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of law from morality. Therefore, Kelsen tries to offer the ideal form
of legal statements which are distinguishable from morality. In his
traditional theory, with its substantial normativity, he sustains this
independency by proposing the category of imputation as a
conditional statement, as opposed to imperatives of morality. Here,
norm addressees are authorities, not legal subjects. Nonetheless, the
normativity of his positivism leads to deontic form of obligation
which is univocal in both law and morality. It means that the basis of
‘ought’ in both fields is the rational necessitation which gives the
basic norm – as a source of normativity of any legal system – a moral
character. Kelsen was aware of the problem; hence his theory of
empowerment. In the second theory, ‘ought’ has a meaning of
competency to exercise power. Now, obligation is not more a firsthand concept in legal theory. Therefore, the ideal form of law is
neither deontic nor imperative and norm addresses are authorities.
Therefore, the form is the purest.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 387-409

بازخوانی مسألۀ مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن
سید امیر رضا مزاری
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تاریخ دریافت:

چکیده :::یکی از مهمترین مسائل فلسفی که همیشه همراه انسان بوده ،مواجهۀ انسان

1399/6/11

با مرگ است .سنتهای مهم فلسفی ،همواره بهطور جدی به این موضوع مهم

تاریخ پذیرش:

پرداختهاند و تالش کردهاند تا مرگ را بهعنوان جدیترین دغدغۀ انسان ،مورد تحلیل

1399/9/15

قرار دهند .اپیکوریان ،بهعنوان یکی از مهمترین سنتهای فلسفی باستان ،در صددند

واژگان کلیدی:

تا آموزههای خود در مسألۀ مرگ را با اتکا به خرد انسانی حل کنند .در عین حال
مرگ از دوران سنگ تا عصر مدرن ،دچار دگردیسی در بافت اجتماعی شده است؛

اپیییییکییوریییان ،بهطوری که در عصر مدرن ،ترس از مرگ بهعنوان جدیترین مسألۀ مورد توجه
اسیتداللدرمانی ،فیلسوفان و روانشناسان قرار گرفته است .بهویژه تغییر مفهوم مرگ که بهنوعی در
عصیییر میدرن و عصر مدرن کامالً شرمآور تلقی میشود .در حالی که پیش از دوران مدرن ،مرگ
بهعنوان یک سفر اینجهانی یا آنجهانی تلقی میشد اما اکنون به یک معضل
مرگ .
اجتماعی با عارضههای بیشمار تبدیل شده است .در مقالۀ حاضر ،سعی شده است که
نشان داده شود چگونه آموزههای اپیکوریان را میتوان در عصر مدرن بازخوانی کرد.
این بازخوانی ،بر این فرض استوار است که استداللدرمانی توان مواجهۀ مناسب با
مرگ را در عصر مدرن دارا است.
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Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1دانش آموختههه درت ک ر و و فلههههنههه د ع وا ههق علوو انشگشههاز دانسههه،ههار آ،اد ااه ه می ا ا
.mazari.amir@gmail.com

ا ا

388

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

از مرگ ،ترس از مرگ

مقدمه

وعیدۀ جهیان پ

یکی از بزرگترین ترسهای بشر ،ترس از

را بیدلیل میدانند؛ اما در خاسیتگاه فلسیفه،

مرگ اسیت .انسیان به شیکلهای متفاوتی به

فیلسیییوفیان یونیانی ازجملیه اپیکورییان ،3بیه

مرگ واکنش نشان میدهد .این واکنشها،

تیأمیل جیدی در بیا مرگ پرداختنید .آنهیا

در عصییرهای ملتلم متفاوب بوده اسییت.

تالش کردنید تیا ییک درمیان منیاسیییب برای

مرگ ،بنییان وجود میا و کسییییانی را کیه

ترس از مرگ بیابند .اپیکور و شیاگردانش،

دوسیییتشیییان داریم ،نشیییانه میگیرد؛ لذا از

در صییدد بودند تا نشییان دهند که ترس از

مرگ میترسییییم .فیلسیییوفیان و متفکران ،

میرگ ،وجییه نییامیعیقیول دارد .میهیمتیریین

پیاسییی هیای فراوانی بیه اینکیه چرا از مرگ

اسییتدالل اپیکوریان ،در قالب دو اسییتدالل

میترسیییم ،دادهاند؛ بهعنوان مثال ،برخی از

یعنی اسیییتیدالل معمیای زمیان 4و اسیییتیدالل

انسییانها در عصییر مدرن تالش میکنند تا

تقارن 5طرح شد.

تفکراتشیان در با مرگ را سیرکو کنند

در جیانمیاییۀ تفکر اپیکوری ،درمیان

و بیهگونیهای زیسیییت کننید کیه گویی زمیان

چهارگانهای 6وجود دارد :ترس از خدایان،

عمر آنان بیپایان اسیییت .شیییلصیییی مانند

ترس از اینکیه مبیادا بیه تمیام خوشیییبلتی

مونتنی 1کیه در چهیار قرن پیش ،زنیدگی

نرسییییم ،ترس از وقیای و بالییای نیاگوار و

کرده اسییییت ،بییا مواجهییهاش بییا مرگ و

غیمبییار و تیرس از میرگ .اپی یکیور ،بییه مییا

حیادهیهای کیه برای او ر داد ،2تجربیهای را

میآموزد که سییرچشییمۀ تمام دردها ترس

از سییر گذراند که با تصییوراب قبلی او در

اسیییت و این ترس ،خود از چهار منب فوق

با مرگ بسیییار متفاوب بود .مونتنی ،این

نشأب میگیرد.

چهره را دییده بود؛ ولی تیا قبیل از حیادهیه بیه
آن خیره نشده بود (بیکول.)33 :1395 ،
در عین حیال متیألهیان و دینبیاوران بیا
1.Michel de Montaigne.
 .2مونتنی در یک سیوارکاری از اسیب سیقوک کرد
و سییییاعییاتیی را بییهیوش بیود .ا ین بییهیوشیییی و

در مقیالیۀ حیاضیییر ،ابتیدا مرور کلی بر
پرسیش "چرا از مرگ میترسییم " خواهیم
داشیییت .سیییت
نیمههوشییاری پ

توصییییفی کوتیاه از تغییر
از آن تجربهای نا از مواجهه با

مرگ را برای او به ارمغان آورد.
3 .Epicurus.
4 .The Timing Puzzle.
5.The Symmetry Argument.
6.Tetrapharmakos.
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تدریجی نگیاه به مرگ از دوران سییینیگ تا

وی نیسیت مرگ هرچه باشید ،قععاً پایانی

اکنون را توضییید داده و خواهیم گفت که

بر تمیامی فعیالییتهیا ،برنیامیههیا و روابعی

ترس از مرگ در عصیییر مدرن و در سیییدۀ

اسییت که به زندگی انسییان معنا و تشییل

اخیر -که متأهر از جنگهای جهانی ،ظهور

میبلشد).(Scarre,2007:1

سیییریی تیکینیولیو ی و رشیییید روزافیزون

نیحیوۀ میواجیه یۀ میونیتینیی ب یا میرگ و

سیرمایهداری اسیت -چگونه به یک مسیألۀ

پیاسییی هیای متفیاوتی کیه بیه این پرسیییش

بنیادی تبدیل شییده اسییت .در ادامه ،ضییمن

دادهانید ،بیه این نکتیه رهنمون میشیییود کیه

توصییم اسیتداللهای اپیکوریان و ملتصیر

آییا ترس از مرگ ،امری معقول اسیییت ییا

شیییرحی از نقیدهیا ،بیه بیازخوانی آنهیا در

خیر همیانطور کیه در مقیدمیه کر شییید،

عصیییر میدرن خواهیم پرداخیت و نشییییان

پاسی های متفاوتی به این پرسیش داده شیده
از وقیای

خواهیم داد کیه جیانمیاییۀ توجیه اپیکور بیه

اسییییت .در عصیییر میدرن و پ

امر استداللورزی میتواند در عصر مدرن،

سیییوگواری کیه بر انسیییان در قرن بیسیییتم

راهگشا باشد.

حادث گردید ،مرگ و ترس از آن بهعنوان
ییک مسیییألیۀ جیدی بییان شییید .اکنون این

 .1مرور کلی :ترس از مرگ

پرسییش با وضییعیت قرن بیسییتمی ،نیازمند

تجربۀ حادههای که برای مونتنی اتفاق افتاد،

پیاسییی هیای درخور اسیییت؛ بیهعنوان مثیال

سیییفری واقعی بیه سیییوی مرگ بود .بییان

میتوان از حضیییور معنوییت بیدون دین در

مواج یۀ مونتنی بییا مرگ میتوانیید مسییییر

عصیییر مدرن صیییحبت کرد؛ یا با بازخوانی

مناسییبی برای طرح پرسییش "چرا از مرگ
میترسیم" باشد.

آهیاری از فیلسیییوفیانی چون مونتنی ،توان
انسان مدرن را باال برد.

