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از مســئولیت های فلســفه »بداهت زدایی از امور روزمره« اســت و دقیقًا با 
فاصله گرفتن از بداهت اســت که مســأله فلســفی متولد می شــود. احتمااًل 
برای هــر یک از مــا در دوره هایی از زندگی این پرســش مطرح شــده اســت 
کــه »برای چــه زندگی می کنیم؟« مســأله شــدن معنای زندگــی، زمانی رخ 
می دهــد کــه از زندگــی بداهت زدایی شــده باشــد. البتــه این خــود ادعایی 
اســت کــه باید بــه چند و چــون گذاشــته شــود؛ اینکــه در چه شــرایطی این 
پرســش مطرح می شــود؟ و فلســفه چه پاســخی بــرای این پرســش دارد؟ و 
دلیل خودکشــی چیســت؟ موضوع بحث ما بــا دکتر حســین مصباحیان، 
اســتاد فلسفه دانشگاه تهران شــد. مصباحیان در حوزه فلسفه معاصر غرب 
صاحب نظــر اســت و از این منظــر، دیدگاه های قابل تأملــی درباره »دالیل 

خودکشی و چرایی زندگی« دارد.
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»دلیل خودکشی و چرایی زندگی« در گفت وگو با دکتر حسین مصباحیان، استاد فلسفه دانشگاه تهران

جدی ترین مسأله فلسفه »خودکشی« است!
چرا چهره های خاص گاهی به مرز اندیشه خودکشی نزدیک می شوند؟

ë  جناب مصباحیان، آیـــا زندگی به خودی
خـــود معنایـــی دارد یـــا این ما هســـتیم که 
با اهـــداف و آرمان هـــای خود بـــه آن معنا 

می بخشیم؟
در فلسفه سه نوع پاسخ به پرسش »آیا 
ــــت؛  ــده اس ــ زندگی معنایی دارد؟« داده ش
ــــت که بله زندگی  ــــخ این اس نخستین پاس
ــــف  ــا باید این معنا را »کش ــ ــا دارد و م ــ معن
کنیم«. در این دیدگاه، فرض گرفته  می شود 
که زندگی و خود هستی معنایی دارند و ما 

باید این معنا را به نحوی ابژکتیو پیدا کنیم.
ــــت که زندگی به  ــــخ این اس دومین پاس
خودی خود معنا ندارد و این ما هستیم که 
به نحوی سوبژکتیو باید به آن معنا دهیم. 
ــــن دیدگاه، بر خالف  به عبارت دیگر، در ای
ــــف معنای  ــان کاش ــ ــــت، انس دیدگاه نخس

زندگی نیست، جاعل آن است.
ــــت که نه تنها  ــــخ این اس ــومین پاس ــ س
ــاالً ما هم  ــ ــدارد، بلکه احتم ــ زندگی معنا ن
ــیم. ما فقط  ــ نمی توانیم به آن معنا ببخش
ــــی کنیم« و به  ــــی را »زندگ  می توانیم زندگ
جای پرسش از »معنای زندگی« از »ارزش 
زندگی« پرسش کنیم. مطابق این دیدگاه 
ــدگاه دوم دارد،  ــ ــا دی ــ ــابهت هایی ب ــ که مش
ــــت و چون چنین  جهان، پوچ و بی معنا اس
ــــت.  ــــم پوچ و بی معنا اس ــــت، زندگی ه اس
ــه آدم مدام از  ــ ــــت ک آنچه می ماند این اس
ــــی ارزش زندگی  ــد که »آیا زندگ ــ خود بپرس

