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 دويدن در پي معنا

  واكاوي معناي زندگي از دريچه تحليل فلسفي

  
  ۲۱/۱۰/۸۹: شنبه ـ مورخ روزنامه شرق ـ صفحه انديشه ـ روز سه: منبع

 

البتـه مـراد و معنـاي او    . نـد ا  رازهايي است كه آدميان با آن مواجه ترين به اعتقاد گابريل مارسل معناي زندگي يكي از مهم     

شناسـايي از بـين     شناسا و موضـوع   به باور مارسل در راز تمايز ميان فاعل     . ي راز تفاوت بسياري دارد    از راز با معناي عموم    

تـوانم داشـت تـصور     رو تنها تصوري كه از آن مي راز چيزي است كه خود من گرفتار آنم و از اين       «: گويد  او مي . رود  مي

نچه در برابر من است معناي خويش و اعتبار اوليـه خـود   قلمروي است كه در آن تمييز و تمايز ميان آنچه در من است و آ          

به بيان ديگر مارسل بر آن است كه رازها حقـايقي فراتـر از مـا نيـستند، بلكـه حقـايقي فراگيرنـده مـا                 » .دهد  را از كف مي   

 او معتقد است براي شناخت راز هر كس بايـد كـار را از نـو شـروع كنـد و بـا مـشاركت ژرف رازهـاي هـستي را                 . هستند

. هاي عام و همگاني در كار نيست و فقط مشاركت است و تـصديق و شـهادت      حل  كشف كند، بنابراين در قلمرو راز، راه      

امـا  . تقرير غريب و شورانگيز مارسل از معناي زندگي و راز نكات بديع فراواني دارد كه نيازمند تامل و تدقيق بسيار است          

وگـو بـا سـروش دبـاغ مطمـح نظـر بـوده         الف آمدي است كه در گفتكنكاش در معناي زندگي نزد فيلسوفان تحليلي خ     

وگو تالش كرده اشاراتي بـه معنـاي زنـدگي از     او كه در سنت آنگلوساكسوني، فلسفه اخالق آموخته در اين گفت   . است

ي زنـدگي در  با توجه به سابقه، سليقه و زمينه مباحث فلسفه تحليلي سخن گفتن از معنا     . منظر فيلسوفان تحليلي داشته باشد    

فيلـسوفان تحليلـي بـيش از اينكـه     . خوبي نمايانگر اين دشواري اسـت  وگو خود به  آن كاري بس دشوار است و اين گفت   

دار باشـند دل در گـرو تحليـل منطقـي و زبـاني مفـاهيم و        هاي وجودي انسان گوشت و پوسـت و اسـتخوان        درگير دغدغه 

زنـدگي نـزد آنـان چنـدان كـار آسـاني نيـست و نيازمنـد نگريـستن بـه           رو سـراغ گـرفتن از معنـاي     مباحث دارند و از ايـن  

 . هاي فيلسوفان تحليلي از منظري متفاوت است آموزه

 

اي چـون   هـاي مهمـي از فلـسفه قـاره     ويـژه بخـش      اگرچه بحث معناي زندگي سابقه طوالني در تاريخ تفكر و بـه            -
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اي از فلسفه تحليلي مورد  چرا اين بحث در دوره. تاخر استاگزيستانسياليسم دارد، اما در فلسفه تحليلي بحثي تازه و م

 توجه قرار گرفت؟

 سال اخير كه فلسفه تحليلي نضج گرفتـه اسـت، نيـست و    ۱۲۰طور كه مستحضر هستيد، بحث معناي زندگي مختص      همان

اودانگي داشـت، بـه ايـن    انديشيد و هم به تعبير اونـامونو درد جـ   پيش از آن نيز بشر از آن رو كه به زوال و ممات خود مي           

يكـي  . تواند باشد و زوال و بقاي وي به چـه بـستگي دارد   مساله همواره انديشيده است كه هدف از آمدن و رفتنش چه مي     

از داليل اينكه چرا در فلسفه تحليلي به اين مساله پرداخته شده است را شايد با توجه به سابقه فلسفه تحليلي، خـصوصاً در                

در اين دوران با ايضاح مفاهيم و واژگان مواجه هـستيم؛ سـنتي كـه بـه يـك معنـا از مـور             . ن توضيح داد  دو دوره اول، بتوا   

