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بررسی نسبت و تالزم میان
مرگ، جاودانگی و معنای زندگی
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مقدمه

پاسخاینپرسشهاکهازکجاآمدهاست؟وبهکجامیرود؟تالش یخخود،مهوارهدریپیافتن بشر،درطولتار

یههایدربارۀپرسشمعناداریزندگیاست.اگرچه، اذنظر کردهاست.نوعپاسخبهاینسؤاالت،مقدمهایبرایاحتن

فالسفهواندیشمندان،هریکبهنوعیبهاینپرسشهاپاسخدادهاند؛اّماپاسخبهاینسؤالبرایانسانهمچنان

تلیفاست، بهاینپرسشمستلزمبرریسمباینومسائلحمن بهعنوانیکمعماورازناگشودهبایقاست.لذاپرداختن

امآنهستمی،برریسنسبتوتالزمجاوداینباپرسشمعناداریزندگیاست اماآنچهمادرایننوشتاردرصددانج

کهمارادردستیایببهاین کاوشقرارخواهمیداد مؤلفههاومسائیلرامورد
ً
وبرایدستیایببهاینهدفصرفا

بهچیسیتمرگمیباشدکهدرادامهازآنبثمیکنمی. مؤلفه،پرداختن ستین مقصودیاریرساند.بهنظرمیرسدنن

1- چیستی مرگ
گفتمرگ گونبودهاست.باید گونا بارۀمرگیکیازدغدغههایانساندرطولاعصارودورههای تأملدر

افزودهمیگردد، برایبشر براهباموشگفیتآن کههرچهبیشتربهآنپرداختهشود، ازمجلهمعماهاییاست

بارۀمرگمعذوربودهاند.البتهبایدمیان قانعکنندهدر
ً
ارائۀپاسخینسبتا طوریکهاغلبمکاتبفکریبشریاز

ریب،مرگ،چندانعجیب بارۀمرگتفاوتقائلشومی.برایمثالازمنظرعلومحتج کاوشدر تلف حوزههایحمن

بهمعنایقطععالمیحیایتموجودزندهمیباشدکهدراینبارهنیزاهبامچنداینوجودندارد
ً
نیست،بلکهصرفا

ریبمرگبدنهنگامیاتفاقمیافتدکه بارۀآناتفاقنظردارند.ازمنظرعلومحتج ریبدر کثردانشمندانعلومحتج وا

تلگردد. کثرعملکردها)تنفس،گردشخون،دفع،مهاهنگیعصیب(حمن یکییاا

کههمچنانمرگرابهعنوانیکی بارۀمرگوجودداردبهحوزۀعلومنظریمربوطاست کهدر تردیدواهبامی

باۀمرگوجود یفودیدگاهدر بهاندازۀمکاتببشری،تعر
ً
یبا ازمعماهایاصیلبشرناگشودهتلیقمیکند.تقر

لمیکنندکه ییفدقیقازمرگبسیارمشکلباشد.برخیازمتفکراناستدال سببمیشودارائۀتعر داردومهین

فهمکایفاززندگیاست. اینمشکلبهخاطرنداشتن

مردمیدانستکهبرایرفعاهباممرگ،بهاندیشههاینظریوفلسیفپناهبردند. ستین شایدبتوانیونانیانرانن

بهعنوان اوایلیونانباستان،مرگ،مهچون)چیز(طبیعی،غیرهتدیدآمیز،یکیازحقایقزندگیومهچنین در

کتاباودیسهبیان یستهمیشد.عقیدۀشایعکهدریازدمهین چارچوبوجودانسانوامریاجتنابناپذیرنگر
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شدهایناستکهروحهرانسانمهچونیکسایهدرقلمروپادشاهیمرگ،جهمن،کهدرآنچنانکهشرحداده

شدهبازگشیتنبودهاست،بهزندگیبعدازمرگادامهمیدهد  )Peach, 2008:18(.سقراط،فلسفهراچیزی

بانسقراطوبهاستنادسخینازاو،مهۀفیلسوفانرا بارۀمرگمنیدانست.افالطون،ازز جزژرفاندییشدر

کهفیلسوف یرافیلسوفازآنجهت آرزومندمرگمیدانست.ازنگاهاو،فیلسوفانازمرگهرایسندارند،ز

به اینجهان در اینجستجو اما نابسرمایهگذاریمیکند، رادرجستجویحقیقت است،متامعمرخود

بارۀ یستانسیالیستدر گز نتیجهمنیرسد.)افالطون،529:1380(دردورانمعاصر،بیشازمهه،فیلسوفانا

یدهاند.آثارکساینمانندهایدگر،سارتروکامو،بهخویبدملشغویلآناننسبت مرگسخنگفتهاندوفلسفهورز

یژه بارۀمرگ،گواهیبرتوجهو بهموضوعمرگرانشانمیدهد.دراینمیاناشارهایکوتاهبهدیدگاههایدگردر

وعمیقاینفیلسوفانبهمقولۀمرگمیباشد.حتلیلهایدگرازپدیدۀمرگبهطورحممکیبروجودشنایسمبنایی

یستانسانسانوحقیقت،حتقیقمیکندوحتلییلوجودی اوبناشدهاست.اودرموردمسائلاسایسوجود،اگز

ازدازاینبرحسبساختاروجودیآنبهدستمیدهد.دراینمیانمرگبهعنوانیکیازارکاناسایسساختار

گاهیازمرگفراگرفتهشدهوبامرگ یژههایدگراست.ازنظرهایدگر،وجوددازاینتوسطآ وجودیانسانموردتوجهو

دراینجاواکنونمواجهمیشود.

معنای در امکان ین مرگهناییتر دازاین، برای میکند. تفسیر ذیل بهشرح را مرگ وجودی امهیت هایدگر 

سهگانهاست:

ینامکاناستوفردتهنامیمیرد؛ 1.خودیتر

2.غیررابطهایاست،یعینقابلاشتراکنیست؛

.)Heidegger, 1962: 294(رویمیدهد
ً
3.اجتنابناپذیراست،حتما

گر»بودن«بالقوۀدازاین ازنظرهایدگر،فهمپدیدۀمرگ،متضمندرکوجوددازاینمهچونیککل،میباشد.ا

بهنووجودیفهمیدهشود،سپساینروشنمیشودکهوجوددازایندرکلیتآن،»بودن-به-سوی-مرگ«

یقمواجهشدنبامرگمیفهمد. است.بهعقیدۀهایدگر،دازاینمعنای»بودن«راازطر

از قبل رقممیزند. را زندگی معنای بهپرسش ما پاسخ بهمرگ، نوعنگرش یادآورشدمی، نیز 
ً
قبال چنانکه

بهاینتالزممیاننوعنگرشبهمرگباپاسخپرسشمعنایزندگی،الزماستکهابتدابهخودپرسش پرداختن

معنایزندگیپرداختهشود.



32

2- معنای زندگی
گرمابهمکتبهایفکریوفلسیف مسئلۀمعنایزندگی،مسئلهایجدیددرمکاتبفکریوفلسیفاست.ا

زندگییکیازاصول یرامعناداشتن یشراحتتعنوانمعنایزندگیمنییابمی،ز گذشتهرجوعکنمی،مبحثیابن

موضوعۀمکاتبفلسیفگذشتهبودهاستوایندرحایلاستکهامروزهایناصلموضوعهبهچالشکشیده

بهاینمسئلهاست.درجامعۀ شدهاست،چنانکهیکیازدغدغههایفیلسوفاندیندرحالحاضرپرداختن

ینوسایلوامکاناتآسایش کردهاستوهبتر کهعلمبسیاریازمعظالتومشکالتانسانرابرطرف امروز

رابرایآنفراهمکردهاست،بهموازاتپیشرفتعلم،مسئلۀمعنایزندگیرنگباختهاست.

