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 سخن سردبیر

 تا انسجام روانی و فروپاشی معناییبی: از آینده و سرنوشت

درباره چرایی و چگونگی زندگی مخاطبانم های اساسی مداوم با پرسش طوربهم آن دنیا و یا برای همیشه حرف زد قبلی از پایان زندگی و معنای آن در این یا یهاسخنوقتی که در 
کته دربتاره چگتونگی آن نتدارم خاصتی چرایتی تکلیف من چیست  وقتتی ؛ مانند: تصور آدمیاز  زتریانگرتیحو  ترقیعمو  تمام طول تاریخ بشر بلندای ی بههایپرسش ؛روبرو شدم
ندگی با مرگ به پایتان ز آیا نیم؟هدفی در تقدیر ما وجود ندارد باید آن را بسازیم و اگر وجود دارد باید کشفش ک مشترکی دارد؟ اگر هدف و معنای هاانسان؟ آیا زندگی همه بیندیشم

به دنبال سیر شرایط زندگی همچنان  نیترسخ در  هاانسانهمه  کهیوقت؟ آیا رسدیمجمعی همه آنها و آینده هر انسان با مرگ خودش به پایان مرگ دسته؟ آیا آینده بشر با رسدیم
باید به همین دنیتا ختتم  الزاماً ادامه یابد؟ آیا هدف و معنای زندگی تواندینمهدف ادامه دادن دارد؟ آیا زندگی بیاز بودن و  ترکنندهقانعکردن شکم خود هستند باز هم زندگی دلیلی 

لانته زنبتور را ستیخ  چرا بایتد تواندیمبخش باشد؟ اگر لذت تواندینم؟ آیا زندگی بدون آگاهی از گذشته و آینده بشر، روندیمزندگی از بین  انیو مع هاهدفشود؟ آیا با مرگ انسان، 
جسمانی و روانتی  یهاکنشرو به تزاید و فزاینده  لحظهبهلحظهو انسان اضمحلال  کنندیمشن زندگی انسان را به پایین سرازیر  یهادانه، رحمانهیبزمان  یهاآروارهکه  آنجاکنیم؟ 

کنار آید؟ تا با شکست  تمتامی امیتال و آرزوهتای  ،ی خود و زندگی خود خلق کند تا با این تمام شدنهدفی برا تواندیماین شرایط در چگونه  ندینشیمخود را با چشمانش به نظاره 
که نته از  در شرایطیبیرون از زندگی جستجو کرد؟ باید معنای زندگی را  آیا زندگی را زندگی کند؟ چکار کنیم تا زندگی شایسته زیستن باشد؟ همچنانجاودانه ماندنش مقابله کند و 

چگونته ؛ هتارفتنو  ،هتابودن ،هاآمدنو نه از عل  دقیق هیچ کدام از این  ؛و نه از مکان بعد از مرگ ؛ نه از زمان بعد از مرگنه از مکان قبل از تولد و قبل از تولد آگاهی داریمزمان 
 بدون تلاش یهایروزمرگرسیدن به جهانی دور از و معنای حقیقی زندگی را فقط هدف اگر مان برگزینیم؟ خود ارضاکننده جسم و روح ، وکنندهتوجیه ،و معنایی برازنده هدف توانیم
طمئنی جتز شکست  و مپدیده اینکه بگوییم هیچ  یجابهنیس ؟  مانخود جسم و روان فقط تسلی دادن ینوعبهآیا  این دنیا بدانیم، یفرساطاق  یهایتشنگو  هایگرسنگفراتر از  و

و انسان ذره ذره این وام را با سود و زیانش باید پس دهد  و اگر زندگی وامی اس  که باید پرداخ  شود یم جز پیروزی و زندگی چیز دیگری وجود ندارد؟نابودی وجود ندارد چرا نگوی
منطقتی و  یهتاروشن همه اصترار دارد بتا تمتام پس چرا انسان ای دآن را پرداخ  کن یهاقسطآن و  لحظهبهلحظهو باید ه قرض گرفتیا زندگی را هدیه و  ،به دنیا آمدن در واقع با

 این وام و یا بازپس دهی آن را بیفزاید؟یزان م ،غیرمنطقی و علمی و غیرعلمی
و آینده. پاسخ  ،حال ،گذشته شود؛ یعنی به بلندایمربوط می تاریخ بشر ابتدای زندگیقبلی این نشریه نیز بودند و خواهند بود و عمرشان به  یهاسخندر  هابحثو  هاپرسشاین 
باشد. هر فرد عمیقی هم که پاسخ و  هاپرسشاین عمق پاسخی نداده اس  که همطراز با فردی بودند. هیچ  سؤالاتاز عمق  تریسطح، و حقیرتر ،ترفیسخهمیشه  هاپرسشبه این 
 مواجه شده اس . یترقیعم سؤالاتبا  بشر ،داده بعد از دوره تاریخی خاص ییهاپاسخیا 

، هاضترباهن ، هاهنگامته، هازشیخ)تاریکی قبل از تولد و تاریکی بعد از مرگ(؛ سرشار از فراز و فرودها، و ابهام را چه فاصله دو گریه بنامیم و چه جرقه بین دو تاریکی  زندگی
، آزادی انجسم در مقابل رو یهایانرژ و سینه در سینه پنجه در پنجه نامایب، نبردهای ادامه دادن و تمام شدن میل بهبین  جسمانی و روانی یهاییزورآزما، هایناخوشو  هایخوش

. هرچند فاصتله بتین ایتن دو جرقته چنتدان اس بوده  و ...، هارنجدر مقابل  هالذت، هاشیرو مقابلدر  هازشیردر مقابل کینه،  ، عشق در مقابل نفرت، بخششیاریاختیبدر مقابل 
و جستمانی پتس از  یشناختروانسرنوش  و به آینده اندیشیدن . شدو بیهودگی خواهد  ،افسردگی ،سرشار از نارضایتی دبرپیش ب معنایبو  هدفیب طولانی نیس  اما اگر انسان آن را

