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 چكیده

وو  پرسش  ووبشه   نیکند با ا دایاز خود و اطراف خود پ یکه اندک شناخت یهر انسان
 طشوو  نیش ماسش؟  و ارشر ا   یو آوزوها الیوجود و همۀ ام انیمرگ پا ایکه آ شود یم
بشه   یپرسش  دشدمت   نیما چگونه خواهند بود  ا یبعد یها یزندر ای یزندر س؟،ین

و  یانسشان از زنشدر   ریدو تفسش  یدانگبششر داششته و اقتدشاد بشه جشاو      یاندازۀ زندر
امّا برخی فیلسشوفان ششاهاتی وا    .کند یم فایا یبودن آن ند  مهم معنا یب ای یمعناداو

انشد. مداۀشۀ ضا شر بشا ووششی       دو باب معناداو بودن جاودانگی انسشان مرشرک کشرد    
 درا یش د از یزنشدر  یو معنشا  ینسشا؟ جشاودانگ   یبه ندد و بروسش توصیفی  ش تحلیلی
 یکشرد یاخشق  و بشا وو   ۀاز منظر فلسشف  امزیلیپرداخته اس؟. برناود و امزیلیبرناود و

ا و نشامرلوب اسش؟، تمن ش    ،جاودانه یزندر کیکه چون  کند یاستدالل م ررایانه قمل
وا  یگتنهشا جشاودان   نشه  امزیش لیوو و نیش . ازاس؟یه نمعدول و موجّ زین یطلب جاودانگ

 یبرای معنا جاودانگی وی، نظر از بلکه داند، غیر رووی می یزندر یمعناداو یبرا
معنشا   یاسش؟ کشه بشه زنشدر     یزیش هسش؟ و مشرگ، دووادشن آن چ    زین ر مض یزندر

بشه نفشی ناسشازراوی    واود ششد   کشه بشر ایشن دیشدرا       یمختلفش  یندشدها . بخشد یم
ادۀ شۀ برنشاود ویلیشامز دو ودّ هشر     دهد  زندری پرداخته و نشان می جاودانگی و معنای 

 .  نوع از جاودانگی صحیح و معتار ناود  و از اتدان الزم برخووداو نیس؟

 .مرگ، مقل ،یزندر یمعنا ،یجاودانگ امز،یلیبرناود و :ها دواژهیکل
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 طرح مسئله. 1

مختلش  ماننشد    یهشا  بشر هستند که  بشه ضشوز    نیادیاز مسائل بن یزندر یو معنا یجاودانگ
 ،یشناسش  نیش د ،یشناسش  (، اخشق ، ووان نیش د ۀاخق ، فلسشف  ۀفلسف ک،یزیاز متاف فلسفه )اقمّ

 توجّشه دلمروهشا مشوود    نیند و دو اا انسان مربوط یو قادّ یفرد اتیض یو ضت  ،یشناس جامعه
بششر   یمیپرسش  دشد   نیش فراوان مسئله و ا ؟یاهم انگریب ،خود نی. ارندیر یدراو م یو بروس

بشه   زیش چشه چ  سش؟  یچ یزنشدر  نیش ا ی: هدف، اوزش و معناکه نیا رینظ ییها اس؟. پرس 
 ایش بششر اسش؟    یهشا  یاهداف و آراه ال،یتمام ام انیمرگ پا ایآ بخشد  یانسان معنا م یزندر

و ارشر   ششود   یمش  یو مانن از اضساس پوچ د یما معنا بخش یبه زندر زیارر بله، چه چ ر یخ
 ایش بشر اباشات آن وجشود داود  و آ    یلش یدۀ ایش جاودانه چگونه اس؟  آ اتیآن ض س؟،ین نیچن

 دو نظر ررف؟  یقناصر معنابخ  دو زندر نیتر از مهم یکی توان یوا م یجاودانگ

 کشرد   یمداشته و به آن فکر  یجاودانگ ۀاس؟ که بشر همواو  دغدغ آن رر انیبمسئله  نیا
 انشد، هرچنشد   داششته اقتدشاد   یبشه جشاودانگ   انیاد ۀهم، یجاودانگدو موود اقتداد به  اما ،اس؟
 .داود یفراوان یهاتفاوت گریکدی با یجاودانگ از ها آن  یتوص و  یتعر

بود  اس؟ اما تشا   یجاودانگ ۀنحو  یتوص ایبر سر اباات  نانیّبحث متفکران و متد ۀقمد
کمتشر صشحا؟    یباوو بشه جشاودانگ   یامدهایو آباو و پ ؟یمرلوب ۀدوباو دیاز دووان جد  یپ

دو دلمشرو   یفلسشف  دیش جد اتیش با وونش  رشرفتن مکاتشب و نظر    دیشد  اس؟. دو دووان جد
 ایش  ییکشاوکردررا  انیش اخق  و جر ۀدو فلسف ییررا د یفا ۀیمانند نظر نآ ریاخق  و غ ۀفلسف

کشرد  اسش؟.    دایش پ یفراوانش  ؟یباوو اهم کی یامدهایو پ ؟یمرلوب ۀبحث دوباو سم،یپرارمات
  داود. ؟یاهم یاباات جاودانگ ۀبه انداز یاقتداد به جاودانگ یامدهایامروز  بحث از پ

 ؟یش مرلوب ۀدوبشاو  اشان یو اد لسشوفان یمتفکران، ف یاویبس ریاخ یها دو دهه گر،یطرف داز
وادعا ارر بشه طشوو    ایاند که آ سئوال وا مررک کرد  نیاند و ا کرد  یجدّ ییدهایترد یجاودانگ

مرلشوب و   ۀدیش پد کیش آن وا  میجاودانشه تممشل کنش    یزنشدر  کیش  ؟یّش دو ماه  یو قم  یدد
 م یابی یم یخواستن

. شوند یم میتدس دسته دو به یزندر یمعنا یبرا یجاودانگ  رووت ۀدوباو ها دیدرا 
 ی روو و الزم یزندر یمعناداو یوا برا یهر فرد انسان یجاودانگ که نخس؟ ررو 

 و بود  مضر یزندر یمعنا یبرا یانسان فرد هر یجاودانگ معتددند که دوم ررو  و دانند یم
 ی رووت جاودانگ یبرنف ،هم ییها استدالل بلکهاند،  ررو  اول پرداخته ۀادۀ ندد به تنها نه
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 .اند کرد  اوائه یزندر یمعناداو یبرا
 مشوود  و ششهرت ،  نخسش؟  مرتاشه  دو، تحدی  دو این مو وع ۀنگاوند  برای دوباو لیدال
 و جاودانشه  یزنشدر  کیش  ؟یش نامرلوب ۀدوبشاو  امزیش لیو برنشاود  اسشتدالل  و مداۀشه  بودن توجّه

دو  کشه اسش؟   یضاۀدو نیا. اس؟  جهان غرب بودبرخی نظریات دو  آن به اقتداد ؟ینامعدوۀ
 یزنشدر  یو معنا یجاودانگ انیدو باب اوتااط و نسا؟ م چه آن یاسقم ۀ؟ ما و دو فلسفسن 

 ؟یّش معدوۀو  یجشاودانگ  اباشات  بشر  یاهادۀ ش  یادامه رد، صرفاًیر یم دراو توجّه و یبروس موود
 کامشل   تحد ش  امکان قدم مانندمانند  یاهادۀ . اس؟ یفان یزندر طیشرا به توجّه با آن به اقتداد

 یهشا خصوصاً دو کتشاب  ی و جاران آن شرووفان یزندر نیا دو شروو وجود ،ایدن دو قداۀ؟
جاودانه که به سشاب   یخود زندر ؟یّمرلوب اامّ. اس؟ ررفته دراو بحث موود لیتفص به یکقم

نگرفتشه  دشراو   توجّشه ؟ چنشدان مشوود   سن  نیدو ا باخشدمعنا  زین ما یجهان نیا یآن به زندر
 شرووت   ینف بر ققو  تاجاودانه دو تقش اس؟  یزندر کی یبا بروس امزیلی. برناود واس؟

 .بداند یزندر ییمعنا یب یبرا یقامل وا یجاودانگ، یزندر یمعناداو یبرا یجاودانگ
 زیش ن دش؟ یضد نیش ذکشر ا  ،مو وع خاصّ نیدوم، دو باب  رووت پرداختن به ا ۀدو مرتا

دو  ای خقء دابل مقضظشه  ها  تمۀی و ها اقم از ترجمه یکه دو آباو فاوس س؟ین د یاز فا یخاۀ
. آبشاو  خشوود  یبه چشم مش  یزندر یو معنا جاودانگی اوتااط به جاناه پرداختن منصفانه و همه

 کیش هستند که دو تقشند تشا معنشاداو بشودن     یفلسف هایی ومان ایقمدتاً  نهیزم نیدو ا یفاوس
کشه دو   یفلسشف  یقتتشممّ  ایش وا نشامعدول بداننشد و    یجاودانشه و اقتدشاد بشه جشاودانگ     یزندر

 یوا اباات کنند امشا بشه بروسش    یتا  رووت جاودانگ کوشند یم یکیزیچاوچوب مااضث متاف
مداۀشه   نیش نداوند. ۀذا، ا یاۀتفات یزندر یجاودانه دو نسا؟ با معنا یو کاوکرد زندر ؟یّمرلوب

 ؟یّش و معدوۀ ؟یّش مرلوب بشر ودّ  یماتنش  یها استدالل نیاز ا یمدۀ یبرآن اس؟ تا با ندد و بروس
 راو دهد.ندادانه موود ندد د یکردیها وا با وو آن ،یاقتداد به جاودانگ

و اسشتدالل   لسوفیف نیا ندد دو که یو مداالت یاصل ۀاز مداۀ که اس؟ ذکر انیشا نیهمچن
بکر بشودن مو شوع    انگریخود ب نیو ا س؟یموجود ن یای به زبان فاوس ترجمه شد   یتمۀاو 

 اس؟.
بشا نشام    یزندر یمعنا یبرا یجاودانگ ؟یّمرلوب  رووت و ودّ ینفدو  امزیلیو  برناود ۀمداۀ

هشا دانسش؟.    از آن تشقش  یکش ی توان یم وا «یدوباوۀ مقل جاودانگ یتممل موود ماکروپوۀس:»
و  لسششوفانیو باوهشا توسشط ف   آوود دسش؟  بشه  یفراوانش ششهرت   غشرب  جهشان دو  مداۀشه  نیش ا

 تنهشا مداۀشۀ   یدو زبشان فاوسش   ، امشا دراو ررفته اس؟ ؟یضما ایرونارون موود ندد  سندرانینو
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صشووت خقصشه بشه     ۀ آوش نرادی بهنوشت«  جاودانگی خواستنی اس؟ متافیزیک مرگ: آیا »
 نیش ا یبشر مانشا  دیگشری    یش تحد چیهش شرک و ندد استدالل برناود ویلیامز پرداخته اسش؟. و  

مداۀشه موجشود    نیش از ا زین یا وجود نداشته و ترجمهای  بندی با چنین صووتاستدالل و مداۀه 
 .سازد یآشکاو م  یاز پ  یمسئله وا ب نیخود  رووت پرداختن به ا نیو ا س؟ین

و  یششناخت  ووان -یمو وقات فلسشف  نیتر از مهم یکیکه  یزندر یمعناگر، یطرف د از
 لیش مشدون بشه دۀ   دووان ریش فرار یهشا  از مشکقت و چشاۀ   یکیقنوان  اس؟، امروز  به ینید

بشه   یجهشان هشای   پشس از جنش    ژ یو بهو  ستمیبدوم درن  مهین و ضا رکه دو قصر  یاتفادات
منجشر بشه    ؟یش نهادو آن به انهیررایمادّ یکردهایاس؟ و وو مررک  یاز پ  یب وستهیودوع پ
. برنشد  یمش سشاال   ریش وا ز یشد که اساس معناداوی زنشدر  ییررا پوچ مانند ییها درا یطرک د
 یزنشدر  یمعنشا  چشاۀ   دو شهیو یخودکش و ی، سردورمیافسردر  یافزا چون یمعضقت

