
 

 

  59- 83: 1394، بهار 26پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره 

  دگریها نیمارت يآرا وی اسالم دگاهیدی قیتطب لیتحل
  یزندگ سبک بر آني امدهایپ وی آگاه مرگزمینۀ  در

  * یصالح اکبر
  ** اکبرزاده مهیفه

  18/5/94: پذیرش نهایی    9/8/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده
و ) البالغهبا تأکید بر قرآن و نهج(تحلیل دیدگاه اسالمی  مقاله به بررسی واین 

بر  آگاهی و پیامدهاي مختلف آن، در زمینه مرگ)با تأکید بر آراي هایدگر(اگزیستانسیالیسم 
پژوهش از نوع . پردازدتفاوت دو نظریه می وجوه تشابه و دقیقسبک زندگی با هدف شناخت 

اي و کتابخانه روش گردآوري اطالعات،. از نوع تحلیل محتواي کیفی است تطبیقی وـ  تحلیلی
در دیدگاه  .از نوع قیاس نظري است طبیقی وتروش تجزیه و تحلیل اطالعات، تحلیلی 

 و حیصحگیري سبک زندگی انسان همچون بهرهمرگ آگاهی پیامدهاي گوناگونی بر  اسالمی،
 رشداخروي، هدفمندي زندگی،  و آمادگی براي زندگی جاودانه ا،یدن امکانات از متعادل
در مقابل، استفاده  .آخرت دارد و سربلندي در دنیا و کمال بهی ابیدست وي معنو وی اخالق

هویت بخشی به خویشتن و تابع صرف دیگران نبودن،  مناسب از امکانات، اتتخاب آزادانه،
اخروي نیز پیامدهایی است  ن بدون توجه به زندگی جاودانه ودسرگرم مشغولیات روزمره نش
 هر دو دیدگاه، يامدهایپهر چند در نگاه نخست بین . شودکه از آراي هایدگر منتج می
هایدگر  در اندیشه .ظاهري است صرفا لفظی و شود، این تشابهات،مشابهتهایی ظاهري دیده می

اهمیت است، اما بی پاسخ گذاشتن مرگ اندیشی موجب رهایی از غفلت و دوري از امور بی
حلقه مفقود بین زندگی دنیوي با زندگی اخروي،  مخاطب در رابطه با فرجام حیات زندگانی و

 داري زندگی، خأل انگیزهروز رستاخیز به عنوان اساس و بنیاد معنی عدم اعتقاد به جاودانگی و
واضح و هدفمندي به نوعی یاس و  در سطح وسیع و همگانی براي رفتار انسانی، نبود معیار

  .اي استسبک زندگی در پرتوي چنین فلسفه و، گرایی در فلسفه هایدگرپوچ
دیدگاه مرگ،  در ارتباط با اصالت عدم و اصالت ،یآگاهترس ،یآگاهمرگ :هاواژه کلید

   .معیارهاي سبک زندگی، دگریهادیدگاه  ،اسالمی
  

    دانشگاه خوارزمی تهران تربیت گروه فلسفه تعلیم واستادیار  :نویسنده مسئول *
                    salehihidji2@yahoo.com  

  تهران وارزمیخ تربیت دانشگاه دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و **
fahimeh.akbarzade@yahoo.com 
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   مقدمه
 مرگ زمینه دري اریبس شمندانیاند و لسوفانیف .است بوده توجه مورد مرگ کنون، تا ربازید از
       مربوطیی هاینیبجهان نوع به اتینظر نیا تفاوت کرد، اذعان دیبا که اندکردهي پردازهینظر
 اکبرزاده( انسان وی هست خدا، به نگاهشان نوعی عنیدارند؛  فالسفه و مکاتب از هرکدام که دشویم

یی هایریموضعگ به نظر با است که تیاهم حائز اریبسبه این دلیل  مرگ به توجه). 1393 ،همکارانو 
 وی زندگ تیفیک بر که دارد همراه به رایی امدهایپ و کارکردها شود،یمگرفته  آن به نسبت که
 فلسفه گذاشتن ناشناخته و ماندن ناشناخته ر،یتعب گرید به ؛است ذارگتأثیر افراد سرنوشتی حت

 اهداف ها،برنامه از را جامعه ،آندر پی  و افراد تواندیم ر،یناپذاجتنابي ادهیپد عنوانه ب مرگ
 آني کارکردها و امدهایپ مرگ، فلسفهزمینه  در. سازد دور نیراست اتیح از بسا چه وی واقع
ي باورها مجموعه در استداللها و اتینظر نیا از کدام هر رفتنیپذ که هستی متفاوت اتینظر

 جادیا اشخاصی زندگ سبک در را باورها آن با متناسبی تأثیرات دیترد بدون ،یجمع وی شخص
 انسان، ،یهست به بعضا مکتب نیا ؛است سمیالیستانسیاگز اتینظر ظهور قرن ستم،یب قرن. کندمی

 مطلق نه و وجود وی هست خاصگونه  به هاستیالیستانسیاگز توجه. دارد متفاوت ینگاه... و مرگ
مورد  ، دارند اوي آزاد و انسان به کهی خاص توجه نیچنهم و هایژگیو نیا لیدل به کهاست  وجود

ضعف  نقاط قوت و توجه برخی فیلسوفان بوده است که این مسئله شناخت دقیق این رویکردها و
ی بررس و شناخت ،در مکتب اگزیستانسیالیسم چنین مسائلیچنین توجه به هم طلبد؛آن را می

 يجد توجه مرگ به سمیالیستانسیاگز فالسفه با هماهنگ که دگریها نیمارت چون یلسوفیف اتینظر
       مرگ فیتوص و طرح به هاستیالیستانسیاگز گرید به نسبت متفاوتي اگونه بهی حت و دارد

در دیدگاه اسالمی  .ندکیم هیتوجضرورت بررسی عمیق این مسئله را  ،)1381 احمدي،( پردازدیم
ي امدهایپ و کارکرد فلسفه، که در قرآن و نهج البالغه هستي متعدد اتیروا و ثیاحاد نیز
 هاینیبجهان نیا دیترد بدون و )156 و 106: خطبه نهج البالغه،( دینمایم انیب را مرگ به دنیشیاند
  . )132: نهج البالغه، حکمت( بود نخواهد تأثیری ب افرادی زندگ سبک در تحول و رییتغ جادیا بر

آگاهی و هاي هایدگر دربارة مرگ و ماهیت آن،  مرگاز اینرو در این مقاله نخست اندیشه
پس از آن دیدگاه اسالمی  در مورد ماهیت انسان و ماهیت مرگ،  اصالت وجود و ترس از مرگ و
 ـبخش بعدي مقاله به بررسی تحلیلی . غیر اصیل مرور خواهد شد یل وانسان اص ترس از مرگ و
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تحلیلی  در پایان نیز نتیجه و پردازد وتطبیقی پیامدهاي این دو دیدگاه در مورد سبک زندگی می
  .دقیقتر از دو دیدگاه ارائه خواهد شد

است؛ پس  شناخت جاودانه ماندن  اندیش و متمایل به جاودانگی وانسان موجودي فطرتاّ فرجام
و تحلیل مقوله مرگ به عنوان امري مرتبط با فرجام و جاودانگی، محسوس و الزم است که اگر 

. )1383 ذاکر،( دقیق شناخته نشود، تأثیرات نامطلوبی را براي افراد و جامعه در پی خواهد داشت
اي توجه به مرگ قرآن کریم و نهج البالغه توصیفی از مرگ و دنیاي پس از مرگ، آثار و پیامده

مک (ا هاندیشمندان غربی و اگزیستانیسیالیست. )1379 ،يگودرز( کنداراده را معرفی می و
پدیده مرگ را به  نیز هرکدام به نوعی ماهیت و) 1384 نز،یکال؛ 1988 دگر،یها؛ 1376 کواري،

در فلسفه که امکان دارد به طرز محسوس و نامحسوس و بدون توجه به پیامدها  اندتصور کشیده
زندگی افراد وارد شود و سبک زندگی آنها را دگرگون کند؛ پذیرشی که ممکن است با شناخت 

ترس از مرگ و تأثیري که بر زندگی انسان  آگاهی وبنابراین بررسی دقیق مرگ. دقیق همراه نباشد
که براي خود در  انددارد از دیر باز توجه انسانها را به خود جلب کرده است و انسانها در تالش بوده

ظهور مکتب اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم و توجهی که بر . داشته باشندتوجیهی این زمینه 
طور کلی توجهی که بر ه اختیار، مرگ و زندگی و ب عناصري همچون اراده وآگاهی، مسئولیت و

پاك گوتک، ترجمه (هویت انسان مادي داشت، توجه برخی از فیلسوفان را به خود جلب کرد 
؛ با این حال نوع نگاه برخی از فیلسوفان این مکتب همچون هایدگر به مرگ و )1390 سرشت،

زندگی در  دهد که به سبک خاصی از تفکر وحیات را به دست می زندگی، تصویري از انسان و
 یهست نیدازا نیبنابرا ؛است یتصادف کامال عالم در حضور است معتقد دگریها. شودانسان منجر می

: 1376 ،يکوار مک( است خود یهست شبان بلکه ست،ین کائنات سرور که است ياشده تابپر
در مقابل در مکتب اسالم، انسان موجودي است که توسط خداوند آفریده شده است و . )133

جعفري (شود اخروي کامل می آماده شدن براي زندگی جاودانه و هدف زندگی او در توجه و
 شده گذاشته پاسخ یب بعضا و ندارد ينمود چنان هایدگر شهیاند در که يموارد؛ )1367 تبریزي،

 ،ذاکر؛ 1379 ،يگودرز ؛1393 ،اکبرزاده(با توجه به این مبانی نظري و نتایج پژوهشها  .است
و نیز با توجه به اینکه در نگاه نخست هر خواننده ممکن است به اشتباه تصور کند که بین ) 1383

