جستارهاي فلسفة دين ،انجمن علمی فلسفة دين ايران
سال نهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،9911صص 921 – 19
کاربردي 
گردآوري 
ترويجی 
نوع مقاله :علمی 

نقد و بررسی کتاب 

نقد و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی
(از نظر برنارد ویلیامز)
*

محمّد محمّدرضايی

**

سیّده زينب مهريانپور

چكیده
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میشود که آیا مرگ پایان وجود و همۀ امیال و آوزوهای ماسش؟ و ارشر ایشنطشوو
نیس؟ ،زندری یا زندریهای بعدی ما چگونه خواهند بود این پرسش دشدمتی بشه
اندازۀ زندری بششر داششته و اقتدشاد بشه جشاودانگی دو تفسشیر انسشان از زنشدری و
معناداوی یا بیمعنا بودن آن ند مهمی ایفا میکند .امّا برخی فیلسشوفان ششاهاتی وا
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تحلیلیشتوصیفی به ندد و بروسشی نسشا؟ جشاودانگی و معنشای زنشدری از دیشدرا
برناود ویلیامز پرداخته اس؟ .برناود ویلیامز از منظر فلسشفۀ اخشق و بشا وویکشردی
قملررایانه استدالل میکند که چون یک زندری جاودانه ،نشامرلوب اسش؟ ،تمنشا و
طلب جاودانگی نیز معدول و موجّه نیس؟ .ازایشنوو ویلیشامز نشهتنهشا جشاودانگی وا
برای معناداوی زندری غیر رووی میداند ،بلکه از نظر وی ،جاودانگی برای معنای
زندری مضر نیز هسش؟ و مشرگ ،دووادشن آن چیشزی اسش؟ کشه بشه زنشدری معنشا
میبخشد .ندشدهای مختلفشی کشه بشر ایشن دیشدرا واود ششد بشه نفشی ناسشازراوی
جاودانگی و معنای زندری پرداخته و نشان میدهد ادۀشۀ برنشاود ویلیشامز دو ودّ هشر
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 .1طرح مسئله
جاودانگی و معنای زندری از مسائل بنیادین بشر هستند که بشه ضشوز هشای مختلش ماننشد
فلسفه (اقمّ از متافیزیک ،فلسفۀ اخق  ،فلسشفۀ دیشن) ،اخشق  ،ووانشناسشی ،دیشنشناسشی،
جامعهشناسی ،و ضتی ضیات فردی و قادّی انسان مربوطاند و دو این دلمروهشا مشوود توجّشه
و بروسی دراو میریرند .این خود ،بیانگر اهمی؟ فراوان مسئله و ایشن پرسش دشدیمی بششر
اس؟ .پرس هایی نظیر اینکه :هدف ،اوزش و معنای ایشن زنشدری چیسش؟ چشه چیشز بشه
زندری انسان معنا میبخشد آیا مرگ پایان تمام امیال ،اهداف و آراهیهشای بششر اسش؟ یشا
خیر ارر بله ،چه چیز به زندری ما معنا بخشید و مانن از اضساس پوچی مشیششود و ارشر
چنین نیس؟ ،آن ضیات جاودانه چگونه اس؟ آیشا دۀیلشی بشر اباشات آن وجشود داود و آیشا
جاودانگی وا میتوان یکی از مهمترین قناصر معنابخ دو زندری دو نظر ررف؟
این مسئله بیانرر آن اس؟ که بشر همواو دغدغۀ جاودانگی داشته و به آن فکر میکشرد
اس؟ ،اما دو موود اقتداد به جاودانگی ،همۀ ادیان بشه جشاودانگی اقتدشاد داششتهانشد ،هرچنشد
تعری و توصی آنها از جاودانگی با یکدیگر تفاوتهای فراوانی داود.
قمدۀ بحث متفکران و متدیّنان بر سر اباات یا توصی نحوۀ جاودانگی بود اس؟ اما تشا
پی از دووان جدید دوباوۀ مرلوبی؟ و آباو و پیامدهای باوو بشه جشاودانگی کمتشر صشحا؟
شد اس؟ .دو دووان جدید با وونش رشرفتن مکاتشب و نظریشات جدیشد فلسشفی دو دلمشرو
فلسفۀ اخق و غیر آن مانند نظریۀ فاید ررایی دو فلسفۀ اخق و جریشان کشاوکردررایی یشا
پرارماتیسم ،بحث دوباوۀ مرلوبی؟ و پیامدهای یک باوو اهمی؟ فراوانشی پیشدا کشرد اسش؟.
امروز بحث از پیامدهای اقتداد به جاودانگی به اندازۀ اباات جاودانگی اهمی؟ داود.
ازطرف دیگر ،دو دهههای اخیر بسیاوی متفکران ،فیلسشوفان و ادیاشان دوبشاوۀ مرلوبیش؟
جاودانگی تردیدهایی جدّی کرد اند و این سئوال وا مررک کرد اند که آیا وادعا ارر بشه طشوو
ددی و قمی دو ماهیّش؟ یشک زنشدری جاودانشه تممشل کنشیم آن وا یشک پدیشدۀ مرلشوب و
خواستنی مییابیم
دیدرا ها دوباوۀ رووت جاودانگی برای معنای زندری به دو دسته تدسیم میشوند.
ررو نخس؟ که جاودانگی هر فرد انسانی وا برای معناداوی زندری الزم و رووی
میدانند و ررو دوم که معتددند جاودانگی هر فرد انسانی برای معنای زندری مضر بود و
نه تنها به ندد ادۀۀ ررو اول پرداختهاند ،بلکه استداللهایی هم ،برنفی رووت جاودانگی
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برای معناداوی زندری اوائه کرد اند.
دالیل نگاوند برای دوباوۀ تحدی دو این مو وع ،دو مرتاشه نخسش؟  ،ششهرت و مشوود
توجّه بودن مداۀشه و اسشتدالل برنشاود ویلیشامز دوبشاوۀ نامرلوبیش؟ یشک زنشدری جاودانشه و
نامعدوۀی؟ اقتداد به آن دو برخی نظریات جهان غرب بود اس؟ .این دوضاۀی اسش؟ کشه دو
سن؟ ما و دو فلسفۀ اسقمی آنچه دو باب اوتااط و نسا؟ میان جاودانگی و معنای زنشدری
موود بروسی و توجّه دراو میریرد ،صرفاً ادامهی ادۀشهای بشر اباشات جشاودانگی و معدوۀیّش؟
اقتداد به آن با توجّه به شرایط زندری فانی اس؟ .ادۀهای مانند مانند قدم امکان تحدش کامشل
قداۀ؟ دو دنیا ،وجود شروو دو این زندری فانی و جاران آن شروو خصوصاً دو کتشابهشای
کقمی بهتفصیل موود بحث دراو ررفته اس؟ .امّا مرلوبیّ؟ خود زندری جاودانه که به سشاب
آن به زندری این جهانی ما نیز معنا باخشد دو این سن؟ چنشدان مشوود توجّشه دشراو نگرفتشه
اس؟ .برناود ویلیامز با بروسی یک زندری جاودانه دو تقش اس؟ تا ققو بر نفی شرووت
جاودانگی برای معناداوی زندری ،جاودانگی وا قاملی برای بیمعنایی زندری بداند.
دو مرتاۀ دوم ،دو باب رووت پرداختن به این مو وع خاصّ ،ذکشر ایشن ضدیدش؟ نیشز
خاۀی از فاید نیس؟ که دو آباو فاوسی اقم از ترجمهها و تمۀی ها خقء دابل مقضظشهای دو
پرداختن منصفانه و همهجاناه به اوتااط جاودانگی و معنای زندری به چشم مشیخشوود .آبشاو
فاوسی دو این زمینه قمدتاً یا ومانهایی فلسفی هستند که دو تقشند تشا معنشاداو بشودن یشک
زندری جاودانشه و اقتدشاد بشه جشاودانگی وا نشامعدول بداننشد و یشا تشممّقتی فلسشفی کشه دو
چاوچوب مااضث متافیزیکی میکوشند تا رووت جاودانگی وا اباات کنند امشا بشه بروسشی
مرلوبیّ؟ و کاوکرد زندری جاودانه دو نسا؟ با معنای زندری اۀتفاتی نداوند .ۀذا ،ایشن مداۀشه
برآن اس؟ تا با ندد و بروسی مدۀی از این استداللهای ماتنشی بشر ودّ مرلوبیّش؟ و معدوۀیّش؟
اقتداد به جاودانگی ،آنها وا با وویکردی ندادانه موود ندد دراو دهد.
همچنین شایان ذکر اس؟ که از مداۀۀ اصلی و مداالتی که دو ندد این فیلسوف و اسشتدالل
او تمۀی شد ترجمهای به زبان فاوسی موجود نیس؟ و این خود بیانگر بکر بشودن مو شوع
اس؟.
مداۀۀ برناود ویلیامز دو نفی رووت و ودّ مرلوبیّ؟ جاودانگی برای معنایزندری بشا نشام
«موود ماکروپوۀس :تمملی دوباوۀ مقل جاودانگی» وا میتوان یکشی از آن تشقشهشا دانسش؟.
ایشن مداۀشه دو جهشان غشرب ششهرت فراوانشی بشهدسش؟ آوود و باوهشا توسشط فیلسششوفان و
نویسندران رونارون موود ندد یا ضمای؟ دراو ررفته اس؟ ،امشا دو زبشان فاوسشی تنهشا مداۀشۀ

 69نقد و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی...

