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نوع نگرش ،توجه چندانی به زنردگی ایرن جهرانی نداشرته باشرد ،امرا ایرن

پژوهش ،با تکله بر مصلبتنامه و به روش توصلفی -تلیلیی نشان میدهد

که ر ار ،معنایابی را جزء ترشت آدمی میداند او زنردگی معنرادار را برا

دردمندی ،جستوجوگری ،خدا ،رشق و توجه بره کلفلرت زنردگی و نره

کملت آن ،در پلوند میداند از آنجاکه این امور ،بهنوری از زملنه و نتلجۀ

معنررروی و رویرررانی برخررروردار اترررت ،دیررردگاه ر رررار را بررره نظریرررۀ

فراطبلعتگرایران نزدیرک مریکنرد وی ماهلت/کرارکرد زنردگی و نروع
رویارویی آدمی را با آن در قالب ایماژهایی چرون برازی ،دوز  ،زنردان،
شورتتان ،بلغولۀ دیوان ،بازار/پل/کشتزار ،باد/برق و ترمایه نشان میدهرد

و از خالل آنها بلان میکند که زندگی اینجهانی ،هدف نهایی و اصریی
نلست؛ بیکه ابزاری اتت برای رتلدن به زندگی آنجهانی

واژههای کلیدی :معنای زندگی ،ر ار نلشابوری ،ایماژهرای زنردگی،

مصلبتنامه

مقدمه

هبوط آدم (ع) به جهانی ناشناخته ،زملنۀ بروز مسرائیی را بررای وی فرراه تراخت مسرائیی
که رصر به رصر در ملان نسلهای پس از وی تداوم یافت و شکلهای پلچلدهتری بره خرود
گرفت؛ تا جایی که برخی معتقدند انسان به مسئیهای برای خود تبدیل شرده اترت (مارترل،
 )9 :1388بهنظر میرتد داشرتن «مسرئیه» ،قروامبخرش هویرت انسران اترت؛ برهگونرهایکره
میتوان گفت انسان بدون مسئیه ،مردهای بلش نلست
مجمورهمسائل انسانی از منظر وجودشناتی ،در چهار یوزۀ گسترده طبقهبندی میشرود
که هریک مسرائل خردترری را نلرز دربرردارد 1 :مسرئیۀ هبروط آدم/تولرد انسران 2 ،مسرئیۀ
زندگی 3 ،مسرئیۀ مرر

و  4مسرئیۀ جهران پسرامر

1

ایرن مسرائل چهارگانره ،بره زمران،

جهاننگری و انسانی خاص ملدود نمیشود؛ بیکه هر انسانی به فراخور اندیشهاش در آنها
تأمل میکند یال یا بهترادگی از کنرار آنهرا مریگرذرد یرا درصردد یرافتن تلیلیری بررای
آنهاتت و لزوماً نه یافتن پاتخی درنتلجه زندگی آدمی ،پلوتته برا چرالش روبرهروترت و
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نمیتوان برای آن آرامشی تصور کرد «کسرانی کره ترالش مریکننرد یرک زنردگی کرامالً
ملافظتشده داشته باشند ،دیر یا زود با ایرن تجربره مواجره مریشروند کره زنردگی آنران
هملشه ناامن باقی میماند؛ هملشه فرازوفرودها ،فرصتها و خ رات دارد» (کونر:1391 ،،
)46
ردهای از متفکران ،پرداختن بره مسرئیۀ زنردگی و معنرای آن را تلیلرل کرردهانرد؛ زیررا
معتقدند «معنای زندگی ،واجبترین مسئیه اتت» (کامو )94 :1349 ،ضرروریدانسرتن ایرن
مقوله ،از دو منظر شایانتوجه اتت :یکی اینکه آدمی با تمرکز بر مسئیۀ زنردگی ،ناچرار بره
مسائیی مانند هبوط/تولد ،مر

و جهان پس از مر

نلز مریاندیشرد و همره را در راترتای

یکدیگر فه میکند دیگرر اینکره آنچره آدمری درگلرر آن اترت و آن را در للظره لمرس
میکند ،هملن زندگی اتت؛ زیرا از هبوط/تولد او تاللانی گذشرته اترت و مرر

و جهران

دیگر نلز هنوز نلامده اتت درنتلجه ،پرداختن به مسئیۀ معنای زندگی الزم اتت
در رویارویی با مسئیۀ معنای زندگی میتوان چهار رویکرد را از یکردیگر متمرایز کررد:
دتتهای از انسانها زندگی میکنند و روزها و شبها را تپری میکنند ،اما هلچگاه از خرود
نمیپرتند معنای زندگی چلست ردهای دیگر تا زمرانی کره برا درد و رنر  ،و مسرئیۀ راز و
ترشت مر

روبهرو نشدهاند ،به معنرای زنردگی نمریاندیشرند بره دیگرر ترخن ،همرواره

«بلرانی» آنها را بهتمت معنا توق میدهد گروهری دیگرر برر ایرن رقلردهانرد کره آدمری
بیآنکه با بلرانی روبهرو شود ،باید به مسئیۀ معنا توجه کند از نظر اینان ،در جسرتوجروی
معنابودن ،یکی از امتلرازات انسران اترت گروهری دیگرر -کره رمردتاً از رویکرردی دینری
برخوردارند -توجه بهمعنای زندگی را مسئیۀ دتت چنردم مریشرمرند و معتقدنرد شرریعت
رمدهترین پاتخها را برای معنای زندگی بلان کرده اتت؛ دریالیکه برخی از اندیشرمندان
بر این باورند که ملان آنچه شریعت بهرنوان معنای زندگی بلان میکند و آنچه ما به شرکیی
بیوات ه و میموس از زندگی روزمرۀ خود مرییرابل  ،شرکاف وجرود دارد (هلرک:1390 ،
)102
آن دتته که یا در اعر بلران یا بهطور ذاتی در پی معنا هستند ،همواره با ایرن دو پرترش

مواجهاند« :یکی آنکه آیا زندگی یک انسان خاص ،معنادار اتت یا نره؛ و دیگرر اینکره آیرا
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کل زندگی نوع بشرر معنرا دارد یرا نره» (کروئلن )174 :1390 ،پاترخ پرترش اول براتراس

داوری دیگران مشخص میشرود و پرترش دوم از تروی خرود فرردی کره درگلرر زنردگی

اتت ،قابلپاتخگویی اتت درمورد شریعتمداران نلز باید گفت برر فررک کره جهرانبلنری
تنتی ،معنای زندگی را تبللن کرده باشد؛ تخن این اتت که اشارات شریعت باید به شکیی

میموس و کارآمد در دتترس انسان معاصر قرار گلرد تا به شکیی بیوات ه ،خود آنها را دریابد

مسئیۀ معنای زندگی ،در یوزههای مختیفی ماننرد فیسرفه ،ریر اخرالق ،فیسرفۀ اخرالق،

دین ،فیسفۀ دین و روانشناتی قابلبررتی اتت رالوهبراین ،میتوان از منظر جهراننگرری

ررفانی نلز این مقوله را تلیلل کرد و برهطرور مشرخص ،رویکررد رارفران بره مسرئیۀ معنرای

زندگی را دریافت؛ هرچند اینگونه بهنظر آید که رارفان ،نگاه مثبتی به زندگی نداشتهاند

در این پژوهش دو پرتش اتاتی م رح شده اتت؛ یکی اینکه آیا زندگی و معنرای آن

از جمیه مسائل و دغدغههای ر ار اتت دیگر اینکه با توجه به مفهوم واژۀ معنا ،رویکررد و

داوری ر ار نسربت بره زنردگی ،ارزششناترانه ،غایرتشناترانه یرا کارکردگرایانره اترت؟

برررایناترراس ،پررژوهش یاضررر معنررای زنرردگی را در اندیشررۀ ر ررار نلشررابوری بررا تکلرره بررر

مصلبتنامه تلیلل میکند 2برای دتتلابی به این مفاهل  ،ابتدا تلیلل مفهومشناترانۀ دو واژۀ
معنا و زندگی و مسائل مربوط به آن صورت میگلرد تپس نگرش ر ار نسبت بره ایرن دو
مقوله بررتی و درنهایت ،مسئیۀ معنای زندگی از نظر وی تبللن میشود

به این مسئیه بهطور جردی ابتردا در غرر و در اعرر تلروالت اجتمراری توجره صرورت

گرفت 3و نظریههایی در این زملنه ارائه شد در ایرران نلرز ایرن مقولره در آرای الهریدانران،
فلیسوفان ،رارفان و ادیبان مورد تأمل واقع شده اتت از ملان آعاری که به یروزۀ ادبلرات و

