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قنوزان وازلوۀ وزکوای انتخوواب بوا بیشوتزین بصواوذ بوه« گزیانااوریزی ووزگ»ههچنوین وازلوۀ 
قنوزان بوه« یزیاور ۀوال»و « یاوذیز ال وی»آووذه  دضوتشذ. در الگزوار  )ووذل اوارادیهیب بوه

گووواهیووووزگ»شوووزایؼ قّلوووی و    «ان وووان بوووزدن»  «ضوووختی»ای و  قنوووزان شوووزایؼ ۀوینوووهبوووه« آ
یزین  گز شناضایی شذ. و ن وزگ جاو شزایؼ وذاخله« یزضنا  بزدِن »و « ناخزشاینذ بزدن»

  «کنار آوذن با اذیذ  وزگ و اریزش آن»راهبزدها )اضتزایژیب در این وذل  وزاردی اۀجهله 
  «ریای بزای آخزمبزناوه»     «آوادگی بزای وزگ»  «های ۀنذگی شهزدن فزغتغنیهت »
رهایی »  «قذم اضؽزاب اۀ وزگ»اضت. در ن ایت نیا « آوزۀیقبزم»و « وزگ خزدخزاضته»

قنزان به« اشیهانی اش اۀ وزگ»و « یزاضـ»  «رضایتهنذی اۀ کهبزدها»  «اۀ یفّلاام دنیزی
 وذل به دضت آوذ. انذیشی در این پیاوذهای وزگ
کیفوووووی  نظزیووووووۀ  البعغوووووه  وزگ اووووووام قلوووووی   ن   هددددد  کلیدددددواژه  انذیشوووووی  یحلیووووو  

گزانذد ی زری. ۀوینه  بنیاد  
 

 . بیان وسئله1
کاموول و  موورگ در زیست شناشووی سایووان چرخووۀ زنوودگی مآجووآد زنووده و در پرشووکی تآقوو  

شناشوند و  مورگ را میهوا ( انسوان61: 0838بازگشت اـمال حیواتی اشوت" )پورجوآاهری#  ب 
کوم بویش دربوارۀ آن شووخن میوکوم گواهی بووه  اندیشوند"  فلووت از  کیو  آن میوگوینود و البتوه 

کوه تواریخ بشور نشوان مرگ تا هراس از مرگ در دو شآی ؼی  مرگ اندیشی قرار دارد و تا آنجا 
 دهد# همآاره این دو حالت در نرد او بآده اشت"  می

زمینووۀ خاظووی تآانوود بوودون پوویش بووارۀ سدیوودۀ موورگ میورزی در هرچنوود تأموول و اندیشووه
گورفتن خوآد فورد یوا مشواهدۀ مردگوان# اؼواؽ از  ظورت سذیرد؛ اما  البواف در مؿورر مورگ قورار 

( 68: 0831)ملوووووین# 1«آتآشوووک  »مووورگ دیگوووران و در موووآارد انووودکی تجربووووۀ آشوووتانۀ مووورگ 
 اندیشی اشت"  شاز مرگ زمینه

کوه نمی و شاید یکی از دلیلآمیر اشت به هر رو# مرگ اشرار گفوت  های آن این باشود  توآان 
رشود؛ چراکوه مورگ و  مرگ شبیه چیست و تؿری  آن به تآق  حیات نیر نآـی دور به نیر می

 _____________________  
1. Autoscopy. 
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حیات دو امر متضوای  اشوت و تؿقول دربوارۀ هور یوا بوه دیگوری بازبسوته اشوت" )قوائمی و 
 (066:  838واـیی# 

کلی می که در دوره به ؼور  گفت  هوا  هوا دربوارۀ مورگ و واکنشای مختل # دیودگاهه تآان 
گاه متضاد بآده اشت" )کمالی بانیانی و دیگران#   (  003: 0836در برابِر آن متفاوت و 

کووه بیشووتر بوور مؤلفووه کیوود  اکنووآن حتووی در جووآامؿی  های زنوودگی و لووذت بووردن از دنیووا تأ
که مقآلوۀ مورگ بوه فرامآشوی شو رده شوآد# ظوشآد و ـامدانه می می داهای  بورای لویوح کآشند 

گآش می  ( 81: 0816رشد" )کوبلر راس#  اندیشیدن به مرگ به 

گآن قابلیووووت تفکوووور# تأموووول و          سدیووودۀ موووورگ از زوایووووای مختلوووو  و در دانش گآنووووا هووووای 
# «توووواریخ»# «شناشووووی انسان»# «شناشووویروان»# «فلسووووفه»کوووه در ورزی دارد؛ چنوووواناندیشوووه

گیرد" تمرکِر رویکرد فلسوفی بور چیسوتی  حلیل قرار میو  یره مورد بحث و ت« شناشی جامؿه»
های روانووی و فووردی موورگ بررشووی  شناشووی# جنبووه موورگ و نووآؽ برخووورد بووا آن اشووت" در روان

شناشووی# منشواء نگوورش بووه مورگ و مناشووا پیرامووآن آن مووورد  شوآد و در مػالؿووات انسان می
ۀ مورگ بوه لحواظ تواریخی گرفته دربوار هوای شوکل تآجه  اشت" در رویکورد تواریخی نیور انگاره

های اجتمواـی مورگ تحلیول  شناشوی جنبوه شوآد" همچنوین در مػالؿوات جامؿه کاویوده می
 (0۵6: 0831زاده و دیگران# شآد" )شرا  می

گسووتردۀ بشوری بوورای درک زوایوای مختلوو  مآ وآؽ موورگ و بوا وجووآد ر وم توواشبوه هوای 
هوای  ن محول بررشوی و پژوهشتآفیقات نسبی در فهم برخی از ابؿواد آن# ایون سدیوده همچنوا

گسووتردۀ مرگ مختلوو  اشوووت" یکووی از ـرظوووه ویوووژه هووای دینوووی بووه اندیشوووی# پژوهش های 
که تاش می کند توا مآ وآؽ  تحقیقات اندیشمندان مسلمان در این حوزه اشت" تحقیقاتی 

کنوود" بور ایوون اشوواس# مورگ را از منیوور درون کوواوش  دینوی و بووا تکیووه بور متووآن دینووی وارشوی و 
کیفوی اشوت  ر درظدد ارائۀ تآظی  و تحلیلی از مرگتحقیق حا اندیشی بوه روش تحلیول 

رو نگارنووده مػالؿووۀ موووردی خووآد را بوور  ایوونکووه البتووه بوور یکووی از متووآن دینووی مبتنووی باشوود" از
کتاب  کوه در آن# مآ وآؽ مورگ  قرار داده البالغهنهجشخنان اماح ـلی؟ع؟ در  کتواب   اشوت" 

اندیشوی مسوهلۀ اظولی پوژوهش حا ور چیسوتی مودل مورگشوان بسیار پربسامد اشت" بدین
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 در اندیشۀ اماح ـلی؟ع؟ اشت" 
کسوی پآشویده  ورزی دربارۀ مرگ به دلیل مآاجهوۀ هموۀ انسوان اهمیت اندیشه ها بوا آن بور 

ورزی دربارۀ آن در ابؿاد حیات انسانی چنان تأثیرگذار اشت نیست" تآجه به مرگ و اندیشه
کووه در ؼووآل ـموور خووویش# خآاشووته یووا ناخآاشووته# در  کسووی را نتووآان کووه شوواید هوویچ یافووت 
بور ـموآح موردح# آرا و کوه ایون امور ـواوهورزی دربارۀ آن قرار نگرفته باشد؛ چنانمؿرر اندیشه

های متفوواوتی را از شووآی اندیشوومندان  ربووو  و دانشوومندان اشووامی باـووث شوووده  اندیشووه
 ( 6۵_ 1۵: 0831اشت" )مهری و دیگران# 

که مرگر به نیر می گذاشوته اشوت؛ بورای نمآنوه  شد  اندیشوی در دورۀ مؿاظور رو بوه فیونوی 
که مآاجهه با مورگ را آمووزش می باید به شازمان کرد  دهنود" بوا وجوآد ایون# تواش  های  اشاره 

کوه موذه  بوه  می گفته شوآد؛ یؿنوی در حوالی  کمتر دربارۀ زندگی سز از مرگ شخن  که  شآد 
(# دنیوای 66: 0831ندیشود )کلباشوی اشوتری و نقوآی# ا مرگ در قال  جهان سز از مورگ می

اندیشود# بودون اینکوه بوه جهوان  مثابۀ یا سدیده و رخداد و پیامودهایش میمدرن به مرگ به
کند" )قربانی#   (۵1: 0833سز از مرگ فکر 

گآن  با این همه# مقآلۀ مرگ و اندیشه گآنوا ورزی دربارۀ آن هموآاره در مؿورر تآجوه ادیوان 
ی داشوته  ابراهیمی بوآده و در بیونش اـتقوادی بسویاری از انسوان ویژه ادیانبه ها حضوور جود 

