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  موديدگاه آلبركا ازمعنای زندگى    
  **محدثه شريفيان  *منصور نصيری  دیدگاه آلبرکامو ازمعنای زندگ�  
داند، ولى افق ديد و داير� معرفتى  با وجود آنكه آلبر كامو انسان را تنها موجود با ارزش مى  چكيده  هـا،  از نگاه كامو عقل انسان قادر به ورود در برخى حيطه. كند محدودی برای او تعريف مى به باور او جهان گزافه است و زندگى انسان مـدرن نيـز . رای طبيعت نيستويژه جهان ماو به فرض عدم وجود خدا، محدوديت عقل و پـوچى زنـدگى  او با پيش. فاقد ارزش و معناست گمان خودش بهترين راه حـل بـرای معنـاداركردن زنـدگى  رسد كه به ای مى به افق معرفتى گرايانـه و  تـرين مبنـای كـامو، نگـاه تجربـه مهـم. بررسى و نقد ديدگاه او خواهيم پرداخـتكامو را در زير چهار عنوان كلـى بيـان خـواهيم كـرد و سـپس در بخـش پايـانى مقالـه، بـه جود دربـاره معنـای زنـدگى، رويكـرد آلبـر در اين مقاله پس از بيان رويكردهای مو. است ديشـه بشـری شـناختى ان های وجودشناختى و معرفـت انگارانه اوست كه به محدوديت مادی رو، وی در بعد وجودشناختى، وجود جهان ماورای ماده و در بخش  همين از. انجاميده است  .بودن جهان نای زندگى، پوچى و گزافكامو، معآلبر  ها كليد واژه  .عمده نقدهای وارد بر ديدگاه او معطوف به نقد اين مبنای انحصارگرايانه اوستبر همين اسـاس، بـه طـور . های غيرحسى را انكار كرده است شناختى، وجود معرفت معرفت

  آموخته مدرسه عالى معصوميه دانش ** Nasirimansour@ut.ac.ir  استاديار دانشگاه تهران، پرديس فارابى *                                                              

 1392پاييز ، شماره سوم هم،هجدسال  فلسفه و االهياتپژوهشى  - علمىفصلنامه   

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 18, No. 3, Autumn, 2013 



كرده، بررسـى گرايانـه و  های پوچهـای بعـدی نيـز و با قلم زيبا و توانای فيلسوف و نويسنده اين مسئله امروزه در ميان برخـى فيلسـوفان از ارزش، كـاركرد و هـدف ايـن مسـئله از ديربـاز مـورد توجـه بسـياری از ترين و در عين حـال دشـوارترين مسـائلى 
هـای كـامو را مطـرح گاه نگـاه او را بـه پـوچى و نخست ديدگاه او را دربار; انسـان و جهـان در اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار 

ــدگى را در ســه دســتۀ  ــای زن ــه معن ــافتن ب زنـدگى در افكـار انديشـمندان بـه شـمار در واقــع هــر كــدام از ايــن ي
رين آثـار او ترين و مشـهورت  .نامه و نقدی بر آثار کاموبرای مطالعـه  .اشاره كرد

اين مسئله امروزه در ميان برخـى فيلسـوفان از ارزش، كـاركرد و هـدف انديشمندان بوده است و هر يك از آنها بـر اسـاس تبيينـى كـه ايـن مسـئله از ديربـاز مـورد توجـه بسـياری از ترين و در عين حـال دشـوارترين مسـائلى 
Albert Comus, 1913(  فيلسوف و نويسنده هـای بعـدی نيـز  اش را افـزون بـر دوران خـود، در نسـلو با قلم زيبا و توانای ا. فرانسوی، از تأثيرگذارترين انديشمندان در بحث معنای زندگى است كرده، بررسـى  های آلبر كامو در ميان نسل جوان و تحصيلهای پوچ با توجه به اهميت فراوان مسئله معنای زندگى و نفوذ ديدگاه

هـای كـامو را مطـرح  معنای زندگى خـواهيم كاويـد و در نهايـت برخـى نقـدها بـر ديـدگاهگاه نگـاه او را بـه پـوچى و  آننخست ديدگاه او را دربار; انسـان و جهـان در اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار 

ــدگى را در ســه دســتۀ  ــای زن ــه معن ــافتن ب زنـدگى در افكـار انديشـمندان بـه شـمار در واقــع هــر كــدام از ايــن . جــای دادي
ترين و مشـهورت از جمله مهم.  اشاره كردشورش و  مجموعه مقاالت فلسف# افسانه سیزیف، نمایشنامه کالی�وال، طاعون نامه و نقدی بر آثار کامو زندگ# ؛ استرومبرگ،

ترين و در عين حـال دشـوارترين مسـائلى  ترين، جذاب اين مسئله امروزه در ميان برخـى فيلسـوفان . اند اند، به بحث درباره آن پرداختهانديشمندان بوده است و هر يك از آنها بـر اسـاس تبيينـى كـه ايـن مسـئله از ديربـاز مـورد توجـه بسـياری از . است كه ذهن انسـان را درگيـر كـرده اسـت های آلبر كامو در ميان نسل جوان و تحصيلبا توجه به اهميت فراوان مسئله معنای زندگى و نفوذ ديدگاهاش را افـزون بـر دوران خـود، در نسـلفرانسوی، از تأثيرگذارترين انديشمندان در بحث معنای زندگى استAlbert Comus, 1913-1960(آلبر كامو 
معنای زندگى خـواهيم كاويـد و در نهايـت برخـى نقـدها بـر ديـدگاهآن. نيمك ماورا و سپس در زمينه انسان و جهان طبيعت تحليل مىنخست ديدگاه او را دربار; انسـان و جهـان : محور به بررسى ديدگاه كامو خواهيم پرداختدر اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار 

ــاره چگــونگى دســت ــوان رويكردهــا درب ــدگى را در ســه دســتۀ  ت ــای زن ــه معن ــافتن ب ي
nihilism (جــای داد زنـدگى در افكـار انديشـمندان بـه شـمار  رويكردها، زاويۀ ديـدی بـرای بيـان مسـئله معنـای

؛ استرومبرگ،فلسفه کاموريچارد كمبر، مجموعه مقاالت فلسف# افسانه سیزیف، نمایشنامه کالی�وال، طاعون. ارزشى زندگى انسان مدرن پرداخته است

معنای زندگى خـواهيم كاويـد و در نهايـت برخـى نقـدها بـر ديـدگاهماورا و سپس در زمينه انسان و جهان طبيعت تحليل مىمحور به بررسى ديدگاه كامو خواهيم پرداختدر اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار   1.نمايد ديدگاه او در اين زمينه بايسته مىهای آلبر كامو در ميان نسل جوان و تحصيل با توجه به تأثير چشمگير ديدگاهبا توجه به اهميت فراوان مسئله معنای زندگى و نفوذ ديدگاهاش را افـزون بـر دوران خـود، در نسـل گرايانـه های پوچفرانسوی، از تأثيرگذارترين انديشمندان در بحث معنای زندگى استآلبر كامو . غربى شرح و بسط بسياری يافته استاند، به بحث درباره آن پرداختهانديشمندان بوده است و هر يك از آنها بـر اسـاس تبيينـى كـه است كه ذهن انسـان را درگيـر كـرده اسـتترين، جذاب پرسش از معنای زندگى يكى از مهم
ــاره چگــونگى دســت  رويكردها در معنای زندگى ــوان رويكردهــا درب رويكردها، زاويۀ ديـدی بـرای بيـان مسـئله معنـایihilism(گــرا  گــرا و پــوچت

ريچارد كمبر، : نامه كامو نكمجموعه مقاالت فلسف# افسانه سیزیف، نمایشنامه کالی�وال، طاعونارزشى زندگى انسان مدرن پرداخته است كامو در بسياری از آثارش به پوچى و بى                                          

های پوچ خود، توانست ايدهفرانسوی، از تأثيرگذارترين انديشمندان در بحث معنای زندگى استغربى شرح و بسط بسياری يافته استاند، به بحث درباره آن پرداخته زندگى داشتهانديشمندان بوده است و هر يك از آنها بـر اسـاس تبيينـى كـه است كه ذهن انسـان را درگيـر كـرده اسـتپرسش از معنای زندگى يكى از مهم   . خواهيم كردمعنای زندگى خـواهيم كاويـد و در نهايـت برخـى نقـدها بـر ديـدگاهماورا و سپس در زمينه انسان و جهان طبيعت تحليل مىمحور به بررسى ديدگاه كامو خواهيم پرداختدر اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار ديدگاه او در اين زمينه بايسته مىبا توجه به تأثير چشمگير ديدگاهبا توجه به اهميت فراوان مسئله معنای زندگى و نفوذ ديدگاه. ترويج دهد
ــاره چگــونگى دســترويكردها در معنای زندگى ــوان رويكردهــا درب   رويكردها، زاويۀ ديـدی بـرای بيـان مسـئله معنـایگــرا و پــوچ گــرا، طبيعــت فراطبيعــتت

نامه كامو نك بيشتر در زمينه آثار و زندگىمجموعه مقاالت فلسف# افسانه سیزیف، نمایشنامه کالی�وال، طاعون، بی�انهتوان به رمان كامو در بسياری از آثارش به پوچى و بى                                                            
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رويكردها در معنای زندگى) الف  خواهيم كردمعنای زندگى خـواهيم كاويـد و در نهايـت برخـى نقـدها بـر ديـدگاهماورا و سپس در زمينه انسان و جهان طبيعت تحليل مىمحور به بررسى ديدگاه كامو خواهيم پرداختدر اين مقاله، پس از اشـاره بـه رويكردهـای مختلـف دربـاره معنـای زنـدگى، در چهـار ديدگاه او در اين زمينه بايسته مىبا توجه به تأثير چشمگير ديدگاهترويج دهدخود، توانست ايدهفرانسوی، از تأثيرگذارترين انديشمندان در بحث معنای زندگى استغربى شرح و بسط بسياری يافته استزندگى داشتهانديشمندان بوده است و هر يك از آنها بـر اسـاس تبيينـى كـه است كه ذهن انسـان را درگيـر كـرده اسـتپرسش از معنای زندگى يكى از مهم  مقدمه   ــاره چگــونگى دســت مــى ــوان رويكردهــا درب .روند مىرويكردها، زاويۀ ديـدی بـرای بيـان مسـئله معنـایفراطبيعــتت
بيشتر در زمينه آثار و زندگىتوان به رمان  مىكامو در بسياری از آثارش به پوچى و بى. 1                    
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اين است كه امكانـات موجـود در ايـن  ، باور بر)Supernaturalist( گرا در رويكرد فراطبيعت  گرا رويكرد فراطبيعت. 1   هايى باشند كـه بـه زنـدگى فـرد معنـا  ينه مناسب برای ظهور ارزشتوانند زم جهان مادی نمى رو، برای تحقق معنای زندگى، تحقق ارتبـاط خـاص بـا قلمـرو  از اين .)81: 1390بيـات، (دهند  مى وجـود  اينكـهيا  و اگر خدا يا نفس وجود نداشته باشد. بايسته است ی طبيعتمعنوی و ماورا معنـا  ط با آن نباشد، در آن صورت زندگى شـخص بـىداشته باشد، ولى شخص قادر به ارتبا -soul( محـور و نفـس )god-centered views( خدامحور ۀاين رويكرد به دو نظري. خواهد بود

centered views( د شو مى، تقسيم)Metz, 2013(.   شود تا معنايى در زندگى تحقق يابـد بر اساس نظريه خدامحور نوعى رابطه با خدا برقرار مى . ــا از راه مطــا ــدگى م ــا در زن ــرای عــالم دارد و معن ــه و هــدفى ب ــد برنام ــدگاه، خداون ــن دي زندگى انسـان، . شود بخشيدن به هدفى كه خداوند برای انسان مقرر كرده است حاصل مى تحققبق اي داری زندگى را نه به وجود خدا و رابطه خاص با او، بلكه به وجود محور، معنا اما نظريه نفس  . )Metz, 2013(به همان اندازه كه به تحقق هدف الهى ياری رساند، معنادار است  بر اين اساس، معناداری زندگى برآمده از ارتباط خاص با يك جوهر ابـدی . داند نفس منوط مى پس اگر نفسى نباشد و يا ارتبـاط شـخص بـا آن . شود است كه نفس ناميده مى) مجرد(و معنوی  لوازم و امكانات موجـود در جهـان مـادی  ،شرايط )naturalist( گرا بر اساس رويكرد طبيعت  گرا رويكرد طبيعت. 2    .)277- 275: 1382متز، : نك(معنا خواهد بود  بىنادرست و اشتباه باشد، زندگى وی  برای رسيدن و كسب معنای زنـدگى كـافى اسـت دارد، توان شناخت آن را  كه علوم بشری  توانـد معنـادار  مـىنيـز زندگى حتى بدون خدا يـا روح  ،بر اساس اين رويكرد .)81: 1390بيـات، ( هـای  ولى راه ،اگرچه ممكن است معنا از يك قلمرو غيبى گرفته شوددر اين زندگى، . باشد بـودن يـا  و عينـى و مسـتقل »معنای زندگى«گرا درباره ماهيت  طرفداران رويكرد طبيعت  . تواند برای آن كافى باشد فيزيكى و طبيعى مى صرفاً  ىكردن در دنياي خاص زندگى در دو هـا در ايـن زمينـه،  ديدگاهذهنى و عدم استقالل آن اختالف نظر دارند و به طور كلى    . گيرند گرايى جای مى عين و گرايى ذهن رويكرد كلى



كنــد، اخــتالف نظــر دارنــد و در ايــن ميــان، بــه احساســات، تمــايالت، هـای ذهنـى، گرايى به تـالش بـرای گرايانـه و نيـز تضـعيف و تشـكيك در باورهـای و اگزيستانسياليسم از مقبوليت خاصى برخـوردار بـوده ايـن رويكـرد در معنای زندگى صرفاً نتيجۀ نگاه مثبت هر فرد بـه كنند و اين نوع معنـا يك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل بـه طـور كلـى زمـانى  بـرای مثـال،. گرايى، براين باورند كـه معيارهـای يكسـانى بـرای تعريـف ايـن معنـا 
هـای ذاتـى آن مربـوط اسـت و بـه عقيـده و . معنـا مسـتقل از ذهـن و عـين اسـتهـای معيارايـن باورنـد كـه 

مانند شناخت، عاطفه و معتقدنـد كـه معنـادار گرای  گرايان، عينگرايى محض، اساساً چيزی كه متعلق حـاالت ذهنـى گـرای  گـرای محـض و عـينگردند؛ يعنى فرد برای داشتن زندگى معنـادار بايـد بـه فضـايل اخالقـى هايى از اموری هستند كه سبب و  بودن برای فـرداز اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان 

. كننده بسـتگى داردگرايى، براين باورند كـه معيارهـای يكسـانى بـرای تعريـف ايـن معنـا  كنــد، اخــتالف نظــر دارنــد و در ايــن ميــان، بــه احساســات، تمــايالت، هـای ذهنـى،  ته ايشان درباره اينكه كدام يك از توانـايىگرايى به تـالش بـرای  معموالً پيروان نظريۀ ذهنگرايانـه و نيـز تضـعيف و تشـكيك در باورهـای و اگزيستانسياليسم از مقبوليت خاصى برخـوردار بـوده ايـن رويكـرد در . های بيرون از وجود اوسـتمعنای زندگى صرفاً نتيجۀ نگاه مثبت هر فرد بـه كنند و اين نوع معنـا  را به شكل متفاوتى معنا مىيك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل بـه طـور كلـى زمـانى . های او وابسـته اسـت
هـای ذاتـى آن مربـوط اسـت و بـه عقيـده و معنـا مسـتقل از ذهـن و عـين اسـتايـن باورنـد كـه  گرايـى بـر

گرايان، عين تقريباً اندكى از عينگرايى محض، اساساً چيزی كه متعلق حـاالت ذهنـى گـرای محـض و عـين گرايى نيز در دو گروه عـينگردند؛ يعنى فرد برای داشتن زندگى معنـادار بايـد بـه فضـايل اخالقـى هايى از اموری هستند كه سبب بودن برای فـرد رو، معنادارشدن زندگى به دليل مورد خواست يا مورد گزينشاز اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان  معتقدنـد كـه معنـادار   دهنـد، گرايان غيرمحض كه اكثريت را تشكيل مـى مانند شناخت، عاطفه و (بلكه امور ذهنى ديگری نيز 

كننده بسـتگى دارد اين معنا به خود شخص تعريفگرايى، براين باورند كـه معيارهـای يكسـانى بـرای تعريـف ايـن معنـا  را به شكل متفاوتى معنا مىبراساس اين نظريه، افراد مختلف زندگى يك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل های او وابسـته اسـت های او مانند تمايالت، اهداف و گزينش كنــد، اخــتالف نظــر دارنــد و در ايــن ميــان، بــه احساســات، تمــايالت، ته ايشان درباره اينكه كدام يك از توانـايىمعموالً پيروان نظريۀ ذهن. گرايانـه و نيـز تضـعيف و تشـكيك در باورهـای  تأثير و نفوذ ديدگاه انسـانو اگزيستانسياليسم از مقبوليت خاصى برخـوردار بـوده های بيرون از وجود اوسـت زندگى و تابع علل درونى و بركنار از تأثير مؤلفهمعنای زندگى صرفاً نتيجۀ نگاه مثبت هر فرد بـه . ها و متغيرهای ذهنى آنها بستگى دارد
گرايـى بـر گرايى، پيروان نظريه عـين معنـا مسـتقل از ذهـن و عـين اسـت زيـراريف معنای زنـدگى وجـود دارد،  هـای ذاتـى آن مربـوط اسـت و بـه عقيـده و  بق اين رويكرد، معنای يك چيز به مشخصه

بلكه امور ذهنى ديگری نيز گرايان غيرمحض كه اكثريت را تشكيل مـىتقريباً اندكى از عين. فرد باشد، هيچ نقشى در معنادار كردن زندگى وی نداردگرايى محض، اساساً چيزی كه متعلق حـاالت ذهنـى گرايى نيز در دو گروه عـينگردند؛ يعنى فرد برای داشتن زندگى معنـادار بايـد بـه فضـايل اخالقـى هايى از اموری هستند كه سبب  اخالق و خّالقيت مصداقرو، معنادارشدن زندگى به دليل مورد خواست يا مورد گزينشاز اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان 
Metz, 2013(.  