ررفان مربوط میشود ،به این موارد میتوان اشاره کرد :کتا هایی مانند معنرای زنردگی از
نگاه موالنا و اقبال از نذیر قلصر و موالنا و معنای زندگی از مهدی کمپانی زارع مقالههرایی

از جمیه «نقش مقصود (معنای زندگی در شعر و اندیشرۀ یراف )» نوشرتۀ مسرعود فریرامنش،
«بررتی و تلیلل مفهوم معنای زنردگی در اشرعار قلصرر امرلنپرور» اعرر مصر فی گرجری و

تررلدیامد موترروی جروکررانی ،و «معنررای زنرردگی از دیرردگاه ابررنرربرری» نوشررتۀ مهدیرره

کساییزاده در ملان پایاننامهها و رتالهها نلز میتوان موارد زیر را نام بررد« :جسرتوجروی
معنای زندگی در زندگی روزمرۀ ایرانی معاصر از منظر گفتمران روشرنفکری برا نگراهی بره

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 69 /

رمان تمفونی مردگان» اعر یسلن اتردالیهی در مق رع کارشناتری ارشرد دانشرگاه کاشران،
«معنای زندگی از نگاه موالنا و کییریگور» نوشتۀ آالله اصغری در مق ع کارشناتری ارشرد

دانشگاه شلراز« ،مفهوم مر

و زندگی در شعر تهرا تپهری» از ملمدزمان یجتیفر در

مق ع کارشناتی ارشد دانشگاه یاتوج« ،بررتی مقایسهای نظرات خلام و شوپنهاور در برا

معنای زندگی» نوشتۀ زهرا رمضانیو در مق ع کارشناتری ارشرد دانشرگاه رالمره طباطبرایی،

«معنای زندگی از منظر نلچه و هدایت» نوشتۀ طوبی مختارینژاد در مق ع کارشناتی ارشرد
دانشگاه آزاد اتالمی واید تهران مرکزی« ،معنای زندگی از دیدگاه شلخ ملمود شبسرتری

و رالمه طباطبایی» نوشتۀ هماتادات وارث در مق ع کارشناتی ارشد دانشرگاه الزهررا (س)

و «مر

و زندگی در آعرار ر رار» از تریمان کروه آزاد ( )1389مق رع کارشناتری ارشرد

دانشگاه ارومله که با توجه به بررتیهای انجامشده ،تنها اعرری کره برهللرا رنروان بره ایرن
پژوهش نزدیک اتت ،هملن پایاننامۀ اخلر اتت؛ با ایرن تفراوت کره در ایرن پایراننامره ،از
منظر فیسفی و معرفتی به مقولۀ زندگی توجه نشده اتت؛ دوم اینکه در این اعرر ،مقولرۀ معنرا

مورد نظر نویسنده نلست

مفهومشناسی معنا و زندگی

معنا
از نظر فلیسوفان تلیلیی ،واژۀ معنا دارای شش مفهوم اتت 1 :بلان ارتباط ریی -معیولی2 ،

بلان نسبت ترادف ملان دو مفهوم 3 ،درس ربرت 4 ،هدف 5 ،کارکرد و  6ارزش (بلات،

 )58 -53 :1390از ملران ایرن شررش معنرا ،ترره مفهروم هرردف ،کرارکرد و ارزش در معنررای
زندگی مورد نظر اتت توضلح اینکه اگرر معنرا بره مفهروم هردف باشرد ،پرترش از معنرای
زندگی به این معناتت که زندگی به چه ترمتی در یرکرت اترت هرگراه معنرا بره مفهروم

ارزش باشد ،پرتش معنای زندگی چلست؟ یعنی آیا زندگیکردن بهصرفه اتت؟ یعنری در
نگرشی کالن ،آیا تود زندگیکردن بلشتر از هزینههایی اترت کره بررای آن مریپرردازی ؟
(میکلان1391 ،الف )41 :زمانی که معنرا بره مفهروم کرارکرد باشرد ،در مواجهره برا پرترش
معنای زندگی ،درواقع در پی فایدۀ زیستن هستل (میکلان)213 : 1391 ،

افرادی که درمورد معنای زندگی تخن گفتهاند ،همواره ملران اینکه آیا معنرا را باید در
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درون خود زندگی یا جهان هستی یافت یرا بایرد از بلررون تراخت اخرتالفنظرر داشرتهانرد

کشف معنا ،این اتت که زنردگی برهخرودیخرود ،دارای معنرایی اترت؛ مثرل آنکره کسری

بگوید در این بلابران ،آبری وجرود دارد ،فقر بایرد بگردیرد ترا آن را پلردا کنلرد (میکلران،

 ،)225 : 1392اما نظریۀ جعل معنا معتقد اترت کره آدمری خرود ،خرالق و ترازندۀ معنرای
زندگی خویش اتت (کاتلنگهام)25 :1393 ،

این مسئیه ،تفکلکی بنلادین ملان نظریه هایی که برای معنرای زنردگی ارائره شرده اترت،

ایجاد میکند آن رده که به کشف معنا براور دارنرد ،امروری معنروی را معنرابخش زنردگی
میدانند و دیدگاههای آنان ،ذیل نظریۀ فراطبلعتگرایی قرار میگلرد آن رده که به جعرل
معنا رقلده دارند ،امرور مرادی را معنادهنرده بره زنردگی مریداننرد و دیردگاههرای آنران بره
طبلعتگرایی معروف اتت معنا چه از مقولۀ کشف باشد و چه جعل ،مسئیه ایرن اترت کره
چه نسبتی ملان این دو و هدف ،ارزش و کارکرد برقرار اترت اگرر معنرا بره مفهروم هردفی
باشد که هر فرد در زندگی خویش تعللن میکند ،جعیی اتت باز اگر معنا بهمعنرای هردفی
باشد که خدا برای آدمی تعللن کرده باشد ،معنا را باید کشف کرد اگرر معنرا را بره مفهروم
ارزش بدانل  ،بسته به نوع ارزشها معنرا کشرفی یرا جعیری مریشرود ،و اگرر معنرا بره مفهروم
کارکرد هر فرد در زندگی باشد ،باز با کشف معنا مواجهل ؛ زیرا هرکسی نقرش خرویش را
در یک مجموره کشف میکند (بلات)75 -74 :1390 ،
البته در زملنۀ کارکرد ،این تلیلل را نلز میتوان م رح کرد که اگر خدا مشخصکننردۀ
نقش اتت ،مسئیۀ معنرا کشرفی اترت ،امرا اگرر خرود فررد ،تعلرلنکننردۀ کرارکرد خرود در
مجمورۀ هستی باشد ،معنا از مقولۀ جعل خواهد بود یال پرتش این اتت که آیا شرق دوم
بهطورکیی قابلتصور اتت یا خلر
زندگی
از یک منظر ،زندگی بازۀ زمانی تولرد ترا مرر

آدمری را شرامل مریشرود در ایرن تر ح،

زندگی شربکهای از تجرار  ،افکرار ،ارمرال ،خراطرات ،طررحهرا ،پرلشبلنریهرا ،روابر و
مناتبات اجتماری اتت (آدامز )311 :1382 ،گاهی نلز منظور از زندگی ،آن چلرزی اترت

که مورد نظر یک تذکرهنویس یا مور یا هر کس دیگری از این تنخ اتت (همان)312 :
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پرتش اتاتی این اتت که آدمی چره در مقرام داوری زنردگی دیگرران و چره در جایگراه

یافتن معنای زندگی خویش ،وقتی پرتش «معنای زنردگی چلسرت» را طررح مریکنرد ،آیرا

منظور او کل زندگی اتت یا بخشهایی از آن؟ چنلن پرتشی ،دیدگاههرای کرلگرایانره و

جزءگرایانه دربارۀ زندگی را م رح تاخته اترت دیردگاه جزءگرایانره معتقرد اترت« :تنهرا

بخشهایی از زندگی مانند تجربهها ،رواب و کنشهای هر فرد انسانی را مریتروان معنرادار

شمرد یعنی مفهوم زندگی بهمعنای بخشهای خاص زنردگی گرفتره شرده اترت» (بلرات،
 ،)62 -61 :1390اما دیدگاه کلگرایانه ،با نگرشی داتتانوار نسبت به زندگی معتقرد اترت