امد. فنون و صناعات منی توانند  وپایش اساس زندگی اصیِل انسان می انج اعتماد ناحمدود به تفکر فن آورانه به فر

گر برای شأن و منزلت هنایی مان در  وزمندانه مصیبت و مرگ در امان دارند. ا ما را از هجوم یب وقفه و باملآل پیر

یرا فن آوری فقط در متن زندگی ای  یزناپذیر است، ز گر  به فن آوری مّتکی باشمی، نومیدی و پوچی 
ً
عامل، صرفا

که  زش هایی  که خود آن زندگی حمکوم به فنا است. تفکر فن آورانه از ارائۀ غایات و ار موجب پیشرفت می شود 

 .)24-23 :1375 ، ورت دارند نیز عاجز است.« )کین برای هدایت زندگی ضر

کثرمکاتبجدیدازیبمعناییوپوچیزندگیدممیزنندوبهبدبییننسبتبهعاملرویآوردهاند.ازاینرودر ا

گام ستین اینجاالزماستبهپرسشمعنایزندگیومباینوبسترهایشکلگیریاینپرسشپرداختهشود.نن

بارۀخوِدسؤالمعنایزندگیاست.اینکهآیاپرسشازمعنایزندگی، بهمعنایزندگی،کاوشدر درپرداختن

گرمعناداراست،چهمعناییمیتواندداشتهباشد؟.عدهایازمتفکراناینپرسشرا پرسیشمعناداراست؟وا

بانتعلقونهاشیادارد)ایگلتون، یرامعتقدهستند،معنا،مسئلهایاستکهبهساحتز یبمعنامیدانند،ز

12:1386(.برخیدیگرنهتهناپرسشازمعنایزندگیرادرستمنیدانند،بلکهآنرانشانۀبیماریدرفرد

یددراینزمینهمعتقداست: میپندارند.فرو

که فرد از معنای زندگی سؤال می کند، بیمار است. او با این پرسش به شهوات ارضا نشده  ای اذعان  حلظه ای 

 به احساس ناراحیت و اضطراب 
ّ

که به جای آن ها چیزهای دیگری اتفاق افتاده است، در واقع نوعی تسال می کند 

است )فری،1382: 11(.

کهبهاینحوزه کتابهایی برابرپرسشمعنایزندگی،حجمانبوهمقاالتو چالشهاییدر اماباوجودچنین

بارۀ پرداختهاند،خودگواهیروشنبرایامهیتپرسشمعنایزندگیاست.دراینجاالزماستبهاختصاردر
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اینپرسشونوۀمسئلهشدنآنتوضیحیدادهشود.هنگامیکهازمعنایزندگیپرسشمیشود،اینپرسش

میتوانددومعنایمهمرامدنظرداشتهباشد:

1.آیازندگیهدفوجهیتدارد؟براساساینپرسشزندگیمعنادار،زندگیاستکهنوعیازهدفرادربرداشته

باشدوزندگییبمعناآناستکههدفوجهیتنداشتهباشد.

کهازمعنایزندگیمیپرسند،معنایاولرا کثرافرادی دارد؟ )Garrett, 2001:8(ا یستن 2.آیازندگیارزشز

گرهدیفدارد،اینهدفچهمیتواندباشد؟ یابندآیازندگیهدیفدارد؟وا مدنظردارندیعیندریپآنهستنددر

کهعصرجدیددرواقع منشأمطرحشدنپرسشمعنایزندگیرابایددرردمباینجهانبییناسکوالستیکی،

برابرآنبود،جستجوکرد.درعصرجدیدمابانگرشجدیدینسبتبهجهانوانسانمواجهشدمی. واکنیشدر

یکدرقرنهفدهمو اینتغییرنگرشبهجهانوانسانمعلولدواتفاقاست:یکیاختراعاتوکشفیاتفیز

.)Garrett, 2002: 3-4(یندرقرننوزدهم یۀتکاملدارو دیگرینظر

ساکنومرکزجهاننیست یه،زمین پرنیکبود.براساسایننظر یۀکو چالشبراینگرشارسطویی،نظر ستین نن

یتجهان،به ازحمور تلفکهخورشیدمرکزآناست،میچرخد.بنابراینباخارجشدنزمین بلکهدرمدارهایحمن

کراتهمجنسمیشوندودیگریکینسبتبه یزد،مهۀ تبعنظاممراتیبارسطوییمیانموجوداتنیزدرهممیر

واهدداشت.برایناساسجهانچندجنیسوچندذایتوموجوداتمتنوعیکدستشدندو دیگریفضیلنن

جهانبهسویوحدتکشیدهشد.

جهانبیینعصرجدید،انسانحمورمیشود،یعیندردورۀجدیدانسانتصممیمیگیردازاینپسبااتکایبه

کند،نهاینکهدرعملوغایتبهآمسانچشمداشتهباشد.جهانشنایسجدید، کار خودشوبرایخودش

کردمیعاملدیگردرتغییر کهبیان کمیتعلتفاعیلبهجایعلتغاییاست.مهانطور جهانشنایسحا

ین یۀتکامیلدارو نگرشنسبتبهجهانشنایسسنیت-کهعاملمطرحشدنپرسشمعنایزندگیبود-نظر

کهدرآنانسانمیتوانستبهمددمشیت ینتصورسنیتازجهانمهاهنگونظمیافتهرا یۀدارو است.نظر

بقاشکل برای تنازع پایۀاصل بر که ین دارو تکامیل یۀ نظر یراطبق ز برد،  ازبین بیابد، را معنا اهلی ارادۀ و

یانو گرفتهبود،درجهانطبیعیافرادوانواعیبمشاریبدونهیچغایتهناییوتهنابهموجبواقعیتعر

که یین،طردهدیفبود یردارو چالشاینتصو ستین میروند.نن یبرحمتنازعبرایبقاء،پدیدمیآیندوازبین

یینهیچگونههدفیاانتخایبدر کماست.براساسدیدگاهدارو جهانشنایسقدمیمدعیبودبراینجهانحا
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کاماًلغیرشخیصاستکهدرصحنۀرقابتبرسرمنابع یکروند
ً
فرآیندطبیعیوجودنداردبلکهتکامل،صرفا

ینعلیهنگرشسنیتبهجهانوانسانایناستکهمکانیسم یرهبترازدیگرانعملمیکند.دلیلدیگِردارو گز نا

یرااینمکانیسم یلقدرتخالیقعاشقدانست،ز تنازعبرایبقاءبسیارترسناکترازآناستکهبتوانآنراحتج

یراینفراوان،کشمکشبسیارورنجیبمشاراست. مستلزمو

کهدرتفکرقدمیبهانسانمهچونیکموجود کرد گفتهشدهمیتواناینگونهمجعبندی باتوجهبهمطالب

کهدارایروحینامیرااستوشبیهخداوندمیباشد،بنابراینانسانازدیگرموجودات یستند خاصمینگر

بهدورآن کهسیاراتدیگر بود مرکزجهان ، ،زمین یستن نگر اینشیوۀ در متمایزمیگشت. یکی فیز وجهان

کهمنایشگرطرحیاهلیبود.امادرنگرشمدرن ازعالمئونشانههاییبود کهیانسرشار گردشبودندو در

یرباخدشهروبروشد.برمبنایایننگرش،جهانبهنویغیرقابلباوربزرگاستواز بهجهاناینتصو

درمقایسهباآنهابسیارکوچکوناچیزجلوهمیکند.تکیه میلیونهاکهشکانساختهشدهاستکهکرۀزمین

یسیتصرفایدۀغایتمندیخلقتراکمرنگمیکند،اماشایدنقِشبازهممهمترعلومجدید برفرآیندهایز

ازگسترۀعظمیجهاناست. دربسطبدبیینپردهبرداشتن

کرۀ زمین اینک نه مرکز جهان بلکه ذره ای بسیار خرد و یب مقدار است و در میان میلیاردها میلیارد سیاره و ستاره 

که عمر  یخ جهان آن قدر طوالین است  رگ تر از زمین هستند. تار که برخی به تهنایی میلیون ها برابر بز سرگردان است 

بشر در قیاس با آن یک حلظه هم حمسوب منی شود ) توکیل:1383، 242 - 258(.