( این مآ وآؽ در دیون اشواح برجسوتگی بیشوتری یافتوه 610: 0813اشت" )احمدی ملکی# 
گراره (؛ 00: 0833هوای دینوی را بوه خوآد اختطواص داده )میفوری ورشوی#  و بخش زیادی از 

کاماف اثبواتات آن در نهجو مترادف« مآت»وجآی واژۀ که با جستچنان سوذیر اشوت البا ه 
گراره اندیشی دینی را نمایوان میو به خوب  اهمیت مقآلۀ مرگ کثورت  هوای مورتبغ بوا  شوازد" 

البا وه  ورورت تحقیوق و پوژوهش بیشوتر و مرگ و قیاموت در متوآن دینوی و ازجملوه در نهوج
کیفی را های جدید پژوهشی ازجمله پژوهشکاربستن روشبه  کند"  دوچندان می های 

اندیشوی آثوار فراوانووی موورگ البالغههنههجاز شوآی دیگور براشوواس شوخنان امواح ـلووی؟ع؟ در 
هوا  ( و آشنای  با این آثار و شازوکار دشتیاب  بوه آن03: 0833خآاهد داشت )خادح جهرمی# 

 دهد"  رورت پژوهش در این مقآله را به خوب  نشان می
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 . پیشینۀ پژوهش2
ارۀ سدیده مرگ# همراد حیات آدمی اشت" اندیشیدن دربوارۀ ایون مقآلوۀ ورزی درب اندیشه

کرده اشوت" بوه دیدگاه رازآلآد تودریج و بوا مکتوآب شودن ها و نیرات متنآؽ و متکثری ایجاد 
کوه  های بشری# تألیفات متؿددی در حوزۀ مرگ و اندیشه اندیشه ورزی دربارۀ آن تآلید شده 

توآان بوه آثوواری  ایون مقالوه نیسووت؛ ولوی بوه ؼوور ویووژه میهوا در حآظوولۀ پورداختن و مؿرفوی آن
کووه بووه نووآـی مقآلووۀ موورگ را در نهووج کوورد  کوواوش اشوواره  البا ووه و یووا از منیوور اموواح ـلووی؟ع؟ 

 اند: کرده
مورگ# آشوتانۀ جواودانگی: »( در پژوهشی تآظیفی با نواح 0833مجید ظادقی و دیگران )

مقایسوۀ »( در مقالوۀ 0833ر وا بهوروان )؛ حمید«البا وهتبیین حقیقت مرگ از دیودگاه نهوج
؛ بخشوووؿلی قنبوووری و «هوووای تربیتوووی آن البا وووه و مینوووآی خووورد و بهره اندیشوووی در نهج مرگ

گواهی و آثوار آن از دیودگاه امواح مؿنا و مفهآح مورگ»( در پژوهشی تحت ـنآان 0830دیگران ) آ
گوووواهی و موووورگ»( در تحقیقوووی بووووا نووواح 0830؛ ؼوووواهری شرتشووونیری و دیگووووران )«ـلوووی؟ع؟ آ

دمحمآد نجواتی )«البا ووهمؿنواداری زنودگی از منیوور نهوج ( در پژوهشووی بوا ـنووآان 0836؛ شوی 
البا ووه# هووای ـلوم اجتموواـی و دانوش دینووی )نیریوۀ اجتموواـی# نهوج مورگ و موردن: روایت»

کبوری اشومؿیلی )«مثنوآی مؿنوآی( اندیشووی در  آثوار مرگ»( در 0831؛ موریم ایموانی خآشوخآ و 
کموالی و دیگوران ) ؛ مهدی«اح ـلوی؟ع؟قرآن و شوخنان امو ( در تحقیقوی بوا ـنوآان 0836ر وا 

هووووای دوگانووووه در البا ووووه بووووا تآ ووووی  تقابوووولواکوووواوی مسووووائل موووورگ و زنوووودگی در نهووووج»
آثوار فوردی و »_ تحلیلوی ( در تحقیوق تآظویفی0833؛ حاموده خوادح جهرموی )«شاختارگرای 

( در یوا 0833فر و دیگوران ) حمیدی ؛ فاؼمه«البا ه اندیشی از دیدگاه نهج اجتماـی مرگ
حقیقت مرگ در قرآن و دالیل تورس از آن از دیودگاه امواح ـلوی؟ع؟ »بررشی پژوهشی با ـنآان 

االشووتؿارات »( در پژوهشووی تحووت ـنووآان 0833نیووا و دیگووران )؛ مووریم تآکوول«البا ووهدر نهووج
بوار و شورانجاح نودا راه و« المفهآمیر ـن الحیاة بؿد المآت فی نهج البا ور دراشور و تحلیلیواف 

کناری ) خآانشوی اگییستانسیالیسوتی از »( در تحقیقی فلسوفی بوا ـنوآان 0111مهدی خبازی 
 «"البا همفهآح مرگ در نهج
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کنووار پژوهش کووه موورگهوای یادشووده مووی تحقیوق حا وور در  اندیشوی از منیوور اموواح کآشود 
کیفی و به ظورت خاص به شیآۀ نیریۀ زم بررشوی  (GT)بنیواد ینهـلی؟ع؟ را با روش تحلیل 

کند"   کرده و الگآی سارادیمی آن را ارائه 

 . بحث و بررسی3

 . روش تحقیق 1_ 3
کوه بورای  کیفی اشت؛ یؿنوی روشوی  دیودن آنچوه سشوت »پژوهش حا ر از نآؽ تحقیقات 

گواهی دربوارۀ  آن کوه میرانوی از آ کس  نگواهی نوآ دربوارۀ چیرهوای   ها نهفته اشت و نیر برای 
کوار موی« ردها وجآد دا آن کووربین#  بوه  ( در ایون میوان یکوی از انوآاؽ 03: 6116رود" )اشوتراوس و 

کیفوی# نیریووۀ زمینوه گواه بوا ناحتحقیقوات  کووه  بنیواد# نیریوۀ برخاشووته از  هووای داده ای اشوت 
 Grounded Theoryو  GTMشوازی بنیوادی#  بنیاد# نیریوۀ مفهآح پردازی داده ها# نیریه داده

بنیواد ( شه رویکرد مسولغ در نیریوۀ داده081: 0836فرد و دیگران#  شآد" )دانای  خآانده می
کوووربین ) 1«منوودرویکوورد نیوواح»قابوول تمووایر اشووت:  ( شوووناخته 0333کووه بووه اثوور اشووتراوس و 

گاشوووور ) 2«رویکوووورد ظاهرشووووآنده»شووووآد#  می ( اشووووت و رویکوووورد 0336کووووه مربووووآع بووووه اثوووور 
مقودح# د" )ـلی احمودی و شوارویشآ ( حمایت می0331که تآشغ چارمر ) 3«شاختارگرایانه»

0831 :63) 
کووووربین( یکوووی از  از میووان شوووه خوووآانش ایوون نیریوووه# رویکووورد ـینی گرایوو  )اشوووتراوس و 

کووه از رونودی تحلیلوی و مونیم برخوووردار اشوت" در ایون رویکوورد#  رویکردهوای متوداول اشوت 
کوه بوه تبیووین فراینود# منود بوه دنبووال تآشوؿۀ نیریوه محقوق بوه ظووورت نیاح کوونش و  ای اشووت 

 ( 1۵: 0831پردازد" )ایمان#  تؿامل در مآ آؽ مورد مػالؿه خآد می
ای آ واز  شوده  تطور جای اینکه مػالؿۀ خوآد را بوا نیریوۀ ازپویش در این روش# پژوهشگر به

 _____________________  
1. Systematic. 

2. Constructivist. 

3. Emergent. 
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که نیریه از دل داده کند# اجازه می  (013: 083۵ها سدیدار شآد" )حریری#  دهد 

کدگو ترین بخش روش داده مهم هوا یؿنوی فراینود تجییوه و تحلیول  ذاری دادهبنیاد# بخش 
که به تشکیل مفاهیم# مقآله داده انجامود" هوا و خطآظویات مقوآالت موی ها# ویژگی هاشت 

کلمووه# جملووه و یوا سوواراگراف اشووتنباع  کووه از یوا  منیوور از مفوواهیم# مؿنووای خاظوی اشووت 
اراگراف شآد؛ سز یا جمله ممکن اشت چند مفهآح داشوته باشود و یوا چنود جملوه و سو می

 (6۵3: 0833فقغ یا مفهآح داشته باشند" )قاشمی و دیگران# 
کدگذاری به شه روش و در مراحل زیر انجاح می در نیریۀ داده  شآد: بنیاد# 

باز 1الة(کدگذاری
کوووه بوووه ظوووورت مشوووخض بوووه  کدگووذاری بووواز بخشوووی از تجییوووه و تحلیووول داده هاشووت 