 بحثي تحت عنوان تحليل مفهومي كـه عنايـت بـه زبـان طبيعـي دارد، مطـرح       Principia Ethicaوي در . شود آغاز مي

ديدنـد و معتقـد    يافته نمـي  يعي كار را ساماندر سوي ديگر فرگه و راسل و ويتگنشتاين به صرف تاكيد بر زبان طب         . كند  مي

بودند بايد از زبان طبيعي عبور كرد و به يك زبان صوري در مقابـل زبـان طبيعـي رسـيد تـا بتـوان توضـيح داد كـه معـاني            

. شـود  اين سنت در آكسفورد هم پي گرفتـه مـي  . هايي است گيرد و متضمن چه مولفه  ها چگونه شكل مي     واژگان و گزاره  

هـاي ويتگنـشتاين متـاخر، بحـث از واكـاوي قلعـه        ي چون رايل و آستين و ديگراني كه به يـك معنـا ذيـل آمـوزه     فيلسوفان

هاي زبان را در دستور كـار خـود قـرار دادنـد، بـه پـااليش زبـان بـاور          ها و رهزني هزارتوي زبان و كشف و احراز كژتابي    

فلسفه نبردي است عليه جادو شـدن فهـم   «خاطر آوريد كه   را به   » هاي فلسفي   كاوش«جمله مشهور ويتگنشتاين در     . داشتند

با اين مقدمه بايد گفت كه فيلسوفان تحليلـي از  . توان سرلوحه كار اين فيلسوفان دانست    اين جمله را مي   . »وسيله زبان   ما به   

اي زنـدگي نـاظر بـه    آيا معن. كنند كه مراد از معناي زندگي را دقيقاً روشن كنند  اين منظر به بحث معناي زندگي توجه مي       

كنيم؟ چـه   كنيم يا آن را جعل مي غايت و هدف زندگي است يا ناظر به كاركرد زندگي؟ آيا معناي زندگي را كشف مي        

تواند كاركرد زندگي يا هدف زندگي يا ارزش آن تلقي شود؟ تالش اين است كه با واكاوي مفـاهيم و ايـضاح              امري مي 

هـا   توان مولفه ديگري را بـه ايـن مولفـه    مي. ز ابهامات و خلط مفاهيم جلوگيري شودها پرداخته شود و ا   آنها به اين پرسش   

افزود و آن، اين است كه اساساً زيستن در جهان راززدايي شده، افراد را به تفكر در باب مقوله معناي زندگي يـا بـه تعبيـر        

ور بودنـد و در چنـين    لمي رازآلـود غوطـه  شايد در جهـان گذشـته مـردم در عـا    . دارد تر معنا بخشيدن به زندگي وامي     دقيق
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عالمي كه در و ديوار آن رازآميز است، احتماالً پرسش از مقوله معناي زندگي چندان مهم نباشد، چون كامالً بـا زنـدگي           

هـا   افتـد، ايـن پرسـش    آيند و ميان ما و عادات مالوف ذهني فاصـله مـي   هايي در كار مي انسان عجين است اما وقتي حجاب 

شـود آنگـاه    گيريم كه نفس كشيدن برايمان سخت مـي  درست مانند زماني است كه در موقعيتي قرار مي     . شوند  ميپديدار  

در دل جهـان رازآلـود   . كرديم امر مهمـي باشـد   ور بوديم و گمان نمي    شويم كه تاكنون در آن غوطه       تازه متوجه امري مي   

هـايي كـه اديـان     پرسـيد، پاسـخ روشـن بـود؛ نظيـر پاسـخ       شد يا اگر كـسي مـي   گذشته نيز يا از معناي زندگي پرسيده نمي       

در جهـان كنـوني خـصوصاً    . داننـد  دهند و مثالً هماهنگ شدن با اراده شارع را معنابخش زندگي مي          ابراهيمي به مساله مي   

 .شود تر مي با مد نظر قرار دادن دوگانه جعل و كشف، مهابت و عظمت پرسش روشن

 

مطـرح اسـت و بـا چنـين     ...  مباحث وجودي چون دلهره، مـسووليت، تـرس، اميـد و       در اگزيستانسياليسم مسائل و     -