 .سازد یم ووشن  یپ از  یب وا مسئله نیا یبروس ؟یداشته و اهم
و  یجشاودانگ  انیش اوتااط م ۀدوباو  دغدغه ،نخس؟ ۀتوان دو مرتا یوا م پژوه  نیا هدف

مرلشوب باششد    تواند یگونه مچجاودانه چرا و  یزندرپرس  که  نیدانس؟. ا یزندر یمعنا
 یلش یدۀ ایش شود  آ یتلد یفان یزندر نیهدف ناودن ا یمعناداو بودن و ب یبرا یلیقنوان دۀ و به
 یموجشب اخقدش   توانشد  یهس؟  و به همان ساب مش  یابد یزندر کی ؟یّاباات مرلوب یبرا
 هموجّش  یاقتدشاد بشه جشاودانگ    ایش آ کشقم  کی دو وبشود   ایو تحمل ونج و شروو دن ستنیز

معنشا   زیش مشا ن  یفشان  یتواند بشه زنشدر   یجاودانه خود معناداو اس؟ و م یزندر کی ایآاس؟  
 باخشد 

جشاودانگی و معنشای    ۀبحث بعید اس؟ بتشوان بشرای دشدم؟ دو مسشئل     ۀا دو باب پیشینامّ
هشا از ابتشدای تشاویخ بشرای بششر       ای تعیین نمود. زیرا این پرس  زندری دو تاویخ بشر پیشینه

مررک بود  اس؟. هر دو مسئله از مسائل ددیمی بشرند که هر انسانی پس از شناخ؟ انشدکی  
د  و پرسد این زندری چه فاید ، اوزش و یا هشدفی داو  از خود و جهان پیرامون  از خود می

امیال و آوزوها و پایان آراهی ماس؟  و ارشر اینرشوو نیسش؟ آن زنشدری      ۀآیا مرگ پایان هم
اس؟ که دو رذشته نیشز جشاودانگی   رر این نکته  ها بیان دیگر چگونه خواهد بود  این پرس 

 بود  اس؟. توجّههای معنابخ  زندری موود  ۀفهاترین م قنوان یکی از مهم به
اید رف؟ که ششاکله و  معنای زندری دو مکاتب فکری و فلسفی ب ۀددم؟ مسئل ۀا دوباوامّ

ا پشی   دو درن و نیم پی  شکل ررف؟ امّ جدا دو ۀصووت یک مو وع و مسئل ساختاو آن به
از ونسانس با قناوین مختلفی و ذیشل مسشائل دیگشر از جملشه سشعادت و وسشتگاوی بشه آن        
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ررا مررک بود  که دشدم؟ آن بشه   تاند. سعادت دو مکاتب اخقدی ذیل مکاتب سعاد پرداخته
وسشد. سشدراط سشعادت     یونان باستان و مکاتب اخقدی سدراط، افقطون و اوسرو می ۀفلسف

دانس؟. افقطون آن وا فضشیل؟ و تعشاۀی ووک    مردم می ۀنهایی وا غای؟ نهایی و مرلوب هم
سشیر  )و.ک: محمشد قلشی فروغشی،     دیشد  ل و تفکشر مشی  شمرد و اوسرو سعادت وا دو تعد  می

 ضکم؟ دو اووپا(.
زنشدری اسشتفاد      قنوان هشدف، غایش؟ و معنشای    ۀ سعادت بهفیلسوفان مسلمان نیز از واژ

ت وا داند. فشاوابی سشعاد   اند. برای نمونه، کندی سعادت نهایی انسان وا مفاود؟ ووک می کرد 
زاۀشی  ب به خشدا وا سشعادت دانسشته و غ   سینا ضیات ابدی و تدر  کند. ابن خیر اقلی معرفی می

 (118: 8، ش1930داند. )سعدی صفاوی و دیگران،  سعادت وا دو قلم و قمل می
جدا بشرای   ۀقنوان یک مسئل زندری به  که تا پی  از دو درن و نیم پی  به معنای ؟ اینقل 

که معنشا داششتن زنشدری یکشی از      رف؟توان  فیلسوفان دو مغرب زمین مررک ناود  اس؟ می
امروز  به یشک   ،ضاۀی که این مو وعو رذشته بود  اس؟ دوکاتب فلسفی دم ۀاصول مو وق

 های اصلی برای فیلسوفان اس؟. چاۀ  مهم تادیل شد  و یکی از دغدغه
 انگریش ، بیزنشدر  یمعنشا  و یجاودانگ مسائل باب دو مداالت و ها نامه انیکتب، پا یفراوان

 بشه  کشه  یدش یتحد یفاوس زبان دواما اس؟  انسان یزندر دو مسئله دو نیا  رووت و ؟یاهم
 امزیش لیو برناود منظر از یزندر یمعنا و یجاودانگ انیم یناسازراو نسا؟ به مشخص صووت
 .نشد افتهیباشد  پرداخته
 

 ماکروپولوس مورد ۀشنامینما. 2

کشاول   ۀششنام یک بشه نما وا با تمسّش  یجاودانگ ؟یّاستدالل خود دو باب نامرلوب امزیلیو برناود
 ۀجاودانش  یداسشتان زنشدر   رر ؟یوواشنامه، ینما نی. اکند یم انیمشهوو چک ب ۀسندیچاپک نو

بشود کشه بشه دسشتوو      یپزششک دوبشاو اماراطشوو    نایماکروپوۀوس اس؟. پدو اۀ نایبه نام اۀ یزن
داوو  نیش . اکنشد  یمش   یآزمشا  دختشرش  یوو جاودانه وا ساخته و بر یزندر ریاکس ،اماراطوو

 نیش سشال جشوان بمانشد، و ا    955 یتا بشرا  دهد یکرد  و به شخص اجاز  م یوا طوالن یزندر
 948 نشا یاۀ ششد  اسش؟.   یو پوچ یتفاوت یب، یهمرا  با خستگ یزندر کیقمر، باقث   یافزا

ششد  اسش؟.    یتفشاوت  یاز مقل، وخوت و بش  یاش دچاو ضاۀت جاودانه یو زندر شود یساۀه م
 ایش  نس؟. آواز خوانشد ا یتکراو زیچ  او، دو انتها همه ۀاس؟؛ به رفت زیانگ غم  یبرا زیهمه چ
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جشوان آن   ی. زنش ردیم یو م د یامتناع ووز ریاکسن زمان از امتحان کردن مجدد آسکوت. و دو 
 بشرد  یمش  نیاز بش  کردنشد  یبشه او اقتشرام مش    ریش پ یکشه مردانش   یوا دوضاۀ بخ  اتیض ریاکس

(Williams, 1973: 82). 
 یشک  صشووت  به جاودانگی این و بود  نفر یک آنِ از جاودانگی تنهاچاپک،  ۀشنامینما دو

 اسشتدالل  دو سشن   نیبهتر قنوان به یساۀگ 48 سن . نداوند یاطقق آن از دیگران که اس؟ واز
 هشم  و اسش؟  یجوان یروین یداوا هم فرد ،سن  نیا دو رایز شود یم یتلد چاپک ۀشنامینما و

 نیش ا بشه  ش  یجشاودانگ  ؟یش فیک به امزیلیو برناود توجّه انگریب ،خود نیا. س؟ین تجربه یب و خام
 (.8512)نرادی،  اس؟ ش میبشو جاودانه یریشرا چه تح؟ که معنا

 مرشرک  ششنامه ینما دو کشه  یا یجاودانگ که داش؟ توجّه دیبا چاپک ۀشنامینما به توجّه با
 بعشد  بازهم دیبا ماندن زند  یبرا نایاۀ یعنی داستان دهرمان رایز اس؟ یقر  یاس؟، جاودانگ

بشا تکیشه بشر ایشن نمایششنامه      ویلیشامز  ( همشان ) بنوششد  بخ  اتیض ریاکس آن از سال 955 از
 و مشرگ  از پشس  تناسخ، ضیات یعنی جاودانگی از نوع سه هر به اقتداد معدوۀی؟ و ؟مرلوبیّ

 یریتصشو  وسشد  ینظر مش  بههرچند . کند می ودّ و مررک وا دنیا زندری ۀادام معنای به نامیرایی
 .اس؟یدن یزندر ۀاداماز  یو شکل ری، تصوکند یم اوائه جاودانه یزندر از او که

 کیش  ایش ششر    کیش  ۀزوما مرگ که اس؟ نیا رر انیب نایاۀ داستان اس؟ معتدد امزیلیو برناود
 دو یضت ش  و باششد  یبششر  بزوگ یها ونج به یانیپا تواند یم مرگ. س؟ین ندیناخوشا مو وع

 .دانس؟ یزندر معنابخ  وا مرگ توان یم باالتر ۀمرتا

 کیش اقتدشاد بشه    ؟یّش جاودانه، نامعدوۀ یزندر کی ؟یّنامرلوب ۀاستدالل خود دوباو امزیلیو
 تشوس، یدو اسشتدالل ۀوکر  یوا  با ندشد و بروسش   یمرگ به زندر یجاودانه و معنابخش یزندر

او . کشرد هراس از مرگ، آغشاز   ؟یّباب نامعدوۀ دو کوویاپ روانیو از پ یووم لسوفیشاقر و ف
 ،ششر   کیش مثابشه   هشراس از مشرگ و مرشرک بشودن مشرگ بشه       ،مو وعدو  انیمبا تمایز نهادن 

 (.Williams, 1973: 83داند ) میهراس از مرگ وا معدول  ان،یکوویبرخقف اپ

وجشود داششتن مشا     ۀهای مشا بشر فر شی    کند که بسیاوی از امیال و خواسته ویلیامز بیان می
هشا نیازمنشدیم.    ضیات خشود بشه آن  و مشروط بر زند  ماندن ما هستند و ما برای تداوم  استواو

ااوتی دیگر این تمایقت دو خدم؟ زندری هستند. چنین تمشایقتی، تمشایقت مششروط    ق به
توانند مشروط باششند. او بشا بروسشی      ا او معتدد اس؟ تمام امیال ما دو زندری نمینام داوند. امّ

چشه دو   کند که آن ن میخواهد خودکشی کند، بیا نگر از شخصی که می آیند  ۀقادقن ۀیک اید
شود وجود امیاۀی اس؟ که او وا به سم؟ آینشد  سشو     یک برآوود منردی مانن خودکشی می
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طوو شرطی بر ووی زند  بشودن او قمشل    تواند میلی باشد که به میلی نمی و چنین خواهند داد
ود  و بشه مشا   ای امیال دیگر نیز دو زندری داویم که انگیشز  دهنشد  بش    کند. بنابراین، ما دسته می

 هشا   بخششیدن بشه آن  دهنشد. امیشاۀی کشه زنشدری وا بشرای تحد ش       زندری انگیز  می ۀبرای ادام
شروط یشا مرلش  نشام    ها اس؟. این امیال، امیال نام وادن زندری دو خدم؟ آنخواهیم و دو می

ششوند مشرگ وا بشدادااۀی یشا      که به ما دۀیلی برای دووی از مرگ داد  و ساب میداوند. امیاۀی 
 (.Williams, 1973: 85) دلمداد کنیم شر 

چاپشک و مشوود اۀینشا مشاکروپوۀوس و      ۀک بشه نمایششنام  او بشا تمسّش   ،با این ضال دو ادامه
؟ جاودانگی نشان خواهد داد که مرگ همیشه یک زیشان نیسش؟،   مرلوبیّ هایی بر ودّ استدالل

بشه جشاودانگی امشری     جاودانگی امری نامرلوب و ناخواستنی اس؟ و امید، خواستن و اقتداد
؟ یشک زنشدری جاودانشه ششرایری داود کشه آن ششرایط هررشز        نامعدول اس؟. زیشرا مرلوبیّش  