ازمادهساختهشدهاستوحاصلفرایندیکوراستوماانسانها
ً
برمبناینگرشعصرجدیدکلجهانصرفا

کهمههچیزازمادهساختهشدهاست،بنابراینروحینامیرا می.ازآنجا هیچرجحاینبرموجوداتدیگرندار

وجودنداردومهۀمابهزودیخواهمیمرد.واینجهانهیچهدیفندارد،درنتیجهاحتمالاینکهخداییوجود

.)Garrett, 2002: 3-4(داشتهباشد،بعیداست

تلیفمیتوانندبسترروایِنمناسبجهتپیدایشوگسترشپوچیویبمعنایی بهطورکیلمیتوانگفتعواملحمن

عواملبدبیینبهچندموردحمدود،نوعیسادهسازیمسئلهاست،بلکه زندگیرافراهمسازند.حمدودساختن

تلفمیتواننددراینمسئلهمؤثرباشند.بهباوربرخیازفیلسوفانومتفکرانیکیازاینعوامل طییفازعواملحمن

مهمباوربهمیراییانساناست.

، حیات و هسیت را یب هدف و بهیوده  ناراحیت از مرگ یکی از علل پیدایش بدبیین فلسیف است. فالسفۀ بدبین
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فکر   
ً
احیانا و  و حیرت ساخته  را دچار سرگشتگی  آنان  این تصور،  گونه حمکت تصور می کنند.  هر  از  و عاری 

گر بنابر رفتن و مردن است، منی بایست می آمدمی،  کرده و می کند، با خود می اندیشند ا خودکیش را به آن ها القاء 

می این بهیودگی ادامه یابد، پایان دادن  اقل از ما ساخته هست که نگذار که بدون اختیار آمده امی این اندازه ال حاال 

به بهیودگی خود عمیل خردمندانه است )مطهری، 1389: 200(.

کهحاصلمواجهۀ باتوجهبهمطالبذکرشدهمیتوانگفتدردورۀجدیدانسانبهطورکیلباسهاضطراب

گوناست،درگیرمیباشد: اوباعدمدرساحتهایگونا

که او  را در خطر پوچی و یب مهتایی  که نفس وجود  او را هتدید می کند؛ اضطراب یب معنایی  اضطراب مرگ و نابودی 

گناه و سقوط اخالیق است. انسان با خودکیش  می تواند از  که  نتیجۀ  قرار می دهد و باالخره اضطراب حمکومیت 

یز یابد )تیلیش، 1375: 93(.  گر گناه و حمکومیت راه  اضطراب مرگ و نابودی رهایی یابد، اما منی تواند از اضطراب 

یمیانسانمدرنعیلرغممتامپیشرفتهایعلمیوتکنولوژی،دچارخألمعناشدهاستو درنتیجهبایدبگو

ینعواملآنیعینمرگ تلیفدارد.دراینمقالهبهیکیازمهمتر اینیبمعناییزندگینزدانسانمدرن،عواملحمن

وجاودانگیمیپردازمی.

3- دیدگاه های مختلف دربارۀ مرگ و جاودانگی
یرامرگازتناهیمانشاندارد. گرهخوردهاند،ز بهحلاظسنیت،مفهومتناهیومرگبهگونهایتنگاتنگبههم

یستشناخیتودروینبرایطبیعتانسانحمسوبمیگردد،اماآدمیانمرگرانهتهنا تناهیآدمییکواقعیتز

یکیقلمدادمیکنند.متایزمیان بهعنوانیکیپآمدمتافیز ،بلکههمچنین یستن ریببرایز بهعنوانحمدودییتحتج


ً
ریبدربارۀمرگاساسا یرایکپژوهشحتج یستشناخیتومرگبهعنوانیکیپآمدفلسیفمهماست،ز مرگز

یکیمتفاوتاست.مرگتاآنجاکهبهمشاهدۀمرگدیگرانمربوطمیشودواجدقطعییت ازیکپژوهشمتافیز

ربۀمستقمیماازمرگاست.امامرگبهعنوانپیامدیفلسیف،سبببهوجود ریباستواینامر،یگانهحتج حتج

گاهی آمدنمشاریازپرسشهادرارتباطباهسیتآدمیوخودشنایساومیشود.اگرچهقطعیتمرگنتیجۀآ

یکیرادربارۀمرِگخوِدفردآشکارسازد. ازواقعیتمرگدیگراناست،اینامرمنیتواندهیچگونهبینشمتافیز

بهعنوان
ً
یکیدرارتباطبامرگبرایآدمیاندسترسناپذیراست.حیت،مالحظۀمرگصرفا شناختهناییمتافیز

یش یستانسیالکهبهشدتبن گز بایدبهعنوانیکیپآمدا یستشناخیتزندگیکایفنیست؛بلکههمچنین قطعز
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ازساختاراسایسدرجهانبودنآدمیاست،فهمیدهشود.

قاعده بارۀآننیزازمهین همچنانکهارتباطمابامرگدستخوشاصالحاتوتغییرایتمیگردد،گرایشمادر

اینکه از است عبارت 
ً
ترجیحا بلکه نیست، مرگ و زندگی دوگانگی فلسیف، اسایس پرسش میکند. پیروی

یشرابطهبرقرارمیکنمی.)Peach,2008:9-11(درسرتاسر هرکدامازماچگونهباقطعیِتاجتنابناپذیرمرگخو

گوناگوینمالحظهوتفسیرشدهاست،که گرایشهاینسبتبهآندرشیوههای یخپیشبیینِمرگآدمیو تار

بیشترمواجهههااینبودهاستکهمرگپایاِنمطلقفردمنیباشد.دیگراننیزبراینباوربودهاندکهمرگبهراسیت

بارۀمرِگخودشاجتناب پایانهناییاست.دیدگاهفردهرچهباشد،هیچکسمنیتواندازتوسعۀموقعییتدر

می: بارۀمرگمیپرداز ورزد.دراینجابهشرحایندودیدگاهمطرحدر

3-1: جاودانگی
جاودانگیبهمعیندواموبقاءومهیشهبودناست.دریکتقسمیبندیکیلجاودانگیوبقابردونوعاست:1-

بقایشخیص؛2-بقایغیرشخیص.بقایغیرشخیصازحلاظنوعبقاءبهدونوعتقسمیمیشودکهنوعاولآن

ترعانوکاشفان یسندگان،هنرمندان،سیاستمداران،حمن یخ،فاحتان،نو بقاءدریادهاوخاطرههااست.درطولتار

آثاربزرگ،نامخودراجاودانساختهاند.نوع امکارهایبزرگیابهجاگذاشتن بسیاریوجودداشتهاندکهباانج

دومبقایغیرشخیص،فاینشدندرخداواحتادبااواست.درادیانشریقمانندبودیسم،هندوئیسموجنیسم
امدرخداجذبمیشود.4 دد)تناسخ(سرانج اعتقادبرایناستکهنفسپسازچرخۀتولدهایحمج

جاودانگیوبقایشخیصدارایسابقهایبسیارکهنمیباشد.ازدورۀنوسنگیبهبعد،اعتقادبهنوعیحیات

کهیاینوپرستشاهلههایمادربهظهورمیرسد)الیاده،235:1379(. ادیان ازمرگبهروشیندرمتن پس

که بارۀجاودانگیشخیص،مهانجاودانگینفسمدنظراست تلفمطرحدر ازمیاندیدگاههایحمن معموالً

کهمقومخصوصیتفردیو بهاینمعنامیباشد:»نفسبعدازبدنبهطورناحمدودبایقمیماندوصفایترا

شخیصآناست،حفظمیکند.«)صلیبا،344:1381(.

