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چکيده
مرگ به عنوان جتربه مشرتک زندگي مهه انسان ها از
زاويه ها و ديدگاههاي خمتلف قابل بررسي و تأمل است.
ً مرگ به دور از معناي ديين مورد
در روان شناسي عمدتا
بررسي قرار گرفته است و حتقيقات علمي منظمي در مورد
مراحل

ادراک

معناي

مرگ

در

خالل

رشد،

واکنش

ها

و

رفتارهاي فرد در حال احتضار و تأثري آن بر اطرافيان
اجنام شده است .جتريه هاي خارج از بدن مقوله جذاب و
جديدي كه پژوهش هاي علمي و روان شناخيت زيادي را
معطوف خود كرده است .در متون اسالمي به مرگ به عنوان
جتربه اي که ادامه تکامل روحي انسان را ممکن مي سازد
ياد شده است و خوشايندي و ناخوشايندي آن را منوط به
اعمال گذشته فرد مي دانند .فلسفه اگزيستا نسياليست،
مرگ را به معناي نابودي و نيسيت زندگي مي داند كه
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اضطراب عميقي را بر مي انگيزد و انسان ها را به
پذيرش اين واقعيت
ادامه

تكامل

وجودي
زندگي

دعوت مي كند .فلسفه اسالمي مرگ را
انسان
مي

مهمرتين

اصل

پايدار

فراهم مي سازد.

داند

و
و

جاودانگي
بدين

و

بقا

ترتيب

را

آرامشي

مقدمه :
تعريفي از مرگ که مورد قبول مهه مکاتب اهلي ،مادي،
فلسفي ،روانشناخيت و زيسيت باشد سخت به نظر مي رسد .با
اين حال براي اکثر مردم جامعه متييز بني يک شخص زنده و
مرده به راحيت امکان پذير است .جتربه مرگ داراي ابعاد
و جنبه هاي خمتلفي است و

پرسش هاي فراواني پريامون ان

وجود دارد .به اين سواالت علماي اسالم و روانشناسان و
فيلسوفان غربي پاسخ هاي متفاوتي داده اند و هرکدام
بر بعضي از جنبه هاي مرگ بيشرت تأکيد کرده اند.
روانشناسي مرگ را به عنوان جتربه مشرتك مهه انساهنا
و خبشي از زندگي ،به دور از معناي مذهيب و فلسفي ان
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مورد بررسي علمي قرار داده است و به سواالتي نظري
مراحل شكل گريي معناي مرگ در ذهن در خالل رشد ،حاالت
رواني فرد در حال مرگ ،اثرات رواني مرگ يك فرد بر
بستگانش و غريه پاسخ داده است و دانش بنيادي-كاربردي
كه به زندگي

روزمره فرد مربوط است،رافراهم اورده

است.اسالم به عنوان يكي از سه دين آمساني آنچه از قران
به عنوان منبع وحياني و سخنان رهربان ديين آن استنباط
مي شود،از زاويه اي متفاوت و در سطحي باالتر به مرگ
نگاه ميكند و آن را ادامه دهنده تكامل روحي

انسان

مي داندكه به سراسر زندگي انسان معنا مي دهد و حس
جاودانگي

او

را

پاسخ

مي

دهد.ضمن

اينكه

از

اثرات

تربييت و سازنده ياد مرگ در زندگي فردي و اجتماعي آن
غفلت مني ورزد.

مرگ در روانشناسي

 مرگ از ديدگاه ماري نگي
ماري نگي مرگ را واجد دو ويژگي مهم و متمايز
كننده

"اجتناب

ناپذير

بودن(جتربه

مشرتك

مهه

انساهنا) و برگشت ناپذيري" مي داند و يك تقسيم
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بندي سه مرحله اي در مورد ادراك معناي مرگ اجنام
داده است.
مرحله اول :تا پنج سالگي
مرحله دوم :از پنج سالگي تا  9سالگي
مرحله سوم :از نه و ده سالگي به بعد
مرحله اول :خبش قابل توجهي از افکار ختيلي کودکان

