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چ يد

در مقالۀ «معناي زندگي» تالش بر آن است كه پرسش اصلي معناي زندگي به درستي
تحليل شود و رويكردهاي مختلف به اين مسئله بر اساس مباني و پيشفرضهاي
متفاوت توضيح داده شود .مقصود از «زندگي» در اين مقاله فرآيندي آگاهانه و مختارانه
است كه با مرگ به پايان ميرسد و «كل زندگي» به عنوان يك واحد به همپيوسته مورد
نظر است .در پرداختن به زندگي ما نميتوانيم صرفاً به سطوح ابتدايي و اليههاي اوليۀ
زندگي اكتفا كرده و در «زندگي هر روزيِ» ،تكراري و معطوف به برآوردنِ غرايز
متوقف شويم .طلب معنا مستلزم نوعي فراتر رفتن از اين مرحله است .در تحليل
مقصود از «معنا» در عبارت «معناي زندگي» نيز معنا به يكي از دو صورت قابل تفسير
است« .1 :معنا به معناي هدف زندگي» كه در اين صورت معناي زندگي به معناي
هدف زندگي خواهد بود؛ « .2معنا به معناي ارزش» كه در اين صورت معناي زندگي
به معناي ارزش زندگي خواهد بود .ما برآنيم كه اگر هدف زندگي (غايت محتواي
زندگي) هدفي در خور و داراي ارزش ذاتي كافي باشد ،به همۀ حلقههاي معطوف به
آن هدف ارزش بخشيده و آنها را معنادار ميسازد .تفكيك شيوۀ كالمي پرداختن به
اين سؤال از شيوۀ فلسفي پرداختن به آن ،تفكيك نظريههاي ديني از غيرديني در باب
معناي زندگي ،تحليل و تفكيك ديدگاه عينيتگرا از ذهنيتگرا در خصوص معناي
زندگي و نيز ارتباط معناداري زندگي با وجود خدا ،جاودانگي نفس و اخالقي بودن
نظام عالم و  ...از جمله مباحث اصلي اين مقاله هستند.
اژگ

كليدي

معناي زندگي ،هدف زندگي ،ارزش زندگي ،پوچي ،رنج معنادار ،علت غايي،
معناي عيني ،معناي ذهني ،معناي درونزا ،معناي برونزا

 استاديار گروه فلسفۀ دين دانشكده الهيات دانشگاه تهران
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 .1همۀ انسانهاي جدي كه در طلب زندگي معقول و معنادار و باارزشي هستند ،در
لحظهاي از لحظات عمرشان با اين سؤاالت عميق و رازآلود مواجه ميشوند كه:
اين همه تالش و كوشش براي چيست؟ اين همه دويدن و طلب كردن براي
رسيدن به چه مقصودي است؟ چرا بايد رنج زيستن در اين جهان جانكاه و طاقتفرسا
را بر خود هموار كرد؟ آن هدف نهايي ،كه براي رسيدن به آن همۀ اين امور را بايد
تحمل كرد ،كدام است؟ آيا خود زندگي ارزش زيستن دارد؟ آيا دردها ،رنجها،
كاستيها و ناكاميهاي آن بر شيرينيها ،كاميابيها و زيباييهايش غلبه دارد؟ چه دليل
معقولي براي تحمل اين دردها ،رنجها و كاستيها وجود دارد؟ چه چيزي ميتواند اين
امور را بر انسان «تحملپذير» ،و «شيرين» و «جذاب» بگرداند؟ آيا خود زندگي ،في حد
نفسه ،ميتواند مطلوب بالذات باشد؟ آيا «زيستن براي زيستن» امري معقول و موجه
است؟ اگر چنين نيست ،پس خود زندگي وسيلهاي براي رسيدن به غايت ديگري است،
ولي تمام سؤال اين است كه آن غايتي كه زندگي را باارزش و داراي اهميت ميكند،
كدام است؟ آيا آن غايت قابل شناسايي و قابل دستيابي براي همۀ انسانهاست؟ راه
رسيدن به آن غايت كدام است؟ آيا اين غايت امري واحد و جهانشمول و فراگير
است ،يا امري متكثر ،و متنوّع و كامالً شخصي است؟ آيا اين غايت در درون انسان قرار
دارد يا در بيرون از انسان؟ امري قابل كشف است يا قابل جعل؟
 .2شيوۀ مواجهۀ انسانها با اين پرسش ،متفاوت است .حقيقت اين است كه اين
دغدغه ،يعني دغدغه معنا يا دغدغه دستيابي به زندگي معنادار ،يكي از اساسيترين
دغدغههاي وجودي آدمي است كه از اعماق وجود او برميخيزد .همان گونه كه برخي
از فيلسوفان وجودي تصريح ميكنند «انسان تنها موجودي است كه وجودش براي او
مسئله است»

(1962, p.236

 ،)Heidegger,اساسيترين دغدغۀ انسان اين است كه «او

كيست ،از كجا آمده است؟ به سوي كجا ميرود؟ راه رسيدن به مطلوب كدام است؟».
پرسش از معناي زندگي الزمۀ وجود خاص انساني است .انسان از آن جهت كه
موجودي متفكر و پرسشگر است ،از چرايي هستيِ خود سؤال ميكند و مطرح شدن
اين سؤال امري عارضي يا تصادفي و يا ناشي از علل و عوامل بيروني نيست.
يكي از نشانههاي زندگي اصيل و جدي ،مواجه شدن انسان با اين پرسش است
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( ،)Heidegger, 1962, p.236هرچند شيوۀ مواجهه ،سطح مواجهه ،راههاي برونرفت از
اين پرسش ،در بين انسانهاي متفاوت ،متنوع است.
 .3سؤال از «معناي زندگي» در صورتي قابل طرح است كه خود زيستن به معناي
«هر روزيِ» آن ،غايت و مطلوب نهايي و بالذات نباشد .به عبارت ديگر ،فرض «زندگي
براي زندگي» با پرسش عميق و واقعي از معناي زندگي ناسازگار است .اگر ما همۀ
روند زندگي را در پايينترين مرتبۀ آن خالصه كنيم و در زندگي صرفاً به زندگي هر
روزي ،كه اغلب تابع غريزه و عادت و عرف است ،اكتفاء نماييم و هر ساحت برتر و
باالتري را نفي كنيم ،در اين صورت ،خود اين زيستن و ماندن در اين مرحله هدف
بالذات و نهايي ميشود و بنابراين پرسش از معناي زندگي ،لغو و بيهوده و در واقع
بيمعنا ميگردد.
پرسش از معناي زندگي در صورتي قابل طرح است كه خود زندگي بهانهاي يا
وسيلهاي براي غايتي برتر و بااهميتتر و يا مرتبهاي از امر برتري باشد .كساني كه اين
پرسش را به طور جدّي مطرح ميكنند و به پيشفرضها و لوازم طرح اين پرسش
توجه دارند ،در طلب يافتن امري فراتر از جريان عادي و روزمره زندگي هستند كه به
اين جريان عادي ارزش و اهميت داده و آن را هدفمند و زنده و پويا ميگرداند .آن امر،
هر چه باشد ،نميتواند به خود اين مرتبۀ غريزي و هر روزي قابل ارجاع و تحويل
باشد .امري كه به جريان عادي زندگي ،روح ،اهميت ،ارزش و جهت ميبخشد ،خود
نميتواند جزيي از همين زندگي بيروح و راكد و فاقد اهميت و ارزش نهايي باشد.
شايد به همين جهت است كه برخي مدعي هستند كه «تنها ،امري متعالي ميتواند به
زندگي انسان معنا ببخشد» (.)Wittgenstein, 1961, p.149
 .4ترديدي وجود ندارد كه در شيوۀ طرح سؤال معناي زندگي ،شيوۀ پاسخگويي به
اين سؤال ،نوع پاسخهاي مطرحشده در جواب به اين سؤال ،مباني و پيشفرضهاي
جهانشناختي و انسانشناختي و كالمي كساني كه به اين بحث ميپردازند ،اختالفنظر
و ديدگاه وجود دارد و اين اختالف نظر در چنين بحث ژرف و رازآلودي امري طبيعي
به نظر ميآيد.
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در دنياي قديم به جاي بحث از معناي زندگي ،بحث ديگري مطرح ميگرديد كه
تا اندازهاي نزديك به اين بحث بود و آن بحث از مفهوم «سعادت» بود .بحث از
سعادت و تحليل مفهومي آن ،در نزد فيلسوفان سنتي جايگاه ويژهاي داشت .اين مفهوم
هرچند ريشه در متون مقدس ديني داشت ،در ادبيات فلسفي فيلسوفان به شيوۀ فلسفي
مطرح ميشد و فيلسوفان با تكيه بر مباني خاص معرفتي و مابعدالطبيعي به تحليل
پيشيني آن ميپرداختند.
براي دوري از هر گونه خلط و التباس در طرح مسئلۀ معناي زندگي ما بايد:
الف .بين شيوۀ پرداختن فيلسوفان و متكلمان جديد به اين مسئله ،با شيوۀ پرداختن
قدما به موضوعات مشابهي مانند بحث از سعادت تفكيك قائل شويم .هرچند هر يك
از اين دو شيوه ميتواند در شيوۀ ديگر تأثير گذارد و آن را تكميل كند.
ب .بين مفهوم «معناي زندگي» آن گونه كه براي انسان مدرن مطرح است و مفاهيم
مشابه ديني آن در متون مقدس از قبيل مفهوم رستگاري ،نجات ،فالح و مانند آن
تفكيك كنيم؛ چراكه هر يك از اين مفاهيم در درون متون خاص خود و مبتني بر مباني
و مسلمات خاص خود ،داراي بار معنايي ويژهاي است.
ج .بين شيوۀ ديني طرح اين مسئله و شيوۀ فلسفي يا كالمي آن تفكيك كنيم.
ترديدي نيست كه بحث از معناي زندگي به طور تنگاتنگي با مقوالت ديني گره خورده
است ،ولي تفكيك شيوۀ طرح مباحث به روشن شدن مرزها و دقت در روششناسي
پرداختن به سؤاالت و شيوۀ آزمون آنها كمك ميكند.
