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نظريههاي معناي زندگي به دو دسته غيرپوچگرا و پوچگـرا تقسـيم مـيشـوند .ديـدگاه
غيرپوچگرا به دو دسته معناداربودن و معنـاداركردن زنـدگي تقسـيم مـيشـود .ديـدگاه
معناداربودن زندگي نيز به دو دسته طبيعتگرا و فراطبيعتگرا تقسيم ميشود .اين مقاله
بهطورمشخص به ديدگاه تيلور به عنوان نماينده طبيعتگرا -ذهـنگـرا پرداختـه اسـت.
طبق نظر تيلور با علوم بشري ميتوان شرايط ﻻزم بـراي بـهدسـتآوردن يـك زنـدگي
معنادار را فراهم كرد .امكانات موجود در اين دنياي مادي به ما كمك ميكنـد بتـوانيم
بــه زنــدگي خــود معنــا دهــيم؛ بنــابراين نيــازي بــه عــالمي فراتــر از عــالم مــاده بــراي
بهدستآوردن معنـاي زنـدگي نيسـت .وي تحقـق زنـدگي معنـادار را در گـرو وجـود
خﻼقيت با سه ويژگي علم و آگاهي و آزادي و برنامه كلي بـراي زنـدگي مـيدانـد .از
اشكاﻻت اين ديدگاه عدم تحقق اين سه شرط بـهطوركامـل بـه دليـل محـدودبودن در
دايره طبيعت ،نسبيت در معناي زندگي و عدم توجيه مناسب براي زندگي بعد از مرگ
و ناتواني در حل احساس پوچي و تنهايي و از خودبيگانگي است.

٣١

مقدمه
مسئله معناي زندگي پرسشي است كه در دهههاي اخير در محافل غربي مطرح شده
و تا كنون پاسخهاي متفاوتي به اين مسئله داده شـده اسـت و بـه نظـر مـيرسـد وجـه
اشتراك زيادي ميان نظريات وجود ندارد؛ اما ازآنجاكه بيماريهـاي روحـي و روانـي و
احساس تنهايي و پوچي و ازخودبيگانگي و ...زندگي افراد را مختل كرده است ،وجـود
يك پاسخ صحيح و منطقي ضروري به نظر ميرسد؛ ازاينرو جهت پاسخگويي به چنين
ضرورتي ﻻزم است تمام نظريات معناي زندگي بررسي شود تـا بـا روشـنشـدن ابعـاد
مختلف نظريات و نقاط قوت و ضعف آنها و با يافتن مﻼكهـاي صـحيح بـراي داوري
نسبت به نظريات ،نهايتاً به يك پاسخ صـحيح و كـاربردي دسـت يافـت .بـا توجـه بـه
گستردگي نظرها و همچنين به منظور باﻻبردن سطح كيفي اين نوشتار ،در ايـن پـژوهش
فقط به بررسي و نقد و نظر ريچارد تيلـور پرداخته شده اسـت .بـه ايـن منظـور ابتـدا بـه
٣٢

كلياتي از مسئله معناي زندگي نظير ماهيت و قلمرو معناي زنـدگي و تاريخچـه و علـل
پيدايش مسئله معناي زندگي و رويكردهاي مختلف نسبت به اين مسئله پرداخته شده و
سپس مباني فكري ريچارد تيلور و نگاه وي به معناي زندگي بررسي شده و درنهايت بـه
نقد اين ديدگاه پرداخته شده است.

 .١ماهيت و قلمرو مسئله معناي زندگي
پرسش از معناي زندگي يك پرسش مهمِ مطرحشده در محافل علمي و عامـه مـردم
بوده است؛ چراكه پاسخ به اين پرسش در نوعِ نگاه ما به زندگي و به دنبال آن ،در نحوه
زندگيكردنِ ما از اهميت چشمگيري برخوردار است؛ لذا پاسخ صـحيح و كـاربردي بـه
پرسش از معناي زندگي يك نياز ضروري براي انسان ميباشد .جهت پاسخگويي دقيـق
ﻻزم است ماهيت و حيطه پرسشهاي مرتبط با مسئله معناي زنـدگي مشـخص شـود و
بعد همه نظريات معناي زنـدگي در آن قلمـرو خـاص بررسـي شـود و ابعـاد مختلـف
نظريهها و همچنين نقاط قوت و ضعف نظريهها نمايان شود تا در نهايت بتوان بـه يـك

پاسخ صحيح و كاربردي دست يافت.
به نظر ميرسد مسئله معناي زندگي را ميتوان در قلمرو و ماهيـات متفـاوتي نظيـر
فلسفه ،عرفان و اخﻼق ...جستوجو كرد.
مسئله معناي زندگي ميتواند ماهيتي فلسفي داشته باشـد .مـيتـوان معنـاي زنـدگي
انسان را در متن هستي بررسي كرد؛ چون در جستوجـوي معنـاي زنـدگي پرسـش از
هستيِ انسان مطرح خواهد شد؛ لذا توجه به هستي از آن جهت كه دربردارنده هسـتي و
زندگيِ انسان است ،ضروري است .هستيشناسي از شاخههاي فلسفه اسـت؛ لـذا تأمـل
عقﻼني درباره خود هستي و هستيِ انسان و زندگي او را مـيتـوان در حيطـه و قلمـرو
فلسفه قرارداد )عليزماني ،١٣٨٦ ،ص.(٧٥-٧٣
همچنين با شيوه شهودي و عرفاني نيز ميتوان به كشـف حقيقـت هسـتي و هسـتيِ
انسان و رابطه او با خدا پرداخت .درواقع عرفان مانند فلسفه بـه تفسـير نظـام هسـتي و
ارائه جهانبيني مطابق با واقع ميپردازد .با اين تفـاوت كـه معرفـت حاصـل از عرفـان،
شهودي است؛ درحاليكه در فلسفه شناخت نظام هستي از طريق معرفـتهـاي انتزاعـي

٣٣

ذهن است )امينينژاد ،١٣٨٧ ،ص.(٤٥-٤٤
دو صورت هنجاري و فرااخﻼق انجام ميشود .در اخﻼق هنجـاري بـا روش عقلـي بـه
دنبال ارائه بهترين معيار و مﻼك براي بهترين كيفيت زندگي است؛ لذا در اين حـوزه بـا
بحث از چراييِ بهترين شيوه زندگي و پرسش از ارزش زنـدگي ،درواقـع بـهنـوعي بـه
مسئله معناي زندگي پرداخته ميشود .در فرااخﻼق هم با بحث از رابطه معنا و اخﻼق و
رابطــه معنــاداري و ارزش هــاي اخﻼقــي دربــاره معنــاي زنــدگي نيــز بحــث مــيشــود
)عليزماني ،١٣٩٠ ،ص.(١٥
مسئله معناي زندگي در حوزه روانشناسي نيز مطرح اسـت .روانشناسـان معتقدنـد
سﻼمت روان مانند احساس شادي و آرامش و اميد و رضايتمندي از زنـدگي و ...متـأثر
از معناي زندگي افراد است؛ لذا به ضرورت معنايابي زندگي بهطورجدي توجه كردهاند.
همچنين مسئله معناي زندگي با رويكرد برونديني )فلسـفه ديـن( نيـز قابـل طـرح
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مسئله معناي زندگي در فلسفه اخﻼق هم مطرح است .در فلسفه اخﻼق مطالعات به

است .فيلسوفان با رويكرد برونديني )فلسفه دين( به تبيين معناداري يا عـدم معنـاداري
زندگي نيز ميپردازند .در اين رويكرد با نگاهي برونديني به ارتبـاط معنـا بـا مقـوﻻتي
نظير باور يا عدم باور به خدا -باور يا عدم باور به جاودانگي پرداخته ميشود )همـان(.
در اين رويكرد برخي به لزوم معناداري با وجود خدا يـا جـاودانگي تأكيـد مـيكننـد و
برخي چنين تأكيدي ندارند.
قلمرو مقاله حاضر فلسفه دين ميباشد .در اين پژوهش با رويكردي فلسفي به تبيين
معناي زندگي از ديدگاه يكي از فيلسوفان طبيعتگرا ،ريچارد تيلور پرداخته ميشود.

