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المستخلص

لممكت ك منذ اقدـ العصكر اىمية خاصة في تاريخ الفكر االنساني ككؿ مفر ستجابة مختمفة تجاة المكت

حيث التعكس في ال حياة  .كما اف ظاىرة المكت تأثي ار في حياة االنساف تتمثؿ بفيـ تمؾ الظاىرة ك تفسيرىا ك
تحديد مكقفة منيا ك قيامو باعماؿ خاصة تعقد حدكث المكت ابتداء بعممية التخمص مف الجثة ك انتيائة باداء
الطقكس الخاصة بالمكت ك ال شؾ اف انجاز ىذة االمكر تتعمؽ بالجانب العقمي لمفرد بخصكص فيمو لطبيعة

المكت  .ك مف ىنا تصبح طرائؽ دفف المكتى دليالن مممكسا يكضح عقائد المجتمعات البشريو التي مارست ىا عف
المكت .

يهدف البحث الحالي الي :

 .1بناء مقياس لمعتقد المكت
 .2قياس معتقد المكت لدل افراد عينة البحث
يتحدد البحث الحالي باالفراد مف الذككر ك االناث مف الذيف تكفي ليـ افراد مف ذكييـ  .كبعد استخداـ

الكسائؿ االحصائية تبيف اف عينة البحث تتصؼ بمستكل عاؿ لمعتقد المكت يختمؼ عما يتممكة االفراد العاديكف

الغير الفاقديف  .في ضؤ نتائج البحث يكصي الباحث باالتي .

 .1قياـ مؤسسات الصحية النفسية ك االجتماعية باعتماد طرائؽ العالج المعرفي في تصحيح االفكار غير
العقالنية ك االدراؾ المشكة لمكاقع لمذيف يمتمككف معتقدان سمبيان بشأف المكت .

 .2قياـ رجاؿ الديف يالتكعية الدينية الالزمة لبياف اف المكت حؽ ال يمكف الجزع منو شرعان ك اف المكت
ىك النتيجة الحتمية لكؿ الكائنات الحية .

ويقترح الباحث باالتي :

 .1أجراء دراسة عف معتقد المكت ك عالقتة بالتشاكؤـ .
 .2أجراء دراسة عف معتقد المكت لدل االطفاؿ .
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 .3أجراء دراسة عف معتقد المكت لدل الطمبة .
 .4أجراء دراسة عف معتقد المكت لدل المسنيف .

املقدمة -:
المكت ىك الرمز الؾ بير لمتناىي البشرم  ،كىك حقيقة مسممة يقيفية كك فية  ،كقم صفة تعترم
ف بالكاقع الـ تكرر  ،فأنو البد مف
المخمكقات الالزمة ليا  ،كمؽتضل قانكف الحياة  .كعمى ضكء ىذه الحقيقة المبره ة
ضف جدال عدـ كجكد المكت الخ تؿ تكازف الحياة
ت زـ فق  ،اذا لك فر ا
كؽتية كجكد المخمكقات ميما ط اؿ امده كا ـ د
ت
كفسد نظ اميا مما م ترتب عمى ط كؿ االعمار كتزايد االجياؿ كتعاقبيا (المشف م  ، 1918،ص )17اذ اه ـ
الفالسفة بالمكت اه تماما ؾبيرا كيركف اف المكت سر اليكاد منفصؿ عف صميـ كجكدنا ماداـ كجكدنا كجكدان زـ فيا

فاء  ،بالرغـ مف ا ف المكت ىك الحقيقة الك حيدة اؿتي ال يرؽل الييا شؾ (شكرك ف، 1984 ،
متناىيا يسير نح ك الؼ
فالباء كالبطكلة اك الفف كاالبداع ىي كسائؿ الخمكد
سق  ،ف
ص . )38اف تفؾمر االنساف بالمكت يدفعو اؿل تخميد نؼ
سف منتج كمبدع ـ تحديا العدـ فيك ال يدرؾ معفل الحياة اذ لـ يعرؼ معفل المكت  .كاؿنظ رة الى المكت ،
 ،فاالف ا

الدبغ  ، 1998 ،ص. )5
ىي نظرة اؿل الحياة قبؿ كؿ شي كاؿل اؿتشبث بىا كاالندفاع في مجراىا  ( .ا

اشركا اؿل اف
ل االنساف اؿفيادرتاؿ عمى ما يرئ بعض الباح ثيف  ،اذ ا
فيما مخص معتقد المكت فاف تارمخق يعكد اؿ
ذلؾ االفساف كا ف لو شي مف االع تقاد بالمكت مف خالؿ طريقة دؼفق لممكتى كمكقفو ـ فىـ  ،كمف المالحظ ات
ب ـ ف المكاقد مما يمكف تفسيره با نيـ
الميمة عف دفف المكتى ع فد اؿفيادرتاؿ افق كا ف يدؼف المكتى في اماكف قرمة

ياممك ف بطريقة اك باخ رل اف تعيد ح اررة اؿ فار خاصية معيفة لمميت ادرككا ا ف فقدا نوا سبب المكت (حفكف ،
 ، 1986ص )32-30لقد كا ف لمفراعنة معتقدا خا صا لممكت  ،كع فكا باالمكات ع فاية دفع تىـ اؿل بفاء تمؾ
المقابر الشامخة (االىرامات) التي ا صبحت رم از كمعمما معب ار عف تمؾ المعقدات  ،كعبركا عف المكت با نو ا رقاد
في القبر اؿل اف تعكد ركح الميت  ،ؼتردم جسدىا الفاني كما مبعث بو في عالـ الخمكد ( .عبيد  .ب.ت )109
م كضع الكوفة ا صكؿ الديف كقكاعد العبادة كعدكا المكت ام ار محتكما قررتو االلو ق لمبشر ع فدما
كفي الع ارؽ القد ـ

ف االمكريكف امكاتوـ في قبكر كك ضعكا معيـ االالت كادكات
تىـ بخالؼ الخمكد فقد ا فردتو االلوق ؿففسيا  .اذ دؼ
خمؼ
االسؿحة كالح ؿم مـ ا يدؿ عمى قفاؾ نكع مف االعتقاد بعالـ ما بعد المكت ( .الدباغ  ، 1988 ،ص )20فالمكت

دف مف ىذه المقدمة اعطاء صكرة عف معتقد المكت لدل
ترار ىذه الحياة  .فقد ار ا
كع ؿل اـتداد حماتاف عمؿ عمى اسم
الفكر اإلفسافم .
مشكلة البحث :
ؼ كالمفكريف فكافت تأمالت ـ متافيزيقية كأراء
الس ة
شغمت مشؾلة الحياة كاؿمكت جانبا كبيرا مف تفكير الؼ
فؿسفية كاجتىادات فكرية شتى عبر اؿاتريخ ا ؿطكيؿ لالنساف  .اذ يرل الفيؿسكؼ ابكيتيكس ( )EPICTITUSاف
ف المكت فأفنا
اؿمرء يجب اف مفظر الى الحياة عمى انوا شيء ا عارنا ا هلل اياه الستخداـ الـ ؤقت  ،كحيفما يقبؿ عمي ا
س اف لقدرنا  .كاف نقكـ بالدكر الذم عىد اهلل ؿفا بو ح تى الفىاية كأفضؿ ـ ا نستطيع كاف نغادر
يجب اف نسمـ افؼ
الحياة شا ؾريف اهلل عمى نع ـ ق (شكركف  ، 1984 ،ص . )79بيفما سارتر ( )SARTERمفظر لممكت الى انو
بفف افكا رىـ عف ا لمك ت ال يؽؿ شأنا عف
ؼ ،فيما يرل بكسكيو (  )BOSUAEHاف اه تماـ اؿنا س د
اؿفىاية السخي ة

