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پیـــــش گفتــــــار

    روزها فکر من این است و همه شب سخنم
                                         که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

     از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟
                                          به کجا مي روم آخر، ننمایي وطنم؟

برخي موضوع ها همواره خارج از دسترس حس و تفکر آدمي است و تالش او براي حل 
آنها نیازمند ابزار و راهگشایاني است تا در مسیر اندیشه ورزي و دست یافتن به واقعیت ها او 

را یاري رسانند.
ــغول ساخته، پدیده مرگ  ــر را به خود مش یکي از این موضوع هاي پیچیده که افکار بش
ــیر کوتاهي در دنیا، به ناچار گرفتار مرگ مي شوند و دنیا را  ــان ها پس از س ــت. تمام انس اس
ــازند. برهمین اساس، بشر از دیرباز در این اندیشه است که مرگ و  ــه رها مي س براي همیش
ــد؟ چگونه روح از بدن انسان  ــت؟ مرگ هرکس چه زماني فرا مي رس واقعیت هاي آن چیس
ــت؟ چه عواملي در  ــود؟ در لحظات جان دادن چه رخ مي دهد؟ گیرنده روح کیس خارج مي ش
ــان با مرگ فاني مي شود یا زندگي جدیدي را آغاز  ــت؟ آیا انس جدایي روح از بدن دخیل اس
ــان است: »من کیستم؟«، »از کجا آمده ام؟« و »براي چه  مي کند؟ این نداي دروني هر انس

آمده ام؟« 
از آنجا که مرگ یکي از آیات حکیمانه خداوند در نظام خلقت است و حقیقت آن همانند 
ــیاري از پیشرفت هاي تحسین برانگیزش در  ــناخته است، بشر با وجود بس حقیقت حیات ناش
ــت نیافته  ــش هاي پیرامون آن دس ــته هاي گوناگون علوم، هنوز به حقیقت مرگ و پرس رش
ــت. او در بیابان خشک اندیشه هایش در پي سراب به ظلمات نیست انگاري رسیده است،  اس
تمام گمان ها و معادله هاي مادي گرایانه اش در هم ریخته و پرسش هایي بدون پاسخ در خزانه 
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ذهنش باقي مانده است.
دراین میان، تنها ابزار مهم و مطمئن، معارف دیني است که منبع و راهگشاي اصلي بشر 
در شناخت عوالم ماورایي و دور از دسترس اوست. دین، اندیشه ورزي انسان را از دام تخیالت 
و نیست انگاري ها نجات مي بخشد و به راز هاي ناگشوده او پاسخ مي دهد. آموزه هاي وحي در 
قرآن و روایات پیام آوران الهي درباره مرگ و واقعیت هاي آن، بسیار روشن و فهم پذیر است 
ــه ورزي انسان را بگشاید و گوشه هایي از حقیقت  و هریک مي تواند دفتر خردگرایي و اندیش

مرگ را برایش آشکار سازد.
ــاس آموزه هاي قرآن و روایات پیشوایان  ــتار حاضر، سعي  بر این است که براس در نوش
ــا بهره گرفتن از آموزه هاي تربیتي،  ــالم به مرگ و حقیقت آن بپردازیم و ب معصوم علیهم الس
مسیر زندگي خود را به گونه اي ترسیم کنیم که آثار مثبت مرگ اندیشي، در تمام ابعاد زندگي 

ما آشکار شود.
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1.مفهــــومشنـاســـي

ــي دارد و به معناي مردن، جان سپردن، بي جان شدن، از دست  ــه فارس مرگ: این واژه ریش
دادن نیروي حیواني و حرارت غریزي، فنا شدن و نابودي بدن است.1 

ــت، موت به معناي از  ــت. در کتب لغ ــادل عربي آن واژگان موت، ممات و اجل اس  مع
دست رفتن توان هر چیزي2  و فوت، به معناي گرفتن چیزي به تمام و کمال یاد شده است.3  
ــت که هر موجودي  ــل به معناي پایان مدت، در قرآن زیاد آمده و مراد این اس ــن، اج همچنی
ــت که خداوند آن را تعیین کرده و هیچ کس از مدت خود فراتر  وجودش محدود به مدتي اس

نخواهد رفت.4 
ــت از انتقال از این جهان به  جهان دیگر.5  برخي نیز  مرگ در اصطالح دیني، عبارت اس
با دیدگاه مادي گرایانه، مرگ را توقف حیات و نشانه هاي آن مانند قطع تنفس و ضربان قلب 

تعریف مي کنند.6 

اندیشه: این واژه در لغت به معناي فکر کردن، تأمل در کار و هدف گزیني7  و در اصطالح 

ــارات محور، 1377، ص 255؛ محمد معین، فرهنگ معین،  ــنک، فرهنگ ریشه یابي واژگان، تهران، انتش  1. مصطفي پاش
تهران، انتشارات امیرکبیر، 1371، ج 3، ص 4043.

 2 . ابي الحسن احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، بیروت، دارالکتب العربي، 1420 هـ. ق، ج 5، ص 283؛ ابن منظور، لسان 
العرب، بیروت، دار صادر، 1413 هـ. ق، ج 2، ص 90.

 3 . عبداهلل جوادي آملي،  معاد در قرآن، قم،  مرکز نشر اسرا، 1380، ج 4، ص 81.
 4 . محمدحسین طباطبایي، معاد از دیدگاه طباطبایي، تحقیق: مرتضي متقي نژاد، قم، انتشارات عصر غیبت، 1382، ص 53.

 5 . سیدمجتبي موسوي الري، مباني اعتقادات در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1378، ص503.
 6 . دیوید چایدستر، شور جاودانگي، ترجمه: غالم حسین توکلي، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380، ص 30.

 7 . فرهنگ معین، ج 1، ص 377؛ حسن عمید، فرهنگ عمید، دوره یک جلدي، کتاب خانه ابن سینا، 1362،  ص 164.

کلیــــــات
فصل اول: 
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به معناي به کار بردن خرد در رسیدن به کاوش فکري است.1 

تربیت: در لغت به معناي پرورش دادن براي به فعلیت رسانیدن نیروهاي بالقوه است2  و در 
اصطالح به معناي فراهم آوردن زمینه رشد در جنبه هاي مختلف و ارائه راه درست اندیشیدن، 

جهت رسانیدن آدمي به مرحله کمال انساني است.3 

2.ضرورتتحقيق

ــه به آثار و جایگاه  ــت ک ــمندانه ترین راه براي ارزیابي ضرورت هر کاري، این اس اندیش
کاربردي آن توجه شود.

نقش تربیتي و جایگاه اعتقادي و عملي مرگ اندیشي، به خوبي ضرورت هاي تحقیق درباره 
این موضوع را روشن مي کند که عبارتند از:

الف( ضرورت اعتقادي: عقیده داشتن به مرگ و اتفاقاتي که در آن هنگام رخ مي دهد و 
ــت، از امور ضروري دین و جزو اصول دین به شمار  درحقیقت دروازه ورود به جهان آخرت اس

مي رود.4 

ــاني در انجام تکالیف و اعمال عبادي خود، نیاز به  ب( ضرورت عملي و فردي: هر انس
ــان  ــق و عالقه بهتر و برتر انجام دهد. از جمله انگیزه هایي که انس انگیزه دارد تا آن را با عش
ــه درست درباره مرگ و واقعیت هاي آن است.  را به حرکت هدفمند وا مي دارد، عقیده و اندیش
امام صادق علیه السالم مي فرماید: »هرکس زیاد در اندیشه مرگ باشد، پیوند محکمي با خداوند 

برقرار مي سازد و تکالیف الهي را ترک نمي کند«.5 
ــي، جایگاه و لزوم  ــده درباره ضرورت مرگ اندیش ــک با اندکي تأمل در مطالب یادش این

نگارش یک اثر مستقل درباره نقش تربیتي مرگ، براي همگان آشکار مي شود.

 1 . سید مصطفي حسیني دشتي، معارف و معاریف، تهران، مؤسسه فرهنگي آرایه، ج1، ص288.
 2 . لغت نامه دهخدا واژه »تربیت«.

 3 . عباس اسماعیلي یزدي، فرهنگ تربیت، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1382، ص39.
 4 . معاد از دیدگاه طباطبایي، ص 53.

 5 . شیخ جواد کربالیي، االنوار الساطعه، دارالحدیث، ج 3، ص 494.
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3.مرگانديشيدرمنابعاسالمي1

ــئله مرگ اندیشي درتمام ادیان آسماني از جمله دین اسالم، یک برنامه تربیتي براي  مس
تکامل و سعادت انسان هاست. دراین میان، مکتب اسالم از آغاز بعثت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و آله، 
ــمندانه از مرگ و زندگي پس از آن سخن به میان آورده که به مواردي  ــیار جدي و اندیش بس

اشاره مي شود:

الف( مرگ اندیشي در قرآن
مسئله مرگ اندیشي واقعیتي است که اساس آن در قرآن با شیوه هاي گوناگون بیان شده 
و راه را براي اندیشه گرایي در این زمینه باز کرده است. در اینجا فقط سه روش تربیتي قرآن 

توضیح داده مي شود.

یکـ  تشبیه مرگ به خواب
در برخي آیات، مرگ به خواب تشبیه شده است:

أَللُّه يَتََوفَّ األنُْفَس ِحنَي َمْوتَِها َو الَِّتي لَْم َتُْت ِفی َمَناِمَها فَيُْمِسُك الَِّتي قََضی 

ي إِنَّ ِف��ی ذلَِك َلياٍت لَِقْوٍم  َعلَيَْها الَْمْوَت َو يُرِْس��ُل اأْلُْخري إِلی أََجٍل ُمَس��مًّ

يَتََفكَّرُوَن.)زمر: 42(

خداوند ارواح را هنگام مرگ مي گیرد و ارواحي را که نمرده اند نیز به هنگام 
خواب مي گیرد، سپس ارواح کساني را که فرمان مرگشان را صادر کرده، نگه 
مي دارد و ارواح دیگري را تا سرآمد معّین بازمي گرداند. در این امر نشانه هایي 

روشن است براي کساني که مي اندیشند.
ــاني دراین باره مي نویسد: »تشبیه خواب به مرگ براي این است که  مرحوم فیض کاش
اندیشه آدمي را بیدار سازد؛ زیرا همان گونه که از خواب راه گریزي نیست، از مرگ نیز چنین 

است«.2 

 1 . در این فصل هدف، روشن کردن این مطلب است که اساس بحث تربیتي مرگ اندیشي در قرآن، سیره امامان معصوم 
و صالحان از جایگاه باالیي برخوردار است.

 2 . مالمحسن فیض کاشاني، محجة البیضا، دفتر انتشارات اسالمي،  1417هـ. ق، ج 2، ص 359.
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دوـ  تشبیه و تمثیل به امور طبیعي
ــبیه و تمثیل است. خداوند متعال  یکي از روش هاي کاربردي قرآن در زمینه تربیتي، تش
ــبیه کرده است. چنان که درباره  ــکل را به مفاهیم ملموس و مجسم تش معاني پیچیده و مش
حقیقت مرگ و نیز حاالت انسان در آن هنگام، تمثیل ها و تشبیه هاي فراواني در قرآن وجود 

دارد، از جمله مي فرماید: 
��َ�ِء فَاْختَلََط ِبِه نَبَاُت  نْيَا كََ�ٍء اَنزَلَْناُه ِمَن السَّ ثََل الَْحيَا ُة الدُّ َو اْضِْب لَُهم مَّ

ْقتَِدراً.  يَ��اُح َو كَانَ اللُه َعيل كُلِّ َش��ْیٍء مُّ االَرِْض فَاَْصبََح َهِش��ي�ً تَْذُروُه الرِّ

)کهف: 45(  
]اي پیامبر![ زندگي دنیا را به آبي تشبیه کن که از آسمان فرو مي فرستیم و 
به واسطه آن گیاهان زمین در هم فرو مي رود، ولي بعد از مدتي مي خشکد 

و باد ها آن را به هر سو پراکنده مي کنند و خداوند به همه چیز تواناست.
در سوره مبارکه یونس نیز مي فرماید:

��َ�ِء فَاْختَلََط ِبِه نَبَاُت االَرِْض ِم�َّ  نْيَا كََ�ٍء اَنزَلَْناُه ِمَن السَّ َا َمثَُل الَْحيَاِة الدُّ إِنَّ

يََّنْت َوظَنَّ اَْهلَُها اَنَُّهْم  يَاْكُُل النَّاُس َواالَنَْعاُم َحتََّي إِذَا اََخَذِت االَرُْض زُْخرُفََها َوازَّ

قَاِدُروَن َعلَيَْها اَتَاَها اَْمرُنَا لَيْالً اَْو نََهاراً فََجَعلَْناَها َحِصيداً كَاَن لَّمْ تَْغَن ِباالَْمِس 

ُل الياِت لَِقْوٍم يَتََفكَّرُوَن.)یونس: 24( كَذالَِك نَُفصِّ

ــمان نازل کرده ایم، در پي آن  ــت که از آس َمَثل زندگي دنیا، همانند آبي اس
گیاهان زمین که مردم و حیوانات از آن مي خورند، مي روید تا زماني که زمین، 
زیبایي خود را مي یابد و آراسته مي شود و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف 
ــب هنگام یا در روز ]براي نابودي آنان[ فرا  مي پندارند، ]ناگهان[ فرمان ما ش
مي رسد و آنچنان آن را درو مي کنیم که گویي دیروز در آن هیچ نبوده است. 

این گونه آیات خود را براي گروهي که مي اندیشند، شرح مي دهیم.
به تصریح آیات قرآن هدف از آوردن این نمونه ها تقویت اندیشه و تفکر آدمیان است:

»َو يَ��ْ�ُِب اللُّه اأْلْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذكَّرُوَن؛ خداوند براي مردم نمونه هایي مي آورد تا 
شاید متذکر شوند«.)ابراهیم: 25(

بَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََفكَّرُوَن؛ این مثال هایي است که براي مردم بیان  »َو تِلَْك اأْلْمثَاُل نَْ�ِ
مي کنیم، شاید در آن بیندیشند«. )حشر: 21(
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ــبیه هاي قرآن از زندگي انسان به امور  ــت، کاربرد تمثیل ها و تش در برخي منابع آمده اس
طبیعي مانند باد، باران و گیاهان، براي این است که به انسان گوشزد کند زندگي اش مانند آنها 

روزي به پایان خواهد رسید.1

سهـ  بیان داستان ها
ــان ها و ایجاد زمینه مرگ اندیشي نقش مؤثر  ــتان هاي قرآن در تربیت و هدایت انس داس
ــد: »فَاقُْصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم  ــمندي دارند، چنان که خداوند به پیامبرش خطاب مي کن و ارزش
يَتََفكَّرُوَن؛ قصه ها را با آنها بازگو کن، شاید که فکر کنند.« )اعراف: 176( همچنین، در سوره 

مبارکه روم دراین باره مي فرماید: 
أَََولَ��ْم يَِس��رُوا ِف اأْلَرِْض فَيَْنظُرُوا كَيْ��َف كَاَن َعاِقبَُه الَِّذيَن ِم��ن قَبْلِِهْم كَانُوا 

ًة َو اَثَاُروا ااْلَرَْض َوَعَمرُوَها اَكَْثَ ِم�َّ َعَمرُوَها َوَجاَءتُْهْم رُُسلُُهْم  أَََش��دَّ ِمْنُهْم قُوَّ

ِبالْبَيَِّناِت فََ� كَاَن اللُه لِيَظْلَِمُهْم َو لَِكْن كَانُوا أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن.  )روم: 9(

ــاني را که پیش از ایشان بودند،  آیا در زمین گردش نکردند تا پایان کار کس
بنگرند که آنها از اینان نیرومند تر بودند و زمین را بیش از ایشان دگرگون و 
آباد ساختند و پیامبرانشان با دالیل روشن به سراغشان آمدند. خداوند هرگز 

به آنان ستم نکرد، بلکه خود در حق خویش ستم کردند. 
ــتان هاي قرآني، باعث تربیت افراد و هدایت ایشان به  نگاهي پندگیرانه به این گونه داس

مرگ اندیشي و بازداري از رفتار انحرافي مي شود.

ب( مرگ اندیشي در سیره پیشوایان معصومعلیهم السالم

یک  ـ مرگ اندیشي در روایات: با مراجعه به منابع روایي، مي توان به انبوهي از روایات 
امامان معصوم علیهم السالم درباره مرگ اندیشي دست یافت. ایشان با مخاطبان خویش به قدر 
ــاره  ــخن گفته اند. در  اینجا به نمونه هایي از آن روایات که جنبه تربیتي دارد، اش ــان س درکش

مي شود: 
در روایتي از رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله درباره اهمیت مرگ اندیشي نقل شده است:

 1 . سید محمدحسین حسیني تهراني، معاد شناسي، انتشارات حکمت، 1361، ج 1، ص 23.
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بهترین عبادت، زهدورزي، و تفکر، این است که انسان، همواره در اندیشه ی 
ــد، قبرش را باغي از  ــه ی مرگ باش ــد و هرکس زیاد در اندیش مرگ باش

باغستان هاي بهشت مي یابد.1 
در رفتارشناسي انسان ثابت شده است که او زیاده خواه و به دنبال بهترین هاست. ازاین رو، 
رسول اکرم    صلی اهلل علیه و آله مرگ اندیشي را برتر از زهد، عبادت و تفکر ذکر کرده تا کساني که 
مي خواهند در وادي مرگ اندیشي قدم گذارند، تشویق شوند. همچنین آن حضرت مي فرماید: 

»اَلنَّوُم اَُخ الَْمْوِت؛ خواب برادر مرگ است.«2 چنان که لقمان به فرزندش خطاب مي کند:
ــتي  ــک داري، در خوابت امتحان کن. اگر توانس فرزندم! اگر درباره مرگ ش
ــت،  ــردن مرگ را نیز خواهي داش ــود دور کني، توان دور ک ــواب را از خ خ

درحالي که هیچ یک عملي نیست.3 
علي   علیه السالم در نهج البالغه مي فرماید:

و لَُه قَبَْل نُزُولِِه فَإِنَّ  َو ب��اِدُرو املَْوَت َو َغَمراتِِه َو اْمَهُدوا لَُه قَبَْل ُحلُولِِه َو اَِعدُّ

الْغايََة الِْقياَمُه َو کَفی ِبذالَِک واِعظاً لَِمْن َعَقَل َو ُمعتََبًا لَِمْن َجِهل.4  

ــیدن مرگ، خود را براي پیشامد هاي پایان زندگي دنیا آماده  پیش از فرا رس
سازید. هدف نهایي، قیامت است. مرگ براي خردمندان، پند و اندرز، و براي 

جاهالن، وسیله عبرت آموزي است.
در روایتي نقل شده است، روزي یکي از یاران امام صادق   علیه السالم به آن حضرت عرض 
کرد: »اي پسر رسول خدا! مدتي است خواب هاي آشفته مي بینم، مي ترسم مرگم نزدیک شده 

باشد.« امام فرمود: »شب و روز در اندیشه مرگ باشید، همانا او به سراغ انسان مي آید«.5
از رسول خدا   صلی اهلل علیه و آله نقل شده است که آن حضرت براي تحریک مرگ اندیشي 

در افراد، مرگ و پیامدهاي آن را یادآوري مي کرد و مي فرمود:
ــت. مرگ آنچه از  ــید و بدانید که از مرگ گریزي نیس ــه مرگ باش در اندیش
ــس براي جهان پس از مرگ  ــا و بدي ها دارد، با خود مي آورد. هرک خوبي ه

 1 . محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404 هـ. ق، ج 6، ص 137؛ محمد بن محمد تاج الدین شعیري، 
جامع االخبار، قم، انتشارات شریف رضي، 1363، ج 2، ص 164.

 2 . محجة البیضا، ج2، ص 359.
 3 . همان، ص372.

 4 . نهج البالغه، ترجمه: محمد دشتي، خطبه190، ص372.
 5 . عبد علي بن جمعه حویزي، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415 هـ.ق، ج 2، ص 471.
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ــایش را براي او مي آورد و آن که براي این دنیا کار و  ــي و آس ــد، خوش بکوش
تالش کند، مرگ براي او بدبختي و پشیماني مي آورد.1 

با توجه به تأکیدات فراوان امامان معصوم علیهم السالم درباره مرگ اندیشي برخي از یاران 
امیرمؤمنان، علي  علیه السالم با اظهار نگراني، از آن حضرت پرسیدند: چگونه در اندیشه مرگ 
باشیم؟ حضرت در پاسخ فرمود: »با به جاي آوردن واجبات و دوري از محرمات و فرا گرفتن 
خوي نیک، انسان براي مرگ آمادگي مي یابد و دیگر از فرا رسیدن زمان مرگش باک ندارد2«. 
بنابراین، توجه به این روایات مي تواند براي هرکس زمینه آماده شدن براي مرگ و جهان 

پس از آن را فراهم آورد.

دو ـ سیره ی عملي پیشوایان معصومعلیهم السالم: انسان هاي وارسته، آرمان گرا و داراي 
ــه ی الهي، همواره در مسیر زندگاني پربارشان به دنبال تأثیرگذاري بر دیگران هستند.  اندیش
ــي و اثرگذاري بر افراد، هماهنگي بین کردار و گفتار مربي  ــي از بهترین راهکارهاي تربیت یک
است. رهبران الهي که معلمان و مربیان افراد بشرند، هیچ گاه میان کردار و گفتارشان ناهمگوني 
دیده نمي شد. شواهد فراوان از سیره عملي امامان درباره مرگ اندیشي نقل شده است که نشان 
مي دهد هریک از آنان در عمل نیز از این تفکر الهام مي گرفتند که به نمونه هایي اشاره مي شود:

ــرت در تمام لحظه هاي  ــت که آن حض ــي در حاالت پیامبر نقل کرده اس عالمه مجلس
زندگي اش به یاد مرگ بود و مي فرمود: »نفسم بر من فشار مي آورد.« ایشان همواره از خوف 
مرگ گریه مي کرد و مي فرمود: »حاالت هنگام مرگ و لحظه هاي خطرانگیز آن، تنگي قبر و 

سختي هاي قیامت کجاست؟«3 
از ابوذر نقل شده است:

ما همواره رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را از خوف مرگ  اندیشناک و غمگین 
ــدم، فرمود:  ــادمان دیدم، علت را جویا ش مي دیدیم. روزي آن حضرت را ش
مقداري از بیت المال نزد من باقي  مانده بود و در هراس بودم که اگر در این 
حال مرگم فرا رسد، چه کنم، تا آن مال را تقسیم کردم و خیالم راحت شد.4 

 1 . محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، تهران، دارالکتب االسالمیه، 1365، ج 1، ص 275.
 2 . شیخ صدوق، امالي، انتشارات کتاب خانه اسالمیه، 1362، ص 110.

 3 . بحاراالنوار، ج 22، ص530.
 4 . تفسیر نور الثقلین، ج1، ص17.
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درباره امیرمؤمنان، علي  علیه السالم و حاالت مرگ اندیشي آن حضرت، ضرار بن ضمره گوید:
ــب ها دیدم که در محراب خود ایستاده بود. محاسن خود  او را در یکي از ش
ــت گرفته بود و چون مارگزیده به خود مي پیچید و چون غمزده ها  را به دس
ــت. گویا اکنون صدایش در گوش من است که مي گوید: »آِه آهِ!  مي گریس
��َفِر َو َوْحَشِة الطَّريِق؛ آه ، آه! از کمي توشه و دوري  ِمْن ِقلََّة الزّاِد َو بُْعِد السَّ

سفر و وحشت راه«.1 
ــده است  که امام علي  علیه السالم در  ــي زهرا  سالم اهلل علیها نیز نقل ش درباره ی مرگ اندیش
شب عروسي، فاطمه  سالم اهلل علیها را نگران دید. علت را از فاطمه سالم اهلل علیها جویا شد، فاطمه  

سالم اهلل علیها جواب داد:
ــاد مرگ و قبر خویش افتادم.  ــیدم، به ی پیرامون حال و رفتار خویش اندیش
امروز از خانه پدر به خانه شما آمدم و روز دیگر از اینجا به طرف قبر و قیامت 
خواهم رفت. تو را به خدا سوگند مي دهم! بیا به نماز بایستیم و خدا را با هم 

عبادت کنیم.2 
ــالم اهلل علیها یکي از بهترین آموزه هاي تربیتي است که هر زن  ــتي روش فاطمه  س به راس
ــترک خود را به تلخي گناه نیاالید، بلکه با گرفتن  ــیرین آغاز زندگي مش و مرد، لحظه هاي ش
ــالم و زهرا سالم اهلل علیها، براي لحظه هاي مرگ و زندگي پایدار  گلبرگي از زندگي علي   علیه الس

آخرت خود بیندیشد.
درباره ی حاالت سرَور عبادت کنندگان، امام سجاد علیه السالم، از طاووس یماني نقل شده 

است:
ــبي داخل حجر اسماعیل شدم، دیدم که امام زین العابدین   علیه السالم  نیمه ش
در سجده است و کالمي را تکرار مي کند. چون گوش دادم، این دعا را تکرار 
مي فرمود: »اِلِهی َعبيُدَک ِبَفنائَِک َو ِمْس��کيُنَک ِبَفنائَِک َو فَقُرَک ِبَفنائَِک؛ 
ــکین، محتاج و نیازمند تو، بر درگاهت منتظر رحمت است و  خدایا! بنده مس

امید عفو و احسان به تو دارد«.3 

 1 . بحاراالنوار، ج 41، ص 121.
 2 . محمد دشتي، فرهنگ سخنان فاطمه زهرا)س(، انتشارات مشهور، 1381، ص 20، به نقل از: شیخ مفید، االرشاد، ترجمه: 

محمدباقر ساعدي، تهران، انتشارات اسالمیه، ص 288.
 3 .  تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 315.
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ــت که با تمام توان در خدمت گزاري به  ــیده اس ــان رس نقل هاي فراوان دیگري از ایش
تهي دستان و نیازمندان مشغول بود و مي فرمود: »با این کار هاي نیک، مي خواهم توشه سفر 

مرگ خود را آماده کنم«.1

ــالم: دعا به معناي  سـه ـ مرگ اندیشـي در دعا و نیایش امامان معصوم علیهم الس
ــات با خداوند ابراز  ــورت راز و نیاز و نیایش و مناج ــت که به ص ــتن اس خواندن و نوعي خواس
ــود. در مکتب تربیتي رهبران معصوم، دعا گونه اي از ابراز قدرداني و شکرگزاري است.  مي ش
انسان ها به درگاه خداوند حضور مي یابند و بي تابانه و همراه با ناله، خواسته هاي خود را مطرح 
مي کنند. دعا در ساعت هاي خاصي از شبانه روز و در مکان هاي مخصوص همچنین با توجه به 
حاالت ویژه انسان، بسیار گوناگون و گسترده است. با دقت در مضمون دعاها، مي توان به این 
نتیجه دست یافت که امامان و رهبران الهي، از یک طرف به جهت معرفت و شناختي که از 
مرگ و لحظه هاي خطرناک آن داشته اند، با سوز و گدازي عجیب از خداوند یاري خواسته اند 
ــته اند در مکتب تربیتي خود، انسان هایي  ــوز و گداز، خواس ــوي دیگر، با اظهار ناله و س و از س

مرگ اندیش تربیت و آنها را اصالح کنند.
ــول اکرم   صلی اهلل علیه و آله نقل شده است که در لحظه هاي آخر عمر شریفش  درباره رس
به پیشگاه خداوند عرضه داشت: »اَللُّهمَّ اَِعّنی َعلَی َغَمراِت املَوِت؛2 خداوندا! مرا در لحظه هاي 
جان دادن یاري رسان.« همچنین، در برخي منابع آمده است که یکي از دعا هاي آن حضرت 
این بود: »أللُّهمَّ اَِعنِّی َعلی َسَکراِت الَْمْوِت؛ خداوندا! در هنگام تلخي جان دادن یاري ام کن.«3 
ــکالت بي تابي مي کردند و  ــته از افراد که به دلیل بروز گرفتاري ها و مش پیامبر خدا به آن دس

مرگ خود را از خداوند مي خواستند، مي فرمود:
ــما براي سختي هایي که در طول زندگي تان پیش مي آید، به  هیچ یک از ش

 درگاه خداوند تقاضاي مرگ نکنید، بلکه خداوند را این گونه بخوانید:
»أَللُّهمَّ أَْحِيِنی ما کانَِت الَْحيوُة َخراً لِی َو تََوفَِّنی إِذا کانَِت الَْوفاُة َخْراً لِی؛ 

 1 .  شیخ صدوق، علل الشرایع، قم، مؤسسه نشر اسالمي، 1403هـ.ق، ص 231.
ــنن، بیروت، دارحیاء التراث العربي، ج 3، ص 308؛ ابي بکر محد بن عبداهلل بن ابي الدنیا،  ــي ترمذي، الس  2 . محمد بن عیس

المحتضر، بیروت، داربن حزم، 1417هـ.ق، ص46.
 3 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1409 هـ.ق،  ج 2، ص 449؛ احمد بن شعیب نسائي، 

سنن نسائي، حلب، مکتبه مطبوعات االسالمیه، 1406هـ.ق، ج 4، ص 2.
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ــت و مرا  ــدار تا زماني که زندگي برایم خیر و برکت اس ــدا! مرا زنده ب خداون
بمیران، زماني که مرگ براي من خیر و صالح است«.1 

ــته اي براي  ــیار نیک و شایس ــرم   صلی اهلل علیه و آله، آموزه هاي بس ــول اک این جمالت رس
ــده است امام صادق  ــه آدمي درباره مرگ و خطرات آن است. نیز نقل ش ــازي اندیش بیدارس

  علیه السالم همواره در نماز شب مي فرمود:
��عِ َعيَل املُضطََجعِ َو اْرزُقِنی َخْرَ َما قَبَْل  أللُّهمَّ اَِعّني َعلَی َهوِل املُطَّلَعِ َو َوسِّ

املَوِت َو َخْرَ َما بَعَد املَْوِت.2 

ــاده  ــدا! مرا در لحظه هاي بعد از مرگ، یاري فرما و قبر را بر من گش خداون
گردان، برایم خوبي ها را پیش از مرگ و بعد از مرگ عنایت فرما.

درباره حاالت مرگ اندیشي امام کاظم  علیه السالم ضمن مناجاتش با خداوند، نقل است که 
آن حضرت سر را به سجده مي نهاد و عرضه مي داشت:»أَللُّهمَّ اِنّی اَْسئَلَُک الرّاَحَة ِعنَد املَْوِت 
َو الَعْفَو ِعْنَد الِحساِب؛ پروردگارا! راحتي در هنگام مرگ و بخشش وقت حساب را از درگاهت 

طلب دارم.«3  و نیز مي گفت: »خداوندا! آمادگي پذیرش مرگ و دست یابي به انجام کارهاي 
نیک را قبل از آمدن مرگ، برایم ارزاني فرما«.4 

ــجادیه، مي توان دریافت که در روزگار فروپاشي معنویت و گرایش  با بررسي صحیفه س
ــجاد   علیه السالم براي تربیت و بیدارسازي  مردم به دنیاگرایي، در زمان حکومت امویان، امام س
اندیشه مردم، در فراز هاي گوناگون از دعاهایش، مردم را به سوي مرگ اندیشي هدایت مي کرد. 
ــه اختصاص دو مناجات، یکي براي طلب توبه و دیگري براي دعا در زمان یاد مرگ،  چنان ک
ــي را نشان مي دهد. ایشان در فرازي از دعاي طلب  میزان اهمیت آن حضرت به مرگ اندیش
توبه، پس از اظهار خشوع فراوان در پیشگاه خداوند، سخن از توبه و پشیماني به میان مي آورد، 

سپس با یادآوري عظمت و بخشایش خداوند، عرضه مي دارد: 
أَللُّه��مَّ َو ثَبِّْت ِفی طاَعِتَک نِيَِّتی َو أَْحِکْم ِفی ِعباَدتَِک بَِصرَِت َو َوفِّْقِنی ِمَن 

اأَْلَْع�ِل لِ� تَْغِسُل ِبِه َدنََس الَْخطايا َعنَّي َو تََوفِِّني َعيل ِملَِّّتَک َو ِملَِّت نَِبيَِّک 

 1 .  تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 103.
 2 . شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1413هـ. ق، ج1، ص480.

 3 . الکافي، ج 3، ص 323.
 4 . تقي الدین ابراهیم کفعمي، بلد االمین، ص329.
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ٍد اِذا تََوفَّيْتَنی.1  ُمَحمَّ

خدایا! نیتم را در اطاعت از تو استحکام ببخش و بینشم را در بندگي ات قوي 
ــو مي دهد،  ــام کارهایي که پلیدي و خطاهایم را شست وش ــردان و به انج گ
ــش و پیامبرت، محمد صلی اهلل و علیه  ــم ده و هنگام مرگ، به آیین خوی توفیق

و آله، بمیران.
امام سجاد علیه السالم در دعاي چهلم صحیفه سجادیه، هرگاه خبر مرگ کسي را مي شنود 
یا خود از مرگ یاد مي کند، ابتدا با سوز و گداز به پیامبر و خاندانش درود مي فرستد و از خداوند 
درخواست مي کند که بندگان خویش را از تعلقات دنیایي و آرزوهاي دراز بازدارد و از غرور ایمن 

بدارد، سپس در اوج مرگ اندیشي عرضه مي دارد:
َو انِْصِب الَْمْوَت بنَْيَ أَيِْدينا نَْصباً، َو ال تَْجَعْل ِذکْرَنا لَُه ِغباً َواْجَعْل لَنا ِمْن صالَِح 

اأْلََْع�ِل َعَمالً نَْس��تَبِطیُء َمَعُه الَْمصَر اِلَيَْک َو نَْحرُِص لَُه َعيل َوْشِک اللَّحاِق 

ِبَک َحتّي يَُکوَن الَْمْوُت َمأْنََسَنا الَِّذی نَأنَُس ِبِه َو َمأْلََفَنا الَّذي نَْشتاُق اِلَيِْه.2 

ــاد آن را از  ــم فرما و هیچ گاه ی ــم ما مجس ــواره مرگ را در پیش چش و هم
ــه به  ــر، از کارهاي نیکو عملي به ما عطا فرما که با آن توش ــان مب خاطرم
سوي تو سیر کنیم و به قرب دیدار تو حریصانه مشتاق شویم تا اینکه مرگ 
ــد که بدان انس گیریم و موعد الفتي باشد که بدان عشق  مایه انس ما باش

ورزیم.... 

 1 . صحیفه سجادیه، ترجمه: محمدتقي خلجي، انتشارات پیام مهدي، 1382، ص 228، دعاي سي ویکم در طلب توبه.
 2 . همان، ص282، دعاي چهلم.
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ج( نکات پندآموز در گفتار صالحان و دانشمندان
عالمه مجلسي: »مراد از مرگ اندیشي این است که انسان پیش از مرگ، حقیقت دنیا را 

بداند و براي پس از مرگ تدارک سفر ببیند«.1 
ــه مرگ بودن، بهترین عبادت هاست؛ زیرا  ــیرازي: »بدان  که در اندیش صدرالمتألهین ش
ــي، از آن حجاب ها رها  ــان با مرگ اندیش ــت و انس ــر، از ضخیم ترین حجاب هاس حجاب بش

مي شود«.2 
فیض کاشاني: »در تشییع جنازه حاضر شو و درباره آن میت اندیشه کن که چگونه همه چیز 
ــفر نزدیک است و پشیماني ها فرا  ــازد و در میان خاک مي خوابد. بدان که س خود را رها مي س

مي رسد، درحالي که نفع ندارد. بکوش تا خود را با این تفکر، براي کردار صالح آماده کني«.3 
شهید ثاني: »بر هر انسان عاقبت اندیشي که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، واجب است 
که از محاسبه نفس خود و اندیشه و هوس ها غفلت نورزد، که با هر نفس این عمر، مي توان 

گنجي به دست آورد که نعمت هاي آن تا ابد به پایان نرسد«.4 
بهاري همداني: »مرگ در یک لحظه پایه هاي خوشي ها را در هم مي شکند و بنیان غرایز 
را ویران مي سازد. شاید اشتغال قلب به غیرخدا، مانع از یاد مرگ است. خردمند کسي است که 

خود را با مرگ پیراسته کند«.5 
ــت و بیکاره! زندگي تو از هنگام تولد تا زمان مرگ، همانند  ملکي تبریزي: » اي بنده پس

ایستگاه هاي مسافرت تو به وطن نخستینت است«.6 
امام خمیني: »فکر درباره مرگ و شدت و سکرات آن، همچنین ناراحتي، حرارت، درد و 
رنج هنگام جدایي روح از بدن، حسرت آدمي در آن حال، جدایي از تمام آنچه بر آن دل بسته 

است، تاریکي قبر و غربت آدمي در گور، بسیار مؤثر است«.7 
ــتر به یاد مرگ باشد، قلب او هیچ گاه از  ــمند اهل سنت: »هرکس بیش فخر رازي، دانش

 1 . بحاراالنوار، ج 70، ص 64.
 2 .  محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازي، تفسیر القرآن الکریم، قم، انتشارات بیدار، 1366، ج4، ص 397.

