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بررسی نسبت و تالزم میان
مرگ ،جاودانگی و معنای زندگی

چکیــده
معنای زندگی از مجله مهمترین دغدغههای انسان معاصر است .اگرچه انسان در عصر جدید پیشرفتهای چشمگیری
ایاد آن
در علم و تکنولوژی کرده است اما با معضالیت از مجله یبمعنایی زندگی درگیر شده است که عوامل مخ تلیف در ج
نقش داشتهاند .در این مقاله میکوشمی تالزم میان مسئلۀ جاودانگی و مسئلۀ معنای زندگی را مورد برریس قرار دهمی.

برای این منظور ابتدا چیسیت مرگ و نظریات گوناگون مطرح دراینباره را بیان میکنمی ،سپس به پرسش معنای
زندگی میپردازمی و دالیل طرح این پرسش و هم ن
چنی معاین مخ تلف آن را به تفصیل شرح میدهمی .در هنایت مسئلۀ
جاودانگی و مسائل مترتب بر آن را مورد واکاوی قرارداده و در باب تالزم میان معنای زندگی و جاودانگی ،سه نوع
نگرش را از یکدیگر تفکیک میکنمی -1 :ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی؛  -2نیف ضرورت جاودانگی برای
معناداری زندگی؛  -3جاودانگی ،عامیل برای یبمعنایی زندگی .پس از اینکه هر یک از این سه نگرش به تفصیل مورد
حبث و برریس قرار گرفت ،در پایان روشن خواهد شد تفاوت در نگاه به معنای جاودانگی موجب اتخ اذ نگرشهای

مخ تلف به مسئلۀ معنای زندگی شده است.

واژ گان کلیدی :معنای زندگی ،مرگ ،جاودانگی ،انسان ،جهان پس از مرگ.
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مقدمه

بشر ،در طول تار یخ خود ،مهواره در یپ ن
یافت پاسخ این پرسشها که از کجا آمده است؟ و به کجا میرود؟ تالش
کرده است .نوع پاسخ به این سؤاالت ،مقدمهای برای اتخ اذ نظریههای دربارۀ پرسش معناداری زندگی است .اگرچه،

فالسفه و اندیشمندان ،هر یک به نوعی به این پرسشها پاسخ دادهاند؛ ّاما پاسخ به این سؤال برای انسان همچنان
ن
پرداخت به این پرسش مستلزم برریس مباین و مسائل مخ تلیف است،
بهعنوان یک معما و راز ناگشوده بایق است .لذا
انام آن هستمی ،برریس نسبت و تالزم جاوداین با پرسش معناداری زندگی است
اما آنچه ما در این نوشتار در صدد ج
ً
و برای دستیایب به این هدف صرفا مؤلفهها و مسائیل را مورد کاوش قرار خواهمی داد که ما را در دستیایب به این
ن
مقصود یاری رساند .به نظر میرسد خن ن
پرداخت به چیسیت مرگ میباشد که در ادامه از آن حبث میکنمی.
ستی مؤلفه،

 -1چیستی مرگ
تأمل دربارۀ مرگ یکی از دغدغههای انسان در طول اعصار و دورههای گوناگون بوده است .باید گفت مرگ
از مجله معماهایی است که هرچه بیشتر به آن پرداخته شود ،بر اهبام و شگفیت آن برای بشر افزوده میگردد،
ً
طوریکه اغلب مکاتب فکری بشری از ارائۀ پاسخی نسبتا قانعکننده دربارۀ مرگ معذور بودهاند .البته باید میان
علوم تر یب ،مرگ ،چندان عجیب
حوزههای مخ تلف کاوش دربارۀ مرگ تفاوت قائل شومی .برای مثال از منظر
ج
ً
نیست ،بلکه صرفا به معنای قطع عالمی حیایت موجود زنده میباشد که در اینباره نیز اهبام چنداین وجود ندارد
تریب مرگ بدن هنگامی اتفاق میافتد که
و اکثر دانشمندان
علوم تر یب دربارۀ آن اتفاق نظر دارند .از منظر علوم ج
ج
یکی یا اکثر عملکردها (تنفس،گردش خون ،دفع ،مهاهنگی عصیب) مخ تل گردد.
تردید و اهبامی که دربارۀ مرگ وجود دارد به حوزۀ علوم نظری مربوط است کههمچنان مرگ را به عنوان یکی
ً
از معماهای اصیل بشر ناگشوده تلیق میکند .تقر یبا به اندازۀ مکاتب بشری ،تعر یف و دیدگاه درباۀ مرگ وجود
دارد و ن
مهی سبب میشود ارائۀ تعر ییف دقیق از مرگ بسیار مشکل باشد .برخی از متفکران استدال ل میکنند که
ن
خاطرنداشت فهم کایف از زندگی است.
این مشکل به
شاید بتوان یونانیان را خن ن
ستی مردمی دانست که برای رفع اهبام مرگ ،به اندیشههای نظری و فلسیف پناه بردند.
ن
مهچنی به عنوان
در اوایل یونان باستان ،مرگ ،مهچون (چیز) طبیعی ،غیرهتدیدآمیز ،یکی از حقایق زندگی و
ن
یازدمهی کتاب اودیسه بیان
چارچوب وجود انسان و امری اجتنابناپذیر نگر یسته میشد .عقیدۀ شایع که  در

30

شده این است که روح هر انسان مهچون یک سایه در قلمرو پادشاهی مرگ،جهمن ،که در آن چنانکه شرح داده
شده بازگشیت نبوده است ،به زندگی بعد از مرگ ادامه میدهد ( .)Peach, 2008:18سقراط ،فلسفه را چیزی
جز ژرفاندییش دربارۀ مرگ منیدانست .افالطون ،از زبان سقراط و به استناد سخین از او ،مهۀ فیلسوفان را
آرزومند مرگ میدانست .از نگاه او ،فیلسوفان از مرگ هرایس ندارند ،ز یرا فیلسوف از آن جهت که فیلسوف
است ،متام عمر خود را در جستجوی حقیقت ناب سرمایهگذاری میکند ،اما این جستجو در این جهان به
نتیجه منیرسد( .افالطون  )529 :1380،در دوران معاصر ،بیش از مهه ،فیلسوفان اگز یستانسیالیست دربارۀ
مرگ سخن گفتهاند و فلسفه ورز یدهاند .آثار کساین مانند هایدگر ،سارتر و کامو ،به خویب دملشغویل آنان نسبت
به موضوع مرگ را نشان میدهد .در این میان اشارهای کوتاه به دیدگاه هایدگر دربارۀ مرگ ،گواهی بر توجه و یژه
و عمیق این فیلسوفان به مقولۀ مرگ میباشد .حتلیل هایدگر از پدیدۀ مرگ بهطور حممکی بر وجودشنایس مبنایی  
او بنا شده است .او در مورد مسائل اسایس وجود ،اگزیستانس انسان و حقیقت ،حتقیق میکند و حتلییل وجودی
از دازاین  بر حسب ساختار وجودی آن بهدست میدهد .در این میان مرگ به عنوان یکی از ارکان اسایس ساختار
وجودی انسان مورد توجه ویژه هایدگر است .از نظر هایدگر ،وجود دازاین توسط آ گاهی از مرگ فراگرفته شده و با مرگ
در اینجا و اکنون مواجه میشود.
هایدگر امهیت وجودی مرگ را به شرح ذیل تفسیر میکند .برای دازاین ،مرگ هناییتر ین امکان در معنای
سهگانه است:
 .1خودیتر ین امکان است و فرد تهنا میمیرد؛
 .2غیررابطهای است ،یعین قابلاشتراک نیست؛
ً
 .3اجتنابناپذیر است ،حتما روی میدهد (.)Heidegger, 1962: 294
از نظر هایدگر ،فهم پدیدۀ مرگ ،متضمن درک وجود دازاین مهچون یک کل ،میباشد .اگر«بودن» بالقوۀ دازاین
به حنو وجودی فهمیده شود ،سپس این روشن میشود که وجود دازاین در کلیت آن« ،بودن -به -سوی -مرگ»
است .به عقیدۀ هایدگر  ،دازاین معنای «بودن» را از طر یق مواجه شدن با مرگ میفهمد.
ً
چنانکه قبال نیز یادآور شدمی ،نوع نگرش به مرگ ،پاسخ ما به پرسش معنای زندگی را رقم میزند .قبل از
ن
پرداخت به این تالزم میان نوع نگرش به مرگ با پاسخ پرسش معنای زندگی ،الزم است که ابتدا به خود پرسش
معنای زندگی پرداخته شود.
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 -2معنای زندگی
مسئلۀ معنای زندگی ،مسئلهای جدید در مکاتب فکری و فلسیف است .اگر ما به مکتبهای فکری و فلسیف
ن
داشت زندگی یکی از اصول
گذشته رجوع کنمی ،مبحث یا خبیش را حتت عنوان معنای زندگی منییابمی ،ز یرا معنا
موضوعۀ مکاتب فلسیف گذشته بوده است و این در حایل است که امروزه این اصل موضوعه به چالش کشیده
ن
پرداخت به این مسئله است .در جامعۀ
شده است ،چنانکه یکی از دغدغههای فیلسوفان دین در حال حاضر
امروز که علم بسیاری از معظالت و مشکالت انسان را برطرف کرده است و هبتر ین وسایل و امکانات آسایش
را برای آن فراهم کرده است ،به موازات پیشرفت علم ،مسئلۀ معنای زندگی رنگ باخته است.
انامد .فنون و صناعات منیتوانند
اعتماد ناحمدود به تفکر فنآورانه به فروپایش اساس زندگی
اصیل انسان می ج
ِ