یشازوجودانساندرنظرگرفتهمیشود بهعنوانبن
ً
صرفا یفازجاودانگی،زندگیرویزمین برمبنایاینتعر

کهمرگپایان آغازسفریجدیداست.ایندیدگاهادعامیکند
ً
واهدبودبلکهصرفا کهمرگنقطۀپایانآننن

مطلقنیست،بلکهگذاربهناحیهایدیگراستکهدرآنناحیهحداقلبرخیازقسمتهایذایتشخص،اما


ً
کهدراینتغییِرناحیه،پایدارمیماند،دقیقا شهایمادیحمض،بهحیاتخودادامهمیدهند.چیزی نهبن
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کهپسازمرگبایقمیماند. چیست؟درپاسخاینپرسشاز»روح«یا»روان«فردسخنبهمیانآوردهاند

ادمیکند:چهاتصایلمیانزندگیومرگوجودداردوبعدازمرگ پرسشهایخایصایج
ً
ایندیدگاهضرورتا

بارۀوجودومرگانسان تلیفرادر پرسشهاییدیدگاههایحمن چهپیشمیآید؟پاسخهایدادهشدهبهچنین

منعکسمیکند.

کهمرگ،پایانمطلقافرادنیست.ایناصل، بههردونوعجاودانگی،ایناست یکاصلمشترکقائلین

ممکن ازانسانهادرمواجههبامرگ،خواهمرگخودشانباشدویامرگدیگران،حفاظتمیکندوهمچنین

استتسیل،امیدوآسایشخاطرازاضطرابمرگرابهمهراهداشتهباشد.اماازسویدیگر،ممکناستباعث

کهرفتارخوب،امکاندستیایببهیک ازاتپسازمرگبرطبقبرخیعقایددیینشود.اینایده ترسازحمج

کثرفرهنگهاجاذبهدارد.یکیازفرهنگهاییکهمعتقد ناحیههبتررابرایانسانهافراهممیکند،درنظراهلا

گیلمگش بودهاستمرگپایانمطلقنیست،فرهنگبابیلهامیباشد.اینمطلببهطورواضحدرمحاسۀ

بیانشدهاست.برطبقاینمحاسه،مرگبهعنوانجداییروحوبدنپنداشتهمیشدهاست.درسنتبابیلها

یعین»جادۀبدونبازگشت«،میروند)Sandars,1960: 27(.درسراسر یرزمین کهمردممیمیرند،بهز هنگامی

یافته احساسمیشود.بابیلهاپیاممرگرابهطورضمیندر یر-زمین داستانمواجهۀگیلمگشبامرگ،حضورز

یان مطالعهوبرریسدربارۀمصر بودندومیدانستندپسازمرگ،بازگشیتبهاینجهانوجودندارد.همچنین

باستاننشانمیدهدایشاننگرانصیانتنفسبودهاند.وجوداهرامسهگانه،برهاینروشندرجهتاثبات

اینمطلباست.درمصرباستان،آمادگیبرایزندگیپسازمرگامهیتبسیارداشتهاست.شواهدیمهچون

غذا،نوشیدین،واشیایشخیصیافتهشدهدرحملدفنشخصمرده،حاکیازعقیدۀآنهابهزندگیپساز

اشیایئنیازپیدامیکند.برمبنای یان،شخصمردهدرهسیتآیندهبهچنین یرابراساسعقیدۀمصر مرگاست،ز

اینعقیده،بهعنوانیکیازراههایجلوگیریازمرگ،زندگیشخصمیتواندپسازمرگجسماین،بهوسیلۀ

کردن،ادامهیابد.برخیاسنادمصریقدمیی، مهراهکردنجسدباداروندارشوحمافظتازآنبهوسیلۀمومیایی

مانندکتابمرگ،کهازحدود3500ق.موجودداشتهاست،نگراینازمرگراآشکارمیکنند.اینکتاب،سفرروح

انساندرابدیترامهچونیکقطعیتواقعیتلیقمیمناید.بهنظرمیرسدمصریهابهانسانبهعنوان)چیز(

یق کهبرایناساسجسمبرایوجوداوضروریخواهدبود.ازاینروجسمبایدازطر روان-تینمیاندیشیدند

یفاتمذهیبخییلخاصبرایزندگیدوبارهحمافظتشود )Peach, 2008: 17(.برمبنایآموزۀتناسخنیز تشر
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میپنداشتند هنگاممرگ،روحمهراهبابدنمتالیشمنیشود،بلکهزندگیجدیدیراآغازمیکند.درواقعچنین

کردنمراحیلازتصفیه،وارد کهروحدربدنحمبوساست،اماهنگاممرگ،آنراترکمیکندوپسازسپری

کهنامیراییروحرامسلم کهچندینبارتکرارمیگردد.آموزۀتناسخ بدندیگریمیشود.اینفرایندیاست

روحمنیتوان نامیرایی مفهوم )Ibid:18(.هنگامحتلیل داشتهاست رواج یادی ز قرنهای برای فرضمیکند،

کهدررسالۀفایدنافالطونشرحدادهشدهاست،نادیدهانگاشت.بثافالطوینازمرگ مرگسقراطرا،

کهمرگ،حداقلبرایفیلسوف، درفایدون،مستلزمجداییروحازبدناست.سقراِطافالطوینادعامیکند

آزادسازیزندگی»غیرحقییق«ازوجودمشترکماناست.از آغاززندگیحقییقاستوزندگیحقییق،خواستار

کاماًلمیرامیباشدودرواقعجسمانساننامیرانیستبلکهعنصراهلیوجوداو،یعینروح، نظرسقراطانسان

تآنمههشادایبسقراط
ّ
نامیرااست.آرامشواطمینانسقراطدرمواجههبامرگمبتینبرامیانشاست.عل

کاماًلنیکواستوزندگیپسازمرگ)کهبهاعتقاد کهمیداندمرگنهتهناامربدینیست،بلکه ایناست

یراسقراطمعتقداستکهپسازمرگبهدیدارخدایان سقراطواقعیتدارد(،هبتراززندگیدرایندنیااست.ز

امیهبترازبداندارند)افالطون،529:1380(. ومردمانعادلونیکبختمیرودودرآنزندگی،نیکانسرانج

ید: افالطوندرفرازهایپایاینحماورۀسقراطدرقالبیکقیاسدوحدی،خطاببهحاضرانمیگو

کیس )و شاید هبتر است بگویمی انسان نیکوکار( از مرگ  یل در هرحال  منی دامن حیات پس از مرگ وجود دارد یا نه و

گر زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد،  یرا ا یان منی بیند و بنابراین، دلییل برای ترس از مرگ وجود ندارد، ز ز

گر حیات  یشان منی کند. اما ا ؤیایی نیز آن را پر که حیت هیچ ر در آن صورت، مرگ به خوایب عمیق مهانند است 

گرد هم مجع  که مهۀ درگذشتگان  از مرگ وجود داشته باشد، مرگ به معنای انتقال به جهاین دیگر است  پس 

کمه کنندگان سقراط( رخت بربندمی و با داوران دادگر  وغین )حما که از میان این قاضیان در شده اند، پس چه هبتر 

