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  1کوبلر راس زابتیال ةیبه نظر ینگاه مرگ: ئلةو مس دیانسان جد

 2یوسفیمال ديمج

 ، ایرانقزوین ،المللی امام خمينی دانشگاه بين ،ار گروه فلسفه و حکمت اسالمیدانشي

 9یمحمدرضا باقر

 ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان ،دین ۀکارشناس ارشد فلسف

 دهیکچ

مرگ  تيغرب را متهم کرد که از اعتراف به واقع دیجد ۀگورر جامع یجفر 5311سال  در

 یعنیشود،  یم یممنوعه تلق یغرب مرگ امر دیجد ۀدر جامع ،یورزد. از نگاه و یم یخوددار

 یعموم یاز آرا حتی االمکاننشود و  یاز آن بحث ،نگاه داشته شود یاز انظار مخف دیکه با یزيچ

آن را از خود دور کند. مراکز  کوشد تا میو مردن  به مرگ نسبت تجاهل با دی. انسان جده گرددزدود

دارند نشان دهند  یو سع زدپردا می ینگرش نيچن تیمؤسسات کفن و دفن هم به تقو زيو ن یپزشک

کوبلر راس از جمله  زابتي. الستيبرخودار ن یاساس تيو واقع قتيانسان مرگ از حق یکه در زندگ

خود را به  یجا دید و انکار مرگ بانک رييتغ دیبا  یطرز تلق نید اانکه معتقد است یشمندانیاند

( م5393)در باب مرگ و مردنرا با انتشار کتاب  خود س کاراو قبول مرگ بدهد. کوبلر ر رشیپذ

مرگ به  ۀدر آستان مارانيشد که ب یمدع یکتاب با استناد به مشاهدات تجرب نیدر ا یآغاز کرد. و

شوند.  یمرگ خود م رشیقادر به پذ یا پنج مرحله رآیندیدر جریان ف ش،یهنگام اطالع از مرگ خو

از زمان  هینظر نی. ارشیپذ تیو در نها یافسردگ ،یزن چانه خشم، مراحل عبارتند از: انکار، نیا

 یها توان به عدم توجه به پژوهش یآنها م ۀفراوان قرار گرفت که از جمل یطرح آن مورد نقدها

 یآور در روش جمع تیود ابهام در مراحل پنجگانه، محدودمرگ، وج زمينۀصورت گرفته در  یقبل

 غمر بهآن اشاره کرد.  ریبر فرد و نظا طيمح ريثأت زيو ن یفرد یها اطالعات، عدم توجه به تفاوت

 زيو ن یشناس بر مطالعات و مباحث مرگ ییبسزا ريثأس تاکوبلر ر ۀیوارد شده، نظر ینقدها

 نیتر که امروزه کوبلر راس را بزرگ ، تا آنجاداشته است رگمواجهه با م اتخاذ شده در یها افتيره

 ند.شمار یشناس معاصر م مرگ
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 ها واژه دیکل

 .یشیاند مرگ در شرف مرگ، مارانيب مرگ، رشیپذ انکار مرگ، کوبلر راس، مرگ، زابتيال

 

 مقدمه

 نیمرده بود، جسد طفل را در آغوش گرفته و از ا یاش به تازگ که پسر بچه ینقل است زن

گفتند:  یمردم در پاسخ م .«ديبده ییام دارو بچه یبرا»زد:  یم ادیبرد و فر یخانه به آن خانه م

کرد که نزد بودا برود. آن زن  هيبه او توص ی. سر آخر کس«مرده را دارو بدهند؟ یا دهید یک»

خ داد: . بودا  پاس«ديبه من بده ییام دارو بچه یواال مقام، برا»کرد:  انينزد بودا رفت و ب

که  یا خود بازگرد و از خانه یبه روستا ،یمن آمد شيطلب دارو پ یکه برا یخوب کرد»

 یها دانه ی. زن به ده بازگشت و در پ«ريخردل برگ زیر یها نمرده باشد، دانه یدر آن کس

نمرده  یکه در آن کس افتيرا ن یا خانه چيه یول ،رفت گرید یا به خانه یا نهخردل از خا

خطاب به  . پسکه با مرگ آشنا نباشد ستين یا که در ده خانواده افتیرباشد. زن د

که مردم آن را مرگ  یزيچ نیکردم ا یمن گمان م زم،یپسر عز: »گفت نيش چنفرزند

 ،یا که به چنگال مرگ افتاده یستين یتو تنها کس یول ت،تنها تو را در ربوده اس ،نامند یم

  5«.هاست انسان ۀمرگ قانون مشترک هم

با آن مواجه بوده  اتيح خیتار یاست که بشر از ابتدا یمرگ از جمله مسائل ۀسئلم

 شیخو یاتفاق محتوم در زندگ نیکه به ا ستين یانسان چيهکه بتوان گفت  دیاست و شا

دچار  خیتار یمرگ  در ط ۀرفتار انسان در قبال مسئلکه رسد  ینظر م هباشد. اما ب دهيشیندين

  2شده باشد. یراتييتغ

                                                           
مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و ، قم ،حسين توکلی غالم ۀترجم ،شور جاودانگی ،دیوید چایدستر، .5

 .513ش، ص5931مذاهب، 

آنها  ۀاست. از جمل دهيبه چاپ رس یا ارزنده ارينگرش انسان به مرگ آثار بس رييتغ یخیروند تار رامونيپ .2

ها، روند  و داستان ریشامل تصاو ،یآثار مختلف هنر یتوان اشاره کرد که در آن با بررس یم ریبه کتاب ز

 نگرش انسان به مرگ را مورد مطالعه قرار داده است: راتييتغ

Aries, Philippe, Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the 

Present, London, Johns Hopkins University Press, 1975. 
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متهم کرد که از اعتراف به  نیبه اغرب را  دیجد ۀگورر جامع یجفر م5311ز سال ا

عنوان مقاله خود  یمرگ را برا یکند. گورر اصطالح پورنوگراف یم یمرگ خوددار تيواقع

 یعنیشود،  یم یممنوعه تلق یغرب مرگ امر دیجد ۀدر جامع ،یاز نظر و 5به کار برد.