هايي بحث از معناي زندگي در اگزيستانسياليسم محوريت تـام دارد، امـا در فلـسفه تحليلـي التفـاتي بـه چنـين                سويه

 در اين صورت فيلسوفان تحليلي چه نگاه و رويكردي به معناي زندگي دارند؟. موضوعاتي وجود ندارد

بـه ايـن معنـا فيلـسوفان تحليلـي هـم در       . توان راهكارها و متدهاي فيلسوفان تحليلي را به كـار بـست        درباره اين مفاهيم مي   

اينكـه معنـاي غايـت يـا غايتمنـدي عـالم چيـست، معنـا از جـنس              . توانند مشاركت داشته باشند     بحث از معناي زندگي مي    

توانند در آن تامل كنند، امـا توجـه بـه     ت كه فيلسوفان تحليلي ميكشف است يا جعل و اموري از اين دست، كارهايي اس  

. معناي زنـدگي بـه آن صـورتي كـه مـورد نظـر فيلـسوفان اگزيستانسياليـست اسـت، مـورد نظـر فيلـسوفان تحليلـي نيـست               

 بـه لحـاظ   پـردازد، امـا فيلـسوفان تحليلـي     آيد، به احوال اگزيستانسياليستي آدمـي مـي       طور كه از نام اين مكتب برمي        همان

 كـه مـد نظـر فيلـسوفان      آن. تاريخي هم با مساله معناي زندگي از طريق رياضيات و فيزيك جديد ارتبـاط وثيقـي داشـتند           

بنـابراين  . شـود  تحليلي است اين تطبيق معاني و ايـضاح مفهـومي واژگـاني اسـت كـه در ايـن عرصـه از آنهـا اسـتفاده مـي              

 .فيلسوفان تحليلي خالي از اين مباحث نيستند

 

 

توان در نوع نگاه آنها به معناي زندگي  محور را نمي  در سير تحول فلسفه تحليلي آيا سيطره نگاه پوزيتيويستي و علم-
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دخيل دانست، به اين معنا كه در نگاه علمي جهان غايت بخصوصي ندارد و اساساً در پوزيتيويسم منطقي سخن گفتن از 

مبنا و مـساله   هاي اساسي گذشته بي از اين رو دل بستن به ارزش      . شود  معنا و غايت قصواي زندگي معنادار تلقي نمي       

 .شود معنا بودن يا نبودن زندگي مطرح مي بي

بـه تعبيـر آيـر هـر     . بله، ولي كاروان فلسفه تحليلي از پوزيتيويسم منطقي گذر كرد و درك آنهـا از معنـاداري موجـه نبـود      

ــي ــود  آنچــه م ــط ب ــيم غل پرداختن فلاسفه تحليلي به اين مقوله را هم  به هر حال دليل اصلي  .گفت

هـايي امـروزي و اكنـوني بودنـد و بـه اقتـضاي        وجو كرد و هم اينكه آنها نيـز انـسان    بايد در رويكرد آنها به تفلسف جست      

بـاب غايـت   اي كه در  نكته. اند اي نيز به اين مساله پرداخته البته كثيري از فالسفه قاره. انديشيدند مدرن بودن به اين مهم مي   

يكي از تحوالتي كه در جهـان جديـد   » دين و نگرش نوين«جهان بايد متذكر شد، اين است كه به تعبير استيس در كتاب            

گونه نبود كـه مـا غـايتي داشـته باشـيم كـه        ديگر اين. غايت انگاشته شد    رخ داد، اين بود كه با ظهور علم تجربي جهان بي          

هـاي معـين بـه نتـايج      كـار بـستن روش   بـا بـه  . خودرو بودن از مقومات علم اسـت با اين وصف وحشي و   . بايد به آن برسيم   

 .توان از پيش تعيين كرد به كجا بايد رسيد رسيم و نمي نامعين مي

 

كند و فقدان معناي زندگي براي وي جدي  گذارد بر ذهنيت انساني كه در اين دوره زندگي مي  همين مساله تاثير مي-

. اند در واقع فالسفه تحليلي بدون زمينه قبلي به اين مساله نرسيده. كند غايتي را تحميل مي  بينگاه علمي به وي. شود مي