گردمی )مهان: 44(. و انسان های نیک هم نشین 

کارنیست،بلکهشروعیکزندگیدیگرمیباشد. کهمرگ،پایان کیدشدهاست درادیاننیزبراینموضوعتأ

می.مسیحیانمعتقدهستندعلتمرگانسانها دراینجابهعنوانمنونهبهدودینمسیحیتواسالممیپرداز

گرحضرتآدموحوامرتکبگناهمنیشدند،مرگبرایانسانهابهوجودمنیآمد. گناهحضرتآدماستیعینا

انسانها،یعینحضرتآدموحوا ستین کهازنن کهمابهخاطرخطایی ازاینآموزۀمسیحیآناست منظور

ازخدامتولدمیشومیوتهناازرهگذررنجومرگعییس سرزدوباعثراندهشدنآنهاازهبشتشد،دور
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گرحضرت کنمی)پترسون،469:1383(.ازاینرومسیحیاناعتقاددارندا مسیحمیتوانمیدوبارهبااوآشیت

کهویونوادگانشدرمقابلرنجودر گونهایتغییرمیداد گناهمنیکرد،آنگاهخداوندماهیتویرابه آدم

مقابلمرگامینمبانند.براساسآموزههایدینمسیحیت،مسیحدوبارهظهورخواهدکردوازآنپسخداوند

ید شدوآنانرابهمکتبوحیاتجاو بهمهۀآدمیان)ویاحداقلبهانسانهاینیک(عمرجاودانمیبن

کهپسازاینزندگینیز ادعامیکند مسیحیتهمچنین آنانبود،بازمیگرداند.آیین کهپیشاپیشدراختیار

درمتامادیانجهانموردتأییداست.
ً
یبا کارخواهدبود،ادعاییکهتقر عقوبیتدر

کیدبسیارشدهاست.درحمکتوفلسفۀاسالمی دردیناسالمنیزبهاینکهمرگپایانکارانسانهانیست،تأ

ید: بارۀحقیقتمرگمیگو در نیزمرگنابودیتلیقنشدهاست؛چنانکهصدراملتأهلین

یرا امری است  طبیعی و منشأ آن اعراض نفس از عامل حواس و نشئه   که مرگ امری است به جا و حتمی ز باید بداین 

حمسوسات و اقبال به خدا و ملکوت اوست، نه آن امری است  که تو را به کیل معدوم و نابود کند. بلکه فقط مابین تو 

یرا حقیقت  تو نفس تو و اوصاف الزمۀ اوست که مغایر با  و آن چه  که غیر تو و صفات الزمۀ توست جدایی می افکند )ز

لت می کند  رد و از عامل علوی و حمل حمکت( و ادله و براهین قاطع عقیل دال بدن است و این  حقیقت، امری است حمج

.)398 :1366 ، واهد شد ) صدر املتأهلین بر این که حمل حمکت  و جایگاه علم و معرفت هرگز معدوم نن

ازعاملیبهعاملدیگروخروجاز ازنظراسالممرگپایانمههچیزنیست،بلکهمرگبرایانسانپیلبرایعبور

حیایتوورودبهحیاتدیگراست.مرگ،آغازیکزندگیابدیوجاودانهاست.انسانمنیمیردتامعدومشود،

یشراببیندوازآنهاهبرهگیرد.استادمطهریدراینزمینهمعتقداست: بلکهمیمیردتانتیجۀانتخابهایخو

قرآن مهان گونه که حیات را یک  امر وجودی می داند و رسول و مأمور و فرشته برای آن قائل  است برای مردن هم فرشتۀ 

که ما فرستادگان  گر مردن متام شدن حیات می بود، دیگر این حرف ها  صوص  قائل است. ا صوص و فرشتگان حمن حمن

که  بگیرند و بیاورند معین نداشت. بله، دربارۀ هرچه حیات است  می گفت  می و آن ها را می فرستمی  و فرشتگاین دار

که حیات ندادند،مردن   ما فرشتگان خودمان را می فرستمی، به این عامل روزی  می دهند، حیات می دهند؛ آن ساعیت 

است، مردن یعین حیات ندادن. اما قرآن مسئلۀ اماته را یک امری  ما فوق مردن و فقدان حیات تلیق می کند؛ یعین 

آن را یک نوع  حیات،یک نوع انتقال، یک تطور حیات و تنّور حیات تلیق  می کند. »میرانده شد« مثل این است 

ه ای از مادر متولد شد، وضعی تبدیل به وضع دیگر شد، حیایت تبدیل به  حیات دیگر شد، نه این که  که بگویمی بچ

کیل سلب شد ) مطهری، 1374: 656(. حیایت بود و به 



40

3-2: مرگ به عنوان پایان مطلق
کهپسازمرگ یکیوجودندارد برطبقایندیدگاه،مرگپایانمطلقشخصاستوهیچعنصرمتعایلیافیز

ریبدرنظرگرفتهشده بایقمباند.ایندیدگاهانکارهرشکلزندگیپسازمرگاست،بهعبارتدیگر،مرگفرد،حتج

ینهاست.دیدگاهاپیکور)300ق.م(مرگرابهعنوانپایانمطلقوجود دیدگاهیدارایسابقهایدیر است.چنین

ربهانسانرخمنیدهد.این لمیکندمرگورایحساستودرحمدودۀحتج انساندرنظرمیگیرد.اپیکوراستدال

ربه،در یرامرگ،معادلفقداندامئیحتج لمبتینبراینفرضاستکهشخصمردهمنیتواندچیزیبفهمد،ز استدال

نظرگرفتهشدهاست.اپیکوراصرارمیکندکهانسانهابایدباآرامشباحقیقتمرگمواجهشوندوالزمنیست

برخالفدیدگاهافالطون،ادعامیکندهنگاممرگ،روحبا باچشمانتظاریمرگمشوشگردند.اپیکورهمچنین

بدننابودمیشود.

یقمیکند اپیکوریحالیتبرایپذیرشکاملمرگپیشهنادمیکندوانسانهاراتشو لمشهور بنابرایناستدال

لمیکندتازماینکهمرگاست،دیگرمننیسمت،تازماینکهمنهسمت،مرگ کهازمرگهنراسند.اپیکوراستدال

لاپیکوریشرحیعقیلبرای ربهکند.بهطورکیل،استدال یراشخیصمنیتواندمرگخودشراحتج وجودندارد،ز

یسد: پذیرشمرگارائهمیدهد.اپیکوردرنامهاشبهمینوسیوسمینو

میمرگبامانیست؛ یراتازماینکهماوجوددار ینمصیبتها،برایماچیزینیست،ز کتر »بنابراینمرگ،هولنا

.)Epicurus: 85(»می وهنگامیمرگمیآید،ماوجودندار

یۀاپیکوردستکمسهچیزرافرضمیکند:ا-تهناچیزخوب،لذتوتهناچیزبد،درداست.)لذتگرایی( نظر

گرچیزیبرایشخیص،خوبیابداست،برایآنشخصدرزمانخایصخوبیابداست.3-مرگیعین 2-ا

بیان گزبسکی،48:1388-62(.ویبراساساینمباینعقیدۀکیلخوددربارۀمرگراچنین فناونابودی)زا

میدارد:

ربه حیس، و مرگ فقدان  یرا مهۀ خویب و بدی عبارت از تج که مرگ نزد ما هیچ است. ز با این عقیده خو بگیر 

که مرگ در نزد ما هیچ است، فنا ناپذیری زندگی را مایه  و، علم درست به این واقعیت  ربه حیس است. از این ر تج

کنار هنادن اشتیاق به  با  زندگی(، بلکه  ودن یک زمان ناحمدود)به  افز با  نه  را  کار  این  اما  خرسندی می سازد، 

که هیچ چیز هراس انگیزی در غیاب زندگی  کرده  که درک  کیس  ام می دهد. چون برای  یب مرگی و جاودانگی انج

که می گوید از مرگ می ترسد،  کیس  وجود ندارد، هیچ چیز هراس انگیزی در زندگی وجود ندارد. چه آدم امحیق است 
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بلکه  منی آورد،  پدید  اضطرایب  هیچ  است  حاضر  که  وقیت  یرا  ز است.  ک  دردنا فرارسد  وقیت  که  دلیل  این  به  نه 