به  یشود و از آن بحث هزدود یعموم یاز آراو ه داشته نگا یمخفاز انظار  دیکه با یزيچ

بود که در  دهينوع نگرش نسبت به مرگ و تابو دانستن آن تا بدان جا رس نیا 2.ميان نياید

 یجنس ۀفرزندان خود در مورد رابط یها به پرسش نیوالد ،شرفتهيپ یاز کشورها یاريبس

در مورد مسائل مربوط به مرگ و مردن.  اآنه یها الؤدادند، تا به س یتر پاسخ م راحت اريبس

حالت  نیا که نددید یخود را دچار اضطراب م نیکودکان هنگام پرسش از مرگ، چنان والد

 یروزمار ،اساس ني. بر همختاندا یاز فکر و تصور مرگ به وحشت م شيآنان را ب

از  شتريب راتبقرن به م ميمرگ به مدت ن یدارد که در جوامع مدرن غرب یم انيب 9گوردون

1سکس تابو بوده است.
 

در تغيير این نوع نگرش  1این شرایط بود که افرادی مانند اليزابت کوبلر راس در

 ۀثير را در تغيير نگرش جوامع مدرن نسبت به مرگ داشتند. به عقيدأو بيشترین ت کوشيدند

پذیرش و  د و انکار مرگ باید جای خودش را بهنباید تغيير ک این طرز تلقی  ،کوبلر راس

تا  را بپذیردانسان در فرآیند مردن باید آگاهانه مرگ خویش  ،نظر وی زقبول مرگ بدهد. ا

رهيافت  دست یابد. کوبلر راس در نقد 9از این طریق بتواند به نوعی جاودانگی تجربی

ای  دارد که امروزه جنازه را به گونه جوامع غربی نسبت به پدیده مرگ چنين بيان می

اگر بخت با متوفی یار باشد که در خانه  .است تهمتوفی به خواب رف گوییه آرایند ک می

فرستيم تا از مواجهه با پدیده مرگ و مسائل آن  خویشان می ۀخود بميرد، فرزندان را به خان

                                                           
های  اصطالح مورد استفاده گورر مورد استقبال نویسندگان دیگر قرار گرفت و بر همين اساس کتاب .5

 تحریر در آمد. ۀمتعددی به رشت

2. Gorer, Geoffrey, “The Pornography of Death”, Encounter, no.5, 1955, p.50. 
3. Rosemary Gordon 

 .19ص ،ش5931 ،ارغنون ،«غرب ۀدرآمدی به مرگ در اندیش» محمد، صنعتی، .1

 گفت.دار فانی را وداع  2111اليزابت کوبلر راس در سال  .1

 ،شناختی عميقی است که طی آن انسان در حالی که زنده است روان ۀتجرب مراد از جاودانگی تجربی، .9

ولی این امکان هم هست که با  ،توان با پذیرش آرام مرگ به استقبال آن رفت شود. می پذیرای مرگ می

 (.14، صدیوید دستر،ی)چا فتشتاتجاربی مرتاضانه به استقبال مرگ 

http://www.unz.org/Pub/Encounter-1955oct
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دهيم کودکان به بيمارستان بيایند تا با پدر و مادر در حال احتضارِ  دور باشند و اجازه نمی

 انسانی خود را از دست داده است.  ۀوار شده و چهر روزه مردن ماشينخود روبرو شوند. ام

راس معتقد است که انکار مرگ در جامعه ممکن است اثرات بسيار مخربی  کوبلر

 دارد: برای نوع بشر داشته باشد. وی در توضيح این مطلب چنين بيان می

تار انکار مرگ گرف یا تمامی یك ملت گرفتار ترس از مرگ یا اگر تمامی یك جامعه

که در  در پيش بگيردهایی  باشد، این ملت یا این جامعه ناچار است برای دفاع از خود شيوه

ها و جرایم  ند و بس. این همه جنگ، این همه شورش، این افزایش قتلاگر نهایت ویران

که توانایی انسان در روبرو شدن با مرگ و پذیرش  استدیگر، صرفاً بيانگر این واقعيت 

5و مردنِ با عزت کاهش یافته است. مرگ
 

د تا فرهنگ انکار مرگ را تغيير دهد تا افراد وشک کوبلر راس می سبب،همين  به

کاوان نيز  بتوانند با ترس کمتر و خردپذیری بيشتری با مرگ خود روبرو شوند. امروزه روان

 انسانباور است که ثير روانی مخربی بر انسان دارد. یالوم بر این أمعتقدند که انکار مرگ، ت

حيات درونی ما،  ۀآنها تنگ کردن عرص ۀکه از جمل پردازد می زافیانکار مرگ بهای گ با

2تيره و تار کردن بصيرت ما و کند کردن عقالنيت ماست که سرانجام آن خود فریبی است.
 

 5393که در سال  در باب مرگ و مردنراس در کتاب معروف خویش با عنوان  کوبلر

مواجهه با مرگ مطرح  ۀای را در باب نحو نظریه ،فت، با استناد به مشاهدات تجربیانتشار یا

 که شناختی قرار دارد. کوبلر راس مدعی است که تا به امروز درکانون مباحث مرگ کند می

از شوک ناشی از خبر بيماری  شنوند، پس را میخویش قریب الوقوع بيمارانی که خبر مرگ 

افسردگی و  زنی، چانه گذارند که عبارتند از: انکار، خشم، ر میخود پنج مرحله را پشت س

امروزه نگرش جوامع  ،کوبلر راس چونهای کسانی  شکوشدر اثر  در نهایت پذیرش مرگ.

ای شده است و پذیرش مرگ به مرور جای  ر تغييرات گستردهامرگ دچ ۀغربی به پدید

  9خود را به انکار مرگ داده است.

                                                           
 .21ص ،دیوید ر،دستیچا .5

 نشر جيحون، مهدی غبرایی، تهران، ۀ، ترجم)غلبه بر هراس از مرگ( خيره به خورشيداروین،  یالوم،. 2

 .219ص ،ش5931

3. Aries, Philippe, pp.103-107. 
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 ر نگرش انکارِ مرگگذار بریثأت عوامل

منفی نسبت به مرگ در جوامع مدرن ریشه در عوامل متعددی دارد که شناخت آنها  نگرش

عوامل  زمينهدر این  رسد. برای تغيير و اصالح نگرش انسان به مرگ، ضروری به نظر می

 شود. ای از آنها اشاره می متعددی از سوی متفکران ذکر شده است که به پاره

ها و  دهیاز پد یاريمرگ در جوامع مدرن همانند بس :مرگ ةلئسم 1یساز یعقالن

کشورها حاکم  نیکه بر مقررات ا یوانیو د یادار ۀديچيپ یندهایبه واسطه فرآ گر،یمسائل د

