
 

 تحلیل نقش معادشناسی در سبک زندگی اسالمی

 1درمانی( با تکیه بر روش شناخت)
 

 2نویسنده مسئول() حسین خاکپور

 3مصطفی محمودی صاحبی

 4محمدتقی زندوکیلی

 چکیده

ی نگاه او به خدا، خود و هستی وابسته بوده و یکی از  سبک زندگی انسان به میزان بسیار زیادی به گونه
ی زیست انسان  ای در شیوه های اساسی و بنیادین در سبک زندگی اسالمی است که نقش برجسته چالش
ایمان به حیات ابدی در ژرفای وجود آدمی است که انسان آن را  "معادشناسی"است.  "معادشناسی" دارد،

دهد؛ اما اگر تلقی درستی از معاد نداشته و در بعد شناختی آن دشواری داشته  محور زندگی خویش قرار می
نگاه  آزرده از این گونه ی بسیاری دل شوند. سبک زندگی انسان تا اندازه باشد، دچار نگرانی و سرآسیمگی می

ی  است. راهکار اسالم در این باره از گونه، شناختی و بینشی بوده و در پرسمان پیش رو، دگرگونی در گونه
ی شناخت انسان به خدا، هستی و خود دگرگون نشود، بسیاری از راهکارها به  نگاه به معاد است. تا گونه

و پیوند معادشناسی اسالمی با سبک زندگی بر ی نوشتار پیشِ رو، واکاوی نقش  رسد. انگیزه برآیند دلخواه نمی
ی  اساس روش شناخت درمانی است. کارآمدی معادشناسی در سبک زندگی سلبی و ایجابی است. در سویه

نقش کنترلی( به بازسازی سبک ) ی مهار غرایز نقش ایجادی( و در سایه) ایجابی آن با ایجاد تقوی و امید
های مهم معادشناسی   ش ترغیبی، در کنار نقش کاهشی، از جمله نقشبخشی، نق پردازد. نقش جهت زندگی می

کاهد. این گونه شناخت، افزون بر اینکه  های پریشانی را می است و در راستای سلبی هم بسیاری از زمینه
 برداری قرار گیرد. تواند مورد بهره نقش بسزایی در سبک زندگی دارد، در شناخت درمانی اسالمی هم می
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 مقدمه .1

ی شناخت اوست. هر اندازه شناخت انسان  آزرده از گونه ی بسیاری دل سبک زندگی انسان تا اندازه
گیری بیشتری دارد. یکی از  از خداوند، خود و هستی بیشتر باشد، سبک زندگی او به این سو جهت

تواند  ی این شناخت که می سبک زندگی اسالمی "معادشناسی" است. گونهترین جستارها در  بنیادی
ترین متغیرهای کارآمد بر  نقش درمانی هم داشته باشد، ریشه در دین دارد؛ از این رو دین، یکی از بزرگ

های نه چندان دور درخور نگرش بسیاری از کارآزمودگان و  رفتار و حاالت روانی است که در سال
(. از جمله جستارهای اساسی پیش کشیده شده در 58، ص 5778آرین، ) رار گرفته استروانشناسان ق

گاهی نسبت به آن می تواند سبک زندگی را دگرگون  دین به ویژه اسالم، جستار معاد است که نبود آ
کنده از پریشانی و دلهره نماید. در این حالت تالش می  یشکنیم از آن فرار کنیم. پل تیل ساخته و آن را آ

گاهی برمی ( می5957) انگیزد و انسان را دچار  گوید: برخی شرایط خدادادی که ما را به گریختن از آ
ی سرآسیمگی،  شود. از نگاه برخی، نخستین سرچشمه کند، "اضطراب وجودی" نامیده می وحشت می

گاهی بسیار ما در این باره که در زمان نادانسته نگاه غربی، هستی آید. در  ای باید بمیریم، برمی از آ
سزاوار نیستی است. امکان دارد فرهنگ ما، از جمله روانشناسی مرگ را انکار کند؛ ولی این راستینگی 

، 5795پروچسکا و نوکراس، ) تواند ما را تکان دهد ی وجود ما به نیستی خواهد انجامید، می که همه
فراموشی خدا همچون مبدأ و  آرمانی که به راستی، برآمده از (. همین احساس پوچی و بی577ص 

اندیشد، سبک زندگی او  مقصد زندگی است، سبب شده انسان امروزی هنگامی که به پایان زندگی می
گردد. خداوند  بیند و از آن هراسان می شود، چنین فردی آینده را تاریک و سربسته می دچار دگرگونی می
اْلَیْوَم َنْنساُکْم َکما َنِسیُتْم ِلقاَء َیْوِمُکْم هذا َو َمْأواُکُم الّناُر  َو ِقیَل است ها را فراموش کرده  نیز این گونه انسان

اندیشی کند،  های باال را چاره تواند دشواری کی از باورهایی که می(. ی74جاثیه/) َو ماَلُکْم ِمْن ناِصِریَن 
شود؛ بلکه  یده نمیباور به معاد است. شخص باورمند به معاد باور دارد که زندگی به این جهان گز

ها و آرزوهای سزاوار  انسان پس از مرگ زندگی دیگری در پیش دارد و در آنجا به بسیاری از خواسته
بیند و  (. چنین فردی مرگ را حیاتی دیگر و واالتر می74، ص 5773صادقیان، ) یابد خود دست می

سبک زندگی واالی اسالمی با  کند. این همان ناهمگونی ریزی می سبک زندگی خود را بر این اساس پی
اَر فرماید:  سبک زندگی غربی است. خداوند در قرآن می ِإنا الدا  َلْو َکاُنوا َیْعَلُموَن  اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَیَواُن َو

چون و چرا وجود دارد و افراد دیگر احساس  ( و در آنجا آسایش و آرامش، امنیت بی64عنکبوت/)
ْعُیُن َوَأْنُتْم ِفیَها فرماید:  د و در جایی دیگر میکنن بهرگی نمی کمبود و بی

َ
ْنُفُس َوَتَلذُّ اأْل

َ
ِفیَها َما َتْشَتِهیِه اأْل

برد پدیدار است.  ها از آن لذت می خواهد و چشم ها می آن بهشت آنچه دل (. در35زخرف/) َخاِلُدوَن 
ی تفکر و نگاه او  ی انسان و گونهتواند نقش باالیی در سبک زندگ دهد که دین، می ها نشان می پژوهش