) سيطره نگاه علمي(شايد محصول آن دوره فلسفه تحليلي   . اي در تفكر آنها داشته است       پرداختن آنها به مساله زمينه    

 .است كه اين زمينه را مهيا كرده است

اي بحث پـوچي جـدي بـود و تعبيـر نيچـه       هاي قاره در فلسفه . توان تحوالت فكري ديگر را هم به اين عوامل افزود           بله مي 

مساله زيستن در جهـان راززدايـي شـده بـسيار     . هاي انساني فرارسيده است كه معتقد بود، دوره پوچي و فرو ريختن ارزش    

 بودنـد امـا بـا ظهـور علـم جديـد و توليـد منـابع مـستقل معرفتـي             ها مسائل روشـن     در جهان گذشته خيلي وقت    . مهم است 

 .ها از بايدها بحث كردند بسياري امور از دين جدا شدند و فيلسوفان اخالق راجع به جدايي هست
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هاي مختلـف آن   هاي التفات به معناي زندگي را بتوان در توجه به زندگي روزمره و تحليل سويه   شايد يكي از راه    -

  فيلسوفان تحليلي معاصر به زندگي روزمره و فهم فلسفي آن توجه خاصي دارند يا نه؟آيا. دانست

اگر ربطش را به لحاظ فلسفي بخواهيد بدانيد، خب ما فيلسوفي به نام جرج ادوارد مور را داريم كه فهـم متعـارف بـرايش             

 آكسفورد كه تحت تـاثير زبـان طبيعـي    ولي پرداخت بيشتر اين موضوع نزد ويتگنشتاين متاخر و فيلسوفان مكتب . مهم بود 

جنبان آن در مراحل ابتـدايي مـور بـوده و      عنايت به زبان طبيعي در دستور كار اين فيلسوفان كه سلسله          . بودند، وجود دارد  

پس از درگذشت ويتگنـشتاين ايـن سـنت از كمبـريج بـه آكـسفورد منتقـل        . آيد در مراحل بعدي ويتگنشتاين به چشم مي   

گذريم، فيلسوفي مانند ويتگنشتاين راجع به معناي زندگي جسته و گريخته نكاتي گفته ولي ايـن امـر بيـشتر            از اينكه ب  . شد

اشـاراتي  » فرهنـگ و ارزش «به عنـوان نمونـه در كتـاب    . اش باشد از تامالت او نشات گرفته تا اينكه متناسب با زبان فلسفه    

از اين فيلـسوف كـه بگـذريم، مـن چنـدان      . شود ي يافت ميهاي او در باب معناي زندگي است، نكات        كه ناشي از بصيرت   

مندي كـرده باشـند    چيزي به خاطر ندارم كه فيلسوفان تحليلي ديگر از بحث معناي زندگي يك بحث سيستماتيك و نظام              

 .شان گره بزنند بلكه آنها بيشتر سعي كردند اين مقوله را به كار و بار فلسفي

 

آيا صرفاً بحثي است كه در سطوح خاصي از . شود  چه شرايطي اين بحث مطرح مي براي افراد معمولي چگونه و تحت-

 آيد يا براي مردم عادي نيز بحثي جدي مطرح است؟ زندگي به سراغ ما مي

كوشـد بـا    كنـد و مـي   تـر مـي   البته يـك متفكـر مـساله را واضـح      . شود  به نظرم اين بحث در هر دو سطح زندگي مطرح مي          

اينكـه مـا بـراي چـه     . اما براي يك فرد عامي نيز مساله محل تامل است. تر كند   ر بحث را روشن   هايي حدود و ثغو     تفكيك

هـاي زنـدگي را معنـا     ها و تلخـي  توان ناكامي توانيم به زندگي خود معنا ببخشيم، چگونه مي        كنيم و چگونه مي     زندگي مي 

نج عـضو خـانواده خـود را از دسـت داده بـود و      آورد كه در زلزله ليسبون تمـام پـ     ولتر زندگي مردي را به خاطر مي      . كرد

او سـپس  . براي اينكه اجساد آنها در گرماي آفتاب متعفن نشود ناچار بود با دستان خـود كودكـانش را بـه خـاك بـسپارد                   