کردن را دارد؟«

ــه  ــ نیچ را  ــــری  افالتونی گ  فـــراز ســـوم، 
ــــدرن  ــــت م ــــدرن و در عقالنی ــر م ــ در عص
ــــت وجو  می کند. با تأسیس عقالنیت  جس
ــــت وجوی  ــه در جس ــ ــــی ک ــــدرن، عقالنیت م
ــه در آن آگاهی من از جهان، با  ــ راهی بود ک
ــود، باز هم زندگی رها  ــ خود جهان برابر ش
ــود و ایده  های عقالنی درباره زندگی  ــ می ش
ــود. اوج چنین رویکرد  ــ ــــدی گرفته  می ش ج
ذهن گرایانه ای، نه تنها به زندگی که به همه 
ــتی را  می توان در مثالً دایرةالمعارف  ــ هس
ــــن دایرةالمعارف  هگل پیگیری کرد. در ای
تالش هگل بر این است که چنان از سه گانه 
ــــق« و »روح« آگاهی پیدا  ــــت«، »ح »طبیع
کند که آن آگاهی عقالنی، مساوی واقعیت 
ــــت که  ــود و از همین رو اس ــ ــه گانه ش ــ آن س
 می گوید »آنچه عقالنی است واقعی است 
و آنچه واقعی است عقالنی است«. از نظر 
ــــردی، افالتونی گری نوع  نیچه، چنین رویک
سوم است و از دو نوع پیشین افالتونی گری 
بویژه در آنجا که به زندگی ربط پیدا  می کند، 
ــه از آن دو نوع  ــ ــرا ک ــ ــــت؛ چ خطرناک تر اس
ــد به مدد »عقل نقاد« نجات  ــ قبلی  می ش
یافت، ولی از این سومی  که بنیاد آن بر خود 
ــــت، چگونه می توان  »عقل« قرار گرفته اس

نجات یافت؟
ë  آیـــا از چنین رویکـــردی نیهیلیســـم زاده

نمی شود؟
ــه زندگی را  ــ ــردی ب ــ ــــن رویک ــه چنی ــ نیچ
نیهیلیستی  می داند. نیهیلیسم هم از نظر 

ë  هریک از این ســـه رویکرد، میان فالســـفه
چقدر اعتبار دارد؟

اگر بخواهم تاریخی اصلی برای هر یک 
ــا کنم و احتمااًل  ــ ــــت و پ از این دیدگاه ها دس
ــا نمایندگانی برای هر یک از این  ــ نماینده ی
دیدگاه ها معرفی کنم، باید بگویم که »معنا 
داشتن زندگی« یا »کشف معنا« از افالطون 
ــود، »معنا دادن به زندگی« یا  ــ شروع  می ش
»جعل معنا« از نیچه و »پوچ بودن زندگی« 

یا »تهی بودن زندگی از معنا« از کامو.
ــتی  ــ ــــون حقیقتی در هس ــر افالط ــ از نظ
ــتی  ــ ــــت وجوی حقیقت هس ــــت و جس هس
ــــی هم در  ــــت وجوی معنای زندگ ــه جس ــ ک
ــــت  ذیلش قرار  می گیرد یکی از کارهایی اس
ــد. اما نیچه  ــ ــام دهن ــ ــفه باید انج ــ ــه فالس ــ ک
ــول تاریخ بلندش  ــ ــفه در ط ــ می گوید فلس
ــــعی کرده معنای زندگی را کشف کند و  س
ــــت که خود زندگی  ــده اس ــ همین سبب ش
ــود. او ریشه جدی نگرفتن  ــ نادیده گرفته ش
زندگی و جدی گرفتن ایده های پس و پشت 
زندگی را به افالطون بر می گرداند و کل این 
ــــف معنای زندگی – را  دیدگاه – دیدگاه کش

»افالطونی گری« می خواند.
ë  چیســـت افالطونی گری  از  نیچه  منظور 

و چـــه ویژگی هایی را بـــه این منش متصف 
می کند؟

ــــت افالطونی گری سه  نیچه معتقد اس
فراز عمده دارد:  

فراز اول، افالطونی گری عصر افالطون؛ 
به این معنا که در افالطون چیزی که جدی 
ــــت؛ یعنی،  ــود »ایده ها« اس ــ ــه می ش ــ گرفت
ــــت زندگی وجود  ایده هایی که در پس و پش
ــوند ولی چیزی  ــ ــــدی گرفته  می ش دارند   ج
ــــت. ما به  ــود خود زندگی اس ــ ــه رها  می ش ــ ک
خود زندگی، آنگونه که در واقعیت جریان 
دارد توجه نمی کنیم، درگیر ایده یا تصوری 
ــــبت  می دهیم  ــویم که به زندگی نس ــ  می ش
ــــی را اصالً ببینیم یا  بدون اینکه خود زندگ
عناصر و اجزا و مؤلفه هایش را بشکافیم که 

