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 مسودرس 

 مسودرس  ةدرسنام 

  یابد.مرگ پایان میاست و این فرصت با محدود برای انسان ها استفاده از سرمایهفرصت 

 

 دارند:مواجه با مرگ، دو دیدگاه ها معموالً در انسان *

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ا}:آیه➢ َم  ِذِهََو  اة ََه  ي  ح 
ْ
اَال ْني  ََالدُّ

 
ْهوَ َِاال

 
ََوَ َل ِعب 

 
ََوَ َل ار ََِان  ةَ َالد  ِخر 

آ ْ
ََاال ِهى 

 
َل

َ ان  و  ي  ح 
ْ
وََْال

 
ََل

ْ
وا ان  ََك  ون  م  ْعل   آخرت( بودن حقیقیدنیا و  کم ارزشی) {ي 

هوا}. پیامبر)ص(:1حدیث: ➢ ب  مردم در :  {الناُسَنیاٌمَوَاذاَماتواَانت 

 )مرگ = بیداری( شوند.خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می

 )مرگ = انتقال(انسان برای بقا آفریده شد نه نابودی و فنا  . پیامبر)ص(:2

 کسی است که :ترین مؤمنان . پیامبر)ص(: باهوش3

 کند؛می آماده . بهتر از دیگران خود را برای مرگ2مرگ؛    یاد فراوان. 1

 بخش دفتر زندگی نیست بلکه:مرگ پایان ویژگی و اعتقاد این گروه:➢

 روح است. طلوعجسم و غروب ✓

 انتقال از یک هستی)دنیا( به هستی باالتر)آخرت( است.پل ✓

 ر جهان دیگردحقیقی ست و زندگی خوابی کوتاه و گذرامثل دنیا زندگی ✓

 

 و آیندة انسان پس از آنچیستی)ماهیت( مرگ  ←ها را به خود مشغول کرده ذهن عموم انسان که در تاریخ، ساز، اساسی و سرنوشتفراگیر هایپرسشاز 

 انکار معاد )مادّیون( )الهیّون( اعتقاد به معاد

معاد

 پیامدهای اعتقاد به معاد

َماَ}:آیه➢ حیاَو  َوَن  موت  ناَالّدنیاَن  یات  َح 
ّ
ال َا  َقالواَماَِهی  َو  هر  َالد 

ّ
ال ناَا 

هِلک  ی 

ّنون ظ  َی 
ّ
ال مَا  َِاْنَه  َِمنَِعلم 

مَِبذلك  ه 
 
َماَل  {و 

 است( ظن و گمانبلکه از روی  نیستو یقین  علم)اعتقادشان از روی 

  ویژگی و اعتقاد این گروه:➢

 دنیای پس از مرگانکار ✓

 قائل نیستند.جز جسم برای انسان حقیقتی ✓

 د.شومی، دفتر عمر بسته جسمو نابودی  رسیدن مرگمعتقدند با ✓

 شود.پایان زندگی و حیات است و انسان با مرگ رهسپار نیستی میمرگ ✓

 پیامدهای انکار معاد

ْنَ}:آیه➢ ََم  ن  ام  ََِء  ْوِمََوَ َِباّلل  ي 
ْ
ِخرََِال

آ ْ
ََوَ َاال ِمل  اِلًحاَع  ََص 

 
ال ََف  ْوف  ْيِهْمََخ  ل  ََوَ َع 

 
َال

ْمَ ََه  ون  ن  ْحز   ایمان به خدا، آخرت و عمل صالح( معلولِ)نداشتن ترس و غم  {ي 

مرگ را سعادت و زندگی با ظالمان را ننگ و . امام حسین)ع(: 1حدیث: ➢

 )نهراسیدن از مرگ( دانند..خواری می

ها به ساحل عبور دهنده از ساحل سختیپل مرگ  . امام حسین)ع(:2

 است.زندان به قصر انتقال از ها و ها و نعمتسعادت، کرامت، بهشت

 پیامدهای اعتقاد به معاد:➢

 و شور و نشاط و فعالیت و کار: امید پنجرةباز شدن خروج از بن بست و . 1

ناپذیر، لذت بردن از کار، تالش در کار نیک و العاده، همت خستگیانرژی فوق✓

 آخرت.در اندوخته بیشتر برای خدمت به خلق 

 اگر در دنیا نشود در آخرت حتمیست.ماند. پاداش نمیبیداند کار نیک می✓

 :فداکاری در راه خدااز مرگ و آمادگی برای . نترسیدن 2

 سپرند.دل نمیکنند اما خداپرستان حقیقی: در دنیا زیبا زندگی می✓

 ناگوار نبودن مرگ دل نسپردن:نتیجه 

 گناهبار کوله. 2دانستن.  محدود به دنیا. زندگی را 1مرگ:  بودن علت ناگوار✓

کنند بلکه از خدا این نیست که آرزوی مرگ میمعنای نترسیدن از مرگ: ✓

 خدا را مالقات کنند.تر ای کاملاندوختهخواهند تا با میعمر طوالنی 

فداکاری در راه خدا آسان شود و شجاعت مرحلة عالی برسد و به نتیجه: ✓

 ها انهموار شدن راه آزادی انس نتیجة شهادت:.  استقبال شهادت برود

 

 وقتی مرگ را پایان کار دانست: میل به جاودانگیانسان به علت داشتن ➢

 نتیجه:شود  در میارزش بیزندگی چند روزه برایش 

 شود؛مییأس و ناامیدی دچار ✓

 از دیگران؛گیری کناره✓

 ؛های روحیبیماری دچار شدن به انواع✓

 قدم هاییدر راه از ناراحتی،فرار خود و تسکین  گاهی برای✓

 افزاید؛که بر سرگردانی و یأس او می گذاردمی

گیرند و خود را از مرگ را پیش میفراموشی و غفلت راه گروهی: ✓

 کنند.سرگرم هر کاری می

 که در انتظار دارند.  آیندة تلخیکردن  فراموش علت:

زیرا اند شیوة درستی را انتخاب نکردهاند، گروهی که این راه را در پیش گرفته
توان جلوی وقوع مرگ حقیقتی است که گریزی از آن نیست و با غفلت از آن نمی

 آن را گرفت.