در

اين مرحله مربوط به مرگ است .اين موضوع در زندگي
آنان نيز در قالب بازي ها ،داستاهنا و کتاب هايشان
متجلي مي شود .امروزه در بسياري از کشورها والدين در
گفتگو با فرزندان خود در مورد سکس بسيار آزادانه تر
از مسائل مرگ و مردن برخورد مي کنند .در اين مرحله
کنجکاوي زيادي درباره مرگ و سرنوشت بدن افراد پس از
مرگ و دفن وجود دارد .در اين مرحله كودك
درك مرگ

قادر

به

به مثابه واقعييت با دو ويژگي اساسي اجتناب

ناپذير بودن و برگشت ناپذير بودن نيست و مرگ را به
صورت نوعي عزميت ،سفر

يا جدايي موقيت در نظر مي گريد.

مرحله دوم  :مرگ اغلب شخصي شده و به صورت پيشامدي
احتمايل تصور مي شود .در اين مرحله کودک درک مي کند
که مرگ يک پايان بازگشت ناپذير است و اين گامي بزرگ
در جهت ادراك معناي مرگ

است .کودک مي فهمد که زندگي

آنچنان که جريان داشته است به پيش خنواهد رفت .در اين
مرحله کودک مرگ را به صورت پديده اي غري قابل بازگشت
ً اجتناب ناپذير نيست و شامل
مي بيند که البته الزاما
حال مهه خنواهد شد.
مرحله سوم :تنها در اين سنني است که کودک مرگ را به
مثابه روندي داراي قوانني مشخص ،اجتناب ناپذير و در
عني حال غريقابل بازگشت درک مي کند .با گذشت زندگي ممکن
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است مفاهيم و تعابري جديدي از مرگ به گنجينه ذهين
سپرده

شود

و

جتربيات

نوين

زندگي

منجر

به

تصحيح

ادراکات و استنباطات قبلي گردد و البته روي دو ويژگي
مورد نظر نگي تاثريي ندارد
بعضي جامعيت و فراگريي جهاني يافته هاي نگي را
مورد سوال قرار داده اند زيرا اين بررسي ها فقط بر
روي کودکان جمارستاني و بعد از امتام جنگ جهاني دوم
صورت گرفته است .بايد نقش زمينه هاي فرهنگي ،رشد
ً وابسته
شناخيت ،جتربه هاي زندگي و شخصيت فردي( مثال
بودن يا نبودن) را در نظر گرفت.
 مرگ از ديدگاه پياژه
ژان پياژه در مورد مراحل ادراک مرگ به طور صريح
اظهار نظر نکرده است ،اما از نظريات او درباره رشد
شناخيت چنني استنباط مي شود که وي براي ادراک شناخيت
پايان پذيري و اجتناب ناپذيري مرگ
سن

باالتري

را

در نظرمي گريد .نظريه پياژه قائل به

وجود يک سطح عملي انتزاعي يا به عبارت هبرت توانايي
تفکر درباره فکر است که تا اوائل نوجواني ( 12سالگي
ً تا فرد رويدادهاي
به بعد) به وجود مني آيد و احتماال
عايل ذهين را گسرتش نداده باشد قادر به استنباط کامل
پايان پذيري زندگي و اجتناب ناپذيري مرگ نيست و تنها
در اين سنني مرگ را به عنوان يك مقوله انتزاعي درك مي
كند .تا قبل از اين سن تفكر كودكان عيين و تابع لفظ و
صورت است.بنابراين براي كودكان اين سنني،كه يكي از
دلبستگان خود را از دست ميدهند،براي فهماندن اين
واقعيت و حل آن ،بايد با استفاده از

ابزاري مانند
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عيين سازي كرد و معناي مرگ

را براي اهنا روشن كرد.