. مسيحى در توجه به اين نظريه مؤثر بوده استگرايانـه و نيـز تضـعيف و تشـكيك در باورهـای تأثير و نفوذ ديدگاه انسـانو اگزيستانسياليسم از مقبوليت خاصى برخـوردار بـوده ميان طرفداران پراگماتيسم، پوزيتيويسم زندگى و تابع علل درونى و بركنار از تأثير مؤلفهها و متغيرهای ذهنى آنها بستگى داردبراساس اين نظريه، افراد مختلف زندگى يك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل های او مانند تمايالت، اهداف و گزينشاين معنا به خود شخص تعريف وجود ندارد، زيرا نوع تعريفگرايى، براين باورند كـه معيارهـای يكسـانى بـرای تعريـف ايـن معنـا  گرايى نيز در دو گروه عـين البته طرفداران رويكرد عينگردند؛ يعنى فرد برای داشتن زندگى معنـادار بايـد بـه فضـايل اخالقـى اخالق و خّالقيت مصداق. يا به دليل ابتنا بر وجود خداوند نيسترو، معنادارشدن زندگى به دليل مورد خواست يا مورد گزينشاز اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان   .)Metz, 2013(برداشت افراد وابسته نيست بق اين رويكرد، معنای يك چيز به مشخصهريف معنای زنـدگى وجـود دارد، گرايى، پيروان نظريه عـين در مقابل رويكرد ذهن  .شود ها يا باورها توجه ويژه مىكنــد، اخــتالف نظــر دارنــد و در ايــن ميــان، بــه احساســات، تمــايالت، ته ايشان درباره اينكه كدام يك از توانـايىالب. شوند توجيه ارزش ماديات متهم مى Metz, 2013(تا حدی در اين زمينه دخيل هستند بلكه امور ذهنى ديگری نيز   آورد امور عينى نيست،گرايان غيرمحض كه اكثريت را تشكيل مـىفرد باشد، هيچ نقشى در معنادار كردن زندگى وی نداردگرايى محض، اساساً چيزی كه متعلق حـاالت ذهنـى  به باور عين. شوند

گردند؛ يعنى فرد برای داشتن زندگى معنـادار بايـد بـه فضـايل اخالقـى  معنادار شدن زندگى مىيا به دليل ابتنا بر وجود خداوند نيسترو، معنادارشدن زندگى به دليل مورد خواست يا مورد گزينش از اين. از اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان برداشت افراد وابسته نيست بق اين رويكرد، معنای يك چيز به مشخصهريف معنای زنـدگى وجـود دارد، يكسانى برای تعدر مقابل رويكرد ذهنها يا باورها توجه ويژه مىكنــد، اخــتالف نظــر دارنــد و در ايــن ميــان، بــه احساســات، تمــايالت،  زنــدگى را معنــادار مــىتوجيه ارزش ماديات متهم مىمسيحى در توجه به اين نظريه مؤثر بوده استتأثير و نفوذ ديدگاه انسـان. )84: 1390بيات، ميان طرفداران پراگماتيسم، پوزيتيويسم زندگى و تابع علل درونى و بركنار از تأثير مؤلفهها و متغيرهای ذهنى آنها بستگى داردبراساس اين نظريه، افراد مختلف زندگى يك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل های او مانند تمايالت، اهداف و گزينش به نگرشوجود ندارد، زيرا نوع تعريفگرايى، براين باورند كـه معيارهـای يكسـانى بـرای تعريـف ايـن معنـا  پيروان رويكرد ذهن گرايان غيرمحض كه اكثريت را تشكيل مـى د، اما عينمحض هستنفرد باشد، هيچ نقشى در معنادار كردن زندگى وی نداردشوند بندی مى غيرمحض دستهالبته طرفداران رويكرد عين. ل كند آورد امور عينى نيست، شدن زندگى تنها ره تا حدی در اين زمينه دخيل هستند ) 
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از اين نظر، شرايط ارزشمند مستقلى وجود دارد كه معناداری را بـرای هـر كـس بـه ارمغـان برداشت افراد وابسته نيست بق اين رويكرد، معنای يك چيز به مشخصهاطميكسانى برای تعدر مقابل رويكرد ذهنها يا باورها توجه ويژه مى گزينشزنــدگى را معنــادار مــىتوجيه ارزش ماديات متهم مىمسيحى در توجه به اين نظريه مؤثر بوده استبيات، (است ميان طرفداران پراگماتيسم، پوزيتيويسم زندگى و تابع علل درونى و بركنار از تأثير مؤلفهها و متغيرهای ذهنى آنها بستگى دارد به حالتبراساس اين نظريه، افراد مختلف زندگى . شوديك موضوع برای فردی خاص معنادار خواهد بود كه خود فرد بخواهد برای آن معنـايى قائـل به نگرشوجود ندارد، زيرا نوع تعريفپيروان رويكرد ذهن ) احساسشدن زندگى تنها رهمحض هستنفرد باشد، هيچ نقشى در معنادار كردن زندگى وی نداردغيرمحض دستهل كندعممعنادار شدن زندگى مىيا به دليل ابتنا بر وجود خداوند نيست. آورد مى
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

. شـد ارائـه گرديـد از آنچه كه باعث معنادار شدن زندگى مىای  های نظری تاكنون توصيف  گرا رويكرد پوچ. 3   ها آن است كه زندگى در واقع معنادار است، اما در ايـن  روشن است كه مفروض اين نظريه برنـد  فـرض را زيـر سـؤال مـى ای نيز وجود دارند كه اين پـيش گرايانه های پوچ ميان ديدگاه )Metz, 2013(.  گرايانـه دربـاره  هـای فراطبيعـت ای از ديدگاه آميختهگرايى،  يك دليل صريح برای پوچ گـرا  نادار بودن زندگى است و پـوچخدا وجود دارد و نه نفس، در اين صورت فرد منكر معمعتقد باشد كه خدا يا نفس برای معنادار شدن زندگى ضروری است و نيز معتقد باشد كه نه بر اساس اين دليل، اگر فرد . معناداری زندگى و رويكردهای ملحدانه دربار' وجود خداست گرايـى متوسـل  بيعـتگرايى، دليلى است كه به صراحت بـه فراط ترين دليِل پوچ اما رايج  .برد مىاخروی و جهانى كه عقالنى و تحت نظم الهـى باشـد، امكـان معنـاداری زنـدگى را از ميـان به باور آلبر كامو كه در بيان اين نوع ديـدگاه مشـهور اسـت، نبـود زنـدگى . شود شمرده مى برای مثال، برخى از . شود حتى اگر خدايى نيز موجود باشد، مانع از معنادار شدن زندگى مىگرايان معتقدند وضعيت انسان از امری ذاتـى برخـوردار اسـت كـه  بسياری از پوچ. شود نمى ت، زيـرا معناس ها بى كنند كه زندگى ما انسان گرايان اين ادعای شوپنهاور را برجسته مى پوچ باشيم يا رسيده باشيم، ولـى   خواهيم نرسيده ناگزير ناخشنود هستيم؛ خواه به آنچه كه مى ما به بـه تعبيـر (معنـا خواهـد شـد  گى بـىنبوده باشد كه بتوان به طور كامل برآورده ساخت، زنـدگرايان معتقدند اگر هيچ قاعـده اخالقـى مـورد اتفـاقى  در اين ميان، برخى ديگر از پوچ  .)Martin, 1993(ملول از آن باشيم  نحـو  و چنين قواعدی برای اشخاصى كه هميشه بـه) چيز مجاز خواهد شد داستايوفسكى همه ی مشهور درباره معنای زندگى، در ادامه ديـدگاه آلبـر كـامو ها پس از مرور اجمالِى ديدگاه  رويكرد آلبر كامو در معنای زندگى)  ب    .)Murphy, 1982: ch. 1(تواند وجود داشته باشد  كنند، نمى معقول در مدعای خاصى ترديد مى   .كنيم و سپس به نقد آن خواهيم پرداخت را در چند بخش مطرح مى



های كامو، به جهان مادی محدود است و تـرين و واالتـرين 
هـای اثيـری او دوسـت دارد خـودش را تـرك . برادران من، عشق به خداوند، عشق دشـواری اسـترو، معتقـد اسـت از نظر او اعتقاد به خدا با نفى خويشتن و آزادی انسانى برابـر اسـت و وجـود گونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه او . كنـد ديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىخدا يا هـر نـوع 

اعتقـادی بـه خـدا ای در دست دارد و برای مورسو از ايمان بـه خـدا و هنگـامى . صراحت منكر خدا و بخشـش االهـى اسـتاعتنايى به اميـدها، ايمـان، خـدا و حتـى گونـه  توجهى به خدا و آينده است؛ همـان
خـدايان را بـه سـخره وجانـه او بـا اشـتياقى لجغلطد پيوسته به قله كوه ببـرد، انـد ايـن سرنوشـت العـالج بـرای كـامو در اينجـا برتـری 

او . نگـرد كننـده بـرای زنـدگى بشـر مـى

هـای اثيـری  هـای ملمـوس و جسـمانى ايـن جهـان، نـه رحمـتاو دوسـت دارد خـودش را . )260برادران من، عشق به خداوند، عشق دشـواری اسـترو، معتقـد اسـت  از ايـن. تواند با وجـود خـدا سـازگار باشـداز نظر او اعتقاد به خدا با نفى خويشتن و آزادی انسانى برابـر اسـت و وجـود گونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه ديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىخدا يا هـر نـوع . كامو در مورد جهان ماورا، خدا و زندگى اخروی نظری كامًال منفى دارد  .های كامو، به جهان مادی محدود است و تـرين و واالتـرين  گراسـت و انسـان و جـان او را بـزرگ
اعتقـادی بـه خـدا  اعتنايى به اين سـخنان نظـر خـود را دربـاره بـىای در دست دارد و برای مورسو از ايمان بـه خـدا و صراحت منكر خدا و بخشـش االهـى اسـتاعتنايى به اميـدها، ايمـان، خـدا و حتـى توجهى به خدا و آينده است؛ همـان

خـدايان را بـه سـخره  ،پذيرد و بدين ترتيـباو بـا اشـتياقى لج. اما سيزيف نيرومندتر از خدايان استغلطد پيوسته به قله كوه ببـرد،  سيزيف كه بايد سنگى را كه بر اثر وزن خود از بلندی فرو مىانـد ايـن سرنوشـت العـالج بـرای كـامو در اينجـا برتـری  .كردن خدايان اسـت
كننـده بـرای زنـدگى بشـر مـى

هـای ملمـوس و جسـمانى ايـن جهـان، نـه رحمـت260: 1381كـامو، (» كند مطلق خويشتن و تحقير خويشتن را ايجاب مىبرادران من، عشق به خداوند، عشق دشـواری اسـتتواند با وجـود خـدا سـازگار باشـداز نظر او اعتقاد به خدا با نفى خويشتن و آزادی انسانى برابـر اسـت و وجـود گونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه ديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىكامو در مورد جهان ماورا، خدا و زندگى اخروی نظری كامًال منفى دارد.خورد در آن اثری از نگاه به جهان ماورای طبيعى به چشم نمىهای كامو، به جهان مادی محدود است و  نديشهالبته انسان و ارزش انسان در اگراسـت و انسـان و جـان او را بـزرگ
توجهى به خدا و آينده است؛ همـان اعتنايى و بى اعتنايى به اين سـخنان نظـر خـود را دربـاره بـىای در دست دارد و برای مورسو از ايمان بـه خـدا و صراحت منكر خدا و بخشـش االهـى اسـتاعتنايى به اميـدها، ايمـان، خـدا و حتـى  ، بىبی�انه، شخصيت اصلى رمان 

پذيرد و بدين ترتيـب اش را هم نمىاما سيزيف نيرومندتر از خدايان استسيزيف كه بايد سنگى را كه بر اثر وزن خود از بلندی فرو مىانـد ايـن سرنوشـت العـالج بـرای  خدايان فكـر كـردهكردن خدايان اسـت نيز نوع نگاه كامو، مسخره
كننـده بـرای زنـدگى بشـر مـى كامو به ديـن بـه عنـوان خطـری بـزرگ و گمـراه

تواند با وجـود خـدا سـازگار باشـد اين همه ظلم و ستم در جهان نمىاز نظر او اعتقاد به خدا با نفى خويشتن و آزادی انسانى برابـر اسـت و وجـود گونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه ديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىكامو در مورد جهان ماورا، خدا و زندگى اخروی نظری كامًال منفى دارددر آن اثری از نگاه به جهان ماورای طبيعى به چشم نمىالبته انسان و ارزش انسان در اگراسـت و انسـان و جـان او را بـزرگ آلبر كامو به طور كامل يك انسـان هـای ملمـوس و جسـمانى ايـن جهـان، نـه رحمـت ملحد بنامد؛ انسانى عاشق لذتمطلق خويشتن و تحقير خويشتن را ايجاب مىبرادران من، عشق به خداوند، عشق دشـواری اسـت«. توان مقدس بود
بی�انه، شخصيت اصلى رمان اعتنايى و بى هايش بى فرض كامو در انديشه ای در دست دارد و برای مورسو از ايمان بـه خـدا و  ، در حالى كه صليب نقرهصراحت منكر خدا و بخشـش االهـى اسـت او به. يابد وضوح، نمود مى اعتنايى به اين سـخنان نظـر خـود را دربـاره بـى كند، او با بى اش را هم نمى دهد و بيچارگىاما سيزيف نيرومندتر از خدايان است ،او را در هم خواهد شكستسيزيف كه بايد سنگى را كه بر اثر وزن خود از بلندی فرو مىخدايان فكـر كـرده: كند گونه توصيف مىنيز نوع نگاه كامو، مسخره  .)88- 87: 1366كامو، :  كامو به ديـن بـه عنـوان خطـری بـزرگ و گمـراه  .

، شخصيت اصلى رمان »مورسو«در وجود فرض كامو در انديشه  .)30: 1385كمبر، ملحد بنامد؛ انسانى عاشق لذتمطلق خويشتن و تحقير خويشتن را ايجاب مىتوان مقدس بود دا نيز مىاين همه ظلم و ستم در جهان نمىاز نظر او اعتقاد به خدا با نفى خويشتن و آزادی انسانى برابـر اسـت و وجـود . كند باشد، رد مىگونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه ديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىكامو در مورد جهان ماورا، خدا و زندگى اخروی نظری كامًال منفى دارددر آن اثری از نگاه به جهان ماورای طبيعى به چشم نمىالبته انسان و ارزش انسان در ا. داند ارزش مىآلبر كامو به طور كامل يك انسـان  انسان و جهان ماورا ، در حالى كه صليب نقرهكه قاضى دادگاهوضوح، نمود مى آينده خود به : نك(كند  صراحت بيان مىكند، او با بى توبه صحبت مى نيز نوع نگاه كامو، مسخره افسانه سیزیف دهد و بيچارگى دل به كارش مىاو را در هم خواهد شكستسيزيف كه بايد سنگى را كه بر اثر وزن خود از بلندی فرو مىگونه توصيف مى سيزيف را اين كامو به ديـن بـه عنـوان خطـری بـزرگ و گمـراه.)160: 1385كامو، : نك(گيرد 
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فرض كامو در انديشه پيشكمبر، (آسمان ملحد بنامد؛ انسانى عاشق لذتمطلق خويشتن و تحقير خويشتن را ايجاب مىدا نيز مىبدون خاين همه ظلم و ستم در جهان نمىباشد، رد مىگونه تصويری از يك شخص كيهانى يا عامل هدايتى را كه به طور كلـى بـا تقـدس همـراه  هرديگری از آفرينند; مطلق يا عاملى برای هدايت انسـان، حتـى بـه ذهـن او خطـور نمـىكامو در مورد جهان ماورا، خدا و زندگى اخروی نظری كامًال منفى دارددر آن اثری از نگاه به جهان ماورای طبيعى به چشم نمىارزش مىآلبر كامو به طور كامل يك انسـانانسان و جهان ماورا .1   كامو به ديـن بـه عنـوان خطـری بـزرگ و گمـراهگيرد  مىدل به كارش مىاو را در هم خواهد شكستسيزيف كه بايد سنگى را كه بر اثر وزن خود از بلندی فرو مىسيزيف را اينافسانه سیزیفدر صراحت بيان مى بهتوبه صحبت مىكه قاضى دادگاهآينده خود بهدر وجود  كه
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

برداشـت او از . دها را به اين معضل خطرناك آگاه سـاز كوشد تا به هر شيوه ممكنى، انسان مى كنـد كـه  هايى از دين را نقد و رّد مى در واقع، آموزه. دينى نسبت به آن تأكيد بسيار شده استكند، بيشتر دربـار' معـاد و زنـدگى پـس از دنياسـت كـه در مبـانى  دين و خطری كه عنوان مى كـردن  ا آگـاهآنچه كامو برای اثبات آن و ي. به عنصر يا عناصری از ماورای طبيعت اشاره دارند از نظر او، . كند توجه به اين دنيا و كنارگذاشتن توّهم زندگى ديگر است مردم بر آن اصرار مى ورزد، همـه پـوچ و  هـايى كـه بـر آن اصـرار مـى دهـد و وعـده هـا مـى اميدی كه دين به انسـان جهـانى و  هـای زنـدگانى ايـن هـا همـه اميـدواری شـود كـه انسـان زاست و فقط سبب مـى توهم ها، پيوسـته در سـرگردانى و نااميـدی  های پيرامون خود را رها كرده، برای يافتن آن وعده لذت هـای دنيـای پسـت  آينـده بـهاو . دهـد نقد اكنون را بر نسيه آينده ترجيح مـى كامو اساساً  . گاه به آنها نخواهند رسيد هايى كه هيچ به سر برند؛ وعده ارزش زندگى دنيا نـزد او بسـيار بـيش از . ماردش زند و زمان حال را غنيمت مى مىدست رّد  تأمـل در  گونه كـه همان. ای مبهم آن را تلخ و تاريك كند آن است كه با انديشيدن به آينده دليـل و مـرگ را دری  زندگى را يك شـوق بـى ،داند اهميت مى مورد آينده و گذشته را بى ى ديگــر انبــه ســوی زنــدگای  كنــد كــه دريچــه ای نــاگوار و پليــد تصــور مــى بســته و واقعــه تـوان آن را بـا نيـروی خـرد مقهـور  به باور كامو مرگ، تنها واقعيت موجودی است كه نمى  .)133: 1386كامو، ( »امروز را درياب«: ك زمان حال استآنچه مهم است در. گشايد نمى هـای  وزهاو همه آم. انگارد كه تنها به اين دنيا مربوط است مرگ را امری حتمى و مسلّم مى. كرد شـادی . دانـد اند اشتباه و خودفريبى مى مسيحى را كه بر اميدواری به يك زندگى ماورايى مبتنى گيرد،  به عقيده او، اين مرگ نيست كه اساس نظم زندگى قرار مى. زندگانى و در همين دنياستهست، از شادی و غم، خوشى و ناخوشى، گرمى و سردی، زندگى و اميد، همه و همه در همين هرچـه . جهانى نيست مافوق بشری وجود ندارد و ابديتى خارج از منحنى روزگار و زندگانى اين او تأكيـد . دهد های زندگى را تشكيل مى بلكه اين خود زندگى و سعادت و شادی است كه پايه كـامو، : نـك(های سوزان دنيای خاكى خيلى بيشتر از عطرهای بهشتى ارزش دارنـد  كند كه شعله مى شدن و جاويددانستن نفس را از جمله خطرهای ديـن  ى ديگر، تسليمانكامو اميد به زندگ  .)17 :1363 ای كـه خـود در  و در برابر اين ديدگاه سنتى مسيحى، از حقايق آشكار و ذاتـىشمارد  بر مى طبيعيـت اشـاره كـرده باشـد  یرا كـه بـه مـاورا ىاو هرگونه آيين. كند دفاع مى گيرد نظر مى