زدن بووه  پووردازد" برچسوو  هووا می دقیووق داده ها از راه بررشووی بنوودی سدیووده  گووذاری و مقآله ناح
گوراره اشوتنباع میسدیده که از هور  کشو  مقآلوه ها )اشم و ـنآان دادن به مفهآمی  ها  شوآد( و 

کلی کووه از تؿودادی از مفواهیم مشووابه حاظول می )ـنواوین  کوه بوور  تور  شوآد( دو اقوودامی اشوت 
کوربین#  های خاح انجاح می روی داده  (68_ 60: 083۵شآد" )اشتراوس و 

2ب(کدگذاریوحوری
بنیاد اشت" هودف  ها در نیریۀ داده کدگذاری محوری# مرحلۀ دوح تجییه و تحلیل داده

کدگذاری بواز اشوت" ایون دشت های به از این مرحله برقراری رابػه بین مقآله آمده در مرحلۀ 
کدگذاری به این دلیل محووری نامیوده موی کدگوذاری حوآل محوور یوا مقآنآؽ از  کوه  لوه شوآد 

کوه  البوواف بیشوترین تکوورار را در  تحقوق می یابود" در ایوون مرحلوه# پژوهشووگر یکوی از مقووآالت را 
کورده و آن را تحوت ـنوآان سدیودۀ ها دارد# بوه میان دیگر مقآله ـنوآان مقآلوۀ محووری انتخواب 

کواوش قورار موی 3مرکوری دهود و ارتبواع دیگور مقوآالت را بوا آن مشوخض در مرکور فراینود# موورد 
 _____________________  

1. Open coding. 

2. Axial coding. 

3. Core category or phenomenon.  
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 (83: 0831مقدح# )ـلی احمدی و شارویکند"  می
 اند از:مفاهیم مرتبط با مقولۀ مرکسی عبارت

ی  (Causal conditions) _ شرایغ ـل 

   (Context)ای _ شرایغ زمینه

 ( Intervening conditions)گر   _ شرایغ مداخله 

  (Strategies)_ راهبردها و اقدامات 
  (Consequences)_ پیامدها 

عۀ الگوواره، مدد  ادارایایمگ تف ده  دده و بده  د ن زیدر نمدای  یایه         به این مجمو

  وی: مگ

 

 
یۀ 0شکل   ای زمینه(: مدل سارادایمی نیر

1ج(کدگذاریانتخابی
کدگذاری روش تحقیق داده بنیاد اشوت" ازجملوه  کدگذاری انتخاب # شآمین مرحله در 

که در این مرحله انجاح می انتخواب مقآلوۀ اظولی بوه ؼوور  سوذیرد# ـبوارت اشوت از: اقداماتی 
هووا# اـتبووار بخشوویدن بووه روابووغ# و موونیم )شیسووتماتیا( و ارتبوواع دادن آن بووا دیگوور مقآلووه

گسترش بیشوتر دارنود" نخسوت# مقآلوۀ  که نیاز به اظاح و  پرکردن جاهای خالی با مقآالتی 
آب یوا شوآد و آن روابوغ در چوارچها ربوغ داده موی مند به دیگر مقآله محوری به شکل نیاح

 _____________________  
1. Selective coding. 
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کوه بوه بهبوآد و تآشوؿۀ بیشوتری نیواز دارنود# اظواح  داشتان )روایت( ارائه شده و مقآلوه های  
کوربین# می  (061_ 003: 083۵شآد" )اشتراوس و 

 . قلهرو تحقیق 2_3 
کتوواب نهج کوه خػبووه قلمورو پوژوهش حا ور  کلموات قطووار  ها# ناموه البا وه اشوت  ها و 

گووردآوری شوووده اشووت" اندیشوووی در  بووورای دشووتیاب  بوووه مآ ووآؽ مرگ اموواح ـلوووی؟ع؟ در آن 
گراره نهج کووه مؿنووا و مفهوآح آن البا وه#  کتواب  هووا بووا سدیودۀ موورگ موورتبغ اشووت و  هووای ایوون 

کلیوودواژه کلمووات هم« مووآت»های  حووداقل یکووی از  هووا وجووآد دارد#  مؿنووا بووا موورگ در آن و یووا 
کدگذاری شد"  گردید و در شه مرحله   انتخاب 

 . روش انتخاب نهونه3_3
گیری بر این ایوده  اشت" این روش از نمآنه 1گیرِی نیری روش انتخاب نمآنه# روش نمآنه

که در فرایند تحقیق برای جموؾ کنود توا  اشتآار اشت  کجوا تآجوه  آوری اؼاـوات# محقوق بوه 
گیری محقووق را قووادر  ( ایوون روش از نمآنووه31: 0831بتآانوود نیریووه را تآشووؿه دهوود" )ایمووان# 

کوه می از نمآنوهشوازد توا مسویرهای   می تآانود بیشوترین بوازده نیوری را داشوته  گیری را برگیینود 
کردن نمآنه ها یوا نیریوه  برداری نیری# اشباؽ مقآله باشد" مؿیار قضاوت دربارۀ زماِن متآق  

 اشت" 
کمووا نرحازایوون کلیوودواژه رو بووا  های موورتبغ بووا موورگ#  افوورار دانشوونامۀ ـلووآی و از ؼریووق 

که حوداقل یکوی گراره کوار رفتوه اشوت# اشوتخرا  شود"  در آن« مورگ»هوای  از واژه های   هوا بوه 
گراره گیری و  البا وه مفهوآح شوده از نهجهوای اشوتخرا  برای اؼمینان از اشباؽ نیوری# هموۀ 

گردید"  مقآله  بندی 

 _____________________  
1. Theoretical sampling. 
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 های ارزشیابی پژوهش . والک4_3 
کوووربین بووا بووه ش نیریووۀ کووارگیری روایوو  و سایووای  در تحقیقووات مبتنووی بوور رواشوتراوس و 

کردنود و بوه داده کردنود" مقبآلیووت از « مقبآلیوت»جووای آن از مؿیوار بنیواد مخالفوت  اشوتفاده 
کووه یافتووهنیوور آن هووای پووژوهش تووا چووه حوود در انؿکوواس تجووارب هووا بووه ایوون مؿنووی اشووت 

ق و قابول بواور اشوت"  دربارۀکنندگان# پژوهشگر و خآاننده#  مشارکت سدیدۀ مورد مػالؿه مآث 
گوبووا083: 0831گووران# )ؼهماشووبی و دی ـنووآان را بووه« قابلیووت اـتموواد»مفهووآح  1( لیوونکلن و 

کرده کموا آن دقوت ـلمووی را در  مؿیواری بورای جوایگیینی روایو  و سایوای  مػورح  انود توا بوه 
کیفووووی مووووورد ارزیوووواب  قوووورار دهنوووود" ایوووون مفهووووآح از چهووووار ـنطوووور باورسووووذیری#  2پووووژوهش 

_ 30: 0833تشوکیل شوده اشوت )محمودپور#  5سذیری و انتقال4تأییدسذیری 3سذیری# اؼمینان
38) 

کتواب نهج ها تحقیوق حا ور بوه دلیول نقول داده با سذیرش این شاخض البا وه بوا  هوا از 
کواح  و بوه ـلوت هم« باورسوذیری»شندی مؿتبر از شواخض  کواح امواح ـلوی؟ع؟ بوا  راشوتای  

کووووریم و شووووازگاری بووووا دیگوووور شووووخنان مؿطووووآمین؟ از شوووواخض  الهووووی# یؿنووووی قوووورآن 
برخوردار اشت و افیون بر این به ـلت وثاقوت و ـطومت امواح و در دشوترس « سذیری انتقال»

کاح اماح ـلی؟ع؟ برای همۀ محققان# شواخض  و بوه دلیول شوهرت « سوذیری اؼمینان»بآدن 
کتوواب نهج را در « تأییدسووذیری»البا ووه در میووان اندیشوومندان مسوولمان# شوواخض  و اـتبووار 

گراره همچنین در برداشتحد  بسیار باالی  داراشت"  البا وه نیور  هوای نهج های مفهآمی از 
کتاب و مؿوارف نهج   دشوت البا وه اشوتفاده شود و مفواهیم به از چند نفر از خبرگان آشنا به 

گرفته و تأیید شد"  کدگذاری# مورد بازبینی آنان قرار   آمده در مراحل 

 _____________________  
1. Lincoln and Guba. 

2. Credibility. 

3. Dependability. 

4. Confirmability. 

5. Qualitative objectivity. 
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 ها . یافته5_ 3
کوه های اظولی ای ـموده یوا مقآلوههوهدف از ایون بخوش# ارائوه و تشوری  یافتوه ای اشوت 

ها براشواس الگوآی ـموآمی دهد" منػق و شیآۀ ارائۀ یافته ای را تشکیل میبنیان نیریۀ زمینه
کوه در بخوش روششوده در نیریوۀ زمینوههوای انجواح پژوهش شناشوی تآ ووی  داده  ای اشوت 

 شد"