   شوند.توانند برآوود  و محد  نمی
 

 یجاودانگ تینامطلوب های ویلیامز بر استدالل .3

 بشودیم و  مشی  جاودانشه  ما ارر که داند می یزندر معنابخ  جه؟ آن از وا مرگبرناود ویلیامز 
 کشه  میکرد یم رییتغ آنددو ای و مینداشت یزندر دو یهدف و لیم چیه گرید، ناود کاو دو یمرر

 .میشد یم گانهیب مانیفعل خود با

بشا دو چشاۀ     ویلیشامز  ۀ؟ جاودانگی و خواستنی بشودن آن دو نوششت  مرلوبیّ ،یطوو کل  به
 اسش؟  یخواسشتن  و مرلشوب  ۀجاودانش  یزندر کی امکان به ناظر یۀمواجه اس؟ که اوّ یجدّ

 (.  ؟یّ)چاۀ  جذاب اس؟ ینوع زندر نیا ؟یّمرلوب ۀدوباو یم( و دوّیبشر ؟یّ)چاۀ  هو

 چشاۀ  بشاب،   نیش دو ا یا مداۀه و مرگ کیزیمتاف یدوسگفتاوها  مجموقه ، دوینراد آوش
 کیش  بشر ودّ  یمسشوّ  لیش قنوان دۀ وا به آنا افه نمود  و  زین یبشر ؟یّبا نام چاۀ  هو یمسوّ

جشود  هشایی و  بندی ویلیامز چنین تدسیم ۀا دو نوشتداند؛ امّ از سوی ویلیامز میجاودانه  یزندر
 طوو مستدیم مررک نشد  اس؟. نداود و این چاۀ  سوّم نیز به

؟ اقتداد بشه جشاودانگی وا بشا طشرک سشه      ؟ یک زندری جاودانه و معدوۀیّویلیامز مرلوبیّ
 مشرگ  امکشان  که معنا نیا)به  و نامیرایی مدل از جاودانگی، یعنی تناسخ، ضیات پس از مرگ

 .کند یم ودّ وا( بربندد وخ؟ انسان یزندر از
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بود، من  نخواهد من زندری اساساً جاودانه زندری چون یک که کند می بیان چاۀ  این
 جاودانه یزندر کی دو من ؟یّشخص که معنا این به. ای باشم نااید خواستاو چنین زندری

 یزندر نیبنابرا و شوم یم گانهیب خود با و ستمین من گرید که کند یم دایپ لتحوّ چنان
 جاودانه یزندر کی طاۀب اکنون که ،من به یوبر که اس؟ یگرید شخص یزندر جاودانه
 میباش داشته خود امروز ؟یّهو از یلیتحل دیبا مسئله نیا فهم یبرا. داش؟ نخواهد ،هستم

 .گرید یشخص نه باشد من یزندر داستان جاودانه یزندر کی شود یم ساب آن ضفظ که
 التتحشوّ  وفتشه  وفتشه  مشن  مرلش   الیام ،جاودانه یزندر کیمعتدد اس؟ دو طول  امزیلیو

 یگشر ید ششخص  یزندر جاودانه یزندر کی زین ساب نیهم به و داش؟ خواهد یریچشمگ
 یگشر ی  بشه ششخص د  که متعلِّ میباش یا جاودانه یزندر کی طاۀب دیناا ما پس. بود خواهد

 سشال  855 زمشان  آنجاودانشه باششم و از    یزنشدر  کیش که ارر من خواستاو  یصووت اس؟. به
( چنان تفاوت داود کشه  t200) زمان دو من مرل  الیام با( t1) زمان دو من مرل  الیبگذود، ام

 یگشر ید شخص( t200که دو زمان ) یو شخص اف؟ی میها نخواه آن انیم یوجه مشترک چیه
جاودانشه ررچشه بشه ۀحشا       یزنشدر  کیدو  نی. بنابرااس؟( t1) زمان دو که یشخص با اس؟
 کشامقً  دهشد  یمش  لیتشک مرا ؟یّهو یاصل ۀهست که یا یزند  هستم اما من ضداکثر یکیزیمتاف

 .تافیزیک مرگ(، دوسگفتاو م8512)نرادی،  محو خواهد شد
 یطشوالن  یو زندر یمدل از جاودانگ کیقنوان  به آن وا به دیتناسخ و ام ؟یّمرلوب امزیلیو

 نیشش یپ یها یاز زندر  یبخ  جزئ کیفدط  افتهی تناسخ تدد اس؟ شخصِمع رای. زکند یم ودّ
مرلش    الیش و مرتاط بودن ام یشرط باب؟ ماندن و سازراو نیوا به خاطر خواهد داش؟. بنابرا

فشرد   یبشرا  یدالش  یهشا  یکه دو زنشدر  یمرلد الیممکن اس؟ آن ام رای. زشدبرآوود  نخواهد 
بشا   یمرل  ششخص دالش   الیمررک نااشد و ام افتهی تناسخ شخصِ نیا یبرا گریمررک اس؟ د
بشه   شش   ند یآرا  بشود آن آ ند یاز آ ،دال از تناسخ ،سازراو نااشد و ارر شخص یشخص کنون

 دبخ یش ام ینگاز جشاودا  یو نشوق  یطشوالن  یدرزن کیبه  دنیوس یبرا تواند یکه م یا انداز 
ساب ششخص آن وا انتخشاب نکشرد  و خشود وا      نیباشد و به هم زیترسناک ن تواند یم ش باشد

دو  نی. بنشابرا مییوا تجربشه نمشا   ینشابود  میتوان یکه نم س؟یمعنا ن نیتناسخ به ا راینابود کند. ز
 (.Williams, 1973: 92-94) پا برجا خواهد ماند نایمشکل اۀ زیتناسخ ن
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 یهشا  یژریو یداوا یبشر یزندر کی که وسد یم نظر به طوو نیا ،یبشر ؟یّهو مراب  چاۀ 
 :داود وجود یمتفاوت لیدال باو  نیا دو. وف؟ خواهد نیب از ،مرگ ضذف با که اس؟ یخاصّ

 بشه . کنشد  یمش  یبشر وا یزندر آن که اس؟ یانسان یزندر کی داشتن مرز و نخس؟، ضد
 گشر ید از و شد   یتعر که مرزهاس؟ و ضدّ آن با و داود یمرز و ضدّ یزیچ هر که معنا نیا

 و ششد   محشو  زیش چ آن گشر ید دیبرداو وا آن یمرزها و ضدّ شما ارر و. شود یم زیمتما زهایچ
 .شد خواهد یگرید زیچ ای ءیش به لیتاد

آرشاهی و   شود این اس؟ کشه ایشن مشرگ    می که دو قااوات چاپک نیز مشاهد  میدۀیل دوّ
آراهی از تناهی، صرفاً آراهی از پایان زندری ما نیس؟ بلکه این آراهی به زندری مشا معنشا و   

خررنشاک بشه نشام     یا د یپددو مواجهه با  ما یاخقدهای  بخشد و بسیاوی از اوزش محتوا می
ای  اجهه بشا مخشاطر   مانند  شجاق؟ دو مو یلتیفض ،طوو مثال به. ردیر یم شکلمرگ اس؟ که 

توانسش؟ ششجاع    ریرد. زیرا ارر خرر مرگ ناود، هرکسشی مشی   به نام مرگ اس؟ که شکل می
 باشد و با پریدن دو آت  جان کودکی وا نجات دهد.  

 دل از معنشا  کشه  اسش؟  معتدد و نمود  یتلد ؟یووا ینوق وا یبشر یزندر کیم سوّ لیدۀ
اسش؟ کشه    نیش ا یمنشد  ؟یووا یها یژریو نیتر از مهم یکی نیو بنابرا زدیخ یبرم ؟یووا کی

وا  انیش پا ۀ. و ارر ندرش بخشد یم معنا ؟یووا کل  به که اس؟ انیپا ۀندر نیاداود و  یانیپا  ندره
دوسشگفتاو   ،8512) نرادشی،  خواهشد ششد   تمشام  مشه یداستان ن کیمانند م، یضذف کن ؟یاز ووا

 .متافیزیک مرگ(
 

 تیجذاب چالش 9-9

 یشک  دو مشا  فشردی  ؟هویّ که رذاود می مسئله این بر وا فرم ویلیامز م، برناودسوّ چاۀ  دو
 نیش ا دو. کننشد  نمشی  رییتغ جاودانه یزندر کی دو ما مرل  الیام و شد  ضفظ جاودانه زندری
 یزنشدر  بشه  نسشا؟  ششکل  آن دو که ردیپذ ینم ریتمب یزندر یها تجربه از شخص ای صووت

 ایشن  از ششخص  یشا  و انجامشد  یم یگانگیخودب از به و شد خواهد منفعل و تفاوت یب و سرد
 دهنشد  رییش تغ وا فرد مرل  یها ز یانگ و الیام توانند ینم ها تجربه این اما پذیرفته تمبیر ها تجربه

. بشود  خواهد ابرجذ یغ و زیانگ مقل یزندر کیجاودانه،  یزندر کی زین صووت نای دو که
 و مانشد   باب؟ شخص یضداکثر من ای یاخقد ؟یّهو که یجاودانه، زمان یزندر کی دو زیرا
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 و پنداششته  مرلشوب  خشود  یزنشدر  دو یشخص هر که ییها ؟یّنشود، فعاۀ رییتغ خوش دس؟
 ششوند  یمش  یتکراو و داد  دس؟ از وا خود ؟یّابجذ  و یتازر وفته کند، وفته یم دناال وا ها آن
 مرلش   الیش ، امشرایط این طا  اس؟ معتدد ویلیامز بنابراین. داش؟ خواهند دناال به وا مقل و
 از کشه  اسش؟  یمقل، مقۀش  نیا و. شد خواهند تمام و بود  محدود جاودانه یزندر کی دو ما

 .اس؟ یرخواستنیغ و نامرلوب جاودانه یزندر کی پس ،زدیخ یبرم تکراو دل
 و یمتنشاه   دهنشد  یمش  سشو   جلو به یزندر دو وا ما که یمرلد الیام اس؟ معتدد امزیلیو

 مشان مرلد قتیتمشا  کشردن  دهد، دناال یم کردن یزندر اوزش اتیض به آنچه. هستند محدود
 بشدون  ؟یّش وادع کیش  وا اس؟ یمتناه و محدود ما مرل  قتیتما که این و. ااس؟ یزندر دو

 .(Wisnewski, 2005: 28) داند یم یزندر دو شرط
 کنشد  یاشاو  مش  یجاودانگ ؟یّفیبه ک ایدن یزندر ۀادام یبه معنا ییراینام یبروس دو امزیلیو

 ،یسشاۀگ  48 یعنش یذکر شد  اس؟  نایاۀ یبرا یچاپک برا ۀشنامیکه دو نما یو معتدد اس؟ سن  
دشدو   داود، بشه  یجشوان  یرویش ضال که هنشوز ن  نیقفرد دو سن  نیدو ا رایمناسب اس؟. ز ین س 

دو  دیششا  کنشد  یمش  انیش وا ود نکرد  و ب ییرایامکان نام امزیلیداود. و زین یتجربه و پختگ یکاف
 .  مینشو ریپ ما ممکن شود که اصقً یبرا ند یآ

دو طشول   ششخص   یِفرد ؟یّکه هو یکه دوصووت دهد ینشان م نایداستان اۀکند  او بیان می
جاودانشه اتفشا     یزنشدر  کیش کشه دو   یمتنوق اتیّباب؟ بماند و از تجرب ،جاودانه یزندر کی

باب؟ بماند، فرد دو ابشر تکشراو تجشاوب     زیمرل  او ن اتیو غا الیام رد،یناذ ریخواهد افتاد تمب
بدهد  یادامۀ زندر یبرا یا ز یکه به او انگ یمرلد لیم چیه گریو د شود یمشابه دچاو مقل م

 (.Williams, 1973: 90-92 ) و سرد خواهد شد یمنزو ناینخواهد داش؟ و شخص مانند اۀ

کشه   کند یم انیب ی یعنی ضیات پس از مرگمدل آخر از جاودانگ و ودّ یدو بروس امزیلیو
جاودانشه ششد  اسش؟ امشا      ایش دن نیش اس؟ که دو ا یا رونه به شخص  یِجاودانگ نایاۀ یدو زندر