که زندگی به مثابۀ اجزای داتتان اتت کره در کنرار هر معنرای داترتان را شرکل مریدهرد
درنتلجه ،زندگی بهمعنای کل جنبههای زندگی اتت (همان)62 -61 :

عطار و معنا
واژۀ معنا در مصلبتنامه ،به مفهوم یقلقت و باطن بهکار رفته اتت یقلقت در مقابل مجراز

قرار می گلرد و باطن در برابر صورت 4این نمونهها نرارر بره مفهروم اول هسرتند« :چرون ترو

داری منصبی و رتبتی/یاصی کن توی معنری قربتری» (ر رار299 :1386 ،؛ نلرز ،140 ،128

 295 ،248 ،241 ،158و ) نمونههای پلشرو نلز بره مفهروم دوم اشراره دارد« :زانرک اگرر
نبود تو را با رشق ،کار/تو خری باشی بهمعنی بیفسرار» (همران224 :؛ نلرز ،329 ،450 ،422

 213و )

با توجه به اینکه معنا در نظر ر ار به مفهوم یقلقت و باطن اتت ،معنا در هستی یضرور

دارد و فق باید آن را یافت درنتلجه یقلقت ،چلزی اتت که در درون هسرتی نهراده شرده

اتت و آدمی باید تالش کند تا آن را بلابد مقولۀ کشف یقلقت ،بهنروری برا تراختار کیری

مصلبتنامه نلز در پلوند اتت؛ زیرا تالک بررای کسرب معنرا ،ترلر آفراقی و انفسری را طری
میکند« :خاطرم پای گرفته هر زمان/ترنگون برمیکشد گرد جهان ،تا ز بلری مراهلی آرد
به شست/یا ز جایی معنیای آرد به دتت» (همان)447 :

عطار و زندگی
در مصلبتنامه ،کیمۀ زندگی بهللا مفهومی با کیماتی چون رمر ،زیستن و روزگار پلوند
یافته اتت
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الف) زندگی

ر ار ،واژۀ زندگی را به دو مفهوم فرایند تولد تا مر
نمونۀ پلشرو ،کیمۀ زندگی ،فرایند تولد تا مر

و زندهبرودن برهکرار بررده اترت در

را شامل میشود« :زندگیکرردن بره جران

زیبنده نلست/جز به جانان زندهبودن زنده نلست» (همان )187 :و «زندگانی گر خوش و گرر
ناخوش اتت/در زمرلن و براد و آ و آترش اترت» (همران126 :؛ نلرز  )438 ،227در ایرن
ابلات ،زندگی به معنای یلات و زندهبودن اتت« :رشق در معشوق ،فانیگشتن اتت/مرردن
او را زندگانی گشتن اتت» (همان )417 :و «زندگی دل ز رشق جان بود/رشق جان از غمزۀ
جانان بود» (همان435 :؛ نلز )423 ،274 ،407 ،156
ب) عمر

واژۀ رمر در مصلبتنامه نارر به مفهوم فرایند تولد تا مر

اتت؛ یعنی کل زندگی« :برر

رمرررم هسررت بنشررلن خوشرری/میگررذارم رمررر شررلرین خوشرری ،رمررر روزی پررن شررش
مرریبگررذرد/خواه نرراخوش خررواه خرروش مرریبگررذرد ،چررون چنررلن مرریبگررذرد رمررری کرره
هست/چلست جز باد از چنلن رمری به دتت» (همان)155 ،

ج) زیست

کیمۀ زیست نلز دارای دو مفهوم اترت؛ یکری نرارر بره یلرات جرانوری آدمری (خروردن و
آشاملدن) و دیگری بهمعنای فرایند تولد تا مر

(کل زندگی) اتت مفهوم اول در ابلراتی

از این قبلل آمده اتت« :چون تو را از گردهای نان اتت زیست/آخرت چندین یسد از بهر
چلست؟» (همان )305 :و «للک من ک میخورم از بهر زیست/نلست غافرل کره دانر یرال
چلست؟» (همان276 :؛ نلز  )345این ابلات نلز نارر به مفهوم دوم اتت« :یقتعرالی گفرتش
آخر یال چلست؟/کز ضعلفی بر تو دشوار اتت زیسرت» (همران )220 :و «خیرق از یجراج
بسلاری گریست/زان که با او کس نمییارتت زیست» (همان)428 :
د) روزگار

این کیمه نلز در برخی از ابلات مصلبتنامه به مفهوم کل جریان زندگی اتت« :گرچره ایرن

دم هست نوملدیش کار/در املدی میگذارد روزگار» (همان)336 :
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با تکله بر مثالهایی که بلان شد ،بهللا مفهومی ،وجه مشترک ته کیمرۀ زنردگی ،رمرر و
زیست ،فرایند تولد تا مر

(کل زندگی) اتت درنتلجه ،ر ار نسربت بره زنردگی نگررش

کلگرایانه دارد؛ یعنی فرایندی از تولد تا مر  ،و هرچه در این فرایند به وقوع میپلونردد،
منظور وی اتت به دیگر تخن ،هنگامیکه وی از معنای زندگی تخن میگویرد ،مقصرود
کل زندگی اتت و نهفق جزءها یا بخشهایی از آن
عطار و معنای زندگی

ر ار درمورد زندگی ،بر این رقلده اتت که با فرصتی ملدود روبرهروترت (همران)155 :
خصیت وجودی این فرصت ملدود ،این اتت که ابتدا و انتهایش بره اختلرار آدمری نلسرت
در چنلن بازۀ زمانی ،دو راه پلش روی آدمی اتت :یا باید از این فرصت بره شرکیی شایسرته
بهره برد یا آن را به غفیت تپری کرد ر ار معتقد اتت راه اول بهترین اتت (همران)356 :
تا ترانجام آدمی به نوری ایساس رضایت دتت یابد برای گامنهادن در این مسرلر بایرد در
پی معنا بود (همان )447 :این مسئیه کمک میکند تا آدمی فرصت زندگی را بهدرترتی بره
پایان برد درواقع ،در ملان جبر تولد و جبر مر  ،تنها اختلار آدمی زندگی اترت یقلقرت
و باطنی که ر ار در پی آن اتت ،به شکیی رملرق برا تره رنصرر هردف ،ارزش و کرارکرد
زندگی در پلوند اتت؛ یعنی اگر آدمری تعریفری درترت از نسربت هریرک از ایرن امرور برا
زندگی بلابد ،زندگی معناداری را تجربه کرده اتت
هویت غایرتشناترانه ،ارزششناترانه و کارکردگرایانرۀ زنردگی در نظرر ر رار ،در دو
بخش نظریههای معنای زندگی و ایماژهای زندگی قابلتلیلل اتت
نظریههای معنای زندگی (فراطبیعتگرایی)

فلیسوفان تلیلیی ،درمورد معنای زندگی دیدگاهها و اتتداللهایی را ارائه کردهانرد کره در
ته ملور فراطبلعتگرایی ،طبلعتگرایی و ناطبلعتگرایی طبقهبنردی مریشروند در نظریرۀ
فراطبلعت گرایی ،زندگی تنها در صورتی معنادار اتت که رب و نسبت خاصی برا قیمرروی
صرفاً رویانی داشته باشد (متز )268 :1382 ،م ابق این دیدگاه ،اگر آدمی بخواهد زندگی
معناداری داشته باشد ،باید با اموری پلوند یابد که توان اتصال وی به جهانی فرای طبلعرت را
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داشته باشد درواقع معنای اصلل زندگی ،انسان را به رال جان رهنمون مریترازد رویکررد
طبلعتگرا بر این نکته تکله دارد که شرای الزم و کرافی بررای کسرب معنرای زنردگی ،در
هملن جهان مادی فراه شده اتت (بلات )81 :1390 ،این نظریه ،تجربۀ زندگی معنرادار را
در این جهان ،ممکن می داند و بر این باور اتت که زندگی از طریق پلوند با امروری کرامالً
اینجهانی معنا مییابد گرایش ناطبلعتگرا نلز معتقد اتت آدمی بهمدد یک تیسیه اصرول
یا پلشفرکهای رقیی مانند اصول اوللۀ اخالقی مریتوانرد زنردگی معنراداری داشرته باشرد
(همان )82 :درواقع ،بن مایۀ نظریههای معنای زنردگی ،بلرانگر ایرن م یرب هسرتند کره چره
چلزهایی و با چه رویکردی ،زندگی آدمی را معنادار میکنند
در جهررانبلنرری ر ررار نلشررابوری ،درد ،جسررتوجررو ،خرردا ،رشررق و زنرردگی کلفرری ،در
معنادارشرردن زنرردگی مؤعرنررد درد ،ملرکرری اتررت برررای ایجرراد طیررب و جسررتوجرروی
ارزشمندترین م یوبات زندگی آدمی -یعنی خردا و رشرق -و انسرانی کره در ایرن راه گرام
نهاد ،به زندگی کلفی -که از مقومات آن ،یکی ردم دلبستگی و وابستگی اتت و دیگری
زیست اینجایی با اندیشۀ آنجایی -دترت یافتره اترت ایرن فراینرد ،بهتررین شرکل زنردگی
معنادار از نظر ر ار اتت
چون مجمورۀ این مسائل ،از یل های رویانی و معنوی برخوردار اتت ،دیدگاه وی بره
نظریررۀ فراطبلعررتگرایرری در معنررای زنرردگی نزدیررک مرریشررود بررا توجرره برره تعریررفهررا و