داشته باشد. دین با فراهم نمودن یک دستگاه فکری و عقیدتی هماهنگ در چهارچوب مبدأ و معاد، 
شود که فرد احساس هدفمندی و  ای می های زندگی را برای انسان قابل پنداشت کرده و انگیزه راستی
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ی افزایش سالمت افراد شده و پیوند ذهبی مایهمعناداری در این جهان داشته باشد. همچنین باورهای م
 (.56، ص5778پور و ساردویی،  خسروی) مستقیمی بین مذهب و قدرت سازش با زیستگاه وجود دارد

های روانی افراد نسبت به حیات اخروی، بایسته است که معاد به  ها و ناآرامی با نگرش به دشواری
به حیات اخروی از میان برداشته و پندار انسان از اینکه مرگ درستی شناخته شود تا ابهامات افراد نسبت 

نابودی و تاریکی است، از ذهن زدوده شود. با بازسازی این تفکر سبک زندگی هم دگرگون و سرشار از 
آیه به این  5788شود. با نگرش به ارزش پرسمان معاد، در قرآن نزدیک به  امید، شور و کنشگری می

های کوچک پایان قرآن به شکل کامل  (. سوره77، ص 5734عبدالباقی، ) ستجستار اختصاص یافته ا
های آن است. در جای جای قرآن پس از پرسمان  ی مقدمات معاد و نشانه یا به صورت عمده، درباره

ای که در سی آیه این دو را قرین هم قرار داده و  ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت آمده، به گونه
 ِه َواَل ِباْلَیْوِم اآلِخرِ  ُیْؤِمُنوَن و یا  "اآلخرة"از صد آیه اشاره به تعبیری شبیه آن فرموده است و بیش یا  ِبالَلّ
 (.53، ص 5، ج 5737مکارم شیرازی،) است "باآلِخَرة"

 سؤال و فرضیه. 1-1

پژوهش کنونی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که: معادشناسی چه کارایی در سبک زندگی 
آزرده از  ی بسیاری دل ی پژوهش این است که: از نگاه اسالم سبک زندگی تا اندازه ارد؟ انگارهانسان د

ی شناخت انسان از پرسمان معاد است. شناخت معاد با ایجاد رفتارهای درست و مثبت و از بین  گونه
قش درمانی تواند ن کند تا جایی که می بردن رفتارهای نادرست و منفی، به بهبود سبک زندگی کمک می

 داشته باشد؛ از این رو نقش آن در دو بعد سلبی و ایجابی است.

 پیشینه بحث. 1-2

نامه یا نوشتار مستقلی به رشته  تا جایی که نگارنده بررسی نموده تاکنون در این زمینه کتاب، پایان
"نقش معاد در ایجاد  ی توان یافت از جمله مقاله ی عام برخی نوشتارها را می تحریر درنیامده؛ اما به گونه
( که به کارآمدی شناخت معاد در ایجاد امید و 5779پرچم، محققیان، ) امید و تحکیم امید آدمی"

کند. نوشتار "آثار  گردد، اشاره می هایی را که سبب ایجاد امید می تر کردن این امید در آدمی و سازه قوی
( که آثار و باورهای معاد و کارآمدی شناخت 5797 اسالم، پورکریمی،) اعتقاد به معاد از منظر قرآن"

 حسینی،) دهد. نوشتار "شناخت درمانی در منابع اسالمی" معاد را در آیات قرآن مورد بررسی قرار می
ی یک صفحه پیرامون  ( شناخت درمانی را در منابع اسالمی مورد بررسی قرار داده و در اندازه5777

ت نگارنده این است که نقش شناخت معاد را در منابع معادشناسی گفتگو نموده است؛ اما خواس
اسالمی بررسی و کارآمدی آن را در سبک زندگی انسان بررسی نماید. اگرچه گفتنی است پژوهش 

ی شناختی به پرسمان نگاه نموده است؛ یعنی اینکه نه تنها شناخت معاد در  پیِش رو، بیشتر از دریچه
اند نقش درمانی هم در کاهش سراسیمگی داشته باشد؛ از این رو تو سبک زندگی کارایی دارد؛ بلکه می
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 ی خود تازگی دارد. ی پیش رو در گونه نوشته

 شناسی  . مفهوم3

 سبک زندگی .3-1

این اصطالح  اصطالح سبک زندگی اولین بار توسط روانشناس اتریشی آلفرد ادلر به کار گرفته شد.
 در که است یاصطالح این ترکیب در کاربرد رایج امروزی. در انگلیسی است life style ی معادل واژه

 مصرف ی گونه و کمیت ی پایه بر یهای اجتماع گروه بندی دسته و تمایز نمایاندن برای شناسی جامعه

 ای نگرانه ژرف یمعادل ی پنداره یاسالم و یایران در فرهنگ رود و به کار می طبقه اصطالح جای به آنها،

 (.534 ،5794جباران، ) ندارد
. روش زندگی فرد، 5ها، دو معنا را به خود واگذار کرده که عبارتند از:  نامه اصطالح باال در لغت

 ای از زندگی یک شخص یا گروه . روش ویژه7 گروه یا فرهنگ
ی سبک در روند  واژه» .ی "سبک" و "زندگی" است در زبان فارسی این کلمه، مرکب از دو واژه

دهخدا، ) «رفت شناسی ادبی و هنری به کار می به شکل غالب در سبکای خود، نخست و  پنداره
ها نیز کاربرد یافته است. در زبان عربی، این واژه از مصدر ثالثی  (؛ اما گام به گام در دیگر گستره5779

. سخن را 7. نقره را گداخت و در قالب ریخت؛ 5کند:  مجرد است که در سه نمونه معنا پیدا می
ها وی را آزمود؛ اما امروزه در زبان عربی از معادل اسلوب برای معنای  . تجربه7و کرد؛ بازسازی و نیک
 (.77: 7، 5735؛ طریحی، 579: 7، 5484فارس،  ابن) برند سبک بهره می

شیوه زندگی یا سبک زیستن که »است از:   شناسی، عبارت سبک زندگی در اصطالح جامعه
ها،  ها، سلیقه فرد یا گروه است و همچنین عادات، نگرشهای  ها و ارزش ی گرایش دهنده بازتاب

 «دهند ی زندگی کردن فرد یا گروهی را شکل می معیارهای اخالقی، تراز اقتصادی و ... که باهم شیوه
ی فراگیری این ترکیب در معنی رایج امروزی، برای شناساندن شیوه  (. به گونه55: 5773مهدوی کنی، )

 رود. کار میو شرایط زندگی انسان به 

 شناخت درمانی .3-2

های فکری آنها دگرگون یا  برای تغییر در شخصیت و رفتار افراد بایسته است، نخست افکار و گرایش
های او قرار دارد.  ی بسیاری زیر کارآمدی افکار و گرایش بازسازی شود؛ زیرا رفتار انسان تا اندازه

 آزمایند و مورد پرسمان برند، می زیر سؤال میهای شناختی بیمار را  درمانگرها تحریف شناخت
 ،5797شارف، ) تری در بیماران خود ایجاد کنند دهند تا احساسات، رفتارها و تفکر مثبت قرار می

گیری از فنون گوناگون به بیمار نشان دهند که این  کنند با بهره درمانگرها تالش می (. شناخت777ص 
( آرمان 7، ص 5775دیوید، ) توانند صحت داشته باشند. باورها، خطاهای شناختی هستند و نمی
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ی ایجاد افسردگی به دست آنها و  های مخرب، شیوه پایانی شناخت درمانی، بازشناسایی شناخت
درمانگر، تفکر خودکار را کاوش  ( شناخت477، ص 5739تاد، ) آموزش راه و رسم بازسازی آن است.