 نیش جاودانشه دو ا  یبشه زنشدر   دیام اند اصقً داشته یبه جاودانگ دیکه اقتداد و ام یکسان شتریب
ررو  معتددند که انسان بشا مشرگ    نینخواهد مرد. ا اصقًکه انسان  کنند ینداشته و فکر نم ایدن

نشداود.   ایدن یبه زندر یخواهند داش؟ که شااهت یدیجد ینخواهد مرد و پس از مرگ زندر
 یاوبشرد  صووت رتریناپذ یخستگ یریاز تصو ،یمدل از جاودانگ نیاو معتدد اس؟ ررچه دو ا

 ینحشو  مششکل مقۀش؟ بشه    یعنش یمشاکروپوۀوس   نشا یمشکل اۀ ؟یشد  اس؟ اما باز هم دو نها
 .(Ibid: 94-95) خواهد ماند یخود باد یبرجا

 :که اس؟ این ویلیامز های استدالل پذیرش ۀنتیج
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جشاودانگی   و جاوادانگی محال اسش؟. هرچنشد وی دۀیلشی بشرای ودّ     اس؟ یفان ووک( 1
؟ اقتدشاد بشه آن و   ؟ جاودانگی، معدوۀیّش مرلوبیّ خود وا ودّ ۀمررک نکرد  و پرس  و دغدغ

 داند. اباات معنابخشی مرگ به زندری می
با تدسیم امیال و غایاتی که انسان دو زندری داود به امیال مشروط و امیال مرل ، بیشان  ( 8

از مشرگ اجتنشاب   اهم زنشد  بمشانم و   خشو  کند میل مرل ، میلی اس؟ که بر اساس آن مشی  می
 ۀوسد که دو اسشتدالل مداۀش   نظر می طوو به کنم. این تلدی می قنوان یک شر  نمود  و مرگ وا به

؟ جشاودانگی و معنابخششی   ؟ یا قدم مرلوبیّش همه چیز دو باب مرلوبیّ« موود ماکروپوۀوس»
 مرگ به زندری ماتنی بر امیال مرل  اس؟.  

محال باشد صشحا؟   یو ارر جاودانگ محال اس؟ یجاودانگاس؟  بنابراین ویلیامز معتدد
ممکشن   یجشاودانگ  میاس؟. او معتدد اس؟ کشه ارشر فشرم کنش     لیتخ آن صرفاً ۀکردن دوباو

 یزنشدر  نیش ا ایش  ششد آوو خواهشد   ل و مقلدابل تحمّریغ نهایتاً ایجاودانه  یزندر کیاس؟، 
 .من دو آن ضفظ نخواهد شد یشخص ؟یّمن نخواهد بود و هو یزندر

 گشر یدم، یارر جاودانه باش که کند می انیب ،یمرل  و شرط الیام انیم من تمایز نهادن  او
 یکشه مشا وا دو زنشدر    یلش یم چیه نیکرد و بنابرا مینخواه دیداش؟ و توۀ میمرل  نخواه الیام

 (.Bowie, 2011: 71-72) کند وجود نخواهد داش؟ یبه جلو براند و خواستاو زندر
 یزیش چ و سش؟ ین ششر   کی نداود یمرلد لیم چیه فرد که یزمان و باال نیسن مرگ، دو( 9
 .بخشد یم معنا یزندر به که اس؟

 مشرگ  از دیناا و هس؟ زین نعم؟ بلکه س؟ین شر  کی تنها نه مرگویلیامز معتدد اس؟ که 
 فشرد  بشه   متعلِّش  یا یزنشدر  ای آوو مقل یزندر و یجاودانگ ودوع از مانن مرگ  رایزید، هراس

 .بشود  نخواهد شر  کی اصق دهد وخ مناسب زمان دو ارر مرگ اس؟ معتدد او. شود یم گرید
 یتوانمنشد  و وسشید   خشود  یآوزوهشا  و الیام کرد ، به قمر یکاف  انداز  به شخص که یزمان
 .(8512) نرادی،  اس؟ افول به وو اش یجسم و یفکر

 نشامرلوب  زیش ن طیشرا نیبهتر دو یضت  جاودانه یزندر اس؟ معتدد امزیلیو برناود نیبنابرا
 .اس؟ یماتن اۀمانیام و ؟یّهو ۀدوباو یفر  بر یجاودانگ ۀدوباو او درا ید. اس؟
 معنشا  یزنشدر  بشه  و انشد  ی روو ؟یّهو یبرا  مرل الیام که اس؟ معتددهمچنین  امزیلیو

. هسشتند  ما شتنیخو فمعرِّ که میوندیپ یم یووابر ای ها طرک به مرل  الیام  یطر از .دهند یم
 معنشا  یبش  مانیزنشدر  کشه  کشرد  میخواه اضساس ،ها آن ینابود این دو ضاۀی اس؟ که با فرم
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 .میبود یزمان که میبمان یباد یاشخاص مدام دو میتوان ینم دیگر و اس؟
 

 نقد و ارزیابی دیدگاه برنارد ویلیامز .4

میان موافدان و مخاۀفان برانگیختشه اسش؟. متفکشران    های بسیاوی وا دو دیدرا  ویلیامز واکن 
 ویلیامز، آن وا موود ندد و اوزیابی دراو دهند.   ۀاند تا  من باوخوانی نظریبسیاوی کوشید 

 

 جاودانگی در بهشت(  ) نپتون نتونیکلنقد  4-9

وا بشا   یجشاودانگ  ؟یّش بشر مرلوب  یمانش  امزیلیو برناودخود دو ندد استدالل  ۀناتون مداۀ نتونیکل
فرسشا منجشر    نوع مقۀ؟ طاد؟ کیبه  ؟ینهادو یجاودانگ که نیبر ا یمان امزیلیو یقاطرک ادّ

 .کند یآغاز مشود،  یم
ای  یبه هرخوشش  دنیوس یبرا دیدوس؟ باشد ما ناا امزیلیو یریر جهیارر نت کند یم انیب او

هشم   یگرید یهای اضتماۀ ه قاۀم. اۀات میباش)بهش؟( مشتا   میکه پس از مرگ انتظاوش وا داو
ای  یطشوالن  یت زمشان محشدود و ضت ش   مدّ یها برا پس از مرگ دو آن یوجود داوند که زندر

 کشه سشاکنان    یقنوان مکشان  ، بهش؟ بهین مداۀه و نظر پرسشگران مذهایاس؟. طا  ا ریاذدۀ
 مرلوب اس؟. کامقً د؟یدو ضد

مفرو ات اسشتدالل او   یبرخ کنیمعتار اس؟، ۀ امزیلیناتون معتدد اس؟ ررچه استدالل و
اسشتدالل   سش؟ یدشراو ن  دانشد  یواود مش  امزیش لیوکه به  ییاس؟ و نددها یجدّ یاشکاالت یداوا

 .  برد یم لیآن وا تحل یکنندرکند بلکه توان متداقد ودّ هیوا از پا امزیلیو
 بشاب  دو ح؟یّمسش  دو کشه  اس؟ ییها فرم  یپ اساس امز، بریلیو بر ناتون یبروس و ندد
 دو مشرگ  از پشس  اتیش ، ضیجشاودانگ  از او وو، مدصود نیازا. اس؟ مررک مرگ و یجاودانگ
 آن بشر اش  مداۀشه  یجشا  یجشا  دواس؟ کشه او   یزیچ (Heaven) بهش؟ ۀواژ و. اس؟ بهش؟

 اتیش ض انیش پا تنهشا  که، مرگ اس؟ نیا بیترت نیهم به زین مرگ از ناتون  یتعر. داود دیتمک
 .بود نخواهد( فرد کی وجود انیپا یمعنا)به  ؟یّشخص مرگ اما ماس؟ یجسمان

 کیش  ؟یّش بشر نامرلوب  یمانش  امزیش لیبرناود و دومناظر بر استدالل  توان یوا م ناتون ینددها
 .دانس؟آوو بودن آن  مقل و( ؟یّاب)چاۀ  جذ  جاودانه یزندر

نمشود  و بشه    مرشرک  جدا طوو بهکدام وا هرامز، یلیاستدالل و مفرو ات یبا بازساز ناتون
 :پردازد یها م ندد آن



 019   پور محمّد محمّدرضایی و سیّده زینب مهریان

 

 .داوند وجود بخ  تۀذ  اموو از یمحدود تعداد تنها اس؟ معتدد امزیلیو( 1

 آوو مشقل  ییفرسشا  طادش؟  طشوو  بشه  ؟یش دونها یطشوالن  زمشان  مدت از بعد یامر هر( 8
 .شود یم

 یزمشان  مشدت  از بعشد  امشر  هشر  و باششند  بخش   تۀذ  اموو یمحدود تعداد تنها ارر( 9
 کشه  میوسش  یمش  یضاۀت به یزمان تمدّ رذو از بعد باشد، پس آوو مقل ؟یدونها یطوالن

 .باشد یم نامرلوب وجود ۀادام

باششد،   نشامرلوب  وجود ۀادام که میبرس یا ۀحظه به یزمان تمدّ رذش؟ از پس ارر( 4
 .اس؟ نامرلوب زین بهش؟ ۀزوماً پس

 .(Neptune, 2017: 1-2 ) اس؟ نامرلوب زین بهش؟ ،جهینت دو( 0

 نقد نخست 4-1-1

 تنهشا  کشه  اس؟ محدود تنها نه یفان یزندر کی دو ما یها ؟یّفعاۀ و الیام که سخن نیا ،ناتون
؟ مسشیحیّ  برخی نظرات مشهووِ توجّه بها با ، امّردیپذ یوا م هستند بخ  تۀذ  ها آن از یبخش

ششد  از   ایش اض یجسشم  ،که معتددند به سشاکنان بهشش؟  - ووضانی دو بهش؟ دو باب زندریِ
 از مشا  یمشادّ  جسشم  کشه  اس؟ خاص یها یژریو یبرخ یداواکه اضتماال  شود یمرگ داد  م

 تشوان  یجسشم  نیچنش  اسش؟  ممکشن  یمنرد ۀحا  به کند یم انیب -اس؟ محروم ها آن داشتن
 از. باششد  داششته  هستند ناآشنا ها آن با نیزم ساکنان که وا ها ؟یّفعاۀ از ینامحدود انواع ۀتجرب
 ؟یّش خقد و ررفش؟  کم دس؟ دیناا  وا انسان ؟یّخقد ددوت اس؟ معتدد گر، ناتونید یطرف

 یاویبسش  کشه  بهش؟ دو خصوص به نمود خواهد ؟یهدا اموو از یانواق سم؟ به وا او انسان
 .(Ibid: 2-3) نداود وجود منابن کماود و زمان ؟یّمحدود مانند موانن از

 دوم نقد 4-1-2

 وجشود  بخش   تۀشذ   امشوو  از یمحشدود  تعدادتنها  میریکه ارر باذ کند یم انیدو ادامه ناتون ب
بنشدی   ایم و با اضتمشال زمشان   هایی برای دفن مقۀ؟ وا کناو رذاشته وادن وجود ووشدو، دنداو
کننشد  خواهنشد ششد.     کاو، خسته نهای؟ ۀ اموو دوتوان پذیرف؟ که همیشه هم اموو نمی ۀادانخل 

ادانشه  هشا خل   ؟کنشد کشه دو آن فعاۀیّش    ندری ووضانی اشاو  مشی ناپذیر ز این ندد به بعد خستگی
-Ibid; 3) کنشد  ؟ وا بیشتر مشی ؟ و تازری یک فعاۀیّجذابیّ یرا  ضت که رذو زمان  اس؟ و این

4.) 
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 سومنقد  4-1-3

ششود امشری قجیشب و     کننشد  مشی   ی دو بلندمشدت خسشته  ت یهر فعشاۀ  که نیا کند یم انیب ناتون
کنیم و بشرای   خود نیز مقل وا تجربه می ۀی و ووزمردو زندری قادّساز نیس؟. زیرا ما  مشکل