که صرفا پیش بیین می شود )مهان: 49( وری می شود  هنگامی باعث درد و تاپیر غیر ضر

اذمیکند: لمشاهبیاحتن لوکرتیوساستدال

نیست،  یادی  ز مدت  که  می.کیس  ندار مرگ  برابر  در  ترس  برای  چیزی  ما  که  باشند  مطمئن  دیگران  بنابراین، 

که هرگز متولد نشده است، متفاوت باشد... رنج و غصه هرگز  دوباره مشا  کیس  منی تواند رنج ببرد، یا به هیچ وجه از 

.)Lucretius, 1951: 122(کرد واهد  را متأثر نن

ریبرشدیچشمگیرداشته ایندیدگاهکهندربابانکارجاودانگیانساندرقرونجدیدبارشدفزایندۀعلمحتج

یالیسمعلمی،هرگونهُبعدماوراییانسانازمجلهجاودانگیآنمطرودگشت. یژهدرقرن19باسیطرۀماتر است.بهو

4- رابطۀ جاودانگی با معنای زندگی
که کهفیلسوفاندینبهآنمیپردازند ینمسائیلاست کردمیمعنایزندگییکیازمهمتر کهبیان مهانطور

یکیازعواملمؤثربرآن،وجودویاعدموجودجاودانگیاست.بهراسیتآیاجاودانگیعامیلضروریبرای

معناداریزندگیاست؟آیامیتوانبدوناعتقادبهجاودانگی،زندگیرامعناداردانست؟ویااینکهجاودانگی

پاسخاینپرسشهاادامۀنوشتارراحتتسهعنوانونگرش عامیلبراییبمعناییزندگیاست؟براییافتن

ذیلدنبالمیکنمی:1-ضرورتجاودانگیبرایمعناداریزندگی؛2-نیفضرورتجاودانگیبرایمعناداری

زندگی؛3-جاودانگیعامیلبراییبمعناییزندگی.

4-1: ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی
بسیاریازمتفکرانمعتقدهستندجاودانگیجزءجداییناپذیرمعناداریزندگیمیباشدیعینبهعقیدۀاینگروه؛

یهدو طرفدارانایننظر گرموقیتنباشدومازندگیجاوداینداشتهباشمی.دربین گروتهناا زندگیمعناداراستا

کهعیلرغمپذیرشمالزمۀمیانجاودانگیومعناداری گروهی گروهازمتفکرانرابایدمتمایزساخت.دستۀاول

زندگی،معتقدهستندازآنجاکهزندگیجاودانهوجودندارد،لذااینزندگییبمعنااست.برایمثالراسلدراین

زمینهمعتقداست:

کارگراندرهرسین،مهۀازخودگذشتگیها،مهۀاهلامات،مهۀروشناییعصرازنبوغانسانهاروبهسوی »مهۀ

یرانهها یربایقماندههایجهاینازو منظومۀخورشید،مهۀکامیایبهابهناچاربایددرز رفتن انقراضدارند.باازبین
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)Russell, 1957(».مدفونگردد

مامیتوانمیموضعراسلرادراینباب،اینگونهبازگوکنمیکه؛ازآنجاکهزندگیگذرگاهاستوکامیایبمامهواره

موقیتاستوجهاینپسازمرگوجودنداردوجاودانگیامکانپذیرنیست،لذازندگیمامعنایواقعیندارد.در

مقابلدیدگاهراسل،گروهدوممدعیهستندکهتهنابهخاطربشارتبهحیاتازیل،زندگیمعناداراست.زندگی

بشرنائلشدنبههرچیزیفراتراززودگذریاینزندگیخاکیاست،جزرفتارهاییکهمارابراییکزندگیابدی

لکهنقطۀمقابلراسلاست،اینموضعرافرضمیگیرد: بعدازمرگآمادهمیکند.بهعباریتایناستدال

گر،وتهناتاآنجاکهموقیتنیست. گروتهناا 1.زندگیمعناداراستا

می. 2.درهرصورتمابعدازمرگبدن،زندگیابدیدار

.)Garrett, 2001: 21(3.بنابراینتهنازندگی،بعدازمرگبدنمعناداراست

دیدگاهگروهدومبیشتربانگاهدیینوعرفاینگرهخوردهاست.ازاینمنظراعتقادبهحیاتاخرویوجاودانگی

ودرمقابل مزرعۀآخرتمیدانند را دنیا بهحیاتاخروی راهدمفندمیسازد.معتقدان زندگی ازمرگ پس

داشتهباشمیکهمنزلگاهپیشرو،منزلگاهعدم گرمایقین زندگیراپوچویبهدفمیپندارند.ا
ً
منکرانآنغالبا

اممهۀتالشها تراستکهسرانج حیاتدریکافقباال نیست،بلکههسیتدریکسطحعایلتروادامۀمهین

کوششهابهآنمنهتیمیگردد،دراینحالتزندگیماازپوچیوبهیودگیخارجمیشودومفهوممییابد. و

اثرامیانبهزندگیپسازمرگورستاخیز،مفهومدادنوهدف ستین گفتنن بنابراینطبقایندیدگاهباید

پایانزندگی
ً
کهمرگصرفا گرباایندیدبهمرگبنگرمی شیدنبهزندگیوازبهیودگیدرآوردنآناست.ا بن

دنیویاستوپسازمرگ،جهاینبسیاربزرگترازاینجهانوجوددارد،زندگیمامعناپیدامیکندوانسانها

رابرایرسیدنبهاینجهاننیکوترغیبمیمناید.

ناامیدی با کهانسانرامهواره ازاندیشههاییاست زندگییکی پایانیافتن ازدیدگاهاینمتفکران،اندیشۀ

کوششرابرایچههدیفمتحمل وسرخوردگیمواجهساختهاست.آدمیازخودمیپرسداینمههتالشو

گرانسانبامرگنیستونابودشود،زندگییبمعنااستوهیچ میشود؟اوکهدرهنایتخواهدمرد؟بهراسیتا

وکساینکهزندگیرا گرانسانبامرگنابودشود،آنگاهفالسفۀبدبین توجهییبرایزندگیکردنوجودندارد.ا

یبمعنامیدانندنیزبرحقخواهندبود.

یدانماندنفوقالعادهرنجآوراستوچهرۀمرگدر گرمرگپایانزندگیباشد،دیگرمیلوآرزویجاو »احلقا
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آینۀاندیشۀروشنودورنگرانسانیبهنایتوحشتزااست«)مطهری،206:1389(.

