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  تحليل معنا در معناي زندگي
  *عبداله نصري

  چكيده
هاي معاصر بحث از معناي زندگي است. فيلسوفان گذشته با پذيزش معنا يكي از مباحث مهم در فلسفه

براي زندگي از فلسفه و هدف آفرينش انسان سخن مي گفتند. اما در دوران اخير كه براي بسياري از انسان 

ها زندگي ارزش خود را از دست داد اين پرسش مطرح شد كه معناي زندگي چيست. هرچند رز آغاز اين 

فيلسوفان قاره اي مطرح شد اما امروزه فيلسوفان تحليلي درباره آن پرداخته اند آنچه در تحليل پرسش براي 

پرسش از معناي زندگي اهميت بسيار دارد تحليل خود معنا است در تفسير معنا سه ديدگاه قابل ذكر است: 

  . ارزش زندگي. ٣. كاركرد زندگي، ٢. هدف زندگي، ١

ديدگاه هاي مختلف بر اين نكته تاكيد شده كه مراد از اين پرسش كه آيا زندگي معنا در اين مقاله با تبيين 

دارد اين است كه آيا زندگي انسان ارزش استمرار را دارد يا نه.به دنبال تحليل پرسش از معنا اين بحث 

دهي زندگي  مطرح مي شود كه  آيا زندگي في نفسه معنا دار است يا بايد به آن معنا داد در بحث از معنا

برخي نظريه اي با عنوان نظام موزايكي زندگي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به تحليل آن پرداخته شده 

  است.

  زندگي، معنا، ارزش، هدف، كشف، جعل. واژگان كليدي:

  
  

                                                
  استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي. * 

  ٢٧/٥/٩٥تاريخ تأييد:     ١٠/٣/٩٥تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
بحث از معناي زندگي همواره  براي بشر مطرح بوده است. البته نحوه پاسخ گويي به اين 

ر گذشته و حال بسيار متفاوت است. به گفته علامه جعفري براي گذشتگان حيات پرسش د

امري باشكوه و باعظمت تلقي مي شد، اما امروزه به علت شناخت برخي از اسرار طبيعت 

هستي داراي آن ابهت و عظمت نيست، لذا سؤال مزبور "گروهي به غلط گمان كرده اند كه 

ميت تر مطرح مي گردد و متقابلًا پاسخ هايي كه به آن با اينكه جدي است، سبكتر و بي اه

، ج ١٣٥٢(جعفري،  "شود، عاميانه تر است و از ديدگاه محدودتري ناشي مي شودداده مي

). در دوران جديد برخي از انديشمندان مانند كامو ١١، ص١٣٧٩/ جعفري، ٥٢٦، ص٧

عناي زندگي يك پرسش هرچند زندگي را بي معنا دانسته اند، اما اصل طرح پرسش از م

اينكه زمين به دور خورشيد مي گردد يا بر عكس آنقدر اهميت «بينادين فلسفي است. 

). در بحث از معناي زندگي ٢٠، ص١٣٩٣(كامو، » ندارد كه بحث از ارزش و مفهوم زندگي

آنچه اهميت بسزايي دارد، اين پرسش است كه مراد از معنا چيست تا بحث از معنا يا بي 

  زندگي مورد بررسي قرار بگيرد. معنايي

  . تحليل معنا١
معناي زندگي چيست؟ برخي از فيلسوفان تحليلي معتقدند كه پرسش از معناي زندگي، 

يك پرسش بي معناست، زيرا طرح اين پرسش نمايانگر يك اشتباه مقولي است. اشتباه از 

زباني مانند گفتار و اينجا ناشي مي شود كه كلمه يا به و اصطلاح معنا در بحث از امور 

نوشتار يا علامت ها و نماد هاي فيزيكي و فرهنگي چون علائم رانندگي و آداب و رسوم 

رفتار خاص مطرح مي شود. مانند خم شدن در برابر ديگري كه نشانه تواضع است. و از 

آنجا كه ماهيت زندگي نه زباني است تا بتوان از معناي آن سخن گفت و نه نماد و سمبل 

  ي تا واجد معنا باشد، لذا پرسش از آن يك پرسش مقولي و خطاست.چيز

برخي در پاسخ به اين اشكال گفته اند كه زندگي هويت زباني ندارد، اما حوادث و 

رويداد هايي كه آن را مي سازند، قابليت باز گو شدن را دارند و لذا مي توانند هويت زباني 

پيدا كنند. البته اين پاسخ درست نيست، چرا كه در بحث از معناي زندگي به بحث درباره 
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رداخته مي شود.نه بازگويي حوادث و رخدادهايي كه در آن اتفاق مي ماهيت خود زندگي پ

افتد و يا آن را مي سازد.پاسخ درست اين است كه نبايد معناي معنا را تا اين حد محدود 

كرد كه با اين گونه مشكلات مواجه شد. اصطلاح معنا خود داراي معناي وسيعي است كه 

- ٣، ص١٣٩٠كه مراد از آن چيست؟ (بيات، در بحث از معناي زندگي بايد بررسي كرد 

  در اينجا به برخي از ديدگاه ها اشاره مي كنيم: ).٤٢

  . ديدگاه ِاِير٢
ادعا مي كند كه فلسفه پاسخ گوي برخي سوالات نيست؟ اين پرسش ها از  اي. جي. آير

ولي كند تا به تحليل اين پرشس بپردازد. نظر وي پاسخ ناپذيرند.با اين همه آير سعي مي

اين پرسش را به اين صورت مطرح مي كند كه چگونه امكان دارد كه زندگي معنا يا هدفي 

داشته باشد. از نظر وي اينكه انسان هدفي داشته باشد به اين معناست كه وقتي انسان در 

شرايط و وضعيت معيني قرار گرفت بخواهد موقعيت ديگري را به وجود آورد كه آن را 

  مطلوب مي داند.