نوع گونه آینده فیلوژنی یا در سطح وضعی  آینده بشر به معنای کلی ) ؛ پرسش دربارهآلود گذشتهبه زمان تاریک و وهم کردن فکرو مبهم اس  که  زیانگشگف ندازه مرگ به همان ا
( همواره با مرگ و سرنوش  انسان پس از آن گره خورده اس  و هر کسی که با موضوع مرگ کنار نیاید از زندگی فردآینده هر در سطح اونتوژنی یا خاص )فردی و بشر( و در معنای 

 ."که مشتاق و آماده دس  کشیدن از آن باشد بردیمعم واقعی زندگی لذت فقط کسی از ط"رومی که معتقد اس   فیلسوف 1. به قول سنکابردینملذتی 
. ما از افتدینمدر یک لحظه اتفاق  تنها مسافرت اجباری عنوانبه اما باید توجه داش  که مرگحتم با مرگ گره خورده اس   طوربهنکته حائز اهمی  این اس  که آینده هر فرد 

خواهد بود  ییتنهابه مانیانیپاو سفر  مانیینهاهمسفر شویم اما یقیناً رفتن  ییهازماندر  اندآمدهبعد از ما  وکه قبل  یید با دیگرانشا ؛میکنیمشروع  سفر رااین  ییتنهابه زمان تولد
 تمتام شتدنشروع به همزمان و از سوی دیگر  میکنیملیدن شروع به با از یک سو گاهی داریم.نه از زمان و نه از مکان لحظه نهایی سفرمان آ ،نکهیا زتریانگبه و  زتریانگشگف و 
به همان اندازه که در نیمه اول زندگی  .در حال زندگی(. انسان به همان اندازه که در حال زیستن اس  در حال مردن هم هس هم یم و هست در حال مرگهم )در هر لحظه  میکنیم

قله زندگی مستیر سترازیر را بالای از  ،دوم زندگی تمایل داریم با سرع  بسیار کندتر مهینو قله زندگی را فتح کنیم، بالعکس در تپه زندگی برسیم بالای به  سرع بهتمایل داریم که 
ن آمدن از کتوه بتا سترع  رفتن به کوه در مقایسه با پایی و همیشه بالا افتدیمرفتن اتفاق  مسیر پایین آمدن با سرع  بیشتری نسب  به مسیر بالاهمیشه طی کنیم. ولی در واقعی  

فرستوده  رونتد اضتمحلال وامتا ، رودیمدر نیمه اول زندگی پیش  یکندبهجسمانی و روانی انسان  یهاکنشهرچند که مسیر بالندگی و نمویافتگی ؛ در نتیجه شودیمکمتری انجام 
، انسان هاکنشفزاینده و چشمگیر  رجاًمتدهمین سرع  تخریب و از دس  دادن دقیقاً و  دهدیمتمامی دستاوردهای روانی و جسمانی در نیمه دوم زندگی با سرع  بیشتری رخ شدن 

زندگی را برای رستیدن بته اهتدافی پتو  و  نیمه نخس  یهالحظهکه چرا این همه برای رسیدن به قله زندگی عجله داشته اس ؟ چرا تمام کند یم روروبهرا با این پرسش اساسی 
 معنا و ،یا اهدافی باید هدف شودیممتوجه فرد  در نتیجهتمام دقایق زندگی نکرده اس ؟ هدر داده اس  و کوششی برای کام گرفتن از در نیمه دوم زندگی ی و خوشبختی خیال معنایب

داشتند. خلاصه ستخن میدو نیمه زندگی به دنبال  در هر او یافتگی را برایبوده و احساس کام که برای تمامی دقایق زندگی مفید و اثربخش گرف یمیا معناهایی در زندگی در نظر 
و یتا  ،دستترس رقابتلیغ بینتدمیرا یا سرابی  زندگی خود دور و درازاهداف  ،رسیدزندگی ه دوم که به نیمهم کند و زمانی میمه دوم فدای نی را زندگی نخس  نیمهفرد وقتی  نکهیا
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اهتدافی بترای جهتانی  نکهیاکند، یا یرا در خود تقوی  م ، یا میل به جاودانگیبرگردد ذشتهکند به گآرزو میدر نتیجه یا س ؛ ا کردهیمبیند که تصور بمیاز چیزی  ترارزشیببسیار 
البتته شود. ر این دنیا می، حاصل زندگی او دس و افسردگیرزوی تمام شدن هرچه زودتر و در نتیجه یأآ نکهیاو یا بالاخره  ،کندمیسرگرم  آنهاو خود را با  تصور کردهدیگر برای خود 

بنتدی نیمته و فرصتتی نیتز بترای تقستیم و در هر لحظه ممکن اس  رخ دهد شودینمفرق قائل  ،و بین پیر و جوان نیز بوده غیرمنتظرهو  شعوریبباید به یاد داش  که مرگ بسیار 
 ه باشند.انی یا جسمانی یا معنوی در پی داشتلذتی روزندگی انسان، معنا بخشند و برای هر ثانیه حظه از زندگی را انی زندگی باید هر لو مع هاهدفپس  نخس  و دوم به انسان ندهد؛

 موجب رنج شتدید است  و معنایبرانی نیس  که در فقدان درک و معنای زندگی اس . زندگی به تبدیل و واپس بشر مربوطمعتقد اس  که مشکلات روانی امروز  1نیکولاس هابز
امتا ؛ حاکم اس  تکلیفشان مشخص اس  ،آن خدای رأسکه در  پندارندیمکه جهان را نظمی کیهانی  ییهاآننزدیک اس .  ،تصمیم به پایان دادن آناحتمال  ه یابداداممعنا اگر بی
 نما()یا متدین دیندار با افراد ن معنای زندگی تجویز کنیمحل نهایی برای یافتحتی اگر دینداری را راه که چن  زدن به مذهب را تنها راه چاره بپنداریم؟ شودیمناین موضوع باعث  ایآ

