َقت   َوِإذا   ال 

 
 

ُعوَن  ال   ُتَمت 
 

ِلیال   ِإال
َ
 0۸ (.36 احزاب،) «ق

 با شدن روروبه و مرگ از فرار
 فرار همین در آن

« 
َ
اُس  َهایُّ أ ق  َما کُ الن 

َ
ِرئ  ال هُ  ِفرُّ یَ لُّ ام  َجُل  یفِ  ِمن 

َ ِفَراِرِه األ 
ِس  ف  َهَرُب  َو   َمَساُق الن  هُ  ال  ُت  م  کَ  ُمَواَفاُتهُ  ِمن  َرد  ط 

َ
«  ...أ

 .(301خطبه ،البالغهنهج)
01 

 شهر از مرگ از ترس سبب به
 .کردند فرار دیارشان و

ذِ  َلم  َتَر ِإَلی ال 
َ
ُلوف  َحَذَر  َیاِرِهم  َخَرُجوا  ِمن دِ  یَن أ

ُ
َوُهم  أ

ح  
َ
ِت َفَقاَل َلُهُم اللُه ُموُتوا  ُثم  أ ـَمو   54 (201 بقره،.. ).اُهم  یَ ال 

 نفرت
 از داشتن
 مرگ

 خدا دیدار به ندارد توشه فردی
 تنفر آن از بلکه نیست مشتاق

 .دارد نیز

ِصِب  َو  َت  ان  َمو  َن بَ   ال     ی 
َ
دِ أ ، یَنای  با    َو  َنص 

َ
َعل   ال َعل   َو  ِغّبا   َلهُ  َرَناک  ذِ  َتج   اج 

َماِل  َصاِلِح  ِمن   َلَنا ع 
َ ِطُئ  َعَمال   األ  َتب  َمِص  َمَعهُ  َنس  َو  ،َک ی  ِإلَ  یَر ال 

ِرُص َلُه َعَلی َوش   َحاِق بِ  ِک َنح  ی  َک الل  ُت  وَن کُ یَ َحت  َمو  َنَسَنا ال 
 
 َمأ

ذِ  َنُس  یال 
 
َلَفَنا َو  ِبِه، َنأ

 
ذِ  َمأ َتاُق  یال  هِإلَ  َنش   ،سجادیه صحیفه)  ی 

 (.04دعای

53 

 خاطر به مرگ از گمراه افراد
 از پس ترسندیم خود اعمال

 .دارند اکراه مرگ

َنا ِمت 
َ
َتدِ  أ َر َغ  یَن ُمه  تَ  َر ی  َغ  یَن َطاِئعِ  یَن َضالِّ  ی   یَن َتاِئبِ  یَن ِرِه ک  ُمس 

َر َغ    َو  یَن َعاِص  ی 
َ

ِسنِ  َجَزاءِ  َضاِمَن  َیا یَن ُمِصرِّ  ال ُمح   َو  یَن ال 
ِلَح  َتص  ِسدِ  َعَمِل  ُمس  ُمف   (.04دعای ،سجادیه صحیفه) یَن ال 

52 

 و قراریبی
 آرامش عدم

 دائمی

 مار مانند خود به پیچیدن
 موت خوف از گزیده

 چون و. یدگو ضمره بن ضرار یرمؤمنانام درباره
. یستگر یم هازده غم چون و یدیچپیم خود به یدهمارگز 

 آهِ »: یدگویم که است من گوش در یشصدا اکنون یاگو
ِة  ِمن   آهِ  ادِ  ِقل  دِ  َو  الز  َفرِ  ُبع  َشِة  َو  الس  رِ  َوح   مجلسی،) « یقالط 

 (.323ص ،03ج ق،3041

51 

 رامآنا باشد ناصالح فرد لاعما
 قراربی و

َعل   َو  َماِل  َصاِلِح  ِمن   َلَنا اج  ع 
َ ِطُئ  َعَمال   األ  َتب  َمِص  َمَعهُ  َنس   یَر ال 

ِرُص َلُه َعَلی َوش   َک ی  ِإلَ  َحاِق بِ  ِک َو َنح  ی  َک الل   وَن کُ یَ َحت 
ُت  َمو  َنَسَنا ال 