ته آير اين سوال را مطرح مي كند كه چگونه ممكن است، زندگي به طور كلي، هدف الب

يا معنايي داشته باشد؟ از نظر وي شايد در ابتدا بتوان به اين پرسش پاسخ داد كه موجودات 

به سمت غايت خاصي حركت مي كنند. در اين صورت است كه معناي زندگي با هدف 

لي براي اين مطلب در فلسفه وجود ندارد. به زعم هستي مشخص مي شود. از نظر وي دلي

وي دليلي وجود ندارد كه اثبات كند موجودات زنده به سوي غايتي خاص حركت مي 

كنند، حتي اگر هم غايتي براي موجودات زنده بتوان تصور كرد، اين غايت پاسخ اين 

  ).٨٤- ٥، ص١٣٩٠پرسش نيست كه معنا و هدف زندگي چيست؟ (كي نيلسن، 

سوالاتي مانند اينكه چگونه بايد زندگي كرد؟ معناي زندگي چيست؟ پاسخ  آيرظر از ن

ندارد، زيرا براي آنها هيچ استدلالي وجود ندارد و امور ارزشي قابل اثبات نيستند. هيچ 

دليلي براي اثبات يك قضاوت ارزشي نسبت به قضائت ارزشي ديگر وجود ندارد. از نظر 

  لاقي جنبه فردي و خصوصي دارند.وي قضاوت ها و داوري هاي اخ
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  . نيلُسن و معناي زندگي٣
كه در مقام پاسخ گويي به آير برآمده با استفاده ار روش تحليلي در فلسفه زباني،  كي نيلسن

به بحث از دو واژه معنا و زندگي مي پردازد. از نظر وي بايد كاربرد اين دو واژه را در 

با كاربرد آن در » معنا« سي قرار داد. كاربرد واژهمورد برر» عبارت معناي زندگي چيست؟«

جملات ديگر فرق دارد. مانند علم چيست؟ خير چيست؟ از نظر وي در بحث معناي 

زندگي ما در جستجوي كشف خواص مشترك همه ي موجودات زنده نيستيم. معناي 

نكه مرگ سوال ما از اين قبيل است: آيا زندگي توالي يك سلسله حوادث بي ربط است تا آ

به سراغ انسان بيايد و طومار زندگي اش در هم پيچيده شود يا اين كه مي توان براي 

  حوادثي كه در طول زندگي انسان اتفاق مي افتد يك مقصد و غرض كلي كشف كرد.

گاهي كاربرد سؤال معناي زندگي چيست عبارت است از اهدافي براي زندگي كه مي 

ه بيان ديگر اهداف ارزشمندي كه انسان بايد در زندگي به توان براي آنها ارزش قائل شد. ب

دنبال آنها باشد. گاهي هم مراد اين است كه آيا اصلا زندگي انسان داراي هدف است يا 

  نيست؟

از نظر نيلسن پرسش از معنا يا هدف زندگي بيش از اندازه مبهم است و با طرح اين 

به دنبال توجيه آن هستيم. ما با طرح اين  پرسش ما به دنبال توصيف واقعيات نيستيم، بلكه

پرسش به دنبال توجيهي براي هستي خود هستيم و اينكه زندگي و مرگ انسان چگونه بايد 

باشد.به بيان ديگر پرسش از معناي زندگي شامل اين پرسش است كه ما چگونه بايد 

يا نه؟ اين  زندگي كنيم و آيا يك نوع خاص از زندگي ارزش بيشتري از نوع ديگر دارد

  پرسش جنبه ارزشي دارد، نه توصيف محض.

نيلسن در اين امر كه اين پرسش جنبه ارزشي دارد با آير موافق است، اما با اين نظر او 

مخالف است كه در مورد مسائل ارزشي نمي توان استدلال كرد. به زعم وي اصولي وجود 

د پرداخت و حتي به داوري در دارند كه براساس آنها مي توان به ارزش گذاري اعمال خو

سوال معناي زندگي چيست؟ مربوط به معماي هستي  نيلسونباب آنها پرداخت. از نظر 
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انسان است. و اينكه آيا زندگي ارزش ادامه دادن را دارد يا ندارد و اگر دارد پس چگونه 

  بايد زندگي كرد:

است. در واقع اين  پرسش معناي زندگي چيست؟ در واقع پرسشي ادرباره رفتار انسان«

پرسش معادل است با: ما به دنبال چه چيزي بايد باشيم؟ و يا ايا اهدافي كه واقعا ارزشمند 

  ).٩٤(همان، ص» باشند وجود دارند؟ و در صورت وجود چه اهدافي؟

  . تعريف ِمتز٤
گويد كه پرسش از معنا زندگي فاقد تعريف دقيق و مي Thaddeus Metzتدئوس متز 

فراتر از حد توان بشر است و جستجوي عقلاني را بر ((زيرا طرح اين پرسش روشن است، 

  ).١٥، ص ١٣٨٢(متز،  ))نمي تابد.

از نظر متز كساني كه معتقدند سخن گفتن از معناي زندگي بي معناست، دو دليل ارائه 

  داده اند:

اموري معنا دارند كه نماد باشند و از آنجا كه زندگي نمي تواند نماد باشد، لذا از  .١

كنند تا نشان دهند كه تلاش مي Gewirthجمله امور فاقد معناست. برخي مانند گيورث 

). بسياري از فيلسوفان  Gewirth, 1998, p.184زندگي مي تواند نوعي نماد باشد (

ا دليلي وجود ندارد كه اثبات كند همه معاني مربوط به تحليلي مخالف اين نظرند، زير

حيات با ((و  ))وجود مهم((واژه معناي مربوط نماد هاست.برخي حيات معنا دار را به 

  تعريف كرده اند كه اشاره به چيزي نمادين ندارد. ))اهميت

طرفداران پوزيتويسم منطقي ملاك معناداري را گزارهايي مي داند كه از نظر  .٢

قابل اثبات باشند،و چون گزاره هاي مربط به زندگي فاقد اين ويژگي است، لذا  تجربي

 داراي معنا نيست.

برخي براي رد نظريه فوق معتقد اند كه مي توان گزاره مربوط به معنا داري زندگي را 

به نحوي بيان كرد كه تحقيق پذير باشد. براي مثال وقتي گفته مي شود كه زندگي معنا دار 

د آن است كه شخص با نيل به اهداف خود احساس رضايت مي كند، يا اينكه است مرا

 براي نيل به اهداف خود درست عمل كرده است.