 اصتلاً؟ هتیمهستند چه راهی نشان د یاگمشدهو دنبال  اشتهولی باز احساس خوبی ند اندیفیشرعمیق و  یهاانسانافراد دیندار زیادی که  هچه کنیم؟ ب اندکثاف زیادی که غرق در 
 آنحتی ) خوردینمبه درد کسی و هدف و معنای زندگی خودمان هس  معنایی را نشان دهیم در آن صورت ، و هدفی ،اگر راهی ؟دهیمنشان ب مشخصی راهها به همه آدم اس  قرار
به او  ،کندیمع انتخاب برای مراج ایبرجسته شناسروانکدام  (.شناسروانه اس  نس نانشکه روان میدانیمخودمان  کندیمه ادها و راهکارهایی ارائشنهجع پیکه به مرا یشناسروان
را بترای  هاهتدفاین  خودشولی تا فرد  دو مطلوب هستن خوبهمه  یورزعشقو ، ایثار، یدوستنوعمعناهایی در زندگی مانند  ؟کندیماو را قضاوت  یهاحلراه ، و یادهدیم حلراه
 .اندنکبوتعفقط شعارهایی به سستی تارهای  های متعالی، همین ارزشانتخاب نکند اشیزندگ
 پرستممن از شما متی ولی ؟دیکنیم؟ لانه زنبور را چرا سیخ دیخارانیمرا  خاردینمچرا جایی که  و دیزنیم سرنوش  و ،آینده ی زندگی،معنا ،حرف از مرگ همهنیاچرا  ندیگویم
تا حدی ناشی از ناآگاهی از  هانیاآیا همه  ؛شود یزترمیآمجنونسر قدرت و ثروت هر روز  بر هاانسانوقتی جدال  ؛زندیمو پوچی در روابط انسانی و اجتماعی موج  ییمعنایب کهیوقت

معنتایی  ،و نابرابر با تترس از مترگ امانیباگر انسان در نبردی  نادرس  برای ارضای میل به جاودانگی نیس ؟ از سویی دیگر یحلراهمرگ و یا آگاهی نادرس  از مرگ، و یا یافتن 
دس  به  با آینده، رویاروییاندیشه مرگ و ترس از برای فرار از  ؟ و آیاآوردیمناندیشه مرگ که از خود مرگ زجرآورتر اس  او را از پای در ، آیا جستجو نکندادامه دادن و برای بودن 
 ؟آورد از پای درطور کلی بهکه بشر را  زندیمناقداماتی 

کودک ممکن اس  انکار کنتد، سراستیمه شتود،  .دهدیمرخ  ، و نظایر آنهاپروانه ،ر دوره کودکی با مشاهده مرگ حشراتنخستین آگاهی انسان از مرگ دباید توجه داش  که 
دین را ریتب والتف ،جنستی مسائلن نه درباره )دوره کمون(. کودکا فرستدیمآن را به ناخودآگاه خود  کمکمخلاصه باید باهاش کنار بیاد و بالاخره ؛ ولی کند شیجاجابهو واپس براند، 

ستنگرهایی بته  هااستتدلالاین " دیگویمفرانکل ؛  رفته و ... هافرشتهکنه، پیش یم نگاهما را داره رفته، بهش  رفته،  بلندمدتخوابی به فرد مرده  نکهیاو نه درباره مرگ.  خورندیم

 راضی شتدی درآوردیمن خودت با این تعابیر. به این والدین باید گف  هر وق  کودک بردارندو  خوددن و بازی دادن آوربنابراین والدین باید دس  از بازی در؛ "هستند کاغذسستی 
 اطلاعات کسب کنند. ،که کودکان درباره این مسائل از منابعی غیر از والدینرسد این اس  به نظر میاک وحشتنآنچه . شودکودک هم راضی  انتظار داشته باش

که فرد به فکر مانتدن بیشتتر یتا  شودیمیافتن این حقیق  در تپه زندگی باعث و انگی تا زمان رسیدن به قله زندگی چندان دغدغه فرد نیس  باید توجه داش  که میل به جاود
حقیقت  در فترد بیشتتر ر بته باوو  ،انسانی  ،آگاهی، هرچه دانش ؛میشویمشویم از احساس خوشبختی دورتر  ترکینزدحقیق   هرچه به. به طور کلی باشد داشتهبرگشتن به گذشته 
در لحظه بیشتر زندگی  و بودند ترنادانچون  ،بودند ترخوشبخ یعنی اجداد ما اس  )صادق پدیدایی نوعی یا روان در فیلوژنیهم این نکته  .ابدییمکاهش  در او باشد احساس رضای 

زنتدگی، بیشتتر احستاس  بودن از حقتایق دانش کافی و دورکودکان و نوجوانان به عل  نابرخورداری از پدیدایی فردی صدق می کند )یعنی یا روان بعد اونتوژنی ( و هم درکردندیم
فرزنتدان ختویش  ازدواجو تنهایی پتس از  و سکوتبا فضای سرد و خالی  رسد وکنند(. اما زمانی که انسان بعد از دوره کودکی، نوجوانی، و جوانی به سن میانسالی میخوشبختی می

به یتاد دوران کتودکی ختویش  فرد در نتیجه و آوردیمبه او هجوم  رحمانهاندازد و بیبه صورت او چن  می ،هیولای مرگ و نابودی و نیستی ،)نشانگان آشیانه خالی( شودیممواجه 
از دوره  ترهولنتاکو  تتریقتواین بتار  ،محتومسرنوش   ده وینآرویارویی با و  ترس از مرگ. در نتیجه اجداد خویش بود حتی یا و مختلف حیواناتروزهایی که شاهد مرگ  ؛افتدیم

 نیتترژرفبته تتوانیم متا نمتیکه  کندیموار با خود زمزمه ونو در این نقطه اس  که افلاط کنندیمفرد را احاطه  ،رگبار زمستان و امواج شرجی تابستان یهاانهیتازکودکی همچون 
و  گترددیبرنمتاو انبار انرژی  بیند کهمی یسالانیمدر دوره انسان   و آینده همیشه پرسش دیروز و امروز ما بوده اس  و خواهد بود. زیرا سرنوش؛ قسم  وجود خودمان دروغ بگوییم

در این ممکن اس  انسان البته  . شده اسگسترانیده در جلویش  رحمانهیبکه  کندیممحتوم را در پایین آن مشاهده  ندهیآ وضوحبهدر بالای تپه  و شودیم تریخال روزروزبهمخزنش 
 آید.ها نیز چندان به کارش نمیداند که این مکانیسم، اما خودش نیز میفراموش کند و ذهن خود را به گذشته مشغول نگه داردزمان تلاش کند که 