 .٢تقريرهاي مختلف از معناي زندگي
پرسش از معناي زندگي ميتواند بـه صـورتهـا و تقريرهـاي مختلفـي طـرح شـود.
جداسازي تقريرها از يكديگر به ما كمك ميكند تا تصوير روشني از مسئله معناي زندگي
٣٤

داشته باشيم .عﻼوه بر اينكه هر يك از تقريرها پيشفرضهاي خاص خود را دارد.
الف( تفكيك ميان نظريههاي توصيفي و هنجاري :در نظريههاي توصـيفي بـه دنبـال
ارائه توصيف واقعي از ارزشهايي هستند كه انسان با كمك آنها ميتواند زنـدگي خـود
معنادار كند .در نظريههاي هنجاري به دنبـال ارائـه مـﻼك و معيـار بـراي يـك زنـدگي
معنادار هستند .درواقع پرسش از معناي زندگي پرسش از شرايط ﻻزم و كافي براي يك
زندگي معنادار است.
ب( تفكيك ميان نظريههاي هنجاري :نظريههاي هنجاري به صورت هـاي مختلـف
ارائه شده است (١ :گاهي پرسش از معنـاي زنـدگي ،پرسـش از معنـاي زنـدگيِ »نـوع«
انسان است و گاهي پرسش از معناي زندگي ،پرسش از معنـاي زنـدگيِ »فـرد« انسـاني
است ).(Matz, 2007, p.211
 (٢گاهي پرسش از معناي زندگي فرد انساني به صورت اول شخص مطرح ميشود.
گاهي به صورت سوم شخص بيان ميشود ) (٣ .(Mats, 2001, p.147گاهي پرسـش از
معناي زندگي فرد انساني به اين صورت است كه آيا هر فرد انسـاني معنـاي زنـدگي را

براي خود ايجاد ميكند؟ يا هر فرد انساني معناي زنـدگي را كشـف مـيكنـد؟ درواقـع
جعل و كشف معناي زندگي دو نوع نگاه متفاوت بـه معنـاي زنـدگي اسـت .در نظريـه
جعل هر فردي معناي زندگي را براي خود ميآفريند؛ ولي درن ظريه كشف هـر فـردي
معناي زندگي خود را از راههاي مختلف كشف ميكند.
ج( تفكيك بين رويكردهاي متفاوت به معناي زندگي :رويكردها در پاسخِ پرسش از
معناي زندگي به دو رويكـرد غيرپـوچگـرا و پـوچگـرا تقسـيم مـيشـود .انديمشـندان
غيرپوچگرا بر اساس رويكردهاي متفاوتي كه دارند به دو دسته كليِ معناداربودن زندگي
و معنــاداركردن زنــدگي تقســيم مــيشــوند .رويكــرد اول بــه دو دســته طبيعــتگــرا و
فراطبيعتگرا تقسيم ميشود .هر يك از رويكردها نـوع و دامنـه و شـرايط نظريـههـاي
معناي زندگي را تعيين ميكند .در ادامه به نمونههايي از هر دو گروه پرداخته ميشود:
 .١رويكرد غيرپوچگرا
 .١-١معناداربودن زندگي

٣٥

اين رويكرد به دو دسته طبيعتگرا و فرا طبيعتگرا تقسيم ميشود.
بهدستآوردن يك زندگي معنادار را فراهم كرد .امكانات موجود در اين دنياي مادي بـه
ما كمك ميكند بتوانيم به زندگي خود معنا دهيم .بنابراين نيازي به عالمي فراتر از عـالم
ماده براي بهدستآوردن معناي زندگي نيست .طرفداران اين رويكرد بر اين باورنـد كـه
امور غيرمادي نظير خدا و روح ميتواند به زندگي معنا دهند؛ ولي چنين اموري را براي
معناداري زندگي ضروري نميدانند .نظريههاي طبيعـتگرابـه دو دسـتة ذهـنگرايـي و
عينگرايي تقسيم ميشوند .ذهنگرايان بر اين باورند كه معيار ثابتي براي تعريـف معنـا
وجود ندارد .تعريف معنا به شخص تعريفكننـده بسـتگي دارد ).(Idem, 2007, p.203
به عبارت ديگر معناي زندگي فقط تابع عوامـل درونـي فـرد اسـت و عوامـل بيـرون از
وجود او تأثيري ندارند.
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يك -رويكرد طبيعتگرا :در اين رويكرد با علوم بشري ميتوان شـرايط ﻻزم بـراي

بر اساس اين رويكرد ميتوان گفت زماني يك موضوع معنادار خواهد بود كه خـود
فرد بخواهد براي آن معنايي در نظر بگيرد .اين معنا به امور ذهنـي و درونـي او و نگـاه
مثبت فرد بستگي دارد و عوامل بيرون از وجود او تأثيري بر معناداري ندارند.
اما بر اساس عينيگرايي معناي يك چيز به ويژگي ذاتي آن ارتباط دارد و معيار ثابتي
براي معنا وجود دارد؛ زيرا معنا مستقل از ذهـن و عـين اسـت .بنـابراين ايـن نظريـههـا
معناداري زندگي را به عوامل دروني وجود انسان نظير اميال انساني وابسته نمـيداننـد و
حتي بر اين باورند كه وجود خدا يا نفس براي معنادارشدن زنـدگي ضـروري نيسـت و
چه بسا اخﻼق و خﻼقيت بتواند يكي از عوامل معنادارشدن زنـدگي باشـد )فـرد بـراي
داشتن يك زندگي معنادار بايد به فضايل اخﻼقي عمل كند( .پيروان اين رويكـرد بـه دو
گروه عينيگراي محض و عينيگراي غيرمحض تقسيم ميشوند .بر اسـاس عـينگـراي
محض چيزي كه متعلق به حـاﻻت درونـي و امـور ذهنـي فـرد باشـد ،هـيچ نقشـي در
معناداركردن زندگي ندارد .بر اساس عينگـراي غيـر محـض ،معنادارشـدن زنـدگي بـه
٣٦

حاﻻت دروني و امور ذهني مثل احساس ،عاطفه و شناخت وابسته است )Idem, 2001,

 .(pp.203-206بنابراين بر اساس عينيگراي محض ،معناداري زندگي به نوع نگـاه فـرد
وابسته نيست؛ ولي بر اساس عينيگراي غيرمحض ،معناداري زندگي بـه نـوع نگـاه هـر
فرد انساني هم وابسته است.
دو -رويكرد فراطبيعت گرا :بر اساس اين رويكرد امكانات جهان مـادي توانـايي
فراهم آوردن شرايط يك زندگي معنادار را ندارد؛ لذا بر اين اساس زندگي يك فـرد
در صورتي معنادار است كه با قلمرو صرفاً روحاني ارتباط داشته باشد .در صـورتي
كه خدا يا روحي وجود نداشت ه باشد و يا بر فرض وجـود انسـان در زنـدگي تـوان
برقراركردن ارتباط با آنها را نداشته باشد ،در اين صورت زندگي او فاقـد معناسـت
).(Idem, 2000, p.294
اين رويكرد به دو نظريه خدامحور و نفسمحور تقسيم ميشـود .بـر اسـاس نظريـه
خدامحور معناداري زندگي در گروِ ارتباط با خداست .بـر اسـاس ايـن ديـدگاه درواقـع
خداوند هدفي را براي عالم قرار داده است و انسان با تحقـقبخشـيدن بـه هـدف خـدا،

زندگي خويش را معنادار ميكند .بر اساس نظريه نفسمحور معناداري زندگي به وجـود
خدا ارتباطي ندارد ،بلكه در گروِ ارتباط با يـك جـوهر ابـدي اسـت كـه نفـس ناميـده
ميشود؛ بنابراين اگر نفس نباشد و يا ارتبـاط فـرد بـا آن نادرسـت باشـد ،زنـدگي وي
بيمعنا خواهد بود ) .(Idem, 2001, pp.203-206بنا بر ايـن رويكـرد ضـرورت وجـود
خدا يا جاودانگي انسان )نفس( براي معناداري زندگي ضروري است.
 .١-٢معناداركردن زندگي

اين گروه معتقدند زندگي به خودي ِخود معنـايي نـدارد؛ ولـي انسـان مـيتوانـد بـا
تواناييهايِ خود ،معنا و ارزشهايي براي زندگي خـود در نظـر بگيـرد )جعـل معنـا( و
زندگي خود را معنادار كند.
 .٢رويكرد پوچ گرا
اين گروه معتقدند زندگي به خودي ِخود معنايي ندارد و وضعيت ذاتي زندگي ،مانع

٣٧

از معناداركردن آن است .شـوپنهاور ميگويد» :زندگي مانند آونگي ميان رنج و كسالت در
خﻼصه كرد ،براي بهشت چيزي جز كسالت باقي نميماند« )دورانت ،١٣٧١ ،ص.(٢٩١
بر اين اساس شوپنهاور حقيقت زندگي را رنج و خستگي و پـوچي مـيدانـد .بـه بـاور
طرفداران اين رويكرد زندگي سراسر درد و رنج است بدون اينكه به نتيجـه ارزشـمندي
منتهي شود و درنهايت با مرگ پايان مييابد.
كامو نيز مانند شـوپنهاور بر پوچي زندگي تأكيد دارد .وي بر اين بـاور اسـت كـه نـه
دليلي براي حضور انسان در اين جهان وجود دارد و نه معنايي ازپيشتعيينشدهاي براي
زندگي انسان وجود دارد .سارتر هم بر پوچي زندگي تأكيد دارد .وي بر اين بـاور اسـت
كه انسان فاقد ماهيت است و خود بايد آزادانه ماهيـت خـويش را بسـازد ،ولـي وجـود
ديگران آزادي او را محدود ميكنند؛ به همين دليـل انسـان در تـﻼش اسـت ديگـران را
تحت سلطه خود درآورد كه در اين صـورت ،ديگـري هـم اسـتقﻼل خـود را از دسـت
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حركت است ...پس از اينكه انسان تمام رنجها و شكنجههـاي خـود را در تـوهم دوزخ