 
ذِ  َمأ َنُس  یال 

 
َلَفَنا َو  ِبِه  َنأ

 
ذِ  َمأ َتاُق  یال  ِه ِإلَ  َنش   َو  ی 

َتَنا تِ  َحام  ُنو   ُنِحبُّ  یال  َها الدُّ ، 3176 یه،سجاد یفهصح) ِمن 
 (.372ص

50 

 یدندپیچیم خود به مرگ یاد از
 .دارند خوف حوادث آن از و

َت َبکَ : صادق امام َمو  َر  یَکاَن ِإَذا َذَکَر ال  َقب  َو ِإَذا َذَکَر ال 
ُشوَر َبکَ  یَبکَ  َث َو النُّ َبع  َمَمر  َعلَ  یَو ِإَذا َذَکَر ال   یَو ِإَذا َذَکَر ال 

َراِط َبکَ  ِطَراَب  یالصِّ َطَرَب اض  اَر اض  َة َو الن  َجن  َو َکاَن ِإَذا َذَکَر ال 
لِ   (.113ص ،01ق، ج3041 ی،)مجلس ...َو  یِم الس 

55 
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه

 به زیادی
 مرگ فکر

 بودن

 نگران الناسیحق علت به
 است. بوده مرگ

 عشاء  الله  رسول علی دخلنا قد أنت و انا رکتذ اما ابوذر
 فلما السالم، نایعل ردیفلم  ه،یعل فسلمنا نایحز  بایئک ناهیفرأ

 قد انک نعم: فقال.  مستبشرا اکضاح ناهیفرأ ناهیات أصبحنا
ن قسمتها و کلم أ  ر،یدنان اربعة نیالمسلم ء یف من یعند  یبق

 ومیال قسمتها قد و یعند  هو و  الموت ینکدر یخفت أن 
 (.16ص ،3ج ق،3032 حویزی، عروسی) منها فاسترحت

56 

 زهرا حضرت بودن اندیشناک
 در خوفی ظاهرا   مرگ یاد در

 .است آمده حضرت دل

رُت ف :فاطمه  َو  ُعمِری ِذهاِب  ِعنَد  َامِری َو  لیحا یَتَفک 
بری فی ُنُزولی

َ
هُت  ق  ِبَمنِزلی ِفراشی فی ُدُخولی َفَشب 

بری َو  َلَحدی ِالی َکُدُخولی
َ
هَ  َفُانِشُدَک  ق مَت  ِإَن  الل 

ُ
 ِالی ق

الةِ  هَ  الص  یَلةَ  هِذهِ  َتعالی َفَنعُبُدالل  ، 3176 ی،دشت. )الل 
 (.32ص

57 

 یهاخواب
آشفته با 

 یمحتوا
مرگ و 
 مردن

آشفته و  یهاخواب دیدن
 ترس از مرگ

! یهالتن یارؤ یترأ الله رسول بن یا: له فقال الله عبد ابی
قد  األجل ونکیو قد خفت أن  یعانقن قد و یتام یل صهرا یترأ

 فانه مساء و صباحا الموت توقع موسی یااقترب؟ فقال له: 
 انک فما ألعمارهم، أطول یاءلألح األموات معانقة و نا،یمالق
 علی تدل کیا رؤ ان اما: فقال ین،حس: قال ؟کصهر  اسم
 سمی عانق من لک فان ،الله عبد أبا کیارتز  و کبقائ
 (.073 و 074ص ،2ج ق،3032 ،حویزی عروسی.. ).ینالحس

5۸ 

 پذیرش عدم
 مرگ

 آن پذیرش عدم ،مرگ از ترس
 هازنی گمانه و افکار بر تکیه و

َحُدُهم  علی امام
َ
َت لِ  َرهُ ک  یَ : َو ُهَو أ َمو  َرِة ُذُنوِبِه َو کَ ال  ث 

ُسُه َعَلی َما  َرهُ ک  یَ َعَلی َما  یُم ُیِق  ِلُبُه َنف  َت َلُه َتغ  َمو    َیُظنُّ ال 
َ

َو ال
ِلُبَها تَ َعَلی َما  َیغ  ِقُن َیس   (.341، ص316۸ ی،رض ید)س ی 

51 

 واقعیت پذیرش عدم
 .است آورترس ناپذیراجتناب

َدادَ  َو : سجاد امام ِتع  ِت  ااِلس  َمو  َل   ِلل  ب 
َ
ت ُحُلوِل  ق َفو    ال 

 64 (.22۸ص ،3ج ق،3041 طاووس، ابن)