وقیتکهفرد،دلییلبرهسیتخودمنیبینددرایندنیااحساسبیگانگیمیکند،اوخودراازدیگراشیاءوافرادجدا

حسمیکند،وخالصهوجوداوبهصورتوصلۀناجوریاستکهحمیلمناسببرایخودمنییابد.بنابراینباور

یراینباور گز یزیازاینیبمعناییباشد.باوربهاینکهخداییوجوددارد،نا بهخداوجهانپسازمرگمیتواندگر

امکارهایخوبرابرایماسادهترمیکند، باوریانج یتمیمنایاندکهحیاتپسازمرگیوجوددارد،وچنین راتقو

واهمیداشتکهقهرمانانهکمر واهندبودوبنابراینمااینفرصترانن اماعمالنهچندانشدیدنن وسوسههابرایانج

اماعمالخوبببندمی.اینامردرموردمتامیاعمالخوبوبدصادقاستوبهماامکانمیدهددرمقابل بهانج

)Swinburne,1998: 213( .ینفاجعهازخودگذشتگیوشجاعیتبزرگنشاندهمی هولناکتر

ینرکنخلقتانسانمیداند،عدهایدیگراز کهحیاتپسازمرگوجاودانگیرامهمتر جداازنگاهدیین

یق تأثیریماندگاردراینجهانمیپندارندواینمهم،جزازطر متفکرانیکیازوجوهمعناداریزندگیراداشتن

واهدبود.ازدیدگاهآنان: جاودانگیمیسرنن

زش آن را داشته  گذارد تا ار زندگی یب معنا است مگر این که هر فرد انساین تأثیری ماندگار از خود در این جهان بایق 

گذاشته و  که نتواند تأثیری اسایس  کوشیش  کشش بزند؛ وگرنه تالش و  که برای تقق آن ها دست به تالش و  باشد 

اد چنین تغییری  که انسان برای تقق آن بکوشد و الزمۀ ایج زش آن را ندارد   کند، ار اد  تغییری بنیادین در جهان ایج

.)Tolstoy,2000: 11( در جهان و در واقع برجای گذاشتن تأثیری ماندگار، جاودانگی هر فرد انساین است

گیرنسبتبهمهۀ لتمیکند،حتققعدالیتفرا کهبرضرورتجاودانگیبرایمعناداریزندگیدال دلیلدیگری

دراینزندگیافرادبهتناسبرفتار
ً
انسانهااستواینعدالتجامعجزبافرضجاودانگیمیسرمنیشود.مسلما

کهدرشرایطی انسانهاییبدکاروظاملوجوددارند
ً
واعمالشان،موقعیتهاوشرایطمتناسبراندارند.بعضا

مرفهوآسایشتامزندگیمیکنندودرمقابلافرادنیکوکار،درتنگنایبسیارقراردارندوموردظلمواقعمیشوند.

حالبرایحتققعدالتکاملدرحقانسانهابایددرجهاندیگریعدالتکاملدرحقایشاناجراشود،وگرنه

ارزشکارنیکوبدیکسانانگاشتهشده،زندگییبمعناخواهدبود.بنابراینحتققعدالتکاملدرحقانسانها

مستلزمجاودانگیآنهااست.

کممیشود.خوششانیساخالیقوجودندارد،بلکهبه »بافرضوجودخدانوعیعدالتعاملگیربرجهانحا

کر،1387( هرکسچیزیدادهمیشودکهمطابقشایستگیاخالیقاشاستحقاقآنرادارد.«)هاپوا
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4-2: نفی ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی
نیز فیلسوفاین و متفکران میدانند، زندگیضروری معناداری برای را جاودانگی که کساین دیدگاه برخالف

منونه بهعنوان نیست. بهفرضجاودانگی نیازی زندگی معناداری برای معتقدهستند دیدگاه، این برخالف

کهمهۀماخواهمیمرد،زندگیرایبمعنامیکند،پسفرضمتضادش- گراینفرض سوزانولفاعتقادداردا

شد؟)ولف،1382(.اینگروه یعیناینفرضکهمابرایمهیشهزندهخواهمیبود-چگونهوضعراهببودمیبن

المناسیب کهمدتمتناهیاززمان،حمج کرد ازفیلسوفانمعتقدهستندمیتوانبهطورمعقولوموجهیاثبات

امپراتوریرومیادمیکنمی، از باغروروافتخار کردنفعالیتهایمعناداراست.برایمثال،ماامروز برایدنبال

کهدر گرفت.کیس رفتهاست.بنابراین،ازمتناهیبودنمنیتوانیبمعناییرانتیجه کاماًلازبین که درحایل

طولعمرحمدودخود،مثاًلهفتادسالگی،نتواندزندگیخودرامعناداربیابد،چگونهمیتواندزندگیناحمدودرا

گفتمیعدهایمعتقدهستند یاین،1389(.توضیحبیشترآنکهچنانکهقباًل دارایمعنابیابد.)علیزماینودیر

کهزندگیجاودانۀاخرویوجودنداشتهباشد، جاودانگیبرایمعناداریزندگیضروریاستلذادرصوریت

گروجودیک لمیآوردندا اینزندگییبمعناخواهدبود.حالبرخالفایندیدگاه،برخیازفیلسوفاناستدال

.)Gatter, 2001: 21(زندگِیبعدِیابدِیشاد،معناداراست،آنگاهزندگیشاِدحمدودنیزبایدمعنادارباشد

4-3: جاودانگی عاملی برای بی معنایی زندگی
لمیآورند،بلکهمعتقد برخیازفیلسوفان،نهتهنادرراستایعدمضرورتجاودانگیبرایمعناداریزندگیاستدال

گرجاودانگی هستندجاودانگیخودعامیلبراییبمعناییزندگیاست.ایندستهازفیلسوفاناعتقاددارندحیتا

امکانپذیربود،نتیجهایجزیبمعناییزندگیرادربرنداشت.بهعقیدۀآنهاهرچهقدرهمکهیکزندگیجاودان

کسالتمیشود.درنتیجهنهتهنا امدوموجبماللتو ازتنوعبرخوردارباشد،درهنایت،بهیکنواخیتمیانج

جاودانگیبرایمعنایزندگیالزمنیست،بلکهحیتبرایمعنایزندگیمضرنیزهست)بیات،200:1390(.

دلیلدیگراینکههرفردانسایندریکزندگیحمدودتالشمیکندتاباتوجهبهشرایطوامکاناتحمدودخود،

یقبه کندوبرایدستیایببهمههیابرخیازآنهابکوشدوازاینطر یشراشناسایی خواستههاوامیالخو

استو کهازیکسوزمانمرگانساننامعین یشمعنادهد.برایمثالدردیدگاههایدگرازآنجا زندگیخو

یراآن یادیپیدامیکند،ز یتوارزشز ازسویدیگرحیاتاخرویوجودندارد،پسهرانتخابانسانفور

گر یابد.ا یادینداردوبایدامهیتتصممیهایشرادر ینانتخاباوباشد.انسانوقتز انتخابممکناستآخر
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یراوقتجبرانمهوارهوجود مرگوجودنداشتهباشدیاانسانمرگاندیشنباشد،زندگیجدیگرفتهمنیشود،ز

زندگیپسازمرگسببمیشود،هر دارد.بنابراینقطعیبودنمرگ،نامعلومبودنزمانآنووجودنداشتن

ینارزشوامهیتراداشتهباشدودرنتیجه،انتخابهایانسانجدیترومسؤالنهتر حلظهوهرعمیلبیشتر

یبمیدهمیکهمرگ اندیشههاییفر گردد)علویتبار،186:1391(.ازنظرهایدگرماانسانهاخودمانراباچنین

میمرگبرایانسانهایپیرتر فعاًلبرایمارخمنیدهد،ماهنوزجوانهستمیویا)هنگامیکهپیرشدمی(میپندار

رخمیدهد.ازدیدگاههایدگرترفندهاییازاینقبیلمارادرمعرضتوهمفناناپذیریقرامیدهد،یعینتومهی

یزمی: بارۀمرگبگر یژگیوجودشناخیتدر کهماراقادرمیسازدتاازسهو

یکی این که مرگ از آن من است- یعین تهنا برای دیگر مردمان رخ منی دهد بلکه برای من نیز اتفاق خواهد افتاد؛ دوم 

ش)سوم این که( ممکن است هر آینه برای من  ین بن یز ناپذیر است- باید رخ دهد؛ و به عنوان مهم تر گر این که مرگ 

که فرد را قادر می سازد،  یز از آن است  گر یرا تهنا  ین ویژگی مرگ حمسوب می شود، ز رخ دهد. این ویژگی آخر، مهم تر

  .)Young, 2013: 115-116( مسؤلیت خویشتنِ حال حاضر خود را به خویشتنِ آیندۀ دورش موکول سازد

بههسیت کهانسانرابهزندگیاصیلمتوجهمیکند.بنابربینشهایدگر،دستیافتن گاهی،عامیلاست مرگآ