١١٠  

ييز
پا

 
١٣

٩٥
مار

 ش
/

 ة
٦٧ /

ري
نص

له 
بدا

ع
  

 

برخي از فيلسوفان هم معنا را معادل با غايت و هدف گرفته اند.متز اين نظر را به دو 

  دليل رد مي كند:

الف) اين نظريه بيشتر به موهبتي بودن معناي زندگي سازگار است (= نظريه كشف 

معنا) تا انتخابي بودن آن(= نظريه جعل معنا) براي مثال اگر كسي نيل به هدف زندگي خود 

داشتن اسلاف خاص يا يكي ازمردم برگزيده خدا بودن و داشتن شرايطي بداند كه ((را بر 

از آنجا كه اين امور توسط خود شحص ))سب با فضيلت است.در آن سعادت و خوشي متنا

  حاصل (يا جعل)نمي شوند، لذا خود فرد در معنا داري به زندگي نقشي ندارد.

ب) مفهوم غايت، يك مفهوم عام و گسترده است و اگر مترادف با معناي زندگي قرار 

ثواب كمتر از  براي نمونه عمل« گيرد، از ساير مقوله هاي هنجاري تفكيك نخواهد شد

  ).٥٠، ص١٣٨٢(متز، » ي انتخاب نيستمعناي زندگي، متضمن جستجوي غايت شايسته

توان از سنخ آن با استفاده از اصطلاح متشابه خانوادگي ويتگنشتاين، معناي زندگي را مي

معتقدم كه يك نظريه را در صورتي مي «دانست.متز نظر خود را اين چنين بيان مي كند: 

به معناي زندگي دانست كه به پرسش هايي از اين دست پاسخ دهد كه، يك توان مربوط 

فاعل افزودن برتحصيل خوشبخي و انجام وظايف بايد براي چه چيزي تقلا كند؟ كدام جنبه 

هاي حيات آدمي سزاوار تحصيل يا حرمت زياد هستند؟ از چه جهت موجود عاقل بايد به 

  ).٥١(همان، ص» شود؟ارزش در وراي خود حيواني،ملحق و مربوط 

  نظر متز از چند جهت قابل نقد است:

رود كه نظريه موهبتي بود يا به با اين پيش فرض به سراغ معناي زندگي مي متزاولا 

تر نظريه كشف معناي زندگي را كنار مي گذارد و نظر جعل معناي زندگي يا عبارت دقيق

شود كه دليل اين اين پرسش مطرح ميبه عبارت او انتخابي بودن را مي پذيرد. و در اينجا 

امر چيست؟ به بيان ديگر پيش فرض هاي او براي پذيرش يك نظريه جعل و نفي نظريه 

  كشف چيست؟

يعني  ثانيا اگر كسي معتقد به نظريه كشف معناي زندگي يا موهبتي بودن زندگي باشد،

. اين امر نافي نقش اين نظريه كه هدف و معناي زندگي را خدا يقين مي كند نه خود انسان



حل
ت

 لي
عنا

ر م
ا د

معن
 ي

دگ
زن

 ي

١١١ 

  

 

انسان در زندگي نيست، زيرا نيل به هدف الهي نيز بدون عمل اختياري و انتخاب هاي 

  ناپذير است.خود انسان امكان

ثالثا مفهوم غايت زندگي را با مصاديق آن نبايد اشتباه گرفت. و چون مفهوم آن عام 

زندگي خود در نظر بگيرد، است مصاديق آن كثير مي باشد. اينكه انسان چه چيزي را غايت 

بستگي به ديدگاه هاي اشخاص و يا مكاتب فكري مختلف دارد و نبايد انتظار داشت كه 

همه ي افردا يك هدف و غايت خاص را براي زندگي خود انتخاب كند و به مدد آن به 

  زندگي خود معنا بخشند.

تعريف معناي زندگي رابعا مشكل متزمانند بسياري از فيلسوفان ديگر اين است كه ميان 

و عوامل موثر در معنا دهي به آن خلط مي كنند.اينكه مشخصات يك زندگي معنا دار 

چيست و چه عواملي موجب معنا داري آن مي شود فرع بر تعريف مشخص از معناي 

  زندگي است.

  . ديدگاه كاتينگم٥
ره معناي مقصود و مراد ما از پرسش دربا«وي در بحث ازمعنا داري چنين مي گويد : 

زندگي چيست؟ به نظر مي رسد تا حدودي مقصود از طرح اين پرسش مهم رابطه ما با 

، ١٣٩٢(كاتينگهام، » ساير موجودات است: اينكه ما، كي هستيم و چگونه به اينجا آمده ايم؟

). ازنظر وي هرچند ما جزيي از جهان هستيم، اما مانند سنگريزه نيستيم كه جزيي از ٩٤ص

ما در عين حال كه از جهان هستيم، ممكن است با آن بيگانه باشيم. در اين  يك تپه است.

بحث ما به دنبال اين هستيم كه احساس ما از خودمان و ارزش انساني مان چه معنايي مي 

). از نظر كاتينگم پرسش مربوط به معناي زندگي به راز و رمز هستي ١١٢دهد (همان، 

  ر بر نمي آيد. وي به اين گفته ويتگنشتاين استناد مي كند: ارتباط دارد و علم از عهده اين ام

هاي ممكن دانش پاسخ كنيم كه حتي هنگامي كه به همة پرسشما احساس مي

   هاي زندگي ما همچنان دست نخورده باقي داده شده باشد، باز هم مسئله

  ).١١٥، ص١٣٧١(ويتگنشتاين، مانندمي

ي اين امر بر هستي ارتباط دارد و علم از عهده از نظر وي معناي زندگي به راز و رمز

توجهي كند كه بيفان مانند دكارت و هيوم اشاره مينمي آيد. حتي وي به آراء برخي فيلسو
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به غايت را سر لوحه تفكر خود قرار داده اند. از نظر كاتينگم، علم هر قدر گسترش پيدا 