 3 .  محجة البیضا، ج2، ص52.
 4 .  شهید ثاني، اندرزنامه، ترجمه: حسین قهستاني، انتشارات نهاوندي، 1380، ص 29.

 5 . شیخ محمد بهاري همداني، تذکرة المتقین، تحقیق: علي افراسیابي، انتشارات نهاوندي، 1385، ص137.
 6 . میرزا جواد ملکي تبریزي، المراقبات، ترجمه: ابراهیم محدث بندرریگي، قم، انتشارات اخالق، 1376، ص 27.

 7 . روح اهلل موسوي خمیني، اسرار الصاله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني)ره(، 1378.
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خشوع خالي نمي شود و همین امر سبب مي شود که او توبه نماید«.1 
موریس مترلینگ، دانشمند غیرمسلمان: »مرگ عبارت است از تولدي جاودانه، در گهواره اي 
از نور یا آتش. هرکس بخواهد تصور وجود مرگ را از ذهن خود دور کند، یا از آن بگریزد، بیشتر 

خود را در چنگال آن گرفتار مي بیند و شبح مرگ مانع از دیدن همه چیز مي شود«.2 
توماس، دیگر دانشمند غیرمسلمان: »تأمل کن! درباره مرگ و اینکه به زودي زندگي به 
پایان خواهد رسید. پس به وضع خودت بنگر! امروز آدمي اینجاست و فردا اثري از او نیست. 

هنگامي که او از دید انسان ها خارج مي شود، به زودي از یاد آنها خواهد رفت«.3 
بنابراین، مرگ به علت اجتناب ناپذیر بودن، مورد توجه تمام اندیشمندان الهي و غیرالهي 
ــه ی مرگ باشد و  ــان باید همواره در اندیش ــت و همه آنها تأکید دارند که انس قرار گرفته اس

درنتیجه براي پذیرش آن آماده شود.

 1 . محمد بن عمر فخر رازي، تفسیر کبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1420 هـ. ق، ج1، ص491.
 2 .  موریس مترلینگ، مرگ، ترجمه: فرامرز برزگر، تهران، کانون معرفت، 1336، ص   ؟ .

 3 .  توماس کمپس، اقتدا به مسیح، ترجمه: سعید عدالت نژاد، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص70.



د( نکات تربیتي و برنامه اي
دست اندرکاران امور تربیتي، براي عملي ساختن این آموزه ها با انتخاب طرح هاي مناسب، 
مي توانند نقش تأثیرگذار و ارزشمندي را ایفا کنند. دراین میان، رسانه هاي گروهي مانند رادیو 
و تلویزیون، به دلیل داشتن مخاطبان فراوان، قادرند با انتخاب آموزه هاي ذیل، مرگ اندیشي 

را بهتر ترویج کنند:

یک ـ انتخاب تشبیهات قرآن و مثال هاي آن درباره حقیقت زندگي انسان که در متن اشاره 
شد. دراین زمینه مي توان از گردش فصل هاي چهارگانه سال و ارتباط آن با بهار و خزان عمر 

انسان، براي مرگ اندیشي و آخرت گرایي استفاده کرد.

دوـ  برگزیدن قصه هاي قرآن و داستان هایي که در آنها بشارت و انذار مطرح شده است.

سهـ  ساختن فیلم هایي مانند سیاحت غرب و پیامک از دیار باقي براساس آیات و روایات.

چهارـ  انتخاب آموزه هایي از سیره معصومان علیهم السالم و حاالت آنها درباره مرگ اندیشي. 

پنجـ  گزینش احادیث کوتاه درباره مرگ، براي زیرنویس تلویزیون در زمان هاي مناسب.

ششـ  ارائه بعضي احادیث درباره مرگ اندیشي، هنگام اجراي مسابقات رادیویي و تلویزیوني.

هفتـ  تصویرسازي از یادگارهاي پیشینیان مانند آثار باستاني، کاخ ها، قلعه ها، قبرستان هاي 
قدیمي. همچنین، طرح پرسش هایي درباره سرنوشت سازندگان این بناها و آرزوهاي ساکنان 

این مکان ها.
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1.هويتمرگدرانديشهیاسالمي

الف( مخلوق بودن مرگ
ــي مرگ، بیش از همه دانستن این مطلب ضرورت دارد که قرآن کریم،  در هویت شناس
ــان، مخلوق خداوند خوانده است:  مرگ و حیات را کنار هم قرار داده و هر دو را به طور یکس
»أَلَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاَة لِيَبْلُوَكُْم أَيُُّكْم أَّْحَسُن َعَمالً؛ او خداوندي است که مرگ و حیات 
را آفرید، براي آنکه شما را امتحان کند تا کدامتان نیکوکارترید.«)ملک: 2( این آیه بیانگر این 
 حقیقت است که مرگ و زندگي دو امر وجودي هستند و خالق توانا، هر دو را با هم آفریده و 

از نعمت هستي برخوردارشان ساخته است.
ــت: »از این آیه برگرفته مي شود که مرگ و حیات هر دو  ــیر آمده اس در برخي منابع تفس
مخلوقند. اگر مرگ به معناي فنا و نیستي مطلق بود، مخلوق بودن آن معني نداشت؛ زیرا مرگ 

انتقال از جهاني به جهان دیگر است. ازاین رو، یک امر وجودي و قابل آفرینش است«.1 
خداوند به واسطه ی مرگ، بندگانش را امتحان مي کند و اعتقاد به چنین معنایي، مي تواند 

عامل تربیتي براي انسان باشد تا آگاهانه براي انجام کارهاي نیک اقدام کند.
امام باقر علیه السالم در این رابطه مي فرماید: 

حیات و مرگ دو مخلوق از آفریده هاي خداوند هستند. موقعي که مرگ فرا 
مي رسد و در آدمي راه مي یابد، به هیچ یک از اعضاي بدن وارد نمي شود، جز 

آنکه حیات از آن خارج مي شود.2 
مرحوم شهید مطهري دراین زمینه مي فرماید:

 1 .  ناصر مکارم شیرازي، پیام قرآن، قم، مدرسه علي بن ابي طالب، 1374، ج 5، ص430.
 2 .  کافي، ج3، ص259.

مرگ اندیشی در اندیشه ی اسلامی و غیر اسلامی
فصل دوم: 



مرگ اندیشی در آموزه های اسالمی 28

قرآن همان گونه که حیات را یک امر وجودي و داراي رسول، فرشته و مأمور 
مي داند، براي مردن نیز مأموران و فرشتگان مخصوص معرفي کرده است. 

اگر مرگ پایان حیات بود، دیگر این حرف ها معني نداشت.1 

ب( انواع مرگ در اندیشه ی اسالمي
در منابع اسالمي مانند قرآن و روایات معصومین علیهم السالم، تعبیرات و واژگاني درباره 
ماهیت مرگ به کار رفته است که مي توان از آنها سه نوع مرگ روحي، ارادي و جسمي را در 

اندیشه اسالمي دریافت. 

یک ـ مرگ روحي یا قلبي
ــیدن، ترس، اضطراب، اطمینان،  در قرآن صفات و امور فراوان چون درک کردن، اندیش
رحمت، رأفت و... به قلب نسبت داده شده است. ازاین رو، مي توان نتیجه گرفت که اصطالح 
قلب در قرآن با قلب مادي کاماًل متفاوت است. شاید بتوان ادعا کرد که منظور از قلب، همان 
ــت که مي تواند هم منشأ صفات عالي انساني و هم پستي ها باشد.2 اگر قلب  روح و نفس اس
مرکز اندیشه خیرخواهانه شد و به دعوت منادیان دین جواب مثبت داد، در اندیشه ی اسالمي 

درحقیقت قلب زنده است:
يَا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْستَِجيبُواْ لِلِّه َولِلرَُّسوِل إِذَا َدَعاكُْم لَِ� يُْحِييُكْم. )انفال:24(

اي آنان که ایمان آورده اید! خدا و رسول او را اجابت کنید، هنگامي که شما 
را به چیزي که زنده تان کند، بخوانند.

اما اگر قلب از درک واقعیت ها و اندیشیدن در مسائل دیني و ارزش هاي اعتقادي بازماند، 
ــالمي، چنین قلبي گرفتار و نابود شده است و به دلیل همین کج روي، قرآن با  ــه اس در اندیش

صراحت از آنها به مردگان تعبیر و به پیامبر خطاب مي کند:
َعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدِبِريَن. )نمل: 80(  مَّ الدُّ إِنََّك اَل تُْسِمُع الَْمْوتَی َوال تُْسِمُع الصُّ

همانا تو نمي تواني سخنت را به گوش مردگان برساني و نمي تواني کران را 
هنگامي که روي برمي گردانند، فرا خواني.

 1 .  مرتضي مطهري، معاد، تهران، انتشارات صدرا، 1377.
ــه آموزشيـ  پژوهشي امام خمیني)ره(، 1377، چ 3، ، ج1،  ــارات مؤسس  2 .  محمدتقي مصباح یزدي، اخالق در قرآن، انتش

ص264.
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و در سوره روم نیز مي فرماید: »فَإِنََّك الَ تُْسِمُع الَْمْوتَی؛ تو نمي تواني سخنت را به گوش 
مردگان برساني.« )روم: 52( آشکار است که مراد از این مردگان، انسان هاي زنده نمایي بودند 
ــول خدا   صلی اهلل  علیه و آله به سوي آنان مي رفت و ایشان را به اسالم فرا مي خواند، ولي  که رس
این انسان هاي دل مرده به دلیل نداشتن درک و اندیشه، نمي توانستند میان حق و باطل تمییز 

دهند، پس خداوند از آنها به مردگان تعبیر کرده است.
امیرمؤمنان ، علي علیه السالم درباره این گونه افراد مي فرماید:

ورَُة ُصورَُة اِنْساٍن َوالَْقلُْب قَلُْب َحيَواٍن ال يَْعرُِف باَب الُْهدي فَيَتَِّبَعُه َو ال  فَالصُّ

باَب الَْعمی فَيَُصدَّ َعْنُه َو ذلَِک َميُِّت ااْلَْحيا.1 

ــت. راه هدایت را  ــوان درنده اس ــان و قلبش، قلب حی ــره ظاهر او انس چه
ــد که از آن سو برود و راه خطا را نمي داند که از آن بپرهیزد. پس  نمي شناس

مرده اي است در میان زندگان.
همچنین، حضرت در برابر ناسپاسي ها و کوتاهي هاي اهل کوفه مي فرماید: »مالِی أَراکُْم 

اَْشباحاً ِبال أَْرواحٍ؛ مردم کوفه چرا شما را پیکر هاي بي روح مي نگرم؟«2 

ــیدن در امور دین و دنیاي خود بازماند،  ــالم، هرگاه انسان از اندیش بنابراین، از دیدگاه اس
همچون مرده اي میان زندگان به سر مي برد. این مسئله از نظر تربیتي مي تواند اثر عملي مهمي 

براي انسان داشته باشد تا با اندیشیدن در مسائلي همانند مرگ به زندگي واقعي دست یابد.

دو ـ مرگ ظاهري و جسمي
ــدن روح از جسم است، نمونه هاي فراوان در  ــم از مرگ که همان جدا ش براي این قس

آیات و روایات ذکر شده است: 
ــاند.  ــخص عمر طبیعي خود را به پایان مي رس اول ـ مرگ طبیعي: در این نوع مرگ، ش
ٍة اََجٌل فَإِذَا َجاَء  این گونه مرگ ها عادي تلقي مي شوند و افسوسي به دنبال ندارد. »َو لُِكلِّ اُمَّ
اََجلُُهْم الَ يَْستَاِْخرُوَن َساَعًة؛ براي هر قوم و جمعیتي، سرآمدي معّین است. هنگامي که زمان 

آنها فرا مي رسد، ساعتي تأخیر ندارد«. )اعراف: 34 و یونس: 49(

 1 .  نهج البالغه، ص148، خطبه 87.
 2 .  همان، ص200، خطبه108.
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ــر بیماري هایي مثل وبا و  دوم ـ مـرگ اخترامي و دسـته جمعي: این نوع مرگ بر اث
حصبه، یا بر اثر حوادث طبیعي مانند زلزله و سیل صورت مي گیرد که به دلیل گسترده بودنش 
تأسف آور است و معمواًل به دنبال ظلم و فساد اجتماعي دامن گیر جامعه مي شود. خداوند در 

سوره اسرا مي فرماید:
َوإِذَا اَرَْدنَ��ا اَن نُّْهلِ��َك قَْريًَة اََمرْنَا ُمْتَِفيَها فََفَس��ُقوا ِفيَها فََح��قَّ َعلَيَْها الَْقْوُل 

رْنَاَها تَْدِمراً. )اسراء: 16( فََدمَّ

ــت اوامر براي  ــهر و دیاري را هالک کنیم، نخس ــي که بخواهیم ش هنگام
مترفین آنها بیان مي داریم. سپس هنگامي که آنها فسق ورزیدند آنها را به 

شدت مي کوبیم.

سوم ـ مرگ جنایي: مرگي که در آن فردي، بر اثر پیروي از هواي نفسش، شخص دیگر 
را به قتل مي رساند. مانند ماجراي فرزندان آدم ، هابیل و قابیل.

يَن؛ نفس سرکش، او را به کشتن  َعْت لَُه نَْفُسُه قَتَْل أَِخيِه فََقتَلَُه فَأَْصبََح ِمَن الَْخاِسِ »فَطَوَّ
برادرش ترغیب کرد. ]سرانجام[ او را کشت و از زیان کاران شد«.)مائده: 30( 

ــت به  ــتن ایمان یا ضعف آن، دس ــي بر اثر نداش چهارم ـ مرگ نفله اي: مانند اینکه کس
خودکشي مي زند که این، از بدترین مرگ هاست. خداوند در قرآن مي فرماید:

َوالَ تَْقتُلُواْ اَنُفَس��ُكْم إِنَّ اللَّه كَاَن ِبُكْم رَِحي�ً  َوَمْن يَْفَعْل ذالَِك ُعْدَواناً َوظُلْ�ً 

فََسْوَف نُْصلِيِه نَاراً وَكَاَن ذالَِك َعل�ی اللِه يَِسراً. )نساء: 29 و 30(

خودکشي نکنید، خداوند به شما مهربان است و هر کس این عمل را از روي 
ــه زودي او را در آتش خواهیم افکند و این کار  ــتم انجام دهد، ب تجاوز و س

براي خدا آسان است.

پنجم ـ مرگ با شهادت: شخصي براي دفاع از دین، جان، ناموس یا مال خود در برابر 
ــود که از بهترین مرگ ها، در فرهنگ اسالمي معرفي شده است: »َوالَ  ــته ش متجاوزان، کش
تَُقولُواْ لَِمْن يُْقتَُل ِفی َسبيِل اللِه اَْمَواٌت بَْل اَْحيَاٌء َولَِكن ال تَْشُعرُوَن ؛ به کسي که در راه خدا 

کشته مي شود مرده نگویید، بلکه او زنده است، ولي شما درنمي یابید«.)بقره: 154(
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و نیز در سوره آل عمران جایگاه بلند شهدا را نزد خداوند، یادآوري کرده است.1 

ــل آفرینش و پایان عمر  ــي خداجویانه در اص ششـم ـ مرگ ارادي: آن هنگام که کس
خود بیندیشد، به ناپایداري این دنیا پي ببرد و با اراده و اختیار خود از شهوت ها، خواسته ها و 
ــت بردارد، درحقیقت نفس سرکش خود را از بین برده است. او  لذت هاي زودگذر دنیایي دس
در تمام کارهایش، فقط رضایت خداوند، آسان شدن مرگ و حساب و کتاب روز قیامت را در 
نظر مي گیرد. این آیه مبارکه به همین معنا اشاره دارد: »فَتُوبُواْ إِلَی بَارِئُِكْم فَاقْتُلُواْ أَنُْفَسُكْم؛ 

به سوي خالق خود بازگردید و ]نفس سرکش[ خود را به قتل رسانید«.)بقره: 54(
انساني که تمام آرزوهاي خود را در کنترل خویش درآورد، به مقام باالي معنویت رسیده 

است، در این صورت او مرگ ارادي انجام داده است.2

ج( آغاز زندگي نوین پس از مرگ
این پرسش همواره در اندیشه بشر وجود داشته است که آیا با فرارسیدن مرگ، همه چیز 
براي انسان تمام و شعله زندگي او خاموش مي شود یا پس از مرگ باز هم زندگاني دیگري 
وجود خواهد داشت؟ در این زمینه دیدگاه هاي متفاوتي است و قرآن خبر مي دهد که در صدر 
ــخن از مرگ و زندگي پس از آن به میان مي آورد، در باور و اندیشه  ــالم، وقتي پیامبر  س اس

برخي افراد نمي گنجید و مي گفتند:
نْيَا َنُوُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن ِبَبُْعوثنَِي. )مؤمنون: 37( إِْن ِهَی إاِّل َحيَاتَُنا الدُّ

ــته گروهي از ما  ــت، پیوس ــا غیر از زندگي دنیاي ما چیزي در کار نیس  همان
مي میریم و نسل دیگري جاي ما را مي گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.

ــه اسالمي، مرگ نه فقط فنا و نیستي معنا نمي دهد، بلکه آغاز زندگي نوین و  در اندیش
پایدار است و سرنوشت سعادت بار یا شقاوت بار انسان، از همان لحظه مرگش معلوم مي گردد. 

در بسیاري از آیات قرآن، از مرگ با واژه توفي تعبیر شده است: 
»الَِّذيَن تَتََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة ظَالِِمي أَنُْفِسِهْم«. )نحل: 28( 

»الَِّذيَن تَتََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة طَيِِّبنَي«. )نحل: 32(

 1 .  نک: آل عمران: 169 و 170.
 2 .  مال صدرا، مفاتیح الغیب، ترجمه: محمدجواد خواجویي، تهران، انتشارات موال، 1384، ص 808.
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»أَللَُّه يَتََوفَّی اأْلَنُْفَس«. )زمر: 42(

»تََوفَّتُْه رُُسلَُنا َوُهْم ال يَُفرِّطُوَن«. )انعام: 61(

»َحتّي إِذا َجاَءتُْهْم رُُسلَُنا يَتََوفَّْونَُهْم«. )اعراف: 37( 

»أَْعبُُد اللََّه الَِّذي يَتََوفَّاكُْم«. )یونس: 104(

»قُْل يَتََوفَّاكُْم ملك املوت«. )سجده: 11(

در این آیات از مرگ به تََوفَّي تعبیر شده و مرگ از ماده وفي، به معناي دریافت چیزي 
به تمام و کمال است. بسیاري از مفسران در تفسیر این آیات مي نگارند:

ــه کار رفته و  ــت، کلمه توفي ب ــخن از مرگ اس ــرآن کریم هرکجا س در ق
نمایان گر این است که هرگاه مرگ انسان فرا مي رسد، مأموران الهي روحش 
را مي گیرند و او از این جهان فاني مادي، به سوي جهان ابدي آخرت انتقال 

مي یابد.1 
افزون بر آیات قرآن، در روایات فراواني، از حقیقت مرگ، به آغاز زندگي نوین یاد شده 

است.
پیامبر خدا   درباره حقیقت مرگ مي فرماید: »امَلَ��وُت اَوَُّل َمنازِِل ِمْن َمنازِِل اْلِخرَِہ و آِخُر 
ــان منزل از منزل هاي  ــرگ آغاز منزل از منزل هاي آخرت و پای نْيا؛ م َمْن��زٍِل ِم��ْن َمنازِِل الدُّ

دنیاست«.2 
از امیرمؤمنان ، علي علیه السالم دراین باره نقل شده است که در موقعیت هاي فراوان، یاران 
و خویشان خود را ارشاد و نصیحت مي کرد و مي فرمود: »مرگ، طلبکار سریعي است و کسي 

نمي تواند از آن فرار کند. اینک خود را براي مرگ آماده سازید.« و در ادامه مي فرمود:
اِنّا َو اِيّاکُْم ُخلِْقنا لِلْبَقاِء ال لِلَْفناِء لِکنَُّکَْم ِمْن داٍر اِلی داٍر تَْنِقلُون فَتَزَوَُّدو لِ� 

أَنْتُْم صائِرُوَن اِلَيِْه َو خالُِدوَن ِفيِه.3 

ــودي! باید بدانید که از  ــده ایم، نه براي ناب ــما براي ماندن آفریده ش ما و ش
ــه آنجا را که در آن  خانه اي به خانه دیگر کوچ مي کنید. بنابراین، زاد و توش

براي همیشه در حرکت هستید، فراهم سازید.

ــارات اسالمي، 1382، چ 17، ج16، ص252؛  ــیر المیزان، ترجمه: محمدباقر همداني، دفتر انتش  1 .  عالمه طباطبایي، تفس
معاد در قرآن، ج4، ص181؛ محمود زمخشري، الکشاف، بیروت، دارالکتاب العربي، 1407هـ.ق، ج3؛ ص519، معاد، ص41.

 2 .  بحاراالنوار، ج6، ص133.
 3 .  شیخ مفید، ارشاد، ترجمه: محمدباقر ساعدي، تهران، انتشارات اسالمیه، 1380، چ 1، ص 228.
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همچنین، نقل است امام حسین   علیه السالم در روز عاشورا، خطاب به یاران خود به حقیقت 
مرگ و زندگي پس از آن اشاره کرد و فرمود:

ّاِء اَِل  َص��ْباً بَِني الِْکراِم فَ��َ� اَلَْمْوُت ااِّل قَْنِطرٌَة يَْعُبُ ِبُکْم َعِن الْبُ��ؤِْس َو ال�َّ

 1. الِْجناِن الْواِسَعِة و النَّعيِم الّداِئَِه فَأَيُُّکْم يَْکرَُہ اَْن يَْنتَِقَل ِمْن ِسْجِن اِلی الَقْصِ

ــرگ چیزي جز  ــازید؛ زیرا م ــه س ــکیبایي پیش   اي بزرگ زادگان! صبر و ش
ــختي و رنج عبور مي دهد و به بهشت پهناور و  ــت که شما را از س پلي نیس
ــگي مي رساند. چه کسي از شما کراهت دارد که از زنداني به قصري  همیش

انتقال یابد؟
ــتي معنا نمي دهد،  ــالم، نه فقط فنا و نیس بنابراین، هویت و حقیقت مرگ از دیدگاه اس
ــت که انسان را از این دنیا به سوي جهان دیگر عبور مي دهد و  بلکه آغاز زندگي جدیدي اس
در آنجا زندگي نویني را آغاز مي کند. تمام خوشي ها و تلخي هاي زندگي انسان، در آن جهان 

به عملکرد او در این دنیا بستگي دارد.

د( اجتناب   ناپذیر بودن مرگ
حتمي بودن مرگ براي هیچ کس پوشیده نیست و اگر انسان در هرچیز شک کند، درباره 
مرگ نمي تواند تردید کند؛ زیرا کاروان مرگ یکي از سنگین ترین کاروان هایي است که هر 
روز انسا ن هاي زیادي را با خود به وادي خاموش قبرستان انتقال مي دهد. این مطلب، درسي 
ــاني طعم مرگ را خواهد  ــت و دربردارنده این پیام، که هر انس ــراي ناگزیر بودن مرگ اس ب

چشید.
دراین میان، آنچه مهم به نظر مي رسد، توجه به این نکته است که بعضي افراد از حتمي 
بودن مرگ پند و اندرز نمي گیرند و در اندیشه مرگ نیستند. پس بر اثر مرض هاي روحي و 
معنوي گناه، مرگ در نظرشان تلخ و سهمناک جلوه مي کند. ازاین رو، در قرآن و روایات، بر 
حتمي بودن مرگ بسیار تأکید مي شود تا با بیان زیبا، آثار تربیتي آن را به همگان منتقل کنند.

ــرگ به یک قانون عمومي و حتمي یاد مي کند و  ــد در آیات زیادي از قرآن، از م خداون
مي فرماید:

»أَيَْنَ� تَُكونُوا يُْدرِكُْكُم الَْمْوُت؛ هرجا باشید مرگ شما را درمي یابد«.)نساء: 78( 

 1 .  بحار االنوار، ج6، ص154.
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»َوَجاَءْت َس��ْكرَُة الَْمْوِت ِبالَْحقِّ ذَلَِك َما كُْنَت ِمْنُه تَِحيُد؛ ]و به هوش آیید که[ سرانجام 
سکرات مرگ به حق فرا مي  رسد. این همان چیزي است که از آن مي گریختي«.)ق: 19(

امیرمؤمنان ،  علي علیه السالم در این زمینه مي فرماید: »آن کس که از مرگ بترسد، نجات 
ــه در دنیا نخواهد ماند.«1   ــت بدارد، براي همیش ــد و آن کس که زنده ماندن را دوس نمي یاب

همچنین آن حضرت مي فرماید:
اي بندگان خدا! شما همه شکار آماده مرگ هستید. اگر توقف کنید شما را 
ــد. مرگ از سایه به شما نزدیک تر  ــما مي رس مي گیرد و اگر فرار کنید، به ش
است. نشانه مرگ بر پیشاني شما زده شده است. دنیا پشت سر شما در حال 

در  هم  پیچیده شدن است.2 
بنابراین، در اندیشه اسالمي مرگ سرنوشت حتمي انسان هاست و دارا و ندار، پیر و جوان، 
ــالم همه خواهند مرد. مهم این است که انسان در هر موقعیتي، در انتظار مرگ  مریض و س
باشد و بکوشد تا پیوندي از خوبي ها میان زندگي خود در این دنیا و جهان پس از مرگ ایجاد 
ــتثنا اجل و سرآمدي دارند که لحظه اي در آن  کند و این معنا را درک کند که همه بدون اس

تأخیر نیست. به گفته موالنا:
مرغ باغ ملـکوتم نَِیـم از عالـم خـاک         چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم
خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست         به هواي سر کویش پر و بالي بزنم

ــه اي درباره مرگ، که دنیا را زندان و مرگ را آزادي از آن  ــت با چنین اندیش ــن اس روش
بدانیم، مي کوشیم با کردار و رفتار شایسته و آبرومندانه و با سعادتمندي از این زندان بیرون 

بیاییم و دیگر هیچ وحشت و هراسي نخواهیم داشت.

هـ( عمومي بودن مرگ
ــرآن کریم و روایات بر آن  ــت که در ق ــي بودن مرگ، از واقعیت هاي دیگري اس عموم
تأکید فراوان شده و هشداري براي همگان است که سرنوشت آنان با مرگ گره خورده است؛ 
زیرا از دیدگاه قرآن تمام نظام آفرینش اجل معّیني دارند که پس از سپري شدن آن، عمر به 
پایان مي رسد و مرگ فرا خواهد رسید، چنان که خداوند در آیات قرآن با اشاره به این حقیقت 

 1 . همان، ص 90، خطبه 38.
 2 .  همان، ص510، نامه27.
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َ�َواِت َواأْلَرَْض َوَما بَيَْنُهَ� إاِّل ِبالَْحقِّ َوأَََجٍل ُمَسمًّی؛ ما آسمان و زمین  مي فرماید: »َما َخلَْقَنا السَّ
و آنچه را در میان آنهاست نیافریدیم، مگر به حق و اجل معّین«. )احقاف: 3(

عالمه طباطبایي در تفسیر آیه شریفه مي نگارد:
ــهود را با همه اجزاي آن، چه آسماني  ــت که ما عالم مش معناي آیه این اس
ــه زمیني، نیافریدیم مگر به حق؛ یعني داراي غایت و هدف ثابت و نیز  و چ

داراي اجلي معّین است که وجودش از آن تجاوز نمي کند.1 
خداوند در آیه اي دیگر مي فرماید : 

َ�َواِت َوَمْن ِفی األرِْض إاِّل َمْن َشاَء اللَُّه.  وِر فََصِعَق َمْن ِفی السَّ َونُِفَخ ِفی الصُّ

)زمر: 68(
ــود، پس تمام کساني که در آسمان ها و زمین هستند   در صور دمیده مي ش

مي میرند، مگر کساني که خداوند بخواهد ]که آنها زنده بمانند[.
ــده است که از رسول خدا   صلی اهلل و علیه و آله پرسیدم: این کساني  از انس بن مالک نقل ش
ــتند؟ حضرت فرمود: »آنان جبرئیل، میکائیل،  ــتثنا شده اند چه کساني هس که در این آیه اس
اسرافیل و ملک الموت هستند.« سرانجام خداوند به ملک الموت دستور مي دهد که میکائیل و 

اسرافیل را نیز قبض روح کند. پس خداوند جان ملک الموت را نیز مي گیرد:
مواِت َو اأْلَرِْض.2  فَِعْنَد ذلَِک َيُوُت َجْبَئِيُل َو ُهَو آِخُر َمْن َيُوُت ِمَن السَّ

بعد از آنکه همه مي میرند، جبرئیل نیز مي میرد و او آخرین موجود است که 
در آسمان و زمین خواهد مرد.

ــان و  ــخن از مرگ مجموعه آفرینش بود، اما درباره عمومي بودن مرگ انس تا اینجا س
ــا لحن هاي متفاوت بیان  ــي آن آیات ویژه اي وجود دارد که ب ــتر جنبه هاي تربیت تجلي بیش
شده است. از آن جمله »کُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت؛ هر انساني مرگ را مي چشد.« و این تعبیر 

عمومیت مرگ، در سه آیه قرآن تکرار شده است.3 
فخر رازي در تفسیرش حدیثي را نقل کرده است که وقتي آیه »كُلُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن؛ تمام 
ــوند.« )الرحمن: 26( نازل شد، مالئکه گفتند:  ــاني که بر روي زمین هستند، فاني مي ش کس

 1 .  المیزان، ج18، ص284.
 2 . بحاراالنوار، ج82، ص184. 

 3 .  نک: آل عمران: 185، انبیا: 35، عنکبوت: 57.
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ــد،  ــد و هنگامي که آیه »کُلُّ نَْفٍس ذَائَِقُة الَْمْوِت« نازل ش فرمان مرگ اهل زمین صادر ش
فرشتگان گفتند فرمان مرگ ما نیز صادر شد.1 

ــام جهان و موجودات آن، از  ــب، مرگ به عنوان قانوني عمومي، حاکم بر تم بدین ترتی
ــتثنایي حتي براي خوبان ندارد، چنان که خداوند به اشرف  ــان است، هیچ گونه اس جمله انس

مخلوقاتش، حضرت محمد صلی اهلل و علی و آله دراین زمینه مي فرماید: 
َو َما َجَعلَْنا لِبََشٍ ِمْن قَبْلَِك الُْخلَْد أَفَإِْن ِمتَّ فَُهُم الَْخالُِدوَن. )انبیاء: 34(

ــاني جاودانگي قرار ندادیم. پس آیا در صورتي که  پیش از تو براي هیچ انس
تو مردي، ایشان جاودان خواهند بود؟ 

اگر قانون مرگ استثنایي  داشت، باید بهترین آفریده ها و برگزیده خداوند، پیامبر   اسالم 
باقي مي ماند، درصورتي که مرگ به سراغ آن حضرت نیز رفت و او را باقي نگذاشت. بنابراین، 

هیچ کس طمع ماندن در این دنیا را نداشته باشد.

و( نامعلوم بودن زمان و مکان مرگ
ــت که به اقتضاي حکمت  از دیدگاه منابع دیني، زمان و مکان مرگ از جمله اموري اس
خداوند بر انسان ها مخفي و نامعلوم است و از جمله امور غیبي شمرده مي شود. چه بسیارند 
ــان هایي  ــپردن پیش مي روند، ولي نمي میرند و درمقابل، انس ــان هایي که تا مرز جان س انس
هستند که هیچ گونه نشانه هاي مرگ در آنها دیده نمي شود و ناگهان گرفتار مرگ مي شوند.

قرآن درباره نامعلوم بودن مکان مرگ مي فرماید: 
و ََما تَْدرِی نَْفٌس َماذَا تَْكِس��ُب َغًدا َوَما تَْدرِي نَْفٌس ِبأَیِّ أَرٍْض َتُوُت إِنَّ اللَّه 

َعلِيٌم َخِبرٌ. )لقمان: 34( 

هیچ کس نمي داند فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمي داند به کدام سرزمین، 
مرگش فرا مي رسد؟ پس تنها خداوند به همه چیز خالیق دانا و بر تمام اسرار 

و دقایق عالم آگاه است.
امیرمؤمنان، علي علیه السالم درباره پنهان بودن زمان مرگ مي فرماید: »ِمْسکنٌي إِبُْن آَدَم 
َمْکتُ��وُم اأْلََجِل َمْکُنوُن الِْعلَِل َمْحُفوُظ الَْعَمِل؛ بیچاره فرزند آدم! اجلش پنهان، بیماري هایش 

 1 . تفسیر کبیر، ج9، ص125.
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پوشیده و اعمالش همه نوشته شده است«.1 
ــد و به یکي از  ــته مرگ بر حضرت سلیمان وارد ش ــت: »فرش ــده اس در روایتي نقل ش
ــین به  ــته بیرون رفت، آن هم نش ــینان او نگاهي طوالني انداخت. هنگامي که فرش هم نش
ــلیمان گفت: این که بود؟ سلیمان گفت: فرشته مرگ. گفت: دیدم به من چنان نگریست  س
که گویا قصد قبض روح مرا دارد. سلیمان گفت: چه مي خواهي؟ پاسخ داد: مي خواهم مرا از او 
رهایي دهي و به باد دستور فرمایي تا مرا به دور ترین نقاط هند برد. پس سلیمان به باد دستور 
انجام این کار را داد و باد فرمان او را به انجام رسانید. بار دیگر فرشته مرگ نزد سلیمان آمد. 
ــینان من آن گونه نگاه کردي؟ پاسخ داد: من  ــلیمان به وي گفت: چرا تو به یکي از هم نش س
ــدم؛ زیرا مأمور بودم در ساعتي نزدیک، او را در یکي از  ــگفت زده ش از دیدن او در کنار تو ش

مناطق هند قبض روح کنم«.2 
       دیدمش اینجـا و بس حیـران شدم

                           در تفـکــر رفتـه سـرگـردان شـدم
       از عجب گفتم مگر او صد پَر است!

                           زو به هندوستان شدن دور اندر است
       چون به امر حق به هندوستان شدم

                           دیـدمـش آنـجـا و جانـش بسـتـدم
ــت که  ــت و این از امور غیبي اس پس هم مکان و هم زمان مرگ از دید مردم پنهان اس
انسان هاي عادي بر آن آگاهي نمي یابند. البته روایات بسیاري از پیامبران الهي و امامان معصوم 

علیهم السالم داریم که درباره زمان و مکان مرگ خودشان یا برخي افراد دیگر خبر مي دادند.

