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The awareness Death and Its Educational Implications in
Increasing calmness Relying on Infallibles Narrations
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The aim of this study is to address death and death awareness, and its implications for
education. This study deals with the intrinsic features of the world and death in terms of the
narrations of the infallibles and uses them as a basis for extracting the underlying factors of
calmness. This was done using descriptive-explanatory and inferential methods. First, the necessity
of death is explained on the basis of divine attributes such as God's power, wisdom, mercy, justice
and property. These attributes in the position of the foundations, lead to principles such as
perfection, piety, repentance, servitude and righteous deeds. Research findings indicated that death
is necessary based on human characteristics and world characteristics; But the nature of death
includes implications for education that can lead to calmness. From this perspective, remembering
death causes effort, endeavor, making life easier, avoiding laziness, and avoiding lethargy and
anxiety. Findings also showed that despite popular beliefs, the idea of death is not in conflict with
human calmness. through understanding the nature and cause of necessity of death, human life can
be free from the anxiety of nearby death.
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چکیده
هدف این پژوهش پرداختن به مقوله مرگ و مرگ آگاهی و داللتهای آن برای تعلیموتربیت استت پتژوهش
حاضر از منظر روایات معصومین ،به آن دسته از ویژگیهای ذاتی انسان ،دنیا و مرگ پرداخته استت هته متیتوانتد
مبنایی برای استخراج عوامل زمینهساز آرامش باشد این مهم بتا استتداده از روش توصتیدی – تبیینتی و استتنبا ی
انجام شد ابتدا وجوب مرگ بر مبنای صدات الهی همچون :قدرت ،حکمت ،رحمت ،عدالت و مالکیت تبیین شتده
است؛ این صدات در جایگاه مبنا ،به اصولی همچون استکمال ،تقوا ،توبه ،عبودیت و عمل صالح منتهتی متیشتود
یافتههای پژوهش نشان میدهد هه مرگ بر مبنای ویژگیهای ذاتی انسان و دنیا ضرورت مییابد؛ درعینحتال ایتن
ویژگیها به همراه ویژگیهای ماهوی مرگ متضمن داللتهایی برای تربیت است هه متیتوانتد بته آرامتش منجتر
شود از این منظر ،یادآوری مرگ باعث تالش ،تکاپو ،آسان شدن زندگی ،دوری از سستتی و پرهیتا از رختوت و
تشویش میگردد همچنین یافتهها نشان میدهد ،بهرغم تدکر عام ،نهتنها اندیشه مترگ منافتاتی بتا آرامتش انستان
ندارد؛ بلکه در صورت فهم درست از ماهیت و علت وجوب مرگ ،حیات انسان میتواند رها از اضترراب ناشتی
از نادیکی مرگ باشد
کلیدواژهها :مرگ آگاهی؛ تربیت؛ آرامش؛ روایات.
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سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

مقدمه و بیان مسئله
از دیرباز تاکنون موضوع حتمی و انکار ناشدنی مرگ بهعنووان موضووعی در ارتاواب بوا ،ودا
انسان و دنیا یکوی از مسوا ع عمیو و دامنوهدار تفکور برورب بوودس ا و

بوهگونوهاب کوه بازتوا

نگرشهاب متفاوت به آن در مذاهب مکاتب و فرقههاب مختلف بهروشنی متجلوی ا و و واکون
نسا

به مرگ صورتهاب مختلفی دارد که در همه افراد یکسان نیس

باوجوداین میتوان آن را

شامع شوک انکار ،رم افسردگی و پذیرش دانسو و مورگ و تفکور پیراموون آن ف ودان را در
ذهن تداعی میکند و ف دان اب میشود احساس نیرومندب را تجربه کنیم احسا ی که همیره با
تغییر همراس ا

و ادراک انسان از وجود و عدم در تجسم تصوویر مورگ و تروکیع انگوارس ذهنوی

افراد مؤثر میافتد لذا با وجود واقعیتی به نام مرگ کوش
ا

براب حصوو آرامو

و برقرارب رابطه منا ب بین مرگ و زندگی با حفظ آرام

مرگ ا

نیازمند درک صویی از ماهیو

و

نگرش انسان به مرگ بهعنوان یکی از بزرگترین دغدغههاب بررب تی
ماهی

در،وور تعمو

توثثیر ادراک او از

مرگ موجب بروز واکن هواب گونواگونی از ووب انسوان مویشوودو توثثیر عملوی مورگ

آگاهی بر شیوس زندگی میزان آرام

در روند زیستن را تغییر میدهدو آگواهی از ح ی و

بهویژس در شرایط همهگیرب یک بیمارب یا حوادث طایعی غیرمترقاه میتواند به افزای

مورگ

توانوایی در

م ابلهب منط ی افراد با ف دان و غم وگ عزیزان بسیار کمککنندس و ضرورب باشودو لوذا ارا وهب
شنا،تی واقعبینانه و منط ی از مرگ و تایوین برناموه تربیتوی متنا وب بوا آن مویتوانود نتوایخ ،ووبی
دربرداشته باشدو
ازآنجاییکه میتوان ا مه معصومین (ع) را به عنوان باالترین و برترین مربیان تربیتی برر در نظر
آورد بنابراین الگوب تربیتی صیی

ایدس آ و پربازدس در جامعه ا المی متضمن ا تفادس از شیوسها

و روشها ب تربیتی ایران در را تاب نزدیکی به ،دا و آرام

انسان ا

منابع معرفتی غنی ،ود مرجع منا ای براب ارا ه راهکارهاب عملی افزای
و نگرانی ا

بدین ترتیب بر ا اس عناصر هگانه شنا،

(باقرب  )1386شنا،

بهد

و دین ا والم بوه فرا،وور
آرام

و دورب از رنخ

انتخوا و عموع در تربیو

آمدس از روایوات مویتوانود زمینوه انتخوا در و

ا والمی

و متعاقاوات بسوتر

عملکرد منا ب باشدو لذا پردا،تن به م وله مرگ مرگاندیری و مرگ آگاهی از زاویه اثربخری
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آن در ت لیع آالم و حفظ نیروب بازماندگان و مواجهه منط ی آنان با این م وله ضرورب ا
ایوون نوشووتار بوور آن ا و

و

بووا رویکووردب توصوویفی تایینووی و ا ووتنااطی بووا تکیووه بوور روایووات

معصومین(ع) دالل هاب تربیتی مرگ آگاهی را در حصو آرام

تصری نمایدو

مبانی نظری
مفهوم شناسی مرگ:
در لغ نامه دهخدا کلمه مرگ معاد موت وفوات اجوع از گیتوی رفوتن باطوع شودن قووت
حیوانی و حرارت غریزب و فناب حیات و نیس
ا

شدن زندگانی و در م ابع زندگی و حیوات آمودس

و در لغتنامه معین نیز این واژس برابر با قطع حیات و از بین رفتن زندگی ذکر شدس ا
مرگ در قرآن کریم با کلمه «توفّی» بهکار رفته ا

میگیرد و آنکس را که هنوز مرگ
جان کسی را که حکم به مرگ
نردس ا

تا وق

1

و

،داوند در هنگام مرگ ارواح ،ل را

فرانر یدس نیز در حا ،وا روح

را قاض میکند پس

کردس نگاس میدارد و جان کسی را که هنوز مرگ براب او م ودر

معین بازمیگرداندو در آیات متعددب از قرآن کریم کلموه «تووفّی» در اشوکا

گوناگونی چون «توفی» به معنی «کامالت دادس ،واهد شد» «توفون» به معناب «کامالت دادس میشوند» و
«توفته» به معناب «او را قاض کردند» و یا «او را بلند کردند» بوهکوار رفتوه ا و

(شوشوترب :1374

)182و کلمات «فَوت_ فاتَ» در آیاتی از قرآن کریم بهکاررفته و بوه معنوی آنچوه از ر وایی ،وار
ا

میباشد و اصطالحات دیگرب در آیات قرآن براب مورگ بوه کوار رفتوه ا و
فارش میکند :باب

آنچه از شما درگذش

در قرآن معاد نابود شدن پرب شدن و نیس
چیزب که در جهان تن ا

نابود شوندس ا

کوه بوه انسوان

نااید اندوهگین شد 2همچنین کلمات «فَنَیَ – فَنوا َ»
شدن براب صفات جسومانی بکوار رفتوه ا و

هور

( 3همان )327و بنابراین تعاریف میتوان مرگ را از

بین رفتن جسم و ادامه حیات جاودانه روح دانس و پوس از مورگ در حالیکوه جهوان موادس و بودن

 1اللََّهُ یَتَوَفََّى الْأَنْدُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالََّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الََّتِی قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنََّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ
لِقَوْمٍ یَتَدَکََّرُونَ (زمر)42 /
 2إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرََّسُولُ یَدْعُوهُمْ فِی أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَکُمْ غَمَّا بِغَمٍَّ لِکَیْلَا تَحْاَنُوا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا مَا أَصَابَکُمْ وَاللََّهُ خَبِیتر بِمَتا
تَعْمَلُونَ (آل عمران)153 /
 3هُلُ مَن عَلَیها فانٍ (الرحمن)26 /
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میرود بعد روحانی به زندگی ،ود ادامه میدهدو

مرگ از منظر اندیشمندان:
مرگ از آغاز تاریخ برر هموارس بهعنوان یکی از دغدغوههواب ا ا وی انسوان فیلسووفان را بوه
تفکر دربارس ،ود واداشته ا

و بعضی فیلسوفان مورگ را نیسوتی و توجوه بوه آن را مخوع آرامو

میدانند در حالیکه عدس دیگرب آن را زیسوتن دوبوارس و ازایونجهو
میپندارندو تنوع در طرز تل ی نسا

در،وور برر وی و واکواوب

به مرگ واکن هاب گوناگونی را در اعصوار مختلوف پدیود

آوردس ا

 .راب مرتاقانه از مرگ خن میگویود و از وجوود زنودگی دیگورب بعود از مورگ

شادمان ا

روح آدمی هنگامی میتواند به نیکوترین وجه اندیروه و تع وع کنود

وب معت د ا

که حس بینایی و شنوایی و ،وشی و نا،وشی او را مروش نسازد بلکه از گرفتارب تن آزاد باشد و
تا آنجا که میسر ا

دور از تن به جستجوب ح ی

افالطون نیز همرا تا با ا تاد ،ووی
و « مرغولی

میداند مرتاق آن ا

ازآنجهو

بپوردازد ( افالطوون 1380
کوه مورگ را و ویله بازگرو

)458-462 :1و
بوه عوالم ح وای

با جسم و مادیات را به دلیع عودم تمایوع بوه وصوا عاو

و

1

بیحاصع میپندارد (گستون )1383و درحالیکه آگو تین قودیس (430-354م) نگواهی بدبینانوه
نسا

به مرگ داشته آن را نتیجه و پیامد ارتکا به گناهان معرفی میکورد « بوه بواور اگو وتین

،داوند انسان را بهگونهاب آفریدس ا

که اگر گناس نمیکرد از زندگی جاودانه بر،وردار میشدو

اقسام مرگ اعم از مرگ جسم مرگ نفس و مرگ ابدب در اثر نافرمانی به راغ انسوان مویآیود»
(کاکایی جاارس )1395و
از نظر ا پینوزا ( )1932-1977باید ترس از مرگ را صورفات و از طریو منیورا وا،تن توجوه
،ود از آن تخفیف داد» (ا پینوزا )267 :1376و مطاب نظر ا پینوزا نفس نسا
بدن کراه
معت د ا

به تصور جدایی از

و ترس دارد ( لیمانی )14 :1387و او مورگ را نیسوتی و فنواب مطلو نمویدانود بلکوه
 « :ممکن نیس

میماند که رمدب ا

نفس انسان مطل تا بوا بودن انسوان از بوین بورود بلکوه از آن چیوزب بواقی
»( همان)308 :و

در نگاس نیچه ) 1900-1844( 2ابرمرد با وجود آگاهی از مرگ در زندگی اشتیاق بوراب مورگ
را نمیپسنددو به نظر وب از یاد بردن رنخ ،ود و بوه فراموشوی وپردن ،ووی

لوذتبخو

ا و

1. Saint Augustinus
2. Nietzsche
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(نیچه )86 :1393و نیچه براب تن ارزش زیادب قا ع ا
پیرامون مرگ بهعنوان رانجام انسان احساس رضای
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و با تفکر پوچگرایی ،ود از نیندیریدن
و شادب داردو

در دیدگاس مارتین هایدگر« )1976-1889( 1مورگ نووعی انتخوا اجاوارب و هرا وناک ،وود
انسان ا

که "ن طه پایانی" بر زندگی او

هایدگر انسان موجودب ا

مرگ حد پایان زنودگی انسوان ا و و از دیودگاس

متناهی در برابر مرگ روبوهمورگ و بوه ووب مورگ» (اکاور زادس

دهااشی و شانظرب )1393و «او معت د ا

ما با اضطرابی بنیادب دربارس توان اعتمادمان براب بوودن

در این جهان روبرو هستیم و اگر این اضطرا را حع نکنویم و پرو

ور نگوذاریم بوراب زنودگی

کردن آزاد و مختار نیستیم» (معتمدب )109 :1387و هایدگر آدمی را وجودب روبهمرگ می،واند
و بنیادبترین پر