گاه اسالم و درغم مشابهت لفظی که در دو دیزندگی به سئولیت، مرگ وعناصري همچون اراده، م
شود و نیز خالی بودن جایگاه چنین موضوع پژوهشی در ایران بویژه این اگزیستانسیالیسم دیده می
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و  ،تبیین ماهیت مرگ آگاهی ومرگزمینه  در را اسالم دگاهید و دگریها اتینظر ابتداپژوهش 
  . کندتحلیل می دقیق، پیامدهاي این دو دیدگاه را بر سبک زندگی استنباط وپس از آن با تحلیل 

  
   پژوهش روش

چون محقق با بررسی  در این پژوهش سه روش به کار رفته که یکی از آنها تحلیل محتوا است؛
 برجسته و شناخت ،محتوا لیتحل. هاي متون سروکار داردهتوصیف گزار شناسایی و متون مکتوب و

 یفیتوص یلیتحل آوردن فراهم هدف با مکتوب متون ای متنهر  یاصل خطوط و محورها کردن
 تفسیر یپژوهش روش توان می را کیفی محتواي تحلیل نیچنهم). 82: 1378 ،یساروخان(است 
 طراحی یا سازي  تم و بندي کد مند، نظام بندي طبقه فرایندهاي طریق از متنی هاي داده محتوایی ذهنی

 انیم ارتباط يجستجو روش ،یفیک يمحتوا لیتحل روش نیبنابرا. دانست شده شناخته الگوهاي
 بنیادین ویژگیهاي از یکی چنینهم. است یمفهوم يها شبکه و روابط یبازشناس و مختلف میمفاه

از دیگر روشهاي  ).172: 1390 مان،یا( است نظریه آزمون جاي به پردازي  نظریه کیفی ايهپژوهش
 ودارد ی نییتب وی لیتحل ،یفیتوص تیماه ،روش نیا .این پژوهش تحلیل تطبیقی استتحقیقی در 

 ،یخیتار تیموقع ه،ینظر متن، چند ای دو( زیچ چند ای دو دنیسنج و سهیمقا ،آن از استفادههدف 
 توانیم ،به دیگر سخن ؛استمبتنی  تفاوتها و شباهتها ۀسیمقا بر که است) نهایا مانند وی علم ندیفرآ
 ای هاگروه موضوعها، ها،مجموعه ها،گزاره گفتگوها، افراد، انیم یلیتحل سهیمقا را یقیتطب لیتحل

 به توجه با). 2008 ون،یگ( کندیم آشکار را آنها يتفاوتها و شباهتها که دانستی زمان يهادوره
 توصیف کامل از پس نیبنابرارا دارد؛  روش نیاي ریکارگبه  الزم نهیزم پژوهشاین  ،موضوع

به عالوه  شود؛می پرداختهدیدگاه  دوي شباهتها و تفاوتها لیتحل و هیتجز به اسالم و دگریها دگاهید
آگاهی بر سبک زندگی از روش قیاس نظري نیز استفاده شده اینکه براي استنباط پیامدهاي مرگ

زندگی  انسان، مرگ وهاي توصیفی در مورد است بدین صورت که محقق با مبنا قرار دادن گزاره
، پیامدهاي چنین نگرشی را در مورد سبک )هایدگر(اگزیستانسیالیسم  در دو مکتب اسالم و

                           .کندتحلیل می زندگی استنباط و
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  ها یافته
  کدامند؟ دگریها نیمارتی آگاه مرگ هینظری اصل عوامل: 1سؤال 
   نیاداز
 راآن  ، نیدازا از خود فیتعر در دگریها. است دگریها هینظری اصلهاي سازه جمله از نیدازا

 کهی معن نیبد ؛)250: 1382 ،ياحمد( پرسدیمی هست درباره که داندیم نیزمي رو هستنده گانهی
 دارد وجود که اوست فقط معنا نیبد و ستیک نکهای از داردی فهم بلکه هست فقط نه نیدازا

 ازی فهم ،اوست مسئله و معضل او یهست کهي اهستنده عنوانه ب نیدازا ).41: 1988 دگر،یها(
 ریغ خواه و لیاص خواه انسان هر .داردی کلي معنا بهی هست از بلکه خود،ی هست از فقط نه ،یهست
ي اهستنده نیدازا دگر،یها زعم به). 1381عبدالکریمی، ( است نیدازا نژاد، و طبقه هر از لیاص

 تفاوت .هست جهینت در و زدیریم طرح را خود هستن مدام شد،یاندیمی هست به چون که است
 عدم ای ادامه مورد در ای و ببرد راه را خودی زندگ تواندیم نیدازا که است نیا واناتیح با نیدازا
 در حضور است معتقد دگریها). 56و  55: 1382 ،ياحمد( کندي ریگمیتصم شیخو اتیح ادامه
 بلکه ست،ین کائنات سرور که استي اشده پرتابی هست نیدازا نیبنابرا ؛استی تصادف کامال عالم
 نظر به اکنون که ستیني اهستنده آن انسان .)133: 1376 ،يکوار مک( است خودی هست شبان

 دگر،یها( باشد تواندیم که هستي اهستنده بلکه ست،ین نیمتع و شدهنییتع شیپ از هست ؛دیآیم
 نیدازا کف از امورش زمام کهی جهان در بودنی عنی یفرافکن امکان وی شدگپرتاب). 260: 1384

 که استی عیوقا و امور بردارنده در و هکردن انتخاب خودش را حالت نیاي فرد چیه. است رونیب
 .ردیبپذ تیمسئول و کند نشیگز ،دارد مجال همچنانی ول ؛نداردی تیمسئولبرابر آن  در نیدازا

 شیخو انیک کل افکندن خطر به بدون نیدازا .کندیم محدود را امکانها ن،یدازای شدگپرتاب
 به دنیبخش تحقق با انسان ای نیدازا). 74: 1384 نز،یکال( فکندیبی امکان چیه به را خود تواندینم

: 1376 ،يکوار مک( سازدیم را خود) قتیحق( ای ستیچ که است رهاکردنشان ای شیامکانها
 او از خود یهست به توجه با که استي انمونه ،)هستنده( باشنده  نیدازا دگر،یها زعم به). 53

 شناخت نیا که) 43: 1376 ،يکوار مک( شود مجبور ادیبنی بی هست شناخت به تا شودیم پرسش
 فهمدیمیی هافهم شیپ اساس بر را خود و جهان ز،یچ همه نیدازا .شودیم شروع هادانسته شیپ از
 مهم ند،یافر نیا درآنچه  ).421: 1382 ،ياحمد( ندارد را زیچ چیهیی توانا هافهمشیپ نیا بدون و
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 مطرح آن به دستیابیي برا تالش و خاص مقصد داشتن صرفا و است نیدازا بودن راه در است
 دیبا ،يوجودي معنا افتنیدري برا نیدازا ای انسان کهي اگونه به) 42: 1376 ،يکوار مک( ستین

 با فقط نیدازا. آگاه شود خودی شکنندگ وي ریفناپذ به و دنک جدای عمل اهداف تمام از را خود
 استی زندگ در لحظه هري غنا و تیاهم درك به قادر ،روستهروب مرگ با دائما که ،احساس نیا
 دگر،یها انیب به. شودیم رهای علم اتیانتزاع و آرمانها اهداف، ،یاجتماع خود و بتها از گونه نیا و
 نیا به و است خودش آن از حال همه در رایز؛ )66: 1384 نز،یکال( است فرد به منحصری نیدازا هر
 است نیدازای ذات یژگیو دار،یناپاي کنجکاو و بودن گرانید با ای بودن جهان در. است خاص لیدل
 بحث در. سازدیم متفاوتی هست موجودات گرید از رااو ي اگونه به که) 210: 1387 زاده، بینق(
 شناخت کهی مبحث ؛شودیم وارد مرگ مبحث به دگریها که است نیدازا اصالت عدم و اصالت از

  .است آن فهم مقدمه ،نیدازا
  مرگ تیماه
 استي زیچ مرگ ،يو انیب به ؛دیگویم سخن مرگ زمینه در زمان و وجود بحث در دگریها

 نیبنابرا؛ رندیبمیی تنها به دیبا انسانها از کیهر و دهد انجام نیدازاي برا تواندینم کس چیه که
: 1967 لسن،ا( است انسان ناموفقی زندگ نشانگر و تیفردی نف منزله به مرگ زمینه در تفکر عدم
ي وجود نظام در موجودی دائم ءجز و اتیح ازی جزئ و ،مرتبط انسان مقوم ذات به مرگ .)309
 مفهوم اساسا ).60: 2014گستی، (مرگ به نوعی محدود کننده امکانات دازاین است . است نیدازا

 وجود ،يدگریها فلسفه در کهی معن نیا به استی زندگ نیا استمرار فقط مرگی ذات وي وجود
 میبخواه اگر ست،یالیستانسیاگز شمندیاند  زعم به. شودیم انکار مرگ از پسی زندگ در نیدازا
 در انیپا مرگ .میبنگر) مرگ( فرجامش به داشتن نظر در با را او دیبا ،مینیبب کل چون را نیدازا

  ی جهان نیا را مرگ دگر،یها. دهدیم انیپا امکانها همه به که استی امکان و است بودن جهان
  همه که ،نیدازا بودن امکان نیا ابد،ییم راه او بودن امکان چون نیدازای زندگ به که داندیم

 مرگ ریتعب گرید به ؛داردیی بسزا نقش بودنشی چگونگ در کندیم نابود را او گریدي امکانها
 راآن  ازی آگاه به مرگ و دنیشیاندي و که است لیدل نیا به ؛دیگشایم را بودن خود امکان
 نیا دید از. )1382 ،کرین، به نقل از فدایی مهربانی( شمردیبرم تیفرد حس جادیا موجب