گاهی،وجودازابتذاِلروزمرگیرهامیشود. اهل«بامرگمیسراست.درمرگآ یارویِی»یبطفرهوحتج اصیلدررو

مرگ،امریدرحلظۀپایاِنزندگینیست،بلکهحلظهبهحلظهاززماینکهبهدرونهسیتپرتابمیشومی،مهراه

مااست.ازنظرهایدگر:

وه اجتماعی  گر زم، و این که  ام آن مبادرت می ور که من به تهنایی به انج ود به مرگ چیزی است  با فهم این که ور

در حلظۀ مرگ به من خیانت می کند و مرا تهنا می گذارد، به فهمی شفاف از فردانیت خویش دست می یامب. من 

که زندگی مرا مشخص سازد. )بنابراین( من از این که یک  که خوِد من باید به انتخاب هایی دست زمن  یپ می برم 

مهسان گرای بدون فکر باشم دست خواهم شست، و از فشار برای مهسان شدن با هنجارهای تأیید شدۀ افکار 

 .)Ibid:116( عمومی خود را می رهامن

گردازاینبایددرمتامیتش شد.ا میبن کرده،بهآنهاتعین هایدگرمعتقداستمرگ،امکاناتدازاینراحمدود

نایلشومی یشتن گرقراراستمابهفهمخو گردد.ا درکشود،پسبایدعنصرمرگنیزدرفهمدازاینحلاظ

یشنیزنظرداشتهباشمی.امامادامکهدازاینهست،مرگهنوزخارجیافراسویاو پسبایدبهفناناپذیریخو

است)جانسون،64:1387(.
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کهفرصتوزمانیبهنایتدراختیاردارد،انتخابهایاوبرایدستیایببهاهدافشچندان گرفردبداند اماا

 ضرورتمنییابد،بلکهعللوعواملبیروین،بهانتخابهاوتصمیماتویشکلمیدهندوبدونتردید،چنین

.)Wollhelm,1984: 265( وضعییت،بستریمناسببرایدستیایبیاحفظمعنایزندگینیست

یرااصاًلبهحیات کهمرگحدفاصلحیاتدنیویوحیاتاخروینیست-ز ازنظریاسپرسنیزازآنجا

کاملنابودمیشود.ازیکسوزندگی اخرویاعتقادندارد-مرگپایانمههچیزاستوانسانبامرگبهطور

کهانساننسبتبهحیات پسازمرگیبهنایتکسلکنندهاستوازسویدیگراعتقادبهآنباعثمیشود

شوم گرمنازجامیدرهبشتمطمئن دنیوییبعالقهویبتفاوتگرددومسایلومشکالتراجدینگیرد.»ا

نسبتبهجهانیبفاوتترمیشوم.«)علویتبار،88:1391(

موع،ایندستهازفیلسوفاناذعاندارندماانسانهاحمدودهستمیودورۀزماینحمدودیدارمی.ازمرگ درحمج

یزینیست.مابهگونهایبامرگدرارتباطهستمیواینارتباطرفتارمانسبتبهمرگوبهطوراخصنسبت گر

بهمرگخودمانراشکلمیدهد.آنهاخاطرنشانمیسازندازآنجاکهفردمنیتواندازمرگفرارکندلذااوبایدبا

یاروییبامرِگخودو مرگباوقارروبهروشود،آنرابپذیردوباآنکناربیاید،نهاینکهباترسازآنزندگیکند.رو

ربۀزندگیمنجرشود )Peach, 2008: 85(.بنابراینکنار ربۀفردممکناستبهپرمایگیوُپریحتج پیونددادنآنباحتج

شدواوبااعتقادبهاینکهپسازمرگ، َتّوهمجاودانگی،بهانسان،شکیبایی،آرامشوشجاعتمیبن گذاشتن

حیاتاخرویوجودندارد،شهامتالزمبرایروبهروشدنبامرگرابهدستمیآورد)علویتبار،234:1391(.

لاینگروهازفیلسوفان،میراییمابریزندگیمعنادارضروریاست.و»مرگخودش درنتیجهبراساساستدال

 )Nozick, 1981: 579(».رارقممیزند چیزیاستکهزندگیمعنادار

کسیرحیاتمینوشدتا کهدرسن42سالگیا یتانیاییمتثییلراازفردیبیانمیکند یلیامفیلسوفبر برناردو

جاودانهشود؛اماپسگذشتسیصدسال،کسل،یبتفاوتوافسردهمیشودوزندگیاشتیرهوعاریازلذت

.)Garret, 2001: 22( کسیرامتناعمیورزدومیمیرد میگرددتاجاییکهدرهنایتازادامۀمصرفا
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نتیجه گیری
 گرچهانسانبهپیشرفتهاییچشمگیردرحوزۀعلموتکنولوژیدستیافتهاست،امادرعین درعصرجدیدا

کهمادر تلیفدارد یشهدرعواملحمن حالبامعضالیتازمجلهیبمعناییزندگیدرگیرشدهاست.اینمعضلر

ایننوشتاربهبرریسنسبتمیانجاودانگیومعنایزندگیپرداختمی.دراینراستاسهنگرشرابرمشردمی:نگرش

کهعدمجاودانگی بود اینعقیده بر و زندگیمیدانست برایمعناداری راعامیلضروری ستجاودانگی نن

بلکه ندارد، زندگی معناداری برای بودجاودانگیضروریت رقممیزند.نگرشدیگرمدعی را زندگی یبمعنایی

بدونحتققجاودانگینیززندگیمعناداراست.ونگرشآخرنهتهنابهضرورتجاودانگیبرایمعناداریزندگی

معتقدنیست،بلکهوجودجاودانگیراعامیلدرجهتیبمعناییزندگیمیداند.هرچندهردیدگاهیبرلهادعای

یژهبا گاهشدنازمرگ،بهو خودمتمسکبهدالییلوبراهیینمیشود،ویلروشناستبسیاریازانسانهاباآ

یشرابهیودهتلیقمیکنند.درواقعاین گاهشدنازمرگخود،دچاراضطرابونگراینشده،ومتامزمحاتخو آ

که کهانسانمعاصررابهپوچیویبمعناییکشاندهاستدرصوریت نگرشهاینادرستنسبتبهمرگاست

یدادمرگ،زندگیچهرهایدیگرخواهدیافت،بهگونهایکهاعتقادبهمقدمهبودناینزندگی بانگاهدرستبهرو

گرجاودانگیرابه کهجاودانهاست،میتواندعامیلدرجهتمعناداریاینزندگیباشد.ا برایزندگیدیگری

معنایبقاءدرجهایندیگر،پسازمرگبدانمیوتفاوتهایمطرحشدهدرادیانمیانجهانآخرتوجهاین

مادیرامدنظرقراردهمی،بهنظرمیرسدزندگیجلوهایدیگرمییابدودارایمعنامیشود.ایننگرش،دیدگاه

افرادیراکهازجاودانگیبهعنوانعامیلدرجهتیبمعناییزندگیناممیبرند،باچالشمواجهمیسازدوحداقل

نشانمیدهدایندیدگاهنسبتبهدیدگاهکساینکهمعتقدهستندجاودانگیعامیلمهموضروریبرایمعناداری

زندگیاست،کمترمیتواندقابلدفاعباشد.
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پی نوشت ها
1. Fundamental Ontology

2. Dasein

3. Being-towards-death

4.اینادیانبرخالفادیانابراهیمیبهخدایغیرمتشخصمعتقدند.

5.اینکتابتوسطآقایهبنامخداپناهترمجهشدهاستوحتتعنوانفلسفۀقارهایومعنایزندگیدردست

یسندهقراردادهاست انتشارمیباشد.مترجمحمترمترمجۀفاریسکتابرادراختیارنو
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