تواند ايـن   هاي شديد مي غم و محنت. هاي امحانشدني بشر را توضيح داد   توان اين درد و رنج      دانم چطور مي    گويد نمي   مي

گـردد   هاي ناگهاني و شديد افـراد بـه همـين مـساله برمـي      بسياري اوقات واكنش . ه را در اذهان افراد عامي جدي كند       مسال
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شايد يـك فـرد   . شود هاي پيش رو را هضم كند و اين مقوله منجر به تغيير نگاه وي به جهان مي    تواند دشواري   كه فرد نمي  

 .انديشد ز حيث انسان بودنش به معناي زندگي ميبندي دقيقي كند اما ا عامي نتواند مساله را صورت

 

  با اين وصف مقصود از معناي زندگي براي افراد چيست؟ مقصود ما از معنادار بودن يا نبودن زندگي چيست؟-

هـا چـه هـدفي از     شود و اينكه ما انـسان  گاهي سخن از هدف زندگي مي. گردد به تعيين مراد ما از معناي زندگي   اين برمي 

در بحـث  . گاهي سخن از ارزش زندگي است و گاهي سخن از كاركرد زنـدگي اسـت    . ر اين كره خاكي داريم    زيستن د 

عمـوم  . شود جعل كـرد يـا بايـد آن را كـشف كـرد      شود كه آيا هدف زندگي را مي از هدف زندگي اين سوال مطرح مي  

 كـرد و خداونـد آن را در ايـن عـالم از     توان هدف زندگي را كـشف  متدينين در ذيل اديان ابراهيمي بر اين باورند كه مي        

تـوان از مـراد خداونـد تبعيـت كـرد و بـه غايـت قـصواي          طريق پيامبرانش به وديعت نهاده و با تبعيت از اوامر آنها مآالً مي   

در اين تلقي معناي زنـدگي معـادل هـدف زنـدگي اسـت و هـدف       . زندگي كه رسيدن به رضايت خداوند است، نائل شد  

از سوي ديگر برخي بر اين باورند كه معناي زندگي معـادل هـدف زنـدگي اسـت امـا بايـد       . ف است زندگي هم قابل كش   

كند، با اين ديـدگاه سـازگار اسـت كـه هـدف را بايـد        هدف بودن جهان معاصر كه استيس به آن اشاره مي         بي. جعل شود 

كنند، به ايـن معنـا     روانشناختي ميبندي كه به جعل معناي زندگي باور دارند، بحث را صورت       برخي از كساني  . جعل كرد 

كه فرد بايد به سراغ شناخت تيپ شخصيتي خود برود و به اموري كه از جنس تيپ روانـي وي اسـت، بپـردازد و خـود را       

مـثالً برخـي افـراد اهـل كمـك كـردن و يـاري رسـاندن بـه          . اين به يك معنا جعل معنا و هدف زندگي است. شكوفا كند 

اين افراد بـا دسـتگيري از ديگـران و پـرداختن بـه ايـن امـور احـساس             . شود   گفته مي  helperفراد  به اين ا  . ديگران هستند 

كساني هستند كه اهـل كارهـاي نظـري و فكـري هـستند و نحـوه هـدف        . اند كنند به زندگي خود هدف و معنا بخشيده    مي

اس تيپولـوژي خـود بـراي زنـدگي     نكته اساسي در اينجا اين است كه شخص بر اس. بخشيدن آنها به زندگي متفاوت است  

عنان با هدف زندگي است و هدف زنـدگي بايـد توسـط خـود         در اين تعبير معناي زندگي هم     . كند  معنا و هدفي جعل مي    

يكي از مقومات جهان جديد كه استيس بـه آن اشـاره كـرد، متـضمن       . كند  در اينجا فرد محوريت پيدا مي     . فرد جعل شود  

 .ر از اينكه در پي كشف معناي زندگي باشند، در پي جعل معناي زندگي هستنداين مطلب است كه فالسفه بيشت
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 چه نسبتي وجود دارد؟ - رويكرد روانشناختي يا كالمي يا فلسفي- ميان رويكردهاي مختلف به مساله معناي زندگي-

 آيا اين بحث صرفاً در فلسفه قابل پيگيري است؟

. كند كه بدانيم مقصود مـا از معنـاي زنـدگي چيـست     كند و كمك مي    رويكرد فلسفي حدود و ثغور بحث را مشخص مي        