اتتداللهایی که از این نظریه ارائه شده اتت ،5پلوند رملقی با بلنش ررفانی نلز پلدا میکند
 .1درد

از نظر ر ار ،دردی ،زندگی را هدفمند و ارزشمند میکند که بهنروری برا طیرب ،جنربش و

یلرانی قرین باشرد در منظومرۀ فکرری ر رار ،واژۀ درد برهللرا مفهرومی برا تره ویژگری
پلشگفته همراه اتت این تعبلر از درد ،کارکرد (فایدۀ) زندگی را نلز تبللن میکند تمثلرل
زیر پلوتتگی درد ،زندگی ،جنبش ،طیب و یلرانی را نشان میدهد« :یک کیلچه یافرت آن
ت ،در رهی/ماه دید از توی دیگر ناگهی ،آن کیلچه بر زملن افکند ت/،تا بگلرد ماه برر
گردون به ت ،،چون بسی ت ،زد ندادش دتت ماه/باز پرس گردیرد و بازآمرد بره راه ،آن
کیلچه جست بسلاری نلافت/بار دیگر رفت و توی مه شتافت ،نه کیلچه دتت میدادش نره
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ماه/از تر ره میش د او تا پای راه ،در ملان راه یلران مانده/گمشده نه این و نه آن مانرده ،ترا
چنررلن دردی نلایررد در دلت/زنرردگی هرگررز نگررردد یاصرریت ،درد م ریبایررد تررو را در هررر
دمی/اندکی نه رالمی در رالمی» (همان248 :؛ نلز )361 ،199
با توجه به اندیشۀ ر ار ،در تبللن فرایند رتلدن به درد معنابخش باید گفت آدمری ابتردا
اندیشۀ درد را در ذهن میپرورد ،تپس به طیب میرتد و پس از آن درد یاصل مریشرود
در غایت کار ،یلرت اندر یلرت اتت (همان )161 ،445 :درنتلجه دردآگراهی ،ملصرول
اراده و انتخا اتت ابلات زیر را میتوان بلانگر هملن مسئیه دانست« :کامیی گفته اترت از
اهل یقلن/گر جهودان جمیه بگزینند دیرن ،زان مررا چنردان نلایرد دلخوشری/کز ترر دردی
کسی بی ترکشی ،در ره این درد آیرد دردنراک/ه در ایرن دردش برود رفرتن بره خراک،
زیسته در درد و رفته ه به درد/رفته زین ررال بردان ررال بره درد» (همران)362 :؛ بنرابراین
ترانجام درد یلرت اتت و رشق ،ترزملنی اتت که راشرق را غررق در یلرانری مریکنرد
پس رشق واقعی از دردآگاهی شروع میشرود و چنرلن رشرقی ،برهطرور ق رع زنردگی را از
بیمعنایی ملافظت میکند« :هرکه او خواهان درد کرار نلسرت/از درخرت رشرق برخروردار
نلست ،گر تو هستی اهل رشق و مرد راه/درد خواه و درد خواه و درد خواه» (همان)367 :
 .2جستوجو

دردمندی زملنهتاز جستوجوتت جستوجو ،رمری به درازای هبوط آدم بر کرۀ خاکی
دارد او هبوط کرد و به جستوجوی یار آشنای خویش رفت پرس از وی آدملران نلرز هرر
یک در پی جستوجوی چلزی رفتند جستوجرو در ررلن نراآرامی آرامرشبخرش اترت؛
زیرا املد میدهد
گمشدۀ ر ار ،یقلقت اتت و جستوجوهای وی برای کشف آن ،در قالرب ترفرهای

رویانی و تمثلیی رق میخورد این مسئیه بهنروری برا بافرت کیری مصرلبتنامره -کره ترفر

تالک برای وصول به یق اتت -در پلوند اتت ،اما در ت لی جزئیتر در مصرلبتنامره برا

این تمثلل مواجه میشوی که مرغی ،راشق چوبی خاص بود نزد تیلمان رتلد« :گفت مرن

یک چو خواه از تو خواتت/نه تر و نه خشک و نه کروژ و نره راترت ،روز و شرب آن
مرررع راشررق برریقرار/مسررت مرریگررردد برره گرررد شاخسررار ،مرریزنررد در شررا  ،منقررار ای
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رجب/میکند آن چو هرجایی طیب ،خیق رال جمیه در شرلب و فرراز/اینچنرلن چروبی
همیجویند باز ،اینچنلن چوبی نشان هرگز نداشت/هلچ چوبی در جهران ایرن ررز نداشرت،
این طیب در آ بلر انداز تو/کاین چنلن چوبی نلابی باز تو» (همران )246 ،245 :خصریت
وجودی زندگی انسران جسرتوجروگر ،ترشرار از جنربش و تکراپوی جسرمانی و رویرانی
اتت؛ بنابراین از تکون و ایستایی به دور اتت درنتلجه بریمعنرایی ،للظرهای در درون آن
راه نمییابد؛ بهویژه که آدمی در جستوجوی م یوباتی ارزشمند (خدا و رشق) باشد
 .3خدا

تفاوتهای فراوانی ملان اندیشه و کنش انسان معاصر و انسران گذشرته مریتروان یافرت ،امرا
یکی از مسائیی که بهطور ق ع مشترک ملان هردوتت ،مسئیۀ خدا و نوع نگرش بره اوترت
در ت لی کالن ،دو دیدگاه نسبت به این مقوله وجود دارد :پرذیرش و رد رردهای وجرود
قردرتی قرراهر را پذیرفتررهانررد و برخرری بررهجررای آن ،نلرررو و قرردرتی دیگررر نشرراندهانررد نکتررۀ
چالشبرانگلز آن اتت که خداناباوری ق عاً لوازم و نتایجی را در پی خواهرد داشرت یکری
از لوازم چنلن نگرشی این اتت که هرچه هست ،هملن جاترت و چلرزی پرلش و پرس دنلرا
نلست و تختترین نتلجۀ آن بیمعنایی زندگی اتت
در ملان آنها که خدا را پذیرفتهاند ،تیوک ارتبراطی متعرددی دیرده مریشرود رردهای
ترسمآبانه به او میاندیشند و برخی راشقانه که باز در اینجرا نروع ارتبراط راشرقانه برا خردا،
معنای وتلعتری به زندگی میدهد؛ زیرا رشق ،تردیدزداتت و ق عآور؛ دریالیکره تررس
با نوری تردید همراه اتت باالخره اگر آدمی از چلزی هراس داشت ،همرواره تکانرهای در
جان و رقل وی ایجاد میشود که مبادا بهطورکیی این موجود ،وجود خارجی نداشته باشد
از نظر ر ار ،بهترین م یو خداترت ،امرا ارادۀ انسرانهرا بره م یوبراتی چرون قردرت،
شهرت ،عروت و مع وف شده اتت و آنان بهجای گریز از این م یوبات ،بهشردت غررق
آن شرردهانررد (همرران )265 ،241 ،236 :درنهایررت ،تررالش آنهررا نتلجررهای جررز یلرانرری و
بیمعنایی ندارد (همان)173 :؛ نخست به این دللل که شناخت بسامانی از م یوبرات خرویش
ندارند (همران )247 :و دوم آنکره آنهرا را اولویرتبنردی نکرردهانرد (همران )301 :چنرلن
انسانی ،رمری در پی چلزهایی میدود که نلست تررانجام چنرلن انسرانی همچنران یلرانری
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اتت« :آن یکی دیوانهای میگفت زار/کز همه رال مررا ایرن اترت کرار ،ترا کرن برر روی
خاکستر نشست/خاک میریزم به تر از هر دو دتت ،اشک میبارم به زاری بر دوام/چکن
و چکن همیگروی مردام ،ترا کسری کرو پلشر آیرد راز جوی/گویردم آخرر چره برودت؟
بازگوی ،من بدو گوی که ای صایب مقام/مینردان مرینردان والسرالم ،چکرن و چکرن
هملشه جفت ماتت/میندان مرینردان گفرت ماترت» (همران244 :؛ نلرز ،348 ،248 ،247
 )413 ،349درنهایت ،تلیلل ر ار نسبت به این افراد آن اتت که آدمی نباید به هرر قلمتری
در پی کسب م یوبات بیارزش خویش باشد (همان)154 :
ر ار و رارفان یبری ،تریوک راشرقانه برا خردا را برگزیردهانرد و ایرن نروع مالزمرت و
پلوتتگی با خدا را معنابخش زندگی مریداننرد« :شرد جروانی پرلش پلرری نامدار/دیرد او را
کرده در کنجی قرار ،بود تنها هلچکس با او نبود/یک نفس یک ه نفس با او نبرود ،گفرت
تنهررا مررینگررردی تنرر،دل/پلررر گفررتش ای جرروان تررنگدل ،بررا خرردای خررویش دائ ر در
یضور/چون توان شد تن،دل از بلش دور ،هرکه او برا همردم خرود همسرر اترت/یکدم از
میک دو کونش خوشتر اتت» (همان367 :؛ نلز )443 ،370 ،369 ،233
پلوند با این امر قدتی ،رالوهبر اینکه میتواند هدف زندگی باشد ،ارزشرمندی زنردگی
را تضملن میکند و بهنوری از فایدهمندبودن زیسرت آدمری یکایرت دارد؛ زیررا آدمری در
نق ۀ پایان ،زندگی خود را بربادرفته تیقی نمی کند؛ بیکه خرتند اتت که در مسلر زندگی،
ارادۀ برقراری پلوند راشقانه با خدا را داشته اتت
 .4عشق