چراييونقشتربيتينامعلومبودنزمانومکانمرگ

ممکن است این پرسش براي هرکس ایجاد شود که نامعلوم بودن زمان و مکان مرگ 
براي انسان چه فایده اي دارد و آیا در پنهان بودن آن مصلحت، یا در آشکار شدنش، مفسده 

و آثار منفي وجود دارد؟
ــکان مرگ، بنا به صالحدید  ــت: به طور حتم، نامعلوم بودن زمان و م ــخ باید گف در پاس

 1 . نهج البالغه، ص 730، حکمت 419.
 2 .   محجة البیضا، ج8، ص319.
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ــیار  ــت. وقتي ما به روایات دراین زمینه مراجعه مي کنیم، به آموزه هاي بس و حکمت الهي اس
ــي و تربیتي نقش سازنده و  ــت مي یابیم که هریک از نظر پرورش ــني دس ــمند و روش ارزش
ــه و کردار انسان دارد. جهت روشن شدن چرایي قضیه و نیز دستیابي به  راهبردي در اندیش
ــي آن، به برخي آثار و حکمت نامعلوم بودن زمان و مکان مرگ به اختصار  ــاي تربیت آموزه ه

اشاره مي شود:

ــان زمان مرگ خود را مي دانست، بر  یک ـ  جلوگیري از طغیان و سرکشـي: اگر انس
انجام گناه و عصیان جرئت پیدا مي کرد؛ زیرا تمایالت و غرایزي که در انسان وجود دارد، او 
را به نافرماني و عصیانگري تحریک مي کند. حال اگر بداند مثاًل ده سال دیگر زنده هست، 

هرچه بخواهد، انجام مي دهد و در زمان نزدیک مرگش توبه مي کند.
بسیار روشن است که این گونه اندیشیدن، خطرآفرین و راهي به  سوي نافرماني خداوند 

و افتادن در دام معصیت است. امام صادق علیه السالم دراین زمینه مي فرماید: 
انسان ها با اینکه زمان مرگشان مخفي است و هر لحظه در انتظار آمدن آن 
ــت از نافرماني نمي کشند، پس چگونه مي بود، اگر مدت ماندن  هستند، دس
ــوي  ــتند؟ دراین صورت بي گمان به س ــود را در این دنیاي فاني مي دانس خ
ــزرگ روي مي آوردند. بنابراین، نامعلوم بودن زمان و مکان مرگ  گناهان ب

براي آنها بهتر است.1 
فخر رازي در تفسیرش مي نگارد:

ــود که حکمت مخفي بودن زمان مرگ چیست، جواب این  ــش ش اگر پرس
ــه آنان را  ــده فرموده که توب ــراي گناهکاران وع ــت که چون خداوند ب اس
مي پذیرد، پس ازاین رو اگر زمان مرگ معلوم مي بود، هرکس با جرئت گناه 
انجام مي داد، به امید اینکه در نزدیک مرگ خود توبه مي کند. البته این وادار 

به کار معصیت است و جایز نیست.2

 1 .  بحاراالنوار، ج 3، ص 85 .
 2 .  تفسیر کبیر، ج 8، ص22.
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دوـ  تالش و امیدواري: خداوند انسان را به گونه اي آفریده که همواره با امید به آینده به 
فعالیت و تالش مي پردازد. پیامبر   خدا مي فرماید:

امید و آرزو براي امت من رحمت است. اگر آرزو از انسان گرفته شود، هیچ 
مادري به فرزند شیرخوار خود شیر نمي دهد و هیچ باغباني نهال نمي کارد.1 

ــال ها پیش از فرا رسیدن مرگش غم  ــان از زمان مرگ خود آگاه باشد، س حال اگر انس
ــدوه، تمام وجودش را فرامي گیرد و به کلي از تالش و فعالیت بازمي ماند. ازاین رو، پیامبر  و ان

خدا مي فرماید:
همین مقدار که شما درباره حتم داشتن و عمومي بودن مرگ مي دانید، کافي 
ــتن بیش از آن ]زمان و مکان مرگ[ به مصلحت شما نیست.  است و دانس
ــما مي دانید آگاهي مي داشتند،  بدانید که اگر حیوانات به همین مقدار که ش

گوشت بدن آنها آب مي شد و شما حیوان فربه و چاق نمي دیدید.2 
امیرمؤمنان ، علي  علیه السالم نیز مي فرماید: »اگر بندگان خداوند مسیر آمدن مرگ و زمان 

آن را مي دانستند، امید و آرزوهایشان از این دنیا قطع مي شد«.3 
ــت، هیچ گاه  ــان مدت عمر خود را مي دانس ــالم مي فرماید: »اگر انس امام صادق  علیه الس
ــر  ــرد و همواره در انتظار آمدن روز مرگش به  س ــاختن زندگي پیدا نمي ک ــي براي س آمادگ

مي برد«.4 

سه ـ  احساس آزادي در انجام عمل: اثر و فایده ندانستن زمان مرگ، در رشد و کمال 
ــته هایي دارد که ارزش انجام آن تکالیف،  ــان ظاهر مي شود؛ زیرا خداوند از انسان خواس انس
در گرو اراده و اختیار اوست. حال اگر انسان زمان مرگ خود را بداند و اینکه به یقین روزي 
خواهد مرد، دست از نافرماني برمي دارد که البته این، کمال روحي و ارزش به شمار نمي آید.

از سوي دیگر، اگر انسان درحالي که امید به سال ها زندگي دارد، راه عبودیت را در پیش 
گیرد، این نشان دهنده رشد روحي و کمال معنوي است که او را به سوي فضیلت خواهي سوق 

 1 . شیخ عباس قمي، سفینة البحار، قم، داراالسوه، 1422هـ . ق، ج1، ص121.
 2 . من الیحضره الفقیه، ج3، ص181.

 3 . نهج البالغه، ترجمه: محمد دشتي، ص780، حکمت334.
 4 . بحاراالنوار، ج3، ص83.
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ــان است تا به  ــان ها در این دنیا، آزادي آنها در انتخاب راهش مي دهد؛ زیرا هدف زندگي انس
کمال نهایي برسند و با اراده و اختیار، گام هاي بیشتري به سوي خدا بردارند.1 

همه ما انسان ها با هر عقیده و اندیشه اي، مي دانیم که بي شک مرگ به سراغ ما خواهد 
 آمد، ولي نمي دانیم چه وقت، کجا و چگونه خواهیم مرد و درواقع، همین مسئله باید یادآوري 

و درس تربیتي براي ما باشد تا رفتار خود را براساس حتمي بودن مرگ پي ریزي کنیم.

ز( مجریان مرگ
ــت و هیچ گونه تخلف در آن وجود ندارد،  پدیده مرگ که امري گریزناپذیر و عمومي اس
برنامه گسترده اي است که مجري معّین نیز دارد. با سیري در آیات قرآن با این مطلب روبه رو 
ــبت داده شده و گاهي به ملک الموت و گاهي به  ــویم که قبض روح گاهي به خدا نس مي ش

فرشتگان مرگ:
أَللُّه يَتََوفَّی اأْلَنُْفَس ِحنَي َمْوتَِها. )زمر: 42(

خدا جان ها را هنگام مرگشان مي گیرد. 
قُْل يَتََوفَّاكُْم ملك املوت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم. )سجده: 11(

 بگو جان هاي شما را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده مي گیرد. 
َحتَّي إِذَا َجاَء أََحَدكُُم الَْمْوُت تََوفَّتُْه رُُسلَُنا َوُهْم ال يَُفرِّطُوَن. )انعام: 61(

تا هنگامي که مرگ یکي از شما فرا رسد، فرستادگان ما جان او را مي گیرند 
و ایشان کوتاهي نمي کنند.

ممکن است با دیدن اختالف در ظاهر این آیات، این گونه پنداریم که آنها درباره تعیین 
مجري واقعي مرگ سازگاري ندارند، ولي دقت در پیام واقعي این آیات و آنچه مفسران قرآن 
در تفسیر آن نوشته اند، نشان مي دهد که هیچ گونه ناسازگاري و تضادي میان این آیات وجود 
ندارد؛ زیرا قبض کننده اصلي روح،  خداوند است که مي تواند با قدرت و اراده خود، بدون هیچ 
ــان ها را بگیرد، هیچ کسي هم قدرت سرپیچي و مقابله با اراده او  ــطه اي روح و جان انس واس

را ندارد.2

ــور جاوید، قم، مؤسسه سیدالشهدا، 1369، ج9، ص229؛ محمدتقي مصباح یزدي، پند جاوید، قم،  ــبحاني، منش  1 . جعفر س
مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خمیني)ره(، 1380، ج1، ص290.

 2 .  المیزان، ج 17، ص 269؛ مصباح یزدي، درآمدي بر آموزش عقاید، نگارش عبدالجواد ابراهیمي، قم، دار العلم، 1377، 
ص 257.
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خداوند گاهي عمل قبض روح را به یکي از فرشتگان مقرب خود که ملک  الموت نام دارد 
ــتگان که دستیاران ملک الموت هستند، مي سپارد و آنها به اذن خداوند،  یا به گروهي از فرش
ــتیاران او در کار قبض روح  آن مأموریت را انجام مي دهند. پس درحقیقت ملک الموت و دس
ــتند، بلکه واسطه هایي هستند که با اراده و خواست خداوند جان ها را مي گیرند.  مستقل نیس

بااین بیان، هیچ گونه ناهماهنگي در بین آیات قرآن وجود ندارد. 
در آیه »اَللُه يَتََوفَّی اأْلَنُْفَس« تقدم لفظ اهلل بر یتوّفي، براي این است که افاده حصر کند؛ 
یعني تنها خداوند است که قبض روح مي کند و در برخي آیات اگر به ملک الموت و یارانش 

نسبت داده شده، از روي تبعیت است؛ یعني آنان پیروي از امر خداوند مي کنند.1 
ــیر این آیات مي نگارد: »اگر مرگ را به ملک الموت و  ــیرازي در تفس صدرالمتألهین ش
ــت«،2  مانند نسبت دادن  ــبت دادن فعل بر ابزار کار اس ــبت مي دهد، از قبیل نس یارانش نس

بریدن چوب بر اره.
شیخ مفید دراین باره مي نویسد: »به اعتقاد ما قبض روح کردن فقط کار خداوند است و 

غیر او هیچ کس دیگري دخالت ندارد؛ زیرا تنها اوست که مي میراند و زنده مي کند«.3 
براین اساس، همان گونه که آمدن انسان در این دنیا به فرمان و اراده خداوند است، رفتن 
ــد که  ــت. آدمي باید در میان این آمدن و رفتن، بکوش ــن دنیا نیز به اراده خداوند اس او از ای

رضایت الهي را به دست آورد.

ح( ترس از مرگ در اندیشه اسالمي
ــت که در اندیشه اسالمي،  ــي این اس ــیار جدي در بحث مرگ اندیش یکي از مطالب بس
پدیده مرگ، ترسناک و وحشت آفرین است یا خیر. در پاسخ این پرسش باید گفت: بنابر آنچه 
از منابع اسالمي و گفتار اندیشمندان مسلمان در این موضوع به دست مي آید، اصل ترس و 
وحشت از مرگ، مسئله اي فطري است و در نهاد هرکس وجود دارد؛ زیرا هر انساني خودش 

و زندگي اش را دوست دارد و غرایز او اقتضا دارد که میل به بقا داشته باشد.
بنابراین، طبیعي است انسان از مرگ، که بقا و زندگي این دنیایي او را به خطر مي اندازد، 

 1 . تفسیر نمونه، ج17، ص407.
 2 . التفسیر القرآن الکریم، ج6، ص75.

 3 . محمد بن نعمان )شیخ مفید(، تصحیح االعتقاد، قم، کنگره جهاني شیخ مفید، 1413 هـ.ق، ص 94.
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بهراسد. همین نگراني از مرگ، از جمله حاالت رواني است که خداوند براساس تدبیر حکیمانه 
خود در نهاد انسان قرار داده است تا او خود را از خطر ها و مرگ هایي که مي توان پیش گیري 
کرد، نجات دهد. ازاین رو، تا حدي این نگراني براي انسان مفید است، ولي زیاده روي در این 

امر باعث نگراني ها و مشکالت رواني مي شود که باید از آن دوري جست.1 
ــئله ترس از مرگ که امري فطري است هیچ گونه تضاد و  ــالم با اصل مس بنابراین، اس
برخورد منفي نداشته است، ولي با توجه به برخي پیامدهاي خوشایند و خطرهایي که ممکن 
ــوي خوبي ها و  ــت از ناحیه ترس از مرگ به وجود آید، براي جهت دهي این امر فطري به س اس

استفاده تربیتي از آن، برنامه هایي ارائه کرده است که به برخي از آنها اشاره مي شود:

یک ـ ریشه یابي ترس از مرگ 
از نظر کاربردي و تربیتي، عوامل بسیاري مي تواند در ایجاد ترس از مرگ مؤثر باشد که 

به مهم ترین آنها اشاره مي کنیم:

ــرس از مرگ، آگاه نبودن  اول  ـ ناآگاهـي از حقیقت مـرگ: »یکي از عوامل اصلي ت
ــت و زندگي آنان محصور  ــت. برخي مي پندارند مرگ پایان زندگي اس ــت مرگ اس از حقیق
ــه زنده  ــت. اینان حقیقت مرگ را باور نکرده اند و گمان مي کنند همیش در زندگاني مادي اس
ــان ها به هراس مي افتند که نکند روزي مرگ به سراغ  ــتند. از این رو، با دیدن مرگ انس هس
آنها هم بیاید و بین آنها و همه تعلقاتشان جدایي  اندازد. در اصل، این گونه افراد از جهل خود 

مي ترسند، نه از مرگ«.2 
در روایات پیشوایان معصوم علیهم السالم، ناآگاهي به حقیقت مرگ، عامل ترس از مرگ 
یاد شده و البته سرچشمه بسیاري از رفتارهاي نادرست آدمي است. روزي امام  هاديعلیه السالم 
ــت از مرگ، بي تابي  ــاهده کرد او به دلیل ترس و وحش به عیادت یکي از یارانش رفت و مش
مي کند. حضرت فرمود: »يا َعبَْداللِه تَخاُف ِمَن الَْمْوِت اِلَنََّک ال تَْعرِفُُه؛ اي بنده خدا! ترس تو 

از مرگ به دلیل نداشتن شناخت از آن است«.3  
امام جواد علیه السالم نیز درباره ترس مردم از مرگ فرمود: »أِلنَُّهْم َجِهلُوُه فََکرُِهوُه؛ آنها از 

 1 . اخالق در قرآن، ج2، ص153، سبحاني، منشور جاوید، ج 9، ص 214.
 2 . محمدتقي جعفري، عرفان اسالمي، مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفري، 1378،  ص77.

 3 . محمد بن علي بن بابویه، معاني االخبار، قم، جامعه مدرسین، 1416 هـ .ق، ص 290.
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مرگ آگاهي ندارند، از این رو، برایشان ناخوشایند است«.1 

ــان ها به مرگ و واقعیت هاي زندگي پس از مرگ  دوم  ـ سـنگیني بار گناه: برخي انس
ایمان دارند، ولي عامل ترس آنها از مرگ، جرم ها و نافرماني هاي سنگین است که مرتکب 
شده اند.2 اینان همین  که تصور مي کنند با فرا رسیدن مرگ، سختي ها و عذاب به سراغشان 

خواهد آمد، بي درنگ گرفتار ترس و نگراني مي شوند.
ــده است که فرمود: »بسیارند کساني که از مرگ  ــالم نقل ش از امیرمؤمنان، علي علیه الس
ــند؛ »لَِکْثَِة ذُنُوِبِه« جهت گناه زیادي که مرتکب شده اند.«  چنین انسان هایي جهت  مي ترس
نافرماني از دستورهاي پیامبران، از نتایج اعمال خود بیمناک هستند. این حالت براي انسان، 
نومیدکننده و خطرناک است؛ زیرا او به انساني مي ماند که به دلیل انجام جرایم فراوان تحت 

پیگیري است و همواره از گیر افتادن در چنگال قانون در حال فرار است.

ــت عوامل  سـومـ  توهمات باطل: در ترجمه یکي از آثار مرحوم مال احمد نراقي فهرس
نگراني از مرگ چنین آمده است:

ــان است که  ــدن نیروي ترس بر انس ــان از مرگ، غالب ش گاهي خوف انس
ــا مرگ فاني و نابود  ــود، از قبیل تصور اینکه ب ــار تصورات باطل مي ش گرفت
ــد؛ این تصور که چگونه از مال و  ــتي و نقصان به او مي رس ــود و کاس مي ش
اهل و عیال دل بکند؛ شادي و خوشحالي دشمنان در مرگ او؛ اینکه پس از 
مرگ، فرزندان و همسرش خوار و پایمال مي شوند و... . اینها همه تصورات و 

خیاالت باطل است که باقي ماندن بر آنها بسیار خطرناک است.3 

دو ـ هدایت و جهت دهي ترس از مرگ
اسالم با نگرش واقع بینانه به آموزه هاي تربیتي براي هدایت و جهت دهي صحیح ترس 
ــه با آنها به مبارزه  ــه اي خردمندان ــه عوامل پیدایش ترس  توجه کرده و با اندیش ــرگ، ب از م
برخاسته است. براي از بین بردن عواملي مانند جهل و توهمات باطل، اصل مرگ را نه تنها 

 1 . بحاراالنوار، ج 6، ص 156.
 2 . سید رضي، خصایص االئمه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، 1406هـ .ق، ص 109.

 3 . سید جالل مجتبوي، علم اخالق اسالمي، انتشارات حکمت، 1377، ج1، صص 259ـ  261. این کتاب در اصل، ترجمه 
جامع السعادات مرحوم نراقي و از بهترین منابع اخالقي به حساب مي آید.
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ــت آفرین نمي داند، بلکه مرگ را نعمتي از نعمت هاي بزرگ خدا مي داند که  ترس آور و وحش
انسان با آن از خوشي ها و لذت هاي زودگذر این دنیا رهایي مي یابد و به لذت ها و نعمت هاي 

پایدار جهان آخرت مي رسد.
در اندیشه تربیتي اسالم زندگي انسان در این دنیا این گونه معرفي شده است: 

اَر اْلِخرََة لَِهَی الَْحيََواُن لَْو كَانُوا  نْيَا إاِّل لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ ِہ الَْحيَاُة الدُّ َو ما هِذِِ

يَْعلَُموَن. )عنکبوت: 64(

و این زندگي دنیایي چیزي جز بازي و سرگرمي نیست. زندگي واقعي سراي 
آخرت است، اگر مي دانستند.

ــان پس از آن، همه  ــتن آگاهي از حقیقت مرگ و جه ــاني که به دلیل نداش ــراي کس ب
خواسته هاي خود را در این دنیا مي دانند، دانستن واقعیت زندگي در این دنیا و زیستن پس از 
مرگ بسیار مفید است؛ زیرا با درک اینکه با مرگ زندگاني آنها پایان نمي یابد، بلکه به عالم 
ــوند تا به زندگاني خود ادامه دهند، دیگر نه فقط نگراني نخواهند داشت،  دیگر منتقل مي ش
بلکه چون میل به جاودانگي در ایشان به راه اصلي خود هدایت مي شود، مي کوشند تا زندگي 

پس از مرگ و زندگي آخرتي آنها با آرامش همراه باشد.1 
رسول خدا صلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: »بهترین راه براي غلبه بر ترس از مرگ، این 
است که سرنوشت خود را به خداوند واگذاري.«2 همچنین مي فرماید: »بدان  که مرگ از آن 

نعمت هایي است که به عنوان کفاره مؤمن قرار داده شده است«.3 
ــاني که گرفتار وهم و خیاالت باطل درباره مرگ شده اند، بدانند که: »أَلَْمْوُت راَحَةُ  کس

الُْمؤِْمِن؛ مرگ مایه آرامش مؤمن است«.4 

در اندیشه اسالمي، ترس از مرگ باید به راه سازندگي کردار انسان کشیده شود. دراین صورت، 
انسان وقتي به کردار نیک خود مي نگرد، هیچ گونه ترس از مرگ و حساب و کتاب پس از آن، در 

او راه پیدا نمي کند، چنان که درباره امیرمؤمنان، عليعلیه السالم نقل شده است:
ــکر قدم  روزي در جنگ صفین بدون زره و ابزار دفاعي میان صفوف دو لش
مي زد، در آن هنگام فرزندش امام حسن مجتبيعلیه السالم احساس خطر کرد 

 1 .  اخالق در قرآن، ج2، ص171.
 2 . وسائل الشیعه، ج2، ص449.

 3 .   االمالي مفید، ص283.

 4 .   االمالي مفید، ص283.
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و عرضه داشت: این گونه آمدن در میدان جنگ خطر دارد. حضرت در جواب 
فرزندش فرمود: من به گذشته عمرم نگریستم، دیدم هرچه گذشته، در مسیر 
فرمان برداري از خدا و رسولش بوده است، ازاین رو، باکي ندارم که مرگ به 

سراغ من آید یا من بر او واقع شوم.1 

ط( تبیین جایگاه تمنا و آرزوي مرگ در اندیشه اسالمي
ــد،  ــد اگر علت ترس، عواملي مانند جهل و توهم باش در مبحث ترس از مرگ گفته ش
ــت حالت مقابل ترس، یعني تمنا و آرزوي مرگ در  ــت. اکنون مناسب اس ــند اس امري ناپس

اندیشه اسالم بازکاوي شود.
ــالمي بر این عقیده اند که خواهش و آرزوي مرگ در قرآن، به  ــمندان اس برخي اندیش
صورت قیاس استثنایي، در محاجه خداوند با یهودیان مطرح شده است. یهودیان مدعي بودند 
از اولیاي الهي و دوستان خاص پروردگار هستند. خداوند براي رد این ادعاي دروغین، با آنها 
محاجه کرد و به آنها چنین خطاب کرد: »بگو اي جماعت یهود! اگر گمان مي کنید »فقط« 
شما دوستان خداوندید، نه دیگر مردم، پس اگر راست مي گویید، آرزوي مرگ کنید، ولي آنها 

به دلیل اعمالي که از پیش فرستاده اند هرگز تمناي مرگ نمي کنند«.2 
ــت.3 یعني  در این آیه، خداوند تمناي مرگ از ناحیه اولیاي خود را پیش فرض گرفته اس
اولیاي من کساني اند که براي دیدار من، همواره آرزوي مرگ مي کنند و ترسي از آن ندارند.

از نظر کاربردي، تمناي مرگ به دو گونه نکوهیده و ستوده مطرح شده است:

یک ـ تمناي نکوهیده مرگ
ــان ها با اینکه مرگ را پایان زندگي نمي دانند، اما براي رهایي از مشکالت و  بعضي انس
ــختي هاي زندگي آرزوي مرگ مي کنند و یا دست به خودکشي مي زنند. این گونه تمناي  س
مرگ در اندیشه اسالم نکوهش شده است؛ چون نمایانگر ضعف اراده انسان و نارضایتي او از 
مقدرات الهي است. در روایتي نقل شده است: روزي رسول خدا صلی اهلل و علیه و آله شنید که 
ــخصي آرزوي مرگ مي کند، حضرت فرمود: »هیچ یک از شما تقاضاي مرگ نکنید! بلکه  ش

 1 . . تفسیرنور الثقلین، ج1، ص103؛ تفسیر کبیر، ج1، ص606.
 2 . نک: جمعه: 6 و 7.

 3 . المیزان، ج 19، ص276؛ مرتضي مطهري، آشنایي با قرآن، تهران، صدرا، 1379، ج7، ص60.
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در بروز مشکالت به خدا پناه ببرید و خیر و صالح خود را از او بخواهید.«1  همچنین از آن 
حضرت نقل شده است که به یاران خود مي فرمود:

ــکالتي دارد، پس هیچ گاه تقاضاي مرگ نکنید؛  مرگ و جهاِن پس از آن مش
زیرا سعادت انسان در این است که عمرش طوالني شود و خداوند توفیق توبه 

را به او عنایت کند.2  
از امام عسکري علیه السالم نقل شده است:

ــخصي نزد امام صادق علیه السالم آمد و گفت: از دنیا خسته شده ام. از خداوند تقاضاي  ش
مرگ مي کنم. امام صادق علیه السالم در جوابش فرمود: تو باید آرزوي زندگي بکني؛ زیرا اگر 
زنده بماني و خدا را اطاعت کني بهتر است از اینکه بمیري که دیگر نه قدرت عصیان داري 

و نه قدرت اطاعت.3 
نیز نقل مي کنند امام موسي بن جعفر علیه السالم از کسي شنید که آرزوي مرگ مي کند، 
حضرت فرمود: »آرزوي مرگ مي کني؟ آیا با خداوند خویشاوندي داري تا از تو حمایت کند؟« 
عرض کرد: نه. فرمود: »آیا کارهاي نیک فراوان داري که از گناهانت فزوني یابند؟« عرض 

کرد: نه. حضرت فرمود: »بنابراین، هالکت را آرزو مي کني«.4 

دو ـ تمناي ستوده مرگ
در برابر گروه پیشین، مؤمنان و اولیاي الهي هستند که در مرحله باالیي از تکامل روحي 
ــیدن به آن، به راحتي کامل  و معنوي قرار دارند. اینان درواقع به مرگ عالقه دارند و با رس
مي رسند. این گروه چون در دنیا توانسته اند به بارگاه قرب الهي نائل شوند، لحظه به لحظه، 
دیدار یار و لقاي محبوب را آرزو مي کنند.5  اینکه مرگ براي اولیاي الهي آرزو و خواسته است، 
بدین معنا نیست که آنان درصدد تحقق بخشیدن به این آرزوي خویشند و خود را در مسیر 
ــتن آرزوي مرگ،  مرگ قرار مي دهند، یا خویش را به آن نزدیک مي کنند، بلکه در عین داش
خواسته دروني آنها لقاي یار است، راضي به مقدرات الهي اند و از ماندن در دنیا و بهره گرفتن 

 1 .  امالي صدوق، ص385؛ بحاراالنوار، ج6، ص38.
 2 .  قطب الدین راوندي، الدعوات، قم، مدرسه امام مهدي)عج(، 1407 هـ. .ق، ص110.

 3 .  بحاراالنوار، ج6، ص128.
 4 .  وسائل الشیعه، ج2، ص119.

 5 .  عبداهلل جوادي آملي، تسنیم، قم، نشر اسرا، 1382، ج5، ص572.
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از فرصت عمر، نگران و ناراحت نیستند.1 
درنتیجه، این گونه افراد اگر تمناي مرگ هم بکنند، مرِگ بهتر را تقاضا مي کنند:
َو أَس��ئَلَُک اَْن تَْجَعَل َوفات قَتاْلً ِفی َس��بيلَِک تَْحَت رايَِة نَِبيَِّک َو أَْسئَلَُک أَْن 

تَقتَُل ِب أَْعدائََک َو أَْعداَء رَُسولَِک.2  

ــهادت در راهت قرار دهي و این  ــدا! از تو مي خواهم که مرگ مرا ش خداون
شهادت در زیر پرچم و رهبري پیامبرت باشد. همچنین از تو مي خواهم که 

به وسیله جهاد و مبارزه من دشمنانت و دشمنان رسولت کشته شوند.

ي( تبیین جایگاه مرگ اندیشي در اسالم
ــالم در این زمینه گفته شد، به این  از آنچه درباره ترس از مرگ و آرزوي مرگ و نظر اس
نتیجه روشن مي توان دست یافت که در اندیشه تربیتي و مدبرانه اسالم، انسان باید اندیشه 
ــاس پاالیش کند، همواره به یاد مرگ باشد و آن را به عنوان یک  خود را از گمان هاي بي اس

 3.» واقعیت پذیرا شود: »َو إِنَّ الَْمْوَت َحقٌّ
دراین باره رسول خدا صلی و اهلل و علیه و آله فرموده است:

زیرک ترین و دانا ترین انسان ها کسي است که همواره به یاد مرگ و جهان 
ــي است که از یاد مرگ غفلت  ــد و احمق ترین انسان ها کس پس از آن باش
ورزد و از هواي نفس خود پیروي کند و پس از آن امید به خدا داشته باشد.4  

ــده است: »قلب هاي شما را زنگار مي گیرد، پس به واسطه تالوت  از آن حضرت نقل ش
قرآن و یاد مرگ آن را جال دهید«.5 

از دیدگاه اسالم جایگاه یاد و اندیشه مرگ، چنان اهمیت دارد که امام صادق علیه السالم 
وقت مناسب براي مرگ اندیشي را چنین بیان مي کند: 

إِذا أََويَْت ِفراَشَک فَانْظُْر ما َسلَْکَت ف بَطِْنَک َو ما کََسبَْت ِفی يَْوِمَک َو اذْکُر ْ 

أََنََّک َميٌِّت َو إِنَّ لََک َمعاداً.6 

 1 .  اخالق در قرآن، ج2، ص176.
 2 . مفاتیح الجنان، اعمال مشترک ماه رمضان.

 3 . قسمتي از دعاي تلقین میت.
 4 .  وسائل الشیعه، ج2، ص436.
 5 .  محجة البیضا، ج2، ص211.
 6 .  سفینة البحار، ج2، ص554.
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آن زمان که بر بستر قرار گرفتي، اندیشه کن که چه چیزي را از خوراکي ها 
در شکم خود قرار دادي و در آن روز چه کارهایي انجام دادي، یاد کن که از 

دنیا رفتني هستي و براي تو رستاخیزي هست.
ــالم بر یاد و اندیشه مرگ، فراوان تأکید مي کند و این به معناي اندیشه در  بنابراین، اس
ــالم به  ــت تا روح تالش و امیدواري را در او بمیراند، بلکه یاد مرگ از دیدگاه اس نابودي نیس

معناي سازندگي و قدم گذاردن در مسیر تکامل و رسیدن به درجه هاي باالتر است.
بنابراین، با آگاهي از واقعیت مرگ و اندیشه درباره آن، رفتار انسان تغییر مي یابد و پیوسته 

مراقب اعمال خود خواهد بود و در جهت رشد فضیلت هاي اخالقي گام برمي دارد. 

2.مرگدرانديشهغيراسالمي

الف( عمومي بودن مرگ
ــت و با هر عقیده و  ــترک بین تمام انسان هاس ــئله اعتقاد به مرگ یکي از نقاط مش مس
مرامي، نمي توانند مرگ را انکار کنند. تکاپوگران سیر اندیشه بشر، اعتقاد به مرگ را یکي از 

کهن ترین اندیشه ها مي دانند و دراین زمینه مي نگارند:
فرهنگ اندیشه بشر گواه بر این است که هیچ کس نتوانسته مرگ را انکار کند 
و توجه به این نکته مهم است که به یقین، انسان یگانه آفریده زنده اي است 
ــان  بدوي مرگ را نه یک رویداد طبیعي و نه  که مي داند باید بمیرد، ولي انس
ــت، بلکه مرگ را تأثیر خشونت یا جادو مي دانست  دگرگوني بنیادي مي دانس
ــل ناتواني آنان در  ــان درباره مرگ، درحقیقت به دلی ــه این کژفهمي بدوی ک

نتیجه گیري هاي مناسب از مشاهداتشان است.1 
در آموزه هاي ادیان و گفتار دانشمندان غیراسالمي، شواهد فراواني است که اعتقادشان را 
درباره ناگزیر بودن مرگ ابراز داشته اند. در بخشي از آموزه هاي دین یهود دراین باره آمده است:

انسان، امروز اینجاست و فردا خواهد مرد؛ زیرا روز هاي عمر ما بر زمین، مانند 
ــایه است و آن را دوامي نیست و مرگ قوي ترین نیرویي است که خداوند  س

 1 . گروه مترجمان، فرهنگ تاریخ اندیشه ها، تهران، انتشارات سعادت، 1385، ج 3، صص2349 و 2350.
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در جهان پدید آورده است و به هیچ روي نمي توان بر آن چیره شد.1 
در بخشي از آموزه هاي مسیحیت آمده است: »همه انسان ها در لحظه آخر زندگي شان در 

این دنیا و لحظه مرگ قرار مي گیرند و این لحظه ترسناک است«.2 
مرگ  باوري در اندیشه دانشمندان غیراسالمي از امور مسلّم خوانده شده است: »به زودي 

این زندگي به پایان خواهد رسید، پس به حال خود نظر کن«.3 
بنابراین، اصل اعتقاد به مرگ و آشکار بودن آن را همه انسان ها پذیرفته اند و قرآن کریم 
نیز این واقعیت را در آیات 99 سوره حجر و 47 سوره مدثر بیان داشته است. در آن دو آیه، از 
مرگ تعبیر به یقین شده و نمایانگر این است که هر قوم و جمعیت، هر عقیده اي داشته باشند 

و هرچیز را انکار کنند، این واقعیت را نمي توانند انکار کنند که سرانجام، زندگي پایاني دارد.4 

ب(  اندیشه پس از مرگ و آموزه هاي تربیتي آن

یک ـ ادیان آسماني
ــک نیست که تمام ادیان آسماني به زندگاني پس از مرگ معتقد بوده اند و این عقیده  ش
از اساسي ترین روش هاي تربیتي مکتب هاي آسماني است. یکي از پژوهشگران در این زمینه 

مي نگارد: 
ــت.  ــترک در بین ادیان، ادامه حیات پس از مرگ اس از جمله اعتقادات مش
ــان در همین دوران کوتاه زندگي بر روي  ــتي انس دین ها نمي پذیرند که هس

زمین خالصه شود.5 
در این میان، بسیاري از مبلّغان ادیان، در تحلیل و انتقال آموزه هاي دیني شان به دیگران 
ــته اند واقعیت هاي لحظه مرگ و جهاِن پس از آن را  ــده اند و به خوبي نتوانس گرفتار لغزش ش
ــان گرفتار  با دیدگاه دیني بیان کنند. به همین جهت از جنبه اصالح گرانه باز مانده و پیروانش
ــان نیز به پیروان خود آموزش  ــده اند. برخي از مبلّغ پراکندگي و انحراف فکري و عقیدتي ش
ــان خردمند در تالش است به مرگ فکر نکند، بلکه فقط به زندگي این دنیا  مي دادند که انس

 1 .  آبراهام کهن، گنجینه اي از تلمود، ترجمه: امیر فریدون گرگاني، انتشارات اساطیر، 1382، صص90 ـ 92.
 2 .  جورج برنتل، آیین کاتولیک، ترجمه: حسن قنبري، قم،  مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، 1381، ص264.

 3 .  اقتدا به مسیح، ص 70.
 4 .  تفسیر نمونه، ج4، ص17.

 5 .  مسعود جاللي مقدم، کرانه هاي هستي انسان در پنج افق مقدس، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1384، ص 38.
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بیندیشد.1 
و البته همین اندیشه هاي انحرافي با رنگ و لعاب دیني سبب مي شد که اندیشه بشر درباره 

مرگ و عالم پس از آن، چنان پراکنده شود که حتي روزگاراني قائل به تناسخ ارواح گردند.2 
همین بدآموزي هاي برخي ادیان، سبب اختالف و دودستگي داخلي در میان دین داران و 
مبلغان دیني مانند کلیسا ها شد.3  به منظور روشن شدن این ادعا به برخي مصداق هاي عیني 

اشاره مي شود:

اول ـ کج اندیشي ها درباره مرگ، در یهود و نصارا
ــارا« از جمله ادیان بزرگ و داراي  ــان زنده جهان، دو دین »یهود« و »نص ــان ادی در می
پیروان فراوان و کتاب هاي آسماني هستند و برنامه هاي خاص دیني و تربیتي دارند که بر اثر 
ــئله مرگ،  گذر زمان و غرض ورزي هاي گوناگون، در اصول اعتقادي دیني آنها از جمله مس
ــیار وارد آمده است که در آموزه هاي مرگ اندیشي آنان، مي توان به موارد  تغییر و انحراف بس

زیر اشاره کرد:
علت پیدایش مرگ: در اندیشه یهود، انسان با همین طبیعت و عنصر خود ماندگار و ابدي 
است، ولي از آن روز که حضرت آدم خطا کرد و از بهشت رانده شد، مرگ به عنوان مجازات 
گناهان ابوالبشر از جانب خداوند قرار داده شد4  و پس از آن نیز گناه در میان بشر رواج یافت. 
ــود،  ــخصي گناهي مرتکب نش مرگ هم به دلیل گناهکاري فرزندان آدم باقي ماند و اگر ش

پس هرگز نخواهد مرد.5 
ــه مجرمانه درباره مرگ، به نوعي ایجاد کننده  ــت که این گونه اندیش ــیار روشن اس بس
بدبیني به مقدرات الهي است و انسان در زمان مرگ، با احساس گناه نابخشودني و ناامیدانه 

چشم از جهان خواهد بست.

 1 . فرهنگ تاریخ اندیشه ها، ج3، ص2351.
 2 . محمد هادي معرفت، فرضیه بازگشت روح، ترجمه: سید نصراهلل مقدم، مؤسسه امام صادق، ص 19.

 3 . جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علي اصغر حکمت، تهران، انتشارات پیروز، 1344، ص 447.
 4 . عبدالوهاب المیري، دائرة المعارف یهود و یهودیت، ترجمه: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس 

بین المللي فلسطین، 1383،  ج3، ص309.
 5 .  گنجینه اي از تلمود، ص92.
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ــم در میان برخي اقوام وجود  ــخ، از قدی ـ ترویج عقیده تناسـخ ارواح: عقیده به تناس
داشت. مي گفتند ارواح انسان ها پس از مرگ، دیر یا زود در جسم انساني دیگر مستقر خواهد 
شد، ولي ایده تناسخ ارواح، میان یهودیان ترویج شد و در قرن هفدهم بسیاري از آنان را تحت 
ــر قرار داد، به گونه اي که برخي از آنان، خود را روي قبر بزرگان خود مي انداختند به امید  تأثی
اینکه روح آنها در ایشان حلول کند. قوم یهود با نگاه نژادپرستانه به قضیه تناسخ مي گفتند: 
ــت و پیوستگي قوم یهود،  بقا بعد از مرگ به قوم یهود اختصاص دارد؛ زیرا این قوم ازلي اس

آن جاودانگي را تحقق مي بخشد.1 

ـ سـوء اسـتفاده از توبه کنندگان: گرچه توبه و آمرزش خواهي از پیشگاه خداوند، در 
تمام ادیان آسماني از جمله ادیان بزرگ مانند اسالم و یهود و مسیحیت به نوعي وجود دارد 
ــش مي کند، در چگونگي  ــیماني، از خداوند طلب عفو و بخش ــخص گناهکار با ابراز پش و ش
ــیحیان گرفتار لغزش ها و استفاده هاي نادرست شدند که به  آمرزش  خواهي و بیان توبه، مس

لحاظ تربیتي بسیار خطرناک بود.
ــیحیت تبلیغ مي کردند که با مرگ عیسي، پیروانش از گناه  ــا و مبلّغان مس اربابان کلیس
پاک شده اند،2  ولي ازآنجا که آثار گناه در طبیعت آدمي باقي مي ماند، جهت زدودن، مناسکي 
ــاي رباني و پس از آن اعطاي بخشش نامه از  ــم عش ــرکت در مراس ــل تعمید،  ش مانند غس
کشیشان را به اجرا گذاشته و شیوه هاي خاصي براي جمع آوري مال و دریافت وجوه برپا کرده 
بودند، براي مثال حق فروش غفران نامه و آزادي از کیفر حق تعالي و حق اعتراف گناهان، یا 
حق مالیات تعمید. برخي کشیشان این مالیات هاي مذهبي را محکوم کرده اند و آن را حرام 

و خالف مبادي انجیل و اخالق مي خوانند.3 
اربابان کلیسا وجوه به دست آمده از تئوري عفو را که شامل بخشیدن گناهکاران مي شد، 
ــیحي  ــازمان هاي خیریه مس ــاختماني و س به منظور تهیه پول براي جنگ ها،  طرح هاي س

گردآوري مي کردند.4 

 1 .  دائرة المعارف یهود و یهودیت، ج6، ص308.
 2 .  توماس میشل، کالم مسیحي، ترجمه: حسین توفیقي، قم،  مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381، ص95.