د .همچنين ما بايد بين مباحث پيشيني عقلي و مباحث پسيني روانشناختي،
جامعهشناختي و انسانشناختي تفكيك قائل شويم .قدماي ما در اين گونه مباحث
رويكردي پيشيني داشتند .آنها در طرح مسئله و در شيوۀ پاسخگويي به آن با تكيه بر
استداللهاي فلسفي پيشيني ،سعي در حل اين معضالت داشتند در حالي كه مواجهۀ
انسان مدرن با اين گونه مباحث ،مواجههاي پسيني و تجربي و متكي بر شواهد آماري و
تجربي است .انسان جديد به دليل درگيري ملموس و عيني با بحران پوچي ،نااميدي،
تنهايي و از خود بيگانگي به سوي اين مباحث كشيده شده است و درصدد يافتن راه
حلي عيني و ملموس براي دردهاي وجودي خويش است (.)Cf. Cottingham, 2003
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 .5در بحث «معناي زندگي» زندگي داراي معنا و مفهوم خاصي است .مقصود از
زندگي در اين بحث «زندگي انسان» در تمام سطوح و مراحل و به مفهوم جامع و كامل
آن است .اگر ما زندگي انسان را امري تكساحتي و غريزي و خالي از اراده و شعور و
آگاهي و انتخاب در نظر بگيريم و آن را صرفاً در سطح زندگي زيستشناختي تنزل
دهيم ،در اين صورت پرسش از معناي زندگي بيمعنا ميگردد .از اين رو ،براي كساني
كه نگاهي فيزيكاليستي به انسان و همۀ شئون و فعاليتهاي او دارند ،اين پرسش به
طور عميق و جدي قابل طرح نيست .در اين صورت ،انسان وجه تمايز كيفي عميقي با
برخي از حيوانات پيدا نميكند و پرواضح است كه دغدغۀ معنا و پرسش از معنا ،صرفا
از حيات انساني در عميقترين اليههايش برميخيزد.
بنابراين ميتوان گفت كه طرح سؤال از معناي زندگي خود نشاندهندۀ ناكافي
بودن اين ساحت از زندگي و طلب ساحتي برتر از زندگي است كه سختيها و رنجها
و تكراريهاي ساحت ابتدايي را معنادار كند.
اساساً طرح اين سؤال خود حاكي از وجود ساحتي ديگر است كه به همين اندك
بسنده نميكند و در طلب مطلوب برتر و باالتري است .اين طلب و دغدغه ،برخاسته از
دو جنبۀ اساسي در وجود انسان است :آگاهي و اختيار .به نظر ميرسد كه انسان تنها
موجودي است كه محل تالقي اين دو ويژگي است .او خودش را ميسازد و در طراحي
و معماري و اصالح ساختار وجودي خويش ،تا حد زيادي ،مختار و آزاد است.
به تعبير فيلسوفان وجودي ،او تنها موجود اصيل عالم است كه وجود او بر ماهيت
او تقدم دارد و در حقيقت ،ماهيت از پيش تعيينشدهاي ندارد .عالوه بر اين ،او از اين
وضعيت خود و نيز از ساير امكانات و محدوديتهاي خود ،از جمله نسبت به مرگ و
پايان زندگي ،آگاه است (مككواري ،1776 ،ص.)55
در چنين اوضاع و احوالي ،براي او اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه زيستن و
چگونه بودن و چگونه مردني را انتخاب كند؟ به عبارتي او با «شيوههاي مختلف
زيستن» مواجه است .در مقام انتخاب ،از چرايي اين انتخاب ميپرسد و دچار ترديد و
بحران ميشود .اين ترديدها و سؤاالت عميقتر شده و به سؤال از چرايي زندگي
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ميانجامد؛ چرا كه چگونگي زندگي برخاسته از چرايي آن است .هر پاسخي كه شما به
پرسش چرايي زندگي بدهيد ،در چگونگي زندگي شما تأثير ميگذارد.
 .0در هر سؤالي ،تحليل دقيق و درست و ايضاح مفهومي مفاهيم به كاررفته در آن
سؤال ،قدم اول در راه پاسخگويي به آن سؤال است .بنابراين ،پيش از هر پاسخي ،ما
بايد به تحليل خود سؤال معناي زندگي بپردازيم .در اين مرحله است كه برخي اين
سؤال را «بيمعنا» و بنابراين« ،شبهسؤال» و غير قابل پاسخگويي ميدانند .بر اساس
نهضت تجربهگرايانهاي كه در دو دهۀ نخست قرن بيستم به اوج خود رسيد ،سؤال از
امور متعالي و رازآلودي چون خدا ،جاودانگي ،معنا و اموري از اين قبيل بيمعنا شمرده
ميشد ( .)Quinn, 2000, p.61مبناي اين ادعا در معيار تجربهگرايانه معناداري نهفته بود.
اشكاالت و نارساييهاي اين معيار در جاي ديگري به تفصيل بيان شده است
(عليزماني.)254-141 ،1766 ،
پرسش اصلي در بحث «معناي زندگي» به طور دقيق ،اين است كه« :آيا زندگي
معنادار است؟ در صورت معناداري ،چه چيز يا چه چيزهايي «ميتوانند» به زندگي
انسان معنا دهند و در واقع نيز معنا ميدهند؟» .آيا اين امور در درون انسان ،يا در بيرون
از او ،و يا هم در درون و هم در بيرون قرار دارند؟ اموري عيني و واقعي هستند ،يا
اعتباري و شخصي؟ اموري قابل كشف هستند ،يا قابل جعل؟ براي همۀ انسانها در
همۀ زمانها و مكانها يكسان ميباشند يا تابع شرايط زماني ،مكاني و فرهنگي هستند؟
اموري متعالي يا قدسي هستند ،يا اموري غيرمتعالي و اين جهاني ميباشند؟ آيا اين امور
قابل دستيابي براي همۀ انسانها هستند و يا تنها گروه و يا افراد خاصي بدانها
دسترسي دارند؟ راه رسيدن به اين امور كدام است؟ چگونه ميتوان زندگي بيمعنايي را
متحول ساخت و معنادار كرد؟ انسان با رسيدن به چه چيزهايي و با به دست آوردن چه
چيزي به سرچشمه معنا ميرسد؟ و....
همان گونه كه ميبينيد ،در اين سؤاالت دو مفهوم «زندگي» و «معنا» مورد سؤال
قرار گرفتهاند :مفهوم زندگي ،ناظر به امري ملموس و عيني است كه هر يك از ما از
صبح تا شام و تا لحظۀ مرگ درگير آن هستيم.
در بارۀ اين مفهوم توجه به نكات زير ضروري است:
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الف .در اين بحث تنها زندگي انسان محور بحث است كه از جهات متعددي از
زندگي غريزي و تكساحتي ساير حيوانات متمايز است.
ب .زندگي با تمام جوانب و اقتضائات و جنبههاي مثبت و منفي ،تلخ و شيرين،
متعالي و غيرمتعالي آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
ج .اين زندگي چون تا حدي با آگاهي و اختيار همراه است ،ميتواند به
صورتهاي مختلف در مسيرهاي متنوع و به سوي اهداف متفاوتي سامان داده شود .به
عبارت ديگر ،فرض اين پرسش بر مختار بودن انسان در زمينهاي خاص است؛ چرا كه،
اگر ما فرض كنيم كه نوعي جبر مطلق بر همۀ زندگي انسان حاكم است ،در اين
صورت ،پرسش از معناي زندگي اهميت و ارزش خود را از دست ميدهد.
د .دستكم ،انسان هرچند به لحاظ آغاز و آمدن در اين مرحله از حيات مختار
نباشد ،در ادامۀ آن مختار است .او ميتواند ،هر لحظه اين زندگي را كنار بگذارد .به
همين جهت است كه برخي از فيلسوفان وجودي ،پرسش از خودكشي را اصليترين
پرسش فلسفه دانستهاند؛ زيرا اين پرسش در واقع ،به اين سؤال ميپردازد كه آيا زندگي
ارزش زيستن دارد يا نه؟!
هـ  .در اين بحث «كل فرايند زندگي» ،از تولد تا مرگ و پس از آن ،مورد سؤال
قرار ميگيرد ،نه صرفاً برخي از لحظهها يا قطعهها يا اجزاي آن .هرچند اگر كل معنادار
و يا حتي بيمعنا باشد ،اجزا نيز تابع كل خواهد بود.
و .در طرح سؤال بايد توجه داشته باشيم كه كل زندگي انسان در درون يك متن
خاص و زمينۀ مشخصي به نام «جهان هستي» مورد سؤال قرار ميگيرد .ما با غفلت از
اين متن و زمينه ،نميتوانيم به بررسي معناداري يا بيمعنايي زندگي بپردازيم؛ زيرا
معناداري همواره در درون يك متن و زمينه قابل بررسي است .به عبارت ديگر ،كل
زندگي انسان خود جزئي از يك مجموعه وسيعتر و بزرگتر به نام جهان هستي است.
بدون توجه به كل نظام هستي نميتوان سرنوشت زندگي انسان را مشخص كرد.
بنابراين همان گونه كه فيلسوفان وجودي تأكيد كردهاند ،پرسش از هستي خاص انساني
منوط به بررسي و پرسش از خود هستي است و براي مطالعۀ خود هستي ما چارهاي
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جز آغاز از هستي خاص انساني نداريم و در اينجاست كه ما با «دور هرمنوتيكي»
خاصي روبه رو ميشويم (مككواري ،1776 ،ص.)71
اگر ما كل اين زمينه را نامعقول ،بيآغاز و انجام ،بدون هر گونه طراحي و رها
بشماريم ،در اين صورت سخن گفتن از معناداريِ جزء كوچكي از اين مجموعه
نامتناهي ،به نام انسان ،لغو و بيهوده ميگردد؛ چرا كه در اين صورت ما در درون يك
كل عظيم و حيرتآوري قرار داريم كه بر آن كل هيچ نوع ضرورت و عقالنيتي حاكم
نيست و همه چيز با تصادف تبيين و تحليل ميگردد .طبيعي است كه در درون اين كل،
وجود انسان نيز بر اساس تصادف تبيين و تحليل شود (.)Cottingham, 2003, p.8
ولي اگر ما در مورد نظام هستي به نوعي شعور ،عقالنيت ،هدفداري و ...معتقد
باشيم ،در اين صورت پرسش از معناي زندگي انسان جايگاه ويژهاي پيدا ميكند .به هر
حال ،با غفلت از كل ،نميتوان به بررسي جزء پرداخت.