هر فیلسوا را معطوا به جستجوب معنا براب زندگی تل ی میکندو
مرگ بیرتر به تهدید بال وس عدم و ناود فرد نظر

در نظریات بعضی از فال فه اگزیستانسیالیس

داردو هایدگر و ارتر )1905 -1980( 2عمدتات ترویخ غفل
بردن حس زندگی و شنا،

از مرگ بهعنووان و ویلهاب بوراب بواال

مرگ بهمنظور ایجاد احساس اضطرار را ورلوحه فلسوفه ،وود قورار

دادساند ( لیمانی )16: 1387و ازآنجاییکه تجربه ترس از مورگ در افوراد مختلوف بسویار متفواوت
ا

فیلسوفان این تجربه را با اصطالحات متفاوتی بیان کردساند وورن کوییرکگوورد–1813( 3
4

 )1855کار یا پرس ( )1969–1883پع تیلی
نسا

به «وحر

5

( )1965 -1886و هایدگر به ترتیب از آگاهی

از ناودن» «شکنندگی وجوود» «اضوطرا هسوتی شونا،تی» و «نواممکنی امکوان

دیگر» خن گفتهاند (یالوم )1390و احتما وقوع مرگ اضطرا

وحر

و نگرانی در پوی دارد

علیرغم آنکه وجود نیز ،طر دا م الیضور نیستی را با ،ود دارد هر فوردب بایود ماهیو

شخصوی

،ود را در این جهان بیمعنی رقم بزند (گوتک )169-168 :1396و
در م ابع اندیره مغر زمین متفکرین مسلمان نگاس متعاد ترب به مرگ دارندو آنان بوا ا وتناد
به تعالیم دینی و اعت اد به دوگانگی وجود انسان اعم از جسم و روح مورگ را مووهاتی از جانوب
،دا براب تکامع پنداشته و انسان را ملزم به یادآورب و آمادگی براب آن میدانندو از نظور ابون وینا
( 359-416ق) مرگ عاارت ا

از مفارق

نفس از بدن و در ایون مفارقو

فسوادب بوراب نفوس
1. Martin Heidegger
2. Sartre
3. Soren Kierkegaard
4. Karl Jaspers
5. Paul Tillich
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تنها نتیجه مفارق

نیس

نفس جسمانی نیس

همان فساد ترکیب ا
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و( لیمانی  )4 :1387از نظر ابن ینا چون ح ی

از هرگونه عوارض و لوازم جسمی

مصون ا و و (هموان) بنوابراین پوس از

مرگ روح انسان با جدایی از بدن به ب اب ،ود ادامه میدهد لذا با برطرا کردن جهع نسا
مرگ و کسب آگاهی از ماهی

حی

بوه

آن مواجهه انسان با مرگ را بهدوراز ترس و بوا آرامو

همراس می ازدو
«پدیدس مرگ در رباعیات ،یام ( 440 -536ق) به دو شکع مطرح شدس ا
زندگی و بر باد دهندس آن ا

که دالل

احساس تنهایی و بیگانگی از د

 :او مرگ پایوان

بر پایان وجود انسانی هم دارد درنتیجه وب در این دنیوا
مرگ گریزانه

رفتگی و بیهودگی میکند که از آن به برداش

یا نگاس بدبینانه به مرگ یاد میشودو دوم مرگ پایان دهندس رنخ بیپایان زندگی ا و
درد و رنخ انسانی تنها روزنهب امید او
بدبینانه به زندگی ا

و در ح ی

نووعی برداشو

کوه هنگوام

،ووشبینانوه بوه مورگ و

» (میرزایی شریفیان و پروانه )4 -6 :1389و

مرگ از دیدگاس موالنا ( 604 -672ق) تولد و آغاز زنودگی جاودانوه دیگورب بوراب انسوان بوا
حضورب ماوراب مرگ و بهدوراز تااهی ا
زیسته ا

و در اندیره مولوب هر کس به همان نیو که در دنیا

میرور میشود و مواجهه انسان با مرگ متنا ب با شویوس زنودگی او و

امید ثمرس نگرش او به مرگ ا
کما و فزونی ا

و ازاینجه

و (اکار زادس دهااشی و شانظرب )1393و مردن براب موالنا عاموع
نیع به آرام

انسان را نفی نمیکندو

مالصدرا ( 980 -1045ق) انسان را ح ی

یگانه و صاحب مراتای میداند که در گووهر ،وود

و بهوا طهب این حرک

به تجرد برز،ی و پس به

پیو ته در تیو ا

میتواند از مرتاه طایع

تجرد ع لی و رانجام به م ام فوق تجرد یعنی م ام الهی که هیچ میدودی
(اکاریان فاضلی ) 20 :1386و او نیز آگاهی به ح ی
بالتاع افزای
ا

و توالش و

آرام

و موانعی نودارد بر ود

انسان و مرگ را اب رفع ترس از مرگ و

ذکر مویکنودو ( ولیمانی )1387و عالموه طااطاوایی (1281-1360ش) معت ود

 « :مرگی که ،داب ایان آن را به "ح " وصف نمودس (ق )19/آن بیحسی و بیحرکتی و

زوا زندگیاب نیس

که به دید ظاهرب ما درآید بلکه بازگرتی ا

نرئه دنیا و ورود به نرئه دیگر می
نهتنها پایوان و فنوا نیسو

به وب او که به ،ورو از

میگوردد» (طااطاوایی  )70 :1382مطواب نظور عالموه مورگ

بلکوه آغوازب دوبوارس در مرحلوهاب دیگور از حیوات ا و و بوا توجوه بوه

دیدگاسهاب منتخای از اندیرمندان و متفکرین آشکار میشود که نوع نگرش نسا

به م وله مرگ

مرگ آگاهی و داللتهای تربیتی آن در افزایش آرامش با تکیه بر روایات معصومین علیهم السالم

و ماهی

آن در طو تاریخ دچار تغییراتی شدس ا
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و نوع نگاس هر اندیرمند به م وله مرگ امرب
و

کامالت هستی شنا انه و وابسته به جهانبینی آنان ا

پیشینه پژوهش
برر ی ماانی نظرب پژوه
م وله مرگ چیستی و ماهی
و هیچگاس جذابی
میوری

که به صورتی مجمع در اینجا آوردس شدس ا
آن امرب ا

آن بوراب پوژوه

نران میدهود کوه

که در طو تاریخ ذهن انسان را به ،ود مرغو داشته

از بوین نرفتوه ا و و لوذا همچنوان پوژوه هواب بسویارب بور

م وله مرگ انجام شدس و میشودو اما از بین پژوه هایی که ا،یرات انجوام شودس ا و

بوه

چند مورد از مرتاطترین آنها اشارس میشودو آبیار حسینی حجازب و شیریان ( )1398در م الهاب با
عنوان " کارکردهاب ا،القی مرگ آگاهی در زندگی معنوادار از دیودگاس عالموه جعفورب" نروان
میدهند که مرگ آگاهی با تصوعید یوافتگی کنتور ا،القوی افوزای
ا،القی در حیات مع و همراس ا

کیفیو

زنودگی و توراکم

و لنگرودب و همکاران ( )1395نیز در مطالعهاب تی

عنوان "

مرگ آگاهی تجربهاب بیدارکنندس :دو مطالعه بر اضطرا مرگ و ارزشگذارب آرزوهاب بیرونی"
به برر ی چگونگی رابطه میان اضطرا مرگ با آرزوهاب بیرونی پردا،تهاندو نتوایخ ایون پوژوه
نران داد که برجستگی مرگ منجر به کاه
مرگ آگاهی از پیگیرب اک زندگی بیاصال

اهمی

آرزوهاب بیرونی میشود و ن

اجتنا به عمع میآوردو پوژوه

بیدارکنندس
دیگور تو وط

میمد زادس جعفرب و حاجلو ( )1394در پژوهری با عنوان " رابطه اضوطرا مورگ بوا روشهواب
م ابله مذهای اکهاب د بستگی به ،دا و عمع به باورهاب دینی " نران دادند که بین اضوطرا
مرگ با این روشها رابطوه معنویدارب وجوود داردو پوژوه

دیگورب تو وط طواهرب و مو ووب

( )1391با عنوان " مرگ آگاهی و معنادارب زندگی از منظر نهخالاالغه" انجام شدس ا
نوشتار چنین نتیجه گرفتهشدس که با ت وی

و در این

ایمان عامع بنیادب براب مرگ آگواهی و زدودن غفلو

فراهم میشودو در برر ی بهعمعآمدس در پیرینه پژوه

که به بر،ی از مرتاطترین آنها در اینجوا

اشارس شد آشکار میشود هرچند بر،ی پژوه ها در حوزس مرگ با هدا شنا ایی ویژگیهواب
مرگ و آثار یاد مرگ انجام شدس ا
ایجاد و بسط آرام
این نوشتار ا

و

امر مهمی ا

باوجوداین توجه به ضرورت مرگ آگاهی و ن
که موردتوجه واقع نردس ا

و و این امر کانون پژوه

آن در
در
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روش پژوهش
پژوه
ا

پی

رو از آن منظر که به هدا تو عهب دیدگاس و شنا،

جزو تی ی ات بنیادب و ازآنجه

تعلیموتربی

نسا

به مرگ انجام شدس

که یافتههاب آن میتواند به هدا بهاود میصو و فرایند

بهکار گرفته شود جزو تی ی وات کواربردب ا و و م الوه حاضور بوا روش کیفوی و بوا

رویکرد توصیفی -تایینی و ا وتنااطی صوورت گرفتوه ا و و بور ایون ا واس پوس از بیوان دیودگاس
معصومین (ع) در ارتااب با چیستی مرگ به تایین چرایی و چگونگی آن میپردازدو زیرا «مطالعات
ماتنی بر روش تایینی میتواند از توصیف و پردا،تن به "چیستی" پدیدس آغاز و به وم

شنا وایی

کندو مطالعات تایینی به ؤا هواب مربووب بوه "چرایوی" و

دالیع واقعی ر،داد یک پدیدس حرک

"چگونگی" ا،تصاص مییابد و عل ها و دالیع را جستجو مینمایدو این روش بهمنظوور کروف و
گزارش بر،ی از روابط میان جناههاب مختلف پدیدس موردمطالعه انجام مویشوود ( بوورو)2018 1و
بدین منظور ابتدا با تکیه بر روایات معصومین (ع) به توصیف دیدگاس آنان نسا

به چیسوتی مورگ

پردا،ته و با تایین چرایی ضرورت مرگ و تصری دالیع لزوم توجه به مرگ و مرگ آگواهی از
منظر ایران بر آنیم تا با ا تنااب دالل هاب تربیتی از روایات معصوومین (ع) بوه چگوونگی ارتاواب
مرگ آگاهی با آرام

بخری بپردازیمو

سؤاالت پژوهش
بر ا اس مسئله پژوه

م اله پی

رو به دناا پا خ به دو وؤا ا ا وی ا و  -1 :ضورورت

مرگ آگاهی چیس ؟  -2چگونه مرگ آگاهی به افزای

آرام

منجر میشود؟ پا وخ بوه وؤا

او با تکیه بر ویژگیهاب ذاتی انسان تایین میشود براب پا خ به ؤا دوم حرکو

بیو

را از

ماناب صفات و ویژگیهاب الهی آغاز نمودس پوسازآن از منظور ویژگویهواب ذاتوی دنیوا و وپس
ویژگیهاب ذاتی مرگ زمینههاب آرام بخ

بوودن مورگ آگواهی مطورح مویشوودو هموراس بوا

تصری و تایین این ویژگیها در جایگاس مانا اصو و روشهاب ناظر بر آرام

نیز ارا ه میشودو

1. Boru
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یافتهها
و تصری جایگاس مرگ آگاهی و لزوم آن در زندگی

در ادامه براب پا خ به ؤا او پژوه

برر به صفات و ویژگیهاب ذاتی انسان در جایگاس مانا ا تناد میکنیمو
ضرورت مرگ آگاهی از منظر ویژگیهای ذاتی انسان
هرچند قضا و قدر الهی مرگ را امرب گریزناپذیر از وب ،داوند براب تمام موجوودات رقوم
میزند و در وهله او تصور نیستی از د

دادن و ف دان ترس و اضوطرا را بوا نوام مورگ بوه

آن ا

بوه مورگ

همراس میآورد اما نکته حا ز اهمی
به جه

عدم آگاهی از ماهی

انسان در تضاد با ح ی
گریزب کرام

آن ا

که بسیارب از ترس ها و دلهرسهاب نسا

و بدون تودبر در ماهیو

مورگ بسویارب از صوفات ذاتوی

حیات جلوس میکند از آن جمله :میع بوه جواودانگی لوذت طلاوی رنوخ

و عزتمندب آرام طلای و ووو و این امر به دور از حکم

صفات مرترک انسانها بیانگر تمایالت مرترک انسانی ا

الهی ا

و

که از وجوود ،داونود حکویم و

مدبرب نران دارد که هرگز فعلی را بیهودس انجام نمیدهد بوهعاوارتدیگور چنانچوه انسوان میوع بوه
جاودانگی در ،وی