 کهی تیوضع؛ استي ریفناپذی ژگیو با نیدازایی نها حد و نیواپس افق مرگ، وجودگرا،فیلسوف 
 بودن ناتمام موجب ،ستین دسترس در نکیا که ،آني امکانها و ندهیآ. ستین آنجا گرید نیدازا
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 چیه گرید نیدازا مرگه دلیل ب رایز؛ دیآیم فائقی ناتمام مشکل بر نیدازا مرگ. است نیدازا
 کاملی نوع به و بودني هاوهیش ازی کی مرگ). 82: 1384 نز،یکال( داشت نخواهد ندهیآ دری امکان
 گونه، نیا .بردیم پناه الناس عوام روزمره جهان دامان به مرگ هراس از نیدازا .است نیدازا کننده
 زعم به). 83: 1384 نز،یکال( کندیمي دور شیخوی هست و اتیح تیتمام و تیجامع از نیدازا
 استي اگونه و ،مای هست دهنده لیتشک و سازنده که استی ذاتي وجود ساختار مرگ دگر،یها
 فقط و شودیم نیدازا تیمحدود موجب که استي دادیرو؛ ستین آن از گرفتنی شیپیی توانا که
 در). 212: 1384 زاده، بینق( اوستی هست بودن گذراي معنا به بلکه ستین داشتن انیپای معن به

  . شمردیبرم موجودات دهنده شکل و عتیطب ازی بخش رای ستین دگریها کل،
  ی آگاه مرگ وی آگاه ترس
 قیطر از تنها مرگ از ترس که باورند نیا بافیلسوفانی  جمله از هاستیالیستانسیاگز و ونیرواق

ي باور تیتسل بدون مرگ رشیپذ). 308: 1967 السن،( ابدی نیتسک تواندیم  آن به میمستق توجه
 مصمم، و قاطع ،دیبا انسان کهی معن نیا به دارد ادامه هاستیالیستانسیاگز  تا شوپنهاور از که است
 بالعکسکند؛  قیتصد را آن و بپذیرد را مرگ دیبا آن از شیب و ردیبپذ راي بشر تیموقع بتیمص
ی شمندانیاند و شمرندیبرمي فکر آرامش راه تنها را مرگ بهی توجهی ب که ،هاشهیاند ازی برخ
: 1384 نز،یکال( دانندیم سودمند را مرگ زمینه دری دائم تفکر دگریها و چهین شوپنهاور، مانند
 ناآگاهانه و کند دنبال نگاهیکم در را او که دهدینم اجازه مرگ به برتر انسان چه،ین زعم به). 308
 به مرگ به غرور وي شاد با وکند میی زندگ مرگ ازی آگاه در دائم برتر انسان .بزند ضربه او به

ی ناآگاه بیشتر فیلسوفان). 1384 صنعتی،( شدیاندیمی زندگی عیطب و مناسبیی نها ستگاهیا عنوان
 نیا با دگریها شهیاند تفاوت .دانندیم مرگ از ترسي برای لیدل را مرگ از بعد و مرگ درباره
       گرفته جهینتي دگریها فلسفه در مرگ به توجه از که استی مثبتي امدهایپ فالسفه، از گروه

 اندوه، ،نداشتن( ندیآیم مرگ گرد کهی احساسات و آزمونها سم،یالیستانسیاگز فلسفه در. شودیم
 ،دغدغه ای اضطراب جمله از ؛دارندی مهم نقش انسان بودني معنا وی ستیچ انیب در) ترس و دلهره

ی آگاه ترس دگر،یها زعم به. است وجداني داریب مقدمه است، نیدازاي وجود ویژگیهاي از که
 بابت ازی آگاه ترس آنچه. دارد یمیمستق ارتباط اصالت ازی زندگ بهره با و است ترس جنس از
 نه وی هست جهان خود از ترس ،یآگاه ترس .است عالم در بودن خود است، شناكیاند آن

 .داردیم باز عدم با رویارویی از را انسانی آگاه ترس که است معتقدي و. استی هست موجودات
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 و فهمدیم را خود اعتبار عدم وی پوچ ،یستین قتیحق ن،یدازا مرگ، بارویارویی  وی گاهآ ترس با
 وی خفتگ از انسان که استی زمان آمدن خود به وي داریب نیا. ندکیم درك را خود وجود
ی آگاه مرگ). 212: 1387 زاده، بینق( پرسدیم و شودیم داریب هرروزهي ریدرگ وی سرگرم

 نیدازا مختص ؛است صرف مردن با متفاوت وی آگاهترس کنار در) مرگ به معطوفی هست(
به  ن،یکر( ردیبم اوي جا به تواندینمي گرید و مرد خواهد کندیم درك انسان کهی زمان ؛است

 رای معن نیا ،یآگاه مرگ وی آگاهترس دگر،یها فلسفه در). 47: 1382، یمهربان ییفدا نقل از
  .میبکوش دیبا آن از خروجي برا و میدانینم مطلوب را شیخو روزمره تیوضع ما که دارد

   اصالت عدم و اصالت
 کهي اگونه به است نیدازا بودن ممکنی اساس قیطر دو اصالت عدم و اصالت دگر،یهادید  از

 بر و است اصالت عدم افتهی لیتعد حالت اصالت،. گفت سخن لیراصیغ و لیاص نیدازا از توانیم
 یانسان ل،یاص انسان ).87: 1384 نز،یکال( دیآیم وجوده ب شیخوی هست بابت ن،یدازا اضطراب اثر
 مانند دگریها نیمارت .زندیم رد دست آن در واقع کسان و هایروزگ هر جهان نهیس به که ستا
   ارائه جهان دري وجود عنوان تحت فرد ازی مضمون زمان، و وجود خود، اثر در گاردرکهییک
 اصالت سازنده که ندآفرییم ییانتخابها قیطر از را شیخوی معن فرد آن، موجب به که دکنیم

 است مکلف هرفرد و است انتخاب راه ازی شخص تیماه به رسیدني برا انسان مبارزه رایز ؛اوست
 بدونی نیآفرارزش وي سازتیشخص نیا ؛)169: 1390 گوتک،( ندیافریب را خودی زندگان هدف
 شکل تیمسئول از گرانید بهی متک شخص). 187: 1392،یگنج( استی رونیبي ارهایمع به توسل
 به را او مهم يانتخابها دهدیم اجازه افراد ای نهادها ریسا به و است زانیگر شیخو تیماه به دادن
 حضورش به نسبت فرد وقوف ؛شودیم مشخص نجایا در لینااص و لیاص فرد تفاوت .دآورن عمل
 اعمالش به نسبت شیخو تیمسئول وی آگاه برابر در او دری نشیب ظهور و مرگ به توجه جهان، در

 ،یزندگ دگاهید نیا در ،استي دگریها فلسفه در اصالتی معن نیا ؛)170-176: 1390 گوتک،(
 انسان که است قتیحق نیا در بشر نیراست کرامت و نأش ر،یتعب گرید به ؛است هدفمند و معنادار
 به ؛داردی دگرگون و حرکت ؛ستین ستایا نیدازا ل،یدل نیا به .است خودی هست مراقب و خادم

 انتخاب،. سازدیم را خود قتیحق وي آزاد قت،یحقي اگونه به و بخشدیم تیهو شیانتخابها
 با ارتباط در وجود نکهای رفتنیپذ و مرگ تای زندگ روند رفتنیپذ با و است نیدازا کمال مالك
 ؛رسدیم کمال به سرانجام اصالت با همراه وجود که رفتیپذ توانیم شود،یم معنای ستین و عدم
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 افتی قیطر از نیدازا. بخشدیم معنا شیخوی هست به و زندیم دست انتخاب به کهي وجودی عنی
 آن در کهي وجود ساختار( سخن و) رو شیپ امکانات فهم توان( فهم ،)يریپذتأثیر زانیم( حال
 لیاص مرگ. پردازدیم شیخو تیهو وی هستی معنابخش به) کندیم اظهار را خودی آگاه نیدازا

 که استیی ربنایز وی اساسي ساختار بلکه دهد، رخ ندهیآ در که ستینی اتفاق ،دگریها نظر از زین
  .)1385 ،ياحمد( ستین کیتفک قابل عالم در آن وجود
         واأم روزمره جهان در کسان با همراه کهی انسانی عنی لیراصیغ نیدازا دگر،یها زعم به

 محدود شیخوي امکانها از را خود نیدازا کند،یم جستجو آنها در را شیخو تیامن و دنیگزمی
 شیخو وحدت شناخت از را نیدازا هایروزمرگ جهان در شدن جذب وی طلبتیعاف نیا و کندمی
 است، خاص لیدل نیا به و است خودش آن از حال همه در نیدازا ).87: 1384 نز،یکال( داردیبازم
 گرانیدی هست و بودن نوع در ناچار به نیدازا ای انسان .ستین خودش کسچیهی روزمرگ دری ول

ی حت گرانید با بودن نیا و است بودن گرانید با بودن جهان در که چرا ؛دشویم منحل و ،حل
 خود گرید او گفت توانیم که کندیم حل گرانید در را او چنان آن است، تنها نیدازا کهی زمان

ی عنی جماعت بای همرنگ و است بودن لینااص ای بودن ناخود با برابر گرانید با شدن همسان .ستین
ی هست چراکه ؛شیخوی هست به فردی توجهیبی عنی ت،یهویب الناس عوام با شدن تیهو هم

ي کنجکاویی سو از .)66و 67: 1384 نز،یکال( شودیم مشخص همگان نیا توسط نیدازا روزمره
  رو گریدي زهایچ به و گذردیم آن از افتیدر راي زیچ که نیهم که است داریناپا چنان نیدازا

 بینق( است بودن شهیریب همانا وي هرروز بودني اجهان،گونه در نیدازا بودن گونهنیا؛ کندیم
 بودن جهان در و نیدازاي هرروز بودن ازی وجه بودن ناخود دگریها باور به) . 210: 1387 زاده،
 فرهنگ و جامعه شرفتیپ و زمان گذشت با و ردیگیبرم در رای آدمی زندگ شتریب کهی وجه ؛است

       ي ناخود موجبیی سو از و شیآسا وی آسودگ موجب بودن،ي هرروز نیا .رودینم نیب از
 از موجب تکرار وی روزمرگ رایز ؛)120: 1387 زاده، بینق( استی گانگیخودب از وي ادیبنیب