ای منطقی و تجربی ارزیابی دوباره  را با آزمودن آنها به گونهدیده  های آسیب کرده و در پایان، شناخت
 ای که فرد در پیوندهای غیر منطقی خود بازنگری کرده و به شکل شفاف به کند؛ به گونه می

شود. اگرچه در داخل ایران هم به دست  آنها بیندیشد. این شیوه در غرب مدتی است به کار گرفته می
ی مهم این است که  رود؛ اما نکته مند در مشاوره و درمان به کار می کران ای درمانگرها به گونه شناخت

ی  های غربی استوار است؛ از این رو جای آن دارد که این شیوه بر پایه ها و نهادها همگی بر بنیان بنیان
 بنیان و مبانی اسالم مورد بازنگری و بازنگاری قرار گیرد.

 شناخت درمانی اسالمی .3-3

پژوهش علمی و مدونی روی  -ی اسالم در گستره -رمان روشی نو پدید است که تاکنوناین شیوه د
ای برای  های شایسته های دینی زمینه آن صورت نگرفته است؛ اما با این وجود در قرآن کریم و آموزه

ُل مِ داند ی دردها را در قرآن می هایی وجود دارد. خداوند درمان همه انجام چنین پژوهش َن اْلُقْرآِن َوُنَنزِّ
"دارو و درمان تو در دست توست؛  فرمایند می امام علی (.77اسراء/) َرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن  َما ُهَو ِشَفاٌء َو 

پنداری که شیء کوچکی هستی، حال  بینی، می کنی و درد تو از توست؛ ولی نمی ولی احساس نمی
(. این حدیث به 767، ص 55، ج 5484مجلسی،) تری در تو پیچیده شده است" آنکه دنیای بزرگ
ی شناخت اوست، از نگاه اسالم  کند که سرآغاز بسیاری از نامالیمات انسانی، گونه روشنی بیان می

نگرش و شناخت درست از خدا، خود، هستی و معاد، نقش بسزایی در سو دادن به سبک زندگی انسان 
نهد و  ه، سنگ بنای زندگی خود را در این سو میدارد. کسی که به شناخت درستی از معاد دست یافت

آزرده از این گونه شناخت است. معادشناسی در نگاه دینی از  ی چشمگیری دل سبک زندگی او به شیوه
گری  تواند به مانند یک روش درمان جمله جستارهای مهم و کارسازی است که شناخت درست آن می

آور شد که از دیدگاه اسالم این شناخت به تنهایی بسنده نیز مورد نگرش قرار گیرد. اگرچه باید یاد
 های دیگر باشد. کند و باید در کنار شناخت نمی

 معاداندیشی و شناخت درمانی .3-4

های مهم معادشناسی که کاربرد درمانی نیز دارد، شناخت درمانی است. پرسمان  یکی از نقش
، در دهد های پژوهشگران نشان می پژوهش درمان بر اساس شناخت امروزه مورد نگرش فراوان است.

اندیشد، هیجانی  مثلث شناخت، هیجان و رفتار، شناخت در رأس قرار دارد. انسان آن گونه که می
ای برخوردار است.  زند. بر همین اساس بعد شناخت از ارزش ویژه شود و دست به رفتار می می

شود، احساسات و رفتارهایشان نیز بازسازی  دانشمندان باور دارند اگر اندیشه و فکر افراد ویراست
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گراست، نه بر  ها این است که واقع های دینی با دیگر روش ی آموزه شناختی بر پایه شود. تمایز روش می
گردد  ی راستین شدن انتظارات می گرا مایه ی تخیل، توهم و برخی تجربیات شخصی. شناخت واقع پایه

؛ منتظری و 6، ص 5774پسندیده، ) شوند تارهای او نیز راستین میو برآیند اینکه احساسات انسان و رف
تواند با  ی اسالم می . انسان با توجه به بنیان هستی شناسانه و انسان شناسانه(576، ص 5797مردانی، 

ی هستی، ابدیت و ماورای مادیات پیوند خردورزانه پیدا کند و برای زندگی خود پنداره و غایت و به  همه
های سخت و شدید روانی مصون گردد. معاداندیشی  زیده معنایی بیابد و از این راه، از آسیبی گ گونه

( انسان باورمند به مرگ 7، ص 5777حسینی، ) ضامن بهروزی، رفاه و امنیت جوامع بشری است.
پذیرد. مرگ سبب آغاز  داند که دارای راستینگی است که از بین رفتنی نیست و با مرگ پایان نمی می

ی علیت و عینیت است نه  شود و بین زندگی دنیا و آخرت، پیوندی از گونه ندگی تازه و ابدی میز
ای  شود و گونه های پوچ و تنها می قراردادی و این گونه اندیشه و باور سبب دور نگه داشتن از احساس

 ای روشن دارد ندهکند که آی آورد و این باور را در وی ایجاد می احساس مسئولیت در انسان به وجود می
شود. به کارگیری معاداندیشی در راستای درمانگری و القای آموزش  و سبب آرامش خاطر او می

های غیر منطقی  ها و فنون درمانگری شناختی، به ویراستن اندیشه کنندگان در چهارچوب روش مراجعه
دگی بعد از دنیا رسیده باشد کند. کسی که به باور قلبی نسبت به آخرت و زن آور آنان کمک می و دلشوره

ها و  و بداند که این عالم هدفمند آفریده شده و انسان هم جزئی از همین عالم است و مسئولیت
کند و دچار ناامیدی  تکالیفی برای رسیدن به حیات جاودان وجود دارد، در همین چهارچوب حرکت می