در  ،كنـد هايى كه دين برای بشر بيـان مـىهـای زنـدگى را  ها انسانزيرا معتقد است دين    از اين نظر، دين ما را بـه يـك نقطـه تاريـك  تنهـادهد؛ چندان كه دين را 
 ،يابنـد رسـند و نمـىهميشـه انتظـار دارنـد قابل فهم باشد، انتظـار دارنـد و بـر آن تأكيـد 

ملكيان، : نك(جواب بودن دو پرسش يادشده معنا كرد معـادل فارسـى مناسـبى توانست كامالً جور ديگری باشد و اگر جـور گونه هست؟ يعنى از نظر آنها، هيچ دليلـى وجـود نـدارد چـرا جهـان . اگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو بــودن جهــان كــه همــه فيلســوفان بودن جهان يا بيهودگى آن را، نبايـد وجـود هـا  ناپذيری جهان بر اساس آنچه كه در فرهنگ اگزيستانسياليست   .جهان هستى قائل استالبته اگر كسى بگويـد پس اگر ايـن دو پرسـش پاسـخ كننـد؛  كند كه از آن به دلهر; وجود تعبيـر مـى

  . )Aronson, 2011(دهد از اين نظر، دين ما را بـه يـك نقطـه تاريـك دهد؛ چندان كه دين را  ارزش اين زندگى سوق مىهايى كه دين برای بشر بيـان مـىهـای زنـدگى را  درد و رنج هازيرا معتقد است دين  ،
بـر آن تأكيـد  هـايش ديـدگاهكند و در تمام  انتظـار دارنـد و  هـا گونه كـه انسـان قابل فهم باشد،  كنند های دينى و فلسفى تصويرش مى رسـند و نمـى به آن معنا نمـىهميشـه انتظـار دارنـد  ها انسان 

توانست كامالً جور ديگری باشد و اگر جـور گونه هست؟ يعنى از نظر آنها، هيچ دليلـى وجـود نـدارد . 2جای اينكه نباشد هسـت؟ اگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو بــودن جهــان كــه همــه فيلســوفان بودن جهان يا بيهودگى آن را، نبايـد ناپذيری جهان بر اساس آنچه كه در فرهنگ اگزيستانسياليست
absurdity«  البته اگر كسى بگويـد . توان به جهان اطمينان كرد كه باشد؟ معلوم نيستپس اگر ايـن دو پرسـش پاسـخ كند كه از آن به دلهر; وجود تعبيـر مـىجواب بودن دو پرسش يادشده معنا كرد معـادل فارسـى مناسـبى

intelligibility (جهان هستى قائل است

،داند نظر خطرناك مى ها انساندر دين،  .دارد دهد  كشاند و به چيزهايى كه در آينده خواهد آمد توجه مىاز اين نظر، دين ما را بـه يـك نقطـه تاريـك . كندارزش اين زندگى سوق مىهايى كه دين برای بشر بيـان مـى اميدواری
كند و در تمام  بيان مى به آن معنا نمـى جويند مىكه جهان معنا داشته باشد، در حالى كه هرچه  گويد او مى. وجود نداردهای دينى و فلسفى تصويرش مىگونه كـه انسـان آنجهان،  به باور او

بودن جهان يا بيهودگى آن را، نبايـد  گزاف. است) ناپذيری جهان بر اساس آنچه كه در فرهنگ اگزيستانسياليست intelligibility(توان به اين دو پرسش پاسخ داد، او به معقوليت توان به جهان اطمينان كرد كه باشد؟ معلوم نيستپس اگر ايـن دو پرسـش پاسـخ . يعنى هر لحظه انتظار ببريد كه آخرين لحظه جهان هستى برسدكند كه از آن به دلهر; وجود تعبيـر مـى بودن جهان چيزی ايجاد مىجواب بودن دو پرسش يادشده معنا كرد absurdity«واژ; . بود، برای آن نيز هيچ دليلى وجود نداشتتوانست كامالً جور ديگری باشد و اگر جـور  هر چيزی مىگونه هست؟ يعنى از نظر آنها، هيچ دليلـى وجـود نـدارد جای اينكه نباشد هسـت؟  چرا جهان هستى بهاگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو بــودن جهــان كــه همــه فيلســوفان  گــزاف. اشــتباه گرفــت

نظر خطرناك مىمدين را نيز از همين  دارد اساس نگه مى سری توهمات بى اميدواری. كنند تا به پاداش نهايى برسند ارزش اين زندگى سوق مى دانستن اهميّت كشاند و به چيزهايى كه در آينده خواهد آمد توجه مىكند ى قلمداد مىيای برای زندگى ماورا
بيان مىدربار; جهان صراحت    های دينى و فلسفى تصويرش مى ند تا به همان تماميتى كه نظامبه باور او. ناپذيری جهان است ) absurdity(بودن جهان ناپذيری جهان بر اساس آنچه كه در فرهنگ اگزيستانسياليست  .چنين معنايى وجود نداردكه جهان معنا داشته باشد، در حالى كه هرچه وجود ندارد ن معنايى اساساً 

meaningless( گونه هست؟ يعنى از نظر آنها، هيچ دليلـى وجـود نـدارد  گونه نباشد، اينچرا جهان هستى به. 1: رسش زير پاسخى وجود ندارداگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو اشــتباه گرفــت توان به اين دو پرسش پاسخ داد، او به معقوليت توان به جهان اطمينان كرد كه باشد؟ معلوم نيستيعنى هر لحظه انتظار ببريد كه آخرين لحظه جهان هستى برسدبودن جهان چيزی ايجاد مىجواب بودن دو پرسش يادشده معنا كرد  توان آن را به بى ندارد، ولى در يك جمله مىبود، برای آن نيز هيچ دليلى وجود نداشتهر چيزی مى. گونه است

دين را نيز از همين  .نددا خطرناك مى كشاند و به چيزهايى كه در آينده خواهد آمد توجه مىای برای زندگى ماورااهميّت كم را به ها انسانكنند تا به پاداش نهايى برسند تحمل مىسری توهمات بى را در يك
صراحت  و بهاصلى كه كام  انسان و جهان طبيعت ناپذيری جهان بر اساس آنچه كه در فرهنگ اگزيستانسياليست تر، فهم به بيان دقيقچنين معنايى وجود نداردكه جهان معنا داشته باشد، در حالى كه هرچه ن معنايى اساساً پذير نيست و چنيند تا به همان تماميتى كه نظامناپذيری جهان است دارد، اصل فهم گونه است برای اينكه چرا جهان اينگونه نباشد، اين جای اينكه اينرسش زير پاسخى وجود ندارداگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو meaningless( معنــابودن جهــانبودن جهان  دارد، به معنای گزاف توان به اين دو پرسش پاسخ داد، او به معقوليت توان به جهان اطمينان كرد كه باشد؟ معلوم نيست نداشته باشد، تا كى مىيعنى هر لحظه انتظار ببريد كه آخرين لحظه جهان هستى برسدبودن جهان چيزی ايجاد مى گزاف. )57- 30ندارد، ولى در يك جمله مىبود، برای آن نيز هيچ دليلى وجود نداشت مى
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ای برای زندگى ماورا مقدمهانسانواقع تحمل مىرا در يكخطرناك مى ند تا به همان تماميتى كه نظامخواه مىدارد، اصل فهماصلى كه كامانسان و جهان طبيعت .2  كشاند و به چيزهايى كه در آينده خواهد آمد توجه مى مى توان به اين دو پرسش پاسخ داد، او به معقوليت  مىنداشته باشد، تا كى مىيعنى هر لحظه انتظار ببريد كه آخرين لحظه جهان هستى برسد30: 4، ج1379ندارد، ولى در يك جمله مىمىديگری برای اينكه چرا جهان اينجای اينكه اين هستى بهرسش زير پاسخى وجود نداردپاگزيستانسياليست الهى و الحادی بر آن اتفاق نظر دارند در اصطالح به اين معناست كه بـرای دو معنــابودن جهــان بــا بــىدارد، به معنای گزافبه بيان دقيقچنين معنايى وجود ندارد زيراكه جهان معنا داشته باشد، در حالى كه هرچه پذير نيست و چني فهم
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

معنـاداری يـا  Cاما دربار رأيند، بودن جهان هم ن قرار فيلسوفان اگزيستانسيال در گزافهبدي ين معنا كه تأكيـد ند؛ بدبرخى از آنها به معناداری جهان معتقد. معنايى اختالف نظر دارند بى هايى كه در جهان هست، يك معيـار و ارزش مطلـق بـرای سـنجش  كنند در رأس ارزش مى های يك شخص موحد، تقرب الى اّهللاٰ است و هر آنچـه موجـب  رأس ارزشمثًال  ؛قرار دارد اما برخى ديگر از اين فيلسـوفان همچـون كـامو  ،شدن به آن هدف شود خوب است نزديك يعنى واقعاً چيـزی در جهـان وجـود نـدارد كـه در رأس ايـن  ؛معناست معتقدند كه جهان بى ايـن  دركبرای  هچ هر ها انسانو معتقد است كه كام .)60: 4، ج1379ملكيان، (قرار بگيرد  ها ارزش بـه  فايـده اسـت، زيـرا نـه جـوابى هـا تـالش كننـد، بـى اين پرسـش يافتن پاسخ ارزش واال و از  كاموبايد توجه داشت كه آنچه البته . جويند مى يابند و نه ارزش وااليى مى هايشان پرسش كند و آنچه را كه از فضـای ادراكـات حسـى و  عينى و ملموس تكيه مى كامو بر حقايق  .معنايى است همان بى ،نظر دارد درپوچى  هـای  پذيرد، زيرا معتقـد اسـت ورای ايـن فضـا، انسـان را از واقعيـت تجربى فاصله دارد نمى كوشد خود را همرنگ جماعت كنـد  همواره مىخود و جهان پيرامونش بيگانه شده است و گويد در عصر تكنولوژی، با پيشرفت علـم انسـان نسـبت بـه  او مى. سازد اش دور مى زندگى هـايى  انسان از نگاه او ويژگـى. در جهان مورد نظر كامو تنها عنصر با ارزش، انسان است  .اند زندگى كند و همه اينها به زيان اوست و در تصوراتى كه برايش ساخته يى كـه بـرای ها در اين ميان، يكى از محدوديت. توان در حيطه اخالق بيان كرد دارد كه مى ای را بـرای انسـان  هـای اخالقـى ها و محـدوديت او چارچوب. شمارد عقل است انسان بر مى توان اين نتيجه را گرفت كه هر  معنايى جهان، نمى رغم تأكيد بر بى پذيرد و معتقد است به مى اين گمان اشتباه اسـت كـه وقتـى . شود كاری رواست و خير و شر به دلخواه انسان تعيين مى هاست كه حاكم بـر عـالم  ها فقط همان گونه اخالقى اعم از انسانى يا الهى نباشد، ارزش يچه هرچند كامو وجود خـدا و . )92: 1372كامو، (هم جز خشونت چيزی نيست  حيوانى است كه آن  اگر خدايى نباشد، همه چيز مجـاز «كند، ولى گزاره  هرگونه معبودی برای جهان را انكار مى از نظر او اگر خـدا يـا عامـل بيرونـى هـم . داند ورت يك گزاره كلى غلط مىرا به ص» است هايش برای انسان قهرمان خـود در نظـر دارد و  هايى كه كامو در نوشته ترين ويژگى مهم  .)90: 1385كامو، (اعمال غلط هميشه وجود دارد . نباشد، باز اعمالى هست كه نبايد انجام داد   :داند عبارتند از انسان مى های بارز يك آن را از ويژگى



 در بـالی سـخت بايـدبـودن مـرگ و ای كـه فـرد آگـاه 
رهايى از دروغ و خطا، ورود بـه وادی حقيقـت اسـت كـه البتـه ويـژه  همچنين دروغ شامل افشانكردن دروغ ديگران و بـهز آنچـه شود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش االبته دروغ از نظر او به آن معنـايى كـه در اخـالق و عـرف بـه بـاور كـامو 

» چيزی كه مايه اتحاد يا گرمى و هيجان باشد نيستاروپايى كه شما بـرای خـود گويـد آنچـه ای كـه بـه دوسـت   حـور كـهم هـای كـامو بـرای يـك كشـور انسـان
. ويژه آنچه مربوط به باطن دنيا و امور مـاورايى باشـدهمچنين عقـل كنـد، زيـرا بـر اسـاس اصـول و اين ويژگى در راسـتای محـدود دانسـتن عقـل و تعقـل انسـان   سـیزیف،پردازد و به تعبير خودش در نوشـتن كتـاب 
: 1372كـامو، ( نخواهد بـودفلسفه حقيقى را مـاورای جهـان را  های تعقل  عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديتد اصـالت كـامو فـردی ّضـ

بـودن مـرگ و  توان به آگاهى از حتمـىای كـه فـرد آگـاه  انسان بايد به شرايط و آنچه هست آگاه باشد، زيـرا لحظـه در بـالی سـخت بايـد«كنـد كـه 
رهايى از دروغ و خطا، ورود بـه وادی حقيقـت اسـت كـه البتـه همچنين دروغ شامل افشانكردن دروغ ديگران و بـهشود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش االبته دروغ از نظر او به آن معنـايى كـه در اخـالق و عـرف بـه بـاور كـامو . انسان بايد صادق باشد، حتى اگـر شـرايط بـه زيـان او باشـد

ای كـه بـه دوسـت  او در نامـه. هـای كـامو بـرای يـك كشـور انسـان گويـد آنچـه  كنـد و مـى نويسد خشم و نفرت را راهى خطا عنوان مى چيزی كه مايه اتحاد يا گرمى و هيجان باشد نيستاروپايى كه شما بـرای خـود «. 
مـاورای جهـان را  دربـار;كند و بحث عقالنـى   .)90پردازد و به تعبير خودش در نوشـتن كتـاب ويژه آنچه مربوط به باطن دنيا و امور مـاورايى باشـدهمچنين عقـل . ای وارد شود تواند در هر حوزه و حيطهكنـد، زيـرا بـر اسـاس اصـول و اين ويژگى در راسـتای محـدود دانسـتن عقـل و تعقـل انسـان  فلسفه حقيقى را  ت،طبيع یوی به مقتضای انكار هرگونه جهان ماورا نخواهد بـود ىديگر حيات عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديتكـامو فـردی ّضـ اند

كنـد كـه  كامو تأكيـد مـىتوان به آگاهى از حتمـى در اين ميان، مىانسان بايد به شرايط و آنچه هست آگاه باشد، زيـرا لحظـه
رهايى از دروغ و خطا، ورود بـه وادی حقيقـت اسـت كـه البتـه همچنين دروغ شامل افشانكردن دروغ ديگران و بـهشود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش االبته دروغ از نظر او به آن معنـايى كـه در اخـالق و عـرف انسان بايد صادق باشد، حتى اگـر شـرايط بـه زيـان او باشـد

چيزی كه مايه اتحاد يا گرمى و هيجان باشد نيست. رساند داشتن همبستگى و عدالت استنويسد خشم و نفرت را راهى خطا عنوان مى. كنـد، عـدالت و همبسـتگى اسـتهـای كـامو بـرای يـك كشـور انسـان
90: 1349كامو، (را فراهم آورد كه در ستيز با خود فلسفه بود پردازد و به تعبير خودش در نوشـتن كتـاب ويژه آنچه مربوط به باطن دنيا و امور مـاورايى باشـدتواند در هر حوزه و حيطهكنـد، زيـرا بـر اسـاس اصـول و  كامو هرگونه تعقل و تفكر دربار; جهان ماورا را رد مـىاين ويژگى در راسـتای محـدود دانسـتن عقـل و تعقـل انسـان  ديگر حيات ،از مرگ ن پسوی به مقتضای انكار هرگونه جهان ماوراكند و بحث عقالنـى  رايج را رد مى  )Avi Sagi (عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديتاند گفته

كامو تأكيـد مـى. های زندگى اشاره كرددر اين ميان، مى. يابد شود خود را خوشبخت مىانسان بايد به شرايط و آنچه هست آگاه باشد، زيـرا لحظـه همچنين دروغ شامل افشانكردن دروغ ديگران و بـه. كه هستى نشان دهى، دروغ استشود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش االبته دروغ از نظر او به آن معنـايى كـه در اخـالق و عـرف . صداقت بهتر از نيكوكاری استانسان بايد صادق باشد، حتى اگـر شـرايط بـه زيـان او باشـد  .)8: 1349 هـای كـامو بـرای يـك كشـور انسـان يكى از آرمـان:  .)31: 1372رهايى از دروغ و خطا، ورود بـه وادی حقيقـت اسـت كـه البتـه .  چيزی كه مايه اتحاد يا گرمى و هيجان باشد نيست در اين اروپا، هيچرساند داشتن همبستگى و عدالت استنويسد خشم و نفرت را راهى خطا عنوان مىكنـد، عـدالت و همبسـتگى اسـت از آن با سرسختى دفاع مى
ن پسبر اساس آكند كه وی به مقتضای انكار هرگونه جهان ماورارايج را رد مى ىفلسفرا فراهم آورد كه در ستيز با خود فلسفه بود پردازد و به تعبير خودش در نوشـتن كتـاب  رو، او به ضديت با فلسفه رايج مىويژه آنچه مربوط به باطن دنيا و امور مـاورايى باشـد آدمى توانايى درك همه امور را ندارد؛ بهتواند در هر حوزه و حيطه عقل انسان محدود است و نمىكامو هرگونه تعقل و تفكر دربار; جهان ماورا را رد مـىاين ويژگى در راسـتای محـدود دانسـتن عقـل و تعقـل انسـان : نينديشيدن به جهان ماورا عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديت آوی ساگى مانندبرخى 