احساس میکند ،داوند ویژگی نفس او را فناناپذیرب قورار دادس ا و و اموا

تصور نابودب از مرگ نرانه عدم آگاهی از آن ا

لذا امام علی (ع) میفرماید« :اب مردم! موا و

شما براب باقی ماندن آفریدس شدس ایم نه براب فانی شدن لکن تغییر مکان میدهیود و از ،انوهاب بوه
،انه دیگر انت ا مییابیدو پس از این راب گوذران بوراب عوالَمی کوه رهسوپار آن هسوتید و بوراب
همیره در آن میمانید توشهاب بردارید» (مجلسی
هستی شنا انه ا المی در مورد انسان و نسا
بهرسبردارب از فرص

)264 :68و امام علی (ع) ضومن بیوان نگورش

او با دنیا توجه آدمی را بهضورورت آینودسنگورب و

میدود زندگی جلب مینمایدو نکته قابعتثموع در ایون وخن آن ا و

ایران هردار یک امر ،طیر را در پوش

ملموس و آرامو بخو

،انوه ارا وه موینمایود و نروان

میدهد که چگونه داشتن تصور صیی از مرگ میتواند اضطرا را به آرام
انسان بر،الا تصور ،وی

کوه

براب رهایی از رنخ و اندوس مرگ باید نسا

بد کندو
به شنا ایی ح ی

آن اقدام نمایدو توجه به کالم معصومین (ع) این نکته مهم را تثیید مینمایدو امام صادق (ع) انسانها
را بر،وردار از کرامات ذاتی چون درک ح ای هستی بهو یله مدرکات حسوی و ع لوی مویدانود
( لیمی زارع و قاضیزادس )1386و ازآنجاییکه علیرغم وجود مرگ براب تمام موجودات هستی
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این کرامات مختص انسان ا
د
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و دیگر موجودات را شامع نمیشود لذا با بهورسگیورب از آنهوا و

یافتن به ح ای میتوان بر دلهرسهاب زندگی و مرگ غلاه نمودو
چهبسا لذت اندک نزدیک را به لذت رشوار

انسان لذت طلب و رنخ گریز آفریدس شدس ا

و تثکید بر گذرا بودن لذات دنیوب

دور ترجی میدهد در این راس هر ناکامی براب او رنخآور ا

2

1

در برابر لذات عمی و ح ی ی ا،روب نهف ط در آیات قرآن بلکه در کوالم معصوومین (ع) نیوز
موردتوجه ا

و

انسان موجودب مرکب از جسم و روح ا
انسان با مرگ ا

و با از د

که این دوگانگی وب اثااتی بر عدم فنواب کاموع

رفتن جسم انسان در مرگ روح وب همچنان وجود دارد و امکوان

طووی کووردن درجووات کمووا را دارا وو و ازایوونرو بایوود توجووه داشوو
قابعبرنامهریزب ا و

و انسوان موجوودب ،واهوان نظوم ا و

کووه زنوودگی فراینوودب

زموان و آغواز و پایوان میودودسب

فرص ها را نران میدهد ازمنظر روایات مورگ ن طوه پایوان نیسو و نگواس نابودکننودگی و پایوان
دهندگی به مرگ آن را پلید و رنخآور می ازدو اما نگاس روایی به مرگ آن را آغازب بوا قودرت
تایینکنندگی فراوان معرفی مینمایدو امام علی (ع) میفرماید« :انسانها ،فتگاناند وقتی میمیرنود
بیدار میشوندو» (شریف الرضی  )112 :1389بر ا اس این خن مرگ به معنواب برطورا شودن
پردسهاب حجا و غاار فراموشی و بهمنزله مرحلهاب را ر شعور و آگاهی ا

لذا شوق برانگیز

و همچنین از امام صادق (ع) ن ع شدس ا

« :بوهدر وتی کوه

و همچون لیظهب شروع دیگرب ا
مؤمن ،انوادس ،وی

را زیارت میکند پس آنچه را دو

دارد میبینود و آنچوه را نا،وشوایند

دارد از او پوشیدس میشود و براب کافر برعکس اتفاق میافتد» (کلینوی 1388

)3و لوذا از ایون

خن برمیآید که نهتنها روح انسان با مرگ نمیمیرد بلکه امکوان ارتاواب بوا دیگوران آگواهی از
مسا ع دنیا و شادب و غوم را نیوز داردو اشوارس روایو
می،واهد که با نظر بر رحم

بوه رحمو

الهی به زندگی مؤمنانه ،وی

وا وعه الهوی ا و

و از مؤمنوان

ادامه دهندو بنوابراین چنانچوه آدموی

 1نساء 77 /؛ ههف46/؛ آل عمران14/؛ اسراء 18/و
 2رسول اهرم (ص)  :اگر دنیا و لذتهای فانی آن به اندازه بال مگسی در ناد خداوند ارزش داشت شربت آبی از آن بته هتافر
نمی نوشانید نهج الدصاحه صدحه  / 298امام علی (ع)  :لذتهای دنیوی شنیدن و وصف آنها بهتتر از دیتدن آنهاستت و لتذات
آخرت دیدنش بهتر از شنیدنش میباشد نهج الدصاحه خربه 114
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ح ی ی نسا

به شنا،

در جوار رحم

به مرگ د
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یابد نهتنها آن را هولناک نخواهد دید که آرامری جاودان

الهی میداندو

خ صدقه اعموا ،یور و دعوا کوه بوراب موردس انجوام
امام صادق(ع) میفرماید « :نماز روزس ح ّ
میدهند در قارش بر او وارد میشود و به او میر د و ثواب

را براى کسى که آن را انجوام دادس و

نیز براى مردس مینویسند» (ابن بابویه

)185 :1و برگرو پوذیرب نتوایخ اعموا در دنیواب بواقی از

وب معصومین بسیار فارش شدس ا

امام علی (ع) میفرماید :اب آدمویزادس توو ،وود وصوی

،ود باش و هر چه دو

دارب که بعد از ،ودت در موا توو عموع کننود اموروز بودان عموع نموا
که معصومین (علیهمالسالم) با تثکید

(نهخالاالغه کلمات قصار )246و این احادی مؤید آن ا

بر غیر جسمانی و غیرمادب بودن روح در کنار توجه به میع به جواودانگی انسوان بوا تر ویم رابطوه
عمع و عکسالعمع بین دنیا و آ،رت آدمی را به وب انجام عمع صال بوهعنووان توشوهاب بوراب
رهایی از نگرانیها هدای

میکنندو

یکی از ویژگیهایی که ریره کلمه انسان نیز هس

غورق شودن

نسیان و فراموشکارب ا و

در امورات دنیا فراموشی نسا به راب باقی را به همراس دارد مگر آنان که مدام یاد مرگ میکنندو
و اموام علوی (ع) شورک

در تروییعجنوازس

یرس معصومین (ع) مملو از یادآورب مستمر مرگ ا

مؤمنان را براب یادآورب مرگ از ویژگیهاب مؤمن به شمار مویآورد (کلینوی

)30-31 :5و اموام

حسن (ع) با یادآورب مرگ توقف در پیرگاس ،داب متعا در میرر را گوشزد میکندو یاد مرگ
بدون اظهار عدم د بستگی و وابستگی به دنیا ناقص ا
دو

و امام صادق (ع) د ناسوتن بوه زنودگی و

داشتن مرگ (توجه به آن) را موجب د تیابی به ح ی

ایمان تل ی کردس ا

(کلینی

) 253 :8و در کنوار وخن روشوونگر پیوامار اکورم (ص) کووه ورآغاز نافرموانی ،وودا را حوب دنیووا و
پسازآن راح طلای و آ ای

را عاملی دیگر معرفی میکند (کلینی

 )166-167 :5امام صادق

(ع) با نگاهی ارزشی هرگونه میع و رغاتی از وب موؤمن کوه موجوب ،ووارب او شوود را ناپسوند
میداند (کلینی

 ) 243 :5شیفتگی نسا

به دنیا و دنیاطلای در تضاد با کرام

ذاتی انسان ا

و

امام صادق (ع) ،داوند را عاد تر از آن میداند که بندساب را بر کارب مجاور ازد آنگاس او را
ع وب

دهدو انسان با ا تفادس از ع ع ا،تیوار و دیگور ویژگویهواب منیصوربهفورد ،وود مویتوانود

آرام

را جایگزین دغدغههاب روزمرس نمایدو بنا بر گفتهب پیامار اکورم (ص) کوه مویفرمایود« :از

ع ع هدای

بجویید و ،الا آن رس نپویید که پریمان شوید» (مجلسی

 )96 :1ه صوف

بوارز

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

 / 42نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

آدمی یعنی ع ع ا،تیار و ارادس از ورمایههواب انسوانی ا و
اندیرههاب منفی دارندو ،داوند انسان را به موها

کوه ن و

بسوزایی در مهوار جووالن

ع ع بر ایر موجودات کرام

پیامار اکرم (ص) ،داوند به مؤمنان چیزب بهتر از ع ع ندادس ا

و ایران مؤمن را داراب فکر جامد

و راکد ندانسته و تفکر را برترین عاادت دانستهاند لذا بور موؤمنین فورض ا و
اندیره دربارس عاقا

زاوار ا

داریود وارد بهرو

شووید آرزوهوا را کوتواس کنیود

چرم ،ود قرار دهید و از ،داوند چنانکه وزاوار ا و

)36و ایران صف

کوه عزتمندانوه بوا

امور بهترین راس با کمترین مرکالت و دغدغهها را انتخا نمایندو

پیامار اکرم (ص) میفرماید « :اگر دو
مرگ را پی

بخریدس به نظر

شورم کنیود» (نراقوی

دیگر مؤمن را علم کثیر در کنار صار عظیم میدانود (مجلسوی

که مؤمن در کسب علم و آگاهی بکوشد که به میزان معرف

:3

 )310 :64لوذا

و علم نسا

به حکم

امور میزان صار و تیمع وب چه در ارتکا به گناهان و چه در برابر رنخ هوا و تورس هوا فزونوی
مییابدو
امام علی (ع) در توصیف اولیاب ،دا میفرماید« :آنها به مرگِ قلوبهایروان بیروتر از مورگ
بدنهایران اهمی

میدهند»و ایران تواضع و فروتنی را از صفات مؤمن بیان میکند مؤمنان عوالوس

بر تواضع در برابر باقی انسانها باید در وهله نخس

به ،داوند کوه آفریننودس آنها و

نسا

احساس را داشته باشند و دچار تکار و ،ود،واهی نروندو بسیارب از انسانها به عل
از حداکثر ظرفی

عدم ا وتفادس

وجودبشان بوا وجوود مورگ آگواهی دلهورس عوذا در دنیواب بواقی رهایروان

نمی ازدو اما همانگونه که ،داوند در قرآن کریم ناامیدب از رحمو
میدهد (1یو ف ) 87 /امام صادق (ع) نیز ناامیدب از رحم
(اصو کافی

،وود را بوه کوافران نسوا

،داوند را از گناهان کایورس مویدانود

 )140-141 :5و لذا امام علوی (ع) ا وتغفار از بودبهوا را از ویژگویهواب مؤمنوان

عنوان میکندو ا تغفار و توبه به درگاس ،داوند د ها را آرام

میبخرد (تمیموی آمودب 1383

 ) 242 :1به نظر امام صادق (ع) نتیجه آمرزش جویی فوراوان بنودس بواال رفوتن و در،رو
اعما او ا

ایون

(کلینی 1397

 ) 117 :6به این جه

آمرزش جویی بیان میکند (کلینی 1397

ا

ناموه

که پیوامار اکورم (ص) بهتورین دعوا را

)116 :6و بر ا اس این روایات موؤمن چوون ذکور و

تذکر را نصب العین ،ود ازد نیروب کنتر درونی ،وی

را ت ویو

موینمایود و بوا ا وتغفار و

 1یَا بَنِیََّ اذْهَبُوا فَتَحَسََّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََّهِ إِنََّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََّهِ إِلََّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ

مرگ آگاهی و داللتهای تربیتی آن در افزایش آرامش با تکیه بر روایات معصومین علیهم السالم

توبه اشتااهات ،وی

را جاران میکندو لذا از روحی آرام و امیدوارم به رحم
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الهی بهرس میبورد

و در نگاس به مرگ بر این مانا و اصع با تکیه بر رابطه فرایند و نتیجه به اطمینان د
از پیامار اکرم (ص) به امام علی (ع) توصیه شدس ا

مییابدو

که« :در عمع مانند کسی عموع کون کوه

امید دارد به پیرب بر د و آنگاس بمیرد و در احتیاب مانند کسی بواش کوه بویم آن دارد فوردا بمیورد»
(کلینی 1397

 )138 :3شاید این الگویی باارزش براب کسانی باشد کوه در جسوتجوب کروف

چگونگی رابطه میان مرگ و رشد هستند و می،واهند در فر درازمدت کسب هوی
طو زندگی ،ویرتن ،وی