آگاهی از جهل ختود، آغتاز » دیگویمسقراط : انددادهمتفاوت  ییهاپاسخ و نظایر آن ،مرگ و جهان دیگر ،بشر ندهیآدرباره  یسؤالاتدر تمام تاریخ بشری به  متخصصان و بزرگان
ستهراب ستپهری . بخشتدیمو به زندگی عمق  داردیمباز  مبتذلانسان را از کارهای  ،و آگاهی از سرنوش  و آینده آگاهی نقطه شروع اندیشه و تغییر اس پس مرگ ،«اندیشه اس 

 کاملاًجان لاک ": دیگویم این گونه از احساسش اشیزندگدوستانش در لحظات پایان پرسش جان لاک در پاسخ به  ".گش یمپی چیزی  در ما هایاگر مرگ نبود دس " دیگویم
بتا مترگ انستان کتاب زندگی  ."نزلی اس  که ساخته دس  بشر نیس خوب اس  و در شرف انتقال به م کاملاًجان لاک  ؛لرزان اس  کندیمکه در آن زندگی  یاکلبه سرحال اس 

دربتاره  دیتتوانیمید نکامل نخوانبه طور تا شما کتابی را  به نظر من زیرا ".بمیرد خوشبخ  نامید کهآننباید هیچ انسانی را پیش از " :دیگویمدر این مورد تولستوی  و شودیمکامل 
چون موجتب تعتالی  ،. مرگ را باید شناخ فرار کردر مرگ در ذات زندگی اس  پس نباید از آن اگ. شودیمبنابراین درک کامل زندگی با اتمام آن حاصل  ،دتمام و کلی  آن نظر بدی
شاید همه مرگ را مهم بدانند ولتی همگتان آن را "نیز بر این عقیده اس  که نیچه  ."پیش از مرگ باید یک نوب  مرد": دیگویم در این مورد . نظامیشودیمدریاف  ما از حقیق  

                                                           
1. Nicholas Hobbs 

 ب
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آنچه کامل شده و رسیده و پخته اس  بیشتر خواهان مرگ اس  و هتر آنکته در  ؛کندیم ترمیقوآنچه مرا نکشد کند و تأکید می ندیبیممعنای زندگی را در رنج  او ."جشن نگرفتند
. داندیمد کردن ترس از مرگ ویکور شرط زندگی شاد را ناباپدر این مورد  .مل زیسته باشیمکا طوربهکه  میآوریمزمانی مرگ را تاب ما یعنی  ؛بماند تا شاید برسد خواهدیمرنج اس  

حتی وقتی امیدی " :گویدمی پردازان برجسته در حیطه معنادرمانیاز نظریه ییک فرانکل .کندیم بخشلذتحیات را  بردیمسودای جاودانگی را از بین  ،چون میرایی انسان دیگویماو 
اخیر  یدرمانروان یهاهینظر نیترجذاباما یکی از ". با شکوه رنج کشید و از دنیا رف  توانیمدیگران و خود و به خدا نشان دهیم که  هب به گریز از مرگ نیس  معنا در این اس  که

و از  هراسدیمخود در زندگی از مرگ  هایخلاصه او بر این عقیده اس  که هر فرد به اندازه نزیسته طوربهنظریه یالوم اس .  ،و سرنوش  ندهیآو  ،درباره معنای زندگی، ترس از مرگ
 . ترسدیمرویارویی با آینده 

ولتی بتاز از  اندستتهیز هرلحظتهکه در  ییهاانساننده علل ترس از مرگ هستند. چه هبا هم تشکیل د زندگی نزیسته فرد میزانبعلاوه  وحش  از مردنبپذیرم که  توانمینممن 
ایتن  در این صتورت ؛اس  ولی نتوانستهو کامل زندگی کند در توان داشته تلاش کرد تا درس   که فرد با هرچهدر مواردی ممکن اس  ین بنابرا؛ کنندیممرگ هراسان و از آن فرار 

را زنتدگی  یزنتدگتری دارد و هتای بیشتستهینزاین اعتقاد که هر فردی که زندگی کند. در نتیجه های خود را ستهینزچون امیدی در این دنیا ندارد تا  ،ردیپذیممرگ را  ترراح فرد 
تمتام  یعنتی ارضتای ،داشتن یعنی لذت بردن تمام و کمال از تمتام لحظتات آننحداقل دیدگاه کاملی نیس . زندگی نزیسته به نظر من  هراسدیمنکرده اس  بیش از همه از مرگ 

       دار و  و ،یتالوم ،بتا ایتن دیتدگاه نیچته گذشتتگی از ختودو در نتیجته ویگگتی بیشتتری دارد هرچه فرد ایثارگرتر باشد زندگی نزیسته نکته این جاس  که نیازهای روانی و جسمانی. 
  دارد.آشکار تناقض هایش دسته

ی او غروب جمعه حتی در صورت داشتن بهترین روابط با دیگران باز هم تنهای تنها اس . برا، باشد ترقیعم. انسان هرچه اس  بیشتر ییمعنایبرنج ، باشد ترقیعمهرچه انسان 
ه میشتچون ه ،معنای حقیقی زندگی باشد تواندینمطلبی و زیستن به تمام معنا و نزیسته نداشتن لذت! دهدیماس  که آغاز سلسله رویدادهای تکراری دیگری را نوید  یاهفتهپایان 

را برای مخدر مصرفی خود مواد برود )همچون معتادی که باید میزان  و یا بالاتر تربزرگلذتی  باید دنبال در این صورت وقتی رسیدو  رسدیمیا به آن که فرد باید به دنبال لذت بدود 
ات درد متردن، ابهامت. همیشه صتادق نیست  ،شودیم، اضطراب مرگ بیشتر باشد که هرچه رضای  از زندگی کمتر پس این دیدگاه .کند(بیشتر و بیشتر  ،رسیدن به همان لذت قبلی