گراره1_5_3 نهج.نتایجکدگذاریباِز ورتبطباورگدر لبالغهاهای
کدگذاری باز#  های مورگ بوآد#  که مشتمل بر یکی از واژهالبالغهنهجگراره از  016در مرحلۀ 

کدگوذاری بوواز#  کووه بؿضووی  مفهووآح اولیوه از آن 0۵1انتخواب شوود و سووز از  هووا بووه دشوت آموود 
گرفوت و تآشوغ چنودین نفور از مشترک بآدند" مفاهیم اشتنباع شوده بارهوا موورد بوازبینی قورار 

کتاب متخططان ـ گردیود" نمآنوه البالغههنهجلآح دینی و آشنا با  کدگوذاری بواز  تأییود  ای از 
 قابل ماحیه اشت: 0در جدول شمارۀ 

ة
ردی



آدرسواحدتحلیل
کدگذاریباز

وقولهوفاهین

1  
ن   ِت م  آ  م  ُجآ ِمن  ال  ن  ا ی  م  ف 

ن   اء  م  ق  ب  ی ال  ػ  ُه و  ال  ُیؿ  اف  خ 
ُه  ب   ح 

 
 ص

خػبۀ 
83 

مرگ   ترس از 
بخش از مرگ نجات

نیست و دوشت 
داشتن مرگ بقا را به 

 دنبال ندارد

گییر بآدن مرگ  نا

د  ُجد   ِبُکم  و    2 ق  ُلآا ف  ح   ر  و  ت 
ِت  آ  م  وا ِلل  ِؿد ُ ت   اش 

خػبۀ 
68 

کنید و  از دنیا کآو 
 آمادۀ مرگ شوید

گییر بآدن مرگ0  " نا
کنوووار آمووودن بوووا سدیوووده 6  "

 مرگ و سذیرش آن

3  
ُر  ق  د  ا  و  ظ  ه  ِإن   ِر ف  ِنی  ا  ؿ  ال 

آِء  ر  الس ُ ت  ی  ُؾ م  ف  د   ت 
خػبۀ 
013 

ظدقه و بخشش 
مالی مرگ بد را دفؾ 

 کند می

کووردن موورگ فجیووؾ 0 " دور 
 با ظدقه و بخشش مالی

 " شختی مرگ6
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4  

ِسِه  ف  ِسِه ِلن  ف  ُرٌؤ ِمن  ن  ذ  ام  خ 
 
أ ف 

تٍّ و   ی ِ ی ٍّ ِلم  ذ  ِمن  ح  خ 
 
و  ص

ا ٍّ و  ِم  انٍّ ِلب  اِه ٍّ ِمن  ف  ن  ذ 
اِئمٍّ   ِلد 

خػبۀ 
681 

هر انسانی باید از 
حیاتش برا  سز از 
 مرگش تآشه برگیرد

"  نیمووووووووت شوووووووومردن 0
 های حیاتفرظت

ریووووووری بوووووورای " برناموووووه6
 آخرت

5  

ی  ت  آ  یاف ِبم  ـِ ا ی و  ف  ک  ف 
ی  ُتُمآُهم  ُحِمُلآا ِ ل  ن  ای  ـ 

ِرُلآا  ن 
ُ
ِکبین  و  ص ا ر  ر  ی  ُقُبوِرِهم    

ر  ن   ی  ا     اِزِلین  ِفیه 

خػبۀ 
681 

از مرگ مردگان و 
ها به حمل آن

شمت قبر ـبرت 
 بگیرید

آموزی از مرگ ـبرت
 دیگران

 1جدولشهارۀ
 

گراره های مرتبغ بوا مورگ و مورور چنودین بواره جودول  با تجییه و تحلیل مفاهیم برآمده از 
 مقآله اظلی حاظل شد"  66کدگذاری باز# تؿداد 

گیی»در این میان# مقآله  ها  بسامد# بیشوترین فراوانوی را در بوین مقآلوه 66با « ر بآدن مرگنا
گویوای اهتمواح بسویار بواالی حضورت ـلوی؟ع؟ بوه ایون  که این ـودد  به خآد اختطاص داد 

کنووار آموودن بووا سدیوودۀ موورگ و »و « ریری بوورای آخوورت برنامووه»مقآلووه اشووت" سووز از آن# مقآلووه 
گراره در « سذیرش آن که نشان مید البالغهنهجبیش از بیست  دهد# افیون بر باور قلبوی بوه  ارد 

 نیمووت شوومردن »های  ایوون سدیووده بایوود بوورای آن ؼوورح و نقشووه داشووت" سووز از آن# مقآلووه
موورگ بووواارزش »و « ترشووناک بوووآدن موورگ»# «ناخآشووایند بوووآدن موورگ»# «های زنوودگی فرظووت

که به شویه« )شهادت( کنود" ه مویاندیشوی اشوار های دیگوری از مرگ بیش از ده بسامد دارند 
گووواهی مرگ»# « فلوووت از مووورگ»# «سوووذیری جهووووان زوال»# «آموووادگی بووورای مووورگ» ـوووودح »# «آ

آموووزی از ـبوورت»# «سنهووان بووآدن موورگ»# «تقوودیر الهووی»# «شووختی موورگ»# «ا ووػراب از موورگ
گیرنوود" های بؿودی قوورار مووی بووه ترتیوو  در رتبووه« رهووای  از تؿلقووات دنیوآی»و « مورگ دیگووران

بوه توأخیر انوداختن مورگ بوا »# «کردن مورگ فجیوؾ بوا بخشوش موالی دور»های  همچنین مقآله
کمبآدهووا»# «ظوولۀ ارحوواح سشوویمانی و انوودوه سووز از »و « تآا ووؾ و فروتنووی»# «ر ووایتمندی از 

کمترین فراوانی را در بین مقآله« مرگ گراره#  ها و میوران فراوانوی  ها دارند" مقآله هرکداح با یا 
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 ر جدول زیر قابل مشاهده اشت:د البالغهنهجها در  های آن گراره

تعدادوقولهردیة
هاگراره

تعدادوقولهردیة
هاگراره

گییر بآدن مرگ 0  1 ـدح ا ػراب از مرگ 08 66 نا
 1 شختی مرگ 01 63 ریری برای آخرت برنامه 6
 6 تقدیر الهی 0۵ 61 کنار آمدن با سدیدۀ مرگ و سذیرش آن 8
 6 سنهان بآدن مرگ 06 01 های زندگی  نیمت شمردن فرظت 1
 6 آموزی از مرگ دیگرانـبرت 01 0۵ ناخآشایند بآدن مرگ ۵
ک بآدن مرگ 6  6 رهای  از تؿلقات دنیآی 03 0۵ ترشنا
 6 تآا ؾ و فروتنی 03 06 مرگ باارزش )شهادت( 1

به تأخیر انوداختن مورگ بوا ظولۀ   61 3 آمادگی برای مرگ 3
 ارحاح

0 

کوووووردن موووووورگ فجیوووووؾ بووووووا دو 60 3 سذیری جهان زوال 3 ر 
 بخشش مالی )ظدقه(

0 

 0 ر ایتمندی از کمبآدها  66 3 یاد مرگ 01
 0 سشیمانی و اندوه سز از مرگ 68 1  فلت از مرگ 00
گاهی مرگ 06   ۵ آ

2جدولشهارۀ

نهج.نتایجکدگذاریوحورِیگراره2_5_3 ورتبطباورگدر البالغههای
گرفتوه و ابتودا از میوان های حاظل  در این مرحله# مقآله ِی باز مورد بررشی قورار  کدگذار از 

گوورفتن ارتبوواع دشووتهای بووه مقآلووه گردیوود" شوو ز بووا در نیوور  آمووده# سدیوودۀ محوووری تؿیووین 
ی# زمینوه»ها با سدیدۀ مرکری#  مقآله شناشوای  شود" همچنوین بوا « گر ای و مداخلوه شرایغ ـل 

کدگووذاری محوووری تکمیوول  گوور مقآلووهتؿیووین راهبردهووا )اشووتراتژی( و پیاموودها از بووین دی ها 
 گردید"
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گییر بوآدن مورگ»شوده# در میان مقآالت شناشوای  ـنوآان بوا بیشوترین میوران تکورار بوه« نوا
ها بوا آن بررشوی شود" بوا تحلیول برآینود  سدیدۀ مرکری )محوری( انتخاب و ارتباع دیگور مقآلوه

سووذیری  زوال»و « دیر الهوویتقوو»هووا بووا سدیودۀ محوووری# دو مقآلووۀ  ها و شوونجش ارتبوواع آن مقآلوه
وی# و « جهوان گواهی مرگ»جویو شورایغ ـل  شووختی »ای# و همچنوین  ـنوآان شورایغ زمینوهبوه« آ
 فلووت از »و « ترشووناک بووآدن موورگ»# «ناخآشووایند بووآدن موورگ»# «سنهووان بووآدن موورگ»# «موورگ
آموادگی بورای »# «های زنودگی  نیمت شومردن فرظوت»ای# و  ـنآان شرایغ مداخلهبه« مرگ
کوردن مورگ فجیوؾ بوا بخشوش موالی )ظودقه(»# «ریری بورای آخورت برناموه» #«مرگ بوه »# «دور 