 3 .  جان ناس،  تاریخ جامع االدیان، ترجمه: علي اصغر حکمت، تهران، پیروز، ص447.
 4 . شور جاودانگي، ص379.
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دوم ـ پیامد هاي انحراف مرگ اندیشي در ادیان 

 ـ پیدایش اختالف داخلي: آموزه هاي یهودیت و مسیحیت درباره مرگ اندیشي به جهت 
ــتفاده هاي ناشایست، نتوانست افراد را زیر چتر تربیتي خود جمع کند، بلکه  بدآموزي ها و  اس
پیش از همه سبب پیدایش اختالف و دودستگي میان روحانیان و اربابان کلیسا شد و هر یک 

با اندیشه متفاوت، رودرروي هم قرار گرفتند.
توماس میشل، یکي از کشیشان مسیحي، مي نویسد:

درحالي که بسیاري از کارگزاران کلیسا مردم را به اصالح دین فرامي خواندند، 
جریان بخشش نامه ها مانند توپ صدا کرد. در آن جریان، واعظان در هر جا 
اعالم مي کردند که هر مؤمن مي تواند با پرداخت مقداري پول به کلیسا، خود 
را از مجازات بازخرید کند و نجات دهد. مارتین لوتر بر ضد آنان قیام کرد.1 

ــتان ها از کلیسا جدا شوند.2   ــا از توبه کنندگان سبب شد، پروتس ــودجویي کلیس همین س
بدین ترتیب، برخي روشن فکران از درون کلیسا، غسل تعمید و عشاي رباني را تاب نیاوردند 
و گفتند: هیچ عمل جسماني، خود به خود نمي تواند موجب پدید آمدن تغییر روحي شود، به 

این علت آنها از کلیسا بریدند.3 

ـ پیدایش اندیشه مادي گرایانه درباره مرگ: یکي از آثار زیان بار آموزه هاي تربیتي 
ــیح درباره مرگ اندیشي، پیدایش اندیشه مادي گرایانه درباره پدیده مرگ در میان  یهود و مس
ــن فکران بود. آنان با تحلیل دیدگاه ها و باورهاي یهودیت و  ــمندان،  فیلسوفان و روش دانش
مسیحیت درباره مرگ و رویدادهاي پس از آن، به آموزه هاي دیني بدبین و گرفتار تناقض هاي 

دروني شدند. سرانجام نیز با تحلیل هاي بي اساس مادي، از آموزه هاي دیني جدا شدند. 
یکي از دانشمندان غربي در این زمینه مي نویسد:

ــه هاي مادي و انکار آموزه هاي دیني  ــوي اندیش روي آوردن متفکران به س
ــا بود که پرسش گران را نمي توانست قانع  درباره مرگ، پیامد تعلیمات کلیس

 1 .  کالم مسیحي، ص108.
 2 . شور جاودانگي، ص380.

 3 . اینار مولد، جهان مسیحیت، ترجمه: محمد باقر انصاري ومسیح مهاجري، انتشارات امیرکبیر، 1381، ص 404.
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کند و مردم به سوي  مکتب هاي غیر مذهبي روي آوردند.1 

سوم ـ تبیین هویت مرگ در اندیشه هاي مادي گرایانه

ـ تجربه هاي مادي و نیست انگاري
ــا در تجربه ها و  ــت که م ــان درباره مرگ این ادعاس ــه مادي گرای ــن اندیش از مهم تری
آزمایش هاي مادي که انجام داده ایم، دریافته ایم انسان با مرگ، نیست و نابود مي شود و پس 

از آن دیگر خبري نیست و با صراحت مي گویند:
در جهان مدرن، اعتقاد به زندگي پس از مرگ، براي روشن فکران بسیار مشکل 
است و جهان بیني مدرن، زندگي پس از مرگ را امري احتمالي نمي دانند و این 
اعتقاد را از لحاظ  تجربه ماورایي، بي اساس و از حیث اخالقي زیان بار مي دانند.2 

همچنین در تعریف مرگ مي نویسند:
در زیست شناسي، مرگ عبارت است از توقف زندگي و نشانه هاي آن مانند 
ــتقبال آن  قطع تنفس. ضربان قلب و نفس. مي توان با پذیرش مرگ به اس

رفت؛ زیرا مرگ پایان زندگي و نیستي است و ترس ندارد.3 
براساس همین اندیشه، نیچه یکي از دانشمندان مادي گرا مي گوید:

ــم، او را به میان  ــان را در روح و الوهیت نمي جویی ــتگاه انس ــا دیگر خاس م
ــم؛ زیرا او  ــا او را نیرومندترینِ حیوانات مي دانی ــم. م ــات برگردانده ای حیوان

حیله گرترین آنهاست. اگر ما هوس ها را رام کنیم، دیگر براي ما چه مي ماند.4

ـ چیرگي بر ترسناکي مرگ
کسي که با اندیشه مادي به انسان بنگرد و زندگي خود را منحصر به چندروز دنیا بداند 
ــش هاي خود بداند، جاي تعجب نیست اگر از  و از طرفي مرگ را پایان دهنده آرزوها و کوش
بیم مرگ به خود بلرزد و شهد شیرین زندگي در کامش تلخ شود. بر همین اساس، در تفکر 

 1 .  ویلسون برایان، دین مسیح، ترجمه: حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1381، ص 104.
ــارات آفتاب توسعه، 1381،  ــامدرن، ترجمه: حمیدرضا آیت اللهي، تهران، انتش  2 2. دیوید گریفین، خدا و دین در جهان پس

ص 179.
 3 . شور جاودانگي، صص 47 و 48.

 4 . علیرضا شجاعي زند، عرفي شدن در تجربه مسیحي و اسالم، تهران، مرکز بازشناسي اسالم و ایران، 1381، ص81.
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ــده است و براي اینکه  ــان داده ش ــیار ناگوار نش مادي گرایانه پدیده مرگ هراس انگیز و بس
ــي رهایي یابد، به تکاپوي یافتن راه حل ها افتاده  ــار هاي عصبي و رواني مرگ اندیش از فش
است. در نتیجه، بهترین راه غلبه بر ترس از مرگ را در تعطیلي مرگ اندیشي مي جوید و در 
ــنهاد مي کند که ترس از مرگ و غریزه نگهداري از آنچه داریم، ما را وا  آموزه هاي خود پیش

مي دارد تا در حد توان، اندیشه مرگ و آگاهي از همراهي مرگ را از خود دور کنیم.1 
در برخي بررسي هاي آنان درباره فلسفه زندگي و جایگاه لذت یابي در زندگي آمده است: 
»براي رسیدن به لذت بي درد و رنج، باید با فراموشي مرگ، بر خرافه، موهوم پرستي و ترس 

از مرگ چیره شد«.2 
در آخرین گزینه پیروزي بر ترس و اضطراب، در اندیشه مادي گرایان آمده است که اگر 
ــان غلبه کرد و نتوانست آن را فراموش کند، باید از  ــار زندگي و نیز ترس از مرگ بر انس فش
ــان دهد، خود را به دام مرگ اندازد و با خودکشي از دام همه آن ترس و  ــجاعت نش خود ش

اضطراب ها نجات یابد.3 
ــي در اندیشه غیر اسالمي با خرافه ها و کج اندیشي هاي بسیار  براین اساس، مرگ اندیش
خطرناک همراه است که براي تربیت و اصالح افراد، اغلب بدون نتیجه بوده است و نتیجه اي 

خراب کارانه دارد.

3. مقایسه پیامدهاي دو اندیشه اسالمي و غیراسالمي
ــالمي و غیر اسالمي درباره هویت  ــه اس در تحلیل کاربردي و عملیاتي میان دو اندیش

مرگ و واقعیت هاي آن، مي توان به پیامدهاي متفاوت تربیتي دست یافت:

الف( اندیشه اسالمي 
ـ در اندیشه اسالمي مرگ پایان زندگي نیست، بلکه عبورگاهي به سوي جهان دیگر است 

که در آنجا رفتارهاي انسان در این دنیا داوري و بازخواست مي شود.
ــگاهي است که آخرت، در ادامه همین حیات و در افق باالتر  ــالمي، دنیا آزمایش ـ در تفکر اس

قرار دارد.

 1 . میشل مالرب، انسان و ادیان، ترجمه: مهران توکلي، تهران، نشر ني، 1385، ص 362.
 2 .  هالینک دیل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات ققنوس، 1385، ص 131.

 3 . شور جاودانگي، ص48.
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ــق آن را با میزان  ــت و نمي توان تمام حقای ــر از پدیده هاي مادي اس ــان فرات ــت انس ـ حقیق
مادي گرایانه سنجید.

ــان در جهان پس از مرگ، تابع رفتار انسان در این دنیاست. بر این  ــعادت یا شقاوت انس ـ س
ــاس، در منابع اسالمي روي کنترل گفتار و رفتار اجتماعي و فردي، کنترل غرایز و گرفتار  اس
نیامدن در دام لذت خواهي هاي زودگذر دنیا و تقویت امید به دست یابي به پاداش ها و وعده هاي 

خداوند در جهان دیگر بسیار تأکید شده است.

ب( اندیشه غیراسالمي 
ــیحیت،  ــالمي مانند یهودیت و مس گرچه با نگاه خوش بینانه به آموزه هاي ادیان غیراس
ــي داراي  ــالم براي تربیت افراد در زمینه مرگ اندیش مي توان گفت آنان نیز مانند مکتب اس
ــه هاي تنگ نظرانه و دخالت دادن  ــماني بوده اند، راه یابي برخي اندیش برنامه هاي دیني و آس
برنامه هاي نژادپرستانه، همچنین وجود بعضي سوءاستفاده هاي مذهبي، آموزه هاي آنان را به 
چالش کشانده و درنتیجه وجود ظلم ها، تعدي ها و بي بندوباري هاي فراوان، دنیاگرایي بي حد 
ــواه بر ناکارآمدي برنامه هاي تربیتي آنان در زمینه  ــرز و... در میان پیروان آنها، بهترین گ و م

مرگ اندیشي بوده است.
ــان مادي گرایان، با قاطعیت مي توان گفت  ــي در می با وجود این، درباره آثار مرگ اندیش
ــود را به گونه اي تنظیم مي کنند  ــود را منحصر به این دنیا مي بینند و رفتار خ ــه همه چیز خ ک
ــت خواسته ها، شهوت ها  ــان را تأمین کند و عنان خود را به دس که فقط نیاز هاي این دنیایش
ــپارند و آنها را آزاد مي گذارند. آنها با پوچ انگاري زندگي و نشناختن حد  و بي بندوباري ها مي س
ــند و انسان را  ــیدن به آرزوهاي زودگذر خود مرزي نمي شناس و مرز، در لذت خواهي براي رس

موجودي سرگردان مي پندارند و سرنوشت نامطلوبي برایش مي بینند.
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موضوعهايكاربرديدررسانه

در این قسمت، براي درست اندیشي و هدایت افکار، به نکات مهمي اشاره مي کنیم که 
مي تواند در بیدارسازي اندیشه مذهبي در برنامه هاي تربیتي رسانه استفاده شود:

1. میزگردها
درباره موضوع هایي چون مرگ اندیشي، مي توان با انتخاب افراد متخصص، میزگردهایي 

تشکیل داد و به مطالب ذیل پرداخت:
الف( حقیقت مرگ از دیدگاه اسالم و بیان اینکه با مرگ، همه چیز تمام نشده است، بلکه پس 

از آن، زندگاني نو در عالم برزخ آغاز مي شود.
ب( ناگزیر بودن از مرگ و اینکه کسي نمي تواند از مرگ نجات یابد.

ــورت جاودانگي، باید خوباني مانند  ــر بودن مرگ براي همه و توضیح اینکه در ص ج( فراگی
امامان معصوم علیهم السالم باقي مي ماندند.

د( تبیین انواع مرگ و تحلیل مستند با آیات قرآن درباره خودکشي، عوامل آن و قتل نفس 
دیگران و جایگاه مرگ ارادي.

هـ( تحلیل کارشناسي درباره افول معنویت در جهان غرب مانند قتل هاي خیاباني، بي بندوباري ها، 
تجاوزات و آزار جنسي و فروپاشي خانواده ها به علت نداشتن تفسیر درست از مرگ.

2. طرح پرسش هاي مردمي
الف( همه مردم باید از کدام گذرگاه عبور کنند؟

ب( آیا با مرگ، همه چیز تمام مي شود؟
ج( آیا مرگ، یکي از مخلوقات خداوند است؟

د( آیا کسي را سراغ دارید که از مرگ فرار کرده باشد؟
هـ(  آیا کسي از زمان مرگ خود آگاهي دارد؟

و( مرگ براي چه کساني ترس آور است؟
ز( مرگ انسان دست چه کسي است؟
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با نگاهي به منابع دیني و نیز تجربه هاي اجتماعي، مي توان به این واقعیت دست یافت 
ــرض هجوم گرایش هاي مادي  ــي با توجه به اهمیت تربیتي، همواره در مع که مرگ اندیش
ــه هریک مي تواند چراغ  ــت ک ــوي قرار دارد و با موانع بازدارنده و خطرناک روبه روس و معن

مرگ اندیشي را خاموش کند و انسان را به حال غفلت و بي خبري فرو  برد. 
ــع و تقویت  ــرف کردن آن موان ــه راهکارهایي، براي برط ــوان ب ــع دیني مي ت در مناب
ــت موانع مرگ اندیشي و سپس با استفاده از  ــي دست یافت. در این فصل، نخس مرگ اندیش

منابع دیني راهکارهاي تقویت مرگ اندیشي را بررسي مي کنیم.

1.موانعمرگانديشي

الف( نسیان
ــت و حالت یادآوري و اندیشه مرگ  را از  ــي و مقابل ذکر اس ــیان به معناي فراموش نس

انسان مي گیرد. 
ــور  ــي این گونه یاد مي کند که برخي در قیامت، نابینا محش قرآن از آثار زیان بار فراموش

مي شوند، مي پرسند: خداوندا! ما بینا بودیم، چرا نابینا محشور شدیم؟ خطاب مي رسد: 
قَاَل كَذلَِك أَتَتَْك آيَاتَُنا فََنِسيتَها وَكَذلَِك الْيَْوَم تُْنَسی. )طه: 126( 

ــي سپردي، امروز  ــانه هاي ما بر تو آمد و آن را به فراموش همان گونه که نش
همان گونه فراموش  شدي.

مراد از نشانه ها، قرآن و پیامبر خدا و دیگر نشانه هاي خداوند است.1  
ــت که به قضاي الهي بر انسان مقدر شده و ناگزیر  ــانه هاي حتمي، مرگ اس یکي از نش

بودن آن، مي طلبد که انسان همواره به یاد مرگ باشد.

 1 .  مجمع البیان، ج7، ص57.

موانع، راهکارها و آسیب های مرگ اندیشی
فصل سوم: 
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ــاد مي کند و  ــگفتي ی ــه مرگ را فراموش مي کنند، با ش ــاني ک ــالم از کس علي علیه الس
ــي که  ــد: »َعِجبُْت لَِمْن نَِسَ الَْمْوَت َو ُهَو يَرَي الَْمْوتی؛ من تعجب مي کنم از کس مي فرمای

مرگ را فراموش کرده و حال آنکه او کسي را که مي میرد، مشاهده مي کند«.1 
ــتابید به سوي مرگ که اگر فرار هم بکنید، شما را درمي یابد و  همچنین مي فرماید: بش
ــتاده باشید، شما را مي گیرد. »َو اِْن نَِسيتُُموُه ذَکَرَکُْم؛ اگر شما فراموشش کنید، او به  اگر ایس

یاد شماست«.2 
از رسول خدا صلی و اهلل و علیه و آله نقل شده است که به ابوذر فرمود:

اگر دوست  داري که به بهشت وارد شوي، بکوش آرزویت را در این دنیا کم 
ــته باش و در کارهایت از خدا شرم داشته  کني، همواره مرگ را در نظر داش

باش »َو اَْن ال تَْنَس الَْمْوَت؛ و هیچ گاه مرگ را فراموش مکن.3 
ــک، اگر کسي مرگ را  ــي است و بدون ش ــي، مانع مهم مرگ اندیش بنابراین، فراموش
فراموش کند، در مسیر سقوط اخالقي و فساد و تباهي قرار مي گیرد و درنتیجه، گرفتار تباهي 
ــي دارد و نه  ــي که مرگ را فراموش مي کند، نه از گناه ترس ــد. کس و بي بندوباري خواهد ش
درصدد اصالح خویش برمي آید. لحظه هاي عمر را همچون چارپایان گذرانده و سرمایه هاي 

انساني را بي هدف از کف خواهد داد.4 
در روایتي نقل شده است: ذوالقرنین در فتوحات خود، به شهري رسید و در آنجا عجایبي 
دید، مثاًل قبر هاي مردگانشان جلوي خانه هایشان بود، خانه  هایشان بدون در بود و شهرشان 
هم بدون حاکم و پاسبان و قاضي اداره مي شد. از اهالي آن شهر علت را جویا شد و آنها در 
ــت که مرگ  ــخ گفتند: اینکه قبر مرده هاي ما جلوي خانه هایمان قرار دارد، براي این اس پاس
ــود. همچنین، در میان ما  را فراموش نکنیم و با دیدن قبور آنها یاد مرگ از دل ما خارج نش
هیچ گونه اختالف و درگیري وجود ندارد و هرکسي بر داشته هاي خود قانع است، ازاین رو، ما 

در اداره شهرمان نیازي به قاضي و پاسبان نداریم.5 

 1 .  نهج البالغه، حکمت 126، ص 654.
 2 .  ابوالحسن محمد بن حسین بن موسي )سید رضي(، خصائص االئمه، ص 109.

 3 . شیخ حسن دیلمي، اعالم الدین في صفات المؤمنین، قم، مؤسسه آل البیت، دار احیاء التراث العربي، ص 197.
 4 . عباس اسماعیلي یزدي، فرهنگ اخالق، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1385، ص469.

 5 .  امالي صدوق، ص171؛ تفسیر کشاف، ج4، ص180؛ علل الشرایع، ج2، ص 472.
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ب( غفلت از مرگ
بدون شک، گرفتار آمدن در دام غفلت، انسان را از توجه و اندیشه به مرگ بازمي دارد و 
از آموزه هاي تربیتي مرگ اندیشي محروم مي کند؛ زیرا غفلت به معناي بي توجهي و اهمیت 
ندادن به هدف هاي زندگي آمده است.1 در قرآن و روایات، بي توجهي به مرگ، یکي از عوامل 
بازدارنده مرگ اندیشي یاد شده و ریشه خیلي از سیه روزي ها، تباهي انسان و مفاسد اخالقي 
ــوره مبارک انبیا ذیل آیه »اِقَْتََب لِلّناِس  ــت. در س ــده اس او در همین غفلت از مرگ بیان ش
ْعرُِضوَن« مي فرماید: »حساب مردم به آنان نزدیک شده، درحالي که  ِحسابُُهْم َوُهْم ِفی َغْفلٍَة مُّ

در غفلت و روي گردانند.« در تفسیر این آیه آمده است که مرگ و جهاِن پس از آن نزدیک 
است، ولي انسان ها به واسطه عواملي مانند دنیاگرایي به فکر آن نیستند.2 

امیرمؤمنان، علي علیه السالم در یکي از سفارش هایش مي فرماید:
اُوِصيُکْم ِبِذکِْر الَْمْوِت َو إِقاْلِل الَْغْفلَِة َعْنُه َو کَيَْف َغْفلَتُُکْم َعّ� لَيَْس يُْغِفلُُکْم.3 

ــید و از آن غفلت نکنید.  ــواره به یاد مرگ باش ــما را توصیه مي کنم، هم ش
چگونه از آن غافل مي مانید، درصورتي که او از شما غفلت نمي کند.

ــان  همچنین آن حضرت مي فرماید: »َعِجبُْت لِغاِفِل َو الَْمْوُت َحِثيٌث َخلَْفُه؛ من از انس
غافلي که مرگ با سرعت پشت سر او در حرکت است، در شگفتم«.4  

ــاس خطر  ــت که دراین زمینه احس ــرد که غفلت ما از مرگ براي این اس ــد توجه ک بای
ــاد مي آوریم و در صورت  ــش امنیت دروغین، مرگ را کم به ی ــم، درنتیجه با پیدای نمي کنی

یادآوري نیز قلبمان فارغ نیست.5 
ــالم چاره غفلت این است که انسان بکوشد، در همه حال به  به گفته امام صادق علیه الس

یاد مرگ باشد: 
َهواِت ِفی النَّْفِس َو يَْقطَُع َمنابََت الَْغْفلَة.6  ِذکُْر الَْمْوِت ُيِيُت الشَّ

 1 .  فخرالدین طریحي، مجمع البحرین، مکتبة النشر الثقافه االسالمیه، 1367، طبع الثانیه، ج3، ص313؛ حسین  بن محمد 
راغب، مفردات، تهران، المکتبة المرتضویة، ص180.

 2 .  ابوجعفر شیخ محمد حسین طوسي، التبیان في تفسیر قرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربي،  ج7، ص228.
 3 .  نهج البالغه، ص370، خطبه 188.

 4 . عبدالواحد بن محمد تمیمي آمدي، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسالمي، 1366، ج 2، ص 35. 
 5 . سید عبداهلل شبر،  االخالق، ترجمه: محمدرضا جباران، انتشارات هجرت، 1378، ص443.

 6 . مصباح الشریعه، ص171.
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یاد مرگ خواهش هاي نفساني را مي  میراند و ریشه هاي غفلت را از بین مي برد. 
ــود که  ــس اگر با دید باز به زندگي و کردار خود دقت کند، متوجه مي ش ــن، هرک بنابرای
سرچشمه بسیاري از گناهان، غفلت از مرگ است. با اندیشیدن درباره مرگ مي توان خود را 

از اسارت گناهان نجات داد و سعادتمند شد.
یکي از بزرگان دراین زمینه مي فرماید:

ــتاب مي برد و تو از  ــاره! مرگ را در دل خود جاي ده؛ چه تو را با ش اي بیچ
ــاید به منزل نزدیک شده و مسافت پیموده باشي، لیکن این  خود غافلي. ش
امر محقق نمي شود، مگر آنکه به عمل شتابي و هر نفسي را که در آن به تو 

مهلت داده شده است، غنیمت شماري. 1

ج( آرزوي دراز
داشتن آرزو و امید براي انسان، نعمتي الهي است و براي ایجاد تحرک و فعالیت ضرورت 
ــان گرفته شود،  ــت و اگر این حالت از انس ــه به زندگي و آینده امیدوار اس دارد. آدمي همیش
ــي مي گراید. براین اساس، پیامبر خدا فرمود: »آرزو بر امت من رحمت  زندگي اش به خاموش
است. اگر آرزو از انسان گرفته شود، مادر به فرزند شیرخواره اش شیر نمي دهد و باغبان نهالي 

نمي کارد«.2 
مهم، دانستن این مطلب است که ممکن است این آرزو در انسان چنان رشد کند که او 
ــه حقیقت زندگي در این دنیا باز دارد و تمام امیدش، به این دنیا و ماندن در آن  ــه ب را از توج

جلب شود و مرگ و زندگي واقعي پس از آن را فراموش کند.
چنان که خداوند در قرآن مي فرماید: شیطان حضرت آدم را از راه عالقه او به جاودانگي 

فریب داد و وسوسه کرد که جاودانگي شما با خوردن از آن درخت، تأمین مي شود: 
يْطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلی َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملٍْك ال يَبْلَی.  فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ

)طه: 120( 
ــه کرد و گفت: اي آدم! آیا مي خواهي که تو را بر  ــیطان او را وسوس پس ش

درخت جاودانگي و قدرت زوال ناپذیر هدایت و راهنمایي کنم؟ 

 1 محجة البیضا، ج8، ص299.
 2 .  سفینه البحار، ج1، ص121.
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و در آیه دیگر مي فرماید: 
��َجرَِة إاِّل أَْن تَُكونَ��ا َملََكنْيِ أَْو تَُكونَا ِمَن  َوقَ��اَل َما نََهاكُ� َربُُّك� َعْن َهِذِہ الشَّ

الَْخالِِديَن. )اعراف: 20(

ــما از خوردن میوه این درخت منعتان نکرد، جز آنکه ]با  و گفت: پروردگار ش
خوردن[ آن، دو فرشته یا از جاودانگان خواهید شد.

ــیطان آدم را خوب مي شناخت و مي دانست میل  ــتند که ش دو آیه فوق، گویاي این هس
به جاودانگي و آرزوي دراز در نهاد اوست. ازاین رو کوشید تا از راه این میل او را فریب دهد.1 
بنابراین، از نظر تربیتي آرزوي دراز، مانعي براي درک انسان از حقیقت زندگي و مرگ است. 
ــت، خداوند در یکي از برنامه هاي تربیتي خود، آرزوي جاودانه ماندن در این دنیا را  ازاین جه

تحقق ناپذیر مي داند و مي فرماید:
 َوَما َجَعلْنا لِبََشٍ ِمْن قَبْلَِك الُْخلَْد أَفَإِْن ِمتَّ فَُهُم الَْخالُِدوَن.  )انبیاء: 34( 

و پیش از تو براي هیچ بشري جاودانگي و ابدیت قرار ندادیم. پس آیا اگر تو 
از دنیا رفتي، آنان جاوید مي مانند؟ 

»إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميِّتُوَن؛ تو مي میري و آنان نیز خواهند مرد«.)زمر: 30( 
این دو آیه خطاب به پیامبر خدا است. پیام تربیتي آنها این است که وقتي جاودانگي در 
ــت. پس بیهوده به  ــن دنیا براي آن حضرت امکان ندارد، براي دیگران نیز همین گونه اس ای
دنبال آرزوهاي دست نیافتني نباشند، بلکه در اندیشه دست یابي به حقیقت زندگي و مرگ خود 

باشند و با آرزوهاي دراز، زمینه مرگ اندیشي را از خود دور نسازند.
در شعري که منسوب به امیرمؤمنان، علي علیه السالم است، آن حضرت مي فرماید:

          يا َم��ْن ِبُدنْي��اُه اْشتَغ��َل        قَ��ْد َغ���رَُّه طُ�وُل اأْلَم�َِل
           أََلَْم��ْوُت يَ�أْتِ���ی بَْغتَ��ًة        أَلَْق�بْ�ُر ُص�ْن�ُدوُق الَْع��َم�ِل

           َو لَ��ْم تَ��زَْل ِف��ی َغْفلٍَة        َحتّ���ی َدن�ا ِمْن��َک اأْلََجُل2 

اي کسي که غرق دنیا شده اي و آرزوي طوالني، تو را مغرور ساخته است. ناگهان مرگ  فرا 
مي رسد و قبر، بایگاني عمل است.

در خواب غفلت تا آنجا به سر برده اي که مرگ به تو نزدیک شده است.

 1 .  اخالق در قرآن، ج2، ص 156.
 2 . دیوان منسوب به امام علي علیه السالم، ترجمه: مصطفي زماني، انتشارات پیام اسالم، ص312 .
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در حدیث معروفي از رسول اکرم صلی و اهلل و علیه و آله نقل شده است:
خطرناک ترین چیزي که بر امتم از آن مي ترسم، هواپرستي و آرزوهاي دراز است؛ چراکه 

هواپرستي، انسان را از حق بازمي دارد و آرزوي دراز، آخرت را به فراموشي مي سپارد.1 

د( دنیا گرایي
ــت که ما با مادیات و برخي زرق و  ــیر زندگي ما به گونه اي رقم خورده اس ازآنجاکه مس
برق هاي دنیایي سروکار داریم و به طور طبیعي براي ادامه زندگي خود به برخي موهبت هاي 
مادي خداوند نیازمند هستیم، ممکن است در بهره وري از این نعمت هاي الهي از مرگ اندیشي 
ــالم درمي یابیم که در  ــرآن و روایات امامان معصوم علیهم الس ــم. با مراجعه به آیات ق بازمانی

آموزه هاي تربیتي دیني، از دنیا، هم مدح شده و هم مذمت:
نْيَا إاِّل لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الّداَر ااْلِخرََة لَِهَی الَْحيَواُن لَْو كَانُوا  َوَما َهِذِہ الَْحياُة الدُّ

يَْعلَُموَن. )عنکبوت: 64(

ــت و زندگي حقیقي در آخرت  ــي دنیا چیزي جز لهو و بازي نیس ــن زندگ ای
است، اگر بدانند.

علي علیه السالم مي فرماید: »َمَثل دنیا و آخرت همانند مغرب و مشرق است که نزدیکي 
به هریک، عین دوري از دیگري است«.2 

ــان مي دهد که دنیا و آخرت در مقابل هم و جمع ناشدني است. از طرف  این تعبیرها نش
دیگر در برخي آیات و روایات، این دنیا ستایش و محل تجارت و کسب بهشت معرفي شده 
نيا َمْزرََعة اْلِخرَةِ؛ دنیا مزرعه آخرت است«.3  است. چنان که از پیامبر خدا نقل شده است: »أَلْدُّ
نَْيا َمْسِجُد أَِحبّاِء اللِّه َو َمتَْجُر اَْولياِء اللِّه؛ دنیا  و نیز امام علي علیه السالم مي فرماید: »اِنَّ الدُّ

سجده گاه دوستان خدا و جایگاه تجارت آنهاست«.4  
ــتگي و پیوستگي وجود دارد و  ــالمي بین دنیا و آخرت، هم وابس بنابراین، در معارف اس
هم دوگانگي، که درحقیقت این دو تعبیر ستایش و نکوهش درباره دنیا، به اندیشه تربیتي و 

دیدگاه انسان نسبت به دنیا برمي گردد.

 1 . الخصال صدوق، ص51؛ محمد بن حسین فتال نیشابوري، روضة الواعظین، قم، انتشارات رضي، 1368، ص437.
 2 .  نهج البالغه، حکمت 103.

 3 . ابن ابي جمهور احسائي، عوالي اللئالي، قم، مؤسسه سیدالشهدا، 1405 هـ.ق، ج 1، ص 276.
 4 .  نهج البالغه، حکمت 131.
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ــد، بلکه مقدمه اي براي زندگي آخرت  ــان مقصد و هدف اصلي نباش اگر دنیا در نظر انس
ــد به هدف هاي بلند و کماالت انساني برسد تا در آخرت به موقعیت  ــد، همواره مي کوش باش
بهتري دست یابد. چنین دنیایي و زندگي در آن ستایش مي شود؛ زیرا این گونه زندگي، همان 
ــت که پیامبران و رهبران راستین براي بشر معرفي کرده اند. در چنین  زندگي عاقالنه اي اس

زندگي انسان همواره براي زندگي آخرت و دست یابي به نعمت هاي الهي تالش مي کند.1 
ــان یک هدف اصلي و نهایي جلوه کند، نکوهش مي شود؛ زیرا  حال اگر دنیا در نظر انس
ــت یابي به دنیا صرف کرده و از  ــاني تمام نیروي فکري و عملي خود را براي دس چنین انس
اندیشه و توجه به مرگ و جهان آخرت به کلي بازمانده است و در آخر عمرش متوجه خواهد 
شد که زندگي در این دنیا خیالي بیش نبوده و او در هنگام مرگ، دستش از زاد و توشه خالي 

خواهد بود.2 
ــرآن در این  زمینه مي فرماید: »َم��ا َجَعَل اللُّه لِرَُجٍل ِمْن قَلْبَنْيِ ِفی َجْوِفِه؛ خداوند براي  ق
هیچ کس دو دل در درونش نیافریده.«)احزاب: 4( یعني نمي توان در یک دل، دو هدف، هم 
ــي و آخرت گرایي را هم زمان پرورش داد، بلکه باید یکي هدف  دنیاخواهي و هم مرگ اندیش
ــي که تربیت شده مکتب اسالم باشد، قطعاً دنیا را  ــیله آن قرار گیرد. کس اصلي و دیگري وس

وسیله اي براي رسیدن به خوبي هاي آخرت قرار خواهد داد.
ــاني که به دنیا دل بسته اند و به مرگ  ــخناني، از اشتباه کس ــالم در س امام علي علیه الس

بي توجهند، پرده  برمي دارد و مي فرماید: 
همانا مرگ، نابودکننده لذت ها، تیره کننده خواهش هاي نفساني و دورکننده 
اهداف شماست. مرگ، دیدارکننده اي دوست نداشتني، هماوردي  شکست ناپذیر 
و کینه توزي است که بازخواست نمي شود. دام هاي خود را هم اکنون بر دست 
و پاي شما آویخته و سختي هایش شما را فرا گرفته و تیر هاي خود را به سوي 
ــت که سایه هاي مرگ و شدت درد هاي  ــما پرتاب کرده است. چه زود اس ش
ــکرات مرگ، تاریکي چشم  ــي س آن، تیرگي هاي لحظه جان کندن، بیهوش
ــت که مرگ  ــما را فرا گیرد. ممکن اس ــیدن از دنیا و تلخي خاطره ها ش پوش
ــما هجوم آورد و خانه هاي شما را خالي و میراث خواران شما را  ناگهاني بر ش

 1 .  مرتضي مطهري، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، 1368، چ 1، ج4، ص624؛ معاد در قرآن، ج4، ص62.
 2 .  المیزان، ج13، ص62؛ مجموعه آثار، ج16، ص583.
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ــیم کنند. آنان یا دوستان نزدیکند که به هنگام  ــما را تقس برانگیزد تا ارث ش
ــانند یا غم زدگان که نمي توانند جلوي مرگ را بگیرند یا  مرگ نفعي نمي رس
ــرزنش کنندگان که گریه و زاري نمي کنند. بر شما باد تالش و کوشش و  س

جمع آوري زاد و توشه آخرت.1 

هـ( رهبران فاسد و ستم پیشگان
ــود، به خوبي  ــي دیني و اجتماعي آنها دقت ش ــان ها در زندگ ــي انس اگر در رفتارشناس
مي توان پي برد که طرز تفکر رهبران الهي و غیرالهي در چگونگي رفتار مردم نقش مهمي 
ــاس آموزه هاي وحیاني همواره در برنامه هاي تربیتي و هدایتي شان  دارد. رهبران الهي  براس
ــیدند با تقویت بینش  ــان مردم ترویج مي کردند و مي کوش ــي را می خداباوري و مرگ اندیش
مرگ باوري، امنیت رفتار فردي و اجتماعي به وجود آورند و راه کمال جویي انساني را هموار 

سازند.
ــتفاده از انواع برنامه هاي  ــوایان کفر و ضاللت با اس در برابر آنان، رهبران باطل و پیش
ضددیني و فریب ها و نیرنگ هاي گوناگون مي کوشیدند، مردم را از خداباوري و مرگ اندیشي 

دور سازند و برنامه هاي تربیتي سفیران هدایت را خنثا کنند.
در قرآن آمده است که فرعون در مبارزه خود با خداباوران و مرگ  اندیشان مي گفت: »لَِئِ 
اتََّخْذَت إِلًَهاً َغْرِی أَلَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجوننَِي؛ اگر معبودي غیر از من برگزیني، تو را از زندانیان 

قرار خواهم داد«.)شعرا: 29(
ــول  ــت که رس ــول اکرمصلی اهلل و علیه و آله نقل کرده اس نیز ابودرداء، یکي از اصحاب رس
ــار نگراني مي کرد و  ــتیزي رهبران گمراه اظه ــه از خطر دین س ــه همیش خداصلی اهلل و علیه و آل
ــبت به شما از  ــترین هراس من نس مي فرمود: »اَُخوُف ما اَخاُف َعلَيُکْم ااَْلَِئَُّة الُْمِضلِّنَي؛ بیش

ناحیه رهبران گمراه است«.2 

 1 .  نهج البالغه، ص466، خطبه 430.
 2 .  عبداهلل بن بهرام الدارمي، سنن ، دمشق، مکتبة االعتدال، ج1، ص70.
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و( دام هاي فریبنده شیطان
یکي از موانعي که بر سر راه مرگ اندیشي وجود دارد، شیطان است. شیطان از نخستین 
روز آفرینش آدم علیه السالم همیشه به دنبال بستن راه هاي کمال جویي براي آدمیان بوده و از 

ابزارهاي گوناگون براي گمراه ساختن انسان و انحراف اندیشه او استفاده کرده است.
ــرد و یاد مرگ را از  ــان را در اختیار مي گی ــه انس او با وعده هاي دروغین، افکار و اندیش

ذهنش بیرون مي کند و او را به کارهاي ناشایست وامي دارد. 
از روایات به دست مي آید که شیطان براي گمراه ساختن انسان، چنان مي کوشد که حتي 

در لحظه هاي سخت آخر عمر نیز دست بردار نیست و به سراغ او مي آید.
امام صادق علیه السالم مي فرماید: 

ــد، ابلیس از میان شیاطین دستیارش، افرادي را  ــي فرا رس هرگاه مرگ کس
ــزد تا او را به کفر فرمان دهد و در دینش به تردید اندازد تا زماني  برمي انگی

که روحش از بدن جدا شود.1  
ــیطان چنان باالست که از آن به »َعديلَُه ِعْنَد الَْمْوِت« یعني عدول  آن لحظه، خطر ش
ــوي باطل یاد شده؛ زیرا شیطان، محتضر را نسبت به عقایدش و حقانیت مرگ  از حق به س
وسوسه مي کند.2 بزرگان همیشه از این بد عاقبت شدن در هراس بودند و با جمله »أَللُّهمَّ إِنِّی 
ــت که براي حفظ  أَُعوذُ ِبَک ِمَن الَْعِديلَِة ِعْنَد الَْمْوِت« به خدا پناه مي بردند.3 به این دلیل اس

ایمان در آن لحظه، دستورالعمل هایي بیان شده است.4 

ز( دوستان ناباب
ــت. چنان که دوستان  ــیده نیس ــینان، براي هیچ کس پوش ــتان و هم نش تأثیرگذاري دوس
نیک اندیش در تشویق و روي آوردن انسان به راه خیر و فضیلت مؤثرند، دوستان و هم نشینان 
ناباب نیز بر رفتار و عقیده انسان اثر مي گذارند و او را گمراه مي کنند. این مسئله از نظر تربیتي 
به قدري مهم است که امام صادق علیه السالم از جدش رسول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل کرده است: 

 1 . من ال یحضره الفقیه، ج1، ص133؛ وسائل الشیعه، ج2، ص 455؛ کافي، ج3، ص123
 2 . معاد، ص86

ــیني تهراني،  ــین حس ــید محمدحس ــرار الصالة، ص238؛ س  3 . معاد از دیدگاه عالمه طباطبایي، ص10؛ امام خمیني، اس
معادشناسي، حکمت، 1361، ص 147. 