ترس از تمام علل و  ندیافزایم، همه و همه بر اضطراب مرگ هابازمانده دربارهنگرانی  و جسمی و روانی پس از مرگ، یهانیسرزمپس از مرگ، ابهام  همیشگی زندگی یا تمام شدن
برخی خوانندگان نه چندان عمیتق یالوم و که  ییآنجا .کندمیدیدگاه یالوم و پیروانش حداقل مرا سیراب ن نکهیا. نتیجه به خاطر زیستن و نزیستن نیس با آینده و سرنوش   ارویییرو
 ،برای مردم بتدبخ  اتفاقاً باید عرض کنم کهدر نتیجه ترس از مرگ بیشتری دارد، که نزیسته بسیار دارد  کسآن که (کنندیموییم ادعا بگ ترمنصفانهیا بهتر اس  ) دهندیمشعار  او

مسلک و یا دینداران واقعی نیز به طور کامتل های عارفانسان )در ضمن دارند همن را پایان دادن آ یآرزو لیهای بسیار دارند وتها نزیسهنآ ؛خوشبختی و راحتی اس  به نوعی مرگ
 .های بسیاری دارند ولی بر عکس نظریه یالوم و نیچه نه تنها ترس از مرگ ندارند، که عاشق مهاجرت از این دنیا هستند(در این دنیا، نزیسته

 .نداریمولی مرگ خود را انتظار  مینیبیمخویش باور داریم. مرگ همسایه را  و به نامیرایی خواهیم باشیم()و یا نمی به درک مرگ نیستیم ما قادربسیاری از ه داش  که باید توج
 ،زیسته سرشار از اشتباه دارد از رویارویی بتا آینتده هتراس دارد کس که آنآگاهی ندارند. مرگ ،زنندیمدس  برای رسیدن به آن ی و به هر کار خواهندیمکه لذت جاودانه  ییهاآن

به گذشته پر از درد  اس  ولی باز نه تمایلی به جاودانگی دارد و نه تمایلی به بازگش  وسیمأهرچند ناامید و ، مداوم شکستش داده اس به طور زندگی و مرام ولی آن کس که رسم 
بترای  یامید چهیدرهای متعدد رو به تزاید که هیچ یافتگیناکام. تجربه نباشد خواهدیمنزیسته اس  ولی باز  اصلاً نکهیا. او با بردیمدگی لذت و نه از زن هراسدیمنه از مرگ  و رنج؛

زنتدگی در  تمامتاًالبته نه با این عل  که  ؛داندیمرا تنها آزادی و رهایی خود  آنمرگ را در آغوش بگیرد و  خواهدیمکشاند که میاستیصال حدی از او را به  ،اشتهگذاین فرد باقی ن
 .در این دنیا ندارد بخشلذتدی برای زیستن امیکه  عل بدین این دنیا را زیسته اس  بلکه 

 ،ایی و انسجام روانتی گتام بترداردخودشکوف یوسوسم از مسیر تباه شدن به  تواندیمولی  پنداردیمابتدا همه چیز را هیچ و پو   کندیمعصیان  که فرد بر علیه روزمرگی آنجا
وقتتی فترد در را نداشتته باشتد. انستجام  وجود دارد که فرد توان رسیدن بهنیز ولی این خطر  .و هدفمندتری خواهد داش  ترکاملداشته باشد زندگی  در زندگی اگر فرد معناییزیرا 

س و افستردگی کامتل او أاین دنیا جدا کنیم ممکن اس  باعتث سترخوردگی و یتهای روزمرگیرد را از ولی وقتی ف وجود ندارد مشکلی ،و غرق در آن هس  بردیمروزمرگی به سر 
تکرار کند کند و کلمه چرا را با خود  ه خود عصیانروزمرزندگی زیرا وقتی فرد بر علیه  اس ،اس  و همیشه خطرناک  دو لبهمانند شمشیر  یروزمرگبنابراین جدا کردن افراد از ؛ شویم
با آغوش گرفتن آینده، مستیر زنتدگی را آگاهانته  بر این بحران غلبه کند واو ممکن اس  نیز از سوی دیگر . این خطر وجود دارد که در بحران پوچی و بیهودگی گرفتار شودهمیشه 
نیمه دوم را برای کتام  یهالذتو  ،ه دوم از دس  ندهدیمدر ن رتبادوامو  ترچسبدللذاتی  کسب را براینخس   یمهلذات زندگی ن ،کام بگیرد خود از تمام لحظات زندگی ،دبرپیش ب

سیکوزی و نوروزی در فرد شود اما از  یهارگهدر ابتدا باعث  تواندیمو رویارویی منطقی با آینده  ،نپذیرش آ ،آگاهیمرگ نکهیانتیجه گرفتنی جاودانی در جهانی دیگر از دس  ندهد. 
روانی و جسمانی ختویش است  غستل کنتد و از  یهایافتگیو سازمان هاکنشرو به تزاید  تمام شدنیافتن از  یآگاهزمین روانی جدید که همان سر این از تواندیمفرد  سویی دیگر
وار بتر و دیگران تلخ کند و افسرده ی منفی به آزار خود و دیگران بپردازد و زندگی را بر خودهالعکس با زمزمه کردن و خودگوییبا نکهیابه خودشکوفایی برسد و یا  یسالانیمبحران 

 بته علت سپری کردن عمر در سایه تترس از مترگ  .اس  آگاهی انساندر همین مرگسایر موجودات انسان با عمده تفاوت به نظر من یک  .و نقطه پایان بیندیشدسرازیری زندگی 
به حقیق  دس   ، و در نهای از آن فراتر رف  ،ن را تجربه کردیک بار آ ،گرف  آغوشآن را در  ،باید مرگ را آگاه شد، نخس  آگاهی از آن اس . پس برای رسیدن به معنای زندگی

 .یاف 
خلاصته بشر امروز برای سبق  گرفتن از یکدیگر و  ریناپذیریساشتهای  و، ریناپذوصف یطلبشهرت، زیآمجنون یطلبقدرت، یاندوزثروتبه نظر نگارنده این سطور میل به و اما 
بشتر بترای  ریناپتذیریستبالتاخره اشتتهای  طلبتی، ولتذت کامل از مرگ، آینده، سرنوش ،که هر روز و هر ساع  شاهد آنها هستیم به عل  درک ناقص و نا ییهایکارکثاف همه 