خواهد و او هم در تﻼش است غير خـود را تحـت سـلطه خـود درآورد .پـس زنـدگي
جهنم است؛ زيرا زندگي كشمكش دائم با ديگران اسـت .وي مـيگويـد» :مـن زنـدگي
ميكنم فقط براي آنكه بميرم .همه ما وجودهاي مجهول در يك دنياي مجهـول هسـتيم«
)توماس ،١٣٨٢ ،ص» .(٢٣١زندگي پوچ است و انسان يك هيجان بيهوده است ،ما خود
را بيهوده از دست ميدهيم« )استراترن ،١٣٧٩ ،ص.(٥٦
در جاي ديگر ميگويد» :اگرچه انسان براي مدتي نقشي را بازي مـيكنـد و بعـد از
خستگي نقش ديگري را انتخاب ميكند ،اين نقشها معنا دارند ،ولي كـل زنـدگي فاقـد
معناست؛ زيرا نياز ما را به معنا سيراب نميكند« )يانگ ،١٣٩٠ ،ص.(٢١٢-١٩٤

 .٣معناشناسي »معناي زندگي«
از مباحث قبل ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه رويكرد انديشمندان غيرپـوچگـرا در
٣٨

مورد معناي زندگي به دو رويكرد تقسيم ميشود:
الف( معناداربودن زندگي :اين گروه معتقدند زندگي به خودي ِخود معنادار اسـت و
انسان بايد معنا را كشف كند.
ب( معناداركردن زندگي :اين گروه معتقدند زندگي به خوديِ خود معنـايي نـدارد و
انسان بايد معنا را جعل كند.
انديشمنداني كه به معناداربودن و معناداركردن زندگي اعتقاد دارند ،معنـاي »هـدف«،
»ارزش« و »كاركرد« را براي معناي زندگي در نظر گرفتهاند.
يك -هدف» :هدف زندگي« يكي از معاني مهم »معناي زنـدگي« اسـت .بـر اسـاس
معنايِ »هدف زندگي« يك زندگي هدفمند درواقع يك زندگي معنـادار اسـت .البتـه پـل

ادوارز معتقد است بايد ميان هدف براي زندگيِ هر فرد انساني و هدف در زندگيِ انسان
تفكيك كرد ).(Edwards, 1967, p.472
نظريههاي هدفمندي به دو دسته تقسيم ميشوند :گروهي معتقدند در تعيـين هـدف
فقط خداوند نقش دارد و انسان ميتواند با كمك به تحقق اهداف خداوند در اين جهان

به زندگي خويش معنا دهد )نظريه فراطبيعتگرا( .گروهي ديگر معتقدند تعيين هدف از
سوي هر فرد انساني است )نظريه طبيعتگرا(.
دو -ارزش» :ارزش« يكي از معاني مهم »معناي زندگي« است .بر اساس اين معنا هر
آنچه زندگي انسان را ارزشمند ميكند ،درواقع زندگي را معنا ميدهد؛ مثﻼً اموري نظيـر
احترام و نيكي به والدين ،رعايت حقوق ديگران و گذشت و ...از جمله امـوري هسـتند
كه به زندگي انسان معنا ميدهند .درواقع به دليل ارزشمندبودن اين امور سبب معنـادادن
به زندگي انسان ميشوند.
سه -كاركرد» :كاركرد زندگي« يكي ديگر از معاني »معناي زندگي« است .پرسـش از
كاركرد يك چيز به معناي پرسش از نقش و فايده آن چيز است .بر اين اسـاس پرسـش
از معناي زندگي يعني اينكه انسان چه نقشي در زندگي ايفا ميكند .به نظر ميرسد ايـن
معنا در نظريههاي معناي زندگي كمتر استفاده شده است.

 .٤تاريخچه بحث معناي زندگي

٣٩

سعادت و رستگاري و فﻼح و نجات و مفاهيم مشابه آن همواره در همه دورانها از
انســان محســوب مــيشــود .مكاتــب اخﻼقــي ســقراط ،افﻼطــون و ارســطو و همچنــين
انديشمندان بعد از آنها از قبيل اپيكور ،زنون ،هـابز و ...به مباحث مربوط به سعادت توجه
خاصي داشتهاند )ﻻرنس ،١٣٧٨ ،ص .(٤٣در مكاتـب فلسـفي و عرفـاني شـرقي ماننـد
فارابي ،ابنسينا ،غزالي ،ابنمسكويه و ...به طرح بحث سعادت پرداختهاند؛ براي مثال ارسطو

معتقد است هنگامي كه انسان اميال خود را در خـدمت عقـل قـرار دهـد و از افـراط و
تفريط دوري كند ،به فضيلت و سعادت دسـت مـييابـد )پـاپكين ،١٣٦٧ ،ص.(١٦-١٥
مﻼصدرا و ابنسـينا هم سعادت را در حيات ابدي و تقرب به خـدا مـيداننـد )ابـنسـينا،
 ،١٤٠٠ص.(٢٦٢-٢٦١
به نظر ميرسد بر اساس اين نظريهها بحث معناي زندگي در ابتدا در قالب پاسخ بـه
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مباحث اخﻼق و فلسفه اخﻼق بوده است و همواره به عنوان غايـت و مطلـوب نهـايي

چيستي سعادت و در حوزه اخﻼق و فلسفه اخﻼق مطرح بوده اسـت و غالبـاً رويكـرد
فراطبيعي داشته است؛ اما بعد از قرون وسطي و رنسانس ،نحوه برخورد انسان مدرن بـا
اين مسئله به صورت تجربي بوده است .اكثـر انديشـمندان مدرنيتـه معتقدنـد شـناخت
تجربي از اهميت باﻻيي برخوردار است؛ با وجود اين معتقدند علـوم تجربـي از تـﻼشِ
انسان براي متفاوت نگاهكردن به جهان و هستي و زندگي جلـوگيري مـيكنـد .بـه ايـن
منظور انديشمنداني نظير كانت ،هگل ،مـاركس و هايـدگر تـﻼشهـايي را در ايـن زمينـه
انجام دادند؛ براي نمونه كانت در بحث نومن و فنومن معتقد اسـت عـالم واقـع از نظـر
ارتباطش با انسان به دو بخش قابل ادراك )فنـومن( و غيرقابـل ادراك )نـومن( تقسـيم
ميشود .نومن مفهومي است كه فقـط در قلمـرو فهـم و عقـل )فاهمـه( قـرار دارد و از
قلمرو حس خارج است ) .(kant, pp.248-249نومن ويژگـي هـاي حسـي را نـدارد و
ماهيت آن فقط از راه عقل قابل درك است .فاعل شناسا با قوه فاهمـه تنهـا در صـورتي
ميتواند نومن را درك كند كه بتواند مقوﻻت را مستقل از حساسيت به كار گيرد .بـدين
٤٠

صورت نومن به صورت »آنگونهكه هستند« بيان ميشوند نـه بـه صـورت »آنگونـهكـه
ظاهر ميشوند« ).(Ibid, pp.249-250
فيلسوفان اگزيستانسياليست نيز در اين مسئله رويكردهاي متفـاوتي داشـتند .برخـي
نظير كييركيگـارد با تكيه بر امكان شناخت به تبيـين معنـاي زنـدگي پرداختنـد .ايشـان
شناخت را در ارتباط با فاعل شناسا و هرگونه معرفت را در ارتباط با هسـتي مـيداننـد
)پاپنهايم ،١٣٧٢ ،ص .(١٣٥در مقابل برخي ديگر نظير سارتر ،كامو و هايـدگر با تكيه بـر
علوم تجربي و با پذيرش اصلِ پوچيِ زندگي به دنبال راهكارهايي براي كنارآمدن بـا آن
بودند؛ مثﻼً هايدگر انسان را پرتابشده در جهان هستي ميداند كه با وجودي تعيننيافته
بايد هدفي را براي زندگي و حضـور خـود در جهـان تعيـين كنـد )محموديـان،١٣٧٨ ،
ص .(٣٤-٣٣فيلسوفان تحليلي هم به بررسـي مفهـومِ خـود معنـاي زنـدگي و تفكيـك
تقريرهاي گوناگون دربـاره آن پرداختـه ،پاسـخ خـود را بـا دو رويكـرد طبيعـتگـرا و
فراطبيعتگرا بيان كردند.
طبيعتگرايان معتقدند با علوم بشري ميتوان شرايط ﻻزم براي بهدسـتآوردن يـك

زندگي معنادار را فراهم كرد .امكانات موجود در اين دنياي مادي به مـا كمـك مـيكنـد
بتوانيم به زندگي خود معنا دهيم ,بنابراين نيازي بـه عـالمي فراتـر از عـالم مـاده بـراي
بهدستآوردن معناي زندگي نيست؛ درحاليكه فراطبيعتگرايان معتقدند امكانات جهان
مادي توانايي فراهمآوردن شرايط يك زندگي معنادار را ندارد؛ لذا بر اين اساس زنـدگي
يك فرد در صورتي معنادار است كه با قلمرو صرفاً روحاني ارتباط داشته باشد.
گئورگ زيمل جهانبيني و نگرش غالب هر دوره تاريخي را تحت تأثير ايده خاصـي
ميداند .وي اين ايده خاص را در يونان باستان »وجود« ،در رنسانس »طبيعت« ،در قـرن
هجدهم »فرد انسان« و در قرن بيستم »مفهوم زندگي« مينامد )پاپنهام ،١٣٧٢ ،ص-١٢١
 .(١٢٢بر اساس ايـن ديـدگاه ،نظريـهپـردازي دربـاره »معنـاي زنـدگي« در هـر يـك از
دورههاي قبل از قرن بيستم متأثر از همان ايده اصلي ميباشد.
با توجه به گستردگي نظريهپردازي حول مسئله معناي زندگي و از سـوي ديگـر بـه
منظور باﻻبردن سطح كيفي پژوهش در اين نوشتار سـعي شـده اسـت بـه نظـرِ يكـي از
نمايندگان طبيعتگرا يعني تيلور در حوزه معناي زندگي پرداخته شود.

