
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «مارتین سلیگمن درباره اضطراب مرگ باالسالم های امام سجادعلیهررسی تطبیقی دیدگاهبگزارش »

 سال در و تهنگاش اگرمثبت یشناسارشد، رشته روان یدر مقطع کارشناس ط سرکار خانم مرضیه عبدالکریمیتوسنامه پایاناین 

 به اتمام رسیده است.نمره کامل اخذ با  1400

 است.  (گراشناسی مثبتعنوان پدر روانسلیگمن )به فهم جایگاه اضطراب مرگ در نظریات آگاهی از ،پروهش مسأله اصلی

 ده،ارائه نمو (PERMA)در قالب مدل پِرما   بالندگی ی ودر جدیدترین نظریه خود درباره شللادکام سلللیگمنکه از این جهت 

  موده است.نتبیین ن را در عین شادکامی و شکوفایی مواجهه مثبت با مرگدفع اضطراب مرگ و شیوه  راهکار

سنده در زمینه چاپ  صوص مقاالتینوی سابقه می درخ سبوق به  ضطراب مرگ، م شدا سی اقداماز این جهت  ،با جمع بین  به برر

احتیاج به یک شاخص  شناسمنظور تبیین دقیق نظرات این روانوی به .دکناضطراب مرگ در نظریات سلیگمن می شادکامی و

سایر ائمه  نسبت به علت انتخاب حضرت او السالم است.علیههای امام سجاددیدگاه، شاخص بهترینبه تشخیص نویسنده دارد. 

سالمعلیهم ستقیم  ،را ال شان با مرگمواجهه م شورا و ای صائب عا شان بعد از فجایع کربال  در جریان م ستحکام روانی ای .  داندیما

از بروز اختالل بهبودپذیری روانی سللربازان و جلوگیری  و همکاری وی با پنتاگون به منظور سلللیگمن به دین یهود اعتقاد قوی

نویسللنده را تربیب به فهم چیسللتی وجوه اشللترات و افتراق  2«سللربازان جامع آمادگی برنامه»و تولید  1اسللترس پا از آسللیب

 کند.سلیگمن می والسالم های امام سجادعلیهدیدگاه

سایر پایانهب صل اول ،هانامهسان  شتمل بر ،فصل دوم نامه دارد.مفاهیم پایان لیات وکاختصاص به  ف ویژه ، بهبیت سخنان اهل م

نویسنده . در فصل سوم، استویژه سلیگمن شناسان بربی بهتفکرات روان نظرات اندیشمندان مسلمان و السالم،علیهمامام سجاد

اثر از سلیگمن )اعم از  40حدود  منابع مورد مطالعه نویسنده؛. دهدست توضیح میتحلیل محتوا کیفیروش روش تحقیق را که 

سی( و تمام ادعیه و روایات سی و انگلی سجادعلیه موجود فار سب به امام  سجادیه )کامله و جامعه(، منت صحیفه  سالم اعم از  ال

شریف کافی ،رساله حقوقمناجات خما عشر،  شدمی )اعم از فارسی و عربی( و مفاتیح الجنان روایات کتاب  ست  .با گفتنی ا

و نظر  ههای سلللیگمن، اقدام به مکاتبه الکترونیکی با وی نمودهای خود درباره دیدگاهویسللنده جهت ایمینان از صللحت یافتهن

سندی بر اتقان مدعای خویش،بهشناس را نهایی این روان صل چهارم، مبانی دیدگاهاو  .کندمینامه ذکر در پایان عنوان   هایدر ف

سجادعلیه سلیگمنامام  سالم و  شریح  را ال سجادعلیه کرده،ت ضطراب مرگتعریف امام  سالم از ا صال نموده و ال ستح عوامل  را ا

ستناد به نامه. با تحلشمردرا برمی افزایش و کاهش آن سلیگمن و ا ری سلیگمن نظکه  دکنمی اعالمالکترونیکی او،  یل نظرات 

مرگ  مشغولخود را  افکارگراست که عمل حدیبهنگر انسان آینده . در باور سلیگمن،ندارداز آن  درباره مرگ و اضطراب ناشی

ست و نمیکند، نمی سان نی شته در اختیار ان صل توان درباره آن کاری کرد. همانطور که گذ سنده ،پنجمدر ف علل  به معرفی نوی

مقایسله  ،)در قالب جدول( السلالم و سللیگمنهای امام سلجادعلیهدیدگاه وجوه اشلترات و افتراق مقایسلهسلکوت سللیگمن، 

شکل( کننده مرگسازوکارهای فعال ضطراب مرگ )در قالب  شیوه مواجهه مثبت با مرگ. پردازدمیآگاهی و ا و ترس  در انتها 

 یبیعی و شناسی موجود مبنی بری معتقد است امام با نظرات روانو .کندالسالم ارائه میاه امام سجادعلیهرا از دیدگ ارزشی از آن

                                                      
1 -PTSD 
2 - Comprehensive Solider Fitness 



ضطراب مرگ بودنِناپذیراجتناب ست.  ،ا سجادمخالف ا سالمعلیه»امام  شندبدون آ «ال ضطراب مرگ با صدد کاهش ا از ترس  نکه در

استفاده  در آخرت و سالمت ابدی او در دنیا انسانها نسبت به مرگ دارند، در جهت ارتقاء سالمت روان وجودی که همه انسان

صل توجهدرواقع کنند. می شتیاق مرگ»، «انتباه مرگ»، به مرگ مؤمن ماحا ست که در قالب «انا با مرگ»و « ا ، «آگاهیمرگ» ا

مواضع  کهحالیدر گیرد.در نگاه امام، معنای زندگی عطف به معنای مرگ شکل می .کندتجلی می «پویاییمرگ»و « اندیشیمرگ»

سم او و سلیگمن، عمل پراگماتی صش سکوالر  ستی، از  ادرات ناق سان، زندگی و مرگ خودبه خود منجر به خدا، ه تمرکز بر »ان

 مولود چنین دیدگاهی، تعریف زندگی فارغ از یاد مرگ است. شود.می« اضطراب مرگ»و تولید « یول امل»، «نمردن

نهایی نویسللنده  . ازآنجا که ارائه مدل، هدفنمایدمی الگوی اسللالمی ترس از مرگ مدل از اقدام به ارائه یکدر پایان نویسللنده 

منظور تبیین شللادکامی و شللکوفایی اسللالمی براسللاس و تکمیل این مدل، بهدر جهت تبیین  شللود پژوهشللیپیشللنهاد می ،نبوده

 د. انجام شوبا تکیه بر صحیفه سجادیه السالم های امام سجادعلیهدیدگاه