گاهیانسان با چن (5، ص 5773مؤذنی بیستگانی، ) شود. نمی د فراخی یافق د ی، داراییها و باورها ین آ
ات یح یبرا یا ا را چونان دیباچهیداند؛ بلکه دن ینم یویدن یمند به زندگ را کران یگردد و زندگ یم

 د.ینما ینم یشود، از پریشانی جدا شده و احساس پوچ یوس نمیها مأ شمارد، از شکست یم یاخرو

 واکاوی نقش معادشناسی بر سبک زندگی. 4

تواند بر سبک زندگی انسان کارایی داشته باشد که در ادامه بیان  ناسی از جهاتی چند میمعادش
 شود. می

 دهی به سبک زندگی . نقش جهت4-1

دهی واال به  ی اعمال انسان با جهت دهی به سبک زندگی و دگرگونی در گونه معادشناسی با جهت
معاد و باورمند به اینکه روزگار حساب چه شود. شخص باورمند به  آنها سبب بازسازی رفتار انسان می

ای به  زند و در عمل، رفتار و سبک زندگی او سمت و سوی ویژه نزدیک است، دست به هر کاری نمی
ی رفتار و چگونگی آن  ها برآمده از سبک زندگی انسان است و گونه گیرد. بسیاری از بیماری خود می

( برخی از 4، ص 7886موبرا، ) ی ما داشته باشد.تواند، کارایی بسزایی در سالمت یا بیمار می
شود که در دین همچون عمل حرام شناسانده شده است.  های روانی سبب رفتارهای پرخطر می دشواری
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( اکنون 7، ص 5737ابراهیمی، ) رفتارهایی همچون الکلیسم، اعتیاد، ستم، تجاوز به حقوق دیگران.
و بداند که برآیند کارهای خود و خیر و شر را خواهد دید، اگر فردی به جهان آخرت باور داشته باشد 

دهی به رفتارهای درست و دگرگونی در  ریزبینی بیشتری در انجام رفتارهایش خواهد کرد که این جهت
ی دیگری  نگرانه به زندگی معنا و پندارهسبک زندگی او خواهد انجامید. در این گونه، باور آخرت

 ندی، رضایت و آرامش است.بخشد که برآیند آن خرس می
شود، در این گونه، سمت و سوی اعمال و  بخشی به اعمال انسان می باور به معاد سبب جهت

رفتارهای او، رو به کسی است که مالک روز جزا، پروردگار جهانیان و خالق هستی است. انسان با 
هماهنگی رفتار است. با این  گیری سزاوار گیرد و این جهت چنین باوری، در راستای پروردگار قرار می

گیری هر گونه رفتاری سازگار نیست؛ بلکه مقتضی رفتارهای ویژه است. این اثر  آرمان و جهت
مستقیمی بر سبک زندگی فرد دارد. ممکن نیست کسی آرمانش نزدیکی به خدا باشد و در راستای 

بیاورد یا افکار و احساساتی را در  نزدیک شدن به سوی او گام برندارد و به همان سان، به رفتارهایی روی
بخشی و در ناسازگاری با چنین آرمانی هستند. فضای خداخواهی  خود برانگیزد که برخالف این جهت

 و خداپرستی فضای اطمینان، آرامش و امنیت است نه پریشانی و آشفتگی و اغتشاش و درگیری و تنش
بخشی رفتار پسوند نزدیکی دارد و باور به  ت(؛ از این رو باور به معاد با جه9، ص 5777حسینی، )

دهی نقش باالیی در گونه و سبک زندگی  کند. این جهت معاد رفتار انسان را در سوی درستی رهنمود می
 او دارد. سبک زندگی چنین فردی واال و در راستای رضای خداوند است.

 سبک زندگی همراه با بندگی و انجام تکالیف. 4-2

معادشناسی و باور به آن یکی از بهترین ابزارها برای ترغیب و تشویق انسان به انجام عبادات و 
داند که مرگ فنا نیست و تنها ترابرد از  بندگی است. انسانی که به شناخت درستی از معاد رسیده، می

گمان چنین باور  ای دیگر است و در جهان آخرت به پاداش اعمال خود خواهد رسید. بی ای به نشئه نشئه
انما توفون فرماید:  قرآن کریم میدارد.  و شناختی او را به سوی انجام عبادات و ترک محرمات وامی

به شکل کامل به شما داده  هایتان(. همانا روز رستاخیز پاداش575عمران/آل) اجورهم یوم القیامه
ود، شوق بندگی را در انسان ش خواهد شد. بر این اساس معادشناسی، سبب پرورش روح انسان می

پرچم، ) آورد های تربیتی شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی برای او به ارمغان می کند و نشانه بیدار می
ی فطرت خویش جویای خوشبختی است و آدمی با  (؛ زیرا انسان بر پایه4، ص 5779 محققیان،

ی شوم و مقرون به  ی یک آینده گردد و از اندیشه انگاشت وصول به بهروزی، غرق در مسرت می
 افتد. بهرگی لرزه به اندامش می بی

 سبک زندگی تقوا مدارانه .4-3

از میان باورهای دینی، معاد باوری یکی از نافذترین و کارسازترین باورها در آفرینش تقوی و 
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را از شرایط ی سوره بقره باور به معاد  افزایش روحیه امیدواری در انسان است. قرآن کریم در طلیعه
ی متقین نخواهد  داند؛ یعنی تا انسان به این شناخت و یقین نرسد، در جرگه رسیدن به صفت تقوی می

گاهی به مرگ سبب آفرینش و نیروبخشِی تقوا می بود. پس می شود. تقوا و  توان گفت: معادشناسی و آ
الهی، باور به روز حساب و  داری، فراروی گناه و نافرمانی است و دستاورد آن امید به رحمت خویشتن

افشای پرونده انسان در دیدار با معبود است. ایمان به معاد سبب آفرینش تقوای الهی، مراقبه و برآورد 
پذیرد که کسی در همه حال  دارد و او می گردد. چنین باوری انسان را در حالت بیدارباش نگه می می

شود که انسان خود را در  ه در جهان آخرت، سبب میمراقب اوست. باور به برآورد موشکافانه و عادالن
(. باور به معاد در کنار برپایی تقوا و پرهیزکاری 787بقره/) انجام کارها آزاد مطلق نبیند و تقوا پیشه کند

تواند در جامعه نیز نهادینه شود. فرد و جامعه که به لباس تقوا آراسته شود، گرد ناپاکی و  در فرد، می
ترین لباس برای واالیی  زداید؛ زیرا تقوا زیبنده های الهی و انسانی را از خود می ارزشناسازگاری با 

 (. افزون بر این، کرامت حقیقی انسان در گرو تقواست76اعراف/) بخشی به فرد و جامعه است
 (.57حجرات/)