 مراحل مردن از ديدگاه دکتر اليزابت کوبلرراس
مرحله اول – انکار :يکي از عالئق بشر متايل به حفظ
بقاست ،هنگاميکه هسيت هتديد کننده باشد يا مورد هتديد
قرار گريد ،مقابله با اين مشکل و قبول چنني موقعيت
دردناکي به جتديد نظر اساسي در واقعيت ها نياز دارد.
ً توسط متام بيماران نه
انکار و الاقل انکار جزئي تقريبا
تنها در طول مرحله اول ،بلکه پس از آن هم جتربه مي
شود.
مرحله دوم -خشم :هنگاميکه انکار ديگر نتواند توسط
بيمار حفظ شود ،جاي خود را به خشم ،غيظ ،رشک مي دهد.
سؤال اين است که « :چرا من؟» .عنصر بارز اين مرحله
خود خواهي است که در متام حلظات آن وجود دارد ،مقابله
با اين خشم مشکل است .خشم بيمار هيچ ربطي به افراد
مورد هدف آن ندارد.
مرحله سوم -چانه زدن :در اين مرحله فرد به وسايل و
اشکال خمتلفي به نريوهايي مانند خدا ،پزشکان ،مذهب ،و
حيت شيادان متوسل مي شود تا مرگ خود را به تأخري
بياندازد.
مرحله چهارم – افسردگي :در اين مرحله بيمار تسليم مي
شود ،اما تسليم غم انگيزي که هنوز به مرحله پذيرش
نرسيده است .بيمار در مي يابد که مبارزه بيهوده است
و بيش از اين متي توان خود را فريب داد .او به بي
پناهي و حقارت خود را در برابر تقدير پي مي برد و
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اين آگاهي براي او شناخيت

غمبار خواهد بود که به

اندوه و افسردگي منجر خواهد شد.
مرحله پنجم – پذيرش :در اين مرحله فرد واقعيت مرگ را
آرامش

با

مي

پذيرد

شناخت

و

حقيقت

ديگر

براي

او

اندوهبار نيست .ازهر  4نفر در بيمارستان ها ،تنها يک
نفر پذيرش الزم و آرامش مثبت را نشان مي دهد و به
مرحله پنجم مي رسد.

 مرگ از ديدگاه فرويد
فرويد به دو غريزه مرگ و زندگي در وجود انسان
معتقد بود و مي گفت هدف هر غريزه عبارتست از حفظ يک
نظم

طبيعي(تعادل

استدالل

مي

کرد

رواني)
«

غري

معني

جاندار»

يا
و

اعاده
«

آن.

فرويد

غريزنده»

«

بر

جاندار» و « زنده» مقدم است .بنابراين ظهور زندگي مي
بايسيت به عنوان يک اختالل و عدم تعادل به مشار آيد که
به طريقي از خارج به قلمرو مرگ وارد شده است .با
ً متمايل
پريوي از قانون کلي آنرتوپي ،زندگي بايد قاعدتا
به بازگشت به وضعيت غريزنده اوليه خود باشد .فرويد
مشاهده کرد که برخي افراد ديدگاههايي نسبت به زندگي
دارد که آشکارا منفي است .افراد مبتال به آنروکسي که
عمدا از خوردن غذا خودداري مي کنند و از آن لذت مي
برند ،افرادي كه تالش مي کنند تا با زياده روي در
مشروبات الکلي خود را نابود سازند و افرادي که در
عمليات کوهنوردي و غواصي در عمق آب شرکت مي کنند و
جان خود را به خطر مي اندازند .فرويد اين رفتارها را
به غريزه مرگ نسبت مي داد .فرويد مهچنني ساديسم و
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مازوخسيم را دو چهره از مهان متايل ويرانگر به مشار مي
آورد .واژه تاناتوس که به غريزه مرگ ترمجه شده به
فرشته مذکر بالدار گفته مي شود که جمسم کننده مرگ است
(رايج در ادبيات يونان باستان) اين فرضيه حيت اعرتاض و
ترديد