انسانی و در

را بیابند» (معتمدب )100 :1387و ذهن آگاهی و توجوه بوه واقعیو

امور مانع دنیازدگی و غافلگیر شدن ا
شدس ا الم هموارس انسان را به حال

چنانکه در کالم ر و ،ودا (ص) بوه ایون نکتوه توجوه
،وا و رجوا و رعایو

اعتودا در د بسوتگیهواب موادب

توصیه میکندو ذهن آگاهی نسا

به حیات و مرگ به آدمی کمک میکند تا ،ود را آمادس نگوه

داردو میصو این آگاهی آرام

و طمثنینه و دورب از اضطرا هاب ناامیدکنندس و نواتوانکننودس

و

ا

بود و آشکار ا،

آنچه مطرح شد پا خ به ؤا او پژوه

که چگونوه بور مانواب صوفات و

ویژگیهاب ذاتی انسان و اصو ناظر بر آنها مرگ آگواهی و مورگاندیروی ضورورت موییابود
،الصه مطالب مطرحشدس در باال در جدو شمارس یک آمدس ا

و

جدو 1و وجو مرگ آگاهی 1بر ماناب ویژگیهاب انسان
ردیف

مبنا

اصول تربیتی

روش

1

فناناپذیرب روح

جاودانگی

ی ین مرگ آگاهی

2

بیم از آیندس

معنادارب زندگی توکع

3

لذت طلای

اعتدا

4

رنخ گریزب

5

مرگ هرا ی

6

فراموشکارب

توجه به حکم
واقعی

معرف

افزایی مرگ آگاهی

کوتاهی آرزوها ا تغفار مرگاندیری
الهی

پذیرب ذهن
آگاهی

تذکر یادآورب

 1مرگ آگاهی به مدهوم شناخت پدیده مرگ و معرفت نسبت به حقیقت آن است

انذار و تاریر مرگاندیری
مرگ آگاهی
زیارت اهع قاور ترابه مرگ و زندگی
مرگاندیری و مرگ آگاهی
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ردیف

مبنا

اصول تربیتی

روش

7

دنیازدگی

واقعی گرایی

ذهن آگاهی مرگاندیری

8
9

کرام

عزت تکامع
امید به رحم

آرام طلای

در ادامه با تمرکز بر ؤا دوم پژوه

بندگی عمع صال

الهی

مرگ آگاهی

اطمینان (از رابطه فرآیند و نتیجه)
مرگاندیری و مرگ آگاهی

براب د تیابی به ارتااب میان مرگ آگاهی و آرامو

ابتدا با تکیه بر بر،ی از صفات و ا ما الهی در جایگاس مانا ضمن بیان ضرورت و وجو مورگ
اصووو و روشهوواب تربیتووی نوواظر بوور آرام و

از آنهووا احصووا شووودو در پووی آن بووه ترتیووب ابتوودا

ویژگیهاب ذاتی دنیا و پسازآن ویژگیهواب ذاتوی مورگ در جایگواس مانوا قورار گرفتوه و از آن
ا تنااب میشودو

اصو و روش تربیتی ناظر بر آرام

مرگ آگاهی و آرامش بر مبنای صفات الهی
طا فرمودس پیامار اکرم (ص) همگان باید ،وود را در زمورسب مردگوان برومارند « ووگند بوه
آنکه جانم به د

او

آنچه به شما وعدس دادس میشود ،واهد آمد و شما نمیتوانید ،دا را به

عجز درآورید» (مو وب )1386و با توجه به این روای

مویتووان چنود ویژگوی بوارز ،داونود کوه

ارتااب زیادب با مرگ ا نسان دارد را ا تخرا نمود :اوالت ،دا مالک ا
همهچیز در د

او

ثالثات آنچه ،دا امر کند می

ثانیوات ،ودا قوادر ا و

میشود رابعات هور موجوودب جوز ،ودا در

زمرس مردگان جاب داردو لذا انسان اجازس ندارد زندگیاب که از آن او نیس
دربارس رنوش

را ح ،ود شومردس و

،ود اندیرههاب باطع داشته باشدو ،داوند زندگی و مرگ را در تکامع یکدیگر

براب شکوفایی ا تعدادهاب آدمی به وجود آوردس ا
ترس و وحر

و

و هدا ،داوند از زنودگی رنوخ و درد و

از مرگ نیس و امام علی (ع) در موضوع آفرین

«آفریودسهوا را بوراب تنهوایی و وحرو
(نهخالاالغه ،طاه )109و حکم
برر تسلیم ح شدن ا

و ،ل

،طوا بوه ،داونود مویفرمایود:

نیافریودب و بوراب وودب هوم آنهوا را بوه کوار نگرفتوی»

امور ،داوند بر انسان پوشیدس ا

و پسندیدسترین کار از ووب

انسان را ر نیاز مخلوق به ،ال را تداعی مویکنود و انسوان بوا

همراهی همیرگی ،داوند در این مسیر تنها نیس

و ترس و دلهرس بر او جایز نیس و لذا بر آنیم توا

نران دهیم چگونه مرگ آگاهی بر ماناب صفات الهی میتواند براب انسان آرام

به ارمغان آورد:
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مرگ آگاهی و داللتهای تربیتی آن در افزایش آرامش با تکیه بر روایات معصومین علیهم السالم

،داوند در آیه « ثُمَ انرثناسُ َ،ل ات آَ،ر فتاارک اهلل احسنُ الخالِ ین ثُمَ انَکُم بعد ذلکَ لَمَیتون ثُومَ
انَکُم یوم ال یامه تُاعَثون1و» بیان می دارد که ،داوند ،ال و مهنودس عوالم ا و

هند وه وجوودب

عالم را تر یم نمودس و براب آن مراحع و منازلی در نظر گرفته هر مرحله کامعتر از مرحله قاعو بوا
نظر بر مراتب و نرئ

،ل

کما امرب ذو مراتب ا

و حیات آدمی باید بداند که براب کموا یوافتن ،لو شودس ا و
و پس مرگ از این منظر دروازساب به جهان کامعتر ا

بهصورت کامع صورت میگیرد ازاینرو

که از آن به نام "توفی" یاد شدس ا

و

و این انت ا
و امام علی (ع)

مرگ را و یلهب ورود به دنیاب جدید میداند و میفرماید« :مورگ موا را بوا دنیواب توازساب روبورو
میکند که همه عوالم آن براب ما شگف انگیز ا
پردساب امکان مییابد که به د

و ورود به این دنیواب جدیود تنهوا بوا برافتوادن

مرگ فروافتد»و (نهخالاالغه ،طاه  )20همچنین پیامار اکورم قاور

آدمی را اولین منز از مناز آ،رتی عنوان مویکنود (قاضوی قضواعی )79: 1397و چنوین آگواهی
و اعتماد نسا

اعتمادآفرین ا

ا تکمالی حیات و شنا،

آگواهی نسوا

به قدرت لومیزلوی و ارادس ،یور ،وال

بوه جریوان

مرگ بهعنوان مرحله برترب از حیات اطمینان و طمثنینه بوه د موؤمن

هدیه می کندو این آیه عالوس بر قدرت و ارادس الهی ناظر بر صف

حکم

الهی نیز هس و

2

،داوند در آیه « أَفَیَسِاْتُمْ أَنَّمَا َ،لَ ْنَاکُمْ عَاَثتا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ » به آدمی نهیب میزند که
تثمع و تفکر را جایگزین گمان و تصور نماید تا دریابد بر ،ل
هدا ا تکما وجودب انسان ا
حکم
حکم

به ع ع نورانی
با عصم

نیافریدس ا

و رجع

حکمتی حواکم ا و و

و ،داوند حکیم از انسان می،واهود توا راس حکمو

را بپویودو

میبخرد و چون زمام اموور انسوان را ع وع روشونبوین بوه د و

همراس میگرددو وقتی آدمی دریابد که ،داوند حکیم هیچچیز را عا

گیورد
و بیهودس

مرگ را معاد نابودب و ن طه پایان هستی نخواهد شمردو نگرش پوچگرایانه به دنیا

بستر منا ای براب مجاز شمردن هرگونوه رفتوار و دم را غنیمو

شومردن ا و

چنوین نگرشوی بوا

،ویرتندارب و ت وا متنا ب نیس و پس از اینرو حفظ حیات به هر قیمتوی امورب مع وو بوه نظور
،واهد ر یدو اما در نگرش قرآنی ازآنجاکه ،ل
موق

و میع توشه برداشتن ا

و آفرین

هدفمند ا

و این جهوان ورایی

و تمامی اعما و رفتار آدمی در راب دیگر قابعمیا اه ا

 1پس از آن خلقتى دیگرش هردیم پس آفرین بر خدا هه بهترین آفرینندگان است ( )14باز (شما آدمیان هته بدینستان خلت
شده اید) همه خواهید مرد ( )15سپس در روز قیامت به یقین مبعوث مى شوید (( .)16مومنون)
 2آیا چنین پنداشتید هه ما شما را به عبث و بازیچه آفریدهایم و هرگا به سوی ما بازگردانده نمیشوید (مومنون)23/

 / 46نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

لذا صار کردن بر ختیها و رنخ ها پاداش بهر
ا

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

را در پی ،واهد داش و این معناب ت وا و وقایوه

که بارها در قرآن و کالم معصومین علیهمالسالم مورد تثکید واقع شدس ا و و پوس بور مانواب
الهی باید ت وا پیره کرد و در ایه اعتماد به ،داوند در برابر رنخ ها ازجمله رنخ ترس از

حکم

مرگ صاور بود زیرا صار موجد آرام
صف
یاف

و نرانه آرام

دیگر ،داوند که بر ماناب آن میتوان به تصویر آرام

صف

امیدبخ

ا

و

و رحمانیو

رحمو

براب بندگان ا

الهوی ا و و بخرو

بخری از ح ی

و جوود و کورم بویمنتهواب الهوی بهتورین

و مطاب آیه  « :قُعْ یا عِاَادِب الَّذِینَ أَ ْرَفُوا عَلَوی أَنْفُسِوهِمْ ال تَ ْنَطُووا مِونْ

1

رَحْمَةِ اللَّه » حتی چنانچه بندساب بر ،ویرتن تم روا داشته باشد مورد رحم
امام علی (ع) در حکم

به بخرای

الهی واقع مویشوودو

 87میفرماید« :در شگفتم از کسی که ناامید میشود درحالیکه ا وتغفار

را با ،ود دارد»و کالم امیر در را تا با کالم قرآن ا
اصع تربیتی توبه ا

مرگ د

و پس توجه به رحم

و آن تثکید بر توجه به رحم

الهی باید مؤمن را به م

الهی قصد جاران نمایدو شنا،

وا عه الهی و

توبه هدای نماید تا با امید

صفات الهی امیود پوذیرش و آرامو

را جوایگزین

ناامیدب انکار و اضطرا از مرگ مینمایدو اضطرا و ترس از مرگ در جایی نمود مییابود کوه
تمام هستی انسانی میصور در دنیا میشود در دنیایی کوه بوراب ایون انسوان هویچ پروتوانهاب بوراب
الهی در مواجههب بوا مورگ د وتیابی بوه آرامو

ا تمداد وجود نداردو بنابراین امید به رحم

را

نهتنها امکانپذیر بلکه ضرورت میبخردو
از وب دیگر ،داوند مالک علی االطالق عالم ا

و «قُعِ اللَّهُمَّ مالِک الْمُلْک تُؤْتِی الْمُلْک مَنْ

تَرا ُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْک مِمَّنْ تَرا ُ 2ووو» آدمی بوا پوذیرش مالکیو

،داونود مجوذو آرزوهواب بلنود

نمیشودو امام علی (ع) در ،طاه مت ین در صفات ایران میفرماید« :او را بینى که آرزویو
ا

و ،طای

اصع عاودی

اندکو دل
قرین ا

،اشع ا

و نفسو

قوانع» 3درک مانواب مالکیو

و عاد چیزب از ،ود نداردو آنچه هس

امام صادق (ع) میفرماید « :علم آن نیس

از آن موال

کوتواس

الهوی بوا درک
که مالوک ا و و

که به درس گرفتن و تعلّم حاصع آیدو بلکوه علوم نوورب

 1بگو اى بندگانم هه زیاده بر خویشتن ستم روا داشتهاید ،از رحمت الهى نومید مباشید (زمر)53 /
 2بگو :خداوندا! ای دارندهی ملك! می دهی ملك را به هسی هه می خواهی ،و می گیتری از هستی هته متی ختواهی( .آل
عمران)26/
 3تَرَاهُ قَرِیباً أَمَلُهُ ،قَلِیلًا زَلَتلُه ،خَاشِعاً قَلْبُهُ ،قَانِعَةً نَدْسُهُ (خربه )193

مرگ آگاهی و داللتهای تربیتی آن در افزایش آرامش با تکیه بر روایات معصومین علیهم السالم

که در قلب آنکس که ،داب تعالی هدای

ا

او را ارادس کردس ا

چنین علمی را ،وا تی در مرحله ب اوّ باید در نفس ،ود ح ی
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قورار موییابودو پوس اگور
عاودی

و بندگی را بجویی و

به دناا آن علم را بهو یلهب به کار گرفتن آن طلب کن و از ،داب متعا بخواس که فهم و هووش
عطای

کند»و پس ایران در پا خ به ؤا از ح ی

 -عاد آنچه را ،دا برای

عاودی

میفرماید «:عاودی

:

ه چیز ا

دادس ملک ،ود نپنداردو زیرا که بندگان و بردگان را ملکی نااشد.