اه تماميـ بدفف مكتاىـ (ابراىيـ ،

 ، 1962ص )80-79كؿعمو ؾاف يعني بو ذه اؿعبارة اف خكؼ اؿفاس مف
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اؿمكت ىك الذم حدا بقـ الى التفكير في تجاىؿ اؿمكت اك العمؿ على تفاسيو  .فقد ؾاف الييكد ال متحدثكف عف
مصير مكتاىـ بؿ كانكا يتحرجكف مف الحديث عنوـ (عكيس  ،1965 ،ص . )23في حيف اف د ع كة التفكير في
اؿمكت مكجكدة كمطمكبة عند الـ سيحيف (عبد الخا ؿؽ  ، 1987 ،ص )163اما في اؿديف االسالمي فاؿمكت ىك

تغير ـ ف حاؿ ا لى حاؿ كىي باقية بعد مفارقة الج سد ( .الغزالي  ، 1986 ،ص)419
مكت االجسد اما اؿركح ؼ
فاؿمكت مشكمة قديمة كخاؿدة كالحياة تزداد ا ىـ يتيا كقيمتيا فقط مف خالؿ المكت فالعالقة بيف الحياة كاؿمكت عالقة
الؼع
حقيقة كالفرد الذم ال يعرؼ كيؼ يعيش ال يعرؼ كيؼ يمكت كالشخص الذم يخاؼ مف المكت يشعر ب ز
كالخكؼ مف الحياة ( )NAGY,1948.P.3كقد يككف الخكؼ مف المكت ـ رتبطا بفزع الفرد مف العزلة كالف ارؽ ،
فاحدل احتياجات الفرد االسا سية بحسب رأم سكليفاف (  )SOLIVAN1953ىك حا جتو لمحفاف اك االرتباط مع

آخريف كالمكت ىك الف ار ؽ اؿفىائي كيمكف رؤيتو باع تبارقعزلة ككحدة ؾلية ( Backer, ET, AT ,
P.83

ؼ تجاه المكت حيث تعكس طريقة ـ كاجية االنساف
 )1982,غير اف ؿؾؿ كاحد ـ فا استجابة مختؿ ة

لممكت كاستجابتو ىي فؿسفتق في الحياة  ،كؿؾف كبشكؿ عاـ ؿؾكف استجابة الؼرد ؿفبأ مكت شخص ال عالقة ؿق

بالفرد مختمفة عند مكت صديؽ اك قريب فاؿفرد يشيد كاقعة ـ كت اآلخريف  .كىذا ح دث مكضكعي متكرر كيتحكؿ
ئان ما داـ المكت يقع عمى
في داخؿ اؿؼرد الى معادلة عقمية محاطة بحس مأساكم عاـ كيظؿ ق ذا التكازف قا م

رد أؼف تعديال يجرم عمى ىذا التكازف
أشخاص ال يعرفيـ معرفة مباشرة  ،كؿؾف حيف يطاؿ اؿمكت شخصان مقربان لؿؼ

 ،حيث يصبح ىذا الح س (اؿـ أسا كم خاصا كيتدرج تبعا لمستكل قذه العالقة (مفصكر  1987 ،ص )3فضال
عف ذلؾ ما يزاؿ العراقيكف يعيشكف ظركفا اس تثفائية ( ؽتؿ  ،اختطاؼ  ،ذبح  ،اغتياؿ  )...لتشكؿ ليـ مصد ار

اقد يف بالمكت
محتمال لمفيكـ اؿمكت مختمؼ عف المجتمعات المستقرة األخرل فأفاف ال نعرؼ . .ما يحممو اإلفراد اؿؼ
مف معتقد نحك المكت كما إذا ؾافكا مثؿ الناس اآلخريف  .تمؾ ىي مشكمة ألبحث التي منبغي الكقكؼ عمييا كتقديـ
رد كاألسرة كالـ ؤسسة كالمجتمع .
صعي اؿؼ
د
مؤشرات عممية عفىا لمحد مف أثارىا اؿسلبية على
أهمية البحث :
لقد كا ف لممكت ـ فذ أقدـ العصكر في تاريخ اإلنساف أىمية خاصة في الفؾ ر اإلنساني ـ فبعيا أمراف ،
األكؿ:

ؼق
تثؿ في الغمك ض الذم يؾتف
ككف المكت حقيقة مطمقة ال خال ص الم كا ف مف مالقا تيا  ،كالثا ني مـ

باعتباره افتقاال لممجيكؿ الذم ال يعرؼ شمء عفق  .كمع أكلى الممارسات الكاعية التي يكجييا العقؿ بدأ الفكر
االفسافم يتشبث باصرار في محاكلة الخركج مف دكامة الع ج ز كاالرتباؾ تج اه المكت مغ مار كسائمو في كؿ مرحمة
مف مراحؿ تطكره بدءا بالسحر مرك ار باالسطكرة كالدمف كافتىاء بالعمـ  ،اال انو كاف يقؼ في كؿ تمؾ المراحؿ عاج از
اماـ حقيقة المكت القامية المؤلمة  .كاستمرت تمؾ ا لمح اكالت دكف انقطاع بدفع ـ ا جبمت عميو طبيعة االنسا ف

كردكد فعمو ازاء كؿ ما مصادفو كيؾتفؼ حياتو مف الحاالت كالظ كاىر الغاـ ضة التي يأ تي المكت في اكليا ( .
حفكف . )1986 ،كلككف المكت متعمؽ بكجكد االفساف كـ صمرق ،فقد كاف مف البدييي ا ف المفظر ا ؿيو عمى انو
نواية مطمقة لؿحياة  ،كـ ف ق اف تكالت االفكار عف خمكد الركح كالحياة االخرل كالبعث  ،اضافة اؿل كؿ مالو عالقة
بالحساب كاؿثكاب كالعقاب كغ مرىا ـ ف االفكار ذات اؿصلة بما بعد المكت  .اذ تختلؼ فظ رة اؿناس لممكت مف

شخص الخر ليس تبعا ؿشخصمتو فقط كا نـ ا ؿتجاربو الحياتية كبما ادركو في ح ماتو ايضا .(.كماؿ،1988 ،
ص )672كما اف ؿظاىرة المكت تأثمار في حياة االنساف في مجاليف أكليما عقمي يتمثؿ بمحاكلة فيـ تمؾ الظاىرة
ألبتداء بعممية التخمص
كتفسيرىا كتحديد مكقفو منيا  ،كثانييما في قيامو بأعماؿ خاصة معينة تعقب حدكث المكت
ن
287

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

مف الجثة كأنتيائو بأداء الطقكس كالشعائر الخاصة بالمكت كال شؾ في اف انجاز ىذه األمكر متعمؽ بالجانب
العقمي لمفرد بخصكص فيمو لطبيعة المكت  ،فعمى سبيؿ المثاؿ كجد اف طرائؽ التخمص مف الجثة تختمؼ مف

مجتمع الى آخر بأختالؼ فكرة افراده عف المكت  .ككذلؾ الحاؿ فيما يخص الطقكس كالشعائر  .كمف ىنا تصبح
طرائؽ دفف المكتى دليالن مممكسان يكضح عقائد المجتمعات البشرية التي مارستيا عف المكت (حنكف ،

1986

،ص )379كبما اف الفرد الفاقد لذكيو بالمكت يحمؿ معتقدان عف المكت يختمؼ عما يحممو اآلخركف األمر الذم

يتطمب مف الباحث تفحص ىذه الحالة  .فأذا ما تـ التحقؽ منيايتعيف عمى األستشارم النفسي تصحيح المعتقدات
الخاطئة بشأف المكت لدل األفراد الفاقديف ذكييـ بالمكت .