 4 . وسائل الشیعه، ج2، ص 455؛ بحاراالنوار، ج 6، ص195؛ مفاتیح الجنان، دعاي عدیله.
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اَلَْمرُء َعلی ِديِن َخلِيلِِه فَلْيَْنظُْر اََحُدکُْم َمْن يُخالُِل.1  

ــت خود سیر مي کند. پس  ــاس آیین و مسلک دوس ــان در زندگي براس انس
هریک از شما باید بنگرد با چه کسي دوستي مي کند.

علي علیه السالم مي فرماید: 
يْطاِن.2   أٌة لاِْلِْياِن َو َمْحَ�ٌَة لِلشَّ ُمجالََسُة أَْهِل الَْهوی َمْنْسَ

ــدن شیطان  ــیني با هوس رانان، باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر ش هم نش
مي گردد.

ــتند، هم نشین  ــالم نیس ــان هایي که با افراد ناباب که به لحاظ عقیدتي و رفتاري س انس
مي شوند و با آنان رفت وآمد دارند، بناچار تحت تأثیر قرار مي گیرند و درنتیجه به عقاید دیني 

از جمله مرگ بي توجه مي شوند.
ــول خداصلی اهلل و علیه و آله  ــتان در زمینه مرگ اندیشي چنان قوي است که رس خطر دوس

مي فرماید:
مرگ هیچ کس فرا نمي رسد، مگر اینکه دوستان او در پیش چشمش جلوه گر 
ــند، نیک جلوه مي کنند و اگر از بدان باشند، بد  ــوند. اگر از خوبان باش مي ش

جلوه مي کنند.3 
از امام علي علیه السالم نیز این گونه روایت شده است که افراد شایسته و کساني را که به 
ــتند، براي دوستي انتخاب کنید؛ زیرا آنان در موقع مرگ در نظر  یاد خدا و جهان آخرت هس

شما جلوه مي کنند و در سرنوشت شما اثر دارند.4 
ــه فرزندش، محمد حنفیه،  ــازنده خود، ب ــرت در یکي از کالم هاي تربیتي و س آن حض

خطاب مي کند:
َک َعْن ِذکِْر اللِه َو َعْن ِذکَِْر الَْمْوِت ِباأْلَباِطيِل الُْمزَْخرِفَِة.5   ِّ َوَمْن يَُصدُّ باِيْن ِمْن أَْهِل الشَّ

ــوده تو را از یاد خدا و یاد مرگ  ــاني که با کردار هاي بیه فاصله گیر از بدکرداران و کس
باز مي دارند.

 1 .  بحاراالنوار، ج74، ص192.

 2 .  اصول کافي، ج2، ص341.
 3 . محجة البیضا، ج3، ص483؛ جامع السعادة، ج2، ص272.

 4 .  کافي، ج2، ص638.
 5 .  وسائل الشیعه، ج16، ص363.
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ــي و  ــتاني که در دنیا همدیگر را از مرگ اندیش ــت مي آید، دوس از آیات و روایات به دس
آخرت گرایي دور مي سازند، در روز قیامت به زیان هاي خود پي مي برند و با همدیگر دشمن 
؛ دوستان در آن روز ]قیامت[ دشمن یکدیگرند«. مي شوند: »اأَْلَِخاّلُء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ

)زخرف: 67(
امام صادق علیه السالم مي فرماید: 

نْيا ِفی َغْرِ الله َعزَّ َو َجلَّ تَِصُر َعُدُوُة يَْوَم الْقياَمِة.1   ااَل کُلُّ ُخلٍَّة کانَْت ِفی الدُّ

بدانید هر دوستي اي که در دنیا براي غیر خدا باشد، در روز قیامت به دشمني 
مبدل مي شود.

ح( تکیه بر نیروي جواني
دوره جواني دوره شکوفایي غریزه زیبادوستي و لذت طلبي است و فرصتي بي نظیر است 
ــب معرفت حق،  ــوان با بهره گیري از موهبت هاي نهفته در خود، با تالش در راه کس ــه ج ک
شایستگي و ظرفیت خویش را بروز مي دهد و با اندیشه و فطرت پاک خود و عبادت خداوند، 
به پاداش هاي بزرگ الهي دست مي یابد. جواني از نعمت هاي بزرگي است که در روز قیامت، 
ــت مي شود که آن را در چه مسیري گذرانده است.2  ــان بازخواس از این بخش از زندگاني انس
ــوي دیگر، دوره جواني به سبب شدت یافتن خواسته هاي شهواني، یکي از سخت ترین  از س
دوره هاست که امکان دارد جوان با تکیه بر گستاخي و بلندپروازي هاي جواني اش، به انحراف 

کشیده شود و از اندیشه دیني باز ماند.
امیرمؤمنان، علي علیه السالم در این زمینه مي فرماید: 

يَْنبَغي لِلْعاِقِل أَْن يَْحَتَِس ِمْن ُس��ْکِر الْ�ِل َو ُس��ْکِر الُْقْدرَِہ َو ُس��ْکِر الِْعلِْم َو 

��باِب فَإِنَّ لُِکلِّ ذلَِک ِرياحاً َخِبيثًَه تَْسلُُب الَْعْقَل َو  ُس��ْکِر الَْمْدحِ َو ُسْکِر الشَّ

تَستَِخفُّ الَْوقاَر.3  

براي خردمند شایسته است که خود را از مستي مال، قدرت، علم،  ستایش 
و جواني نگاه دارد؛ زیرا هر یک از این امور، تندباد هاي پلیدي است که عقل 

را زایل مي کند و وقار را فرو مي ریزد.

 1 .  تفسیر نور الثقلین، ج4، ص612.
 2 .  امالي صدوق، ص39.

 3 .  غرر الحکم و دررالکلم، ج2، ص862.



مرگ اندیشی در آموزه های اسالمی 68

براین اساس، بیم این مي رود که نیروي جواني سبب شود اندیشه و فکر جوان به انحراف 
کشیده شود و مرگ و جهان آخرت را فراموش کند. یکي از بزرگان در این زمینه مي فرماید: 

ــان به جواني خویش اعتماد مي کند و مرگ را در سن جواني بعید  گاهي انس
ــمي و نیروي جواني، با هم او را از غافالن  ــالمت جس مي داند، زماني نیز س
ــر نمي کند که اگر پیران  ــرگ را دور تصور مي کند. بیچاره فک ــازد و م مي س
ــتند، مرگ بیشتر در جواني  ــهرش شمرده شوند، یک دهم اهل شهر نیس ش
ــرگ، ناگهاني مي آید.  ــر نمي کند که م ــردم را مي گیرد. نیز فک ــان م گریب
ــالم را  ــم س آدمي اگر قدري فکر کند که مرگ ناگهاني آمده و جوان و جس

نمي شناسد، به فکر چاره مي افتد.1 
ــته و به جواناني که با تکیه بر نیروي  امام خمیني)ره( نیز دوره جواني را غفلت آور دانس
ــت که  ــي خود از مرگ غفلت مي کنند، مي گوید: »کمیاب بودن پیران دلیل بر این اس جوان
مرگ به جوانان نزدیک تر است. در یک شهر پنجاه هزار نفري، انسان پنجاه نفر پیر هشتاد 

ساله نمي بیند«.2 
ــود، سبب غفلت انسان از مرگ  ــت تربیت و هدایت نش بنابراین، اگر نیروي جواني درس

خواهد بود.

ط( دور دانستن زمان مرگ
ــول  ــت. رس ــان نزدیک تر اس ــه چیز به انس ــرگ از هم ــالم، م ــي اس ــام تربیت در نظ
ــه به گونه اي باشد که هیچ گاه از  ــان مؤمن باید همیش اکرمصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: »انس
ــد.«3  امام باقرعلیه السالم مي فرماید: »اِنَّ اللَه َعزَّ َو َجلَّ َخلََق  حالت یقین به مرگ خالي نباش
ــمش قرار  آَدَم َو َجَعَل اََجلَُه بنَْيَ َعيَْنيِْه؛ خداوند بني آدم را خلق کرد و مرگ او را جلوي چش

داد«.4  
امام صادق علیه السالم نیز مي فرماید: »انسان مؤمن هیچ گاه مرگ را دور نمي داند، با خود 

همراه مي داند و همیشه مشغول انجام کارهاي نیک است«.5 

 1 .  ترجمه االخالق، ص447.
 2 .  امام خمیني، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 1378، ص273.

 3 .  بحاراالنوار، ج1، ص119.
 4 .  همان، ص162.

 5 .  کافي، ج3، ص14.
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ــود، بسیارند کساني که از فکر و اندیشه  ــان ها دقت ش اما درعین حال اگر در زندگي انس
مرگ غافل هستند و مرگ را دور مي پندارند. در روایات امامان معصوم علیهم السالم، این حالت 

مانعي براي مرگ اندیشي یاد شده و بر بیرون شدن از آن وضعیت بسیار تأکید شده است.
امام علي علیه السالم مي فرماید: 

ما رَأَيُْت إِْياناً َمَع يَقنٍي أَْشبََه ِمْنُه ِبَشّک ٍَعلی هذا اْلِنْساِن إِنَُّه کُلَّ يَْوٍم يُودُِّع 

إَِل الُْقبُوِر َو يَُش��يُِّع ... لَکاَن يَْنبَغی لَُه أَْن يُحاِذَر ما ُهَو ِفيِه ِبأََش��دِّ النُُّصِب َو 

التََّعِب.1  

ــک شبیه تر باشد از  ــان به ش هیچ ایمان همراه با یقیني ندیدم که براي انس
اینکه او هر روز مردگان را به سوي گورستان تودیع و تشییع مي کند ... سزاوار 

است که به هر سختي و مشقتي، از مرگ حذر کند و مراقب آن باشد.
نیز نقل شده است که روزي رسول خداصلی اهلل و علیه و آله تالش بعضي از غافالن از مرگ 
ــگفتي کرد و فرمود:  ــاهده کرد و از اینکه آنان مرگ را دور تصور مي کردند، اظهار ش را مش
ــته  نْيا َعلی َغْرِِِهْم کُِتَب؛ گویا مرگ در این دنیا براي غیر آنها نوش »کَاَنَّ الَْمْوَت ِف هِذِہ الدُّ

شده است«.2  
امام علي علیه السالم در نکوهش کساني که زمان مرگ را دور مي دانند، مي فرماید: 

گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق بر غیر ما واجب است. گویا این مردگان مسافراني 
ــپاریم. انگار  ــان را به گور ها مي س ــه زودي بازمي گردند، درحالي که بدن هایش ــتند که ب هس

خودمان پس از آنها جاویدان هستیم.3   
بنابراین، دور دانستن زمان مرگ پندار باطلي است که نکوهش شده و عاملي است که 

انسان را از مرگ اندیشي باز مي دارد. رسول خداصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید:
ُدُہ اَبَعُد.4  َوالَْموُت اَقْرَُب االَشياِء ِمن بَنی آَدَم َو ُهَو يَعِ

مرگ نزدیک ترین چیزها به آدمي است. درحالي که او آن را دور مي شمارد.

 1 .  بحاراالنوار، ج6، ص137.
 2 .  تحف العقول، ص29.

 3 .  نهج البالغه، ص652، حکمت 122.
 4 .  بحاراالنوار، ج6،  ص133.
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ي( خودبیني 
ــي باز مي دارد، خودبیني است. انساني که به  ــان را از مرگ اندیش یکي از موانعي که انس

مرگ عقیده دارد، اما در بند خودخواهي گرفتار آمده، نمي تواند به یاد مرگ باشد.
روزي نزد رسول خداصلی اهلل و علیه و آله گفته شد: خودبیني فالن شخص چقدر زیاد است. 

حضرت فرمود: »آیا او مرگ را در نظر ندارد«.1 
ــد: »َضْع َفْخرَک َواْحُطْط ِکْبرَک  ــالم نیز دراین زمینه مي فرمای امیرالمؤمنین علي علیه الس

َواْذُکر َقْبرَک؛ فخرفروشي و خودبیني را رها کن و به یاد مرگ باش«.2 

2.راهکارهايتقويتمرگانديشي

الف( مرگ باوري
ــي جایگاه  ــیار مهم و در تقویت مرگ اندیش مرگ باوري از جهت تربیتي، آثار عملي بس
ــف باور ها و  ــي، ضع ــان در میدان مرگ اندیش ــت انس ــژه اي دارد. یکي از عوامل شکس وی

سطحي نگري است. در آیات قرآن و روایات نیز بر این مطلب تأکید شده است.
رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: »هرگاه باور هاي قلبي شما ضعیف شد، با خواندن 
ــان هاي  ــناختن انس قرآن و یادآوري مرگ، آن را تقویت کنید.«3  و نیز آن حضرت درباره ش
مرگ اندیش فرمود: »به افراد نگاه کنید، هرکس یقین به مرگ دارد، رفتار و کردار او کنترل 
شده است و از اعمال ناشایست دوري مي کند.«4  همچنین آن حضرت فرموده است: »انسان 

مرگ اندیش باور دارد که مرگ الهي حق است«.5  
امام علي علیه السالم درباره یقیني سازي مرگ اندیشي مي فرماید: 

مردم! اگر آنها ]مردگان[ را در اندیشه خود بیاورید، یا پرده ها کنار رود، مردگان 
را در حالتي مي نگرید که حشرات گوش هایشان را خورده، چشم هایشان به 
جاي سرمه پر از خاک گردیده، زبان هایشان پاره پاره شده، قلب هایشان رو 

 1 . ورام بن ابي فراس، مجموعه ورام، قم، انتشارات مکتبة الفقیه، ج 1، ص 198.
 2 . نهج البالغه، ص 724،  حکمت 398.

 3 .  محجه البیضا، ج2، ص211.
 4 .  بحاراالنوار، ج1، ص199.

 5 .  تحف العقول، ص18.
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به خاموشي گراییده و در تمام اعضاي بدن پوسیدگي تازه اي آشکار گردیده 
است.1  

دعوت به تفکر و تعقل در کالم امام علي علیه السالم، از بهترین راهکارها براي یقیني سازي 
مرگ اندیشي است. بر اثر یقین به مرگ، فردي همانند سلمان فارسي چنان همواره در اندیشه 
ــپري مي شود؟ پاسخ مي دهد:  ــند: شب و روز تو چگونه س ــت که وقتي از او مي پرس مرگ اس
ــپري مي شود روزگار کسي که نهایت زندگي او مرگ، منزلش قبر، کرم و حشرات  »چگونه س

هم جوارش است و اگر مشمول بخشش قرار نگیرد، جایگاهش آتش سوزان جهنم است.«2  
درباره اهمیت و آثار یقین به مرگ، در برخي منابع آمده است که اگر یاد مرگ به صورت 
یقین در قلب جا کند، در آن اثر خواهد کرد. در این هنگام، شادي و سرور انسان کم و قلبش 

شکسته مي شود.3 

ب( مطالعه پیوسته آیات و روایات مربوط به مرگ 
ــي و به یاد مرگ بودن را در انسان  ــي که مي تواند مرگ اندیش یکي از راهکارهاي اساس
ــائل مربوط به مرگ اشاره شده  ــت که در آنها به مس تقویت کند، مطالعه آیات و روایاتي اس
ــمت برخي مطالب و موضوع ها را که در منابع اسالمي به آنها اشاره شده  ــت. در این قس اس

است، بیان مي کنیم.

یک ـ حالت احتضار)جان دادن(
ــکالت دوري جوید و زمینه  ــان به او حکم مي کند تا از خطرها و مش ــعور انس عقل و ش
آسایش را براي خود فراهم سازد. بنابراین، یکي از راهکارهاي تقویت مرگ اندیشي، یادآوري 
ــت که آدمي در هنگام جان دادن با آن روبه رو مي شود. در قرآن و روایات  ــختي هایي اس س
ــت، مانند: »َوَجاَءْت َس��ْكرَُة الَْمْوِت؛ هنگام  ــاي تکان دهنده اي از آن لحظه آمده اس تعبیره

بي هوشي و سختي مرگ فرا رسید«.)ق: 19( 
ــکرة الموت«؛ یعني حالتي که شدت مرگ بر عقل غالب  ــت »س در برخي منابع آمده اس

 1 .  نهج البالغه، ص450، خطبه 221.
 2 .  بحاراالنوار، ج73، ص16.
 3 .  ترجمه االخالق، ص443.
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مي شود و هوش از سر مي رود.1 عالمه طباطبایي در تفسیر این آیه مي نویسد: 
سکرات مرگ، حالتي دروني است که در هنگام مرگ براي انسان به وجود 
ــود و به خود مي پردازد، مانند  مي آید، بدین صورت که از مردم غافل مي ش
ــان مستي که نمي داند به او چه مي گویند و به دلیل همین بي توجهي و  انس

غفلت از اطرافیان به »سکرات الموت« تعبیر شده است.2 
و نیز از لحظه جان دادن به »غمرات  الموت« نام برده شده است: »َولَْو تَرَی إِِذ الظَّالُِموَن 
ــرگ فرو رفته اند.« )انعام: 93(  ــداید م ِف��ی َغَمراِت الَْمْوِت؛ هنگامي که ببیني ظالمان در ش

غمرات یعني شداید که هنگام مرگ، انسان را احاطه مي کند.3 
علي علیه السالم نیز مي فرماید:

اِنَّ لِلَْمْوِت لََغَمراٍت ِهَی أَفْظَُع ِمْن أَْن تُْستَْغرََق ِبِصَفٍة أَْو تَْعتَِدَل َعلی ُعُقوِل 

نْيا.   أَْهِل الدُّ

ــختي هایي دارد که دشوارتر از آن است که به وصف آید و یا  بدانید مرگ س
خرد ها و عقل هاي مردم جهان بتواند آن را درک کند.4

ترسیم لحظه جان دادن، در بیان علي علیه السالم
ــت دادن دنیا، به دنیاپرستان هجوم مي آورد.  ــرت از دس ــختي هاي جان کندن و حس س
بدن ها در سختي جان کندن سست مي شوند و رنگ مي بازند، مرگ آرام آرام همه اندامشان را 
فرا مي گیرد و زبان را از سخن گفتن بازمي دارد. فرد در میان خانواده اش مي افتد، با چشم خود 
مي بیند و با گوش خود مي شنود و با عقل درست مي اندیشد که عمرش را در پي چه کارهایي 
تباه و روزگارش را چگونه سپري کرده است و به یاد ثروت هایي که جمع کرده مي افتد. او در 
ــت و چون تمام واقعیت ها را هنگام مرگ مشاهده مي کند، دست  گرو این اعمال خویش اس
خود را از پشیماني مي گزد. امام در ادامه مي فرماید: روح از بدن خارج مي شود و چون مرداري 

در بین خانواده خویش بر زمین مي ماند.5 

 1 . سیدعلي اکبر قرشي، قاموس قرآن،  تهران، دارالکتب االسالمیه، ج2، ص303.
 2 .  المیزان، ج18، ص348.

 3 .  قاموس قرآن، ج5، ص102.
 4 .  نهج البالغه، ص452، خطبه 221.

 5 .  همان،  ترجمه: محمد دشتي، ص209، خطبه 109.
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دو ـ چگونگي جان دادن خوبان
ذکر حالت جان دادن خوبان در قرآن و روایات و اینکه مؤمنان و صالحان هنگام مرگشان 
ــتگان با عزت و احترام جان آنها را مي ستانند،  مورد رحمت و تکریم الهي قرار گرفته اند و فرش
جلوه هاي زیبایي از تشویق در فرهنگ اسالمي است تا اندیشه خفته مرگ اندیشان را بیدار سازد 

و آنان را به تحرک و تالش براي دستیابي به پاداش خوبان وادارد.
خداوند در این باره در قرآن مي فرماید: 

اَلَِّذيَن تَتََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة طَيِِّبنَي يَُقولُوَن َس��الٌم َعلَيُْكُم اْدُخلُوا الَْجنَُّة ِبَا كُْنتُْم 

تَْعَملُوَن. )فصلت: 30(  

ــد، در حالي که پاک و  ــان را مي گیرن ــتگان ]مرگ[ روحش همان ها که فرش
پاکیزه اند، به آنها مي گویند: سالم بر شما! وارد بهشت شوید به دلیل اعمالي 

که انجام داده اید.
و نیز مي فرماید: 

إِنَّ الَِّذي��َن قَالُوا َربَُّن��ا اللَُّه ثُمَّ اْس��تََقاُموا تَتََنزَُّل َعلَيِْهُم الَْمالئَِك��ُة أاَل تََخافُوا 

نْيَا  َوالتَْحزَنُوا َوأَبِْشُوا ِبالَْجنَِّة الَِّتی كُْنتُْم تُوَعُدوَن نَْحُن أَْولِيَاُؤكُْم ِفی الَْحيَاِة الدُّ

َوِفی الِخرَِة. )فصلت: 31( 

به یقین، کساني که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت 
کردند، فرشتگان بر آنان وارد مي شوند که نترسید و غمگین مباشید! بشارت 
باد بر شما به آن بهشتي که وعده داده شد ه اید. ما یاران و مددکاران شما در 

زندگي دنیا و آخرت هستیم.
ــت که مؤمنان و بندگان صالح  ــالم آمده اس در روایات فراوان از امامان معصوم علیهم الس
خداوند در لحظه مرگ و انتقال به جهان آخرت، با استقبال فرشتگان روبه رو مي شوند که آنان 
را با مالطفت و مهرباني بشارت به بهشت مي دهند. در همین باره از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله 

نقل شده است: 
فرشته مرگ هنگام مردن مؤمن، نزد وي آن گونه مي ایستد که برده اي ذلیل 
نزد موالیش مي ایستد و نزدیک نمي شود تا نخست بر او سالم کند و به او 

بشارت بهشت دهد.1 

 1 .  من ال یحضره الفقیه، ج1، ص135؛  تفسیر نور الثقلین، ج4، ص225.
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امام صادق علیه السالم فرمود: 
هنگامي که خداوند روح مؤمن را قبض مي کند، دو فرشته مأمور او به آسمان 
ــوب بود؛ چراکه در عمل به  ــد و مي گویند: پروردگارا! این بنده تو خ مي رون
دستورهایت سریع و در گناه و نافرماني ات کند بود. بعد از گرفتن جانش چه 
مي فرمایید؟ خداوند مي فرماید: »به دنیا فرود آیید و شما هر دو نزد قبر این 
بنده ام بمانید، در آنجا مرا به بزرگي یاد کنید و تسبیح و تهلیل مرا بگویید و 

ثواب آن را بر این بنده ام بنویسید«.1 
همچنین امام صادق علیه السالم از  جدش رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله نقل مي کند:
ــد : »اي  ــته مرگ گوی ــد، به فرش ــده خود راضي باش ــد از بن ــون خداون چ
ــرو و روح او را براي من بیاور؛  ــن نزد فالن کس ب ــوت! از جانب م ملک الم
ــته اي که به  جا آورده کافي است. من او را امتحان کرده ام  زیرا اعمال شایس
ــت، او را یافته ام.« آن گاه  ــگاه خوبي که مورد محبت من بوده اس و در منزل
ــتگان دیگر با دسته هاي گل زعفران از بارگاه الهي فرود  ملک الموت با فرش

مي آیند و براي خروج روح مؤمن از بدن او صف مي بندند.2 
بنابراین، سالم فرشتگان و انواع بشارت ها در وقت قبض روح انسان مؤمن، نهایت ادب 

و احترام است که به سبب گناه نکردن مؤمن انجام مي شود.
تشویق از نظر تربیتي ارزشمند است تا انسان تمام عمر خود را با باور درست و ژرف به 
ــب رضایت الهي نتیجه عقاید و رفتار نیک  ــپري کند و با کس حقانیت مرگ و حاالت آن س
ــان در لحظه جان دادن که داالن ورودي عالم برزخ و انتقال به زندگي دیگر  خود را بدین س

است، دریافت دارد.

سه ـ چگونگي جان دادن بدکاران 
ــاره شده، به چگونگي  در قرآن و روایات عالوه بر اینکه به چگونگي مرگ صالحان اش
ــت. خداوند براي غافالن از مرگ، چگونگي  ــت نیز پرداخته شده اس جان دادن افراد ناشایس

جان دادن بدکاران و کافران را این گونه بیان مي کند:

 1 . بحاراالنوار، ج82، ص176.
 2 . معادشناسي، ج2، ص44.
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بُوَن ُوُجوَهُه��ْم َوأَْدبَارَُهْم َوذُوقُوا َعَذاَب  َولَْو تَ��رَی إِذْ يَتََوفَّی الَِّذيَن كََفرُوا الَْمالئَِكُه يَْ�ِ

الَْحِريق... .)انفال: 50(

اگر سختي حال کافران را ببیني، هنگامي که فرشتگان جان آنان را مي گیرند و بر روي 
و پشت آنان مي زنند و به آنها مي گویند بچشید طعم عذاب سوزنده را... .

و نیز مي فرماید: »إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة ظَالِِمی أَنُْفِس��ِهْم؛ آنان که فرشتگان، روح 
آنها را گرفتند، درحالي که به خویشتن ستم کرده بودند«. )نساء: 97( 

ــول اکرمصلی اهلل و علیه و آله به امیرمؤمنان، علي علیه السالم درباره سختي  ــت رس روایت اس
جان کندن بدکاران این گونه فرمود: 

اي علي! هنگامي که ملک الموت براي گرفتن جان و روح کافر فرود مي آید، 
ــت که به محض رسیدن به بدن، آن را بریان  همراهش میخ داغ آهنین اس
ــه از بدن خارج مي کند،  ــي که روح کافر را با آن میخ گداخت ــد و زمان مي کن

صداي جهنم بلند مي شود.1 
ــر، مانند نیش زدن مار هاي  ــان کاف ــالم مي فرماید: »مرگ براي انس امام صادق علیه الس
ــوره مبارکه محمد، نحوه  ــت.«2 همچنین خداوند در س ــا و بدتر از اینهاس ــزرگ و عقرب ه ب

مجازات منافقان را در آستانه مرگ، این گونه خبر مي دهد: 
بُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَارَُهْم ذَلَِك ِبأَنَُّهُم اتَّبَُعوا ما أَْسَخَط اللََّه  فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم الَْمالئَِكُة يَْ�ِ

وَكَرُِهوا رِْضَوانَُه فَأَْحبََط أَْعَ�لَُهْم. )محمد: 27 و 28( 

ــت آنها  ــتگان بر صورت و پش حال آنان ]منافقان[ چگونه خواهد بود، هنگامي که فرش
مي زنند؟ این به دلیل آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم مي آورد، پیروي کردند و آنچه 

را موجب خوشنودي اوست، کراهت داشتند. از این رو، خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد.
ــان ظالم و بدکار، در همان لحظه جان دادن، کیفر ها و سختي هایش آغاز  بنابراین، انس
ــرورانه و فساد در زندگي آنهاست. این  ــود. در واقع این مشکالت، پیامد هاي کردار ش مي ش
حالت، درسي براي انسان است تا از سرنوشت تلخ ستم کاران اندرز بگیرد و براي روز واپسین 

زندگي خود زاد و توشه فراهم آورد.

 1 .  بحاراالنوار، ج 6، ص170.
 2 .  همان، ص 166.
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چهار ـ مشاهدات هنگام مرگ

اول ـ دیدن حقیقت کردار گذشته و جایگاه خود در آینده
ــنیدارهاي  ــالم، اولین دیدار ها و ش ــتناد به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم الس با اس
انسان هنگام مرگ، مشاهده تجسم کردار و رفتار اوست. قرآن کریم در این زمینه مي فرماید: 

لََقْد كُْنَت ِفی َغْفلٍَة ِمْن َهذا فََكَشفنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَبََصَُك الْيَْوَم َحِديٌد.)ق: 22( 

تو از این حالت غافل بودي و ما پرده را از چشمان تو کنار زدیم و امروز چشم تو کاماًل 
تیزبین است. 

ــت که در روایات، از وقت جان دادن به »عند  ــاهدات چنان دقیق اس در آن لحظه مش
ــده است؛ زیرا در آن لحظه باطن و حقیقت اعمال خود را   المعاینه«ـ   هنگام دیدارها  ـ یاد ش

به چشم ملکوتي مي بیند.1
در روایتي نقل شده است که یکي از یاران امام صادق علیه السالم نزد آن حضرت شکایت 
ــر رسول خدا! من مرگ را دوست ندارم. مي ترسم از نفرین شدگان درگاه  برد و گفت: اي پس
الهي باشم. حضرت فرمود: »مالک دوست داشتن یا بغض داشتن هنگام مرگ )عند المعاینه( 
ــده است که انسان مؤمن هنگام معاینه، با دیدن واقعیت ها و  ــت.«2 از آن حضرت نقل ش اس
ــد.3 همچنین آن حضرت فرمود:  ــود و گریه مي کن ــحال مي ش نتیجه کردار نیک خود، خوش
ــما از دنیا نمي رود، مگر آنگاه که سرنوشت خود را بداند. مؤمنان جایگاه  ــي از ش »هرگز کس

خود را در بهشت و کافران جایگاه خود را در جهنم مشاهده مي کنند«.4 
امام صادق علیه السالم در این زمینه به ابوبصیر فرمود: 

ــد و هنوز فروغ حیاتش پایان نیافته و چراغ  وقتي جان مؤمن به گلوگاه رس
ــت دارد به  ــت، منزلي را که در بهش ــده اس زندگي اش به کلي خاموش نش
ــد: مرا به دنیا  ــدن آن به هیجان مي آید و مي گوی ــان مي دهند. از دی او نش
ــاهده مي کنم، آگاه سازم. در پاسخش  بازگردانید تا خانواده ام را از آنچه مش

مي گویند: این کار ناشدني  است و راه بازگشت وجود ندارد.5 
 1 .  چهل حدیث، ص453.

 2 .  ابومحمد حسین بن سعید اهوازي، الزهد، چاپ: سیدابوالفضل حسینیان، 1402 هـ.ق، ص 83.
 3 .  علل الشرایع، ج 2، ص306.
 4 .  محجة البیضا، ج8، ص311.

 5 .  کافي، ج3، ص135.
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بر این اساس، هنگام مرگ، هم مؤمنان و هم بدکاران، مشاهدات و دیدني هایي از گذشته 
و آینده خود دارند. این دیدني ها براي انسان به صورت تجسم مال و فرزندان و عمل اوست 
ــم برزخي مي بیند.1 دیدني ها و شنیدني هاي هنگام مرگ، براي انسان مؤمن حال  که با چش
ــتگان مي کند؛ زیرا او به مقام قرب الهي  ــلیم فرش ــي مي آورد و با رضایت، جان را تس خوش
مي رسد و در انتظار چنین روزي بوده است. از این رو، لحظه جان سپردن براي او بسیار شیرین 

و فرح بخش است.2  
ــته خراب و آینده تاریک خود چنان  ــان هاي کافر و بدکردار با دیدن گذش در مقابل، انس
وحشت مي کنند که لحظه جان دادنشان، از تلخ ترین لحظه ها و سهمگین ترین حالت ها براي 
آنهاست و در آن لحظه، نخستین واقعیتي که برایشان آشکار مي شود، بطالن دنیا و متعلقات 
آن است. آنان درمي یابند که تمام عادت ها و رسم هاي دنیایي شان بي ارزش بوده و هر آنچه 

واقعیت مي انگاشتند، اوهام و سرابي بیش نبوده که همه تمام شده است. 3
ــاني این پیام تربیتي را دارد  ــان در لحظه مرگ، براي هر انس مطالعه این حالت هاي انس
ــارت دهنده را  ــنیدني هاي بش ــد و براي خود دیدني ها و ش که او هم به فکر روزگار خود باش

فراهم آورد.

دوم  ـ دیدن فرشتگان الهي
یکي از مشاهدات محتضر در نخستین مراحل انتقال از این دنیا به جهان آخرت، مشاهده 
فرشتگاني است که از طرف خداوند مأمور قبض روح هستند. ملک الموت و یارانش را قبل از 
مرگ نمي توان دید. همچنین، غیر از آنها چهار ملک دیگر را مشاهده مي کند که هر یک پایان 
یافتن رزق و روزي، لحظه هاي عمر و تمام بهره ها و سهم او از جهان مادي را اعالم مي دارند.4 
ــت، مشاهده دو فرشته نگهبان و نویسنده عمل انسان  اما آنچه در این دیدار ها مهم اس
است که اگر محتضر، نیک کردار باشد، آن دو ملک به او مي گویند: خداوند از ما به تو جزاي 
خیر دهد، بسا مجلس صدق که ما را در آن نشاندي و بسا عمل نیک که در حضور ما انجام 
ــا  ــد، به او خطاب مي کنند: خداوند از ما به تو جزاي خیر ندهد. بس دادي! اگر هم بدکار باش

 1 .  معاد، ص48.
 2 .  تسنیم، ج5، ص571.