«متافیزیک مرگ :آیا جاودانگی خواستنی اس؟ » نوشتۀ آوش نرادی بهصشووت خقصشه بشه
شرک و ندد استدالل برناود ویلیامز پرداخته اسش؟ .و هشیچ تحدیش دیگشری بشر مانشای ایشن
استدالل و مداۀه با چنین صووتبندیای وجود نداشته و ترجمهای نیز از ایشن مداۀشه موجشود
نیس؟ و این خود رووت پرداختن به این مسئله وا بی از پی آشکاو میسازد.
از طرف دیگر ،معنای زندری که یکی از مهمترین مو وقات فلسشفی -ووانششناختی و
دینی اس؟ ،امروز بهقنوان یکی از مشکقت و چشاۀ هشای فراریشر دووان مشدون بشه دۀیشل
اتفاداتی که دو قصر ضا ر و نیمه دوم درن بیستم و بهویژ پشس از جنش هشای جهشانی بشه
ودوع پیوسته بی از پی مررک اس؟ و وویکردهای مادّیررایانه به آن دونهایش؟ منجشر بشه
طرک دیدرا هایی مانند پوچررایی شد که اساس معناداوی زنشدری وا زیشر سشاال مشیبرنشد.
معضقتی چون افزای افسردری ،سردورمی و خودکشی ویشه دو چشاۀ معنشای زنشدری
داشته و اهمی؟ بروسی این مسئله وا بی از پی ووشن میسازد.
هدف این پژوه وا میتوان دو مرتاۀ نخس؟ ،دغدغه دوباوۀ اوتااط میشان جشاودانگی و
معنای زندری دانس؟ .این پرس که زندری جاودانه چرا و چگونه میتواند مرلشوب باششد
و بهقنوان دۀیلی برای معناداو بودن و بیهدف ناودن این زندری فانی تلدی شود آیشا دۀیلشی
برای اباات مرلوبیّ؟ یک زندری ابدی هس؟ و به همان ساب مشیتوانشد موجشب اخقدشی
زیستن و تحمل ونج و شروو دنیا بشود و دو یک کشقم آیشا اقتدشاد بشه جشاودانگی موجّشه
اس؟ آیا یک زندری جاودانه خود معناداو اس؟ و میتواند بشه زنشدری فشانی مشا نیشز معنشا
باخشد
امّا دو باب پیشینۀ بحث بعید اس؟ بتشوان بشرای دشدم؟ دو مسشئلۀ جشاودانگی و معنشای
زندری دو تاویخ بشر پیشینهای تعیین نمود .زیرا این پرس هشا از ابتشدای تشاویخ بشرای بششر
مررک بود اس؟ .هر دو مسئله از مسائل ددیمی بشرند که هر انسانی پس از شناخ؟ انشدکی
از خود و جهان پیرامون از خود میپرسد این زندری چه فاید  ،اوزش و یا هشدفی داود و
آیا مرگ پایان همۀ امیال و آوزوها و پایان آراهی ماس؟ و ارشر اینرشوو نیسش؟ آن زنشدری
دیگر چگونه خواهد بود این پرس ها بیانرر این نکته اس؟ که دو رذشته نیشز جشاودانگی
بهقنوان یکی از مهمترین ماۀفههای معنابخ زندری موود توجّه بود اس؟.
امّا دوباوۀ ددم؟ مسئلۀ معنای زندری دو مکاتب فکری و فلسفی باید رف؟ که ششاکله و
ساختاو آن بهصووت یک مو وع و مسئلۀ جدا دو دو درن و نیم پی شکل ررف؟ امّا پشی
از ونسانس با قناوین مختلفی و ذیشل مسشائل دیگشر از جملشه سشعادت و وسشتگاوی بشه آن
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پرداختهاند .سعادت دو مکاتب اخقدی ذیل مکاتب سعادتررا مررک بود که دشدم؟ آن بشه
فلسفۀ یونان باستان و مکاتب اخقدی سدراط ،افقطون و اوسرو میوسشد .سشدراط سشعادت
نهایی وا غای؟ نهایی و مرلوب همۀ مردم میدانس؟ .افقطون آن وا فضشیل؟ و تعشاۀی ووک
میشمرد و اوسرو سعادت وا دو تعدل و تفکشر مشیدیشد (و.ک :محمشد قلشی فروغشی ،سشیر
ضکم؟ دو اووپا).
فیلسوفان مسلمان نیز از واژۀ سعادت بهقنوان هشدف ،غایش؟ و معنشای زنشدری اسشتفاد
کرد اند .برای نمونه ،کندی سعادت نهایی انسان وا مفاود؟ ووک میداند .فشاوابی سشعادت وا
خیر اقلی معرفی میکند .ابنسینا ضیات ابدی و تدرب به خشدا وا سشعادت دانسشته و غزاۀشی
سعادت وا دو قلم و قمل میداند( .سعدی صفاوی و دیگران ،1930 ،ش)118 :8
قل؟ اینکه تا پی از دو درن و نیم پی به معنای زندری بهقنوان یک مسئلۀ جدا بشرای
فیلسوفان دو مغرب زمین مررک ناود اس؟ میتوان رف؟ که معنشا داششتن زنشدری یکشی از
اصول مو وقۀ مکاتب فلسفی دو رذشته بود اس؟ دوضاۀی که این مو وع ،امروز به یشک
چاۀ مهم تادیل شد و یکی از دغدغههای اصلی برای فیلسوفان اس؟.
فراوانی کتب ،پایان نامه ها و مداالت دو باب مسائل جاودانگی و معنشای زنشدری ،بیشانگر
اهمی؟ و رووت این دو مسئله دو زندری انسان اس؟ اما دو زبان فاوسی تحدیدشی کشه بشه
صووت مشخص به نسا؟ ناسازراوی میان جاودانگی و معنایزندری از منظر برناود ویلیشامز
پرداخته باشد یافته نشد.

 .2نمایشنامۀ مورد ماکروپولوس
برناود ویلیامز استدالل خود دو باب نامرلوبیّ؟ جاودانگی وا با تمسّشک بشه نمایششنامۀ کشاول
چاپک نویسندۀ مشهوو چک بیان میکند .این نمایشنامه ،ووای؟رر داسشتان زنشدری جاودانشۀ
زنی به نام اۀینا ماکروپوۀوس اس؟ .پدو اۀینا پزششک دوبشاو اماراطشووی بشود کشه بشه دسشتوو
اماراطوو ،اکسیر زندری جاودانه وا ساخته و بر ووی دختشرش آزمشای مشیکنشد .ایشن داوو
زندری وا طوالنی کرد و به شخص اجاز میدهد تا بشرای  955سشال جشوان بمانشد ،و ایشن
افزای قمر ،باقث یک زندری همرا با خستگی ،بیتفاوتی و پوچی ششد اسش؟ .اۀینشا 948
ساۀه میشود و زندری جاودانهاش دچاو ضاۀتی از مقل ،وخوت و بشیتفشاوتی ششد اسش؟.
همه چیز برای غمانگیز اس؟؛ به رفتۀ او ،دو انتها همه چیز تکراوی اس؟ .آواز خوانشدن یشا
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سکوت .و دو آن زمان از امتحان کردن مجدد اکسیر امتناع ووزید و میمیرد .زنشی جشوان آن
اکسیر ضیاتبخ وا دوضاۀی کشه مردانشی پیشر بشه او اقتشرام مشیکردنشد از بشین مشیبشرد
(.)Williams, 1973: 82
دو نمایشنامۀ چاپک ،جاودانگی تنها از آنِ یک نفر بود و این جاودانگی بهصشووت یشک
واز اس؟ که دیگران از آن اطققی نداوند .سن  48ساۀگی بهقنوان بهترین سشن دو اسشتدالل
و نمایشنامۀ چاپک تلدی میشود زیرا دو این سن ،فرد هم داوای نیروی جوانی اسش؟ و هشم
خام و بیتجربه نیس؟ .این خود ،بیانگر توجّه برناود ویلیامز به کیفیش؟ جشاودانگی شبشه ایشن
معنا که تح؟ چه شرایری جاودانه بشویمش اس؟ (نرادی.)8512 ،
با توجّه به نمایشنامۀ چاپک باید توجّه داش؟ که جاودانگیای کشه دو نمایششنامه مرشرک
اس؟ ،جاودانگی قر ی اس؟ زیرا دهرمان داستان یعنی اۀینا برای زند ماندن باید بازهم بعشد
از  955سال از آن اکسیر ضیاتبخ بنوششد (همشان) ویلیشامز بشا تکیشه بشر ایشن نمایششنامه
مرلوبیّ؟ و معدوۀی؟ اقتداد به هر سه نوع از جاودانگی یعنی تناسخ ،ضیات پشس از مشرگ و
نامیرایی به معنای ادامۀ زندری دنیا وا مررک و ودّ میکند .هرچند به نظر مشیوسشد تصشویری
که او از زندری جاودانه اوائه میکند ،تصویر و شکلی از ادامۀ زندری دنیاس؟.
برناود ویلیامز معتدد اس؟ داستان اۀینا بیان رر این اس؟ که مرگ ۀزوما یشک ششر یشا یشک
مو وع ناخوشایند نیس؟ .مرگ میتواند پایانی به ونج های بزوگ بششری باششد و ضتشی دو
مرتاۀ باالتر میتوان مرگ وا معنابخ زندری دانس؟.
ویلیامز استدالل خود دوباوۀ نامرلوبیّ؟ یک زندری جاودانه ،نامعدوۀیّش؟ اقتدشاد بشه یشک
زندری جاودانه و معنابخشی مرگ به زندری وا با ندشد و بروسشی دو اسشتدالل ۀوکریتشوس،
شاقر و فیلسوف وومی و از پیروان اپیکوو دو باب نامعدوۀیّ؟ هراس از مرگ ،آغشاز کشرد .او
با تمایز نهادن میان دو مو وع ،هشراس از مشرگ و مرشرک بشودن مشرگ بشهمثابشه یشک ششر،
برخقف اپیکوویان ،هراس از مرگ وا معدول میداند (.)Williams, 1973: 83
ویلیامز بیان میکند که بسیاوی از امیال و خواستههای مشا بشر فر شیۀ وجشود داششتن مشا
استواو و مشروط بر زند ماندن ما هستند و ما برای تداوم ضیات خشود بشه آنهشا نیازمنشدیم.
بهقااوتی دیگر این تمایقت دو خدم؟ زندری هستند .چنین تمشایقتی ،تمشایقت مششروط
نام داوند .امّا او معتدد اس؟ تمام امیال ما دو زندری نمیتوانند مشروط باششند .او بشا بروسشی
یک ایدۀ قادقنۀ آیند نگر از شخصی که میخواهد خودکشی کند ،بیان میکند که آنچشه دو
یک برآوود منردی مانن خودکشی میشود وجود امیاۀی اس؟ که او وا به سم؟ آینشد سشو
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خواهند داد و چنین میلی نمیتواند میلی باشد که بهطوو شرطی بر ووی زند بشودن او قمشل
میکند .بنابراین ،ما دستهای امیال دیگر نیز دو زندری داویم که انگیشز دهنشد بشود و بشه مشا
برای ادامۀ زندری انگیز میدهنشد .امیشاۀی کشه زنشدری وا بشرای تحدش بخششیدن بشه آنهشا
میخواهیم و دووادن زندری دو خدم؟ آنها اس؟ .این امیال ،امیال نامشروط یشا مرلش نشام
داوند .امیاۀی که به ما دۀیلی برای دووی از مرگ داد و ساب میششوند مشرگ وا بشدادااۀی یشا
شر دلمداد کنیم (.)Williams, 1973: 85
با این ضال دو ادامه ،او بشا تمسّشک بشه نمایششنامۀ چاپشک و مشوود اۀینشا مشاکروپوۀوس و
استداللهایی بر ودّ مرلوبیّ؟ جاودانگی نشان خواهد داد که مرگ همیشه یک زیشان نیسش؟،
جاودانگی امری نامرلوب و ناخواستنی اس؟ و امید ،خواستن و اقتداد بشه جشاودانگی امشری
نامعدول اس؟ .زیشرا مرلوبیّش ؟ یشک زنشدری جاودانشه ششرایری داود کشه آن ششرایط هررشز
نمیتوانند برآوود و محد شوند.