آن به شدت کاسته شده است. در  یاحساس یها قرار گرفته و از جنبه ريثأاست، تحت ت

به  یساز آغاز پرونده یبرا یوضوعبلکه م ست،ين خصش یزندگ انیپا گریمرگ د ،واقع

از موارد  یاريمنظور ثبت زمان تولد، زمان مرگ، علت مرگ و نام مامور ثبت پرونده و بس

 نیا یو احساس ینوع نگاه به مرگ، جدا شدن بخش عاطف نیا یینها امدي. پاست گرید

مرگ  است که یعموم و یاحساس دفاتر دولت یروح و ب یب یآن به فضا وستنيو پ ،دهیپد

 ندیفرآ یبه منظور معرف برای نمونه،کنند.  یم یها بررس را تنها در چارچوب پرونده

است که در  دهيبه چاپ رس یدر جوامع غرب یاريو کفن و دفن جسد، کتب بس یخاکسپار

به  زانیاز مرگ عز یمواجهه با احساسات ناش یبازماندگان برا ییاز راهنما یآنها نه اثر

مرگ در آن وجود دارد، بلکه صرفاً  یاز آماده شدن محتضر برا یانخورد و نه نش یچشم م

2جسد است. یثبت و دفن قانون یبرا یادار یها ها و نامه پرکردن فرم یبرا ییراهنما
 

که امروزه در  چندان ،شده است زين یخاکسپار ۀدیشدن پد یامر باعث صنعت نيهم

کفن و دفن بر عهده  یها رکترا ش یتمام مراسم خاکسپار ،یغرب یاز کشورها یاريبس

 یآنهاست، که در آن مراسم کفن و دفن به صورت صنعت نیتر از جمله مهم کایآمر ودارند 

است: انتقال  یاساس ۀلفؤچهار م یدارا کایدر آمر یکسپاردرآمده است. امروزه مراسم خا

 تیاز جسد مرمت شده و درنها دیمعطرساختن جسد، بازد ،یجسد به سالن خاکسپار عیسر

 یها نیيگمان بودند که آ نیها بر ا ییکایآمر ستميقرن ب ۀانياستخالص از جسد. در م

شد که تا  یم یتلق دیجد یدادیمراسم رو نیکه ايدر حال رپاست،ید یشان سنت یخاکسپار

جسد را  بود. در قرن نوزدهم صرفاً یخاکسپار یا از صنعت حرفه یناش یادیحد ز

از  شيدادند؛ اما امروزه ب یقرار م خی یرورا آن  ت،فظاحم یو برا ندکرد میشستند، کفن  یم

                                                           
1. rationalisation 

2. Walter, Tony, The Revival of Death, London, Routledge, 1994, p.9. 
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شود. صنعت کفن و دفن  یو دفن اجساد انجام م یساز آماده ینوع خدمات مختلف برا 91

 ۀارائ یرا برا یبزرگ در آمده است و بازار ثابت یحال حاضر به صورت تجارت رد کایدر آمر

 یخدمات مختلف از سو ۀارائ که است یصنعت مدع نیدارد. ا اريخدمات مختلف در اخت

 ییو کارها است یضرور فرد درگذشته ۀبستگان و دوستان بازماند یسالمت عاطف یآن برا

شود.  یعزاداران م انيدر م «یدرمان غم»جسد موجب  شینما و مين، ترمکرد ییايموم چون

 و پردازند میانکار مرگ  تیکه مشخص است، مؤسسات کفن و دفن هم به تقو چنان

برخودار  یاساس تيو واقع قتيانسان مرگ از حق ینشان دهند که در زندگ کوشند می

5.ستين
 

 نکهیاز جمله ا ،مختلف مورد نقد واقع شده است یایصنعت از زوا نیا ،همه نیبا ا

خود  انیمشتر یعاطف یدگید بيسسات کفن و دفن از آسؤاند که م کرده انيمنتقدان ب یبرخ

است که  نیصنعت وارد است ا نیکه بر ا یو مهم یما انتقاد اصلکنند. ا یم یبردار بهره

و  ،انیيکایآمر یانکار مرگ از سو از یا کا هم عالمت و نشانهیمراسم کفن و دفن در آمر

 مياز اشاره مستق زيپره یبرا یمراسم حت نیامر است. در ا نیا دیدر جهت تشد یهم عامل

واژگان به کار رفته همۀ  در واقع،و  کار نرود بهمردن  ۀکلم تاشود  یم مهاربه مرگ زبان هم 

2شده است. یمرگ طراح تياز واقع زيرهمراسم در جهت پ نیدر ا
 

 فيتضع ،یگذار بر انکار مرگ در جوامع غربريثأاز عوامل ت گرید یکی :زمیسکوالر

به لحاظ  یا ندهیاست. جوامع مدرن به طرز فزا تهيمدرن شرفتيبه موازات پ ینید یباورها

 ريتفس ینیرا در چارچوب د یزندگ یها دهیجوامع پد نیاند و مردم در ا سکوالر شده ینید

 زيهمراه با رستاخ یريجوامع، تفس نیحاکم بر ا یحيمس -یهودی ت. در گذشته سنکنند ینم

 نینمود که اعمال و رفتار مردم تحت ا یم مياز مرگ را در ذهن مردم ترس یو رستگار

به  گریپس از مرگ، مرگ د اتيح از یميتعال نيون حضور چنگرفت. بد یشکل م ميتعال

. است اتيح یتجارب و انتها انید، بلکه پاوش یشناخته نم یاز تجارب زندگ یکیعنوان 

                                                           
 .112-115صص ،دیوید دستر،یچا .5

 .111-111صص همان، .2
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خواند، چرا که  یاز مرگ، جامعه را به سمت انکار مرگ فرا م یبرداشت نيروشن است که چن

5انسان است. یها تالش یثمر تمام یب انِیمرگ پا
 

انکار مرگ  ینوع زيپس از مرگ را ن یزندگ ایروح و  یباور به بقا یاريچه بس راگ

در چارچوب جهان پس  یگذارند که هدفمند بودن زندگ یامر صحه م نیاما بر ا ند،شمار یم

که انکار مرگ در  یشود، در حال یمرگ م دربارۀو کاهش اضطراب  ديام ۀیاز مرگ، ما

2شده است. یتن اضطراب آدمرف باالتنها سبب  ،چارچوب جامعه
 

انسان به مرگ،  یگذار بر نگرش سلبريثأعوامل ت گریاز د :اتیح 3شدن یفرد ای تفرد

 نیدر ا ییاست. اگرچه فردگرا محور و فردگر شخص یحرکت جوامع مدرن به سمت زندگ

خود  ليآورد که بر اساس آن فرد تنها به م میفراهم  یانسان غرب یبرا بایز یجوامع، ظاهر

 ییجز جدا یامديامر پ نیاما ا ،است یشخص لياساس م براو  ماتيکند و تصم یمل مع

نداشته است. فقدان روابط  داریمحکم و پا یروابط عاطف فيو تضع گریکدیافراد از 

آور خود  آور و درد لحظات رنج یبرا یبانيسبب شده است که افراد، پشت یمستحکم عاطف

 یفرد ،نیبنابرا و ،است آنها نیتر ات و چه بسا سختاز لحظ یکی زينداشته باشند. مرگ ن

همت  ۀانکار مرگ را وجه ابد،ی یله مأمس نیبا ا ییارویدر رو اوری یکه خود را تنها و ب

  1خود قرار خواهد داد.