 شتنیخو فهم نیدازا فهیوظ که آنجا از و است نیدازا) خود قتیحق ازی شدگ برون(ی گانگیخودب
 میتوانیم ما دگر،یها زعم به. استی خودشناسي برای الزام روزمرهي هایریدرگ ازیی رها ،است
ي ندا به ای میینما پنهان را شیخوي ریفناپذ تیواقع و میبمانی باقي گرید وی روزمرگ طرهیس تحت

 دگریها کهي ادهیپد دو. میباش برخورداری قیحق و لیاصی بودن نحوه به وگوییم  پاسخ وجدان
 کل درك به قادر را نیدازا( مرگ کند،یم مطرح لیراصیغ و روزمره وجود از رفتن از فراتري برا
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  .است )کندیم منکشف شیبرا را نیدازا لیاص امکان( وجداني ندا و) کندیم بودنش
 چگونه است؟ مرگ زمینه دری اسالم دگاهید: 2سؤال 

  یهست و انسان
 متحولي وجود ، انسان وجود. است اوی هست و انسان قیدق ریتفس مرگ، معقول نییتب الزمه

  .است تحول و رییتغ در جایتدر و دائما و رودیم کمال به نقص از خود ریمس در که است
 را فرشتگان و سازد شیخو مسخر را جهان داردیی توانا که استي موجود انسان قرآن،دید  از

. کند سقوط) درجات نیتر نییپا(» نیسافل اسفل« به تواندیمیی سو از و بگمارد شیخو خدمت به
  .ندک نییتع را شیخویی نها سرنوشت و ردیبگ میتصم خود باره در دیبا که است انسان خود نیا

 کهیی هاهیسرما مورد در را شما تا داد قرار نیزم در خودي هانیجانش را انسانها شما که اوست«
  ).165/انعام(» دهد قرار شیآزما معرض در است داده

 دیبا که اوست خود نیا و برساند تیفعل به را آنها دیبا و دارد بالقوه را کماالت همه انسان
است  بخشیده اي ویژه تواناییهاي و امکانات انسان، به خداوند رایز ؛باشد شتنیخو معمار و سازنده

 و مسئولیتها اختیار، و اراده داراي انسانِ از آن موجب به و اند بهره بی آنها از مخلوقات سایر که
» مانیا« دارد، بالقوه کهی کماالت به انسانرسیدن ی اصل شرط که است نموده مطالبه را تکالیفی

 برابر در انسان برخورد ،کیفیت قرآندید  از. است ناقص و گرفتهی کاست مان،یاي منها انسانِ. است
 نکوهش درخور ای و شیستا ستهیشا را او تواندیم که است مهم اریبس مسئولیتهایش، و تکالیف
  . قراردهد
 بعد تقویت با  شودکهیمی معرفي معنو وي ماد دوبعدي دارا موجودي انسان زین البالغه نهج در
 توجه با و کشاندمی ضاللت و پستی غفلت، سوي به را خویشتن معنوي، بعد انگاشتن دهیناد و مادي

 راه و ،حرکت انسانیت مرحله به) روح هیتصف و بیتهذ به توجه( يماد بعد کنار دري معنو بعد به
 قرار خدا خلیفه و زمینی جهان سلطان وود ش کامل انسان تواندمی که جایی تا کندمی طی را کمال
: خطبه نهج البالغه،( است ایدن وی هست تیماه بودن،ی فان وی دگرگون ،يداریناپا ،یبندگیفر. گیرد

  ).34نهج البالغه، خطبه ( شود شمردهی نادان آن بهی دلبستگ و هیتک شودیم باعث که) 28
فریبکار شما را ]  شیطان[پس زندگانى دنیا شما را نفریبد و  ؛گمان وعده الهى حق است یب«

 ایدنزمینه  در البالغه نهج و قرآن اتیآ از مجموع در .)33 /لقمان( »نسبت به خداوند فریفته نگرداند
 کننده نییتع آن از درست استفاده و شده دهیآفر انساني برای هست و ایدن که شودیم برداشت نیچن
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  .است انسانیی نها سرنوشت
   مرگی ستیچ
 و آمدن خود به آغاز. کندیم تجربه را آنی آدم که استي امرحله مرگی اسالم شهیاند در
 و) 45: 1352 ،تبریزي يجعفر( است اندوخته خودي برا انسان که استی سرنوشت ازی آگاه
: 1367 ،تبریزي يجعفر( است آمده عمل بهی هست عرصه در کهی دعوت نیتریقانون و نیتریرسم
   .است شده ریتعب تن از روح افتیدر و بازگرفتنی عنی یتوف به مرگ قرآن اتیآ در). 290
.                                                                                                                            )42 /زمر( »کند قبض مى ،ارواح را هنگام مرگخداوند «

ی ستین وي نابود نشانه مرگ پس ؛است ملکاگرفتن  و گرفتن لیتحوي معنا بهی توف کلمه
ی قتیحق مرگ م،یکر قرآن در). 40 :1373 ،يمطهر( تاس شدن گرفته لیتحو بلکه ست،ین

 از دیبا فیضع وي قو از اعمی هست عالم موجودات تمام که استی عمومي ادهیپد و ریانکارناپذ
  .استی حتم زنده موجودات و انسانها همهي برا کهی سرنوشت وی عمومی قانون ؛کنند استقبال آن
 جزي زیچ ایدنی زندگ .رسدیم خود اعمال حساب به و چشدیم را مرگ طعمی هرکس«
  .) 185/عمران آل( »ستین بیفر هیسرما
 ماي سو به و میکنیم شیآزما هایخوب و  هایبد با را شما و چشدیم را مرگ طعم ،ینفس هر«

  .)35/ایانب(» دیشویم بازگردانده
ی نیقی و بودنی نیبشیپ رقابلیغ بودن، ریناپذ اجتناب بودن، ریناپذ زیگر بر بارها م،یکر قرآن در
   است شده تأکید مرگ بودن
 شما دنبال به مرگ دیباش کجا هر در کهی حال در دارد شماي براي سود چه مرگ از فرار«
» دیباش محکمي برجها در اگری حت ؛برد فروخواهد خود کام در را شماي روز باالخره و است

  .)78/نساء(
  .)8/جمعه(» رسدیم شما به باالخره دیکنیم فرار آن از کهی مرگ بگو«
  .)358/بقره(» راندیمیم و بخشدیم اتیح که استی کس مني خدا«

  .است خداوند قدرت نشانه تینها در وی اله تیمش ،یاله مقدرات از مرگ قرآن، در
 نکهیا از نشان )20/ملک( »دیآفر رای زندگ و مرگ کهي خداوند: وهیالح و الموت خلقي الذ«
  .ستای اله آزمون ابزار ازی ئجز وي وجودي امر مرگ
     ،یعدم نه وي وجودي امری عبارت به و گریدی جهان بهی جهان از انتقال ،مرگ قتیحق
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 به و است شدهی معرف انساني وجود قتیحق و روح انسان، جاودانه اتیح مراحل ازي امرحله
 ،باخبر شیپ در راه از و شندیندیب بهتر و شتریب که انسانها همهي براي هشدار عنوانه ب مرگ تیحقان

  .)47/مدثر(» دیفرارس ما بر است مرگ ساعت که نیقی کهاین تا« است شده تأکید شوند، آماده و
ی جاودانگ جهاني سو بهي اچهیدر بلکه ست،یني نابود و فناي معنا به قرآن در مرگ تیماه
 یقانون عنوانه ب را آن دنیچش خداوند که زنده، موجود هري برای قطع و ریانکارناپذی قتیحق است؛

 کهاست  انسان شیآزماي برا است خداوند مخلوقات از که ،مرگ فلسفه. است فرموده انیبی کل
  .است بهتر عملش شخص کدام شود مشخص
و (بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر  خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما«

   .)2/ملک(» مقتدر و بسیار آمرزنده است است و او) بیشتررفتارش خلوص 
 زوال جمله ازي آثاری مقتض و خلقت به متعلق وي وجودي امر مرگ زین البالغه نهج در

 بودنی همگان به 167 خطبه در .)56: 1392 ،یروانیش( است مزاج فساد و حواس لیتعط ات،یح
  .است شده اشاره مرگ بودنی نیب شیپ رقابلیغ و ربودنیزناپذیگر به 74 حکمت در و مرگ

 از دیبا که ندکیمی معرف دروغ نه و حق ،یشوخ نه وي جد ،یهمگان ،را مرگ) ع(ی عل امام
  .)67: 1392 ،یروانیش( بود آماده آني برا و نمود ادی اریبس آن

  یآگاه مرگ
 دانستنی فان و گذرا ،آندرپی  و مرگ، ادی و توجه ضرورت بر البالغه نهج و میکر قرآن در

 آنی شیاند مرگ اسالم، در). 1379 ،يدرزگو( است شده تأکید اریبس آخرتي برای آمادگ و ایدن
 جهان به اعتقاد مانند مرگ و اتیح ازی درست ریتفس که است سازگار لیاصی زندگ شهیاند با هنگام
 مرگ وی زندگ بهي دیتوح نگاه داشتن مستلزم مهم نیا و) 1384 ،یخاتم( شود ارائه مرگ از پس
     آن از ترس عدم جهینت در وی اله قانون و تیمش صورت به مرگ دنید موجب که چرا ؛است

 آنچه بودن باطل وی هودگیب مرگ، به نسبت هشدار و میب). 412: 1352 ،تبریزي يجعفر( شودیم
 و مرگ از غفلت وی هواپرست رابطه شود،یم گرفته کار بهي ماد مقاصد بهرسیدن ي برا ایدن در

 و مرگ از پس جهان به انسان توجه با مرگ بهی آگاه و توجه که است نیا نشاندهنده آخرت
  .استی هواپرست ساز نهیزم هدارد ک یقیعم وندیپي ویدن مواهب ندادن قرار هدف
آري همان  ؛حق و حقیقت فرا رسیدهنگام بیهوشی و سختی مرگ به ) به هوش آیید که(و «