در چشییماندازیهای فلسییفی ،ممکن

ترس از مرگ ،برای مونتنی به حس یی

به ن ر

دلپیذیر کیه زنیدگی را سیییرشیییار میکنید،

آید .سیاال اینجاسیت که چرا انسیان خود را

تبیدییل شییید؛ البتیه روییارویی او بیا حیادهیهای

با پرسیییشیییی از موقعیتی درگیر میکند که

کیه طعم مرگ را بیه او میچشیییانید ،چنین

طبق تعریم بر وی واق نشییده اسییت و در

تجربیهای از زیسیییتن را برای او بیه ارمغیان

زمیان رخیداد نیز موقعیتی برای پرسیییش بر

میآورد .یکی از مهمترین راههیا برای غلبیه

اسییت مرگ ،موضییوعی ترسیینا
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بر ترس از مرگ ،مواجیه شییییدن بیا چنین

 .2ترس از مرگ در گذرِ زمان

تجیاربی اسیییت؛ امیا این تجربیههیا برای همیۀ

مردن در عصیر مدرن ،امری خصیوصیی و نه

انسانها میسر نیست و یا ر نمیدهد.
انسیانها برای کاهش چنین ترسیی در
زیسیییتیند خیود ،بییاییید راههییای دیگیری را
بییازمیاینید .نکتیۀ بسیییییار مهم این اسیییت کیه
انسیییان در عصیییر مدرن که شیییگفتیهای
متفاوتی (ازجمله حضیییور پررنگ فضیییای
مجازی ،سییفرهایی با طول زمان بسیییار کم
به یُمن تکنولو ی و صیینعت هواپیمایی) را
تجربیه میکنید ،بیه مرگ بیهگونیهای کیامالً
دهشییییتبییار میینیگیرد و عیمیالً از میرگ
میگریزد .1ترس از مرگ در انسیاند مدرن،
بسییار متفاوبتر از انسیان پیشیامدرن اسیت.
تفیاوب دوران میدرن بیا دوران بیاسیییتیان ،آن
اسیییت کیه برای انسیییان میدرن تیأهیر معنیای
آرامکنندگی و تسییلیدهندگی فلسییفه که
فرد را برای گیذار بیه پوچی ییا آرامش ابیدی
آمییاده میییسیییییازد ،بسییییییییار انیید
است(کریچلی.)79 :1397 ،

اجتماعی شییده اسییت .در عصییر سیینگ،2
مردن بهمثابه "سییفر آنجهانی" بهصییورب
امری شیییروع شییید که کل جامعه را در بر
مییگیرفییت .هیر حیییوانیی میرگ را در
میکنید .انسیییانهیا از این ن ر هی فرقی بیا
حیوانیاب نیداشیییتیه و نیدارنید .مشیییاهیداب
بسییییاری از دانشیییمندان در با حیواناب،
نشیییان از این دارد کیه حیوانیاب ،مرگ ییا
حیداقیل تهیدیید مرگ را در

میکننید.

هیمییانینیید تیمییامیی حیییوانییاب ردهبییاالتیر از
خودمان ،ما نیز میتوانسیتیم مرگ را در
کینیییم؛ امییا قییادر بییه پیییشبیینیی آن نیبیودییم؛
برخالف تمیام حیوانیاب پیش از خودمیان،
ما میتوانیم واق شیییدن مردن 3را پیشبینی
کنیم.
شییواهد بسیییاری از معالعۀ گورها در
عصیر سینگ وجود دارد .باور به جهان بعد
از مرگ ،حداقل در اواخر دوران سییینیگ،

 .1یکی از دالیلی کیه انسیییان از مرگ میترسییید،

همین دوره اسییت که با یکجانشییینی یعنی پیشییرفت

ازدستدادگی امکاناب جذا زندگی است.

کشیییاورزی ،دامداری و سیییاخت ابزارهای فلزی به

 .2عصییر سیینگ یا عصییر حجر ،به دورهای اطالق

پایان رسید.

میشییود که انسییان همۀ تالش و فعالیت خود را در

 .3تمایز بین مرگ ،مردن و مرده بودن که شیاهکلید

جهییت سییییاخییت ابزار برای بقییای خود میکنیید.

اصیلی در بازخوانی اسیتدالل اپیکور اسیت در بلش

پراکندگی گونۀ انسیان از شیرق افریقا به کل دنیا در

 5تقریر خواهد شد.
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یعنی حدود  30تا  50هزار سییال قبل کامالً

دوران سییینیگ ،عمالً همیان جیامعیه درگیر

رایج بوده اسییییت(کلهیر .)48 :1397 ،این

مرگ فرد بود؛ ولی دیگر در اینجیا قبیلیه ییا

شییواهد ،نشییان از این دارد که انسییانهای

قوم و ییا خیانواده بیا مرگ شیییل

 ،درگیر

دوران سییینگ ،باور داشیییتهاند ،مرگ نوع

میشیییونید .این همیان "مرگ خو " بود؛

دیگری از زنیدگی اسیییت1؛ لیذا در دوران

مرگی که با بلشیییی از جامعه به اشیییترا

سییینیگ ،اولین و مهمترین ویژگی دربیارۀ

گیذاشیییتیه میشیییید کیه فرد کیل زنیدگی

مرگ بروز پییدا کرد و آن بیاور بیه زنیدگی

خصییوصییی و کاری خود را با آن قسییمت

پ

از مرگ بود .این ویژگی ،بیه زیربنیایی

کرده بود.

در بیاور انسییییانهیا تبیدییل شیییید .این امر،

کلهیر ،بییان میکنید در عین حیالی کیه

ویژگیهیای ادوار دیگر را نیز شیییکیل داد؛

مرگ ،ن یام زنیدگی را متزلزل میکنید امیا
بیه بیازتولیید ن م اجتمیاعی و

ازجمله روشیی که بازماندگان برای انتلا

مرگ خو

اشیییییای کنیار مرده انجیام میدادنید و تالش

حیتیی تیقیویییت آن مییانیجییامیید .میرگ در

میکردند تا این اشیییا برای سییفر آنجهانی

جوام یکجانشیییین ،نوعی قدرب اجتماعی

فرد مفید واق شود.

آن هم از نوع درامیاتییکترین آن اسیییت.

همیانطور کیه کلهیر معتقید اسییییت،

حتی در برخی جوام روسیییتییانشیییین در

احتمیاالً مردن در دوران سییینیگ ،قبیل از

جوام توسیییعیهنییافتیه ،ردپیاهیایی از این نوع

مرگ بیولو ییک آغیاز میشییید و تیا بعید از

مرگ میبینیم .در این جوام  ،در روزهیا و

مرگ بیولو یییک ادامییه مییییافییت(کلهیر،

سییییاعیتهیای قبیل از مرگ واقعی خود،

.)59 :1397

شیل

توانسیت به شیکلی مثبت ،مصیمم و

بیا پییدایش یکجیانشیییینی ،مردن حول

قیدرتمنیدانیه ،خود را بیه درون این تحول

بسیییتر مرگ تمرکز ییافیت کیه خیانواده و

فرخنیده بیفکنید؛ بیه این معنیا کیه در روزهیا و

بلشییی از جامعه آنرا احاطه میکردند .در

سییییاعیتهیای قبیل از مرگ واقعی خود،

اینجیا بیا کوچیک شیییدن جیامعیه ،برخالف

میتوانسیییت ن ام اجتماعی عصیییر خود در

 .1شییواهد دیگری ازجمله اشیییای کشییمشییده در
کنیار قبر مردگیان نیز بیه این بیاور صیییحیه میگیذارد.
).(Larsson,1994.p562-75

392

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

خانه ،دهکیده یا جامعیه و یا حتی انگیارهها و

خو مدیریتشده بر همین سفر آنجهانی

ورای ایییدئیولیو ی درونفیردی اجیتیمییاع را

تأکید داشت؛ بهعبارب دیگر ،فرد با کمک

بسییییازد ییا دوبیاره بیه آن شیییکیل بیدهید و

معتمدان ،سیییاماندهی مناسیییبی برای مرگ

تییأییییدشییییان کینیید(کیلیهیییر)167 :1397 ،؛

خود رقم میزد.

بییهعیبییارب دیگیر ،وقیتیی فیرایینیید میردن فیرد

همیانعور کیه کلهیر معتقید اسییییت،

آغیاز میشییید ،او تالش میکرد تیا نکیاب

دغییدغییۀ پیییییشبییرنییدۀ مییرگد خییو د

ادارۀ خییانییه یییا دهکییده (در

مدیریتشیده ،در اصیل در میان مردم جامعۀ

صیییورب کیدخیدا بودن) را بیه فرزنیدان ییا

شیهرنشیین که از مرگ میترسییدند ،شیکل

همکیشان خود بیان کند.