 -بندس براب ،ود تدبیرب از پی

،ود نیندیرد.

،ود را در اوامر و نواهی ،داب متعا قرار دهد.

 -تمام مرغولی

پس اگر بندس ،ود را مالک عطایا و بخر هاب ،داب تعالی نداند مصرا آنها در مواردب
که ،دای

د تور دادس برای

آ ان آید و اگر بندساب تدبیر امورش را به ،داب مدبّر واگوذارد

مصیا ها و حوادث ناگوار دنیا برای

هع شود (.مجلسی 1363

)224 :1

،داوند در قرآن میفرماید« :اِنَّ اللّهال یَظْلِمُ مِثْ ا َ ذَرَّةٍ وَ اِنْ تَکُ حَسَنَةت یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
اَجْرا عَظیما، »1داوند وعدس فرمودس که اجر کار ،یر را مضاعف میگرداندو پوس آنکوه در دوران
حیات عمع صال بهجاب آورد دلیلی بر ترس از مرگ نخواهد داش
براب مالقات دو

و مورگ بوه وعودسگواهی

تادیع میشودو در روابط زمینی هر مستخدم در صورتی رنخ کوار را بور ،وود

هموار میکند که تو ط کارفرما اقدام او مراهدس و میا اه شودو آنچوه معرفو
میدهد در اولین گام باور به آن ا

اهلل بوه فورد ارا وه

که ،داوند بر همه امور شاهد و مییط بر همهچیز ا

پس

در تاریکترین و تنهاترین مکانها ذرساب کار ،یر نادیدس گرفته نخواهد شدو
امام علی (ع) میفرماید،« :داوند روزى همگان را تعیین کرد و آن را زیاد و کم نمود و در آن
تنگى و گرای

قرارداد و عدال

ورزید تا با آ انى و ختى آن هورکس را بخواهود بیازمایود و

پا گزارب و صارِ ثروتمند و ف یر را امتیان نماید»( نهخالاالغه ،طاه )91و پس عدال
قرار دادن هرچیز در جاب ،ود ا
با چه میزان دارد عدال

و ،داوند حکیم میداند که هر کس صالحی

به معناب بهرسمندب بهقدر ظرفی

ا

بوه معنواب

چوه امورب را و

و لذا باید بهقدر توان در انجام عمع

صال کوشیدو امام علی (ع) در وصوف مت وین مویفرمایود« :پیو وته عموع صوال انجوام مویدهود
بااینحا تر ان ا

(که از او پذیرفته نرودو) روز را به پایان میبرد درحالیکه همّ او شکرگزارب

 1در حقیقت ،خداوند به اندازه ذرّهاى ظلم نمىهند و هر هار نیکى را بر آن مىافااید و از ناد خود ،پاداش بارگى مىبخشتد
(نساء)40 /
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(نعم هاب الهى) ا

»و انسان از دریچه مرگ با دنیاب دیگرب روبرو میشود کوه در آنجوا نتوایخ

زندگی دنیوب ،وی

را درک مینماید ازاینرو وقووع مورگ بوراب معنوادار شودن زنودگی الزم

ا

و دراینبارس میتوان به گفته امام صادق در با بازر ی و آزموای

« باید مردم بازر ی شوند و آزمای
(کلینی 1397

مراجعوه نموود کوه فرموود:

گردند و غربا شوند و از ته غربا ،ل بسیارب بیرون ریزنود»

)19 :3و بدین ترتیوب موردم بعود از غربوا در دنیواب دیگورب موردمیا واه قورار

میگیرندو (به ن ع از یثربی )1386و
بنا بر آنچه مطرح شد و با ا تناد به آیات و روایات مرگ آگاهی از دریچه صفات الهی موانع
از تاریک و یاس دیدن مرگ میشود و بندس مؤمن با نظر بر این صفات و اصو ماتنی بر آنها در
مواجهه با یاد و ح ی

مرگ ذرساب از آرام

وجودباش زایع نمیشودو ،الصه مطالب مذکور

در قالب جدو شمارس دو به تفکیوک هور یوک از صوفات قودرت حکمو
عدال

الهی و متنا ب با آن یک اصع و روش تربیتی زمینه از آرام

رحمو

ارا ه شدس ا

مالکیو

و

و

جدو 2و مرگ آگاهی بر ماناب صفات الهی و دالل هاب تربیتی ناظر بر آرام
ردیف

1

مبنا (صفات الهی)

قدرت ،داوند

1

2

حکم

3

رحم

،داوند

4

مالکی

،داوند

5

عدال

،داوند

،داوند

2

3
4

5

روش تربیتی

اصل تربیتی

اعتماد به ،دا  آرام

ا تکما
ت وا

صار 

آرام

توبه

امید 

آرام

بندگی و عاودی

تسلیم قضاب الهی  آرام

عمع صال

شکرگزارب  آرام

دنیاآگاهی مبنایی برای مرگ آگاهی
شاید بتوان گف
ذاتی آن ا

بنیادبترین اصع در م وله مرگ آگاهی شنا،

صیی دنیا و ویژگویهواب

و مرگاندیری و مرگ آگاهی از دنیاآگاهی جدا نیس و کما ایونکوه اموام علوی (ع)

 1ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون
 2افحسبتم انما خلقناهم عبثاً و انکم الینا الترجعون
 3قُلْ یا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْدُسِهِمْ ال تَقْنَرُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه
 4قُلِ اللَّهُمَّ مالِك الْمُلْك تُؤْتِی الْمُلْك مَنْ تَشاءُ وَ تَنْاِعُ الْمُلْك مِمَّنْ تَشاءُ
 5اِنَّ اللَّهال یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً یُضاعِدْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرا عَظیما

مرگ آگاهی و داللتهای تربیتی آن در افزایش آرامش با تکیه بر روایات معصومین علیهم السالم

دنیاآگاهی را ماناب مرگ آگاهی دانسته ا
که دنیا گذرگاس ا

به این معنا که اگر انسان به این باور و معرف

نه قرارگاس 1آنگاس مرگ آگاس ،واهد بود و براب راهی کوه در پوی
2

این گذرگاس توشه برمیدارد و عدم شنا،
مرگ هرا ی ا
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صیی نسا

بر د
دارد از

به ویژگویهواب مواهوب دنیوا زمینوه واز

و هرقدر د بستگی و وابستگی به دنیا بیرتر باشد یاد مرگ و لیظه جدایی از آن

تلختور ا و و لوذا در اداموه بوا تکیوهبور روایوات معصوومین علویهمالسوالم آن بخو

از صوفات و

ویژگیهاب ذاتی دنیا که باید مدنظر مؤمن قرار گیرد تا در دام د بستگیهاب فریاندس دنیوا نیافتود را
در جایگاس مانا قرار دادس و اصو و روشهاب تربیتی متنا ب با آن را احصوا نموودسایوم هودا از
بیان این ماانی اصو و روشها آن ا

که نران دهیم چنانچه انسان از این زاویه به دنیا نگاس کند

و اصو و روشهاب ماتنی بر آن را پی گیرد ،واهد توانسو
تصور مرگ در امان بودس و با آرام
درک و پذیرش ح ی
مورد تثکید ا
،وی

با ح ی

بور تورس و هوراس آ ویبزننودس از

مرگ روبرو شودو

دنیا در کالم معصومین (ع) بهویژس در خنان حضرت علی (ع) بسویار

و مؤمن ح ی ی دنیا را منزلگاهی بوراب کسوب معرفو

صویرورت و تعوالی نفوس

میبیند و د درگرو لذات و جلوسهاب فانی آن نمیگذاردو بیورانهوا بالیوا و ابتال وات را

ذاتی دنیا و عامع ا تکما روحی میداند چنین نگرشوی موجود آرامو
آزمون ا

همچون کورساب از آت

ا و و دنیوا میوع ابوتال و

که نا،الصی را از طالب نا برمیگیردو نگورش موؤمن بوه

آزمونها و ابتال ات نگرش بیمار به داروب تلخ ا

و در مواجهه با آزمای هاب الهی مؤمن بایود

متذکر شودو امام صادق (ع) میفرماید « :چهع شب بر بندس مؤمن نگذرد مگر اینکه واقعهاب برای
رخ دهوود و او را غمگووین ووازد و بووهوا ووطه آن متووذکر گووردد (».کلینوی 1397

 )254 :2امووام

صووادق(ع) وقووایع غوومانگی وزب کووه بووراب بروور رخ م ویدهوود را عوواملی بووراب رشوود صوویرورت و
عارتآموزب از مسیر تذکر معرفی مینمایدو لذا اصع تربیتوی توذکر نواظر بور روش عاورتآمووزب
ا

کما اینکه امام علی (ع) میفرماید :مؤمن به این دنیا به دیدس عارت مینگردو
از این منظر ا

3

که دنیا را مزرعه آ،رت معرفی مینمایند که تنها آنان که با آگاهی با دامهاب

آن مواجه میشوند میتوانند از آن براب فر آ،رت توشه برگیرند« :مردم بوراى آزموای
 1الدُّنیا دارُ مَمَرٍّ ال دارُ مَقَرٍّ (حکمت )133
 2أیُّهَا النَّاسُ ،إنَّمَا الدُّنْیا دارُ مَجاز ،وَاالْخِرَةُ دارُ قَرار ،فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّهُمْ لِمَقَرَِّهُمْ (خربه )203
 3ینظر المومن الی الدنیا بعین االعتبار (حکمت )372

گرفتوار
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دنیا شدساندو آنچه را از دنیا به ،اطر دنیا برگرفتند از کفران برود و باید حسا پس دهند و آنچوه
را از دنیا براى غیر آن (آ،رت) به د

آوردند به آن بر ند و همیره با آنها ا

،طاه  ) 63انسان مسئو ،و و بد و زش
آفرین ا

و زیااب اعما ،وی

ارادس و ا،تیار مسوئولی

و «در نگرش ا المی انسان با الزامها و بایدهاب بیرونی روبرو ا

را فراروب انسان نهادس ا

و ،داونود بایودهایی

که تخطی از آنهوا مجوازات در پوی ،واهود داشو

درعینحا منط پذیر و قابع دفاع ا
(باقرب  )106 :1386الزم ا

فرد در قاا این بایدها و ناایدها با الزامی نروئ

مختلف و حاالت

یافتوه از درون بوه

داشته باشدو (همان) امام علی (ع) بور پیچیودس شودن

لیظات دنیا با آزمون و بال تثکید میکند « :دنیوا ورایى ا و
معرواوو احوال

اموا ایون بایودها

و لذا در پیروب از آنهوا نیوازب بوه اکوراس و اجاوار نیسو »و

عمع بپردازد و در برابر آنها احساس مسئولی
،یان

ا

»و (نهخالاالغه

پیچیودس در بالهوا و بوه بویوفوایی و

گذرا زندگى در آن موذموم و امنیو

ندارد» (نهخالاالغه ،طاه  )226آشکار ا

در آن وجوود

که در راب دنیا ،داوند مسئولی پذیرب انسان را با

مواجههب مداوم وب با انواع ابتال ات میآزماید در برابر بالها و احوا دگرگوون عوالم ا و

کوه

ایمان وب میک می،ورد و امام علوی (ع) چهورس ح ی وی دنیوا را بوا پیچیودس بوودن بوا بالهوا تر ویم
مینماید تا مؤمن با ت وی

و تیریک نیروب درونیاب به نام ایمان هراس هواب بویحود نسوا

ف دان ناشی از مرگ را در وجود ،وی
ا الم فرمودساند :دنیا زندان مؤمن ا
کردس ا

تعدیع نمایدو اما بههرروب همانطوور کوه پیوامار گراموی
(مجلسی 1363

مؤمن در دنیا م ید به اوامر و نواهی الهی ا
(همان) چنانچه حدی
مرگ هدیهاب ا

به زندانی ترایه کوردس ا و

و دنیا براب او تنگ ا

کوه

و همچنین بوهو ویله عوذا

و با شهوات و آرزوها امتیان میشود و مرکالت به او روب میآوردو

پیامار (ص) و خن امام علی (ع) که میفرماید :دنیوا زنودان موؤمن ا و
به او (طو ی 1390

قرار دهیم کوه فرمودنود آنکوس کوه هموه دنیوا را بوا

برابر نداند به این نتیجه میر یم کوه جایگواس موؤمن بسویار فراتور از دنیا و

بربستن از دنیا از این منظر نهتنها رنخآور نیس
«ا الم ارزش انسان را باال بردس ا
هدا ا الم احیاب ارزشهاب انسان ا