چیست.
ــه نیچه آن  ــ فـــراز دوم، افالطونی گری ک
ــــری برای توده ها« می نامد،  را »افالطونی گ
ــر  ــ ــد. از نظ ــ ــــیحیت رخ  می ده در دوره مس
نیچه، افالطونی گری در این دوره، از سطح 
ــــطح توده ها کشیده  می شود  نخبگان به س
ــد. در این دوره هم  ــ و عمومیت پیدا  می کن
»زندگی« رها می شود و این »آخرت« است 
ــود و در مرکز توجه  ــ ــــدی گرفته  می ش که ج
قرار  می گیرد. به این معنا که بشر  می پندارد 
ــــت، آخرتی  ــا اگر در رنج اس ــ ــه در این دنی ــ ک
ــــج خود را  ــه در آن پاداش رن ــ ــــت ک هم هس

 می گیرد.

ــردن زندگی و  ــ ــان رها ک ــ ــه؛ یعنی، هم ــ نیچ
ــــت  جدی گرفتن ایده هایی که در پس و پش
ــــت. به این معنا، بر خالف تلقی  زندگی اس
ــفه ورزی  ــ رایجی که وجود دارد نه تنها فلس
نیچه نیهیلیستی نیست، بلکه به نظر من 
»افشاگر پوچ گرایی« است. به این معنا که 
آنچه نیچه آن را نیهیلیسم  می داند، خود 

افالتونی گری است.
در عین حال همچنانکه گفته شد، نیچه 
ــــی دارد  ــه زندگی معنای ــ ــــت ک معتقد نیس
ــــن آن معنا، زندگی  ــا  می توانیم با یافت ــ و م
ــان از  ــ ــاداری را زندگی کنیم! بلکه انس ــ معن
نظر او، در دوره مدرن، به خودش وا گذاشته 
ــان که به تعبیر سارتر  ــ ــده است. این انس ــ ش
»محکوم به آزادی است« محکوم به معنا 
ــیدن به زندگی نیز هست و این البته  ــ بخش
مسئولیت بسیار دشواری است. اصوالً مرگ 
ــــت رفتن معنای  ــع آن از دس ــ ــدا و به تب ــ خ
هستی، توسط فیلسوفان به عنوان تلخ ترین 
ــده است. یعنی هیچ کس  ــ حادثه برگزار ش
خوشحال نیست که خدا مرده است، همه 
از قضا نگران هستند چرا که مسئولیت هایی 
ــــت، اینک بر  که قبالً بر عهده خدا بوده اس

دوش انسان نهاده شده است.
ë  طرفداران دیدگاه ســـوم، یعنـــی دیدگاه

کامو، تلقی  شان از زندگی چیست؟
کامو پوچ ترین مرگ را مرگ در تصادف 
ــــی اش با  ــوربختانه زندگ ــ ــــت و ش  می دانس
تصادف خاتمه یافت، بهترین منبعی که 
ــان  ــ  می تواند تلقی او از معنای زندگی را نش
ــــت. کامو در  ــیزیف« اس ــ ــانه س ــ ــد »افس ــ ده
آثارش از معنای زندگی سخن نمی گوید، 
ــد. در  ــ ــــی حرف  می زن ــه از هدف زندگ ــ بلک
ــرح افسانه  ــ بخش پایانی کتاب، کامو به ش
ــــد خدایان،  ــیزیف  می پردازد و  می نویس ــ س
ــیزیف را محکوم کرده بودند که پیوسته  ــ س
تخته سنگی را تا قله کوهی بغلتاند و از آنجا 
ــــنگ با تمامی  وزن خود پایین می افتاد.  س
ــیده بودند که برای  ــ ــان به حق اندیش ــ خدای
گرفتن انتقام، هیچ تنبیهی دهشتناک تر از 
ــیزیف  ــ کار بی امید و بیهوده وجود ندارد. س
ــــت،  از نظر کامو گرچه محکوم به پوچی اس
اما خوشبختی را در همین پوچی  می یابد. 
او قهرمان پوچ است، با هوی و هوس خود 
ــــکنجه و  ــدر زندگی  می کند که با ش ــ همانق
ــیزیف همواره به پوچی و به  ــ عذاب خود. س
ــد آری  می گوید و آن را  ــ کار پوچی که  می کن
ــــخند  می گیرد. در واقع، سیزیف نه  به ریش
ــا از کار پوچی که  می کند دچار ناامیدی  ــ تنه
ــــل مدام  ــا عم ــ ــه ب ــ ــود بلک ــ ــــأس نمی ش و ی
ــــورش و عصیان علیه  خود مروج نوعی ش
ــود. بنابراین، نه تنها هستی و  ــ پوچی  می ش