گرفیت؛ بیه این معنیا کیه آنیان در پی این

مهم در بییا

توسیییعیههیای شیییهری ،بیاعیا شییید تیا

بودند که چگونه میتوان مرگ را رام کرد

صییحنۀ بسییتر مرگ با متلصییصییان بیشییتر و

و در عین حال در به انجام رسیییانیدن دیگر

بلش کمتری از کیل جیامعیه بیه اشیییترا

دغیدغیههیا در خصیییود میدیرییت خیانواده،

گیذاشیییتیه شیییود .مرگ خو  ،بیه مرگ

دیین یییا هیروب هیم میوفیق بیود .رام کیردن

میدیرییتشیییده تبیدییل شییید .مرگ خو

مرگ ،توجیه آنیان را بیه سیییمیت میدیرییت

مدیریتشیییده ،به شیییکلهای روزافزون به

کردن این مرگ واقعی وحشتنا

امری خصییوصیییی تبدیل شییید که با گروه

کرد(کلهیر.)259 :1397 ،

کوچکی چون خیانواده کیه در طول تیاری

مععوف

بسیییاری از رمانها و داسییتانهایی که

مدام کوچکتر شییده بود ،تعداد اندکی از

قصیۀ آنها به دوران پیشیامدرن برمیگردد،

دوسیییتان کاری و جمعی از متلصیییصیییان

نشیییان از همین مرگ مدیریتشیییده دارد.

معتمد مانند وکیل ،پزشییک و کشیییش که

مرگی که با همۀ وحشییتناکیاش  ،همچون

فرد را در خیانیه ییا در بیمیارسیییتیان محلی

دیگر پدیدهها قابل رام شیدن و کنترل شیدن

گیذاشیییتیه

بود .در مقیابیل در بسیییییاری از رواییتهیای

مالقیاب میکردنید ،بیه اشیییترا
میشد.

همچنیانکیه در مرگ خو  ،تمیامی
تالشها بر یک سیییفر عالی آنجهانی بود،
در عصیر شیهرنشیینی نیز تالشها برای مرگ

عصیر مدرن ،مرگ امری وحشیتنا

اسیت؛

بهترین مثیال صیییرفن ر از جیانمیاییۀ اهر،

ب
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بیگانۀ 1کامو 2اسیت و واکنشیی که راوی به

واکنش در برابر مرگ به نحو چشییمگیری

میرگ مییادر خیود دارد .یییا در هینیرمینیید

در جوام روسیییتیایی و جوام شیییهری بیا

گرسینگی 3کافکا ،4مرگ شیلصییت اصیلی

یکیدیگر تفیاوب دارنید .این تفیاوبهیا را

داسییتان به چشییم هی ک

نمیآید .جالب

میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

اسیییت کیه در همین داسیییتیان و در انتهیا بیا

 )1مردن از یک سیفر کامالً آنجهانی

مرگ هنرمنید ،خییال تمیاشییییاچییان راحیت

به یک سییفر اینجهانی تبدیل شیید(کلهیر،

میشیییود و حتی بیاعتنیاترین افراد بیه وجید

.)275 :1397

میآینید .بیا مرگ او ،جیا برای ییک پلنیگ

 )2در جامعۀ مدرن ،رفتارهای عقالنی

جوان باز میشییود که تجسییم لذب زندگی

جایگزین رفتارها و دالیل سینتی شیده اسیت

بیمیل اسییت .بیاهمیتشییدگی در جامعۀ

و لیذا فعیالییت معتمیدین ازجملیه وکییل،

برده و شلصیشدگی آن ،مهمترین امر در

پزشییک و کشیییش از حالت کمک به بهتر

چنین داستانهاست.

سیییفر کردن آنجهیانی بیه ییک امر فردی و

لذا مهیار مرگ ،ویژگی عصیییر مدرن

هویتی تبیدییل شیییید (Walter,2020:

شیییید؛ زییرا ایین میهییار کیردن از دوران

)75؛ بیهعبیارب دیگر ،مشیییارکیت فرد در

شیهرنشیینی شیروع شید و با گسیترش مدرنیته

حیال مرگ در منیاسیییبیاب پیش و پ

از

در قرون اخیر ،بیهعنوان دغیدغیۀ هنی ،فعیال

مرگ ،از حیالیت قیدرتمنیدی بیه ییک امر

گشییت .در دوران شییهرنشییینی ،مهار مرگ

بیرون از قدرب وی تبدیل شد.

بییهعنیوان امر عینیی و اجتیمییاعی ،دغییدغ یۀ

 )3مرگ فرد از امر اجتمیاعی بیه امر

طبقاب متوسیییه شیییهری بود .با گسیییترش

فردی که شیاخصیۀ مدرنیته اسیت ،تغییر کرد

میدرنیتیه و تحول فردگرایی در دل آن ،این

).(Walter,2020: 76

امر عینی به امری هنی تبدیل شد؛ بنابراین،

بنابراین ،این تغییر از عصییر سیینگ تا

رام کردن مرگ ،میراث مدرن جوام شد.

کنون ،مواجهیۀ انسییییان بیا مرگ را امری

در مجموع و در انتهای سییلن در این

کامالً فردی نشییان میدهد و اکنون انسییان

بلش ،میتوان گفت شییییوۀ شیییلصیییی و

معییاصیییر در مقییابییل امری وحشیییی و نیه

1.The Stranger.

3.A Hunger Artist.

2 .Albert Camus.

4.Franz Kafka.
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رامشیییدهای قرارگرفتیه اسیییت کیه ترس از

در بیمارسییتان یا خانههای سییالمندان فوب

مرگ او را مضاعم میکند.

میکنند نه در خانههایشان.

 .3ترس از مرگ در عصر مدرن

در کشیییورهیای میدرن ،مرگ نوعی

کتیا هیا و مقیالیههیای بیشیییمیاری در بیا

شیییکسییییت و نیاکیامی روزافزون در علم

تبیین ،توصیییم و تقریر مناسییبی از عصییر

پزشیییکی بیه شیییمیار میآیید ،بیه جیای آنکیه

میدرن ،میدرنیتیه و میدرنیسیییم وجود دارنید.

بلشیی گریزناپذیر از زندگی شیمرده شیود.

مقالۀ حاضر ،بههی عنوان به دنبال بازگویی

پیری و مرگ ،نمایشگر هر آن چیزی است

هی کدام از عناصییر و خصییوصیییاب عصییر

که جوام مدرن فکر میکردند از میدان به

مدرن نیسیت ،بلکه در تالش اسیت تا مرگ

در بردهانید و امیدوار بودنید کیه آن را از بین

و فرآینید مردن را در عصیییر میدرن مید ن ر

خواهند برد(کارف.)1394 :145 ،

قرار دهید و این دگرگونی را کیه از ابتیدای

در عصیر مدرن ،مرگ با کسیبوکار

عصیر سینگ در با مرگ تا کنون شیکل

تکنولو یک تولید صنعتی سازگار میشود.

گرفته اسیییت ،بهعنوان امری مضیییاعم در

بیا توجیه بیه این تغییراب فزاینیده ،در عصیییر

با ترس از مرگد مورد عالقه قرار دهد.

میدرن میتوان درییافیت کیه مردن بیه یکی از

بیهعبیارب دیگر ،عصیییر میدرن بیا همیۀ

فرآیندهای بیشمارد درون زندگی اقتصادی

محاسییین و معایب خود ،در حوزۀ مرگ و

مدرن -هرچند از نوع منفی آن -بدل شییده

همچنین شییوۀ شیلصیی انسیان معاصیر نسیبت

اسیییت (گیادامر .)438 :1392 ،علیت آن نیز

بیه مرگ ،تحیت تیأهیر چیه عواملی اسیییت و

در این است که مرگ و مردن و سوگواری

چرا در این عصرها از مرگ شرمآور سلن

کیردن ،جیزم میهیمیی از اقیتصییییاد عیالوه بیر

میگوییم

حوزۀ سیییالمیت اسیییت .حوزههیایی میاننید

انسییییان در عصیییر میدرن ،در کنیار

سییییالمنییدان ،تشیییریفییاب سیییوگواری و

پیرهراسی ،به مرگهراسی یعنی ترس بیش

بوروکراسیییی اداری برای تدفین راهاندازی

از حد از مرگ نیز دچار شییده اسییت .وقتی

شیییده اسیییت که نقش ماهری در اقتصیییاد

مرگ هم میاننید کهنسیییالی از بیاقی جیامعیه

جامعه دارد.

دور نگه داشیته میشیود ،بر شیدب این ترس

بییینیییابیییرایییین در عصیییییر میییدرن

افزوده میشود .اکنون مردم در عصر مدرن

محییدودیییتهییای حییاکم برآمییده از علم،

ب
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تکنولو ی و سیرمایهداری ،بیشیتر تجربههای

فرد در زمیان احتضیییار تجربیه میکنید .در

انسییییان در زنییدگی را زیر سییییعرۀ خود

خصیییود این عییامییل خیلی مهم ،نوبرب

درآورده است.

الییاس 1در کتیا "تنهیایی دم مرگ" تالش

در تجربیۀ انسیییان معیاصیییر از عصیییر

میکنید نشیییان دهید کیه مرگ ترسییینیا

جیهییانشیییهیری در دوران مییدرن ،نیکییاب

نیسییت ،بلکه آنچه هولنا

متناقضییی نهفته اسییت .امروزه در میانۀ موج

اسییت که محتضییران میبرند؛ اینکه افرادی

ع یم موفقیتهای مدرن و گسیییتردۀ ما در

کیه در فرآینید مردن در عصیییر جیدیید قرار

زمینیههیای سیییالمیت عمومی ،تکنولو ی و

میگیرنید ،ح

میکننید کیه دیگر ارزش و

امیید بیه زنیدگی ،مردن بیهطور فزاینیدهای بیه

اهمییت چنیدانی نیدارنید و بیه خیاطر همین

تجربهای نابهنگام مبدل شده است.