و

 )182 :1را در کنار خن امام جاد (ع) که در پا وخ

به ؤا چه کسی از همه مردم مهمتر ا
،وی

 )159 :74عالمه مجلسی از راوندب ن ع

 :پیامار اکرم و صلّی اهلل علیه و آله و دنیا را به این جه

،داوندب تر اندس شدس ا

بوه

که همچون هدیهاب براب او

پوس ر،و

و مطاب این بیانوات

ا الم جهان را براب انسان می،واهد نه انسان را براب جهوان
در عین اینکه قصد بیاعتاار کردن ارزشهاب جهوان را
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ندارد» (مطهرب )566 :1378
و در این مسیر انسان موؤمن د درگورو

حیات دنیوب هموارس همراس با دشواربها و رنجه ا

فضع الهی داشته نامالیمات زندگی را با امید به عفو و پاداش الهی تیمع میکنودو اموام علوی (ع)
میفرماید :لیکن ،داوند بندگان ،ود را به انوواع وختیهوا مویآزمایود و بوهوا وطه کوشو هواب
گوناگون به بنودگیشوان مویکرود و بوه اقسوام نا،وشوایندها و نامالیموات ماتالیروان مویکنود توا
بدینو یله کار را از د هایران بیرون بَرد و فروتنى را در جانهایروان جواى دهود و آن را درهوایى
گرودس به وب فضع ،ود و و ایع آ انى براى بخر
امام علی (ع) در حکم

قرار دهد(.نهخالاالغه ،طاه)192 :

،وی

 131از منظرب متفواوت بوه دنیوا نظور اندا،توه و بوا ذکور صوفات و

ویژگیهاب دنیا چگونگی دنیا را در نزد مؤمن وابسته به نوع نگاس و زاویه دید وب به دنیوا تر ویم
مینماید« :چه کسى دنیا را نکوه

میکند درحالیکه جدایى ،ود را اعالم داشته و فراق ،وود را

با صداى بلند ،ار دادس و ،ار از مرگ ،ود و اهل
پا خ مذم
بالهای

» امام(ع) بعدازاین ه جمله که در

گویان فرمودس با دو جمله دیگر آن را تکمیع میکند و میفرماید« :دنیا بوا نمونوهاب از

بالهاى آ،رت را به آنها نران دادس و با صینههایی از ورور و ،وشویالیاش بوه ورور

آ،رت متوجه ا،ته ا

(درحالیکه میدانند نه بالى آ،رت قابعم ایسه با بالى دنیا و نه ورور

آ،رت شایسته م ایسه با رور دنیا
مصیا

دادس ا

1

) و گاس میبینند هنگام عصر در عافی انود و صوایگاهان در

(و بهاینترتیب) گاس تروی میکند و گاس میتر اند و انسان را به ،وا میافکند و برحذر
2

م ویدارد » آنگوواس امووام(ع) در پایووان ایوون ووخنانِ حکم و آمی وز و فوووقالعووادس بیدارکننوودس چنووین
نتیجهگیرب میکند که « بوا ایون اوصواا گروهوى آن را در روز پرویمانى (روز قیامو ) نکووه
میکنند و گروس دیگرى در آن روز آن را مدح و تای

مینمایند همان گروهى که دنیا به آنهوا

تذکر داد و متذکر شدند و براى آنها (با زبان حا ) وخن گفو

و تصودی

کردنود و بوه آنوان

اندرز داد و اندرزش را پذیرا شدند»3و ( مکارم شیرازب  )1390مطاب کوالم اموام (ع) دنیوا بوا هموه
ویژگیهای

به انسان عرضه شدس ا

آدمی میداند با رایی فانی و بیثاات و متغیر روبرو ا

 1فَمَنْ ذَا یَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَیْنِهَا ،وَنَادَتْ بِدِرَاقِهَا ،وَنَعَتْ نَدْسَهَا وَأَهْلَهَا
 2فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَالَئِهَا الْبَالَءَ ،وَشَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِیَة ،وَابْتَکَرَتْ بِدَجِیعَة ،تَرْغِیباً وَتَرْهِیباً وَتَخْوِیداً وَتَحْذِیراً
 3فَذَمَّهَا رِجَال غَدَاةَ النَّدَامَةِ ،وَحَمِدَهَا آخَرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذَهَّرَتْهُمُ الدُّنْیَا فَتَذَهَّرُوا ،وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا ،وَوَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا
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و نه رنخ میرومیت

که نه لذت تنعم
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همهچیز این عالم درگذر ا

قابع اعتاار نیس

درگرو امرب پردن که به ناپایدارب آن واقف هستی بوهدوراز حکمو

پس د

ا و و اموام (ع) از انسوان

می،واهد که در قاا این عالم فانی ،وا تار جهان باقی باشد از ،وشیهاب زودگذر آن متذکر
نعم هاب جاودان آ،رت شودو هرآن که هوشیار و بیدار ا
وجود ،وی

حاکم و بر نفس ،وی

امیر ا

و پس چنانچه انسان جزو همان گروهی باشد که از

تذکر و پند و اندرز دنیا بهرسمند گردد دلیلی بر ترس و وحر
روحی د

اطمینان قلای و آرام

آمادس پنود گورفتن ا و

پوس بور

نسا

به وراب بواقی نداشوته بوه

مییابدو

در ادامه نکات کلیدب مطرحشدس در روایوات در ،صووص ویژگویهواب ذاتوی دنیوا مانوا قورار
دادسشدس بر ا اس آنها اصو و روشهاب تربیتی کوه هور یوک مویتوانود زمینوه واز آرامو
مواجهه با یاد مرگ باشد احصا و در جدو شمارس ه ارا ه شدس ا

در

:

جدو 3و ویژگیهاب ذاتی دنیا و دالل هاب تربیتی زمینه از آرام
ردیف

مبنا

اصول تربیتی

روش تربیتی

1

دنیا مزرعه آ،رت

مسئولی پذیرب

ابتال و تیریک ایمان

2

دنیا زندان مؤمن

عدم ارزشگذارب دنیا

تزکیه

3

عدم ثاات دنیا

صیرورت روح

تاریر

4

دنیا

ا تکما

حکم آموزب

5

دشواربهاب زندگی

امید به فضع الهی

ماالغه در عفو و پاداش

6

دنیاب فانی

توجه به عالم باقی

یادآورب نعم ها

7

دنیاب فریاکار

حفظ ،ویرتن

مراقاه و میا اه نفس

8

دنیاب ابتال ات

تذکر

عارتآموزب

میدودی

ویژگیهای ذاتی مرگ و داللتهای تربیتی زمینهساز آرامش
ازمنظر امکان شنا،

و ی ین در شنا،

مرگ نیافریدس عین اینکه ی ینی ا

به ن ع از امام صادق (ع) ،داوند هویچچیوز را ماننود

و هیچ شکی در آن نیس

چونان شکی که در آن ی ین نیس (ابن بابویه 1385

اما مردم گویی در آن شک دارنود

 )194 :1و امام میمدباقر(ع) نیز در همین
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توصیف بیدارب از این ،وا را روز قیام
ح انی

میداند (مجلسی 1363

53/

)417 :13و

مرگ بر ماناب آیات و روایات و در پهر حیات برر امرب بدیهی و حتموی ا و و از

یک و قرآن تثکید مینماید که کع نفس ذا ه الموت و از دیگر و امام علی (ع) تثکید مویکنود
کووه «اب مووردم شووما در ایوون جهووان هوودا تیرهوواب موورگ هسووتید »(نهووخالاالغووه ،طاووه  )145امووا
شگف انگیز آن ا
نسا

که انسان که مداوم با مرگ عزیزان روبرو بودس و هس

به مرگ ،وی

و حاضر نیس

ا

گویا هنوز در تردید

آن را بپذیردو در این را تا امام علی (ع) میفرماید :در

شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کردس بااینکه مردگان را به چرم میبیند (نهوخالاالغوه ،طاوه
) 109و با آگاهی از وقوع حتمی مرگ و عدم اطالع از زموان دقیو آن انسوان مویتوانود بوه فوراهم
نمودن زیر ا ،هاب منا ب پردا،ته و زندگی توأم با آرام

در جهو

داشوتن زنودگی ا،وروب

فارغ از درد بسازدو بر این مانا بایستی یاد مرگ قرین زندگی شود تا با ت ووا پیروه کوردن و انجوام
عمع صال

جان ،ود را از هراس امرب که گریزب از آن نیس

اولین نکته در توجه به ح ی
وهله او شاید بتوان گف
ا

مرگ پس از حتمی بودن ختی آن ا

به جه

وحر

منتهی به آرام
،اطرة مرگ ا

و ترس از مورگ در

از جان کندن و هراس از ابهام و تواریکی راس پوی

و در روایات بسیارب به ختی لیظه مرگ اشارس شدس ا
به این ح ی

آرام نگه داش و

و اما هدا ما آن ا

رو

که از منظرب

بنگریمو امام علی (ع) تثکید مینماید کوه «بوه ،ودا ووگند یواد و

که مرا از رگرمیها و بازبهاب دنیا بازمیدارد»و (نهخالاالغه ،طاوة  )83پوس

هراس از مرگ قوبترین عامع کنتر و مهار نفس ا

لذا مطواب نظور پیوامار اکورم (ص) کمتور

گناس کن تا مردن بر تو آ ان گرددو (قاضی قضاعی  1397ص  )309آدمی پس از پذیرش ح ی
و ح انی

مرگ تنها از طری مراقاه نفس و یوادآورب رحمو

وا وعه الهوی و توکوع بور بخرو

گستردس او میتواند بر هراس جانکاس مرگ غلاه نمایدو
،داوند در آیه  42ورس زمر مرگ را همان ،وابی معرفی میکند که انسان با آن بسویار انوس
دارد مگر اینکه براب این ،وا بیدارب صا وجود نداردو لوذا هویچچیوز بوراب تعودیع تورس از
مرگ مؤثرتر از این نیس

که انسان همیره متذکر شود هر شب کوه بوه ،ووا عمی وی مویرود

میمیرد پس آدمی میتواند ،ود را براب ،وا عمی ی که پس از دورساب از حیات و ،ستگی بوه
وب د

میدهد آمادس ازدو درحالیکه بوهوا وطه مرواهدس وقوایع زنودگی ،ووی

زیااتر و روشنتر از این ،وا معمولی ا

آن مورگ

(عاید )934 :1374و اموام حسوین (ع) مورگ را بوراب
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مؤمنان همچون پلی تر یم مینماید که آنها را از ناراحتیها و رنخ ها به بواغهواب و ویع بهرو

و

نعم هاب جاویدان منت ع میکند اما براب دشمنان آن را بهمثابه انت ا شخص از قصور بوه زنودان و
عذا بیوان مویداردو (مجلسوی 1363

 )153 :6طاو توصویفات ا موه معصوومین (ع) از مورگ

همانند خن امام حسین (ع) 1قطعات مؤمنان ح ی ی با اندیره مرگ نهتنهوا دچوار هوراس نمویشووند
بلکه بهعنوان آ،رین دردب که احساس میکننود و درنهایو
به وب آن میشتابند و زندگی رشار از آرام
عذابی که در انتظارشان هس

کفوارس آ،ورین گناهانروان مروتاقانه

را تجربه میکنندو درصوورتیکوه کفوار از واهموه

از مرگ میگریزند و یا آن را دور از رنوش

،وود مویپندارنود و

در پی انکار آن برمیآیند چراکه مرگ را عامع جدایی از نعم هایران میپندارند (هموان)155 :و
بنابراین آگاهی از رنوشتی که پس از مرگ در انتظار انسان ا
و تغییر در اک زندگی را باع

به مرگ وجهه ارزشی میدهد

میشودو

با نگرش هستی شنا انه به انسان و دنیا مرگ تدبیرب ارزندس بر،وا ته از حکم
بدیهی ا

الهی ا و و

که در صورت زندگی طوالنیمدت بدنها تیلیع رفته و امکان کار و فعالی

از انسان

گرفته میشود همچنوین در صوورت نگهودارب از ،ویروان پیور و فر وودس انسوان قوادر نیسو

از

زندگی ،ود بهرساب بارد و این امر هم شخص بیمار و هم بستگان وب را رنجور میکندو امام صادق
(ع) ضمن ن ع در،وا

موردم شوهرب از پیامارشوان مانوی بور دورب از مورگ بوراب مودتزموان

طوالنیتر ماندن کنار عزیزانران زندگی طوالنیمدت در دنیا را مسوتعد بالهوا و مروکالت زیوادب
میداند (مجلسی 1363

) 463 :14و ادامه زندگی در ضوعف و نواتوانی نرواب را از انسوان ولب

میکندو نکته قابعتثمع دیگر دربارس م وله مرگ آن ا

که مرگ صرفات مربووب بوه جسوم و بودن

نیس و چنانچه ضمیر آدمی به نور آگاهی روشن نرود در این صورت د و قلب و روح نیوز فوانی
شود امام علی (ع) در ،طاه  133میفرماید :حکم