اهداف البحث :
ييدؼ البحث الحالي الى اآلتي :
 .1قياس معتقد المكت لدل افراد عينة البحث .
 .2معرفة كجية نظر المنظكر النفسي ك الديني لمعتقد المكت .
حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي باألفراد مف الذككر كاألناث في مدينة بغداد  ،مف الذيف تكفي ليـ أشخاص مف
ذكييـ .

تحديد المصطلحات :
هعتقذ املىث

Belief of death

تتبايف اآلاراء بخصكص مفيكـ المعتقد فمنيـ مف يعده (حكمان صادقا ككاقعيان يعتمد عمى المالحظة

كالمنطؽ كالتقميد كاأليماف) (الجكىرم ، 1979 ،ص )38كمنيـ مف يعده (المبدأ الذم يتمسؾ بو صاحبو كيؤمف
بصكابو دكف األستناد الى دليؿ) (النكرةجي  ،1990 ،ص )183كمنيـ مف يراه (تركيبان يتضمف عالقات البشر

بالقكل المتصكرة أك المتخيمة التي تتعدل كجكدىا كحدكد قكانيف الطبيعة اآللية كالميكانيكية ( ، )Hobel ( .النكرم

 ، 1982 ،ص )261كمنيـ مف يراه (مجمكعة أفكار كآراء يحمميا األفراد ازاء اشياء أك قضايا أك ظكاىر)
(الحسف  ، 1994 ،ص )82كىناؾ مف يراه (حالة ربط بيف مكضكع صفة أك خاصية )

&

Raven

 ، Rubin, 1983, p.130كفي ىذا البحث فأننا نقصد بالمعتقد  ،الفكرة التي يحمميا المستجيب فيما
يخص المكت الذم ح نؿ بشخص عزيز عميو  .كفيما يخص المكت فيناؾ مف يعرفو بأنو (تكقؼ الحياة جسميان) .
Webester.
يعرفو قامكس كيبستر بأنو (تكقؼ دائـ لكؿ الحياة) (
(دسكقي  ، 1988 ،ص ، )384فيما ّ

 . )1971.p.212أما التشخيص الطبي لممكت فيعني تكقؼ الحياة  .فيعتمد الباحث الحالي في تحديد مفيكـ
المكت عمى التأكيد لمف يعنييـ األمر باف األشخاص الذيف فقدىـ المستجيبكف ليذا البحث قد ماتكا فعالُال.
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كنظ انر ألف الباحث لـ يعتمد عمى تعريؼ محدد لمعتقد المكت انما عمى األكصاؼ عامة لو فأنو يقترح

التعريؼ اآلتي لو .

هعتقد املىث  :ىك الفكرة التي محمميا الناس عف المكت  ،ما اذا كانت ا يجابية ( تتضمف قبكال لو ) اك سمبيا
ض لو ) كما سمحؿ بالميت بعد مكتو .
تتضمف رؼ ا

أها التعريف اإلج رائي ملعتقذ املىث :فيك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقيا س معتقد المكت
المستخدـ في اؿبحث .

م فاهين نظريت ودراساث سابقت :

اوالً  :المنظور النفسي .

تعددت كجيات اؿفظر في المكت ( )DEATHسكاء مف حيث طبيعتو اك األسباب الـ ؤدية اؿمق ،اك ـ دل
تأثره في اؿؼرد  .فاؿمبدأ بكجية نظر التحميؿ اؿنفسي  .اكضح فركمد ( )FROEDاف ـ كقؼ اإلفساف ـ ف المكت
ي

ابعد ـ ا يؾكف عف االستقامة  ،فالفرد مستعد الف يعتقد اف المكت ىك اؿفتيجة الضركرية ؿؿحياة ال يمكف إنكارىا كال

اديو  ،كمع ذلؾ فأنو في الكاقع معتاد عمى اف يسمؾ ؾـ ا لك ؾاف االمر خالفا لذ لؾ فيك يبدم ميال ال يمؾف اف
تؼ
مخطأ في إدراكو الف يركف المكت  ،كاف يزيمو مف الحياة  .كالـ قصكد ىك مكتو الشخصي فأف مكتو بالفعؿ ا مر
اليـ ؾف تخيمو ك ؾلما حاكؿ اف يتخيؿق دمرؾ انو في ا ؿكاقع يعيش كمشاىد ،كـ ف ىفا استطاعت مدرسة التحميؿ
ف في الالشعكر مقتفع بخلكد ق
اؿففسي تأكيد انو اليمكف الحد اف يعتقد في اعماقو بمكتو اؿشخصي كاف ؾؿ كاح د ـ ا
درسات ففسية منيا ما قاـ بيا نياد ك
الشخصي  ( .فركيد .1977 ،ص  . )27كؽد افاد ت ا

(

 ) NAIDU،1992بتطبيؽ قياس معتقد اؿمكت الذم يتضمف اربعة معتقدات ميتا فيزيقية ىي :
- 1

وجود الهUعز وجل.

 -3االيمان بالحياة أالخرى .

-2إعزاءات حالة الموت الى ا هلل عز وجل .

شأن الم وت .
 -4الم عاناة ب

ف متككنة مف ( )120امراة مف ربات البمكت المكاتم شاىدف مشاىد المكت كصكره  ،فقد
عمى عية

اظو ر فسبة عالية ـ فىف االعتقاد بكجكد ا هلل كاف اؿمك ت مف ع ند اهلل كه فالؾ حياة اخ رل ـ ا بعد ا لمك ت.
( )DU-NAI،1992،P314لذا يستخدـ الفرد اليات الدفاع محاكلة ـ فق الحتكاء الخكؼ مف ا لمكت كيطرح
فركيد اـ ثلة لذلؾ مف قبيؿ المباالة طمبة كمية الطب بشأف الجث ث خالؿ التشريح كاالستغ ار ؽ في نشاطات معيفة
ث
تبعد مشاعر الدكنية كع دـ الكفا ءة فضال عف التعصب (  ) MCCARTHY,1970,P122كلقد اج رت الباح ة
شارد كراىاـ (  )GRAHAMدراسة عف العالقة بيف ا لمكقؼ مف المكت كاساليب التعامؿ مع اؿ فاس  ،فكجدت اف

يكشؼا عف ذاتو ـ ،فؼس
ك
طمبة الجامعة الذيف يؤـ فكف بكجكد حياة اخرل لـ يدخمكا بعالقات ح ـ يمة مع االخريف كؿـ
المقدار الذم قاـ بو مف اليؤمف بالحياة االخرل  ،كترل اف الذيف ال

يؤـ فكف بالحياة االخ رل ) يحاكلكا تبذمر

جيكدىـ في عالقات سطحية مع االخر يف  ،كفي دراسة مقابمة لالشخاص الذيف م ترددكف عمى االماكف الدمفية

،اظيركا ـ ستكل ع اؿ ـ ف االيماف في الحياة ـ ا بعد ا لـ كت ( )KLEMOW,ET,AL,1990,P.63-74

م حيف يرل ادلر ( ) ADLERاف الكعي المبكر لممكت يسيـ في مفيكـ الدكنية الى درجة اف المكاجيات الفردية
ؼ
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ـ ع اؿمك ت في مرحمة الطفك ؿة تسىـ ىي االخرل في المستكل العالي مف القمؽ بشأف ا لمك ت الذم يستمر ح تى
ـ رحمة اؿرشد كتؤثر في قبكلو اسمكب الحياة كاختيار المحاكالت ا لالحقة ـ ف اؿتعكيض ؾما ىك الحاؿ مع ا لد فاف اك
ال  ،كاكضح ادلر(  )ADLERاف االضطرابات اؿنفسية تشأ
الطبيب اؿذم عانى مف التعرض ؿلمكت عندـ ا ؾاف طؼ