انزوا و بیارزش شیدن آنهاسیت که مرگ

در جیهییان صییینیعیتیی اگیر بیتیوانیییم از

برای آنها ترسیینا

اسییت ،رنجی

اسییت .همانطور که

تهیدییدهیای اولیۀ سیییواند ،خودکشییییهیای

الیاس میگوید:

جوانی ،سییرطان و ترسهای آن و حمالب

«ا ع ان ا م د ا ع اصور ره آدو میاوانق با د  ،ا
به عگش بنسگنق و خوش باشق اما با ق ان ا بمگ د
ام و،ر شا ق چنقا بق ی و بینگا ،ا ،اوضگح اات
ره آدو را ب آ میدارد اا در آ به دنبال اج بهاک
ب ،دد ره آدمگا در همۀ ،ما ها و همۀ مکا ها ا،
ا گذرانقرانق .خود ا ع اصور را نگز بههگچوجه نبا ق
در همۀ م ا ل رشق و پگس فت بس جهتجو ر د .ا ع
اصور ا عشگقر ه گز الت ج ا شمول روششهاک
آدمگا را ب اک افتع پااخی به ا ع پ اش ره چ ا
گ زک ا ،م گ نگهت نقاشته اات .ا ع جزء
مضامگع منورک در ر عا ع نهخهاک اات ره ا،
مااۀ اوم ک گگل،مش به دات دار م و ققمتش
به اوا ل هزارۀ دوو پگش ا ،مگ د مهگح میراق .در
مشابل ا ع اصور ره انها با ق ان ا بمگ د د نۀ
چنقانی نقارد و مختص کی ا ،م ا ل بالگنی متأخ
و رونق گهت ش ف د ت و خودآگاهی بس بودر

قلبی میانسیالی به سیالمت عبور کنیم ،بیشیتر
میا بر اهر مجموعیههیایی از بیمیاریهیا خواهیم
مرد که فرصیت صیحنۀ بسیتر مرگ روشینی
را بیرای خیود یییا خییانیوادههییاییمییان فیراهیم
نمیآورنید .از کیارافتیادگی انیدام ،آلزایمر،
نارسیییاییهای ناگهانی سییییسیییتم بدن مانند
سیکتهها یا زمینخوردنهای تصیادفی ،بیشتر
مییا را از مییرگ یییا حییتییی مییرگ خییو
مدیریتشده محروم میکنند.
عیالوه بیر ایین ،ییکیی از میهیمتیریین
مسائلی که در عصر مدرن به ترس از مرگ
دامن زده اسیت ،تنهایی و انزوایی اسیت که
1.Norbert Elias.
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اات»(الگاس .)83 :1388

مرگ هم مثل کهنسالی از جامعه دور نگه

مردن در عصییر جهانشییهری ،بهطور

داشیته میشیود ،بر شیدب این ترس افزوده

فزایندهای ترا یک و ضداجتماعی میشود؛

میشییود .طبق چنین تابویی از مرگ اسییت

در حالی که در عصیر سینگ ،کل جامعه را

که کودکان اغلب از مراسییم خا سییتاری

احاطه میکرد .در یکجانشیییینی بلشیییی از

بسیتگانشیان دور نگه داشیته میشیوند؛ با این

جامعه و در شییهرنشییینی خانواده ،در عصییر

استدالل که این مسأله غمگینشان میکند.

مدرن شیاهد شییوههای مرگهای شیرمآور
هسییتیم .در دوران فعلی ،چشییمانداز مرگ
برای بیشیییتر افراد ،چه در حال مرگ و چه
مراقبانشییان ،غیردقععی اسییت .افراد در حال
مرگ ،نقشهیای خود را در جیایگیاه افراد
در حیال مرگ از دسییییت میدهنید و بیه
نهادهای نگهداری سییترده میشییوند که در
آنهییا بیشیییتر مراقبییتهییای سیییالمییت بر
مراقبتهای مربوک به فرآیند مردن اولویت
دارنید؛ بیهعبیارب دیگر ،فرآینید مردن ،دیگر
از اولویت برخوردار نیسییت و لزوماً رهایی
از مرگ اولویت دارد.
مردن بهمثابه دغدغهای تلصیصیی ،از
بین رفتیه و جیای خود را بیه مراقبیتهیای
پرسیتاری بیسیتوچهار سیاعته ،مراقبت برای
بیه تیأخیر انیداختن مرگ و میدیرییتهیای
مراقبتی حاد و یا حتی اور انسی داده است.
در مجموع و در نهیاییت میتوان بیه
این نکتیه رسییییید کیه ترس بیش از حید از
مرگ اتی ،فرهنیگ امروز میاسیییت .وقتی

 .4تجربۀ زیست اپیکوری در دنیای کنونی
 .1-4زیست اپیکوری

اپیکوریان به معنای واقعی ،ریشیهکن کردن
ترسد از مرگ را در مرکز پرو ۀ اخالقی
خود جای دادهاند .از من ر اپیکور ،مسیییألۀ
اصیلی در زندگی ،مسیألۀ لذب و رنج اسیت.
ریشیۀ اصیعالح اپیکور هم از همینجاسیت
و به کسانی اطالق میشود که زندگی خود
را وقیم لییذبجیوییی کیردهانیید .حیرف
اپیییکیور ،ایین نیبیود کییه آدمهییا بییاییید در
جسیتجوی لذب باشیند ،بلکه میگفت آنها
باید در پی اجتنا از رنج باشند.
آنیان دسیییتییابی بیه ییک زنیدگی خو
را در حییذف دردهییای فیییز یکیی و روانیی
میدانسییتند .از این گذشییته ،آنان دردها و
رنجد روانی را بیهعنوان اضیییعرا و ترس،
توصییییم میکردنید .منشیییأ اصیییلی چنین
ترسیییی ،بیاورهیای دینی و ترس از مرگ
بود(وارن.)8 :1397 ،
در آموزۀ اپیکوری ،اندیشیدن صحید

ب
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در خصیییود مرگ ،جزم واقعی و بنیادین
در دسیتیابی به یک زیسیت خو محسیو

است).(Nussbuam,1994: 102-39
بهطور خیلی سییاده ،اسییتدالل معمای

میشیود .در چنین شیرایعی ،ما فرامیگیریم

زمیان مبتنی بر این اسییییت کیه وقتی مرگ

کیه در مسییییر اشیییتبیاه توقم کنیم نیه اینکیه

فرامیرسیید ،ما نیسییتیم و وقتی ما هسییتیم،

میان توجیه بیه مرگ شیییویم .اگر طرز فکر

میییییرگ

نیییییرسییییییییییییییده

نسییبت به مرگ را تصییحید کنیم ،در با

اسیت)(Epicurus,1940: 30-31؛ به-

خو

فیییییرا

زیسیییتن نیز درسییییت فکر میکنیم

عبیارب دیگر ،میا و مرگ هرگز یکیدیگر را

(وارن .)9 :1397 ،غایت این خه فکری در

مالقیاب نمیکنیم و هر ک

میگویید از

اپیکور در درمیان چهیارگیانیه نهیادینیه شیییده

مرگ میترسد ،سلن بیهوده میگوید.

اسییت .اپیکور ،تضییمین میکند که با یافتن

اپیکور ،مرگ را بیضیییرر میدانید؛

ریشییییههیای ترسهیای چهیارگیانیه میتوان

زیرا عدم معلق اسیت .به این معنا که مرگ

دییدگیاه خود را نسیییبیت بیه جهیان تغییر داد؛

برای شلصی که وجود ندارد ،هی ضرری

برطرف سییاختن ترس از مرگ ،گامی

نیدارد .بیه دو دلییل :اول اینکیه بیا فرارسیییییدن

پ

مهم در جهیت نییل بیه مقصیییود و هیدف

مرگ ،چه کسییی قرار اسییت ضییرر ببیند

زندگی بشیری 1اسیت .این تفکر اپیکوری با

چون بییا فرارسییییییدن مرگ ،دیگیر فردی

استداللهای وی و پیروانش ماافق و یکسو

وجود ندارد؛ دوم اینکه مرگ برای کسییی

است.

که واق شییده اسییت ،زیانبار نیسییت؛ چون
فرد هرگونییه قییابلیییت تجربییهپییذیری را از

 .2-4استدالل معمای زمان

ابتدا یک فرض بسییار مهم اپیکوری را باید
بییان کرد و آن اینکیه اپیکور معتقید اسیییت
که ترس از مرگ ،ریشییه در باورهای غله
دارد .آشیکار کردن این امر ،بسییار دشیوار
اسییییییت ،امیییا امیییری عیییقیییالنیییی

1 .Telos
2.Thomas Nagel

دسیییت داده اسیییت .نکتیۀ الزم بیه کر این
اسییییت کییه وقیتیی اپیییکیور مییگیوییید،
مرگهراسی بیهوده است یعنی ترس زمانی
معنا دارد که به ما ضرری برسد.
امیا ملیالفیان اپیکور ،از زمیان انتشیییار
مقیالیۀ توماس نیگل 2به نام مرگ 3در سیییال
3.Death
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 ،1970دییدگیاه اپیکور و اسیییتیدالل وی را

جمله از دست نرود.