کنوار آمودن بوا سدیودۀ »# «آمووزی از مورگ دیگوران ـبرت»# «تأخیر انداختن مرگ بوا ظولۀ ارحواح
ـنوآان راهبردهوا )اشوتراتژی( و در نهایوت بوه« مورگ بواارزش )شوهادت(»و « مرگ و سوذیرش آن

رهووای  از »# «ـوودح ا ووػراب از موورگ»هبردهووا موآاردی همچووآن ـنووآان پیاموود حاظوول از رابوه
کمبآدهامنر ایت»# «تؿلقات دنیآی سشویمانی و انودوه سوز از »و « تآا ؾ و فروتنوی»# «دی از 

 حاظل شد"« مرگ
توووآان در قالووو  یوووا الگووووواره  مجمووآؽ مقوووآالت محووووری و مقوووآالت مووورتبغ بووا آن را می

کورد" تآ وی  آنکوه سوارادا گوردآوری و )سارادایم( ترشویم  کوه در  یم# یوا مآ وؾ تحلیلوی اشوت 
کمووا می نیووم دادن بووه داده کووه آن شوواختار و فراینوود بووا هووم در  هووا بووه مووا  کنوود# بووه نحووآی 

کووووربین# «" ماننووود پیآشووتگی می اندیشوووی در  ( موودل سوووارادایمی مرگ۵1: 083۵)اشووتراوس و 
 البا ه به شکل زیر قابل ارائه اشت: نهج
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شرایطعٕلی
 _  تقدیر الهی

سذیری _  زوال 
 جهان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

البالغهاندیشیدرنهجورگ«پاراداین(:»2شکل

نهج.نتایجکدگذاریانتخابیگراره3_5_3 ورتبطباورگدر البالغههای
کدگوذاری روش داده بنیوواد اشووت" در ایوون مرحلووه# کدگوذاری انتخوواب # شووآمین مرحلووۀ 

کدگوذاری محووری بوهدشتهای به مفاهیم و مقآله کدگوذاری بواز و  منود  شوکل نیاح آموده از 
شوازی و  # فراینود یک ارچه«کدگوذاری انتخواب »شوآد" درحقیقوت  به یکدیگر ارتبواع داده می

کدگوذاری # یکی از شیآه«خغ داشتان»هاشت" روایت یا ایجاد یا  بهبآد مقآله های انجاح 
کدگووذاری محووووری را در روایتوووی منسوووجم روایوووت  انتخوواب  اشوووت" خوووغ داشوووتان درواقوووؾ 

ایشرایطزوینه
گاهیمرگ _  آ

پدیدۀورکزی
گریرناسذیری    _

 مرگ

گرشرایطوداخله
 _  شختی مرگ

 _  سنهان بآدن مرگ
 مرگ _  ناخآشایند بآدن

ک بآدن مرگ  _  ترشنا
 _   فلت از مرگ

راهبردها
کنار آمدن با سدیدۀ مرگ و _ 

 سذیرش آن
های ت شمردن فرظت نیم_ 

 زندگی
 یاد مرگ _ 
 آمادگی برای مرگ _ 
یری برای آخرتبرنامه _   ر
دور کردن مرگ فجیؾ با  _ 

 بخشش مالی )ظدقه(
به تأخیر انداختن مرگ با ظلۀ  _ 

 ارحاح
ی از مرگ دیگرانـبرت _   آموز
 مرگ باارزش )شهادت( _ 
 

نتایج پیاودهاو
ـدح ا ػراب از  _ 

 مرگ
رهای  از تؿلقات  _ 

 دنیآی
ر ایتمندی از  _ 

 کمبآدها
 تآا ؾ و فروتنی _ 
سشیمانی و اندوه  _ 

 سز از مرگ



اندیشیاندورگ  71 (GT)یادبنینهزویۀبهروشنظریفیکۀوطالعی؛علویشۀدر

 ( 31: 0831 کند" )ایمان# می
کدگووذاری انتخوواب  و درحقیقووت روایووت خووغ  بوور ایوون اشوواس آنچووه در ادامووه می آیوود# 

کوه از آموزه البا وه بوه دشوت  هوای نهج داشتاِن سدیدۀ مورگ در اندیشوه امواح ـلوی؟ع؟ اشوت 
 آمده اشت:

کموین  انسان با اندکی تأمل درمی گریوری نودارد و درحقیقوت مورگ در  که از مورگ راه  یابد 
ی 013( و هر لحیه ممکن اشت فرا برشد" )خػبوۀ ۵6بۀ اوشت )خػ کوه بسویار جود  ( مرگوی 

کسی شآخی ندارد" )خػبۀ  کوه بوا  ( هر روزه قدرتمندان ثروتمندی را می086اشت و با  بینید 
شووآند  وجوآد برخووورداری از امکانوات بسوویار تون بووه موورگ داده و بوه شووآی قبرشوتان حموول می

بسووتگان و دوشتانشووان ندارنود" موورگ ویژگووی اظوولی ( و دیگوور هوویچ ارتبواؼی بووا 086)خػبوۀ 
گییر بآدن  شونتی الهوی و  مرگجانداران بآده و فناسذیری# خطلت ذاتی این جهان اشت" نا

که این جهان را با همین ویژگی آفریده و سدیدۀ مرگ و زوال سوذیری  ناشی از تقدیر الهی اشت 
کرده اشت" جهان را چآن قانآنی تخل  کم   ( 80)نامۀ ناسذیر بر آن حا

که می انسان می کوه ایجواد می داند  کنار ترشوی  گاهی در  کنود# زمینوه و بسوتر  میرد و این آ
گواهی در انسووان زموانی بووا اندیشویدن دربووارۀ اندیشویدن دربووارۀ مورگ را فووراهم موی آورد" ایوون آ

گواهی بوا مشواهدۀ مورگ دیگوران توازه می  فرجاح تی اندیشوۀ مورگ را در  خوآد و  شوآد و بورای مود 
( و ایوون 606کنود" البتووه سدیوده موورگ بوورای انسوان ناخآشووایند اشوت )خػبووۀ  سوان زنووده میان

کنوار تورس از مورگ و شووختی ورزی دربوارۀ مورگ مداخلووه  های آن در اندیشوه ناخآشوایندی در 
کم می گذارد" در مقابل# سنهوان بوآدن زموان مورگ  وکی  اندیشیدن دربارۀ مرگ اثر میکند و بر 

کوه  البواف بوه060و  003سوان از مورگ )حکموت ( و  فلت ان100)حکمت  وشویلۀ اشوت االت ( 
ورزی ایون سدیوده  شوآد# در فرامآشوی اندیشوه های دنیآی ایجواد میروزمره و فرو رفتن در لذت

کرده و در بسیاری از مآاقؾ از مرگ  کند" اندیشی جلآگیری می دخالت 
کنوار آمودن بوا ایون انسان در برابر اندیشۀ مورگ و ا وػراب و تورس ناشوی از آن# بوا  راهبورد 

کنود" هرچنود بوا بخشووش  ( برخووورد می80ـنووآان واقؿیوت دنیوا )ناموۀ سدیوده و سوذیرفتن آن بوه
توآان زموان مورگ را بوه توأخیر انوداخت و یوا از مورگ شوخت و  موالی )ظودقه( و ظولۀ ارحواح می
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کورد )خػبووۀ  های  (# آموادگی بورای موورگ و  نیموت شومردن فرظووت013دلخوراش جلوآگیری 
شوآد" واکونش انسوان ( را باـوث موی1۵و  66ریری برای آخرت )ناموۀ  ( برنامه80)نامۀ  زندگی

( و در نهایوت# مرگوی 681آموزی از این سدیدۀ فراگیر اشت )خػبۀ  در برابر مرگ دیگران ـبرت
کووه ارزشوومند باشوود" شووهادت در راه خوودا موورگ  داشووتنی تلقووی می مػلووآب و دوشت شووآد 

کوه انسوا کموال میوول آن را انتخواب میارجمنود و مػلووب  اشووت  کنوود"  ن# خآدخآاشووته و بوا 
 (831و حکمت  8۵)نامۀ 

آموووزی از مووورگ  ریری بوورای آخوورت و ـبرت اندیشووی و برناموووه کاربسووت راهبردهووای مرگ
( و درنتیجوه ا وػراب از مورگ را 018انجامد )خػبوۀ  دیگران به رهای  از تؿلقات دنیآی می

کنوار آمودن بوا سد633کاهود" )حکموت  می کمبآدهووا و (  یودۀ مورگ و سوذیرش منػقوِی آن رنوج 
کاشوتیمدهود و ر ووایت مشوکات زنودگی را تنوورل می ها و مشووکات زنودگی را فووراهم  ندی از 