 3 .  المیزان، ج7، ص286.
 4 .  سید ابوالحسن رفیعي قزویني، معاد، قزوین، انتشارات طه، 1380،  ص85.
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ــمان محتضر به آنها خیره مي شود و  ــاندي! در این هنگام چش مجلس بد که ما را در آن نش
دیگر به دنیا باز نمي گردد.1 

سوم  ـ دیدار ائمه معصومین علیهم السالم هنگام مرگ
ــگام مرگش رخ مي دهد، دیدار اولیاي الهي  ــاي نوید بخش که براي مؤمن هن از دیدار ه
است. او در واپسین لحظه هاي عمرش با آنها دیدار مي کند و این، سبب تسکین دردها و رنج ها 
ــود. عالمه مجلسي نقل کرده است. رسول خداصلی اهلل و علیه و آله  و تلخي جان کندن او مي ش
ــا را در هنگام احتضار مي بینند و ما به  ــوگند به خدا، مؤمنان ما پنج نفر اهل کس فرمود: »س

ایشان بشارت مي دهیم«. 
مجلسي به دنبال این روایت مي گوید: 

بدان که حضور امامان معصوم علیهم السالم در هنگام مرگ، با اخبار مستفیضه 
ــده و انکار آن توّهم محض است، بلکه ما باید به آن ایمان و عقیده  نقل ش

داشته باشیم.2  
از امام صادق علیه السالم نقل شده است: 

ــر خداصلی اهلل و علیه و آله  ــتانه مرگ قرار گیرد، پیامب هنگامي که مؤمن در آس
ــول خداصلی اهلل و علیه و آله  ــد. رس ــد، کنار او مي آین ــاني که خدا بخواه و کس
ــینند. رسول  ــت آن محتضر و دیگران در جانب چپ او مي نش ــمت راس س
ــخن مي کند و مي فرماید: آنچه امیدوارش  ــروع به س خداصلی اهلل و علیه و آله ش
بودي اکنون روبه روي توست ]دیدار پیامبرصلی اهلل و علیه و آله و ائمه علیهم السالم، 
ــتي. سپس دري از  ــیدي ]کیفر[، از آن ایمن هس ولي  از آنچه از آن مي ترس
بهشت به رویش گشوده مي شود و رسول خداصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: این 

منزل توست.3 
همچنین از آن حضرت نقل شده است: 

ــت اظهار  ــي که ملک الموت براي قبض روح مؤمن مي آید، او نخس هنگام

 1 .  محجة البیضا،  ج8، ص259.
 2 .  بحاراالنوار، ج6، ص200.

 3 .  من ال یحضره الفقیه، ج3، ص131.
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ــي خدا! ناراحت نباش،  ــد. ملک الموت به او مي گوید: اي ول ناراحتي مي کن
ــت، براي تو از  ــم به خدایي که مبعوث کننده محمد صلی اهلل و علیه و آله اس قس
ــول  ــپس حضرت رس ــاي و بنگر. س پدر نیز مهربان تریم؛ دیدگانت را بگش
ــالم، حسن علیه السالم، حسین علیه السالم و  صلی اهلل و علیه و آله،  امام علي علیه الس
فرزندان معصوم آنان براي آن شخص مجسم مي شوند. محتضر دیدگانش 
ــد: اي نفس که  ــب حق به او خطاب مي کن ــده از جان ــاید، نداکنن را مي گش
ــوي پروردگارت  به محمدصلی اهلل و علیه و آله و اهل بیتش آرامش یافتي! به س
بازگرد. در این لحظه هیچ امري براي مؤمن بهتر از خالصي روح و پیوستن 

به منادي نیست.1 
و در روایتي دیگر از آن حضرت آمده است: 

در وقت مردن، اشک از چشمان میت جاري مي  شود. این جاري شدن اشک، 
ــول خداصلی اهلل و علیه و آله و هم مشاهده چیز هایي است  هم به دلیل دیدن رس
که او را خوشحال مي کند. آیا دیده اي که وقتي کسي چیزي را دید و بسیار 

خوشحال شد، اشک شوق از چشمانش جاري مي شود.2 
ــالم مي داند، بر این باور  بنابراین، مؤمني که خود را پیرو والیت امامان معصوم علیهم الس
ــاند و سبب مي شود که با رهبران  ــت که همین عقیده در حین مرگش به او یاري مي رس اس

دیني خود دیدار کند و بشارت هایي دریافت دارد.

چهارم  ـ حضور پیشوایان معصوم علیهم السالم در بالین دشمنان
 از روایات فراوان دیگري هم استفاده مي شود که دشمنان ائمه معصومین علیهم السالم نیز 
هنگام مرگ، آنها را مالقات خواهند کرد، ولي دیدار با ایشان بسیار متفاوت است و درحالي 
امامان معصوم علیهم السالم را مالقات مي کنند که آن افراد مقدس از آنان غضبناک اند و همین 

مایه عذاب و شکنجه آنهاست.
ــده است: »هر مؤمن و غیر مؤمن هنگام مرگ، من  از پیامبر خداصلی اهلل و علیه و آله نقل ش

و اهل بیتم را مي بیند، ولي این دیدار براي مؤمن بشارت است و براي غیر مؤمن عذاب«.3  

 1 .  فروع کافي، ج3، ص127؛ المیزان، ج20، ص278.
 2 .  علل الشرایع، ج2، ص306.

 3 .  طبري، بشارة المصطفي لشیعة المرتضي، نجف، کتاب خانه حیدریه، 1383، ص6.
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از امام صادق علیه السالم نقل شده است:
ــت را از رسول خدا  ــي نخواهد مرد، جز اینکه نوید بهش ــتان ما کس از دوس
ــالم و حسن و حسین علیه السالم  صلی اهلل و علیه و آله و امیرمؤمنان، علي علیه الس
دریافت دارد. دشمنان ما نیز آنها را مي بینند، در حالي که دشمن آنها هستند.1 

امام علي علیه السالم مي فرماید: 
آگاه باشید که هیچ یک از دوستان من نخواهد مرد، مگر اینکه مرا در جایي 
که شوق دارد بیابد و هیچ یک از دشمنان من نخواهد مرد، مگر اینکه مرا در 

جایي که اکراه دارد بیابد.2 
در این باره از ابن ابي یعفور نقل شده است: ما با خّطاب ُجَهني هم نشین بودیم. او با خاندان 
پیامبرصلی اهلل و علیه و آله دشمني شدید داشت تا اینکه خّطاب بیمار شد و در بستر مرگ افتاد. به 
دلیل هم نشیني گذشته به عیادت او رفتم، دیدم بي هوش شده و در حال جان کندن است. ناگاه 
شنیدم که مي گفت: »مالِی َو لََک يا َعلی؛ مرا با تو چه کار بود اي علي ؟« ابن ابي یعفور گوید 
: چندي بعد به حضور امام صادقعلیه السالم رفتم و ماجراي جان کندن و سخن خّطاب را براي 
امام بیان کردم. آن حضرت دو بار فرمود: »رَآُه َو رَبِّ الَْکْعبَة؛ به خداي کعبه او عليعلیه السالم را 
دیده است.«3 یعني با مشاهده عليعلیه السالم متوجه شده است که چگونه نعمت والیت ایشان 

را از دست داده، ازاین رو، گرفتار پشیماني شده است.

پنج  ـ عوامل سخت جان دادن 

اول ـ ظلم و ستم
َولَْو تَرَی إِِذ الظَّالُِموَن ِفی َغَمرَاِت الَْمْوِت َوالَْمالئَِكُه بَاِسطُو أَيِْديِهْم أَْخرُِجوا أَنُْفَسُكُم الْيَْوَم 

تُْجزَْوَن َعَذاَب الُْهوِن.)انعام: 93( 

ــکرات مرگ گرفتار  ــتمکاران را ببیني، آن گاه که در س ــختي کار س و اگر فضاحت و س
مي آیند و فرشتگان قبض روح آنان دست قهر و قدرت برمي آورند و مي گویند که جان از تن 

به در کنید، امروز مجازات خوارکننده اي خواهید دید.

 1 .  معاد در قرآن، ج4، ص201.
 2 .  بحاراالنوار، ج6، ص188.
 3 .  فروع کافي، ج3، ص138.
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دوم ـ سه طایفه از امت اسالم
روزي رسول خداصلی اهلل و علیه و آله با امام عليعلیه السالم  از شدت قبض روح کافران سخن 
مي گفت. عليعلیه السالم پرسید: اي رسول خدا! از امت شما کسي این گونه سخت قبض روح 
مي شود؟ حضرت فرمود: »نََعم حاکٌِم جائٌِر َو آکُِل ماِل الْيَتيٍم ظُلْ�ً َو شاِهُد زُوٍر؛ آري حاکم 

ستمگر و خورنده مال یتیم از روي ظلم و کسي که گواهي دروغ دهد«.1 

سوم  ـ کسي که زکات نپردازد
ــي که  ــالم فرمود: اي علي! کس ــول خداصلی اهلل و علیه و آله به امیر مؤمنان، عليعلیه الس رس
ــختي ها روبه رو مي شود و درخواست بازگشت  زکات اموالش را نپردازد، در هنگام مرگ با س
مي کند. این همان است که خداوند خبر داده: »َحتَّی إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل رَبِّ ارِْجُعوِن 
ــت براي جبران گذشته هایش مي کند،  لََعلِّی أَْعَمُل َصالًِحا ِفي� تَرَكُْت«2 پس تقاضاي بازگش

ولي پذیرفته نمي شود.3 
ــالم نقل شده است که انسان مانع الزکات)کسي که زکات پرداخت  از امام صادقعلیه الس

نمي کرده( درخواست بازگشت مي کند، ولي موافقت نمي شود.4 

چهارمـ  نارضایتي شوهر 
رسول خداصلی اهلل و علیه و آله فرمود: 

هر زني که سبب رنجش و آزار شوهرش را فراهم کند، همواره مورد نفرین 
ــت و هنگام مرگ، مالئکه او را وعده عذاب به  خدا و مالئکه و پیامبران اس

آتش جهنم مي دهند.5 

 1 .  بحاراالنوار، ج6، ص170.

 2 .  نک: مؤمنون: 99 و 100.
 3 .  تفسیر نور الثقلین، ج3، ص552.

 4 .  شیخ صدوق، ثواب االعمال، قم، انتشارات شریف رضي، 1364،  ص235.
 5 . همان، ص287.
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پنجمـ  نارضایتي والدین
ــبب نارضایتي پدر ومادرش را فراهم آورد، گرفتار شدت  پیامبر خدا فرمود: »هر کس س

سکرات موت مي شود«.1 

ششم ـ خیانت در امانت
پیامبرصلی اهلل و علیه و آله فرمود: »هر کس در امانت خیانت کند و به صاحبش باز نگرداند، 

بر دیني غیر از دین اسالم مي میرد و خدا را در حال غضب مالقات مي کند«.2 

هفتم ـ همکاري با ظالمان 
حضرت محمدصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: 

َم��ن تََولّی ُخُصوَمَة ظالٍِم أَْو أَعاَن َعلَيْها ثُمَّ نَزََل ِبِه َملَُک املَْوِت قاَل لَُه أَبِْش 

ِبلَْعَنِة اللِه.3  

هر کس اجراي ستم ظالم را به عهده گیرد یا او را بر ستمکاري هایش کمک 
کند، پس زماني که ملک الموت به سراغش آید، به او خطاب مي کند: بشارت 

باد بر تو لعنت و نفرین خداوند.

شش ـ عوامل آسان جان دادن

اولـ  محبت عليعلیه السالم
رسول خدا صلی اهلل و علیه و آله فرمود: »ملک الموت با دوستان عليعلیه السالم مهربان است، 

مانند مهربان بودن به پیامبران«.4  
ــیراب شوند، از میوه  ــالم از دنیا نمي روند، مگر اینکه از آب کوثر س ــتان عليعلیه الس دوس
ــتفاده کنند و جایگاه خود را در بهشت ببینند. سکرات مرگ بر ایشان آسان  درخت طوبي اس

مي گردد و قبرشان باغي از باغ هاي بهشت است.5 

 1 .  جامع السعاده، ج2، ص272.
 2 .  من ال یحضره الفقیه، ج4، ص15.

 3 .  همان، ص11.
 4 .  علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، تبریز، انتشارات مکتبة بني هاشمي، 1381، ج1، ص 80 .

 5 .  بحاراالنوار، ج27، ص114.
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ــکرات مرگ  ــبب دفع س ــالم س پیامبر خداصلی اهلل و علیه و آله فرمود: »محبت علي علیه الس
مي شود«.1 

دوم ـ قرائت قرآن 
حضرت محمدصلی اهلل و علیه و آله فرمود: 

ــد، خیرات و برکات از  ــر نماز، خواندن قرآن را ادامه ده ــي که پس از ه کس
آسمان بر سرش فرومي ریزد، سختي و عذاب لحظه جان دادن را نمي چشد، 
ــند، نخواهد  ــات مي یابد و از کارهایي که دیگران مي ترس ــذاب قبر نج از ع
ترسید. همچنین زماني که دیگران اضطراب دارند، او آرامش خواهد داشت.2 

سوم ـ خواندن بعضي سوره ها 

سوره زلزال 
امام صادقعلیه السالم  فرمود: 

ــوره إِذا ُزلِْزلَت خسته نشوید که آثار فراوان دارد، از جمله  هرگز از خواندن س
ــته اي حاضر مي شود و به ملک الموت سفارش مي کند  در هنگام مرگ، فرش
ــوره را تالوت مي کرد.  ــرا او زیاد این س ــّي خدا مدارا کن؛ زی ــه با این ول ک
ملک الموت مي گوید: پروردگارم به من سفارش کرده که در اختیار این بنده 
مؤمن باشم و تا او راضي نشود روحش را نمي گیرم. در آن هنگام پرده ها از 
ــمش کنار مي رود و او جایگاه خود را در بهشت مي بیند و راضي  جلوي چش
به جان سپردن مي شود. ملک الموت به آسان ترین شکل، جان او را مي گیرد 

و مالئکه روحش را تا بهشت همراهي مي کنند.3 

 1 .  بشارة المصطفي لشیعة المرتضي، ص36.
 2 .  بحاراالنوار، ج92، ص361.
 3 .  اصول کافي، ج2، ص626.
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سوره یس 
ــده است که هرکس بر خواندن سوره یس مداومت کند، خدا سکرات مرگ و  روایت ش

هراس هاي مرگ را از او برطرف مي سازد.

آیه الکرسي
از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله روایت شده است که خواندن آية الکرسی سبب آسان شدن 

سکرات موت مي شود.1 

چهارم   ـ اهمیت دادن به نماز
رسول خداصلی اهلل و علیه و آله فرمود: 

ــد و به نمازش در اول وقت اهمیت بیشتر دهد،  هرکس مواظب نمازش باش
ٌد رَُسوُل  در وقت مرگ، ملک الموت شهادتینـ  أَْشَهُد أَْن ال اِلَه ااِلَّ اللُه َو ُمَحمَّ
ــود که ملک الموت در آن لحظه  ــبب مي ش اللِهـ  را به او تلقین مي کند و س

ابلیس را از وسوسه کردن او دور سازد.2  
از امام صادقعلیه السالم نقل شده است که میت را هنگام احتضارش، به جایگاهي که نماز 

مي خوانده است، ببرید؛ که سبب مي شود جان دادن بر او آسان شود.3 

پنجم ـ نماز در شب جمعه
رسول خداصلی اهلل و علیه و آله فرمود: 

کسي که در شب جمعه دو رکعت، بعد از حمد، نماز بخواند، در هر رکعت بعد 
از حمد سوره توحید را پنجاه مرتبه قرائت کند و در پایان نماز بگوید: »أَللُّهمَّ 
َصلِّ َعلَی النَّبیِّ الَعَرِبیِّ َو آلِِه« خداوند گناهان او را ببخشد و در لحظه جان 

دادن، مرگ را بر او آسان گرداند.4 

 1 .  مستدرک الوسائل، ج4، ص322.
 2 .  وسائل الشیعه، ج4، ص29.
 3 .  بحاراالنوار، ج81، ص127.

 4 .  همان، ج89، ص327.
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ششم ـ صله رحم و نیکي به پدر و مادر
امام صادقعلیه السالم فرمود:

کسي که دوست دارد لحظه هاي جان دادن بر او آسان شود، باید با خویشان 
ــد و به پدر و مادرش نیکي کند. در این صورت،  ــته باش خود صله رحم داش

مرگ بر او آسان مي شود و فقر در زندگي اش راه نمي یابد.1 
از امام موسي بن جعفرعلیه السالم نیز نقل شده است که خداوند به حضرت موسي فرمود: 

»هرکس صله رحم کند، مرگ را بر او آسان مي کنم«.2 

هفتم ـ روزه
مردي یهودي از پیامبر خداصلی اهلل و علیه و آله درباره فلسفه روزه پرسید، حضرت هفت اثر 
براي آن ذکر کرد، از جمله فرمود: »هرکس روزه ماه رمضان را بگیرد، خداوند سکرات مرگ 

را بر او آسان مي کند«.3  
همچنین از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل شده است:

ــرد، در هنگام  ــر هم روزه بگی ــت س ــس غیر از ماه رمضان ده روز پش هرک
مردنش ملک الموت به صورت جواني زیبا درحالي که در دستش جامي از آب 

است، به مالقات او مي آید و به آساني جان او را مي گیرد.4 
از امام صادقعلیه السالم نیز روایت شده: »هرکس روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند 

از سختي هاي جان دادن، او را ایمن مي کند«.5 

هشتمـ  کمک به نیازمندان
رسول خداصلی اهلل و علیه و آله فرمود: »هرکس برادر نیازمند خود را طعام دهد، خداوند تلخي 
ــالم فرمود: »هرکس برادر فقیرش را لباس  مرگ را از او برطرف مي کند.«6 امام صادقعلیه الس
بپوشاند، بر خداوند الزم است که او را از لباس بهشت بهره مند، مرگ را بر او آسان و قبرش 

 1 .  امالي طوسي، ص433؛ امالي صدوق، ص389.
 2 .  بحاراالنوار، ج13، ص327.

 3 .  من ال یحضره الفقیه، ج2، ص74.
 4 . ثواب االعمال، ص 56.
 5 .  امالي صدوق، ص15.

 6 .  بحاراالنوار، ج73، ص456.
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را وسیع کند«.1 

نهم ـ وضو داشتن 
پیامبر خدا صلی اهلل و علیه و آله فرمود: »هر کس در اول شب با وضو بخوابد، اگر در آن شب 

مرگ او فرا رسد، نزد خدا شهید است«.2 

ج( اندیشه در سرنوشت و مرگ دیگران
نگاه واقع بینانه در سرنوشت و زندگاني دیگران و اینکه پایان زندگي هرکس گرفتار شدن 
در چنگال مرگ است، سبب مي شود انسان عاقل در سرانجام زندگاني خود بیندیشد و همواره 
به یاد مرگ باشد. در روایت امامان معصومعلیهم السالم نیز به اندیشه در مرگ دیگران فراوان 
ــول اکرمصلی اهلل و علیه و آله به اصحابش  ــده است. در این زمینه نقل است، روزي رس تأکید ش
خطاب کرد: »به سرنوشت و مرگ دیگران بیندیشید؛ زیرا شما هم در سرنوشت با آنها شریک 
ــتگي  ــتید.«3  همچنین  فرمود: »آرزوهاي خود را، با نگاه به مرگ نزدیکان خود و دل بس هس

آنان در دنیا، مداوا کنید«.4 
در حدیث قدسي نقل شده است که خداوند به حضرت عیسي خطاب کرد: »زیاد به یاد 
مرگ دیگران و جدایي دوستان خود باشید.«5  و نیز از عليعلیه السالم نقل شده است: »کَفی 
ِبا َسلََف تََفکُّراً َو کَفی ِباملَوِت َواِعظاً؛ اندیشه در سرنوشت گذشتگان و پند و اندرز گرفتن از 

مرگ آنان کافي است.«6  آن حضرت فرمود: »هر کس مرگ دیگران را در نظر خود مجسم 
سازد، مشکالت او در این دنیا آسان مي شود«.7 

امام خمیني در این زمینه مي گوید: »براي بریدن و دور شدن از معاصي، تفکر در کیفیت 
مرگ مردمان صالح و افراد نابکار، تو را کفایت مي کند که فکري براي خودت نمایي«.8 

 1 .  کافي، ج2، ص204؛ وسائل الشیعه، ج5، ص114
 2 .  بحاراالنوار، ج73، ص183.

 3 . ابوالفتح محمد بن علي کراجکي، کنز الفوائد، قم، انتشارات دارالذخائر، 1410 هـ.ق، ج1، ص379.
 4 .  مجموعه ورام، ج1، ص174.

 5 .  امالي صدوق، ص517.
 6 .  وسائل الشیعه، ج2، ص275.

 7 .  غرر الحکم و درر الکلم، ص146.
 8 . میرزا جواد ملکي تبریزي، اسرار الصاله، ترجمه: رضا رجب زاده، پیام آزادي، 1378،  ص83.
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مرحوم شبر نیز در این باره مي گوید: 
مؤثرترین راه براي اینکه یاد مرگ در قلب جا کند، آن است که انسان همنوعان 
ــه چگونه مردند و زیر خاک قرار  ــه قبل از او مرده اند به یاد آورد، ک ــود را ک خ
گرفتند و صورت ها، جایگاه و حالت هاي دنیایي ایشان را در نظر مجسم کند.1 

د( شرکت در تشییع جنازه
در آموزه هاي دیني، شرکت در تشییع جنازه مؤمنان، عملي مستحب خوانده شده است؛ 
زیرا شرکت در تشییع جنازه از یک سو احترام گزاردن به میت و بازماندگان اوست و از سوي 
ــت که روزي این گونه روي دست  ــت خویش اس ــیدن در سرنوش دیگر، عاملي براي اندیش

دیگران قرار خواهد گرفت. امام عليعلیه السالم دراین باره مي فرماید: 
فََکف��ی َواِعظاً ِبَْوتی عايَنتُُموُهم ُحِملُوا إِلی قُبُورِِهْم َغْرَ راکِبنَي َواُنزِلُوا فيها 

نْيا ُعّ�راً َو کَأَنَّ اْلِخرََة لَْم تَزَْل لَُهْم داراً.2    َغْرَ نازِلنَي فََکاَنَُّهْم لَْم يَُکونُوا لِلدُّ

ــما کافي است. مي بینید که چگونه آنها به  ــتگان براي عبرت ش مرگ گذش
گورشان حمل شدند، بي آنکه مرکبي سوار باشند. آنان در قبر گذاشته شدند، 
بي آنکه خود فرود آیند، چنان از یاد رفتند که گویا از آبادکنندگان دنیا نبودند 

و آخرت همواره خانه شان بود. 
همچنین آن حضرت فرمود: 

نْيا  اِذا َحَملَْت ِجنازًَة فَُکْن کَاَنََّک َمحُموٌل َو کَاَنََّک َسأَلَْت َربََّک الرُُّجوَع إِلَی الدُّ

فََفَعَل فَانْظُْر ماذا تَْستَأنُِف.3  

ــن که تو را حمل  ــازه اي را حمل مي کني، چنان فرض ک ــي که جن هنگام
ــت بازگشت به دنیا را کرده اي و خداوند  مي کنند و تو از پروردگارت درخواس

درخواست تو را پذیرفته. ببین چگونه عملت را دوباره از سر مي گیري؟
ــده است، رسول خداصلی اهلل و علیه و آله هرگاه جنازه اي را همراهي مي کرد، تأثر و  روایت ش
ــخن مي گفت.4 آن  ــد، زیاد در حال حدیث نفس بود و کم س اندوه بر آن حضرت چیره مي ش

 1 . ترجمه االخالق، ص444.
 2 .  نهج البالغه، ترجمه: محمد دشتي، ص370، خطبه 188.

 3 .  ترجمه االخالق، ص443.
 4 .  سفینه البحار، ج1، ص736.
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حضرت مي فرماید: 
سوگند به خدا، اگر شما موقعیت مرده را بنگرید و گفتارش را بشنوید، از تفکر 
ــوید و درباره وضع خودتان گریه مي کنید؛ زیرا میت از  درباره او غافل مي ش
ــتگي ها و زحمت هاي خود در دنیا سخن مي گوید و از اینکه با دست  دل بس
خالي رفته است، ناله دارد و به شما مي گوید: بترسید و مراقب باشید از مثل 

آنچه بر من وارد شده است.1  
ــرکت در تشییع جنازه و عبرت گیري از آن، چنان در فرهنگ دیني ارزشمند است که  ش

رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: 
نْيا َو إِذا ُدِعيْتُ��ْم إِلَی الَْجنائِِز  اِذا ُدِعيْتُ��ْم الُْعرُس��اِت فَأَبِْطئُو فََإِنَّه��ا تَُذكُِّر الدُّ

فَاَْسُِعوا فَإِنَّها تَُذکِّرُکُُم اْلِخرََہ.2  

ــن هاي عروسي دعوت شدید، با کندي و سختي بروید؛  هنگامي که به جش
ــي، شما را به یاد دنیا مي اندازد، ولي زماني که براي تشییع جنازه  زیرا عروس

دعوت شدید، با عجله و سرعت بروید؛ زیرا شما را به یاد آخرت مي اندازد.
ــد: گاهي در یک زمان اتفاق مي افتد که هم به عروسي  ــالم سؤال ش از امام باقرعلیه الس
ــویم، کدام یک را اجابت کنیم؟ حضرت فرمود: »تشییع  ــییع جنازه دعوت مي ش و هم به تش

جنازه را«.3 
از امام موسي بن جعفرعلیه السالم نقل شده است که به اطرافیان خود مي فرمود: 
هرگاه به تشییع جنازه و عروسي دعوت شدید، در تشییع جنازه شرکت کنید؛ 
زیرا »ُحُضوُر الِْجنازَِة يَُذکِّرُکُُم الَْمْوَت َو الِخرََة َو ُحُضوُر َوالئِِم يُلِْهی َعْن ذلَِك؛ 
تشییع کردن جنازه، شما را به یاد مرگ و آخرت مي اندازد و حضور در جشن 

عروسي، شما را از آخرت و یاد مرگ باز مي دارد«.4 
مرحوم فیض کاشاني مي گوید: 

در تشییع جنازه حاضر شو و درباره وضعیت آن میت فکر کن که چگونه 

 1 .  بحاراالنوار، ج6، ص161.
 2 .  بحاراالنوار، ج81، ص248.

 3 .  نعمان بن محمد تمیمي، دعائم االسالم، مصر، دارالمعارف، 1385، ج1، ص220.
 4 .  بحاراالنوار، ج78، ص284.
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ــت، اموال خود را رها کرده و با دست خالي  ــته اس خانواده خود را تنها گذاش
مي رود. این فقط اعمال اوست که او را همراهي مي کند. تفکر کن که چگونه 
ــت داده  او در میان خاک مي خوابد، چگونه تمام نیروي جواني خود را از دس
و چگونه تمام اعضاي بدن او از کار افتاده است. بدان که سفر نزدیک است 
ــد، درحالي که نفع ندارد و با این تفکر خود را براي  ــیماني ها فرا مي رس و پش

عمل صالح آماده کن.1 

هـ( زیارت قبور
حضور در قبرستان ها یادآور خاطرات کساني است که تا چندي قبل با زیارت کنندگان در 
ــان، خانه عزلت و تنهایي اختیار کرده اند.  این دنیا زندگي مي کردند و اینک در وادي خاموش
اگر زیارت قبور با توجه قلبي و باطني انجام پذیرد، به طور حتم بر انسان اثر مي گذارد و مایه 

عبرت و بیداري او مي شود.
ــالم مي فرماید: »زيارَُہ الُْقبُوِر تَُذکِّرُکُُم اْلِخرََہ؛ زیارت گذشتگان شما را به یاد  عليعلیه الس
آخرت مي اندازد.«2 در روایتي نقل شده است که رسول خداصلی اهلل و علیه و آله به اصحابش  فرمود: 
ــر بزنید! از سرازیر شدن قبر ها به سوي قیامت عبرت گیرید تا لذت خواهي هاي  »به قبر ها س

شما فرو ریزد«.3 
همچنین آن حضرت مي فرماید: 

اگر آنها ]صاحبان قبور[ را در اندیشه خود بیاورید، یا پرده ها کنار رود، مردگان 
را در حالتي مي بینید که حشرات گوش هایشان را مي خورند و آنان را مي بیني 
که دل هاي خسته از اندوه و چشم هاي پر شده از خاشاک دارند، در حاالت 
اندوهناک آنها دگرگوني ایجاد نمي شود و سختي هاي آنان برطرف نمي شود. 
ــیمایي را که با غذا هاي لذیذ و رنگین  ــاد عزیز و خوش س آه! زمین چه اجس
ــدند، به کام خویش فرو برد.  زندگي کردند و در آغوش نعمت ها پرورانده ش
آنان که مي خواستند با شادي غم ها را از دل بیرون کنند و به هنگام مصیبت، 

 1 .  محجة البیضا، ج2، ص52.
 2 .  بحاراالنوار، ج82، ص169.

 3 .  امالي طوسي، ص522.
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با سرگرمي ها صفاي عیش خود را بر هم نزنند، گذشت روزگار توانایي شان 
را بر هم زد.1 

امام خمیني در این زمینه مي فرماید: »یادآوري هول و هراس قبر و پوسیدن بدن در گور، 
عاملي نهفته است که آدمي را از لهو و لعب و لذات دنیایي باز مي دارد«.2  

بنابراین، زیارت اندیشمندانه قبور، یکي از عوامل قوي براي تقویت مرگ اندیشي است؛ 
زیرا دیدن قبر ها درسي عملي براي هر کسي است که جایگاه خود را نیز در آنجا ببیند.

و( اندیشه در آثار پیشینیان
یکي از راهکارهاي مؤثر براي تقویت مرگ اندیشي، نگاه پندگیرانه به آثار پیشینیان است. 
در قرآن کریم و در روایات پیشوایان معصومعلیهم السالم توصیه هاي فراوان شده است که از 
ــویم، بلکه با دید عبرت آموز و تعقل و تفکر به آن آثار  ــتگان بدون توجه رد نش کنار آثار گذش
بنگریم و به یاد مرگ و آینده خود باشیم. عبرت گیري از سرنوشت دیگران، چنان تأثیرگذار 
است که خداوند در برخي آیات در کنار بازگفتن سرنوشت اقوام پیشین، ابزار عبرت آموزي را 
نیز براي ما بیان مي کند و مي فرماید: در همه این حوادث، از اندیشه خویش مدد گیر: »لََقْد 
ــت«.  ــان براي خردمندان درس عبرتي اس كَاَن ِفی قََصِصِهْم ِعْبٌَة أِلُولِی اأْلَلْبَاِب؛ در داستانش

)یوسف: 111(
»فَاْعتَِبُوا يَا أُولِی األَبَْصاِر؛ پس عبرت بگیرید اي اهل بینش!« )حشر: 2(

انسان با نگاه خردمندانه در آثار باقي مانده از دیگران، عبرت مي گیرد و پایه هاي اعتقادي 
و مرگ باوري او تقویت مي شود، چنان که امیر مؤمنان، عليعلیه السالم در این زمینه مي فرماید: 

بدانید که شما و آنچه در آن هستید، در مسیري قرار گرفته اید که پیشینیان 
ــان از شما طوالني تر،  سرزمینشان  ــما در آن قرار داشتند. آنها که عمرش ش
ــتر بود، ناگهان صداهایشان خاموش، نیروها و  آبادتر و آثارشان از شما بیش
حرکاتشان متوقف، اجسادشان کهنه، سرزمینشان خالي و آثارشان مندرس 
ــاط عیش و بالش هاي نرم و راحتشان،  گردید. قصر هاي محکم و بلند و بس
به سنگ لحدهاي گورشان تبدیل شد؛ همان گورهایي که بناي آن به خوبي 

 1 .  نهج البالغه، ص451، خطبه221.
 2 .  اسرار الصالة، ص80.
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انجام شده و با خاک، آن را محکم کرده اند.1 
ایشان در فرازي از خطبه 83، درباره عبرت گیري از پیشینیان مي فرماید: 

ــتند آناني که سالیاني طوالني در نعمت هاي خدا  اي بندگان خدا! کجا هس
عمر گذراندند،  تعلیمشان دادند و دریافتند؛ مهلتشان دادند و بیهوده روزگار 
ــوش کردند. زماني  ــتند، ولي فرام ــان داش گذراندند؛ از آفات و بالها دورش
ــیدند، از عذاب دردناک  طوالني آنها را مهلت دادند، نعمت هاي فراوان بخش
پرهیزشان دادند و وعده هاي بزرگ از بهشت جاودان به آنها دادند. اي مردم! 
ــما را به هالکت مي افکند بپرهیزید و دارندگان چشم هاي  از گناهاني که ش
بینا وگوش هاي شنوا باشید. آیا گریزگاهي هست؟ آیا بازگشتي براي جبران 
ــو مي روید و  ــت! پس کي بازمي گردید؟ به کدام س وجود دارد؟ نه چنین اس
ــدا! هم اکنون به اعمال نیکو  ــوید؟ اي بندگان خ به چه چیزي مغرور مي ش
بپردازید. تا ریسمان هاي مرگ به گلوي شما سخت نشده، هنوز مهلت دارید 
و جاي تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقي مانده است. عمل کنید، پیش 

از آنکه دست قدرتمند خداي توانا شما را برگیرد.2 

3.آسيبهايمرگانديشي

مسئله مرگ اندیشي در معرض آسیب هایي قرار دارد که مناسب است پس از بحث موانع 
و تقویت مرگ اندیشي، به برخي از آنها پرداخته شود. با توجه به منابع دیني، نوع آن آسیب ها 

به حوزه معرفتي و علمي انسان برمي گردد. در اینجا به برخي آنها اشاره مي شود:

الف( ناامیدي
یکي از آسیب هاي جدي مرگ اندیشي در انسان، ناامیدي از رحمت و بخشایش خداوند 
ــدت گیرد که بگوید: با  ــت ترس از مرگ و حاالت احتضار چنان ش ــت؛ زیرا ممکن اس اس
اعمالي که من دارم، به یقین هنگام مرگ در عذاب هستم و خداوند نیز مرا نخواهد بخشید. 
درحالي که مؤمن نباید چنین حالتي داشته باشد؛ زیرا خداوند مي فرماید: »ال تَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة 

 1 .  نهج البالغه، ص 462، خطبه 226.
 2 .  همان، ص 138، خطبه 83.
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ــید! البته خداوند همه  نُوَب َجِميًعا؛ هرگز از رحمت خداوند ناامید نباش اللَّ��ِه إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّ

گناهان را خواهد بخشید«.)زمر: 53( 
در برخي منابع تفسیري دراین باره آمده است: »کساني هستند که مرگ را فنا و نیستي 
نمي دانند، ولي ترس از اعمالشان آنان را چنان به ناامیدي مي کشاند که مي کوشند تا هیچ گاه 

به مرگ نیندیشند«.1  
ــد: »ناامیدي، براساس ترس بي جا حاصل  ــه ناامیدي مي نویس مرحوم نراقي درباره ریش
مي شود یا به دلیل جهل و خیاالت باطل  و دورماندن از حقیقت مرگ است«؛  یعني اندیشه 
ــت،  ــانیده که هر دم مي گوید: از من گذش ــت کش غلط و دیدگاه باطل، او را چنان به بن بس
ــول اکرمصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: »انسان مؤمن از این دنیا بیرون نمي رود،  درحالي که رس

مگر اینکه به خداوند امید و اطمینان مي یابد و از او طلب بخشش مي کند«.2 
ــت.  ــیار خطرناک اس وجود ناامیدي از نظر تربیتي و عمل گرایي اجتماعي و فردي، بس
جرئت و جسارت شخص ناامید براي ارتکاب به گناه افزایش مي یابد و به عنصري خطرناک 
براي خود و جامعه مبدل مي شود. چه بسا آتش جنون، خرمن عقل و خرد او را نیز دستخوش

حریق ویرانگر سازد و چراغ هدایت باطن وي را براي همیشه خاموش کند.3 

ب( زهد گرایي منفي 
زهد به معناي بي میلي و بي رغبتي به دنیا4،  از صفات پسندیده است، ولي از آسیب هاي 
ــمار مي آید؛ زیرا ممکن است بعضي افراد با عقیده به ناپایداري دنیا و  ــي نیز به ش مرگ اندیش
ــاب و کتاب پس از آن، به افراط گرایي کشیده شوند و به  ــختي هاي مرگ و حس تفکر در س
زندگي  زاهدانه روآورند. بدین ترتیب، زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي ایشان آسیب ببیند. 
ــدن از جامعه دنیا را نکوهش مي کنند،  ــرادي با خزیدن به حالت انزوا و دوري گزی ــن اف چنی
درحالي که برخوردار شدن از آنچه خدا بخشیده است، اگر همراه با تقوا و ورع و عدالت باشد، 

بهترین وسیله براي رسیدن به بهشت است.5 

 1 .  ابوالفضل داورپناه، تفسیر انوار العرفان، تهران، کتاب خانه صدر، ج2، ص82.
 2 .  مستدرک الوسائل، ج2، ص117.