بیهشیییدب مورد حملیه قرار دادنید .اسیییتفیان

بیا کر ییک مثیال ،میتوان تمیایز بین

روزنبیام 1،در ییک دفیاع عیالی از اسیییتیدالل

مرگ و مردن را نشییان داد« :با اینکه احمد

اپیکور ،با بازسییازی اسییتدالل معمای زمان

یک مریضیییی طوالنی و کشییینده داشیییت،

نشان میدهد که ابتدا باید بین مرگ ،مردن

مرگ او بیهطور نیاگهیانی اتفیاق افتیادر .در

و مرده بودن تمیایز قیائیل شیییید؛ زیرا اگر

این جملیه ،مرگ زمیانی اسییییت کیه فرد

بلواهیم تفسییییری دقیق از اسیییتیدالل فوق

مییمیییرد و بییا فیرایینیید میردن فیرق دارد؛

داشیته باشییم ،صیرف اسیتفاده از وا ۀ مرگ،

فرایندی که رسییدن به مرگ اسیت .به زبان

مفیید واق نلواهید شیییید و نقید ملیالفیان

اسیتعاره ،مرگ دروازۀ بین سیرزمین زنده و

ازجملیه نیگیل کیه مبتنی بر همین ابهیام در

سرزمین مرده است .واضد است که بلشی

تیییمیییاییییز اسیییییت ،کیییاراییییی نیییدارد

از زندگی فرد نیسیت؛ اما ممکن اسیت یک

).(Rosenbaum,1986: 120

بلش بسیییییار کوچیک ییا لح یهای انتهیایی

مردن ،فرایندی است که در آن فردی

باشید .مدبزمان آن هم معین نیسیت .مرگ

میمیرد ییا فراینیدی اسیییت کیه در آن علیل

ممکن اسیییت ییک لح یۀ محض در زمیان

خاصیییی منجر به مرگ یک فرد میشیییود.

بیاشییید کیه زنیده بودن را از مرده بودن جیدا

فرایند مردن ،ممکن اسییت سییهل یا سییلت

مییکینیید .تیمییاییز بییین میرگ و میردن ،میرده

باشید .وقتی در مورد یک نفر میگوییم که

بودن اسییییت .مرده بودن قععیاً بلشیییی از

زمان زیادی طول کشیید تا او بمیرد ،دربارۀ

زندگی فرد نیست؛ لذا میتوان گفت مرگ

مردن او صیییحبیت میکنیم .نکتیۀ مهم در

در پیاییان مردن فرد و در ابتیدای مرده بودن

با مردن ،این اسیییت که در طول زندگی

فییرد میییآییید (Rosenbaum,1986:

فرد ر میدهد و ممکن اسیت تجربه شیود؛

).121

بنیابراین بیایید مرگ را از مردن جیدا کنیم؛

دو نکتۀ اسیاسیی در این تمایزها وجود

برای مثیال ،زمیانی کیه میگوییم مرگ او

دارد :اول اینیکییه مییتیوانیییم میعیمییای زمییان

زیاد طول کشیید ،ما میتوانیم وا ۀ مردن را

اپیکوری را بیه واضیییدترین شیییکیل بییان

بیا مرگ جیابیهجیا کنیم ،بیدون اینکیه معنیای

میکنیم؛ دوم اینکه باید به اسییتفاده از وا ۀ

1.Stephen Rosenbaum
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مبهم مرگ که ما را در مسیر در

دیدگاه

اپیکور به اشتباه میاندازد ،توجه کرد.

399

).122
اپیکور ،تالش میکند تا به ما حقیقت

اکنون بییا توجییه بییه تمییایزهییای فوق

مرده بودن را نشیییان دهید .او ییک هیدف

میتوان بازسیازی روزنبام را بهصیورب زیر

بسیار مهم را دنبال میکرد و آن ،رسیدن به

تقریر کرد:

ییک لیذب ایسیییتیا و آسیییودگی روانی در

الیم) حییالیتیی بیرای فیرد  pزیییانبییار
است ،اگر  pبتواند آن را تجربه کند.

زیسیت انسیان بود؛ بهعبارب دیگر جانمایۀ
انیدیشیییۀ اپیکور در درون ییک اسیییتیدالل،

) مرده بودن برای  pزیانبار اسیت،

دعییوب انسییییان بییه درمییان تییرسهییای

تنهیا اگر حیالتی بیاشییید کیه او بتوانید آن را

چهارگانهاش اسیت .اسیتداللدرمانی که مد

تجربه کند.

نی یر اپییکیور اسییییت ،میبیتینیی بیر فیهیمییییدن و

ج)  pمیتوانیید حییالتی را در زمییان

اسیییتیدالل ورزییدن اسیییت .اسیییتیداللی کیه

تجربیه کنید ،تنهیا اگر قبیل از مرگ  pر

میگویید :مرگ برای کسیییی کیه میمیرد،

دهد.

ضیییرر ندارد .اسیییتدالل ملالفان اپیکور نه
د) مرده بودن  pحالتی نیسیت که قبل

از مرگ  pشروع شود.
ه) مرده بودن  pحیالتی نیسیییت کیه p
بتواند آن را تجربه کند.
بنیابراین ،مرده بودن  pبرای  pامر زییانبیاری
نیست).(Rosenbaum,1986: 121-22

اینکه درسییت نباشیید ،بلکه در چهارچو
فلسیفی دیگری تالش میکند تا به اسیتدالل
اپیکور پاس دهد.
جانمایۀ اسیییتدالل اپیکور ،اسیییتدالل
ورزیدن و نتایج آن در زیسیت انسیان اسیت،
حتی اگر ملیالفیان وی تالش کننید ییا مافق

نکتۀ مهم استدالل باال ،در همان تمایز

شییوند که مثالً اسییتدالل معمای زمان او را

بین مرگ و مرده بودن اسییییت .روزنبیام،

تلریب کنند ،باز هم این اپیکور اسییت که

میگویید کیه احتمیاالً مرده بودن ،مید ن ر

انسیییان را دعوب بیه اسیییتیدالل و فهمییدن

اپیکور بوده اسییت نه لزوماً وا ۀ مرگ .این

میکند.

همان امری اسیت که مردم میترسیند؛ یعنی
مرده بودن و اپیکور تالش میکنید تیا آن را
خییامیوش کینیید (Rosenbaum,1986:

درمییان چهییارگییانیۀ اپیکور ،مبتنی بر
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لذبگرایی 1است .در دیدگاه اپیکوری دو

بیشییتر شییود ،کمتر میتوانیم بینیاز از غیر

نوع لیذب وجود دارد :لیذب پوییا و لیذب

بیاشییییم .نکتیۀ مهم اینکیه ،اپیکور زاهیدمنش

ایسیتا .لذب پویا ،تجربهای است که سرشت

نیسییییت و تجمالب و نعمیتهیا را اتیاً بید

انسیان را بهنحوی مثبت از رضیایت سیرشیار

نمیداند؛ فقه چون احتمیال این اسیییت که

تجربییهای ایجییابی و مثبییت

لذبهای غیرد ضییروری ،نبودشییان مایۀ درد

اسیییت .لیذب پوییا ،بیپیاییان و تمیامنشیییدنی

و رنج بیاشییید ،نگیاه خوشبینیانیهای بیه آنهیا

اسیییت .در مقابل ،لذب ایسیییتا جنبۀ سیییلبی

ندارد(کرل.)188 :1394 ،

میکنیید؛ پ

دارد .لذب ایسییتا مرز دارد و در نقعهای به

رویکیرد اپییکیور ،نیوعیی لییذبگیراییی

کمال میرسییید .هنگامی که انسیییان بتواند

بسیییار ویژهای اسییت که بنا را بر لذبهای

تمیامی رنجهیای خود را برطرف کنید ،در

حداقلی میگذارد .اگر این نگاه دقیق دیده

نهیاییت بیه وضیییعییت کیامالً عیاری از رنج

شیییود ،بیه اصییییل «از مرگ نترسر منجر

میرسد و این حد کمال لذب ایستا است.