شؿ في تجاكز الخكؼ ـ ف المكت كاف فشال كيذا يكؿد ـ ف الجيؿ كفقداف االشجاعة )
نتيجة الؼ
( Mc CARthy,1980,p.20اما الفريديكف الجدد كمنيـ (  ) FROMMفانو يقيـ تعارضا بيف ا ؿنزكع نحك
الحياة كاؿفزكع نحك اؿمكت كؿؾف ال عمى اساس بايكلكجي اك غريزم ( ؾما فعؿ فركمد ) انـ ا عمى ا ساس ففسم اك
خرمبم
اخالقي  ،فيك يرل اف اؿ فزكع نحك الحياة ايجا بم افتاجم بفاء  ،في حيف اف ا ؿنزكع نحك ا لمك ت سؿبم ت
ضيةؿ بيفما يقرف اؿفزكع نحك المكت بمعا فم
ىداـ ،كليذا يقرف ا ؿنزكع نحك الحياة بمعا فم القكة كالمحبة كالخير كالؼ

اؿضعؼ اك ا ؿعجز كالك ارىية كا لرذيمة لـ (

 )FROMM,1960,P.215كلكننا نرل فركـ  -في ـ كضع اخر

ثف ع ف نكعيف مف ( الخك ؼ مف المكت ) نكع سكم يستشعر ؾؿ انساف حينما يتا مؿ فكرة المكت بسبب تمؾ
يح د ا
ظ ة عمى
قدات كاؿطقكس اؿرامية الى المحاؼ
اؿرغبة ا ؿعميقة عند اؿبشر في الخمكد المتمثلة في اؿكثير مف ا لـ عت

الجسد ك انكا ر اؿمك ت ك اذ اؿمبالغة في تجميؿ االجساـ  ،كا ؿنكع االخر شاذ يتخذ ط ابعا كسكاسيا ال يؾاد يبارح
صاحبو كغالبا ما يعا فم ـفق العصابم  ،كقد اطمؽ عميو فركـ الخك ؼ نج د الالمعقكؿ ـ ف المكت الذ م مفتج عف

احساس اؿمرء بانو ؽد فشؿ في الحياة ء كانو لـ يستطع اف يحيا بالقدر ا لكا في اك انو عجز ع ف تحقيؽ ا مكانية
الؼادة ـ ف قكاه االنتاجية ( ابراىيـ » »1992ص ) FROMM,1960,P.214-215( )168كىذه دراسة
ؿسمث كاخركف ( )SMITHET.AL.1992اذ قاـ بتطبيؽ مقياس االعتقاد في الحياة

االخرل عمى عمفة

متككنة مف(  )121فردا مف الذيف فقدكا اشخاصا ا ع زاء عمييـ ما از ؿكا متأثريف لحالة الفقداف » كقد اظير كجكد
فسبة عالية مف االفراد الفاقديف يمتؿؾكف اعتقاد راسخ بكجكد حياة ما بعد المكت  ،مـ ا ادل بيـ الى ا ؿرخاء ا ؿركحي
اء نتيجة ىذا االعتقاد بكجكد حياة اخرل ما بعد المكت اذ اف كجكد حياة اخ رل بعد ا لمكت أصبح
كالشعكر با ؿشؼ
ـ عزانز ايجابيا لفكرتيـ بشأف ا لـ كت ( )SMITH,ET,AL.P.217-225كقد حاكؿ ا ؿباحثاف الفدم كـ كازم

(MOAZ,1978

AND

 ) LANDUAدراسة (  )25ؼرد ـ ف المسنيف بأعمار ( )69-93سنة في داريف

لممسفيف ،لـ عرفة االرتباط بيف اتجاه الؼرد ( اؿشخصية المحققة لذاتيا) كطرائؽ اؿتعامؿ كاالتجاىات نحك اؿمك ت
ضؿ ؿمرحمة الشيخكخة كاف درجة قمؽ المكت لدل ىذه
فاظيرت اؿنتائج اف الشخصية الـ حققة لذاتوا تظو ر تعامال اؼ
ئة كاف اقؿ مف المجمكعة اؿثانية )MC.CARTHY,1980,P.126( .ؾما كقفت المدرسة السمكؾية بالضد
اؿؼ

ركمدية فيي ترل اف ا لمؼاىيـ العقمية مف قبيؿ ا ؿعقؿ كالشعكر كاؿتخيؿ  ،كا ؿـ صطمحات مف قبيؿ  :الغرائز
مف اؿؼ

كالد كافع  ،كالحاجات حاالت داخمية اك فرضية اخرل ال مكا ف ليا في ا ؿعؿـ اؿمكضكعي (صا ؿح  ،1984 ،ص
 )82كعلى الع ؾس مف كجية نظر فركيد انو ال

احد يعتقد في ا عماقو بمكتو الشخصي ،فأف كجية اؿ فظر

االنسانية تذىب الى القكؿ بأف االنساف م درؾ نوايتو كتضيؼ  .اف ا لمكت محدث في أم لحظة ( عبد الغ ؼار ،
1977ء ص )26