عوامل انکار مرگ در جوامع  نیتر یاز اصل یکیاما  :مرگ ةمسئل 5کردن یپزشک  

به  زين یعلوم، پزشک شرفتيبا گسترش و پ است. یصنعت پزشک شرفتيمدرن، رشد و پ

 رامونِيانسان گستراند. پژوهش پ یاز زندگ یشتريب ۀد و چتر خود را بر دامنکرسرعت رشد 

قرار گرفت.  یو پزشک یستیبود که در دستور کار علوم ز یاز موارد یکیمرگ  یستيچ

 ۀبود، به واسط ریپذ حيتوض ینید یها گزاره قینه چندان دور تنها از طر یا مرگ که تا گذشته

                                                           
1. Walter, Tony, p.14. 

، ترجمۀ مهدی غبرایی، تهران، نشر جيحون، خيره به خورشيد )غلبه بر هراس از مرگ( ن،یارو الوم،ی .2

تهران،  ،یاصغر بهرام ی، ترجمه علمرگ و مردن( رامونيراه)پ انیپا زابت،يال ؛ کوبلر راس،545صش، 5931

 .29ص ،ش5939 انتشارات رشد،

 رسند. یبه چاپ م  "What to Do When Someone Dies" یِها با عنوان کل کتاب نیا بيشتر .9

4. Barry, Anne-Marie, Chris & Yuill, Understanding the Sociology of Health: An 

Introduction, London, Sage Publications Ltd, 2012, p.314. 

5. medicalization 
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مرگ  نیاز ا شيدر واقع پ آن کاسته شد. یعيالطب ماوراء ۀشد و از جنب فیعلوم باز تعر نیا

 ،یپزشک شرفتيمرگ بود. اما با پ هيتوج بعمن گانهی نیدادند و د یخدا نسبت م ۀرا به اراد

 ميانرگ از م ريدر تفس ینید یها شد و نقش گزاره ريتفس یستیز ۀحادث كیمرگ به عنوان 

کنندگان در  از شرکت یکیکفن و دفن،  انيمتول یانجمن مل ییادر گردهم نمونه، یبرا رفت.

کند:  یم فين توصيمرگ چن ۀدیرا در برخورد با پد یپزشک زۀتا داتيکنفرانس تمه نیا

رمز و راز را  ۀاما امروزه ما لفاف دانستند... یدر گذشته مردم مرگ را خواست خدا م دیشا»

و رو در رو به علل منجر به مرگ  میا انسان دور ساخته یرا از زندگ ینانياطم یب م،یزد کنار

5.«مینگر یم
 

از  تیامرگ اعالم داشته است که حک هيرا عل یا مدرن، مبارزه یپزشک گرید یسو از

 ستميقرن ب لیاز پزشکان در او یگروه زمينه نیدر ا مرگ دارد. یریزناپذیگر یرد ادعا

تمام وقت خود را  ،اساس نيمعالجه شود و بر هم دیکه با شمردند یم يماریب كیمرگ را 

دوره که از  نیاز پزشکان ا یکی، کفيمرض مرگ نمودند. از نظر مچن ۀصرف معالج

توسط  دیاز امراض بدن است که با یکی یريد، پیآ یمشمار به  زينوبل ن زهیبرندگان جا

است و از آنجا که  یمسر یمرض یريپ ،یو ۀدي. به عقرديقرار گ درمانتحت  یپزشک

بتواند بر  دیبا د،داشته باش قيتوف یاز امراض مسر یاريدر مهار بساست توانسته  یپزشک

مرگ  یبرا یکه راه عالج یبود که تا زمان نیا کفيمچن ۀي. توصدیفائق آ زيمرض مرگ ن

 ۀويش ،رو نیاز ا 2.ندینما تیرا رعا یخاص و انظباط پزشک یها میرژ دینشده، افراد با افتی

 هک یا مدرن قرار گرفته است، به گونه یپزشک مهارتحت  یا ندهیمدرن به طور فزا یزندگ

جان  یسسات پزشکؤو در م کنند می یزندگ یها تحت مراقبت پزشک جوامع انسان نیدر ا

 شتريکه امروزه بچنان ،است دهیگرد زيمکان مرگ افراد ن رييها سبب تغ شرفتيپ نیبازند. ا یم

امر سبب شد که مواجهه با مرگ در سطح جامعه  نیا .دنده یها رخ م مارستانيها در ب مرگ

 . ابدیکاهش 

 

 

                                                           
 .151ص د،یوید دستر،یچا .5

 .151-151صص همان، .2
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 مرگ رشیپذ ةپنجگان مراحل

به  جهيو در نت کردمعطوف در انکار مرگ  یتوجه خود را به نقش پزشک شتريراس ب کوبلر

 یکرده است که زندگمردم را متقاعد  یپزشک یها شرفتيپ ،یو دگاهینقد آن پراخت. از د

شود، مردم از آن  یم یبدون درد و رنج باشد و از آنجا که مرگ فقط با درد تداع دیبا

ند، درک ا انسان نابغه اتيکردن ح یکه در طوالن یپزشکان ،یو ۀديورزند. به عق یاجتناب م

  5.«یبخش زندگ نیتر است، مهم یاز زندگ یمرگ بخش»کنند که  ینم

طرح  نیمرگ نمود. آغاز ا ۀدیپد ۀو مطالع یشروع به بررس 5391کوبلر راس در سال 

خود که   یقاتيتحق ۀانجام پروژ یگشت که برا یبر م اتياله ۀرشت انیاز دانشجو یبه گروه

 ۀدينمودند. به عق یهمکار یاز کوبلر راس تقاضا ،نام داشت «انسان یبحران در زندگ»

مرگ است. کوبلر راس معتقد بود با  ۀلئانسان همانا مس یدگبحران زن نیتر بزرگ ،شانیا

 ،افراد نیا یها و پاسخ ازهاين یمرگ و بررس ۀدر آستان مارانياز  ب یادیز ۀعد یعلم ۀمشاهد