يكي از پرسشهاي اساسي در مورد مسئله معناي زندگي اين است كـه چـرا معنـاي
زندگي در چند قرن اخير براي بسياري از انسانها بهويژه مغـربزمـين بـه يـك مسـئله
تبديل شده است .برخيها يكي از زمينههاي طرح معناي زندگي را مواجهشدن انسان بـا
سختيها و نامﻼيمات زندگي ميدانند .برخي ديگر يكي از عوامل طـرح بحـث معنـاي
زندگي و به دنبال آن بيمعنايي زندگي را زندگي توأم با رفاه و آسايش ميدانند ) Iddo,

.(1997, p.263
به نظر ميرسد انسان به حكم فطرت به دنبال معنـاي زنـدگي اسـت .بحـث معنـاي
زندگي عﻼوه بر اينكه ناشي از حس حقيقتجويي و چرايي هسـتي اسـت ،طـرح ايـن
مسئله به دليل بيزاري فطري انسان از پوچي و بيهودگي است .ازآنجاكه آشنايي بـا علـل
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 .٥علل پيدايش مسئله معناي زندگي

٤١

پيدايش اين مسئله به ما كمك ميكند تا درك بهتـري از مسـئله معنـاي زنـدگي داشـته
باشيم ،به بيانِ دو علت گفتهشده در پيدايش مسئله معناي زندگي پرداخته ميشود .قبـل
از ورود به بحث به اين نكته اشاره ميشود كه هر علت و تحليلـي بـا تكيـه بـر معنـاي
خاصي كه از »معناي زندگي« بيان شـده اسـت .در علـت اول )تحليـل اسـتيس( معنـاي
زندگي به معناي »هدف زندگي« در نظر گرفته شده است و بيمعنايي زندگي به معنـاي
عدم هدفمندي در هستي و خلقت ميباشد و در علت دوم )تحليل آيـدو( معناي زندگي
به معناي »ارزش زندگي« ميباشد و بيمعنايي زندگي به دليل كمرنگشدن ارزشهـا در
جوامع است.
الف( كنارگذاشتن هدفمندي هستي
از نظر استيس عالمان جديد در قرن هفـدهم ماننـد گاليلـه ،كپلـر و نيـوتن تغييـري در
٤٢

علمشناسي خود دادند كه ميتوان گفت منشأ اصلي تبديل معناي زندگي به يـك مسـئله
بوده است .استيس معتقد است عالمان جديد وظيفه علم تجربه را كشف غايت و هـدف
رويدادهاي طبيعي نميدانند ،بلكه پيشبينـي رويـدادهاي طبيعـي مـيداننـد .ايـن تغييـر
نگرش آرامآرام باور به هدفمندي در هستي را در عمل كنـار گذاشـت .بـر ايـن اسـاس
چون در جهان هستي هدفي وجود ندارد ،زندگي انسان را هم كه جزئـي از ايـن جهـان
است ،بيهدف تلقي نمودند .البته باور به يك جهان بيهدف و بيمعنا پيامـدهايي نظيـر
نسبيت در اخﻼق و آزادي مطلق انسان و انسانمحوري را به دنبال داشت؛ زيرا اصول و
هنجارهاي اخﻼقي در يك جهان بيهدف تابع اميال انسـانهـا و درواقـع مجعـول آنهـا
خواهند بود )استيس ،١٣٨٢ ،ص /١٢٤-١٠٨ملكيان ،١٣٨٢ ،ص.(٩٥-٧٧
ب( ازبينرفتن ارزشها در نگاه انسان غربي
لندو آيـدو رشد نگرش غيرديني در چند قرن اخير را يكي از دﻻيـل پيـدايش مسـئله
معناي زندگي در غرب ميداند؛ زيرا وي بر اين باور اسـت كـه بـر اسـاسِ نگـاه دينـي

خداونــد داراي ارزش و اعتبــار مطلــق اســت وكليســا و كتــب مقــدس و عبــادت و
روزهگرفتن به دليل انتساب به خدا از ارزش واﻻيي برخوردارند .خـدا نـاظر بـر اعمـال
ماست و درباره اعمال ما داوري ميكند .با كمك آموزههاي ديني ميتوان از سختيهـاي
زندگي تبيينهايي ارائه كرد كه آنها را براي انسان تحملپذير كند؛ درحـاليكـه بـا رشـد
نگرش غيرديني زندگي انسـانهـا از وجـود چنـين ارزشهـايي خـالي اسـت و باعـث
احساس بيمعنايي در زندگي وي گرديده است .از سوي ديگر با رشد سـرمايهداري كـه
به انسانها توصيه ميكند بهترين وسيله را انتخاب كنند تا بتوانند به اهداف خود دسـت
يابند ،اين تصور ايجاد ميشود كه همه چيز در عالم ابزارهايي براي رسـيدن بـه اهـداف
هستند و هيچ ارزش ذاتي و مستقلي ندارند .اين نگرش احساس بـيمعنـايي در زنـدگي
انسان را كه هيچ چيز در اين دنيـا از جملـه زنـدگي انسـان داراي ارزش ذاتـي نيسـت،
تقويت ميكند ).(Ibid, pp.264-265
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بر اساس آنچه بيان شد ،نظريههاي معناي زنـدگي در سـه محـور ارزش و هـدف و
كاركرد تنظيم شدهاند و با توجه به آنچه درباره طبيعتگرايي مطرح شد ،طرفداران ايـن
رويكرد از آن دسته ديدگاههايي هستند كه معناداري زندگي را در هدفمند بودن زنـدگي
ميدانند.
نظريههاي هدفمندي به دو دسته هدفداربودن زندگي و هدفداركردن زندگي تقسـيم
ميشـدند كـه طبيعـتگرايـان در زمـره دسـته دوم قـرار دارنـد .ريچـارد تيلـور ازجملـه
انديشمنداني است كه معناداري زندگي را به معناي معناداركردن زندگي ميداند.
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الف( معناشناسي

٤٣

ب( مباني هستيشناختي
هستيشناسي كه اساساً بخش گستردهاي از فلسفه را به خود اختصاص داده است با
دو پرسش اصلي سر و كار دارد .١ :وجود چيست؟  .٢چه اقسامي از اشيا و امور حقيقتاً
در عالم وجود دارند؟ )هالينگ ذيل ،١٣٨١،ص.(٢٢
از حيث هستيشناختي اين پرسـش مطـرح اسـت كـه آيـا خـارج از عـالم ذهـن و
احساسات و آگاهيهاي ما عالمي مستقل وجود دارد؟ مفاهيم و معاني وجودي مسـتقل
از ما دارند يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش دو رويكرد واقـعگرايـي و غيرواقـع گرايـي
وجود دارد .واقعگرايان معتقدند مفاهيم و معـاني مسـتقل از مـا وجـود دارنـد و مـا در
جستوجوي كشف آنها هستيم ،ولي نقطه مقابل آنهـا يعنـي غيرواقـعگرايـان معتقدنـد
مفاهيم و معاني مستقل از ما وجود ندارد و ما آنها را خلق ميكنيم و سـاخته و پرداختـه
ذهن ما هستند.
٤٤