میشیییود .آموزهای کییه بییاییید از درمییان

یکی از هیدفهیای مهم اپیکور ،همین

اپیکوری ییا فیارمیاکوس برگیریم ،دسییییت

اسییت که نشییان دهد نیازمان چقدر اند

شیییسیییتن از مییل بیه نیامیرایی اسیییت .همین

اسیت و چقدر سیاده میتوانیم لذب کسیب

اشیتیاق نامیرایی اسیت که ما را به رنج دچار

کنیم .انسییییان بیایید لیذبهیای خویش را

میکنید .از دیید اپیکور ،ترس از مرگ میان

محدود کند .با به حداقل رسییاندن لذب ،از

بزرگی بر سر راه رسیدن به آسودگی خاطر

میزان درد نیز کاسته میشود .بر این اساس،

و لیذب ایسیییتیاسیییت؛ بنیابراین ،تالش برای

بیایید از لیذبهیای افراطی پرهیز کرد؛ زیرا

فهمیدن و اسییتداللورزی این اسییت که به

غییا این لیذبهیا بیه درد و رنج شیییدییدی

این لذب ایسیتا برسییم و بتوانیم از ترسهای

منجر میشود.

چهارگانه خالد شویم.

اپیکور میخواهد با فهم این موضییوع
کیه امییال غیردضیییروری چیه آسییییبی بیه میا
میرسیییاننید ،میا را متوجیه این نکتیه میکنید
کیه هر آنچیه اتکیایمیان بیه لیذبهیای بیرونی
1.Hedonism.

 .3-4استدالل تقارن:

لوکرتیوس ،یکی از پیروان اپیکور بود کیه
قریب به  200سییال پ

از مرگ اپیکور به

ب
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دنییا آمید .او اهر من وم بلنیدبیاالیی تحیت

نبیایید نیاراحیت بیاشییییم کیه پ

عنوان در با طبیعت اشییا 1نوشیته اسیت .او

زنییدگی همچنییان ادامییه خواهیید یییافییت.

در این اهر ،اسیتدالل میکند یکی از عوامل

فیلسییوفان بعدی ،این اسییتدالل را اسییتدالل

مهمی که باعا میشییود مردم دیدگاههای

از

اپیکور در بیا

ترس از مرگ را نتیذیرنید،

فقدان قوۀ خیال و تصور است .طبق ن ر او،

از مرگ هم

تقیارن نیامییدهانید؛ زیرا مییان پیش و پ

زنیدگی ،نوعی تقیارن میبیننید(می:1394 ،
.)149

مرگ و ترس از مرگ ،برآمییده از نوعی

آنچیه در این شییییوۀ تفکر لوکرتیوس

کجفهمی اسییت(کرل .)196 :1394 ،اینکه

نسییبت به مرگ شییایان توجه اسییت ،تالش

از مرگ ،تجربیییاب

وی برای فهمیدن و اسیتدالل ورزیدن اسیت

خیاصیییی خواهیم داشیییت؛ یعنی فکر کنیم

کیه میتوان آن را تحیت اسیییتیداللدرمیانی

تصیییور میکنیم پ
پی

از میرگ هیم بییه میعینییای "بییاز هیمییین

اپیکوری نام نهاد.

اطراف خواهیم بود تا در مصییائب خویش،

اسیتدالل تقارن نیز انتقادهای بسییاری

ن یر سوزانده شدن بدنمان یا برای خودد این

را بر خود دییده اسیییت؛ ازجملیه نیگیل کیه

واقیعییییت کییه د یگیر وجیود نییدارییم" ،دل

میگویید اگرچیه پ

از مرگ دیگر وجود

بسوزانیم و غصه بلوریم.

نداریم ،اما مرگ باز هم به ما آسیییب وارد

اکنون میتوان اسییاس تفکر اپیکوری

میکند .درسییت همانطور که وقتی کسییی

را بیرای پیرورش فیهیمییییدن کییه مینیجیر بییه

بیه میا خییانیت میکنید ،حتی اگر از خییانیت او

خیالصییییی از تیرسهییای چیهییارگییانییه و

باخبر نباشیییم ،کارش به ما آسیییب رسییانده

بیهخصیییود ترس از مرگ میشیییود ،در

اسیییت(نیگیل .)69 :1397 ،انتقیاد بعیدی از

استداللهای لوکرتیوس یافت.

سیوی مارتا سیی.نوسیبام 2اسیت که میگوید

لوکرتیوس ،چند برهان در رد زیانبار

مرگ به ما آسییب میرسیاند؛ چون واقعیت

بودن مرگ دارد .یکی از برهیانهیای مهم

این اسیییت کیه تمیام طرحهیا و برنیامیههیای میا

لوکرتیوس ،اسیتداللی اسیت که میگوید ما

در زندگی برای بقای خود نیاز به ساختاری

هی نیاراحتی از این بیابیت نیداریم کیه پیش

دارد که در طول زمان ادامه مییابد و چنین

از تولد ،زندگی در جریان بوده اسیت؛ پ

سیییییاخییتییاری بییا مییرگ مییا قییعیی

1.On the Nature of Things.

2.Martha.C Nussbaum.
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میشود).(Nossebaum,1994: 209
اسییتداللهای فوق ،یعنی معمای زمان

میشییوندر(Nossbaum,1994: 192-
).193

بهتر میا از آسیییییب

آنچیه در اینجیا بیا عنوان "اسیییتیدالل

مرگ اسیت .این اسیتداللها تالش میکنند

اپی یکیوری" نییام مییبیرییم ،هیمییان "درمییان

تا شیکنندگی زندگی را بتذیریم و زیسیتن با

اپیکوری" است.

و تقیارن ،برای در

آن و در محیدودۀ آن را بییاموزیم .توصییییۀ

ترس از مرگ بیا لیذبهیایی کیه در

اپیکوریان این اسیییت که با عقالنیت در

درون زندگی اسیت ،تداخل ایجاد میکند.

کنیم کیه نیسیییتی ترس نیدارد و در نتیجیه

تا اینجا ادعا کردیم که اپیکور معتقد اسیت

میتوان بیا فنیاپیذیری کنیار آمید و بیا این

میا بیایید این ترس را از بین ببریم تیا فیانی

در  ،زندگی را ادامه داد.

بودن زندگی را لذببلش کنیم .این ترس

دعوت اپیکور به استداللورزی ،عمالً
دعوت به آسودگی روانی یا همان
لذت ایستا است.

بیا زنیدگی از ابتیدا تیا انتهیا هسیییت و بیه همیۀ

.4-4درمان اپیکوری:

لذبها آسییب میزند و یکی از دالیلی که
افراد از هی کنشیییی رضیییایتی ندارند ،این
اسیییت که آن کنش ،ععش آنی برای غلبه
بر فنییاپییذیری را فرو نمیکییاهیید .همچنین

اپیکور مینویسیید« :شییناخت درسییت اینکه

افرادی کیه از نفربد مرگ بیه سیییوی نفربد

مرگ برای میا هی اسییییت ،فنیاپیذیری را

از زیسیییتن میرونید ،فراموش میکننید کیه

لییذببلش میکنیید .بییدون اینکییه زمییان

ریش یۀ خودکشییی ،ترس از مرگ اسییت نه

نامحدودی به زیسیتن افزوده شیود؛ صیرفاً با

نفرب از زندگی .بهطور خالصیه ،این ترس

حییذف اشیییتیییاق جییاودانگی .اسیییتییدالل

هییییمییییۀ زنییییدگییییی را سیییییییمی

اپیکوری بر این اسیییت که باورهای غله و

مییکینیید).(Nossbaum,1994: 197

تمیایالتی کیه اغلیب بیه آنهیا وابسیییتیهانید را

بییهعیینییوان مییثییال ،حییرد و طییمیی در

حیذف کنید .اپیکورهیا بیه دنبیال حیذف هر یا

میالانیدوزی ،دقیقیاً بر این صیییحیه میگیذارد

همۀ باورهایی که مردم ممکن اسیت داشیته

که فرد فکر میکند با فقر ،مرگ به سییوی

باشییند ،نمیروند؛ بلکه بر باورهایی تمرکز

او میآید و یا با تالش برای شییهرب ،عمالً

میکننید کیه میان لیذب بردن از زنیدگی

فرد بیه دنبیال جیاودانگی اسیییت .این امییال،

ب
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باعا ایجاد بسیاری از ر ایل فردی ازجمله

میکننید و بر این بیاورنید کیه غییا درد و

خیانت ،جدا شیدن از خانواده و حسیادب به

آسیییب ،به خودیخود پیشییاپیش یک نوع

دیگران میشود.

لیذب بزرگ اسیییت .لیذبهیای پوییا حیاوی

اینکیه میا بتوانیم طبق ن ر اپیکوریهیا

دردنید؛ چون پیاییاننیاپیذیرنید .اپیکورییان بیه میا

بر این عییدم آگییاهی از ترس غلبییه کنیم،

میآموزند که سیرچشمۀ درد و رنج و ترس

کیافی نیسیییت؛ بیه این معنیا کیه فرض کنیید

اسیت .راه غلبه بر ترس و بهخصیود ترس

شیلصیی در زندگی از ترس خود نسیبت به

از مرگ ،این نیسیییت کیه بیه دروغ بیه خود

مرگ آگاه باشیید .این آگاه بودن ،ترس او

بباورانیم که نلواهیم مرد یا خود را با خیال

را کیاهش نمیدهید و ترس از مرگ کیامالً

ییک زنیدگی جیاودانیه تسیییلی دهیم .راه

از بین نرفتیه اسیییت و شیییایید بیاعیا عواقیب

اصییل ،تفکر عقالنی در با ترس از مرگ

ناگوار در زندگی انسیان بشود .این آگاهی،

است و یافتن لذب ایستاست.