 3 .  فرهنگ اخالق، ص488.
 4 . زهد مثبت، از محل بحث ما خارج است به کتاب هاي اخالق مراجعه شود

 5 .  معاد شناسي، ج1، ص123
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امام صادقعلیه السالم درباره زهدگرایي منفي مي فرماید: 
بدان که زهد در دنیا به معناي از بین بردن مال و حرام کردن حالل بر خود 
نیست، بلکه زهد عبارت است از اینکه آنچه را در دست داري، مطمئن تر از 

آنچه در دست خداست، نداني.1  
امام سجادعلیه السالم منشأ این گونه زهد را بي خردي مي داند و در نکوهش آن مي فرماید: 

ــرام اجتناب مي کند،  ــه از دنیا روي مي گرداند و از ح ــي را دیدید ک اگر کس
ــه عقل و خرد او را آزمایش  ــگ به صالح بودنش قضاوت نکنید، بلک بي درن
ــد، در دنیا زهد  ــاني که از عقل کامل بي بهره ان ــد؛ زیرا چه فراوانند کس کنی
مي ورزند، ولي از درک و تشخیص حق محرومند. چنین کساني اگرچه ترک 
ــان، ضررش بیش از  دنیا مي کنند، ولي صدمه آنها بر خویش بر اثر ناداني ش

نفعي است که آنها از دین مي برند.2 
بنابراین، کناره گیري افراطي از دنیا ]و قناعت کردن از دنیا به غار[ نیز یکي از آسیب هایي 
ــتباه به وجود آید و موجب انحراف انسان از  ــت بر اثر مرگ اندیشي اش ــت که ممکن اس اس

زهدگرایي اسالمي شود.

موضوعهايكاربرديدررسانه

ــتار انتخاب کرد و به دو  ــوان آموزه هاي تربیتي زیر را از متن نوش ــمت مي ت در این قس
صورت گفت وگوي کارشناسي و پرسش هاي مردمي عرضه داشت: 

1. احتضار و مسائل مربوط به آن 
الف( تبیین حالت هاي جان دادن و سختي هاي آن با استناد به آیات قرآن و روایات؛

ــوایان  ــرگ و دیدار پیش ــگام م ــان، هن ــیرین مؤمن ــش و ش ــاي امیدبخ ب( لحظه ه
معصومعلیهم السالم؛

ج( لحظه هاي سخت و جانکاه بدکاران هنگام مرگ؛
د( بازشدن چشم برزخي در لحظه مرگ و دیدن کردار خود، با دالیلي از قرآن و روایات.

 1 .  بحاراالنوار، ج70، ص310.
 2 .  طبرسي،  االحتجاج، نجف، دار النعمان، ج1، ص53.
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2. بررسي عوامل آسان جان دادن 
الف( نماز شب و کارآمدي آن در وقت مرگ؛

ب( آثار صله رحم و نیکي به پدر و مادر هنگام مرگ؛
ج( برکات روزه، هنگام مرگ؛

د( آثار کمک به نیازمندان هنگام مرگ؛
هـ( همیشه با وضو بودن و آثار آن هنگام مرگ؛

و( محبت خاندان پیامبرصلی اهلل و علیه و آله و جلب حضور امامان معصومعلیهم السالم هنگام 
مرگ؛

ز( قرائت قرآن و آثار نیک آن هنگام مرگ؛
ح( مالطفت و مهرباني ملک الموت با خوبان هنگام مرگ.

3. بررسي عوامل سخت جان دادن 
الف( ظلم به دیگران؛

ب( شهادت ناحق؛
ج( ندادن واجبات مالي؛

د( خیانت در امانت دیگران؛
هـ( نارضایتي شوهر از همسر؛

و( نارضایتي پدر و مادر.

4( پرسش هاي مردمي
الف( چه چیز هایي شما را به یاد مرگ مي اندازد؟
ب( چه چیزي انسان را از یاد مرگ دور مي کند؟

ج( آثار مرگ اندیشي در زندگي دنیا و آخرت چیست؟
د( آیا تا به حال به دلیل ترس از مرگ، از گناه صرف نظر کرده اید؟

هـ( در تشییع جنازه، چه چیزي به ذهنتان مي رسد؟
و( در وقت هایي که به زیارت قبور مي روید، آیا به این فکر مي کنید که روزي 

شما نیز به همسایگي آنها خواهید رفت؟
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1.آثارمرگانديشي

با مطالعه آموزه هاي دیني، تجربه هاي اجتماعي و تعامل رفتاري انسان ها مي توان گفت 
ــان ها دارد، چنان که  ــي آثار تربیتي، فراوان در زندگي فردي و اجتماعي انس که مرگ اندیش
دوري از مرگ اندیشي داراي پیامد هاي ناگوار است. در این فصل براي بهره مندي بیشتر به 

برخي آثار و برکات مرگ اندیشي و نیز پیامد هاي دوري از آن اشاره مي شود:

الف( آثار فردي

یک  ـ  تعدیل غرایز
ــترده است. در منابع آمده است: بعضي از آنها  ــان گس غرایز مادي و دنیوي در وجود انس
ــوص روح و روان آدمي  ــته اي هم مخص ــوط به بدن، برخي مربوط به بدن و روح و دس مرب
است.1 امکان دارد که این غرایز کم کم توجه انسان را از آینده و سفر مرگ بازدارند2 و مسئله 

تعدیل غرایز، از مهم ترین مسائل در زندگي انسان است.3
ــت؛ زیرا وقتي  ــي غریزه هاس ــي، جلوگیري از سرکش در روایات، یکي از آثار مرگ اندیش
انسان همواره به یاد مرگ باشد، ضمانت اجرایي است تا مراقب همه رفتار  و کردار خود باشد 

و جلوي غلیان غریزه هاي خود را بگیرد.
پیامبر اکرمصلی اهلل و علیه و آله مي فرماید: »أَکِْثُوا ِذکَْر الَْمْوِت فَإِنَُّه  هاِدُم اللَّّذاِت؛ بسیار یاد 
ــده  ــالم نقل ش آورید مرگ را که همانا او لذت طلبي ها را از بین مي برد.«4  از امام عليعلیه الس

 1 .  اخالق در قرآن، ج2، ص58.
 2 . محمدتقي جعفري، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، قم،  دفتر فرهنگ اسالمي، 1379، ج2، ص283.

 3 . جعفر سبحاني، خدا و معاد، تلخیص و تنظیم: رضا استادي، قم، نشر توحید، 1360، ص16.
 4 . امالي طوسي، ص522؛ سید هاشم بحراني،  البرهان في تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه االعلمي للمطبوعات، 1419هـ 

.ق، ج3، ص141.

آثار مرگ اندیشی و پیامدهای دوری از آن
فصل چهارم: 
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است که به یاران خود مي فرمود: 
بندگان خدا! از مرگ و سختي هاي آن بهراسید، خود را براي آن آماده کنید 
ــید؛  و براي از بین بردن نزاع ها و کنترل غرایز خود، فراوان در یاد مرگ باش

زیرا یاد مرگ لذت خواهي ها را کنترل مي کند.1  
همچنین آن حضرت درباره اهمیت یاد مرگ در کنترل غرایز مي فرماید: »اُذْکُرُوا اِنِْقطاَع 

اللَّّذاِت َو بَقاَء التَِّبعاِت؛ پایان لذت ها و برجاي ماندن سختي ها را به یاد آورید«.2 

ــان را از قرار گرفتن در دام  ــه در مرگ، انس ــالم نیز مي فرماید: »اندیش امام کاظم علیه الس
غرایز تباه کننده و گناهان باز مي دارد.«3  و در برخي منابع در این زمینه آمده است: یاد مرگ 
ــي هاي غریزي اش را مي گیرد، بلکه  ــان را تعدیل مي کند و جلوي سرکش نه فقط غرایز انس
سبب پرورش و رشد فضایل او نیز مي شود؛ چون کسي که همیشه به یاد مرگ است، از همه  

اعمال و رفتارش مراقبت مي کند.4 
ــته و خاشع مي شود و در پي کسب رضایت الهي  ــان با یاد مرگ است که دل شکس انس

است.
امام عليعلیه السالم مي فرماید: 

ــید؛ زیرا آن هنگام که خواهش هاي نفساني به شما رو  زیاد به یاد مرگ باش
مي آورد و شما را به کردار ناشایست مي کشاند، یاد مرگ بهترین پناه دهنده 

است.5 
َهواِت ِفی النَّْفِس؛یاد  امام صادقعلیه السالم در جمله اي مي فرماید: »ِذکُْر الَْمْوِت ُيِيُت الشَّ

مرگ خواهش هاي نفساني را مي میراند«.6 
همچنین در روایتي، رسول خداصلی اهلل و علیه و آله به ابوذر خطاب مي کند: »انسان زیرک و 
ــي است که با یاد مرگ، براي جهان آخرت خود کاري انجام دهد و از خواهش هاي  دانا کس

نفس دوري گزیند«.7 

 1 .  تحف العقول، ص176.
 2 .  نهج البالغه،  ص734، حکمت 433.

 3 .  امالي طوسي، ص203.
 4 .  سید محمد حسین طباطبایي، مجموعه مقاالت، قم،  دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1371، ص134.

 5 .  البرهان في تفسیر القرآن، ج4، ص141.
 6 .  مصباح الشریعه، ص505.

 7 .  امالي طوسي، ص529.
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دو ـ دوري از تکبر
خودخواهي، از بدترین صفاتي است که انسان گرفتار آن مي شود. در این حالت، فقط در 
وادي تاریکي قدم مي گذارد که غیر از ستم به دیگران، زیرپا نهادن احکام و دستور هاي الهي 

و فاصله گرفتن از مرگ اندیشي و جهان آخرت، حاصل دیگري ندارد.
بنابر روایات، یکي از آثار و برکات مرگ اندیشي، دوري از تکبر یاد شده است.

ــالم مي فرماید: »َو أَْحِی قَلْبََک ِبالَْمْوِعظَِة َو ذَلِّه ِبِذکِْرِ الَْمْوِت؛  امیر مؤمنان، عليعلیه الس
قلبت را با پند و اندرز زنده گردان و با یاد مرگ خوار کن«.1 

امام صادقعلیه السالم نیز مي فرماید: »اگر مرگ حق است، پس تکبر و فخرفروشي براي 
چیست«.2  

ــه مرگ، خودخواهي را از انسان دور مي کند و او را وا مي دارد تا در  بنابراین، یاد و اندیش
ــالم تواضع کند، براي سفر آخرت خود احساس خطر کند و زاد و توشه  ــتورهاي اس برابر دس

فراهم سازد.
امام عليعلیه السالم در جمله اي مي فرماید: »َضْع فَْخَرَک َواْحطُْط کِْبََک َواذْکُْر قَْبََک؛ فخر 

فروشي را کنار بگذار، خودبزرگ بیني را رها کن و به یاد مرگ باش«.3 

سه ـ  بیرون شدن از غفلت
ــي، رهایي از بي توجهي است؛ زیرا همان گونه که غفلت یکي از  یکي از آثار مرگ اندیش
ــان در مسیر مرگ اندیشي قرار گیرد،  ــي به شمار مي آید، در مقابل اگر انس موانع مرگ اندیش
ــد با بارور ساختن درخت مرگ اندیشي در قلب خود، از آن  ــود و مي کوش بي گمان بیدار مي ش

غفلت نورزد.
ــالم دراین باره مي فرماید: »ِذکُْر الَْمْوِت يَْقلَُع َمناِبَت الَْغْفلَِة؛ یاد مرگ،  امام صادقعلیه الس
ــت که با خشک شدن ریشه غفلت،  ــه کن مي کند.«4 آشکار اس ــگاه هاي غفلت را ریش رویش
انسان هرگاه به یاد مرگ مي افتد، متوجه زندگي جاودان آخرت مي شود و با بهره گیري بهتر 
ــتعداد هاي دروني خود را شکوفا مي سازد، تا در هنگام جان دادن، به کماالت  از این دنیا، اس

 1 .  غرر الحکم، ج2، ص67.
 2 .  شیخ صدوق، التوحید، قم، انتشارات شریف رضي، 1364، ص376.

 3 .  نهج البالغه، ص724، حکمت 379.
 4 .  مصباح الشریعه، ص505.
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انساني رسیده باشد.
ــوز نیز بر این مطلب که با یاد مرگ از  در برنامه هاي تربیتي بزرگان دین و مربیان دلس
ــده است و اینکه از آثار مهم مرگ اندیشي، اصالح در  بي توجهي بیرون آیید، فراوان تأکید ش

کردار و دوري از گناه و ناپاکي هایي است که بر اثر غفلت، از انسان سر مي زند.
چنان که در برخي منابع اخالقي آمده است: »طبیعت دنیا به گونه اي است که انسان را از 
جنبه هاي ملکوتي و روحاني و معنوي اش غافل و تمام توجه او را به جهات مادي و اعتبارهاي 
زودگذر دنیوي معطوف مي دارد. در این رهگذر، کساني گرفتار این غفلت نمي شوند که مراقب 

خویش و در یاد و اندیشه مرگ و آخرت هستند«.1  

چهار ـ  از بین رفتن آرزوهاي طوالني
در روایات ائمه معصوم  علیه السالم یکي از آثار مرگ اندیشي ، از بین رفتن آرزوهاي طوالني 
ذکر شده است. انسان ها آرزوهایي دارند و نیازهایي هم در زندگي خود احساس مي کنند. پس 
ممکن است براي برآورده شدن آرزو هاي خود به افراط کشیده شوند. در اینجاست که آثار یاد 
مرگ نمایان مي شود و ایشان را از زیاده روي بازمي دارد و توجهشان را به آخرت گرایي جلب 
مي کند. چنان که رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله به ابوذر فرمود: »آیا دوست مي داري از بهشتیان 
ِ اأْلَََمَل َو اْجَعِل  باشي؟« عرض کرد: اي رسول خدا! نهایت آرزویم است. حضرت فرمود: »قَصِّ
الَْمْوَت نَْصَب َعيِْنَک؛ آرزویت را کوتاه کن و همواره یاد مرگ را جلوي چشمت قرار بده«.2 

ــکننده آرزو ها  ـ یاد  ــالم از مرگ به عنوان »قاِطُع اأْلَِمنيّاِت«3ـ  در هم ش امام عليعلیه الس
ــه به حقیقت مرگ و زندگي خود نظر افکنده، مي داند  ــي که با اندیش ــت؛ زیرا کس کرده اس
ــدني است.  ــیم کرده، پایان پذیر و نابودش که هریک از آرزوهاي دنیایي را که براي خود ترس
ــود را براي مرگ و عالم پس از آن انجام  ــت برمي دارد و فعالیت هاي خ ازاین رو، از آنان دس
ــده است که ابوعبیده نزد امام صادقعلیه السالم آمد و از حضرت درخواست  مي دهد. روایت ش
موعظه کرد، تا از این دنیا و آرزوهاي آن رهایي یابد. حضرت فرمود: »زیاد در اندیشه مرگ 

 1 .  مصباح یزدي، بر درگاه دوست،قم، مؤسسه امام خمیني، 1376، ص247. براي مطالعه بیشتر درباره تأثیرگذاري یاد مرگ  
در بیرون آمدن از غفلت، نک: جوادي آملي، یاد معاد، صص181 ـ 187؛ محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، 

ج20، ص282.
 2 .  اعالم الدین في صفات المؤمنین، ص197.

 3 .  نهج البالغه، ص184، خطبه99.
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باش که با آن اندیشه، انسان زهد مي ورزد و از دام آرزوها نجات مي یابد«.1 
نیز پیامبر  در پاسخ کسي که از آن حضرت طلب موعظه کرده بود، فرمود:

عالِجِ اأْلََمَل ِبَک��ْثَِة ِذکِْر الَْمْوِت َو النَّظَِر ِفی َمْوِت اأْلََقْراِن َو طُوِل تََعِبِهْم ِفی 

َجْمعِ الْ�ِل.2  

آرزوها را با زیادي یاد مرگ و نگاه کردن به مرگ همنوعان و سختي هایي 
که آنان در جمع آوري مال کشیدند، مداوا کنید.

اثرگذاري مرگ اندیشي در تعدیل آرزو ها، چنان است که در برخي منابع اخالقي در این 
زمینه آمده است: 

خداوند براي اینکه توجه انسان را از گرایش به دنیا و جاودانگي در آن بردارد، 
دست به تدابیري زده است، از جمله میان دنیا و آخرت مقایسه اي انجام داده 
تا انسان بداند که تمام آرزوها و میل او به بقا در جهان آخرت برآورده مي شود 
و با برانگیختن عقل و اندیشه انسان، وي را متوجه لذت هاي بهتر و بادوام تر 
مي کند و مي گوید: »اگر فطرت و عقلتان را حاکم قرار دهید، به شما فرمان 

خواهد داد که به دنبال چیز هاي بادوام تر و جاودانه تر بروید«.3 
ــت بهتر و  ــن رو، مي فرماید: »وَما ِعْنَد اللِه َخْرٌ َواَبْقی اَفاَلَ تَْعِقلُوَن؛ آنچه نزد خداس از ای

بادوام تر است. آیا نمي اندیشید؟«.)قصص: 60(
ــه خردمندانه درباره مرگ، انسان مي تواند جایگاه واقعي  ــت که با اندیش واقعیت این اس
برآورده شدن آرزوهاي خود را بیابد و در پي دستیابي به سعادتمندي در جهان آخرت حرکت 

کند.  به قول موالنا:
جـان همـه روزه لگدمـال خیــال         وز زیـان و سـود از خـوف زوال
ني صفا مي ماندش، ني لطف و فر         نـي به سـوي آسمـان راه سـفر

 1 .  وسائل الشیعه، ج2، ص131.

 2 .  مجموعه ورام، ج1، ص174.
 3 .  اخالق در قرآن، ج2، صص157 و 158.
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پنج ـ  رهایي از گرایش هاي فریبنده دنیایي
با نگاهي به روایات پیشوایان معصومعلیهم السالم در زمینه یاد مرگ، مي توان دریافت که 
ــي، رهایي انسان از گرایش هاي  از نظر تربیتي و عمل گرایي، یکي از بهترین آثار مرگ اندیش

فریبنده دنیاست. در این زمینه، روایات فراوان وجود دارد که به بخشي از آنها اشاره مي شود:
یکي از یاران رسول خداصلی اهلل و علیه و آله عرض کرد: اي فرستاده خدا! مرا موعظه کن به 
چیزي که بهترین سود را برایم داشته باشد. حضرت فرمود:  »اَکِْثُوا ِذکَْر الَْمْوِت فَإِنَّْه يَْسلِبَُک 
نْيا؛ زیاد به یاد مرگ باش؛ زیرا یاد مرگ، تو را از دام هاي دنیا رهایي مي بخشد«.1  َعْن اَْمِر الدُّ

عليعلیه السالم مي فرماید: 
نْيا ِبالَْکفاِف.2   َمْن اَکَْثَ ِمْن ِذکِْر الَْمْوِت رَِضَی ِمَن الدُّ

هر کس زیاد به یاد مرگ باشد، به مقدار نیاز خود در بهره وري از دنیا راضي 
مي شود.

نْيا رَْغبَتُُه؛ هر کس زیاد به یاد مرگ  و نیز فرمود: »َمْن أَكَْثَ ِمْن ِذکِْر الَْمْوِت قَلّْت ِفی الدُّ
باشد، دل بستگي او به دنیا کم مي شود«.3 

نْيا ِبالْيَسر؛  در روایت دیگر از آن حضرت نقل شده است: »َمْن ذَکََر الَْمْوَت رَِضَی ِمَن الدُّ
هر کس به یاد مرگ باشد، به اندکي از دنیا راضي مي شود«.4 

ُر  ــالم دراین زمینه مي فرماید: »ِذکُْر الَْمْوِت يُطِْفیُء ناَر الِْحرِْص َو يَُحقِّ امام صادقعلیه الس
نْيا؛ یاد مرگ، حرص به دنیا و مظاهر آن را خاموش  و دنیا را در نظر کوچک مي کند«.5  الدُّ

ــده  ــاع این دنیا و بهره وري از آن به طور کامل نفي نش ــن روایات، ارزش هاي مت در ای
است، بلکه با پیشنهاد برنامه هاي واقع بینانه در زمینه مرگ اندیشي، جلوي زیاده خواهي ها را 

مي گیرد و ارزش هاي واالي انساني را حفظ مي کند. 
پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است         بلکه آن است سلیمان، که ز ملک آزاد است
دل بـر ایـن پیرزن عشـوه گر دهـر مـبند         نو عروس است که در عقد بسي داماد است
خیـمه انس مـزن بر در ایـن کهنه ربـاط        که اساسش همه بــي موقع و بي بنیاد است

انسان مرگ اندیش در زندگي خود مي کوشد از موهبت هاي الهي براي رسیدن به آسایش این 
دنیا و جهان آخرت خود استفاده کند، چنان که حضرت رضا علیه السالم مي فرماید: 
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نْيا.1   نيا فَإِنَّ اْلِخرََہ ال تُلَْحُق َو ال تُناُل ااِّل ِبالدُّ ال تَُفوتَنَُّکم َخْرَ الدُّ

خیر دنیا از دستتان نرود؛ زیرا نیل به آخرت و دست یابي به موهبت هاي آن، 
جز به وسیله دنیا میسر نمي شود.

نْيَا«2 مي فرماید:  امیر مؤمنان، عليعلیه السالم در تفسیر آیه »َوال تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ
تَ��َک َو قُوَّتََک َو فَراَغَک َو َش��بابََک َو نَش��اطََک اَْن تَطْلَُب ِبَها  ال تَْن��َس ِصحَّ

اْلِخرٌَة.3 

ــاط و بي نیازي خود را از یاد مبر تا آخرت را با آنها به  ــالمتي،  نیروي جواني،  نش س
دست آوري.

بنابراین، اندیشه در مرگ و حقیقت زندگي، این اثر را بر انسان دارد که از این دنیا به قدر 
نیاز و کفاف خود بهره جوید و دل به آنها نبندد.

شش ـ مراقبه و محاسبه کردار
یکي از مهم ترین آثار تربیتي مرگ اندیشي این است که انسان به  سبب  ایمان و عقیده اي 
ــت،  ــه به مرگ و جهان پس از آن دارد، هیچ گاه به کردار و رفتار روزانه خود بي توجه نیس ک
ــب و روز مراقب عمل خویش است و در موقعیت هاي مناسب با خود خلوت مي کند  بلکه ش
ــان با عزم استوار، خود را براي مالقات  ــبه مي نماید.4 دراین صورت، انس و رفتار خود را محاس
مرگ آماده مي سازد. برهمین اساس، از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل شده است که فرمود: 
»آیا شما را از زیرک ترین دانایان و احمق ترین نادان ها آگاه سازم؟« عرض کردند: آري، اي 

رسول خدا. حضرت فرمود: 

1. تحت ااعقول، ص 35.
2. غررالحکم و دررالحکم، ج2، ص146.

3. همان
4. اعالم الدین فی صفات المؤمنین، ص 157؛ غررالحکم و دررالحکم، ج5، ص379.

5 .  بحاراالنوار، ج 78، ص 348.
 2 .  نک: قصص: 7، »سهم خود را از دنیا فراموش مکن«

 3 .  تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 139.
ــالمي، 1373،  ــارات اس ــالمي، قم، دفتر انتش  4 . نک: پیام قرآن، ج5، ص405؛ حبیب اهلل طاهري، درس هایي از اخالق اس

ص126.
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أَکْيَُس الَْکيِِّس��نَي َمْن حاَس��َب نَْفَس��ُه َو َعِمَل لِ� بَْعَد الَْم��ْوِت َو اَنَّ اَحَمَق 

الُحمقاِء َمِن اتَّبََع نَْفَسُه َو َهواُه َو َتَنَّی اللِه اأْلَماِنَّ.1  

ــاني هستند که خود را به حساب بکشند و براي بعد از  زیرک ترین افراد کس
ــتند که از هواي  ــاني هس مرگ و آخرت تالش کنند و احمق ترین افراد کس

خویش پیروي کنند و از خدا آرزوهاي نادرست داشته باشند.
و نیز آن حضرت به ابوذر فرمود: 

ــاب خویش رسیدگي کن، پیش از آنکه از تو حساب کشند  اي ابوذر! به حس
ــبه فرداي تو آسان تر است و خویشتن را ارزیابي کن، پیش  که این از محاس
از آنکه مورد سنجش قرار گیري و خود را براي عرضه به پیشگاه خداوند در 

روز قیامت آماده کن، که هیچ چیز از تو بر خدا پنهان نمي ماند.2 
امام عليعلیه السالم درباره چگونگي محاسبه مي فرماید: 

هنگامي که انسان روز را به پایان مي برد، به خود مراجعه و به نفس خویش 
ــت و بار دیگر باز نخواهد گشت و خداوند درباره  خطاب مي کند: امروز گذش
آن از تو خواهد پرسید که در چه راهي گذراندي و در آن روز چه کردي؟ آیا 
خدا را یاد و ستایش کردي؟ آیا حق برادر ایماني را ادا کردي؟ آیا اندوه او را 
برطرف ساختي؟ آیا در غیاب او زن و فرزندش را نگهداري کردي؟ آیا پس 
از مرگ از بازماندگانش محافظت نمودي؟ آیا مانع غیبت برادر دیني گشتي؟ 
بدین شکل، آنچه را از او سرزده، به یاد آورد؛ پس اگر از او کار نیک سر زده، 
خداي را به خاطر توفیقي که به او داده سپاس گوید و اگر گناهي انجام داده 
ــت آمرزش کند و  ــا در کار خویش کوتاهي کرده، از خداي بزرگ درخواس ی

تصمیم بگیرد که دیگر بار انجام ندهد.3 
ــبه نصیب کسي مي شود که در هر شبانه روز،  ــکار است که این گونه مراقبه و محاس آش
مدتي را در اندیشه مرگ باشد. چنان که در سفینة البحار درباره شخصي به نام ابن صمه، نقل 
شده است که او بیشتر وقت ها محاسبه نفس داشت. روزي حساب کرد که از عمرش شصت 

 1 .  تفسیر صافي، ج1، ص84؛ وسائل الشیعه، ج16، ص89.
 2 .  حسن بن فضل طبرسي، مکارم االخالق، تهران، دارالفقه، 1425 هـ.ق، ص465.

 3 .  بحاراالنوار، ج70، ص69؛ وسائل الشیعه، ج16، ص98.
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سال گذشته و روز هایش به 21500 روز رسیده است. با خود گفت: اگر هر روز دست کم یک 
گناه مرتکب شده باشم، تاکنون بیش از 21000 گناه انجام داده ام! این را گفت و صیحه اي 

زد و از دنیا رفت.1
این گونه محاسبه کردن، مي تواند به اصالح نفس انسان منجر  شود و خوشبختي دنیا و 
آخرت را به دنبال داشته باشد. عليعلیه السالم مي فرماید: »َثَرَُة الُْمحاَسبَِة اِْصالُح النَّْفِس؛ نتیجه 

حساب کشیدن از نفس، اصالح آن است«.2 

هفت ـ  تقویت امید به وعده هاي خداوند
ــمند مرگ اندیشي، امیدوار بودن به وعده هاي نیک خداوند است  یکي دیگر از آثار ارزش
که روح تالش و امیدواري به آینده، در انسان زنده مي شود و به دنبال کسب مراتب باالتر و 

پاداش هاي بزرگ تر خداوند حرکت مي کند.
ــالم در این زمینه مي فرماید: »ذِکُْر الَْمْوِت يَقّوی الَْقلَْب ِبَواِعِد اللهِ؛ یاد  امام صادقعلیه الس

مرگ دل را به وعده هاي خدا نیرو مي بخشد«.3 
با یاد مرگ، انسان به این وعده الهي دل مي بندد و امید وار مي شود:

َا تَُوفَّْوَن اُُجوَركُْم يَْوَم الِْقيَاَمِة فََمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َو اُْدِخَل الَْجنََّه فََقْد فَاَز  َوإِنَّ

نْيَا إاِّل َمتَاُع الُْغرُوِر.)آل عمران: 185(  َوما الَْحيَاُه الدُّ

ــما پاداش خود را به طور کامل در قیامت خواهید گرفت. پس آنها که  و ش
ــدند و به بهشت وارد گشتند، نجات یافته و به سعادت  از آتش دوزخ دور ش

رسیده اند. زندگي دنیا فقط سرمایه و بهره برداري غرورآمیزي بیش نیست.
بنابراین، اندیشیدن در مرگ، به معناي ترویج نگراني و ناامیدي در جامعه نیست، بلکه 
ــن دنیا با پاداش ها و  ــد و پیوند دادن میان کردار نیک و بد ای ــي هدفمن به معناي امیدبخش

کیفر هاي آن دنیاست.

 1 .  سفینة البحار، ج3، ص218.
 2 .  غرر الحکم و دررالکلم، ج1، ص362.

 3 .  مصباح الشریعه، ص505.
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ما از تــو نداریــــم به غیــر از تو تمنـا        حلوا به کسي ده که محبت نچشیده است
***

غیـــر فـــروغ رخ زیــــبــاي تـــــو        نیــســـت مـرا مقتـــبس دیــــگـري
***

حــاشا که بگویــمت تو لـیالي منـــي       امــا مــن دلباخـتــه مجنــون تـــوام1 

هشت ـ  انجام عمل صالح
ــي،  ــالم درباره مرگ اندیش یکي از آموزه هاي تربیتي قرآن و روایات ائمه معصومعلیه الس
ــان با اندیشه دیني به این واقعیت  ــي و عمل صالح است؛ وقتي انس رابطه میان مرگ اندیش
دست یافت که زندگي در این دنیا مقدمه زندگي آخرت است و سعادت در آخرت را به وسیله 
کار و تالش در این دنیا مي توان به دست آورد،2 در او انگیزه پیدا مي شود و مي کوشد با انجام 

عمل صالح، رضایت خدایش را به دست آورد. 
در قرآن کریم آمده است:

فََمْن كَاَن يَرُْجوا لَِق��اَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَمالً َصالِحاً َوالَ يُْشِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه اََحداً. 

)کهف: 110(  
ــروردگارش را دارد، باید عمل صالح انجام دهد و  ــس هرکس امید لقاي پ پ

کسي را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
بنابراین آیه، دیدار خداوند پیامد دو چیز است؛ یکي عمل صالح و دیگر اخالص در عبودیت.

در تفسیر این آیه آمده است: »مراد از لقاء اهلل در آیه، دیدار معنوي و شهود باطني و اوج 
ــزه اي براي اخالص کامل و عمل صالح  ــت که یادآوري آن مي تواند انگی تکامل انسان هاس

باشد«.3  
ــیار راهگشاست،  ــان بس ــت که آثار عمل صالح در زندگي انس ــده اس در روایات نقل ش
به گونه اي که انسان در حال احتضار به نیکي درمي یابد که چگونه با بي توجهي، فرصت هایي 
ــت و آرزو مي کند که اي کاش بار  ــت داده و در انجام عمل صالح کوتاهي کرده اس را از دس

 1 .  حبیب اهلل طاهري، اخالق اسالمي، ص 136، به نقل از: دیوان حسن زاده آملي.
 2 .  اخالق در قرآن، ج2، ص177.

 3 .  پیام قرآن، ج5، ص388.
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دیگر به او اجازه بازگشت داده شود تا عمل صالح انجام دهد.1 
امام عليعلیه السالم مي فرماید: 

ااَْلَيّاُم َصحائُِف آجالُِکْم فََخلُِّدوها أَْحَسَن أَْع�لُِکم.  

روزگار دفترچه سررسید عمر هاي شماست، پس با درج بهترین کارهایتان آن 
را جاویدان کنید.2

بنابراین، یکي از آثار مهم ایمان و اعتقاد به مرگ و زندگي پس از آن، در چگونگي انجام 
عمل آشکار مي شود، بدین گونه که انسان انگیزه مي یابد عمل صالح و خالص انجام دهد.

نه  ـ زنده دلي و درک واقعیت ها
ــان در معرض گرایش هایي قرار گیرد که او  ــت قلب انس بنا  بر آیات و روایات، ممکن اس
را از درک واقعیت ها باز دارند. قرآن در این زمینه مي فرماید: »لَُهْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُهوَن بِها؛ دل 
ــد و با آن نمي فهمند.« )اعراف: 179( و در آیه دیگر مي فرماید: »تَْعَمي الُْقُلوُب الَّتِي ِفي  دارن

ُدوِر؛ دل هایي که در سینه ها هستند، کورند«. )حج: 46( الصُّ
امام سجادعلیه السالم در یکي از مناجات هایش از قلبي که بر اثر گرایش هاي ضد دیني به 

سوي معصیت کشیده شده است، به قلبي مرده تعبیر مي کند و مي گوید: 
َو اَماَت قَلِْبي َعِظيُم ِجنايَِتی فََاَْحِيِه ِبتَوبٍَة ِمْنَک يا أَملِی َو بُْغيَِتی.3  

و دلم را بزرگي جنایتم به مرگ کشیده. پس آن را زنده کن به پذیرش توبه 
از جانب خود، اي آرمانم و اي مطلوبم.

در روایتي از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل شده است که هر کس زیاد در اندیشه مرگ 
باشد، دل او زنده مي شود: 

اَکِْثُوا ِذکَْر الَْمْوِت فَ� ِمْن َعبٍْد اَکَثَ ِذکْرَُہ ااِّل أَْحيا اَلله قَلْبَه.4 

ــیار یاد نکرد مگر اینکه  ــیار یاد کنید؛ زیرا هیچ بنده اي آن را بس مرگ را بس
خداوند دل او را زنده گردانید.

ــذارد و قلب او را  ــان اثر گ ــرگ و حاالت آن مي تواند بر انس ــر درباره م ــن، تفک بنابرای

 1 .  ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص235.
 2 .  غرر الحکم و دررالکلم، ص91.
 3 .  مفاتیح الجنان، مناجات التائبین.

 4 .  محمد محمدي ري شهري، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1416 هـ .ق، ج12، باب3721، ح 19154.
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ــراب گونه،  آماده پذیرش نیکي ها کند. براي درک واقعیت ها و دوري از خیال پردازي هاي س
امیرمؤمنان، عليعلیه السالم در جمله اي، درباره تفکر و بینش زاهدان مي فرماید: 

نيا يَُعظُِّموَن َمْوَت أَْجس��اِدِهْم َو ُهْم أََش��دُّ إِْعظاماً لَِمْوِت  َو يَ��رَْوَن أَْهَل الدُّ

قُلُوِب أَْحيائِِهْم.5  

ــمارند و اما آنها مرگ  اهل دنیا را مي نگرند که مرِگ بدن ها را بزرگ مي ش
دل هاي زندگان را بزرگ تر مي دانند.

ده  ـ جلب محبت خداوند
ــي جلب محبت خداوند است؛ زیرا هرکسي اندیشه اش  یکي دیگر از برکات مرگ اندیش
ــیري را طي مي کند که رضایت خداوند  در پرتو یاد فراوان مرگ قرار گیرد، به طور قطع مس

را کسب کند و آشکار است که چنین کسي مشمول عنایت و محبت خداوند خواهد بود.
در حدیثي از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل شده است: »َمْن أَکَْثَ ِذکَْر الَْمْوِت أََحبَُّه اللُه؛ 

هر کس مرگ را بسیار یاد کند، خدا او را دوست مي دارد«.6 
ــي که با اعمال نیک، رضایت و محبت  ــده: »کس ــول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل ش از رس
خداوند را به دست آورد، سکرات مرگ و تاریکي قبر و مشکالت و سختي هاي پس از مرگ 

را نخواهد دید«.7 

یازده ـ حشر با شهدا
مقام و جایگاه شهدا در پیشگاه خداوند بسیار بزرگ و ستودني است. در روایت نقل شده 
است که رسول خداصلی اهلل و علیه و آله براي تشویق اصحاب و آمادگي آنان براي شهادت پذیري، 
از مقام شهید و نعمت هایي که در قیامت نصیب شهید مي شود، زیاد سخن به میان مي آورد 
ــان پرسید: آیا در قیامت کسي هم درجه با شهید  تا اینکه روزي یکي از یاران حضرت از ایش
ــور مي شود؟ حضرت فرمود: »نََعم َمْن يَْذکُُر الَْمْوَت ِفی الْيَْوِم َو اللَّيْلَِة؛ آري کسي که  محش

شبانه روز به یاد مرگ باشد، با شهدا و ]هم درجه آنان[ محشور مي شود«.8  

 5 . نهج البالغه، ص486، خطبه230.
 6 .  وسائل الشیعه، ج 2، ص 434.

 7 .  بحاراالنوار، ج77، ص29.
 8 .  مستدرک الوسائل، ج2، ص104.
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در برخي روایات آمده است که هرکس در شب و روز بیست بار به یاد مرگ افتد، با شهدا 
محشور مي شود. مرحوم فیض کاشاني در تفسیر این حدیث مي گوید: 

اینکه در حدیث آمده است هرکس به یاد مرگ باشد، با شهدا محشور مي شود، 
ــبب دوري انسان از وابستگي هاي دنیاي  ــت که یاد مرگ س به دلیل این اس
فریب کار مي شود و انسان آماده مرگ مي شود و از شهوات دوري مي کند.1 

این حدیث، از نظر تربیتي براي مرگ اندیشان بسیار نویدبخش و حرکت آفرین است؛ زیرا 
ــهدا چنان سرمایه  عظیمي در جهان آخرت است که رسول خداصلی اهلل و علیه و آله  درک مقام ش
خود، در آرزوي آن بوده مي فرمود: »َوالَِّذی نَْفِس��ی ِبيَِدِہ لََوَدْدُت إِنّی أُقتَُُل ِفی َس��بيِل اللِه؛2  
ــت، دوست دارم در راه خدا به شهادت برسم.« و  ــوگند به آن خدایي که جانم در اختیار اوس س

نیز امام عليعلیه السالم مي فرمود: »سوگند به خدا، من شهادت در راه خدا را دوست مي دارم«. 3
ــهادت، به سبب مقام و  ــول خداصلی اهلل و علیه و آله و امام عليعلیه السالم، به ش ــق رس عش

نعمت هاي فراواني است که شهدا در روز قیامت از جانب خداوند دریافت مي دارند.
ــي از فیض شهادت محروم است، مي تواند با مرگ اندیشي، خیر و سعادت  حال اگر کس

آخرت را نصیب خود کند و در قیامت با شهدا محشور گردد.