تيلور به عنوان يك طبيعتگرا معرفت واقعي را مبتني بر تجربه حسـي كـه فقـط بـه
وسيله آزمايش و مشاهده امكانپذير است ،ميداند .وي ديدگاه غيرواقعگرايانـه بـه ايـن
مسئله دارد و معتقد است معنا مستقل از ذهن ما وجود ندارد و ما آن را خلق مـيكنـيم؛
درواقع معاني ساخته ذهن ما هستند.
ج( مباني معرفتشناختي
از حيث معرفتشناختي اين پرسـش مطـرح اسـت كـه آيـا مفـاهيم و معـاني قابـل
شناخت هستند؟ اگر به تبع پذيرش واقعگرايي هستي شـناختي معتقـد شـويم خـارج از
عالم ذهن و احساسات و آگاهيهاي ما ،عالمي مستقل وجود دارد ،در پاسخ به پرسـش
فوق ميگوييم :ممكن است برخي مفاهيم و معاني در دايره ادراكـات مـا قـرار نگيرنـد،
چون به عالمي مستقل از عالم ذهن و احسـاس و آگـاهي مـا تعلـق خواهنـد داشـت و
درنتيجه توانايي شناخت كامل آنها را نخواهيم داشت؛ لذا در مباحث معرفتشناختي بـه
اين عقيده كشيده ميشويم كه ما به خودي خود توان شناخت همه مفـاهيم را نخـواهيم

داشت؛ اما اگر به تبع غيرواقعگرايي هستيشناختي معتقد شويم خـارج از عـالم ذهـن و
احساسات ما عالمي مستقل وجود ندارد ،در پاسخ به پرسش فوق ميگوييم همه مفاهيم
در دايره ادراكات ما قرار ميگيرند و ذهن ما احاطـه كامـل بـر آنهـا را خواهـد داشـت؛
بنابراين هيچ محدوديتي در آگاهي و شناخت نسبت به مفـاهيم وجـود نخواهـد داشـت
)ديويد مك ناوتن ،١٣٨٦ ،ص.(٢٥
ازآنجاكه طبيعتگرايان معرفت واقعي را معرفت مبتني بر تجربه حسي ميداننـد كـه
فقط به وسيله آزمايش و مشـاهده امكـانپـذير اسـت ،مفـاهيم و معـاني را مربـوط بـه
ماوراءالطبيعه ميدانند كه قابليت مشاهده و آزمايش را ندارد؛ لذا منكر وجود عيني براي
اين مفاهيم هستند .تيلور كه در حوزه هستيشناسي رويكرد غيرواقعگرايانه به اين مسئله
دارد ،بهتبع در حوزه معرفتشناسي رويكـرد غيرشـناختگرايانـه دارد .او معتقـد اسـت
معيار ثابتي براي معنا وجود ندارد؛ چون معناي يـك چيـز بـه ويژگـي ذاتـي آن ارتبـاط
ندارد ،بلكه به عوامل دروني انسان نظير اميال انساني وابسـته اسـت .معنـايي مسـتقل از
ذهن وجود ندارد و انسان ميتواند با تواناييهاي خود معنا و ارزشهايي بـراي زنـدگي

٤٥

خود خلق و ايجاد و زندگي خود را معنادار كند؛ بنابراين معنا به شخص تعريفكننده و
بر اين اساس زماني يك موضوع معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهـد بـراي آن
معنايي در نظر بگيرد .اين معنا به امور ذهني و دروني او و نگاه مثبت فـرد بسـتگي دارد
و عوامل بيرون از وجود او تأثيري در معناداري ندارند.
د( مباني انسانشناختي
با توجه مباني طبيعتگرايان ميتوان گفت اين رويكرد انسان را ذاتاً متعلق بـه عـالم
طبيعت و محدود به آن ميداند؛ بهگونهايكه تعريفي كه از انسان ارائه مـيدهنـد همـان
تعريفي است كه علوم تجربي نظيـر فيزيـك و زيسـتشناسـي و علـوم شـناختي ارائـه
ميدهند كه انسان درنهايت موجودي فيزيكال و بيولوژيكال است .درواقع بر اساس اين
رويكرد ،ويژگيهاي فراطبيعي انسان مثل ويژگيهاي اخﻼقي و الهي و ...در نظر گرفتـه
نميشود و اگر هم در نظر گرفته شود ،به صورت طبيعي و علمي تبيين ميشود .در ايـن
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عوامل دروني شخص بستگي دارد.

نگاه انسان موجودي همعرض ديگر موجودات مادي است؛ موجـودي تـكبعـدي و از
جنس طبيعت است؛ لذا آنچه را به عنوان عامل معنابخش زندگي نظير علـم و آگـاهي و
آزادي و برنامه جامع براي آينده انتخاب ميكند ،برآمده از همين عالم مادي است.
بر اساس اين رويكرد چنين موجودي محور و مبناي همه چيز ميشـود و بـه جـاي
آنكه خدا مبدأ و محور وجود و هستي قرارگيرد )براون ،١٣٧٦ ،ص ،(٤٦انسانمحـوري
جايگزين خدامحوري ميشود .مهمترين ويژگي انسـانمحـوري مسـتقلبـودن انسـان و
كرنش در برابر خواستهها و اميال اوست و انتخاب بر مبناي اميال شخصي انسان اسـت
) .(Taylor, 2007, pp.25-27حق و حقيقت ,،درستي و نادرستي با خواسته انسان تعيين
ميشود و هرگاه خواسته انسان تغيير كند ،حق نيز تغيير ميكند و حق و حقيقت امـوري
نسبي تلقي ميشوند؛ لذا هيچ حكم ثابتي هرچند مبتني بر طبيعت انساني باشد ،پذيرفتـه
نيست و متناسب با خواست انسان تغيير ميكند )كرمي ،١٣٨٨ ،ص.(٢٠
به نظر ميرسد با توجه به اين نگاه در مورد پرسشهـايي نظيـر هـدف از هسـتي و
٤٦

تولد و زندگي انسان و مرگ و ...نميتوان سخن گفت.

معناي زندگي از ديدگاه ريچارد تيلور
ريچارد تيلور يكي از مدافعان رويكرد طبيعتگراست .وي ابتدا بـا اسـتفاده از افسـانه
سيسيفوس يك زندگي بيمعنا را بيان ميكند ،بعد به دنبال ارائه راهحلـي بـراي سـاختن
يك زندگي معنادار است .سيسيفوس راز خدايان يوناني را در ميان موجودات فاني افشا
ميكند و به همين دليل خدايان او را مجازات مي كنند .مجازات او اين اسـت كـه بايـد
تخته سنگهايي را به باﻻي تپه ببرد و همين كه تخته سنگي در باﻻي تپه قرارمـيگيـرد،
فوراً دوباره به پايين تپه ميغلتد و سيسيفوس بايد دوباره تختـه سـنگهـا را بـاﻻ ببـرد.
درواقع سيسيفوس تا ابد مجبور به انجام اين كار تكراري و بيمعناست .وي با اين بيـان
زندگي بيمعنا را بيان ميكند؛ زيرا فايدهاي ماندگار يا ارزش مستقل از انسان كـه بتوانـد
هدف باشد ،نـدارد .وي مـيگويـد» :بـيمعنـايي ذاتـاً چيـزي نيسـت جـز بـيفايـدگي

پايانناپذير؛ بنابراين معناداري عكس آن است .فعاليت و حتي فعاليت بسـيار طـوﻻني و
تكراري ،اگر نتيجه نهايي مهمي داشته باشد ،يعني غـايتي كمـابيش مانـدگار كـه بتـوان
جهت و هدف فعاليت تلقي اش كرد ،معنايي دارد« ).(Idem, 2000, p.23
تيلور براي رفع اين بيمعنايي ابتدا پيشنهاد ميدهـد اگـر سيسـيفوس سـنگهـا را در
باﻻي تپه ميبرد و درآنجا معبـدي زيبـا مـيسـاخت ،مـيتوانسـت زنـدگي خـود را از
بيمعنايي نجات دهد؛ زيرا سيسيفوس با ساختن معبـد بـه عنـوان يـك هـدف مانـدگار
ميتواند زندگي خود را معنا دهد» .اگر فرض را بر اين ميگذاشتيم كه اين سـنگهـا را
]سيسيفوس[ بر فراز تپه گرد هم ميآورد و از آنها معبدي زيبا و ماندگار بر ميافراشت،
زحمات وي فايدهاي ميداشتند و از آنها چيزي حاصل ميآمد« ) .(Ibid, p.21ولي تيلور

چنين پيشنهادي را براي معنادارساختن زندگي مفيد نميداند؛ زيـرا تيلـور بـر ايـن بـاور
است كه سيسيفوس با اين كار خويش را از ارزشهاي واقعي يعنـي ارزشهـايي كـه از
درون وي ميجوشند ،محروم ميكند .هرچند ساختن معبد همراه هدف اسـت و چنـين
اهدافي داراي ارزش مثبت است ،درنهايت پاياني دارند و تكرار آنها خستهكننـده اسـت؛