وفادارترين

مريدان

فرويد

برانگيخت

و

اکثر

پريوانش بعد از او اين فرضيه را قبول نکردند .يکي از
مهمرتين منتقدان فرويد ،اريک فروم است او در مورد
کيفيت و نقش غريزه هاي مرگ و زندگي با فرويد هم
عقيده نيست.
فروم غريزه مرگ و حمصول آن گرايش به ويرانگري را
پي آمد زيسنت نادرست و درحقيقت پديده اي ثانوي نسبت
به شکست در هنر زيسنت مي دانست وقيت که غريزه مرگ بر
ساير گرايش هاي انسان تسلط مي يابد نشانگر اختالل
دماغي است و برخالف نظر فرويد پديده اي هبنجار حمسوب مني
شود.
 تجربه هاي خارج از بدن
در سال  ،1882تعدادي از حمققان و دانشمندان انگليسي
ا غري
تصميم گرفتند براي مطالعه پديده هاي روحي ظاهرً
قابل توجيه اجنمين تأسيس كنند و نام آن را «اجنمن پژوهش
هاي روحي » گذاشتند .از نظر اين اجنمن پژوهش روحي يك
علم است.
از موقع تأسيس اين اجنمن مطالعات علمي در مورد اين
پديده ها شروع شد .يك مقوله مهم از اين پديده ها
جتربه هاي خارج از بدن است كه در سال هاي اخري با دقت
مورد

بررسي

قرار

گرفته

اند.

ارنست

مهينگوي

آرتوركستلر اين جتربه هاي شخصي را گزارش كرده اند.

و
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ً به طور خود
اين جتربه ها كه بسيار متعدد هستند ظاهرا
خبود

و بيشرت حتت شرايط تنش فيزيكي شديد رخ مي دهند

،كه به نظر مي رسد زندگي به راسيت در خطر است .افراد
بسياري بوده اند كه دچار محله قليب شده اند و يا حتت
جراحي هاي حساس قرار گرفته اند و روح اهنا در مهان حال
پزشكان و پرستاران را مي

ديده اند كه با متام توان

سعي مي كرده اند بدن بي جان آهنا را به زندگي باز
گردانند.
اين جتربه ها دو ويژگي مهم دارند:اول اينكه افرادي كه
اين حاالت را جتربه مي كنند،نسبت به ان بي تفاوت هستند
و احساس اضطراب مني كنند.دوم اينكه كساني كه چنني جتربه
ً به يك احساس فزاينده هويت و
هايي داشته اند ،غالبا
خودشناسي دست يافته اند .در اين مرحله مشا به طور
فراگري وكامل خودتان هستيد.
نتيجه واحد اين است كه افراد مزبور

در اثر جتربه اي

كه داشتند ،به آدم هاي هبرتي تبديل شده اند .حمققيين كه
با تعداد زيادي از اين گونه افراد مصاحبه كرده اند،
تأثريات منشي كه اين جتربه ها داشتند را تأييد كرده
اند .مهمرتين مالك تشخيصي اين گونه گزارش ها از تومهات
و هذيان هاي بيماران روان پريش و يا دچار مشكالت عضوي
مهني تأثريات بارز و عميق اين جتربه ها بر روي شخصيت و
رفتار فرد است.

مرگ در اسالم
معناي فلسفي مرگ در اسالم
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فلسفه اسالمي ،انسان را مرکب از روح و بدن مي
داند و مرگ عبارتست از قطع عالقه تدبريي روح از عامل
طبيعت و بدن طبيعي و سفر کردن او با بدني ديگر که از
خصوصيات مادي مرباست.
موجودات امکاني به دو قسم مادي و جمرد تقسيم مي
ً در حرکت و تبديل و به سوي
شود .موجودات مادي ذاتا
غايت خويش رهسپارند ،بنابراين حرکت انسان از ماديت
حمض به سوي جترد و ماوراي طبيعت است .مثايل از قول
مالصدرا مي تواند ديدگاه ياد شده را به ذهن نزديک تر
کند «.انسان تا وقيت که در مرحله جنيين به سر مي برد،
وجود او مهواره از نقص به سوي کمال در حرکت است و
مسافت يا مسري حرکت او رحم است .هنگام گذر ازاين
مسافت ،به رحم نيازمند است و بدان تعلق دارد ،به
طوري که اگر به داليلي پيش از به پايان رساندن مسافت،
از ادامه راه بازماند ،نارس و ناقص مي ماند ،اما با
قطع اين مسافت ورود او به بريون از رحم و حلظه ميالد
ضرورت مي يابد و وجود او چنان تغيري کرده که براي
بقاي خود به مقرجنيين ،نياز ندارد» .با اين تقرير،
آشکار مي شود که مرگ ،اهندام و نابودي شخص نيست ،بلکه
انتقال وي از يک عامل وجودي به عاملي ديگر يا حتول
انسان از نقصان به درجه اي از کمال است.