ثانيا :المنظور الديني :
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في البداية البد ىف تكضيح فكرة الخمكد ك فكرة الحياة األخرل  ،اذ الخمكد بمع فاقالعاـ متضمف
نكعا مف الكجكد المستمر الذم ال متأثر بمركر الزمف  .اما فكرة ا لحياة االخرل بعد المكت ؼتعد عبك ار اؿل ـ رحمة
ؼرة الحياة االخرل نكرانا تاما لحقيقة
ت ار ار لؿحياة الد فيكية بشكؿ ما كبيذا ال تـ ثؿ ك
اخرل مف الكجكد تكك ف اس م
المكت كال يكك ف المؽصكد منيا اؾثر مف تمطيؼ تمؾ ا لحؽيقة كاؿتخفيؼ مف اثارىا عمى االنسا ف لـ فحو قد ار مف
ف بكجو المكت بمفما الـ غزل االساسم لفؾرة الخمكد ىك نك ار ف المكت بكصؼق حقيقة ككنو ابعد مف اف يؤثر
اؿطمأفمة
ئ مف
في ؾيا ف الفرد  .كبالحقيقة فا ف الفكرتيف ال تؿتقيا ف اال في ككنوما جزءا مف محاكلة االفساف العقمية كالناش ة
الدكافع اؿغريزية اؿل رفض اؿتسميـ بحكـ الؼفاء المطمؽ عميو  .كمف قفا تكالت االفكار عف خمكد الركح كالحياة
االخرل كالبعث ؼضال عف كؿ ـ فىـ لو عالقة بالح ساب كاؿثكاب كالعقاب كغ مرىا مف االفكار ذات اؿصلة بما بعد
س مركزيا في الديانات
س ا
المكت  ( ،حفكف ، 1986،ص. )43-9فـ ثال نجد اف فكرتي البعث كالخمكد قد احتؿتا ا ا
م كانو
غمر اؿسماكية في ـ صر القديمة فيي تصكر المكت عمى انو انفصاؿ العمر الج سمي عف العافصر الركح ة
افتقاؿ مف حالة حياة ا لى حالة حياة اخرل  ،كمف الممكف القكؿ ا ف معظ ـ جكانب ح ماة االنساف الـ صرم القديـ
كانت تدكر حكؿ فكرة المكت فيك يفكر بو كيعد لو كمفشغؿ بو (.شؿبم . 1976 ،ص  )109فقد اكؿل الفراعفة
اه ـ ية فائقة لممكت كع فكا بااالمكات عفاية دفعتيـ الى بفاء تمؾ المقابر الشامخة ( االىراىات ) اؿتي اصبحت رم از
عب عف المعتقدات  ،لقد عبركا عف المكت بأنو رقاد في القبر الى اف تعكد الركح الى ا لـ يت
كمعمما ؿق داللتو الـ رة
فترتدم جسدىا الفا فم كما مبعث بو في ع الـ الخمكد ( عبيد .ب -ت ،ص  . )109ؾما ع دكا اؿمكت بأنو ليس
نياية المطاؼ باؿنسبة لإلنساف  ،بؿ ىكمرحمة تقتضي االنتقاؿ مف حاؿ الى حاؿ ؾما عبركا عف ذلؾ بقكليـ (( اف
امكف اف يحيا اؿفيؿ بعد مكتو  ،كاؿفبات بعد مكتو  ،فأف في مؽ دكر االفساف اف يعكد الى ا لحيا ة بعد ـ كتو )) ( .
دمكارنت ،1965 ،ص  )162ليذا كضعكتا طعامان في مقابر األمكات اعتقادان منيـ اف الركح تعكد الى الجسد
بعد المكت ليحيا بعد ذلؾ حياة خالدة كأف الميت اذا عادت اليو ركحو استطاع اف يتمتع بما كاف يحبو كيتمتع بو
في حياتو الدنيكية كلكي تبقى متمتعة بالحياة يجب اف يككف الجسـ بعد المكت باقيان عمى صكرتو كلذا عممكا عمى
ف اصكؿ الديف كقكاع د العبادة كعد كا
تحنيط مكتاىـ (.خميفة  ، 1983 .ص .)233كفي الع ارؽ القديـ كضع اؿؾقة
المكت اـ ار محتكما قررتو االلية لمبشر عفدما خمقتيـ بخالؼ الخمكد  ،فقد افردتو االلية ؿ نفسىا .كدفف االمكريكف
امكا توـ في قبكر ككضعكا معيـ االت كادكات كاسمحة كحؿم مـ ا يدؿ عمى نكع ـ ف االعتقاد بعا ؿـ ـ ا بعد ا لمكت
ف قبؿ ا لميال د كالتي
(الدبا غ ،1998-ص  . )20كفي ممحمة كمكا مش اؿتي مرجع تاريخيا الى (  )3000س ة
يحتمؿ اف يرجع أصميا الى ما قبؿ ىذا التاريخ  ،نجد اؿرغبة في التغمب على ا لـ كت  ،ك الشؾ اف السح ر كالمكر
اك القكة يمكف اف تحقؽ ىذا اليدؼ ( ح فكف ،1986 ،ص  )89-87كيتساكل المك ت في االعتقاد الوند م مع
فكرة الحياة اؿثانية اذ يعتقد الوفدكس اف جـ يع االشخاص يكلدكف مرة ثانية بعد مكتوـ اما عمى حالة طيبة اك عمى
حالة سيئة العماليـ كافعاليـ في الحياة الدنيا  ،كفي الصيف دفع الخكؼ مف اؿ مكت كالرغبة في الحصكؿ عمى
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الخمكد ك االبدية دفع اؿصمفمميف الى ترؾ ـ افزليـ كالذىاب اؿل الجباؿ لؿتعبد تبعا ؿؿعقيدة اؿتاكية ( عباس 1998،
 ،ص  ، )14كفيما متعمؽ باالديا ف اؿسماكية ( الديانة الييكدية ) فقد كا ف الشر االعظـ ( المكت ) ا نـ ا يحؿ
ئ(
حي ال ليمكت (شكرك ف ، 1994 ،ص  ، )90كيعتؽد اؿصابة
بالعالـ بسبب خطأ االفساف  .لقد خمؽ لكي م ا
الـ فدائيكف ) اف المكت افتقاؿ مف العالـ المادم الذم ىك بـ ثابة سجف كـ ففى لمركح اؿل العالـ الركحي  ،حيث تخلد
الركح قفاؾ كتحاسب حسابا عسمار  ،با ف تكزف اعماؿ صاحبيا فاذ ا رجحت حسفاتو فا ف ركحو تذىب اؿل عالـ
ف ) ؼتفعـ كالقديسيف كالركحانيف كاف رجحت سيائتو فاف ركحو تقاد اؿل ( المطرانة ) ؼم عالـ ا ؿظالـ
االنكار ( الج ة
ث ترسؿ اؿل عالـ االنكار  (.مبيض،1995 ،
اكتة الى اف تتطير مف ذنكبىا ـ
( النار) حمث تعذب فيو بدرجات ـ تؼ
ص  ، )45كتنظر اؿديانة ا لمسيحية اؿل المكت بانو اؿفىاية اؿطبيعية ؿؾؿ حي مرؾب مف نفس كجسد كال يـ ؾف
البييي اف مفتيي ا لى التفكؾ
اف تكجد النفس مف دكف الجس د في االنساف .كلما كاف الجسد ـ رؾبا عضكيا فمف د
ئ ادـ كزكج تق ثـ انسحب عمى ذرمتىما  ،فمكال
ؼ االتككيف اف المكت ج اء قصاصا لخطي ة
كاؿمكت ،كقد جاء في س ر
س كالجسد الى ا ؿسماء ؾما العذراء مريـ كيسكع ا ؿـ سيح عمييما السالـ فال يريا فساد
ئ كانا سينقالف باؿ نؼ
الخطية
يد اآليات القرآنية
تؼ
ب الصمد »  »1999ص  )79اما كجية نظر الديف االسالمي بشأف ا لمكت  ،ؼ
القبر  ( ،ع د
ىكـ المكت  ،اف االفساف ؿـ يؾف اال جسما جاـ دا خامدا ثـ انشأ اليأ ىذا الجسـ خمقا اخر ذا شعكر ك ارادة
بشأف ـ ؼ
ىك اؿنفس  ،قاؿ تعالى (( كلقد خمؽاف االنساف مف ساللة مف طيف ( )12ثـ جعؿفاه نطفة في قرار مكيف ( )17ثـ
خمؽاف اؿفطفة عمقة فخمؽاف العمقة مضغة فخمؽاف الـ ضغة عظاما فكسكنا العظاـ لحما ثـ انشأنا ق خمقا اخر فتبارؾ اهلل
أحسف الخالقيف)) ( سكرة اؿـ ؤمنكف  ،اية  . )14-12كلقد جعؿ اهلل سبحانو كتعا لى ـ ثال لممكت كالنشكر يستقبمو
اؿناس ؾؿ يكـ حتى اصبح مف ـ ؤلفاتوـ كـ ف لكازـ حياتوـ الرتيبة  ،ذلؾ ىك اؿفكـ يفقد اؿفاس فيو شعكرىـ كيجيمكف
ذكاتوـ حتى انوـ ال يبصركف بأعيفىـ كال يسمعكف آذانيـ  ،حياة اشبو ما تؾكف باؿمكت  .حتى اذا اصبح ا ؿصباح
رايتيـ في مضاجعيـ ؾما يقكـ اؿمك تى ـ ف قبكرىـ ( الساـ رائي ،1985 ،ص  . )107قد اكضح اليؿ سبحانو
كتعالى ىذا االـ ر في مح كـ كتابو فقاؿ ( ا هلل يتكفى االفؼس حيف مكتو ا كالتي لـ تمت في مناميا فيمسؾ التي
قضى عمييا المكت كيرسؿ االخرل ))  ( .سكرة الزمر آية . )47كقاؿ الرسكؿ محمد ( صمى اهلل عميو كعلى الو
تفـ كف كؿتبعثف كما تستيؽظكف  ،كلتجزكف بما ؾفتـ تعممكف ك انو ا لجفة ابدا ك
كصحبو كسمـ ) ( كاهلل لتمكتف ؾما ا
ؿنار ابدا )) ( الساـ رائي ، 1985 ،ص .) 107كقد أكضح اهلل سبحانو ك تعالى ىذا األمر في محكـ كتابو فقاؿ
ت ِفي مَناميا فَيم ِس ُال َّ
ِ
األُالخ َرل )) .
كي ْرِس ُالؿ ْ
مكتِيَا كالَّتِي ْلـ تَ ُالم ْ
(( اهلل َيتَكفّى ْ
ضى عمَْييَا ا ْل َم ْك َ
ت ُال
ؾ التي قَ َ
ُال ْ
َ
األنفُال َس حي َف ْ
(سكرة الزمر  ،اية  .) 42كقاؿ الرسكؿ محمد(صلى هللا عليهوعلى آله و صحبو كسمـ) ((كاهلل لتمكتف كما تنامكف
 ،كلتبعثف كما تستيقضكف  ،كلتجزكف بما كنتـ تعممكف كانيا لجنة ابدان اك لنار أبدا)) ( .السامرائي ،