 احساس
 شرم

 مرگ از نگرانی و زحمت و رنج
 سرافکندگی و شرم احساس و

 .آن زیارت از

َتهُ  َفِإَذا َرد  و 
َ
َناَعلَ  أ َتهُ  ی  َزل  ن 

َ
َنا ِبَنا وأ ِعد  س 

َ
َنا َو  َزاِئرا   ِبِه  َفأ اِدما   ِبِه  آِنس 

َ
  ق

َ
 َوال

ِقَنا   َیاَفِتِه ِبِض  ُتش 
َ

ِزَنا وال هُ  َو  َیاَرِتِه ِبزِ  ُتخ  َعل  ِمن   اج  َواِب  َبابا  ب 
َ
ِفَرتِ  أ  َک َمغ 

َتاحا   َمتِ  یِح َمَفاتِ  ِمن   وِمف   (.04 یدعا ،یهسجاد یفهصح) َک َرح 
63 

 از حسرت
 دادن دست

 دنیا

 ترک هنگام دنیا به دلبستگی
 دنیا

لَحسَرِتِه  کاَن  بالدنیا اشِتباُکهُ  َکُثَر  َمن  ِفراِقها عند أَشد 
 62 (.124ص ،2ج ش،3161 کلینی،)

 سبب به مرگ از ترس
 دنیا به دلبستگی

َن  َیا َفَقاَل  ِه  َرُسوِل  اب  َت   َرهُ ک  نَ  َباُلَنا َما الل  َمو    َو   ال 
َ

هُ  ال اَل   ُنِحبُّ
َ
 َفَقاَل  ق

َحَسُن  ن   ال 
َ
ُتم   م  کُ أِل َرب  خ 

َ
ُتم   َو  م  کُ آِخَرتَ  أ ر  ُتم   َو  م  کُ َیا ُدن   َعم  ن 

َ
 أ

َلةَ  َرُهوَن ک  تَ  ق  َراِن  ِمَن  النُّ ُعم  َخَراِب  ِإَلی ال   ق،3041 صدوق،) ال 
 (.114ص

61 

یا کاَنِت  َمن  : علی .دنیا به دلبستگی ن  َتهُ  الدُّ َتد   ِهم  َرُتهُ  ِاش  َد  َحس   ِعن 
 60 (.1۸2،ص0 ق، ج3031... )صدوق، ِفراِقها

 از امیدینا امدهایپ
 الهی رحمت

  الهی دستورات از نافرمانی
َ

ن   ن  کُ تَ  ال ُجو ِمم  رِ ِبغَ  اْل ِخَرةَ  َیر  َت  َرهُ ک  یَ .  َعَمل ی  َمو  َرةِ کَ لِ  ال   ث 
 65 (.01۸ص ،البالغهنهج)  ُذُنوِبه

َمِة اللِه ِإن  اللَه  بد اعمال از ترس ح  َنُطوا  ِمن ر   َتق 
َ

ِفُر ال ُنوَب َجِم  َیغ  ُه ُهَو  یعا  الذُّ ِإن 
حِ  َغُفوُر الر   66 (51 زمر،) یُم ال 

 الهی رحمت به بودن میدانا
 .دارد همراه به را مرگ از ترس

اَل  َو 
َ
بِ  ق  : یُّ الن 

َ
َحدُ  َیُموَتن   ال

َ
 َو کُ أ

 
ِسُن م  ِإال ن   ُیح  ه الظ    ِبالل 

 67 (.33۸، ص2ق، ج3036 ی،)نور 
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 ردیف ینیها و مستندات دگزاره شده استنباط محتوای هامؤلفه هاسازه

 خاطر به
 مرگ ترس

 سعی
 کنندیم

 را مرگ
 فراموش

 کنند

 تکلیف ندادن انجام خاطر به
 فکر از و ترسندیم مرگ از

 اجتناب هم آن به کردن
 .کنندمی

ِصِب  َو : سجاد امام َت   ان  َمو  َن بَ   ال     ی 
َ
دِ أ َعل   یَنای   َتج 

َ
، َو ال با  َنص 

َعل   َو َرَنا َلُه ِغّبا  ک  ذِ  َماِل  َصاِلِح  ِمن   َلَنا اج  ع 
َ ِطُئ  َعَمال   األ  َتب   َنس 