زمه معنا داري زندگي را توجه به كند از عهده بحث درباره غايت بر نخواهد آمد. وي لا

گفتن از معناي زندگي، ناگريز سخني ارزشي است. وقتي سخن«ارزشها مي داند، زيرا 

زندگي با فعاليت را معنادار مي دانيم، روشن است كه آن را پسنديده شمرده و به ديگران 

  ).١٢١، ص١٣٩٢(كاتينگم، » كنيمتوصيه مي

  . سه تفسير از معنا٦
  عريف معنا در تركيب معناي زندگي، سه تفسير ارائه شد است:در بحث از ت

  معنا= هدف زندگي .١

 معنا= فايده و كاركرد زندگي .٢

 معنا= ارزش زندگي .٣

 . هدف زندگي٦-١

» در زندگي(«هر فرد انساني و هدف  »براي زندگي«معتقد است بايد ميان هدف  پل ادواردز

). به باور او هدف براي زندگي  Edwards, 1967, p.412هر فرد تفكيك قائل شد (

شود كه بر زندگي همه افراد انساني اشراف دارد؛ زيرا خداوند توسط خداوند تعيين مي

تواند براي كل زندگي انسان ها هدف يا اهدافي را در نظر گرفت. در غير اين صورت مي

د بايد گفت كه هر فر پل ادوارزمي توان از هدف در زندگي سخن گفت. در نقد نظر 

انساني نيز مي تواند براي زندگي خود هدفي را در نظر بگيرد و اين امر به خداوند 

اختصاص ندارد. مگر آنكه به دنبال هدف از فعل خداوند در آفرينش انسان باشيم. به بيان 

ديگر به دنبال هدف نهايي از خلقت انسان باشيم كه در اين صورت بايد از هدفي سوال 

  فرنش و زندگي انسان در نظر گرفته است.كرد كه خداوند براي آ

  . كاركرد زندگي٦-٢
اند و لذا به طرح جداگانه آن برخي از انديشمندان كاركرد را همان هدف دانسته

اند. مراد از كاركرد نقشي است كه هر فرد در تحقق هدف يا اهداف خود در نپرداخته

  زندگي ايفا مي كنند.
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  . معنا يا ارزش زندگي٦-٣
پژوهشگران واژه معنا را در تر كيب معناي زندگي معادل با ارزش گرفته اند.از  برخي از

نظر آنها برخي امور براي انسان ها ارزشمند هستند. مانند اشخاص، اشياء مقدس، طبيعت، 

آثار هنري، سنت ها و فرهنگ ها. انسان ها مي كوشند تا در پرتو يك سلسله امور ارزش 

شند. پرستش خداوند، احترام به معلم، مراقبت از والدين، عشق مند به زندگي خود معنا ببخ

به همسرو فرزند، توليد آثار هنري و فكري از جمله اموري هستند كه كه افراد انساني به 

وسيله آنها به زندگي خود معنا مي بخشند. در واقع هر آنچه به زندگي ارزش ببخشد، 

از آن كه معناي زندگي را مشخص كنند به زندگي را معنا مي بخشد. اين پژوهش گران قبل 

عوامل موثر در معنا بخشي به زندگي پرداخته اند. يكي از محققان با توجه به آراء فيلسوفان 

  تحليلي چند معنا را براي ارزش ذكر كرده است:

درباره خوبي يا بدي امورديگر «ارزش مبنايي: ارزشي كه هر فرد با تكيه بر آن بتواند  .١

بدون توجه به ارزش مبنايي، زندگي فلسفه وجودي  ».صميم بگيردزندگي خويش ت

  خود را از دست خواهد داد:

طبق اين معنا از ارزش،پرسش از معناي زندگي، بدين معناست كه آيا در اين 

جهان چنين ارزشي وجود دارد تا به زندگي انسان ها معنا دهد و اگر وجود 

د، خدمت به انسان ها،ارامش دارد چيست؟ فناي في الله، كسب رضاي خداون

دروني،هنجارهاي اخلاقي يا ارزش هاي  مناسب يا يك زندگي معنادار از زمره  

مواردي است كه نقش ارزش مبنايي در زندگي بسياري از انسان ها را ايفا مي 

 ).٥٨-٩،  ص ١٣٩٠كند (بيات، 

به زندگي نوع كيفيت در زندگي: اموري است كه اگر در زندگي هر فرد تحقق يابد  .٢

  وي ارزش مي بخشد.

پرسش از معناي زندگي بدين معناست كه چه كيفيتي در زندگي مي تواند 

زندگي هر فرد انساني را معنادار كند.انكار و نفي ارزش در زندگي به اين معنا 

از ارزش، ادعاي اصلي پوچ گرايي ارزش شناختي است كه معتقد است كه 
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تواند به زندگي هر فرد انساني ارزش دهد هيچ چيز با ارزشي وجود ندارد كه ب

 ).٥٩(همان، 

اينكه چه اموري به زندگي معنا مي بخشد فرع بر معناي زندگي است. در ابتدا بايد مراد 

خود از معناداري و يا معناي زندگي را مشخص كرد سپس به اموري پرداخت كه زندگي را 

ي زندگي دچار خطا شده است، معنادار مي سازد. مولف در عبارات فوق در تعريف معنا

چرا كه در تعريف معناي زندگي به جاي آنكه به تعريف آن بپردازد، از اموري سخن مي 

پرسش از معناي زندگي به اين معناست كه به چه «گويد كه زندگي را معنادار مي سازد: 

  ».كيفيتي درزندگي مي تواند زندگي هر فرد انساني را معنادار كند

رست و نادرست: چهار مفهوم خوب و درست و بد و نادرست، از معيار انتخاب د .٣

مباحث فلسفه اخلاق است. فيلسوفان اخلاق در صدد پاسخ گويي به اين پرسش 

هستند كه معيار تفكيك خوب از بد و درست از نادرست چيست؟ طبق اين معنا از 

به مدد ارزش پرسش از معناي زندگي اين خواهد بود كه آيا معياري وجود داردكه 

آن بتوان خوب ترين خوب ها را انتخاب كرد و به زندگي خويش معنا داد (همان، 

  ).٦٠ص

در اينجا نيز پرسش از معناي زندگي به اموري ارجاع داده مي شود كه زندگي را معنادار 

  مي سازد.