مرگ از ديدگاه قرآن
ً زيادي را به مرگ اختصاص داده است و
قرآن ،آيات نسبتا
هركدام به جنبه اي از مرگ تأكيد كرده است از نظر
قران ماهيت مرگ به معناي نابودي و نيسيت نيست ،بلكه
انتقال از نشئه اي به نشئه ديگر است .در فرهنگ قرآن
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مرگ به معين وفات است نه فوت ،فوت مرتادف

با زوال و

نابودي است اما وفات به معناي اخذ جان و انتقال از
عاملي به عامل ديگري مي باشد در ادامه چند مورد از
آيات قرآني آورده مي شود.
 كل نفس ذائقه املوت « :هر نفسي چشنده طعم مرگ
است»
 اينما تكونوا يدركم املوت و لوكنتم يف بروج مشيده:
هركجا

«

باشيد،

را

مرگ

در

مي يابيد ،هرچند در برج هاي استوار باشيد»
 ما خلق اهلل السموات و االرض و ما بينهما االباحلق و
اجل مسمي  « :خداوند هر آنچه در زمني و آمسان و در
بني آهنا بوده است را جز به حق و زمان معني خلق
نكرده است»
اين دسته از آيات براينكه مرگ سرنوشت حتمي انسان ها
است تأكيد مي كند و اين پيام در آهنا هنفته است كه
خداوند وجود موجودات را به « اجلي» كه خداوند آن را
« تسميه» كرده ،يعين تعيني و برآورد منوده است ،حمدود
كرده است.
 اهلل يتويف االنفس حني موهتا و اليت مل متت يف منامها
فيمسك اليت فضي عليها املوت و يرسل االخري ايل
اجل مسمي ان يف ذلك اليات لقوم يتفكرون:
« خداوند نفوس را در حني موت ،و آن كه وقت مردنش
نرسيده است را در حني خواب،به متام وكمال دريافت مي
كند ،پس آن كس را كه مقرر شده است مبريد نگه مي دارد و
ديگري
مي فرستد.

را

تا

مدت

معني

باز
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اين دسته از آيات موارد چندي را متذكر مي كنند ،خنست
ا مرگ
اينكه مرگ از نظر قرآن حتويل گرفنت روح است ثانيً
و نيسيت و نابودي

نيست بلكه انتقال از عاملي به عامل

ً ،آنچه شخصيت واقعي انسان را تشكيل
ديگر است ،ثالثا
ا
مي دهد روح و به تعبري قرآن « نفس است» و رابعً
دريافت و حتويل نفس بدون

كم وكاست است و هيچ تغيريي

در آن داده مي شود كلمه تويف به مهني معنا است.
 ماكان لنفس ان متوت االباذن اهلل

ً موجال« :
كتابا

مرياندن مهچون زنده كردن هر دو به دست تواناي اهلي
صورت مي گريد ،نه كسي خود زنده مي گردد و نه كسي
خود مي مريد».
 اهلل يتويف االنفس حني موهتا «:خداوند جاهنا در هنگام
موت متام وكمال دريافت مي دارد.
 قل يتوفيكم ملك

املوت الذي و كل بكم «:بگو فرشته

حق كه مأمور قبض روح مشا است جان مشا را خواهد
گرفت.
 حيت

اذاجاء

احدكم

املوت

تومته

رسلنا

و

هم

اليفرطون «:براي حفظ مشا فرشتگاني را به نگهباني
مي فرستد تا آنگاه كه هنگام مرگ يكي از مشا فرا
رسد و رسوالن ما او را مي مريانند و در قبض روح مشا
هيچ تفصريي خنواهند داشت.
اين دسته از آيات درمورد فاعل تويف حبث مي كند .به طور
كلي مي توان گفت مهه افعال از آن خداست با اين حال
اين افعال داراي مراتيب هستند كه نسبت به هرمرتبه اي،
طائفه اي از موجودات برحسب مراتب وجودشان ،اقدام به
اجنام آن مي كنند.
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مرگ از ديدگاه روايات
روايات ائمه معصومني ( ع) را بايد با توجه به سطح
و

فكري

فرهنگي

مردم

زمان

خودشان،تفسري

كرد.