مهسا رمضانی

زندگی معنایی ندارند، بلکه جست وجوی 
چنین معنایی نیز معلوم نیست به جایی 

بینجامد.
ë  معنـــای زندگی در چه نســـبتی با »شـــور

زندگی« قرار می گیرد؟
ما در فلسفه وقتی به صورت تخصصی 
در مورد معنای زندگی صحبت  می کنیم، 
ــا« آغاز  می کنیم.  ــ معموالً از »معنای معن
ــراد »معنای  ــ ــون گاه پیش  می آید که اف ــ چ
ــا »ارزش زندگی« یا با »هدف  ــ زندگی« را ب
ــه  ــ ــــی ک ــد، در حال ــ ــــی  می گیرن ــــی« یک زندگ
تفاوت های جدی ای بین »معنا«، »ارزش« 
ــــی  و »هدف« وجود دارد. مثالً وقتی به کس
که دچار بحران معنای زندگی شده است، 
توصیه  می کنید که زندگی اگر به هیچ چیزی 
ــــما یک گوشه ای  نیرزد به این  می ارزد که ش
ــینید و موالنا بخوانید، در این توصیه،  ــ بنش
شما معنا بخشی نکرده اید یعنی معنایی 
به زندگی بخشیده نشده است، فقط تالش 
ــــی برای زندگی« تعیین  کرده اید که »ارزش
کنید و فرد را از طریق آن ارزش مفروض به 
زندگی وصل کنید. یا وقتی به کسی که دچار 
ــده است، توصیه  ــ بحران معنای زندگی ش

ــــت باش که به   می کنید که به فکر فرزندان
ــما باز  ــ ــو محتاج اند، توصیه ش ــ تو و توجه ت
هم ناظر بر معنای زندگی نیست، ناظر بر 
»هدف زندگی« است. اگر چنین مواجهه ای 
با معنای زندگی را بپذیریم، باید بگویم که 
ــور زندگی« حرف  می زند که یا  ــ کسی از »ش
ــده است یا  ــ دچار بحران معنای زندگی نش
ــــده  ــوالً معنای زندگی برایش طرح نش ــ اص
است.گو اینکه از منظری دیگر، منظر کسی 
ــود پیامد  ــ ــور زندگی خ ــ ــو مثاًل، ش ــ مثل کام

پوچی زندگی است.
ë  بویـــژه صاحب نظـــران  از  برخـــی 

روان شناسان معتقدند وقتی ما به »معنای 
زندگی « می اندیشـــیم یعنـــی در این مورد 
دچار »مسأله« و »بحران« شده ایم. از منظر 
پذیرفته  دیدگاهـــی  چنین  چقدر  فلســـفی 

است؟
ــــی کلی و  ــــت. این دیدگاه ــــت اس درس
ــده در بحث از فلسفه زندگی یا  ــ شناخته ش
ــــی از دیدگاه های مطرح، یعنی  حداقل یک
رویکرد اگزیستانسیالیستی به معنای زندگی 
ــــت. مطابق این دیدگاه، معنای زندگی  اس
زمانی برای فرد مورد پرسش قرار  می گیرد 

ــده  ــ که خود او با »بحران زندگی« مواجه ش
باشد.