َمِص  َمَعهُ  ِرُص َلُه َعَلی َوش   ،َک ی  ِإلَ  یَر ال  َحاِق بِ  ِک َو َنح   َک الل 
ی  ُت  وَن کُ یَ َحت  َمو  َنَسَنا ال 

 
ذِ  َمأ َنُس  یال 

 
َلَفَنا َو  ِبِه، َنأ

 
ذِ  َمأ  یال 

َتاُق  هِإلَ  َنش   (372، ص3176 ،یهسجاد یفهصح)  ی 

6۸ 

 مرگ از اعمالشان دلیل به
 آن به نسبت و ترسیده

 .کنندیم توجهیبی

ل  
ُ
  َیاق

َ
َهاأ ذِ  یُّ لِ  یَن ال  و 

َ
ُکم  أ ن 

َ
ُتم  أ ِللِه ِمن ُدوِن  َیاءُ َهاُدوا  ِإن َزَعم 

َت ِإن ُکنُتم  َصاِدقِ  ـَمو  ُوا  ال  اِس َفَتَمن    * یَن الن 
َ

َنهُ َوال و  َبدا   َیَتَمن 
َ
أ

 
َ
َمت  أ د 

َ
ِدیِهم  ِبَما ق اِلِم  یم  َواللُه َعلِ  ی   (.7و6 جمعه،) یَن ِبـالظ 

61 

 است نزدیک مرگ کند فکر
 اضطراب دچار است ممکن

 .شود

ُت  َو : پیامبر َمو  َرُب  ال 
 
ق

َ
ش   أ

َ هُ َو ُهَو   آَدَم  یَبنِ  ِمن   َیاءِ األ    َیُعدُّ
َعد ب 

َ
 74 (.311ص ،6جق، 3041 ی،)مجلس« أ

َن کَ : »علی دنیا و گناه غرق
َ
َت   أ َمو  ن    َهِذهِ   یفِ   ال  ِرِهم  َغ  َعَلی َیاالدُّ  « ِتبکُ  ی 

 73 (.36۸، ص۸، ج3161 ینی،)کل

 و رهبانیت
 دنیا ترک

 کلی طوربه

 از ترس خاطر به زاهد فرد
 ترک به نصیحت را امام مرگ

 .کندیم دنیا

اَل 
َ
ُمن  : ِإن  ق َن ال  َد ب  ُت کُ  َما ُقوُل یَ اَن کَ ِدِر کَ ُمَحم  َری ن 

َ
ن   أ

َ
 َمَثَل  أ

ِن  یِّ َعلِ  ُحَس  ب  َت  َو  ع ِن ی  ال  ن 
َ
َحاِل  َهِذهِ  َعَلی أ اَل  ال 

َ
ی ق  َعِن  َفَخل 

ُغاَلمَ  اَل  َو  َتَساَنَد  ُثم   ِدهِ یَ ِمن   ِن ی  ال 
َ
ِه  َو  یَجاَءنِ  َلو   ق ُت  الل  َمو  َنا َو  ال 

َ
 أ

َحاِل   َهِذهِ  یفِ  َنا َو  یَجاَءنِ  ال 
َ
ِه  َطاَعاِت  ِمن   َطاَعة   یفِ  أ   الل 

َ
 ِبَها فُّ کُ أ

ِس  اِس  َعِن  َو  َک َعن   یَنف  َما َو  الن  ُت کُ  ِإن  َخاُف  ن 
َ
َت  أ َمو   َو  یَجاَءنِ  َلو   ال 

َنا
َ
ِص  َعَلی أ ُت  یَمَعاِص  ِمن   ة  یَ َمع  ِه َفُقل  َحُم یَ الل  هُ  َک ر  ُت  الل  َرد 