( و بوه تآا وؾ 863زدایود )حکموت  ( اندیشۀ مرگ  رور و تکبور را می810شازد" )حکمت  می
کوه بوا های  سز از مرگ دچار سشیمانی و ان انجامد" تنها انسان و فروتنی می دوه خآاهند شد 

ریری نکننوود"  های حیووات را  نیموت نشومرند و بوورای آخورت برناموه  فلوت از مورگ فرظوت
 (68)خػبۀ 

 گیری. نتیجه4
کلمووات متورادف آن در نهج« موآت»کلیودواژۀ   گووراره را  016البا وه# چیووری در حودود  و 

کیفووی و بووا بهره شوامل می کووه در ایوون نآشووتار بووا روش تحلیول محتووآای  گیووری از نیریووۀ  شووآد 
گراره داده کدگووذاری شوود" ایوون  # «کدگووذاری بوواز»هووا در شووه مرحلووۀ  بنیوواد )گرانوودد تهوووری( 

های  بنووودی شوووودند" در میوووان مقآلووووه مقآله« کدگوووذاری انتخوووواب »و « کدگوووذاری محوووووری»
گییر بووآدن موورگ»آمووده از مفوواهیم اولیووه# دشووت به ـنووآان سدیوودۀ بووه دلیوول بسووامد بوواال بووه« نووا

گرفوت" شو ز بوا ب شد و آنمحوری انتخا گواه ارتبواع دیگور مقوآالت بوا آن موورد مداقوه قورار 
وی# زمینووه گر# راهبردهووای متناشو  بووا سدیودۀ محوووری  ای و مداخلوه تؿیوین شودن شوورایغ ـل 

گردید و در نهایت# پیامدها و نتایج ناشی از راهبردها ارائه شد"   مؿلآح 
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گییری مرگ از منیر نهج مهم کوه  تقدیر الهی و زوال البا ه ترین ـلت نا سوذیری دنیاشوت 
کووه همووۀ اشووباب موورگ و حیووات در دشووت خووآد از ارادۀ الهووی ناشووی مووی شووآد؛ خداونوودی 

 (  61/ ۵: 0111اوشت" )ابن میثم# 
کوه  ها برای ماندن در دنیا خلوق نشوده البا ه انسان در منػق نهج اند و ایون مورگ اشوت 

گریرناسذیر همۀ انسان تر  ( مرگ از شایه بوه انسوان نردیوا80)نامۀ هاشت"  شرنآشت قػؿی و 
(؛ سوز آنچوه 066/ 0۵توا: راند )ابن اب  الحدیود# بو  تردید انسان را از این دنیا میاشت و ب 

 (68/ ۵: 0161مػلآب اشت# آخرت اشت و نه دنیا" )الم ید باهلل# 
کووه  ای مرگ دربووارۀ شوورایغ زمینووه گوواهیموورگ»اندیشووی ایوون نتیجووه بووه دشووت آموود   در« آ

ها را بوه اندیشویدن دربوارۀ  کنود و انسوان اندیشوی ـمول می مثابۀ بستر و زمینوۀ مرگها به انسان
که قرآن ب  مرگ و ملیومات آن وامی مباالتی نسوبت بوه آن را  فلوت مؿرفوی  دارد؛ یؿنی امری 

کیووود می66کوورده اشوووت ) /  کووه باشوووید مووورگ شوووما را »کنووود:  ( و بووورای یووادآوری تأ هرجوووا 
کوردن موورگ در نهج13اء/ )نسوو«" یابود درمی البا ووه# بوورای زدودن  ( همچنووین اظورار بوور یوواد 

گواهی در انسووان اشوت )خػبووۀ   فلوت از زمینووۀ مرگ ( یواد موورگ دوری از دنیوواخآاهی و 681آ
( دربووارۀ شوورایغ 0۵8/ 00: 0111جوووی  را بووه دنبووال دارد )هاشوومی خوووی #ر بوت بووه آخوورت

خیل اشوت و مهمتورین ـامول# ناخآشوایند اندیشی د گر# چند ـامل اشاشی در مرگ مداخله
بآدن مرگ اشت" دالیل زیادی برای این ترس ؼبیؿی وجآد دارد؛ ازجمله آنکوه مورگ# سایوانی 

ووۀ اـمووال 0۵۵بوور زنوودگی دنیووآی اشووت )خػبووۀ  کلی  (؛ زیوورا دنیووا  انسووان ـبووارت اشووت از 
که در ؼآل دوران پیش از مرگ انجواح میجسمانی هوا هموۀ آندهود و بوا فورا رشویدن مورگ  ای 
گیتوی را 116/ 8: 081۵یابد" )مکارح شیرازی و دیگران#  سایان می ( همچنین آرزوهوا لوذات 
کوه بوه دنیوا تؿلوق خواؼر دارد# مورگ را ناخآشوایند می660کنود )خػبوۀ  تباه می شومرد"  ( و آن 

 (  830/ 03: 0111)هاشمی خوی # 
تان# تشووییؾ جنوازه# قوورار افرایوود؛ توابآت# قبرشو ملیوموات مورگ نیوور بور ناخآشوایندی آن می

های لحیوۀ  ( شوختی36زنود" )خػبوۀ  گرفتن در قبور و تنهوای  قبور بور هوراس از مورگ دامون می
کوه مورگ شوختی006مرگ نیر در این ترس دخیل اشت )خػبۀ  کوه بوه ـقول  (؛ چرا  های  دارد 
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 (  013/ 0: 0113آید" )مجلسی#  درنمی

گ100از شوآی دیگوور# زمووان مورگ مشووخض نیسووت" )حکموت  فتنووی اشووت نامشووخض ( 
اندیشووی و  فلووت از موورگ اثرگووذار  بووآدن زمووان موورگ و  فلووت از آن در دو شووآی ؼیوو  مرگ

که هر لحیه ممکن اشت ـمرشان بوه شور رشود# بوه مقآلوۀ مورگ  گروهی با این اندیشه  اشت" 
کورده و در ایون بواره می گوروه دیگور بوه دلیول سنهوان بوآدن اجول از اندیشویدن  تآجه  اندیشوند و 

که مرگ دیگران را دیده؛ اموا از مورگ خوآد اند؛ ازاین ن  افلدربارۀ آ رو اماح ـلی؟ع؟ از انسانی 
کوردن مورگ بوا 060کند" )حکمت   افل اشت# اظهار شگفتی می که فرامآش  ( بدیهی اشت 

 (801/ ۵: 0111وجآد دیدن همیشگی آن جای تؿج  دارد" )ابن میثم# 

که مرگ انگیورد و مآجو   ی  را در انسوان برمیاندیشوی چوه راهبردهوا در جآاب این شؤال 
کووونش و واکنش البا وووه راهبردهوووای  هوووای منووودر  در نهج شوووآد# داده هوووای  در او می چوووه 

کنوار  مختلفی برای سدیدۀ مورگ فورا روی آدموی قورار می دهود" یکوی از ایون راهبردهوا شوازش و 
کسوی  ی اشوت و بوا  شوآخی آمدن با سدیدۀ مرگ و سذیرش آن اشوت؛ چراکوه مورگ بسویار جود 

کووه »( اشوواره بووه اینکووه 086نوودارد" )خػبووۀ  مالووا موورگ# همووان مالووا حیووات اشووت و آن 
کووه می می کووه 80نیوور در همووین راشتاشووت" )نامووۀ « میرانوود آفرینود# همآشووت  ( بایوود دانسووت 

فرجاح نهای  انسان در ایون جهوان اشوت )هموان(  مرگانسان برای این جهان خلق نشده و 
که ـاقبِت آدمیان مرگ اشت )حکمت ده ای هر روز ندا درمی فرشته کوه فورد 081د  (؛ مرگوی 

توآان اجول قػؿوی خوآد را ( با فرار از مورگ نموی013رو خآاهد شد" )خػبۀ گریران نیر با آن روبه
گییری 06۵/ 8: 0111ت ییر داد )ابن میوثم#  کونش انسوان در مآاجهوه بوا نوا (؛ بنوابراین بهتورین 

کنار آمدن با  آن اشت"  مرگ# سذیرش واقؿیت مرگ و 

زمان با سذیرش مورگ# راهبورد  نیموت شومردن البا ه هم اندیش از منیر نهج انسان مرگ
کوه راهبوردی شوایان  های حیات و آموادگی بورای رویواروی  بوا مورگ را دنبوال می فرظت کنود 

که مرگ به1۵تآجه اشت )خػبۀ  گاه فرا می(؛ چرا  رشد و امیدی به بازگشت ـمر نیسوت"  نا
ها شووالم# اـضووا و جووآارح آموواده# میوودان ـموول وشوویؾ و  هووا آزاد# بوودن زبان ( تووا008)خػبووۀ 