های زندگى اشاره كرد آگاهى از سختىشود خود را خوشبخت مىانسان بايد به شرايط و آنچه هست آگاه باشد، زيـرا لحظـه: آگاهى 1349كامو، (» معرفت آموخت . دروغ دوستانمان نيز هستكه هستى نشان دهى، دروغ استشود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش اصداقت بهتر از نيكوكاری استانسان بايد صادق باشد، حتى اگـر شـرايط بـه زيـان او باشـد: صداقت نويسد خشم و نفرت را راهى خطا عنوان مى آلمانى فرضى خود مىاز آن با سرسختى دفاع مى: عدالت و همبستگى1372كامو، (خواهد  شجاعت مى رساند داشتن همبستگى و عدالت است انسان را به پيروزی مى در اين اروپا، هيچ. ردايد لطفى ندا فلسف های نظاماو عقل و را فراهم آورد كه در ستيز با خود فلسفه بود  رو، او به ضديت با فلسفه رايج مىآدمى توانايى درك همه امور را ندارد؛ بهعقل انسان محدود است و نمىكامو هرگونه تعقل و تفكر دربار; جهان ماورا را رد مـىنينديشيدن به جهان ماورا .)86-88: 1372 وی به مقتضای انكار هرگونه جهان ماورا. داند ثمر مى محال و بى كند كه  ای قلمداد مى عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديتبرخى  كه انهمچن
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آگاهى .1 ايد لطفى ندا ساختهانسان را به پيروزی مىآلمانى فرضى خود مىاز آن با سرسختى دفاع مىعدالت و همبستگى. 3شجاعت مىدروغ دوستانمان نيز هستكه هستى نشان دهى، دروغ استشود نيست؛ دروغ آن نيست كه حرفى نادرست زده شود، بلكـه اگـر بـيش ا بيان مىصداقت بهتر از نيكوكاری استصداقت. 2معرفت آموختآگاهى از سختىشود خود را خوشبخت مى مى نينديشيدن به جهان ماورا .13724كامو، ( رو، او به ضديت با فلسفه رايج مى از همينآدمى توانايى درك همه امور را ندارد؛ بهعقل انسان محدود است و نمى مبانى اوكامو هرگونه تعقل و تفكر دربار; جهان ماورا را رد مـى. است ای قلمداد مى فلسفهمحال و بىاو عقل و  ای فلسفه عقل يا ضد خردگرايى نيست، بلكه فردی است كه در فهم خردمندانه محدوديتهمچن البته. )28
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

برای يافتن معنا، نظـم و وحـدت، است كه افراد  آن كند مشكلى كه كامو بيان مى .كوشد مى نخست بر اين جهـان طبيعـت و رد : كند همچنان كه گذشت كامو بر دو چيز بسيار تأكيد مى  انسان و پوچى زندگى .Aronson, 2011(.    3( چيزهای غيرممكن هستند در پىِ رفته و  ]عقل[فراتر از مرزها و چارچوب  كند كه  او تأكيد مى. اختن به آيند' موهومهرگونه ماورای طبيعت؛ دوم، بر زمان حال و نپرد ها را طلب  كند، نداشته گاه انسان چيزهايى را كه در زندگى و اطراف خود دارد فراموش مى گـذارد و بـا سـرعت در پـى  گريزد؛ آنچه دارد، كنار مى هايش مى كند و از خود و داشته مى آورد، مـأيوس و افسـرده  هايش را بـه دسـت نمـى دود و چون خواسته نيمۀ خالى زندگى مى چيز را برايش تيره و تار  آورند و همه های زندگى نيز به او هجوم مى گاه سختى شود و آن مى گيرد و احساسش از زندگى را به قلمرو انديشه  كامو وقتى در برابر زندگى قرار مى. كنند مى هـای متفـاوتى از  گرا بر اساس نوع نگاهشان به زندگى، برداشـت هر كدام از فيلسوفان پوچ   .يابد برد، زندگى را سراسر درد و اندوه و تهى از معنا و مفهوم مى مى كننـد  بسياری استدالل مـى. شمارند های متفاوتى برای آن بر مى معنايى زندگى دارند و علت بى كننـد كـه در  اين فيلسوفان ادعا مـى. معناست كه اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگى انسان بى كسـانى . ناپذير دچار خواهد بـود رت، وضع بشر به نوعى عدم هماهنگى بنيادين و تغييرآن صو معنـايى و  برخـى از فيلسـوفان نيـز بـرای بـى. )109: 1382اسـتيس، (دا و دين است برداشتن از خ دستاست كه بر اساس آن آشفتگى و سـرگردانى انسـان در جهـان مـدرن ناشـى از فقـدان ايمـان و های كاتوليك آمريكـا موافـق  استيس با بيانيه اسقف. استيس چنين ديدی دارند. تى. مانند والتر معنـايى عينـى  تـامس نيگـل بـر تفـاوت ميـان بـى. كننـد ها علل ديگری ذكر مى آشفتگى انسان . كنـد دهيم، تأكيـد مـى ای كه برای آنها اختصاص مى های ما و جديت و انرژی زندگى و طرح جـوی خـود   و معناست و بايد جسـت ندگى ما به لحاظ عينى بىريچارد تيلور معتقد است كه ز هـايى كـه آنهـا را معنـادار  اگر ما بتوانيم به فعاليـت. برای معنا را به درون خويش معطوف كنيم ردگرايى افراطى، عقالنيـت ابـزاری ف(ته يمدرن ار متداوليضعف بس سه نقطهتيلور با اشاره به   .دانيم بپردازيم، زندگى معنادار و در غير اين صورت، بى معناست مى معنـابودن  ىاحسـاس بـرا  ىافراطـ يـىفردگراهـای  ، يكـى از پيامـدها و اشـكال)و استبداد آرام   .)324: 1382لگنهاوسن، : نك(داند  ى مىها و حدود اخالق شدن افق فيرنگ و ضع مكو  ىزندگ



كـه  هـا انسانو نه غرض يا معنـای از پـيش ر زمين انسان د منطقـى اسـت بـا شـور تـوان گفـت دنيـا بـه منطق پـرورش يابـد همـواره اسـير آن سرنوشت انسان در اين دنيـای اما گذشت  ،كـور، يعنـى روی ديگـر آن : گويـد پـوچى مـىكننده درباره آن، چيزی است نما، ميان انگيزه ما نسـبت روحـى و  ى، بـى
 پس چه بايـد كـرد؟ آيـا زنـدگى ارزش زيسـتن دارد؟انـد مناسـب او نيسـت و جايگـاه توان جوابى برای چيستى معنـای زنـدگى نـده از شـر و بـدی و سـتمگری توان معنا و هـدفى خـارج از ايـن بـرد كـه تمـام نمايـد كـه ايـن ظـواهری كـه ها را در يك قالب كلى گنجانـد و بـه وجـه اشـتراك آنهـا كـه   .)18: 1366آگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا ناپـذير  غـرض اطـرافش شـكافى كـاهشميـان نيـاز غريـزِی انسـان بـه پاينـدگى و غـرض انسـان در درون جهـان زنـدانى 

انسان دی حضور نه تبيينى برا انساناو بر تضاد ميان خواست و نه غرض يا معنـای از پـيش   ى، بـىو واقعيت خاموش پـوچى مـى ;در جـايى ديگـر دربـاركننده درباره آن، چيزی است نما، ميان انگيزه ما نسـبت  اين حالت متناقض تـوان گفـت دنيـا بـه  البته مـى. منطق پـرورش يابـد همـواره اسـير آن سرنوشت انسان در اين دنيـای ،گرچه من در انتظار آنم كه حق با منطق باشدكـور، يعنـى روی ديگـر آن  معناسـت و منطـق منطقـى اسـت بـا شـور  رويـارويى بـى پس چه بايـد كـرد؟ آيـا زنـدگى ارزش زيسـتن دارد؟انـد مناسـب او نيسـت و جايگـاه توان جوابى برای چيستى معنـای زنـدگى نـده از شـر و بـدی و سـتمگری توان معنا و هـدفى خـارج از ايـن بـرد كـه تمـام  داشتند فرو بريزند و در اين لحظـه، انسـان پـى مـىنمايـد كـه ايـن ظـواهری كـه ها را در يك قالب كلى گنجانـد و بـه وجـه اشـتراك آنهـا كـه 1366كامو، (دهد  های آدمى نام مىآگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا غـرض اطـرافش شـكافى كـاهشميـان نيـاز غريـزِی انسـان بـه پاينـدگى و غـرض انسـان در درون جهـان زنـدانى   .)36: 1385

نه تبيينى برا ،نويسان آلبر كامو همانند برخى از فيلسوفان و رمان او بر تضاد ميان خواست  .)18: 1366كامو،  شناسد ش مىدارد، نه طرح و تدبيری عقالنى در جهان پيرامون و واقعيت خاموش خواهند مىمعقول، منظم و دارای لطف و عنايت  كننده درباره آن، چيزی است  قانع ىرسيدن به پاسخاين حالت متناقض. كند در جـايى ديگـر دربـار او . سرنوشت انسان در اين دنيـای . نشان داده كه چنين نيستگرچه من در انتظار آنم كه حق با منطق باشدمعناسـت و منطـق فهماند دنيا بى . گيرد در چنين حالتى است كه احساس پوچى شكل مىمنطق پـرورش يابـد همـواره اسـير آن  يابد و ملتى كه بى رويـارويى بـى ،نمايـد پذير نيست و آنچه پوچ مـى 1385كامو، (» يابد مى خودباختگى كه در اعماق وجود انسان بازتاب نـده از شـر و بـدی و سـتمگری حال در چنين شرايطى كه جهـان آكتوان معنا و هـدفى خـارج از ايـن  های طبيعى تناقض دارد و نمىداشتند فرو بريزند و در اين لحظـه، انسـان پـى مـىنمايـد كـه ايـن ظـواهری كـه  س پوچى وقتـى رخ مـىها را در يك قالب كلى گنجانـد و بـه وجـه اشـتراك آنهـا كـه های آدمى نام مى ها و كوششآگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا غـرض اطـرافش شـكافى كـاهش مهرجويى او و جهان نفوذناپـذير و درنيـافتنى و بـىميـان نيـاز غريـزِی انسـان بـه پاينـدگى و غـرض انسـان در درون جهـان زنـدانى . از نظر او، پوچى در همزيستى انسان و جهان نهفته است پس چه بايـد كـرد؟ آيـا زنـدگى ارزش زيسـتن دارد؟انـد مناسـب او نيسـت و جايگـاه  در ضمن، جايگاهى كه برای انسـان در نظـر گرفتـهتوان جوابى برای چيستى معنـای زنـدگى  توان هدفى برای زندگى يافت و نه مى

كند تأكيد مىاو در جهان معقول، منظم و دارای لطف و عنايت كامو، (بيند  مى ها انساندارد، نه طرح و تدبيری عقالنى در جهان پيرامونآلبر كامو همانند برخى از فيلسوفان و رمان رسيدن به پاسخ نبودن ممكنبه پرسش از مسائل غايى و  .)Aronson, 2011(نامد  گرچه من در انتظار آنم كه حق با منطق باشد. چيز روشن استفهماند دنيا بى فراست به شيوه خود به من مى ها و كوشش احساس برآمده از ناهمسازی ارزشآگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا مهرجويى او و جهان نفوذناپـذير و درنيـافتنى و بـىميـان نيـاز غريـزِی انسـان بـه پاينـدگى و غـرض . كنـد اش او را محـدود مـىاز نظر او، پوچى در همزيستى انسان و جهان نهفته استخودباختگى كه در اعماق وجود انسان بازتابپذير نيست و آنچه پوچ مـىدر چنين حالتى است كه احساس پوچى شكل مىيابد و ملتى كه بى نشدنى مفهوم مىنشان داده كه چنين نيست ها انسانشمار  س پوچى وقتـى رخ مـىاحسا: همان نظر كاموست اشاره كردها را در يك قالب كلى گنجانـد و بـه وجـه اشـتراك آنهـا كـه  توان تمام اين تعريف پس چه بايـد كـرد؟ آيـا زنـدگى ارزش زيسـتن دارد؟. ديگری نيز بجز اين دنيا وجود ندارددر ضمن، جايگاهى كه برای انسـان در نظـر گرفتـهتوان هدفى برای زندگى يافت و نه مىحال در چنين شرايطى كه جهـان آكهای طبيعى تناقض دارد و نمى اش با واقعيتداشتند فرو بريزند و در اين لحظـه، انسـان پـى مـى ها را از ما پنهان مى

انسان ای در زندگى شدهدارد، نه طرح و تدبيری عقالنى در جهان پيرامونآلبر كامو همانند برخى از فيلسوفان و رمان شمار  ها و ادعاهای بىچيز روشن است مدعى است همهفراست به شيوه خود به من مىنامد  كه كامو آن را پوچى مىبه پرسش از مسائل غايى و او در جهان احساسى و غربت معقول، منظم و دارای لطف و عنايت را  حال در چنين شرايطى كه جهـان آك. طبيعت به دست آورداش با واقعيت نداهای درونىها را از ما پنهان مىهمان نظر كاموست اشاره كردتوان تمام اين تعريفاحساس برآمده از ناهمسازی ارزشآگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا مهرجويى او و جهان نفوذناپـذير و درنيـافتنى و بـىاش او را محـدود مـى است و ميرايـىاز نظر او، پوچى در همزيستى انسان و جهان نهفته استخودباختگى كه در اعماق وجود انسان بازتابپذير نيست و آنچه پوچ مـى خودی خود توجيهدر چنين حالتى است كه احساس پوچى شكل مىنشدنى مفهوم مى فاما كش  ديگری نيز بجز اين دنيا وجود ندارددر ضمن، جايگاهى كه برای انسـان در نظـر گرفتـهتوان هدفى برای زندگى يافت و نه مى است، نه مى
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را جهان شده تعييندارد، نه طرح و تدبيری عقالنى در جهان پيرامونآلبر كامو همانند برخى از فيلسوفان و رمان ديگری نيز بجز اين دنيا وجود ندارددر ضمن، جايگاهى كه برای انسـان در نظـر گرفتـه. جستاست، نه مىطبيعت به دست آوردنداهای درونىها را از ما پنهان مى واقعيتهمان نظر كاموست اشاره كردتوان تمام اين تعريف مىاحساس برآمده از ناهمسازی ارزشآگاهى انسان از اين شـكاف، پديـد آورنـده چيـزی اسـت كـه كـامو آن را پـوچ يـا . هستمهرجويى او و جهان نفوذناپـذير و درنيـافتنى و بـىاست و ميرايـىاز نظر او، پوچى در همزيستى انسان و جهان نهفته استخودباختگى كه در اعماق وجود انسان بازتابخودی خود توجيهدر چنين حالتى است كه احساس پوچى شكل مى. است ،محدودها و ادعاهای بى سدهمدعى است همهفراست به شيوه خود به من مى«كه كامو آن را پوچى مىبه پرسش از مسائل غايى و احساسى و غربت  بى
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

كننـد؟ آيـا اساسـاً راه فـراری  انديشمندان چه راهى را برای بهترشدن اين زندگى تجويز مـىمعناسـت، پـس تكليـف مـا چيسـت؟  ها وجود ندارد و جهان بى وقتى ارزشى در رأس ارزش توان گفت كه در مورد معنای زندگى اختالف نظرهـايى ميـان  با توجه به مباحث گذشته مى  انسان و معنای زندگى .4    شود؟  وجود دارد؟ آيا همه اينها جوازی برای خودكشى مى ها را در سه عنوان يـا سـه دسـته  توان اين ديدگاه به يك لحاظ مى. نظران وجود دارد صاحب كه به اصل معنـادار بـودن افزون بر اينطرفداران اين ديدگاه، : معنادار بودن زندگى: يكم  :بيان كرد بايد آن معنـا  تنهامعنادار است و انسان  به خودی خودى زندگى اذعان دارند، معتقدند زندگ و وقتـى كـل زنـدگى  دهنـد مىهمه اجزا، كل را تشكيل  زيراراستای همان معنا تنظيم شود؛ باور اين افراد بر اين است كه با كشف معنا، بايد تمام اجزای زنـدگى نيـز در . را كشف كند زا و كل در يـك مسـير حركـت كننـد تـا بـه در نتيجه بايد اج ،يك هدف و معنا داشته باشد معنـايى نـدارد،  بـه خـودی خـود تنها نهگروه ديگر معتقدند كه زندگى : فقدان معنا: دوم . هدف خود برسند واقعـى معنـايى  ايـن افـراد بـى. توان برای آن معنا و ارزشـى قائـل شـد بلكه به طور كلى نمى ايـن گـروه كـه . نا و ارزشى برای آن نيسـتنديافتن مع در پىگاه  و هيچ اند نپذيرفتهزندگى را  ديگر كه زنـدگى را پـوچ  گروهىو  آيند مىدانند و با اين مسئله كنار  زندگى را مشكل نمى يىمعنـا بـىاساسـاً برخى از آنها : ، در زندگى دو نوع عملكرد دارندهستندگرای محض  پوچ معنـا و ارزشـى  بـه خـودی خـوددگى گـروه زنـباور اين به : كردن زندگى معنادار: سوم .دادن زندگى بيابند امهای برای اد توانند انگيزه دانند، هميشه سرگردانند و نمى مى ايـن افـراد معتقدنـد كـه . نيسـت كـه هـيچ راه حلـى نداشـته باشـد گونـه هـم ولى اين ،ندارد معنـايى بـرای  يـافتن و يـا سـاختن در پـىو همـواره  اسـتمعنايى زندگى مشكل بزرگى  بى و آرزوهايش، معنا و  ها ، گرايشها تواند بر اساس توانايى يعنى هر انسانى مى ؛تندزندگى هس اصـطالح  معتقدنـد،انديشمندانى كه به معنادار بودن زندگى يـا معنـادار كـردن زنـدگى  .ش در نظر بگيرد و زندگى خود را معنادار كندا هايى را برای زندگى ارزش يكـى از : ارزش )الـف: گيرنـد مشهور زير به كار مىرا به يكى از سه معنای » معنای زندگى«



