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راهنمای نگارش مقاالت
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2-1222منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،2ص.)83
ّ
2-2222منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیانشود و از کاربرد کلمات همان ،پیشین و )…,Ibid( ...خودداری شود.چنانچه از نویسندهای در یکسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.3. 3تمـام توضیحـات اضافی و همچنین ،معادل انگلیسـی اسـامی خـاص یا اصطالحـات (در صورت لزوم) بـا عنوان «یادداشـتها» ،در انتهای
متـن مقالـه آورده شـود (ارجاع و اسـناد در یادداشـتها مثل متن مقاله ،بـه روش درونمتنی (بند )2باشـد).
4. 4در پایان مقاله ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین (کتابنامه) بهصورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین)
ٔ
شماره جلد.
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ،
مثال :هارتناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمی.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
ٔ
مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره نشریه.
مثالّ :
موحد ،ضیاء (« ،)1376تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید» ،فصلنامۀ مفید ،دوره سوم ،ش .10
Shapiro, Stewart (2002), “Incompleteness and Inconsistency”, Mind, vol. 111.
ٔ
مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نامخانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ)« :عنوان مقاله» ،در نام مجموعه ،نام ویراستار ،محل
ٔ
ٔ
انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
ٔ
«فلسفه زبان در کراتیل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالصدرا ،تهران :بنیاد حکمت
مثال :بینا مطلق ،محمود (،)1382
اسالمی صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), “Dilthey”, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan
Publishing Company.
5. 5چکیدهای حداکثر دارای  250واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژههای کلیدی (حداکثر
 7واژه) ،به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن ،رتبه دانشگاهی ،دانشگاه محل خدمت ،آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده
قید گردد.
6. 6ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
7. 7مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط ورد  2003یا  ،2010متن مقاله با قلم ( BLotus13التین
 )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( BLotus12التین  )TimesNewRoman10حروفچینی شود.
8. 8عناوین (تیترها) با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
9. 9حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  8000کلمه بیشتر نباشد.
مقاله ارسالی نباید در هیچ ٔ
ٔ 10.10
مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
ٔ
ّ
11.11مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجالت فرستاده شده باشد .الزم است نویسندگان محترم ،تعهدنامهای را مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله
به سایر نشریات ،با ذکر تاریخ امضا کرده تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
12.12در مقاالتی که چند نویسنده دارد ،الزم است در ضمن نامها ،نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان ،تصویری
از آن برای مجله ارسال شود.
«13.13پژوهشنامۀ فلسفۀ دین» (نامۀ حکمت) ،در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.
14.14مقالۀ ارسالشده بازگردانده نمیشود.
کلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین محفوظ است و آن دسته از نویسندگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ
منتشرۀ خود در مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،در مجموعۀ مقاالت ،یا بخشی از یک کتاب هستند ،الزم است با ٔ
ارائه
درخواست کتبی ،موافقت مجله را اخذ نمایند.
مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،عالوه بر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،در پایگاه
مجالت تخصصی نور ( )noormagsو پایگاه اطالعات نشریات کشور ( )magiranنیز نمایه میشود.
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چکیده
مؤلفههـای کانتـی و ویتگنشـتاینی در شـبکۀ تفکـرات جـان هیـک موجـب شـده اسـت او «معنـای
عملـی زندگـی» را مطـرح کنـد و آن را در پرتـو رابطـهای دوطرفـه بیـن انسـان و جهـان بررسـی کنـد .در
نگـرش او جهـان جایگاهـی اسـت کـه انسـان زندگـی خـود را در آن تجربـه میکنـد ،و تفسـیر جهـان در
پرتـو خوشبینـی کیهانـی مالحظـه میشـود -مفهومـی کـه دارای دو مؤلفۀ غایت رئوف (خیر) و سـاختار
متناسـب با این غایت از جهان اسـت .آ گاهی دینی در نظر جان هیک باالترین سـطح آ گاهی اسـت
و خوشبینـی کیهانـی بـه باورهـای دینـی نیـز در نسـبتی خـاص بـا باورهـای دینـی قـرار میگیـرد .او در
جسـتجو بـرای یافتـن «معنـای عملـی زندگـی» چرخشـی در پرسـش از معنـای زندگـی ایجـاد میکنـد و
در آغـاز ایـن مسـیر ابتـدا آن را بـه پرسـش از «ماهیـت جهـان» تبدیـل میکنـد و در گام بعـد پرسـش
از «ماهیـت جهـان» را نیـز بـه پرسـش از «چیسـتی مؤلفههـای دینـیای کـه توصیـف بهتـری از ماهیـت
جهـان ارائـه میدهنـد» تغییـر میدهـد .نوشـتار حاضـر بـا رویکـرد تحلیلـی ابتـدا بـه توضیـح نظر یـۀ جـان
هیـک در بـاب «معنـای عملـی زندگـی» ،سـطوح مختلـف آ گاهـی ،و خوشبینـی کیهانـی میپـردازد و
در مرحلـۀ بعـد در نقـد نـگاه جـان هیـک مسـائلی چـون عـدم انحصـار ایـن نظر یـه بـه ادیـان ابراهیمـی و
بیـرون نگـه داشـتن ادیـان غیرابراهیمـی از دایـرۀ شـمول آن و عـدم اسـتلزام بیـن خوشبینـی کیهانـی و
باورهـای دینـی را بررسـی میکنـد.