 .7در تحليل سؤال از معناي زندگي ،بيش از مفهوم زندگي ،اين مفهوم «معنا» است
كه در اين تركيب اضافي «معناي زندگي» مشكلآفرين شده است .برخي بر اين باورند
كه «معنا» صرفاً قابل استناد به جمالت و عبارات و نمادهاست و تنها واژهها ،نمادها و
كلمات و حروف هنگامي كه به شيوۀ خاصي به كار روند ،داراي معنا شمرده ميشوند.
شكي نيست كه كاربرد اوليه و اصلي معنا در همين زمينه است و معنا امري است كه در
وراي الفاظ و عبارات قرار دارد و الفاظ و عبارات از آن حكايت ميكنند و بر آن داللت
ميكنند .خود معنا نيز از واقع حكايت ميكند .از اين منظر اسناد معنا به حوادث و اشياء
و مانند آن خطا انگاشته ميشود و بنابراين ،اسناد معنا به زندگي نوعي «خلط مفهومي»
شمرده ميشود (.)Ellin, 1995, pp.322-24
ولي اگر بخواهيم ويتگنشتايني سخن بگوييم ،خود مفهوم معنا نيز مانند مفهوم
بازي و بسياري از مفاهيم ديگر كاربردهاي متعدد و متنوعي دارد و بر طيفي از امور
اطالق ميشود كه چه بسا يافتن امر جامع و مشترك ميان آنها امكانپذير نباشد :واژۀ
معنادار ،جملۀ معنادار ،اشارۀ معنادار ،حادثۀ معنادار و زندگي معنادار....
به راستي مقصود از معنا به هنگام اضافه به زندگي ،در عبارت معناي زندگي
چيست؟ زندگي معنادار چه تفاوتي با زندگي بيمعنا دارد؟ به عبارت ديگر ،زندگي
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معنادار واجد چه ويژگيهايي است كه زندگي بيمعنا فاقد آن است؟ به نظر ميرسد كه
ما به هنگام اسناد «معنا» به زندگي ،اندكي از معناي اوليه آن به هنگام استناد به واژهها،
جمالت و كلمات فراتر ميرويم ،ولي همچنان واژۀ معنا در نسبتي معنايي با كاربرد
اوليۀ اين واژه قرار دارد .به طور مثال ،همان گونه كه معنا در وراي الفاظ قرار دارد و
الفاظ به سوي آن اشاره ميكنند و از آن حكايت ميكنند و مقصود و مطلوب نهايي از
كاربرد الفاظ ،حكايت معاني است ،در مورد زندگي نيز ميتوان گفت كه خود زندگي و
اجزاي آن و سير روزمره آن نميتواند مطلوب و مقصود نهايي باشد .معناي زندگي به
اين معنا امري متعالي است كه در قلمروي بيرون از فرايند زندگي قرار دارد و زندگي
وسيلهاي يا زمينهاي براي رسيدن به آن است و مطلوب نهايي و بالذات ،اگر وجود
داشته باشد ،همان چيزي است كه به زندگي معنا ميبخشد.
در باب تحليل و تبيين دقيق واژۀ «معنا» در كاربرد «زندگي معنادار» توجه به نكات
زير ضروري مينمايد:
 .1واژه «معنا» در عبارت «زندگي معنادار» ،هرچند دقيقاً بـه همـان معنـاي كـاربرد
اوليهاش در مورد جمالت و كلمات و واژهها به كار نميرود ،ميتوان گفـت كـه بـا آن
كاربرد اوليه ،نوعي «شباهت خانوادگي» دارد (.)Metz, 2001, p.150
 .2به طور دقيق و جامع و مانعي نميتوان مفهوم «معنا» را در اين زمينه خاص
تعريف كرد.
 .7در تحليل معناي «معنا» ،در اين زمينه نميتوان تنها به يك ساحت از معنا توجه
كرد و ساير جنبهها را فراموش كرد .براي مثال ،ما نميتوانيم صرفاً به جنبههاي
روانشناختي زندگي معنادار توجه كنيم و صرفاً بگوييم زندگي معنادار ،آن نوع زندگي
است كه با حالتهاي روانشناختي خاصي از قبيل اميد ،آرامش ،شادي و رضايت
دروني همراه است .ما در تحليل زندگي معنادار بايد به تمام سطوح و جهات منطقي،
عقالني ،روانشناختي و وجودي اين نوع از زندگي توجه كنيم.
 .4در اين تحليل ،بايد بين مؤلفههاي اصلي و ذاتي زندگي معنادار و لوازم و آثار و
نتايج ناشي از آن تفكيك كنيم .كسي ممكن است ،براي مثال ،هدفداري را از جمله
مؤلفههاي اصلي ،و رضايت نفساني را از زمره لوازم زندگي معنادار به شمار آورد.
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 .5در اين تحليل بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه هر تعريفي از معناداري
زندگي و مالك معناداري ،بر يك سلسله پيشفرضها در باب انسان و جهان ،فلسفۀ
هستي ،مالك سعادت و امور بسيار ديگري از اين قبيل استوار است.
 .6در اين تحليل بايد توجه داشته باشيم كه اگر بتوانيم مالكها و معيارهاي ثابتي
براي تفكيك زندگي معنادار از زندگي بيمعنا ارائه دهيم ،در اين صورت ،بايد بين آن
زندگياي كه در واقع معنادار است و آن نوعي زندگياي كه شخص آن را معنادار
ميداند ،ولي در واقع و به حسب معيار تهي از معناست ،تفكيك كنيم (رك .ملكيان،
 ،1765صص.)277-201
 . 6به نظر ميرسد كه با توجه به نكات فوق ،دو مضمون اصلي در پرسش
معناي زندگي وجود دارد يا به عبارت ديگر ،اين پرسش را به دو نحوۀ متفاوت ميتوان
مطرح كرد:
الف .ميتوان «معنا» را در اينجا به «مطلوب ،غايت و هدف» تفسير كرد .همان
گونه كه معناي الفاظ و عبارات و جمالت و نمادها مطلوب و مقصود از الفاظ هستند نه
خود الفاظ ،در مورد زندگي نيز بايد در طلب معنا ،مطلوب و مقصودي فراتر از خود
فرآيند ساري و جاري زندگي بود .آن امر مطلوب يا مقصود ،معناي زندگي است .در
اين تفسير از معنا توجه به نكات زير ضروري مينمايد:
 .1در اينجا چون معناي زندگي به «هدف زندگي» تفسير ميشود ،بايد توجه كرد
كه خود زندگي از آن جهت كه نوعي فعاليت يا مجموعهاي از فعاليتها و
رويدادهاست ،نميتواند داراي هدف باشد بلكه اين هدف يا غايت از آن كسي است كه
واجد و درگير در زندگي است .به عبارت ديگر ،انساني كه زندگي ميكند و تجربۀ
زندگي را از سر ميگذارد ،ميتواند هدفي يا اهدافي براي زندگي خود انتخاب كند
(ملكيان ،1765 ،صص.)211-201
 .2برخي ،به جاي اسناد هدف به خود انسان ،آن را به خالق انسان و جهان نسبت
دادهاند .از اين ديدگاه ،سؤال اصلي در بحث معناي زندگي اين است كه «خداوند،
انسان را براي چه غرض و غايتي آفريده است» .در اين صورت نيز زندگي معنادار به
معناي «زندگي داراي هدف» تفسير و تعبير ميشود ،ولي انسان در صورتي به اين
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زندگي معنادار دست پيدا ميكند ،كه رابطۀ مناسبي با خدا داشته باشد و چنين رابطهاي
در صورتي محقق ميشود كه انسان غرض و غايت خداوند را تأمين كند.
 .7نگاه ديني به بحث معناي زندگي ،معموال ،اين پرسش را به صورت فوق ،يعني
با مبناي غايتانگارانه و بر محور خدا و غرض و غايت او مطرح ميكند .در اين نحوه
نگاه ،غايت نهايي انسان بايد هماهنگ با غايت خداوند باشد تا انسان به معناي زندگي
دست پيدا كند.
 .4در اينجا ما بايد بين «غايت» و «نتيجه» تفكيك كنيم؛ زيرا غايت امري آگاهانه و
اختياري است كه شخص با آگاهي و اراده آن را قصد ميكند و به سوي آن راهي
ميشود ،در حالي كه «نتيجه» ،امري قهري و ضروري و به معناي نقطۀ «پايان حركت»
است و چه بسا با غايت مورد نظر فاصله بسياري داشته باشد .در اينجا بايد بين غايت و
مفاهيم ديگري چون فايده و كاركرد نيز تفكيك كرد.
 .5غايتي كه در اينجا مورد نظر است ،غايت نهايي يا غاﻳﺔالغايات است .در اينجا
نيز بايد بين غايتهاي ابتدايي ،غايتهاي متوسط و غايت فرجامين تفكيك قائل شد.
در بحث معناي زندگي ،ما به دنبال همين غايت يا غايتهاي نهايي هستيم .غايت يا
غايتهايي كه ارزش ذاتي داشته و مطلوب و مقصود بالذات هستند .سؤال اصلي ،در
اين صورت ،اين است كه آيا براي فرايند طولي زندگي معنا و مطلوب و غايت نهايي
وجود دارد كه همه اين سلسله را تبيين و تحليل كند و به همۀ آنها معنا و ارزش و
اهميت ببخشد ،بدون اينكه خود از جاي ديگر كسب معنا و ارزش كند؟ آن مطلوب يا
مطلوبهاي بالذات كداماند و چگونه ميتوان به آنها رسيد.
 .6اگر ما چنين نگاهي به پرسش معناي زندگي داشته باشيم ،در اين صورت فرايند
ساري و جاري زندگي خود به منزلۀ وسيلهاي براي رسيدن به آن هدف نهايي است و
خودش نميتواند مطلوب بالذات باشد .در حقيقت ،ميتوان گفت كه فرايند زندگي از
لحظۀ تولد تا مرگ به منزلۀ مسافرتي است كه ما در اين سفر در پي رسيدن به جاي
ديگري هستيم و خود اين مسافرت نميتواند هدف نهايي باشد.