فرظت باقی اشت باید ـمول ظوال  انجواح داد؛ پویش از آنکوه ایون فرظوت از دشوت بورود و 
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کاشووته و شوو ر  031موورگ فوورا رشوود" )خػبووۀ  کووه ظوورف انجوواح ـموول اشووت#  ( ـموور انسووان 
کوه شورع تکلیو  اشوت# می  وؿی  و نواتآان شوده و حالوت  شآد و براثر پیر  ـقوِل انسوان 

مانوود" )ابوون  کنوود و همچنووین از انجوواح دادن بیشووتر اـمووال ـبوواد  بازمی کآدکانووه پیوودا می
 (033/ 1: 0111میثم# 

گوذر و آخوورت شورای بقاشووت )خػبووۀ  کووه دنیوا محوول  (# 618ـػو  تآجووه بوه ایوون نکتوه 
گرفتوه می راهبورد برنامووه قووؾ منتیوور موورگ واشووآد" هوورکز بووه ریری بوورای شوورای آخوورت در نیوور 

( و بوا بهتورین تآشوه بوورای 81باشود# در فکور نیکآکواری بورای رشوتاخیر خووآد اشوت )حکموت 
کآو می  (1۵کند" )خػبۀ  شرای دیگر از این دنیا 

گریورد و افورایش ـموور را  انسوان بوه ؼوور ذاتوی زنودگی و حیوات را دوشوت دارد# از مورگ می
کوواح ـلووآی می ؼلوو  می کووه بووا ظوولۀ ارحوواح  کنوود"  و نیوور بووا بخشووش مووالی )ظوودقه( آموووزد 

گرفوت"  تآان زموان مورگ را بوه توأخیر انوداخت و جلوآی مرگ می هوای وحشوتناک و شوخت را 
که بوه013)خػبۀ  جوای تورس از مورگ و ا وػراب ناشوی از آن ( دشتاورد این راهبرد آن اشت 

گآار را از خآد ران باید به زندگی بیشتر و ـمر ؼآالنی  د"تر امیدوار بآد و حتی مرگ نا
کوووه ها از مووورگ دیگوووران بوووه آمووووز انسوووان البا وووه بوووه واکووونش ـبرت نهج مثابوووۀ راهبوووردی 

کووه در  توور و اثرگوذارتر می اندیشوی را اخاقی مرگ کسووانی  کنوود# نگریسووته اشوت" چووه بسویارند 
کووه در آ وواز شوو #  کسووانی  آ وواز روز زنووده بآدنوود؛ امووا روز را بووه سایووان نبردنوود و چووه بسوویارند 

ػووه بووآد؛ امووا در سایووان شوو  ـووراداران بووه شآگشووان نشسووتند" )مکووارح شووان مووورد  بزنوودگی
( با این نگورش# هور انسوانی از مورگ و ملیومواتش مآـیوه 0۵1/ 0۵: 081۵شیرازی و دیگران# 
هوا بوه شومت  (؛ چراکوه مورگ درگذشوتگان و حمول آن686گیورد )خػبوۀ  سذیرفته و ـبرت می

که بور شوبا زنودگی انسوان و  (؛ 681گوذارد )خػبوۀ  نوآؽ رفتوار او اثور میقبر ـبرتی در پ  دارد 
کوه ایون سدیوده ظورفاف بورای  سز با دیدن امآات و مشاهدۀ جنازه ها نباید جاهانه تطور شآد 

که مردگوان بوه زودی بوه شوآی 631/ 1: 0313دیگران اشت )م نیه#  ( و یا این سندار سدید آید 
 (003گردند" )حکمت  ما برمی

کووه نهجاز دیگور دشووتاوردها بایود بووه ایو کورد  البا وه شووهادت را راهبووردی  ن نکتووه اشوواره 



 1441تابستان/155ش/ویکنچهلسال  78

گرامیداشووتنی دانسووته اشوت؛ چنووان مػلوآب و دوشت توورین موورگ را  کووه حضورت ـلووی؟ع؟ 
که چنین مرگوی بورای وی آشوان شهادت در راه خدا برشمرده و شآگند یاد می تر از مورگ  کند 

 (  066در بستر اشت" )خػبۀ 
کونش براشاس داده گیوری از  هوا در برابور سدیودۀ مورگ و بهره هوا و واکنش های ایون نآشوتار# 
آورد" نخسووت  البا وه# پیامودها و نتووایج ملمآشوی بوه بووار موی شووده در نهجراهبردهوای ثبوت

انجامود" اگور آدموی بوه سایوان زنودگی و  آنکه به رهای  انسوان از تؿلقوات و آرزوهوای دنیوآی می
کار مرگ خویش بیندیشد و راهبردهای پیش کواری  بندد# آرزوهای دنیوآی و فری  گفته را به 

کنار می کاشوتن از 863گذارد" )حکمت  را  کاربسوت راهبردهواِی آن  ( نتیجۀ سذیرش مرگ و 
کوه دو  نهج  هراشی اشت" در این راشتا باید بوه ایون آمووزۀ ا ػراب و مرگ کورد  البا وه اشواره 

دهوود )حکمووت  میشوور نیایوود# مرگوی رخ ن کننود و تووا اجوول بوه  فرشوته انسووان را محافیووت می
(؛ درحقیقوت هور انسوانی شرنآشوت حتموی مؿینووی دارد و توا آن زموان فورا نرشود# جووان او 036

( و بواور بوه اجول یؿنوی مشوخض  ۵13/ 01: 081۵محفآظ اشت )مکارح شیرازی و دیگران# 
کوووه او را از موورگ نوووامؿین بووآدن مووورگ هرکسووی در زموووانی خوواص بوووه منرلووۀ محوووافیی اشووت 

 ( 60/ 03تا: الحدید# ب دارد" )ابن اب   بازمی
که مرگ کمبآدهوا و مشوکات  اندیشی به ارم وان موی پیامد دیگری  آورد# ر وایتمندی از 

کوه اندیشوه مورگ را بوا مودل نهج کسوی  گرفتوه و از مورگ بسویار یواد  زندگی اشوت"  البا وه پو  
کمبآدهوایش مستأظول نمی کند# به ناچیر بآدن دنیوا ر وایت  می شوآد" )حکموت  داده و از 

810") 
کوووه مرگ ه  اندیشووی در نهج تآا ووؾ و فروتنوووی پیاموود دیگوووری اشووت  البا وووه بوور آن ظوووح 

کوه  ورور و تکبور انسوان را بکاهود و دل انسوان را نورح  می گذارد" یواد مورگ ایون ظرفیوت را دارد 
هووای دنیووآی و تووآجهی بووه موورگ و  وور  شوودن در لووذت ( از شووآی دیگوور# ب 80کنوود" )نامووۀ 

ای جر سشیمانی و اندوه نخآاهد داشت" اماح  ی حیات# نتیجهها اشتفاده نکردن از فرظت
کوه نؿمت کند در شمار انسوان ـلی؟ع؟ از درگاه الهی درخآاشت می هوای  های  قورار نگیورد 

کاشوۀ حسورت شوور خداونود را تبواه موی کورده و سووز از مورگ#  کآتواهی  کننود و در اموور اؼاـوت 
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 (68کشند" )خػبۀ  می

کوه سدیودۀ مورگ در چشوم ؾتآان به این جم ها میاز یافته انداز  بنودی نهوای  دشوت یافوت 
کووه نمی البا ووه شووختی نهج کوورد و دشووآاری های  دارد  کوووه  توووآان آن را تآظووی   های  دارد 

( حضرت ـلی؟ع؟ خآد بوه ایون امور اـتوراف 606ـقآل آدمی از درک آن ناتآان اشت" )خػبۀ 
کرده کنجکواو   که تا چه حود در اشوراِر سنهواِن مورگ  کوه ارادۀ الهوی بور انو دارند  د؛ اموا از آنجوا 

گرفتوه# ایوون راز بور موا نشووده اشوت" )خػبوۀ  ( بووا وجوآد ایوون و 013پآشویدگی اشورار موورگ قورار 
کوه تآ وی  داده شود#  به ر م رازآلآدگی ذات و ماهیت مرگ# اندیشیدن دربارۀ مرگ با مودلی 

کوه بسویار تآظیۀ جدی نهج بوه یواد مورگ و  البا ه اشت" اماح ـلی؟ع؟ شفارش اکیود دارنود 
ترین سنددهنوده و بازدارنوده از دنیاپرشوتی اشوت" )ابون  ها بیرگ سز از مرگ باشید؛ زیرا یاد آن

کوه بووه  اندیشووی تآظویه و تجوویر می ( در ایون موودل# آن نوآؽ از مرگ668/ ۵: 0111میوثم#  شووآد 
ریری بورای آخوورت  های حیوات و برنامووه آمواده شودن بوورای مورگ و  نیموت شوومردن فرظوت

گیورد" هرچنود در ایون مودل# روشبینجا هوای   مد و انسان در مآاجهه با مرگ دیگران ـبورت 
هووای  ماننود بخشوش مووالی )ظودقه( و ظولۀ ارحوواح بورای بوه تؿویووق افکنودن و رهوای  از مرگ