در هـای موجـود  زنـدگى  توان درباره كـاركردمعنای كاركرد مسـبوق بـه كه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را معنـا توانند بـه زنـدگى دار بـودن زنـدگى را دار بودن زندگى هـای  بخشـى از نظريـه امـورهـايى بـا 
ای برسـد كـه از نظـر خـودش بـرای معنادانسـتن زنـدگى، ايـن درد و نااميـدی را حـل كنـد و بـا او در . را عمـدتاً بـه معنـای ارزش در نظـر دارد

های عينى كه بـا او در پاسـخ بـه ايـن مسـئله كـه همچنان كـه گذشـت نـد از توا و جوی ارزشى واال و فهم هدف زندگى است و نمىكند تا زندگى بهتری را برای خود رقم زند و خـود را از شـرايطى كـه در آن هسـت خواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت، اينكـه يگانـه موجـودی اسـت كـه ايـن انسـان اسـت كـه بـه هسـتى و بـه وجـود و در ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا هـای او، امـا چيـزی اين جهـان نـه بـرای ها بفهماند كه اين هستى خـاكى و 

هـايى بـا  توانـد از طريـق شـيوههـای موجـود  البتـه ارزش.  بخشـى از نظريـه: هـدف دار بودن زندگى  توان هدف مى دار بـودن زنـدگى را  هـدف ۀتـوان الزمـ توان درباره كـاركردمعنای كاركرد مسـبوق بـه . كاركرد زندگى به معنای نقش و فايده استكه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را توانند بـه زنـدگى  كه هدف يا اهدافى مى
های عينى كه بـا  رفتن از واقعيتاو در پاسـخ بـه ايـن مسـئله كـه همچنان كـه گذشـت . رهايى يابدو جوی ارزشى واال و فهم هدف زندگى است و نمىكند تا زندگى بهتری را برای خود رقم زند و خـود را از شـرايطى كـه در آن هسـت خواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت، اينكـه يگانـه موجـودی اسـت كـه ايـن انسـان اسـت كـه بـه هسـتى و بـه وجـود و در ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا هـای او، امـا چيـزی  دادن به كوششاين جهـان نـه بـرای . حقيقت است و معنايى فوق اين جهان وجود نداردها بفهماند كه اين هستى خـاكى و   . گمى در زندگى، بهترين راه برای معنادار كردن آن استای برسـد كـه از نظـر خـودش بـرای معنادانسـتن زنـدگى، ايـن درد و نااميـدی را حـل كنـد و بـا را عمـدتاً بـه معنـای ارزش در نظـر دارد   .دهد

. ارزش و اهميت زنـدگى اسـت توانـد از طريـق شـيوه هر فرد مـى هـدف )ب سازد؛زندگى خويش را معنادار  مى. اند داشتن زندگى سامان يافته ۀتـوان الزمـ را عين معنادار بودن زندگى در نظـر گرفـت و مـى توان درباره كـاركرد زندگى نمى بدون نظريه هدفكاركرد زندگى به معنای نقش و فايده استكه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را كه هدف يا اهدافى مى برآنند
ايـن انسـان اسـت كـه بـه هسـتى و بـه وجـود و . در ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا دادن به كوشش نه برای پاداشحقيقت است و معنايى فوق اين جهان وجود نداردها بفهماند كه اين هستى خـاكى و  كند تا با هر بيانى و به هر روشى به انسانگمى در زندگى، بهترين راه برای معنادار كردن آن استای برسـد كـه از نظـر خـودش بـرای  آورد به يك ديدگاه جديد و افق تـازهمعنادانسـتن زنـدگى، ايـن درد و نااميـدی را حـل كنـد و بـا را عمـدتاً بـه معنـای ارزش در نظـر دارد»  رهايى يابد» چيستى معنای وجود و معنای زندگىو جوی ارزشى واال و فهم هدف زندگى است و نمىكند تا زندگى بهتری را برای خود رقم زند و خـود را از شـرايطى كـه در آن هسـت خواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت، اينكـه يگانـه موجـودی اسـت كـه انسان به سبب .  دهد ضع او مالزمه دارند، ارزشى در زندگى بيابد، پاسخ مثبت مىرفتن از واقعيت تواند بدون ايماِن به دين و بدون كوشش در طفرهاو در پاسـخ بـه ايـن مسـئله كـه . شود او برای يافتن ارزشى در زندگى به دامن دين متوسل نمى

بدون نظريه هدف ،رو معنای هدف است و از اينكاركرد زندگى به معنای نقش و فايده استكه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را برآنندبرخى . معنادار بودن زندگى تلقى كردرا عين معنادار بودن زندگى در نظـر گرفـت و مـىداشتن زندگى سامان يافته معنای زندگى با تكيه بر هدفزندگى خويش را معنادار هر فرد مـى. زندگى هر فرد انسانى در يك سطح نيستندارزش و اهميت زنـدگى اسـت ،»معنای زندگى » معنـای زنـدگى«رسـد كـامو   .)54-58 . كند موجودی است كه اقتضای معناداشتن مىدر ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا نه برای پاداش شده و گويى به آرزوهای انسان ساختهحقيقت است و معنايى فوق اين جهان وجود نداردكند تا با هر بيانى و به هر روشى به انسانگمى در زندگى، بهترين راه برای معنادار كردن آن استآورد به يك ديدگاه جديد و افق تـازهمعنادانسـتن زنـدگى، ايـن درد و نااميـدی را حـل كنـد و بـا  خواهـد در عـين بـى ضع او مالزمه دارند، ارزشى در زندگى بيابد، پاسخ مثبت مىتواند بدون ايماِن به دين و بدون كوشش در طفرهاو برای يافتن ارزشى در زندگى به دامن دين متوسل نمىچيستى معنای وجود و معنای زندگىو جوی ارزشى واال و فهم هدف زندگى است و نمى ناچار در جستكند تا زندگى بهتری را برای خود رقم زند و خـود را از شـرايطى كـه در آن هسـت خواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت، . )94: 1372كـامو، (بخشد 

54: 1390ت،بيا: نك(سخن گفت معنای هدف است و از اينكاركرد زندگى به معنای نقش و فايده است: كاركرد )جكه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را معنادار بودن زندگى تلقى كردرا عين معنادار بودن زندگى در نظـر گرفـت و مـىمعنای زندگى با تكيه بر هدفزندگى خويش را معنادار  ارزشمند ارتباط بگيرد وزندگى هر فرد انسانى در يك سطح نيستندمعنای زندگى« معانى اساسى رسـد كـامو  به نظر مـى آورد به يك ديدگاه جديد و افق تـازه مقدماتى كه مىخواهـد در عـين بـى آثارش مى ضع او مالزمه دارند، ارزشى در زندگى بيابد، پاسخ مثبت مىتواند بدون ايماِن به دين و بدون كوشش در طفره آيا انسان مىاو برای يافتن ارزشى در زندگى به دامن دين متوسل نمىچيستى معنای وجود و معنای زندگى«پرسش دربار; مسئله ناچار در جست او به. خارج سازدكند تا زندگى بهتری را برای خود رقم زند و خـود را از شـرايطى كـه در آن هسـت  تالش مىخواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت، بخشد  چيز معنا و ارزش مىموجودی است كه اقتضای معناداشتن مىدر ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا گويى به آرزوهای انسان ساختهحقيقت است و معنايى فوق اين جهان وجود ندارد اين جهان طبيعى يگانهكند تا با هر بيانى و به هر روشى به انسان كامو تالش مىگمى در زندگى، بهترين راه برای معنادار كردن آن استنجات از سردر
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كه از ارزش مثبت برخوردار باشند و هر نوع هدفى قابليت معنابخشـى بـه زنـدگى را  بخشندمعنادار بودن زندگى تلقى كردرا عين معنادار بودن زندگى در نظـر گرفـت و مـىمعنای زندگى با تكيه بر هدفارزشمند ارتباط بگيرد وزندگى هر فرد انسانى در يك سطح نيستندمعانى اساسى ضع او مالزمه دارند، ارزشى در زندگى بيابد، پاسخ مثبت مىوآيا انسان مىاو برای يافتن ارزشى در زندگى به دامن دين متوسل نمىپرسش دربار; مسئله خارج سازدتالش مىخواهد آنچه هست باشد و در پى چيزی خارج از خـود و خـارج از جهـان طبيعـى اسـت،  نمىچيز معنا و ارزش مى همهموجودی است كه اقتضای معناداشتن مىدر ايــن جهــان وجــود دارد كــه دارای اهميــت و معناســت و آن انســان اســت، زيــرا بشــر تنهــا گويى به آرزوهای انسان ساخته پاسخاين جهان طبيعى يگانهكامو تالش مىنجات از سردرمقدماتى كه مىآثارش مىبه نظر مـىسخن گفت معنای هدف است و از اينج ؛ندارد

122  
  1392 پاييز، 71شماره  دهم،جسال ه



123  

 

 

  اموآلبرك يدگاهاز د يزندگ يمعنا

خواهند راه حلى برای رهايى از ايـن پـوچى فـراروی  گرايان كه مى دسته از پوچ معموالً آن كننـد و آن را تنهـا چـاره رهـايى از ايـن معضـل  ها قرار دهنـد، بـه خودكشـى اشـاره مـى انسان واقـع جـدی وجـود دارد و آن خودكشـى   ئله فلسفى بهكامو معتقد است تنها يك مس. دانند مى توان گفت كـه در  در اينجا، مى. )Aronson, 2011(واكنش است؛ واكنشى نسبت به شرايط زندگى يك امكان اين است كه خودكشى نـه يـك مشـكل اسـت نـه يـك مسـئله، بلكـه يـك . است قضـاوت جسـم بـر . اردتـر از يـك فلسـفه وجـود د وابستگى انسان به زندگى، امری بسيار قوی ما پـيش از آنكـه بـه انديشـيدن . نشيند چربد و جسم در برابر نابودی عقب مى قضاوت روح مى ها كه به سبب نـوع  از نظر او برخى از انسان. )11: 1381كامو، (ايم  عادت كنيم به زيستن عادت كرده كـه   ، در حالىشوند دانند، مرتكب خودكشى مى شان زندگى را فاقد ارزش زيستن مى قضاوت بجـز انـدكى از . معنايى زنـدگى و درمـان پـوچى آن خودكشـى نيسـت كنيم؛ يعنى راه حل بىگونه روزنۀ اميدی نيز در زندگى وجود نداشـته باشـد، لزومـى نـدارد خودكشـى  حتى اگر هيچ كـدام منطـق خـود را تـا بـدانجا پـيش  كننـد، هـيچ انديشمندان كه بخشى از زنـدگى را رد مـى تـرين راه  مهـم. كردن زنـدگى انسـان گـام بـردارد  كند و با ارائه پيشنهادهايى در جهت معناداردر عوض، تمام تالش كامو بـر آن اسـت تـا از پـوچى گـذر . كه زندگى را نفى كنندبرند  نمى عـدالتى و درگيـری  عليه شر و بـىمبارزه : از نظر كامو دو نوع مبارزه وجود دارد: مبارزه. 1  :های پيشنهادی او برای اين منظور عبارتند از حل از نظر كامو، ايـن نـوع مبـارزه بسـيار پسـنديده . با محيط پيرامون به مثابه يك اعتراض و طغيان هـای جهـان طبيعـى  شود، اما مبارزه عليه واقعيـت است و باعث ايجاد معنا در محيط پيرامون مى نيم كينـه و دشـمنى بنفسـه امـور مهم اين است كه به علم اليقين بـدا«: گويد او مى. ناپسند است بيزاريم، به جنگ بپردازيم و با آنكـه  ای هستند و بايد بكوشيم در عين حال كه از جنگ بيهوده . )65: 1372كـامو، (» چيـز تـن دهـيم داريم، به از دست دادن همـه عشق خوشبختى را در دل نگاه مى تر  هايى برای مبارزه با شر آسان پس از جنگ جهانى دوم، كامو به اين نتيجه رسيد كه يافتن راه او معتقد است هـر چـه . كردن جامعه است تا خير بيشتری بيافريند هايى برای متحول از يافتن راه اعتنـا را بـرای خـود بـه يـك مكـان  توانيم اين جهان بى تالش كنيم تا با شرور مبارزه كنيم، مى تـاريخ بينديشـيم چـه بسـا دچـار اشـتباه بهتری تبديل كنيم، اما اگر بكوشيم تا فراتر از محدوده  سـرپيچى يـا  دهـد مـىكاری كـه كـامو پيشـنهاد  راه نيگلبه اعتقاد : سرپيچى يا تحقير .2  .)161: 1393كمبر، (شويم 



شمردن  ند با كوچكاز نظــر او  .)106ايـن كـار زنـدگِى مـا را های ما بسـته اسـت، شـأن و منزلـت دادن مشـت خـود 
هـای دروغـين ماننـد ديـن و ايسـتادگى بـا توانـد سرنوشـتش را تغييـر انسـان فراتـر از سرنوشـت خـود گـام زندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى ای كـه انسـان از كه انسان هرچند بكوشد تا معنايى برای زنـدگى خـود كند، تحمل و پذيرش اين شـرايط و داشـتن آگـاهى الزم را بـه عنـوان راه گونه كه كامو برای درمان پوچى، مبـارزه و خودكشـى 
. حل مناسبى نيسـتندمبـارزه،  به اعتقـاد اوها ناراحـت و يـا نااميـد  هـای بـارز  بيان شد او آگاهى را از ويژگىپايـان و آگـاهى زيـاد سـيزيف از پـوچى را بـه در  گونـه كـه
پندارد و بـر آن اسـت كـه زدن تمامى اعمال برجسـته بـرای زيسـتن در ها و با به خطـر ای در نظـر  سـيزيف بـدون آنكـه بـرای خـود آينـدهوجـو و فهـم واقعيتـى 

ايـن كـار زنـدگِى مـا را . رغم آن به زندگى خـويش ادامـه دهـيمهای ما بسـته اسـت، شـأن و منزلـت دادن مشـت خـود  توانيم با تكان 106: 1382نيگــل، (د بخشــ ند با كوچكتوا يعنى انسان مى
هـای دروغـين ماننـد ديـن و ايسـتادگى بـا توانـد سرنوشـتش را تغييـر  آورد و مـىانسـان فراتـر از سرنوشـت خـود گـام زندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى ای كـه انسـان از  لحظـه. كنـد بيابد و معمای آفرينش را حل كند، باز شرايِط زندگى تغييـر نمـىكه انسان هرچند بكوشد تا معنايى برای زنـدگى خـود كند، تحمل و پذيرش اين شـرايط و داشـتن آگـاهى الزم را بـه عنـوان راه گونه كه كامو برای درمان پوچى، مبـارزه و خودكشـى 

ها ناراحـت و يـا نااميـد  احساسى و نامردی به اعتقـاد او. دارد ها بيشتر دوست مى حل مناسبى نيسـتند كدام راه عقالنيت و منطق هيچ بيان شد او آگاهى را از ويژگىپايـان و آگـاهى زيـاد سـيزيف از پـوچى را بـه گونـه كـه همـان ؛زندگى اسـت
پندارد و بـر آن اسـت كـه  كامو، سيزيف را خوشحال مىزدن تمامى اعمال برجسـته بـرای زيسـتن در ها و با به خطـر  اش را با همين شرايط و سختىسـيزيف بـدون آنكـه بـرای خـود آينـدهوجـو و فهـم واقعيتـى   توانيم به جسـت

توانيم با تكان رسد كامو بر اين باور است كه ما مى بخشــ نخواهــد ســاخت، ولــى شــكوه خاصــى بــه آن مــىرغم آن به زندگى خـويش ادامـه دهـيمهای ما بسـته اسـت، شـأن و منزلـت  درخواست به دنيايى كه چشم و گوش خود را در مقابل انسـان فراتـر از سرنوشـت خـود گـام  ای است كه در آنزندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى بيابد و معمای آفرينش را حل كند، باز شرايِط زندگى تغييـر نمـىكه انسان هرچند بكوشد تا معنايى برای زنـدگى خـود كند، تحمل و پذيرش اين شـرايط و داشـتن آگـاهى الزم را بـه عنـوان راه گونه كه كامو برای درمان پوچى، مبـارزه و خودكشـى   .رو، سرنوشت بهتری را برای خود رقم بزنديعنى انسان مى ى با تحقير بر آن چيره نشود؛ آورد و مـى انسان با آگاهى مالكيت خود را به دست مى هـای دروغـين ماننـد ديـن و ايسـتادگى بـا  به اعتقاد كامو آگاهى كامل، دوری از راه حل )Aronson, 2011(.  احساسى و نامردی ، بىها زندگى اسـت ۀهای موجود الزمعقالنيت و منطق هيچها بيشتر دوست مى همين ناپايداری بيان شد او آگاهى را از ويژگى تر پيشپايـان و آگـاهى زيـاد سـيزيف از پـوچى را بـه  تالش بى
كامو، سيزيف را خوشحال مىزدن تمامى اعمال برجسـته بـرای زيسـتن در   در يك حادثه گذرا و با برهماش را با همين شرايط و سختى تواند زندگىسـيزيف بـدون آنكـه بـرای خـود آينـدهتوانيم به جسـت كند كه نمى