 ج



 یتا انسجام روان یو فروپاش معنایییو سرنوشت: از ب ندهیآر: سردبیسخن 

 

جایی کته انستان  ،شودیمسالگی آغاز  04در واقع بعد از حدود اس . جالب اس  بدانیم که همه این تمایلات نابخردانه  انیپایبجاودانگی و یا بدتر از آن دسترسی به لذت جاودانه و 
 ،در جلوی چشمان خود ، وبر بالای تپه آن ،بنابراین وقتی انسان در ظهر زندگی؛ که تو فناپذیری دهدیمهر روز به او هشدار  ،و سفیدی موهای بناگوش شودیموارد سرازیری زندگی 

آوری و ، همتان فرزنتدریتگنفسو  امتانیبتراه پیروزی زندگی خود در برابر مترگ و تمتام شتدن را در طتی ایتن نبتردی  اسلحه و تنها ،ندیبیمرا گسترانیده  یارحمانهیبسرازیری 
 یطلبتنتوعن برای زایتش، و زنا ریناپذیریسهس  که میل دلیل )شاید به همین  کندیمجستجو فرزندان خود ادامه زنده ماندن و جاودانه ماندن خود را در زیرا  ،ندیبیمفرزندپروری 

 بیشتر(.ماندن  جاودانه ، وزایش بیشتر ،هرچقدر سکس بیشتر ؛خود در این دنیا اس  یهاشهیرآگاهانه و ناآگاهانه مردان برای روابط جنسی متعدد، جه  تحکیم  حدوحصریب
ثتروت  یاعتده، حدوحصتریبقدرت  یاعدهو در این میان  کندیمتلاش گاه و ناخودآگاه همواره خودآ ،که با مرگش فرو نریزد ییهاهدفدر نتیجه انسان برای رسیدن به معنا و 

، بته یطلبشهرتا از مومیایی کردن تتا آرزوها و امیال و اهدافشان برای همیشه جاودان بمانند.  نندیگزیبرمرا  شماریبهم خدمات علمی  یاعده، و شماریبفرزندان  یاعده، انیپایب
سن  نکهیا. ترس از مرگ هم اس  و شاید بشر میل به جاودانگیو همه در واقع همه ارثان فراوان، باور به بقای روح پس از نابودی جسم، اعتقاد به روز رستاخیز، ورثیه و اذاشتن جا گ

یک شدن به مرگ اس ، قایم کردن ترس از مرگ و تترس از نزد یهالحظهترس از رویارویی با غرش  ،ها جه  نپذیرفتن واقعی  اس بازی با واژهفقط یک عدد اس   یاشناسنامه
و بتاقی  ناپتذیرسیری یاندوزثروت جسمانی و روانی اس . یهاکنشفزاینده لحظه به لحظه به اتمام رسیدن دفاعی در مقابل مشاهده  سمیمکان نوعیدر واقع و نزدیکی به آن اس ، 

ون فرد با چشمان خود همچنان نیس . چ میل به جاودانگی، هراس از مرگ، ترس از رویارویی با سرنوش  و آینده، و بالاخره گانکار مرفراوان بشر امروز، چیزی غیر از  گذاشتن ارث
  یتنهایبت زیآمجنتونهر لحظه برای ارضای شهوت و میتل  ریناپذیریسکه آینده و زمان همچون اژدهایی  ندیبیم شکاراآ، نگردیم زندگی خود ساع  شنی یهادانهکه به ریزش 
 یروزشتبانهمخترعی اگر ادعا کند بترای دل ختود  ، و یانقاش ،دانشمند ،نویسنده هر دیگویم درد جاودانگیاونا مونو در کتاب خود با عنوان  .بلعدیمزندگی او را  یهالحظهخویش، 
 یامقالتهحاضتریم یک از متا کدام هایم، به راستی . و شما ای خوانندگان ناشناس سخن!تا جاودان بماند زندیمثار خود ود را در پای آخاو امضای  .اس  گودروغشیادی  ،تلاش کرده
  ؟چاپ کنیم نامیبمفید ولی 

هتای پرستشرای پاسخی ضتمنی بتخواننده نقل کردم تا شاید به همراه نقدی غیرمستقیم های بزرگ در تاریخ زندگی بشر را های انساندیدگاهبرخی من در این سخن مفصل 
شته باشم بته درد داهم اگر پاسخی نه  ارائه کنم وعمیقم که پاسخی  تاریخ بشر افراد بزرگ این اندازه به نه اما من شخصاً پاسخی ندارم. ،پیدا کند شده فراوان آغاز این نوشتهمطرح 
هتایم! بته حتی شما خواننده عزیز همیشگی ستخن ؛میگوینمچ کسی به هی خودم هستند، پس ندهیآو  ،چون زاییده گذشته، حال معناهای زندگی خودم هستند؛ چون ،خوردکسی می

  گویم.شما هم نمی
 پاسخی ارائته یعنی چگونگی چهپرسش بعدی شما با پرسش چرایی به تمام رسد باید به پرسش چگونگی هم پاسخ داد. چرایی را بگویم برای  تواندینمپاسخ در جستجوی معنا 

و لتذت  تتربزرگ یهتایشتادکوچک فعلی را به ختاطر  یهایخوشحالو  میدویمآگاهی اتفاق بیفتد وگرنه همیشه به دنبال آینده آگاهی و آیندهبرای چگونه زیستن باید مرگ ؟کنم
گیری سخ که چه عرض کنم، در نتیجهدر پااما  ،معنایی جاودان پیشنهاد کنم، هاآدم نیتروسیمأندارم تا برای هم تش را ئو جرمن در این سخن قصد ندارم  .میدهیماز دس   تریابد