منجر بیه عیدم توانیایی لیذب بردن از دیگر

غیاییت اصیییلی زنیدگی ،نییل بیه لیذب

لیذاییذ و در حیالیت حیاد ،بیهگونیهای نفرب از

ایسییتا اسییت .انسییان برای رسیییدن به در

زندگی منجر میشود.

سیییعیادب باید بکوشییید تا همیۀ رنجها را از

براهین اپیکورییان در اینکیه ترس از

زندگی خود دور کند؛ بنابراین انسیان عاقل

مرگ غیردمنعقی اسییت ،بر این نکتۀ بسیییار

کسیی نیسیت که زندگی خود را سیراسیر از

مهم تیأکیید دارد کیه مرگ برای میا آسیییییب

لیذبهیای پوییا انبیاشیییتیه کنید ،بلکیه کسیییب

دارد و ترس از این آسییییب اسیییت که چه

لذب ایستا غایت است.

آگیاهیانیه و چیه نیاآگیاهیانیه عواقیب بسیییییاری

مثیال خوبی کیه میتوان از زیسییییت

دارد .در حیالیت آگیاهیانیه ،بیهگونیهای نتوان

اپیکوری بییان کرد ،این اسیییت کیه شیییمیا

زیستت منجر میشیود .در حالت ناآگاهانه،

بهشییدب گرسیینه هسییتید و در مقابل شییما

جیایگزینهیای جیاودانگی همچون قیدرب،

تعیدادی نیان و پنیر کیه تقریبیاً بیهطور کیامیل

شییییییهییییرب و پییییول را دنییییبییییال

همیشییه در دسییترس اسییت و همچنین یک

مییکینیییم(Nossbaum,1994: 202-

برییان بوقلمون کیه بیهطور خیاد امروز در

).203

اختیار شیماسیت .اپیکور میگوید همان نان

اپی یکیوریییان ،بیر غییییا

درد تییأکیییید

و پنیرد همیشیه در دسیترس ،گرسینگی شیما را
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برطرف میکنید و غییا گرسییینگی فرعی

شیکل میگیرد محدودیتهای قائل شیویم،

لذب اسیت که حتی با خوردن بوقلمون هم

اختییارمیان دسیییت خودمیان خواهید بود و به

افزایش نمییابد؛ چون در صیورتی که فردا

عوامل خارجی مثالً دسییترسییی به بوقلمون

بوقلمون نبیاشیییید و شیییمیا امروز بوقلمون

کمتر وابسته میشویم.

خوردیید ،دیگر عالوه بر درد گرسییینگی،

اپیکور ،تأکید به لذبباوری دارد؛ اما

دردد آسیییی یبد نیبیود بیوقیلیمیون هیم افیزوده

حداقل برداشیییتی از آن را مد ن ر دارد که

میشود.

کیامالً معقول اسیییت و اتفیاقیاً برای انسیییان

اکنون لییذبگرایی میید ن ر اپیکور،
زیسیییتیی را بییه ارمیغییان مییآورد کییه بییا
لییذببییاورید عیوامییانییه میتیفییاوب اسییییت.

مدرن ،کاربردی است.
 .5-5فلسفهدرمانی انسان مدرن

لذبباوری عوامانه ،کامالً نامعقول اسیییت؛

رویکرد اپیکور ،مبنی بر تیأکیید بر کیاهش

چون همیشیه و در همهجا قادر نیسیت امیال

درد و توجیه بیه نییازهیای فردی و طبیعی

و خواستههایمان را برآورده کند .این کافی

اسییییت .اپیکور بیا ارائیۀ در

معقولی از

نیسیت که آدم با رفتن به دنبال لذبها مدام

زیسیییتن ،تالش میکنید تیا فلسیییفییدن را از

بر خودش آسان بگیرد ،بلکه باید لذبهای

بحیاهیای ن ری بیه عمیل بکشیییانید .آنچیه

فردی و طبیعی را بر لذبهای غیردضیروری

اپیکوریان تالش میکنند تا در زیست خود

و غیردطبیعی ترجید بدهد و انتلابشیان کند.

عملی کننید ،همیان چیزی اسییییت کیه در

اگر حواسیییمییان را جمی کنییم کییه هم یۀ

مفهوم فیلسییوف نهفته اسییت .فیلسییوف نه

امییالمیان ضیییروری و طبیعی بیاشییینید ،دیگر

فقه دوسیییتدار دانش یا حکمت اسیییت،

گرفتار لذبباوری لجامگسییلته نمیشیویم

بلکه فیلسییوف کسییی اسییت که دانش را به

کیه همیهچیز را فیدای لیذب میکنید .از آن

صحنۀ زیست خود تبدیل کند.

طرف ،دیگر خعر نمیکنیم و بیه امییالی کیه

اگر فلسیییفییه همییانطور کییه بییهطور

ممکن اسییییت بییاألخره در یییک مرحلییه

آکادمیک در دانشییگاههای غر و شییرق

دسییییتیرسنییاپییذییر بییاشیییینیید ،پیر و بییال

تیدری

میشیییود ،بحیا ن ری و انتزاعی

نمیدهیم(کرل.)194-192 :1394 ،

اسیت ،در مقابل ،دعوب اپیکور به تأمل در

اگیر بیرای امییییالیی کییه در وجیودمییان

با ترس از مرگ ،دعوب به زیسییت تو م
با تأمل و تعقل اسیییت .این همان چیزی که

ب
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ورزیده است.
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هیمییانطیور کییه راه و روش اپی یکیور
میگوید ،فلسییفه یکی از ابزارهای ملموس

ممکن اسیت این سیاال پیش بیاید که

و حقیقی برای زنیدگی اسیییت و ییک راه و

آیا همۀ انسانها فیلسوف هستند و آیا همۀ

روش درمان اسیییت که خرد آدم را به کار

فیییلسیییوفییان بییه چینییین درکیی از زیسیییتین

میگیرد و بیه جنیگ ترسهیایمیان ازجملیه

رسیییدهاند در دنیاید کنونی ،همۀ انسییانها

میهیمتیریین تیرس ،ییعینیی تیرس از میرگ

به دنبال برطرف کردن امیال خویش هسیتند

میرود .نیه فقه توانیایی انیدیشیییییدن ،بلکیه

و اتفاقاً تأمل و تعقل در زیسیییت آنان جای

توانایی به کار بسییتن اندیشییهها و مفاهیم و

نیدارد .تیأمیل در بیا مرگ ،یعنی پیذیرفتن

نقادی در زندگی فرد اسیت .فلسیفه در این

شکنندگی زندگی.

میعینییا فیقیه راهیی بیرای جسیییتیجیوی یییک

اپیکور در گام اول ،انسییان را دعوب

زندگی خو نیسییت ،بلکه مسیییری واقعی

میکند که از «ترس از مرگر آگاه باشید و

برای دسیییتییابی بیه آنهیا هم هسیییت(کرل،

بعد با اسیییتداللهای خویش تالش میکند

.)214 :1394

تیا بیا عقالنییت (کیه در اب اسیییتیدالل نهفتیه

اپیکور ،خود را شیییفیابلش انسییییان

کند که نیسییتی ،ترس ندارد.

معرفی میکند و نشییان میدهد که عاشییق

اپیکور از میا میخواهید کیه مسیییألیۀ چگونیه

انسیییان اسیییت و این را بیا درمیان دبیاورهیاید

زیسیییتن تو م بیا آگیاه بودن و فنیاپیذیری را

متعصبانه و پوچد افراد جزمگرا اجرا میکند.

ن ری نییدانیم و آنرا برای دانسیییتن یییک

همیانطور کیه ییک پزشییییک درمیانهیای

اسییت) در

زندگی خو د عملی در

کنیم.

دارویی ملتلم را بر روی بیمییار امتحییان

بییهکییارگیری تییأمییل و تعقییل و بهتر

میکنیید و از آن دارویی کییه بیمییار بییدان

بگوییم فلسیییفییدن در زنیدگی آدمی ،لیذتی

پیاسییی مثبیت میدهید ،بهترین بهره را برای

حقیقی و پاداشییی محسییوس و عینی دارد؛

سییالمتی او میبرد؛ بنابراین اپیکور برای هر

اما این کار زمانی محقق میشیود که فلسیفه

انسانی استداللی را انتلا میکند؛ چنانکه

را انتزاعی و آکیادمییک تلقی نکنیم .بیایید بیا

پزشیک برای هر بیمار ،تأهیرگذارترین دارو

تجربۀ زیسته به سراغ فلسفه برویم تا پرسش

را برمیگزیند.

برانگیزد و به تداوم زیست فلسفی وادارد.