  .)9/ق(» جستیمرگی که از آن دوري می
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طور کامل به  کارهایشان را در آنجا به] جزاى[کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند «
  .)15/هود(» دهیم و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد آنان مى
 تأکید کینرفتار ي برا تالش ویی گراآخرت ضرورت مرگ، ادی ضرورت به البالغه نهج در
ی اسالم شهیاند دری شیاندمرگ وی آگاهمرگ نیبنابرا ؛)106، 156: نهج البالغه، خطبه( است شده

 ،آندر پی  و مرگ و زمان گذشت به فرد که نشود موجبی زندگ اشتغاالت به توجه نکهیای عنی
  ).184: 1369 ،تبریزي يجعفر( دکنن توجه خود آخرت و عاقبت

  لیاص ریغ و لیاص انسان
 مرگ و اتیح ،ي ماد مرگ و اتیح: شودیمی معرف مرگ و اتیح نوع دو اسالم نید در
  سوره 18 تا 10 اتیآ در. است مرگ و اتیح نوع نیا اریمع قیحقا درك عدم ای درك. يمعنو
 شده اشاره آخرتي براي ا لهیوس ایدن و مقصد عنوانه ب ایدنی عنی ایدني گرجلوه دوگونه به بقره
 زگاریپره ل،یاص افراد نشانگر آخرت،ي براي الهیوس عنوانه ب ایدن از استفاده وي معنو اتیح. است

 و لیراصیغ افراد نشانگر ایدن قراردادن هدف و تیمعنو مرگ ،يماد صرفا اتیح و شهیاند اهل و
 قرآن در لیراصیغ افراد. شوندیم شناختهیی هایژگیو با افراد نیا از هرکدام که است تعقل از دور

  . شوندیمی معرف نما زنده مردگان
  متوجه و ندارند قلب حضور سرگرمند، ایدن در کهی غافالن و خبرانیب نما، زنده مردگان«

     ی معرف، کسانی افراد گونهنیا بقره 96 تا 94 اتیآ در). 35/انعام( »شوندینم لیاصي ارزشها
 مال اندوختن در صیحر وی طوالن عمر و ایدن به مندهعالق ؛ندهست یزندگ بر صیحر شوندکهیم
 احساس از مملوی دل و داریبی قلب تا کنندینم شهیاند آن در و غافلند مرگ از کهیی آنها ؛یندایدن

 ترسناك اریبس مرگ ،غافالن نیاي برا و غافالنند جزو کهي معنوی مردگان کنند؛ دایپ تیمسئول
  .است

تاریکیها و رعد و  رگباري از آسمان است که در آن) گرفتاران در(داستان ) آنهاداستان (ا یو 
کنند و فرار از مرگ در گوشها می ها برايآنها انگشتان خود را از شدت صاعقه. برقی است

  .)19/بقره(» دارد) توانی علمی و(خداوند به همه کافران احاطه 
) علم و دیانت(را زنده کردیم و به او روشنی  بود ما او) جهل و ضاللت(و آیا کسی که مرده «

جهل فرو  يمثل او مانند کسی است که در تاریکیها ،رود سرافراز مدادیم تا به آن روشنی میان مرد
 ؛است گر شدهکردار بد کافران در نظرشان چنین جلوه) آري(از آن به در نتواند گشت؟  و رفت
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  ) .122/انعام(» اندافتاده کار ازي مغز و روحی ب قالب که هستندی کسان شانیا
متاع حیات دنیا آنها را مغرور و غافل کرد،  آنهایی که دین خدا را فسوس و بازیچه گرفتند و«

یاد چنانکه آنان دیدار چنین روزشان را به  ؛آوریمدر نظر نمی) رحمت به(امروز ما هم آنها را 
  ) .51/اعراف(» و آیات ما را انکار کردند نیاوردند

 را معاد و مرگ و ،ینیهمنش بدان با ؛کنندینم تعقل که هستندی کسان النیاص ریغ ای ردگانم
 کنندینم فکر کهیزمان تا مشغولند ایدن امور در غفلت و جدال به افراد نیا ،ندینمایم فراموش
 در مرگ تیفیک که آنجا زا. شوندیم داریب غفلت خواب از مرگ موقع و رسدیم فرا مرگشان

  .ستین ریخ افراد نیاي برا مرگ دارد،گی بست فرد بد و کینرفتار  به قرآن
) از قرآن کریم يابا نزول هر سوره(اي که درونی بیمار دارند و آن افراد مریض و آلوده«

» و با این فکر و دید و کینه و کفر از دنیا خواهند رفت شودپلیدي و کینه آنها افزونتر می
  .)125/توبه(

    آن گاه که در سکرات موت گرفتار  ،ستمکاران را ببینی) فضاحت و سختی حال(و اگر «
بر آورند و گویند جان از تن به ) قهر و قدرت( دست) براي قبض روح آنها(و فرشتگان ! شوندمی

) حکم(گفتید و از کشید چون بر خدا سخن به ناحق میخواري می در کنید، امروز کیفر عذاب و
  .)93/انعام(» نمودیدو تکبر می یآیات او گردنکش

 و لهو. است شدهی معرفی واقع ،آخرتی زندگ و لعب و لهو ایدن عنکبوت، سوره 64 هیآ در
ی زندگی اصول مسائل از و دارد مشغول خود به را انسان هرچه ؛چهیباز وی سرگرمی عنی لعب

 آخرتي سرا و است زیناچ ایدنی زندگ هیسرما که شده داده تذکر م،یکر قرآن در. کند منحرف
 ؛دهد قرار هدف را لذاتش وي ماد جهان دینبا انسان کهی معن نیا به ؛است بهتر زگارانیپرهي برا
 به دنیرس لهیوس عنوانه ب ماده جهان از دیبا بلکه ؛شودیم دور خودی انسان تکامل و قتیحق از رایز

 همان ند،کنیم عمل و شهیاندي اریهش با گونهنیا کهي افراد قرآن، دید از .کند استفاده مواهب
  .هستندي معنو زندگان و زگاریپره و لیاص افراد
پیشه کرده آخرت بهتر است و در آنجا  تقوا برخوردارى از این دنیا اندك و براى کسى که«

  .)77/نساء(» خرمایى بر شما ستم نخواهد رفتبه قدر نخ هسته 
 استفاده نوع و ایدنمورد  در آنها نگرش به بسته ایدن دررا  افراد عمل ،131 حکمت در) ع(یعل

 شوند و می ایدن مشغول کهی کسان: دارند ایدن به نگرش گونه دو افراد اساس نیا بر ؛داندیم ایدن از
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ي برا اعمالشان کهی کسان و) لیراصیغ افراد( اندبرده ادی از را آخرت و کنندیم کار آني برا
  ). 131 :نهج البالغه، حمکت) (لیاص افراد( ستین هدف شانیبرا ایدن واست  آخرت
  چگونه است؟ یزندگ سبک بر اسالم و دگریها دگاهید ازی شیاند مرگي امدهایپ: 3سؤال 
  دگریهادیدگاه  ازی شیاند مرگي امدهایپ

ی روزمرگ ازی ناشی پوچ از گسستني برایی روین مرگ به شهیاند و توجه ،دگریها شهیاند در
 خودي معنای ابیباز به وبرود  فراتر روزمرهی زندگ از فرد دشویم موجب که چرا رود؛ به شمار می

 رفتن فراتر مرگ وی هست به نگاه گونه نیا امدیپی وقت). 133و  132: 1386 پور،ی کرم( بپردازد
 بدون باشد، ،)246: 1376 ،يکوار مک( ستین کهي زیچ به شدن لیتبد و هست آنچه از انسان
ه ب و دشویم تحول و رییتغ دچار نگرش نیا تأثیر تحت فرددنیوي ی زندگ اقیس و سبک دیترد

با این حال نیاید  ؛شودیم موجبی زندگ سبکزمینه  در رایی امدهایپ ،یشیاند مرگی عبارت
منظور  فراموش کرد این پیامدها در سبک زندگی صرفا با اندیشه مادي هایدگر قابل توجیه است و

حیات  و به زندگی پس از مرگ واست از زندگی و سبک زندگی در بر گیرنده زندگانی مادي 
گاه هایدگر با ندارد که بررسی دقیق این تحلیلها بویژه در بخش تفاوت دید یتوجه چیهآن پس از 

   را  زندگی کدر سب لیذي امدهایپ دگریها اتینظر به توجه با .اسالم بیشتر نمایان خواهد شد
  :دها و بویژه هایدگر استنباط کریستاگزیستانیسیال يتوان از آرامی

   گرانید و خودي هادغدغه به نسبت قیعم دركـ  1
  محورانه فن وی یکتکني رهایتفس از تفکري آزادـ  2

 )221: 1391 آزاده،(او در این دنیا  يوجود امکانات کشف وي فرد تیهو حفظـ  3

 یک بعدي طوره در این جهان البته ب شرفتیپ وي خودسازي برا موجود امکانات از استفادهـ  4

 )1393 اکبرزاده،( مرگ به شهیاند و نیدازا بودن فرد به منحصر به توجه باي سازکسانی ردـ  5

 .بودن پاسخگو و فعال جهینت در و فردي ریگمیتصم خودـ  6

 لیاص وهیش بهی زندگان وي ریفناپذ و تیفرد رفتنیپذـ  7

 .است کورکورانهي رویپ عدم و عرف به ندادن تن موجب که بودن خودیی تواناـ  8

: 1388 انک،ی( گرانید و خود برابر در تیمسئول و تفکري رو ازی زندگ و آگاهانه انتخابـ  9
 )301ـ  332

 به و ردیپذیم راي زیچ اریاخت با انسان کهی معن نیا بهدنیوي نه اخروي  کمال به دنیرسـ  10
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  .زندیم دست ارزشها نشیآفر
  )1393همکاران،  اکبرزاده و(اي و بی اهمیت امور حاشیه ازیی رهاـ  11
معنویت رشد  نکردن خود و دوري از زندگی معمولی و روزمره یعنی گرفتار نشدن وـ  12