 .3استداللهای ویلیامز بر نامطلوبیت جاودانگی
برناود ویلیامز مرگ وا از آن جه؟ معنابخ زندری میداند که ارر ما جاودانشه مشیبشودیم و
مرری دو کاو ناود ،دیگر هیچ میل و هدفی دو زندری نداشتیم و یا آنددو تغییر میکردیم کشه
با خود فعلیمان بیگانه میشدیم.
بهطوو کلی ،مرلوبیّ؟ جاودانگی و خواستنی بشودن آن دو نوششتۀ ویلیشامز بشا دو چشاۀ
جدّی مواجه اس؟ که اوّۀی ناظر به امکان یک زندری جاودانشۀ مرلشوب و خواسشتنی اسش؟
(چاۀ هویّ؟ بشری) و دوّمی دوباوۀ مرلوبیّ؟ این نوع زندری اس؟ (چاۀ جذابیّ؟).
آوش نرادی ،دو مجموقه دوسگفتاوهای متافیزیک مرگ و مداۀهای دو ایشن بشاب ،چشاۀ
سوّمی با نام چاۀ هویّ؟ بشری نیز ا افه نمود و آن وا بهقنوان دۀیشل سشوّمی بشر ودّ یشک
زندری جاودانه از سوی ویلیامز میداند؛ امّا دو نوشتۀ ویلیامز چنین تدسیمبندیهشایی وجشود
نداود و این چاۀ سوّم نیز بهطوو مستدیم مررک نشد اس؟.
ویلیامز مرلوبیّ؟ یک زندری جاودانه و معدوۀیّ؟ اقتداد بشه جشاودانگی وا بشا طشرک سشه
مدل از جاودانگی ،یعنی تناسخ ،ضیات پس از مرگ و نامیرایی (به این معنا که امکشان مشرگ
از زندری انسان وخ؟ بربندد) وا ودّ میکند.
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 9-9چالش هويت فردي
این چاۀ بیان میکند که چون یک زندری جاودانه اساساً زندری من نخواهد بود ،من
نااید خواستاو چنین زندریای باشم .به این معنا که شخصیّ؟ من دو یک زندری جاودانه
چنان تحوّل پیدا میکند که دیگر من نیستم و با خود بیگانه میشوم و بنابراین زندری
جاودانه زندری شخص دیگری اس؟ که وبری به من ،که اکنون طاۀب یک زندری جاودانه
هستم ،نخواهد داش؟ .برای فهم این مسئله باید تحلیلی از هویّ؟ امروز خود داشته باشیم
که ضفظ آن ساب میشود یک زندری جاودانه داستان زندری من باشد نه شخصی دیگر.
ویلیامز معتدد اس؟ دو طول یک زندری جاودانه ،امیال مرلش مشن وفتشه وفتشه تحشوّالت
چشمگیری خواهد داش؟ و بههمین ساب نیز یک زندری جاودانه زندری ششخص دیگشری
خواهد بود .پس ما نااید طاۀب یک زندری جاودانهای باشیم که متعلِّ بشه ششخص دیگشری
اس؟ .بهصووتی که ارر من خواستاو یشک زنشدری جاودانشه باششم و از آن زمشان  855سشال
بگذود ،امیال مرل من دو زمان ( )t1با امیال مرل من دو زمان ( )t200چنان تفاوت داود کشه
هیچ وجه مشترکی میان آنها نخواهیم یاف؟ و شخصی که دو زمان ( )t200شخص دیگشری
اس؟ با شخصی که دو زمان ( )t1اس؟ .بنابراین دو یک زنشدری جاودانشه ررچشه بشه ۀحشا
متافیزیکی زند هستم اما من ضداکثریای که هستۀ اصلی هویّ؟ مرا تشکیل مشیدهشد کشامقً
محو خواهد شد (نرادی ،8512 ،دوسگفتاو متافیزیک مرگ).
ویلیامز مرلوبیّ؟ تناسخ و امید به آن وا بهقنوان یک مدل از جاودانگی و زندری طشوالنی
ودّ میکند .زیرا معتدد اس؟ شخصِ تناسخیافته فدط یک بخ جزئی از زندریهای پیششین
وا به خاطر خواهد داش؟ .بنابراین شرط باب؟ ماندن و سازراوی و مرتاط بودن امیشال مرلش
برآوود نخواهد شد .زیرا ممکن اس؟ آن امیال مرلدی که دو زنشدریهشای دالشی بشرای فشرد
مررک اس؟ دیگر برای این شخصِ تناسخیافته مررک نااشد و امیال مرل ششخص دالشی بشا
شخص کنونی سازراو نااشد و ارر شخص ،دال از تناسخ ،از آیند آرا بشود آن آیند شش بشه
انداز ای که میتواند برای وسیدن به یک زندری طشوالنی و نشوقی از جشاودانگی امیشدبخ
باشدش میتواند ترسناک نیز باشد و به همین ساب ششخص آن وا انتخشاب نکشرد و خشود وا
نابود کند .زیرا تناسخ به این معنا نیس؟ که نمیتوانیم نشابودی وا تجربشه نمشاییم .بنشابراین دو
تناسخ نیز مشکل اۀینا پا برجا خواهد ماند (.)Williams, 1973: 92-94
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 2-9چالش هويت بشري
مراب چاۀ هویّ؟ بشری ،اینطوو بهنظر میوسد که یک زندری بشری داوای ویژریهشای
خاصّی اس؟ که با ضذف مرگ ،از بین خواهد وف؟ .دو اینباو دالیل متفاوتی وجود داود:
نخس؟ ،ضد و مرز داشتن یک زندری انسانی اس؟ که آن زندری وا بشری مشیکنشد .بشه
این معنا که هر چیزی ضدّ و مرزی داود و با آن ضدّ و مرزهاس؟ که تعری شد و از دیگشر
چیزها متمایز میشود .و ارر شما ضدّ و مرزهای آن وا برداوید دیگشر آن چیشز محشو ششد و
تادیل به شیء یا چیز دیگری خواهد شد.
دۀیل دوّمی که دو قااوات چاپک نیز مشاهد میشود این اس؟ کشه ایشن مشرگآرشاهی و
آراهی از تناهی ،صرفاً آراهی از پایان زندری ما نیس؟ بلکه این آراهی به زندری مشا معنشا و
محتوا میبخشد و بسیاوی از اوزشهای اخقدی ما دو مواجهه با پدید ای خررنشاک بشه نشام
مرگ اس؟ که شکل میریرد .بهطوو مثال ،فضیلتی مانند شجاق؟ دو مواجهه بشا مخشاطر ای
به نام مرگ اس؟ که شکل میریرد .زیرا ارر خرر مرگ ناود ،هرکسشی مشیتوانسش؟ ششجاع
باشد و با پریدن دو آت جان کودکی وا نجات دهد.
دۀیل سوّم یک زندری بشری وا نوقی ووای؟ تلدی نمود و معتدد اسش؟ کشه معنشا از دل
یک ووای؟ برمیخیزد و بنابراین یکی از مهمترین ویژریهای ووای؟منشدی ایشن اسش؟ کشه
ندره پایانی داود و این ندرۀ پایان اس؟ که به کل ووای؟ معنا میبخشد .و ارر ندرشۀ پایشان وا
از ووای؟ ضذف کنیم ،مانند یک داستان نیمشهتمشام خواهشد ششد ( نرادشی ،8512،دوسشگفتاو
متافیزیک مرگ).

 9-9چالش جذابیت
دو چاۀ سوّم ،برناود ویلیامز فرم وا بر این مسئله می رذاود که هویّ؟ فشردی مشا دو یشک
زندری جاودانه ضفظ شد و امیال مرل ما دو یک زندری جاودانه تغییر نمشیکننشد .دو ایشن
صووت یا شخص از تجربه های زندری تمبیر نمیپذیرد که دو آن ششکل نسشا؟ بشه زنشدری
سرد و بیتفاوت و منفعل خواهد شد و به از خودبیگانگی میانجامشد و یشا ششخص از ایشن
تجربه ها تمبیر پذیرفته اما این تجربه ها نمیتوانند امیال و انگیز های مرل فرد وا تغییشر دهنشد
که دو این صووت نیز یک زندری جاودانه ،یک زندری مقل انگیز و غیرجذاب خواهد بشود.
زیرا دو یک زندری جاودانه ،زمانی که هویّ؟ اخقدی یا من ضداکثری شخص باب؟ مانشد و
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دس؟ خوش تغییر نشود ،فعاۀیّ؟ هایی که هر شخصی دو زنشدری خشود مرلشوب پنداششته و
آن ها وا دناال میکند ،وفته وفته تازری و جذابیّ؟ خود وا از دس؟ داد و تکراوی مشیششوند
و مقل وا به دناال خواهند داش؟ .بنابراین ویلیامز معتدد اس؟ طا این شرایط ،امیشال مرلش
ما دو یک زندری جاودانه محدود بود و تمام خواهند شد .و این مقل ،مقۀشی اسش؟ کشه از
دل تکراو برمیخیزد ،پس یک زندری جاودانه نامرلوب و غیرخواستنی اس؟.
ویلیامز معتدد اس؟ امیال مرلدی که ما وا دو زندری به جلو سشو مشیدهنشد متنشاهی و
محدود هستند .آنچه به ضیات اوزش زندری کردن میدهد ،دناال کشردن تمشایقت مرلدمشان
دو زندری اس؟ .او این که تمایقت مرل ما محدود و متناهی اس؟ وا یشک وادعیّش؟ بشدون
شرط دو زندری میداند (.)Wisnewski, 2005: 28
ویلیامز دو بروسی نامیرایی به معنای ادامۀ زندری دنیا به کیفیّ؟ جاودانگی اشاو مشیکنشد
و معتدد اس؟ سنی که دو نمایشنامۀ چاپک برای برای اۀینا ذکر شد اس؟ یعنشی  48سشاۀگی،
سنی مناسب اس؟ .زیرا دو این سن فرد دوقین ضال که هنشوز نیشروی جشوانی داود ،بشهدشدو
کافی تجربه و پختگی نیز داود .ویلیامز امکان نامیرایی وا ود نکرد و بیشان مشیکنشد ششاید دو
آیند برای ما ممکن شود که اصقً پیر نشویم.
او بیان میکند داستان اۀینا نشان میدهد که دوصووتی که هویّ؟ فردیِ ششخص دو طشول
یک زندری جاودانه ،باب؟ بماند و از تجربیّات متنوقی کشه دو یشک زنشدری جاودانشه اتفشا
خواهد افتاد تمبیر ناذیرد ،امیال و غایات مرل او نیز باب؟ بماند ،فرد دو ابشر تکشراو تجشاوب
مشابه دچاو مقل میشود و دیگر هیچ میل مرلدی که به او انگیز ای برای ادامۀ زندری بدهد
نخواهد داش؟ و شخص مانند اۀینا منزوی و سرد خواهد شد (.) Williams, 1973: 90-92
ویلیامز دو بروسی و ودّ مدل آخر از جاودانگی یعنی ضیات پس از مرگ بیان میکند کشه
دو زندری اۀینا جاودانگیِ شخص بهرونهای اس؟ که دو ایشن دنیشا جاودانشه ششد اسش؟ امشا
بیشتر کسانی که اقتداد و امید به جاودانگی داشتهاند اصقً امید بشه زنشدری جاودانشه دو ایشن
دنیا نداشته و فکر نمیکنند که انسان اصقً نخواهد مرد .این ررو معتددند که انسان بشا مشرگ
نخواهد مرد و پس از مرگ زندری جدیدی خواهند داش؟ که شااهتی به زندری دنیا نشداود.
او معتدد اس؟ ررچه دو این مدل از جاودانگی ،از تصویری خستگیناپذیرتر صووتبشرداوی
شد اس؟ اما باز هم دو نهای؟ مشکل اۀینشا مشاکروپوۀوس یعنشی مششکل مقۀش؟ بشهنحشوی
برجای خود بادی خواهد ماند (.)Ibid: 94-95
نتیجۀ پذیرش استداللهای ویلیامز این اس؟ که:

محمّد محمّدرضایی و سیّده زینب مهریانپور 011

 )1ووک فانی اس؟ و جاوادانگی محال اسش؟ .هرچنشد وی دۀیلشی بشرای ودّ جشاودانگی
مررک نکرد و پرس و دغدغۀ خود وا ودّ مرلوبیّ؟ جاودانگی ،معدوۀیّش؟ اقتدشاد بشه آن و
اباات معنابخشی مرگ به زندری میداند.
 )8با تدسیم امیال و غایاتی که انسان دو زندری داود به امیال مشروط و امیال مرل  ،بیشان
میکند میل مرل  ،میلی اس؟ که بر اساس آن مشیخشواهم زنشد بمشانم و از مشرگ اجتنشاب
نمود و مرگ وا بهقنوان یک شر تلدی میکنم .اینطوو بهنظر میوسد که دو اسشتدالل مداۀشۀ
«موود ماکروپوۀوس» همه چیز دو باب مرلوبیّ؟ یا قدم مرلوبیّش؟ جشاودانگی و معنابخششی
مرگ به زندری ماتنی بر امیال مرل اس؟.
بنابراین ویلیامز معتدد اس؟ جاودانگی محال اس؟ و ارر جاودانگی محال باشد صشحا؟
کردن دوباوۀ آن صرفاً تخیل اس؟ .او معتدد اس؟ کشه ارشر فشرم کنشیم جشاودانگی ممکشن
اس؟ ،یک زندری جاودانه یا نهایتاً غیردابل تحمّل و مقلآوو خواهشد ششد یشا ایشن زنشدری
زندری من نخواهد بود و هویّ؟ شخصی من دو آن ضفظ نخواهد شد.
او من تمایز نهادن میان امیال مرل و شرطی ،بیان میکند که ارر جاودانه باشیم ،دیگشر
امیال مرل نخواهیم داش؟ و توۀید نخواهیم کرد و بنابراین هیچ میلشی کشه مشا وا دو زنشدری
به جلو براند و خواستاو زندری کند وجود نخواهد داش؟ (.)Bowie, 2011: 71-72
 )9مرگ ،دو سنین باال و زمانی که فرد هیچ میل مرلدی نداود یک ششر نیسش؟ و چیشزی
اس؟ که به زندری معنا میبخشد.
ویلیامز معتدد اس؟ که مرگ نهتنها یک شر نیس؟ بلکه نعم؟ نیز هس؟ و نااید از مشرگ
هراسید ،زیرا مرگ مانن از ودوع جاودانگی و زندری مقل آوو یا زنشدریای متعلِّش بشه فشرد
دیگر میشود .او معتدد اس؟ مرگ ارر دو زمان مناسب وخ دهد اصق یک شر نخواهد بشود.
زمانی که شخص به انداز کافی قمر کرد  ،به امیال و آوزوهشای خشود وسشید و توانمنشدی
فکری و جسمیاش وو به افول اس؟ ( نرادی.)8512 ،
بنابراین برناود ویلیامز معتدد اس؟ زندری جاودانه ضتی دو بهترین شرایط نیشز نشامرلوب
اس؟ .دیدرا او دوباوۀ جاودانگی بر فر ی دوباوۀ هویّ؟ و امیاۀمان ماتنی اس؟.
ویلیامز همچنین معتدد اس؟ که امیال مرل برای هویّ؟ روویانشد و بشه زنشدری معنشا
می دهند .از طری امیال مرل به طرک ها یا ووابری میپیوندیم که معرِّف خویشتن ما هسشتند.
این دو ضاۀی اس؟ که با فرم نابودی آنها ،اضساس خواهیم کشرد کشه زنشدریمان بشیمعنشا
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اس؟ و دیگر نمیتوانیم دو مدام اشخاصی بادی بمانیم که زمانی بودیم.

 .4نقد و ارزیابی دیدگاه برنارد ویلیامز
دیدرا ویلیامز واکن های بسیاوی وا دو میان موافدان و مخاۀفان برانگیختشه اسش؟ .متفکشران
بسیاوی کوشید اند تا من باوخوانی نظریۀ ویلیامز ،آن وا موود ندد و اوزیابی دراو دهند.

 9-4نقد کلینتون نپتون (جاودانگی در بهشت)
کلینتون ناتون مداۀۀ خود دو ندد استدالل برناود ویلیامز مانشی بشر مرلوبیّش؟ جشاودانگی وا بشا
طرک ادّقای ویلیامز مانی بر اینکه جاودانگی دونهای؟ به یک نوع مقۀ؟ طاد؟فرسشا منجشر
میشود ،آغاز میکند.
او بیان میکند ارر نتیجهریری ویلیامز دوس؟ باشد ما نااید برای وسیدن به هرخوششیای
که پس از مرگ انتظاوش وا داویم (بهش؟) مشتا باشیم .اۀاته قاۀمهای اضتماۀی دیگری هشم
وجود داوند که زندری پس از مرگ دو آنها برای مدّت زمشان محشدود و ضتشی طشوالنیای
دۀاذیر اس؟ .طا این مداۀه و نظر پرسشگران مذهای ،بهش؟ بهقنوان مکشانی کشه سشاکنان
دو ضدید؟ کامقً مرلوب اس؟.
ناتون معتدد اس؟ ررچه استدالل ویلیامز معتار اس؟ ،ۀیکن برخی مفرو ات اسشتدالل او
داوای اشکاالتی جدّی اس؟ و نددهایی که به ویلیشامز واود مشیدانشد دشراو نیسش؟ اسشتدالل
ویلیامز وا از پایه ودّ کند بلکه توان متداقدکنندری آن وا تحلیل میبرد.
ندد و بروسی ناتون بر ویلیامز ،بر اساس پی فرمهایی اس؟ کشه دو مسشیّح؟ دو بشاب
جاودانگی و مرگ مررک اس؟ .ازاینوو ،مدصود او از جشاودانگی ،ضیشات پشس از مشرگ دو
بهش؟ اس؟ .و واژۀ بهش؟ ( )Heavenچیزی اس؟ کشه او دو جشای جشای مداۀشهاش بشر آن
تمکید داود .تعری ناتون از مرگ نیز به همین ترتیب این اس؟ که ،مرگ تنهشا پایشان ضیشات
جسمانی ماس؟ اما مرگ شخصیّ؟ (به معنای پایان وجود یک فرد) نخواهد بود.
نددهای ناتون وا میتوان ناظر بر استدالل دوم برناود ویلیشامز مانشی بشر نامرلوبیّش؟ یشک
زندری جاودانه (چاۀ جذابیّ؟) و مقلآوو بودن آن دانس؟.
ناتون با بازسازی مفرو ات استدالل ویلیامز ،هرکدام وا بهطوو جدا مرشرک نمشود و بشه
ندد آنها میپردازد:
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 )1ویلیامز معتدد اس؟ تنها تعداد محدودی از اموو ۀذتبخ

وجود داوند.