کنشیم و یشا از ایشن     هشای دیگشر پشرت مشی     ؟وفن مقۀ؟ یا ضواسمان وا با وفتن به سراغ فعاۀیّ
کنشیم. و ارشر ایشن نشوع از      ۀحظات مقۀ؟ برای تفکری اوزشمند دو باب زندری استفاد  مشی 

کنشیم دو بهشش؟ نیشز وجشود داششته باششد،        تجربه میی خود مقۀتی که ما را  دو زندری مادّ
ال نخواهد وف؟. بنابراین، ویلیشامز بایشد بابش؟ کنشد کشه مقۀشی کشه        ا؟ بهش؟ زیر سمرلوبیّ

طرف دیگشر  فرسا یا مررااو اس؟. از ۀی طاد؟ضاصل یک زندری جاودانه دو بهش؟ اس؟ مق
 نخواهند شد نیاز داود. آوو ها هررز مقل ؟ویلیامز به فر ی که دو آن رروهی از فعاۀیّ

و  رنشد یدپذیکشه تجد ناپشذیر،   هشای خسشتگی   تهشایی از ۀشذ    نمونشه  ۀدو پایان ناتون با اوائ
اسشتدالل   سش؟ یهشا مهشم ن   و تعداد دفعات مششاوک؟ دو آن  کنند ینم جادیو مقۀ؟ ا یخستگ

هشا   تۀذ   ها آن هایی وجود داوند که دو مکند قاۀَ و بیان میکرد   وو به وو س؟ویلیامز وا با شک
 ناپذیری ضدادل برای برخی افراد وجود داود. های خستگی و خوشی

 کشردن  بشزوگ  ناپذیر از نظر ناتون میل به بهترین بشودن،  ت خستگیچند نمونه از منابن ۀذ 
  (.Ibid: 5) هستند دوک خداو  و خانواد  یدوست، ازدواجفرزندان، 

 

 امیال مطلق( ة)امکان ظهور دوبار یزنوسکيو یجرمنقد  4-2

 بشر  یمانش  امزیش لیو( ؟یّاز منتددان به استدالل دوم )چشاۀ  جشذاب   یکی توان یوا م یزنوسکیو
بشودن،   جاودانشه  یزنشدر  کی خواستاو اقتداد، و ؟یّنامعدوۀ و جاودانه یزندر کی ؟یّنامرلوب
 .دانس؟

از اصشرقک مقۀش؟،    دیجد یخوانش ۀبا وفن ابهام و اوائ کند یتقش م یزنوسکیو یجرم
ادشراو   صشراضتاً  نهایش؟ دشراو دهشد. هرچنشد دو     یتشر  دابل دفاع گا یوا دو جا امزیلیاستدالل و

 امزیش لیو یقاادّ توان یاز اصرقک مقۀ؟، باز هم م یتخصصّ یخوانش ۀبا اوائ یکه ضت  کند یم
 کیش  ی شروو  ( ششرط میکنش  ریمرلش  تفسش   قتین وا فددان تماآ)ارر  مقۀ؟ که نیابر  یمان

 (.Wisnewski, 2005: 27) جاودانه اس؟ وا موود ندد دراو داد یزندر

مشا   یدرعش  قتیرذاشته اسش؟ کشه تمشا    نیبر اوا بنا  امزیلیو که اس؟ نیا ویزنوسکیندد 
 انیش ب یزنوسشک یکشه و  یصشووت بازرش؟ و ظهشوو نشداود دو   ؟یّدابل گرید ،کند افول می یودت
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 گشر یکشه د  سش؟ یبه آن معنا ن نیما افول کند اما ا یدرع قتیه که ممکن اس؟ تماکند اۀات  می
و  مینداششته باشش   ای یدرعش  لمایتتی هیچ برای مدّممکن اس؟ که  یعنی ظهوو نخواهند کرد.

 کیش مشتا  بودن بشه   یپس برا ظهوو کنند. یدرع قتیمقل، دوباو  تما یتپس از تحمل مدّ
 .(Ibid: 35) و باشددابل تصوّ ریغ دیناا مفهوم مقۀ؟ ۀزوماً ،جاودانه یزندر
اش تجربشه کشردن    یدرعش  لیکرد  و تما یم یباستان زندر ونانیکه دو  یفرد طوو مثال، به

. و دو دیش ریضرکش؟ کشرد  وا دو نظشر بگ    ند یبه سم؟ آ نیهم یاس؟ و برا یات مادّتمام ۀذ 
کشرد  وا تجربشه    یتوانسته تجربه مش  یچه م آن ۀوسد که هم یم جهینت نیبه ا یدرون وسر ۀدوو

بشا ظهشوو    ،رذواند اما پشس از چنشد دشرن    یم یآوو کرد  اس؟ و چند درن وا به صووت مقل
 (.Ibid: 34-35) کرد  یوسد که اشتاا  م یم جهینت نیبه ا یتکنوۀوژ

 

 ناپذير( )خدا به عنوان يک منبع نامحدود خستگی االپائول رزکنقد  4-9

 قنشوان  بشه  وا خشدا (، ؟یّابجشذ  )چشاۀ    امزیلیو برناود مدوّ استدالل مفرو ات طرک با وزکاال
 سشازد  معنشاداو  و سشاخته  وها مقۀ؟ از وا جاودانه یزندر کی اس؟ دادو که نامحدود یمناع
 .پردازد یم امزیلیو استدالل ندد به خداباووانه یدراهید با و کرد  یمعرف

خشداباووان   یضت ش  وهدف اس؟ مواف  اسش؟   یخود ب یخود به یجاودانگ که نیابا  وزکاال
 خداباووانشه معتدشد اسش؟    یدراهیش د بادو ادامه  و دانند یمعناداو نم ییتنها وا به یجاودانگ زین

منشد و   جاودانشه وا معنشاداو، هشدف    یزنشدر  کیش اسش؟ کشه    یقنشوان مناعش   بهخداوند  وجود
کشه بشه سشاب آن     ش نامحدود یمناع قنوان به خداوند وجودطرک  با او. سازد یم ریناپذ یخستگ

وا  یمناعش  نیکه وجود چن پردازد یم امزیلیبه ندد و شآوو نخواهد شد جاودانه مقل یندرز کی
 .شماود یمخاۀ  آن وا نامعدول م یا د ینمود  و هررونه نظر و قد انکاو
 نامحشدود انتها و  یبا زمان ب یزندر کیجاودانه وا فدط  یخداباووان زندرکند،  یم انیب او

او و قشقو    یها ؟یضما ،ضضوو خدا ۀیدو سا انیپا یب یا یبلکه آن وا زندر، کنند یمررک نم
 درا یش داننشد و د  یمش  س؟ما مشخص کرد  ا یکه برا ییها ؟یّو فعاۀ  یتمام وظا ، شاملبرآن

 یجاودانشه زنشدر   ؛معنشاداو اسش؟   ،وجود خداونشد  لیدۀ به یاس؟ که جاودانگ نیخداباووان ا
و جشذب او   میکنش  کشه دو او نظشاو  مشی    یضشاۀ دو دو ضضوو مرل  خدا یزندر لیدۀ کردن به

 اس؟. یخداباووان نسا؟ به جاودانگ یتنگرش سن  ینوق نیا .میشو می

 نیو ششود. اۀاتشه نشه بشا از بش     تصوّ ردابلیکند که مقۀ؟ غ یتواند کاو یم ن، خداوندیبنابرا
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، سشازد  یانسشان مش   کیش که از مشا   ییها یژریبردن و نیو از ب یبردن اضتمال مقۀ؟ و خستگ
مختلش . هرچنشد دو    یزهشا یخسشته ششدن از چ   ییما، اواد  و توانا یادواک و آراه ۀمانند دو

 رممکنیش غ یکشم و ضت ش   اویخدا اضتمال مقۀش؟ بسش   ۀکنندوجذاب و مسحو یها یژریو ۀیسا
 .(Ibid: 4) باشد اند یاب و فرتواند جذ  یم یا باشد. خدا دو هر ۀحظه

 

 )تمايز میان انواع ماللت( نقد لیزا برتولتی و يوجین ناگاساوا 4-4

 ریش فرار مشقل  از نوع دو میان نهادن تمایز با پی آن هستند تادو ناراساوا نیوجیو  یبرتوۀت زایۀ
 جاودانشه  یزندر کی که نیا بر یمان یلیدۀ چیه ماکنند  انیب تیشناخ ووان شواهد و یتیّمودع و
 دو دس؟ نداویم. اس؟ ندیناخوشا و آوو معنا، مقل فادد نامعلوم زمان تمدّ با

فرد وابسشته اسش؟ و    کی یندیو خوشا یمعناداو بر ،امزیلیاستدالل و ندمعتدد سندرانینو
 لیش باشد، ۀزوما منجر به م افتهی  فرد تحد  کیها و اهداف ازیکه تمام ن میکن  یارر تصد یضت 

 هیش شود بد نمی لیبود  اس؟، دۀ رونه نیا نای)چون خانم اۀ شود نمی یبه مرگ دو مدابل با زندر
 کشه  نیش و بشاوو ا  مشرگ داششتن   یآوزو یبشه معنشا   ،مستدل ینداشتن هدف (باشند رونه نیا زین

 جشان یممکن اسش؟ ششوو و ه   ی. زندرس؟ین ،نداود ستنیفرد معنا نداشته و اوزش ز یزندر
انتخشاب اسش؟    نیو آخشر  نیبدتر ،ا مرگمرل  نااشد امّ لیم کیهد ارر خود وا از دس؟ بد
 الیش ام ۀدوبشاو  ت بشرد و ظهشوو  ۀشذ   یششرط  الیتوان از ام یکه دو آن م یا ینسا؟ به آن زندر

 .(Bortolotti, 2009: 266) س؟یمحال ن زیمرل  ن

 ریفراگ مالل و یتیموقعمالل  4-4-1

 انیش م یزیتمشا  امزیش لیو ششود  یم انیبر، یفرارو مقل  یتیّمقل به مقل مودع میتدس باادامه  دو
 سش؟ ین یآن مقۀش  دیآ یکه از تجاوب تکراو شوند  به وجود م یانواع مقل دائل نشد  و مقۀ

 ریپشذ  بیآس امزیلیمفرو ات استدالل و وفرد بشود.  یمعنا شدن وجود و زندر یکه موجب ب
 .برند یونج م یشناخت بودن دو دلمرو ووان یرمنردیو غ ؟یبود  و از فددان ضما

ضاصشل ششد  و    ،انشدک  کیتجاوب مشابه و تحر وکه از تکرا یمقۀ :یتیّ( مقل مودع1
 ینوع مقل زمشان  نیاز ا جینداود. نوع وا یمدتنوع از مقل قوادب بلند نی. ازدیانگ یبرم

کشه   یتیّفعشاۀ  ایش کسل شد  اس؟. مانند تجربه  یخاصّ زیفرد توسط چ ایاس؟ که سوژ  
کشه   لیش دۀ نیش شود بشه ا  یکنند  م کسل یتمدّ زبخ  اس؟ اما پس ا ۀذت اویدو ابتدا بس

کسشاۀ؟ وا محصشوالت    یهشا  دوو  نیا (Gabriel) لیتکراو شد  اس؟. رابر باو نیچند
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 داند. یم کیبدون تحر طیو مح ، تکراوینواخت کی ینیب  یدابل پ

متفاوت اسش؟.   کامقً یتیّاس؟ که با مقل مودع ا مزمنیر ینوع دوم مقل، مقل فرار (8
خود خسشته ششد     یاز زندر یطوو کل  کسل نشد  اس؟ بلکه به یصّخا زیفرد توسط چ

ررفتشه   ششه یاز آن و ماًیمسشتد  ایش  ریخوا  مربوط به مقل فرار ،د یپد نیا رامونیاس؟. پ
مصشرف  ، سوءیاجتماقدّ ش  ، وفتشاو یگشانگ ی، ا شرراب، ب یریر ، کناو ینافعاۀ ،ماباشد 