ما را از هجوم یبوقفه و باملآل پیروزمندانه مصیبت و مرگ در امان دارند .ا گر برای شأن و منزلت هناییمان در
ً
صرفا به فنآوری ّ
متکی باشمی ،نومیدی و پوچی گر یزناپذیر است ،زیرا فنآوری فقط در ن
مت زندگیای
عامل،
موجب پیشرفت میشود که خود آن زندگی حمکوم به فنا است .تفکر فنآورانه از ارائۀ غایات و ارزشهایی که

برای هدایت زندگی ضرورت دارند نیز عاجز است ».ن
(کی.)24-23 :1375 ،

اکثر مکاتب جدید از یبمعنایی و پوچی زندگی دم میزنند و به بدبیین نسبت به عامل روی آوردهاند .از اینرو در
اینجا الزم است به پرسش معنای زندگی و مباین و بسترهای شکلگیری این پرسش پرداخته شود .خن ن
ستی گام
ن
خود سؤال معنای زندگی است .اینکه آیا پرسش از معنای زندگی،
در
پرداخت به معنای زندگی ،کاوش دربارۀ ِ
پرسیش معنادار است؟ و اگر معنادار است ،چه معنایی میتواند داشته باشد؟.عدهای از متفکران این پرسش را
یبمعنا میدانند ،ز یرا معتقد هستند ،معنا ،مسئلهای است که به ساحت زبان تعلق  و نه اشیا دارد  ( ایگلتون،
 .)12 :1386برخی دیگر نه تهنا پرسش از معنای زندگی را درست منیدانند ،بلکه آن را نشانۀ بیماری در فرد
میپندارند .فرو ید در این زمینه معتقد است:
حلظهای که فرد از معنای زندگی سؤال میکند ،بیمار است .او با این پرسش به شهوات ارضا نشدهای اذعان
ّ
میکند که به جای آنها چیزهای دیگری اتفاق افتاده است ،در واقع نوعی تسل به احساس ناراحیت و اضطراب
است (فری.)11 :1382،

ن
چنی چالشهایی در برابر پرسش معنای زندگی ،حجم انبوه مقاالت و کتابهایی که به این حوزه
اما با وجود
پرداختهاند ،خود گواهی روشن برای امهیت پرسش معنای زندگی است .در اینجا الزم است به اختصار دربارۀ
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این پرسش و حنوۀ مسئله شدن آن توضیحی داده شود .هنگامی که از معنای زندگی پرسش میشود ،این پرسش
میتواند دو  معنای مهم را  مد نظر داشته باشد:
 .1آیا زندگی هدف و جهیت دارد؟ براساس این پرسش زندگی معنادار ،زندگی است که نوعی از هدف را دربرداشته
باشد و زندگی یبمعنا آن است که هدف و جهیت نداشته باشد.
 .2آیا زندگی ارزش ز ن
یست دارد؟ ( )Garrett, 2001:8اکثر افرادی که از معنای زندگی میپرسند ،معنای اول را
مدنظر دارند یعین در یپآن هستند در یابند آیا زندگی هدیف دارد؟ و اگر هدیف دارد ،این هدف چه میتواند باشد؟
منشأ مطرح شدن پرسش معنای زندگی را باید در رد مباین جهانبیین اسکوالستیکی ،که عصر جدید در واقع
واکنیش در برابر آن بود ،جستجو کرد .در عصر جدید ما با نگرش جدیدی نسبت به جهان و انسان مواجه شدمی.
این تغییر نگرش به جهان و انسان معلول دو اتفاق است :یکی اختراعات و کشفیات فیز یک در قرن هفدهم و
دیگری نظر یۀ تکامل دارو ین در قرن نوزدهم (.)Garrett, 2002: 3-4
ستی چالش برای نگرش ارسطویی ،نظریۀ کو پرنیک بود .براساس این نظر یه ،ن
خن ن
زمی ساکن و مرکز جهان نیست
بلکه در مدارهای مخ تلف که خورشید مرکز آن است ،میچرخد .بنابراین با خارج شدن ن
زمی از حمور یت جهان ،به
تبع نظام مراتیب ارسطویی میان موجودات نیز درهم میر یزد ،مهۀ کرات همجنس میشوند و دیگر یکی نسبت به
کدست شدند و
دیگری فضیل خنواهد داشت .براین اساس جهان چندجنیس و چندذایت و موجودات متنوع ی 
جهان به سوی وحدت کشیده شد.
جهانبیین عصر جدید ،انسانحمور میشود ،یعین در دورۀ جدید انسان تصممی میگیرد از این پس با اتکای به
خودش و برای خودش کار کند ،نه اینکه در عمل و غایت به آمسان چشم داشته باشد .جهانشنایس جدید،
جهانشنایس حاکمیت علت فاعیل به جای علت غایی است .مهانطور که بیان کردمی عامل دیگر در تغییر
نگرش نسبت به جهانشنایس سنیت -که عامل مطرح شدن پرسش معنای زندگی بود -نظر یۀ تکامیل دارو ین
است .نظر یۀ دارو ین تصور سنیت از جهان مهاهنگ و نظم یافته را که در آن انسان میتوانست به مدد مشیت
و ارادۀ اهلی معنا را بیابد ،از ن
بی برد ،ز یرا طبق نظر یۀ تکامیل دارو ین که بر پایۀ اصل تنازع برای بقا شکل
گرفته بود ،در جهان طبیعی افراد و انواع یبمشاری بدون هیچ غایت هنایی و تهنا به موجب واقعیت عر یان و
بی میروند .خن ن
یبرحم تنازع برای بقاء ،پدید میآیند و از ن
ستی چالش این تصو یر دارو یین ،طرد هدیف بود که
جهانشنایس قدمی مدعی بود بر این جهان حاکم است .براساس دیدگاه دارو یین هیچگونه هدف یا انتخایب در
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ً
ً
فرآیند طبیعی وجود ندارد بلکه تکامل ،صرفا یک روند کامال غیرشخیص است که در صحنۀ رقابت بر سر منابع
دیگر دارو ین علیه نگرش سنیت به جهان و انسان این است که مکانیسم
ناگز یر هبتر از دیگران عمل میکند .دلیل ِ

را تیل قدرت خالیق عاشق دانست ،ز یرا این مکانیسم
تنازع برای بقاء بسیار ترسنا کتر از آن است که بتوان آن ج

مستلزم و یراین فراوان ،کشمکش بسیار و رنج یبمشار است.