دوازده ـ  انجام فریضه وصیت
ــیدن مرگش وصیت کند. گرچه وصیت امري  ــلماني وظیفه دارد پیش از فرارس هر مس
ــکل وجوب پیدا مي کند. براي مثال اگر انسان در  ــت، گاهي از نظر حقوقي ش ــتحب اس مس
پرداخت حقوق الهي کوتاهي کرده یا امانتي از مردم نزد او مانده و بدهکاري داشته باشد که در 
صورت وصیت نکردن، احتمال از بین رفتن آنها باشد، در این موارد واجب است که وصیت کند.

در قرآن و نیز روایات امامان معصومعلیهم السالم به انجام وصیت، فراوان تأکید شده است. 
در سوره بقره مي فرماید:

كُِتَب َعلَيُْكْم إِذَا َحَ�َ اََحَدكُُم الَْمْوُت إِن تَرََك َخْراً الَْوِصيَُّه لِلَْوالَِديِْن َواأْلقَْرِبنَي 

ِبالَْمْعرُوِف َحّقاً َعل�ی الُْمتَِّقنَي. )بقره: 180(  

 1 .  محجة البیضا، ج8، ص240.
 2 .  میزان الحکمه، ج2، ص1513.

 3 .  همان، ص9764.
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ــما نوشته شده، هنگامي که یکي از شما را مرگ فرا مي رسد، اگر چیز  بر ش
ــته  ــذارده، براي پدر و مادر و نزدیکان به طور شایس ــي از خود به جا گ خوب

وصیت کند. این حقي است بر پرهیزکاران. 
همچنین درباره بهتر انجام دادن وصیت مي فرماید:

إِذَا َحَ�َ اََحَدكُُم الَْمْوُت ِحنَي الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم. )مائده: 106(  

ــما فرارسید، در موقع وصیت باید از میان شما،  هنگامي که مرگ یکي از ش
دو نفر عادل را به شهادت بطلبد. 

ــده است، از جمله از رسول  ــفارش ش همچنین در روایات درباره انجام وصیت فراوان س
خداصلی اهلل و علیه و آله نقل مي کنند: 

َما يَْنبَِغی اِلْمرٍی ُمْسلٍِم أَْن يَِبيَت لَيلَة إاِّل َوِصيَّتُُه تَْحَت رَاِْسِه.1  

سزاوار نیست براي مسلمان که شب را بخوابد، مگر اینکه وصیتش زیر سرش 
باشد.

نیز عليعلیه السالم مي فرماید: »َمْن لَْم يُوِص ِعْنَد َمْوتِِه فََقْد َختََم َعَملَُه ِبَْعِصيَِة؛ 
کسي که وقت مرگش وصیت نکند، اعمالش را با گناه به پایان رسانیده است«.2 

ــیاري افراد، نه فقط در انجام آن  ــت، بس ــده اس با اینکه درباره وصیت این گونه تأکید ش
کوتاهي مي کنند، بلکه از نام وصیت به هراس مي افتند و او را فرشته مرگ خود مي پندارند. 
این در حالي است که هر کس به یاد مرگ باشد و باور کند هر لحظه فرشته مرگ مي تواند 

جان او را قبض کند، از انجام وصیت کوتاهي نمي کند.

 1 . وسائل الشیعه، ج19، ص257.
 2 .  من ال یحضره الفقیه، ج4، ص182.
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سیزده ـ  مبادرت بر توبه
یکي از بهترین و امیدبخش ترین آثار نیک مرگ اندیشي، توبه کردن است؛ زیرا هنگامي 
ــود، از رحمت الهي دور مي ماند و اسباب عذاب الهي را فراهم  ــان مرتکب گناه مي ش که انس

مي آورد.
توبه در حقیقت، حالتي روحي و قیام دروني است که از معرفت و بیداري انسان سرچشمه 
ــند دست کشد و با سوز و شوق و  ــازد تا از اعمال ناپس مي گیرد و دل را متوجه خداوند مي س
دگرگوني عمیق، درون خود را بازسازي کند. از حضرت عليعلیه السالم درباره ارکان توبه نقل 

شده است: 
اَلتََّوبُة نََدٌم ِبالَْقلِْب َو إِْسِتغفاٌر ِباللِّساِن َو تََرٌک ِبالَْجوارِحِ َو إِْض�ُر أَْن اليَُعوَد.1   

ــیماني در دل، درخواست آمرزش با زبان، ترک گناه با اعضا و عزم  توبه، پش
و تصمیم بر بازنگشتن است.

امام باقرعلیه السالم مي فرماید: »توبه کننده از گناه، مانند کسي است که گناه ندارد«.2 
امام سجادعلیه السالم در صحیفه ی سجادیه، دعاي سي و یکم را به توبه و طلب توفیق 

آن از خداوند اختصاص داده است و در یکي از فرازهاي آن دعا مي گوید: 
ُْک لَِمْعِصيَِتَک  أَلّلُهمَّ إِْن يَُکِن النََّدُم تَْوبََة اِلَيَْک فَأَنَا أَنَْدُم الّناِدمنَي َو إِْن يَُکِن التَّ

نُوِب فَإِّن لََک ِمَن  إِنابَ��ة ً فَاَنَا اَوَُّل الُْمِنيِبنَي َو إِْن يَُکِن اْلِْس��ِتْغفاُر ِحطّ��ة ً لِلذُّ

الُْمْستَْغِفريَن.3 

خدایا! اگر پشیماني از گناه، خود، توبه است، من از هر پشیماني پشیمان ترم و 
اگر ترک عصیان و نافرماني تو، خود، بازگشت به سوي توست، من نخستین 
ــت، من در  ــت کنندگانم و اگر آمرزش خواهي مایه ریزش گناهان اس بازگش

پیشگاه تو از آمرزش خواهانم. 
آن بزرگوار در مناجات التائبین نیز مي گوید:

يتَُه التَّوبََة فَُقلَْت تُوبُو إِلی  اِلهي اَنَْت الَِّذی فَتَْحَت لِِعباِدَک باباً اِلی َعْفوَِک َسمَّ

 1 .  مستدرک الوسائل، ج12، ص137، باب 87.
 2 .  کافي، ج2، ص316، باب توبه، ح10.

 3 .  صحیفه سجادیه، ص232.
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اللِه تَْوبَة ً نَُصوحاً فَ� ُعْذُر َمْن أَْغَفَل ُدُخوَل الْباِب بَْعَد فَتحِه.1 

خداي من، تویي که به عفو و بخشش خود براي  بندگانت دري گشودي و 
ــوي خدا توبه کنید، توبه اي  نامش را توبه نهادي و ]در قرآن[ فرمودي به س
ــي که از وارد شدن به این در، پس از  ــت عذر کس خالص. پس اینک چیس

گشایش آن غافل باشد؟
 به راستي کسي از توبه غافل مي ماند که در اندیشه مرگ نباشد؛ زیرا هر انساني که به 
فکر مرگ و ناگهاني بودن آن باشد، هرگز از توبه غفلت نمي کند. از رسول خداصلی اهلل و علیه و آله 
ِر التَّْوبَة فَإِنَّ الَْمْوَت يَأْتِی بَْغتًَة؛ توبه را به تأخیر مینداز  در این زمینه نقل شده است: »ال تُؤَخِّ

که مرگ ناگهاني فرا مي رسد«.2 
و نیز از امام جوادعلیه السالم نقل شده است: 

ــت و پیوسته به امروز و  ــدن و فریب خوردن اس تأخیر در توبه، غافل گیر ش
فردا انداختن توبه، نوعي سرگرداني است و بهانه آوردن و عذر تراشي در برابر 
خداوند، سبب هالکت است. اصرار ورزیدن بر گناه نیز ایمني از مکر خداست 

و جز زیان کاران کسي خود را از مکر خدا ایمن نمي پندارد.3
ــتر  ــالم مي فرماید: »أَکَْثُ َصيَْحِه أَْهِل الّنار ِمْن تَْس��ِويِف التَّْوبَِه؛ بیش امام صادقعلیه الس

فریاد هاي اهل جهنم از تأخیر توبه است«.4  
افزون بر آیات قرآن و روایاتي که ذکر شد، در سخنان عالمان و بزرگان با صراحت آمده 
است که هر کسي ترس از مرگ داشته باشد، بر او اثر مي گذارد و توبه مي کند. صدرالمتألهین 
ــیر خود مي فرماید: »بدان که هر کس در دلش خوف و هراس از مرگ پیدا  ــیرازي در تفس ش
شود، این نعمتي است که براي انسان انگیزه پیدا مي شود تا از کردار ناپسند خود توبه کند«.5 
فخر رازي از مفسران اهل سنت مي نویسد: »هر کس بیشتر به یاد مرگ باشد، قلب او 

هیچ گاه از خشوع خالي نمي باشد و همین سبب مي شود که او توبه کند«.6 

 1 .  مفاتیح الجنان، مناجات خمسه عشره، مناجات التائبین.
 2 .  مستدرک الوسائل، ج12، ص123، باب 85، ح14.

 3 .  تحف العقول، ص336.
 4 .  کافي، ج2، ص276.

 5 .  التفسیر القرآن الکریم، ج3، ص295.
 6 .  تفسیر کبیر، ج1، ص491.
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مرحوم شبر مي نگارد: 
توبه کنندگان که بسیار از مرگ یاد مي کنند، تا خوف و وحشت در قلوبشان 
انگیخته شود و به توبه کامل دست یابند و چه بسا آنان از مرگ ناخشنودند؛ 
ــه، آنان را دریابد و اینان  زیرا هراس دارند که قبل از توبه کامل و تهیه توش

همواره به  دنبال تحصیل آمادگي بیشترند.1 
ز هـرچـه غیــر یـار استغـفـراهلل              ز هرچه بود مستعار استغفـراهلل
دمـي کـه بگـذرد بـي یـاد رویـش              از آن دم بـي شمــار استغفراهلل
سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت             نگشتـم هوشیـار استغـفـراهلل
جوانـي رفت و پیـري هـم سرآمد             نکـردم هیـچ کـار استغفـراهلل
خطا بـود آنچه گفتم، آنچـه کردم              از آنـها الـفـرار اسـتـغـفـراهلل

امام سجادعلیه السالم به همین مناسبت در پیشگاه خداوند عرضه مي کند:
ٍة ِبَغرِ ِذکْرَِک َو ِمْن کُلِّ راَحٍة ِبَغْرِ أُنِْس��َک َو ِمْن کُلِّ   اَْس��تَْغِفُرَک ِمْن کُلِّ لَذَّ

ُسُوٍر ِبَغْرِ قُْرِبَک َو ِمْن کُلِّ ُشُغٍل ِبَغْرِ طاَعِتَک.2  

ــز انس با تو و از هر  ــي ج ــداي من! از هر لذتي جز یادت و از هر آسایش خ
نشاط و سروري جز قرب به مقام واالیت و از هرکار جز طاعت تو درخواست 

آمرزش و استغفار مي کنم.

 1 .  ترجمه االخالق، ص445.
 2 .  مفاتیح الجنان، مناجات الذاکرین.
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ب( آثار اجتماعي مرگ اندیشي
ــز دارد که از نظر کاربردي و  ــار آثار فردي، آثار تربیتي اجتماعي نی ــي در کن مرگ اندیش
ساختار اجتماعي، در زمینه هاي گوناگون جامعه آشکار مي شود. مناسب است به نمونه هایي از 

آثار اجتماعي مرگ اندیشي اشاره شود:

یک ـ  رعایت عدالت 
ــت. یکي از هدف هاي جامعه دیني،  ــتم نکردن در حق دیگران اس عدالت به معناي س
تحقق عدالت در میان افراد است؛ یعني آدمیان به گونه اي با یکدیگر تعامل داشته باشند که 

هیچ یک بر دیگري ستم نکند.
تحقق این آ رمان مقدس هرچند مي تواند با وضع قوانین و نظارت بر اجراي آن صورت 
ــکار  ــمند ایمان و عقیده آش ــت اجراي دروني ندارد. در این زمینه، نقش ارزش ــرد، ضمان پذی
ــاب و کتاب وجود  ــود؛ زیرا در هر جامعه اي اگر ایمان به خدا و عقیده به مرگ و حس مي ش
داشته باشد، افراد مي کوشند حقوق دیگران را در آشکار و نهان نگه دارند؛ زیرا خوف از مرگ، 

کیفر گناه و عذاب هاي اخروي، بهترین ضامن اجراي قوانین خواهد بود.1 
ــالم درباره عدالت اجتماعي و رابطه آن با مرگ اندیشي و  ــاس، امام عليعلیه الس براین اس

آخرت گرایي مي فرماید: 
سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روي خارهاي سعدان به سر ببرم یا با غل 
و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را 
درحالي مالقات کنم که به بعضي از بندگان ستم و چیزي از اموال عمومي 
ــي ستم کنم براي نفس خویش که به  ــم، چگونه بر کس را غصب کرده باش

سوي کهنگي و پوسیده شدن پیش مي رود و در خاک، زماني طوالني اقامت 
مي کند.2 

ــت که حضرت، پیوند میان عدالت اجتماعي و  مهم ترین نکته تربیتي کالم امام این اس
ــته است. بنابراین، ایمان به مرگ و پیامدهاي آن در حفظ  آخرت گرایي را به نیکي بیان داش

 1 .  جعفر سبحاني، معاد انسان و جهان، قم، مکتب اسالم،1373، ص19.
 2 .  نهج البالغه، ص459، خطبه 224.
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امنیت اجتماعي و جلوگیري از فساد و قانون شکني، بیش از هرچیز کاربرد دارد.1 

دو ـ پایداري در حفظ ارزش هاي دیني
ــي و آگاهي از حقیقت مرگ، پایداري در حفظ ارزش هاي  یکي از پیامدهاي مرگ اندیش
دیني است. در این میان، قرآن و روایات، جهاد در راه خدا را یکي از آن ارزش ها نام برده اند؛ 
ــاداش بزرگي که نزد خدا دارد، رفتن به کام مرگ  ــرا ویژگي مهم جهاد در کنار فیض و پ زی
ــرآغاز  ــاني که به قیامت ایمان دارند و مرگ را پایان زندگي نمي دانند، بلکه س ــت. کس اس
ــهادت در راه خدا ]که بهترین  ــجاعت و شهامت، از مرگ و ش ــمارند، با ش زندگي برتر مي ش

ارزش هاست[ استقبال مي کنند.2 خداوند درباره این گونه افراد مي فرماید:
الَقُوا اللِه كَْم ِمن ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة كَِثرًَة ِبإِذِْن  قَ��اَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن اَنَُّهْم مُّ

اِبِريَن. )بقره: 249(  اللِه َواللُّه َمَع الصَّ

آنها که مي دانستند خدا را مالقات خواهند کرد، گفتند: چه بسیار گروه هاي 
ــدند و خداوند با  کوچک که به فرمان خداوند بر گروه هاي عظیمي پیروز ش

صابران ]استقامت کنندگان[ است. 
ــالم و یارانش به نمایش  ــام حسینعلیه الس ــرزمین کربال، ام ــتقامت را در س اوج این اس
گذاشتند. آنان با آگاهي از واقعیت زندگي و حقیقت مرگ، براي نگهباني از ارزش هاي دیني 
ــمن را به شگفتي واداشتند. دشمنان هنگامي که  ــتوار تا پاي جان ایستادند که دش چنان اس
دیدند با دشوارتر شدن اوضاع، چهره مبارک امام برافروخته تر مي شود، به همدیگر مي گفتند: 

»اُنُظُروا ال ُیبالِي بِالَْمْوِت؛ نگاه کنید که ترس از مرگ ندارد«.3 
آن حضرت مي فرمود: 

در قدر و مرتبه من این نیست که از مرگ بترسم. چه آسان است مرگ در 
راه به دست آوردن عزت و زنده کردن حق!  مرگ در راه عزت چیزي نیست 
جز زندگي جاودان و زندگي با لذت چیزي نیست جز مرگ پایدار. آیا مرا از 
مرگ مي ترسانید؟ تیر شما به خطا رفته و گمان شما دروغ است. من از مرگ 
ــم. جان من واالتر از آن است و همت من بلندتر از آنکه ذلت را از  نمي ترس

 1 .  محمدتقي مصباح یزدي، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1367،  ج1، ص213.
 2 .  پیام قرآن، ج5، ص392.
 3 .  بحاراالنوار، ج6، ص154.
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روي ترس از مرگ تحمل کنم. ولي شما هرگز نمي توانید شرافت و بزرگي 
و عزت مرا در هم بشکنید. چه باک از مرگ دارم.1 

و نیز مسلم بن عوسجه در اظهار وفاداري به امام مي گوید: 
به خدا قسم اگر هفتاد بار کشته شوم و سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود، 
هرگز تو را رها نخواهم کرد، تا چه رسد به اینکه اکنون یک بار کشته شدن 

است، سپس کرامتي ابدي که از بین نرفتني است.2 
ــتقبال از مرگ و پایداري براي حفظ ارزش هاي دیني را تنها با تصریحات خود امام  اس
ــه آن حضرت، زندگي دوباره و داراي شرافت و عزت بوده است، مي توان  که مرگ در اندیش

تفسیر کرد.
آزمودم، مرگ من در زندگي است     چون رهم زین زندگي پایندگي است

 1 .  قاضي نوراهلل شوشتري، احقاق الحق، قم، انتشارات کتاب خانه آیت اهلل مرعشي نجفي، 1406 هـ .ق، ج11، ص6.
 2 .  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، انتشارات ذوي القربي، 1969م، ج4، ص99.
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سه ـ پرورش اخالق اجتماعي
ــه گونه ارتباط با خداوند، با خود و با دیگران  ــان را به س علماي علم اخالق، کردار انس
ــومي به  ــیم کرده اند که از اولي با عنوان اخالق الهي، از دومي به اخالق فردي و از س تقس

اخالق اجتماعي نام برده اند.1 
ــرت و ارتباط با دیگران تشکیل مي دهد. در این  ــان را معاش بخش بزرگي از زندگي انس
میان، امکان دارد رفتار انسان با دیگران براساس خواهش هاي نفساني شکل گیرد و اخالق 
ــان اخالق اجتماعي را رعایت کند و به رذیلت هاي  اجتماعي را رعایت نکند. براي اینکه انس

اخالقي آلوده نشود، نیازمند عوامل و آموزه هاي بیدارکننده اي است.
یکي از آثار سازنده اجتماعي مرگ اندیشي، پرورش اخالق اجتماعي در انسان است؛ زیرا 
اعتقاد به مرگ و پاداش ها و کیفر ها فضیلت هاي اخالقي مانند انسان دوستي،  ضعیف نوازي،  

مهرباني به یتیمان،  دستگیري از درماندگان و... را در انسان زنده مي سازد.2 
ــد: »صفات برجسته اخالق، در کنار یاد معاد و  آیت اهلل جوادي آملي دراین باره مي نویس
ــان را دل شکسته و  ــند؛ زیرا یاد مرگ و عذاب قیامت، انس تذکر قیامت به کمال الزم مي رس
ــازد.«3  با یاد مرگ و جهان آخرت، افراد احساس مسئولیت مي کنند،  ــع مي س قلب او را خاش
خود را از دیگران جدا نمي دانند و همواره مي کوشند حقوق دیگران را رعایت کنند و شریک 
غم ها و شادي هاي دیگران باشند و اگر کوتاهي از دیگران ببینند، نه تنها به فکر انتقام گیري 
ــب فضیلت ها و نفي  ــس اینان به منظور کس ــه رفتار مي کنند. پ ــد، بلکه ایثارگران نمي افتن

رذیلت هاي اخالقي تالش مي کنند تا به سعادت آخرت برسند.4

 1 .  اخالق در قرآن، ج1، ص15.
 2 .  خدا و معاد، ص18.

 3 . معاد در قرآن، ج4، ص52.
 4 .  اخالق در قرآن، ج1، ص73.
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ـ   تحمل مصیبت ها چهار
ــان همواره با خوبي و خوشي سپري نمي شود، بلکه گاهي در زندگي  ــاً زندگي انس اساس
ــان ها در برابر آن ناگواري ها، برخورد هاي  ــاي ناگوار و غم انگیزي رخ مي دهد. انس او اتفاق ه
ــلیم  ــند، تس ــه مرگ تربیت یافته باش متفاوت دارند. در این میان، افرادي که با یاد و اندیش
ــتر به یاد مرگ   ــوند و مصیبت ها را به راحتي تحمل مي کنند و بیش ــدرات خداوند مي ش مق

مي افتند. حضرت عليعلیه السالم دراین باره مي فرماید:
اَکِْثُوا ِذکَْر الَْمْوِت َو يَْوِم ُخرُوِجُکْم ِمَن الُْقبُوِر َو ِقياِمُکْم بنََي يََدِی اللِه َعزََّوَجلَّ 

ْن َعلَيُْکْم اَلَْمصائَِب.1  تَُهوَّ

ــدنتان از قبر ها و قرار گرفتن خودتان در پیشگاه  زیاد به یاد مرگ و بیرون ش
خداوند باشید، تا بر شما تحمل مصیبت و گرفتاري آسان شود.

قرآن کریم درباره رویارویي افراد مرگ اندیش با مصیبت ها مي فرماید:
اَلَِّذي��َن إِذَا اَصابَتُْه��م ُمِصيبٌَة قَالُواْ إِنَّا لِلِّه َوإِنَّ�ا إِلَيْ��ِه رَاِجعوَن � اَُولِئَك َعلَيِْهْم 

َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َورَْحَمٌة َواُولَ�ِئَك ُهُم الُْمْهتَُدوَن. )بقره: 156 و 157( 

ــا از آن خداییم و  ــد مي گویند: م ــان مي رس آنها که هرگاه مصیبتي به ایش
ــتند که الطاف و رحمت خدا شامل  ــاني هس ــوي او بازمي گردیم، کس به س

حالشان مي شود و آنها هدایت یافتگان هستند.
بنابراین، یکي از آثار تربیتي مرگ اندیشي این است که انسان، خردمندانه همه چیز خود 
را از خدا مي داند و مصیبت ها و تلخ کامي هایي را که بر او وارد مي شود، با آغوش باز مي پذیرد 

و این اثر، هم کاربرد فردي و هم کاربرد اجتماعي دارد

 1 .  تحف العقول، ص104؛ خصال صدوق، ص 616.
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پنج ـ سرعت در انجام کارهاي خیر
ــت که در قرآن و روایات  ــاني به دیگران، یکي از آموزه هایي اس انجام کار خیر و نفع رس
ــت و تأمین نیازمندي هاي اجتماعي را از نمونه هاي کار خیر دانسته و  ــده اس فراوان تأکید ش
ــرعت در انجام آن دعوت کرده اند.1  براي ترغیب و تشویق  ــي گرفتن و س همگان را به پیش
ْن َخْرٍ تَِجُدوُه ِعنَد اللِه؛ هر چه از طاعت و کار  ُمواْ اِلَنُفِسُكم مِّ نیکوکاران مي فرماید: »َوَما تَُقدِّ

نیکو براي خود از پیش مي فرستید، همان را نزد خداوند خواهید یافت«. )بقره: 110(
یکي از عواملي که مي تواند انسان را به سوي انجام کارهاي خیر بکشاند، مرگ اندیشي 

و تقویت عقیده به مرگ و  جهان آخرت است.
ــالم  مي فرماید: »َمِن ارْتََقَب الَْمْوَت س��اَرَع ِفی الَْخْراِت؛ کسي  امیرمؤمنان، عليعلیه الس
ــي مي گیرد.«2 در کافي نیز شبیه این حدیث از امام  ــت، در نیکي ها پیش که مواظب مرگ اس

صادقعلیه السالم نقل شده است.3 
امام عليعلیه السالم مي فرماید: 

ــتند، دل به دنیا  ــختي هاي آن هس ــه مرگ و س ــان هایي که در اندیش انس
نمي بندند، بلکه شریک غم ها و شادي هاي مردم هستند؛ زیرا مي دانند مرگ 
ــت که اگر مي شد آن را خریداري کرده، هر  چنان حتمي و اجتناب ناپذیر اس

آینه ثروتمندان خریداري مي کردند.4 
عالمه طباطبایي دراین باره مي گوید: 

ــت که آدمي به خود و  ــان، این اس ــر اعتقاد به مرگ و یادآوري آخرت در فکر انس تأثی
دیگران واقع بینانه مي نگرد و خود را جزئي از اجزاي این جهان گذران مي داند که در مجموع 

به سوي یک جهان جاوید و ابدي در حرکت هستند.5 
ــي که با این دید و اندیشه به جهان بنگرد، هیچ گاه از انجام کار هاي  ــک، کس بدون ش

خیر براي دیگران غافل نمي ماند.
ــالم در یکي از دعاهایش از خداوند درخواست مي کند: »خداوندا! برایم  امام کاظمعلیه الس

 1 . آیه 148 بقره، آیه 90 انبیا و آیه 61 مؤمنون، نمونه هایي از آیاتي هستند که امر به سرعت در کار خیر، در آنها آمده است.
 2 .  خصال صدوق، ج1، ص231.

 3 .  کافي، ج2، ص14.
 4 .  غرر الحکم و دررالکلم، ج2، ص163.

 5 .  مجموعه مقاالت، ص132.
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حالت آمادگي براي مرگ و توفیق در انجام کار خیر پیش از مرگ را عنایت فرما«.1  

2.پيامدهايدوريازمرگانديشي

الف( طغیان غرایز
در وجود انسان غرایز و کشش هایي وجود دارد که منشأ کارها و رفتار فردي، اجتماعي، 
مادي و معنوي هستند. برخي از بزرگان این غرایز را به سه زمینه اصلي حب بقا، حب کمال 

و لذت جویي تقسیم مي کنند که از هر یک از آنها، شاخه ها و فروعي گوناگون مي روید.2 

غرایز باید کنترل و تعدیل شود و بهترین نیروي تعدیل کننده، مرگ اندیشي و باور داشتن 
ــي که مرگ را نیستي و نابودي مي داند یا در اندیشه آن  ــت. آشکار است کس جهان آخرت اس
ــوي لذت جویي هاي زودگذر دنیایي و... مي کشاند و انسان از  ــت، طغیان غرایز، او را به س نیس

زندگي چیزي جز خوردن و خوابیدن و درآوردن و مصرف کردن درک نخواهد کرد.3 
ــد، گرایش ها و غرایز سرکش او فزوني مي یابد و از انجام  ــاني که به یاد مرگ نباش انس
ــت که طغیان گري در  ــده اس ــول خداصلی اهلل و علیه و آله نقل ش کار هاي خیر بازمي ماند.4 از رس

طبیعت انسان وجود دارد، مگر اینکه به واسطه یاد مرگ، آن را مهار کند.5 
در قرآن کریم آمده است: 

ألَِّذيَن اليَرُْجوَن لِقاَءنَا ِفی طُْغيانِِهْم يَْعَمُهوَن. )یونس: 11( 

ــرگردان هستند ]یعني  ــاني که امید به لقاي ما ندارند، در طغیان خود س کس
چنان بدون هدف به سرکشي خود ادامه مي دهند که مرزي را نمي شناسند[.

 1 .  تقي الدین ابراهیم بن علي کفعمي، بلد االمین، ص392.
 2 .  مصباح یزدي، اخالق در قرآن، ج2، ؛ ص42. 43.

 3 .  مکارم شیرازي، پیام قرآن، چ5، ص437.
 4 . بحاراالنوار، ج6، ص138.

 5 . تحف العقول، ص18؛ خصال صدوق، ج2، ص442.
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ب( بدبیني به خداوند
ــتگي او به دنیا زیاد مي شود و به مرگ و زندگي  ــاني که به یاد مرگ  نیست، دل بس انس
ــد. این افراد هنگام فرا رسیدن مرگشان دلهره و اضطراب و ترس  پس از آن کمتر مي اندیش
به سراغشان مي آید و به خاطر عواقب گناهاني که مرتکب شده اند، به بخشش الهي بدبین 
و ناامید مي شوند. این در حالي  است که در روایات فراوان تأکید شده است که انسان مؤمن 
هنگام مرگ، با خوش بیني به خداوند جان مي دهد. از رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله در این باره 
روایت شده است: »ال َيُوتَنَّ أََحُدكُْم إاِّل َو يُْحِسُن الظَّنَّ باللِه؛ هیچ یک از شما نمي میرد، مگر 

اینکه به خداوند خوش بین باشد«.1 
 از نظر تأثیرگذاري، بدبیني به خداوند چنان خطرآفرین است که ممکن است در لحظه 
آخر، انسان را به نومیدي از رحمت خداوند کشاند و گوید: »من اهل عذاب و جهنم هستم« 

و این گونه نومیدي، از گناهان کبیره حساب مي شود.2 

حضرت عليعلیه السالم مي فرماید: 
ــد، خود را براي پذیرش مرگ آماده  ــي که در این دنیا به یاد مرگ نباش کس
ــي که دارد، به افکار و گمانه زني هاي خود  نمي کند و در هنگام مرگ با ترس
تکیه مي کند و جهت گناهاني که انجام داده است، به بخشش خداوند بدبین 

مي شود.3

ج( آماده نبودن براي مرگ و ورود به عالم آخرت
افرادي که به یاد مرگ و زندگي پس از آن نیستند، مرگ برایشان هول انگیز و وحشتناک 

است و همه چیزشان را به واسطه مرگ در معرض فنا و نیستي مي بینند.4 
از رسول خدا   صلی اهلل و علیه و آله نقل شده است که فرزندان آدم، آماده روبه رو شدن با مرگ 

و جهان آخرت نیستند، حال آنکه اگر اندیشه کنند، مرگ آغاز راحتي براي مؤمن است.5 

 1 . مستدرک الوسائل،  ج 2، ص 117.
 2 . درس هایي از اخالق اسالمي، ص 274.

 3 . ابوالحسن محمد بن حسین بن موسي سید رضي، خصایص االئمه، مشهد، آستان قدس رضوي، 1406 هـ .ق، ص 109.
 4 . پیام قرآن، ج5، ص427.

 5 . خصال صدوق، ج 1، ص 74.
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مرگ براي افرادي که در اندیشه آن نیستند، ناشناخته است و به آساني حاضر نیستند که 
تسلیم مرگ شوند. در روایتي نقل شده است: 

ــالم در بستر مریضي قرار گرفت. امام به عیادت او رفت  یکي از یاران امام  هادي  علیه الس
ــاهده کرد که او هیچ گونه آمادگي براي مرگ و ورود به جهان آخرت ندارد. امام به او  و مش
فرمود:  اي بنده خدا! از مرگ و ورود به جهان آخرت مي ترسي؟ براي این است که درباره آن 
ــه نکردي و نمي داني که مرگ چیست. مرگ چیزي است که با آن از تمام غصه ها و  اندیش
آزار و اذیت ها و سختي هاي دنیا نجات پیدا مي کني و به تمام لذت ها و شادي ها و خوشي ها 

مي رسي.1 
ــیدن به حقیقت مرگ از آن  ــالم نیز مي فرماید: عده اي به دلیل نیندیش امام جواد  علیه الس
نيا؛  ــند. اگر آنها تفکر مي کردند، هر آینه مي دانستند که »إِنَّ اْلِخرَِة َخْرٌ لَُهْم ِمَن الدُّ مي ترس

آخرت براي آنان از دنیا بهتر است«.2  
بنابراین، یکي از پیامد هاي دوري از مرگ اندیشي این است که انسان از قدم گذاردن در 
ــدن از این دنیا گویا سفر بي هدف و نامعلوم و  ــت و هنگام جدا ش جهان آخرت در هراس اس
آزاردهنده اي آغاز مي کند و بسیار روشن است که وارد شدن در چنین جایگاهي براي انسان، 
جز ترس و هراس نخواهد داشت. در حالي که اگر او درباره مرگ مي اندیشید، این وضعیت را 

نداشت، ازاین رو، تحیر و سرگرداني او را فرا مي گیرد.3 

د( فراهم سازي عذاب آخرت در این دنیا
یکي از بدترین و دردناک ترین پیامد هاي دوري از مرگ اندیشي این است که انسان در 
همین دنیا عذاب هاي آخرت را آماده مي کند. از قرآن کریم و روایات امامان معصومعلیه السالم 
ــان با همان هویتي که در دنیا براي خود ساخته  ــود که در روز قیامت، انس ــخص مي ش مش
ــود. بنابراین، اگر کسي به دلیل فراموش کردن مرگ و زندگي آخرت، هویت  محشور مي ش
ــاني خویش را در دنیا از دست بدهد و در حیوانیت غوطه ور شود، در روز قیامت با همان  انس
ــکل سگ، گرگ یا مورچه و... وارد صف محشر  ــور خواهد شد و به ش صورت حیواني محش

 1 . بحاراالنوار، ج6، ص 156.
 2 . همان.

 3 . جوادي آملي، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم، نشر اسراء، ص 220.
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خواهد شد...، ولي باز همه او را خواهند  شناخت.1 
ــه برخي عذاب هاي آخرت را در  ــن زمینه برخي آیات و روایات وجود دارد که ریش در ای
ــاره مي شود. خداوند در  ــي مرگ و آخرت مي دانند و در اینجا به نمونه هایي از آن اش فراموش

سوره جاثیه دراین باره مي فرماید: 
اَعُة  ا نَْدرِی َما السَّ ��اَعُة الَ َريَْب ِفيَها قُلْتُم مَّ َو إِذَا ِقيَل إِنَّ َوْعَد اللِه َحقٌّ َوالسَّ

ا  إِن نَّظُنُّ إاِلَّ ظَّناً َوَما نَْحُن ِبُْستَيِْقِننَي َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق ِبِهم مَّ

كَانُوا ِبِه يَْستَْهزِئُون  َوِقيَل الْيَْوَم نَْنَساكُْم كََ� نَِسيتُْم لَِقاء يَْوِمُكْم َهَذا َوَماَْواكُْم 

يَن. )جاثیه: 32 ـ 34( ن نَّاِصِ النَّاُر َوَما لَُكم مِّ

ــت و در قیامت هیچ شکي  ــد: وعده خداوند حق اس هنگامي که گفته مي ش
نیست، شما مي گفتید: ما نمي دانیم قیامت چیست، ما تنها گماني دراین باره 
ــکار  ــان بر آنها آش ــم و به هیچ وجه یقین نداریم، و بدي هاي اعمالش داری
ــرانجام آنچه را مسخره مي کردند آنها را فرا مي گیرد و به آنها  مي شود و س
ــما دیدار  ــما را فراموش مي کنیم، همان گونه که ش ــود: امروز ش گفته مي ش
امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاوري ندارید. 

از این آیات، با صراحت، پیوند میان اندیشه و عملکرد انسان در این دنیا و جهان آخرت 
ــپردن دادگاه عدل الهي در قیامت، سرچشمه  ــود و اینکه به فراموشي س نتیجه گرفته مي ش

انواع آلودگي و فساد است.2 

خداوند در آیه دیگري نیز دراین باره مي فرماید:
فَُذوقُوا ِبَا نَِسيتُْم لَِقاء يَْوِمُكْم َهَذا إِنَّا نَِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعَذاَب الُْخلِْد ِبَا كُنتُْم 

تَْعَملُوَن.)سجده: 14(

بچشید ]عذاب جهنم را[ براي اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز 
ــید عذاب جاودان را به دلیل اعمالي که انجام  ــما را فراموش کردیم. بچش ش

مي دادید.

 1 . معاد در قرآن، ص83 .
 2 . پیام قرآن، ج6، ص378.



مرگ اندیشی در آموزه های اسالمی 122

خداوند در سوره ص نیز مي فرماید:
إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َس��ِبيِل اللِه لَُهْم َعَذاٌب َش��ِديٌد ِبَا نَُسوا يَْوَم الِْحَساِب.

)ص:26( 
کساني که از راه خدا گمراه شوند، به خاطر فراموش کردن روز حساب، عذاب 

شدید دارند.
از این آیات و آیات دیگر، مي توان دریافت که میان کردار انسان در این دنیا و سرنوشت 
او در آخرت رابطه اي منطقي وجود دارد و تمام خوبي ها و خوشي هاي آخرت و نیز عذاب در 

آنجا در همین دنیا فراهم مي گردد. 
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