البتیه این فقه ملت

اپیکور نیسیییت
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بلکیه اب فلسیییفیه ،درمیان بیمیاری انسیییان

اکنون بیه چکییدۀ تالش اپیکور برای

اسییییت .خیودمییان را درمییان مییکینیییم تییا

نهراسییدن از مرگ میرسییم .آنچه اپیکور

توانمندتر شییویم .همانطور که به پزشییک

تالش میکنید تیا از طریق اسیییتیداللدرمیانی

مراجعیه میکنیم تیا در برابر بیمیاری مقیاوم

نشییان دهد ،این اسییت که بیشییتر داشییتن یا

شیییویم ،فلسیییفیه نیز بیمیاریهیایی کیه از

کمتر داشیتن یک لذب واقعی (ایسیتا) آنرا

بیاورهیاید غله تولیید میشیییود را درمیان

باارزشتر یا بهتر نمیکند؛ چون لذب ایسیتا

میکنید .همیانگونیه کیه هنر ،درمیان جسیییم

نهیاییت کمیال اسییییت و حید نهیایی غیاییت

در حیال رنج را بیدرد میکنید ،فلسیییفیه نیز

زیست انسان است.

جیان انسیییان را از دردهیای شیییبییه «ترس از

بسییاری از گفتههای اپیکور بر این مسییأله

مرگر خالد میکنید .فلسیییفیه ،فعیالیتی

تیأکیید دارنید :زمیانی کیه آرامش 1حیاصیییل

اسیت که شیکوفاسیازی زندگی را بهواسیعۀ

میشییود ،فرد در باالترین نقعۀ زندگی اسییت.

استداللها تضمین میکند.

هی چیز حتی طوالنی کردن یا تکرار کردن آن

از من ر مارتا نوسییبام ،قیاس فلسییفه و

نمیتوانید بیه مجموع لیذبهیایش بیفزاید .اپیکور

پزشیکی ،یک اسیتعارۀ محض نیسیت ،بلکه

معتقد است طول زمانی لذتی را به لذب زندگی

وسییلۀ مهمی برای کشیم ،توجه و تصیدیق

شیادمانه نمیافزاید .در دیدگاه او اینگونه نیسیت

اسییییییت).(Nossbaum,1994: 14

که لذب کمتری در بازۀ زمانی کوتاهی نسییبت

هنگیامی انسیییان میتوانید این موضیییوع را

به لذتی دائمی ،احسییاس شییود .او به این معتقد

کنید کیه کیار ییک پزشییییک برای

نیسیییت کیه در زنیدگی نیامیرا لیذبهیا بیشیییتر

کنید .بیازییابی سیییالمیت

میشوند) .(Furley,1986: 75-91همچنان

بهواسییعۀ پزشییک ،برابر اسییت با کار یک

کیه فیلودوموس 2،جیذا ترین بحیا اپیکوری

فیلسیوف یا فلسیفیدن او .در این صیورب به

را درخصیییود مرگ بیییان میکنیید ...« :زیرا

تیرس از

بیرخیی از میرگ بییهعینیوان یییک شیییر دوری

آسیییییبهیا و رنج ،بر اییدۀ هنردرمیانی جیان

میجوینید ،بیه این امیید کیه در زمیان طوالنیتر

خویش مینگرد.

بتوانند خوشییهای زیادی اندوخته کنند؛ اما این

در

درمیانش را در

تییأمییل و تیعیقییلورزی در بییا

1.ataraxia.

 Philodemus .2فیلسیییوف اپیکوری کیه غیالیب
آموزههای اپیکوریان در آهار او معرفی شده است.
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خوشییییهیا بیدون تعقیل حتی در ر ییا نیز قیابیل

جیامعیۀ دسیییتیاوردخواه پیش میرود ،مرگ

حصییول نیسییتند .درسییت به همین دلیل دوران

دیگر مرگ خو یا مدیریتشییده نیسیت،

جوانی توسه اکثر مردم ،دوران بدون شایستگی

بلکیه مرگ شیییرمآور اسیییت .مرگ دیگر

تصییور میشییود؛ زیرا آنها از طریق اسییتدالل

امری رام در دنییای میدرن نیسییییت ،بلکیه

خودشیییان گمیان میکننید زنیدگی طوالنیتر،بیا

وحشیی اسیت و بهطور فزایندهای انسیانی که

افزایش خوشییها همراه اسیت؛ چرا که آنها در

در فیرآیینیید میردن قیرار مییگیییرد ،عیالوه بیر

توجیه و برداشیت خود ،خوبیها و خوشییها را

ترس از مرگ ،ترس از بیاهمیت شیییدن و

با زمان میسینجند و این زمان برایشیان بهصیورب

بیارزش شدن را با خود دارد.
 )2اپیکور ،بیهعنوان ییک فیلسیییوف

چیزی آشکار میشود که هی گاه چیز باارزشی
بیییرای آنهیییا کسیییییب نیییلیییواهییید

باسیتان ،بیان میکند که مرگ برای ما هی

کردر).(Philodemus.2009: 5

اسییییت و تالش میکنید تیا بیا آگیاه کردن

نتیجهگیری

انسان از این ترس ،او را از توهم جاودانگید

در این مقاله ،تالش کردیم تا نشان دهیم:

مبتنی بر قیدرب ،شیییهرب و هروب خالد

 )1تییرس از مییرگ ،بییهعیینییوان

کند و سییت

به طریق اسییتداللدرمانی و با

بیزرگتیریین و هیولین یا تیریین تیرس بیرای

از بین بردن دردهیا ،زنیدگی خو را برای

انسییان اسییت .دالیلی را برای اینکه چرا از

او بیه ارمغیان آورد .این اسیییتیداللدرمیانی از

مرگ میترسییم ،برشیمردیم و نشیان دادیم

مینی یر اپییکیور مییتیوانیید درمییان تیرسهییای

که در دنیای مدرن ،ترس از مرگ ،مشکلی

چهارگانۀ انسان باشد.

مضیاعم به خود گرفته اسیت .بهخصیود

 )3آنچیه در اینجیا بیایید مورد میداقیه قرار

بییا رشیییید علم و تکنولو ی ،بییهگونییهای

گیرد ،این اسیییت کیه اپیکور انسیییان را دعوب

طنزآمیز ترس ما از مرگ شدب یافته است.

میکنید تا با اسییتیداللورزی ،رنجهای زندگی را

از یکسیییو تالش میکنیم با همۀ امکاناتی

در

کند .این اسییتداللورزی به انسییان کمک

که در دنیای پیشییامدرن نداشییتیم ،مرگ را

ت زیسییت خود
میکند تا لذبهای ایسییتا را نهای د

رام کنیم و از سیییوی دیگر در تنهایی و در

قرار دهید .او میدعی اسیییت ،فلسیییفیه همچون

ناتوانی فوب میکنیم.

پزشیییکی ،بیاورهیای غله را درمیان میکنید و

در دنییایی کیه اکنون بیه سیییمیت ییک

همانطور که انسیانها در عصیر مدرن به پزشیک
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برای حفظ سییالمتی مراجعه میکنند ،میتوانند با

 )5فیلسییوفان منتقد اپیکوریان و به تب آنان،

قیدری تیأمیل و تعقیل و ییا حتی گفتگو بیا ییک

انسییان عصییر مدرن ،مرگ را با مرده بودن یکی

فیلسییوف ،برای حفظ زندگی خو یا در مسیییر

میگیرنید و سیییت

فکر میکننید کیه مرده بودن،

زندگی خو گام بردارند.

امری زییانبیار اسیییت و لیذا از مرگ میترسیینید.

لوکرتیوس ،با بیان اینکه جانمایۀ اسییتدالل

همچنان که نیگل از این اسیتفادۀ مبهم وا ۀ مرگ

اپی یکیور دچییار کیجفیهیمیی شییییده اسییییت ،بیه

توسیییه اپیکوربیه او نقید جیدی وارد سیییاخیت .بیا

استداللورزی و دعوب به تعقل اصرار میکند.

بازسیازی اسیتدالل اپیکور ،متذکر شیدیم که تمایز

 )4اسییتیدالل ورزییدن را میتوان در عصییر

بین سه مفهوم مرگ ،مردن و مرده بودن ،بهشدب

میدرنبیهکیار بسییت .عصییری کیه در آن زیسییت

میتواند اسیتدالل معمای زمان را در عصیر حاضیر

میکنیم ،تیأکیید فراوان بر فرد و امنییت فردی دارد.

جدیتر تلقی کند .عصارۀ تأمل اپیکوری در با

باورهای غله ،ناشییی از ارزشهای رادیکالشییده

مرگ ،همین امر اسییتیداللورزی و زیسیییت بر

در عصیر مدرن اسیت .زیادهخواهی در اموری که

اسیاس آن اسیت؛ چیزی که در اهر حاضیر به امری

بیهظیاهر لیذببلش اسیییت ،وقتی بیهعنوان ارزش

ن ری تبدیل شده است.

جایگزین میشیود و یا حتی کاهش یا کمبود یک
امر لذببلش ،فرد را دچار بیارزشی میکند؛ در
این صورب باورهایی را برای انسان مدرن به ارمغان
میآورد کیه در نهیاییت برای او ترسیینیا تر از قبیل
میشود .اپیکور با استداللدرمانی نشان میدهد که
چنین امری را باید در تصیحید باورهای فرد نهادینه
کرد تا بتواند طعم واقعی زیستن را در

کند.
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