ــه  ــ ــور زندگی ما س ــ ــر کی یرکگ ــ ــه تعبی ــ ب
ــانی« که در  ــ ــــاحت حس ــــاحت دارد؛ »س س
ــــاحت  ــاب  می کنیم، »س ــ ــود را انتخ ــ آن خ
اخالقی« که در آن دیگری را بر خود ترجیح  
ــه خدا را  ــ ــــاحت ایمانی« ک می دهیم و »س
انتخاب  می کنیم. این ساحت ها چه زمانی 
ــران معنا   ــ ــرایطی دچار بح ــ و تحت چه ش
ــــخ کوتاه به این سؤال این  ــوند؟ پاس ــ می ش
ــــپرس،  ــــت که وقتی آدمی  به تعبیر یاس اس
ــه گفتم، در  ــ ــــاحت هایی ک ــر یک از س ــ در ه
موقعیت مرزی قرار  می گیرد. یعنی وقتی 
ــا دیگران و با  ــ ــه رابطه آدمی  با خودش، ب ــ ک
ــــک موقعیت  ــدا( در ی ــ ــتی )خ ــ دیگری هس
بینابین قرار می گیرد؛ موقعیتی که نه زنده 
است و نه مرده، سرگردان است. سرگردان  
ــرده و دیگری ناتوان  ــ ــان دو دنیا، یکی م ــ می

از زاده شدن.
این دیدگاه نه تنها در مورد زندگی که در 
مورد بسیاری از عناصر و مؤلفه های زندگی، 
مثل هویت فردی و فرهنگی هم مصداق 
ــأله هویت  ــ دارد. بدین جهت، اهمیت مس

ــتر در همزاد هویت یعنی  ــ را محققان بیش
ــد و گفته اند  ــ ــــت وجو کرده ان بحران آن جس
ــود که در  ــ ــأله می ش ــ هویت فقط زمانی مس
ــود  ــ ــــت، زمانی که فرض می ش ــران اس ــ بح
ــد و ابهام  ــ ــود، تردی ــ ــــت ش چیزی باید درس
جای انسجام و ثبات را می گیرد و ضرورت 
جدید شدن برجسته می شود. به طور مثال، 
وقتی در جامعه ما، بحث »هویت ایرانی« 
برجسته  می شود، این بدین معنا است که 
ــا در وضعیت بحرانی  ــ هویت در جامعه م
قرار گرفته است. بنابراین، در این فضا است 

که پرسش از هویت معنا پیدا  می کند.
 در مورد زندگی هم دقیقاً همین است. 
تعداد کثیری از مردم، در حال زندگی کردن 
ــتند، بی آنکه اصوالً به معنای زندگی  ــ هس
بیندیشند ولی وقتی رابطه فرد با خودش، با 
اجتماع، با طبیعت، با خالق و... مختل شود 
ــــش  بتدریج خود »زندگی« هم مورد پرس
ــــاس، معتقدم  ــــن اس ــرد. بر ای ــ ــرار  می گی ــ ق
ــــش قرار   ــای زندگی، زمانی مورد پرس ــ معن
می گیرد که »چگونه زندگی کردن« جایش 
را به »چرا زندگی کردن« می دهد. بنابراین، 
ــه بحران  ــ ــوالً در  میان ــ ــــی، اص معنای زندگ

زندگی سر بر می آورد.
ë  پرســـش از معنای زندگی در چه شـــرایط

تاریخـــی و اجتماعـــی بـــرای متفکـــران و 
روشـــنفکران یـــک جامعه بیشـــتر مطرح  

می شود؟
واقعیت این است که پرسش از معنای 
ــــی فردی است. به این معنا  زندگی، پرسش
ــه در یک  ــ ــــت ک ــاق نیفتاده اس ــ ــه این اتف ــ ک
ــــری از  ــیاه، یک ملت یا قش ــ دوره تاریخی س
ــای زندگی  ــ ــار بحران معن ــ ــــک ملت، دچ ی
ــند. برای مثال، یکی از سیاه ترین  ــ شده باش
ــان، دوره بعد  ــ ــــی در آلم ــای تاریخ ــ دوره ه
ــر  ــ ــــت که هیتلر بر س از جمهوری وایمار اس
ــد از آن دوره  ــ ــر  می رس ــ ــد و به نظ ــ کار  می آی
وحشتناک تر در تاریخ معاصرمان نداریم. 
ــته های  ــ ــه دس ــ ــنفکرها ب ــ ــــن دوره روش در ای
ــده با  ــ ــوند؛ یک ع ــ ــیم  می ش ــ مختلف تقس
تبهکاران هیتلری همراه  می شوند، عده ای 
منزوی  می شوند، عده ای هم مثل متفکران 
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ë  هر یک از ما اشکال مختلفی از زندگی را تمرین  می کنیم اما یکسری
از آدم ها هســـتند که »نامتعارف« اند؛ نامتعارف بـــه این معنا که با 
زمانه و تاریخ خود، ناهمزمان و ناهمزبان هستند. گویی انسان های 
مکان و زمان دیگری هستند. از جمله این افراد  می توان به بتهوون 
در موســـیقی، ون گوگ در نقاشـــی، نیچه در فلســـفه و.... اشاره کرد. 
این افراد، معموالً بیشتر به »بحران معنای زندگی« و گاه به تبع آن 
»اندیشیدن به خودکشی« دچار  می شوند. تفاوت اینان با آدم های 
متعارف در این اســـت که ضمن اینکه زندگـــی را تمرین  می کنند، 