  گرایی وجودي خود بدون توجه به آخرت
  زندگی دنیوي در مورد مهم قیحقا به نسبتي اریهش وی نیب واقعـ  13
     داشتن جهینت در و روزمرهی زندگ در نشدن سرگرم که موجب مرگي از ریتصوـ  14
  .)1382احمدي، (شود میي زیربرنامه

 خودو یی اکار تفکر سلطه موجب ،هست که گونه آن وجود کردن فراموشکه در حالی
 و شدن تابع و میتسل نیچنهم ،)162: 1377 دگر،یها از نقل بهي فر ،یلسپیگ( گرددیمي گراعمال
 شدن سرگرم امدیپ کل در. است مرگ به تفکر ازیی رها ازی ناش آرامش موجب صرفیی همنوا

 دستورالعمل رفتنیپذ بالفعل، ابی سرگرم خود، امکانات از غفلت موجب ها،یروزمرگ جهان در
 جهینت و میکنیم دنبال را آنها خودرفتار  با کهی اهداف روشن فهم عدم ،)222: 1391 آزاده،( عرف

 که شودیمی هودگیب وی پوچ دچار که است گونهنیا و ستین خودی زندگ مالک فرد هنکیا
 ،که گفته شد طور همانبا این حال  ؛استی انسان اصالت و کرامت از گرفتن فاصله سرآغاز

 رنگ آگاهی هایدگر است به نظر نوعی که حاصل پیامد مرگ ،یا احساس پوچی نکردن معنویت و
همچون هایدگر براي رهایی از ترس از مرگ وجودگراهایی یعنی  ؛گیردخود میه بوي مادي ب و

آنطوري که در ـ زندگی پس از مرگ  نوعی انسان را از یاد مرگ وه اند که بتوجیهی ارائه کرده
ک بعدي هدایت ترا به تفکر  او دارد وآسوده خاطر نگه میـ  بحث دیدگاه اسالمی از نظر گذشت

همسان کند  ساختار مادي اندیشه هایدگري همساز و کند که حداقل با همین نگرش دنیوي ومی
گرد هرگز  ،اندخود داشتهرفتار بازگشت نتیجه  باز پس وروز ها ایمان به وجودگراکما اینکه اگر 

  .گردیدندنمیاغفال  گفتار این دور باطل و
  ی زندگ سبک بر اسالم دید ازی شیاند مرگي امدهایپ

  یاسالم دگاهید در که باشد داشتهی منف و مثبت امدیپ تواندیم مرگ، از ترس وی شیاند مرگ
 ،آندر پی  و مرگ به نسبت ترس وی آگاه کهی معن نیا به شودیم تأکید مثبت ترس رب شتریب

اخروي  بر سبگ زندگی دنیوي و خود با را پیامدهایی آخرت، قتیحق و ایدني داریناپا به اعتقاد
  :شودیم اشاره آنها به لیذ در که داشت خواهد همراه به انسانها
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در معناي  آن هدف وی زندگ به شهیاند جهینت در و غرور و غفلتي هاپرده بردن نیب ازـ  1
  اخروي وسیع حیات دنیوي و

 گرید اتیح به ورودي برای آمادگ وي ماد امکانات مواهب و ایدن بهدادن  تیاهمـ  2

 جهینت در و عبث و پوچی تیواقع نه الهیـ  انسانی کمال و رشد گاهیجاتلقی جهان به عنوان ـ  3
ضعفها در جهت کمال  محدویتها ومندي صحیح از فرصتها و پرورش بهره و فرصتها از نشدن غافل

 تقرب به خدا و

 )156: نهج البالغه، خطبه( یرواقعیغ اهداف و نیدروغي آرزوها ازي دور وی شیاند فرجامـ  4

راجرز در ذهن  یا اشخاصی مثل فرانکل و نه آن معنویت بخشی که هایدگر و( یبخش معناـ  5
براي  يخودساز ورفتار  اصالح جهینت در و ،یسطحي ایدن از رفتن فراتر(یی ایدنی زندگ به )دارند

     )روز رستاخیز
 در لیتعد و مقاومت جادیا وی زندگتنشهاي  بایی ارویرو جمله ازی رواني امدهایپـ  6

  )رجاء خوف و( یالهي هاوعده به مانیا هیسا در روح آرامش بهي دواریام وی زندگي بحرانها
  .)62 /یونس(» شوند است و نه آنان اندوهگین مىآگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى «
درمان  اطمینان قلبی و گونه دنیوي وماریبي آرزوها وی واهي الهایخ از سالمت وی نیب واقعـ  7

  ابراز محبت وگذشت بر مردم عواطف خشم و

 آن بودن هدفمند لیدل به اتیحي برا شتریب نشاط و زشیانگـ  8

 ی زندگي انتخابها در پشتوانه الهیبا  درست و اریمع داشتنـ  9

 وقت ارزش وی زندگي برا بهتري زیربرنامه وی زندگ دري سودمند وي ارزشمند احساسـ  10
  دانستن را فرصت و

   طبق موازین الهی مسائل بای اخالق برخورد وي مدار اخالقـ  11
  )ییلذتگرا در تعادل ،یاخالق وی روح تعادل(یی گرا اعتدالـ  12
   گرانید و خود برابر در انسان تیمسئول وی شناس فهیوظـ  13
  توسعه خود رهایی از فردگرایی و و تالش ویی ایپوـ  14
  )1379گودرزي، ( يرستگار و کمال ریمس در فرد قرارگرفتن وي ماد وي معنو رشدـ  15
   خدا از اطاعت دربارهی زندگ لحظه لحظه از استفاده و مرگ از دنینترسـ  16
 حوادثهنگام  نکردن فزع و جزعي ریتعب به ای نکردنی نافرمان وی الهي ایقضا از استقبالـ  17
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ي ر يمحمد( هابتیمص برابر در حیصح برخورد و) 151: 1363 ،یاصفهان راغب( هایناگوار و
  )3728 ش ،4 ج ،1377 ،يشهر

 اندك شهوت و خشم کوتاه،ي آرزو ا،یدن در نشدن غرق تواضع، جادیا و غرور عدمـ  18
  )25: 1392 ،یروانیش(

 به بردنی پ وی هست به نانهیب واقع نگاه با گرفتن عبرت درس(ي نگرتیواقع وی نیب جهانـ  19
  یآگاه وی نیب واقع استدالل، بای زندگ و) خدا ریتدب

  یزندگ بودن مندمنظا و هدفدار به توجه وی هودگیب ازیی رهاـ  20
» شوید ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمى آفریدهآیا پنداشتید که شما را بیهوده «

  ؟)118/مومنون(
ي معنا به انسان آمدن وجود به تینها در و انسان کردار ورفتار ي برای انسان وی عال زهیانگـ  21

  .ندکیمی زندگ ارزشمند و داندیم را خود ارزش کهي فردی عنی آنی واقع
 از ایدني هاعالقه از دنیبر هرچند گفت دیبا .ایدني هاهعالق از دنیبر ورفتار ی حسابرسـ  22

 ؛ستین تیرهبان و انزوای معن به) 204 خطبهنهج البالغه، (است  زکاریپره و لیاص افرادي هایژگیو
 آخرت لهیوس عنوانه بي ویدن مواهب و امکانات به توجه و ،ینف تیرهبان 209 خطبه در که چرا
 هدف را آن وشوند نمی ایدن سرگرم لیاص افراد که است نیا منظور کل در .است شده شمرده مهم
  .دارندی متعادلی زندگ وکنند می عمل آگاهانه بلکه دهند،ینم قرار

   حق به توجه و غفلت ازي داریبـ  23
   آخرتي برای آمادگ و صالح اعمال وي تقو توشه نمودن جمعـ  24
و بگوید  دنکه مرگ یکى از شما فرا رسایاز  پیشایم انفاق کنید از آنچه به شما روزى داده«

» خیر نینداختى تا صدقه دهم و از صالحان باشمأت مرا مدت کمى به مرگ چرا! پروردگارا
  .)10/منافقون(

ی روزمرگ مشغول وی زندگ مسائل همه دری شیدوراند و تفکري رو از میتصم و عملـ  25
  .)58/قصص( »دلبستگیهاى دنیا شما را نفریبد دیباش اریهش« ،نشدن

 دل ایدن به ؛اندبرده ادی از را آخرت و داده قرار هدف را ایدن ل،یراصیغ افراد ،پیامدها نیبنابرا
 وی سردرگم شدن، ایدن لذائذ فتهیش شهوت، اثر بر دل مردن آنها دری دلبستگ نیا آثار و اندبسته
 به و ،نکوهش را غافالن ن،یمنؤرالمیام .است زشت کردار و درازي آرزو عبرت، و پند رفتنینپذ
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 که است نیا غفلت وي پرور آرزو سرانجام: دیفرمایم 19 حکمت در و ندکیم هیتشب انیچارپا
  . )19 :نهج البالغه، حمکت( افکندیم  نیزم به و دنکمی ریغافلگ را او مرگ
  

  اسالم دگاهید و دگریها دگاهیدی قیتطب تحلیل
  اسالم دگاهید و دگریها اتینظر تشابه وجوه

 اندیشمند اگزیستانیسیالیسم با تفکر مادي و عنوان فیلسوف وه د تفکر هایدگر بکرباید توجه 
رسد مقایسه تحلیلی این دو دیدگاه در نگاه اول به نظر می. الحادي در تقابل با دیدگاه اسالمی است

توجه  از جنبه وجوه تفاوت این دو دیدگاه و چه سودي خواهد داشت لیکن نگاه موشکافانه بویژه
قوت   زمینه شناسایی نکات ضعف وـ  عمقی نه مفهومی وـ ظاهري  دقیق به تشابهات صرفا لفظی و

سبک زندگی در مقایسه با دیدگاه اسالمی   در زمینه مرگ آگاهی ورا ها دیدگاه اگزیستانسیالیست
تشابهات تحلیلی دو دیدگاه  ذیل،رو در جدول  یناز ا. سازدآشکار می براي خوانندگان معرفی و