هويت ارزش شناختي: مراد اموري است كه هر فرد تمايل دارد كه با آن شناخته  .٤

از ارزش، سمت و سوي آرماني هر زندگي فرد را تعيين مي كند.هر  شود. اين معنا

فرد با دستيابي به آن به زندگي خود معنا خواهد بخشيد.طبق اين معنا از ارزش 

آيا ارزشي وجود دارد كه بتواند به هويت هر فرد «معناي زندگي اين خواهد بود: 

» . اگر وجود دارد چيستانساني شكل دهد و با عمل بدان بتوان به زندگي معنا داد

  (همان).

در اينجا بحث از عامل يا عواملي است كه به زندگي معنا مي دهد و اين مطلب غير از 

  آن است كه مراد از معناي زندگي چيست؟
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 مندي زندگي. ارزش٧

معناي زندگي را به عنوان هدف زندگي فرد در نظر مي گيرد و اينكه انسان  مصطفي ملكيان

زيرا ظاهرا زندگي چيزي جز علم علاوه نيرو »نيروهاي خود چه بكند؛  با مجموع عمر و

). اين ٢٢٢، ص١٣٨٥(ملكيان، » نيست. ما در واقع عمري در اختيار داريم و نيروهايي

نيروها تحريكي و ادراكي است. به بيان ديگر معناي زندگي عبارت است از اينكه انسان در 

و تحريكي بالقوه و بالفعل كه دارد چه بكند؟ از  طول عمر خود با مجموعه نيروهاي ادراكي

معناداري زندگي را به معناي ارزشمندي زندگي  ملكيانآن چگونه استفاده كند. در يك جا 

  مي داند. چنان كه مي گويد:

است. اين است » معناداري زندگي«مراد از ارزشمندي زندگي كه يكي از معاني 

مقصود از به صرفه بودن زندگي  كه زندگي كردن كاري است كه مي صرفد و

نيزاين است كه، روي هم رفته، سود زندگي بيش از هزينه هاي آن است، و 

مثلا مجموعه لذاتي كه در زندگي عائدمان مي شود، بيش از مجموع درد و رنج 

هايي است كه مي كوشيم و مي بريم؟ در مقام جوابگويي به اين سوال است 

انان بر اين رفته اند كه اگر خدا و جود داشته دكه بعضي از فيلسوفان و الهي

باشد و يا زندگي پس از مرگ در كار باشد جوابي مثبت است و الا جواب 

منفي است، يعني شرط لازم به صرفه بودن زندگي اين است كه خدا و يا 

  ).٢٠، ص١٣٨٢زندگي پس از مرگ وجود داشته باشد (سوزان وولف، 

  ته بايد توجه داشت.در تحليل عبارت فوق به چند نك

اگر مراد از به صرفه بودن زندگي را اين بدانيم كه سود آن بيش از هزينه هاي  .١

آن باشد، و مراد از سود زندگي مجموع لذايذ و هزينه هاي آن مجموع درد و 

رنج ها، با توجه به اينكه لذت و رنج انواع گوناگوني دارد، كدام نوع لذت و 

  زندگي است؟درد و رنج ملاك سود و زيان 

آيا هدفدار يا بي هدف دانستن حيات در تحليل سود و زيان آن نقشي ندارد؟ آيا  .٢

بي هدف دانستن حيات خود منشاء بسياري از درد و رنج ها نيست؟ فيلسوفان 
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دانان بر مبناي تفسيري كه از حيات و هدفداري آن دارند، اعتقاد به و الهي

  ناداري زندگي دانسته اند.خداوند و زندگي پس از مرگ را لازمه مع

آيا بدون اعتقاد به خدا و معاد، معناداري زندگي توجيه منطقي دارد؟ و ايا اين  .٣

اعتقاد در انتخاب نوع زندگي نقش دارد يا نه؟  آيا در بحث از معنادهي به 

  زندگي نبايد اين پرسش را مطرح كرد كه كدام زندگي يا چه نوع زندگي؟

را هدف در نظر بگيريم كه خود فرد براي خودش » زندگي معناي«اگر  ملكياناز نظر 

به مباني و مبادي «تعيين مي كند يا به تعبير انسان هدف خود بنياد من در اين صورت 

مابعدالطبيعي يا فلسفي كمتري تكيه مي زند.زيرا خيلي كاري به اين موضوع ندارد كه اين 

اخته شده است و اصلا هدفي داشته زندگي سازنده اي داشته است يا نه، براي چه هدفي س

است. كاري هم به اين ندارد كه زندگي جزئي از يك كل بزرگتر است يا نه، و در آن كل 

). ممكن است فردي ٢٢١- ٢٢٢، ص١٣٨٥بزرگتر چه نقشي را ايفا مي كند (ملكيان، 

يا  اي دارد يا نه؟ آيا زندگي وي جزئي از يك كل استنخواهد بداند كه اين عالم سازنده

نه؟ آيا سازنده عالم از آفرينش وي هدفي داشته است يا نه؟ امّا پاسخگويي به اين سوالات 

در زندگي فرد نقش به سزايي خواهد داشت. آيا كسي كه به هدف خود بنياد خود در 

طه مقابل وي زندگي تاكيد مي كند در ابتدا پاسخ منفي به اين سوالات نداده است؟ در نق

گويد كه هدف نهايي من در زندگي بايد همان هدفي باشد كه مبدا مي كسي قرار دارد كه

هستي براي آفرينش و حيات من در نظر گرفته است. آيا اين دو نوع تفكر، تصويرهاي 

مختلفي از نوع زندگي ارائه نمي دهد؟اينكه انسان عمر و مجموع قوا و نيروهاي ادراكي و 

مبادي و مباني مابعدالطبيعي وي سرچشمه مي از  تحريكي خود را چگونه به كار گيرد،

گيرد.در ابتدا بايد ارزش حيات يا عمر و مجموع قوا و نيرو هاي آن براي انسان مشخص 

  شود تا سپس براي نحوه بهره گيري از آنها دست به انتخاب بزند.