از منظر رارفان ،یقلقت رال  ،رشرق اترت و رشرق در کرل هسرتی ،جراری و تراری اترت

(همان )436 :آنان معتقدند که رشق در همرۀ نمودهرایش ،زنردگی را ارزشرمند و هدفمنرد
میتازد و فایده مندی زندگی را تضملن میکند از رهگذر رشق اتت که رن های زندگی
نلز قابلتلمل میشود یکایرت جروانی کره راشرق دخترر پادشراه شرده برود ،از ایرن منظرر
قابلتأمل اتت هرچنرد وی از طررف دخترر پادشراه بره کراری ترخت و برینتلجره مشرغول
میشود ،چون در پس آن رشق اتت ،کاری معنادار تیقی میشود؛ بهطوریکه اگرر برر ترر
آن کار بملرد ،شایسته اتت« :دخترش گفتا اگر میبایدت/کز وصرال مرن دری بگشرایدت،
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یک جوال ارزن در ره بریخت/نه بره قصردی برود ،خرود ناگره بریخرت ،زود پری برگلرر و
یکیک دانه پاک/از تر توزن همه برچلن ز خاک ،چون جوال این شلوه پر ارزن کنی/برا
من آنگه دتت در گردن کنی ،مرد راشق ،تالها با توزنی/برنچلده اترت ای رجرب یرک
ارزنی ،گر نکرد از توزن ارزن در جوال/در جوالش کرد آن زن از ملال ،وی رجرب ایرن
مرد با توزن به دتت/جان بخواهد داد و جای آنش اتت» (همران )246 :ر رار در جریران
داتتان للیی و مجنون نلز ،آنجا که مجنون خبر مر

للیی را میشنود و جان میدهد ،هملن

تلیلل را به زبانی دیگر ارائه میکند که اگر رشق در زندگی نباشد ،زندگی شایستۀ زیسرتن
نلست و مردن بهتر اتت (همان)365 :
رشق رالوهبر اینکه به زندگی معنا میدهد ،عمرات دیگری نلز دارد که پلوندی رملق برا
معناداری زندگی دارد در ت لی کالن میتوان آنهرا را بره دو پهنرۀ میمروس و نرامیموس
صورت بندی کرد عمرۀ میموس رشق این اترت کره زنردگی انسرانی را از افسرردگی تهری
میکند چلزی که بهشدت بر معناداری زندگی اعرر مریگرذارد« :ترا بره کری همچرون زنران
پردگی/مرد راشق باش بی افسردگی ،زندگانی اینچنلن کن گر کنی/جانفشانی ایرنچنرلن
کن گر کنی» (همان)378 :
عمرۀ نامیموس رشق ،دتتلابی به زندگی جاوید اتت نامیموس از ایرن منظرر اترت کره
آدمی در این مرییه ،یضور جسمانی در هستی ندارد ،اما یضوری معنوی و رویرانی فعرال
و قدرتمند در ررصۀ هستی خواهد داشت« :گرر ترو پرلش رشرق ،فرانی مریروی/غررق آ
زندگانی میروی» (همان )171 :و «ور بدو پلوتته خواهی مررد تو/زنردگی پلوترته خرواهی
برد تو//زندۀ بیبر

بسلاری بود/گر بملری زنده ،این کاری بود» (همان)218 :

 .5کیفیسازی زندگی

زندگی انسانها بهللا کملت و کلفلت متفاوت اتت برخی بازۀ زمانی بلشتری از زیسرتن

را تجربه میکنند و برخی کمتر رده ای نلز کلفلرت زنردگی را ارج مرینهنرد آنچره مسری
اتت اینکه کملت زندگی در اختلار آدمی نلسرت ،امرا کلفلرت آن برهطرور ق رع در دترتان
انسان اتت و قابیلت بهبودی و ارتقا را دارد ر ار در داوری ملان این دو ،زندگی کلفری را
برمیگزیند و معتقد اتت تالش برای رتلدن به این نوع زندگی ،معناداری را بههمراه دارد:
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«تال و مه خون میخوری در یرص و آز/مرینهری ایرن را لقرب رمرری دراز ،روز و شرب
جان میکنی بی زاد و بر /زیستن میخوانی این را ترو نره مرر  ،ای خضرابت را جروانی
کرده نام/مر

دل را زندگانی کرده نام» (همان )185 :در ت لی کرالن ،آنچره مریتوانرد

زملنههای زندگی کلفی را فراه کند ،یکی نداشتن وابستگی و دلبستگی ،و دیگری تجربۀ
زیست اکنونی با اندیشۀ آنجایی اتت
الف) نداشتن وابستگی و دلبستگی

این مسئیه ،کارکرد زندگی آدمی را با چالش مواجه میکند؛ زیرا وابستگی بهخرودیخرود،
رن آور اتت از این منظر که همواره ترس ازدتتدادن با آدمی اتت درنتلجه دلبستن بره
امور ناپایدار ،زندگی را تیخ میکند همچنلن این مقوله در پایان رمر ،دلکنردن از زنردگی
را دشوار خواهد کرد
اگر مجمورهنلازهای آدمی را صورت بنردی کنرل  ،بره ایرن تره دترته مریرترل  :یکری
نلازهای طبلعی و الزم مانند خوراک و پوشاک ،دیگر نلازهای طبلعی غلرالزم مانند ارضای
جنسی و دتتۀ دیگر نلازهایی که نه طبلعی هستند و نه الزم ،مانند نلاز به تجمل ،ناز و نعمرت
و جالل و شکوه (شروپنهاور )63 :1391 ،از ملران ایرن تره ،آنچره زملنرههرای دلبسرتگی و
وابستگی آدمی را فراه میکند ،تأملن نلازهای دتتۀ توم اتت؛ زیرا تالش برای رتلدن به
آنهرا ،از یررک تررو آدمری را روز برره روز رالقررهمنردتر برره دنلررا مریکنررد و از تررویی زملنررۀ
زیرپانهادن ارزشهای اخالقی را فراه میتازد
زندگی بیتعیق یکی از اندیشههای مه ررفانی اتت کره ر رار نلرز برر آن تأکلرد دارد:
«بوتعلد مهنه شلخ ملترم/بود در یمام با پلری به ه  ،پلرر گفرت ای شرلخ ،یمرامی خروش
اتت/و زخوشی ه دلگشا ه دلکش اتت ،شلخ گفتش زین بهرت خرواه بلان/پرای مرن
چون آوریدی در ملان ،پلرر گفرتش ترو بگرو شرلخا جوا /کانچره ترو گرویی جرز آن نبرود
صوا  ،گفت یمامی اتت خوش از ید برون/کز متاع جمیۀ دنلای دون ،نلست جرز تر ل
و ازاری با تو چلز/وآنگهی آن هردو نلست آن تو نلز» (ر ار239 :1386 ،؛ نلز )272 ،155
آدمی هرچه بلشتر در راترتای رفرع نلازهرای خرویش ترالش کنرد ،نلرازی دیگرر متولرد