 .7ترديدي وجود ندارد كه در ميان غايتانگاران در بحث معناي زندگي ،در
خصوص اينكه آيا در عالم واقع نيز چنين هدفي يا اهدافي وجود دارد يا نه و
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نيز در باب متعالي يا غيرمتعالي بودن اين غايت يا غايتها و در خصوص محتوا و
مضمون دقيق اين هدفها و راه رسيدن به آنها اختالفنظر بسياري وجود دارد
(.)Metz, 2000, pp.293-313
ب .معناي ديگري كه براي واژۀ «معنا» در عبارت «معناي زندگي» ميتوان در نظر
گرفت« ،ارزش ،اهميت و اعتبار» است ( .)Cf. Quinn, 2000, pp.53-68در اين صورت
معناي اين سؤال كه «آيا زندگي معنا دارد» ،اين است كه «آيا زندگي ارزش زيستن دارد
يا ارزش زيستن ندارد»؟ اگر زندگي ارزش زيستن دارد ،چه چيز يا چه چيزهايي به
زندگي اين ارزش را دادهاند؟ آيا خود زندگي ارزش ذاتي دارد و يا اينكه ارزش و
اهميت زندگي به سبب امر ديگر يا امور ديگري است؟ آن امر يا امور ديگر كداماند؟ آيا
هر نوع زيستني ،به صرف زنده بودن و ادامه حيات به هر كيفيتي ،ارزش زيستن را
دارد؟ يا تنها شيوۀ خاصي از زيستن و زندگي به گونۀ خاصي واجد ارزش كافي و الزم
براي زيستن مطلوب است؟
در تحليل اين تفسير از معناي زندگي بايد به نكات زير توجه كرد:
 .1چون مفاهيمي از قبيل ارزش و بيارزش و ضد ارزش در ارتباط با افعال
اختياري قابل طرح و بحث هستند ،در اينجا نيز اسناد ارزش به زندگي در صورتي
امكانپذير است كه زندگي را به منزلۀ فعل اختياري و يا مجموعهاي از افعال اختياري
انسان به حساب آوريم .در اين صورت اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اين فعل ،بايسته
و باارزش و بااهميت و در خور تحسين و ستايش است يا نه.
 .2اين سؤال نيز ناظر به «كل زندگي» يا «زندگي به منزلۀ يك كل» است؛ زيرا اگر
شما لحظه يا قطعه يا جزء خاصي از زندگي را جدا كنيد و آن را مورد سؤال قرار دهيد،
چه بسا آن جزء ،جداي از كل ،واجد حكمي باشد (مثال بيارزش و بياعتبار باشد) و
همان جزء در ارتباط با كل ،واجد حكم ديگري باشد (براي مثال ،مقدمه براي رسيدن
به هدف باارزشي باشد)؛ از اين رو كساني كه اين سؤال را مطرح ميكنند ،به «كل
زندگي» نظر دارند ،نه جزء خاصي از آن.
 .7اين سؤال از آنجا مطرح ميشود كه انسان با جنبههاي منفي و تلخ و رنجآلود و
غمناك زندگي مواجه ميگردد .طبيعي است كه وقتي انسان با لحظات تلخ و ناكامي و
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شكست مواجه ميگردد ،از آنها رنج ميبرد و آزردهخاطر ميشود .اما اين سؤال در
باره كل زندگي مطرح ميشود كه آيا كل زندگي ،در مجموع ،امري مثبت است يا
منفي؟ به عبارت ديگر ،ما وقتي جنبههاي شيرين و مثبت زندگي را در نظر ميگيريم و
آن را با جنبههاي منفي و تلخ زندگي مقايسه ميكنيم ،به چه نتيجهاي ميرسيم؟ آيا
جنبههاي مثبت و شيرين و باشكوه زندگي برتري داشته و تحمل جنبههاي منفي اندك
را توجيه ميكنند و يا قضيه عكس اين امر است؟ به تعبيري سادهتر ،آيا كل زندگي با
محاسبۀ سود و زيانش ،امري مقرون به صرفه و باارزش است و يا اينكه در اين بازي
جز ضرر و زيان چيزي عايد انسان نميشود و يا اگر سودي در كار باشد ،در مقايسه با
ضررها اندك به نظر ميرسد؟ (رك .هيك ،1766 ،صص.)16-67
 .4همان گونه كه مالحظه ميكنيد ،اين تحليل از سؤال مستلزم نوعي نگاه پسيني
به زندگي است .به عبارت ديگر ،ما در اينجا با زندگي عيني و در مقام تحقق فرد
سروكار داريم كه به طور ملموس و محسوسي با رنجها و كاستيهاي زندگي دست و
پنجه نرم ميكند.
 .6همان گونه كه مالحظه ميكنيد ،يكي از زمينههاي اصلي كه موجب مطرح شدن
بحث معناي زندگي ميشود ،به هنگام مواجه شدن انسان با رنجها ،تلخيها ،كاستيها و
شكستها و ...است؛ به عبارت ديگر ،به هنگام مواجه شدن با جنبههاي منفي و غمناك
زندگي ،اگر ما با ديدي واقعبينانه به زندگي نگاه كنيم ،وجود درد و رنج در متن زندگي
امري واقعي و ملموس و انكارناپذير است .چگونه ميتوان واقعيتي مهيب و خوفآور
به نام «مرگ» را منكر شد؟ چگونه ميتوان در وجود «بيماري» و «فقر و تنگدستي»،
«پيري و كهولت» ترديد كرد؟ چگونه ميتوان رنج عام و فراگير انسانها پس از مواجه
شدن با جنبههاي محدود و منفي زندگي را انكار كرد؟ چگونه ميتوان رنج ناشي از
«نرسيدن» ،رنج ناشي از «از دست دادن» و رنج ناشي از «تكرار ،خستگي و ماللت» را
انكار كرد؟ چگونه ميتوان رنج تنهايي ،غربت وجودي ،نااميدي ،احساس بيپناهي و
آوارگي ،احساس از خود بيگانگي و ...را مورد ترديد قرار داد؟ به همين جهت
است كه ميتوان گفت :يكي از معاني اصلي «معناي زندگي» را «معناي دردها و
رنجهاي زندگي» دانست.

72

دك ر ا يرعب س عليز ي

به دو طريق وجود دردها و رنجها باعث مطرح شدن بحث معناي زندگي ميشود:
الف .وجود اين دردها و رنجها و مواجه شدن با آنها اين سؤال را پديد ميآورد
كه چرا بايد اين دردها و رنجها را «تحمل» كرد و به طور خاصي ،ميتوان به مسئلۀ
مرگ اشاره كرد .به راستي راز مرگ چيست؟ مرگ را چگونه ميتوان معنادار كرد؟
چگونه ميتوان تفسير روشن و قابل قبولي از ضرورت مرگ ارائه داد و پذيرش آن را
بر انسان هموار ساخت؟
ب .شيوۀ دوم اين است كه نه با تكتك اين موارد ،بلكه با كليت آنها در مجموعۀ
زندگي مواجه شويم و بپرسيم آيا زندگي آميخته با درد و رنج و مصيبت ارزش
زيستن دارد؟ آيا اين زندگي كه در آن درد و رنج شأن قابل مالحظهاي دارد« ،قابل
تحمّل» است؟
برخي از فيلسوفان وجودي كه مدعي هستند اصليترين و جديترين سؤال فلسفه،
پرسش از «خودكشي» است (كامو  ،1764،ص ،)110به همين امر نظر دارند كه آيا اين
زندگي آميخته با تلخيها و ناكاميها و رنجها و مصيبتها ،ارزش زيستن دارد؟ آيا
ادامۀ اين زندگي و ادامۀ تحمل اين دردها و رنجها دليل معقول و موجهي دارد؟ چه
چيزي تحمل اين بار سنگين را بر انسان هموار ميكند؟
در پايان اين بحث توجه به نكات زير ضروري مينمايد:
 .1ترديدي نيست كه يكي از جنبههاي بحث معناي زندگي ،بحث از معناي دردها
و رنجهاست ،ولي نميتوان همۀ بحث معناي زندگي را به اين بحث ارجاع داد و به آن
فروكاست .از اين رو ،حتي كساني كه منكر وجود درد و رنج هستند و آن را نوعي
توهم ميشمارند و يا كساني كه نظام جهان را خير غالب ميشمارند و شرور و رنجها
را در مقايسه با خيرات مغلوب ميدانند ،به بحث از معناي زندگي ميپردازند .در واقع،
بحث از معناي زندگي ناشي از عطش سرشار انسان به حل راز هستي و چرايي وجود
است .انسان در طلب معناي زندگي در پي ارائۀ تبيين معقولي از چرايي زندگي است
كه اين طلب نيز خود از سؤال ديگري ناشي ميشود كه چرا چيزي هست ،به جاي
آنكه نباشد؟ چرا وجود و نه عدم؟ (.)Cottingham, 2003, p.7
 .2رنجها و دردها و مصيبتهاي انسان ميتواند به يكي از سه صورت زير باشند:
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يك .رنج و درد بيهوده و بدون دليل و جهت ،كه در اين صورت تحملناپذير و
تلخ خواهد بود.
دو .رنج و درد معقول و موجه و تحمل پذير ،كه انسان ميداند چرا رنج و درد
ميكشد و طبيعي است كه اين گونه درد و رنجي بر انسان «تحملپذير» ميشود.
سه .رنج و دردي كه نه تنها «تحملپذير» و موجه و معقول است بلكه شيرين و
دوستداشتني است .فرق نوع دوم و سوم در اين است كه در رنجهاي تحملپذير،
انسان بنا به نوعي محاسبه و تحليل عقالني ،پذيرش درد و رنج را براي رسيدن به
هدفي بر خود هموار ميكند ،نه اينكه درد و رنج وجود ندارد بلكه درد و رنج براي
رسيدن به مطلوبي برتر «تحمل» ميشود ولي در نوع سوم داستان ديگري است .در
اينجا صحبت از «درد شيرين و دلچسب» است ،كه انسان در ساحتي احساس درد و
رنج ميكند و در ساحت برتري ،از وجودِ اين درد و رنج لذت ميبرد .در اينجا سخن
از «تحمل دشواري مبتني بر محاسبه و توجيه» نيست ،سخن از نوعي عشق و شور
بيكران به سوي چيزي است كه در راه رسيدن به آن مطلوب ،رنجها و دردها شيرين،
جذاب و گوارا ميشوند.