  . معناي زندگي و ارزش زيستن٨
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ديشمندان آن را به اين پرسش در پاسخ به اين پرسش كه معناي زندگي چيست، برخي از ان

ارجاع داده اند كه چه چيزي زندگي را معنادار مي سازد؟در حالي كه اينها دو پرسش 

  هستند، نه يك پرسش.
پاسخ نارنده ي اين اثر اين است كه مراد از اين پرسش كه عناي زندگي چيست اين 

ندگي ارزش آن را دارد است كه آيا زندگي ارزش زيستن را دارد يا نه؟ به بيان ديگر آيا ز

كه به آن ادامه بدهيم يا نه؟ وقتي مي گوييم آيا زندگي انسان معنا دارد مراد آن است كه آيا 

زندگي يا حيات انسان ارزش استمرار دارد يا ندارد؟به بيان دقيق تر آيا به وجود آمدن 

و چه بهتر كه  انسان يعني حيات او كار لغوي بوده است كه ارزش بقا و استمرار را ندارد؟

حيات آدمي زودتر به پايان برسد يا پيدايش حيات لغو نبوده و ارزش استمرار را دارد.اين 

كه ما كدام يك از اين دو پاسخ را بپذيريم ريشه در تفسيري دارد كه از انسان و حيات او 

ارائه مي دهيم.بدون شك حيات انسان چيزي نيست كه خود وي به خودش اعطا كرده 

عني اراده انسان در به وجود آمدن وي هيچ گونه دخالتي نداشته است.حال اين باشد. ي

پرسش مطرح مي شود كه منشاء و عامل ايجاد حيات انسان چيست؟در اينجاست كه نزاع 

ماده انگاران (ماترياليستي ها)و خداباوران مطرح مي شود. ماده انگاران معتقدند كه حيات 

نفعالات فيزيكي و شيميايي در عالم طبيعت تحقق پيدا انسان براساس يك سلسله فعل و ا

اثريك سلسله تحولات كه در طبيعت رخ داده موجودات گوناگون پيدا شده  كرده است. بر

اند كه يكي از آنها انسان است. خواه پيدايش انسان را حاصل تحول از انواع ديگر 

م. در هر دو حالت با موجودات بدانيم و يا براي او عامل پيدايش مستقلي قائل شوي

موجودي مواجه هستيم كه هيچ طرح و نقشي براي آفرينش او در كار نبوده است. در مقابل 

خدا باوران معتقدند كه جهان هستي داراي مبدئي با شعور است و اين مبدا باشعور، 

موجودات گوناگوني را آفريده كه انسان يكي از آنهاست.در آفرينش وي نيز طرح و تدبير 

  ي در كار نبوده واين موجود براي نيل به هدف خاصي آفريده شده است.اله

با اين تحليل بدون بحث از آفرينش حيات انسان، نمي توان از معناي زندگي سخن 

  دقيق گفت. زيستن و زندگي انسان فرع بر تفسير حيات اوست.



١١٨  

ييز
پا

 
١٣

٩٥
مار

 ش
/

 ة
٦٧ /

ري
نص

له 
بدا

ع
  

 

مورد همه در اينجا پرسش ديگري روي مي نمايد. آيا حيات به معناي زندگي است؟ در 

ي موجودات زنده مي گوئيم حيات دارند، اما نمي گوييم زندگي مي كنند. چرا؟ آيا به 

جهت تلاش انسان براي استمرار حيات است؟ مسلما نه! چرا كه ريشه تلاش انسان براي 

بقا، حب ذات است. و اين حب ذات، مختص به انسان است. عموم موجودات زنده نيز 

راي بقاي خود تلاش مي كنند و از اين رو در مواجهه با هر داراي حب ذات هستند و ب

خطري كه حيات آنها را تهديد كند به دفاع از خود مي پردازند و براي بقاي حيات خود 

تلاش مي كنند.پس حيات انسان چه ويژگي با ويژگي هايي دارد كه بحث از زندگي كردن 

نحوه زيستن انسان با موجودات را به وي نسبت مي دهيم.در يك جمله مي توان گفت كه 

ديگر متفاوت است. اما اينكه چرا نحوه زيستن انسان با موجودات ديگر فرق دارد، ريشه 

آن را بايد در ساختار وجودي انسان جستوجو كرد كه بحث از آن مربوط به انسان شناسي 

ستن هم است.با اين بيان زندگي انسان به معناي حيات و نحوه زيستن است. اين نحوه زي

عبارت است از مجموعه اعمال و رفتارها، حالات و روحيات، و حوادث گوناگوني كه در 

طول عمر براي وي اتفاق مي افتد. همان گونه كه اعمال و افعال ما به اختياري، اضطراري، 

اكراهي و جبري تقسيم مي شود. در پيدايش برخي حالات و رفتار و رويدادها و حوادث 

اده و اختيار انسان نقش دارد و گاه ندارد. در واقع همواره نحوه زيستن گوناگون، گاه ار

انسان را اختيار او يقين نمي كند، بلكه يك سلسله عوامل خارج از اختيار وي نيز در آن 

نقش دارند. برخي از عوامل فيزيولوژيكي و رواني كه جنبه ارثي و ژنتيكي دارد، در نحوه 

ه در بحث از معناداري زندگي انسان مورد نظر است، آن امور زيستن انسان موثراند.اما آنچ

  اختياري كه در نحوه زيستن انسان نقش دارد.

  . كشف معنا يا جعل معنا٩
پس از آن كه پذيرفتيم زندگي معنادار است، يعني ارزش زيستن و استمرار را دارد، اين 

ديگرچه چيزي انگيزه  دهد. به بيانپرسش مطرح مي شود كه چه چيزي به زندگي معنا مي

مي شودتا انسان به نحوه زيستن و استمرار آن بها دهد. آدمي موجودي است كه فقط 

استمرار حيات براي او مهم نيست، بلكه نحوه زيستن هم براي او از اهميت بسزايي 
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برخوردار است.براي انسان، نحوه زيستن آنچنان مهم است كه گاه ضرورت و يا عدم 

  يات را براي او توجيه مي كند.ضرورت استمرار ح

در باب نحوه زيستن نيز اين پرسش مطرح است كه هدف نهايي زندگي خود را چه 

  بدانيم تا براساس آن نحوه زيستن خود را معين كنيم.