کوه واقؿیوت مورگ موورد سوذیرش  شخت و وحشتناک وجآد دارد؛ ولی مهم تر از همه آن اشوت 
کنوار بیایود" در مراتو  بواالتر افویون بور سوذیرش مورگ# از مورگ ارجمنودی  انسوان باشود و بوا آن 

ای ماننود امواح ـلوی؟ع؟ های متؿوالی شآد و در اندیشوۀ انسوان همچآن شهادت اشتقبال می
اندیشوی بوا ایون مودل#  گوردد" مرگ توا لحیوۀ آخور ـمور بوه آرزوی ثابوت و خآاشوتنی تبودیل می

کواهش آن میبورد و یوا حودا ا ػراب و ترس ناشی از نیستی را از بوین می شوآد" در  قل شوب  
آوری در برابور  انجامود و تواب های دنیوآی می این مدل# یاد مرگ بوه رهوای  آدموی از وابسوتگی

کاشووتی بخشوود" ـوواوه بوور ایوون# حووز تآا ووؾ و  ناسووذیر را فیونووی می های اجتناب کمبآدهووا و 
کوه بایسوته زنودگی اجتمواـی اشوت" در مقابول# انسو فروتنی را تقویت می های   انکند؛ امری 
گرفتوار  اندیشی# دچار تشویش  در این جهان از مرگ خاؼر و ا ػراب شده و در جهان دیگور 
که اندیشهاندوه و سشیمانی می ورزی آنوان دربوارۀ مورگ بوا ایون مودل همخوآانی نداشوته  شآند 

 باشد"
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 . پیشنهادها5
کارآمود در شوػ  جامؿوه بوه البا ه می اندیشی با مدل نهج مرگ ژه جآاموؾ ویوتآانود مودلی 

شووآد"  رو اشووتفاده از ایون مودل بوورای ؼراحوی آموزشووی پیشونهاد میدینوی قلموداد شووآد؛ ازایون
تآاند از حیث آموزشی بوه پیشوگیری از تورس و ا وػراب ناشوی از مورگ  خروجی این مدل می

کند" بینجامد و هم کلینیکی# ترس )فوبیای( مرگ را درمان    زمان در بؿد بالینی و 

 منابع 
بد الحمید بن هبر اهلل# ابن اب  ا "0 ح نهج البالغة )ابن أبی الحدید(لحدید#ـ  # مکتبر آیر اهلل شر

 تا"الؿیمی المرـشی النجفی؟حر؟# قم# ب 

لی#   ابن  "6 ح نهج البالغة )ابن ویون(میثم# میثم بنـ    "0111# دفتر نشر الکتاب# تهران# شر

تقووادیموورگ»احموودی ملکووی# رحمووان#  "8 گووواهی در بیوونش ـا # 86# شووومارۀ کهااعناوااۀ ح #«آ
 ش"0813

بین#  "1 کور یه وبنایی، رویهاشتراوس# آنسلم و جآلیت  # ها ها، و شیوه اصول روش تحقیق كیفیه نظر
لآح انسانی و مػالؿات فرهنگی# تهران#   ش"083۵ترجمۀ بیآک محمدی# پژوهشگاهـ 

 ش"0831# پژوهشگاه حوزه و دانشگاه# قم# شناسی تحقیقات كیفی روش# ایمان# محمدتقی "۵

لوووی# پ "6 # دانشوووگاه امووواح ظووواد # تهوووران# پیوناااد اع اااا و وااار  وغااا ی در آیناااۀ فقاااهورجووآاهری#ـ 
 ش" 0838

 ش"083۵# دانشگاه آزاد اشامی# تهران# های پژوهش كیفی ،  اصول و روشحریری# نجا "1

# «البا ووه اندیشووی از دیوودگاه نهجآثووار فووردی و اجتموواـی موورگ»خووادح جهرمووی# حامووده#  "3
 ش"0833# 6۵# شمارۀ البالغه پژوهشناوۀ نهج فطلنامۀ

# ظووفار# شناسای پااژوهش كیفای در واادیریع، رویکاردی جاااوع روشفوورد# حسون و دیگووران# دانوای  "3
 ش"0836تهران# 

نگوورش الهووآتی و ناشووآتی نسووبت بووه موورگ# مػالؿوووه »زاده# شیدحسووین و دیگووران# شوورا  "01
یوه زمینوه مرگ یان بوا روش نیر  نجمون ایرانوی# فطولنامۀ ا«ای اندیشی نمآنه ای از دانشجو

 ش"0831# 11# شمارۀوطالعات فرهنگی و ارتبا ات

االشوواح اظوفهانی# مؤشسووۀ # ترجمووۀ فوی البالغاه نهج #شوری  ر وی# محموود بون حسووین "00
 ش"0831االشاح# تهران# فی 

یووۀ داده»ؼهماشوبی# ر ووا و دیگووران# "06 دانشووکده  #«بنیووانموودیریت اشووتؿدادها: یووا نیر
 ش"0831# 0# دورۀ هفتم# شمارۀ تیودیریع دولمدیریت دانشگاه تهران# 



اندیشیاندورگ  81 (GT)یادبنینهزویۀبهروشنظریفیکۀوطالعی؛علویشۀدر

لیر ووا و ناهیوود شوواروی "08 یااهشناساای دادهروشمقوودح# ـلووی احموودی#ـ  هااا و بنیاااد و رویااش نظر
برد آن برای تولید دانش بووی  ش"0831# تآلید دانش# تهران# كار

 ش"0833# اندیشۀ آرا# تهران# ورجع دانشقاشمی# حمید و دیگران#  "01

یی#  "0۵ # «اندیشی و مؿنای زندگیحقیقت مرگ# مرگ»قائمی# محمدمهدی و احمد وـا
لمی  ش"0838# 61# شمارهآیین حکهعپژوهشی _ فطلنامۀـ 

یکتوووور فرانکووول»قربووانی# هاشوووم# "06 # تاااأوالت فلسااافی# فطووولنامۀ «مؿنوووای زنووودگی از دیووودگاه و
 ش" 0833# 8شمارۀ

کاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج»کمالی بانیانی# مهدی ر ا و دیگران#  "01 # «البا وه وا
 ش" 0836# 01# شمارۀ البالغهنهجپژوهشناوۀفطلنامۀ 

 ش"0816دا ی# نشر اوحدی# تهران# # ترجمۀ مهدی قرچهآشتی با ور کوبلر راس# الیرابت#  "03

اموه »کلباشی اشتری# حسین و زهرا نقآی# "03 حقیقت مآت# انآاؽ و مراتو  آن از دیودگاهـ 
 ش"0831# 13# شمارۀ قبسات# «ؼباؼبای 

ح نهاج البالغاةل الهقتطا  وان بحاار ا ناوار # مجلسوی# محمودباقر "61 # اشوتخرا  للعالواة الهجلسای شار
زارة الثقافر و االرشاد االشامی#  یان# تهران# و لی انطار   "0113و تنییمـ 

یواب  و »محمدپور# احمد# "60 تبار کیفوی# اظوآل و راهبردهوای ـا کیفیت در تحقیق  یاب   ارز
 ش"0833# 1# شمارۀ علوم اجتهاعی# فطلنامۀ «سذیری تؿمیم

هوای اشوامی # مرکور پوژوهشهاای اساالویاندیشی در آووزهور میفری ورشی# محمدحیدر#  "66
 ش"0833ظدا و شیمای جمهوری اشامی ایران# قم# 

 ح"0313# دار الؿلم للمایین# بیروت# فی ظالل نهج البالغةم نیه# محمد جآاد#  "68

# دارالکت  االشوامیه# تهوران# ؟ع؟پیام اوام اویرالهؤونینمکارح شیرازی# ناظر و دیگران#  "61
 ش"081۵

# ترجموۀ ر وا جمالیووان# ادراكاات لحظاات نزدیاک باه وار  و تحاوالت روحای آنملووین# موورس#  "6۵
 ش"0831مآشسۀ اؼاـات# تهران#

بوو : مقایسووور  اندیشووی در پرتوووآ دیوودگاهمووورگ»مهووری# هژیووور و دیگووران#  "66 های اشوووامی و  ر
کوربنهای ماظدرا و هایدگر بوا ت تػبیقی دیدگاه لموی «آجوه بوه نیورات هوانری  # انجمونـ 

 ش"0831# 0# شال هفتم# شمارۀ جستارهای فلسفۀ دینفلسفر دین ایران# 

یوود بوواهلل# یحیوو  بوون حموورة# "61 لووی الثقافیووور# الاادیباح الو ااایالم  یوود بوونـ  # مؤشسوور اإلموواح ز
  "0161ظنؿا# 

 "6# نسخۀافزار دانشناوۀ علوینرم "63

  "0111مکتبر االشامیر# تهران## اح البراعةونههاشمی خوی # حبی  اهلل بن محمد#  "63
 