معتدشد اسش؟ دو مشواود     لی. رابرمیکن یوا مشاهد  م یو خودکش یمواد، اۀکل، افسردر
 .اس؟ یدوون یضاالت زندر ۀر، مقل، بازتابندیمقل فرار

آن اسش؟ کشه    هیش توج نیدائل نشد  اسش؟ و بهتشر   یزیانواع مقل تما انیم امزیلیو برناود
 و نشداود  وجشود  فشرد  یزندر دو یرلدم لیم چیکه ه میبدان ریفرارنظر او وا مقل  موودمقل 

 ریش فرار مشقل  ،صشووت  آن دو باششد  ریش فرار مقل آغاز مسئول ،مرل  الیام وجود فددان ارر
 یزنشدر  که اس؟ یا د یپد مرل  الیام ناود رایز. س؟ین یجاودانگ ی روو و یاساس یژریو
از مشقل   امزیش لیارشر و ب، یش ترت نیهم به. دهد یم دراو ریتمب تح؟ جاودانه یزندر مانند وا یفان

ارشر مشا    میش ا او ادتااس نمشود   ییها که ما از ضرف ییادقا نیصحا؟ کرد  باشد پس ا ریفرار
نشامعدول و   میش ا وا توسشعه داد   ریش ما مشقل فرار  ،جهیدو نت میتجاوب تکراو شوند  داشته باش

 یتجربش  ۀنش یزم چیه یمقل هس؟ وۀ یبرا یکمحرِّ ،اس؟. تکراو تجاوب مشابه شد ن ؟یضما
 .(Ibid: 266-270) وجود نداود ریتجاوب مشابه و مقل فرار تکراو نیمرتاط ب
 

   جاودانه( یزندگ کيدر سنجش  يی)عدم توانا یبرل کليما 4-9

 اتیش ض کیش  وبشه تصشوّ   میششو  دقشوت مشی   امزیش لیکند ما دو اسشتدالل و  می انیب یبرۀ کلیما
 اسشتدالل و  شع    اسش؟  یقشادّ  یمتنشاه  یبخ  زندر تهای ۀذ  یژریکه شامل و ،جاودانه

کنشد کشه    یمش  انیش ب او. اسش؟  مشاکروپوۀس  نشا یاو به داستان اۀ از ضدّ  یب یدو وابستگ امزیلیو
 ،یفشان  اتیش دو داشال ض  ،یباد اتیض ۀدوباو حیادواکات ما از افراد جاودانه دو استنتاجات صح

 کوو اس؟. یا یزن مانند رمانه یجاودانگدوباوۀ یاس؟ و استدالل فلسف یناکاف
 نیش هشا مشاهم و نشامعلوم اسش؟ و بشر ا      و جهان آن رانیفناناپذ یکند که چگونگ یم انیب او
 یجشاودانگ  مییبگشو  میتشوان  یمرلشوب اسش؟ و نشه مش     یجاودانگ مییبگو میتوان ینه م ،اساس

و دابشل   ریش ر کشه تفشاوت چششم    یاۀیش خ ۀششنام ینما کیش بشر اسشاس    کشه  نینامرلوب اس؟. ا
 کیش و تصشوّ . طول قمر بشر نداود مضحک اسش؟  رییجز تغ هما ب یقادّ یبا زندر یا  مقضظه
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 داود.   شتریب یبا کشش گرید یو جهانبه تصوّ ازین یانسان با قمر ابد کیو  ودانجا اتیض

 انیش پا یبش  دیتر و شا یطوالن اویبس یوا به زندر یفان یبخ  زندر تۀذ  یها یژریو که نیا
 میکشه بخشواه   هسشتند  آن تر از  ی ع اویبس ینیچن نیا یهاوینادص اس؟ و سناو میمنتدل کن
 .میآن دراو ده یخود وا بر مانا یها دضاوت

کامشل از   ریتصشو  کیش  میتوان یم یو متناه یفان یزندر کیما دو  کند همچنین بیان می او
 نیچنش  ۀدوباو یبا اطققات کاف به دضاوت میتوان یم ،جهینتو دو میبه دس؟ آوو یاتیض نیچن

وا  یریتصشو  نیچنش  میتشوان  ینم یجاودانه و نامتناه یزندر کی ۀا دوباوامّ ،میبارداز یا یزندر
کامشل و   ریتصشو  کیش قنشوان   که بتوان به یزیچ رایز میاوویبه دس؟ ب آندو موود اصل  یضت 

 (.Bowie, 2011: 63-70) دبه ضساب آوود وجود نداو انیپا یب یزندر کیررد شد  از 
 

   (ريتکرارپذ يها لذت و ريناپذتکرار يها )لذت شریف نیجان مارت 4-6

 کشه  یاسشتدالۀ معتدد اس؟  «Immortality» ۀدو مداۀ امزیلیاز منتددان و یکی شریف نیماوت جان
 ماننشد  هشم  جاودانشه  یزندر که دهد یم دهد، نشان یم اوائه یجاودانگ ؟یّمرلوب از دفاع دو او
خقف برنشاود  . او بشر باششد  یخواسشتن  و مرلوب تواند یم ،یطوالن چند هر یفان یزندر کی
ات ۀشذ   انیش نهشادن م  زیبا تماو ا. رندیپذ ینم انیۀزوما پا یمرل  انسان الیمعتدد اس؟ ام امزیلیو

 ریات تکراوپشذ از ۀشذ   یکند که ممکشن اسش؟ تعشداد مناسشا     یم انیب ،ریو تکراوپذ ریتکراوناپذ
صشووت   وا بشه  خصآن شش  اتیش وجود داشته باشد کشه ض  ،شخص جاودانه کی یموجود برا

 کند. یبخ  و مرلوب م تۀذ  یانیپا یب
بشه   ؛اسش؟  امزیلیاستدالل برناود و به دناال ودّ ،یزندر دودو نوع ۀذ ت  انیم زیتما با شریف

بخش    ۀذ ت، با چند باو تجربه شدن ریناپذ تکراوهای  ۀذ ت یمعنا که او معتدد اس؟، بعض نیا
 بشاال  تۀذ  مانند .شود یم یزدر دل ساب ها آنتکراو  یعنی. داد خواهندخود وا از دس؟  بودن
 یعنش یرنشد،  یتکراوپذ کشه وجشود داونشد    زیش هشا ن  تاز ۀذ  گرید یا ا دسته. امّیتنیو کو  از وفتن

. ردتشاز  و دوبشاو  بش    یها ۀذ ت از آن تجربه ،و هر باورد، ها وا باوها و باوها تجربه ک توان آن یم
 ۀزیش فشرد آم  یکشه زنشدر   ی. دوصشووت اشا یز یدیخوب و موسش  یغذا، یجنس ۀت وابرمانند ۀذ 

مشدّت  او دو دواز یزنشدر  مینداود که فشرم کنش   یلیباشد، دۀ ریپذتکراو یها از ۀذ ت یمتوازن
خشود وا صشرف    یتواند زنشدر  یمثال، فرد م طوو هداد. ب دخود وا از دس؟ خواه یها ؟یّجذاب
جا فاوغ شد به هندوستان برود و ۀذ ت خشدم؟   که از آن یکند و ودت دای  قداۀ؟ دو آفرتحد 
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بشرود و   یبه سراغ آمشوختن نداشش  ، ی  قداۀ؟ جهانپس از تحد  ،دیازمایجا ب به خل  وا دو آن
 ۀریش کشه دا  وسشد  ی. به نظر نمش طوو اۀی آخر...  و همین از قمر خود وا صرف هنر کند یبخش

جهشان   یهشا  ییاشا یآوام ز انیش . غر  شدن دو جرردیپذ انیرا  پا چیه یبخ  زندر اموو ۀذ ت
بخششد و غاشاو مشقل وا از دامشن آن      ؟یّجاودانه ما جذاب یبه زندر یددو کاف تواند به یم، هم

 .(32: 1932)نرادی،  فشاندیب
 

   (یارزشمند زندگ يها )پروژه چاپل یموتیت 4-7

واننشد   یبه جلو مش  یکه ما وا دو زندر یمرلد الیمعتدد اس؟ ام امزیلیچاپل برخقف و یموتیت
 یمششترک اسش؟ ضت ش    امزیش لیچاپل و و اناتیاز ب یاویو محدود باشند. بس یمتناه س؟یالزم ن

 یقتیبشر تمشا   یچاپشل مانش   ۀی، فر ش امزیش لیاختقف چاپل و و ۀو ندر انیکوویدو موود ندد اپ
 یبشرا  ،تودش   ایش تواننشد بشدون کشاه      یکرد  و مش  دیاوزشمند ما وا توۀ یها اس؟ که پروژ 

 .ابندیادامه  شهیهم

 یمناسب ضت  طیداو خواهد بود و دو شراامعن انیپا یب یزندر کیمعتدد اس؟ که  او
 میزمان هست ؟یّتح؟ فشاو محدود شهیما هم رایخواهد بود. ز یفان یزندر کیمعناداوتر از 

از فشاو  که نیا نیبنابرا .میداو اویاس؟ که دو اخت یاز مدداو زمان  یما ب الیها و ام و خواسته
 به آسود  یاۀیخ با میبتوان تا ش میوها شو شود یم لیما تحم به مرگکه توسط  یزمان

که وسع؟ جهان، زمان  یمرلوب اس؟ و زمان یامر ش میبرس مانیزندر اوزشمند یها پروژ 
اس؟ که موجب  یا مسئله ،مرگم یکن یتمان نگا  مها و اهداف بلندمدّ محدود خود و پروژ 

ها و  دناال کردن پروژ  بخشد یانسان معنا م یچه به زندر آن و شود یم ییمعنا یب
هایی اوزشمند  چه پروژ  که نیدو موود ا او. میها اوزش دائل آن یاس؟ که برا ییها ؟یّفعاۀ
. کند یکردن فرزندان مررک م ، بزوگیاز مداالت فلسفه، دوست ییها شوند مثال یم یتلد

 و یزندر اوزشمند یها پروژ  به دنیوس یبرا یمانع قنوان به وا مرگ چاپل نیبنابرا
 . داند یم یزندر یمعناداو

 بشه  و بود  اوزشمند که میداو یاهداف و ها پروژ  یزندر دو ما که اس؟ نیا چاپل استدالل
. انشد  متفشاوت  و متفاوت، خاصّ یها زمان دو اهداف و ها پروز  نیا. بخشند یم معنا ما یزندر

 تمشام  باو  کی به ها آن ۀهم اامّ باشد داشته یمحدود زمان ها پروژ  نیا از کی هر اس؟ ممکن
 یبشرا  لیش دۀ و ز یش انگ ،سشاب  نیهم به. داوند یپوشان هم طناب کی یها نخ مانند و شوند ینم
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 کشه  یزمان تا و شود جادیا ما یها پروژ  لیتکم امکان تا داود وجود ۀحظه هر دو یزندر ۀادام
 مشن  یزندر ارر نیبنابرا. داش؟ خواهم یزندر ادامه یبرا یلیدۀ کند دایپ ادامه خوب ام یزندر

 ,Chappel) اس؟ معناداو و مرلوب ،جاودانه یداوم، زندر اوزشمند یها  ژپرو و اس؟ خوب

2007: 1-5.) 
که ششخص   اس؟ ییها متناسب با تعداد پروژ  ،انسان یزندر یمعتدد اس؟ معناداو چاپل
 انیش انجام نشد  و پا کااو یااو  شروع نشد  و به کیما به  یها پروژ دهد.  یانجام م یدو زندر

  بشه کاووفتشه و   مختل یها دو زمان و ندیآ یبه وجود ممختل   یها بلکه دو زمان رندیپذ ینم
نشخ بشه    نیاستعاو  که طناب مشتمل بر چند نیاز ا ؟یّو ع نیا حیتو  یشوند. برا یانجام م