در  مارانيب یروان یهاازيو ن بشناسيممرگ را  رشیپذ زميبود تا مکان ميدر مجموع قادرخواه

 .میگمارق در رفع آنها همت یطر نیو از ا ميابیمرگ را در ۀآستان

 نکهیا یگروه برا مار،يگونه بود که پس از موافقت ب نیبد مارانيب نیمصاحبه با ا ۀنحو

 یقبل ۀگونه مشاهده و مطالع چيبدون ه د،یاين شيمصاحبه پ ندیدر فرآ یذهن تیمحدود

را  یا گروه جلسه زيپرداختند. پس از مصاحبه ن یم یبه مصاحبه با و ،ماريب تيوضع رامونيپ

د. گروه ندکر یم یو اطالعات به دست آمده را بررس ندداد می ليشکت ماريب بدون حضور

 مارانيکه ب ديرس جهينت نیمرگ، به ا ۀدر آستان مارانيمصاحبه با ب 211پس از انجام حدود 

 نیا جهيشوند. نت یآن م رشید و قادر به پذینآ میمرگ کنار  دهیبا گذر از پنج مرحله با پد

2مرگ بود. رشیپذ یا لهنج مرحپ یتئور ۀمشاهدات ارائ
 

راس معتقد است که انسان در ناخودآگاه خود مرگ خود را ناممکن  کوبلر :انکار

با مرگ روبرو  یروز زيما ن میریقابل تصور است که بپذ ريغ باًیتقر ليدل نيداند و به هم یم

آن است.  1، انکار9مهلك یِماريمرحله در مواجهه با خبر ب نياول ،نیشد. بنابرا ميخواه

                                                           
 .549ص ،ش5939 ،انتشارات حميدا ،تهران فرناز فرود، ۀترجم ،چرخ زندگی ،اليزابت کوبلر راس، .5

 .91-92صص همان، .2

3. fatal illness 

4. denial 
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. «ستيمن؟ نه ممکن ن»است:  نیشود ا یم دهيشن مارانيمرحله از ب نیکه اغلب در ا یا جمله

خود را حفظ کند.  یروح طیخود شرا یماريد تا با انکار بوشک یم ماريمرحله ب نیدر ا

د، چه وش میمرگ مشاهده  ۀدر آستان مارانيب ۀيمرحله در کل نیکوبلر راس معتقد است ا

به  ميمستق ريکه به صورت غ ییو چه آنها اند خود مطلع شده یمارياز ب راحتاًکه ص ییآنها

به  یزمان ماران،ياز ب یاريدارد که بس یم انيکوبلر راس ب نياند. همچن هبرد پیله أمس نیا

که خود به  یبا کسان یعنیند، رمواجهه دا مارستانيب ید که با کادر درمانونش میانکار متوسل 

با  مارانيب نيکه هم یدر حال کنند، یم دهانکار در مواجهه با مرگ استفا وهياز ش یلیدال

5کنند. یصحبت م یمرگ خود به راحت ای یماريافراد در باب ب یبعض
 

، 2خود را به خشم یانکار جا زد،یر یانکار فرو م واریاول که د ۀمرحل انیدر پا :خشم

 طيمتوجه مح یا نظم و قاعده چيخشم خود را بدون ه ماريو ب دده میحسادت و تنفر  ظ،يغ

خشم  نيشود و هم یم ماريب یتیباعث نارضا زيهمه چ طیشرا نیکند. در ا یخود م رامونيپ

کم  مارينسبت به ب ماريخانواده ب یپرستار و حت ،اعم از پزشك انيسبب خواهد شد که اطراف

خشم  یهتوج کم نيقرار ندهند، که البته هم ید و خود را در معرض خشم وننک یتوجه

خواهد داشت. کوبلر راس معتقد است که اشکال کار از آنجا آغاز  یرا در پ یو شتريب

9.میو از احساسات او آگاه شو بگذاریم ماريب یخود را جا ميتوان یشود که ما نم یم
 

است. کوبلر راس معتقد است که مطالعه و  1یزن مرحله سوم مرحله چانه :یزن چانه

سخت  یامر رد،يگ یو خداوند صورت م ماريب ميانکه اغلب  ليدل نیمرحله به ا نیا یبررس

 د: گوی یمرحله م نیدر شرح ا ویو دشوار است. 

 و در ميرا هضم کن زيانگ غم یها تيواقع مينخست موفق نشده باش ۀدر مرحل چنانچه»

 یبه نوع ميبتوان دیشا میيگو یآنگاه به خود م م،يدوم بر خدا و مردم خشم گرفته باش ۀمرحل

اگر خداوند بر آن است تا مرا از  افتد. قیمحتوم به تعو ۀواقع نیکه ا دی، شاميبه توافق برس

 شينهد، پس با زبان خوش پ ینم یخشم آلود من وقع یها به درخواست وبردارد  نيزم

                                                           
 .15ص، چرخ زندگی ،اليزابت کوبلر راس، .5

2. anger 

 .91-13صص ،چرخ زندگی ،اليزابت کوبلر راس، .9

4. bargaining 
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5.«اثر دهد بيروم، بلکه ترت یم
 

پنهان نگه  یازر همچون ،قول و قرارها را که با خداوند گذاشته است نیا شتريب ماريب

کند.  یبه آنها اشاره م حاًیاعترافات خود تلو ای یخصوص یها در مصاحبت یاما گاه ،دارد یم

 یخود و داشتن عمر یسالمت افتنیدر قبال باز  کهکنند  یعهد م مارانياز ب یاريبس

2، عمر خود را وقف خداوند کنند.رت یطوالن
 

 یو بستر یبه عمل جراح ازين ماريرسد که ب یفرا م یباالخره زمان :یافسردگ

د. در شو یم ظاهر اودر وجود  یماريب یها نشانه جیکند و به تدر یم دايپ یمتماد یها شدن

 یو احساس خشم و غضب او جا ستيخود ن یماريقادر به انکار ب گرید ماريمرحله ب نیا

نوع  دو مياندهد. البته کوبلر راس  یم 9یافسردگ جهيدر نت وخود را به احساس زوال 

 دیبا ط،یشرا نیاز ا ماريبرون رفت ب یشود و معتقد است که برا یتفاوت قائل م یافسردگ

است.  1یواکنش یافسردگ ،یگذاشته شود. نوع اولِ افسردگ زیتما یدو نوع افسردگ نیا ميان

 ،یگذشته است. از دست دادن توانمند در یزياز دست دادن چ نتيجۀ ینوع افسردگ نیا

 ینوع از افسردگ نیخانواده از جمله علل بروز ا طیاختالل در شراشغل، قطع عضو و 

است که در آن  9یتدارکات یافسردگ ای یمقدمات یافسردگ ،یافسردگ گریاما نوع د 1است.