می توانند از آن فاصله بگیرند و به آن »بیندیشند«.
ë  برخی از فالســـفه معتقدند زندگی معنا دارد و ما باید این معنا را

»کشف کنیم«. برخی دیگر از فیلســـوفان بر این باورند که زندگی به 
خودی خود معنا ندارد و این ما هستیم که باید به آن معنا دهیم. اما 
دسته سومی هم هستند که می گویند نه تنها زندگی معنا ندارد، بلکه 
احتماالً ما هم نمی توانیم به آن معنا ببخشـــیم. ما فقط  می توانیم 

زندگی را »زندگی کنیم«.
ë  وقتی از کامو پرســـیده  می شـــود کـــه 10 کلمه محبـــوب او کدام ها

هستند،  می نویســـد: »جهان، درد، خاک، مادر، انسان، کویر، شرف، 
فقر، تابستان و دریا.« کلماتی که بوی زندگی  می دهند و آدم را به این 

نتیجه  می رسانند که زندگی ارزش زندگی کردن دارد.
ë  کامو در آغاز کتاب »افســـانه سیزیف« می نویسد؛ تنها یک مسأله

براستی جدی فلســـفی وجود دارد و آن مسأله »خودکشی« است. 
تشخیص اینکه زندگی ارزش دارد یا به زحمت زیستنش نمی ارزد در 

واقع مسأله اصلی فلسفه است.
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نسل اول فرانکفورت، همچون هورکهایمر، 
ــــرت  می کنند و به  ــو و مارکوزه مهاج ــ آدورن
امریکا  می روند. این اما به این معنا نیست 
که شرایط تاریخی و اجتماعی سیاه، بحران 
ــــدید نمی کند. هر چه  معنای زندگی را تش
ــــط اجتماعی  ــود و رواب ــ ــر ش ــ ــرایط تیره ت ــ ش
ضعیف تر شود، طبیعتاً پرسش از معنای 
ــااًل  ــ ــه روح احتم ــ ــانی ک ــ ــرای کس ــ ــــی ب زندگ
ــــاس تری دارند، اهمیت بیشتری پیدا   حس
می کند. از زاویه دیگر اما شاید متفکری پیدا 
شود و اصوالً یک دوره یا یک عصر تاریخی 
ــالً وقتی کامو راجع  ــ ــد معنا بداند. مث ــ را فاق
به بی معنایی زندگی صحبت  می کند، این 
بی معنایی نه طبیعتاً ناظر بر زندگی فردی 
خود او است و نه ناظر بر بی معنایی زندگی 
انسان در سرتاسر تاریخ. او  می خواهد بگوید 
زندگی در غرب در دوره مدرن فاقد معنا و 