(تمام وجود، پاسخ مناسبى به خودكشى است به اعتقاد كامو آگاهى كامل، دوری از راه حلانسان با آگاهى مالكيت خود را به دست مىای است كه در آن كار به زندگى ادامه دهد، همان لحظهزندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى بيابد و معمای آفرينش را حل كند، باز شرايِط زندگى تغييـر نمـىكه انسان هرچند بكوشد تا معنايى برای زنـدگى خـود  او معتقد استكند، تحمل و پذيرش اين شـرايط و داشـتن آگـاهى الزم را بـه عنـوان راه گونه كه كامو برای درمان پوچى، مبـارزه و خودكشـى  همان: تحمل، پذيرش و آگاهىرو، سرنوشت بهتری را برای خود رقم بزندى با تحقير بر آن چيره نشود؛نخواهــد ســاخت، ولــى شــكوه خاصــى بــه آن مــىرغم آن به زندگى خـويش ادامـه دهـيمبه دنيايى كه چشم و گوش خود را در مقابلرسد كامو بر اين باور است كه ما مى ها وفايى ه جای اينكه از زندگى، بى عقالنيت و منطق هيچ، يا شدن و خودكشىهمين ناپايداری سبب های موجود الزم گاهى از شرايط و واقعيت تالش بى كند و مورد سيزيف اين را بيان مى پيش گونه كه البته همان
كند كه نمى ظر او، سيزيف به ما يادآوری مى سـيزيف بـدون آنكـه بـرای خـود آينـده. باالتر و خارج از اين دنيا اميدوار باشيم كامو، سيزيف را خوشحال مى. ترين سطح ممكن ادامه دهددر يك حادثه گذرا و با برهمتواند زندگى كند كه مى

ى با تحقير بر آن چيره نشود؛سرنوشتى نيست كه آدمنخواهــد ســاخت، ولــى شــكوه خاصــى بــه آن مــىرغم آن به زندگى خـويش ادامـه دهـيم خويش را حفظ كنيم و بهبه دنيايى كه چشم و گوش خود را در مقابلرسد كامو بر اين باور است كه ما مى مىبه نظر . تحقير است سبباتفاقاً زندگى را به ه جای اينكه از زندگى، بىكامو بتمام وجود، پاسخ مناسبى به خودكشى است به اعتقاد كامو آگاهى كامل، دوری از راه حلانسان با آگاهى مالكيت خود را به دست مى. نهاده استكار به زندگى ادامه دهد، همان لحظهزندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى بيابد و معمای آفرينش را حل كند، باز شرايِط زندگى تغييـر نمـىاو معتقد است. كند حل درست بيان مىكند، تحمل و پذيرش اين شـرايط و داشـتن آگـاهى الزم را بـه عنـوان راه  صراحت رد مىتحمل، پذيرش و آگاهىرو، سرنوشت بهتری را برای خود رقم بزند مشكالت پيش شدن و خودكشى تسليم ياخشونت و  البته همان. بيند عنوان پيروزی مىمورد سيزيف اين را بيان مىگاهى از شرايط و واقعيتآ ،در نظر او كند كه مى داشته باشد، ثابت مىباالتر و خارج از اين دنيا اميدوار باشيمظر او، سيزيف به ما يادآوری مى  . داند بودن مى ترين سطح ممكن ادامه دهددر يك حادثه گذرا و با برهمچيز  انداختن همه
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تحمل، پذيرش و آگاهى. 3مشكالت پيشسرنوشتى نيست كه آدمنخواهــد ســاخت، ولــى شــكوه خاصــى بــه آن مــى معنــادارخويش را حفظ كنيم و بهبه دنيايى كه چشم و گوش خود را در مقابلتحقير است ترين سطح ممكن ادامه دهد عالىانداختن همهداشته باشد، ثابت مىباالتر و خارج از اين دنيا اميدوار باشيمظر او، سيزيف به ما يادآوری مىاز نبودن مى انسانعنوان پيروزی مىمورد سيزيف اين را بيان مىدر نظر اوخشونت و اتفاقاً زندگى را به  ،شودكامو بتمام وجود، پاسخ مناسبى به خودكشى است به اعتقاد كامو آگاهى كامل، دوری از راه حل. دهدنهاده استكار به زندگى ادامه دهد، همان لحظهزندگى و شرايط خود آگاه شود و همچون سيزيف با پذيرفتن پوچى نهايى زنـدگى و سـختى بيابد و معمای آفرينش را حل كند، باز شرايِط زندگى تغييـر نمـىحل درست بيان مىصراحت رد مى را به
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

اسـترومبرگ، (درد و رنج بسيار او به وی اجازه داده است تا بتواند بر سرنوشت خويش فايق آيد  دانـد و دسـت  هـا خـود را خوشـبخت مـى است كه با تمام سـختىدر واقع، او كسى . )78: تـا بى شـود نيرويـى دوچنـدان بـرای بلنـدكردن  كند و همين اعتقاد او باعث مـى تقدير را انكار مى برنـد،  كامو معتقد است اكثر افرادی كه به پوچى وضع بشری پى نمى. مجدد سنگ پيدا كند به طـور كلـى دربـار' يـك زنـدگى خـوب دو ديـدگاه : برای زندگىهايى  جعل ارزش. 4  .دهند در واقع خود را فريب مى هـای  انگـاران بـر ايـن باورنـد كـه خـوبى كثـرت. انگـاری وجـود دارد انگاری و وحدت كثرت تــوان آنهــا را بــه يــك نــوع فروكاســت، ولــى  انــد و نمــى پــذير در زنــدگى واقعــاً متنــوع تحقــق نيستند و اختالف آنها به درجات اسـت يـا  ها متنوع اند كه يا خوبى انگاران بر اين عقيده وحدت در . كنـد هاسـت كـه زنـدگى خـوب را فـراهم مـى ای از خـوبى اند، تنها دسـته اينكه اگر متنوع هـای  در ايـن ديـدگاه، ارزش. انگاری امور متعددی به عنوان ارزش زندگى مطرح است كثرت ها  انسان. ندگى معنادار بياسايدتواند در سايه ارتباط با آنها در ز زيادی وجود دارد كه آدمى مى كـامو نيـز . گزينند كه زندگى را معنادار سازد هايى را بر مى بر حسب سطح معرفتى خود ارزش توانـد  بپردازد، ولى انسان مىجهان نيز به خودی خود معنا و ارزشى ندارد تا انسان به كشف آن انگاران قرار دارد، معتقد است ارزش واال و مطلق در جهان وجـود نـدارد و  كه در زمره كثرت ها دارای معـانى  البته اين ارزش. هايى برای خودش به زندگى معنا ببخشد با در نظرداشتن ارزش های مادی، ساختگى هسـتند و  پس از نظر او، اين ارزش. اند مطلق و ثابتى نيستند و اموری نسبى دهد، همگى  هايى كه كامو در مورد معنادار كردن زندگى ارائه مى بدين ترتيب، راه حل  .درونى فرد و هم برخاسته از امور آفاقى و مستقل از خواست آدمى باشدتوانـد هـم انفسـى و محصـول نگـاه  مىالبته ارزش . تواند آنها را بيافريند تنها انسان است كه مى و های زندگى در همـين عـالم  گرايى قرار دارد، زيرا به باور او معنا و ارزش بر محور طبيعت بيـان  بی�انـهگونـه كـه در  همـان. شـود های روزانـه مـى های ساده جهان و لذت شامل خوشى ای كـه دوسـتش داشـتم، يـك جـور آسـمان شـب، خنـده و  بوهای تابستان، محلـه«: كند مى سـوادی يـا  دهـد، حـالى ميـان رد و قبـول، فقـر و بـى هايى كه كامو شرح مى در زندگى  .)14: 1366كامو، (» های ماری رخت كند، زيرا شايسـته  كند؛ يعنى او هم به نوعى شرايط را رد مى شرايط نابسامان جامعه بيداد مى همچنـين در . بينـد ای جـز ايـن نمـى پذيرد، زيرا چاره ها را هم مى داند و آن حالت انسان نمى



طغيـان، آگـاهى، تحمـل و به طور كلـى در ديـدگاه او، آنچـه تواند بـه  كند، زيرا انسان مىدانـد، زيـرا هسـتى و 

 اش تواند با آگاهى و قبول شـرايط موجـود، خوشـبختى را در همـين دنيـای مـادی خـدا منكـر محتـوايى و آشـفتگى 
بـه  رو، از ايـنديد كه بر فراز عالم معرفـت و زوايـای انسان مدرن از يـك  تــا  كوشــد مــى
اسـاس  )ب.   گرايان بديهى اولـىدر واقـع، . )279د گـذاريم كـه از های علمى را از روی خردمنـدی روش معرفتـى های تجربى آغـاز كنـيم نـه بـا نگری و در مشاهده زندگى و كـردار آدمـى او معتقـد . كشـدگرايانى همچـون هـای كـامو اسـت و ايـن مبنـا در واقـع بـه بُعـد 

دانـد، زيـرا هسـتى و  معنا نيـز، از سـويى زنـدگى را پـوچ مـى طغيـان، آگـاهى، تحمـل و : دهـد، امـوری ماننـدبه طور كلـى در ديـدگاه او، آنچـه كند، زيرا انسان مى معناست و از سوی ديگر آن را رد مى

از ايـن. ودشناسـى كهـن بـديد كه بر فراز عالم معرفـت و زوايـای انسان مدرن از يـك  .رنگ شد  . تواند با آگاهى و قبول شـرايط موجـود، خوشـبختى را در همـين دنيـای مـادی هـر چنـدو پيوسته در حال حركت در خالف جهـت طبيعـت اسـت، محتـوايى و آشـفتگى  انسان مدرن كه دچار بـى مــى، داردافــراد قــرار 
د گـذاريم كـه از توانيم اميـدوار باشـيم كـه بـر پايـه آنهـا علمـى را بنيـاهای علمى را از روی خردمنـدی روش معرفتـى . هرگونه شناخت شهودِی ادعايى از ماهيت ذهن آدمى كه ورای فهم ماسـتهای تجربى آغـاز كنـيم نـه بـا نگری و در مشاهده زندگى و كـردار آدمـى كشـد هيوم همه محتوای ذهن را از سرچشمه تجربه بيرون مىگرايانى همچـون  های تجربه يدگاه او به انديشههـای كـامو اسـت و ايـن مبنـا در واقـع بـه بُعـد  279: 5ج ،1388كاپلستون،  . شوند پندارند، يك سلسله قضايای تجربى هستند كه در طول زندگى پيدا مىگرايان بديهى اولـى تمام قضايايى كه عقل

دهـد، امـوری ماننـدبه طور كلـى در ديـدگاه او، آنچـه . آن معنا ببخشد و با آگاهى الزم خوشبخت زندگى كندمعناست و از سوی ديگر آن را رد مىمعنا نيـز، از سـويى زنـدگى را پـوچ مـى

. ها دوری كند شدن به سختىتواند با آگاهى و قبول شـرايط موجـود، خوشـبختى را در همـين دنيـای مـادیو پيوسته در حال حركت در خالف جهـت طبيعـت اسـت، انسان مدرن كه دچار بـى  رنگ شد معناداری زندگى كم شناسـى كهـن بـ شاهد زوال معرفـتديد كه بر فراز عالم معرفـت و زوايـای  سو در برابر خود، شكوه و عظمت علم تجربى را مى افــراد قــرار  همــينكــه در زمــره  كاپلستون، (های انسان از حيث يقين فروتر نخواهد بود توانيم اميـدوار باشـيم كـه بـر پايـه آنهـا علمـى را بنيـاهای علمى را از روی خردمنـدی  ما بايد استقرايى باشد، نه قياسى يا استنتاجى و اگر آزمايشهرگونه شناخت شهودِی ادعايى از ماهيت ذهن آدمى كه ورای فهم ماسـتهای تجربى آغـاز كنـيم نـه بـا  داده شوند قناعت كنيم، ولى به هر روی بايد بانگری و در مشاهده زندگى و كـردار آدمـى  سان كه در درونهيوم همه محتوای ذهن را از سرچشمه تجربه بيرون مىيدگاه او به انديشهدر اين زمينه، دهـای كـامو اسـت و ايـن مبنـا در واقـع بـه بُعـد  گرايى مبنای اصلى در تمام انديشـه  .هايش را در اين حيطه معرفتى بگنجاند پندارند، يك سلسله قضايای تجربى هستند كه در طول زندگى پيدا مىتمام قضايايى كه عقل) الف

دهـد، امـوری ماننـد انسان را از پوچى و سردرگمى نجـات مـىآن معنا ببخشد و با آگاهى الزم خوشبخت زندگى كندمعناست و از سوی ديگر آن را رد مىمعنا نيـز، از سـويى زنـدگى را پـوچ مـى مورد خود پوچى و زندگى بى   .هاست
شدن به سختى از خودكشى و تسليمتواند با آگاهى و قبول شـرايط موجـود، خوشـبختى را در همـين دنيـای مـادیو پيوسته در حال حركت در خالف جهـت طبيعـت اسـت،  گذشت دانستيم كه در انديشۀ كامو  د و بررسى رويكرد كامو شاهد زوال معرفـت ،زندگى گشوده شده و از سوی ديگرسو در برابر خود، شكوه و عظمت علم تجربى را مىمعناداری زندگى كم تدريج بهجديد،  پندارند، يك سلسله قضايای تجربى هستند كه در طول زندگى پيدا مىالف: نظريه تجربى شامل دو قسمت اصلى استهای انسان از حيث يقين فروتر نخواهد بود توانيم اميـدوار باشـيم كـه بـر پايـه آنهـا علمـى را بنيـاما بايد استقرايى باشد، نه قياسى يا استنتاجى و اگر آزمايشهرگونه شناخت شهودِی ادعايى از ماهيت ذهن آدمى كه ورای فهم ماسـتشوند قناعت كنيم، ولى به هر روی بايد باسان كه در درون همانهيوم همه محتوای ذهن را از سرچشمه تجربه بيرون مىدر اين زمينه، د. گرددگرايى مبنای اصلى در تمام انديشـههايش را در اين حيطه معرفتى بگنجاندكــه در زمــره  نيــزكــامو . 

هاست پذيرش و ايجاد ارزشانسان را از پوچى و سردرگمى نجـات مـىآن معنا ببخشد و با آگاهى الزم خوشبخت زندگى كندمعناست و از سوی ديگر آن را رد مى خودی خود بىزندگى به مورد خود پوچى و زندگى بى
و پيوسته در حال حركت در خالف جهـت طبيعـت اسـت، است گذشت دانستيم كه در انديشۀ كامود و بررسى رويكرد كامو گردد شناسى او بر مىگرايى مبنای اصلى در تمام انديشـه تجربههايش را در اين حيطه معرفتى بگنجاند. آوردروی گرايــى زندگى گشوده شده و از سوی ديگرسو در برابر خود، شكوه و عظمت علم تجربى را مىجديد،  عصرپس از ظهور از خودكشى و تسليم ايجاد كند وتواند با آگاهى و قبول شـرايط موجـود، خوشـبختى را در همـين دنيـای مـادی باشد، مى هيوم همه محتوای ذهن را از سرچشمه تجربه بيرون مى. هيوم نزديك است همان  ها به است ما بايد به داده توانيم اميـدوار باشـيم كـه بـر پايـه آنهـا علمـى را بنيـا گردآوری كنيم، مىما بايد استقرايى باشد، نه قياسى يا استنتاجى و اگر آزمايشهرگونه شناخت شهودِی ادعايى از ماهيت ذهن آدمى كه ورای فهم ماسـتشوند قناعت كنيم، ولى به هر روی بايد با بر ما عرضه مى پندارند، يك سلسله قضايای تجربى هستند كه در طول زندگى پيدا مىنظريه تجربى شامل دو قسمت اصلى استهای انسان از حيث يقين فروتر نخواهد بود  يك از دانش
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د و بررسى رويكرد كامونق )ج  پذيرش و ايجاد ارزشانسان را از پوچى و سردرگمى نجـات مـىآن معنا ببخشد و با آگاهى الزم خوشبخت زندگى كندزندگى به مورد خود پوچى و زندگى بى گذشت دانستيم كه در انديشۀ كاموآنچه از  پندارند، يك سلسله قضايای تجربى هستند كه در طول زندگى پيدا مى مىنظريه تجربى شامل دو قسمت اصلى استيك از دانش هيچگردآوری كنيم، مىما بايد استقرايى باشد، نه قياسى يا استنتاجى و اگر آزمايشهرگونه شناخت شهودِی ادعايى از ماهيت ذهن آدمى كه ورای فهم ماسـتبر ما عرضه مىاست ما بايد به دادههيوم نزديك استشناسى او بر مى معرفتتجربههايش را در اين حيطه معرفتى بگنجاند انديشهگرايــى  تجربــهزندگى گشوده شده و از سوی ديگرسو در برابر خود، شكوه و عظمت علم تجربى را مىپس از ظهور ايجاد كند وباشد، مىاست شده 
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

چيز در عقل نيسـت كـه از پـيش  هيچ. فعاليت ذهن سير از احكام جزئى به احكام كلى است ای است كه بـر آن چيـزی نقـش نبسـته  در حس نبوده باشد و پيش از تجربه، ذهن لوح ساده : شود كه نظريه تعقلى شامل سه قسمت مى است و تنها تجربه مفيد معلومات ماست، در حالى اند و ذهن آن احكام را مديون هيچ واسـطۀ تجربـى  احكام ذهن بديهى اولىای از  پاره) الف احكام تجربى هنگامى به صورت قـانون كلـى علمـى در ) دست آورد؛ ج عقلى نتايج تازه بهذهن همان احكام بديهى اولى را پايه و مبنا قرار دهد و با روش اسـتنتاج و قيـاس ) نيست؛ ب حكاك، : نك(تواند بدهد  را مفروض نگيريم، مشاهدات و تجربيات ما نتيجه كلى و عمومى نمىب از بديهيات اوليه عقلى مداخله كند و اگر آن قياس آيند كه يك نوع قياس عقلى مرك مى هـر آنچـه در «گرايان بر اين اصل استوار اسـت كـه  به طور خالصه، آرای كامو و تجربه  .)104-106: 1380 بخشى به تجربه حسـى  آنها با تقدس و مطلق. »استتجربۀ حسى يافت شود، شايسته شناخت  مــادی و حســى  امــوردن شــناخت در كــر ی و منحصــرانگــار گرايــى و مــادی امــا تجربــه  .فراتر رود مردود استوجود هرگونه شناخت غيرحسى و غيرتجربى و هرگونه شناختى كه از قلمرو تجربه و حـس بنـابراين، . اند هرگونه شناخت ما از تجربه حسـى و از راه حـواس حاصـل شـده اسـت مدعى بر تجربه، منابعى همچـون عقـل، نقـل،  افزوندامنه معرفت بسيار گسترده است و . مبناست بى گرايـى  ديـدگاه تجربـه لىتفصـيدر اينجا، مجال بررسى . ماند به عنوان ابزار شناخت باقى مىد، ولى وقتى اين منابع مورد انكار قرار بگيرد، تنهـا منبـع تجربـه شو مىالهام را شامل  شهود و گرايـان بـا  نظـر تجربـه كنـيم كـه اخـتالف تنهـا اشـاره مـى .درباره منابع معرفت وجود نـدارد رين تـ بر حس و تجربه منابع ديگری نيز برای معرفـت وجـود دارد و يكـى از مهـم افزونكه  انـد يان مـدعىگرا عقل .ی حاصل از راه حس و تجربه نيستها معرفتيان در اعتبار گرا عقل از فراينـد كسـب معرفـت كـاربرد های بسـياری  در جنبهعقل، . منابع در اين زمينه عقل است توليـد مفـاهيم جديـد از طريـق تجريـد،  .1: زيـر اشـاره كـرد امورتوان به  از جمله مى .دارد گيـری و رسـيدن بـه  استدالل و نتيجه .3تجزيه و تركيب مفاهيم؛  .2تركيب، انتزاع و تعميم؛  و  های حّسى دادهذهن با استفاده از  بدين معنا كه ؛به دست آمده از راه حسهای  تعميم داده .5كردن در قضـايا؛  حكم .4مجهول؛ امور كشف  بهد از طريق سير از معلومات معرفت جدي بدين ترتيـب، . دهد ی جزئى را گسترش مىها معرفتی بديهى خود، ها معرفتبا استمداد از 