 ،یواکنش یبر خالف افسردگ ینوع از افسردگ نیشود. ا یمرگ آماده م رشیپذ یبرا ماريب

از دست دادن همه  یخود را برا ماريزمان ب نیرو است. در ا شياز پرداختن به امور پ یناش

خود  یمرگ را برا رشید تا پذوشک یم ماريحالت ب نیکند. در واقع در ا یآماده م زيچ

و  یو سع یمثبت زندگ یها به جنبه ماريتوجه دادن ب ،ینوع افسردگ نی. در ادکن ليتسه

4مرگ محتوم است. گرفتن دهیناد یتالش برا یبه معنا یماريمبارزه با ب یبرا قیشوت
 

                                                           
 .34ص ،پایان راه ... زابت،يال کوبلر راس، .5

 .91-92صص همان، .2

3. depression   

4. reactive depression 

 .31-39صص ،پایان راه ... زابت،يال کوبلر راس، .1

6. preparatory depression 

 .31ص ،پایان راه ... زابت،يال کوبلر راس، .4
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با  ییارویرو ندیمرحله از فرآ نیآخر 5رشیپذ ،کوبلر راس هیبر اساس نظر :رشیپذ

 گرانیکه توانسته باشد با کمك د ديمرحله خواهد رس نیبه ا ماريب یمرگ است و تنها زمان

. البته نينه افسرده است و نه خشمگ گرید ماريمرحله ب نیعبور کند. در ا نيشياز مراحل پ

از هر  یته یزمان ۀباز نیبلکه ا ،است یمرحله خوش له،مرح نیگمان برد که ا دینبا

مورد مصاحبه، زمانِ  مارانِياز ب یکی ۀآمده و به گفت انیدرد به پا گرید ییاست، گو یاحساس

 است.  دهيرس فرا «یطوالن یاز سفر شياستراحت پ نيواپس»

اما به نظر  د،ینُما یمبهم م اريمرحله بس نیا نييکوبلر راس در تب حاتيچه توض اگر

 مارانيو معتقد است آن دسته از ب شود میتفاوت قائل  رشیو پذ ميتسل ميان یوکه رسد  یم

که  نیا انيجنگند، در انتها با ب یخود م یماريلحظه در جهت انکار مرگ با ب نیکه تا آخر

شدن  كینزد رشیبا پذ گرید یاما گروه .شوند یمرگ م ميبه واقع تسل ،«ام از پا افتاده گرید»

کوبلر راس در  2کنند. یم ايدن نیخود و ا قیشروع به دل کندن از عال ،یزندگ انیبه زمان پا

و عاجزانه  دانهينوم مياز سر تسل ماريب رشیپذ نیا» :سدینو یم رشیپذ ۀمرحل تيماه انيب

  9«.ستيندارم ن دنيجنگ ینا گرید ست،يدارد ن یا دهیاز سر چه فا ست،ين

 طیانسان در مواجهه با شرا یدفاع سازوکارپنج مرحله را به عنوان  نیراس ا لرکوب

مراحل به  نیدارد که اگر چه ا یم انيو ب دنک یم یبار معرف بتيمص یسخت و خبرها

 نيدارند؛ همچن یاز مواقع همپوشان یاريمطرح شدند، اما در بس گریکدیاز  جدایصورت 

 :دگوی یم نيچن باره نیدر ا یند. واديه نام اممشترک ب یعنصر یمراحل دارا نیا ۀهم

راه  نکهیاند، امکان ا باز گذاشته ديام یبرا یا هم روزنه مارانيب نیتر رندهیو پذ نیتر نيب واقع»

در  یقاتيپروژه تحق ایکشف شود...  یا تازه یدارو ایوجود داشته باشد،  یدرمان قطع

ها درد  ها و ماه هفته تواند می مارياست که ب ديام ۀبارق ني. با هم«برسد جهيلحظه به نت نیآخر

1.را تحمل کندو رنج 
 

                                                           
1. acceptance  
2. Sanchez, Jesus Rodrigúez, “Revisiting Elisabeth Kubler - Ross(1926 - 2004): 

Pastoral and Clinical Implications of the Death and Dying Stage Model in the 

Caring Process”,  2013, in: http://kalatos.metro.Inte.edu/Num-1/Kubler-Ross pdf, 

p.6. 

 .553ص ،پایان راه... زابت،يال کوبلر راس، .9

 .511ص همان، .1
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5مرگ رشینمودار مراحل پذ

 

 

 هیوارد شده بر نظر ینقدها

فرهنگ مواجهه  زيکوبلر راس بر مطالعات مربوط به مرگ ون ۀینظر یگذارريثأچه در ت اگر

در  هینظر نیا اما، وجود ندارد یا شبهه شك و چيه کایآمر ویژه بهبا مرگ در غرب و 

بسا  چه ه،ینظر نیا یها ها و ضعف قرارگرفته است. توجه به نقص یفراوان یمعرض نقدها

به  یادیز نارو محقق نيدر آستانه مرگ منجر شود. از هم مارانيب طیرااز ش یبه درک بهتر

اند  هرا بر آن وارد ساخت یفراوان یکوبلر راس پرداخته و نقدها یا پنج مرحله ۀینظر یبررس

 شود. یم اشارهاز آنها  یکه در ادامه به برخ

که  کنند می  فرضچنين از خوانندگان کتاب کوبلر راس  یاريبس نخست آنکه

. به ستين نيکه چن یآغاز شده است در حال یمطالعات مربوط به مرگ و مردن با کتاب و

                                                           
متن جا به جا شده  آنها در یدر نمودار باجا یو افسردگ یمراحل چانه زن یاست، جا دايهمان طور که پ .5

 :Kubler-Ross, On Death and Dying) کار ذکر نکرده است نیا یبرا یلياست که کوبلر راس دل

What the Duing Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families, 

London, Routledge, 2009, p.216بودن آن  رهيتك متغ ،که در نمودار قابل ذکر است یگرید ۀلئ(. مس

آن  رييمتغ كیاند که  رسم کرده یگرینمودار د یبرخ سبب، نيهم به. ستياز اشکال ن یاست که به نظر خال

 Patel, A. & Oakley, R., The Good Guide to) است ماريب ینروا تيآن وضع گرید رييزمان و متغ

Trading: Getting Ready for Enterprise, London, NCVO, 2009, p.122 اما آنچه به .)