کلیدواژهها
معنای زندگی ،معنای عملی زندگی ،جان هیک ،خوشبینی کیهانی
* دانشجوی دکتری فلسفه تطبيقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران (نویسنده مسئول)
poorghasem@qc.ut.ac.ir
**  دانشجوی دکتری فلسفه تطبيقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران rsa_1362@yahoo.com
alizamani@yahoo.com
***  دانشیار گروه فلسفه ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
بحث پرسـش از «معنای زندگی» به چشـم میخورد ریشـه گرفتن آن از فلسـفههای
آنچه در طلیعۀ ِ
اگزیسـتانس اسـت ،امـا نقـش پراهمیـت معنـا در زندگـی دامنـۀ آن را چنـان گسـترده اسـت کـه
فیلسـوفان حوز ههـای دیگـر نیـز نتوانسـتهاند بیاعتنـا از کنـار آن عبـور کنند .جان هیـک نیز از جملۀ
فیلسـوفانی اسـت که به حوزۀ فلسـفۀ دین تعلق دارد ،اما مسـئلۀ معنای زندگی توجه وی را به خود
جلـب کرده اسـت.
جـان هیـک معتقـد اسـت بحـث از معنـای زندگی را نمیتوان با شـرح الفاظ و اصطالحات
فهمیـد ،ز یـرا معنـای زندگـی بـرای بشـر امـری چنـان ملمـوس و مأنـوس اسـت کـه شـرح الفـاظ آن
نمیتوانـد راهگشـا باشـد .بنابرایـن ،بـا ایـن کـه او یکـی از فیلسـوفان تحلیلـی اسـت (Cramer,
 ،)2014بحث از معنای معناشـناختی زندگی را بحثی غیرالزم میداند و آن را از دایرۀ بررسـیهای
یپـردازد کـه بـا عمـل فـرد در زندگـی پیوند
خـود خـارج میکنـد و بـه بحـث در بـارۀ معنایـی ملمـوس م 
خـورده اسـت ،و چـون نامـی بـرای آن نمییابـد ،آن را «معنـای عملـی زندگـی» مینامـد .او دیـدگاه
خـود در بـارۀ معنـای زندگـی را در مقالـهای بـه نـام «معنـای دینـی زندگـی» ،1کـه در سـال  2000منتشـر
کرده اسـت ،مطرح میکند .این مقاله در سـال  1382به زبان فارسـی نیز ترجمه شـده اسـت (نک.
هیـک .)1382 ،گرچـه مبانـی کثرتگـروی جـان هیـک ،کـه در بحـث معنـای زندگـی او نیـز مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد ،در مقـاالت و کتابهـای متعـددی در ز بـان فارسـی بررسـی شـده اسـت
(نـک .اکبـری1379 ،؛  ،)1383امـا بـه جـز ترجمـۀ مقالـۀ «معنـای دینـی زندگـی» او ،مقالـۀ دیگـری
کـه بـه طـور خـاص بـه مسـئلۀ معنـای زندگـی نـزد وی بپـردازد در ز بـان فارسـی وجـود نـدارد .بـا ایـن
حـال ،خـود او در مقالـۀ دیگـری بـه نـام «تناسـخ و معنـای زندگـی» ،2که دو سـال بعد از انتشـار مقالۀ
«معنـای دینـی زندگـی» منتشـر کـرده اسـت ،برخـی از مؤلفههایـی را شـرح داده و بـه کار بسـته اسـت
کـه در «معنـای دینـی زندگـی» مـد نظـر قـرار داده اسـت.
بـرای فهـم مبانـی فکـری جـان هیـک در پاسـخ بـه پرسـش از معنـای زندگـی ،الزم اسـت بـه
دو موضـوع بسـیار مهـم توجـه شـود :نخسـت آن کـه او بـه کشـف معنـای زندگـی معتقـد اسـت یـا بـه
جعـل آن؟ 3دوم آن کـه او کشـف معنـای زندگـی و یـا جعـل معنایـی بـرای زندگـی را در نسـبت بـا
عگـروی» 4قـرار
«واق 

میدهـد یـا «ناواقعگـروی» 5و «ناشـناختگرایی»7 .6
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عگـروی یـا ناواقعگروی جان هیک بررسـی شـود و پس از آن اسـت
بنابرایـن ،در ابتـدا بایـد واق 
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه آیـا او بـه کشـف معنـای زندگـی قائـل اسـت و یـا ایـن کـه در پاسـخ بـه
کـه م 
پرسـش از معنـای زندگـی بـه جعـل معنایـی بـرای زندگـی روی مـیآورد .از ایـن رو ،در ابتـدا و پیـش
از بحـث از معنـای زندگـی از نظـر او ،مؤلفههـای تفکـر واقعگـروی وی بررسـی میشـود .مبنـای ایـن
عگـروی انتقـادی» 8اسـت کـه در سـال
نوشـتار ،مقالـۀ جـان هیـک بـا عنـوان «یادداشـتی پیرامـون واق 
 2001منتشـر شـده اسـت؛ مبحـث ایـن مقالـه پیونـد وثیقـی بـا موضـوع مـورد بحـث مـا دارد.

 .1واقعگروی انتقادی جان هیک
عگـروی جـان هیـک و تأثیـر آن بـر بحـث از معنای زندگـی ،آن گونه که مـورد نظر وی
بـرای توضیـح واق 
اسـت ،سـه مسـئله اهمیت بسیاری دارد:
یـک .اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه جـان هیـک معتقـد اسـت اگرچـه امـر واقـع وجـود دارد،
نحـوۀ دسترسـی مـا بـه آن بـه صـورت مسـتقیم و بیواسـطه نیسـت .او در نگـرش خـود بـه واقعیـت
راه کانـت را پیـش گرفتـه اسـت و در واقعگـروی خـود از مفاهیـم کانتـی بهـره میبـرد؛ بـه ایـن معنـا
کـه او بـا در نظـر گرفتـن تمایـزی کـه کانـت بیـن «شـیئ فینفسـه» و «شـیئ پدیـداری» قائـل میشـود
میپذیـرد کـه واقعیـت آن گونـه کـه هسـت ،بـه طـور مسـتقیم ،بـرای مـا قابـل دسترسـی نیسـت .او در
عگـروی انتقـادی» 9مینامـد
عگـروی انتقـادی» ،واقعگـروی خـود را «واق 
مقالـۀ «یادداشـتی پیرامـون واق 
(نـک .)Hick, 2001 .او ایـن اصطلاح را نیـز از روی بسـکار 10وام گرفتـه اسـت (Edward, 1998,
 .)p. 899همـان گونـه کـه میدانیـم کانـت ،ضمـن قبـول وجـود شـیئ فینفسـه ،قائـل بـه ایـن اسـت
کـه همـواره شـیئ فینفسـه از مجـرای حسـیات اسـتعالیی ،مقـوالت و شـاکلههای فاهمـه بـر مـا
عرضـه میشـود ،بنابرایـن شـناخت شـیئ فینفسـه آن گونـه کـه وجـود دارد بـرای مـا ممکـن نیسـت،
بلکـه امـکان شـناخت شـیئ فینفسـه تنهـا بـه صـورت پدیـداری ممکـن اسـت .هیـک نیـز ،بـا قبـول
عگـرا خواهـد بـود ،امـا بـا قبـول تمایز کانتی بین شـیئ فینفسـه و شـیئ
شـیئ فینفسـه ،همچنـان واق 
پدیـداری ،در ایـن کـه شـیئ فینفسـه چنـان کـه هسـت بـرای مـا قابـل شـناخت نخواهـد بـود ،از
واقعگـروی خـام فاصلـۀ ز یـادی میگیـرد.
دو .نکتـۀ مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه جـان هیـک علاوه بـر اسـتفاده از روش کانـت در رابطه با

 76پژوهشنامۀ فلسفۀ دين (نامۀ حكمت) ،سال سیزدهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394پياپی 26