٤٧

لذا تيلور پيشنهاد ديگري براي معناداري زندگي سيسيفوس ميدهـد .طبـق ايـن پيشـنهاد
سيسيفوس براي غلتاندن مكرر سنگها از نوك قله در درون خود احساس معنا ميكـرد
و هيچ خستگي و مﻼلي را احساس نميكرد .درواقع تيلـور در اين پيشنهاد به سيسيفوس
توصيه ميكند كه معناي زندگي را ازدرون وجود خويش جستوجو كند.
همان معنايي را كه خدايان در درون وي قـرار دادنـد ،كشـف كنـد و بـا كشـف آن
زندگي خـود را معنـا دهـد .چنـين معنـايي از ارزش واقعـي برخـوردار اسـت و دچـار
بيهودگي نميگردد؛ زيرا معنا هـر لحظـه از درون وجـود سيسـيفوس مـيجوشـد و بـه
زندگي وي معنا ميبخشد» .ميتوانيم چيزي را كه وقتي ميكوشيم تا به زنـدگي خـود و
حيات انساني نظري آفاقي بيفكنيم ،قاطعانه به كناري نهاده بوديم ،از نو به صحنه آوريم؛
يعني اراده خود و عﻼقه شديد خود را به آنچه در حال انجامدادن آنيم ...حتي كرم شـب
تاب ...كه چرخه حياتش طي ميليونها سال از چشمانداز ما تا بدين حد بيفايده به نظر
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اگر خدايان درون سيسيفوس غريزه غلتاندن مكرر سنگها را درون وي قرار مـيدادنـد،

ميآيد ،اگر به نحوي بتوانيم بكوشيم حياتش را از درون بنگـريم ،بـهكلـي بـه صـورت
ديگري جلوه ميكند ...اگر فيلسوفان مستعد ايناند كه در چرخه حيات كـرم شـبتـاب
انگاره چرخههاي بيپايان حيات سيسيفوس ببينند و به نوميـدي دچـار شـوند ،درواقـع
بدين سبب است كه معنا و فايدهاي كه ميجويند ،وجـود نـدارد ...و خـدا را شـكر كـه
وجود ندارد .معناي زندگي از درون ما نشئت ميگيرد و از بيـرون ارزانـي نمـيشـود و
زيبايي و دوام آن از هر آسماني كه تا كنون به ذهن آدميان خطوركرده است يا آدميان در
اشتياقش سوختهاند ،بسي فراترند« ).(Ibid, pp.28-29
تيلـور ميگويد زندگي ما انسانها هم شبيه زندگي سيسيفوس است .زندگي انسانهـا
و آثار ماندگارآنها تفاوتي با زندگي سيسيفوس ندارد؛ زيرا آثار ماندگار انسـانهـا ماننـد
تپههايي كه شن آنها را فراگرفته است ،به مرور زمان به چيزهاي ديگري تبديل ميشـود
و در عين حال ساير انسانها نيز همچنان ،مشغول حمل دائم تخته سنگهايي هستند كه
نتيجهاي جز غلتيدن مكرر ندارد )ويگنز ،١٣٨٢ ،ص .(٤٨-٤٤او كـه در تعريـف معنـاي
٤٨

زندگي آن را به معناي »هدف« زندگي ميداند ،بر اين باور اسـت كـه زنـدگي بـيمعنـا
زندگياي است كه در آن تكرار بينهايت و بينتيجه و زندگي بـيزمـان و بـدون تغييـر
اساسي اتفاق ميافتد ).(Taylor, 1987, pp.679-681
زندگي تمام موجودات از جمله بسياري از انسانها تكراري و بدون نتيجـه و بـدون
انتخاب و بدون نوآوري و خﻼقيت است و بر همين اساس بـيمعناسـت و تنهـا شـرط
معناداري زندگي انسان »خﻼقيت« است ).(Ibid, pp.680-682
فعاليتهاي خﻼقانه مثل تفكر و تخيل و برنامهريزي و انجام امـور ارزشـي مخـتص
انسان است وتنها زندگي انسان است كه معنادار است؛ چون »انسان تنها موجودي اسـت
كه زمان مند است و با قدرت خﻼقانه خود تاريخي را بر طبيعت تحميل ميكند؛ تاريخي
كه دنياي ديگر مخلوقات آن را ندارند« ).(Ibid, pp.683-684
درواقع از نظر تيلـور آنچه به وجود انسان معنا ميدهد ،امكان قدرت خﻼقانه اوسـت
كه حالت بالقوه دارد و تنها در افراد خاصي كامﻼً تحقق پيـدا مـيكنـد» .قـدرت تغييـر،
قدرت ايجاد عوالم خود و فراهمكردن بستر ﻻزم تاريخي كه به وسيله آن ،ايجـاد زمـان

در معناي تاريخي آن فراهم ميشـود ،چيزهـايي هسـتند كـه زنـدگي انسـان را معنـادار
ميكنند« ).(Ibid, pp.685-686
اين معناداري تنها در زندگي انسانهاي خﻼقي كه از تكرارهاي بينتيجـه و روزمـره
آزاد هستند ،فراهم ميشود .مهمترين ويژگي اين خﻼقيت ،آگاهيداشتن عامل به عمل و
نتيجه آن ،آزادي عمل و برنامهداشتن عامل براي آينده است )مهـدوي آزاد بنـي،١٣٨٦ ،
ص.(٦١-٦٠

نقد ديدگاه تيلور
 .١بر اساس اين ديدگاه ،انسان به عنوان يك موجود طبيعي و تكبعـدي ،جـايگزين
خدا به عنوان وجود مطلق و بينهايت ميشود و مخلوقبودن انسان و مرتبطبودن انسان
به موجودي نامحدود به فراموشي سپرده ميشـود؛ درحـاليكـه مخلـوقبـودن يكـي از
مهمترين مباني معناي زندگي است .مﻼصدرا يكي از انديشـمندان اسـﻼمي در رابطـه بـا
وجود خالق و مخلوق برهان فقر وجودي را ارائه ميدهد .بر اساس اين استدﻻل حقايق

٤٩

وجودي دوگونهاند :يا ذاتاً وابسته و فقيرند يـا ذاتـاً غيروابسـته و غنـي .وجـود فقيـر و
و تسلسل پيش ميآيد .بر اساس اين استدﻻل وجود وابسته و فقيـر وجـودي جـداي از
وجود غني ندارد ،بلكه وجود فقير شأني از شئون وجود غنـي اسـت )مﻼصـدرا،١٣٦٠ ،
ص(٣٦-٣٥؛ لذا آنچه در عالم محقق است ،كثرات موجودات نيست بلكـه يـك وجـود
)خدا( است كه شئون و جلوههاي متعدد دارد.
بر اين اساس همه مخلوقات خداوند حكيم از جمله انسـان هـيچ هويـت وجـودي
ندارند ،بلكه همگي تجلي و نشانه وجود خدا )وجود غني( هستند .اين مسئله كه انسان
وابسته به موجودي بينهايت و نامحدود است ،سبب ميشود ،دامنه معنا از خـود انسـان
فراتر رود .درحاليكه بر اساس نگاه تيلـور انسان به ناچار براي معناي زنـدگي بـه خلـق
معنا از درون انسان به عنوان يك موجود محدود مادي و تكبعدي متوسل ميشود.
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وابسته بايد به وجود غني و مستقل منتهي گردد؛ چراكه در غير اين صورت مشـكل دور

 .٢بر اساس اين نگاه انسان چون موجودي تكبعدي و مادي است ،از بعد روحـاني
بيبهره است .اگر هم به فرض جنبه روحاني داشته باشد ،جنبه جسماني او اصالت دارد
و جنبه روحاني و غيرمادي ابزاري براي جنبـه مـادي و جسـماني انسـان اسـت .ﻻمنـت

ميگويد» :فلسفه انسانگرايي هميشه ميكوشد به ما يادآوري كند كه تنها محـل زنـدگي
ما همين كره خاكي است و هيچ نيازي نيست كه ما براي يافتن شادي و تكامل به دنبال
جايي ديگر باشيم؛ زيرا جاي ديگري وجود ندارد .بشر بايد سرنوشت و بهشت گمشـده
خود را در اينجا و همين حاﻻ پيدا كند ،وگرنه بعـد از آن ديگـر ممكـن نخواهـد بـود«
) .(Lamont, 1977, p.16بر اين اساس توجهي به بعد روحاني و معنوي انسان نميشود
و شرايطي براي بروز استعدادهاي معنوي انسان فراهم نميگردد و هر آنچه بـه زنـدگي
انسان معنا ميدهد ،منحصر در بعد جسماني و لذات جسماني است .توجه انحصاري به
بعد جسماني سبب فروكاستن انسان تا حد حيوان ميشـود .در ايـن طـرز تفكـر انسـان
»حيوانمداري« را مبناي خود قرار ميدهد و به جاي رشد بعد انسـاني ،بعـد حيـواني را
٥٠