ان

بزرگواران سعي كرده اند تا با پاسخ دادن به سواالت،
شبهات و نگراني ها ي مردم ،سطح آگاهي آهنا را باال
بربند ،ابعاد خمتلف مرگ را روشن كنند و بدين وسيله در
آهنا بينش صحيحي بوجود آورند و نگراني هاي آهنا را از
بني بربند .روايات ائمه معصومني( ع) گنجينه غين را براي
علماء و دانشمندان بعد از خودشان به يادگار گذاشته
اند .اين روايات در چند دسته قابل بررسي است.
 دسته اي از روايات جهت شناخت و درك ماهيت مرگ
است از قبيل:
 امام حممد باقر ( ع)  :مرگ مهان خوابي است كه هر شببه سراغتان مي آيد اال اينكه طوالني تر است و شخص از
آن بيدار مني گردد مگر در روز قيامت.
 پيامرب ( ص )  :مردم خوابند وقيت مي مريند بيدار ميشوند.
دسته اي از روايات سعي در از بني بردن نگراني ها و
اضطراب هاي اين جتربه در

تصور مردم دارند مانند:

 پيامرب ( ص) :مرگ براي شخص مومن مهچون دور افكندنلباس چركني و برداشنت بندها و زجنريهاي سنگني و تبديل آهنا
به خوشبوترين لباس ها و راحت ترين مركب ها و بي ترس
ترين خانه ها است.
 امام حسني ( ع)  :صرب پيشه سازيد زيرا كه موت هيچنيست مگر پلي كه مشا را از سخيت ها و دشواري ها به حبث
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هاي هپناور و نعمت هاي دائمي عبور مي دهد .پس كدام يك
از مشا اكراه دارد از زندان به قصر منتقل شود.
 امام علي ( ع) :عالقه من به مرگ بيشرت از عالقه طفلشريخواره به سينه مادر است.
 دسته اي از روايات بر اينكه مرگ سرنوشت حتمي مهه
ها

انسان

تأكيد

است

مي شود.
 امام علي ( ع) :مشا مهه شكار آماده مرگ مي باشيد.اگر توقف كنيد مشا را مي گريد و اگر فرار كنيد به مشا
مي رسد.
-

امام علي ( ع ) :از مرگ كمرت غفلت كنيد .چگونه مرگ

را فراموش مي كنيد در حايل كه او مشا را فراموش مني
كند.
دسته اي از روايات جهت جلوگريي از ارتكاب مردم به
كارهاي زشت و خالف امر خدا و حفظ سالمت فرد وجامعه،
توجه به مرگ داشته اند.
 امام علي ( ع)  :مرگ را كه نابود كننده لذت ها وشكننده

شهوت

ها

و

قطع

كننده

آرزوهاست،

به

هنگام

تصميم گريي بركارهاي زشت به ياد آوريد.
 امام علي ( ع) :مهانا گذشتگان را ديدي كه ثروت هااندوختند و از فقر و بيچارگي وحشت داشتند و مرگ را
دور مي پنداشتند ديدي چگونه برسرآهنا فرود آمد و آهنا
را از وطنشان راند.