شـیئ فینفسـه ،روش او را نیـز تعمیـم داده و ایـن روش را در قلمروهایـی غیـر از تجربـۀ حسـی نیـز بـه
یبـرد ( .)Hick, 2000, p. 270کانـت تنهـا در پـی تعییـن کـردن مفاهیمـی بـود کـه تجربۀ انسـان
کار م 
را بـر حسـب آنهـا نظـم و ترتیـب دهـد .بـه عبـارت دیگـر ،فهم اسـتعالیی کانـت تنها در پـی آن بود که
یشـود و طبـق مقـوالت اسـتعالیی فاهمه
توضیـح دهـد چگونـه تجربـۀ حسـی بـه فاهمـۀ مـا عرضـه م 
یشـود .ایـن در حالـی اسـت کـه هیـک معتقـد اسـت ایـن روش را میتـوان در مـورد
طبقهبنـدی م 
همـۀ تجـارب بـه کار بـرد (نـک .)Hick, 1997 .نکتـۀ مهـم در ایـن تعمیـم آن اسـت کـه شا کلهسـازی
نـزد کانـت بـر حسـب زمـان و مـکان انتزاعـی عینیـت مییافـت ،امـا نـزد هیـک بـر حسـب زمانـی
ملمـوس عینیـت مییابـد کـه ظـرف تار یـخ و فرهنـگ اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه تاریـخ و فرهنـگ در
شاکل هسـازی ذهـن یـا فاهمـۀ مـا نقشـی تعیینکننـده دارنـد و مـا نمیتوانیـم مفاهیـم را بـدون آن کـه
مهـر شـاکلههای فرهنگـی و تاریخـی بـر خـود داشـته باشـند درک کنیـم .بـرای مثـال ،انسـانها از
وجـود خـدای فینفسـه آ گاهـی مییابنـد ،امـا فهـم آنهـا از خـدای فینفسـه بـر اسـاس مقـوالت دینـی
یشـود .یعنـی فهـم آنـان در قالـب
خـاص خـود آنهـا (بـرای مثـال ادیـان ابراهیمـی) شـاکلهبندی م 
مفاهیـم دینـی خاصـی اسـت و لـذا بـر حسـب ادیـان تفاوتهای چشـمگیری با هم خواهد داشـت.
یتـوان بـه سـه نکتـۀ مهـم رسـید:
بـر اسـاس ایـن تعمیـم ،م 
الـف .هیـک ،بـا توجـه بـه تمایـزی کـه ،بـر اسـاس نظـام کانتـی ،بیـن نومـن (شـیئ فینفسـه)
ـدرک در آ گاهـیاش از معنـا و از
و فنومـن (شـیئ پدیـداری) قائـل میشـود ،بـر تأثیـر و سـهم شـخص م ِ
عرضـۀ واقعیـت بـر آدمـی تأ کیـد میکنـد و بـه پاسـخ خـود برای پرسـش از معنـای زندگی دسـت پیدا
میکنـد (.)Hick, 2000, p. 270
ـدرک در معنـاداری یـک
ب .طبـق نظـر جـان هیـک ،بـا افزایـش قابـل توجـه سـهم شـخص م ِ

شـیئ و اهمیتـی کـه محیـط (زیسـت تاریخـی و فرهنگـی فـرد) بـرای او دارد ،در واقـع نقـش فرهنـگ
در معنـاداری هـر چیـز و از جملـه زندگـی بسـیار مـورد تأ کیـد قـرار میگیـرد .در حقیقـت ،همـان طـور
کـه خـود او در مقالـۀ «کثرتگرایـی دینـی» میگو یـد ،مفاهیـم کانتـی نـه بر حسـب زمـان انتزاعی بلکه
یشـوند (.)Hick, 1997
بـر حسـب زمـان پرشـدۀ تار یـخ و فرهنـگ شاکل هسـازی م 
پ .بـر اسـاس مبنـای کانتـی تفکـر هیـک ،بـه نظـر میرسـد کـه او بـه کشـف معنـای زندگـی
کتـر باشـد تـا بـه جعـل معنایـی بـرای زندگـی؛ بـه ایـن معنـا کـه او هماننـد کانـت به نومن (شـیئ
نزدی 
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فینفسـه) معتقـد اسـت و ا گـر زندگـی بـه عنـوان شـیئ فینفسـه مطـرح باشـد ،اگرچـه نقـش شـخص
مدرک در معنای آن انکارناپذیر اسـت و درک آن بدون واسـطۀ مدرک ممکن نیسـت ،اما با توجه به
ِ

قبـول زندگـی بـه مثابـۀ شـیئ فینفسـه ،انسـان نیـازی بـه جعـل معنـا نخواهـد داشـت ،چـرا کـه جعل
معنـا هنگامـی معتبـر خواهـد بـود کـه واقعیتـی بـه عنـوان شـیئ فینفسـه کـه منشـأ معنـا باشـد فـرض
نشود11 .

سـه .آخریـن نکتـه در ایـن بخـش مؤلفـۀ بسـیار مهـم دیگـری اسـت کـه او از ویتگنشـتاین
وام گرفتـه اسـت .ایـن مؤلفـه در فهـم درسـت واقعگـروی انتقـادی او از یـک سـو و در بحـث «معنـای
عنوان  12»...ویتگنشـتاین
زندگـی» از سـوی دیگـر اهمیـت و یـژهای دارد .هیـک اصطلاح «دیدن بـه
ِ
ً
ـوان  »...تعمیـم داده و ایـن
را ،کـه اساسـا مبتنـی بـر حـس بینایـی اسـت ،بـه مفهـوم «تجربـه بـه عن ِ
ً
یبـرد (نـک .اکبـری،
تعمیـم را کاملا طبیعـی میدانـد و در توضیـح تجـارب دینـی از آن بهـره م 
1383؛  .)Hick, 2000, p. 270ایـن مسـئله نیـز نـکات مهمـی را در شـکلگیری معنـای مـد نظر جان
هیـک از زندگـی در بـر دارد:
الـف .بـا توجـه بـه نکتـۀ اخیـر ،او میتوانـد از زندگـی و معنـای آن سـخن بـه میـان بیـاورد،
چـرا کـه مبنـای ویتگنشـتاین را منحصـر بـه تجـارب حسـی نمیدانـد و آن را بـه همۀ تجـارب (اعم از
حسـی و غیرحسـی ،هـر گونـه تجربـۀ مـورد آزمـون بشـر) بسـط داده اسـت .بنابرایـن میتوانـد از زندگـی
بـه عنـوان تجربـهای عامتـر از تجـارب حسـی (حـواس پنجگانـه) و معنـای آن سـخن بـه میـان آورد.
ب .بسـط تجربـۀ حسـی بـه همـۀ تجربههـای بشـری در انتقـال از «دیـدن بـه عنـوان »...
در تفکـر ویتگنشـتاین بـه «تجربـه بـه عنـوان  »...ایـن امـکان را بـه مـا میدهـد تـا بتوانیـم از سـطوح
مختلـف تجربـه و در نتیجـه سـطوح مختلـف آ گاهـی سـخن بگو یـم .سـطوح آ گاهـی بشـر ،کـه از
حـواس پنجگانـه ،کـه سـطح نخسـتین و ابتدایـی تجربـه بشـر اسـت ،آغـاز میشـود و پـس از آن
بـه ترتیـب سـطح اجتماعـی و سـطح اخالقـی و در باالتر یـن رتبـه بـه سـطح دینـی میرسـد ،همـان
سـرنخی اسـت کـه هیـک را بـه سـطوح مختلـف معنـا بـرای زندگـی رهنمـون میشـود.
پ .بـا توجـه بـه سـطوح مختلـف تجربـه و در نتیجـه سـطوح مختلـف آ گاهـی ،او آ گاهـی
دینـی و در نتیجـه معنـای دینـی را باالتر یـن سـطح معنـا میداند .بنابراین ،معنـای زندگی در نظر او،
همـان طـور کـه خـود اشـاره میکنـد ،معنایـی دینـی اسـت (.)Hick, 2000, p. 270
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 .2خوشبینی کیهانی
جـان هیـک خوشبینـی کیهانـی را مؤلفـهای مهـم میدانـد کـه در بحـث معنـای زندگـی وی نیـز
بسـیار مؤثر اسـت .او دو فصل از کتاب ُبعد پنجم 13خود -که برای اولین بار در سـال  1999منتشـر
کـرده اسـت -یعنـی فصلهـای هشـتم و نهـم را بـه بحـث و بررسـی خوشبینـی کیهانـی در ادیـان
اختصـاص میدهـد (نـک )Hick, 2013 .و سـپس آن را در مقالـۀ «معنـای دینـی زندگـی» توضیـح
میدهـد و بـه کار میبنـدد .او در ایـن دو فصـل خوشبینـی کیهانـی را در سـنت ادیـان شـرقی،
یعنـی هندوئیسـم و بودیسـم ،و در ادیـان ابراهیمـی غر بـی ،یعنـی یهودیت و مسـیحیت ،و در نهایت
در اسلام بررسـی میکنـد .از نظـر او ،خوشبینـی کیهانـی نوعـی تصـور و قضـاوت اسـت کـه یـک
دیـن از جهـان عرضـه میکنـد .مـا بـر اثـر ایـن قضـاوت ،کـه از طر یـق آن دیـن برایمـان حاصـل شـده
اسـت ،تأثیـر جهـان را ،حتـی در سـختترین شـرایط کـه ممکـن اسـت آ کنـده از انـدوه و رنـج باشـد،
خوشآینـد مییابیـم و نقـش خـود را در جهـان مؤثـر میبینیـم .او در مقالـهای دیگـر ،کـه بازنویسـی
سـخنرانیاش در دانشـگاه برینگهام اسـت ،خوشبینی کیهانی را غایت خیر انسـان در تفکر دینی
معرفـی میکنـد (.)Hick, 2002

