
 به نام خدا

 جزوه نکات کلیدی درس دین و زندگی پایه دهم

 

 بخش اول )تفکر و اندیشه(

.  

 3درس 

انسان ها در مقابله با مرگ دو دیدگاه دارند:                                                                 -1

 الف( اعتقاد به معاد                                                                                                          

 انسان دارای دو بعد است

 

 پلی –مرگ از نظر پیامبران           غروبی برای جسم و طلوعی برای روح انسان 

 که آدمی را از یک مرحله )هستی( به مرحله ای باالتر )آخرت( منتقل می کند

 پیامد های اعتقاد به معاد:

از زندگی بن بست بیرون می آید و پنجره ی امید و روشنایی به سوی الف( انسان 

انسان باز می شود. هم چنین انرژی فوق العاده ای دارد و برای کار در راه خدا و 

 خلقت خدا می کوشد.

ب( انسان دیگر از مرگ هیچ ترسی ندارد و همواره آماده ی فداکاری در راه 

دارد و به زندگی دنیوی دل نمی بندند و خداست. مومنان واقعی از مرگ هراسی ن

مرگ را برای کسانی هولناک می دانند که زندگی خود را محدود به دنیا        

 می بینند. 

 متالشی می شود –دائم در حال تغییر و دگرگونی است بُعد جسمانی: 

 بعد از مرگ باقی می ماند –تجزیه و تحلیل نمی پذیرد  عد روحانی: بُ



نترسیدن خداپرستان از مرگ بدین معنی نیست که آرزوی مرگ دارند بلکه از 

خدا خواهان عمر طوالنی برای عبادت و خدمت بیشتر به مردم و داشتن اندوخته 

 ای کامل تر جهت نائل شدن به بهشت هستند.

همین عامل )نترسیدن از مرگ( موجب می شود که شور و اشتیاق انسان برای 

و انسان روحیه ای      دفاع از مظلومین و فداکاری در راه خدا افزایش یابد

 شهادت طلبانه داشته باشد.

 الف( انکار معاد

دند هنگام مرگ انسان پرونده ی گروهی مرگ را پایان زندگی می دانند و معتق

 زندگی او برای همیشه بسته می شود.

عقیده ی افرادی که منکر معاد هستند           در این دیدگاه مرگ پایان زندگی 

است و هر انسانی پس از مدتی حیات در دنیا دفتر عمرش بسته می شود و 

 رهسپار نیستی می گردد.

 پیامد های انکار معاد:  

رزش شدن زندگی دنیوی  /  ب( ابتال به یاس و نومیدی                                     الف( بی ا

پ( کناره گیری از دیگران و از دست دادن شور و نشاط کافی برای زندگی                        

                                ت( دچار شدن به انواع بیماری های روحی و روانی                                       

ث( گروهی نیز تالش می کنند با سرگرم کردن خود به دنیا، آخرت تلخ خود را 

  فراموش کنند

این پیامدها گریبان کسانی دیگر را نیز می گیرد            افرادی که معاد را قبول 

دارند اما به باور قلبی تبدیل نشده است           این افراد در هوس های دنیوی 

فرو می روند و هدفشان دنیاست. هم چنین رفتارشان به گونه ای است که تفاوتی 

 با منکران معاد ندارد   
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