 مرگ در ديدگاه فلسفه اگزيستانسياليسم
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متفکران اين جنبش درباره مرگ نظرات متنوع ،گسرتده
و گاه متضادي ابراز داشته اند .در اين مکتب مرگ نقطه
مرکزي زندگي انسان است اين حنله فکري خنستني تظاهرات
بارزخود را در انديشه هاي سورن کريکه گر مي يابد.
به عنوان مناينده اين حنله فكري نظرات هايدگر را در
اين باب بيان مي كنيم .به عقيده هايدگر مرگ نشانه و
رمزي از ناپايداري هسيت است ،اما به هريك از حلظات هسيت
ارزشي با امهيت مي خبشد.
« وجود شخص در ميان دو نيسيت قرار داده مي شود و اين
است

نيسيت
امكان

كه

ناپذيري

واقعيت

دارد،

هرچيز

وجود

امكان

پذير

ديگري
مي

شود

پوچ

است.

و

نيسيت

ضروري».
« در برخورد

با اين امكان اصلي (مرگ) كه مهه امكان

هاي ديگر را مي بلعد تنها دو راه وجود دارد :پذيرش و
يا پريشاني».
« تنها كار خردمندانه اين است كه با شهامت با واقعيت
تلخ بيهودگي مان روبه رو بشومي و آشكارا بپذيرمي كه
مرگ يك

رويداد اجتناب ناپذير است كه عقل و احساس ما

قادر به درك لزوم آن مني باشد.

بحث و نتيجه گيري
به طور کلي در ديدگاههاي روانشناخيت و فلسفي مرگ
به عنوان يک واقعيت اجتناب ناپذير زندگي به دور از
معنا و استفاده هاي ديين آن مورد بررسي قرار گرفته
است  .ازديدگاه اسالم و متون اسالمي به مرگ بيشرت به
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عنوان انتقال از يک عامل به عامل ديگر نگريسته مي شود
که ادامه حرکت تکاملي را ممکن مي سازد و کمرت به جنبه
هاي ديگر مرگ تأكيد شده است .بنابراين دانش فعلي
پريامون مرگ،را پيوستاري در نظر گرفت كه در يك طرف آن
دانش روانشناسي است كه در پاسخ به سواالتي كه در
رابطه با ابعاد علمي آن مطرح است،اطالعات ارزمشندي
فراهم اورده است.در طرف ديگر پيوستار ،قران و روايات
رهربان ديين ان گنجينه ارزمشندي را فراهم آورده است كه
به زندگي انسان معنا مي دهد و به نيازهاي ريشه دار
انسان مانند جاودانگي پاسخ مي دهد.ضمن انكه ياد مرگ
را داراي اثرات سازنده فردي و اجتماعي مي داند.
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Abstract
Death as an every human being’s experience is taken into consideration.
The essay is an elucidation for comparison and ascertainment of death
reality in Islam and psychology and also is a kind of descriptive
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In psychology, death chiefly is considered differently of it’s religious
meaning and performed regular scientific investigation about the steps of
understanding on death reality in the course of growth, states, reactions and
one’s behaviour in a dying states and it’s influence on others are produced
here:


Mary Nagi’s viewpoint of Death concept and it’s understanding
steps:

These steps include three courses including birth time to the age of five,
from 5 to 9, then 9 and after it.


Pyajeh’s view point on death understanding:

One can not be able infer death inevitability and human mortality till he or
she comes to the applied phase of abstract mind.


Death phases according to Dr. Elizabeth Coblerros:

Including denial, indignation, bargain, depression and acceptance.
Freud’s viewpoint on death: He believed that the end of each life is death
and counted life presentation as a derangement and lack of equilibrium.


Experiences outside body:

They are manifold and automatically occure in conditions out of body and
mostly under the intense physical conditions.


Death in existentialism opinion:

According to the school point of view , death is the fulcrum of human’s life
Hadiger describes as man an "annihilable creature". Death in Islamic texts
counted as an experience that makes possible the prolongation of human’s
spiritual evolution and notifies that subject to one’s by gone deeds it can be
pleasing or not. Verses of the glorious Quran emphasize that death is
indispencible predestination of every human being and it is not annihilation
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but just a transfer from one world to another world. According to the pure
Imams narratives (peace be upon them) death depending on one’s deeds
can be pleasing or not and man repeatedly is recommended not to forget it
in the life because inattention and carelessness about death in both futurity
and world life will cause prejudicial traces.

