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برخی از مهمترین سرمایه های انسان بررای رسری ن بره هر ق خرارش را یرناختیب امرا بررای اسرتیا س از ایرن سررمایه هرا  ر رش 

 . ر تی که با مرگ انسان پایان می یاب . مح ا ی  اریب

 هر انسانی که پا به عر ٔه اجا  میگذار ،  ر یکی از مراحل زن گی، مرگ به سراغش خااه 

 .آم  ا پران ٔس زن گی اا را  ر این  نیا خااه  بسش؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیسش

 : ر این  رس می پر ازیمبه
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 ابعا  اجا ی انسان
 قررش  ر آیرراش مربرراف برره آ رررینش انسرران، نیرران مرری  هرر  کرره انسرران  ارای  ا ب عرر  جسررمانی ا 

 . راحانی اسش

مانن  سایر اجساب ا ماا ،  ائب  ر حال تجزیه ا تحریل اسرش ا سررانجاب  رسرا س ا ب ع  جسمانی 

 . متالیی می یا 

انسان، تجزیه ا تحریرل نمیپرذیر ، متالیری نمییرا  ا بعر  ب ع  راحانی ا غیرجسمانی  ر ماابل، 

 .از مرگ ب ن، باقی میمان  ا آگاهی ا حیاش خا  را از  سش نمی  ه 

  ا ی گاس  ر مار  معا 

 اعتاا به معا  - 1                            

 انکار معا  -2                            



 اعتاا  به معا  -1
پیامبران الهی ا پیراان آنان مرگ را پایان بخش   تر زن گی نمیپن ارن ؛ برکه آن را غرابی برای جسب ا تن انسان ا فراعی 

(  آخرش)به هستِی باالتر (  نیا) رخیان تر برای راح انسان می انن  یا پری به حساب می آارن  که آ می را از یک مرحرٔه هستی 

 .منتال میکن 

 :رسال خ ا  ر این بارس مییرمای 

 .برای نابا ی ا  نا خرق نی س ای ، برکه برای باا آ ری س ی س ای  ا با مرگ تنها از جهانی به جهان  یگر، منتال می یای 

 

 باهاش ترین مؤمنان چه کسانی هستن ؟: از اییان پرسی ن 

 .آنان که  رااان به یا  مرگ ان  ا بهتر از  یگران خا  را برای آن آما س می کنن :  رما 

 

آن گانه که پیامبر می .  ر این  ی گاس، زن گی  نیای همچان خاابی کاتاس ا گذراسش ا زن گی حایای  ر جهان  یگر معنا می یاب 

 : رمای 

 اَلّناس  نیاٌب، َ ِاذا مات اا، انَتَبهاا

 . ر خاابن  هنگامی که بمیرن  بی ار مییان (  ر این  ینا)مر ب 

 :قرآن نیز این گانه بر کب ارزش با ن زن گی  نیای ا حایای با ن زن گی آخرش تأکی  می کن 

نیا  ااّل لَهٌا َا لَِعب  َا انَّ الّ اَر االِخَرة لَِهَی الَحَیاان  لَا کاناا َیعرَماَن  ِذس الَحیاة ال ُّ ِ  (٦٤عنکباش، )َاما ه 

 .اگر می انستن . این زن گی  نیا جز سرگرمی ا بازی نیسش ا سرای آخرش زن گی حایای اسش
 



 آثار اعتاا  به معا 

 .با این  ی گاس، پنجرٔس امی  ا راینایی به رای انسان باز می یا  ا یار ا نیاف ا انگیزٔس  عالیش ا کار، زن گی را  را می گیر  -1

 :قرآن کریب مییرمای 

ب َیحَزنان   َا الَیاِب اآلِخِر َا َعِمَل  ِالًحا  الَخاق  َعرَیِهب َااله 
 
 (٦٩مائ س، )َمن آَمَن باّلّل

 

حتی اگر آن کارها به چیب کسی نیای  ا نیز افمینان  ار  که اگر  ر . اانسان می  ان که هیچ یک ازکارهای نیک اا  ر آن جهان بی پا اش نمی مان 

 .   این مسیر ظرمی به اا بیا  ا نتاان   ا  خا  را از ظالمان بستان ، قفعاً  ر جهان  یگری خ اان  آنها را به سزای اعمالیان خااه  رسان

اا با تالش ا تاان بسیار  ر انجاب کارهای نیک ا . چنین انسانی  ارای انرژی  ا قالعا س ا همتی خستگ یناپذیر می یا  ا از کار خا  لذش می بر 

 .خ مش به خرق خ ا می کای  ا ب ی ان  که هرچه بییتر  ر این راس گاب بر ار ، آخرش اا زیباتر خااه  با 

خ اپرستان حایای گرچه  ر  نیا زن گی میکنن  ا زیبا هب زن گی می . انسان  یگر ترسی از مرگ ن ار  ا هماارس آما ٔس   اکاری  ر راس خ ا اسش -2