میشود و رشد میکند و به هملن دللل اتت که نهرال آز و یررص در درون آدمری تنومنرد
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میشود ر ار با توجه به مسئیۀ یضور بالها/رن های پلاپی در زندگی ،نشران مریدهرد کره
این زندگی ،شایستۀ دلبستگی و وابستگی نلست« :خاک رال جمع کن چون خراکبلز/برر

تر دنلای مردمخوار ریز//زانک اگر یک لقمه نان بخشد تو را/صد بال مابعد آن بخشرد ترو

را ،هر زمانی چون زیانی میدهد/بو که تودت یک زمانی میدهد» (همران ،238 :نلرز ،273

 )193البته از خالل مصلبتنامه میتوان راهکار درونیکرردن بریتعیقری را یافرت و تمررین
کرد از نظر ر ار ،یاد مر

(همان )193 ،189 ،188 ،187 :و قنارتپلشرگی (همران،155 :

 )272کشتی اتت که تبب میشود تا آدمی بهجای دلبستن به عروت و جاه و شکوه دنلایی
و تاختن معنایی کاذ برای زندگی خویش ،به فکر معنای یقلقی زندگی باشد

ب) زیست اکنونی با اندیشة آنجایی

آنجایی اندیشدن و اکنونی زیستکردن ،به این معناتت که آدمری در ررلن اینکره زنردگی

میکند و رالقهمند به آن اتت ،به ترمنزل نهایی خود نلز بلاندیشد« :هر که را پرروای خرود
نبود دمی/هرگزش پروای یق باشد همی؟ ،اینچنلن مشغول و ترگردان شده/در غ شرغل

جهانت جان شده ،تا کی آخر جمع خواهی کرد تو/جمع چندان کن که خواهی خورد ترو»
(همان)218 :

استعارههای زندگی
انسانی که معنای زندگی برای وی بره مسرئیه تبردیل مریشرود ،نسربت بره زنردگی و جهران
پلرامون خویش به تیقی میرتد که مریتوانرد دو زیرتراخت داشرته باشرد ایرن تصراویر یرا

متکی به معرفت دینی اتت یا ملصول تجربۀ شخصی آدمی اتت این تیقریهرا برا اتکرا بره

کتا مسائل بزر

اعر رابرت تاالمون «ایماژهای زندگی» نام دارد

ایماژهای زندگی ،زیرمجمورۀ مسئیۀ معنای زندگی اتت؛ زیرا بهطور مشرخص کلفلرت

زندگی و نلوۀ تیوک آدمی در هستی را تبللن میکند اگر تیقی فرردی از زنردگی ،اجبرار

باشد ،کلفلت زندگی چنلن انسانی بر مسائیی مانند تپریکردن روزها ،بیارتنایی بره مسرائل

و تالش برای لذتبردن از للظههای بودن اتتوار میشود درنتلجره ،ایماژهرایی کره آدمری

برای تخنگفتن دربارۀ زندگی بهکار میبرد ،بهنوری معناهرایی را کره در زنردگی یافتره یرا

نلافته مشخص میکند ()Solomon, 2006: 50
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تاالمون ایماژهای شانزدهگانۀ زندگی را اینگونه برمیشرمرد :برازی ،داترتان ،غمنامره،
کمدی ،مأموریت ،هنر ،ماجرا ،بلماری ،ملل ،بیملیی ،نوعدوتتی ،شرافت ،یادگلری ،رنر ،
ترمایهگذاری و ارتباط (همان )62-51 :ایماژهرایی کره ر رار نلشرابوری از زنردگی ارائره
می دهد ،در قالب این واژههاتت :زندان ،بازی ،ترمایه ،بازار/پل/کشتزار ،دوز  ،براد/برق،
شورتررتان ،بلغولررۀ دیرروان هریررک از ایررن ایماژهررا بررهنرروری هویررت ارزششناتررانه و
کارکردگرایانۀ زندگی را نشان میدهند
 .1زندگی :زندان

زندگی زندان اتت این تصویر ،گویای مفاهل اتاتی زندگی آدمری اترت اولرلن چلرزی

که با واژۀ زندان به ذهن متبادر میشود ،مفهوم جرم اتت گویی آدمی به وات ۀ جرمری بره
زندان زندگی ملکوم شده اتت مفهوم دیگر ،مسئیۀ جبر اتت اینکه آدمی بایرد بره جبرر،
دوران ملکوملررت خررویش را در زنرردان زنرردگی تررپری کن رد البترره در درون ایررن ایمرراژ،
مفاهلمی مانند تنهایی ،ترس و شکنجه نلز تعبله شده اتت و برهطرورکیی همرلن مفراهل  ،در
تراتر زندگی آدمی جاری اتت درنتلجه راه رهایی از چنلن زندانی ،مرر

اترت« :چرون

براندیش ز مردن گاهگاه/رالم برر چشر مریگرردد ترلاه ،للرک وقتری هسرت کرز شرادی
مر /پای میکوب ز ترتبزی چو بر  ،ز آنکه میدان که آخرر جران پاک/براز خواهرد
رتت از زندان خاک» (ر رار191 :1386 ،؛ نلرز  )412البتره ایرن رویکررد ر رار نسربت بره
زندگی ،متکی بر اندیشۀ دینی نلز اتت

6

 .2زندگی :بازی

اگر زندگی را بازی دانسرتل  ،مهر ایرن اترت کره بردانل چره نروع برازی اترت آیرا فقر

ترگرمی اتت؟ آیا با هدف برترییافتن انجام میشود؟ آیا فرصتی اتت برای وقتکشری؟
آیا خصیتی اجتماری دارد؟ آیا اض را آور اتت؟ آیا در برازی زنردگی بایرد بره یریفران
آتلب رتاند یا اینکه باید به آنها یاری رتانل ؟ ( )Solomon, 2006: 51روشن اتت کره
در برخی از صورت ها ،زندگی معنادار اتت و در بخشی دیگر ،بریمعنرایی برهشردت مروج
میزند
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از نظر ر ار ،زندگی بازی اتت؛ بازیای که در پس آن غفیت اتت و آدمی در خرالل
این بازی همه چلز خود را از دتت میدهد اگر آگاهانه بازی نکند« ،برد غفیرت روزگرارم
چون کن /برنلامد هلچ کارم چون کن  ،برده در بازی دنلا روزگرار/چون تروان رفرت پرلش
7

کردگار» (ر ار )456 :1386 ،بهنظر می رتد این ایماژ از زیرتاختی دینی برخوردار باشد

درنتلجه زندگی ،بازیای اتت که باید در آن برر ترر چلزهرای ارزشرمند مسرابقه داد اگرر
چنلن نباشد ،باختی واقعی اتت؛ زندگی رفته و چلزی به دتت نلامده« :با بتر تا چند خرواهی
تاخت تو/در بتر بهتر چه خواهی باخت تو ،بهترین چلرزی کره رمرر اترت آن دراز/در بترر
چلزی که دنلاتت ،آن مباز» (همان)410 :
 .3زندگی :سرمایه

زندگی ترمایه اتت تررمایه ،مفهرومی اترت برا دو پهنره :یرک ترر آن دوچنردانشردن و
تودآوری ،و تر دیگر آن کاتتهشدن و دچار زیانشدن را به یاد میآورد در کارزار ملران
این دو پهنه ،انسانی کاملا اتت که از ترمایۀ زندگی خویش بهدرتتی اترتفاده کنرد ،امرا
غالب آدملان چنلن نلستند بهنظر میرتد این ایماژ ،ملصول درک و تجربۀ شخصری ر رار
باشد« :چون همه ترمایۀ تو رمر بود/پس چرا بر باد دادی رمر زود ،چرون چنرلن تررمایه از
دتتت برفت/هرچه آن بوده اتت یا هستت برفت» (همان)411 :
 .4زندگی :بازار/پل/کشتزار