 )8هر امری بعد از مدت زمشان طشوالنی دونهایش؟ بشهطشوو طادش؟فرسشایی مشقلآوو
میشود.
 )9ارر تنها تعداد محدودی اموو ۀذت بخش باششند و هشر امشر بعشد از مشدت زمشانی
طوالنی دونهای؟ مقل آوو باشد ،پس بعد از رذو مدّت زمانی به ضاۀتی مشیوسشیم کشه
ادامۀ وجود نامرلوب میباشد.
 )4ارر پس از رذش؟ مدّت زمانی به ۀحظه ای برسیم که ادامۀ وجود نشامرلوب باششد،
پس ۀزوماً بهش؟ نیز نامرلوب اس؟.
 )0دو نتیجه ،بهش؟ نیز نامرلوب اس؟ (.) Neptune, 2017: 1-2
 1-1-4نقد نخست
ناتون ،این سخن که امیال و فعاۀیّ؟ های ما دو یک زندری فانی نهتنها محدود اس؟ کشه تنهشا
بخشی از آنها ۀذتبخ هستند وا میپذیرد ،امّا با توجّه به برخی نظرات مشهووِ مسشیحیّ؟
دو باب زندریِ ووضانی دو بهش؟ -که معتددند به سشاکنان بهشش؟ ،جسشمی اضیشا ششد از
مرگ داد میشود که اضتماال داوای برخی ویژریهای خاص اس؟ کشه جسشم مشادّی مشا از
داشتن آن ها محروم اس؟ -بیان میکند به ۀحا منردی ممکشن اسش؟ چنشین جسشمی تشوان
تجربۀ انواع نامحدودی از فعاۀیّ؟ ها وا که ساکنان زمین با آن ها ناآشنا هستند داششته باششد .از
طرفی دیگر ،ناتون معتدد اس؟ ددوت خقدیّ؟ انسان وا نااید دس؟ کم ررفش؟ و خقدیّش؟
انسان او وا به سم؟ انواقی از اموو هدای؟ خواهد نمود بهخصوص دو بهش؟ کشه بسشیاوی
از موانن مانند محدودیّ؟ زمان و کماود منابن وجود نداود (.)Ibid: 2-3
 2-1-4نقد دوم
دو ادامه ناتون بیان میکند که ارر باذیریم تنها تعداد محشدودی از امشوو ۀشذتبخش وجشود
داوند ،دووادن وجود ووشهایی برای دفن مقۀ؟ وا کناو رذاشتهایم و با اضتمشال زمشانبنشدی
خلادانۀ اموو نمیتوان پذیرف؟ که همیشه همۀ اموو دونهای؟ کاو ،خستهکننشد خواهنشد ششد.
این ندد به بعد خستگیناپذیر زندری ووضانی اشاو مشیکنشد کشه دو آن فعاۀیّش؟هشا خلادانشه
اس؟ و اینکه رذو زمان را ضتی جذابیّ؟ و تازری یک فعاۀیّ؟ وا بیشتر مشیکنشد (Ibid; 3-
.)4
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 3-1-4نقد سوم
ناتون بیان میکند اینکه هر فعشاۀیتی دو بلندمشدت خسشتهکننشد مشیششود امشری قجیشب و
مشکلساز نیس؟ .زیرا ما دو زندری قادّی و ووزمرۀ خود نیز مقل وا تجربه میکنیم و بشرای
وفن مقۀ؟ یا ضواسمان وا با وفتن به سراغ فعاۀیّ؟هشای دیگشر پشرت مشیکنشیم و یشا از ایشن
ۀحظات مقۀ؟ برای تفکری اوزشمند دو باب زندری استفاد مشیکنشیم .و ارشر ایشن نشوع از
مقۀتی که ما را دو زندری مادّی خود تجربه میکنشیم دو بهشش؟ نیشز وجشود داششته باششد،
مرلوبیّ؟ بهش؟ زیر سا ال نخواهد وف؟ .بنابراین ،ویلیشامز بایشد بابش؟ کنشد کشه مقۀشی کشه
ضاصل یک زندری جاودانه دو بهش؟ اس؟ مقۀی طاد؟فرسا یا مررااو اس؟ .ازطرف دیگشر
ویلیامز به فر ی که دو آن رروهی از فعاۀیّ؟ها هررز مقلآوو نخواهند شد نیاز داود.
دو پایان ناتون با اوائۀ نمونشههشایی از ۀشذتهشای خسشتگیناپشذیر ،کشه تجدیدپذیرنشد و
خستگی و مقۀ؟ ایجاد نمیکنند و تعداد دفعات مششاوک؟ دو آنهشا مهشم نیسش؟ اسشتدالل
ویلیامز وا با شکس؟ ووبهوو کرد و بیان میکند قاۀَمهایی وجود داوند که دو آنها ۀذتهشا
و خوشیهای خستگیناپذیری ضدادل برای برخی افراد وجود داود.
چند نمونه از منابن ۀذت خستگیناپذیر از نظر ناتون میل به بهترین بشودن ،بشزوگ کشردن
فرزندان ،ازدواج ،دوستی و خانواد و دوک خدا هستند (.)Ibid: 5

 2-4نقد جرمی ويزنوسکی (امکان ظهور دوبارة امیال مطلق)
ویزنوسکی وا میتوان یکی از منتددان به استدالل دوم (چشاۀ جشذابیّ؟) ویلیشامز مانشی بشر
نامرلوبیّ؟ یک زندری جاودانه و نامعدوۀیّ؟ اقتداد ،و خواستاو یک زنشدری جاودانشه بشودن،
دانس؟.
جرمی ویزنوسکی تقش میکند با وفن ابهام و اوائۀ خوانشی جدید از اصشرقک مقۀش؟،
استدالل ویلیامز وا دو جایگا دابل دفاعتشری دشراو دهشد .هرچنشد دو نهایش؟ صشراضتاً ادشراو
میکند که ضتی با اوائۀ خوانشی تخصصّی از اصرقک مقۀ؟ ،باز هم میتوان ادّقای ویلیشامز
مانی بر اینکه مقۀ؟ (ارر آن وا فددان تمایقت مرلش تفسشیر کنشیم) ششرط شرووی یشک
زندری جاودانه اس؟ وا موود ندد دراو داد (.)Wisnewski, 2005: 27
ندد ویزنوسکی این اس؟ که ویلیامز بنا وا بر این رذاشته اسش؟ کشه تمشایقت درعشی مشا
ودتی افول میکند ،دیگر دابلیّ؟ بازرش؟ و ظهشوو نشداود دوصشووتی کشه ویزنوسشکی بیشان
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میکند اۀاته که ممکن اس؟ تمایقت درعی ما افول کند اما این به آن معنا نیسش؟ کشه دیگشر
ظهوو نخواهند کرد .یعنی ممکن اس؟ که برای مدّتی هیچ تمایل درعشیای نداششته باششیم و
پس از تحمل مدّتی مقل ،دوباو تمایقت درعی ظهوو کنند .پس برای مشتا بودن بشه یشک
زندری جاودانه ،مفهوم مقۀ؟ ۀزوماً نااید غیر دابل تصوّو باشد (.)Ibid: 35
بهطوو مثال ،فردی که دو یونان باستان زندری میکرد و تمایل درعشیاش تجربشه کشردن
تمام ۀذات مادّی اس؟ و برای همین به سم؟ آیند ضرکش؟ کشرد وا دو نظشر بگیریشد .و دو
دووۀ درون وسری به این نتیجه میوسد که همۀ آنچه میتوانسته تجربه مشیکشرد وا تجربشه
کرد اس؟ و چند درن وا به صووت مقلآووی میرذواند اما پشس از چنشد دشرن ،بشا ظهشوو
تکنوۀوژی به این نتیجه میوسد که اشتاا میکرد (.)Ibid: 34-35

 9-4نقد پائول رزکاال (خدا به عنوان يک منبع نامحدود خستگیناپذير)
وزکاال با طرک مفرو ات استدالل دوّم برناود ویلیامز (چشاۀ جشذابیّ؟) ،خشدا وا بشهقنشوان
مناعی نامحدود که دادو اس؟ یک زندری جاودانه وا از مقۀ؟ وها سشاخته و معنشاداو سشازد
معرفی کرد و با دیدراهی خداباووانه به ندد استدالل ویلیامز میپردازد.
وزکاال با اینکه جاودانگی بهخودیخود بیهدف اس؟ مواف اسش؟ و ضتشی خشداباووان
نیز جاودانگی وا بهتنهایی معناداو نمیدانند و دو ادامه با دیشدراهی خداباووانشه معتدشد اسش؟
وجود خداوند بهقنشوان مناعشی اسش؟ کشه یشک زنشدری جاودانشه وا معنشاداو ،هشدفمنشد و
خستگیناپذیر میسازد .او با طرک وجود خداوند بهقنوان مناعی نامحدود شکشه بشه سشاب آن
یک زندری جاودانه مقلآوو نخواهد شدش به ندد ویلیامز میپردازد که وجود چنین مناعشی وا
انکاو نمود و هررونه نظر و قدید ای مخاۀ آن وا نامعدول میشماود.
او بیان میکند ،خداباووان زندری جاودانه وا فدط یک زندری با زمان بیانتها و نامحشدود
مررک نمیکنند ،بلکه آن وا زندریای بیپایان دو سایۀ ضضوو خدا ،ضمای؟های او و قشقو
برآن ،شامل تمام وظای و فعاۀیّ؟هایی که برای ما مشخص کرد اس؟ مشیداننشد و دیشدرا
خداباووان این اس؟ که جاودانگی بهدۀیل وجود خداونشد ،معنشاداو اسش؟؛ جاودانشه زنشدری
کردن بهدۀیل زندری دو ضضوو مرل خدا دوضشاۀی کشه دو او نظشاو مشیکنشیم و جشذب او
میشویم .این نوقی نگرش سنتی خداباووان نسا؟ به جاودانگی اس؟.
بنابراین ،خداوند میتواند کاوی کند که مقۀ؟ غیردابل تصوّو ششود .اۀاتشه نشه بشا از بشین
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بردن اضتمال مقۀ؟ و خستگی و از بین بردن ویژریهایی که از مشا یشک انسشان مشیسشازد،
مانند دوۀ ادواک و آراهی ما ،اواد و توانایی خسشته ششدن از چیزهشای مختلش  .هرچنشد دو
سایۀ ویژریهای جذاب و مسحووکنندۀ خدا اضتمال مقۀش؟ بسشیاو کشم و ضتشی غیشرممکن
باشد .خدا دو هر ۀحظهای میتواند جذاب و فریاند باشد (.)Ibid: 4
 4-4نقد لیزا برتولتی و يوجین ناگاساوا (تمايز میان انواع ماللت)
ۀیزا برتوۀتی و یوجین ناراساوا دوپی آن هستند تا با تمایز نهادن میان دو نوع از مشقل فراریشر
و مودعیّتی و شواهد ووانشناختی بیان کنند ما هیچ دۀیلی مانی بر اینکه یک زندری جاودانشه
با مدّت زمان نامعلوم فادد معنا ،مقلآوو و ناخوشایند اس؟ دو دس؟ نداویم.
نویسندران معتددند استدالل ویلیامز ،بر معناداوی و خوشایندی یک فرد وابسشته اسش؟ و
ضتی ارر تصدی کنیم که تمام نیازها و اهداف یک فرد تحد یافته باشد ،ۀزوما منجر به میشل
به مرگ دو مدابل با زندری نمیشود (چون خانم اۀینا اینرونه بود اس؟ ،دۀیل نمیشود بدیشه
نیز اینرونه باشند) نداشتن هدفی مستدل ،بشه معنشای آوزوی مشرگ داششتن و بشاوو ایشنکشه
زندری فرد معنا نداشته و اوزش زیستن نداود ،نیس؟ .زندری ممکن اسش؟ ششوو و هیجشان
خود وا از دس؟ بدهد ارر یک میل مرل نااشد امّا مرگ ،بدترین و آخشرین انتخشاب اسش؟
نسا؟ به آن زندریای که دو آن میتوان از امیال ششرطی ۀشذت بشرد و ظهشوو دوبشاوۀ امیشال
مرل نیز محال نیس؟ (.)Bortolotti, 2009: 266
 1-4-4مالل موقعیتی و مالل فراگیر
دو ادامه با تدسیم مقل به مقل مودعیّتی و مقل فراریر ،بیان میششود ویلیشامز تمشایزی میشان
انواع مقل دائل نشد و مقۀی که از تجاوب تکراو شوند به وجود میآید آن مقۀشی نیسش؟
که موجب بیمعنا شدن وجود و زندری فرد بشود .و مفرو ات استدالل ویلیامز آسیبپشذیر
بود و از فددان ضمای؟ و غیرمنردی بودن دو دلمرو ووانشناختی ونج میبرند.
 )1مقل مودعیّتی :مقۀی که از تکراو تجاوب مشابه و تحریک انشدک ،ضاصشل ششد و
برمیانگیزد .این نوع از مقل قوادب بلندمدتی نداود .نوع وایج از این نوع مقل زمشانی
اس؟ که سوژ یا فرد توسط چیز خاصّی کسل شد اس؟ .مانند تجربه یشا فعشاۀیّتی کشه
دو ابتدا بسیاو ۀذتبخ اس؟ اما پس از مدّتی کسلکنند میشود بشه ایشن دۀیشل کشه
چندین باو تکراو شد اس؟ .رابریل ( )Gabrielاین دوو هشای کسشاۀ؟ وا محصشوالت
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دابل پی بینی یکنواختی ،تکراو و محیط بدون تحریک میداند.
 )8نوع دوم مقل ،مقل فراریر یا مزمن اس؟ که با مقل مودعیّتی کامقً متفاوت اسش؟.
فرد توسط چیز خاصّی کسل نشد اس؟ بلکه بهطوو کلی از زندری خود خسشته ششد
اس؟ .پیرامون این پدید  ،خوا مربوط به مقل فراریر یشا مسشتدیماً از آن ویششه ررفتشه
باشد ما ،نافعاۀی ،کناو ریری ،ا شرراب ،بیگشانگی ،وفتشاو شدّاجتماقی ،سوءمصشرف
مواد ،اۀکل ،افسردری و خودکشی وا مشاهد میکنیم .رابریل معتدشد اسش؟ دو مشواود
مقل فراریر ،مقل ،بازتابندۀ ضاالت زندری دوونی اس؟.
برناود ویلیامز میان انواع مقل تمایزی دائل نشد اسش؟ و بهتشرین توجیشه آن اسش؟ کشه
مقل موود نظر او وا مقل فراریر بدانیم که هیچ میل مرلدی دو زندری فشرد وجشود نشداود و
ارر فددان وجود امیال مرل  ،مسئول آغاز مقل فراریشر باششد دو آن صشووت ،مشقل فراریشر
ویژری اساسی و رووی جاودانگی نیس؟ .زیرا ناود امیال مرل پدید ای اس؟ که زنشدری
فانی وا مانند زندری جاودانه تح؟تمبیر دراو میدهد .بههمین ترتیشب ،ارشر ویلیشامز از مشقل
فراریر صحا؟ کرد باشد پس این ادقایی که ما از ضرفهایی او ادتااس نمشود ایشم ارشر مشا
تجاوب تکراو شوند داشته باشیم دو نتیجه ،ما مشقل فراریشر وا توسشعه داد ایشم نشامعدول و
ضمای؟ نشد اس؟ .تکراو تجاوب مشابه ،محرِّکی برای مقل هس؟ وۀی هیچ زمینشۀ تجربشی
مرتاط بین تکراو تجاوب مشابه و مقل فراریر وجود نداود (.)Ibid: 266-270