منقطع و  ،یزمان ییها در نمودار مشخص است، احتمال بازگشت به مراحل قبل است که به صورت بازه یخوب

 .   ندا منفك از مراحل رسم شده
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برداشت  نینند که ادا یم شگاميو پ شرويپ نهيزم نیکوبلر راس را در ا یاريبس ،گریعبارت د

کتاب  شگفتاريدر پ یو نمونه، یکوبلر راس است؛ برا یدعاو امديو پ جهينت یغلط تا حد

مرگ و مردن  دربارۀ یحاضرم کتابکه آیا  دندياز من پرس یوقت»دارد که  یم انيب نيخود چن

 دميفهمتازه  ،نشستم و شروع به کار کردم ی. اما وقترفتمیچالش را مشتاقانه پذ نیا سم،یبنو

شروع کنم، چه  دیکجا با ازمطرح بود:  یادیز یها ام. پرسش شده یا دچار چه مخمصهکه 

 نیخواهند ا یکه م میبگو یناشناس یها به آدم دیرا عنوان کنم، کدام مطالب را با یمطالب

له مرگ، که آن را أپرداختنش به مس یعامل اصل زمينۀدر  ني؛ همچن...«کتاب را بخوانند و 

کمك به آنها در  یبرا کاگويدانشگاه ش اتياله ۀدانشکد انیچهارتن از دانشجو درخواست

چهار  نیا» :دارد یم انيب نيداند، چن یم «انسان یبحران در زندگ» زمينۀدر  یا نوشتن مقاله

که  یقرار دارد مرگ است. پرسش یکه فرا راه آدم یبحران نیبزرگترکه نفر معتقد بودند 

 باًیمردن تقر رامونيالزم پ یها به دست آوردن داده یبود که وقت نیخود به خود مطرح شد ا

ها را اثبات کرد، چگونه  زد و صحت داده شیتوان دست به آزما ینم یاست، وقت کننامم

 نیکه بهتر میديرس جهينت نیپژوهش را به انجام رساند؟ بعد از چند نشست به ا نیتوان ا یم

 یها یماريمبتال به ب مارانياست که از خود ب نیمرگ و مردن ا یبررس یراه ممکن برا

دهد که کوبلر  یموارد نشان م نیا 5«.کنند و معلم ما باشند یینماما را راه ميبخواه یانیپا

 یجد یکه کارها یاست در حال دهیغفلت ورز نهيزم نیموجود در ا یعلم اتيراس از ادب

  2صورت گرفته بود. 5311خصوص از سال  نیدر ا یچند

                                                           
 .92ص ،پایان راه ... زابت،يال کوبلر راس، .5

 توان به این موارد اشاره کرد: برای مثال می .2

- Eissler , K.R., The Psychiatrist and the Dying Patient, International Universities 

Press Inc.,1955. 

- Feifel, Herman, The Meaning of Death, New York, McGraw-Hill Book Co., 

1959. 

- Fulton, Robert, Death and Identity, New York, John Wiley& Sons Inc., 1965. 

- Glasser, Barney G.  and Strauss, Anselm L. , Awareness of Dying, New York, 

Aldine Publishing Co.,1965. 

- Shneidman, Edwin S., Essay In Self-Destruction, New York, Jason Aronson 

Inc., 1967. 

- Sudnow, David, Passing On, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1967. 
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وجود  یبه معنا ،هینظر نیدر ا 5معتقدند که استفاده ازمفهوم مرحله یا عده نکهآ دوم

در آن مرحله صدق  مارانِيبر تمام ب قاًيمنظم از حاالت و احساسات است، که دق یا مجموعه

 یرا تجربه کنند که در تئور یممکن است مراحل مارانياز ب یاريکه بس یکند، در صورت یم

به  دنيممکن است پس از رس مارانياز ب یاريبس نيت. همچناس شدهکوبلر راس ذکر ن

 زيکوبلر راس ن که رسد یباز گردند. البته به نظر م یمجددا به مراحل قبل رش،یپذ ۀمرحل

که در  یدر جدول یبه آن اشاره دارد و حت زيو خود ن دریپذ میبازگشت به مراحل قبل را 

2.ردنظر دا دامر را م نیا ،مراحل پنجگانه آورده است زمينۀ
 

نيز مورد  یاطالعات و یآور روش جمع از نقطه نظرکوبلر راس  ۀینظر آنکه سوم

 مارانيباورند که روش کوبلر راس در مصاحبه با ب نیبر ا یا . عدهنقادی قرار گرفته است

 یآور جمع گرید یها در ادامه از روشکه بود  یکار مناسب بود و بهتر مشروع  یتنها برا

پرسشگر  ۀوابسته به رابط یادیاستفاده از روش مصاحبه تا حد ز زیرا، کنداده اطالعات استف

دهد  یکند با آنچه که بروز م یاحساس م ماريممکن است آنچه که ب نياست. همچن ماريو ب

9داشته باشد. یتفاوت اساس
 

دهد که در  یرا نشان م یمختلف مارانيخود ب قاتيدر تحق کوبلر راس آنکه چهارم

 وستهيدهد که به صورت پ یرا نشان نم یماريب یمراحل پنجگانه قرار دارند، ول نیاز ا یکی

در  یمراحل نيشود که چن یتواند مدع یاو تنها م ،نیمراحل عبور کرده باشد. بنابرا نیاز ا

با عبور از مراحل  مارانياست ب یکه کوبلر راس مدع یدر حال .دارد جودمختلف و مارانيب

1رسند. یم رشیپذ ۀبه مرحل کنند و میار شروع پنجگانه از مرحله انک
 

نشده  یادیافراد توجه ز یزندگ ۀو نحو یفرد یها به تفاوت هینظر نیدر ا آنکه پنجم

 ،دارد یو منحصر به فرد گانهی تيدقت کرد که نه تنها هر فرد شخص دیاست. در واقع با

 برای نمونه،است.  گرانیمتفاوت از د زيهر شخص ن دیعقا و مسائل و یزندگ ۀبلکه نحو

که شخص  یممکن است به مرگ به عنوان مجازات گناهانش نگاه کند، در صورت یشخص

                                                           
1. stage   

2. Singelman Carol K., & Rider, Elizabeth A., Life-Span Human Development, 

Canada ,Cengage Learning, 2010, p.558 

3. Dixie, D., Living, Dying, Grieving, Canada, Jones & Bartlett Publisher, 2009, 

pp.66-68. 