 زندگی همراه با امید .4-4

بینی هر فرد دارد. با همین انگیزه  ی جهان امید به آینده و دستیابی به آرامش، پیوستگی ژرفی با گونه
تواند  های هر فرد نسبت به جهان و دنیای پیرامون خود، از این دیدگاه می پرداختن به باورها و بینش

 (.37، ص 5797یونگ، ) های بشر متمدن امروزی باشد گشای بسیاری از دشواری گره
های مفید  شود، اساس همه تالش ت میامیدی که از معرفت و شناخت نسبت به مبدأ و معاد برداش

و پرثمر انسانی و نیز سرآغاز بازسازی کارها در جامعه و رسیدن شخص به خوشبختی ابدی است؛ 
ها و  ی فسادها و تبهکاری همان گونه که ناامیدی و قطع امید نسبت به خدا و روز قیامت، سرچشمه

داشته باشد، « امید»ای روشن  ن به آیندهمنتهی شدن کار انسان به شقاوت ابدی است. همین که انسا
شود و در او انگیزه کار و تالش  ی شادی وی می احساس نیکو و حالتی شاد به وی دست داده، مایه

سبک زندگی  (9، ص 5797خاکپور، ) کند. های درست زندگی وادار می ساخته شده، او را به کنشگری
ی حرکت و فعلیت است.  اهمسان است. امید انگیزهانسان امیدوار با سبک زندگی فرد ناامید بسیار ن

 األمُل رحمُة ألَمتی َولوال االمُل ما رضعت ولدها و الغرس غارس شجراً »فرماید:  می پیامبر اکرم
ها  ی رحمت امت من است. اگر نور امید در دل (؛ امید و آرزو مایه755، ص 36، ج 5737مجلسی، )

هر اندازه که آدمی با این « کاشت. داد و هیچ باغبانی نهالی نمی نبود، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی
ی سبک زندگی یابد. چنین شخص ها و خطرات یأس و ناامیدی نجات می راستینه آشنا باشد، از زیان

داند بسیاری از این  ها، نگاه سلبی نیست. او می گیرد. نگاه او به دشواری واالیی را برای خود در پیش می
داند که  ها را در راستای تعالی می ها زودگذر و گاهی برای آزمایش انسان است. وی دشواری دشواری
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شود. چنین فردی یقین دارد  ناامید نمیگاه  ی آنها گشایش و آسانی است؛ از این رو هیچ سرانجام همه
 آزماید تا مؤمن بودن و نبودنش هویدا شود. ها و بالیا می های دشواری که پروردگارش وی را با گونه

ٍة َخْیًرا َیَرهُ فرمایند:  میخداوند در قرآن کریم  ا َیَرهُ  َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرا ٍة َشرًّ  الزلزال:) َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرا
ای بدی  وزن ذره ای نیکی کند، برآیند آن را خواهد دید و هر کس هم وزن ذره هر کس که هم (. پس3-7

ماند. از سوی دیگر انسان باورمند به معاد به  پاداش نمی کند، برآیند آن را خواهد دید و هیچ کدام بی
های دنیوی در برابر پاداش اخروی  شوارینگرد و از آنجایی که د ی ارزش آنها می امور دنیوی به اندازه

تر از شخصی که چنین  ناچیز است، در صورت از دست دادن چیزی یا رویارویی با مصیبتی راحت
کند؛ از این رو سبک زندگی او، همیشه همراه با امید و سرشار از آرامش  باوری ندارد صبر پیشه می

 است.

 سبک زندگی آمیخته با مهار() نقش کنترلی .4-5

های مهم شناخت معاد در سبک زندگی، نقش کنترلی آن است. شخص باورمند به  یکی از نقش
معاد بیشتر از دیگران در اندیشه مهار خود و غرایز خویش است؛ از این رو معادشناسی با مدیریت 

تواند انسان را به سوی سبک زندگی سالم و همراه با سالمت رهنمون سازد. این نقش را  خویشتن می
 ی زیر یافت. توان در دو گستره یم

 خود کنترلی. 4-5-1

خود کنترلی، مدیریت بر خویشتن است که انسان از روی آن، خود را بایسته به انجام یا ترک برخی 
کند. خود کنترلی ساختن حالتی در درون فرد است که او را به وظایفش دلبسته سازد، بدون  کارها می

( این حالت به 65، ص 5798فر و سادین، مهرگان) ر مهار داشته باشد.های خارجی او را زی اینکه سازه
های رسیدن به خود  ( یکی از راه5775الوانی، ) ی استعدادهاست. گیری از همه معنای شناخت و بهره

شود انسان در سبک زندگی خود دگرگونی بیافریند و در انجام  کنترلی شناخت معاد است که سبب می
فتارها برای خود اندازه و مرزی بپندارد و خود را آزاد مطلق نبیند. شخصی که در برخی از عادات و ر

کند. او خود را  معادشناسی به درک درستی رسیده است، سبک زندگی خود را بر این اساس بنیان می
نماید. از آنجا که خود کنترلی ریشه در شناخت دارد،  بایسته به انجام واجبات و ترک محرمات می

 رساند. اسی کمک شایانی به این شناخت نموده و انسان را به مدیریت خویشتن میمعادشن

 . مهار غرایز4-5-2

ای جز پذیرش آن را ندارند. بر این  مرگ سرنوشت فرجامین و حتمی همه آدمیان است که چاره
از کسی که : »اساس، اندیشیدن در این سرنوشت تغییرناپذیر، امری طبیعی و عقالنی است. علی

البالغه حکمت  نهج) «کند بیند، اظهار شگفتی می کند، در حالی که مردگان را می مرگ را فراموش می
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همچنین « داند. جان( را بهترین موعظه می بی) دیدن جنازه»( و برای آنان که پند و عبرت پذیرند: 577
ی شما  همانا بهره»شود که:  خواهی و تجاوز، آدمیان را به این نکته یادآور می برای فرو نشاندن آتش زیاده

( مرگ، 77البالغه خطبه  نهج) «از زمین گسترده و پهناور، طول و عرض قامت شما در قبر است.
دهد. بدین معنی که آن فروتنی و افتادگی که  ها را در جایگاه شایسته و راستین خود قرار می انسان
در زندگی مادی او پیدایش نیابد، با فرا همتاست، اگر  ی بندگی انسان در پیشگاه پروردگار بی بایسته

رسیدن دم مرگ، آثار سستی و تسلیم، سراسر وجود آدمی را فرا خواهد گرفت و او را به فروتنی وادار 
ی کسانی است که به  ( اگرچه این پرسمان درباره469ش، ص  5775اسماعیلی یزدی، ) خواهد نمود.