، 1985

ص .)107كعند المكت يتغير حاؿ اإلنساف مف جيتيف أحدىما  :انو يسمب منو جميع أعضائو ك سائر معارفو
كامالكو كال فرؽ بيف أف تسمب ىذه األشياء مف اإلنساف كبيف أف يسمب اإلنساف مف ىذه األشياء فاف المؤلـ ىك
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الفراؽ فاف كاف لو في الدنيا شيء يأنس بو كيستريح لو كيعتد بكجكده فانو يعضـ تحسره عميو بالمكت ك يصعب
شقاؤه في مفارقتو ك اف لـ يكف يفرح أال بذكر اهلل كلـ يأنس أال بو عظـ نعيمو كتمت سعادتو إذ خمي بينو ك بيف
محبكبو كقطعت منو العكائؽ إذ جميع أسباب الدنيا شاغمو عف ذكر اهلل ،كىذا احد كجيي المخالفة بيف حاؿ المكت
كحاؿ الحياة  ،أما الكجو اآلخر فأنو ينكشؼ عف اإلنساف بالمكت مالـ يكف مكشكفان بالحياة قد ينكشؼ عف المتيقظ
مالـ يكف مكشكفان لو في النكـ  .قاؿ الرسكؿ محمد (صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ) ((الناس نياـ فإذا
ماتكا انتبيكا))( .....الغزالي ،1986 ،ص .)420كأكؿ ما ينكشؼ لو مايضره كما ينفعو مف حسناتو ك سيئاتو
كقد كاف ذلؾ مسطك انر في كتاب مطكم في سر قمبو ك كاف يشغمو عف االطالع عميو شكاغؿ الدنيا فإذا انقطعت
انكشؼ لو عممو ( .الغزالي ، 1986 ،ص . )420كالمكت أمر ىائؿ كخطر عظيـ كغفمة الناس عنو لقمة فكرىـ
فيو كذكرىـ لو ذلؾ انو ىادـ المذات ك مفرؽ الجماعات كمبدد أجساد  ،قاؿ الرسكؿ محمد (صمى اهلل عميو كعمى
آلو كصحبو كسمـ) ((لك تعمـ البيائـ مف المكت مايعمـ ابف آدـ ما أكمتـ منيا سمنيا)) (االشترم ،

1964

،ص .)223كقاؿ بعظيـ ((مف عرؼ المكت ىانت عميو مصائب الدنيا ك ىمكميا)) كقاؿ آخر ((شيئاف قطعا
عني إرادة الدنيا  ،ذكر المكت ك الكقكؼ بيف يدم اهلل )) (االشترم ، 1964 ،ص .)223كيذكر أبك ذر الغفارم
أف الناس يختمفكف كثي انر في كراىية المكت كما انيـ يختمفكف في مناسيء ىذه الكراىية فيناؾ المتكسطكف مف
الناس كىناؾ الناقصكف ك الكاممكف منيـ  .أما مكقؼ المتكسطيف مف الناس تجاه المكت فأنيـ يدرككف عقالن أك
يصدقكف أحاديث األنبياء يعبدان باف المكت  ،الذل ىك انتقاؿ مف النشأة المظممة إلى عالـ حياة دائمية نكرانية  ،ىك
حؽ كلكف قمكبيـ ال تخطى بشئ مف ىذه المعرفة  ،كال عمـ ليا ذلؾ بؿ إنيا تخمد إلى ارض الطبيعة  ،كالنشأة
المظممة  ،كتنفر كتخاؼ ك تيرب مف ذلؾ العالـ  ،عالـ اآلخرة حسب فطرة اإلنساف التي فطرىا اهلل سبحانو كجبمتو
األصمية بحب البقاء ك الحياة ك النفكر مف الفناء كالممات كاف شقاؤىـ ىذا مف كراء النقص في اإليماف بيكـ القيامة
كعدـ االطمئناف بعالـ اآلخرة  .كاما كراىية الناقصيف لممكت أم الذيف ال يؤمنكف بعالـ اآلخرة  ،فألف قمكبيـ
أنشدت تعمير الدنيا ك غفمت عف تعمير اآلخرة  ،كليذا ال يرغبكف في االنتقاؿ مف مكاف فيو العمراف ك االزدىار
إلى مكاف فيو الدمار ك الخراب  ،كىذا ايظان ناتج مف نقص اإليماف ك االطمئناف .في حيف نجد اف المؤمنيف
الكامميف المطمئنيف ال يكرىكف المكت ك لكنيـ يستكحشكف النيـ يخشكف عظمة المحؽ المتعالي كجالؿ ذاتو
المقدس كما قاؿ رسكؿ اهلل محمد ( صمى اهلل عميو كعمى آلو ك صحبو ك سمـ ) ((فأيف ىك المطمع ))(الرازم ،
،1378ص )331-329كقد نيى االسالـ عف المعتقدات الخاطئو  ،فقد ذكر أف العرب كانت في الجاىميو تقكؿ
 :أذا قتؿ الرجؿ فمـ يؤخذ بثاره خرجت مف رأسو (ىامو) فتدكر حكؿ قبره فتقكؿ  :اسقكني اسقكني (أم مف دـ
القاتؿ) فاذا أدرؾ بثأره ذىبت  .فنفى الرسكؿ محمد (ص) عف اعتقاد ذلؾ بقكلو ((العدك  ،كالطيره ك ال ىامة ،كال
صفر  .كفر مف المجذكـ فرارؾ مف االسد)) كمف ىذه المعتقدات أف بعض أىؿ الميت يضع شيئان مف الخبز ك
َ
الممح ك الماء مع الميت في القبر عند دفنو زاعميف أنو يتناكؿ منو مع المالئكو ( منكر ك نكير ) فتكرمو عند
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السؤاؿ في القبر  .كمثؿ ىذا االعتقاد ما يفعمو بعض النسكة الالتي يجيمف أمكر دينيـ مف كضع قطعو مف النقكد
في كفف الميت  ،يسمييا ىؤالء النسكه الجاىالت بالميديو أم تعدل الميت مف سؤاؿ الممكيف  .ككذلؾ الحاؿ عند
رمي ماء غسؿ الميت في خارج المنزؿ قبؿ خركج الميت منو لئال يمكت غيره  .ككضع ثياب الميت التي كاف
يرتدييا في حياتو أماـ قارئ يتمك عمييا ما تيسر مف القراءف اعتقادان مف اىؿ الميت أف ركح فقيدىـ ال تزاؿ مختبئو
بثيابو  ،كاف القارئ بقراءتو لصرفيا عف الثياب (خميفو ، 1983 ،ص. )237-236