ً
از ایـن رو ،خوشبینـی کیهانـی قضاوتـی اسـت کـه یـک دین ،طی دو شـرط کامال وابسـته به

یکدیگـر ،بـرای مـا از جهـان ایجـاد میکنـد :شـرط اول آن اسـت که غایتـی که آن دین بـرای ما در نظر
گرفتـه اسـت غایتـی رئـوف و مهربـان باشـد .قضاوتـی کـه یـک دی ِـن حـاوی خوشبینی کیهانـی برای

مـا بـه ارمغـان مـیآورد ،غایتـی عـاری از هـر گونه خشـونت و رنج و درد را از خود طـرد میکند و غایتی
مملـو از عطوفـت و مهربانـی را دنبـال میکنـد .بـه عبـارت دیگـر ،آن غایـت بایـد نوعـی خوشبینـی را
از جهـان و نقـش انسـان ،بـرای مـا بـه ارمغـان بیـاورد .هـر قـدر یـک دیـن ایـن خوشبینـی را بیشـتر در
مـا شـکل دهـد و تقو یـت کنـد ،آن دیـن معنـای عملـی بیشـتری را در زندگـی بـرای ما فراهـم میآورد.
شـرط دوم ایـن اسـت کـه آن دیـن سـاختار جهـان را بـا ایـن غایـت رئـوف هماهنـگ بدانـد.
بنابرایـن ،ا گـر دینـی دیدگاهـی رئـوف در بـارۀ جهـان داشـته باشـد امـا سـاختار ،تعالیـم ،وظایـف و...
در آن دیـن بـه هیـچ وجـه متناسـب بـا خیرخواهـی نهایـی انسـان نباشـد ،شـکافی بـس عمیـق بیـن
خیرخواهـی امـر غایـی و خیـر بـودن روش زندگـی یـک دیـندار بـه وجـود مـیآورد.
خوشبینـی کیهانـی از نظـر او در سـنت ادیـان شـرقی ،ماننـد بودیسـم ،در تولـد دوبـاره

نقش خوشبینی کیهانی و فرهنگ در معناداری زندگی از نظر جان هیک 79

و فرصـت رشـد یافتـن مجـدد تبلـور پیـدا میکنـد ،بدیـن معنـا کـه فـرد میتوانـد در تناسـخ خـود و
متولـد شـدن مجـدد در دنیـای مـادی فرصتـی پیـدا کنـد تـا خـود را رشـد دهـد .ایـن مسـئله در ادیـان
ابراهیمـی بـا فـرض زندگـی پـس از مـرگ نمایـان میشـود ،فرضـی کـه زندگـی در ایـن دنیـا را هدفمنـد
میکنـد (.)Ahluwalia, 2008, p. 268