اند، از  برابر، کسانی که به درک درستی از معاد رسیدهاند. در  باور و شناخت درستی از معاد نرسیده
زند و سبک زندگی خویش را بر این اساس استوار  های خود دست می همان سرآغاز به مهار خواهش

 کنند. می
ها را  های روحی و روانی انسان در سبک زندگی اسالمی؛ باور به معاد و یاد مرگ، نه تنها دشواری

ین باور در برابرسازی و رهبری غرایز انسانی، پرورش فضائل اخالقی و تأمین تواند بگشاید؛ بلکه ا می
( تکرار یاد مرگ 567، ص 5797خاکپور و همکاران، ) کند. عدالت اجتماعی، نقش کارسازی ایفا می

شود تا انسان بر غرایز خویش  ای می کند و انگیزه و معادشناسی، خود کنترلی را در انسان تقویت می
های  آنها را مهار نماید و سبک زندگی خود را این گونه بنا نهد. چنین شخصی خواهش لگام زده،

 گمارد. نفسانی را برابرسازی یا رهبری نموده به پرورش فضایل اخالقی همت می

 ای نقش مقابله .4-6

های فکری، هیجانی و  ( رویارویی عبارت است از: تالش5974) از دیدگاه الزاروس و فولکمن
رد که هنگام روبرو شدن با فشارهای روانی برای چیرگی، بردباری و یا به کمینه رساندن رفتاری ف

 ( تایلر، کیمنی، رید، بوور و گرانیوالد65، ص 5736دافعی، ) شود. عوارض دلهره به کار گرفته می
اه ی مثبت از خود و از یک دیدگ ( بر این باورند که اگر ادراکات عادی انسان با یک پینداره7888)

ی جزر و مد زندگی؛ بلکه در کنار  ی آینده همراه شود، نه تنها در اداره بینانه حتی دروغین درباره خوش
ای،  کند. تدابیر مقابله زندگی مانند مرگ، به افراد کمک می یآور و تهدیدکننده آمدن با رویدادهای دلهره

شوند، در آن  آور به کار گرفته می لهرهافکار و رفتارهایی هستند که پس از روبرو شدن فرد با رویداد د
های خود شخص هستند که پیش از رخداد دلهره وجود دارند؛ مانند  ای، ویژگی ی مقابله مایه هنگام بن

ی مهار، خود  های شناختی، سرچشمه نفس، احساس چیرگی بر جایگاه، سبك برخورداری از عزت
ی  ها، مقابله های مقابله ( یکی از گونه37ص ، 5737 ،وفایی بوربور) اثربخشی و توانایی حل چالش.

های خود به انجام اعمال  ی مذهب است. در این مقابله فرد برای رهایی از فشار روانی و ناراحتی بر پایه
کارور و همکاران، ) آورد. روی می مذهبی مانند دعا و نیایش، توکل و توسل به خداوند و معصومین
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ای کارساز  ای از راهبردهای مقابله ز راه ساز و برگ افراد به گنجینهتواند ا  ( مذهب می585، ص 5737
 ،5773ابراهیمی، ) ها، به انسان کمک کند در مهار ناراحتی و هیجانات منفی برآمده از دشواری

ای است که معنای رنج و  (. در همین راستا، معادشناسی و باور به آن از ابزارهای کارآمد مقابله578ص 
ها و نامالیمات افزایش  ان را دگرگون ساخته و نیروی مقاومت انسان را در برابر دشواریسختی این جه

آید، نقش مهمی در  ها و هیجانات که از معادشناسی برمی ی کارساز در مهار ناراحتی دهد. مقابله  می
ی از آنها تواند در موارد انبوهی نمود پیدا کند که برخ دهی سبک زندگی انسان دارد. این نقش می شکل

 شوند. تبیین می

 . مقابله با فشار روانی برآمده از یاد مرگ4-6-1

های معادشناسی، مقابله با فشار روانی برآمده از یاد مرگ است. ترس و نگرانی از  از جمله نقش
اش است، این پرسش ذهن بسیاری از  ی انسان در طول زندگی کننده های ناراحت مرگ یکی از سازه

توان ترس و نگرانی از مرگ را از ذهن انسان زدود تا  به خود سرگرم داشته که چگونه می روانشناسان را
تواند در این  ( آنچه می5994به نقل از کوئیک  5937گابریوم، ) بتواند راحت و با آرامش زندگی کند.

که با مرگ،  زمینه راهگشا باشد این است که نگرش افراد به مرگ و مردن را بازسازی نموده و تبیین کنیم
ها قرن پیش بیان نموده  رسد. این پرسمان همان چیزی است که اسالم ده زندگی انسان به پایان نمی

است. با معادشناسی نگرش افراد به مرگ دگرگون شده و برآیند اینکه سبک زندگی آنها نیز دگرگون 
وانی که ممکن است در اثر های ر شود. بر این اساس معادشناسی با دلهره، افسردگی و دیگر بیماری می

نماید. به یقین این رویارویی نقش بسزایی در سبک  ی نگاه انسان به آخرت آفریده شود، مقابله می گونه
 زندگی انسان دارد.

 . مقابله با غم از دست دادن عزیزان4-6-2

ارزیابی فرد ی تحریک است و  ی بالقوه های شناختی یک رخداد خود به خود انگیزه بر اساس انگاره
های فرد از  تواند زیر کارآمدی ارزیابی دیدگی هم می در این میان نقش اساسی دارد. واکنش در برابر داغ

دیدگی در یک فرد کارایی بلندمدتی گذاشته و  آن رخداد باشد و از این رو ممکن است، یک رخداد داغ
تواند فرآیند سازش  ن باور دینی قوی، میاند که داشت ها نشان داده در فرد دیگر این چنین نباشد، پژوهش

 (.5994کوئینگ، ) دیدگی را تسهیل کند با داغ
 تواند، فرآیند سازش یافتگی با از دست اند که داشتن باور دینی قوی می ها نشان داده پژوهش

( فرد باورمند به زندگی پس از مرگ، هم از آنجا 58، ص 5994کوئینگ، ) دادن عزیزان را تسهیل کنند.
 های داند و هم به خاطر پرسمان پاداش و جزا در آن جهان که دشواری که مرگ را پایان زندگی نمی

 آورد و همین  ی فرد از دنیا رفته به دست می کند، یک احساس مثبت درباره این جهان را جبران می
م با شود که دشواری از دست دادن عزیزشان کاهش یابد. در این زمینه، دین مقدس اسال سبب می
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هایی کوشش دارد، بازماندگان را در فرآیند سوگ یاری دهد تا سالمت جسمی و روانی  نمایاندن روش
تواند اشاره به تسلیم و رضا بودن در برابر خواست  ها می ی این روش خود را حفظ کنند، از جمله