 9-4مايکل برلی (عدم توانايی در سنجش يک زندگی جاودانه)
مایکل برۀی بیان میکند ما دو اسشتدالل ویلیشامز دقشوت مشیششویم بشه تصشوّو یشک ضیشات
جاودانه ،که شامل ویژریهای ۀذتبخ زندری متنشاهی قشادّی اسش؟ و شع اسشتدالل
ویلیامز دو وابستگی بی از ضدّ او به داستان اۀینشا مشاکروپوۀس اسش؟ .او بیشان مشیکنشد کشه
ادواکات ما از افراد جاودانه دو استنتاجات صحیح دوباوۀ ضیات بادی ،دو داشال ضیشات فشانی،
ناکافی اس؟ و استدالل فلسفی دوباوۀجاودانگی مانند رمانهزنیای کوو اس؟.
او بیان میکند که چگونگی فناناپذیران و جهان آنهشا مشاهم و نشامعلوم اسش؟ و بشر ایشن
اساس ،نه میتوانیم بگوییم جاودانگی مرلشوب اسش؟ و نشه مشیتشوانیم بگشوییم جشاودانگی
نامرلوب اس؟ .اینکشه بشر اسشاس یشک نمایششنامۀ خیشاۀی کشه تفشاوت چششمریشر و دابشل
مقضظهای با زندری قادّی ما به جز تغییر طول قمر بشر نداود مضحک اسش؟ .تصشوّو یشک

 001نقد و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی...

ضیات جاودان و یک انسان با قمر ابدی نیاز به تصوّو جهانی دیگر با کششی بیشتر داود.
اینکه ویژریهای ۀذتبخ زندری فانی وا به زندری بسیاو طوالنیتر و شاید بشیپایشان
منتدل کنیم نادص اس؟ و سناویوهای این چنینی بسیاو عی تر از آن هسشتند کشه بخشواهیم
دضاوتهای خود وا بر مانای آن دراو دهیم.
او همچنین بیان میکند ما دو یک زندری فانی و متناهی میتوانیم یشک تصشویر کامشل از
چنین ضیاتی به دس؟ آوویم و دونتیجه ،میتوانیم به دضاوت با اطققات کافی دوباوۀ چنشین
زندریای باردازیم ،امّا دوباوۀ یک زندری جاودانه و نامتناهی نمیتشوانیم چنشین تصشویری وا
ضتی دو موود اصل آن به دس؟ بیاوویم زیرا چیزی که بتوان بهقنشوان یشک تصشویر کامشل و
ررد شد از یک زندری بیپایان به ضساب آوود وجود نداود (.)Bowie, 2011: 63-70

 6-4جان مارتین فیشر (لذتهاي تکرارناپذير و لذتهاي تکرارپذير)
جان ماوتین فیشر یکی از منتددان ویلیامز دو مداۀۀ « »Immortalityمعتدد اس؟ اسشتدالۀی کشه
او دو دفاع از مرلوبیّ؟ جاودانگی اوائه میدهد ،نشان میدهد که زندری جاودانشه هشم ماننشد
یک زندری فانی هر چند طوالنی ،میتواند مرلوب و خواسشتنی باششد .او بشرخقف برنشاود
ویلیامز معتدد اس؟ امیال مرل انسانی ۀزوما پایان نمیپذیرند .او با تمایز نهشادن میشان ۀشذات
تکراوناپذیر و تکراوپذیر ،بیان میکند که ممکشن اسش؟ تعشداد مناسشای از ۀشذات تکراوپشذیر
موجود برای یک شخص جاودانه ،وجود داشته باشد کشه ضیشات آن ششخص وا بشهصشووت
بیپایانی ۀذتبخ و مرلوب میکند.
فیشر با تمایز میان دو نوع ۀذت دو زندری ،به دناال ودّ استدالل برناود ویلیامز اسش؟؛ بشه
این معنا که او معتدد اس؟ ،بعضی ۀذتهای تکراو ناپذیر با چند باو تجربه شدن ،ۀذتبخش
بودن خود وا از دس؟ خواهند داد .یعنی تکراو آنها ساب دلزدری میشود .مانند ۀذت بشاال
وفتن از کو ویتنی .امّا دستهای دیگر از ۀذتهشا نیشز وجشود داونشد کشه تکراوپذیرنشد ،یعنشی
میتوان آنها وا باوها و باوها تجربه کرد ،و هر باو ،از آن تجربهها ۀذتی تشاز و دوبشاو بشرد.
مانند ۀذت وابرۀ جنسی ،غذای خوب و موسشیدی زیاشا .دوصشووتی کشه زنشدری فشرد آمیشزۀ
متوازنی از ۀذتهای تکراوپذیر باشد ،دۀیلی نداود که فشرم کنشیم زنشدری او دو دوازمشدّت
جذابیّ؟های خود وا از دس؟ خواهد داد .بهطوو مثال ،فرد میتواند زنشدری خشود وا صشرف
تحد قداۀ؟ دو آفریدا کند و ودتی که از آنجا فاوغ شد به هندوستان برود و ۀذت خشدم؟
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به خل وا دو آنجا بیازماید ،پس از تحد قداۀ؟ جهانی ،به سراغ آمشوختن نداششی بشرود و
بخشی از قمر خود وا صرف هنر کند و همینطوو اۀی آخر . ...به نظر نمشیوسشد کشه دایشرۀ
اموو ۀذتبخ زندری هیچرا پایان پذیرد .غر شدن دو جریشان آوام زیاشاییهشای جهشان
هم ،میتواند بهددو کافی به زندری جاودانه ما جذابیّ؟ بخششد و غاشاو مشقل وا از دامشن آن
بیفشاند (نرادی.)32 :1932 ،