پوچ شده است.
ë  ،اشـــاره کردید پرســـش از معنای زندگی

پرسشـــی فردی اســـت. براین اساس، بین 
»معنای زندگی« و »خودکشی« چه ارتباطی 

وجود دارد؟
ــاز کتاب  ــ ــو در آغ ــ ــــق! کام ــــی وثی ارتباط
ــد، تنها یک  ــ ــیزیف« می نویس ــ ــانه س ــ »افس
ــــفی وجود دارد  مسأله براستی جدی فلس
ــأله »خودکشی« است. تشخیص  ــ و آن مس
ــه زحمت  ــ ــا ب ــ ــــی ارزش دارد ی ــه زندگ ــ اینک
ــتنش نمی ارزد در واقع مسأله اصلی  ــ زیس
ــالً اینکه  ــ ــا مث ــ ــــت. باقی چیزه ــفه اس ــ فلس
ــــل دارای 9 یا 12  ــان دارای 3 بعد و عق ــ جه
ــائل بعدی و دست دوم  ــ مقوله است، مس
ــــت باید  ــــت. نخس ــتند. اینها بازی اس ــ هس
ــــخ قبلی را داد. این پرسش البته برای  پاس
همه در یک سطح مطرح نیست. گفته اند 
ــتند؛ نخست، آدم های  ــ آدم ها 3دسته هس
ــوم  ــ متعارف. دوم، آدم های نامتعارف و س
ــــی که بین این دو قرار  می گیرند؛ به  آدم های
این معنا که نه نامتعارف اند و نه متعارف. 
ــو ون گوگ«  ــ ــوم، »تئ ــ ــته س ــ نمونه این دس
ــان که  ــ ــــت که نه به اندازه برادرش ونس اس
تاریخ نقاشی بدون نام او صرف نمی شود، 
ــا آن حد معمولی  ــ ــــت و نه ت نامتعارف اس
ــرادرش بیگانه  ــ ــا دنیای ب ــ ــارف که ب ــ و متع
بماند. همه ما آدم های متعارفی هستیم 
ــکال مختلفی از زندگی را  ــ و هر یک از ما اش
تمرین  می کنیم اما یکسری از آدم ها هستند 
که نامتعارفند؛ نامتعارف به این معنا که با 
زمانه و تاریخ خود، ناهمزمان و ناهمزبان 
ــکان و زمان  ــ ــان های م ــ ــتند. گویی انس ــ هس
دیگری هستند. از جمله این افراد  می توان 
به بتهوون در موسیقی، ون گوگ در نقاشی، 
ــاره کرد. این افراد،  ــ ــفه و... اش ــ نیچه در فلس

ــتر به بحران معنای زندگی و  ــ معموالً بیش
گاه به تبع آن اندیشیدن به خودکشی دچار 
 می شوند. تفاوت اینان با آدم های متعارف 
ــه زندگی را  ــ ــــن اینک ــــت که ضم ــــن اس در ای
ــد از آن فاصله  ــ ــد، می توانن ــ تمرین  می کنن
بگیرند و به آن بیندیشند. ما مثالً در زندگی 
ــــن  می کنیم« اما  ــتی را »تمری ــ ــه دوس ــ روزان
انسان نامتعارف معموالً به دوستی »فکر  
ــتی را در مقابل  ــ ــــد« و حقیقت دوس می کن
واقعیت آن قرار  می دهد و همین امر باعث  
ــراد از عناصر  ــ ــود که انتظارات این اف ــ می ش
ــرود و بتدریج  ــ ــای زندگی باالتر ب ــ و مؤلفه ه
»بودن« یا »نبودن« برای آدم مسأله شود. 
ــوزه اجتماعی فاصله   ــ ــوالً از ح ــ ــا معم ــ اینه
می گیرند و اگر این فاصله گرفتن به صورتی 
جدی زیاد شود، آنجا اندیشه خودکشی سر 
ــــی، طبیعتاً با  ــه خودکش ــ بر می آورد، اندیش

خود خودکشی متفاوت است.
»خودکشی« جدی ترین مسأله فلسفه 
ــر،  ــ ــأله بش ــ ــــت. چراکه با جدی ترین مس اس
ــما وقتی  ــ ــر و کار دارد و ش ــ ــــی زندگی س یعن
ــــی ندهید، پاسخی به  ــــخی به خودکش پاس
ــد. چرا  ــ ــــی نمی توانید بدهی ــای زندگ ــ معن
ــما را در برابر این پرسش  ــ ــــوف ش که فیلس
ــرای چه زنده  ــ ــما ب ــ ــرار خواهد داد که »ش ــ ق
ــما  می دهید  ــ ــتید؟« پاسخ هایی که ش ــ هس
ــــت.  ــر به معنای زندگی اس ــ ــیار کم ناظ ــ بس
ــــط وثیقی بین  ــــدون تردید، رب ــــن، ب بنابرای
»بحران معنای زندگی« و سرزدن »اندیشه 