 ورده، رضایتخشنودی بنده از پروردگارش در این است که به آنچه برای او پیش آپروردگار باشد، 
اش در این است که بنده را در حالی ببیند که  داده و آن را مکروه نشمارد و رضایت پروردگار از بنده

(؛ همان گونه که خداوند 756، ص 5475 اصفهانی، راغب) کند میفرمانش را پیروی و از نهیش دوری 
رضا و تسلیم ناهمگونی وجود  بین. (559مائده/) َرُضوا َعْنهُ  َعْنُهْم َو َرِضی اللُه فرماید:  در قرآن می

 دارد. در مقام رضا خواست خدا اصل و خواسته شخص فرع است؛ اما در مقام تسلیم، عبد از
 «نفوس مطمئنه»( همچنین خداوند در قرآن 774، ص 5777جوادی آملی، ) ای ندارد. خود خواسته
ک َراِضیًة یا فرماید:  ستوده و می« مرضیه»و « راضیه»را با صفت  ُة اْرجِعی إَلی َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنا أیُتَها النا

ْرِضیةً   در «ای نفس مطمئنه خشنود و خداپسندانه به سوی پروردگارت بازگرد.»(؛ 77-73/ فجر) ما
های مهم است که خداوند در  این میان دگرگونی شناخت نسبت به مرگ و پرسمان پاداش یکی از سازه

َمَراِت فرمایند:  قرآن در این باره می ْنُفِس َوالثا
َ
ْمَواِل َواأْل

َ
ُکْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْل َوَلَنْبُلَونا

اِبِریَن... ِر الصا َبشِّ  گمان شما را به چیزی از قبل ترس و گرسنگی و کاهش ( و بی553-555 بقره/) َو
 همان( کسانی که همچون مصیبتی) آزماییم و مژده ده شکیبان راه ها و محصوالت می در اموال و جان

گردیم. برایشان درودها و رحمتی از  گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می به آنان برسد، می
ها به این راستینگی برسند که در یک راهی  هم( خود ایشانند. اگر انسان) یافتگان باد( و راه) گارتپرورد

که آغاز و پایان آن خداست گام بردارند و دارای هستی همیشگی هستند و به خاطر امتحانات الهی به 
 گمان نگرش خود را به مرگ دگرگون خواهند کرد. پاداش خواهند رسید، بی

 کاهش اضطراب از مرگ() کاهشینقش  .4-7

ی  های شناخت معاد در سبک زندگی اسالمی، کاهش میزان سرآسیمگی و دلهره یکی از نشانه
تردید دچار  برآمده از یاد مرگ است. انسانی که غرق در اندیشه بقاست، با اندیشیدن به پرسمان فنا، بی

زمند "معادشناسی" است. شخص در این شود. او برای کاستن از این چالش نیا نگرانی و سرآسیمگی می
آموزد که این فنای ظاهری خود بقایی جاودانه است؛ از این رو سبک زندگی او نیز دگرگون  شناخت می

 شود. می
های انسان است. این انگیزه در انسان به سان فطری وجود  ترین انگیزه ی بقا یکی از بنیادی انگیزه

( و اگر بخواهیم 558، ص 5775شجاعی، ) دائمی داشته باشدخواهد باقی باشد و حیات  دارد که می
 چیزی را با ضدش شناسایی کنیم، باید بگوییم مرگ پایان زندگی دنیوی است. چنانکه امام علی

( از آنجا که هیچ 556خطبه ) «بالموت تختم الدنیا»( و 586خطبه ) «الموت غایته»فرمایند:  می
انسانی مرگ را نیازموده؛ بنابراین بهنجار است که انسان، نگران چگونگی مرگ و جان دادن باشد؛ زیرا 
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آید و ما  اش می داند که جان دادن چیست و جدایی جان از جسم چگونه است. مرگ با همه بزرگی نمی
ناپذیر که دامنش را همه  ه و هماوردی شکستدانیم، جز آنکه؛ میهمانی است ناخواند چیزی از آن نمی

دهد. بختک  مان قرار می مان کرده، از هر سو آماج تیر و نیزه جا گسترده، با لشکر درد و رنج محاصره
ای از ابهام و  آنکه ضربتش خطا کند، در هاله مرگ باقدرت تمام به حریم هستی انسان تجاوز کرده، بی

ی سنگین خود را  ها، سایه دردهای جانکاه و با انبوهی از دشواری ها و تیرگی و با لشکری از بیماری
توان دلواپسی مرگ و  ( به راستی می778ی  البالغه، خطبه نهج) چشاند ی تلخش را می گسترده، مزه

پیوسته به مرگ و زندگی پس از مرگ و نبود  ی ی آن را با باورهای متناقض و دوسوگرایانه نگرانی درباره
شناختی  گیری دینی و بیرونی افراد وابسته دانست. از دیدگاه روان صی از مرگ را با جهتیک فلسفه شخ

شود و آن نیز  پذیری خود می ی یک حس آسیب ی مرگ، مایه ی خوب درباره گیری یک فلسفه نبود شکل
های  تواند یک شاخص برای دلواپسی مزمن باشد. به همین سبب ترس از مرگ یکی از سازه می

ی بسیاری از روانشناسان را به خود سرگرم  ننده در درازنای زندگی است. این پرسش اندیشهک ناراحت
ی انسان زدود تا بتواند راحت و با آرامش  توان ترس و نگرانی از مرگ را از اندیشه ساخته که چگونه می

اگونی به این های گون اند پاسخ زندگی کند، هرچند روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی تالش کرده
ها  ی این تالش کننده نیست، چرا که با همه ها قانع شود، این تبیین پرسش بدهند؛ ولی چنین پنداشته می

ها در جوامع امروز است  ترس و دلواپسی از مرگ خود و نزدیکان، خود همچون یکی از شایع پریشانی
 ی غربی، از ترس و نگرانی درباره و بنا بر آمارها پنجاه تا هفتاد درصد افراد سنین باال در جوامع

( برعکس آنچه بیان شد در نگاه اسالمی 5994به نقل از کوئینگ،  5937گابریوم، ) برند مرگ رنج می
 اندیشیدن به مرگ یک امر بهنجار؛ بلکه واالست. در نگاه اسالم هرچه ما بیشتر به یاد مرگ باشیم

 شود؛ زیرا مرگ فنا نیست و خود ما کاسته می و به شناخت درستی از آن برسیم، از میزان پریشانی
ابتدای راهی دیگر است. بر این اساس سبک زندگی در این گونه نگاه، عاری از دلواپسی برآمده از یاد 

 مرگ است.