مایه حیات د هاب مردس ا

 2درجایی دیگر

 1امام علی (ع) مرگ را برای گروهی نوید به نعمت های همیشگی و برای دسته ای وعید به عذاب ابد و برای ایده ای هول
و ترس ذهر هرده است (بحاراالنوار ،ج  ) 153 :6امام حسن مجتبی (ع) نیا مرگ را بارگترین سرور بر مؤمنان و بارگترین درد
و مصیبت برای هافران می نامد (همان )154 :امام ستجاد (ع) مترگ متؤمن را ماننتد هنتدن لبتاس چترهین و گشتودن غتل و
زنجیرهای سنگین و پوشیدن لباس های فاخر می داند (همان )155:و امام صادق (ع) نیا مرگ را برای مؤمن بهترین بتویی هته
می توان استشمام نمود توصیف می هند در حالی هه آن را برای هافر به افعی هژدم تشبیه می هند (همان) امتام موستی هتاظم
(ع) مرگ مؤمن را نخست پاالیشگاهی معرفی می هند هه باعث پاک شدن مؤمنان از گناه می شود
 2هِی حَیاة لِلقَلبِ المَیتِ
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میمیرد(»1حکم

میفرماید « :هر کس روح ورع اش کم شود قلا
بهترین راس براب جلوگیرب از مرگ قلب ا

 )349عاودی

و یاد ،داوند

و در کالم معصومین و در آیات قرآن بر لزوم احیاب

نفس و زندس نگهداشتن د تثکید شدس ا
نکته ا

55/

از این منظر آرام

که ا اس حیات برر حیات روحانی ا

وجود مؤمن مستلزم توجه به ایون

که پس از مرگ جسم در رایی دیگر ادامه

مییابدو
نکته بااهمی

دیگر در مورد مرگ لزوم یادآورب آن ا

مرگ باالترین عاادت و برترین تفکر ا
ازنظر ایران را میتوان کسانی دانس

(مجلسوی 1363

و بنا بر فرمای

پیامار اکرم (ص) یاد

 :6ص )137و زیورکتورین موردم

که بیرتر مرگ را یاد میکنند و زیادتر مهیواب آن مویشووند

(مو وب )1386و یادآورب مرگ اب حصو مراتب باال پس از مرگ مویشوودو پیوامار (ص) در
گرامیداش

م ام شهدا و یادکنندگان مرگ در پا خ به این ؤا که آیا کسوی بوا شوهدا میروور

میشود فرمودند« :کسی که در شاانهروز بیس

مرتاه مرگ را یاد کنود از ایون عودس ،واهود بوود»

(عطوایی )486 :1369و امووام علوی (ع) نیوز مویفرمایود« :از یواد بوردن موورگ در اثور زنگووار گوورفتن
د ها

» (مرکینی اردبیلی  1393ص )24و بودین ترتیوب گناهوان زیواد مورگ را از یواد انسوان

میبرد درحالیکه ترک گناهان باع

آ ان شدن مرگ و رنجهاب قاع از آن مویشوودو ایروان در

جاب دیگرب میفرماید :کمتر گناس کن تا مردن بر تو آ وان شوودو لوذا ،ووددارب از گنواس موجوب
آ ودگی پیرامد مرگ ،واهد شدو همچنین در تای

مردمی که از یاد مورگ غافوع نمویشووند

پیامار اکرم (ص) فرمود« :کسی که هموارس به یاد مرگ باشد از هوا و هوسها چرمپوشی میکنود»
(قاضی قضاعی  1397ص )146و امام علی (ع) نیز میفرماید« :هر که زیاد یاد مرگ کند به اندکی
از دنیا ،رنود گردد» (نهخالاالغه حکم

)349و یکوی از عوواملی کوه باعو

پوذیرش راحو تور

مرگ میشود عدم وابستگی به دنیا و متعل وات آن ا و و یواد مورگ دنیوا را در نظور انسوان ح یور
ا،ته و میع به رهایی از آن را ت وی
مرگ» (همان حکم
(نهخالاالغه حکم

میکندو پس اگر نیک بنگریم «هر نفس گامی ا

به وب

)74و لذا کسی که مراقب مرگ باشد به ووب ،ووبیهوا شوتا مویکنودو
)31

باور به نزدیکی مرگ بهعنوان مانا اصع لزوم آمادگی بوراب مورگ را در بور داردو حیوات کوه

 1مَن قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلبُهُ
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معطوا بوه فنواب جسومانی هوم هسو و پوس حیوات در میانوهب دو فنوا

فرصتی کوتاس و منزلگاهی موقتی ا

که باید از آن توشه برگرف و ازاینرو مؤمنان آگاس بهجواب

انکار و فراموشی راس مواجههب آگاهانه با ح ی

مرگ را برمیگزینندو امام علوی (ع) در ناموه 31

چنین توصیه میکند« :فرزندم مرگ را بسیار به یادآور و هجوم ناگهانی آن را یاد کن تا هنگامیکه
فرامیر د با همه نیرو آمادسباش و باید کمربسته و آمادس منتظر او باشی نه اینکه ناگهان فرار د و
بر تو چیرس شود» و یا در نامه  27در تثکید بر نزدیکی مرگ و لزوم آمادگی بوراب آن مویفرمایود« :
بتر وید و زاد و توشوه راس فوراهم وازید ووو و شوما

اب بندگان ،ودا ! از مورگ و زود فرار ویدن

راندسشدگان مرگید اگر بایستید شما را میگیرد و اگر بگریزید به شما میر دو مورگ از وایه بوه
شما نزدیکتر ا

و در پیرانی شما مهر مرگ زدسشودس و دنیوا طوموار عمرتوان را درموینووردد»و

ایران هموارس به تدارک توشه براب فر طوالنی مرگ تثکیود کوردس ا و

(نهوخالاالغوه کلموات

قصار )45و امام حسن (ع) انسان را به آمادگی براب این فر دعوت میکند و فراهم کردن ،ویرتن
قاع از فرار یدن اع

مرگ را ضرورب میداند (قمی 1390

 1ص )233و امام جعفر صوادق

(ع) نیز مرگ را به فرب طوالنی و دورودراز ترایه میکند که توشه و وازوبرگ زیوادب را نیواز
دارد (مجلسی 1363

 13ص )432و مسافرب که مدتها قاع از موعد وفر ،وود را آموادس آن

کردس باشد از نگرانیهاب ناشی از مسیر فارغ میگردد و با آرام
آمادس از باب

،یا پا به فر میگذاردو انسوان

اطمینان از وعدسهاب الهی علیرغم وابستگیهاب دنیوب از قایوع ،وانوادس و امووا و
جایگزین نگرانیهاب طایعی مرگ و رنخ حاصوع از

م ام وووو مرگ را مرتاقانه میپذیرد و آرام

آن میگرددو امام رضا (ع) کسی که از مردن یاد کردس اما ،ود را براب آن آمادس نمیکنود موذم
نمودس و میفرماید« :چنین شخصی در ح ی

،ود را مسخرس کردس ا

» (قاضوی قضواعی 1397

ص )200و
از وب دیگر با ا تناد به روایات معصومین (ع) مرگ مویتوانود بوه توث،یر بیفتودو هرچنود ایون
واقعی

میتواند بر اضطرا زندگی آدمی نسا

به وقوع مرگ تثثیر بگذارد اموا انسوان اندیرومند

باید بداند زمان و شیوس مرگ انسان متثثر از رفتار دنیوب او

لوذا بوا مورگاندیروی میا واه و

مراقاه دا می میتوان در قضاب الهی تغییر و تیو ایجاد نمودو اجع بور اثور اعموا نادر و
ممکن ا

بسیار جلو بیفتد و برعکس بر اثر ت وا و نیکوکارب و تودبیر ممکون ا و

انسوان

بسویار ع وب

بیفتدو امام جعفر صادق (ع) دربارس تغییرپذیرب اجع میفرماید« :مردم با نیکوکاربشان بی

از عمر
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طایعی زندگی میکنند و نیز با معصوی

و گناهانروان پوی

میمیرند از دنیا ،واهند رف » (مجلسی 1363
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از کسوانی کوه بوا مورگ طایعوی ،وود

)140 :5و ایران قطع رحم آزردن و نافرمانی پدر

و مادر و ترک احسان و نیکی را ازجمله گناهانی میداند کوه مورگ را نزدیوک موی وازندو پیوامار
طوالنی شدن عمور مویدانود (مجلسوی 1363

اکرم (ص) انفاق در راس ،دا و صلهرحم را باع

 74ص )94و امام جواد (ع) نیز میفرماید« :مرگ آدمی به اب گناهان بیروتر از مورگ بوهوا وطه
و اداموه حیوات

اجع ا و

بوهوا وطه عمور طایعوی ا و »

بوه واب نیکوکوارب بیروتر از حیوات

(عطاردب  1391صو )284و امام صادق (ع) نیز یکی از عوامع به تث،یر اندا،تن مرگ را صلهرحم
معرفی کردس ا و

(مجلسوی 1363

 74ص  )94بوههرحوا مطواب فرموای

«،داوند دنیا را منز حوادث ناگوار و آفات و آ،رت را ،انه ابدب قرار دادس ا
و یله به د
دنیا

آوردن ثوا آ،رت قرار دادس ا

اموام هوادب (ع):
و بالب دنیوا را

و پاداش اُ،روب نتیجه بالها و حووادث نواگوار

» (دیلمی  1373صو )512و اگر انسان بداند بالهاب دنیا قرار ا

به ،وشوی تغییور یابنود

بدون واهمه ختیهاب دنیا را تیمع کردس و با دلی آرام به وب مرگ میرودو
انسان با علم به وقوع مرگ هرلیظه باید ،ود را آمادس ازدو مرگ هرآن ممکن ا
وارد شود و در صورت ستی در فراهم کردن زمینههاب آن ترووی

و نگرانوی هنگوام وقووع آن

دوچندان میشودو تفکر دربارس مرگ با ورود به دورس میان الی مضاعف میشود لذا جه
از ناراحتیهاب ناشی از آن پوی

به انسان
کا تن

از ورود بوه ایون دورس بایود بوه مورگ اندیروید و از دورس جووانی

آگاهانه عزم فر کردو بنا به فرمودس پیامار (ص) بیرترین مرگومیرهوا از  60توا  70والگی ا و
(شها اال،اار ص  )82و بنا بر گفته امام میمدباقر (ع) نیز انسان که به  40الگی ر ید نزدیکوی
زمان کوچ و لزوم آمادگی براب ازوبرگ آن از آ مان ندا دادس میشوود (شوشوترب 1409ق
)188 :12و هر موجود زندساب برحسب طایع

و ا تعداد جسمى ،ود تا مدت معینى میتواند زندس

بماند که اگر مانعی در ادامه حیات وب رخ ندهد او تا پایان عمر طایعی ،ود زندس میماند و حیات
وب به گونه طایعى پایان مییابدو
اشتیاق براب حضور در پیرگاس الهی و آمادگی انسان از پی
آرام

و آ ای

براب مورگ بوا عوزت بوه ایجواد

در زندگی میانجامد درصورتیکه ناامیدب از لطف ،داوند و د بستن به امیا

ناپسند انسان را دچار عذا همیرگی میکندو برترین گونه مرگ شهادت یوا مورگ در جهواد بوا
دشمنان ،دا ا

پیامار اکرم (ص) در این رابطه فرمودس ا

« :برتر از هر ،وبی ،وو دیگورب
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تا بر د به شهادت که هرگاس انسانی به شهادت ر ید و درراس ،ودا کروته شود بواالتر از آن
)61 :74و اما باوجود تثکیدات فراوان بر جایگاس رفیع شوهید

،یرب وجود ندارد» (مجلسی 1363

و شهادت باید آن را از قتع نفس و ،ودکری متمایز دانس و
در روایاتی از ا مه معصومین (علیهمالسالم) قتع نفس اعم از قتوع موؤمن بوهعمود و ،ودکروی
ا

اولین گناس از گناهان کایرس که موجب آت

-135 :5

میسوو مویشوود (کلینوی 1397

)134و امام میمدباقر (ع) میفرماید« :مؤمن به هر بالیی گرفتار میشود و به هر نوع مرگومیورب از
دنیا میرود اما هیچوق

د

نوعی رفتار برونریزب ا
افزای

به انتیوار و ،ودکروی نمویزنود» (کلینوی 1397
که اغلب نرانه آشفتگی شدید هیجانی ا

)5و ،ودکروی

و نرخ آن با افزای

مییابد (رایس )575 :1387و وصو به مرگ نیز مانند زندگی بایود در جهو

ابعاد وجود انسان صورت گیرد و این کما مطلو هر انسانی ا

ون

حفوظ هموه

اموا نیوع بوه آن حتوی در طوو

زندگی نیز آ ان نیس و بااینحا ر یدن به مرگی بهتر را نااید با شوق براب ،اتمه زنودگی اشوتااس
(معتمدب )239: 1387وکسانی که مرگ را انتهواب هسوتی مویپندارنود بوا تیو فروار قورار

گرف

گرفتن از وب نامالیمات زندگی عی در نابودب ،ود و ،اتمه بخریدن بوه آالم ،ووی
آنان با غفل