 7-4تیموتی چاپل (پروژههاي ارزشمند زندگی)
تیموتی چاپل برخقف ویلیامز معتدد اس؟ امیال مرلدی که ما وا دو زندری به جلو مشیواننشد
الزم نیس؟ متناهی و محدود باشند .بسیاوی از بیانات چاپل و ویلیشامز مششترک اسش؟ ضتشی
دو موود ندد اپیکوویان و ندرۀ اختقف چاپل و ویلیشامز ،فر شیۀ چاپشل مانشی بشر تمشایقتی
اس؟ که پروژ های اوزشمند ما وا توۀید کرد و مشیتواننشد بشدون کشاه یشا تودش  ،بشرای
همیشه ادامه یابند.
او معتدد اس؟ که یک زندری بیپایان معناداو خواهد بود و دو شرایط مناسب ضتی
معناداوتر از یک زندری فانی خواهد بود .زیرا ما همیشه تح؟ فشاو محدودیّ؟ زمان هستیم
و خواستهها و امیال ما بی از مدداو زمانی اس؟ که دو اختیاو داویم .بنابراین اینکه از فشاو
زمانی که توسط مرگ به ما تحمیل میشود وها شویم شتا بتوانیم با خیاۀی آسود به
پروژ های اوزشمند زندریمان برسیمش امری مرلوب اس؟ و زمانی که وسع؟ جهان ،زمان
محدود خود و پروژ ها و اهداف بلندمدّتمان نگا میکنیم مرگ ،مسئلهای اس؟ که موجب
بیمعنایی میشود و آنچه به زندری انسان معنا میبخشد دناال کردن پروژ ها و
فعاۀیّ؟هایی اس؟ که برای آنها اوزش دائلیم .او دو موود اینکه چه پروژ هایی اوزشمند
تلدی میشوند مثالهایی از مداالت فلسفه ،دوستی ،بزوگ کردن فرزندان مررک میکند.
بنابراین چاپل مرگ وا بهقنوان مانعی برای وسیدن به پروژ های اوزشمند زندری و
معناداوی زندری میداند.
استدالل چاپل این اس؟ که ما دو زندری پروژ ها و اهدافی داویم که اوزشمند بود و بشه
زندری ما معنا میبخشند .این پروز ها و اهداف دو زمانهای متفاوت ،خاصّ و متفشاوتانشد.
ممکن اس؟ هر یک از این پروژ ها زمان محدودی داشته باشد امّا همۀ آنها به یکباو تمشام
نمیشوند و مانند نخ های یک طناب هم پوشانی داوند .بههمین سشاب ،انگیشز و دۀیشل بشرای
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ادامۀ زندری دو هر ۀحظه وجود داود تا امکان تکمیل پروژ های ما ایجاد شود و تا زمانی کشه
زندریام خوب ادامه پیدا کند دۀیلی برای ادامه زندری خواهم داش؟ .بنابراین ارر زندری مشن
خوب اس؟ و پروژ های اوزشمند داوم ،زندری جاودانه ،مرلوب و معناداو اس؟ ( Chappel,
.)2007: 1-5
چاپل معتدد اس؟ معناداوی زندری انسان ،متناسب با تعداد پروژ هایی اس؟ که ششخص
دو زندری انجام میدهد .پروژ های ما به یکااو شروع نشد و به یکااو انجام نشد و پایشان
نمیپذیرند بلکه دو زمانهای مختل به وجود میآیند و دو زمانهای مختل بشه کاووفتشه و
انجام میشوند .برای تو یح این و عیّ؟ از این استعاو که طناب مشتمل بر چندین نشخ بشه
همبافته با طولهای مختل اس؟ استفاد کرد و بیان میکند که هر مو وع ،نشانرشر طشول
مدّت پروژ و طناب اس؟ که زندری وا دو کل نشان میدهد .با وجود این استعاو  ،مشرگ وا
برش طناب میداند و این وادعیّ؟ وا نشان میدهد که هر زمان که طناب بریشد ششود ،درشن
آن بهناچاو شامل شکستن برخی مو وقات یا بهقااوتی سرخوودری برخی از خواسشتههشای
ما بهدۀیل فروپاشی پروژ های خاصّ میباشد .چاپل با طرک ایشن مسشئله ،بیشان مشیکنشد کشه
جاودانگی مرلوب اس؟ .او معتدد اس؟ مرگومیر ارشر مشا وا نسشا؟ بشه همشۀ پشروژ هشای
اوزشمند سرخوود نکند ،ضدادل نسا؟ به برخی از پروژ ها ناامید میکند و تا زمانی کشه مشا
به این پروژ ها اوزش مینهیم دۀیل داویم برای اینکه جاودانگی وا امری مرلوب بشدانیم .مشا
میتوانیم این پروژ ها وا برای همیشه طراضی کنیم .یک فرد ،زمانی خوب زندری میکند کشه
برخی پروژ ها و تعهّدات ادامه مییابند ،برخی دیگر به پایان میوسند و برخی دوباو ششروع
میشوند و این از دس؟ دادن کنترل پروژ ها و محو ششدن آنهشا ،بخششی از چرخشۀ ضیشات
طایعی انسانها برای وشد اس؟ .این مشوج پشروژ هاسش؟ کشه سشاختاو زنشدری وا توصشی
میکند و این موج نامحدود اس؟ .بنابراین مرگ ،بهقنشوان دیچشیای اسش؟ کشه پشروژ هشای
اووزشمند ما وا متود میکند و دو مدابشل ،جشاودانگی وا ضلشی اسش؟ بشرای ادامشه دادن و
شروع پروژ های زندری (.)Burley, 2009: 529-533

 8-4کنی روزاتی
ووزاتی معتدد اس؟ نمایشنامۀ چاپک بیشتر بیشنهادی اسش؟ تشا غشایی ،و هشدف خاصّشی وا
دناال نمیکند و استداللهشای ویلیشامز بشر مشقلآوو بشودن یشک زنشدری جاودانشه ،چنشدان
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داننکنند نیس؟ .بهققو  ،استدالل ویلیامز نهتنها با قداید و تصوّوات وایشج دو تنشافی اسش؟
که با میل فرری انسان به زند بودن نیز دو تعاوم اس؟ .ضتی پشوچررایشان نیشز زنشدری وا
معدول دانسته و به آن تمایل داوند .پس چروو زیاد زندری کردن میتواند بد باشد ( Rosati,
.)2013: 2-3
ووزاتی معتدد اس؟ ویلیامز به برخی جزئیات مهم داستان اۀینا ماکروپوۀوس توجّه نکشرد
اس؟ و از نماشنامۀ چاپک این نکته برمیآید که ضاۀش؟ مشقل و انشزوای اۀینشا تشا ضشدّی بشه
ویژریهای شخصیّتی او و شرایط ویژۀ او برمیرردد .ووزاتی بیان میکند ظاهراً ویلیشامز نیشز
به این نکته توجّه داود که ودتی به جاودانگی فکر میکنیم چه چیزی وا تصوّو میکنشیم و بشا
توجّه به اینکه میداند اۀینا دو این زندری جاودانه ،تنها اس؟ و این تنها بشودن دو جشاودانگی
ساب انزوا و مقل او شد اس؟ با این ضال این ادقا وا تعمیم میدهد (.)Ibid: 7
ویلیامز با بروسی ایدۀ قدقنی از خودکشی ،بیشان مشیکنشد تنهشا امیشال مرلش اسش؟ کشه
میتواند شخص وا دو زندری به جلو سو دهد و میل به جاودانگی یا زند ماندن یک میشل
درعی نیس؟؛ امّا ووزاتی بیان میکند او استدالۀی برای این مسئله نیاوود اسش؟ و ایشن ادّقشا
که امیال درعی به ما دالیلی برای زند ماندن میدهد ،موود تردید اس؟ و ویلیامز هیچ ضشدّ و
مرزی برای امیال جزمی ما نشناخته اس؟ .ووزاتی معتدد اس؟ امیال جزمشی بشرای معنشاداوی
زندری نه الزم هستند و نه کافی .زیرا میتوان زندریهایی برای مردم تصوّو کرد کشه توسشط
امیال مشروط ،معناداو هستند .بهطوو مثال ،مادوترزایی کشه مشیخواهشد بشا کمشک بشه فدشرای
کلکته به خداوند خدم؟ کند مشروط بر اینکه زند باشد؛ امشا هشیچ میشل خاصّشی بشه زنشد
بودن نداود .شاید به این دۀیل که زندری خود وا دو دستان خدا میبینشد .امیشال مرلش ششرط
کافی برای معناداوی نیستند زیرا تا زمانی که نامحدود باشند ،یشک ششخص مشیتوانشد امیشال
مرل برای دناال کردن داشته باشد (.)Ibid: 20-21