َ
ن   أ

َ
 أ

ِعَظ 
َ
َتنِ  َک أ  (362 و 363ص، 2جق، 3030 د،ی)مف  یَفَوَعظ 

72 

 احتیاط
 در مفرط

 زندگی

 باعث ناشایست اعمال انجام
 مرگ یاد ترس و تلخی

َن بَ  َیُطوُف  اَن کَ  ف   ی  ِن الص   َفَقاَل  ِغاَلَلة   یفِ  یَن ِبِصفِّ  ی 
َحَسُن  ِب َفَقاَل  یُّ زِ  َهَذا َما ال  َحر  َبا  ی  ُبنَ  َیاال 

َ
  َک ِإن  أ

َ
 یُیَبالِ ال

َع 
َ
ِت  َعَلی َوق َمو  و   ال 

َ
َع  أ

َ
ُت  َوق َمو  ِه َعلَ  ال  ، 3171 ابن شهر آشوب،) ی 

 (.331، ص2ج

71 

 از کراهت
 مرگ

  زیاد گناه
َ

َنهُ َوال و    َیَتَمن 
َ
َمت  أ د 

َ
َبدا  ِبَما ق

َ
ِدیِهم  أ اِلِم  یم  َواللُه َعلِ  ی  )جمعه،  یَن ِبـالظ 

7) 70 

 آن به دنیا آبادی خاطر به فرد
 دست از ترس و شده دلبسته

 .دارد را آن دادن

ن  : حسن امام
َ
ُتم   م  کُ أِل َرب  خ 

َ
ُتم   َو  م  کُ آِخَرتَ  أ ر   َو  م  کُ َیا ُدن   َعم 

ُتم   ن 
َ
َلةَ  َرُهوَن ک  تَ  أ ق  َراِن  ِمَن  النُّ ُعم  َخَراِب  ِإَلی ال   صدوق،) ال 

 (.114ص ق،3041
75 

 مرگ از فرار

 از ترس خاطر به منافقین
 .کردندیم فرار مرگ

ن  ل ل 
ُ
  َینَفَعُکُم ق

 
ِل َوِإذا  ال َقت  ِو ال 

َ
ِت أ ـَمو  َن ال  ُتم مِّ ِفَراُر ِإن َفَرر  ال 

لِ 
َ
 ق

 
ُعوَن ِإال  76 (.36 احزاب،) یال  ُتَمت 

 از گریز موجب مرگ از ترس
 .شودیم آن

 
َ
َهاأ اُس  یُّ ق  َما کُ الن 

َ
ِرئ  ال هُ  َیِفرُّ لُّ ام  َجُل  ِفَراِرهِ  یفِ  ِمن 

َ  األ 
ِس  َمَساُق  ف  َهَرُب  َو   الن  هُ   ال  ُت  م  کَ   ُمَواَفاُتهُ   ِمن  َرد  ط 

َ
   أ

َ اَم األ   ی 
َحُثَها ب 

َ
رِ  َهَذا ُنوِن ک  مَ  َعن   أ م 

َ َبی األ 
َ
هُ  َفأ   الل 

 
َفاَءهُ  ِإال َهاَت َه  ِإخ   ی 

م   ُزون ِعل   (.247ص ،البالغهنهج)  َمخ 

77 

 فرار مرگ از ترس خاطر به
 .کنندیم

ذِ  َلم  َتَر ِإَلی ال 
َ
ُلوف  َحَذَر  َیاِرِهم  َخَرُجوا  ِمن دِ  یَن أ

ُ
َوُهم  أ

ح  
َ
ِت َفَقاَل َلُهُم اللُه ُموُتوا  ُثم  أ ـَمو  ل   اُهم  یَ ال  ِإن  اللَه َلُذو َفض 

 
َ

اِس ال َثَر الن  ک 
َ
اِس َوَلـِٰکن  أ ُکُروَن َعَلی الن   (201 بقره،. )َیش 

7۸ 

 حتمی مالقات و مرگ از فرار
 آن با

ل  
ُ
َت  ِإن   ق ـَمو  ِذی ال  وَن  ال  هُ  َتِفرُّ هُ  ِمن  وَن  ُثم   ُماَلِقیُکم   َفِإن   ِإَلٰی  ُتَردُّ

ِب  َعاِلِم  َغی  َهاَدِة  ال  ُئُکم َوالش  َمُلوَن  ُکنُتم   ِبَما َفُیَنبِّ  71 (۸)جمعه،  َتع 
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 اضطراب مرگ یها: نتایج روایی سنجی مؤلفه2جدول 
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 شرایط
ی