برخي از كساني كه به «نيهيليسم» معتقدند و زندگي را بيمعنا ميشمارند ،رنج
كشيدن بار هستي به وسيلۀ انسان را رنجي جانكاه ،نامعقول ،بدون توجيه و زيادي
ميشمارند .از ديدگاه آنان انسان در اين زندان هستي افكنده شده است ،بدون اينكه
خودش بخواهد .او گرفتار دردها و رنجهاي اين مرحله از هستي است .دردها و
رنجهايي كه نميداند چرا بايد آنها را تحمل كند و هيچ راهي هم براي فرار از اين
دردها و رنجها وجود ندارد و هيچ چيزي هم نميتواند تحمل آنها را بر انسان هموار
كند (رك .عليزماني ،1767 ،صص.)41-26
 .16يكي از شيوههاي اصلي طرح مسئلۀ معنا ،شيوۀ فلسفي است .اگر ما بپذيريم
كه فلسفه به «رازهاي وجودي» ميپردازد و نه صرفاً به حل بعضي مسائل پيش پاافتاده،
آن گونه كه گابريل مارسل نيز تاكيد ميكرد ،در اين صورت پرداختن به راز هستي به
جاي نيستي ،راز مرگ ،راز خدا و راز معناي زندگي از جمله وظايف فلسفه به شمار
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ميرود (وال ،1772 ،صص .)171-162در اين رهيافت خود زندگي مورد تأمل عقالني
قرار گرفته و از چرايي آن سؤال ميشود.
حيات انساني امري رازآلود ،دهشتناك و حيرتانگيز است ،فلسفه نيز كه به گفتۀ
ارسطو زائيدۀ حيرت و محصول حيرت و برآمده از آن است ،به اين امر رازآلود پرداخته
و پرسشهاي عميقي را در بارۀ آن مطرح ميكند :از كجا؟ به كجا؟ چرا؟ چگونه؟
اين پرسشگري جزء جداناشدني وجود آدمي است .به گفتۀ هايدگر ،انسان
موجود منحصر به فردي است؛ زيرا تنها موجودي است كه اصل وجودش براي او
مسئله است و تنها موجودي است كه دلنگران وجود خويش است كه امري اصيل از
كار درآيد .او مدعي است كه از ميان همۀ موجودات تنها انسان است كه
شگفتانگيزترين شگفتيها ،يعني پرسش در باب هستي را تجربه ميكند

( Cottingham

 .)2003, p.2به طور طبيعي ،اگر كسي بخواهد با پرسش معناي زندگي به شيوۀ فلسفي
برخورد كند ،نميتواند زندگي را بدون در نظر گرفتن زمينهاي كه زندگي در آن قرار
گرفته است ،يعني بدون مالحظه «عالم هستي» مورد مطالعه قرار دهد؛ زيرا به تعبير
هايدگر ،هستي خاص انساني« ،هستي -در -عالم» است .انسان داراي عالم است و
بدون عالم و جداي از عالم نه ميتواند وجود داشته باشد و نه ميتواند واجد ارزش،
اهميت و معنايي باشد.
بنابراين ،پرسش از معناي زندگي انسان ما را به پرسشهاي عميقتر و فراگيرتري
سوق ميدهد؛
از اين رو ،ما بايد بين سه پرسش تفكيك كنيم:
الف .پرسش از معناي هستي؛ ب .پرسش از معناي عالم خلقت و نظام آفرينش و
ج .پرسش از معناي وجود خاص انساني يا پرسش از معناي زندگي انسان.
پرسش نخست به لحاظ منطقي بر دو پرسش ديگر مقدم است يعني تا راز هستي
به درستي آشكار نشود ،نميتوان به راز آفرينش كه تنها بخشي از هستي را شامل
ميشود و يا به راز آفرينش انسان پرداخت .شايد راز اصلي تقدم و اهميت و گستردگي
مباحث وجودشناسي در فلسفههاي سنتي و به ويژه در حكمت اسالمي -ايراني نيز
همين باشد.
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با اين نكته ،پرسش نخست ماهيتي كامالً فلسفي دارد ،ولي پرسش دوم كامال
كالمي است ،در حالي كه پرسش سوم ،پرسشي چندضلعي و داراي ابعاد متفاوت و
متنوع است.
پرسش نخست از «حيرت در بارۀ هستي» ناشي ميشود .در اينجا هستي به
عامترين و وسيعترين معناي آن مورد نظر است .اين معنا از هستي ،هم طبيعت را شامل
ميشود و هم ماوراي طبيعت ،هم ماده و ماديات را در بر ميگيرد و هم مجردات و غير
ماديات را .در اينجا هستي ،از آن جهت كه هستي است ،مورد نظر است .اين معنا از
هستي در برابر نيستي قرار ميگيرد.
اساسيترين پرسشي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه هستي چه
معنايي دارد؟ و چرا هست؟ چرا چيزي هست به جاي آنكه هيچ چيزي وجود نداشته
باشد؟ چرا هستي هست و نيستي نيست؟ چرا وجود و نه عدم؟ (رك .وال،1772 ،
ص .)270اساسيترين حيرت ،همين حيرت در برابر چرايي هستي است.
در اينجا و در مواجهه با پرسش از هستي دست كم ما با دو رهيافت روبهرو
هستيم :رهيافتي كه مدعي است پرسش از هستي داراي پاسخ معقولي است و رهيافتي
كه اين پرسش را بدون پاسخ و بلكه غير قابل پاسخگويي ميداند.
پرواضح است كه شيوۀ پاسخگويي به پرسش از هستي ،تأثير ژرف و انكارناپذيري
بر نحوۀ پاسخگويي به پرسش از معناي زندگي دارد؛ زيرا زندگي انسان بريده از نظام
هستي نيست و در درون اين زمينه و متن خاص جريان دارد .ما نميتوانيم معنا را
جداي از متن و زمينۀ مورد بررسي قرار دهيم .اگر بگوييم كه معناداري يا بيمعنايي
زندگي منوط و مشروط به زمينهاي است كه فرايند زندگي در آن جريان دارد ،سخن
گزافي نگفتهايم .اين زمينه يا متن ،نظام هستي در كليت آن است .اهميت ،ارزش و
اعتبار زندگي در گرو تفسيري است كه ما از اين متن ارائه ميدهيم.
 .11شيوۀ ديگر طرح پرسش از معناي زندگي ،شيوۀ كالمي است .در علم كالم،
متكلم پيش از هر چيز عهدهدار تحليل ،تبيين و توجيه منطقي باورهاي ديني در
چارچوب متون مقدس و سنت رايج و غالب هر ديني است .بنابراين ،متكلم نميتواند،
مانند فيلسوف يا فيلسوف دين ،بحث معناي زندگي را به طور فارغدالنه و به شيوۀ آزاد
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و بيطرفانه فلسفي مطرح كند .او با مسلمات ديني و چارچوبهاي ايماني خاصي مواجه
است و طبيعي است كه در پي يافتن راه حلي براي پاسخ به اين پرسش در درون اين
چارچوبهاست.
در انديشۀ كالمي بحث معناي زندگي ،به طور دقيقي ،با انديشۀ خدا گره خورده
است .بنابراين ،اصل وجود خدا در درجۀ اول و نوع نگرش و تصور از خدا در درجۀ
دوم و به دنبال اين دو تحليل و تبيين نحوۀ رابطه انسان با خدا ،در كيفيت پاسخگويي به
سؤال از معناي زندگي كامالً مؤثر است .از منظر كالمي ميتوان گفت:
الف .وجود خدا در عالم هستي حداقل و به طور مسلم شرط الزم براي
معنادار شدن زندگي است؛ بنابراين بدون فرض وجود خدا زندگي انسان «نميتواند»
معنادار شود.
ب .معنادار شدن زندگي انسان با ارائۀ هر تصويري از خدا سازگار نميباشد .به
عبارت ديگر ،خدا در صورتي ميتواند منبع و منشأ معناداري شمرده شود كه داراي
اوصاف و ويژگيهاي خاصي باشد .برخي از اين اوصاف را ،كه شرط الزم براي
معناداري هستند ،ميتوان به شرح زير برشمرد:
 .1خدا امري متشخص و متعين است .به عبارت روشنتر ،او موجوي از
موجودات است .اين طرز تلقي در نقطه مقابل تصوري نامتشخص از خداوند
است .كساني كه خدا را «خود وجود و نه موجود» و ...ميدانند ،خدا را امري
نامتشخص ميشمارند.
 .2خداوند خالق است و جهان آفرينش فعل خداوند است .در اديان ابراهيمي بر
خالق بودن خداوند تأكيد فراوان شده است ،او جهان را «از عدم» آفريده است.
 .7خداوند فاعل مختار و داراي ارادۀ آزاد است .او ميتوانست كه نيافريند يا به
گونه ديگري دست به آفرينش بزند .تأكيد بر مختار بودن خداوند در فعل آفرينش در
تقابل با ديدگاه كساني قرار دارد كه صدور عالم از خداوند را نه نتيجۀ ارادهاي آزاد بلكه
الزمۀ قهري و جبري فيضان كماالت وجودي از او ميدانند.
 .4او فاعل مختار داراي هدف است .فعل او فعلي حكيمانه و غايتمند است و او
به طور عبث و بيهودهاي دست به آفرينش نميزند .بنابراين او از آفرينش انسان و جهان
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و همۀ موجودات عالم در پي رسيدن به غايت ارزشمند و وااليي است .خدا در
اديان ابراهيمي موجودي حكيم و خردمند است كه هيچ گونه كار عبث و بيهودهاي
انجام نميدهد.
 .5او موجودي شخصي و انسانوار است .داراي اوضاع و احوالي شبيه به
انسان است.
مقصود از انسان بودن اين است كه او «شيئي» نيست ،موجودي آگاه ،بينا ،شنوا،
متكلّم ،مهربان و داراي واكنشهاي مناسب در برابر انسان و ساير موجودات است.
ميتوان با او سخن گفت و از او پاسخ شنيد ،ميتوان به او نزديك شد و يا از دور
گرديد ،ميتوان او را دوست داشت و به او عشق ورزيد و ميتوان به او رسيد.