تكامل ميبخشد )جوادي آملي  ،١٣٨٤ ،ص .(٥٤تيلور خواستهها و تمـايﻼت انسـاني را
سبب معناداري زندگي ميداند؛ درحاليكه اگر به بعد روحاني توجه ميكرد ،ميتوانست
سطح كيفي زندگي را افزايش دهد؛ چراكه توجه به بعد روحاني و معنوي سبب ميشود
خواستهها و تمايﻼت انساني از سطح مادي و حيواني به سطح معنـوي و انسـاني ارتقـا
يابد و اين امر مهمترين نقش را در كيفيت معنادهي زندگي ايفـا مـيكنـد .تيلـور اگرچـه
اموري نظير خﻼقيت و آگاهي و آزادي و ...را عوامل معنابخش زنـدگي مـيدانـد ،ايـن
مسئله بدون درنظرگرفتن بعد روحاني و متعالي انسانِ مـرتبط بـا مبـدأ هسـتي در نظـر
گرفته شده است؛ لذا از سطح كيفي قابل مﻼحظهاي برخوردار نخواهد بود.
بخش اصيل وجود انسان ،آن جنبهاي از انسان است كه هويت ،شخصيت و انسانيت
او بدان وابسته است .حقيقت انسان جنبه غيرمادي و روحي اوسـت .انسـان اگرچـه در
عالم خواب جسم مادياش با تعلّق ضعيف روح بـه آن از فعاليـت ضـعيفي برخـوردار
است ،خود روح در عالم خواب با قدرتي كه دارد از محدوديت ماده خود را رهـا كـرده
و كارهايي انجام ميدهد كه در عالم بيداري هرگز براي او ممكن نيست ،اطﻼعـاتي كـه

ميتواند در خواب از گذشته و آينده كسب كند ،گاهي چنان حيرتانگيز اسـت كـه راه
هر گونه انكار را نسبت به اصالت روح ميبندد.
يكي ديگر از شواهد اصالت روح اين است كه اجزا و سـلولهـاي بـدن همـواره در
حال عوضشدن هستند؛ بهطوريكه حتي در طول زندگي چندين بار تمام سـلول هـاي
بدن عوض ميشوند؛ درحاليكه هويت و شخصيت فرد باقي است و اين انسـان همـان
انسان است.
بهطوركلي دﻻيلي كه براي تجرد روح بيان ميشـود و نفـس را بـه عنـوان محـور و
فاعل شناسايي و احساس و تجربه و ميل و اراده معرفي ميكنند گوياي اين مطلـبانـد
كه محور و حقيقت وجودي انسان روح و جنبه غيرمادي اوست )مﻼصدرا ،١٩٨١ ،ج،٩
ص.(١٨٦
 .٣بر اساس نگاه تيلـور ميتوان گفت انسان منحصر در عالم طبيعت است؛ لـذا هـيچ
ارتباطي با ماوراءالطبيعه ندارد و نميتواند هدف و برنامهاي جـامع و حكيمانـه تـدوين
كند؛ هدفي كه معنابخش زندگياش باشد؛ درحاليكه زندگي معنادار زندگي است كه در

٥١

راستاي هدف حيكمانه خالق باشد.
و غايي در درون انسان است؛ بهگونـهايكـه فـرد بـه صـورتي منفـرد و بريـده از علـل
خارجي ،بهفعليترساننده تمامي اسـتعدادها و قـواي خـويش اسـت؛ حتـي دربردارنـده
غايت وجودي خود نيز هست و در طريق خودفعليتي ،خودصيانتي و خـودرفعتي كـامﻼً
تنها و قائم بـه خويشـتن اسـت؛ مسـئلهاي كـه بـه عقيـده روانشناسـان بـه اضـطراب
افراطآميزي منجر ميشود« )صانعپور ،١٣٨٩ ،ص.(٣١-٢
مهمترين ركن زندگي هدفمند ،هدفمندبودن »خلقت انسان« است .هدفي اسـت كـه
خالق حكيم براي زندگي انسان ترسيم كرده است .انسان بـراي وصـول بـه ايـن هـدف
متعالي خلق شده است و وصول به ايـن هـدف بـا زنـدگي محـدود و چنـدرورزه دنيـا
بهطوركامل محقق نميشود .بر اساس نگاه الهي و فراطبيعي هدف از آفـرينش تقـرب و
لقاي الهي و پيوستن به وجود بينهايت است .راه پيوستن به خدا به عنوان يـك وجـود

تحليل انتقادي ديدگاه ريچارد تيلور در معناي زندگي

به بيان برخي »حذف طرح و برنامه براي خلقت انسان ناشي از قراردادن علل فاعلي

بينهايت در گرو اين است كه هر گفتار و رفتار و نيتي در راستاي تقرب به او باشد .در
اين صورت همه لحظات زندگي انسان در راستاي تقـرب و نزديكـي بـه موجـود برتـر
قرارميگيرد و اين مسئله تنها عامل معنابخش به زندگي انسان است و قطعاً ميان زندگي
چنين انساني با فردي كـه خـدا را بـه عنـوان خـالقِ حكـيم قبـول نـدارد و بـا اهـداف
خودساخته تﻼش ميكند زندگي خود را معنا دهـد ،تفـاوت بـارزي وجـود دارد .قطعـاً
هدفي كه از درون انسان تراوش ميشود و غايت آن عمليكردن برنامهها و طـرحهـايي
است كه با عقل ]محدود و خطاپذير[ و خﻼقيت و ابتكارِ محدود تدوين شده است ،بـا
هدفي كه از سوي وجود بينهايت و حكيم و عالم مطلـق تـدوين شـده اسـت ،از نظـر
كيفي در يك سطح نخواهند بود.
 .٤بر اساس نگاه طبيعتگرايانه تيلور انسان با حذف خدا ،برنامـه و طـرح حكيمانـه
خدا را نيز حذف ميكند .درواقع او موجودي منقطع از ماوراءالطبيعـه اسـت .بـه عقيـده
برخي »انسان در اين نگاه نه درون جهان بلكه جدا از آن ،نه به عنوان بخشي از طبيعـت
٥٢

حتي بخش ممتاز آن ،بلكه خارج از آن و فقط در تقابـل بـا طرحـي مـاورائي از سـوي
خداوند ،تعريف ميشود« )همان ،ص .(١٥٦اين مسئله به بيگـانگي هرچـه بيشـتر او از
خود و جهان هستي و بيمعنايي زندگياش ميانجامـد و ايـن بيگـانگي دسـتاوري جـز
سرگرداني و اضطراب و تحير و ...ندارد.
 .٥طبق نظر تيلور تحقق زندگي معنادار در گرو وجود خﻼقيت با سه ويژگي علـم و
آگــاهي وآزادي و برنامــه كلــي بــراي زنــدگي مــيباشــد و ازآنجاكــه وي يــك متفكــر
طبيعتگراست ،تحقق اين سه شرط بهطوركامل در دايره محـدود طبيعـت امكـانپـذير
نميباشد؛ چراكه در نگاه طبيعي هرگونه علم و معرفت انسان محدود بـه قلمـرو مـادي
است؛ درحاليكه اين قلمـرو يكـي از قلمروهـاي هسـتي اسـت و محـدودكردن دايـره
وجودي انسان و بالتبع آگاهي انسان به طبيعت صحيح و منطقي نمـيباشـد .عـﻼوه بـر
اينكه آزادي انسان نيز وابسته به ابزارهاي مادي و طبيعي است و آزادي عمل او محـدود
به طبيعت است و اين گونه آزادي ،آزادي كاملي نيست .همچنين طرح و برنامه جامع و
كلي مورد نظـر تيلـور هـم محـدود بـه زنـدگي مـوقتي و محـدود دنياسـت و درنتيجـه

بهطوركامل تحقق نمييابد.
 .٦تيلور بر اين باور است با علوم بشري ميتوان شرايط ﻻزم بـراي بـهدسـتآوردن
يك زندگي معنادار را فراهم كرد .امكانات موجود در ايـن دنيـاي مـادي بـه مـا كمـك
ميكند تا بتوانيم به زندگي خود معنا دهيم .بنابراين نيازي به عالمي فراتر از عـالم مـاده
براي بهدستآوردن معناي زندگي نيست .به باور وي معناي زنـدگي فقـط تـابع عوامـل
دروني فرد است ) .(Mats, op.cit., p.203وي معنـاداري زنـدگي را در گـرو خﻼقيـت
ميداند .خﻼقيت با تفكر و علم و آگاهي و آزادي و داشتن طرح و برنامـهاي جـامع بـه
فعليت ميرسد .زماني ميتوانيم از طرحهاي خودساخته انسان سخن بگـوييم كـه هـيچ
محدوديتي در هيچ حيطهاي قائل نباشيم .درواقـع تيلـور منشـأ و متعلـق آزادي مطلـق را
تمايﻼت و خواستههاي دروني انسان ميداند؛ درحاليكه به نظر ميرسد دستيابي بيحـد
و حصر انسان به خواستههـاي نفسـاني زنـدگي انسـان را بـيمعنـا و او را بـه تحيـر و
سرگرداني مي كشاند .در نگاه الهي انسان رهاشده از زياده خـواهيهـاي نفسـاني انسـان
آزاد معرفي شده است ١.بر اساس اين نگاه انسان از هر قيدي جز بندگي خدا آزاد است.