طشول  رشر   نشان ،کند که هر مو وع یم انیاس؟ استفاد  کرد  و ب  مختل یها بافته با طول هم
استعاو ، مشرگ وا   نیدهد. با وجود ا ینشان م وا دو کل  یت پروژ  و طناب اس؟ که زندرمدّ

، درشن  ودشش  د یش بر دهد که هر زمان که طناب یوا نشان م ؟یّوادع نیو اداند  یبرش طناب م
هشای   از خواسشته  یبرخ یسرخوودر یقااوت به ایمو وقات  یناچاو شامل شکستن برخ به آن

کنشد کشه    مشی  انیش ب ،مسشئله  نیش باشد. چاپل با طرک ا می های خاصّ پروژ  یفروپاش لیدۀ ما به
 یهشا  پشروژ   ۀمشا وا نسشا؟ بشه همش     ارشر  ریم و مرلوب اس؟. او معتدد اس؟ مرگ یجاودانگ

کشه مشا    یکند و تا زمان ید میها ناام از پروژ  یاوزشمند سرخوود  نکند، ضدادل نسا؟ به برخ
 مشا  .میمرلوب بشدان  یوا امر یجاودانگ که نیا یبرا میداو لیدۀ مینه یها اوزش م پروژ  نیبه ا

کند کشه   می یخوب زندر یزمان ،فرد کی. کنیم یطراض شهیهم یها وا برا پروژ  نیا میتوان یم
دوباو  ششروع   ید و برخنوس یم انیبه پا گرید ی، برخابندی یدات ادامه مها و تعهّ پروژ  یبرخ

 اتیش ض ۀاز چرخش  یبخشش  ،هشا   ها و محو ششدن آن  دادن کنترل پروژ  از دس؟ نیشوند و ا یم
  یوا توصش  یهاسش؟ کشه سشاختاو زنشدر     مشوج پشروژ    نیوشد اس؟. ا یها برا انسان یعیطا
 یهشا  اسش؟ کشه پشروژ     یا یچش یقنشوان د  به ،ن مرگیاس؟. بنابرا محدودموج نا نیکند و ا یم

ادامشه دادن و   یاسش؟ بشرا   یضل ش  وا  یجشاودانگ  ،مدابشل  دوکند و  یاووزشمند ما وا متود  م
 (.Burley, 2009: 529-533) یزندر یها شروع پروژ 

 

 یروزات یکن 4-8

وا  یو هشدف خاصّش   ،ییاسش؟ تشا غشا    یشنهادیب شتریچاپک ب ۀشنامیمعتدد اس؟ نما یووزات
چنشدان   ،جاودانشه  یزنشدر  کیش آوو بشودن   بشر مشقل   امزیش لیو یهشا  و استدالل کند یدناال نم
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اسش؟   یدو تنشاف  جیش وات واو تصوّ دیتنها با قدا نه امزیلیاستدالل و ،ققو  . بهس؟یکنند  ن دانن
وا  یزنشدر  زیش ن انیش ررا پشوچ  یدو تعاوم اس؟. ضت  زیانسان به زند  بودن ن یفرر لیکه با م

 ,Rosati) بد باشد تواند یکردن م یزندر ادیداوند. پس چروو ز لیمعدول دانسته و به آن تما

2013: 2-3  .) 
توجّه نکشرد   ماکروپوۀوس  نایمهم داستان اۀ اتیجزئ یبه برخ امزیلیمعتدد اس؟ و یووزات

بشه   یتشا ضشدّ   نشا یاۀ یکه ضاۀش؟ مشقل و انشزوا    دیآ ینکته برم نیچاپک ا ۀ اس؟ و از نماشنام
 زیش ن امزیش لیو ظاهراً کند یم انیب ی. ووزاترردد یاو برم ۀژیو طیاو و شرا یتیّشخص یها یژریو

و بشا   میکنش  یو موا تصوّ یزیچه چ میکن یفکر م یبه جاودانگ یداود که ودت توجّهنکته  نیبه ا
 یتنها بشودن دو جشاودانگ   نیتنها اس؟ و ا ،جاودانه یزندر نیدو ا نایاۀ داند یم که نیبه ا توجّه

 .(Ibid: 7) دهد یم میادقا وا تعم نیضال ا نیساب انزوا و مقل او شد  اس؟ با ا
مرلش  اسش؟ کشه     الیش تنهشا ام  کنشد  یمش  انیش ب ،یاز خودکش یقدقن ۀدیا یسوبا بر امزیلیو

 لیش م کیزند  ماندن  ای یبه جاودانگ لیبه جلو سو  دهد و م یشخص وا دو زندر تواند یم
قشا  ادّ نیش اسش؟ و ا  اوود یمسئله ن نیا یبرا یاو استدالۀ کند یم انیب یا ووزاتامّ ؛س؟ین یدرع

و  ضشدّ  چیه امزیلیاس؟ و و دیموود ترد ،دهد یزند  ماندن م یبرا یلیدال مابه  یدرع الیکه ام
 یمعنشاداو  یبشرا  یجزمش  الیمعتدد اس؟ ام یما نشناخته اس؟. ووزات یجزم الیام یبرا یمرز

کشه توسشط    کردو مردم تصوّ یبرا ییها یزندر توان یم رای. زینه الزم هستند و نه کاف یزندر
 یبشا کمشک بشه فدشرا     خواهشد  یکشه مش   ییمادوترزا ،طوو مثال بهمعناداو هستند.  ،مشروط الیام

بشه زنشد     یخاصّش  لیش م چیامشا هش   ؛زند  باشد که نیکلکته به خداوند خدم؟ کند مشروط بر ا
مرلش  ششرط    الیش . امنشد یب یخود وا دو دستان خدا م یکه زندر لیدۀ نیبه ا دیبودن نداود. شا

 الیش ام توانشد  یششخص مش   کیش باشند،  محدودکه نا یتا زمان رایز ستندین یمعناداو یبرا یکاف
 .(Ibid: 20-21) دناال کردن داشته باشد یمرل  برا

 

 یریگ جهینت و یابیارز. 5

مرلش ،   الیش ام ؟یش و بشا محوو  یستیپرارمات یکردیوو با امزیلیو برناود یها و استدالل ادقاها
و  ،یخواسشتن و اقتدشاد بشه جشاودانگ     ؟ یّش و نامعدوۀ جاودانشه  یزندر کی ؟یّنامرلوب بر یمان

 .ررف؟ دراو یبروسو  نددموود « موود ماکروپوۀوس» ۀدو مداۀ، یمرگ به زندر یمعنابخش
بابش؟   ششخص   یِفشرد  ؟یّش هو ،جاودانشه  یزنشدر  کیش دو  اوالً :بشود  یقکه مدّ یاستدالۀ
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مشن نخواهشد    یزنشدر  ،گشر یبه بعد د ییجا کیجاودانه از  یزندر کینخواهند ماند و چون 
 یزنشدر  کیش که خواستاو  یافراد یبرا یدیام توانس؟ یجاودانه نم یزندر کی وو نیازابود، 

 کیش  دو یفشرد  ؟یّش هو مانشدن  بابش؟  فشرم  با چونا، بانیجاودانه هستند دو بر داشته باشد. 
. ششد  خواهشد  مشقل  دچاو مشابه تجاوب تکراو ابر دو یتمدّ از پس شخص، جاودانه یزندر
بشود  و اقتدشاد بشه آن نشامعدول      یجاودانه نامرلوب و ناخواسشتن  یاز زندر ینوق هر نیبنابرا

 .بخشد یمعنا م یاس؟ که به زندر یا اس؟ و مرگ مسئله
، دو غشرب  امزیش لیتوسشط برنشاود و   یها مررک شد  دو باب جشاودانگ  قا و استداللادّ نیا
 از یکش ی به آن واود ششد  اسش؟.  مختل   یایاز زوا یفراوان یو نددهابود   توجّهموود  اویبس

محشدود   به ندد  ریتکراوپذ یها تکه با ۀذ  بود شریف نیجان ماوتامز، یلیو منتددان نیتر معروف
خشود دو   درا یبا طرک د زیچاپل ن یموتیجاودانه پرداخ؟. ت یزندر کیمرل  دو  الیبودن ام

جاودانه محدود باششند   یزندر کیمرل  ما دو  الیام که نیا، یاوزشمند زندر یها باب پروژ 
 مفهشوم  ماننشد  میمفاه یبند دسته قدم و میمفاه ابهام بر ناظرتوسط  که یی. نددهاکند یم وا ودّ

سشنج    یبر ناتوان یبرۀ کلیما نددمررک شد.  یبرتوۀت زایوۀ زنوسکیو یتوسط جرم مقۀ؟
مناسب، ندشد پشائول وزکشاال     اوینداشتن مع لیدۀ جاودانه به یزندر کی ؟یّنامرلوب ای ؟یّمرلوب

 نتشون یجاودانشه، ندشد کل   یزندر ریناپذ یقنوان منان خستگ به خداوندررفتن  د یو ناد انکاوبر 
مرل ، ندشد   الیام ۀامکان ظهوو دوباو و جاودانه دو بهش؟ یزندر  یدد یناتون بر قدم بروس

و ندشد ندشل    دانشد  ینمش  یخواستن جاودانگ یبرا یمرل  وا شرط الزم و کاف الیکه ام یووزات
 یکشاف  یفشرد  ؟یّش ضفشظ هو  یوا بشرا  یضشدادل  ایش  یکیزیمتاف من که ینراد آوششد  توسط 

 .شد اشاو  ها آن بهکه  اس؟ یینددها جمله داند، از یم
ی و هشیچ یشک از   جشاودانگ اصشرقک  از  یفش یتعر امزیش لیبرنشاود و  ۀدو مداۀش ، کشه  اوّل این

 امزیش لیاوائه نشد  اس؟. برنشاود و  زندری اصرقضات اساسی دیگر مانند مقل، مرگ و معنای
بشه   یاساسشا اقتدشاد   یعنش ی باششد  یووک مش  یکه مو وع او فنا داود یاظهاو م ۀهامد یدو ابتدا
مشرگ وا قامشل معنشابخ  بشه      کشه  نیبه ا توجّهووک نداود و باز با  یبدا یبه معنا یجاودانگ

 ی. ضت ش شش؟ ندا یاقتدشاد  زیش ن ییراینشام  یبه معنش  ،یرف؟ به جاودانگ توان یم داند یم یزندر
 کیش ناشود  و تنهشا    یدو وادن جاودانگکرد مررک  یچه او با قنوان جاودانگ رف؟ آن توان یم

کشرد  اسش؟. دو    یدو اسشتدالۀ  بروسش   یوا بشه قنشوان جشاودانگ    یو متنشاه  یطوالن یزندر
 ۀو ادامش  ییراینام یمعنا به یجاودانگ ررف؟دراو  یموود بروس و قمقً داًیچه دد استدالل او آن

سشه   ،خشود  ۀاو دو مداۀش  کشه  نیش به ا توجّها، با . امّیفان یزندر طیشرا نیبا هم اس؟یدن یزندر
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 ،کنشد  یپس از مرگ وا مررک کرد  و ندد مش  اتیتناسخ و ض ،ییراینام یعنی یمدل از جاودانگ
 دو نظر ررفتیم.وا شامل هر سه موود  یاز جاودانگ امزیلیو  یتعر

بشه   توجّها با اوائه نشد  اس؟. امّ زیگ ناز مر یفیتعر امزیلیبرناود و ۀمتمسفانه دو مداۀ، دوّم
از مشرگ وا   ریش ز  یش مشا تعر  ،آغاز بحث یبرا ،اس؟ یبشر اتیض انیمرگ پا که استدالل او

 :یدیمبررز
کنشیم فشردی نیسش؟ کشه تمشام       طا  تلدی غاۀب و شاین، فشردی وا کشه مشرد  اقشقم مشی     

فشردی مشرد  اسش؟ قمشدتاً     روییم  های ضیاتی بدن او متود  شد  باشد. زمانی که می ؟فعاۀیّ
های اصلی و ضیاتی بدن ایشن فشرد    همکاوی متدابل دستگا  و،منظوو ما این اس؟ که از یک س