نگرش افراد به زندگی را میتوان به «زندگی هردف» و «زنردگی ابرزار» بخرشبنردی کررد
تلیلل افراد زندگی هدف ،این اتت که هدف ،زیستن اتت؛ بایرد از ایرن چنرد روزه رمرر
اتتفاده کرد؛ ترانجام ،نامشخص اتت در چنلن تلیلیی ،مر

نق ۀ پایران اترت و چلرزی

در پس آن نلست نگرش زندگی ابزار ،این اندیشه را القا میکند که باید ضمن بهرهبردن از
این ابزار ،هوشلار بود که زندگی یقلقی آدمی در جهان دیگر رق میخورد؛ بنابراین ،بایرد
از زندگی اتتفاده و برای زندگی دوم برنامهریزی کرد از دیدگاه ر ار ،زندگی ابزار اتت
و هملن دیدگاه ،ایماژهایی مانند بازار ،پل و کشتزار را در ذهن وی تداری میکند
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آعار و نتای چنلن نگرشی به زندگی ،نخست این اتت که دید منفی آدمری بره زنردگی
زدوده میشود؛ دوم آنکه چون انسان براتاس این ایماژها ،پلوتته درصدد تاخت و ترامان
زندگی این جهانی و آن جهانی خویش اتت ،خواه و ناخواه اخالق و رردالت را در جامعره
گسترش میدهد (ر ار )356 :1386 ،و زندگی آراتته و قابل زیستن میشود (همران،208 :
)271
الف) بازار

بازار ،ملل بلع و شری اتت بسته به تفکر و کنش آدمی ممکن اتت جایی برای ترودبردن

تنها باشد یا برای خدمتکردن و منفعتبردن بهکار گرفتره شرود برازار ،ملیری پرهلراهو برا
انسانهای رنگارن ،و متاعهای دلفریب اتت آدمی میتواند از کنار هلاهوها ربرور کنرد و
میتواند بایستد و ترگرم شود؛ میتواند به دنبال کاالیی که میخواهرد بگرردد و بهتررین را
انتخا کند و میتوانرد شرلفتۀ هرر متراع خرو و بردی شرود پرس برازار ،ملرل درگلرری
اختلارهای آدمی اتت
ر ار معتقد اتت که آدمری در برازار دنلرا ماننرد مجرمری اترت کره بره دترتور قاضری،
واژگونه بر خری می نشلند تا رتوای رام و خاص شود برازار ،رتروایی اترت« :ترا بره برازار
جهانت خواندهاند/باشگونه بر خرت بنشاندهانرد» (همران )185 :ریرت ایرن رتروایی نلرز آن
اتت که بازار زندگی ،زیر نظر ابیلس و ابیلسمنشان اتت« :وقف ابیرلس اترت دنلرا ترر بره
تر/تو از او می باز دزدی در به در ،هرکه از ابیلس دزدد مال او/خود توان دانست فردا یال
او ،گررر رود ابیررلس از بازارهررا/کی رود بازارهررا را کارهررا ،زانکرره دنلررا تررر برره تررر بررازار
اوتت/بلشتر بلع و شری از کار اوتت ،اوتت مه بازار هر بازار و بس/کار دنلا نلسرت بری او
یک نفس» (همان)219 :
ب) پل

پل ،ملل گذرکردن و نماندن اتت فق بایرد از آن اترتفاده کررد ترا بره تررمنزل مقصرود
رتلد آنان که زندگی خویش را بر پل اتتوار میکنند ،از طغلران رودخانره و شکسرت پرل

غافیند« :بر پل دنلا چه منزل میکنی/خلز اگر رهتوشه یاصرل مریکنری» (همران )302 :نلرز:
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«جمیۀ دنلا پل اتت و قن ره اتت/بر پیت بنگر که چندین منظره اتت ،گر بسی بر پل کنری
ایوان و در/هست آبی زان توی پل تر به تر ،تا توانی زیر پل تاکن مبراش/چون شکسرت
آورد پل ،ایمن مباش» (همان )302 :درنتلجه نخست زندگی دنلایی ،زودگذر (همان،273 :
 )266و دوم ملل گذاشتن و گذشتن اتت (همان)272 :
ج) کشتزار

زندگی دنلایی ،مکان کاشتن و داشتن بهشمار میرود و برداشرت مخصروص جهرانی دیگرر
اترت اگررر آدمری بررذری شایسررته بکرارد و چشر انتظارانرره از آن مراقبرت کنررد ،ملصررولی
ارزشمند بهدتت خواهد آورد این ایماژ از زندگی ،در ادبلات دینی نلز به چش میخورد

8

«هست دنلا بر مثال کشتزار/ه شب و ه روز باید کشت و کار» (همان)356 :
 .5زندگی :دوزخ

اگر زندگی دوز باشد ،این تؤال طررح مریشرود کره آیرا نهراد زنردگی دوز اترت ،یرا

دوزخیشدن زندگی ملصول کنشهای آدمی اتت؟ ر ار ،براطن دنلرا را دوز مریدانرد
نباید فراموش کرد که در جهاننگری ر ار ،تفر به درون و کشف یقلقت و باطن امرور از
اهملت برخوردار اترت درواقرع ،او آترش دوز را پرلش از مرر  ،شرهود مریکنرد« :پلرر
گفتش هست دوز بیشکی/اصل دنلا گرچه باشد اندکی ،خیرق مریتروزند در وی جمیره
پاک/هلچکس را نلست زو بل هالک ،گه ز درمانهراش ترر از ترن ،نقرد /گراه بلمراری
رنگارن ،نقد ،گاه ترما کرده تردی بیشمار/گه ز گرمی کرده گرما بیقرار ،اینچنرلن از
رشق دنلا در وله/چلست دنلا؟ دار من ال دارله» (همان)235 :
 .6زندگی :باد/برق

تصویر باد ،چندبعدی اتت از یک تو نماد باروری اتت که بهشدت با زندگی پلوند دارد
از تویی از نظر وجودی نامرئی اتت و فق از آعار به وجودش پی برده میشود و از تویی
دیگر ،مفهوم قدرت را فرا یاد میآورد از تویی زودگذر اتت درنتلجه ،وقتی زندگی براد
اتت ،یعنی زایش دارد چنان غرق در او میشوی که نمریفهمرل چقردر زود مریگرذرد و
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چنان قدرتمند اتت که وجود معنوی انسان را چنان نابود میکند که آدمی فیسرفۀ وجرودی
خویش را فراموش میکند این تصویر نلز ملصول درک بیوات ه و چالش شخصی ر ار
با زندگی اتت« :میک دنلا را که بنلادی نهند/گرچه بس رالی اتت بر برادی نهنرد» (همران:
 )207نلز« :همچو بادی رمر تو بگذشت زود/خاک شو چرون خراک خرواهی گشرت زود»
(همان)284 :
ایماژ برق نلز بهنوری از زودگذربودن زندگی یکایت دارد« :هفتهای مانده اتت و باقی
رفته رمر /ترو چره خرواهی کررد ایرن یرک هفتره رمرر//در چنرلن رمرری کره برلش از بررق
نلست/گر بخندی گر بگریی فرق نلست» (همان)410 :
 .7زندگی :شورستان

زندگی شورتتان اتت؛ یعنی زملنی اتت که هرچه در آن کاشته شرود ،بره برار نمرینشرلند

پس نباید به آن دل بست و املد عمر داشت این تصویر از زندگی می تواند ملصول چالش ر رار
با زندگی باشد« :چون ز شورتتان دنلا میرت /و ز تموم صد تمنا میرت » (همان)461 :
 .8زندگی :بیغولة دیوان

خصیت وجودی دنلا ،بلغولرۀ دیروان اترت ویرانرهای دورافتراده کره از آدمری در او خبرری
نلست؛ بنابراین ،زندگی که در چنلن بستری در جریان اتت ،شایستۀ ماندن نلسرت از آنجرا
که آدمی به جبر ،زندگی را تپری میکند ،بهتر اتت وقت خرود را صررف گریسرتن کنرد؛
زیرا از وطن اصیی خود دور افتاده اتت و نباید غافالنه زیست کند« :دل درین بلغولۀ دیروان
مبند/زار بگری و چو بلکاران مخند» (همان)236 :
درمورد ریت تعدد و تفاوت ایماژهای زندگی میتروان بره دو نکتره اشراره کررد :یکری
اینکه این تصاویر یا ملصول بلنش دینی یا یاصل تجربۀ شخصی فررد اترت درنتلجره بایرد
گفت آدمی در ادوار مختیف زندگی ،گراهی یرک بلرنش فکرری را در کرانون توجره قررار
میدهد و گاهی بلنش دیگر را درنظر میگلرد همچنلن تجربۀ شخصی ،امر عرابتی نلسرت و
با گذشت زمان شکل میگلرد و یا تغللر میکند؛ دیگر اینکره هریرک از ایرن ایماژهرا یرک
جنبه از جنبههای وجودی زندگی را مدنظر قرار دادهاند
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نتیجهگیری