4. Saxon, Sue V., et al., Physical Change and Aging: A Guide for the Helping 

Professions, Springer Publishing Company, 2009, p.426. 
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 نیبه طور حتم ا و کند می یخود تلق ۀاز دست رفت زیوصال عز یبرا یمرگ را پل یگرید

  5خواهند کرد. یمرگ خود ط رشیرا در پذ یمتفاوت ندیدو فرد فرآ

در مواجهه با  ماريب یها بر حاالت و واکنش طيبه نقش مح هینظر نیدر ا آنکه ششم

مواجهه  ۀدر نحو ییبسزا ريثأتواند ت یم ماريب طيکه مح ینشده است، در حال یمرگ توجه

به سر  گرانید یبانيمثبت و همراه با پشت یطيکه در مح یماريبا مرگ داشته باشد. ب یو

 یمنف طيمح كیکه در  یمرگ نسبت به فرد رشیمراحل مختلف پذ ممکن است در ،برد یم

 را از خود بروز دهد.  یمتفاوت یقرار دارد، رفتارها یديو سرشار از ناام

 که رسد یکوبلر راس به نظر م ۀیدر نظر ،اند داشته انيب یهمانطور که برخ آنکه هفتم

چه بسا  امر نیارزشمند در نظر گرفته شده است. ا یا به عنوان مرحله رشیپذ ۀمرحل

عبور از  یبرا هینظر نیبا ا ییدر صورت آشنا ،که در شرف مردن است یماريموجب شود ب

 ۀبه مرحل دنيرس یاو را برا ماريب انيممکن است اطراف ني. همچندینما ليمراحل تعج نیا

 یماريمبارزه با ب یبه جا ماريامر ممکن است سبب شود که ب نی. اندینما قیتشو رشیپذ

2جهت نجات خود انجام ندهد. در یو تالش دریپذب یخود، آن را به راحت
 

 

  جهینت

حال در  نیکوبلر راس وارد است. با ا هیمورد اشاره بر نظر یاز نقدها یاريطور حتم، بس به

 رغم بهکوبلر راس  هیکه نظر نیاول ا ۀ. نکتدینما یم یذکر چند نکته ضرور زمينه نیا

ت مربوط به مطالعا ۀدر توسع ییبسزا ريثأکه متوجه آن است، ت یفراوان ینقدها

 است،داشته  نهيزم نیشناسان و محققان به ا پزشکان، روان نو توجه دادن روا 9یشناس مرگ

باب مطرح  نیدر ا زين یگرید یها یو تئور اتیامر سبب شده است تا نظر نیکه ا چندان

 .  افتی یبعد زيو ن یقبل یها هیاز نظر كی چيتوان در ه یرا نم یريثأت نيکه البته چن 1شود؛

                                                           
1. Aiken, L.R., Dying, Death, and Bereavement, Mahwah, New Jersey, Lawrence 

Erlbaum Associates, 2000, p.283. 

2. Phipps, W. E., Death: Confronting the Reality, Westminster, John Knox Press, 

1987, pp.51-53. 

3. thanatology 

( Debbie Messer Zlatin)نيمِسر ازالت یکور ودب .یاِ چارلز. اتیتوان به نظر یها م هینظر نیاز جمله ا .1

 یعمل یها ییو راهنما یبر توانمندساز ديکأکند که ت یمحور را مطرح م فهيوظ یا هیچارلز کور نظراشاره کرد. 
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مطرح ساخت که مرگ و سخن  یا را در زمانه ۀ خودیدوم آن که کوبلر راس نظر کتهن

در  قتياست. در حق نيو تحس شیقابل ستا یکار و ثيح نیگفتن از آن تابو شده بود؛ از ا

را  یمهم و قابل توجه راتييکه امروزه تغ 5مانند کوبلر راس بود یافراد یها اثر تالش

در مواجهه با مرگ مشاهده کرد.  انيکائیآمر ژه ویان و به يغرب ۀمواجه ۀتوان در نحو یم

است که حول محور مرگ در  یادیز اريبس یها رمان و کتاب لم،يمدعا، ف نیشاهد ا

 سابقه بوده است. یب نیاز ا شيشده است که تا پ ديکشور تول نیدر ا رياخ یها دهه

 ۀدر حوز یمهم اريبس راتييتغ موجبکوبلر راس  یها که تالش نیسوم ا ۀنکت 

 ۀتوجه کوبلر راس به مقول لي. به دلدیمرگ گرد ۀدر آستان مارانيب یها و مراقبت یپزشک

ساندرس به منظور  یليسيخانم س یها تالش ۀکه به واسط یمردن، نهضت ندیمرگ و فرآ

 کایدر آمر یريچشمگ شرفتيبود، پ دهیمرگ در اروپا آغاز گرد ۀدر آستان مارانيمراقبت از ب

 یبه منظور نگهدار مارستانيب یبه جا 2شگاهیساختن آسا نیگزینهضت، بر جا نیا .افتی

 دهيکوش مارستانيب یبرا ینیگزیبه عنوان جا شگاهیدارد. آسا ديکأتمرگ  ۀدر آستان مارانيب

ها و  بسپارند. امروزه نهادها، کارگاه نبتوانند با وقار و آرامش جا مارانياست که در آن ب

با مرگ  رت،يو بص یکنند که با آگاه یم قیاند که افراد را تشو آمده دیپد یمراکز مختلف

از مرگ بستگان و دوستان  یبرخورد با غم و اندوه ناش یبرا ایمواجه شوند و  شیخو

با مرگ تحت  مبارزه یرا برا یکوبلر راس مرکز زمينه نیکنند. در ا دايالزم را پ یآمادگ

کرد که تا به امروز در حال  یراه انداز ايفرنيکال یدویرا در اسکوند 9ایالين یعنوان شانت

 ليدلکه بتوان گفت  دیشا یدر شرف مرگ است. به هر رو مارانيبه ب یرسان خدمت

است  یادیز ريثأت ،که بر آن شده است یفراوان ینقدها رغمبه کوبلر راس  ۀینظر یماندگار

 است.  در عمل بر فرهنگ مواجهه با مرگ در غرب داشته هینظر نیکه ا

                                                                                                                                    
 ,Corr, Charles A.et al., Death & Dying, Life & Living, USA) دارد ماريب نيمراقب یبرا

2009, pp.56-62احوال،  ق،یطر نیکند تا از ا یخود وارد م هیرا در نظر یزندگ وهيمفهوم ش زين نيالت (. از

 ,.Corr, Charles et al) شود درک یتر در آستانه مرگ به نحو مطلوب مارانيب یازهايو ن طیشرا

pp.545-552.) 
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