ّ
 عل

 66/4 56/4 3 3 34 3 71/4 4 4 3 33 32 طوالنی یآرزوها داشتن
 66/4 56/4 3 3 34 13/4 71/4 4 3 1 1 32 آخرت به نسبت دنیا دادن ترجیح

 ۸1/4 56/4 3 4 33 3 71/4 4 4 1 1 32 مرگ از نادرست شناخت
 عمل کمبود و نقص از نگرانی

 66/4 56/4 3 2 1 ۸1/4 71/4 4 2 2 ۸ 32 دنیا در نیک

 و توبه از پیش مرگ احتمال
 66/4 56/4 3 3 34 13/4 71/4 4 3 1 ۸ 32 گمراهی و کفر حال در مردن

 3 56/4 4 4 32 3 71/4 4 4 2 34 32 گناه کثرت خاطر به ترس
 3 56/4 4 4 32 ۸1/4 71/4 4 3 3 34 32 حادثه مرگ یهاسختی

 ۸1/4 56/4 4 3 33 13/4 71/4 4 3 4 33 32 (ایمان پذیریآسیب) حق از عدول

 

 و مرگ زمان بودن مبهم
 لحظه هر اینکه احتمال

 رسد فرا است ممکن
32 1 2 32 4 71/4 13/4 34 3 3 56/4 66/4 

 حتمی و بودن ناپذیراجتناب
 66/4 56/4 4 2 34 ۸1/4 71/4 4 3 2 ۸ 32 مرگ بودن

 ۸1/4 56/4 4 3 33 3 71/4 4 4 4 32 32 مرگ دانستن نابودی و فنا
 3 56/4 4 4 32 ۸1/4 71/4 3 3 2 ۸ 32 الناسحق پاگذاشتن زیر

 ۸1/4 56/4 3 4 33 ۸1/4 71/4 4 2 3 1 32 توشه و زاد کمی
 تعجیل اسباب بودن ناشناخته

 ۸1/4 56/4 4 3 33 ۸1/4 71/4 4 2 2 ۸ 32 مرگ

 هانشانه
 3 56/4 4 4 32 3 71/4 4 4 1 1 32 زیاد غمگینی و ناراحتی

 3 56/4 4 4 32 3 71/4 4 4 0 ۸ 32 فریاد و گریه
 ۸1/4 56/4 4 3 33 3 71/4 4 4 1 1 32 مرگ از کردن فرار و بودن بیزار

 

 ۸1/4 56/4 4 3 33 13/4 71/4 4 4 2 1 32 مرگ از داشتن نفرت
 3 56/4 4 4 32 13/4 71/4 4 3 1 ۸ 32 دائمی آرامش عدم و قراریبی

 ۸1/4 56/4 3 4 33 ۸1/4 71/4 3 3 2 ۸ 32 بودن مرگ فکر به زیادی
 66/4 56/4 3 3 34 ۸1/4 71/4 4 1 0 5 32 مرگ یآشفته با محتوا یهاخواب

 ۸1/4 56/4 3 4 33 13/4 71/4 4 3 1 ۸ 32 مرگ پذیرش عدم
 66/4 56/4 3 3 34 13/4 71/4 4 3 3 34 32 شرم احساس

 3 56/4 4 4 32 13/4 71/4 4 3 1 ۸ 32 دنیا دادن دست از حسرت

 امدهایپ
 11/4 56/4 2 2 ۸ ۸1/4 71/4 . 2 2 ۸ 32 الهی رحمت از امیدینا

 سعی مرگ اضطراب سبب به
 66/4 56/4 3 3 34 75/4 71/4 3 2 3 ۸ 32 کنند فراموش را مرگ کنندیم
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 ۸1/4 56/4 3 4 33 13/4 71/4 4 3 2 1 32 کلی طوربه دنیا ترک و رهبانیت
 66/4 56/4 3 3 34 ۸1/4 71/4 3 3 1 7 32 زندگی در مفرط احتیاط

 3 56/4 4 4 32 3 71/4 4 4 0 ۸ 32 مرگ از کراهت
 3 56/4 4 4 32 3 71/4 4 4 1 1 32 مرگ از فرار