با توجه به مطالب گفته شده میتوان اینگونه مجعبندی کرد که در تفکر قدمی به انسان مهچون یک موجود
خاص مینگر یستند که دارای روحی نامیرا است و شبیه خداوند میباشد ،بنابراین انسان از دیگر موجودات
یست ،ن
و جهان فیز یکی متمایز میگشت .در این شیوۀ نگر ن
زمی ،مرکز جهان بود که سیارات دیگر به دور آن
در گردش بودند و کهیان سرشار از عالمئ و نشانههایی بود که منایشگر طرحی اهلی بود .اما در نگرش مدرن
به جهان این تصو یر با خدشه روبرو شد .بر مبنای این نگرش ،جهان به حنوی غیرقابلباور بزرگ است و از
میلیو نها کهشکان ساخته شده است که کرۀ ن
زمی در مقایسه با آنها بسیار کوچک و ناچیز جلوه میکند .تکیه
نقش باز هم مهمتر علوم جدید
بر فرآیندهای ز یسیت صرف ایدۀ غایتمندی خلقت را کم رنگ میکند ،اما شاید ِ
ن
برداشت از گسترۀ عظمی جهان است.
در بسط بدبیین پرده
کرۀ ن
زمی اینک نه مرکز جهان بلکه ذرهای بسیار خرد و یبمقدار است و در میان میلیاردها میلیارد سیاره و ستاره
سرگردان است که برخی به تهنایی میلیونها برابر بزرگتر از ن
زمی هستند .تاریخ جهان آن قدر طوالین است که عمر

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

ً
بر مبنای نگرش عصر جدید کل جهان صرفا از ماده ساخته شده است و حاصل فرایندی کور است و ما انسانها
هیچ رجحاین بر موجودات دیگر ندار می .از آنجا که مهه چیز از ماده ساخته شده است ،بنابراین روحی نامیرا
وجود ندارد و مهۀ ما بهزودی خواهمی مرد .و این جهان هیچ هدیف ندارد ،در نتیجه احتمال اینکه خدایی وجود
داشته باشد ،بعید است (.)Garrett, 2002: 3-4
 مخ
رواین مناسب جهت پیدایش و گسترش پوچی و یبمعنایی
بهطور کیل میتوان گفت عوامل تلیف میتوانند بستر ِ
ن
ساخت عوامل بدبیین به چند مورد حمدود ،نوعی سادهسازی مسئله است ،بلکه
زندگی را فراهم سازند .حمدود
طییف از عوامل مخ تلف میتوانند در این مسئله مؤثر باشند .به باور برخی از فیلسوفان و متفکران یکی از این عوامل
مهم  باور به میرایی انسان است.

ن
بدبی ،حیات و هسیت را یبهدف و بهیوده
ناراحیت از مرگ یکی از علل پیدایش بدبیین فلسیف است .فالسفۀ
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ً
و عاری از هر گونه حمکت تصور میکنند .این تصور ،آنان را دچار سرگشتگی و حیرت ساخته و احیانا فکر
خودکیش را به آنها القاء کرده و میکند ،با خود میاندیشند ا گر بنابر ن
رفت و مردن است ،منیبایست میآمدمی،

حاال که بدون اختیار آمدهامی این اندازه ال اقل از ما ساخته هست که نگذار می این بهیودگی ادامه یابد ،پایان دادن
به بهیودگی خود عمیل خردمندانه است (مطهری.)200 :1389 ،

با توجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت در دورۀ جدید انسان بهطور کیل با سه اضطراب که حاصل مواجهۀ
او با عدم در ساحتهای گوناگون است ،درگیر میباشد:
اضطراب مرگ و نابودی که نفس وجود او را هتدید میکند؛ اضطراب یبمعنایی که او را در خطر پوچی و یبمهتایی
یش میتواند از
قرار میدهد و باالخره اضطراب حمکومیت ک ه نتیجۀ گناه و سقوط اخالیق است .انسان با خودک 
اضطراب مرگ و نابودی رهایی یابد ،اما منیتواند از اضطراب گناه و حمکومیت راه گریز یابد (تیلیش.)93 :1375 ،

در نتیجه باید بگو یمی انسان مدرن عیلرغم متام پیشرفتهای علمی و تکنولوژی ،دچار خأل معنا شده است و
این یبمعنایی زندگی نزد انسان مدرن ،عوامل مخ تلیف دارد .در این مقاله به یکی از مهمتر ین عوامل آن یعین مرگ
و جاودانگی میپردازمی.

 -3دیدگاههای مختلف دربارۀ مرگ و جاودانگی
به حلاظ سنیت ،مفهوم تناهی و مرگ بهگونهای تنگاتنگ به هم گره خوردهاند ،ز یرا مرگ از تناهی ما نشان دارد.
تناهی آدمی یک واقعیت ز یستشناخیت و دروین برای طبیعت انسان حمسوب میگردد ،اما آدمیان مرگ را نه تهنا
یست ،بلکه هم ن
حمدودییت تریب برای ز ن
چنی به عنوان یک یپآمد متافیزیکی قلمداد میکنند .متایز میان
بهعنوان
ج
ً
پژوهش تریب دربارۀ مرگ اساسا
مرگ ز یستشناخیت و مرگ به عنوان یک یپآمد فلسیف مهم است ،ز یرا یک
ج
از یک پژوهش متافیز یکی متفاوت است .مرگ تا آنجا که به مشاهدۀ مرگ دیگران مربوط میشود واجد قطعییت

یگانه تربۀ مستقمی ما از مرگ است .اما مرگ به عنوان پیامدی فلسیف ،سبب به وجود
جتریب است و این امر،
ج
آمدن مشاری از پرسشها در ارتباط با هسیت آدمی و خودشنایس او میشود .اگرچه قطعیت مرگ نتیجۀ آ گاهی

خود فرد آشکار سازد.
مرگ ِ
از واقعیت مرگ دیگران است ،این امر منیتواند هیچگونه بینش متافیزیکی را دربارۀ ِ
ً
شناخت هنایی متافیز یکی در ارتباط با مرگ برای آدمیان دسترسناپذیر است .حیت ،مالحظۀ مرگ صرفا به عنوان
قطع ز یستشناخیت زندگی کایف نیست؛ بلکه هم ن
چنی باید به عنوان یک یپآمد اگزیستانسیال که بهشدت خبیش
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از ساختار اسایس درجهان بودن آدمی است ،فهمیده شود.

همچنانکه ارتباط ما با مرگ دستخوش اصالحات و تغییرایت میگردد ،گرایش ما دربارۀ آن نیز از ن
مهی قاعده
ً
پیروی میکند .پرسش اسایس فلسیف ،دوگانگی زندگی و مرگ نیست ،بلکه ترجیحا عبارت است از اینکه
قطعیت اجتنابناپذیر مرگ خو یش رابطه برقرار میکنمی )Peach,2008:9-11( .در سرتاسر
هرکدام از ما چگونه با
ِ

تار یخ پیشبیین ِ مرگ آدمی و گرایشهای نسبت به آن در شیوههای گوناگوین مالحظه و تفسیر شده است،که

پایان مطلق فرد منیباشد .دیگران نیز براین باور بودهاند که مرگ بهراسیت
بیشتر مواجههها این بوده است که مرگ ِ
مرگ خودش اجتناب
پایان هنایی است .دیدگاه فرد هرچه باشد ،هیچکس منیتواند از توسعۀ موقعییت دربارۀ ِ

ورزد .در اینجا به شرح این دو دیدگاه مطرح دربارۀ مرگ میپرداز می:

 :1-3جاودانگی
جاودانگی به معین دوام و بقاء و مهیشه بودن است .در یک تقسمیبندی کیل جاودانگی و بقا بر دو نوع است-1  :
بقای شخیص؛  -2بقای غیرشخیص .بقای غیرشخیص از حلاظ نوع بقاء به دو نوع تقسمی میشود که نوع اول آن
بقاء در یادها و خاطرهها است .در طول تار یخ ،فاحتان ،نو یسندگان ،هنرمندان ،سیاستمداران ،مخ ترعان و کاشفان
ن
گذاشت آثار بزرگ ،نام خود را جاودان ساختهاند .نوع
انام کارهای بزرگ یا به جا
بسیاری وجود داشتهاند که با ج
دوم بقای غیرشخیص ،فاین شدن در خدا و احتاد با او است .در ادیان شریق مانند بودیسم ،هندوئیسم و جنیسم
سرانام در خدا جذب میشود.
اعتقاد بر این است که نفس پس از چرخۀ
تولدهای مدد (تناسخ) ج
ج

4

جاودانگی و بقای شخیص دارای سابقهای بسیار کهن میباشد .از دورۀ نوسنگی به بعد ،اعتقاد به نوعی حیات
پس از مرگ بهروشین در ن
مت ادیان کهیاین و پرستش اهلههای مادر به ظهور میرسد (الیاده.)235 :1379،
ً
معموال از میان دیدگاههای مخ تلف مطرح دربارۀ جاودانگی شخیص ،مهان جاودانگی نفس مد نظر است که
به این معنا میباشد« :نفس بعد از بدن به طور ناحمدود بایق میماند و صفایت را که مقوم خصوصیت فردی و
شخیص آن است ،حفظ میکند( ».صلیبا.)344 :1381 ،
ً
بر مبنای این تعر یف از جاودانگی ،زندگی روی ن
زمی صرفا به عنوان خبیش از وجود انسان در نظر گرفته میشود
ً
که مرگ نقطۀ پایان آن خنواهد بود بلکه صرفا آغاز سفری جدید است .این دیدگاه ادعا میکند که مرگ پایان
مطلق نیست ،بلکه گذار به ناحیهای دیگر است که در آن ناحیه حداقل برخی از قسمتهای ذایت شخص ،اما
ً
تغییر ناحیه ،پایدار میماند ،دقیقا
نه خبشهای مادی حمض ،به حیات خود ادامه میدهند .چیزی که در این
ِ
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چیست؟ در پاسخ این پرسش از «روح» یا «روان» فرد سخن به میان آوردهاند که پس از مرگ بایق میماند.
ً
ایاد میکند :چه اتصایل میان زندگی و مرگ وجود دارد و بعد از مرگ
این دیدگاه ضرورتا پرسشهای خایص ج
ن
چنی پرسشهایی دیدگاههای مخ تلیف را دربارۀ وجود و مرگ انسان
چه پیش میآید؟ پاسخهای داده شده به
منعکس میکند.

ن
قائلی به هر دو نوع جاودانگی ،این است که مرگ ،پایان مطلق افراد نیست .این اصل،
یک اصل مشترک
از انسانها در مواجهه با مرگ ،خواه مرگ خودشان باشد و یا مرگ دیگران ،حفاظت میکند و هم ن
چنی ممکن

است تسیل ،امید و آسایش خاطر از اضطراب مرگ را به مهراه داشته باشد .اما از سوی دیگر ،ممکن است باعث
از مازات پس از مرگ بر طبق برخی عقاید دیین شود .این ایده که رفتار خوب ،امکان دستیایب به یک
ترس ج
ناحیه هبتر را برای انسانها فراهم میکند ،در نظر اهل اکثر فرهنگها جاذبه دارد .یکی از فرهنگهایی که معتقد
بوده است مرگ پایان مطلق نیست ،فرهنگ بابیلها میباشد .این مطلب بهطور واضح در محاسۀ گیلمگش
بیان شده است .بر طبق این محاسه ،مرگ بهعنوان جدایی روح و بدن پنداشته میشده است .در سنت بابیلها
هنگامی که مردم میمیرند ،به ز یر ن
زمی یعین «جادۀ بدون بازگشت» ،میروند ( .)Sandars,1960: 27در سراسر
ن
یر-زمی احساس میشود .بابیلها پیام مرگ را به طور ضمین در یافته
داستان مواجهۀ گیلمگش با مرگ ،حضور ز
بودند و میدانستند پس از مرگ ،بازگشیت به این جهان وجود ندارد .هم ن
چنی مطالعه و برریس دربارۀ مصریان
باستان نشان میدهد ایشان نگران صیانت نفس بودهاند .وجود اهرام سهگانه ،برهاین روشن در جهت اثبات
این مطلب است .در مصر باستان ،آمادگی برای زندگی پس از مرگ امهیت بسیار داشته است .شواهدی مهچون
غذا ،نوشیدین ،و اشیای شخیص یافته شده در حمل دفن شخص مرده ،حاکی از عقیدۀ آنها به زندگی پس از
مرگ است ،ز یرا براساس عقیدۀ مصر یان ،شخص مرده در هسیت آینده به ن
چنی اشیایئ نیاز پیدا میکند .برمبنای
این عقیده ،به عنوان یکی از راههای جلوگیری از مرگ ،زندگی شخص میتواند پس از مرگ جسماین ،به وسیلۀ
مهراهکردن جسد با داروندارش و حمافظت از آن به وسیلۀ مومیایی کردن ،ادامه یابد .برخی اسناد مصری قدمیی،
مانند کتاب مرگ ،که از حدود  3500ق.م وجود داشته است ،نگراین از مرگ را آشکار میکنند .این کتاب ،سفر روح
انسان در ابدیت را مهچون یک قطعیت واقعی تلیق میمناید .به نظر میرسد مصریها به انسان به عنوان (چیز)
ن اساس جسم برای وجود او ضروری خواهد بود .از اینرو جسم باید از طر یق
روان-تین میاندیشیدند که برای 
تشر یفات مذهیب خییل خاص برای زندگی دوباره حمافظت شود ( .)Peach, 2008: 17برمبنای آموزۀ تناسخ نیز
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ن
چنی میپنداشتند
هنگام مرگ ،روح مهراه با بدن متالیش منیشود ،بلکه زندگی جدیدی را آغاز میکند .در واقع
که روح در بدن حمبوس است ،اما هنگام مرگ ،آن را ترک میکند و پس از سپری کردن مراحیل از تصفیه ،وارد
بدن دیگری میشود .این فرایندی است که چندین بار تکرار میگردد .آموزۀ تناسخ که نامیرایی روح را مسلم
فرض میکند ،برای قرنهای ز یادی رواج داشته است ( .)Ibid:18هنگام حتلیل مفهوم نامیرایی روح منیتوان
مرگ سقراط را ،که در رسالۀ فایدن افالطون شرح داده شده است ،نادیده انگاشت .حبث افالطوین از مرگ
سقراط افالطوین ادعا میکند که مرگ ،حداقل برای فیلسوف،
در فایدون ،مستلزم جدایی روح از بدن است.
ِ

آغاز زندگی حقییق است و زندگی حقییق ،خواستار آزادسازی زندگی «غیرحقییق» از وجود مشترکمان است .از
ً
نظر سقراط انسان کامال میرا میباشد و در واقع جسم انسان نامیرا نیست بلکه عنصر اهلی وجود او ،یعین روح،
ّ
نامیرا است .آرامش و اطمینان سقراط در مواجهه با مرگ مبتین بر امیانش است .علت آن مهه شادایب سقراط
ً
این است که میداند مرگ نهتهنا امر بدی نیست ،بلکه کامال نیکو است و زندگی پس از مرگ (که به اعتقاد
سقراط واقعیت دارد) ،هبتر از زندگی در این دنیا است .ز یرا سقراط معتقد است که پس از مرگ به دیدار خدایان
سرانامی هبتر از بدان دارند (افالطون  .)529 :1380،
و مردمان عادل و نیکبخت میرود و در آن زندگی ،نیکان
ج

افالطون در فرازهای پایاین حماورۀ سقراط در قالب یک قیاس دوحدی ،خطاب به حاضران میگو ید:

منیدامن حیات پس از مرگ وجود دارد یا نه ویل در هرحال کیس (و شاید هبتر است بگویمی انسان نیکوکار) از مرگ
ز یان منیبیند و بنابراین ،دلییل برای ترس از مرگ وجود ندارد ،زیرا ا گر زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد،
در آن صورت ،مرگ به خوایب عمیق مهانند است که حیت هیچ رؤیایی نیز آن را پر یشان منیکند .اما ا گر حیات
پس از مرگ وجود داشته باشد ،مرگ به معنای انتقال به جهاین دیگر است که مهۀ درگذشتگان گرد هم مجع
ن
دروغی (حما کمهکنندگان سقراط) رخت بربندمی و با داوران دادگر
شدهاند ،پس چه هبتر که از میان این قاضیان

و انسانهای نیک هم ن
نشی گردمی (مهان.)44 :

در ادیان نیز بر این موضوع تأ کید شده است که مرگ ،پایان کار نیست ،بلکه شروع یک زندگی دیگر میباشد.
در اینجا بهعنوان منونه به دو دین مسیحیت و اسالم میپرداز می .مسیحیان معتقد هستند علت مرگ انسانها
گناه حضرت آدم است یعین اگر حضرت آدم و حوا مرتکب گناه منیشدند ،مرگ برای انسانها به وجود منیآمد.
منظور از این آموزۀ مسیحی آن است که ما به خاطر خطایی كه از خن ن
ستی انسانها ،یعین حضرت آدم و حوا
سر زد و باعث رانده شدن آنها از هبشت شد ،دور از خدا متولد میشومی و تهنا از رهگذر رنج و مرگ عییس
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مسیح میتوانمی دوباره با او آشیت كنمی ( پترسون .)469 :1383 ،از اینرو مسیحیان اعتقاد دارند اگر حضرت
آدم گناه منیکرد ،آنگاه خداوند ماهیت وی را به گونهای تغییر میداد که وی و نوادگانش در مقابل رنج و در
مقابل مرگ امین مبانند .براساس آموزههای دین مسیحیت ،مسیح دوباره ظهور خواهد کرد و از آن پس خداوند
به مهۀ آدمیان (و یا حداقل به انسانهای نیک) عمر جاودان می خ
بشد و آنان را به مکتب و حیات جاو ید

آیی مسیحیت هم ن
که پیشاپیش در اختیار آنان بود ،بازمیگرداند .ن
چنی ادعا میکند که پس از این زندگی نیز
ً
عقوبیت در کار خواهد بود ،ادعایی که تقر یبا در متام ادیان جهان مورد تأیید است.
در دین اسالم نیز به اینکه مرگ پایان کار انسانها نیست ،تأ کید بسیار شده است .در حمکت و فلسفۀ اسالمی
ن
املتأهلی دربارۀ حقیقت مرگ میگو ید:
نیز مرگ نابودی تلیق نشده است؛ چنانکه صدر
ت طبیعی و منشأ آن اعراض نفس از عامل حواس و نشئ ه
باید بداین که مرگ امری است بهجا و حتمی زیرا امری اس 

ت که تو را به کیل معدوم و نابود کند .بلکه فقط ن
مابی تو
حمسوسات و اقبال به خدا و ملکوت اوست ،نه آن امری اس 
ت تو نفس تو و اوصاف الزمۀ اوست که مغایر با
و آنچ ه که غیر تو و صفات الزمۀ توست جدایی میافکند (زیرا حقیق 

ن
براهی قاطع عقیل دال لت میکند
ن حقیقت ،امری است جمرد و از عامل علوی و حمل حمکت) و ادله و
بدن است و ای 
ن
صدراملتأهلی.)398 :1366 ،
ت و جایگاه علم و معرفت هرگز معدوم خنواهد شد (
بر اینکه حمل حمک 

از نظر اسالم مرگ پایان مهه چیز نیست ،بلکه مرگ برای انسان پیل برای عبور از عاملی به عامل دیگر و خروج از
حیایت و ورود به حیات دیگر است .مرگ ،آغاز یک زندگی ابدی و جاودانه است .انسان منیمیرد تا معدوم شود،
بلکه میمیرد تا نتیجۀ انتخابهای خو یش را ببیند و از آنها هبره گیرد .استاد مطهری در این زمینه معتقد است:
ل است برای مردن هم فرشتۀ
ک امر وجودی میداند و رسول و مأمور و فرشته برای آن قائ 
قرآن مهانگونه که حیات را ی 
ص قائل است .ا گر مردن متام شدن حیات میبود ،دیگر این حرفها که ما فرستادگان
مخ صوص و فرشتگان مخ صو 
ت میگفت
و فرشتگاین دار می و آنها را میفرستمی ک ه بگیرند و بیاورند معین نداشت .بله ،دربارۀ هرچه حیات اس 
ی میدهند ،حیات میدهند؛ آن ساعیت که حیات ندادند،مرد ن
ما فرشتگان خودمان را میفرستمی ،به این عامل روز 
ی ما فوق مردن و فقدان حیات تلیق میکند؛ یعین
است ،مردن یعین حیات ندادن .اما قرآن مسئلۀ اماته را یک امر 

آن را یک نو ع حیات،یک نوع انتقال ،یک تطور حیات و ّ
یق میکند« .میرانده شد» مثل این است
تنور حیات تل 
که بگویمی چبهای از مادر متولد شد ،وضعی تبدیل به وضع دیگر شد ،حیایت تبدیل ب ه حیات دیگر شد ،نه اینکه
حیایت بود و به کیل سلب شد ( مطهری.)656 :1374 ،
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 :2-3مرگ بهعنوان پایان مطلق
بر طبق این دیدگاه ،مرگ پایان مطلق شخص است و هیچ عنصر متعایل یا فیزیکی وجود ندارد که پس از مرگ
فرد ،تریب در نظر گرفته شده
بایق مباند .این دیدگاه انکار هر شکل زندگی پس از مرگ است ،به عبارت دیگر ،مرگ
ج
ن
چنی دیدگاهی دارای سابقهای دیر ینه است .دیدگاه اپیکور(300ق.م) مرگ را بهعنوان پایان مطلق وجود
است.
حمدودۀ تربه انسان رخ منیدهد .این
انسان در نظر میگیرد .اپیکور استدال ل میکند مرگ ورای حس است و در
ج
دامئی تربه ،در
استدال ل مبتین بر این فرض است که شخص مرده منیتواند چیزی بفهمد ،ز یرا مرگ ،معادل فقدان
ج

نظر گرفته شده است .اپیکور اصرار میکند که انسانها باید با آرامش با حقیقت مرگ مواجه شوند و الزم نیست
با چشمانتظاری مرگ مشوش گردند .اپیکور هم ن
چنی برخالف دیدگاه افالطون ،ادعا میکند هنگام مرگ ،روح با
بدن نابود میشود.
بنابراین استدال ل مشهور اپیکوری حالیت برای پذیرش کامل مرگ پیشهناد میکند و انسانها را تشو یق میکند
که از مرگ هنراسند .اپیکور استدال ل میکند تا زماین که مرگ است ،دیگر من نیسمت ،تا زماینکه من هسمت ،مرگ
را تربه کند.به طور کیل ،استدال ل اپیکوری شرحی عقیل برای
وجود ندارد ،ز یرا شخیص منیتواند مرگ خودش ج
پذیرش مرگ ارائه میدهد .اپیکور در نامهاش به مینوسیوس مینو یسد:

«بنابراین مرگ،هولناکتر ین مصیبتها،برای ما چیزی نیست ،ز یرا تا زماین که ما وجود دار می مرگ با ما نیست؛
و هنگامی مرگ میآید ،ما وجود ندار می» (.)Epicurus: 85
نظر یۀ اپیکور دستکم سه چیز را فرض میکند :ا -تهنا چیز خوب ،لذت و تهنا چیز بد ،درد است(.لذتگرایی)
 -2اگر چیزی برای شخیص ،خوب یا بد است ،برای آن شخص در زمان خایص خوب یا بد است -3.مرگ یعین
ن
چنی بیان
فنا و نابودی ( زاگزبسکی .)62-48 :1388 ،وی بر اساس این مباین عقیدۀ کیل خود دربارۀ مرگ را
میدارد:
با این عقیده خو بگیر که مرگ نزد ما هیچ است .زیرا مهۀ خویب و بدی عبارت از جتربه حیس ،و مرگ فقدان
جتربه حیس است .از اینرو ،علم درست به این واقعیت که مرگ در نزد ما هیچ است ،فناناپذیری زندگی را مایه
خرسندی میسازد ،اما این کار را نه با افزودن یک زمان ناحمدود(به زندگی) ،بلکه با کنار هنادن اشتیاق به
انام میدهد .چون برای کیس که درک کرده که هیچ چیز هراسانگیزی در غیاب زندگی
یبمرگی و جاودانگی ج
وجود ندارد ،هیچ چیز هراسانگیزی در زندگی وجود ندارد .چه آدم امحیق است کیس که میگوید از مرگ میترسد،
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نه به این دلیل که وقیت فرارسد دردنا ک است .زیرا وقیت که حاضر است هیچ اضطرایب پدید منیآورد ،بلکه
هنگامی باعث درد و تاپیر غیر ضروری میشود که صرفا پیش بیین میشود (مهان)49 :

لوکرتیوس استدال ل مشاهبی اتخ اذ میکند:

ن
مطمئ باشند که ما چیزی برای ترس در برابر مرگ ندار می.کیس که مدت زیادی نیست،
بنابراین ،دیگران
منیتواند رنج ببرد ،یا به هیچ وجه از کیس که هرگز متولد نشده است ،متفاوت باشد ...رنج و غصه هرگز دوباره مشا
را متأثر خنواهد کرد (.)Lucretius, 1951: 122

علم تریب رشدی چشمگیر داشته
این دیدگاه کهن در باب انکار جاودانگی انسان در قرون جدید با رشد فزایندۀ
ج
است .به و یژه در قرن  19با سیطرۀ ماتر یالیسم علمی ،هر گونه ُبعد ماورایی انسان از مجله جاودانگی آن مطرود گشت.

 -4رابطۀ جاودانگی با معنای زندگی
مهانطور که بیان کردمی معنای زندگی یکی از مهمتر ین مسائیل است که فیلسوفان دین به آن میپردازند که
یکی از عوامل مؤثر بر آن ،وجود و یا عدم وجود جاودانگی است .بهراسیت آیا جاودانگی عامیل ضروری برای
معناداری زندگی است؟ آیا میتوان بدون اعتقاد به جاودانگی ،زندگی را معنادار دانست؟ و یا اینکه جاودانگی
عامیل برای یبمعنایی زندگی است؟ برای ن
یافت پاسخ این پرسشها ادامۀ نوشتار را حتت سه عنوان و نگرش
ذیل دنبال میکنمی -1 :ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی؛  -2نیف ضرورت جاودانگی برای معناداری
زندگی؛ -3جاودانگی عامیل برای یبمعنایی زندگی.

 :1-4ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی
بسیاری از متفکران معتقد هستند جاودانگی جزء جداییناپذیر معناداری زندگی میباشد یعین به عقیدۀ این گروه؛
زندگی معنادار است اگر و تهنا اگر موقیت نباشد و ما زندگی جاوداین داشته باشمی .در ن
بی طرفداران این نظریه دو
گروه از متفکران را باید متمایز ساخت .دستۀ اول گروهی که عیلرغم پذیرش مالزمۀ میان جاودانگی و معناداری
زندگی ،معتقد هستند از آنجا که زندگی جاودانه وجود ندارد ،لذا این زندگی یبمعنا است .برای مثال راسل در این
زمینه معتقد است:
«مهۀ کارگران در هر سین ،مهۀ از خودگذشتگیها ،مهۀ اهلامات،مهۀ روشنایی عصر از نبوغ انسانها رو بهسوی
بی ن
انقراض دارند .با از ن
رفت منظومۀ خورشید ،مهۀ کامیایبها به ناچار باید در ز یر بایقماندههای جهاین از و یرانهها
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مدفون

گردد)Russell, 1957( ».

ی گذرگاه است و کامیایب ما مهواره
ما میتوانمی موضع راسل را در این باب ،اینگونه بازگو کنمی که؛ از آنجا که زندگ 
ی ما معنای واقعی ندارد .در
موقیت است و جهاین پس از مرگ وجود ندارد و جاودانگی امکانپذیر نیست ،لذا زندگ 
مقابل دیدگاه راسل ،گروه دوم مدعی هستند که تهنا به خاطر بشارت به حیات از یل ،زندگی معنادار است .زندگی
بشر نائل شدن به هر چیزی فراتر از زودگذری این زندگی خاکی است ،جز رفتارهایی که ما را برای یک زندگی ابدی
بعد از مرگ آماده میکند .به عباریت این استدال ل که نقطۀ مقابل راسل است ،این موض ع را فرض میگیرد:
 .1زندگی معنادار است اگر و تهنا اگر ،و تهنا تا آنجا که موقیت نیست.
 .2در هر صورت ما بعد از مرگ بدن ،زندگی ابدی دار می.
 .3بنابراین تهنا زندگی ،بعد از مرگ بدن معنادار است (.)Garrett, 2001: 21
دیدگاه گروه دوم بیشتر با نگاه دیین و عرفاین گره خورده است .از این منظر اعتقاد به حیات اخروی و جاودانگی
پس از مرگ زندگی را هدمفند میسازد .معتقدان به حیات اخروی دنیا را مزرعۀ آخرت میدانند و در مقابل
ً
غالبا زندگی را پوچ و یب هدف میپندارند .اگر ما ن
یقی داشته باشمی که منزلگاه پیشرو ،منزلگاه عدم
منکران آن
نیست ،بلکه هسیت در یک سطح عایلتر و ادامۀ ن
سرانام مهۀ تالشها
مهی حیات در یک افق باال تر است که
ج

و کوششها به آن منهتی میگردد ،در این حالت زندگی ما از پوچی و بهیودگی خارج میشود و مفهوم مییابد.
بنابراین طبق این دیدگاه باید گفت خن ن
ستی اثر امیان به زندگی پس از مرگ و رستاخیز ،مفهوم دادن و هدف 
ً
خبشیدن به زندگی و از بهیودگی درآوردن آن است .اگر با این دید به مرگ بنگرمی که مرگ صرفا پایان زندگی
دنیوی است و پس از مرگ ،جهاین بسیار بزرگتر از این جهان وجود دارد ،زندگی ما معنا پیدا میکند و انسانها
را برای رسیدن به این جهان نیکو ترغیب میمناید.
ن
یافت زندگی یکی از اندیشههایی است که انسان را مهواره با ناامیدی
از دیدگاه این متفکران ،اندیشۀ پایان
و سرخوردگی مواجه ساخته است .آدمی از خود میپرسد اینمهه تالش و کوشش را برای چه هدیف متحمل
میشود؟ او که در هنایت خواهد مرد؟ بهراسیت اگر انسان با مرگ نیست و نابود شود ،زندگی یبمعنا است و هیچ
ن
بدبی و کساین که زندگی را
توجهیی برای زندگی کردن وجود ندارد .اگر انسان با مرگ نابود شود ،آنگاه فالسفۀ
یبمعنا میدانند نیز برحق خواهند بود.
«احلق اگر مرگ پایان زندگی باشد ،دیگر میل و آرزوی جاو یدان ماندن فو قالعاده رنجآور است و چهرۀ مرگ در
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آینۀ اندیشۀ روشن و دو رنگر انسان یبهنایت وحشتزا است» (مطهری.)206: 1389 ،
وقیت که فرد ،دلییل بر هسیت خود منیبیند در این دنیا احساس بیگانگی میکند ،او خود را از دیگر اشیاء و افراد جدا
حس میکند ،و خالصه وجود او به صورت وصلۀ ناجوری است که حمیل مناسب برای خود منییابد .بنابراین باور
به خدا و جهان پس از مرگ میتواند گریزی از این یبمعنایی باشد .باور به اینکه خدایی وجود دارد ،ناگزیر این باور
را تقو یت میمنایاند که حیات پس از مرگی وجود دارد ،و ن
انام کارهای خوب را برای ما سادهتر میکند،
چنی باوری ج
انام اعمال نه چندان شدید خنواهند بود و بنابراین ما این فرصت را خنواهمی داشت که قهرمانانه کمر
وسوسهها برای ج

انام اعمال خوب ببندمی .این امر در مورد متامی اعمال خوب و بد صادق است و به ما امکان میدهد در مقابل
به ج
هولنا کترین فاجعه از

خودگذشتگی و شجاعیت بزرگ نشان دهمی )Swinburne,1998:213( .