طور که گفته  به منظور هدایت تفکر خوانندگان به عمق تمایزات اساسی تلخیص شده است و همان
 .عمقی ظاهري است نه مفهومی و شد این تشابهات صرفا تشابهات لفظی و
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 وجود تشابه نظریه هایدگر و دیدگاه اسالم: 1جدول شماره 

  .اراده است در عقل و موجودات گرید با انسان تفاوت دگاهید دو هر در
  .است مطرح دگاهید دو هر دررابطه تفکر انسان با کیفیت زندگی  بر تأکید
  .کندیمی نیآفرارزش خود رفتار با انسان نکهیا و انساني انتخابگر و اراده دادن به تیاهم

   گرانید برابر در و خود رفتار برابر در انسان تیمسئول
  .رودبه شمار می کننده داریب و مهمی عامل ،فرجام و مرگ درباره تفکر دگاهید دو هر در

  .دارد تیاهم خود به دادن اصالت و خود افتنی لیدل به مرگ به دائم تفکر
 ای مثبت است ممکن امدهایپ نیا که دارد افرادی زندگ سبک بریی امدهایپ ،مرگ درباره تفکر دگاهید دو هر در
  .است افراد رفتار بر ثرؤم مرگ درباره ملأت که باورند نیا بر دگاهید دو هر کل در و باشدی منف

 ازی جزئ و الزمه عنوانه ب مرگ از حیصح ریتصو داشتن ،افرادرفتار  به بسته و نداردي بد وی منف جنبه مرگ
  .رودبه شمار می یهست
 نشدن سرگرمیا به عبارتی  است خود فرجام وی هست در ملأت و تفکر عدم موجب کهی اتیمشغول و لذائذ رد
  .یروزمرگ در

 مرگ امدیپ عنوانه بی انساندادن رفتار  انجام ،نبودن گرانیدصرف  تابع ،خود تیهو وی هست به دادن شکل
  یآگاه
  .شود پرداختهي ماد وی وانیحي ازهاین به صرفا که یوقت ایدنی ارزشی ب وی پوچ
  هر چند با معانی متفاوت کمال به دگاهید دو هر تیاهم
  لذایذ دنیاي داریناپا افتیدر و انینیشیپ و گرانید عتیطب احوال در ستنینگر با مرگ به توجه
    خود به دنیبخش تیهوي برا تالش ویی ایپو
 و لیاص به افراد نیاي بند میتقس و مرگ وی هست خودزمینه  در آنها رفتار و نگرش به توجه با انسانها زیتما
   لیاص ریغ

 دگاهید دو هر در آنی منف جنبه البته که است خودآمدن به و تفکر آغاز نیا و اضطراب موجب مرگ به تفکر
 بالعکس ای وی وانیح لذائذ و اتیماد به نامتعادل پرداختن و گرانید وی روزمرگ در دوباره شدن مشغول
  .معرفی شده است ایدن ازي ریگکناره
  
که در جدول تشابهات  طور همان یزندگ سبک راسالمی و هایدگر ب دگاهید رتیمغا وهجو

توجه به جدول  اما ،شودلفظی بین دو دیدگاه دیده می برخی شباهتهاي ظاهري و ،شودمشاهده می
مهمترین ذیل که در جدول  کندمغایرتها این مشکل را با ظرافت دقیقی مشخص می و تفاوتها

  :ده استمغایرتهاي دو دیدگاه تبیین ش
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  وجود تفاوت نظریه هایدگر و دیدگاه اسالم: 2جدول شماره 
  ی در سبک زندگیاسالم دگاهیهاي د دپیام  در سبک زندگی دگریها دگاهیدپیامدهاي 

 وی اله ،یانسان ۀوجه، ياخرو وي ویدنی زندگ سبک مرگ آگاهی به  .دهدیمی انسان هۀوجي ویدنی زندگ سبک بهی آگاه مرگ
  .دهدمیي معنو

 با فرد کهی تیهو لیدل به روزمرگی بی معنا ازیی رها وی روح تعادل
  .دهدیم ایدن در خودی هست به انتخاب و کوشش، ملأت

 نظم ،یجاودانگ درباره تفکر لیدل بهی پوچ ازیی رها وی روح تعادل
  مرگ از پس جهان دربارهی الهي هاوعده ورفتار  بهی حسابرس ،یهست

ه ب بودن متفاوت و بودن انسان(زندگی اصیل ي برا زهیانگ داشتن
  )انتخابگر فرد آزاد و  عنوان

 ،یاله زهیانگ(ی انسانرفتار  و کرداري برای انسان وی عال زهیانگ داشتن
  .)است مدار تیانسان عمل موجب خود کهي معنو وی نید

 خود انسان و ندارد وجود ارزشمند وی انسان عملي برای رونیب اریمع
  .ارزشهاست نندهیآفر

 )توسط خداوند و در کالم وحی( شده نییتع قبل از وی رونیب اریمع
؛ هرچند به معیار درونی است شده مشخص ارزش و انتخابي برا

  . نیز اهمیت بسیاري داده شده است
 نشدن نییتع و انتخاب يگرو در مند بودنارزش وی زندگ اصالت
   گرانید وی رونیبي ارهایمع توسط

 نییتعي ارزشها مطابق عمل يگرو در  زندگی و ارزشمندي اصالت
  .و اولیاي دین  است یاله کالم در شده مقرر و شده

معیار مطلق ارزشها با مبانی ( ارزشها ضد و ارزشها بودن مشخص  ارزشها قیدق و حیصر نبودن مشخص و بودن مبهم
  )دینی متقن

 هدف عنوانه بی هدف اگری حت؛ است مهم اریبس بودن درراه و ریمس
  ).خودشکوفایی(نباشد یی نها

 که چرا در سبک زندگی؛ هدف و مقصد بهدادن   اریبس تیاهم
تقرب  کمال و( است وابسته هدف ویی نها مقصد به هم ریمس ارزش
  ).الهی

و به این دلیل و اخالقی و مسئول بودن  رمندیتدب و هدفمندی هست  مسئول بودن به دلیل ناگزیر بودن و ریناگز وی اتفاقی هست
  تقرب الهی مندي صحیح از نعمات هستی در جهت کمال وبهره

صیل ای هست الزمه معناداری زندگ و یستبرابر نی پوچ با بودنی اتفاق
  است

  ي هدفمند نیا يگرو دري اصالتمند و نشیآفر نظامي هدفمند

 یشدگ رها از ترس ،یستین و مرگ از ترس لیدل به مرگ به توجه
پشت گوش انداختن مرگ حتمی  به نوعی فراموشی مرگ حتمی و(
  )توجیه غیر عقالنی آن و

 و مرگ از پس جهان و بد مرگ از ترس لیدل به مرگ به توجه
  استقبال از این سفر و آماده شدن براي سفر عرفانی وی حسابرس

 هدفبا   و است ترمشخص و هدفمندتری زندگ به معنادادن   مرگ از ترس ازی ناش دلهره ازیی رهاي برای زندگ به معنادادن
  .براي زندگی جاودانه در آخرتیی ایفرادن

  ی اله وي معنو رشد: کمال  اارزشه نشیآفر و رفتنیپذ راي زیچ اریاخت با: کمال
و خودانتخابگري در  خود به دادن اصالت لیدل بهي ریپذمسئولت

  سبک زندگی
 خرتآ و عتیطب، انسانها ،خدا با ارتباط در شتریب پذیري تیمسئول

   در انتخاب سبک زندگی
ي راهکارها و اصول و شده نییتع شیپ ازي ارهایمع هرگونهی نف

  تفکر نیا در ابهامی نوع و مشخص کامال
 وی اله انهايفرم(توجه به معیارهاي واضح به عنوان الزمه عمل، 

  )عمل و تفکر نهیزم و عمل اریمع عنوانه بیی آخرتگرا وی نید
 نبودن مقدور جهینت در وی انساني تهایظرف و تفاوتها نگرفتن نظر در

  .انتظار دارد فرد هر از دگریها کهی نوع از عمل و تفکر
و توانمدیها یا ضعف  يهازهیانگ و تهایظرف تفاوتها، گرفتن نظر در

 در و  رودیم تیبشر از مکتب نیا در کهی انتظارات در انسان عقلی
  .آن بودن تر نانهیب واقع و رتیهمگان جهینت

 و عذاب چونیی هازهیانگاصیل بودن به معناي خداگونه شدن    خودانتخابگري در دنیا  همان خودشدن و بودن لیاص 
  متناسب با درجات فکري  يمعنو وي ماد پاداش
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   يریگجهینت
که  دارد انسانی زندگسبک  بریی امدهایپترس از مرگ  مرگ آگاهی و و مرگ به دنیشیاند

ی هستی چگونگ وی ستیچ در ملأت. به آنها اشاره شد یاسالم دگاهید و دگریها اتینظر در بررسی
 تکاملدستیابی به  وی زندگ نمودن معنادار و اصالت بهی ابیدست و تالش ،آندر پی  و انسان فرجام و

خواهد شد، است که با توجه به دالیلی که ذکر  دگاهید دو هراز تشابهات  یآگاه مرگ ازی ناش
عمقی کامال تفاوت  چنین تشابهاتی از نظر معنایی و. شودلفظی بودن این تشابهات  نتیجه گرفته می

 و خدا گرفتن مفروض با و زندگی مرگ محور حول امدیپ و تفکر هرگونهی اسالم شهیاند در. دارد
 در عمل زهیانگ و انسان فطرت نظرگرفتن در لیدل به و ابدییم تیاهم و معنا مرگ از پس جهان
مفهوم  زمینه سبک زندگی و در راي تریهمگان و عیوس سطح ،یاسالم دگاهید متفاوت، سطوح
        ، هرچند پیامدهایی مانند دوري از امور دگریها شهیاند در د و حال اینکهریگیم دربر مرگ