 
 هاا آ  مفهرمی مد  ها،یا ته اعتبارسنجی و مرگ اضرراب مفهرمی اهعاد شد  مشخص از پ 

 یاکمرهرط هه هر یاضرراب مرگ و کارکردها یامدهایپ و هانشانه ساز،زمینه و عّلی شرایط هه ترجه
 . شردمی داده نشا  4 شکل در آ  نتای  که شد سازیمد  و ترسی  هاهخ  از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اسالمی منابع براساس مرگ اضطراب مفهومی الگوی: 1 شکل
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 گیرینتیجه

 قارار یالو تحل یاهو تجز هررسای، ماررد مرگ اضرراب ها مرتبط هایگزاره و هاواژه پژوه  این در
 پاژوه  ایان هااییا تاههراسااس . آماد دساتهاه سازه این از مشخصی تعریف نهایتدر و گر ت

 هاا کاه یرونایه ایا یدرونا عرامال اثر در ناههنجار ایههنجار  ی  نگرانعبارت است از مرگ اضرراب
 ا یاو جسا ( نما زشیادر اهعاد مختلف وجرد انسا  )شانا ت، احسااس، ر تاار، انگ ییهانشانه

 است. اطیکراهت، اجتناب و احت یامدهایپ یو در شکل ناههنجار آ  دارا شردیم
از نقص  ینگران یمؤلفه علّ  ؛همسر است ییهاسازه اضرراب مرگ ها پژوه  مررد در یهاا تهی

نسابت  ایداد  دن حیحادثه مرگ و ترج یهای، ترس از سختیطرالن ی، داشتن آرزوهاو کمبرد عمل
 نیاا یثرهای. ( همسار اسات4322 ،یثرهایاز ترهه و کثرت گناه ها پاژوه  )  یهه آ رت و مرگ پ

 حرادث و مرگ تیفی، ترس از کاهداب و آرزوها هه ا تنی، دست نیالب عشق هه زندگقعرامل را در 
 کرده است. ا یکثرت گناه ه سبب، ترس هه ترهه از  یپ مرگ از ترس عنرا  ها را یهاق و مرگ از پ 

( همسار اسات. 4322) یمیو عبدالکر یرسفیاز مرگ ها پژوه   نادرستشنا ت  یشرط علّ 
هارد  صافات  ادا و الب ناشنا ته هرد  مارگ و عاال  آ ارت و ناشانا ته قشروط را در  نیها اآن

 یرسافیزاد و ترشه ها پژوه   یالناس و کمپا گذاشتن حقریز یاند. شرط علّ دانسته انسا  قتیحق
علل اضرراب مارگ  یالب حرزه ر تارقشروط را در  نیها اآن است؛ همسر( 4322) یمیعبدالکر و
، ترس از کثرت گناه ها پاژوه  نادرست از مرگ، شنا ت ایهه دن یدلبستگ یمؤلفه علّ ند. اکرده ا یه

، جهل هه مرگ و تارس ایهه دن یمؤلفه را هه شکل دلبستگ نیا ینی( همسر هرده و حس4322) ینیحس
 و زاد یکما و آ ارت هاه نسابت ایدن داد  حیمؤلفه ترجکرده است.  ا یاعما  ه یاز گناه و حساهرس

 تیهر»عنرا   ها یورس یها را مظفرمؤلفه نیالبته ا .است همسر( 4322) یقاضر پژوه  ها ترشه
و  «هارد  مارگ یعمارم» ،«هارد  مارگ یریناپاذاجتنااب» نیو ها عنااو «یاسالم شهیاند در مرگ

نادرست از مارگ،  شنا ت ِعّلی عرامل یمرلفهاست. کرده  ا یه «و مکا  مرگنامعلرو هرد  زما  »
البتاه در  ؛( همسار اسات4329) یورسا یها پاژوه  مظفار یطرالن یآرزوها، داشتن کثرت گناه

گاه هاها مؤلفه نیا یورس یپژوه  مظفر  ینیمرگ و ترهماات هاطال و سانگ قتیاز حق یعنرا  ناآ
 ده است. آمها دهنده آرزوها و کرش ا یعنرا  پاهه هار گناه و مرگ

 یورسا یهاا پاژوه  مظفار یاز رحمت اله یدیمؤلفه ناام، مرگ اضرراب یامدهایپدر مررد 
کارده  ا یه یشیاندمرگ یهابیدر مررد آس یورس یمؤلفه را مظفر نیالبته ا ؛( همسر است4329)