 .3معنای عملی زندگی از دیدگاه جان هیک
ـارت «معنـای زندگـی» میدانـد کـه گام نخسـت خـود
جـان هیـک بـا پرداختـن بـه واژۀ معنـا در عب ِ
را برمـیدارد ،امـا همـان گونـه کـه گفتـه شـد ،بـا اجتنـاب از پرداختـن بـه معنـای شـرحاللفظی ایـن
واژه سـعی میکنـد تعریفـی غیـر شـرحاللفظی بـرای واژۀ معنـا بیابـد .بـا ایـن حـال ،چـون بـرای چنیـن
تعر یـف اصطالحـی نمییابـد آن را «معنـای عملـی زندگـی» 14معرفـی میکنـد .از نظـر او ،معنـای
عملی یک شـیئ و یا یک موقعیت ،حالتی پدیدآمده از شـیئ در درون ماسـت که توسـط نوع نگاه
و قضـاوت مـا در بـارۀ آن پدیـد میآیـد ( .)Hick, 2000, p. 269بـه عبـارت دیگـر ،درسـت اسـت کـه
معنـای هـر چیـزی در ذهـن فاعـل شناسـا شـکل میگیـرد ،اما فاعل شناسـا نمیتواند به طور مسـتقل
و بـدون تأثیرپذیـری از شـیئی کـه بـا آن مواجـه میشـود بـا آن مواجـه شـود ،بلکـه معنـا در جریـان تأثیر
و تأثـر شـیئ و فاعـل شناسـا خلـق میشـود .بـرای مثـال ،معنایـی کـه از تـوپ تنیـس و تـوپ کریکـت
یشـود نسـبت بـه هـر کـدام از آنهـا واکنشـی متفـاوت داشـته باشـیم.
دار یـم موجـب م 
معنـاداری مؤلفـۀ مهـم دیگـری نیـز دارد کـه بایـد به آن توجـه کرد .از نظر جان هیک ،درسـت
اسـت کـه مفاهیـم تحـت مقـوالت کانتـی شـاکلهبندی میشـوند ،امـا نـه در ظـرف زمـان انتزاعـی و
پیشـینی ،بلکه در بسـتر فرهنگ و تاریخ .این امر نشـانگر نقش فرهنگ در معنای عملی یک شـیئ
یـا یـک موقعیـت اسـت .او نـه تنهـا در معنـای زندگـی بلکـه در بحـث واقعگـروی دینـی نیـز خـود را
وامدار مفاهیـم کانتـی میدانـد (نـک .)Hick, 2001 .بنابرایـن ،معنـای عملی هـر چیز حاصل کنش
و واکنشـی در مـا بـه عنـوان فاعـل شناسـا و شـیئ فینفسـه -یـا موقعیتـی بـه مثابـۀ شـیئ فینفسـه-
یشـود .بـرای مثـال ،مواجهـۀ فـرد بـا مقولـهای ماننـد اینترنـت
اسـت کـه در بسـتر فرهنـگ معنـادار م 
در جامعـۀ مـدرن در مقایسـه بـا فـردی کـه اینترنـت در جامعـۀ او هیـچ جایگاهـی نـدارد متفـاوت
اسـت .معنـای اینترنـت نـزد فـرد نخسـت چیـزی بسـیار متفـاوت بـا معنـای آن نـزد فـرد دوم اسـت ،و
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ایـن تفـاوت را فرهنـگ جامعـه یـا زیسـت فرهنگـی آنهـا ایجـاد کـرده اسـت .بنابرایـن در شـکلگیری
معنـای عملـی سـه مؤلفـه قابـل توجـه وجـود دارد:
مؤلفـۀ اول :در وهلـۀ اول فاعـل شناسـا و مواجهـۀ او بـا آن شـیئ یـا پدیـده مطـرح میشـود ،بـه
ایـن معنـا کـه مواجهـۀ انسـان بـا یـک تـوپ تنیـس با مواجهۀ یـک گربه با همـان توپ متفاوت اسـت.
یشـود .فرهنگ یک انسـان متمدن در یک
مؤلفـۀ دوم :ایـن مؤلفـه بـه نقـش فرهنگ مربوط م 
جامعـۀ مـدرن در مواجهـۀ او بـا امـور تعیینکننـده اسـت ،همـان گونـه کـه محیـط و یـا نحـوۀ زیسـت
انسـانهای بـدوی در قبایـل آنهـا نقـش تعیینکننـدهای در شـکلگیری معنـا در ذهنشـان داشـته
اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،معنایـی کـه از یـک شـیئ در ذهـن هـر یـک از آنهـا شـکل میگیـرد متفـاوت
خواهـد بود.
مؤلفـۀ سـوم :ایـن مؤلفـه بـه شـیئ فینفسـه مر بـوط میشـود .شـیئ فینفسـه نیـز در برداشـتی
کـه مـا از آن دار یـم نقـش بسـزایی ایفـا میکنـد .بـرای مثـال ،بـر اسـاس ایـن کـه شـیئ فینفسـه تـوپ
ً
تنیـس باشـد یـا تـوپ کریکـت ،معنایـی کاملا متفـاوت در ذهـن مـا شـکل میگیـرد.
از نظـر جـان هیـک ،معنـاداری یـک شـیئ یـا یـک موقعیـت نیـز دارای سـطوح مختلفـی
اسـت .سـطح مـادی در نازلتر یـن سـطوح معنـا قـرار گرفتـه اسـت ،مرتبـۀ بعـدی سـطح اجتماعـی و
اخالقـی اسـت کـه رتبـۀ باال تـری از معنـاداری را بـه خـود اختصـاص میدهـد ،و باالتریـن مرتبـه نیز از
یشـناختی و دینی اسـت .از نظر جان هیک ،معنای دینی معنایی اسـت که همۀ
آن سـطح زیبای 
سـطوح معنایـی قبـل را بـه صـورت پیشـفرض در خـود دارد ،در حالـی کـه معنای زیباییشـناختی و
یـا اخالقـی تنهـا پیشـفرض معنـای مادی را در خـود دارد .بنابراین ،وقتی سـخن از معناداری زندگی
انسـان بـه میـان میآیـد ،باالتر یـن سـطح آ گاهـی یعنـی معنـای دینـی خودنمایـی میکنـد و بسـتری
مناسـب بـرای دریافـت یـا کشـف معنـای صحیحـی از زندگـی فراهـم میکنـد .جـان هیـک معتقـد
اسـت ،معنـای دینـی از آن جهـت کـه از گسـتردگی باال تـری نسـبت بـه معانـی دیگر از جملـه معنای
مـادی برخـوردار اسـت ،بـرای مـا امـکان دریافـت معرفـت بیشـتری را فراهـم مـیآورد (Hick, 2000,
.)p. 286-269
بـا توجـه بـه آنچـه تاکنـون گفتیـم ،نحـوۀ تأثیـری کـه آن شـیئ در مـا میگـذارد ،حداقـل
دسـتخوش نحـوۀ قضـاوت مـا بـه عنـوان فاعـل شناسـا خواهـد بـود .بـه عبـارت دیگـر ،بـا توجـه
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بـه مؤلف ههـای تفکـر هیـک ،یعنـی بسـط مقـوالت فاهمـۀ کانتـی بـه مقـوالت فرهنگـی ،تاریخـی،
اجتماعـی و دینـی ،و نقـش آنهـا در قضاوتهـای مـا و همچنیـن بسـط مفهـوم «دیـدن بـه عنـوان »...
بـه «تجربـه بـه عنـوان  »...کـه ریشـه در تفکـر ویتگنشـتاین دارد ،بایـد گفـت جـان هیـک نمیتوانـد
نسـبت بـه قضـاوت انفسـی فاعـل شناسـا نسـبت بـه غیـر خـود بـدون توجـه باشـد .از ایـن رو ،تأثیـر
امـور در مـا یـا فاعـل شناسـا رابطـهای مسـتقیم با قضاوتی دارد کـه ما از آن خواهیم داشـت .بنابراین،
تمامـی محیطـی کـه مـا در آن رشـد میکنیـم میتوانـد بـه عنـوان یـک موقعیـت فـرض شـود و ایـن
موقعیـت نیـز دسـتخوش تفسـیرهای متفاوتـی اسـت کـه فاهمـۀ مـا بـر مـا تحمیـل میکنـد .برداشـتی
کـه یـک فـرد بـه عنـوان فاعـل شناسـا از محیـط اطراف خو یـش دارد با برداشـتی که فرد دیگـر از همان
محیـط دارد متفـاوت اسـت و معنـای عملـیای کـه آن دو بـا توجـه بـه دریافـت متفـاوت خـود از