 کارآمدی معادشناسی بر سالمت روان .4-8

مخفی  نقش مثبت دین در بهداشت و سالمت فرد و جامعه، از نگاه برخی روانشناسان غربی نیز
ی سرشتش، جویای بهروزی خویش است و از فکر  نمانده است. یونگ باور دارد که انسان بر پایه

گردد. ایمان مذهبی به حکم اینکه به  افتد و سخت دچار دلهره می ی شوم، لرزه به اندامش می آینده
سازد و به او  میبخشد، دلهره و نگرانی نسبت به جهان را از انسان زایل  انسان اعتماد و آسودگی می

( انسانی که دنیای مادی پایان زندگی او باشد و آوند 57، ص 5797یونگ، ) دهد. آرامش خاطر می
دیگری برای زندگی خود انگاشته نکند، مرتکب یک خطای اساسی شده است و بدین گونه، فرد با 

ی از زندگی مادی کند. چنین فرد فهمی نسبت به زندگی، انتظارات از آن را به درستی درک نمی کج
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های پیاپی  ی سرخوردگی و ناکامی انتظاراتی خواهد داشت که هیچ گاه عملی نیست، این خود مایه
کند. بدین گونه، بین انتظارات فرد با راستینگی زندگی  گردد و سبک زندگی او را دچار دگرگونی می می

 ،5776پسندیده، ) شود. میی ناکامی پیاپی  آید و این ناهماهنگی مایه ناهماهنگی به وجود می
های  ( دین با فراهم نمودن یک دستگاه فکری هماهنگ در چارچوب مبدأ و معاد، راستینگی585ص 

 شود که فرد احساس هدفمندی و معناداری، در ای می زندگی را برای انسان قابل فهم کرده و انگیزه
ی ایجاد یک  تر، انگیزه هبی قویاین جهان داشته باشد. در یک پژوهش نشان داده شد که باورهای مذ

( 5778کوئینگ و همکاران، ) شود که در پیشرفت سالمت روان کارآمد است. اثر مثبت روانی می
شناخت بنیادها و هنجارهای دین سبب بازسازی رفتار و از طرفی بازسازی رفتار به سالمت و آرامش 

زندگی انسان امروزی است؛ از این رو های برجسته در سبک  شده انجامد. سالمت روان از جمله گم می
توان گفت: با شناخت درست معاد، سبک زندگی از حالت همراه با پریشانی به زندگی همراه آرامش  می

 شود. دگرگون می

 ای نقش مشاوره .4-9

سرنوشت فرجامین ما در این دنیا مرگ است. این آهنگ، فرجام و آرمان ماست. ما در تنگنای 
دهد که با سرنوشت خود روبرو شده و آن  نش داریم و این قدرت به ما امکان میسرنوشت خود حق گزی

دهد تا آن گونه که دوست داریم دگرگون شویم. ما  را به چالش بطلبیم. با این حال به ما اجازه نمی
 توانیم در هر کاری کامیاب باشیم، بر هر بیماری چیره شویم، از پیوند با هر کسی لذت ببریم؛ نمی
 های خود زندگی را سپری کنیم توانیم تصمیم بگیریم چگونه پاسخ بدهیم، چگونه با توانایی میاما 

و  ها (، با به کارگیری شناخت نسبت به معاد در روند مشاوره و در چارچوب روش79، ص 5975می، )
راجعان ساز م های غیر منطقی و آشفته تواند به ویراستن شناخت فنون مشاوره و درمانگری شناختی، می

 کمک نماید. 
ای  کند دیگر انگیزه دارد عزیزی را از دست داده است و گمان می برای نمونه اگر مراجعی بازگو می

زده شده که چرا هر بال و مصیبت است باید برای او باشد و از بداقبالی و  برای زیستن ندارد و شگفت
شان دهد که این افکار و باورها غیر منطقی تواند با گفتگو، به او ن کند، مشاور می سرنوشت شوم گله می

ی این نگرش، مصیبت و بال برای همه هست و  ( بر پایه57، ص 5777حسینی، ) و ویرانگر هستند.
درمانی امری رایج تلقی شده و در مشاوره نیز کاربرد  مرگ امری قطعی و همگانی است. امروزه شناخت

کند. یکی از  های آنها را درمان می ت افراد، بیماریفراوان دارد. شناخت درمانگر با بازسازی شناخ
در امر مشاوره و درمانگری شناختی است.  - که کمتر مورد نگرش واقع شده -کاربردهای معادشناسی

های وابسته به مرگ، درست به کار گرفته شود، در سبک  اگر این پرسمان در امر مشاوره به ویژه پرسمان
 است. زندگی فردی و اجتماعی کارآمد
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 گیری نتیجه. 5

ی نگاه او به خدا، خود و هستی وابسته است. یکی  سبک زندگی انسان به میزان بسیار زیادی به گونه
ی زیست انسان  ای در شیوه های اساسی و بنیادین در سبک زندگی اسالمی که نقش برجسته از پرسمان

گذارد.  لبی در سبک زندگی اثر میهای ایجابی و س دارد، "معادشناسی" است. معادشناسی با کارآمدی
دهی( زندگی را سرشار از تکاپو و  نقش جهت) بخشی به سبک زندگی انسان "باور به معاد" با جهت

 شود  کند. انسانی که به باوری درست از آخرت رسیده، به سوی عبادت و بندگی برانگیخته می عمل می
داند که روزی باید   نگرد؛ چون می  یشتر میها ب  نقش ترغیبی(. چنین شخصی به تکالیف و مسئولیت)

گاهی را از انسان می حساب های   زدایی( باور نقش غفلت) زداید.  رسی شود و این گونه نگریستن، ناآ
نقش ایجادی( افزون بر نوشتارهای پیش ) شود.  ی ایجاد تقوی و امید در انسان می نگرانه مایه آخرت

نقش کنترلی( و با ) ی برای مهار غرایز و امیال نفسانی شدها گفته، شناخت درست از معاد انگیزه
ها،  ی این گونه شناخت ای( و برآیند همه نقش مقابله) کند  های فشارهای روانی رویارویی می گونه

رسیدن به سبک زندگی همراه با آرامش و سالمت روان است. اگرچه باید توجه داشت که از نگاه دینی، 
شناسی باشد تا  سنده نیست و باید همراه با خداشناسی، خودشناسی و هستیمعادشناسی به تنهایی ب

 برآیند دلخواه به دست آید.
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