آنان معتا ن  که مرگ برای کسانی ناگاار ا هالناک اسش که زن گی را مح ا  . کنن ؛ اما به آن  ل نمی سپرن ؛ از این را، مرگ را ناگاار نب ی انن 

 .به  نیا میبینن  یا با کاله باری از گناس با آن مااجه می یان 

   
 

 



که آنان آرزای مرگ میکنن ، برکه آنان از نترسی ن خ اپرستان از مرگ به این معنا نیسش 

خ اان  عمر فاالنی می خااهن  تا بتاانن   ر این جهان با تالش  ر راس خ ا ا خ مش به انسا 

نها، زمینٔه ری  خا  را  راهب آارن  تا بتاانن  با ان اخته ای کامل تر خ ا را مالقاش کنن  ا به 

از فرق  یگر، همین عامل سبب می یا  که   اع از حق ا .  رجاش برتر بهیش نائل یان 

مظراب ا   اکاری  ر راس خ ا آسان تر یا  ا یجاعش به مرحرٔه عالی آن برس  ا آنگاس که 

حیاش این  نیا چیزی جز ننگ ا ذلش نبای ، ا   اکاری  ر راس خ ا ضراری بای ، انسان ها به 

استابال یها ش بران  ا با یها ش خا  راس آزا ی انسان ها را هماار کنن ؛ از این را، آن گاس 

 :که اماب حسین  ر  اراهی ذلش ا یها ش قرار گر ش، یها ش را برگزی  ا  رما 

 .من مرگ را جز سعا ش، ا زن گی با ظالمان را جز ننگ ا خااری نمی بینب

 

 :اماب حسین خفاب به یاران خا  نیز  رما 

مرگ چیزی نیسش مگر پری که یما را از ساحل سختی ها به ساحل سعا ش ا کرامش ا بهیش 

پس ک اب یک از یما کراهش  ار  که از زن ان . های پهناار ا نعمش های جاای  عبار می  ه 

 به ق ر منتال یا ؟



 انکار معا  -2
اهی اجا  معا  را انکار میکنن  امعتا ن  با مرگ انسان ا متالیی ی ن جسب اا پران س اعمال نیز بسته گر

 مییا  

 ر این  ی گاس مرگ پایان زن گی اسش اهر انسانی بع  از م تی زن گی  ر  نیا   تر عمرش بسته ی س ارهسپار 

 نیستی می یا 

 

لَِك ِمن ِعرٍب ِان هب   هر  َا ما لَه ب بِذ  نیا َنماش  َا َنحیا َا ما ی ِهرک نا الَّ ال َّ نّانَ ِالّ َا قالاا ما ِهَی اّل َحیات َنا ال ُّ   َیظ 

 (24جاثیه، ) 

میمیرریب ا ( گراهری از مرا)زن گی ا حیاتی جرز همرین زنر گی ا حیراش  نیرایی مرا نیسرش همرراس : گیتن ( کا ران)

زن س مییایب ا ما را  اف گذیش رازگار نابا  میکن  البته این سخن را از رای عرب نمیگاین  بره  اف ( گراهی)

 .ظن ا خیال آنان اسش
 



 آثار انکار معا 
می کای  راس  راماش کر ن ا غیرش از مرگ را از پیام های مهب این نگرش برای انسان این اسش که 

راین . پیش بگیر  ا خا  را به هرکاری سرگرب ساز  تا آین ٔس ترخی را که  ر انتظار  ار ،  راماش کن 

 .  اسش که این ییاس، عاقبتی جز  را ر تن  ر گر اب آلا گی ها نخااه   ایش

اما گراهی  یگر که نمی تاانن   کر مرگ را از ذهن خا  بیران برانن ، همین زن گی چن  رازس نیز 

براییان بی ارزش می یا ؛  ر نتیجه به یأس ا ناامی ی  چار می یان  ا یا ابی ا نیاف زن گی را از 

 .   سش می هن ؛ از  یگران کنارس می گیرن  ا به انااع بیماری های راحی  چار می یان 

گاهی نیز برای تسکین خا  ا  رار از ناراحتی،  ر را ههایی ق ب میگذارن  که راز به راز بر سرگر انی 

 .  ا یأس آنان می ا زای 

قبال  ایتن به ایمان ا باار البته این آثار ا پیام ها، گریبان کسانی را نیز که معا  را قبال  ارن ، اما این 

این ا را  به  لیل  را ر تن  ر هاس ها،  نیا را معبا  ا ه ق خا  قرار . اسش، می گیر قربی تب یل نی س 

تیااتی با می  هن  ا از یا  آخرش غا ل می یان  ا از این را، زن گی ا ر تار آنان به گانه ای اسش که 

 .ن ار منکران معا  