٥٣

آزادي هدف زندگي نيست ،بلكـه وسـيلهاي بـراي دسـتيابي بـه معنـاي زنـدگي اسـت.
كنارگذاشتن ارتباط با مبدأ آفـرينش تعريـف شـده؛ ولـي در نگـاه دوم آزادي انسـان در
ارتباط با خالق و آفريننده تعريف شده است .گرايش فطري انسان بـه پرسـتش گويـاي
اين ارتباط است؛ لذا آزادي انسان هم بايد در اين راستا تعريف شود.
 .٧طبق نظر تيلـور اگر معناي زندگي فقط تابع خواستههاي درونـي هـر فـرد و نگـاه
مثبت او به زندگي باشد ،با چه معياري ميتوان امور ارزشمند و غيرارزشمند را تفكيـك
كرد؟ بر اين اساس تنها معيار براي تشخيص امور ارزشي و غيرارزشي اراده دروني فـرد
)سيسيفوس( است .اراده فرد )سيسيفوس( به هر چيـزي تعقـل بگيـرد ،آن چيـز سـبب
معناداركردن زندگي وي ميشود .بـا مبنـاقراردادن اراده و تمـايﻼت انسـان ،ارزشهـا از
 .١هر كس شهوات و خواهشهاي نفساني را ترك كند ،آزاد است )حراني ،١٤٠٤ ،ص.(٨٩
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اختﻼفي كه ميان اين دو نگاه وجود دارد ،اين است كه در نگاه نخست آزادي انسـان بـا

فردي به فرد ديگر متفاوت خواهد بود .بر اين مبنا معناي زندگي هم از فـردي بـه فـرد
ديگر متفاوت خواهد بود؛ چون هيچ پشتوانه عيني و خارج از وجود انسان وجود ندارد.
مصاديق اموري مثل خﻼقيت و ابتكار هم بر اساس تمايﻼت افراد خواهد بـود .بـا ايـن
وضعيت هيچ تفاهم و همبستگي وجـود نخواهـد داشـت .ايـن امـر موجـب تنهـايي و
بيگانگي و سرگرداني و تحير انسان ميشود؛ عﻼوه بر اينكه اين نگاه بـا تبيـين عقﻼنـي
سازگاري ندارد .تبيين عقﻼني زماني امكان دارد كه بين ارزشها و حقايق عيني رابطهاي
منطقي برقرار باشد و »ارزشها« را بتوان بهنوعي به »هستها« ارجاع داد .با اين نگاه نـه
ميتوان درستي چيزي را تشخيص داد و نه ميتوان دليلي بر ترجيح چيزي بر چيز ديگر
يافت و بدين ترتيب اين نگاه مستلزم نوعي نسبيت است؛ چراكـه خواسـتههـا و اميـال
دروني افراد مختلف و متغير است.
بنابراين نگاه انفسي به معناي زندگي نميتواند براي معناداركردن زندگي كافي باشد.
ويگنـز دراينباره ميگويد» :اما اگر نظر غيرمعرفتي -يعني تنها با تكيه بر اراده و خواست
٥٤

انسان -اين بود كه همان معنايي را كه خود ما براي وضع و حال خودمان قائليم دريابد،
در آن صورت بايد در تفسير غير معرفتي ،چيزي دراينباره كه چه نوع اموري به عنـوان
امور مهم ،با اراده جفت ميشوند ،گنجانده ،در اين مرحله هنـوز روشـن نيسـت كـه در
محدوده نامعرفتگرايي ،براي تمايزاتي كه خود اراده ميان ادله موجـه و ناموجـه بـراي
مهمدانستن يك چيز و به فكر آن بودن قائل است ،چه جايي مـيتـوان يافـت .بـه نظـر
ميرسد كه نامعرفتگرايي ميگويد از لحـاظ آفـاقي -بـه محـض اينكـه اراده خـود را
بازگيريم -همه ادله به يك اندازه موجه يا ناموجه اند؛ زيرا بر اساس تفسير غيرمعرفتـي،
زندگي از لحاظ آفاقي بيمعناسـت .پـس در پرتـو آنچـه نامعرفـتگرايـان مـيگوينـد،
عليالقاعده چنين مينمايد كه هر دليلي كه اراده آن را دليل موجهي براي معطوفشـدن
خود به چيزي تلقي ميكند ،براي اراده دليلي موجه است؛ اما خـود اراده چـون نگـرش
دروني اتخاذ ميكند ،عﻼيق خود را انتخاب و گزينش ميكند ،در آنها تأمل ميكند ،آنهـا
را ميسنجد و ميآزمايد« )ويگنز ،١٣٨٢ ،ص.(٥٢
 .٨طبــق نظــر تيلــور تفــاوتي ميــان تــﻼشهــاي درســت و نادرســت و تــﻼشهــاي

انسانمحورانه و غيرانسانمحورانه وجود ندارد؛ مثﻼً همانطوركه نميتوان بـين زنـدگي
مارمولكهاي همجنسخوار كور با زندگي برخي حيواناتي كه نوعي شعور در رفتارشان
وجود دارد تفاوتي قرار داد ،ميان زندگي اين موجودات با زندگي انسانها هم نميتـوان
تفاوتي گذاشت؛ درحاليكه به نظر ميرسد نميتوان اين تفاوتها را ناديده گرفت.
 .٩بر اساس نگاه تيلور به فرض هم بتوان پاسخي به چرايي زندگي داد ،نميتوان بـه
چرايي وجود زندگي بعد از مرگ پاسخي داد؛ لذا بر اين اساس مـرگ پايـان زنـدگي و
نيستي است.

نتيجهگيري
با توجه به آنچه بيان شد ،ميتوان گفت ديدگاه تيلـور به دليل مبتنـيبـودن بـر دايـره
محدود طبيعت به رغم توجه به خﻼقبودن انسان نميتواند زنـدگي معنـاداري درخـور
جايگاه و شأن و منزلت انسان ارائه دهد .بر اساس منابع ديني حتي كوچكترين اعتقـاد
و باور و فعل بر اساس هدفي شكل ميگيرد و سبب معناداري زندگي انسـان مـيشـود،

٥٥

اگرچه اين اهداف داراي مراتب و سطوح مختلفاند؛ براي نمونه انسان ميتوانـد بـدون
آن اهداف سبب معناداري زندگي انسان شود يا انسان ميتواند بدون اعتقـاد بـه خـدا و
صرفاً با اعتقاد به بعد غيرجسماني خود اهدافي را در نظر بگيرد و از اين طريق زنـدگي
خود را معنادار كند يا ميتواند با اعتقاد به خدا و زندگي جاودانه اهدافي را ترسـيم كنـد
و زندگي خود را معنادار كند .در همه اين موارد زندگي داراي معنا و هدف است؛ ولـي
آنچه بايد بدان توجه شود ،اين است كـه ايـن اهـداف در يـك سـطح نيسـتند و داراي
مراتب و سطوح مختلفاند.
به نظر ميرسد باﻻترين سطح اختصاص بـه محـور و مبـدأ آفـرينش دارد و قاعـدتاً
انسان هم به دليل دارابودن باﻻترين شأن و جايگاه در ميان موجودات ،شايسته بـاﻻترين
و متعاليترين اهداف است كه در ارتباط با مبدا آفرينش تعريف شدهاند.
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اعتقاد به خدا و بعد غيرجسماني ،اهدافي را براي زندگياش در نظر بگيرد؛ بهگونهايكه

به نظر ميرسد در نگاه تيلور به اين مسئله توجه نشده است .وي اگرچه به خﻼقيت
و تفكر و علم و آگاهي و اختيار و داشتن هدف و برنامه جامع توجه داشته است؛ ولـي
همه اينها محصور در دايره طبيعت و در پايينترين سطح تعريف شدهاند .بر اساس نگاه
تيلـور همه اهداف و برنامههايي كـه منشـأ معنـاداري زنـدگي انسـان هسـتند ،سـاخته و
پرداخته ذهن محدود انساناند .اميال و خواستههاي انسـان در پـايينتـرين سـطح يعنـي
سطح طبيعي و حيواني تعريف شدهاند و درنهايت هم با انكار زنـدگي جاودانـه زنـدگي
انسان با مرگ خاتمه مييابد .چنين زندگي حقيتاً پوچ و بيمعناست؛ همچنـانكـه خـود
تيلور هم به اين مسئله اذعان دارد.
درحاليكه بر اسـاس نگـاه الهـي بـه دليـل بـاور بـه وجـودي مطلـق و ﻻيتنـاهي و
حكيمبودن او ،جهان هستي داراي هدفي حيكمانه و متعالي است و انسـان و زنـدگي او
هم به عنوان بخشي از اين هستي در دايره اين هدفمندي قراردارند .بر اساس ايـن نگـاه
همه اهداف و برنامههايي كه منشأ معناداري زندگي انسان هستند ،به دليل ارتباط با مبدأ
٥٦

هستي در عاليترين سطح قراردارند .اميال و خواستههـاي انسـان از سـطح حيـواني بـه
سطح فراطبيعي و روحاني گسترش يافته و درنهايت هم انسان با مرگ و پايـان زنـدگي
طبيعي ،زندگي جديدي را كه مهمترين ويژگي آن ابديت و جاودانگي و پيوستن به مبدأ
آفرينش است ،آغاز ميكند.
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