شاید در ابتدا اینگونه به نظر آید که نوع جهاننگری ررفانی ،با زندگی ایرنجهرانی بلگانره

اتت ،اما گذر بر اندیشۀ ر ار نلشابوری نشان میدهد که وی جایگاهی ویژه بررای زنردگی
و معنای آن در نظر دارد از دید وی ،در پی معنرابودن جرزء ترشرت آدمری اترت و اینکره
ایجاد بلررانهرا ،دردهرا و رنر هرا نبایرد زملنرۀ معنایرابی را در آدمری ایجراد کنرد معنرا در
جهاننگری وی به مفهوم یقلقت و باطن اتت و دتتلابی به کنره زنردگی ،هردف ،ارزش و
کارکرد آن را آشکار میکند از نظر ر ار ،زنردگی معنرادار دارای ایرن مشخصرات اترت:
درد ،جستوجو ،خدا ،رشق و توجه به کلفلت زندگی نکتۀ قابلتأمرل اینکره ایرن امرور بره
شکیی تیسیهوار به یکدیگر پلوتتهاند و بهنوری از نگاه ر ار به زنردگی پررده برمریدارنرد
توضلح اینکه دردمندی ،زملنۀ جستوجروی آدمری در راترتای دترتلابی بره ارزشرمندترین
م یوبات هستی (خدا و رشق) را فراه میکند و انسانی که در این مسلر گام نهاد ،دیگر بره
کملت زندگی التفات نمیکند ،بیکه نلوۀ کلفی تازی زندگی را ارج مینهد که مه تررین
شاخصههای آن ،نداشتن دلبستگی و وابستگی و تجربرۀ زیسرت اکنرونی بره همرراه اندیشرۀ
آنجایی اتت این نوع رویکرد به زنردگی ،زنردگی را کرامالً پویرا و پرتلررک مریکنرد و
هلچگاه دچار تکون ،ایستایی و بیمعنایی نخواهرد کررد از آنجرا کره امرور پرلشگفتره ،از
زملنههای معنوی و رویانی بهرهمند اتت ،نگرش ر ار درمورد معنای زندگی را بره نظریرۀ
فراطبلعت گرایی نزدیک میکند پلر نلشابور ،ماهلت زندگی را در قالب تصاویری میمروس
ارائه میدهد که بخشی از اینها ،ملصول تجربۀ دینری او و برخری برتراختۀ رویرارویی وی
با زندگی این جهانی اتت مجمورۀ این تصراویر ،دو خصریت رمرده دارد :برخری از آنهرا
مانند دوز  ،زندان ،شورترتان ،بلغولرۀ دیروان و برازی ،جنبرههرای منفری زنردگی را تلیلرل
میکند و بهنوری هویرت ارزششناترانه و کارکردگرایانرۀ آن را نشران مریدهرد؛ برخری از
آنها مانند بازار/پل/کشتزار ،باد/برق و ترمایه ،نلوۀ رویارویی آدمی برا زنردگی را نمایران
میتازد ر ار در این تصاویر به آدمی گوشزد میکند که در برابر زندگی با همرۀ مصرائب
و تختیهای اجتنا ناپذیرش باید بهمثابۀ یک فرصرت روبرهرو شرد درنتلجره زنردگی ایرن
جهانی ،ابزار اتت و نه هدف
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پینوشت
 1البته تامس نلگل مجمورهمسائل بشری را نه مسئیه میداند و معتقد اتت کره ایرن امرور نرهگانره،
دتتچلن هستند و مسائل دیگری نلز وجرود دارد (نلگرل )9 :1392 ،مسرائل مرورد نظرر وی از ایرن
قرارند :معرفت به جهانی ورای اذهان خودمان ،رب و نسبت بلن ذهن و مغز ،چگونره زبران ممکرن
میشود ،آیا ما دارای ارادۀ آزاد هستل  ،مبنای اخالق ،کدام نابرابریها نارادالنهاند ،ماهلت مر
معنای زندگی (همان)

و

 2درمورد ریل انتخا ر ار ،نخست میتوان گفت نخ ر ار ییقرۀ واتر اندیشره ملران ترنایی و
مولوی اتت دوم آنکه وی از جمیه اندیشمندانی اتت که ه جهان را تبللن میکند و هر آمروزۀ
نجات را نشان میدهد توم اینکه تصوف وی ،ارتدالی اتت؛ نه زهد خشک ،ماللانگلزش کررده
و نرره چاشررنی کررالم ،برریمررزهاش ترراخته اتررت؛ بیکرره در پررروردن آن ،دل نلررز تررأعلر داشررته اتررت
(زرینکو  )221 :1386 ،درنتلجه مخاطب را مکدر و دلزده نمیکند ،اما در زملنۀ ریت برگزیدن

مصلبتنامه نلز مریتروان بره گفترۀ خرود ر رار اترتناد کررد کره «هرر کجرا ترری اترت در هرردو
جهان/هست ترتاتر درین دیوان نهان» (ر ار)447 :1386 ،

 3ر ک :دین و معنای زندگی در فیسفۀ تلیلیی ،ملمدرضا بلات ،صص 30 -29
 4برایناتاس ،چند پرتش دربارۀ یقلقت و باطن م رح میشود :یکی اینکه ویژگیهای یقلقرت
از منظر ر ار چلست؟ ابزار دتتلابی به این دو ،چه می تواند باشد؟ آعار و نترای دترتلابی بره آنهرا
چلست؟ موانع رتلدن به آن ،چه اموری هستند؟ درمورد ویژگیهای یقلقت ،نخست اینکه ر رار
معتقد اتت که یقلقت پنهان اترت (ر رار )415 :1386 ،دوم آنکره جرد و جهردی فرراوان بررای
دتتلابی به آن الزم اتت (همان )447 ،321 :وی ابزار کسب معنا را جان و دل میداند؛ زیررا تنهرا
این دو هستند که از جنس یقلقتند (همان )240 ،227 :آعار دتتلابی به معنا از نظر وی ،بینلازی و
یلرت اتت (همان )334 ،274 -273 ،207 :ر ار بر ایرن براور اترت کره غررقشردن در زنردگی
راهری و یلات دنلوی ،آدمی را از رتلدن به یقلقت برازمیدارد (همران)407 :؛ بنرابراین ،در پری
معنابودن تالش فراوان می طیبد باید ابزارهای کسب معنرا را مهلرا کررد و از موانرع نلرز آگراه برود
درنتلجه ،دتتلابی به معنا ،نوری فراینرد ملسرو مریشرود؛ یعنری آدمری بایرد ررفلرت و مقردمات
دریافت معنا را در خود فراه کند و تپس بهدنبال آن برود البته وی به نلکی میداند که قدمنهادن
در راه یافتن یقلقت ،کاری بس دشوار اتت (همان)217 :

 / 88معنای زندگی در مصیبتنامة عطار نیشابوری

 5برای م العۀ نظریهها و اتتداللها ،و نقد و تلیلل آنها ر ک :دیرن و معنرای زنردگی در فیسرفۀ
تلیلیی ،ملمدرضا بلات

 6مشابه این ایماژ ،تخن پلامبر خ ا به ابراذر اترت کره «الدنیا سجد

سالمدمن س سجندسۀسالکد ر س»

(بلاراالنوار ،ج )157 :74
 7در قرآن ،آیات فراوانی با مضمونی مشابه این ایماژ که زندگی بازی اتت ،وجود دارد از جمیه
تورۀ  ،47آیۀ  ،36تورۀ  ،57آیۀ  20و تورۀ  ،6آیۀ 32

 8در قرآن این آیه به چش میخورد که بهنوری شبله این ایماژ اتت« :ن سک نسی ینسحد

سالدنیا س

یمتهسننه س سن سلهسریساآلخ ۀسیصاب» (تورۀ  ،42آیۀ  )20همچنلن در تخن بزرگران ،تعبلرر «الدنیا س
نزرعۀساآلخ ۀ» نلز وجود دارد (بلاراالنوار ،ج )353 :67
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