اثبـات عـالم 
ی آيد و اگر صحت آن بـه امـربنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود پذيرد؟ اين حكم امـری تجربـى بـرای مثـال، . دانند كه بـا معيـار تجربـه بـه دسـت آمـده 

بـودن  تواند از نيافتن آن چيز به محالتجربـه صـرفاً  زيـرايـك امـر حكـم دهـد؛  يك چيز از راه حـس و تجربـه، بـه نبـود آن چيـز و بـاالتر از آن بـه توانند  گرايان نمىبـودن يـك چيـز در قلمـرو توانـايى تجربـه حكم . تفاوت ميان حس و عقل است
ليـت ك» قـانون علمـىو ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و   شوند، به نـوعى بـر قـانون عليـت يـا ضـرورت وابسـته هسـتندريـزد، زيـرا همـه احكـام و قضـايايى كـه ، مبنـای )ويـژه معرفـت عقلـى شـود از انحصـار همچنين، معرفت حسى به زمان حال محدود است و امـور مربـوط بـه گذشـته و تواند بدون كمك عقل، مفهوم كلى و تصديق كلى صـديق های تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و تهای حسى، مانع ديگری در اعتمـاد كامـل بـه حـس و از سـوی . )174

اثبـات عـالم . اسـت آن محـروم يك چيز از راه حـس و تجربـه، بـه نبـود آن چيـز و بـاالتر از آن بـه گرايان نمى بنابراين، تجربهبـودن يـك چيـز در قلمـرو توانـايى تجربـه تفاوت ميان حس و عقل استتواند از نيافتن آن چيز به محالتجربـه صـرفاً  .بودن چيزی را كه امكان پذيرش هستى را ندارد، تجربـه كـرديـك امـر حكـم دهـد؛ »   . غير از تجربه باز گردانده شود، به وجود منبعى غير از تجربه اعتراف شده استآيد و اگر صحت آن بـه امـربنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود پذيرد؟ اين حكم امـری تجربـى . ثبات كنـدتواند آنها را ادانند كه بـا معيـار تجربـه بـه دسـت آمـده   . 
قـانون علمـى«شـود و و ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و شوند، به نـوعى بـر قـانون عليـت يـا ضـرورت وابسـته هسـتندريـزد، زيـرا همـه احكـام و قضـايايى كـه ويـژه معرفـت عقلـى بـه شـود از انحصـار  ها باعث مى ها و اشكالهمچنين، معرفت حسى به زمان حال محدود است و امـور مربـوط بـه گذشـته و تواند بدون كمك عقل، مفهوم كلى و تصديق كلى های تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و تهای حسى، مانع ديگری در اعتمـاد كامـل بـه حـس و 174: 1406؛ صـدر، 5، مقالـه 

. طبيعت از جمله مواردی است كه در قلمرو عقل استآن محـرومحـس و تجربـه از  تواند از نيافتن آن چيز به محال هرگز نمى بودن چيزی را كه امكان پذيرش هستى را ندارد، تجربـه كـرد» بـودن محـال«توانـد بـه غير از تجربه باز گردانده شود، به وجود منبعى غير از تجربه اعتراف شده استآيد و اگر صحت آن بـه امـر تجربه برگردانده شود، نوعى دْور و مصادره به مطلوب الزم مىبنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود پذيرد؟ اين حكم امـری تجربـى  چگونه اثبات تجربى مىتواند آنها را ا توان گفت قضايايى نيز هستند كه تجربه نمىدانند كه بـا معيـار تجربـه بـه دسـت آمـده  گرايان تنها قضايا و احكامى را صحيح مى تفاوت ميان حس و عقل است ،»تواند باشد يك چيز از راه حـس و تجربـه، بـه نبـود آن چيـز و بـاالتر از آن بـه بنابراين، تجربه. راند ىنيست، بلكه اين عقل است كه در اين قلمرو حكم مبـودن يـك چيـز در قلمـرو توانـايى تجربـه  حكم به محـال
بـه(هـای غيـر حسـى  شـود و  های عقلى است كه نوعى رابطـه ضـروری اثبـات مـىو ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و شوند، به نـوعى بـر قـانون عليـت يـا ضـرورت وابسـته هسـتندريـزد، زيـرا همـه احكـام و قضـايايى كـه  های حاصل از تجربه و حـّس نيـز فـرو مـى ها و اشكال گونه محدوديتهمچنين، معرفت حسى به زمان حال محدود است و امـور مربـوط بـه گذشـته و تواند بدون كمك عقل، مفهوم كلى و تصديق كلى های تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و تهای حسى، مانع ديگری در اعتمـاد كامـل بـه حـس و ، مقالـه 2تـا، ج  ؛ طباطبـايى، بـى

تواند باشد نمى«و » نيست«تفاوت بين  ولىكم بدهد، ح تواند به نيافتن يك چيزبودن چيزی را كه امكان پذيرش هستى را ندارد، تجربـه كـردتوانـد بـه  تجربه هرگز نمـىغير از تجربه باز گردانده شود، به وجود منبعى غير از تجربه اعتراف شده استتجربه برگردانده شود، نوعى دْور و مصادره به مطلوب الزم مىبنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود چگونه اثبات تجربى مى» معياردانستن تجربهتوان گفت قضايايى نيز هستند كه تجربه نمىگرايان تنها قضايا و احكامى را صحيح مىطبيعت از جمله مواردی است كه در قلمرو عقل استحـس و تجربـه از  فتى را دارد كـه ؛ طباطبـايى، بـى443: 3و ج  90: 1، ج 1386های عقلى است كه نوعى رابطـه ضـروری اثبـات مـىو ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و شوند، به نـوعى بـر قـانون عليـت يـا ضـرورت وابسـته هسـتند عنوان قانون كلى شناخته مىهای حاصل از تجربه و حـّس نيـز فـرو مـىهـای غيـر حسـى  نقد ديگر آن است كه با نفى معرفت  . يك چيز از راه حـس و تجربـه، بـه نبـود آن چيـز و بـاالتر از آن بـه نيست، بلكه اين عقل است كه در اين قلمرو حكم محكم به محـال يا ،به عدم امكان وجود يك چيز گونه محدوديت اين. آينده از قلمرو آن خارج استهمچنين، معرفت حسى به زمان حال محدود است و امـور مربـوط بـه گذشـته و تواند بدون كمك عقل، مفهوم كلى و تصديق كلى  جزئى دارد و همچنان كه اشاره شد نمىهای تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و تهای حسى، مانع ديگری در اعتمـاد كامـل بـه حـس و  های حس و معرفت

تجربه هرگز نمـى اينكهنكته ديگر غير از تجربه باز گردانده شود، به وجود منبعى غير از تجربه اعتراف شده استتجربه برگردانده شود، نوعى دْور و مصادره به مطلوب الزم مىبنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود معياردانستن تجربه«همين حكم يعنىتوان گفت قضايايى نيز هستند كه تجربه نمى باشد، اما مىگرايان تنها قضايا و احكامى را صحيح مى تجربهطبيعت از جمله مواردی است كه در قلمرو عقل استفتى را دارد كـهتوان دستيابى به معر 1386صـدر المتـألهين، : نكهای عقلى است كه نوعى رابطـه ضـروری اثبـات مـىو ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و عنوان قانون كلى شناخته مىهای حاصل از تجربه و حـّس نيـز فـرو مـىنقد ديگر آن است كه با نفى معرفت. بودن آن حكم كننديك چيز از راه حـس و تجربـه، بـه نبـود آن چيـز و بـاالتر از آن بـه  نشدن به صرف مشاهدهنيست، بلكه اين عقل است كه در اين قلمرو حكم مبه عدم امكان وجود يك چيزتفاوت بين  .دهدحكم تواند به نيافتن يك چيزبودن چيزی را كه امكان پذيرش هستى را ندارد، تجربـه كـرد توان محال آينده از قلمرو آن خارج استهمچنين، معرفت حسى به زمان حال محدود است و امـور مربـوط بـه گذشـته و . داشته باشدجزئى دارد و همچنان كه اشاره شد نمىهای تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و تهای حس و معرفت ديگر، محدوديت

128  

 

 

توان محال نمىنكته ديگر غير از تجربه باز گردانده شود، به وجود منبعى غير از تجربه اعتراف شده استتجربه برگردانده شود، نوعى دْور و مصادره به مطلوب الزم مىبنابر اين، پرسش اين است كه مبنای صحت اين سخن چيست؟ اگر صحت آن به خـود . نيستهمين حكم يعنىباشد، اما مىتجربهطبيعت از جمله مواردی است كه در قلمرو عقل است ماورایتوان دستيابى به معرعقل  های حاصل از تجربه و حـّس نيـز فـرو مـى معرفتنقد ديگر آن است كه با نفى معرفتبودن آن حكم كنند محالبه صرف مشاهدهنيست، بلكه اين عقل است كه در اين قلمرو حكم مبه عدم امكان وجود يك چيزحكم آن تواند به نيافتن يك چيز مى های عقلى است كه نوعى رابطـه ضـروری اثبـات مـى استنباطو ايــن عليــت و ضــرورت از راه تجربــه و حــس قابــل اثبــات نيســت، بلكــه بــه مــدد عقــل و عنوان قانون كلى شناخته مى به آينده از قلمرو آن خارج استداشته باشدجزئى دارد و همچنان كه اشاره شد نمىهای تجربى است؛ برای مثال، معرفت حسى از اشيا و قضايا تصـور جزئـى و ت معرفتديگر، محدوديتنك(يابد  مى
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  آلبركامو يدگاهاز د يزندگ يمعنا

ويژه منبع عقل را  آفرينِى منابع ديگر معرفت به ربى دست بكشيم و نقشمعرفت به معرفت تج يـافتن  در پـى، هو تجربـ بـه حـسمعرفتـى محـدود  ۀاساس اين دامنـ از آنجا كه كامو بر  .به رسميت بشناسيم . دشـو مـىاو، تنها شامل محسوسات و طبيعيـات  های معرفتى داده ،معنايى برای زندگى است بپرهيـزد، بـرای  شتا از ارائه استدالل برای اثبات درسـتى مـدعيات كوشد مىبا اينكه  خوداما  پذيرد، نمى، استدالل و تعقل را شناسد نمىعنوان منبع شناخت  عقل را بهكه افزون بر اينكامو  او بــا مقــدماتى كــه در مــورد . )Aronson, 2011( كنــد مــى زنــدگى اســتداللدادن پــوچى  نشــان گيـرد كـه  كنـد، نتيجـه مـى ت و ارزشمندی انسان بيان مىارزش بودن طبيع محدوديت و كم كردن فرايند اسـتداللى اسـت كـه  اين كار او طى. ای جز قبول اين زندگى ندارد انسان چاره سـتيزی  عقل گونه ممكن است اين .جايگاه عقل را در كسب معرفت به رسميت شناخته استدر واقـع، وی در ايـن اسـتدالل در عمـل . اساس آن بر استفاده از عقل مبتنى است نه تجربـه برخـى از  ،در واقـع .يـان افراطـى باشـدگرا عقـل هـای انديشهبرخى  واسطه و اين نوع تفكر به افـراد و يـا حتـى  برخـىبينـى و دوری  يـان افراطـى باعـث بـدگرا عقـلهـای  اصول و نظريـه كـامو  نـدمانكـه كسـانى  ای گونه ، بهعقل و فلسفه شده است ديگر دربار'گرايى برخى  شك ايـن در حـالى  .دهند مىيانه هشدار گرا عقلدر توهمات عقل و گفتارهای  گرفتارینسبت به  بسيار روشـن  ها آوردن همه واقعيت دست به يى محض برای گرا عقلناتوانى روش  است كه بـه كارگـاه مغـز  هـای گونـاگون با آموزشيا  ها گاهآزمايش ۀوسيل هر مستقيم يا بطوه حواس ب آن بـاگونـاگون  هـای در شـكلعالم هستى  های زيرا اگر واقعيت است،استدالل  ازنياز  بى و فلسـفى و هنـری دسـت نخـواهيم يافـت  ،وارد نشود، ما به هيچ نـوع معرفـت علمـى ها انسان . درك خاصـى از زنـدگى دارد اش مرتبـۀ وجـودیبه هر روی، هر انسـانى بـه مقتضـای   .)2: 1378جعفری، ( زمينـه را  همـين امـرانده است، افق ديد محدودی خواهد داشت و كسى كه در مرتبه حس م چنـان تـدريج  بـه سـازد و مـىاز حيات بشر مهيـا  تر وسيعهای انداز چشم در نظر نگرفتنبرای  . دهـد طبيعـى سـوق مـى مـاورایی ها انكار افقزندگى با توجه به  معنا دانستن بىبه  فردی را انگـار  فيلسـوفان مـادی افـراد بـه توصـيۀالبتـه برخـى . كنـد مورد توصيف ديـن را انكـار مـىفراوان زندگى مادی، دچار نوعى سردرگمى و محدودنگری شده، معنای زندگى بـه معنـای های  كند و با توجه به كاستى مادی آن خالصه مى های تچنين فردی زندگى را در دنيا و لذ



ويژه رنج و تنهـايى حاصـل از زنـدگى در درسـت از معنـای هـای زنـدگى را بـه همـين هـايى  با اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راههای محدودنگر دلخوشـى بـه شـهرت، كسـب ر بگيرنـد و بـا ايـن 
هـا  او معتقد است وجود خـدا و ايـن وعـدهشـتر شـامل بيكنـد؛ يعنـى همـان كامو، نفـى صـريح خـدا، ديـن و جهـان ديگـر  د؛ شـو مـىبدين قرار، وی به نوعى جبرگرايى دچار  اگر حتى  او.  ی عقلـى و هـابـدين ترتيـب، كـامو ی هـا ختجـز اسـتفاده از عقـل و شـنا

معتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، او . گرايى و رد امر مـاورای مـاده اسـتريشـه .  كنـد گـذرد، آن را موهـوم قلمـداد مـىتواند ايـن سـوی ديـوار را گرايانـه  نتيجه طبيعى اين امر، نگاه مـادیشود ناشـى  رسد و نابود مى
تواند قبول كند، راه چاره را در پذيرش همين محدوده و شرايط عالم  دليـلولـى بـه 

هـای زنـدگى را بـه همـين  از حس و تجربه ميسـر اسـت، محـروم خواهـد مانـد و ارزشبا اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راههای محدودنگر  گونه نگرش های ايندلخوشـى بـه شـهرت، كسـب ر بگيرنـد و بـا ايـن همين دنيای مـادی اهـدافى را بـرای خـود در نظـ كنـد؛ يعنـى همـان  را انكـار مـىكامو، نفـى صـريح خـدا، ديـن و جهـان ديگـر   .شود مىزندگى ويژه رنج و تنهـايى حاصـل از زنـدگى در درسـت از معنـای نادركـى داشـتن  هـا ختكه تنها راه گريز از آن پذيرفتن شـنابـدين ترتيـب، كـامو . عقلى ندارد و اين درست همان چيزی است كـه در صـدد رد آن بـودجـز اسـتفاده از عقـل و شـنا. اند كردهرد  آن رابدين قرار، وی به نوعى جبرگرايى دچار او معتقد است وجود خـدا و ايـن وعـدهبي ،نظـر دارد درتوهمـاتى كـه او از ديـن 
تواند قبول كند، راه چاره را در پذيرش همين محدوده و شرايط عالم ولـى بـه  ،انسـان نيسـت   .های روزانه را از ميان بردمعتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، گرايى و رد امر مـاورای مـاده اسـتگـذرد، آن را موهـوم قلمـداد مـىتواند ايـن سـوی ديـوار را  كامو با اين انحصارگرايى، صرفاً مىنتيجه طبيعى اين امر، نگاه مـادیرسد و نابود مى ين ديدگاه كامو كه زندگى انسان با مرگ به پايان مى

دلخوشـى بـه شـهرت، كسـب . نوعى معنای زنـدگى خلـق كننـدهمين دنيای مـادی اهـدافى را بـرای خـود در نظـ داشـتن  ادر نتيجـه بـاز حس و تجربه ميسـر اسـت، محـروم خواهـد مانـد و ارزشبا اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راههای اين آن، از نمونه زندگى  كر همين معنای محدودويژه رنج و تنهـايى حاصـل از زنـدگى در  گريزناپذير، به آن را كه بسياری از فيلسوفان و انديشمندان با ادله فراوانبدين قرار، وی به نوعى جبرگرايى دچار او معتقد است وجود خـدا و ايـن وعـده. دهدتوهمـاتى كـه او از ديـن را انكـار مـىمربوط به ماورای طبيعت كامو، نفـى صـريح خـدا، ديـن و جهـان ديگـر   كه تنها راه گريز از آن پذيرفتن شـناعقلى ندارد و اين درست همان چيزی است كـه در صـدد رد آن بـودجـز اسـتفاده از عقـل و شـنا ای هبخواهد اين جبرانگاری را به كرسى بنشـاند، چـار
تواند قبول كند، راه چاره را در پذيرش همين محدوده و شرايط عالم  ۀقبول دارد، اين جهان شايسـتهای روزانه را از ميان برد ب كرد و همين لذتمعتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، گرايى و رد امر مـاورای مـاده اسـت دانستن جهان پس از مرگ، در تمركز بر تجربهگـذرد، آن را موهـوم قلمـداد مـى ن آنكه بداند آن سوی ديوار چه مـىكامو با اين انحصارگرايى، صرفاً مىنتيجه طبيعى اين امر، نگاه مـادی. از همين انحصار منابع معرفت در حس و تجربه استين ديدگاه كامو كه زندگى انسان با مرگ به پايان مى