تواننـد ارزش   ها مي كند تا دريابيم كدام ارزش بندي فلسفي كمك مي هاي اخالقي نيز صورت هاي ناظر بر ارزش     در بحث 

هـاي   تورالعملاي از دسـ  در عـين پـاره  . بخش باشد تواند بصيرت هاي روانشناسان مي    در عين حال يافته   . زندگي تلقي شوند  

 :گويد مثالً مولوي مي. تواند مفيد باشد عرفاي ما در اين ميان مي

 در زمين مردمان خانه مكن

 كار خود كن كار بيگانه مكن

 كيست بيگانه تن خاكي تو

 كز براي اوست غمناكي تو

 

ابـل خـود عريـان شـدن و     اين توجه به خويشتن و واكاوي احوال خويشتن و بند از بند و تار از پود خـود گـشودن و در مق     

ممكـن اسـت ديگـران در مـا     . شـود  شناخت نقاط قوت و ضعف خود، كار دشواري است؛ امري كه به راحتي ميـسر نمـي     

بـراي  . يابـد  شناسـي، بـرخالف فلـسفه، اهميـت مـي      در اينجا خودكاوي و خود. توانيم آنها را بيابيم     اموري ببينند كه ما نمي    

 دنبال تيپولوژي خود باشيم و اينكه هر تيپ شخـصيتي غايـت قـصوايي دارد و مهـم اسـت            نائل آمدن به اين مهم ما بايد به       

اهللا بعـدد انفـس الخالئـق، ايـن عبـارت تاكيـد        هاي عرفاني ما آمده است كه الطرق الي در آموزه. درستي بيابيم  كه آن را به   

ئل به كشف معناي زنـدگي باشـيم چـه بـه     چه قا. كند بر وابسته به سياق بودن و متكثر بودن تجارب و مسيرهاي سلوك  مي

در عـين حـال شـناخت بيـشتر خويـشتن      . كننـد  هاي اديان و مذاهب در سطحي كلي از ما دسـتگيري مـي          جعل آن، توصيه  

گونه شخص در مسير تحقق معناي زنـدگي خـود گـام     هاي كلي اديان وابسته به سياق شده و اين شود راهنمايي   موجب مي 

 . دارد برمي
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تواند مشكل معناي زندگي را حل  ها مي آيا اين پاسخ. كنيد ان به مساله معناي زندگي را چگونه ارزيابي مي پاسخ ادي-

كنند يا از جاي ديگري معناي زندگي را سراغ  كند؟ به لحاظ تجربي مردم در جهان جديد بيشتر به پاسخ اديان اقبال مي

 گيرند؟ مي

اديـان  . دارند بايد ميان اديان ابراهيمي و غيرابراهيمي تفكيك قائـل شـويم   در باب معناي زندگي و دركي كه اديان از آن           

در اسـالم،  . ابراهيمي قائل به غايتي براي اين عالم هستند كه عبـارت اسـت از احـراز مـراد خـالق و وفـق آن عمـل كـردن             

توانـد بـراي     مـي تـرين كـاري كـه انـسان دينـي      مهـم . شود مسيحيت و يهوديت خداوند به صفت مريد و حكيم شناخته مي         

به خـاطر همـين ايـن اديـان     . اش انجام دهد، كشف مراد خداوند و مطابق آن عمل كردن است محقق كردن معناي زندگي   

وار نيـست   تنهـا انـسان   اما در اديان غيرابراهيمي خداوند متصف به اوصافي نيست و حكيم نبوده و نـه  . دانند  گرا مي   را غايت 

در اديان غيرابراهيمي ماجرا سوبژكتيو و دروني است بنابراين براي آنهـا مهـم   . ص هم نيستاي از اديان متشخ بلكه در پاره 

توانـد معنـاي    هـاي بوديـسمي خـود را پـااليش كنـد، مـي       پااليش نفس است و به ميزاني كه شخص بتواند مطابق با آمـوزه    

 بيـرون نيـست و كـامالً صـبغه درونـي      به اين ترتيب در تلقي دوم برخالف تلقي اول غايتي بـه         . اش را تحقق بخشد     زندگي

 .دارد