هستخلص :

ىناؾ اكثر مف كجية نظر نفسية بشأف المكت اذ يرل فركيد اف الفرد مستعد ألف يعتقد بأف المكت ىك

النتيجة الضركرية لمحياة اليمكف انكارىا كاف األنساف يستخدـ السات دفاعية (انكار المكت) (كذلؾ خكفان منو  ،ؼ

حيف يرل (أدلر) اف الكعي المبكر بالمكت يسيـ في مفيكـ الدكنية )  ،كقد صنفو فركد الى نكعيف أحدىما سكم

كاآلخر شاذ يتخذ طابعان كسكاسيان  .أما كجية النظر األنسانية فتذىب لمقكؿ بأف األنساف يدرؾ نيايتو كتضيؼ اف
المكت يحدث في أم لحظة كتكاد تتفؽ أغمب الديانات السماكية عمى اف المكت ىك عممية انتقاؿ مف حاؿ الى

حاؿ آخر كىذا ما كجدناه في معتقدات الفراعنة كاألمكريكف  ،اذ تصاحب الميت أدكاتو كحميو اعتقادان بعالـ ما بعد

حرـ عمييما
المكت  ،أما الديانة الييكدية كالمسيحية فترل اف المكت قصاص آلدـ كزكجتو ألنيما أكال مف شجرة ّ
األكؿ مف ثمارىا  ،في حيف ترل الديانة األسالمية بأف األنساف خمؽ ليككف خميفة اهلل في األرض مف ذالبدء ليؤدم
دكره األنساني ثـ يأتي المكت نياية لتكامؿ دكره كليعكد مف حيث أتى (انا هلل كانا اليو راجعكف)  ،فيي بذلؾ

(الديانة األسالمية) تسعى الى التخفيؼ مف حدة المكت لدل البشر بكعدىـ بأألف اآلخرة ىي األبقى كاألصمح لمف
عمـ كعمؿ كتدبر بما يدعك اليو اهلل تعالى  .كىكذا نرل بأف أغمب الديانات كانت تسعى في محاكالتيخا لمتخفيؼ
مف حدة الخكؼ مف المكت سكاء باآلعتقاد بأنيا ستصبح عمى حاؿ اإلضؿ مما ىي عميو أك مف خالؿ التسميـ
بحقيقة المكت كالتعايش مع ىذه الحقيقة عمى انو أمر ال مناص منو  ،كمع تطكر الحياة شيد المجتمع األنساني
تطك انر كبي انر ادل الى ثكرة عممية ،كفكرية  ،كاف ليا الدكر الكبير في أجراء تعديؿ جكىرم عمى نظرة األنساف لممكت
فمـ يقتصر عمى التأمالت الفمسفية بؿ دخؿ ألىتماـ العمكـ التجريبية مثؿ الطب كاألحياء .

هنهجيت البحث :

 -1عينت البحث :

تألفت مف ( )100فرد  ،شممت عددان مف المكظفيف في مؤسسات حككمية كعدد مف طمبة الكميات كعدد مف

الكسبة كأصحاب األعماؿ الحرة في مناطؽ مف مدينة بغداد الفاقديف ذكييـ بالمكت  .كما مكضح في الجدكؿ رقـ
(. )1
افراد عينة البحث الجدكؿ رقـ ()1
حجم العينة
100

موظفين
50

أعمال حرة
25
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 -2أداة البحث :

تطمب البحث الحالي أداة لقياس معتقد المكت فقد استعمؿ الباحثاف مقياس معتقد المكت الذم أعدة الباحث

االكؿ (  ) 2004ك الذم يتككف مف ( )16فقرة يجاب عنيا بأختيار أحد البديميف (اعتقد ذلؾ) (ال أعتقد ذلؾ) ك
يعطي لمبديميف االكزاف ( )2،1عمى التكالي بالنسبة لمفقرات االيجابية ك العكس مف ذلؾ بالنسبة لمفقرات السمبية (

الزبيدم  . ) 2004 ،ك تـ عرض فقرات المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء الممحؽ (  . )1المختصيف في عمـ
النفس ك الفمسفة ك االجتماع ك العمكـ االسالمية لبياف صالحية الفقرات فكانت جميعيا صالحة بنسبة اتفاؽ

( )%80أذ تمتع المقياس بمؤشر الصدؽ الظاىرم  .كبمعدؿ ثبات قدرة (  )%85بطريقة أعادة االختبار ك جرل
التطبيؽ النيائي عمى أفراد عينة البحث الممحؽ (. )2

الىسائل احلصائيت :

استخدمت الكسائؿ األحصائية اآلتية في البحث الحالي :
 - 1معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج الثبات بطريقة اعادة األختبار .
 - 2أختبار ( )T- testلعينة كاحدة لقياس معتقد المكت .

نتائج البحث :

فيما يأتي ممخص بنتائج البحث عمى كفؽ أىدافو المحددة بمغ متكسط درجات أفراد عينة البحث عمى

مقياس معتقد المكت (  ) 2701بانحراؼ معيار مقداره (  ) 2039كبمقارنة ىذا المتكسط الفرضي لممقياس كىك
( )24كباستعماؿ االختبار الثاني لعينة كاحدة تبيف كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند درجة حربة (  )99كمستكل
داللة (  )0 ،05كما مكضح في الجدكؿ اآلتي -:
جدول رقم ()2
االختبار التائي لعينة كاحدة لمعرفة مستكل معتقد المكت لدل افراد عينة البحث ..
حجن العينت

هتىسط العينت

االحنراف املعياري

املتىسط الفرضي

100

27 ,1

2 ,39

24

القيوت التائيت

القيوت الفائيت

احملسىبت

اجلذوليت

13 ,22

1 ,98

هستىي الذاللت 0 ،05

راخ دالىح

يتضح مف الجدكؿ اعاله اف متكسط درجات مقياس معتقد المكت لدل افراد عينة البحث ىك اعمى مف

المتكسط الفرضي لممقياس  .كىذا يشير الى اف عينة البحث تتصؼ بمستكل عاؿ لمعتقد المكت  ،مما يعني اف
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افرد العينة يمتمككف مفاىيـ كافكار عف المكت كما بعد المكت تختمؼ عما يمتمكو االفراد العاديكف كتتفؽ ىذه
النتيجة مع دراسة الباحثيف (  ) ADAY&RONALD. 1985الذيف اشاركا الى اف اغمبية االفراد الفاقديف ذكييـ
بالمكت لدييـ افكار فيما يخص كما بعده تختمؼ عف تمؾ التي لدل االفراد غير الفاقديف

(. ) ADAY&..RONALD. 1985. P. 67

اســـــــتنتاج :

نستنتج مف خالؿ نتائج البحث الحالي اف معتقد المكت لدل افراد عينة البحث الفاقديف لذكييـ بالمكت
ناتج مف احساس االنساف بالفناء كرغبتو بالحياة كاالمؿ في الخمكد الذم الطائؿ منو  ،مما قاده الى محاكلة كضع
عقائد معينة كانجاز شعائر خاصة لتجاكز تمؾ الحركة المربكة اال كىي المكت كما فعمت بعض اميات الشيداء في
الحرب العراقية -االيرانية ببناء اضرحة كبيرة تحيط بالقبكر مع كضع مالبس الشييد كصكرتو ككذلؾ بعض