خداي متون مقدس بر خالف خداي فيلسوفان خدايي شخصي است .اوصافي كه
براي خداوند در متون مقدّس ذكر شده است ،بيش از آنكه اوصاف انتزاعي و
مابعدالطبيعي از قبيل وجوب وجود و بساطت مطلق و وحدت محض باشد ،اوصافي
اخالقي و انساني از قبيل مهرباني ،عدالت ،غضب ،سخن گفتن و مانند آن است.
هرچند در نگرش كالمي معنادار شدن زندگي انسان منوط و مشروط به وجود
خداوند است ،ولي صرف وجود خدا براي معنا بخشيدن به زندگي انسان كافي نيست،
به عبارت ديگر ،با فرض وجود خدا زندگي انسان «ميتواند» معنادار شود .عالوه بر
وجود خدا در متن واقع ،انسان نيز بايد در «ارتباطي مناسب» با خدا قرار گيرد .بدون
برقراري اين ارتباط مناسب «بين انسان و خدا ،زندگي انسان به طور بالفعل» معنادار
نميشود .به هر حال ،معناداري زندگي انسان تحولي عظيم و چندبعدي است كه در
درون انسان رخ ميدهد و پس از رخ دادن آن انسان با تمام وجود احساس معناداري
ميكند .هرچند رخ دادن اين تحول منوط به اوضاع و احوال بيروني خاصي است
(.)Metz, 2000, pp.293-313
 .12يكي از اصليترين ويژگيهاي دوران مدرن پيدايش علم تجربي و رشد و
شكوفايي سرسامآور و معجزهآساي آن در يك قرن اخير و نيز اعتبار رو به تزايد روش
تجربي در حل مشكالت و معماهاي زندگي انسان بوده است .بدون ترديد ،پيدايش و
رشد و حاكميت فراگير علم جديد ،اگر نگوييم اساسيترين حادثۀ دوران مدرن ،يكي از
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اساسيترين حوادث اين دوران بوده است .برخي بر اين باورند كه شيوۀ نگاه انسان
جديد به عالم و آدم ،شيوۀ نگاه علمي است .او در پي آن است كه پاسخ همۀ سؤاالت
و درمان همۀ دردهاي خود را از علم جديد به دست آورد .برخي ديگر ،پس از مشاهدۀ
كاميابيهاي تماشايي و شتابندۀ علم جديد در عرصههاي مختلف ،به اين نتيجه رسيدند
كه تنها روش معتبر ،كلي ،مفيد واصل به حقيقت« ،روش تجربي» است و تنها حقيقت
قابل كشف و داراي واقعيت عيني ،حقيقت تجربي است ()Cf. Barbour, 1991, p.3؛
صرف نظر از اشكاالت منطقي اين نوع ديدگاهها ،يكي از نتايج مشاهدۀ سرعت
پيشرفت خيرهكننده و پرشتاب علم جديد اين بود كه عدهاي گمان كردند كه علم جديد
به زودي مانند حل و كشف بسياري از سؤاالت و رازهاي ماندگار بشري ،به گشودن
راز هستي نيز نائل آمده و معماي كهن «معناي زندگي» را حل خواهد كرد.
آنها مدعي بودند كه پيشرفت علم جديد در عرصههاي مختلف ،عالوه بر حل
مشكالت جاري زندگي انسان و كم كردن روزافزون دردها و رنجهاي او ،مشكل اصلي
«مرگ» را نيز حل خواهد كرد و اميدوار بودند كه در آيندهاي نزديك انسان در پرتو
زيستي مطلوب و علمي به كاميابي نهايي و سعادت موعود اديان در همين كرۀ خاكي
دست پيدا كند.
بخشي از اين اميدواري صرفاً جنبۀ روانشناختي داشت و ريشه در تعميمهاي
روانشناختي بشر در حل مشكالت خويش از طريق علم جديد داشت .قسمتي از اين
اميدواري نيز معلول بعضي از اكتشافات و يافتههاي دانشمندان در عرصههاي مختلف
اخترشناسي ،زيستشناسي و ساير علوم بشري بود.
يكي از برجستهترين دانشمندان روزگار ما ،استيون هاوكينگ ،مدعي است كه علم
تجربي علياالصول ،توانايي حل مشكل معناي زندگي را دارد و اگر تاكنون دانشمندان
موفق به حل اين مشكل نشدهاند ،به اين سبب نيست كه اين پرسش به طور ذاتي از
قلمرو تحقيق علمي دانشمندان بيرون است بلكه بدين سبب است كه آنها آن چنان دل
مشغول بسط و گسترش نظرياتي در بارۀ چگونگي جهان بودهاند كه به طور كلي از
«سؤال از چرايي» غفلت كردهاند و در واقع نظريهپردازي در باب توصيف و تبيين
«چگونگي» فرايند حوادث جهان چنان در كانون توجه دانشمندان علوم تجربي قرار
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گرفته است كه به كلي از «سؤال از چرايي جهان» غفلت كردهاند .پرواضح است كه
پرسش از معناي زندگي نيز از نوع پرسش از چرايي زندگي و جهان است نه از قبيل
پرسش از چگونگي (.)Cottingham, 2003, p.4
ولي هاوكينگ مدعي است كه اين غفلت ،به معناي عدم امكان پاسخگويي اين
سؤال از سوي علم جديد نيست .او با صراحت ميگويد ...« :به هر حال اگر ما بتوانيم
نظريۀ كامل و جامع (و يكپارچهاي) را كشف كنيم كه فيزيك كوانتوم و نسبيت عام را
با هم تركيب كند ...آن گاه قادر خواهيم بود تا در بحث از چرايي وجود جهان هستي و
چرايي وجود خودمان نقش ايفا كنيم (و به راز هستي خود و نيز راز جهان هستي پي
ببريم) .اگر ما پاسخي براي اين سؤال بيابيم ،اين بزرگترين پيروزي عقل بشري خواهد
بود.)Hawking, 1988, p.193( »...
در اينجا توجه به دو نكته ضروري مينمايد:
الف .نكتۀ اول در بارۀ ماهيت روش علمي و قلمرو تحقيق علمي است ،اينكه علم
از آن جهت كه علم است ،به چه مسائلي «ميتواند» بپردازد (و «بايد» بپردازد) و چه
مسائلي از قلمرو تحقيق علمي -تجربي بيرون است و علم تجربي ،هر چقدر هم بسط
و گسترش يابد« ،نميتواند» به تحقيق در بارۀ آن مسائل و پاسخگويي بدانها بپردازد .به
عبارت ديگر ،چه نوع سؤاالتي ماهيت غيرعلمي (فلسفي ،ديني ،عرفاني ،اخالقي و )...
دارد و امكان پرداختن به آنها از سوي علم وجود ندارد؟
ب .نكتۀ دوم در بارۀ ماهيت اين پرسش خاص است .نكتۀ اصلي در اينجا اين
است كه پرسش از معناي زندگي چه نوع پرسشي است .آيا اين پرسش ،پرسشي از
چگونگي زندگي است يا چرايي زندگي؟ آيا اين پرسش ،پرسشي از ريشه و منشأ
زندگي انسان است يا پرسش از امري تجربهپذير و قابل آزمون يا پرسش از امري
متعالي و غير قابل تجربه و آزمون؟ در يك كالم ،آيا اين پرسش خاص ،ماهيت علمي
دارد يا فراتر از علم است و علم جديد هر چقدر هم تكامل پيدا كند ،توانايي
پاسخگويي به آن را ندارد؟ اگر چنين است ،پس اين پرسش در چه قلمرويي قرار دارد؟
در قلمرو فلسفه ،دين ،عرفان و يا در قلمروي مشترك بين همۀ اينها و يا فراتر از همۀ
اين عرصهها؟
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از سخنان هاوكينگ چنين به دست ميآيد كه او پرسش از چرايي وجود جهان و
نيز پرسش از چرايي زندگي انسان را در قلمرو علم جديد ميبيند .او در آرزوي رسيدن
به «ابرنظريهاي» است كه فيزيك كوانتوم و نسبّيت عام را با هم تركيب كند؛ نظريهاي
كامل و جامع كه توجيه واحد و يكپارچهاي براي همۀ پديدههاي عالم فراهم آورد .او
در واقع مدّعي است كه علم جديد ميتواند هم به سؤال از «چگونگي جهان» و هم به
سؤال از چرايي جهان» بپردازد .او در آرزوي رسيدن به اين موفقيّت بزرگ است .ولي
بايد ديد كه به درستي مقصود از معناي زندگي چيست .يك جنبه اين پرسش به فهم
رابطه ما با ساير موجودات برميگردد .اينكه ما كه هستيم و از كجا آمدهايم؟
جنبۀ علمي اين پرسش به بررسي اصل و ريشه و خاستگاه ما انسانها در اين كرۀ
خاكي برميگردد .اين پرسش براي دانشمندان علوم تجربي نيز مطرح شده است كه به
راستي ما از كجا آمدهايم؟ پاسخ اين پرسش كه به تازگي كشف شده ،حيرتآور و
بهتانگيز است .اغلب ،پاسخ اين است كه ما از آسمان آمدهايم .اگر ما بتوانيم شب
هنگام ،دور از سر و صدا و روشنيهاي شهر ،پهنۀ بيكران و خاموش آسمان را با
شگفتي نظاره كنيم ،نقطههاي بيشماري از نور مييابيم كه بر ما ميدرخشند .اينها
همان مادهاي هستند كه روزگاري ما و ساير موجودات اين كرۀ خاكي از آن ساخته
شدهايم .ما جزيي از اين جهان هستيم ،ولي نه همچون ريگي كه جزئي از يك تله به
هم ريخته شده است و نه صرفا به عنوان جزئي از يك مجموعۀ ساختگي و به هم
ريخته ،بلكه به عنوان جزئي كه به درستي با كل خود متحد و يگانه است .ما داراي
ريشه و منشأ مشتركي هستيم و از مادۀ اصلي جهان ،يعني غبار ستارگان ساخته شدهايم.
آيا از اين جهان سرچشمه گرفتهايم ولي از اين جهان جدا شدهايم؟ ممكن است چنين
باشد! (.)Cottingham, 2003, p.3
از ديرباز دو نوع تمايز براي تفكيك مرزهاي علم از غيرعلم وجود داشته است:
 .1تفكيك ميان «سؤال از چيستي» و «سؤال از چرايي»؛
 .2تفكيك ميان «سؤال از چگونگي» و «سؤال از چرايي».