در پاسخ اين سوال كه هدف حيات و زندگي چيست، انسان الهي و غير الهي دو پاسخ 

ن الهي اين است كه هدف زندگي بايد مطابق با جداي از يكديگر مي دهند. پاسخ يك انسا

هدف آفرينش و خلقت باشد. به بيان ديگر آدمي بايد هدفي را براي زندگي خود در نظر 

بگيرد كه خداوند از خلقت او منظور داشته است.(نظريه كشف معنا). اما انسان مادي معتقد 

دگي خويش در نظر است كه هر كس بايد خود تصميم بگيرد كه چه هدفي را براي زن

هدف است، خودش بايد براي زندگي اش هدفي بگيرد. از آنجا كه حيات و آفرينش اول بي

  را در نظر بگيرد. (نظريه جعل معنا).

در بحث هاي گذشته اشاره كرديم كه برخي معناي زندگي را همان هدف زندگي 

جود دارد. اگر مراد از دانسته اند و برخي ارزش زندگي ميان اين دو نظريه، رابطه منطقي و

ارزش زندگي، اين باشد كه آيا زندگي ارزش استمرار را دارد يا نه؟ بايد به اين پرسش 

پاسخ داد كه هدف زيستن چيست؟ دراينجاست كه تفسير الهي و مادي از حيات مطرح مي 

شود كه به دنبال آن پرسش هاي ديگري مطرح مي شود كه در بحث هاي گذشته به آن 

  ديم.اشاره كر

اگر مراد از ارزش زندگي اين باشد كه چه ارزش هايي بايد بر زندگي حاكم باشد تا 

نحوه زيستن ما را مشخص كند، بدون شك پاسخ به اين پرسش فرع بر ان است كه هدف 

زندگي را چه بدانيم؟ در واقع هدف زندگي و ريشه و اساس نحوه زيستن و انتخاب ارزش 

  هاي حاكم بر زندگي است.

  نظام موزاييكي زندگي .١٠
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در تحليل دو نظريه كشف معنا و جعل معنا، برخي مانند مصطفي ملكيان به دلايلي نظريه 

جعل معنا را قابل پذيرش مي دانند، نه كشف معنا را. از نظر وي نظريه كشف، زندگي را 

  د.وار ميدانداراي يك نظام طولي مي داند، اما نظريه جعل، آن را غير طولي و موزاييك

در نظام طولي، هر كاري كه انسان در زندگي انجام مي دهد، براي رسيدن به هدفي 

است و آن هدف نيز به عنوان وسيله اي براي هدف ديگري مطرح مي شود.در واقع زندگي 

انسان مانند نردبان است كه انجام هر كاري، در حكم پله اي است كه بايد از آن بالا رفت تا 

اين پله هاي نردبان بايد پشت سر هم طي شود تا به پشت بام رسيد. به پله بعدي رسيد.  

  يعني به هدف نهايي زندگي كه خداوند براي آفرينش انسان در نظر گرفته است.

نظام طولي، نظام هدف و وسيله يا مقده و ذي المقدمه است. از نظر ملكيان اين نظريه 

به يك نقطه نهايي رسيد. يعني همه  دو اشكال عمده دارد. يكي اينكه در نظام طولي بايد

امور زندگي مطلوب لغيره تلقي مي شود براي چيزي كه مطلوب لذاته است. به بيان ديگر 

هم امور زندگي،ارزش وسيله اي دارند براي واقعيتي كه ارزش هدفي دارد. به زعم ملكيان 

  لغيره.چه اشكالي دارد كه همه امور زندگي را مطلوب لذاته بدانيم، نه مطلوب 

هيچ « اشكال دوم اين است كه نظام طولي در مقام نظر مطرح است نه در مقام عمل:

وقت نمي توان آن را به صورت عملي نشان داد، يعني نمي توانيم بگوييم كه كل زندگي 

، ١٣٨٥(ملكيان، » من سمت و سويي براي آن دارد.هيچ كس قادر نيست اين كار را بكند

 ).٢٢٣- ٢٢٤ص

عنادار بودن زندگي را بايد به عنوان يك مجموعه موزاييكي در نظر گرفت از نظر وي م

  هر موزاييك يكي از افعال ارادي اختياري ماست.

در جايي كه بگوييم زندگي من يك مجموعه سنگ فرش موزاييكي است، 

مجموعه اي است از موزاييكهاي كنار هم نهاده شده كه هر موزاييك، يك فعل 

و بعد بگوييم، وقتي زندگي من معنادار است كه سراغ  ارادي و اختياري است

هر يك از آن موزاييك ها بروم، يا خود آن مطلوب لذاته باشد، يا با يك يا با 

دو واسطه به يك مطلوب لذاته برسد، اما ديگر بين آنها، نظام طولي برقرار 

ر نباشد. هر يك از اين موزاييك ها، سرنوشت خاص خود را دارند. من اين كا
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را كردم، چون خودش مطلوب لذاته بود. سراغ موزاييك بعدي مي رويم، باز 

اين كار را كردم،اما اين خود مطلوب لذاته نبود، بلكه براي حالت ديگري بود 

كه آن حالت، مطلوب لذاته بود. موزاييك سوم، خود مطلوب لذاته نيست و 

اي كار ديگري براي كار ديگري كه خود مطلوب لذاته است، نيست، بلكه بر

  است كه آن هم مطلوب لغيره است، براي حالت مطلوب لذاته ديگري.

بالاخره هر كدام از اينها يا بي واسطه يا ده يا بيست واسطه به يك مطلوب 

لذاته مي رسند. اگر زندگي من از اين گونه موزاييك ها پر شود، زندگي من 

داشته باشد، يا نه؛ خواه معنادار است. خواه جهاني پس از اين جهان وجود 

جهاني داراي اين جهان، در كار باشد يا نباشد؛ خواه زندگي من جزئي از يك 

وقتي زندگي من معنا دارد كه هر كاري كنم، يا خود  كل بزرگتر باشد، يا نباشد.