جدا از نگاه دیین که حیات پس از مرگ و جاودانگی را مهمتر ین رکن خلقت انسان میداند ،عدهای دیگر از
ن
داشت تأثیری ماندگار در این جهان میپندارند و این مهم ،جز از طر یق
متفکران یکی از وجوه معناداری زندگی را
جاودانگی میسر خنواهد بود .از دیدگاه آنان:

زندگی یبمعنا است مگر اینکه هر فرد انساین تأثیری ماندگار از خود در این جهان بایق گذارد تا ارزش آن را داشته
باشد که برای حتقق آنها دست به تالش و کشش بزند؛ وگرنه تالش و کوشیش که نتواند تأثیری اسایس گذاشته و
ایاد ن
چنی تغییری
ایاد کند ،ارزش آن را ندارد که انسان برای حتقق آن بکوشد و الزمۀ ج
تغییری بنیادین در جهان ج

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

دلیل دیگری که بر ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی دال لت میکند ،حتقق عدالیت فراگیر نسبت به مهۀ
ً
انسانها است و این عدالت جامع جز با فرض جاودانگی میسر منیشود .مسلما در این زندگی افراد به تناسب رفتار
ً
و اعمالشان ،موقعیتها و شرایط متناسب را ندارند .بعضا انسانهایی بدکار و ظامل وجود دارند که در شرایطی
مرفه و آسایش تام زندگی میکنند و در مقابل افراد نیکوکار ،در تنگنای بسیار قرار دارند و مورد ظلم واقع میشوند.
حال برای حتقق عدالت کامل در حق انسانها باید در جهان دیگری عدالت کامل در حق ایشان اجرا شود ،وگرنه
ارزش کار نیک و بد یکسان انگاشته شده ،زندگی یبمعنا خواهد بود .بنابراین حتقق عدالت کامل در حق انسانها
مستلزم جاودانگی آنها است.
«با فرض وجود خدا نوعی عدالت عاملگیر بر جهان حاکم میشود .خوششانیس اخالیق وجود ندارد ،بلکه به
هر کس چیزی داده میشود که مطابق شایستگی اخال یقاش استحقاق آن را دارد( ».هاپ واکر)1387،
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 :2-4نفی ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی
بر خالف دیدگاه کساین که جاودانگی را برای معناداری زندگی ضروری میدانند ،متفکران و فیلسوفاین نیز
برخالف این دیدگاه ،معتقد هستند برای معناداری زندگی نیازی به فرض جاودانگی نیست .بهعنوان منونه
سوزان ولف اعتقاد دارد اگر این فرض که مهۀ ما خواهمی مرد ،زندگی را یبمعنا میکند ،پس فرض متضادش-
یعین این فرض که ما برای مهیشه زنده خواهمی بود -چگونه وضع را هببود می خ
بشد؟ ( ولف .)1382 ،این گروه
زمان ،مال مناسیب
از فیلسوفان معتقد هستند میتوان به طور معقول و موجهی اثبات کرد که مدت متناهی از
ج

برای دنبال کردن فعالیتهای معنادار است .برای مثال ،ما امروز با غرور و افتخار از امپراتوری روم یاد میکنمی،
ً
کامال از ن
بی رفته است .بنابراین ،از متناهی بودن منیتوان یبمعنایی را نتیجه گرفت.کیس که در
در حایل که
ً
طول عمر حمدود خود ،مثال هفتاد سالگی ،نتواند زندگی خود را معنادار بیابد ،چگونه میتواند زندگی ناحمدود را
ً
دارای معنا بیابد( .علیزماین و دیر یاین .)1389 ،توضیح بیشتر آنکه چنانکه قبال گفتمی عدهای معتقد هستند
جاودانگی برای معناداری زندگی ضروری است لذا در صوریت که زندگی جاودانۀ اخروی وجود نداشته باشد،
این زندگی یبمعنا خواهد بود .حال بر خالف این دیدگاه ،برخی از فیلسوفان استدال ل میآوردند اگر وجود یک
شاد حمدود نیز باید معنادار باشد (.)Gatter, 2001: 21
زندگی
ابدی شاد ،معنادار است ،آنگاه زندگی ِ
بعدی ِ
ِ
ِ

 :3-4جاودانگی عاملی برای بیمعنایی زندگی

برخی از فیلسوفان ،نهتهنا در راستای عدم ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی استدال ل میآورند ،بلکه معتقد
هستند جاودانگی خود عامیل برای یبمعنایی زندگی است .این دسته از فیلسوفان اعتقاد دارند حیت اگر جاودانگی
امکانپذیر بود ،نتیجهای جز  یبمعنایی زندگی را دربرنداشت .به عقیدۀ آنها هر چه قدر هم که یک زندگی جاودان
انامد و موجب ماللت و کسالت میشود .در نتیجه نه تهنا
از تنوع برخوردار باشد ،در هنایت ،به یکنواخیت می ج
جاودانگی برای معنای زندگی الزم نیست ،بلکه حیت برای معنای زندگی مضر نیز هست (بیات.)200 :1390،

دلیل دیگر اینکه هر فرد انساین در یک زندگی حمدود تالش میکند تا با توجه به شرایط و امکانات حمدود خود،
خواستهها و امیال خو یش را شناسایی کند و برای دستیایب به مهه یا برخی از آنها بکوشد و از این طر یق به
ن
نامعی است و
زندگی خو یش معنا دهد .برای مثال در دیدگاه هایدگر از آنجا که از یک سو زمان مرگ انسان
از سوی دیگر حیات اخروی وجود ندارد ،پس هر انتخاب انسان فور یت و ارزش ز یادی پیدا میکند ،ز یرا آن
انتخاب ممکن است آخر ین انتخاب او باشد .انسان وقت ز یادی ندارد و باید امهیت تصممیهایش را در یابد .اگر
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مرگ وجود نداشته باشد یا انسان مرگاندیش نباشد ،زندگی جدی گرفته منیشود ،ز یرا وقت جبران مهواره وجود
ن
نداشت زندگی پس از مرگ سبب میشود ،هر
دارد .بنابراین قطعی بودن مرگ ،نامعلوم بودن زمان آن و وجود
حلظه و هر عمیل بیشتر ین ارزش و امهیت را داشته باشد و در نتیجه ،انتخابهای انسان جدیتر و مسؤالنهتر
ن
چنی اندیشههایی فر یب میدهمی که مرگ
گردد (علویتبار .)186 :1391،از نظر هایدگر ما انسانها خودمان را با
ً
فعال برای ما رخ منیدهد ،ما هنوز جوان هستمی و یا (هنگامی که پیر شدمی) میپندار می مرگ برای انسانهای پیرتر
رخ میدهد .از دیدگاه هایدگر ترفندهایی از این قبیل ما را در معرض توهم فناناپذیری قرا میدهد ،یعین تومهی
که ما را قادر میسازد تا از سه و یژگی وجود شناخیت دربارۀ مرگ بگر یزمی:
یکی اینکه مرگ از آن من است -یعین تهنا برای دیگر مردمان رخ منیدهد بلکه برای من نیز اتفاق خواهد افتاد؛ دوم
اینکه مرگ گر یزناپذیر است -باید رخ دهد؛ و به عنوان مهمترین خبش(سوم اینکه) ممکن است هر آینه برای من
رخ دهد .این ویژگی آخر ،مهمتر ین ویژگی مرگ حمسوب میشود ،زیرا تهنا گریز از آن است که فرد را قادر میسازد،