 

 باورشان قلبیدارند اما  معاد را قبولبرای کسانی که  پیامدهای انکار معاد

 آید؛نیز پیش می نشده

 ها. فرو رفتن در هوس علت:ها با منکران تفاوتی ندارد؛ زندگی آن

 شوند.می آخرت غافلو از  شدهمعبود و هدف  دنیا :هافرو رفتن در هوسنتیجة

 نکته مهم تستی:

 است تغییرپذیر و تجزیه پذیر جسم)مادی(:

 است. تغییرپذیر و تجزیه ناپذیر روح)مجرد(:
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  مسوآیات درس و نکات ترجمه 

ا}(: 64عنکبوت/) -1 ه ََم  ذ  اُةََه  ي  ح 
ْ
اَال ْني  ََالدُّ

َّ
ال ْهوٌََإ 
 
ٌبََو ََل ع 

 
ََو ََل نَّ ار ََإ  ةَ َالدَّ ر  خ 

آ ْ
ََاال ى  ه 

 
اُنََل و  ي  ح 

ْ
وََْال

 
ََل

ْ
اُنوا ََك  ُمون  ْعل   {ي 

 .دانستندمی اگر است حقیقی زندگی همان آخرت سرای قطعاً و نیست بازیچه و بیهوده جز( تنهایی به)دنیا زندگی :ترجمه

  : پیام و نکات 

 رجوع شود به درسنامه(«)2و  1شماره حدیث :»است. )آیه با حدیث پیامبر)ص( مرتبط است اعتقاد به معاد آیه بیانگر دیدگاه . 1

 است)کم ارزش(؛به تنهایی بیهوده و بازیچه دارند این است که باطنِ)ملکوتِ( دنیا که از تعریفی دانند و را زندگی اخروی میحیات واقعی چون علت: 

 

ْنَ}(:69/مائده) -2 ََم  ن  ام  اّللَّ ََء  ََو ََب  ْوم  ي 
ْ
رَ َال خ 

آ ْ
ََو ََاال ل  م  ًحاَع  ال  ََص 

 
ال ْوٌفََف  ْمََخ  ْيه 

ل  ََو ََع 
 
ََُهْمََال ُنون  ْحز   {ي 

 .شوندمی اندوهگین نه و نیست آنان بر ترسی هیچ پس دهد انجام نیکی کار و بیاورد ایمان قیامت روز و خدا به هرکس :ترجمه

  : پیام و نکات 

 است. اعتقاد به معادآیه بیانگر دیدگاه . 1

َ) ایمان به خدا. 1طبق آیه انسان اگر : . 2 ن  ام  اّللَّ ََء  َ) ایمان به معاد. 2(  و ب  ْوم  ي 
ْ
رَ َال خ 

آ ْ
َانجام دهد) عمل صالح. 3(  داشته باشد و  اال ل  م  ًحاَع  ال   ( :ص 

َنخواهد داشت )ترسی . 1شود :  برخوردار می نتیجهاز دو 
 
ال ْوٌفََف  ْمََخ  ْيه 

ل  َنخواهد شد) اندوهگین .2(     ع 
 
ََُهْمََال ُنون  ْحز   (ي 

 ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح است.معلولِ * عدم ترس و اندوه 

 

ََماَقالواَو َ}(:24جاثیه/) -3 ی  ََه 
ّ
اَاال یاُتن  نیاَح  موُتََالدُّ حیاَو ََن  لُکناَماَو ََن  ََُیه 

َّ
هُرََاال ُهمَماَو ََالدَّ

 
ََل ك  ل 

ٰ
ذ نَب  لٍمََم  نَع  ََهُمََا 

ّ
ال ُظنّونَا   {ی 

 را ما و شویممی زنده[ گروهی] و میریممی[ ما از گروهی] همواره نیست ما دنیایی حیات و زندگی همین جز حیاتی و زندگی: گفتند[ کافران] :ترجمه

 .است آنان خیال و ظن فقط بلکه گویندنمی علم روی از را سخن این البته. کند می نابود روزگار گذشت فقط

  : پیام و نکات 

 است.انکار معاد آیه بیانگر دیدگاه . 1

موُتَ)شوندمی زنده دیگر ایعده و میرندمی ایعده که دانندمی جایی را دنیا کافرانطبق آیه، . 2 حیاَوَ َن  لُکناَماو نابودی است) هالکت مرگ و (ن  ََُیه 
َّ
هُرََاال  (.الدَّ

ُهمَمااست.)ظنّ و گمان بلکه علم نیست از روی شود،طبق آیه اعتقاد کافران به اینکه گذران روزگار نهایتاً منجر به هالکت می .3
 
ََل ك  ل 

ٰ
ذ نَب  لٍمََم  نَع  ََهُمََا 

ّ
ال ُظنّونَا   (ی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