عنوان پیامد روزمرگی نشدن به  زا، خودانتخابگري، حفظ هویت فردي، اسیراهمیت و توهمبی
گرایی به معناي مطلق آن، اخالق توجهی به مسئله جاودانگی،شود، بیسبک زندگی منتج می

متعالی و فرامادي  ، نبود انگیزه)اخروي دنیوي و( هدفمندي، انتخابگري بدون معیارهاي متعالی
گرایی عی پوچبه نو.) نه صرفا شهودي در معنایی که اگزیستانیسالیسم منظور دارد منظور اخروي و(

کمال، اصالت و هویت . شودمرگ آگاهی هایدگر منجر می و ناامیدي در فلسفه اگزیستانسیالیسم و
دادن به زندگی در نظر هایدگر از روي ناگزیربودن و صرفا انتخابگري آن هم بدون معیارهاي 

 يرگذارتأثیي براي کمتر امکان هایدگري، یشیاند مرگ ازی ناش تفکر بنابراین،. مشخص است
 تیظرف ،یعاطف وي فکر سطوح نگرفتن نظر در به توجه بای زندگ سبک و عمل بر مثبت و قاطعانه 

به  رابطه نیا در دگریها شهیاندعالوه بر این موارد،  چرا که ؛دارد افراد متفاوت راهبري هازهیانگ و
مرگ حتمی کنار  نوعی در صدد است براي مرگ دالیلی براي خود توجیه کند و به نوعی با دلهره

چنین توجیهی همان طور که گفته شد، صرفاً پدیده مرگ . توجیه به ظاهر عقالنی ارائه کند آید و
افراد انسانی را به آرامشی مقطعی  اندازد وحتمی را بر واپسین لحظات مرگ حتمی پشت گوش می

افرادي که مرگ تقریبی هاي زیسته خواند؛ کما اینکه در این زمینه به تجربهتا زمان مرگ فرا می
دوباره به حیات زندگی معمولی براي ادامه حیات  را نیز سپري کرده، و) نیمه هشیاري وکوما(

ن شده است یتبی مسائل نیای اسالمدر دیدگاه  کهیصورت دراند نیز توجهی ندارند زندگی برگشته
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راي کنار آمدن مثبت و روایات اخباري براي انسان هست که انسان را ب آیات قرآن کریم و در و
توجه به حیات بعد از مرگ، توجه به جاودانگی به عنوان پایه و  .کندواقعی با این پدیده آماده می

اساس معناداري سبک زندگی، هدفمندي و مشخص بودن فرجام نیک یا بد هر فرد با ارائه 
رابطه، مواردي است هاي فطري انسان در این معیارهایی واضح، پاسخگو بودن به نیازها و پرسش

ظریف و پیامدهاي مثبتی در  که در مقایسه تحلیلی با اندیشه هایدگر، موجب تمایزات اساسی و
گرایی و در نهایت شود که مهمترین آنها امیدواري و دوري از پوچرابطه با سبک زندگی می

چنین . تري استتر و صحیحگرایش به زندگی شایسته و رفتار انسانی با قاطعیت و انگیزه منطقی
سبک زندگی اگر نوع نگرش انسان را نسبت به پدیده مرگ وحیات به طور مثبت تأمین کند، 

اي ترس از مرگ پدیده ضامن موفقیت او در هر دو جهان خواهد بود؛ با این حال چون مرگ و
تلخی یا شیرینی آن براي  است اگرچه همه آن را یک بار در زندگی خود تجربه خواهند کرد و

هایی به زمینه انتقال چنین تجربه آگاهی است و قابل دریافت و ،کندخود فردي که آن را تجربه می
کاهش اضطراب مرگ به هیچ عنوان وجود ندارد؛ بنابراین به  دیگران براي آماده شدن به مرگ و

اضطراب مرگ، پژوهش  آگاهی وهاي اسالمی در زمینه مرگمنظور کمک به تعمیق آموزه
تحلیل نوع نگرش  شناسایی و اند وپدیدارشناسانه در مورد افرادي که مرگ تقریبی را تجربه کرده

 هاي آنها در مورد زندگی وبراي تبیین بهتر دیدگاه) ناهشیاري کوما(از مرگ تقربیی  بعد قبل و
اسالمی، خالی از  سبک زندگی اصیل و امکانات براي انتخاب روش و غنیمت شمردن فرصتها و

  .                                                                فایده نخواهد بود
  
  منابع 
  .ايترجمه الهی قمشه .میکر قرآن

  .مؤسسه دارالفکر :قم .فیض ااالسالم .)1380( نهج البالغه
  .معاصر نگاه  :تهران ،)برگردان و گزینش مقاالت مجموعه(. یزندگ يمعنا و فلسفه ).1391( محمد آزاده،
  .نشرمرکز:  تهران. نیادیبن پرسش و دگریها). 1382( بابک ،ي احمد
  . مرکز نشر: تهران.  یهست خیتار و دگریها .)1385( بابک ،ياحمد

بررسی و تحلیل تطبیقـی مـرگ و رابطـه آن بـا معنـاي       .)1393(شاه نظري، جعفر ؛ دهباشی، مهدي ؛اکبرزاده، فریبا
   .1ـ  20: 11ش  .پنجم س .تطبیقی الهیات .و هایدگر زندگی از دیدگاه مولوي

 حـوزه  انتشارات: تهران. یانسان علوم در یفیک و یکم قیتحق يها روش یمیپارادا یمبان). 1390( یمحمدتق مان،یا
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  .دانشگاه و
  .سروش: تهران .ترجمه بیژن عبدالکریمی .هاي هایدگربررسی روشنگرانه اندیشه .)1381(بیمل، والتر 
  .نو طرح نشر: تهران .یمیعبدالکر ژنیب ترجمه .دگریها .)1387(. ا. پ جانسون،
  .)يجعفر عالمه آثار نشر و نیتدو سسهؤم( نشر به: تهران .انسان و نشیآفر .)1352( یتق محمد ،يزیتبري جعفر
 عالمـه  آثـار  نشـر  و نیتـدو  سسهؤم( نشر به: تهران . یزندگ هدف و فلسفه .)1367( یتق محمد ،يزیتبري جعفر

  .)يجعفر
 آثـار  نشر و نیتدو سسهؤم( نشر به: تهران. قرآن دگاهید از تحول و حرکت .)1369( یتق محمد ،يزیتبري جعفر

  .)يجعفر عالمه
  .سسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصرؤم: تهران .جهان در اندیشه هایدگر. )1384( خاتمی، محمود

ـ   28 ش .مجله حمکت سینوي. انسان قتیحق فیتوص در يمطهر و دگریها فرانکل، آراي ).1383( قهیصد ذاکر،
  .75ـ  100: 29
 مطالعـات  و یانسـان  علـوم  پژوهشـگاه : تهـران  .یاجتمـاع  علـوم  در قیتحق يها روش). 1378( بـاقر  ،یساروخان

  .یفرهنگ
: قـم  .فرزنـدش  به نیمنؤرالمیام سفارشنامه از یافتیدر") ع( یعل دست در جوان دست .)1392(شیروانی، علی 

  .موسسه دارالفکر
  .1ـ  64: 27 و 26ش  .ارغنون .غرب شهیاند در مرگ به يدرآمد .)1384(محمد  ،صنعتی

دانشـگاه   .هاي فلسـفی و کالمـی  فصلنامه پژوهش .ساحت دینی در اندیشه مارتین هایدگر). 1388(علمی، قربان 
  .35ـ  55 :42ش  .11س  .قم

. ن به هایدگر از منظر فلسـفه شـیعی  یهاي کردر آن سوي مرگ؛ پاسخایستادن  .)1382(فدایی مهربانی، مهـدي  
  .نشر نی: تهران

   .رازهیش نشر :تهران .ینجف صالح هترجم .دگریها ).1384( جف نز،یکال
   .انتشارات سایه گستر: تهران .اصول و فلسفه آموزش و پرورش .)1386(کرمی پور، محمد رضا 

  .گروس انتشارات: تهران. یکاشانیی حنا نیحس ترجمه .دگریها. )1376( مک ،يکوار
  .سمت: تهران .فلسفه اتیکل .)1392( نیحس محمد ،یگنج

 .سمت: تهران .سرشت پاك جعفر محمد ترجمه .یتیترب آرا وی فلسف مکاتب .)1390( جرالد گوتک،

 دانشگاه. ارشد یکارشناس نامه انیپا .البالغه نهج و قرآن  دگاهید از مرگ ادی آثار .)1379(گودرزي، علی عباس 
  .تهران مدرس تیترب

. عـزت اهللا فوالدونـد   ترجمـه  .خرد در سیاسـت : در اندیشه سیاسی هایدگر .)1377( گیلسپی، مایکل آلن
  .نشر نو: تهران
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  .مهر آزاد نشر: تهران. يدیسع بابا گل ترجمه .فلسفه و مرگ .)1385( سولمونی س روبرت جف، مالپاس،
  .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: قم. 4 ،3ج . میزان الحکمه) 1377(محمدي ري شهري، محمد 

  .صدرا: قم .کامل انسان .)1373(ی مرتض ،يمطهر
 .صدرا انتشارات: قم .سیري در نهج البالغه). 1376( یمرتض ،يمطهر

  .کتابخانه طهوري: تهران .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .)1384( نیرعبدالحسیم ،یجالل زاده بینق
  .کتابخانه طهوري: تهران .هاي فلسفی سده بیستمنگاهی به نگرش .)1387( نیرعبدالحسیم ،یجالل زادهنقیب 
  .ین نشر: تهران .انیدیرش میعبدالکر ترجمه .زمان وی هست .)1988( نیمارت دگر،یها
ـ یم نیمهـ  و انیصـالح  نهضت: ترجمه .چهارم چ .یمعني جستجو در انسان .)1384(مارتین دگر،یها ـ  ،یالن : جـا یب

   .سیو پخش و نشر شرکت
  .306ـ  295 :27و  26ش . ارغنون. سعید حنایی کاشانی مدحم: ترجمه. اصالت و مرگ. )1384( انیجول یانگ،
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