 .5ارزیابی و نتیجهگیری
ادقاها و استداللهای برناود ویلیامز با وویکردی پرارماتیستی و بشا محوویش؟ امیشال مرلش ،
مانی بر نامرلوبیّ؟ یک زندری جاودانشه و نامعدوۀیّش؟ خواسشتن و اقتدشاد بشه جشاودانگی ،و
معنابخشی مرگ به زندری ،دو مداۀۀ «موود ماکروپوۀوس» موود ندد و بروسی دراو ررف؟.
استدالۀی که مدّقی بشود :اوالً دو یشک زنشدری جاودانشه ،هویّش؟ فشردیِ ششخص بابش؟
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نخواهند ماند و چون یک زندری جاودانه از یک جایی به بعد دیگشر ،زنشدری مشن نخواهشد
بود ،ازاینوو یک زندری جاودانه نمیتوانس؟ امیدی برای افرادی که خواستاو یشک زنشدری
جاودانه هستند دو بر داشته باشد .بانیا ،چون با فشرم بابش؟ مانشدن هویّش؟ فشردی دو یشک
زندری جاودانه ،شخص پس از مدّتی دو ابر تکراو تجاوب مشابه دچاو مشقل خواهشد ششد.
بنابراین هر نوقی از زندری جاودانه نامرلوب و ناخواسشتنی بشود و اقتدشاد بشه آن نشامعدول
اس؟ و مرگ مسئلهای اس؟ که به زندری معنا میبخشد.
این ادّقا و استداللها مررک شد دو باب جشاودانگی توسشط برنشاود ویلیشامز ،دو غشرب
بسیاو موود توجّه بود و نددهای فراوانی از زوایای مختل به آن واود ششد اسش؟ .یکشی از
معروفترین منتددان ویلیامز ،جان ماوتین فیشر بود که با ۀذتهای تکراوپذیر به ندد محشدود
بودن امیال مرل دو یک زندری جاودانه پرداخ؟ .تیموتی چاپل نیز با طرک دیدرا خشود دو
باب پروژ های اوزشمند زندری ،اینکه امیال مرل ما دو یک زندری جاودانه محدود باششند
وا ودّ میکند .نددهایی که توسط ناظر بر ابهام مفاهیم و قدم دسته بندی مفاهیم ماننشد مفهشوم
مقۀ؟ توسط جرمی ویزنوسک وۀیزا برتوۀتی مررک شد .ندد مایکل برۀی بر ناتوانی سشنج
مرلوبیّ؟ یا نامرلوبیّ؟ یک زندری جاودانه بهدۀیل نداشتن معیاو مناسب ،ندشد پشائول وزکشاال
بر انکاو و نادید ررفتن خداوند بهقنوان منان خستگیناپذیر زندری جاودانشه ،ندشد کلینتشون
ناتون بر قدم بروسی ددی زندری جاودانه دو بهش؟ و امکان ظهوو دوباوۀ امیال مرل  ،ندشد
ووزاتی که امیال مرل وا شرط الزم و کافی برای خواستن جاودانگی نمشیدانشد و ندشد ندشل
شد توسط آوش نرادی که من متافیزیکی یشا ضشدادلی وا بشرای ضفشظ هویّش؟ فشردی کشافی
میداند ،از جمله نددهایی اس؟ که به آنها اشاو شد.
اوّل اینکشه ،دو مداۀشۀ برنشاود ویلیشامز تعریفشی از اصشرقک جشاودانگی و هشیچ یشک از
اصرقضات اساسی دیگر مانند مقل ،مرگ و معنایزندری اوائه نشد اس؟ .برنشاود ویلیشامز
دو ابتدای مداۀه اظهاو میداود که مو وع او فنای ووک مشیباششد یعنشی اساسشا اقتدشادی بشه
جاودانگی به معنای بدای ووک نداود و باز با توجّه به اینکشه مشرگ وا قامشل معنشابخ بشه
زندری میداند میتوان رف؟ به جاودانگی ،به معنشی نشامیرایی نیشز اقتدشادی نداشش؟ .ضتشی
میتوان رف؟ آنچه او با قنوان جاودانگی مررک کرد دو وادن جاودانگی ناشود و تنهشا یشک
زندری طوالنی و متنشاهی وا بشه قنشوان جشاودانگی دو اسشتدالۀ بروسشی کشرد اسش؟ .دو
استدالل او آنچه ددیداً و قمقً موود بروسی دراو ررف؟ جاودانگی بهمعنای نامیرایی و ادامشۀ
زندری دنیاس؟ با همین شرایط زندری فانی .امّا ،با توجّه به ایشنکشه او دو مداۀشۀ خشود ،سشه
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مدل از جاودانگی یعنی نامیرایی ،تناسخ و ضیات پس از مرگ وا مررک کرد و ندد مشیکنشد،
تعری ویلیامز از جاودانگی وا شامل هر سه موود دو نظر ررفتیم.
دوّم ،متمسفانه دو مداۀۀ برناود ویلیامز تعریفی از مرگ نیز اوائه نشد اس؟ .امّا با توجّه بشه
استدالل او که مرگ پایان ضیات بشری اس؟ ،برای آغاز بحث ،مشا تعریش زیشر از مشرگ وا
بررزیدیم:
طا تلدی غاۀب و شاین ،فشردی وا کشه مشرد اقشقم مشیکنشیم فشردی نیسش؟ کشه تمشام
فعاۀیّ؟های ضیاتی بدن او متود شد باشد .زمانی که میروییم فشردی مشرد اسش؟ قمشدتاً
منظوو ما این اس؟ که از یک سو ،همکاوی متدابل دستگا های اصلی و ضیاتی بدن ایشن فشرد
که برای زند ماندن او ند مهمی ایفا میکننشد از دسش؟ وفتشه و از سشوی دیگشر ،فعاۀیّش؟
تکتک این اقضا مختل شد و از همه مهمتر ،آنکه همکاوی متدابل دستگا هشا از بشین وفتشه
اس؟ .مهمترین شاخصه برای اققم مرگ یک شخص ،قااوت اس؟ از زمانی کشه مغشز فشرد
شدسم؟ فودانی که مسئول فعاۀیّ؟های آراهانه و دسم؟ سادۀ مغز که مسشئول فعاۀیّش؟هشای
ضیاتی غیراوادی اس؟ش از کاو افتاد اس؟ دونتیجه ،فعاۀیّش؟هشای دلشب و دسشتگا تنفسشی و
سایر اقضای ضیاتی بدن از میان میوود .دو این ضاۀ؟ زمانی کشه ایشن همکشاویهشا بشهنحشو
بررش؟ناپذیری از دس؟ برود ،فرد وا مرد اققم میکننشد .دوقشین ضشال کشه ممکشن اسش؟
همچنان پاو ای فعاۀی؟های ضیاتی دو بدن فرد جاوی و دو جریان باششد (نرادشی ،دوسشگفتاو
متافیزیک مرگ ،جلسۀ دوم :مرگ).
سوّم ،برناود ویلیامز صریحاً دو مداۀۀ موود ماکروپوۀس اظهاو میداود که اساسشاً دائشل بشه
جاودانگی ووک نیس؟ ،اما دۀیلی نیز برای آن ادامه نمیکند.
چهاوم ،نرادی ،دو مجموقه دوسگفتاوهای متافیزیک مرگ و مداۀهای دو این باب ،چشاۀ
سوّمی با نام چاۀ هویّ؟ بشری نیز ا افه نمود و آنوا بهقنوان دۀیشل سشوّمی بشر ودّ یشک
زندری جاودانه از سوی ویلیامز میداند؛ امّا دو نوشتۀ ویلیامز چنین تدسیمبندیهشایی وجشود
نداود و این چاۀ سوّم نیز بهطوو مستدیم مررک نشد اس؟ .بااین ضال ،بشا توجّشه بشه چنشد
قااوت دو مداۀۀ اصلی -که دالۀ؟ بر این میکند که ویلیامز یشک زنشدری جاودانشه وا اساسشاً
زندری نوع بشر نیز نمیداند -این چاۀ وا نیز مررک کردیم.
پنجم ،به نظر میوسد یکی از اشکاالت بزوری که بر ویلیامز میتشوان واود دانسش؟ ایشن
اس؟ که با وجود اینکه ظاهراً به بروسی و ودّ مرلوبیّ؟ تناسشخ ،نشامیرایی و ضیشات پشس از
مرگ پرداخته اس؟ ،تصویری که از هر سه نوع از جشاودانگی مرشرک مشیکنشد ،تصشویری از
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نامیرایی بهمعنای ادامۀ ضیات کنونی و فانی ما اسش؟ و بشرای ودّ هشر نشوع از جشاودانگی بشه
تمثیل داستان و شرایط زندری اۀینا ماکروپوۀوس تمسّک جسته و بر مانای آن ،جشاودانگی وا
ناخواستنی و اقتداد به آن وا بهقنوان امیدی برای افرادی که خواسشتاو یشک زنشدری جاودانشه
هستند مردود میشماود .به نظر میوسد ویلیامز میبایسش؟ بشرای ودّ جشاودانگی بشه معنشای
ضیات پس از مرگ دو بهش؟ ،با توجّه به مداشوالت و اصشول رروهشی کشه بشه ایشن نشوع از
جاودانگی (ضیات پس از مرگ دو بهش؟) معتددند ،صحا؟ میکرد ،امّا چنانکشه ناتشون نیشز
رف؟ ،به نظر میوسد تمام ددوت استدالل ویلیامز برررفته از ابدیّ؟ بهش؟ اس؟ و او صشرفاً
به این دۀیل که هر چیزی دو یک زمان بیپایان و بیانتها خسته کننشد  ،تکشراوی و مشقلآوو
خواهد شد ،جاودانگی وا نامرلوب و ناخواستنی میداند.
ششم ،به نظر میوسد دو بازسازی استدالل ویلیامز توسط ناتون ،تحریفاتی توسشط ناتشون
صووت ررفته اس؟ .زیرا هرچند به نظر میوسد مقۀی که ویلیامز ،یک ششخص جاودانشه وا
ررفتاو آن میبیند و بر اساس آن رزینۀ پایان دادن به موجودیّ؟ خود وا انتخاب میکند ،بایشد
مقۀی طاد؟فرسا باشد امّا صراضتاً اسمی از مقل طاد؟فرسا نیشاوود اسش؟ .و دو پاسشخ بشه
این سخن ناتون ،که ما میتوانیم با تغییر فعاۀی؟هایمان ضواسمان وا از مقۀش؟ پشرت نمشاییم،
میتوان از جانب ویلیامز چنین پاسخ رف؟:
مقل ۀزوماً به معنی آراهی نیس؟ و قدم مقل نیز به معنای قدم آراهی نیسش؟ .بشه ایشن
معنا که ارر شخصی بهدۀیل کماود مفهومی از فعاۀیّ؟هشای جشذاب ،تشقش کنشد خشود وا از
قکساۀعمل مقل منحرف سازد ،پس دیگر پیشرفتی از شرایط وا فرم نخواهد کرد و فدشط
فددان هوشیاوی از آنها وا فرم خواهد کرد .بههمین ترتیب انسان جاودانه مشیتوانشد بشا از
بین بردن آراهی خود ،از زندری جاودانه وا ی باشد (.)Williams, 1973: 95
هفتم ،انتخاب نمایشنامۀ چاپک برای استدالل قلیه نامرلوبی؟ جاودانگی ،انتخاب خشوبی
ناود .به این ساب که چون ویلیامز دو پی ودّ هر نوع از جاودانگی ،یعنی تناسشخ ،نشامیرایی و
ضیات پس از مرگ بود ،نمایشنامۀ ماکروپوۀوس دو بهترین ضاۀ؟ میتوانس؟ نشامیرایی وا ودّ
کند .هرچند به نظر ،آن وا نیز نمیتوانس؟ ودّ کند به دۀیل شرایط متصوّو شد بشرای دهرمشان
داستان ،مانند تنها بودن او دو جاودانه بودن ،و شاهد از دس؟ دادن قزیزان خود بشودن .زیشرا
زندری برای بسیاوی از افراد دو پرتو بودن دو کناو قزیزان خواستنی و مرلوب اس؟ و بهتشر
بود برای ودّ مرلوبیّ؟ هر مدل از جاودانگی ،بر اساس مداوالت و مفرو ات همشان نشوع از
جاودانگی ،استدالل میشد .بهطوو مثال دو جاودانگی وقد داد شد توسط ادیان توضیشدی،
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خاری از شروو و دود و ونجهای این جهانی و بیقداۀتی نیس؟ .آن نشوع از جشاودانگی کشه
برناود ویلیامز براساس آن ،هرسه مدل از جاودانگی (نامیرایی ،تناسخ ،و ضیات پشس از مشرگ
دو بهش؟) وا ودّ میکند ،نامیرایی بهمعنای نوقی از ادامۀ زندری کنونی ما دو دنیشا ،بشا زمشانی
بینهای؟ اس؟ و این مسئله وا میتوان یکی از مهمترین نددهای واود شد بشر نظریشۀ برنشاود
ویلیامز دانس؟.
هشتم ،به نظر میوسد این ندد که برناود ویلیامز تعریفی از اصرقضات اساسشی اسشتدالل
خود مانند جاودانگی ،مقۀ؟ ،معنای زندری و مقل مررک نکرد اس؟ ،واود اس؟.
نهم ،ما نیز معتددیم مرگ به زندری معنا میبخشد امّا به دالیلی بسیاو متفشاوت از برنشاود
ویلیامز ،که مرگ وا به ساب اینکه جاودانگی مقلآوو اس؟ معنابخ زنشدری مشیدانشد .مشا
مرگ وا به این ساب که موجب فهم اوزش زندری میششود ،یکشی از ماۀفشههشای معنشاداوی
زندری میدانیم.
و دو پایان ،برناود ویلیامز ،استداللهایی داننکنند و دوی دو نفی رووت و قدم
مرلوبیّ؟ جاودانگی برای معنای زندری ،ضدادل دو باب جاودانگی به معنای ضیات پس از
مرگ اوائه نکرد اس؟.
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