؟ فعاۀیّش  ،کننشد از دسش؟ وفتشه و از سشوی دیگشر      که برای زند  ماندن او ند  مهمی ایفا می
ن وفتشه  هشا از بشی   که همکاوی متدابل دستگا آن ،تر تک این اقضا مختل شد  و از همه مهم تک

 قااوت اس؟ از زمانی کشه مغشز فشرد    ،ترین شاخصه برای اققم مرگ یک شخص اس؟. مهم
هشای   ؟مغز که مسشئول فعاۀیّش   ۀهای آراهانه و دسم؟ ساد ؟دسم؟ فودانی که مسئول فعاۀیّ ش

سشی و  هشای دلشب و دسشتگا  تنف     ؟فعاۀیّش  ،نتیجهدواز کاو افتاد  اس؟  ش ضیاتی غیراوادی اس؟
نحشو   هشا بشه   ضاۀ؟ زمانی کشه ایشن همکشاوی    وود. دو این تی بدن از میان میسایر اقضای ضیا

قشین ضشال کشه ممکشن اسش؟      کننشد. دو  ، فرد وا مرد  اققم میناپذیری از دس؟ برود بررش؟
گفتاو دوسش  )نرادشی،  های ضیاتی دو بدن فرد جاوی و دو جریان باششد  ای فعاۀی؟ چنان پاو  هم
 .مرگ( :دوم ۀمرگ، جلس کیزیمتاف

 بشه  دائشل  اساسشاً  که داود یم اظهاو ماکروپوۀس موود ۀمداۀ دو حاًیصر امزیلیو برناود، سوّم
 .کند ینم ادامه آن یبرا زین یلیدۀ اما، س؟ین ووک جاودانگی
 چشاۀ  باب،  نیدو ا یا مداۀه و مرگ کیزیمتاف یدوسگفتاوها  مجموقه ، دوینراد، چهاوم

 کیش  بشر ودّ  یمسشوّ  لیش قنوان دۀ وا به آنا افه نمود  و  زین یبشر ؟یّبا نام چاۀ  هو یمسوّ
هشایی وجشود    بندی ویلیامز چنین تدسیم ۀا دو نوشتداند؛ امّ از سوی ویلیامز میجاودانه  یزندر

بشه چنشد    توجّشه بشا   ،این ضالطوو مستدیم مررک نشد  اس؟. با م نیز بهنداود و این چاۀ  سوّ
 کند که ویلیامز یشک زنشدری جاودانشه وا اساسشاً     میکه دالۀ؟ بر این -اصلی  ۀقااوت دو مداۀ

 این چاۀ  وا نیز مررک کردیم.  -داند زندری نوع بشر نیز نمی
تشوان واود دانسش؟ ایشن     اشکاالت بزوری که بر ویلیامز میوسد یکی از  به نظر میپنجم، 

پشس از   اتیش و ض ییرایتناسشخ، نشام   ؟یّمرلوب و ودّ یبه بروس ظاهراً که نیااس؟ که با وجود 
از  یریتصشو کنشد،   یمرشرک مش   یکه از هر سه نوع از جشاودانگ  یریمرگ پرداخته اس؟، تصو
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هشر نشوع از جشاودانگی بشه      و بشرای ودّ  اسش؟  ما یفان و یکنون اتیض ۀادام یامعن به ییراینام
جشاودانگی وا   ،ک جسته و بر مانای آنتمثیل داستان و شرایط زندری اۀینا ماکروپوۀوس تمسّ

قنوان امیدی برای افرادی که خواسشتاو یشک زنشدری جاودانشه      وا به و اقتداد به آنناخواستنی 
جشاودانگی بشه معنشای     بایسش؟ بشرای ودّ   وسد ویلیامز می شماود. به نظر می هستند مردود می

رروهشی کشه بشه ایشن نشوع از       توجّه به مداشوالت و اصشول  با ، ضیات پس از مرگ دو بهش؟
کشه ناتشون نیشز     ا چنانکرد، امّ صحا؟ می ،جاودانگی )ضیات پس از مرگ دو بهش؟( معتددند

 ؟ بهش؟ اس؟ و او صشرفاً وسد تمام ددوت استدالل ویلیامز برررفته از ابدیّ رف؟، به نظر می
آوو  اوی و مشقل انتها خسته کننشد ، تکشر   پایان و بی که هر چیزی دو یک زمان بیدۀیل   این به

 داند. خواهد شد، جاودانگی وا نامرلوب و ناخواستنی می
وسد دو بازسازی استدالل ویلیامز توسط ناتون، تحریفاتی توسشط ناتشون    ششم، به نظر می

یک ششخص جاودانشه وا   ، وسد مقۀی که ویلیامز صووت ررفته اس؟. زیرا هرچند به نظر می
کند، بایشد   ؟ خود وا انتخاب میپایان دادن به موجودیّ ۀبیند و بر اساس آن رزین ررفتاو آن می
فرسا نیشاوود  اسش؟. و دو پاسشخ بشه      اسمی از مقل طاد؟ ا صراضتاًفرسا باشد امّ مقۀی طاد؟

هایمان ضواسمان وا از مقۀش؟ پشرت نمشاییم،     توانیم با تغییر فعاۀی؟ که ما می ،این سخن ناتون
 ف؟:توان از جانب ویلیامز چنین پاسخ ر می

 نیش . بشه ا سش؟ ین یراهآقدم  یبه معنا زیو قدم مقل ن س؟ین یآراه یبه معن مقل ۀزوماً
جشذاب، تشقش کنشد خشود وا از      یهشا  ؟یّاز فعاۀ یکماود مفهوم لیدۀ به یمعنا که ارر شخص

وا فرم نخواهد کرد و فدشط   طیاز شرا یشرفتیپ گریاۀعمل مقل منحرف سازد، پس د قکس
بشا از   توانشد  یانسان جاودانه مش  بیترت نیهم ها وا فرم خواهد کرد. به از آن یاویشفددان هو

 (.Williams, 1973: 95) باشد یجاودانه وا  یاز زندر د،خو یبردن آراه نیب
 یخشوب  ، انتخابیجاودانگ ؟ینامرلوب هیقلاستدالل  یچاپک برا ۀشنامینما انتخابهفتم، 

 و ییرایتناسشخ، نشام   یعنی، یجاودانگ از نوع هر ودّ یپ دو امزیلیو چون که ساب نیا به. ناود
 ودّ وا ییراینشام  توانس؟ یم ضاۀ؟ نیبهتر دو ماکروپوۀوس ۀشنامیبود، نما مرگ از پس اتیض

دهرمشان   یو شد  بشرا متصوّ طیشرا لیبه دۀ کند ودّ توانس؟ ینم زین وا آن ،نظر به هرچند. کند
 رایش خود بشودن. ز  زانیو شاهد از دس؟ دادن قز ،مانند تنها بودن او دو جاودانه بودن ،داستان
و مرلوب اس؟ و بهتشر   یخواستن زانیاز افراد دو پرتو بودن دو کناو قز یاویبس یبرا یزندر

بر اساس مداوالت و مفرو ات همشان نشوع از    ،یهر مدل از جاودانگ ؟یّمرلوب ودّ یبود برا
 ،یدیش توض انید  داد  شد  توسط ادوق یطوو مثال دو جاودانگ . بهشد یاستدالل م ،یجاودانگ
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آن نشوع از جشاودانگی کشه     .س؟ین یقداۀت یو ب یجهان نیا یها از شروو و دود و ونج یخار
ی )نامیرایی، تناسخ، و ضیات پشس از مشرگ   هرسه مدل از جاودانگبرناود ویلیامز براساس آن، 

معنای نوقی از ادامۀ زندری کنونی ما دو دنیشا، بشا زمشانی      نامیرایی به کند، یم وا ودّدو بهش؟( 
ترین نددهای واود شد  بشر نظریشۀ برنشاود     توان یکی از مهم نهای؟ اس؟ و این مسئله وا می  بی

 ویلیامز دانس؟.
 اسشتدالل  یاساسش  اصرقضات از یفیتعر امزیلیو برناود که ندد نیا وسد یم نظر به هشتم،

 .اس؟ اس؟، واود نکرد  مررک مقل و یزندر ی، مقۀ؟، معنایجاودانگ مانند خود
متفشاوت از برنشاود    اویبس یلیدالبه  اامّ بخشد یم معنا یزندر به مرگ میمعتدد زین ما نهم،

 مشا . دانشد  یمش  یزنشدر  معنابخ آوو اس؟  مقل یجاودانگ نکهیوا به ساب ا مرگکه  ،امزیلیو
 یمعنشاداو  یهشا  فشه ۀ ام از یکش یششود،   یم یزندر اوزش فهم موجب که ساب نیا به وامرگ 
 .  میدان یم یزندر
 قدم و  رووت ینف دو یدو و کنند  دانن ییها امز، استداللیلیو ان، برناودیپا دو و
 از پس اتیض یمعنا به یجاودانگ باب دو ضدادل ،یزندر یمعنا یبرا یجاودانگ ؟یّمرلوب
 .نکرد  اس؟ اوائه مرگ
 

 منابع

 .کتاب پاوسه ی، تهران:قااس نیاۀد شهاب، ترجمۀ ی(خیتاو یدوآمد) نیفلسفۀ د (.1930) ندایۀ ی،زارزبسک

مدایسه و اوزیابی وابرۀ جاودانگی با معنای »(. 1930صفاوی، سعدی؛ وسوۀی شربیانی، و ا؛ اخقدی، مر یه )
 .8، شضکم؟ صدواییفصلنامۀ قلمی پژوهشی  ،«زندری دو اندیشۀ توۀستوی و مقصدوا 

 .05ش، ایپو شۀیاندماهنامه  ،«اس؟  یخواستن یجاودانگ ایآ :مرگ کیزیمتاف» (.1932) آوش ی،نراد

 www.arashnaraghi.org. نشانی اینترنتی فایل: «دوسگفتاو متافیزیک مرگ، جلسۀ دوم»(. 8512نرادی، آوش )

 ، تهران: نشر موال.مفید محمدقماو ، ترجمۀ مواجهه با مرگ اپیکوو و منتددان (. 1930واون، جیمز )

 

Altshuler, Roman (2015). “Immortality, Identity, and Deserability”, (ed. Michael Cholbi), 

Rowman &amp; Littlefield: https://princeton.academia.edu/RomanAltshuler. 

Bortolotti, Lisa, Nagasawa, Yujin (2009). “Complitation, Jornal. Immortality without boredom”, 

Blackwell Publishing Ltd, Volume22, Issue3, Pp: 261-277: 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9329.2009.00431. 

Bowie, Tim (2011). Mortality, Immortality, and Meaningfulness in Life. Carleton University 

Ottawa, Ontario. 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679329/2009/22/3
https://doi.org/10.1111/j.1467-9329.2009.00431.x


 نقد و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی...   011

 

Burley, Mikel (2009). Immortality and Meaning: Reflections on the Makropulos Debate. 

University of Leeds. 

Chappell, Timothy (2009). “Infinity goes up on trial: must immortality be meaningless?” 

European Journal of philosophy. Volume17, Issue1, Pp: 30-44: 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2007.0028. 

Neptune, Clinton (2019). “A Defense of the Deserability of Heaven”. Religious Studies, 

Published online: pp. 1-10: (DOI: 10.1017/S0034412518000835). 

Neptune, Paul. Is immortality Tedious? “A response to Bernard Williams”: 

https://luc.academia.edu/ClintonNeptune. 

Williams, Bernard (1973). “The makropulos case: reflections on the tedium of immortality”. 

Cambridge university press. Pp: 82-100: https://doi.org/10.1017/CBO9780511621253.008. 

Wisnewski, Jeremy (2005). “Is immortal life worth living? Department of philosophy”, East 

Carolina university, Int J Philos Relig 58, Pp: 27–36: https://doi.org/10.1007/s11153-004-

3511-4. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680378/2009/17/1
https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2007.00281.x
https://doi.org/10.1017/CBO9780511621253.008