آن كار، مطلوب لذاته باشد، يا با يك يا چند واسطه به يك مطلوب لذالته برسد 

  ).٢٢٦(همان، ص

  تحليل و نقد مطالب فوق چند نكته را بايد يادآور شد.در 

آيا زندگي مجموعه اي از افعال اختياري انسان است يا شامل جهان بيني، آرمانها،  - 

حالات و افعال و رويدادهاست؟! چرا بايد زندگي انسان را فقط محدود به افعال اختياري 

ستند و لذا نمي توان آنها را ناديده كرد. برخي از امور فوق علت و منشاء افعال اختياري ه

  گرفت.

در اين نظريه نيز مانند نظريه كشف، رابطه طولي پذيرفته شده است. مولف به درستي  - 

بيان مي كند كه برخي افعال مطلوب لغيره هستند و نه مطلوب لذاته و مطلوب هاي لغيره 

ريه اين است كه آيا براي سرانجام بايد به مطلوب لذاته برسند. اختلاف اساسي ميان دو نظ

  كل زندگي يك مطلوب لذاته قائل شويم يا تعداد بسياري.

ريشه اختلاف دو نظريه را بايد در اين پرسش جستجو كرد كه آيا زندگي يك كل  - 

است يا مجموعه اي از اجزاء پراكنده.اينكه زندگي داراي اجراء گوناگون است و هر يك 

ثي نيست، اما مسئله اين است كه آيا نبايد زندگي را مي تواند داراي هدفي خاص باشد بح

  يك كل در نظر گرفت و هدف همه امور جزئي را در راستاي هدف كلي زندگي قرار داد؟
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اشكالي ندارد كه هر يك از افعال اختياري انسان داراي دو هدف باشد. يعني يك  - 

قق هدف كلي هدف خاص مربوط به خود و در عين حال آن هدف، وسيله اي براي تح

باشد. در نظريه كشف هر فعل خاصي در عين حال كه داراي هدف خاص مورد نظر فاعل 

است داراي اين هدف نهايي هم هست كه عبارت است از نيل به قرب ربوبي. همه افعال 

انسان مي تواند داراي اين هدف كلي باشد، در عين حال كه هدف خاص خود را دنبال مي 

فاعل نبايد مغاير با اين هدف كلي باشد. هدف كلي شامل همه كند. البته هدف شخصي 

  امور حيات انسان مي شود.

معتقد است نظريه كشف با نظام طولي سازگار است، اما نظريه جعل با نظام  ملكيان - 

نظام طولي فقط با كشف مي سازد و نظام موزاييكي با جعل. اما معمولا كساني «موزاييكي: 

بيشتر به نظام موزاييكي قائل اند و كساني كه قائل به كشف اند بيشتر كه قائل به جعل اند، 

  (همان).» به نظام طولي قائل اند

اگر هر فعل اختياري را به عنوان يك موزاييك تصور كنيم، چه اشكالي دارد كه هر  - 

موزاييكي داراي هدف خاص خود باشد، اما فاعل، آنها را به گونه اي بچيند كه همه آنها 

ي يك هدف كلي باشد. با اين بيان برخلاف نظر ملكيان، نظريه كشف فقط مبتني بر دارا

نظام طولي نيست، بلكه با نظام موزاييكي هم سازگار است. در عين حال كه ايشان در نظام 

  موزاييكي هم براي برخي موزاييك ها نظام طولي قائل است.

به شمار آيد، آيا اعتقاد و  »يك مجموعه سنگ فرش موزاييكي«اگر بناست كه زندگي  - 

عدم اعتقاد به جهان ديگر در چينش اين سنگ فرش نقشي ندارد؟ و اساسا مگر مي شود 

كه زندگي را مجموعه اي از موزاييك هايي تلقي كرد كه به راحتي كنار يك ديگر قرار مي 

  گيرند، بدون آنكه ارتباطي با يكديگر داشته باشند؟

ي مطلوبيت لغيره دارد يا مطلوبيت ذاتي چيست؟ آيا ملاك ملاك اينكه يك فعل اختيار - 

كلي وجود دارد يا هر فرد  يايد با تشخص خود،تعيين كند كه كدام فعل مطلوبيت لغيره 

دارد و كدام فعل مطلوبيت ذاتي. آيا اگر براي كل زندگي انسان يك هدف اصلي و نهايي 
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اي براي رسيدن به آن تلقي كند، در نظر گرفته شود تا فرد همه امور زندگي را مقدمه 

  زندگي و شخصيت او از يك وحدت حقيقي برخوردار نخواهد شد؟

  گيرينتيجه
در بحث از معناي زندگي، تحليل معنا اهميت بسزايي دارد. اينكه اين مفهموم را چگونه 

تعريف كنيم، در اصل معناي زندگي تأثير بسزايي دارد. در اين مقاله با نقد برخي از 

ها به اين نتيجه رسيديم كه مراد از اين پرسش كه آيا زندگي معنا دارد اين است كه اهديدگ

آيا زندگي ارزش استمرار را دارد يا نه؟ به بيان ديگر آيا زيستن انسان اهميت دارد يا 

بيهموده است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش بايد به تفسير حيات پرداخت زيرا بحث از 

  تفسير حيات است. معناي زندگي فرع بر

داند، خود بايد تصميم بگيرد كه آيا به حياتش كسي كه آفرينش حيات انسان را تصادفي مي

ادامه دهد يا ندهد، اما كسي كه منشأ حيات را خدا و اختيار وجود يا عدم حيات را در 

معنايآن يابد، بلكه بايد به دنبال كشف آفرين ميداند، نه تنها حيات را معنادار ميدست حيات

دانند، اگر براي بقاي حيات خود نيز باشد. خداناباوران ، چون اصل حيات را بيهوده مي

تصميم بگيرند به ناگزير در صدد معنادهي برخواهند آمد، يعني بايد براي آن معنايي را 

جعل كنند. پذيرش هر يك از دو نظرية كشف و يا جعل معنا آثار بسياري در نوع و كيفيت 

گذارد. كساني هم كه در حوزة تفكر ديني نظرية جعل معنا را ستمرار حيات ميزندگي و ا

كنند، اولًا بايد به نقد نظرية رقيب (كشف معنا) بپردازند و حتي به لوازم آن التزام مطرح مي

  داشته باشند، و ثانيًا تعارضات نظري خود را رفع كنند.
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