بر اساس تفكيك اول علم تجربي تنها به سؤال از چيستي يك شيء ميپردازد و
كاري به چرايي وجود اشياء ندارد و بر مبناي تفكيك دوم ،وظيفۀ علم توصيف و تبيين
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و تحليل چگونگي رخدادهاي تجربي عالم است و به هيچ وجه به چرايي اين
رخدادهاي تجربي نميپردازد.
اين تفكيكها امروزه به صورت امري كليشهاي درآمده است و صرف
اين تفكيكها سودمند نيست و نميتواند به درستي ماهيّت خاص كار دانشمندان را
توضيح دهد.
در تاريخ فلسفه ،ارسطو به وضوح و به طور هوشمندانهاي ميان چهار شيوۀ پاسخ
در زمينۀ پژوهش علمي تفكيك قائل شد:
 .1پاسخهايي كه به بيان مواد و اجزاي مادي تشكيلدهنده يك شيء ميپردازد ،كه
از آنها به عنوان «علت مادي» ياد ميكرد.
 .2پاسخهايي كه ذات يا نوع يك شيء را معيّن مي كنند ،كه ارسطو آنها را «علت
صوري» ميناميد.
 .7پاسخهايي كه به نيروي محركهاي كه اين شيء را به حالت كنونياش سوق داده
است ،اشاره داشتند و ارسطو آنها را «علت فاعلي» ميناميد.
 .4پاسخهايي كه به بيان غايت يا هدفي كه شيء به سوي آن داشت ،ميپرداختند و
ارسطو آنها را «علت غايي» ميناميد.
تببين غايي در آثار ارسطو از اهميت ويژهاي برخوردار بود؛ زيرا او مدعي بود كه
همۀ اشياء به سوي جايگاه طبيعي خود گرايش دارند .در تبيين غايي ،پديدههاي عالم را
بر اساس غايت تحليل و تبيين ميكنيم.
علم ارسطو به طور عام و طبيعتشناسي او به طور خاص ،غايتگراست .او به
دليل اعتقاد به «ميل طبيعي اشياء» ،همۀ پديدههاي علمي را بر مبناي علت غايي تحليل
و تفسير ميكند .امروزه با اينكه دانشمندان ،و به ويژه زيستشناسان ،گاهي از تبيينهاي
غايتشناختي يا هدفمندي پديدهها بهره ميگيرند ،ولي علم جديد به جاي عطف توجه
به علت غايي ،بيشتر معطوف به علت فاعلي و مادي اشياء است .شايد بتوان گفت كه
غايتشناسي از علم جديد كنار گذاشته شده است و اغلب گفته ميشود كه دانشمند و
فيلسوف قرن هفدهم «رنه دكارت» مسيري را براي علم جديد ترسيم كرد كه در آن
غايتشناسي هيچ جايگاهي نداشت (.)Cf. Descartes, 1985, p.258
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بنابراين ،گرچه دانشمندان جديد اغلب پرسشهايي در بارۀ «چرايي» مطرح
ميكنند و پرسشهايي در بارۀ حوادث خاص يا ساختارهايي ويژه ،ولي تبيين چرايي
اصول غايي و بسيار عام و كلي كه بنيان همۀ پديدهها را تشكيل ميدهند ،از قلمرو علم
بيرون است و چنين اصول و قوانين فراگيري ،پرسشهايي از اين قبيل كه «چرا چنين
است» را برنميتابند.
اگر ما بخواهيم به نظريهاي كامل و يكپارچه و سازوار در بارۀ كيهان دست پيدا
كنيم (كه ديدگاه علمي -فلسفي باشكوهي استوار سازد كه دكارت و هيوم ،نيوتن و
انيشتين تا كيهانشناساني چون هاوكينگ را با هم مرتبط كند و متّحد سازد) ،چنين
نظريهاي بايد تمامي پديدههاي مشاهدهپذير جهان را در تحت كمترين و در عين حال،
جامعترين اصول يا قوانين قرار دهد .ولي همان گونه كه هيوم هم مدعي بود؛ اينكه چرا
اين اصول ،و تنها همين اصول ،بر جهان حاكماند ،موضوعي است كه تحقيق و
نكتهسنجيهاي بشري در بارۀ آن ساكت است و پژوهشي انساني نميتواند پرده از راز
آن بردارد.
بنابراين ما نسبت به اين اميد مدرن كه فيزيك جامع و فراگيري در آينده بتواند به
همۀ سؤاالت و رازهاي انساني پاسخي در خور و مناسب ارائه دهد ،با ديدۀ ترديد و
سؤال مينگريم؛ بر فرض كه پيدايش چنين ابرنظريهاي در آيندۀ دور يا نزديك ممكن
باشد ،ولي ما چه دليلي داريم كه چنين ابرنظريهاي ،عالوه بر پاسخگويي به همۀ
پرسشهاي علمي ،ميتواند پرسش از غايت هستي و راز وجود انسان را نيز پاسخ
گويد؛ چرا يك ابرنظريهاي كه بتواند فيزيك گرانشي را به فيزيك كوانتوم مرتبط سازد،
ميتواند ما را در حل و فصل پرسش غايي در باب چرايي وجود ما و جهان هستي
ياري دهد؟ حتي اگر چنين ابرنظريهاي را تنها نظريه ممكن بدانيم ،كار آن توصيف
وضع عالم است و در تبيين آن ،يعني پاسخ به چرايي ،كمكي به ما نميكند.
 .13زماني اسقفهاي كاتوليك آمريكا بيانيهاي منتشر كردند كه در آن آمده بود كه
آشفتگي و سرگرداني انسان در جهان مدرن ناشي از فقدان ايمان او و دست برداشتن از
خدا و دين است (.)Stace, 1999, p.541
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ژان پل سارتر ،فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي ،نيز مدعي بود كه تا زماني كه
آدميان به خدايي آسماني باور داشتند ،ميتوانستند او را خاستگاه آرمانهاي اخالقي
خويش بدانند .جهاني كه مخلوق و تحت حاكميت خدايي پدروار بود ،براي آدمي
مسكني مألوف ،گرم و صميمي بود .ما ميتوانستيم مطمئن باشيم كه شر در عالم هر
قدر هم زياد باشد ،در نهايت ،خير بر آن غلبه خواهد كرد و لشكر شر تارومار خواهد
شد .اما اكنون با ناپديد شدن خدا از آسمان وضع به كلي دگرگون شده است .جهان
تحت حاكميت يك موجود روحاني نيست بلكه به عكس ،تحت سلطه نيروهاي كور
است و لذا هيچ آرماني ،اخالقي يا غيراخالقي ،نميتواند در جهان بيرون از ما وجود
داشته باشد .از اين رو ،آرمانهاي ما بايد صرفاً از ذهن و ضمير خود ما بجوشند.
آرمانهاي ما مجعوالت خود ما هستند .اين جهان جهاني مرده است .ما در جهاني
زندگي نميكنيم كه حامي ارزشهاي ما باشد .اين جهان در مورد اين ارزشها كامالً
بيتفاوت است (.)Stace, 1999, p.541-542
قرون وسطي عصر ايمان بود و قرون جديد عصر بيايماني است .آغاز واقعي
تحول قرون وسطي به عصر جديد زماني بود كه عالمان قرن هفدهم از چيزي موسوم
به «علت غايي» روي برتافتند.
بنيانگذاران علم نوين با برداشتن گامي انقالبي ،آگاهانه و عامدانه ،ايدۀ غايت را
به منزلۀ چيزي كه طبيعت را ضبط و مهار ميكند ،از طبيعتشناسي جديدشان خارج
كردند .آنان اين گام را به اين دليل برداشتند كه هدف را پيشبيني و ضبط و كنترل
رويدادها ميدانستند و معتقد بودند كه جستجوي غايات براي رسيدن به اين هدف
بيفايده است .آنچه براي پيشبيني يك كسوف بايد دانست ،غرض آن نيست بلكه آن
است كه طي سيصد سال گذشته در اذهان ما كه ،تحت سيطرۀ علم تجربياند ،تصوير
خيالي جديد از جهان به وجود آمده و رشد كرده است .مطابق اين تصوير جديد،
جهان ،بيهدف ،بيشعور و بيمعناست .طبيعت چيزي جز ماده در حال حركت
نيست .هيچ هدفي بر حركات ماده حاكم نيست و اين حركات محكوم نيروها و قوانين
كور هستند.
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دين با هر نوع ستارهشناسي ،زمينشناسي و فيزيكي ميتواند سازگار افتد ،اما
نميتواند با جهان بيهدف و بيمعنا بسازد .اگر نظام امور ،بيهدف و بيمعنا باشد ،پس
زندگي انسان نيز بيهدف و بيمعنا خواهد بود .هر چيزي عبث و بيهوده است ،هر
تالشي در نهايت بيارزش است .زندگي انسان در بن و بنياد بيمعناست .روحيۀ
ناراضي ،بيقرار ،مأيوس و سرخوردۀ انسان جديد از همين امر نشئت ميگيرد (استيس،
 ،1766صص.)11-16
 .14از ديدگاه اهل فن ،افسردگي بر دو نوع دورنزا و برونزاست.
اگر افسردگي معلول علل و عوامل ناخوشايند بيرون از شخص افسرده باشد ،آن
گاه ،افسردگي برونزاست ،ولي گاهي افسردگي ،خودانگيخته و ناشي از ناخشنوديهاي
دروني است .اين نوع افسردگي را درونزا ميگويند .به همين ترتيب ،معنا
را نيز ميتوان به دو دستۀ معناي برونزا و معناي درونزا تقسيم كرد (

Cottingham,

.)2003, p.12
منبع و منشأ معنا ممكن است در درون انسان و يا در بيرون از او قرار داشته باشد.