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

مرگآ گاهی ،عامیل است که انسان را به زندگی اصیل متوجه میکند .بنابر بینش هایدگر ،دست ن
یافت به هسیت
ابتذال روزمرگی رها میشود.
و تاهل» با مرگ میسر است .در مرگ آ گاهی ،وجود از
اصیل در رو
یارویی«یبطفره ج
ِ
ِ

پایان زندگی نیست ،بلکه حلظه به حلظه از زماین که به درون هسیت پرتاب میشومی ،مهراه 
مرگ ،امری در حلظۀ ِ
ما است .از نظر هایدگر:

انام آن مبادرت میورزم ،و اینکه گروه اجتماعی
با فهم اینکه ورود به مرگ چیزی است که من به تهنایی به ج
در حلظۀ مرگ به من خیانت میکند و مرا تهنا میگذارد ،به فهمی شفاف از فردانیت خویش دست مییامب .من
خود من باید به انتخابهایی دست زمن که زندگی مرا مشخص سازد( .بنابراین) من از اینکه یک
یپ میبرم که ِ
مهسانگرای بدون فکر باشم دست خواهم شست ،و از فشار برای مهسان شدن با هنجارهای تأیید شدۀ افکار
عمومی خود را میرهامن (.)Ibid:116

تعی می خ
هایدگر معتقد است مرگ ،امکانات دازاین را حمدود کرده ،به آنها ن
بشد .اگر دازاین باید در متامیتش
درک شود ،پس باید عنصر مرگ نیز در فهم دازاین حلاظ گردد .اگر قرار است ما به فهم خو ن
یشت نایل شومی
پس باید به فناناپذیری خو یش نیز نظر داشته باشمی .اما مادام که دازاین هست ،مرگ هنوز خارج یا فراسوی او
است (جانسون.)64 :1387 ،
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اما اگر فرد بداند که فرصت و زمان یبهنایت در اختیار دارد ،انتخابهای او برای دستیایب به اهدافش چندان
ضرورت منییابد ،بلکه علل و عوامل بیروین ،به انتخابها و تصمیمات وی شکل میدهند و بدون تردید ،ن
چنی
وضعییت ،بستری مناسب برای دستیایب یا حفظ معنای زندگی نیست (.)Wollhelm,1984: 265
ً
از نظر یاسپرس نیز از آنجا که مرگ حد فاصل حیات دنیوی و حیات اخروی نیست -ز یرا اصال به حیات
اخروی اعتقاد ندارد  -مرگ پایان مهه چیز است و انسان با مرگ بهطور کامل نابود میشود .از یکسو زندگی
پس از مرگ یبهنایت کسلکننده است و از سوی دیگر اعتقاد به آن باعث میشود که انسان نسبت به حیات
ن
مطمئ شوم
دنیوی یبعالقه و یبتفاوت گردد و مسایل و مشکالت را جدی نگیرد« .اگر من از جامی در هبشت
نسبت به جهان یبفاوتتر میشوم( ».علوی تبار)88 :1391 ،
در مموع ،این دسته از فیلسوفان اذعان دارند ما انسانها حمدود هستمی و دورۀ زماین حمدودی دار می .از مرگ
ج
گریزی نیست .ما به گونهای با مرگ در ارتباط هستمی و این ارتباط رفتار ما نسبت به مرگ و به طور اخص نسبت

به مرگ خودمان را شکل میدهد .آنها خاطرنشان میسازند ازآنجاکه فرد منیتواند از مرگ فرار کند لذا او باید با
مرگ خود و
مرگ با وقار روبهرو شود،آنرا بپذیرد و با آن کنار بیاید ،نه اینکه با ترس از آن زندگی کند .رو یارویی با ِ
ری تربۀ زندگی منجر شود ( .)Peach, 2008: 85بنابراین كنار
با تربۀ فرد ممکن است به پرمایگی و ُپ ج
پیوند دادن آن ج
گذاشت َت ّوهم جاودانگی ،به انسان ،شكیبایی ،آرامش و شجاعت می خ
ن
بشد و او با اعتقاد به اینكه پس از مرگ،

حیات اخروی وجود ندارد ،شهامت الزم برای روبهرو شدن با مرگ را به دست میآورد (علویتبار.)234 :1391 ،
در نتیجه براساس استدال ل این گروه از فیلسوفان ،میرایی ما بری زندگی معنادار ضروری است .و «مرگ خودش
چیزی است که زندگی معنادار

را رقم میزند)Nozick, 1981: 579( ».

برنارد و یلیام فیلسوف بر یتانیایی متثییل را از فردی بیان میکند که در سن  42سالگی اکسیر حیات مینوشد تا
جاودانه شود؛ اما پس گذشت سیصد سال ،کسل ،یبتفاوت و افسرده میشود و زندگیاش تیره و عاری از لذت
میگردد تا جایی که در هنایت از ادامۀ مصرف اکسیر امتناع میورزد و میمیرد (.)Garret,2001: 22
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نتیجهگیری

در عصر جدید اگر چه انسان به پیشرفتهایی چشمگیر در حوزۀ علم و تکنولوژی دست یافته است ،اما در ن
عی
حال با معضالیت از مجله یبمعنایی زندگی درگیر شده است .این معضل ر یشه در عوامل مخ تلیف دارد که  ما در

این نوشتار به برریس نسبت میان جاودانگی و معنای زندگی پرداختمی .در این راستا سه نگرش را بر مشردمی :نگرش
خنست جاودانگی را عامیل ضروری برای معناداری زندگی میدانست و بر این عقیده بود که عدم جاودانگی
یبمعنایی زندگی را رقم میزند .نگرش دیگر مدعی بود جاودانگی ضروریت برای معناداری زندگی ندارد ،بلکه
بدون حتقق جاودانگی نیز زندگی معنادار است .و نگرش آخر نه تهنا به ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی
معتقد نیست ،بلکه وجود جاودانگی را عامیل در جهت یبمعنایی زندگی میداند .هرچند هر دیدگاهی بر له ادعای
خود متمسک به دالییل و براهیین میشود ،ویل روشن است بسیاری از انسانها با آ گاه شدن از مرگ ،بهو یژه با
آ گاه شدن از مرگ خود ،دچار اضطراب و نگراین شده ،و متام زمحات خو یش را بهیوده تلیق میکنند  .در واقع این
نگرشهای نادرست نسبت به مرگ است که انسان معاصر را به پوچی و یبمعنایی کشانده است در صوریت که
با نگاه درست به رو یداد مرگ ،زندگی چهرهای دیگر خواهد یافت ،بهگونهای که اعتقاد به مقدمه بودن این زندگی
برای زندگی دیگری که جاودانه است ،میتواند عامیل در جهت معناداری این زندگی باشد .اگر جاودانگی را به
معنای بقاء در جهاین دیگر ،پس از مرگ بدانمی و تفاوتهای مطرح شده در ادیان میان جهان آخرت و جهاین
مادی را مد نظر قرار دهمی ،به نظر میرسد زندگی جلوهای دیگر مییابد  و دارای معنا میشود .این نگرش ،دیدگاه
افرادی را که از جاودانگی بهعنوان عامیل در جهت یبمعنایی زندگی نام میبرند ،با چالش مواجه میسازد و حداقل  
نشان میدهد این دیدگاه نسبت به دیدگاه کساین که معتقد هستند جاودانگی عامیل مهم و ضروری برای معناداری
زندگی است ،کمتر میتواند قابل دفاع باشد.
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پینوشتها
1. Fundamental Ontology
2. Dasein
3. Being-towards-death

 .4این ادیان برخالف ادیان ابراهیمی به خدای غیر متشخص معتقدند.
 .5این کتاب توسط آقای هبنام خداپناه ترمجه شده است و حتت عنوان فلسفۀ قارهای و معنای زندگی در دست
انتشار میباشد .مترجم حمترم ترمجۀ فاریس کتاب را در اختیار نو یسنده قرار داده است
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