الحاجيات االساسية مثؿ الثالجة كالتفزيكف كغيرىا  ،العتقادىـ اف الميت سكؼ ياتي اك ينيض الستخداـ ىذه
الحاجيات ،ككما افاد بذلؾ اىؿ المتكفي في مقابمة ليـ مع الباحث  ،فيما قالت اـ اخرل عف ابنيا الذم استشيد في
المعركة بانو سافر كانيا سكؼ تمحؽ بو كقامت اـ عراقية اخرل بطقكس تمارسيا مساء كؿ يكـ خميس ليمة الجمعة

اذ تكقد شمعة في باب دارىا لعؿ الميت يزكرىا  ،كاعتمد ت اـ عراقية أخرل الى كضع مالبس ابنيا المتكفي في
غرفة دفنو  ،كمف ثـ استبداؿ ىذه المالبس تبعا لفصكؿ السنة كمثؿ ىذه المعتقدات قائمة عمى فكرة اف المكت ما

ىك اال عبكر لحياة أخرل ليست جديدة فيي بالفكر اإلنساني كما األىرامات كتاج محؿ اال امثمة شاخصة عمى ذلؾ
 .غير اف فكرة الحياة االخرل كجدت مجاال رحبا في الفكر االنساني عمكما حيث آمنت بيا معظـ المجتمعات الى
درجة يمكننا القكؿ معيا اف فكرة الحياة االخرل اسبؽ في ظيكرىا كاعـ في انتشار حتى مف االعتقاد بكجكد االلو اك
االليو  ،كلذلؾ فقد اصبح مف الطبيعي اف يحتؿ معتقد المكت المكانة البارزة في العقائد الدينية الم مجتمع كاف .

تىصياث واملقرتحاث
أوال -:التىصياث
- 1قياـ مؤسسات الصحة النفسية كاالجتماعية باعتماد طرائؽ العالج المعرؼ في تصحيح األفكار غير
العقالنية كاالدارؾ المشكه لمكاقع لمذيف يمتمككف معتقدا سمبيا بشاف المكت .
- 2قياـ رجاؿ الديف بالتكعية الدينية الالزمة لبياف اف المكت حؽ كال يمكف الجزع منو غير جائز شرعان كاف
المكت ىك نتيجة الحتمية لكؿ الكائنات الحية .

ً
ثانيا  -:املقرتحاث

- 1أجراء دراسة عف معتقد المكت كعالقتو بالتشاؤـ .
- 2أجراء دراسة تناكؿ معتقد المكت لدل األطفاؿ .
- 3أجراء دراسة تناكؿ معتقد المكت لدل الطمبة .
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- 4أجراء دراسة عف معتقد المكت لدل المسنيف .

املصادر -:
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القرآى الكرين

- 1ابف سينا  ، 1962 ،احكاؿ النفس ،رسالة في النفس كبقاءىا كمعادىا  ،كحققو كقدـ اليو احمد فؤاد االىكاني
 ،دار احياء الكتب العربية .
- 2ابف مسككية  ،احمد بف محمد ابك عمي  1952 ،تيذيب االخالؽ كتطيير االعراؽ  ،مطبعة محمد عمي
صبيح القاىرة .
- 3بيسككف  ،ليد فكردج  ، 1984 ،عمـ النفس الكبار  ،ترجمة دحاـ الكياؿ كعايؼ حبيب  ،المنظمة العربية
لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،الجياز العربي لمحك االمية كتعميـ الكبار .

- 4خاف  ،كحد الديف  1976،االسالـ يتحدل  ،ط 6القاىرة  ،المختار االسالمي .
- 5ديكرانت  ،كؿ ، 1965 ،قصة الحضارة  ،المجمد االكؿ  ،الجزء  2ط ، 3القاىرة لجنة التاليؼ الترجمة
كالنشر .
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ملحق ()1
أصَاء اىضادج اىخثشاء اىز ِٝعشضد عي ٌٖٞفقشاخ ٍقٞاس ٍعرقذ اىَ٘خ
 .1أ.د.احَذعثذاىطٞف اىضاٍشائ / ٜجاٍعح تغذاد  /ميٞح االداب  /عيٌ اىْفش
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 .2اىذمر٘س حض ِٞعي ٚساض / ٜجاٍعح تغذاد  /ميٞح اىعيً٘ االصالٍٞح
 .3اىذمر٘س فشج اىجاتش / ٛجاٍعح تغذاد  /ميٞح االداب  /عيٌ االجرَاع
 .4أ.د .خيٞو اتشإ ٌٞسص٘ه  /جاٍعح تغذاد  /ميٞح االداب  /عيٌ اىْفش
 .5اىذمر٘س عثذ اىقادس ٍ٘ص ٚحَاد / ٛجاٍعح تغذاد  /ميٞح االداب  /فيضفح
 .6أ.د .ماٍو عي٘اُ اىزتٞذ / ٛجاٍعح تغذاد /ميٞح االداب  /عيٌ اىْفش
 .7أ.د .شز ٙعثذ اىثاق ٜاىعجٞي / ٜجاٍعح تغذاد  /ميٞح اىرشتٞح  /عيٌ اىْفش
ٍيحق ()2
ٍقٞاس ٍعرقذ اىَ٘خ تص٘سذٔ اىْٖائٔٞ
أخ ٜاىفاضو ......

أخر ٜاىفاضئ......

ٝحَو مو ٗاحذ ٍْا ٍفإ ٗ ٌٞافناساً ٗ ٍعرقذاخ تخص٘ص ( اىَ٘خ ) ٗ ٍا تعذٓ ٗ .تٝ ِٞذٝل عذد ٍِ اىفقشاخ ,
ّشج٘ ذفضيل تقشاءج مو فقشٓ ٗٗضع عالٍح ( ) أٍاٍٖا ٗذحد اىثذٝو اىز ٛذش ٙأّ ٝعثش عِ ٍعرقذك تخص٘ص
اىَ٘خ ٗ ٍاتعذّٓ .شج٘ األجاتٔ تصشاحٔ ٗ ٍ٘ض٘ع ٔٞخذٍح الغشاض اىثحث اىعيَ. ٜ
خ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اىفقشاخ
اىَ٘خ عقاب ٍِ هللا صثحأّ ٗ ذعاىٚ
اىَ٘خ خالص ىالّضاُ ٍِ األىٌ
اىَ٘خ ٕ٘ ّٖاٝح اىحٞاج
اىَ٘خ سحَح ىيْاس ٍِ سب اىعاىَِٞ
اىَ٘خ حق عي ٚاىجَٞع
الشئ امثش اٝالٍا ً عي ٚاالّضاُ ٍِ فشض اىَ٘خ عئٞ
االّضاُ اىَؤٍِ صَ٘ٞخ ٝضالً
عَيٞح اىَ٘خ صٖيح عي ٚاالّضاُ اىز ٛال ٝخاف ٍْٔ
اىَ٘خ ساحح أتذٝح
ىٞش اىَ٘خ أمثش ٍِ ًّ٘ دائٌ
اىَ٘خ اشثٔ تَحطٔ ذضرثذه تٖا قطاساً تقطاس ف ٜصفشج دائَٔٞ
اىَ٘خ ّٖا ٔٝىثذاٝح جذٝذٓ
اىَ٘خ أفضو حو ٍِ أجو د ٍَٔ٘ٝاىثششٔٝ
ى٘ماُ اىَ٘خ أّضاّا ً ىقريرٔ
تعذ اىَ٘خ صأىرق ٜتَِ أحة ٍَِ فقذذٌٖ
ٍ٘خ األحثٔ ٝجعو اىحٞاج تال ٍعْٚ
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