تارس  یول ،دانندینم یستیهستند که مرگ را  نا و ن یکه کساناست  آورده یریو هه نقل از مناه  تفس



     44 ینیاضطراب مرگ براساس متون د یمفهوممدل 

 

 ،9  داورپنااه،) شاندیندینگاه هه مرگ چیکرشند که هیم کند کهیم دیاز اعمالشا  آنا  را چنا  ناام
هاا  ،مررح شاده «مرگ اضرراب امدیپ»عنرا  هه پژوه  نیکه در ا یمنف ییگرامؤلفه زهد(. 29ص

 بی( آسا4329) یورسا یمؤلفاه را مظفار نیاا ؛( همسار اسات4329) یورسا یپژوه  مظفار
هاه  یمارگ و حساهرسا یهایها تفکر در مررد سخت یکه ا راد استکرده  ا یو هدانسته  یشیاندمرگ

صاررت  یکنناد. هاا جساتجریم را انتخاب یزاهدانه ا راط یو زندگ اندشده دهیاعما  هه ا راط کش
هاا( علات یهر  و امدهایها و پ)نشانه قیتحق نیعرامل مررد اشاره در ا ریدرهاره سا یگر ته پژوهش

 .نشد ا تی
 یکل یهندجم  کیترا  در یم را ینیهرد  اضرراب مرگ در متر  د یو مرض یمال  ناههنجار

اصل تارس و  د؛یآیم دستهه مرضرع نیا در یاسالم مناه  از آنچه هر هنا که کرد مررح شکل نیهد
عالقه  یهر  رد رایز ،است که در ذات و  ررت انسا  قرار داده شده است یاوحشت از مرگ مسئله

انساا  هاه  لیاست هرآنچه که م یعیطب کامالا  پ دارد.  یطرر دائمو هرد  هه یهه زندگ لیهه هقا و م
اسات کاه  یحاالت از مارگ یاو شرد. نگرانا یهاعث ترس و نگران اندازد،یم را هه  رر یهقا و زندگ

)که رو  یپ ی ررها هراهر در  رد از  رد تا داده قرار  رد مانهیحک ریهراساس تده داوند در انسا  
 ارد شاده و  یاریهشا سبب ینگران نیطرر انیهمشرد( محا ظت کند.  بیمرگ و آس مرجب دیشا

 نیادر ا یروادهیاما ز ؛کندیم  یتنظ یهزرگ و حتم قتیحق نیشد  ها ا روروهه یاو را هرا یر تارها
در اهعااد  یمختلفا یهااکه نشاانه درو اضرراب ناههنجار در  رد ش ینگران جادیا سبب دیشامسئله 

و کناد یما جاادیا او یزشیو جس  و در حاالت انگ( و احساس )شنا ت، ر تار تیمختلف شخص
 ارد  یدر زنادگ زین ییامدهایپ عتاا یشرد که طبیم در  رد یا تال  روان جادیاو و ا یاریناهش مرجب

 مرجاب ،مرهارط هاه مارگ اسات رااز هرآنچه  یاجتناب و  رار و دور ناههنجار، اضرراب نی. ادارد
  ستین ریپذامکا  یتعال یهر گفته هارهنا یحتم قتیحق نیو  رار از ا یکه دور یدر صررت ؛شردیم
 1.«است مرگ چشنده ینفس هر»

سازه را  نیا یپرسشنامه و مدا له درمان یطراح یهرا یمناسب نهیزم پژوه  نیحاصل از ا  ینتا
 مارتبِط  یرهاایمتغ گارید هاا ساازه نیاا یشارد همبساتگیما شانهادیپ ا یااست. در پا راه  کرده 

 مصاحبه و یفیک یهاروش گریهراساس دمفهرو  نیا یهامؤلفه نیهمچن ؛شرد یهررس یشنا تروا 
 .شرد یآ  طراحهراساس  یو مدا الت درماناستخرا   یدر ها ت  رهنگ هرم ا تهیسا تارمهین

  

                                                           
ِت ُثَمّ ِإلَ کُ . »1 َمو  ٍس ذاِئَقُة ال  َجُعوَن  نای  ُلّ َنف   .(27)عنکبوت، «ُتر 
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