 :د به عرض برسانمیباهای مشابه قبلی، ها و موضوعات مطرح شده در این سخن و سخناز تمامی بحث
ل به جاودانگی بشتر ، و ...( چه درس  باشند چه نادرس ، در خدم  میدراز و دورو معناهایی که با مرگ فرد نمیرند )چه ثروت، چه قدرت، چه آرزوهای  هاهدفاین که  نخس 
 یهتا یفعال نیترمبتتذلو  نیترفیتکثکه هتم ، زیرا دنشویمشدن افراد  جاودانهدر هر دو صورت باعث  ،اهداف زندگی چه خوب باشند چه بد این گونه بگویمیا بهتر اس   .هستند
افتراد : دوم .انتدنازنین در ذهن بشر جاودانه مانتده یهاانسان یها یفعال نیتریانسانو  ،نیرتپاک ،نیزترییتمو هم اند تاریخ بشر همیشه در یادها جاودانه شده یهاانسان نیترپس 
 اندستتهیزکته  ییهاآنواره آرزوی مرگ دارند؛ نه ولی هم اندستهینزهستند که  ییهاانسان شمارو بی، ترسندیمسرشار و کاملی دارند ولی باز از مرگ  یهاستهیزهستند که  بسیاری
در بشر، باید اهدافی داشته باشد  یجاودانگفرد برای رویارویی با آینده با توجه به ویگگی ذاتی میل به : سوم .کنندیماز آن فرار  اندستهینزکه  ییهاآنو نه  رندیگیم آغوشرا در مرگ 

هر هدفی که ویگگی جاودانگی در آن آشکار یتا مستتتر باشتد دال بتر کنم أکید میباز هم ت خواهد بود. البته آورهراسمیشه برایش ه با مرگ ههکه با مرگش فرو نریزند وگرنه مواج
وعتده ستر خترمن دهتد  اصطلاح بههر هدفی که فقط آینده شما را نشانه رود و قرار باشد خوشبختی را در آینده به شما ارزانی کند و : چهارم مطلوب بودن و انسانی بودن آن نیس .

ن میتل ذاتتی ب کردمعنای واقعی زندگی باشند که ضمن سیرا توانندیمپس اهدافی  ؛ی باشد چون هیچ فردی یقین ندارد در آنی دیگر زنده خواهد ماندمعنای حقیقی زندگ تواندینم
وقتی به آینده و مرگ فکتر  جهینت در ،دیافزایم آن محدودی  در امکان استفاده از لذت به ارزش: پنجم زندگی به دنبال داشته باشند. لحظه هررا از  تانیافتگیشما به جاودانگی، کام

بنتابراین اندیشته ؛ میدهیمحال را از دس   ،از همه لحظات آن کام بگیریم و مدام برای کسب لذتی بزرگ در آینده میتوانینم ،نکنیم و محدود بودن لذت در این دنیا را حس نکنیم
بتودن لتذت  جاودانهو  شودیم)محدود بودن لذت باعث شیرینی بیشتر آن  شودیم نیز عث افزایش ارزش لذت زیستنبا کندیممرگ چون محدود بودن لذت زندگی را به ما گوشزد 

 لطفتاًراین بنتاب ،داشتند یچنانآننبودند که فرزندان  ییهاآن الزاماًدر این دنیا  هاانسان نیترجاودانه: ششم .(شودیمشدن و تکراری شدن آن  ارزشکمشدن یا حداقل  ارزشیبباعث 
، را زجتر ندهیتد فرزندتان، خودتان و ی و ... این همه برای پیشرف  علمی و اخلاق ،مثل عد از تولیدهمچنین ببرای سیراب کردن عطشتان برای جاودانگی تصمیم به زاد ولد نگیرید و 

نتیجه فرزندآوری و تلاش  . درداندینمماندند هیچ کس حتی اسم والدین آنها را هم  جاودانه که و افلاطون ،سقراط ،ادیسون، نیوتون ،بزرگی مانند انیشتین یهاانسانزیرا دانشمندان و 
 لطفتاًپتس مناسبی برای ارضای میل به جاودانگی شما نیس  )شاید فرزندتان جاودانه شود ولی خودتان نه؛  حلراه ظاهراً آنهادر  تانخود نشده برآورده یآرزوهاساختن  برآوردهبرای 
در ادامه  الزاماًادامه داشتن این تفکر که  در نتیجه .(ماسدیمچیزی به شما  ،و نه از فضل فرزندتان سندینویمزیرا نه از فضل شما برای فرزندتان چیزی  نی  تولید مثل نفرماییدبا این 

حتتی است  و  تترو جاودانته ترندهیپا باور کنید ،وار همنوعخوب از تولید حشرهو آرزوی  ،فکر و آرمان ،انگاری اس . تولد و تولید اندیشهنوعی سطحی ،خلاصه شود یآورنسل و فرزند
نتد بته اهندطول تاریخ بشر زنده و جاودانه ما که در تمام ییهاآنخود را ادامه دهد ولی همه  ،بهترین شکل جاودانگی و زنده ماندن اس . بشر همیشه سعی کرده اس  با زایش فرزند

)مانند ساختن واکستنی بتر نها آو تلاش برای رسیدن به  یزیی تمهم داشتن آرزوها و اهداف :هفتم بوده اس . آنها یهاارزشاندیشه و ه خاطر یشتر بکه ب، اس نبوده  شانخاطر فرزندان
آتی( نام شما را حتی بعتد از  یهانسلو اشاعه آن به  کثیف و تلاش برای تحقق آن )مانند تولید ویروسی جدید ن آرزوییشتو هم دا کندیم( شما را جاودانه مهاررقابلیغعلیه بیماری 

 د



 8931زمستان ،4دوره ششم، شماره                                                                 فصلنامه سلامت روان کودک

 

 ،زیرا زندگی پیوسته خود را در میان مرگ ردیمیهم نم. حتی کلی  فرد یک سیستممرگ فقط برای اجزا هس  نه کلی   :شتمه. ولی انتخاب با خودتان اس  ،کندیممرگتان ماندگار 
همه  مثلاً ؛اندزندهان هزار سال نیز بعد از هزارو  دنریمینمانسان  یآرزوها. تصورات و تفکرات و دهندیم یترتازهعاشقانه به موجود حیات و نشاط خود را  هاانسان و سازدیمنو و تازه 