محیـط بـه دسـت میدهنـد بـا یکدیگـر متفـاوت خواهـد بـود.
چنـان کـه گفتیـم ،معنـای عملـی هـر شـیئ یـا پدیـده یـا موقعیتـی که بـا آن مواجه میشـویم،
محصـول تأثیـر متقابلـی اسـت کـه یـک شـیئ و یـا یـک موقعیـت ،بـر اسـاس قضـاوت مـا از آن ،در مـا
ایجـاد میکنـد .بنابرایـن ا گـر جهـان ابـژهای اسـت کـه به دنبال کشـف معنای آن هسـتیم ،الزمۀ فهم
معنـای آن از نظـر جـان هیـک فهـم قضاوتـی اسـت کـه انسـان در جر یـان تأثیـر و تأثـر فاعـل شناسـا و
ابـژۀ جهـان (بـه عنـوان یـک شـیئ و یـا یـک موقعیـت) دارد و زندگـی خـود را در آن تجربـه میکنـد .بـا
توجـه بـه چنیـن تصو یـری ،میتوان گفت جان هیک چرخشـی را در پرسـش از معنـای زندگی ایجاد
کـرده و پرسـش از «معنـای زندگـی» را بـه پرسـش از «ماهیـت جهـان» فروکاسـته اسـت .جهانـی که در
جر یـان رابطـهای دوطرفـه بـا انسـان قـرار دارد و معنـای آن از مجـرای قضاوتـی کـه بـر حسـب مقـوالت
دینـی از آن دارد ،بـرای او نمایـان میشـود (.)Hick, 2000, p. 286-269
بـر اسـاس مبانـی جـان هیـک ،جهانـی کـه مـا بـا آن مواجـه هسـتیم جهانـی پدیـداری اسـت
( ،)Hick, 2001چـرا کـه ماهیـت جهـان تنهـا پـس از گـذر از مقـوالت فاهمۀ بشـری و مقـوالت دینی،
یشـود .حـال کـه دسـتگاه ادرا کـی مـا ایـن گونـه اسـت ،بـا
فرهنگـی ،اجتماعـی و ...بـه مـا عرضـه م 
وجـود ایـن کـه مـا نمیتوانیـم درک کاملـی از ماهیـت جهـان پیـدا کنیـم ،امـا از نظـر هیـک میتـوان تـا
آنجـا کـه جهـان در قالـب مفاهیـم فاهمـه بـر فاهمـۀ بشـری تأثیـر میکنـد ،بـه ماهیـت جهـان دسـت
یافت.
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نکتـۀ حائـز اهمیـت در بـارۀ دیـدگاه هیـک ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه تأثیرپذیـری فاهمۀ بشـر
از مقـوالت دینـی ،میتـوان گفـت او بـه وجـود یـک معنـای یگانـه از زندگـی قائـل اسـت کـه در بسـتر
مقـوالت دینـی قـوام مییابـد ،امـا نمیتـوان انـکار کـرد کـه بـر اسـاس این تفسـیر معنای عملـی زندگی
در هـر دیـن متفـاوت خواهـد شـد ،چـرا کـه مـا بـر اسـاس مقـوالت خـاص ادیـان مختلـف در نسـبت
متفاوتـی بـا جهـان قـرار خواهیـم گرفـت و لـذا معانـی یـا معنـاداری متفاوتـی بـرای مـا حاصـل خواهـد
شـد .یعنـی مـا بـر اسـاس نسـبتی کـه در هـر دیـن خـاص بـا جهـان برقـرار میکنیـم ،معانـی متفاوتـی
خواهیـم داشـت .بنابرایـن ،معنـای عملـی مـورد نظـر هیـک ،گرچـه یـک معنـای متأثر از دین اسـت،
ولـی ،بـا توجـه بـه تکثـر ادیـان و توجـه بـه این مطلـب که هر دیـن قضاوت خاصـی دربارۀ جهـان برای
مـا بـه وجـود مـیآورد ،انسـان بـا معانـی متفاوتـی از معنـای زندگـی رو بـرو خواهـد بـود و ایـن مسـئله او
را بـه پرسـش مهمتـری منتقـل میکنـد کـه بایـد چرخـش سـومی را نیـز در پاسـخ بـه سـؤال از معنـای
زندگـی بـه وجـود آورد .یعنـی پرسـش از «ماهیـت جهـان» بـه پرسـش از «خصوصیـات دینـی کـه
قضـاوت بهتـری را از جهـان بـه مـا عرضـه میکنـد» تغییـر مییابـد.
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،او از مفهـوم دیگـری بـه نـام «خوشبینـی کیهانـی» 15بهـره
میگیـرد .خوشبینـی کیهانـی در واقـع ارائـۀ تصـور یـا داوری نهایـی یـک دیـن دربـارۀ جهـان اسـت.
کارکـرد ایـن داوری نهایـی ایجـاد تغییـر و یـا تنظیـم نگـرش انسـان در مواجهـه بـا شـرایط نامسـاعد و
حتـی حـوادث دهشـتناک زندگـی اسـت و درصـدد ایجـاد نوعی تسـکین و یا کاهش رنجهـا و آالمی
اسـت کـه ممکـن اسـت بـرای بشـر رخ دهـد .ایـن داوری نهایی نقش بسـیار تعیینکننـدهای دارد ،تا
جایـی کـه حتـی میتوانـد تحمـل برخـی آالم را بـرای انسـان خوشـایند سـازد و نقش انسـان در جهان
یتـر مطـرح کنـد .از نظـر جـان هیـک ،تنهـا در این صورت اسـت که معنای عملـی زندگی ،که
را جد 
همـان پرسـش از ماهیـت جهـان اسـت ،بـر اسـاس دیـن تعریف میشـود .از این رو ،قـدم بعدی وی،
همـان طـور کـه خـود اذعـان میکنـد ( ،)Hick, 2000, p. 286-269باید این باشـد کـه تمامی ادیان را
جسـتجو کنـد تـا بدانـد کـه کـدام یک از ادیان حاوی این دو شـرط اسـت ،و در صـورت وجود چنین
ً
شـروطی ،کـدام دیـن بیـش از دیگـر ادیـان واجـد ایـن شـروط اسـت .البتـه او چنیـن تالشـی را اساسـا
درسـت ،امـا در آن مقالـه غیرممکـن میدانـد .بنابرایـن ،خوشبینـی کیهانـی را دربـارۀ «آییـن بـودا»
مطـرح کـرده و آییـن بـودا را سرشـار از خوشبینـی کیهانـی معرفـی میکنـد.
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بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،معنـای عملـی زندگـی از نـگاه جـان هیـک نگـرش دینـیای
نسـبت بـه زندگـی اسـت کـه توسـط خـود جهـان بـر اسـاس نـوع داوری مـا از جهـان و نیـز بـر اسـاس
تصو یـری کـه آن دیـن بـه مـا عرضـه میکنـد پدیـد میآیـد .ایـن نگـرش سـبب میشـود انسـان در
مواجهـه بـا همـۀ مشـکالت و مصیبتهـا و رنجهـا نقشـی پو یـا داشـته باشـد و در برابـر دشـوار یهای
طاقتفرسـای زندگـی شـکیبایی کنـد و هیـچ گاه دچـار پوچـی نشـود .او مسـیحیتی را کـه بـر عشـق
الهـی و بخشـایش الهـی اسـتوار اسـت نوعـی از خوشبینـی کیهانـی معرفـی میکنـد؛ یهودیـت را نیـز
بـا توجـه بـه محبـت عاشـقانۀ خـدا و اعتقـاد بـه وجـود آخـرت حـاوی نوعـی از خوشبینـی کیهانـی
میدانـد؛ اسلام نیـز بـا تکیـه بـر بخشـایندگی و بخشایشـگری خداونـد و بـا اسـتناد بـه آیـۀ  61سـورۀ
بقـره واجـد ویژگـی خوشبینـی کیهانـی اسـت .حتی جان هیک معتقد اسـت خوشبینـی غایی در
اسلام حاوی هر آن چیزی اسـت که در مسـیحیت و یهودیت وجود دارد و در واقع نوع معتدلشـدۀ
هـر دو دیـدگاه یهودیـت و مسـیحیت اسـت (.)Hick, 2000, p. 286-269