خودکشی« وجود دارد.
ë فالسفه را در کدام دسته قرار  می دهید؟

ــته هستند. چون  ــ فالسفه در هر دو دس
ــــی از نامتعارف بودن، »فکری«  یک بخش
ــــت.  ــــت و بخش دیگر آن »وجودی« اس اس
ــوان گفت که همه  ــ ــاید بت ــ در وجه فکری ش
فالسفه در مقابل عرف زمانه خود بوده اند 
ــتند. نمونه  ــ ــا نامتعارف هس ــ ــــن معن و بدی
ــــت که از نظر فکری فیلسوفی  آن کانت اس
نامتعارف است ولی از نظر وجودی آدمی  
ــــت که دچار  ــــی نیس ــــت. او کس متعارف اس
ــــی که  ــود، کس ــ زلزله های درونی و روحی ش
ــــهر خود بیرون نرفته است.  هیچ وقت از ش

اما از نظر فکری به صورت تمام قد در مقابل 
عرف فکری زمانه خود قرار می گیرد و یکی 
ــته ترین منادیان روشنگری است.  ــ از برجس
ــرار  می گیرد که گرچه  ــ در مقابل او، نیچه ق
ــــت  به لحاظ »فکری« تا آن حد عمیق هس
که در موردش گفته شود که هایدگری الزم 
است تا نیچه را تفسیر کند، ولی »وجودش« 

نیز مرکز زلزله است.
ë  از تعاریف فالســـفه غربی در باب »معانی

زندگی« گفتیـــد. ولـــی می خواهیم بدانیم 
تعریف خود شما، از معنای زندگی چیست؟

ــأله در تعریف معنای  ــ ــــن مس مهم تری
زندگی، تعیین تکلیف با همان رویکردهایی 
ــما  ــ ــــش اول ش ــــخ به پرس ــــت که در پاس اس
ــــی دارد و ما  ــردم. یا زندگی معنای ــ عرض ک
ــا زندگی معنایی  ــ ــــف کنیم، ی باید آن را کش
ندارد و ما باید خود به آن معنا ببخشیم، یا 
اصالً معنا ندارد و ما هم ضرورتی ندارد که 

در جست وجوی معنایش باشیم.
اتفاقی که بعد از نیچه  می افتد این است 
ــــت  ــه آنچه که قبالً بر عهده خدا بوده اس ــ ک
ــود. یکی از  ــ ــان گذاشته  می ش ــ بر دوش انس
ــــت  ــا دادن به زندگی اس ــ ــــن وظایف معن ای
ــواری است و حتی  ــ ــیار دش ــ و این وظیفه بس
اگزیستانسیالیست های بی خدا نیز، تراژدی 
بشر را این  می دانند که خدا وجود ندارد. در 
این صورت، انسان باید جاعل معنا باشد. 
ــــاس جهان بینی  ــــی بر اس بنابراین، هر کس
ــوری از  ــ ــــودش  می تواند با تص ــــفی خ فلس
ــــل کامو  ــر کند؛ یکی مث ــ ــای زندگی س ــ معن
ممکن است بگوید امروز خود را دریاب که 
بقیه همه داستان است؛ چرا که بشر به حال 
خود رها شده است و خود باید تدبیری برای 
خود ساز کند. یکی از این تدابیر  می تواند این 
باشد که وقتی از کامو پرسیده  می شود که 10 
کلمه محبوب او کدام ها هستند،  می نویسد: 
ــان، کویر،  ــ ــاک، مادر، انس ــ »جهان، درد، خ
ــتان و دریا.« کلماتی که  ــ ــــرف، فقر، تابس ش
بوی زندگی  می دهند و آدم را به این نتیجه  
ــانند که زندگی ارزش زندگی کردن  ــ می رس

دارد.
ــــم معنایی برای  ــــخصاً نمی توان من ش
زندگی ارائه کنم، فقط  می توانم بگویم که 
ــــی به زندگی، بهترین  ــیر معنا بخش ــ در مس
روشی که وجود دارد »روش پدیدارشناسی« 
ــدار زندگی،  ــ ــــت. به این معنا که در پدی اس
ــان  می دهد، متوقف  ــ آنگونه که خود را نش
نشویم، بلکه سعی کنیم به پس و پشت آن 
هم راه یابیم. پدیدارشناسی  می تواند به ما 
کمک کند که چه چیزی »زندگی نیست«. از 
طریق تعریف سلبی زندگی شاید بتوانیم به 

تصوری از معنای ایجابی آن راه پیدا کنیم.

نیم نگاه