گر معنای زندگی ثتروت باشتد : انهم .زندگی بر مرگ چیره شد در نهای  یعنی ،به حقیق  پیوس  شانیآرزوپرواز داشتند ولی شکس  خوردند خودشان مردند ولی  یآرزوکه  ییهاآن
ی مشهور ناراضی و مبهوت و با هاانساناند؛ اگر شهرت باشد این همه این همه ثروتمندان ناخوشبخ ؛ اگر آزادی باشد این همه آزادمردان و زنانی که سردرگم به دنبال معنای زندگی

های قادر و قدرتمند ناشاد و ناآرام؛ اگر داشتن فرزنتد تهی از معنا و خوشبختی؛ اگر قدرت باشد، این همه انسان ی زیبا با اندرونیهاانسانوار؛ اگر زیبایی باشد چه بسیار ندگی کابوسز
 نیتتربزرگ اگتر: دهتم. کننتدیم، عاشقان خوشبختی را حس بله...  عشق باشدزندگی  شمار باشد این همه والدین ناخوشبخ  که اتفاقاً فرزندها دارند؛ و اما اگر معناییا فرزندان بی

بیتاییم و  میاستوخیماگر نبودیم و  .دلایل ادامه ندادن چه هستنداس  که چرا نباید ادامه داد و  سؤالاین  ،از آن تربزرگ ،پرسش بشر این اس  که چرا باید ادامه داد و نباید پایان داد
 خواهدیمبودن. اگر ادامه دادن دلایل بسیار مطمئنی برای رای نیستی دلایل قوی داشته باشی نه باید ب ،هستی کهیوقتولی  میداشتیم آمدنبرای  محکمیباشیم باید دلایل روشن و 
 .خواهدیمی ترروشنبنابراین تغییر از یک وضعی  به وضعی  دیگر دلایل  ،خواهدیم تریتر و محکمفشفاپایان دادن آن دلایل 
 یعنی؛ خداباور باشند نکهیامگر  ،کنندیمباز احساس تنهایی  هاانسان نیترقیعمبه ما کمک کند و  تواندینم کسچیهتجربه تمام شدن سفرمان در این دنیا در  نکهیاآخر سخن 

ایتن یعنتی و  کاهدیموحش  روبرویی با آینده را  و کاهدیمیک رابطه حسی عاشقانه درد تنهایی را که خدایی داشته باشد.  کندینمو احساس تنهایی  هراسدینمتنها کسی از مرگ 
. در رسدیمو توجه دوطرفه  ،توحیدیافتگی ،عشق شاید در فرودس  تحریک زیستی عصبی شیمیایی باشد ولی در انتها به همدلی نامعلوم اس . ندهیآعشق تنها اسلحه انسان در برابر 

وار انسان روی کره زمتین جتدا اس . آنچه انسان را از زندگی تکثر حشره حقیقی شقع ودات شباه  دارد تنها تفاوت دربا سایر موج کاملاًکه  هاانسان تولید مثل این نمایش تکراری
دیگرمداری جتایگزین خودمتداری شتود و  تافرد باید نیازهای خود را سرکوب کند یا خود را به حدی از تعالی برساند  .عاری از نیاز اس  خواستنی ،عشق حقیقی. عشق اس  ،دکنیم

نه از نیتاز و  ردیگیمشمه   و از غنا و ثروت عاطفی فرد سرچاز معشوق بودن اس تریمتعال یامرحله  داشتن و عاشق بودن . دوسجایگزین آزادی شود ،مجبور بودن و مجبور کردن
 ،است  یازیتنیبحاصل ثروتمندی و  . پس عشق حاصل نیاز نیس بخشدیممنتی  چیهیبن را ، به همان اندازه آسرشار اس و عاطفه از عشق  چون فرد به همان اندازه که ؛وی فقر

 ، واز پر بودن اس  ،نیس  یجاودانگمیل به  ،فعال دارد( یترس از مرگ نیس  )هرچند در از بین بردن این ترس کنش اری در خدم ابز عنوانبهعشق حاصل تعالی و پر بودن اس . 
معتقدنتد  یاعدهالبته  یعنی نیاز نداشتن به پاسخ. ،عشق پاسخی اس  به پرسشی که وجود ندارد 1اخب بسیار دشوارتر از دوس  داشته شدن اس . به قول و عاشق بودن دوس  داشتن

ودن و یتا دیگتری را در دیگری ب) بلعیدن و بلعیده شدن؛ زیرا جنگندیمو روبرو شدن با آینده نامعلوم  هر دو برای فرار از تنهایی ،که عاشق با بلعیده شدن و معشوق با میل به بلعیدن
 زختم عمیتق ،عشتق نکتهیاحتداقل  و یتا عشق اس  اس  که مرهم آن یانیپایبروانی جسمی و  ییزورآزمامرگ . برای فرار از ترس از تنهایی و مرگ اس هر دو  در خود داشتن(،

عاشق حقیقی باشد چون به خاطر پر کردن فضتای تنهتایی  تواندینمکه فرد نتواند تنهایی را در آغوش بگیرد  ییآنجادهد. یمتا حدی التیام  رامرگ های و چنگال هاپنجه حاصل از
 آغتاز ییآنجتا اززنتدگی  بنتابراین ؛لذت ببترداز زندگی  تواندینم ،بگیرد آغوشفردی که نتواند مرگ را در  همچنین نیازمند بودن( به عشق پناه آورده اس .)خود یا ترس از تنهایی 

؛ و سرکوبشان نکنیم ،مشانیبپذیر ،مبارزه نکنیم با آنها؛ قر را قبل از غنا تجربه کنیمف تجربه کنیم؛ یآزادجبر را قبل از  ؛آغوش بگیریم که مرگ، تنهایی، و پوچی کامل را در شودیم
در نهایت  و ، داد شستشورا  هازخم ،ردسل کغتوان میاز این شرایط جدید  ، آغاز اندیشه اس ،باشیم که مرحله خوبی اس  آگاهشدیم باید مبتلا پوچی و تنهایی عمیق به اگر  بالاخره
 .پا گذاش  ،آگاهانهزندگی  به سرزمینپاکیزه پاک و 
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