كساني ممكن است با گزينشها و تعهدات دروني خود ،زندگي خود را سامان داده و به
آن معنا و اهميت ببخشند .در مقابل نيز ممكن است برخي از افراد ،معناي زندگي خود
را در انطباق با خواست خالق متعال ،كه او را تنها منبع نهايي ارزشها ميدانند ،معنادار
كنند .بر اساس بسياري از تقريرهاي نظريۀ خدامحور ،معناي زندگي منبع و منشأ بيروني
دارد و آن منبع خداوند است .عموم متدينان كه سعادت و خوشبختي خود را در گرو
داشتن ارتباطي مناسب با خدا ميدانند ،چنين تصويري از معناي زندگي دارد
(.)Cottingham, 2003, p.12
اين تقسيمبندي از معنا ،از جهتي با تقسيمبندي ديگري تداخل دارد .در باب معنا
دو ديدگاه وجود دارد .1 :كساني كه معنا را امري واقعي و عيني و بيروني ميدانند و آن
را امري «مكشوف» ميشمارند كه انسان «ميتواند» و «بايد» به آن دست پيدا كند و به
آن برسد؛  .2كساني كه معنا را برخاسته از درون انسان ميدانند و آن را امري انفسي
تلقي ميكنند .در اين ديدگاه معنا امري «مجعول» است كه از اراده و گزينشها و
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تعهدات شخصي انسان سرچشمه ميگيرد و هيچ منبع بيروني وراي اراده شخص
وجود ندارد.
كساني كه در بارۀ معنا ،ديدگاههاي «درونزا» دارند ،آن را امري «مجعول» ميدانند
و در مقابل كساني كه معنا را «برونزا» ميشمارند ،آن را واقعيتي عيني و بيروني
ميدانند كه «قابل كشف» است و شخص بايد ،براي دستيابي به معنا ،به آن نائل شود.
در دنياي جديد نيچه كه با شعار مرگ خدا شهرت يافت ،تصريح كرد كه در
دوران پسامدرن ،كه در حقيقت دوران پساخداباوري است ،انسان ناگزير است كه از
درون خود معنا را توليد كند .در اين دنيا آدمي ،خود ،خالق و مولد معنا ،ارزش و
اهميت است و در وراي ارادۀ انسانها هيچ منبع و منشأ معنابخش وجود ندارد .او با
اعالم صريح مرگ خدا در كتاب «دانش طربناك» ،وجود منبع قدسي معنابخش در
دوران مدرن را انكار كرد ( .)Nietzsche, 1882, p.125از ديدگاه او ،براي انسان مدرن
هيچ منبع بيروني يا غيرقدسياي باقي نمانده است و او ناگزير است كه از درون به
زندگي خود معنا ببخشد و اين امر تنها با استمداد از عزم و ارادۀ پوالدين انسان ابرمرد
حاصل ميشود.
در جهاني كه نيچه به تصوير ميكشد ،ما تنهاييم و به گوشهاي پرتاب شدهايم .بايد
اعتراف كنيم كه ظلمت دور ما را فراگرفته است و تنها چيزي كه ميتواند آن را روشني
بخشد ،ارادۀ آهنين و عزم جزم ما براي پذيرش شورمندانه لحظه لحظههاي
وجود است .در نگاه او معنا بايد كامالً از درون خود آدمي سرچشمه گيرد
(.)Cottingham, 2003, p.15
پورتاگوارس فيلسوف ميگفت كه «انسان مقياس و معيار همۀ چيزهاست» .مقياس
هر آنچه كه هست و نيز مقياس هر آنچه نيست .اگر ما انسان را معيار و مقياس براي
همۀ امور قرار دهيم ،در اين صورت ،وجود و عدم ،واقعيت و عدم واقعيت ،حقيقت و
خطا ،ارزش و در نهايت معنا و بيمعنايي بر مدار و محور انسان سنجيده ميشود .جدا
از انسان و نظرگاه او هيچ حقيقت و خطايي يا ارزش و ضدارزشي و ...وجود ندارد.
همۀ اين امور در ارتباط با انسان و دائرمدار نظرگاه و گزينش و رهيافت انتخابشده
توسط اوست .بنابراين ما ،در عالم واقع و جدا از مالحظات انساني چيزي به نام «حسن
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يا قبح ذاتي»« ،ارزش ذاتي»« ،حقيقت نفساالمري» و معناي واقعي نداريم .همۀ اين
امور ،اموري نسبي هستند .اين ديدگاه ،صرفاً توسط پورتاگوراس مطرح نشد و اَخالف
امروزين پورتاگوراس از طرح چنين ادعاهاي بلندپروازانهاي ابايي ندارند .آنها نيز
وجود هر گونه معيار و ضابطهاي را مستقل از آنچه ساخته و پرداخته خود انسان است
و در فرايند عمل آفريده است ،انكار ميكنند:
«هيچ چيز جدي و ژرفي در درون ما ،جز آنچه كه ما خودمان در درون خودمان
نهادهايم ،وجود ندارد» .هيچ معياري ،كه ما آن را در فرايند آفرينش يك عمل نيافريده
باشيم ،وجود ندارد ،هيچ معيار عقالنيتي كه متوسل به چنين معيارهايي ساخته و
پرداخته ما نباشد ،وجود ندارد ،هيچ استدالل عقالني مبتني بر مقدمات وجود ندارد كه
تابع قراردادهاي خود ما نباشد (.)Rorty, 1982, p.8
بنابراين ،همۀ معيارها ،در نهايت ،اعتبار و ارزش خود را از انتخاب ما و
قراردادهاي اعتباري ما ميگيرند .اعتبار يا عدم اعتبار همۀ اين امور تابع انتخاب و نحوۀ
نگاه ما انسانهاست.
سقراط در مقام رد گزافهگوييهاي پورتاگوراس مشكل چنداني نداشت؛ زيرا اين
سخنان هم غرورآميز و هم در عين حال كممايه بود .غرورآميز و متكبرانه از اين جهت
كه ما هر گونه فكر كنيم ،نميتوانيم در اين امر ترديدي داشته باشيم كه ما موجود
ممكن و محدود هستيم كه به واقعيتي اتكا داريم كه خود نيافريدهايم؛ و كممايه از اين
جهت است كه به راستي ،ما چگونه ميتوانيم خود را معيار و مقياس همه چيز قرار
دهيم ،در حالي كه نقشي در عملكردهاي طبيعي اين جهان پهناور نداريم؟ ما نظريات
علمي و غيرعلمي خود را ميسازيم ،ولي زماني كه اين نظريات با تجربۀ عيني ما جور
در نيايند ،بايد آنها را كنار بگذاريم ،ما حداكثر ميتوانيم فروپاشي آنها را به تأخير
بيندازيم ،ولي هرگز نميتوانيم از فروپاشي آنها جلوگيري كنيم.
ناگفته نماند كه در پس اين ادعاهاي گزاف و غرورآميز و فريبندۀ پورتاگوراس و
پيروان امروزين او ،رگههايي از حقيقت وجود دارد و بنابراين ،ميتوان گفت كه اين
ادعاها هم به نوبۀ خود به حقيقت و جنبۀ خاصي از علوم بشري اشاره ميكنند .از آنجا
كه ما نميتوانيم به بيرون از فرهنگ انساني خود جست زنيم و از بيرون واقعيت امور را
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آن گونه كه هست ،بررسي كنيم و سپس آن را در قالب فرهنگ خود بريزيم و در بارۀ
صدق و كذب نظريات داوري كنيم ،بايد اذعان كنيم كه ما همواره در چارچوب
گفتگوي بيوقفهاي با همنوعان خود هستيم و هيچ راه دسترسي بيواسطه و ممتازي به
قاعدهاي زرين يا رويهاي كه تناسب فرضيههاي ما را با واقعيت تضمين كند ،نداريم.
بنابراين ،سه نكتۀ زير را نميتوان مورد ترديد قرارداد:
 .1هدف علم فارغ از هر تصميم كه ما بگيريم ،كشف واقعيات و زدودن
موهومات است.
 .2ما هرگز نميتوانيم از چارچوبهاي ذهني و قالبهاي فرهنگي بيرون آييم و
واقعيت را آن گونه كه هست ،مشاهده كنيم.
 .7ولي اين امر به معناي فروافتادن در دامن ايدهآليسم مطلق يا نسبيگرايي
تمامعيار نيست ،به نظر ميرسد كه كار دانشمندان علوم تجربي را با رئاليسم انتقادي
بهتر ميتوان تحليل و توجيه كرد.
اين مطلب چه تأثيري بر ديدگاه نيچه براي «معناسازي از درون» ميگذارد .به نظر
ميرسد كه نيچه نيز با اين تصور كه آدمي ميتواند از درون و بدون استعانت از دين
معنا بيافريند و با تكيه بر اظهارات استوار خويش از جستجو براي حقيقت و ارزش
عيني طفره رود ،گرفتار همان مغالطۀ پورتاگوراس شده است؛ زيرا معنا و ارزش
نميتواند صرفاً در ارادۀ خام و ناآزموده يافت شوند .بايد ميان تصميمگيريها ،باورها و
آنچه بنيان اين امور را فراهم ميسازد ،تناسبي در كار باشد .بنيان اين باورها ميتواند از
سرچشمۀ وحي تأمين شود .كساني نيز ممكن است باورها و تصميمهاي انساني را بر
پايۀ واقعيات اساسي ،كه در سرشت اجتماعي يا زيستي ما يافت ميشود ،استوار سازند.
به هر تقدير ،انسان به صرف خواست خود نميتواند اين بنيان را پيريزي كند
(.)Cottingham, 2003, pp.20-21
گرچه پارهاي از داوريهاي ما صرفاً دلخواهانه و فارغ از جهات عيني است ،ما
نوعاً اشياء را بر حسب ويژگيهاي عينيشان ارزشگذاري ميكنيم؛ براي مثال ،دارو را
به دليل خواص درماني ،يك تابلو را به دليل تركيب هنرمندانۀ رنگها و جلوههاي
بديعي كه در آن به نمايش درآمده است ،ارزشمند ميدانيم و يك آهنگ را به دليل
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موزون بودن نتها و آرامبخش بودن آنها ميپسنديم .خالصه آنكه ارزشها غالباً از
ويژگيهاي عيني جهان سرچشمه ميگيرند ،نه از ميل و سليقۀ شخصي ما انسانها.
مفاهيم ارزشي نيز بازتابي از اين ويژگيهاي عينياند .بنابراين ،حتي اگر بپذيريم كه معنا
داراي يكي از مفاهيم ارزشي است ،ترديدي نيست كه اين مفهوم نيز از ويژگيهاي
عيني خاصي حكايت ميكند كه ريشه در بن و بنياد عيني اشياء دارد؛ نه صرفاً در اراده
و ميل و سليقه بيبنياد ما انسانها.
ك
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