 .4ارزیابی نظر جان هیک دربارۀ معنای عملی زندگی

ً
پـس از بررسـی نگـرش جـان هیـک در بـارۀ معنـای عملـی زندگـی میتـوان گفـت اوال بـه نظـر میرسـد
نکاتـی در نگـرش او مغفـول واقـع شـده کـه قابـل مالحظـه اسـت ،و همچنیـن نکاتـی وجـود دارد کـه
طبـق مبانـی خـود او قابـل مناقشـه اسـت.
یـک .گفتیـم کـه جـان هیـک معنـای عملی زندگی را محصـول رابطهای دوطرفه بین انسـان
و جهـان میدانـد .قضـاوت انسـان در بـارۀ جهـان نـوع تأثیـری را کـه جهـان در مـا ایجـاد میکنـد
تحتالشـعاع قـرار میدهـد .او فرهنـگ را عامـل تأثیرگـذار در معنـای عملـی معرفـی میکنـد و
هنگامـی کـه قـرار اسـت بـه عامـل تأثیرگـذار در قضـاوت مـا از جهـان بپـردازد بـه دین منتقل میشـود
و معنـای دینـی را باالتر یـن درجـۀ معنـا معرفـی میکنـد.
نکتـهای کـه در اینجـا بـه نظـر میرسـد مغفـول واقع شـده این اسـت کـه او توضیـح نمیدهد
کـه چگونـه از فرهنـگ بـه دیـن منتقـل شـده اسـت .ا گـر معنـای عملـی زندگـی چنیـن وابسـتگی
گسـتردهای بـه فرهنـگ دارد ،چگونـه معنـای دینـی سـطح باالیـی از معنـا را بـه خـود اختصـاص
میدهـد .بـه علاوه ا گـر دیـن بـه عنـوان عامـل تأثیرگـذار در قضـاوت مـا بـر جهـان در خوشبینـی
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کیهانـی لحـاظ شـده اسـت ،چـرا در تعر یـف معنـای عملـی خـود ،دیـن را لحـاظ نمیکنـد؟ بـه
عبـارت دیگـر ،ا گـر او مقـوالت مؤثـر بـر قضـاوت انسـان را مقـوالت کانتـی نمیدانـد ،بلکـه آنهـا را امـور
تأثیرگـذار دیگـری میدانـد ( ،)Hick, 1997چـرا تنهـا از فرهنـگ سـخن به میان آورده اسـت و چگونه
از فرهنـگ بـه دیـن منتقـل میشـود.
ا گـر پاسـخ هیـک ایـن باشـد کـه «دیـن نیز شـیوهای از زندگی اسـت و بنابراین چیـزی بیش از
نوعی زندگی و فرهنگ انسـانی نیسـت» ،در صورتی این پاسـخ میتواند برای پرسـش فوق مناسـب
عگـروی انتقـادی او را لحـاظ نکنیـم و او را هماننـد «کیوپیـت» 16یـا «فوئربـاخ» 17یـک
باشـد کـه واق 
عگـرای دینـی بدانیـم .بنابرایـن بـه نظـر میرسـد ایـن نکته در نگـرش هیک لحاظ
عگـرا یـا ناواق 
ضدواق 
نشـده و ایـن پرسـش پاسـخ درخـوری ندارد.
دو .معنـای عملـیای کـه هیـک ارائـه میکنـد منـوط بـه تأثیـری اسـت کـه باورهـای دینـی بـر
قضـاوت مـا از جهـان ایجـاد میکننـد .او آییـن بـودا را دارای باورهـای دینـیای معرفـی میکنـد کـه
نمونـهای از خوشبینـی کیهانـی بـه شـمار میآید .اما با توجه به مبنـای کانتی او در محدودیتهای
فاهمـه و نیـز تعمیـم دادن مفهـوم «دیـدن بـه عنـوان  »...بـه «تجربـه بـه عنـوان  ،»...اعتقـاد دارد کـه
تجرب ههـای پیـروان ادیـان در بـاب خداونـد سـاختۀ ذهـن بشـر اسـت ،و در عیـن حال اذعـان میکند
که همۀ این تجارب حیثی التفاتی دارند و به خدا اشاره میکنند (اکبری ،1383 ،ص .)54 -35
ایـن دیـدگاه او نیـز ناگزیـر نگـرش او را منحصـر بـه ادیـان ابراهیمـی میکند و در این صـورت آیین بودا
بیـرون از دایـرۀ آن قـرار میگیـرد.
بنابرایـن آنچـه جـان هیـک نسـبت بـه آن بیاعتنـا بـوده اسـت این اسـت که چنیـن معنایی
ناظـر بـه وجـود خـدای متعـال و یـا همـان  the Realاسـت ،در حالـی کـه او بحـث خـود در معنـای
زندگـی را بـه بـودا اختصـاص داده اسـت ،و ایـن در حالـی اسـت که در آئین بودا خـدا به عنوان امری
متعـال مـورد اعتقـاد نیسـت ( .)Jootla, 1999بررسـی معنـای زندگـی در آییـن بـودا ،اگرچـه قابلیـت
عگـروی انتقـادی جـان هیـک و
آن را دارد کـه هـر فیلسـوفی بـه آن بپـردازد ،بـا توجـه بـه مؤلفههـای واق 
ً
تعر یـف او از معنـای عملـی زندگـی و مؤلفههـای مرتبـط بـا آن ،هیـچ جایگاهـی نـدارد و عملا سـالبه
بـه انتفـاء موضوع اسـت.
سـه .جـان هیـک خوشبینـی کیهانـی را شـرط معنـاداری زندگـی اعلام میکنـد .از نظـر او
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خوشبینی کیهانی ،توسط دین به دست داده میشود و این در حالی است که دین در صورتی ما
را بـه خوشبینـی کیهانـی رهنمـون میشـود کـه دارای دو مؤلفه باشـد :نخسـت ،غایتـی خوشبینانه
و رئـوف کـه همـواره بـه سـوی خیـر نیـل میکند؛ و دوم ،سـاختاری مناسـب بـا این غایتمنـدی .نکتۀ
قابـل توجـه در ایـن رابطـه ایـن اسـت کـه وی ضـرورت بیـن خوشبینـی کیهانـی و دیـن را بـرای مـا
تبییـن نمیکنـد .بـه عبـارت دیگـر ،ا گـر بتـوان غایتمندیای خوشبینانه و سـاختاری مناسـب با آن
غایتمنـدی را در بـارۀ انسـان و نقـش او در دنیـا بـه نحـوی تبییـن کرد که نیازی به تعریـف دینی وجود
ً
نداشـته باشـد ،عملا دیـدگاه جـان هیـک در بـه دسـت دادن معنـای دینـی از زندگـی ،مـورد مناقشـه
قـرار گرفتـه و سسـت میشـود .بـه نظـر میرسـد ،آیین بـودا ،که هیک بـه عنوان نمونهای بـرای معنای
زندگـی معرفـی میکنـد ،خـود نمونـۀ بـارزی از عـدم رابطـه بیـن خوشبینـی کیهانی و دیـن خدامحور
است.
چهـار .از نظـر او ،همـۀ ادیـان بـزرگ صورتهـای مختلـف خوشبینـی کیهانـی هسـتند
( .)Hick, 2000, p. 286-269ایـن مطلـب اگرچـه بـا مبانـی هیـک بسـیار سـازگار اسـت ،تأ کیـد
او بـر ایـن کـه تنهـا ادیـان بـزرگ حـاوی چنیـن خوشبینـیای هسـتند نکتـهای اسـت کـه نامدلـل
باقـی مانـده اسـت .ا گـر معنـای دینـی بسـتر مناسـب بحـث از معنـای زندگـی اسـت ،و خوشبینـی
کیهانـی ایـن معنـا را بـرای مـا بـه ارمغـان خواهـد آورد ،چـرا تنهـا ادیـان بـزرگ چنیـن امتیـازی دارنـد و
چـرا ادیانـی بـا پیـروان کمتـر نمیتواننـد حـاوی شـرط خوشبینـی کیهانـی باشـند .بـه عبـارت دیگـر،
هیـچ معیـاری بـرای ایـن کـه تنهـا ادیان بزرگ واجد این ویژگی هسـتند و ادیان دیگر فاقد آن هسـتند
بیـان نشـده اسـت.
پنـج .جـان هیـک بـه وجـود امـر متعالـی معتقـد اسـت ،امـا دسـتیابی بـه آن را غیرممکـن
ـدرک از مواجهه با امر دین
تلقـی میکنـد و بنابرایـن کثرت ادیان نتیجۀ سـهمی اسـت که شـخص م ِ