از ماهی

مرگ و الطاا الهوی بجواب راحتوی از غومهوا عوذابی جاودانوه را متیموع

میشوند و لذا نگرش صیی نسا
آفرین و مولد ا

دارنودو

به حیات و مرگ هنگام بروز بالیا مصا ب و بیرانها حرکو

نه ناتوانکنندسو شنا،

ماهوب مرگ به د تیابی به آرام

رهنموون مویشوودو

توانایی م ابله صیی با ابتال وات مسوتلزم ایموان ح ی وی و ی ینوی ا و و چنوین شخصوی هرگوز در
مواجهه با ح ی
الهی از آرام
بلکه معنا بخ

مرگ دچار هراس نمیشود و به جه

عمع به تکلیف در کنار امیود بوه فضوع

و اطمینان قلای بهرسمند میشودو مرگ آگاهی به معناب ناامیدب از زنودگی نیسو
زندگی و حیات ا

و

در جدو زیر ویژگیهاب ماهوب مرگ بهعنوان مانا قورار دادس شودس و بور ا واس آن اصوو و
روشهاب تربیتی منجر به آرام

ذکر شدس ا

و

جدو 4و ویژگیهاب مرگ و دالل هاب تربیتی زمینه از آرام
ردیف

1
2

مبنا

ح انی

مرگ

ختی مرگ

اصول تربیتی

زندگی با یاد مرگ
یادآورب رحم و فضع الهی

روش تربیتی

ت وا عمع صال

آرام

توکع مراقاه آرام
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3

ترس از مرگ

4

جسمانی

مرگ آگاهی
توجه به حیات روحانی

مرگ

توجه به رحم
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و فضع الهی عمع صال
توبه آرام

عاودی

تذکر آرام

5

نزدیکی مرگ

آمادگی براب مرگ

عمع به تکلیف آرام

6

مرگ متثثر از رفتار دنیوب

زندگی نیکو

میا اه مراقاه آرام

نتیجه گیری و پیشنهادها
تغییر در شیوس زندگی با توجه به واقعیتی به نام مرگ از الزامات برنامههاب تربیتی ا
آ ای

و آرام

روانی جز با آگاهی از ماهی

وجود مرگ نهتنها امکان تی

آرام

و حصو

مرگ ممکن نیسو و در تفکور معنووب ضورورت

را نفی نموی کنود بلکوه بوا توجوه بوه صوفات ،ودا و ابعواد

شخصیتی انسان نیع به وب آرمانهاب تربیتی او را ممکن می وازدو در ایون نگواس مورگ آگواهی
بهمثابه یک راهنما به اصالح اک زندگی میانجامدو ادیان ابراهیمی و مخصوصات دین ا الم نسا
به ایر ادیان برنامه تربیتی کامعترب در رابطه با مرگ ارا ه دادساندو نکته حا ز اهمیو
که ادیان ابراهیمی لزومات آرام

انسان را در نظر داشته و د وتورب در تضواد بوا آ وای

ایون ا و
جسومی و

روحی انسان صادر نکردساندو
آرام

و آ ای

در زندگی در دو حال

و دیگرب اطمینان از عاقاتی نیکو و د
که ضمن حفظ کرام

راحتی در زیستن و بر،وردارب از امکانات زنودگی

یافتنی حاصع میشودو بر،وردارب از الگوویی هموهجاناوه

انسانی نیع به اهداا دنیوب و ا،روب را هع نماید جوز از طریو ارتاواب

بیوا طه با ح امکانپذیر نیس

لذا بهرسگیرب از فارشهاب اولیاب الهوی انسوان را در ایون راس

یارب میر اندو
از دیگر نتایخ حاصع از برر وی روایوات در موورد مورگ حصوو ایون مدعا و
بهعنوان تجلی روح ،داوندب از وجودب رشار از حیات و جاودانگی بر،وردار ا
با عدم ممکن نیس و عالوس بر این میتوان دریاف
هر یک بدون دیگرب ناقص و پوچ ا

که زندگی و مرگ با یکودیگر قرابو

کوه انسوان
و جمع آن
دارنود و

و رابطه تکاملی مست یم و دوطرفه بوین آنهوا بیوانگر توثثیر

نوع باور و تفکر دربارس مرگ بر اک زندگی و عالوس بور آن اثرگوذارب شویوس زنودگی بور نووع
موورگ ا و و در نتیجووه یوواد موورگ و موورگ آگوواهی بوور،الا تصووور حوواکم چووارس رهووایی از
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رگردانیهاب روحی و اشتغاالت ذهنی آزاردهندس انسان در دنیا ا
فطرباب همچون میع به جاودانگی تمایع به تکامع حکم
درنهای

و از دیگر وب ویژگیهواب

جوویی ارادس ،یور رنوخ گریوزب و

آرام طلای با مرگ آگاهی معنا مییابدو

انسان دیندار با آگاهی از وجود ع وب
ترس آن را در جه

در آیندس و شنا،

قابلی هاب ،ود بجاب ورکو

رضایتمندب ،داوند امان دادس و با یادآورب مسوتمر مورگ آن را در هموه

لیظات عمر همراس ،ود و بسیار نزدیک تجسم میکندو بدینصورت یاد مرگ در ذهن او هردار
بیدارب و تالش و درنتیجه آرام
که با مرگ آگاهی ت وی

ا

و انفاق ما ایثار نوعدو تی همیارب ازجمله صفاتی

،یا ا

میشود و این همان نیرویی ا

همگانی ضرورت بسیار دارد تا تعهدات فردب را به مرارک

که در شرایط بوروز بیورانهواب

جمعی ملی نمایدو

عارتآموزب شکر گذارب و مراقاوه و میا واه نفوس مسوئولی پوذیرب امیودوارب و توکوع
ازجمله اثرات مرگ آگاهی ا

که نتیجه آن آرام

و طمثنینه قلاوی ا و و هرچنود گورای

بوه

ا،القیات آ،رتگرایی ح وق گرایی و تکلیف گرایی ازجمله آثار عملی تفکر آگاهانوه دربوارس
مرگ ا
آرام

موانعی چون صوفات ناپسوند ا،القوی دنیواگرایی و هودا انگوارب دنیوا و لذایوذ آن
انسان را در این مسیر تهدید مویکننودو برقورارب همسوویی و تعواد منا وب و منط وی بوین

اهداا دنیوب و ا،روب با ادراک صیی از ماهی
تکامع وجودب کمک کردس و آرام

او را تضمین میکندو

مرگاندیری و مرگ آگاهی نوع حرک
میدهد و تعدیعکنندس نیازها و معنا بخ

مرگ و ی ین در آن حرک

انسان را در مسیر

و لوک انسوانهوا را در اجتمواع تیو

زندگی انسان ا

توثثیر قورار

و هداگوذاربهوا تعهودات فوردب و

اجتماعی و اک زندگی صاغهاب عارب از منفع طلای و ،ودمیورب مییابدو توجوه بوه مورگ و
مرگ آگاهی نگرش واقعبینانه را ت وی

کردس توجه انسان را از اموور فوانی بوه وم

اموور بواقی

برمیگرداندو ،داوند در قرآن به ایون مهوم تثکیود مویکنود :کوه ماعنودکم ینفود و موا عنوداهلل بواق
(نیع )96/براین ا اس ا
میدود حیات در جه

که اهمی

ون

مرگ آگاهی در بهرسمندب هرچه بیرتر از فرصو

ا تکما و صیرورت وجودب معنا مییابدو

مرگاندیری عامع مهم تربیتی در فراهم آوردن زمینههاب مطلو منا واات بوین فوردب ا و و
رها شدن از نگرشهاب منفع

طلاانه و ،ودمیورب بوا عرو و عالقوه نسوا

بوه همنووع حاصوع

میشود و اقدام به وب ح وق انسوانی عوام و فراگیور مسوتلزم انگیوزساب درونوی و نیرومنود ا و و
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مرگاندیری و مرگ آگاهی چنانچه با دیدگاس معنوب و یواد ،داونود قورین باشود مویتوانود بسوتر
انسانی فراهم آورد در غیر این صورت زمینهاب براب طمع فزونتر و

مساعدب براب رفتارها و کن

تالش براب بهرسبردارب هر چه بیرتر فردب از موقعی هواب انودک موردنیواز همگوان مویشوودو در
ا الم م وله مرگاندیری با توجه به صفات ،ال
و به اب توجه به حکم

ا

قودرت عودال

مییابد که آغازب بر حیاتی دیگر در جه
از مرگ بخ

هدا ،ل
و مالکیو

و هراس ناتوانکنندس نیس

ح ووق دیگوران نووعدو وتی وفوادارب و

زیربنایی مستیکم ا
بلکه باع

مطلو به پی

آرام
در

کوه بسویار مولود و اثوربخ

مینماید و فرد را در مسیر غای

میراندو

تمرکز بر عمومی
ناگسستنی شنا،

و این نوع از مرگ آگاهی نهتنها

آرامری ا و

و آرامری که قدرت اندیره و تصمیمگیرب ع النی را ت وی

منافاتی با آرام

و ایمان به حیات پوس

جداناشدنی از مرگ آگاهی در ادیان الهی بهویژس دیون ا والم ا و و ایون بواور و

تعهد نیکی و درنهای د تیابی به آرام
ا

،داونود آن نووع از مورگ ضورورت

ا تعال و ا تکما وجودب او

اعت اد براب تنظیم حیات مع و پاک و طیاه رعایو
موجد وحر

و جایگاس انسوان در ،ل و

هموراس

در

مرگ و لزوم یادآورب آن از زاویه دید معصومین (ع) ضمن تثکید بر رابطه
مرگ و آرام

در زندگی نران میدهد که مرگ و اندیره دربارس آن

نداردو طا روایات معصومین (ع) با روب آوردن به اعما نیک بهمنظوور ایجواد

مرگاندیری با تالش و دورب از ستی و ر،وت همراس میشودو بنابراین ادعا با شونا،
مرگ بهعنوان نعمتی از جانب ،داوند و نیز با لیاظ الزاماتی براب حرک

با نگرش ازمانیافته انتخا شدس و با معیار ح
مرگ بهعنوان امرب غیرقابعاجتنا

عملکرد منا ب

نجیدس و ارزیابی میشودو لذا با توجه به ح ی

در حوزس تربیتی پیرنهاد میشود که فصولی از کتوب معوارا

ا،الق و دین و زندگی در م اطع مختلف تیصیلی به شنا،

حی

مرگ لزوم مرگ آگاهی و

نیوسب رویارویی با آن با تمرکز بر آیوات و روایوات ا،تصواص دادس شوود و چنانچوه زمینوه انجوام
پژوه هاب عمی تر بهصورت میدانی در این حوزس فراهم شود و نتایخ در ا،تیوار برناموه ریوزان و
یا

گذاران گذاشته شود میتوان به انجام اقداماتی جه

افزای

ط آرام

عمومی بهویژس

در شرایط بیرانی از قایع بروز وان طایعی و بیماربهاب همهگیر از قایع کرونا کمک نمودو
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معرفة الموت و دالالتها التربوية فی زيادة السکینة مع االتکال على روايات
المعصومین (ع)
مريم البناهان 

فاطمة الطراز المنفرد 
الغرض من هذه الدراسة هو التامل الی موضوع الموت معرفة الموت و دالالتها على التعلیم و التربیة .تناولت
الدراسة الحالیة  ،من منظر روايات المعصومین  ،تلك الخصائص المتأصلة فی اإلنسان والدنیا و الموت التی يمکن أن
تکون أساسًا الستخراج عوامل التی هی مکونة ارضیة السکونه .تم تلك المهمة باستخدام األسلوب التوصیفیة التبیینیة
واالستنباطیة .أوالً  ،يتم تبیین ضرورة الموت على أساس الصفات اإللهیة مثل :القدرة  ،الحکمة  ،الرحمة  ،العدالة
والمالکیة ؛ وهذه الصفات فی موقع األساس تنتهی إلى اصول مثل االستکمال والتقوى والتوبة والعبودية والعمل الصالح.
ت ظهر نتائج البحث أن الموت ضروری بناءً على الخصائص المتأصلة فی اإلنسان والعالم ؛ فی الوقت نفسه  ،تتضمن هذه
الخصائص  ،مع الخصائص الماهوية للموت  ،دالالت على التربیة التی تمکن أن يؤدی إلى السکینة .من هذا المنظر  ،فإن
تذكر الموت يسبب الجدّ والجهد وتسهیل المعاش وتجنب الکسل واالبتعاد عن الخمول والتشويش .تظهر النتائج أيضًا أنه
على الرغم من االعتقاد العام  ،انّ تذكر الموت ال تنافی سکینة االنسان ،بل إذا فهم االنسان بشکل صحیح ماهیة الموت
وسبب ضرورته  ،فیمکن أن تتحرر الحیاة البشرية من االظطراب الناشی عن اقتراب الموت.

الکلمات الرئیسیة :معرفة الموت ،التربیة ،السکینة ،الروايات.

 الکاتبة المسؤولة :أستاذة مساعدة ،قسم اإلدارة والتخطیط التعلیمی ،كلیة العلوم التربوية وعلم النفس ،جامعة الزهراء ،الطهران،
اإليران.
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