داشـته اسـت .امـا نکتـۀ حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه در ایـن صـورت چیـزی مانـع مـا نمیشـود کـه
بگوییـم خـود مفهـوم خوشبینـی کیهانـی نیـز میتوانـد محصـول ذهـن بشـر باشـد .بـه عبـارت دیگـر،
ً
ا گـر کثـرت ادیـان صرفـا محصـول مواجهـۀ بشـر بـا امـر دیـن اسـت ،خوشبینی کیهانـی را نیـز میتوان
در سـایۀ مواجهـۀ بشـر بـا امـر دیـن توجیـه کرد و چیـزی ما را از این کـه بگوییم خوشبینـی کیهانی نیز
امـری برخاسـته از ذهن بشـری اسـت بازنمـیدارد.
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تگـروی دینـی» نظـر کانـت را ،دایـر بـر شـا کلهبندی
شـش .جـان هیـک در مقالـۀ «کثر 
مفاهیـم توسـط مقـوالت فاهمـه ،پذیرفتـه اسـت ،امـا بـا ایـن کـه مبنـای نظـر کانـت را پذیرفته اسـت،
ظـرف زمـان پیشـینی و انتزاعـی کانتـی را نمیپذیـرد و ایـن مفاهیـم را در ظـرف تاریـخ و فرهنـگ قـرار
میدهـد ،یعنـی همـان چیـزی کـه نقـش فرهنـگ را در پاسـخ بـه پرسـش از معنـای زندگـی پررنـگ
یشـود که چـرا تاریخ نقـش کمتـری دارد و یا حتی
میکنـد .بیدرنـگ ایـن پرسـش بـه ذهـن متبـادر م 
نادیـده گرفتـه میشـود؟ ا گـر شـاکلهبندی مفاهیـم تحـت مقـوالت فاهمـه ،امـا در ظـرف تاریـخ و
ً
فرهنـگ صـورت میگیـرد ،چـرا مؤلفـۀ مؤثـر در معنـای عملـی زندگـی صرفـا فرهنـگ در نظـر گرفتـه
شـده و بسـتر تاریخـی در ایـن دیـدگاه جایگاهـی نـدارد؟

نتیجهگیری
آنچـه از بررسـی نگـرش جـان هیـک در بـارۀ معنـای عملـی زندگـی بـه دسـت میآیـد ایـن اسـت کـه بـا
توجـه بـه ایدئالیسـم انتقـادی او و تأ کیـدی کـه بـر نقـش انسـان و بسـتر فرهنگـی و تاریخـی او دارد،
امـری کـه در واقـع محصـول تعامـل انسـان بـا جهـان اسـت ،آ گاهـی دینـی بـه عنـوان باالتریـن مرتبـۀ
آ گاهـی در شـکلگیری معنـای زندگـی نقـش فراوانـی ایفـا میکنـد .امـا بـه نظـر میرسـد نـکات قابـل
ً
مناقشـهای در ایـن نگـرش وجـود دارد .اوال ایدئالیسـم انتقـادی او اعـم از باورهـای دینـی اسـت ،بـه
ایـن معنـا کـه زیسـت فرهنگـی و تاریخـی انسـان در شـکلگیری همـۀ باورهـای او بـه صـورت اعـم و
باورهـای دینـی بـه صـورت اخـص دخالـت میکنـد .امـا ایـن کـه او چگونـه از کلیـۀ باورهـای انسـانی
بـه باورهـای دینـی منتقـل شـده اسـت امـری اسـت کـه تبیینناشـده باقی مانده اسـت .مناقشـۀ دوم
ً
مر بـوط بـه مؤلفـۀ خوشبینـی کیهانـی غایـی ادیـان اسـت ،چرا کـه اوال در نگـرش جـان هیـک هیـچ
ویژگـی خـاص و ضـرورت و حتـی امتیـازی بـرای ادیـان ابراهیمـی در نظـر نگرفتـه نشـده اسـت کـه
دیگـر نظامهـای غیردینـی فاقـد آن باشـد و بنابرایـن تبییـن نشـده اسـت که چـرا تنها ادیـان ابراهیمی
واجد خوشبینی کیهانی هسـتند .مناقشـۀ سـوم مربوط به نمونۀ مورد بررسـی جان هیک در بحث
معنـای زندگـی یعنـی آییـن بـودا اسـت .بـه ایـن معنـا کـه همـان گونـه کـه از نـام آن هویـدا اسـت،
مـا بـا آیینـی رو بـرو هسـتیم کـه فاقـد ویژگـی یـک نظـام دینـی اسـت ،و بنابرایـن جـان هیـک نمونـۀ
درسـتی بـرای خوشبینـی کیهانـی غایـی در ادیـان ارائـه نـداده اسـت .مناقشـۀ چهـارم مربـوط بـه
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دسـترسناپذیری امـر متعالـی و سـهم و نقـش انسـان در شـکلگیری باورهـای دینـی اسـت ،کـه اگـر
حدومـرز آن تـا ایـن انـدازه نامشـخص باقی بماند در دام ناواقعگرایی خواهیم افتاد .و مناقشـۀ ششـم
ناظـر بـه ترجیـح بالمرجـح بسـتر فرهنگـی بـر مقولـۀ زمـان پیشـینی کانـت اسـت .بنابرایـن بـا توجـه
بـه چنیـن مـواردی و بـا توجـه بـه جایـگاه و نقـش و یـژۀ عمـل در زندگـی بشـر مفهـوم معنـای عملـی
زندگـی نیـز بـه تبـع آن نیـاز بـه معیارهایـی دقیقتر و مبانـیای اسـتوارتر دارد .بنابراین ،به نظر میرسـد
دیـدگاه جـان هیـک در بـارۀ معنـای عملـی زندگـی فاقـد اسـتحکام کافـی بـرای بنیـان نهـادن یـک
دیـدگاه جدیـد و سـازوار اسـت .در واقـع ،دیـدگاه جـان هیـک هـم در تولیـد مفهـوم تأثیرگـذاری مانند
معنـای عملـی داشـتن زندگـی و هـم در تعمیـم مفاهیمـی کـه از آنها بهره جسـته اسـت نیـاز به مبانی
مسـتحکمتری دارد.
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The question of the “meaning of life” has always studied by philosophers
like John Hick and led them to make an explanation regarding their
philosophical bases about it. John Hick mentions “the meaning of life” in
his work based on the concepts he borrows from Wittgenstein and Kant
and states that the meaning of life depends on an interrelation between
the human and the world. Thus, he inevitably talks about the world
as a place in which the human experiences his life and then he relates
the explanation of the world to the cosmic optimism. He, then, thinks
that the cosmic optimism depends on religious beliefs. Therefore, he
makes a turn from the question of “the meaning of life” to the question
of “the world’s nature” and then, from the “world’s nature” to “the
religious features which give us better judgments about the world”.
The article is going to explain his point of view about the meaning
of life regarding his ideas about critical realism and then, is going to
consider the results and notes about it such as being allocated merely
to Abrahamic religions, being not general and being no implication
between cosmic optimism and religious belief.
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