گريزناپذير، به های گرفتاری .سـاختنـاقص محـدود خواهـد از حس و تجربه ميسـر اسـت، محـروم خواهـد مانـد و ارزشبا اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راهآن، از نمونه مانندبه ثروت و نوعى معنای زنـدگى خلـق كننـد شانهمين دنيای مـادی اهـدافى را بـرای خـود در نظـ دهد هايى است كه دين از جهان ديگر مىتوهمـاتى كـه او از ديـن  .اموری كه در دين سـخن از آنهاسـتمربوط به ماورای طبيعت  كامو هرگونه امور ۀگرايان های ديگر رويكرد تجربهكر همين معنای محدودحتى من گردد و كه تنها راه گريز از آن پذيرفتن شـنا استناپذير عقلى ندارد و اين درست همان چيزی است كـه در صـدد رد آن بـودبخواهد اين جبرانگاری را به كرسى بنشـاند، چـاركه بسياری از فيلسوفان و انديشمندان با ادله فراوانبدين قرار، وی به نوعى جبرگرايى دچار  .كند انسان را از اختيار و آزادی دور مى
تواند قبول كند، راه چاره را در پذيرش همين محدوده و شرايط عالم قبول دارد، اين جهان شايسـت نيزخود كامو ب كرد و همين لذتتوان زندگى خود را خرامعتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، دانستن جهان پس از مرگ، در تمركز بر تجربهن آنكه بداند آن سوی ديوار چه مـىكامو با اين انحصارگرايى، صرفاً مى. چيز از جمله انسان استاز همين انحصار منابع معرفت در حس و تجربه استين ديدگاه كامو كه زندگى انسان با مرگ به پايان مى

همين دنيای مـادی اهـدافى را بـرای خـود در نظـمحدود; كوشند در  شان اهداف در افق زندگى نـاقص محـدود خواهـد  اندازاز حس و تجربه ميسـر اسـت، محـروم خواهـد مانـد و ارزشبا اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راهبه ثروت و  دستيابىهای دنيوی،  گرفتاریها و  با تكانه  گردد و مواجه مى عصر نوين ناپذير  دچار نوعى تناقض چارهعقلى ندارد و اين درست همان چيزی است كـه در صـدد رد آن بـودبخواهد اين جبرانگاری را به كرسى بنشـاند، چـاركه بسياری از فيلسوفان و انديشمندان با ادله فراوان ایانسان را از اختيار و آزادی دور مىهايى است كه دين از جهان ديگر مىاموری كه در دين سـخن از آنهاسـتكامو هرگونه امور ،در واقعهای ديگر رويكرد تجربه از پيامد تواند قبول كند، راه چاره را در پذيرش همين محدوده و شرايط عالم  اينكه غير از آن را نمىخود كامو گونه كه  همانتوان زندگى خود را خرامعتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، دانستن جهان پس از مرگ، در تمركز بر تجربهن آنكه بداند آن سوی ديوار چه مـىببيند و بدوچيز از جمله انسان استاز همين انحصار منابع معرفت در حس و تجربه استين ديدگاه كامو كه زندگى انسان با مرگ به پايان مىهمچنين ا .غيرحسى است
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با اين نگرش محدود، انسان از درك بسياری از حقايقى كه رسيدن به آن از راه. استهای دنيوی،  مقاماهداف در افق زندگىكوشند در  مى اينكه غير از آن را نمىهمانتوان زندگى خود را خرا نمىمعتقد است عقيده به زندگى ديگر، توهم است و در توهم اينكـه شـايد چيـزی موجـود باشـد، دانستن جهان پس از مرگ، در تمركز بر تجربه توهمىببيند و بدوچيز از جمله انسان است به همهاز همين انحصار منابع معرفت در حس و تجربه استهمچنين اغيرحسى استدچار نوعى تناقض چارهعقلى ندارد و اين درست همان چيزی است كـه در صـدد رد آن بـودبخواهد اين جبرانگاری را به كرسى بنشـاند، چـارای هانديشانسان را از اختيار و آزادی دور مىهايى است كه دين از جهان ديگر مى وعدهاموری كه در دين سـخن از آنهاسـتدر واقع. استاز پيامدعصر نوين ،زندگىانداز چشماز حس و تجربه ميسـر اسـت، محـروم خواهـد مانـد و ارزش غير
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الزم  هـا از واقعيـتآگـاهى  ،نـاداريك زندگى مع كند كه برای مىاو تأكيد . بيند طبيعت مى ايـن ادعاهـا بـه طـور كلـى درسـت و . هـای مـا مغـاير اسـت با خواسـته ها نيز واقعيتاست و  واقعيت تنهـا . ولى نكته اينجاست كه تصور او از واقعيت چيز ديگری است پذيرفتنى هستند، هـای غيـر  اهكـه از ر نيـزديگـری را  امـور، بلكـه نيسـتقابل لمس اطراف ما  یجهان و اشيا هـای  امتياز اصلى دين كـه بنيادهـا و آمـوزه. گيرد د، در بر مىشو مىعقل اثبات  مانندتجربى  دادن به جهـان ديگـری غيـر از ايـن جهـان مـادی  د، توجهشو مىاصلى آن از راه عقل اثبات  تـرين عناصـر معناسـاز  توانـد يكـى از مهـم خـود، مـىدی خوبه توجه به جهان ديگر، . است ی كامو برای رهـايى از پـوچى و معنـادار كـردن ها راه حلهمچنان كه گذشت يكى از   .اشدزندگى ب ی حسـى و تجربـى محـدود هـا ختآيا اگر شـناخت را بـه شـنا. هاست زندگى، جعل ارزش وانگهـى، كـامو معيـار و مالكـى بـرای ايـن  نيـازی بـود؟ هـا كرديم، به اين جعل ارزش نمى شـدن راه تشـخيص خطـا از  ها موجـب بسـته ی برای ارزشكند؛ نبود معيار ها بيان نمى ارزش گذاری در زندگى شخصـى  زيرا وقتى ارزش ،دشو مىرفتن اهميت كارها  صحيح و از دست . دشـو مـىنسـبى و شخصـى  نيزها  به تبع آن خوب يا بد، خير يا شر بودن اين ارزش ،دشو مى كنـد و چـه  معنـادار مـى با چه ارزشى زنـدگى خـود راكند فرد  ، تفاوتى نمىدر اين صورت آزاردهنـده  بـرای او انسان تشنه ارزش و اهميت اسـت و احسـاس پـوچى و سـردرگمى  .دهد روش و مالكى را برای خود قرار مى از قلمـرو تشـخيص و اثبـات  ،ها از اين واقعيت ای هست و بخش عمدها دادهها و همه  واقعيتگريز از اين پوچى و رسيدن به يـك راه حـل درسـت، مسـتلزم در نظـر گـرفتن همـه . است مـا را بـه راه  ها دادهگرفتن اين بخش از واقعيت و  ناديده گمان بى. حس و تجربه خارج است . شدن بـه پـوچى و رنـج حاصـل از آن اسـت كه نتيجه آن دچار شود رهنمون مىحلى ناقص  مـا را بـا  ىتـايـن منـابع معرف. ندارد ىمنابع معرفتديگر  كردن بنابراين، انسان گريزی از لحاظ امر ند كه از دسترس حس و تجربه خارج هستند و اين ساز مىديگری آشنا  امورها و  واقعيت ی موقـت و هـا راه حـلكنـد و بـه جـای ارائـه  زمينه را برای كشف معنای زندگى آماده مـى اند،  ها بر آن تأكيد كرده نسياليستاگزيستاديگر كه كامو و  بودن جهان اما درباره گزاف  . كند كن مى جعلى، پوچى را از اساس ريشه صراحت بيان كرد  را به پرسشكسى بود كه اين دو  نيتس نخستين بايد گفت اليباختصار  به



دوم  پرسـشبر وجود واجب ا بـر اسـاس اصـل پاسـخ  پرسـش از جهـان  ،گونه اراده كرده است ملكيـان، (واسـته اسـت  ، غفلـت از نقـش منـابع معرفتـى برآمـده از د كـه آنچـه . يازيـدناگزير به دامن آن دست خواهيم حتـى اگـر . مسـتحكم بـرای خـود  ناپـذيردر واقـع، در اينجـا نيـز يابنـد و در نتيجـه، جد  بودن جهان نيز بايد عقل را به آشـكارينـى آن 

هايى نسبى و ی هـا راه حـلرو كــامو  از ايــنهـايى اسـت كـه بـا واقعيـت كند تا صورت واقعى زندگى انسان مدرن را نشـان 
داند و آنچـه را از فضـای ادراكـات حسـى و . گـردد گرايانـۀ او بـاز مـى

پرسـشفيلسوفان اسالمى نيز به اين دو  ا بـر اسـاس اصـل دوم ر پرسـش بر وجود واجب  فرعرشد وجود جهان را  واسـته اسـت گونه شده كـه او خگونه اراده كرده استپرسـشدر پاسـخ  نيز. دانند و معتقدند تا وقتى او هست جهان نيز خواهد بود يابنـد و در نتيجـه،  پاسـخ مـى پرسـشبودن جهان نيز بايد عقل را بهينـى آن آفر نقـشهمچنان كه روشن است در اينجا نيز رد پـای عقـل و  ناپـذيركردن آن بود، نقش انكاردر واقـع، در اينجـا نيـز . راحتى جهان را گزاف دانست و به پيامدهای آن تـن داد مسـتحكم بـرای  ای هالعه مسائل فلسـفى جهـت بنـا كـردن پايـ ، غفلـت از نقـش منـابع معرفتـى برآمـده از د كـه آنچـه شو مىى بيان شد، روشن ناگزير به دامن آن دست خواهيم . دشـو مـىاينجاسـت كـه بـاز هـم شـناخت عقلـى برجسـته 

هـايى اسـت كـه بـا واقعيـت  نكه انسان در پِى هدف و خواستهكند تا صورت واقعى زندگى انسان مدرن را نشـان  از ايــن. شــده اســتگرفتــار  هايى نسبى و  موجود و ايجاد ارزشراه حـل توان مى. گرا معنا بخشد
داند و آنچـه را از فضـای ادراكـات حسـى و گرايانـۀ او بـاز مـى ای كه به ديدگاه كامو وارد است، به مبنای تجربه

پرسـشاول را بـر اسـاس واجـب و ممكـن و فيلسوفان اسالمى نيز به اين دو . شناختى به آن پاسخ داد گونه اراده كرده است نخستين اين معتقدند كه چون واجب الوجود در خلق صادردانند و معتقدند تا وقتى او هست جهان نيز خواهد بودرشد وجود جهان را  و ابن سينا بودن جهان نيز بايد عقل را به مورد نظر در گزافههمچنان كه روشن است در اينجا نيز رد پـای عقـل و گونه شده كـه او خ باب سنخيت علت و معلول همگون با صادر اول اين ى بيان شد، روشن با توجه به نكاتى كه درباره نقش منابع معرفتى غيرتجربناگزير به دامن آن دست خواهيم  به همچناناينجاسـت كـه بـاز هـم شـناخت عقلـى برجسـته العه مسائل فلسـفى جهـت بنـا كـردن پايـكردن آن بود، نقش انكار همان مباحث فلسفى و عقلى كه كامو در صدد ويرانراحتى جهان را گزاف دانست و به پيامدهای آن تـن دادپرسـشبا توجه به نقـش عقـل اسـت كـه ايـن دو  ، غفلـت از نقـش منـابع معرفتـى برآمـده از شـود

گرفتــار پــوچى و ســرگردانى نكه انسان در پِى هدف و خواستهكند تا صورت واقعى زندگى انسان مدرن را نشـان  گرا معنا بخشد يى، به زندگى انسان پوچ موجود و ايجاد ارزش های واقعيتسه اصل آگاهى از شرايط، پذيرش 
داند و آنچـه را از فضـای ادراكـات حسـى و  وی داير; معرفت را به تجربه حسى محدود مىای كه به ديدگاه كامو وارد است، به مبنای تجربه

شـود رهنمون مـىكه انسان را به چنين خطاهايى با توجه به نكاتى كه درباره نقش منابع معرفتى غيرتجربهمچنانعقلى فرار كنيم، اينجاسـت كـه بـاز هـم شـناخت عقلـى برجسـته العه مسائل فلسـفى جهـت بنـا كـردن پايـكشد و ما را به مطهمان مباحث فلسفى و عقلى كه كامو در صدد ويرانراحتى جهان را گزاف دانست و به پيامدهای آن تـن دادبا توجه به نقـش عقـل اسـت كـه ايـن دو مورد نظر در گزافه پرسشدر واقع، برای پاسخ به دو همچنان كه روشن است در اينجا نيز رد پـای عقـل و باب سنخيت علت و معلول همگون با صادر اول اينمعتقدند كه چون واجب الوجود در خلق صادردانند و معتقدند تا وقتى او هست جهان نيز خواهد بودسينا ابنفيلسوفانى مثل اول را بـر اسـاس واجـب و ممكـن و شناختى به آن پاسخ داد   .های غير حسى و غيرتجربى است
كند تا صورت واقعى زندگى انسان مدرن را نشـان  هايش تالش مى پــوچى و ســرگردانى  بــهتنــاقض دارد، نكه انسان در پِى هدف و خواستهلت اي وی داير; معرفت را به تجربه حسى محدود مىای كه به ديدگاه كامو وارد است، به مبنای تجربه  .خالصه كردسه اصل آگاهى از شرايط، پذيرش يى، به زندگى انسان پوچها راه حل

شناختى به آن پاسخ داد و بر اساس ادله جهان اول را بـر اسـاس واجـب و ممكـن و  پرسـشآنهـا  فيلسوفانى مثل . اند سنخيت پاسخ داده با توجه به نقـش عقـل اسـت كـه ايـن دو  .مطرح كرددر واقع، برای پاسخ به دو همچنان كه روشن است در اينجا نيز رد پـای عقـل و . )57باب سنخيت علت و معلول همگون با صادر اول اينمعتقدند كه چون واجب الوجود در خلق صادردانند و معتقدند تا وقتى او هست جهان نيز خواهد بود الوجود مى اينجاسـت كـه بـاز هـم شـناخت عقلـى برجسـته . خواند زندگى فرا مىكشد و ما را به مط را به رخ مىهمان مباحث فلسفى و عقلى كه كامو در صدد ويرانراحتى جهان را گزاف دانست و به پيامدهای آن تـن داد توان به های غير حسى و غيرتجربى استكه انسان را به چنين خطاهايى با توجه به نكاتى كه درباره نقش منابع معرفتى غيرتجربعقلى فرار كنيم،  های بخواهيم از بررسى
هايش تالش مى كامو در آثار و انديشه گيری لت ايع او معتقد است به خالصه كرد مادی برای بهبود زندگىسه اصل آگاهى از شرايط، پذيرش راه حلكوشد تا با ارائه تنــاقض دارد، ) عــالم طبيعــى وی داير; معرفت را به تجربه حسى محدود مىای كه به ديدگاه كامو وارد است، به مبنای تجربه نقد عمده
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57: 4، ج1379باب سنخيت علت و معلول همگون با صادر اول اينمعتقدند كه چون واجب الوجود در خلق صادرالوجود مىسنخيت پاسخ دادهآنهـا . اند دادهو بر اساس ادله جهان گيری نتيجه  های غير حسى و غيرتجربى است راهكه انسان را به چنين خطاهايى با توجه به نكاتى كه درباره نقش منابع معرفتى غيرتجرببخواهيم از بررسىزندگى فرا مىرا به رخ مىهمان مباحث فلسفى و عقلى كه كامو در صدد ويرانتوان به نمىمطرح كرددر واقع، برای پاسخ به دو . است او معتقد است به. دهدكامو در آثار و انديشه. 1 وی داير; معرفت را به تجربه حسى محدود مىنقد عمده. 2مادی برای بهبود زندگىسه اصل آگاهى از شرايط، پذيرش  دراو را كوشد تا با ارائه  مىعــالم طبيعــى(
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گفتيم هرچند حس و تجربه يكى از منابع شـناخت اسـت، . كند نمىتجربى فاصله دارد قبول  هايى از آن را نشـان  آفرينى عقل كه جنبه در اين ميان، غفلت از نقش. ولى تنها منبع ما نيست ايـره معرفـت، چيز از جملـه انسـان و محـدود دانسـتن د گرايانه كامو به همه نگاه مادی. 3  .داديم، باعث خطاهای فاحشى در اين زمينه شده است در بُعد وجودشناختى، خدا، دين و جـاودانگى را انكـار كنـد و آنهـا را  تااست موجب شده  ينـى عقـل باعـث اثبـات آفر نقـشدر اينجـا نيـز  گذشتهمچنان كه  .زا بداند موهوم و توهم ی مـورد هـا داده مـاوراواقعيت مادی شده، با اثبات خدا و جهـان از های ديگری غير  واقعيت ارائـه راه حـل بـرای  گفته شد كه. دساز مىبرای استنتاج معنای درست زندگى فراهم  رانياز  كـردن بـه راه  ی مربـوط بـه آن، مـا را بـه دلخـوشهـا دادهپوچى بدون در نظر گـرفتن همـه  طبيعــى آن نــه رفــع پــوچى، بلكــه  شــود و نتيجــۀ مــى رهنمــون كارامــدهــای موقــت و نا حــل با در نظر گرفتن عوالم ديگری كـه از راه عقـل اثبـات  اما ،كردن موقت آن خواهد بود پنهان هـايى كـه  شود كه هرچند ممكـن اسـت راه حـل گفته روشن مى با توجه به نكته پيش. 4 .شده از اين طريق درست خواهد بود و راه حل ارائه شود مىی ما كامل ها دادهد، شو مى مـدت  بخـش باشـد، در بلنـد هدهد در نگاهى اجمالى و برای كوتاه مدت نتيجـ كامو ارائه مى رو، گريـزی از در  از ايـن. ناكارامد بوده و انسان را با مشكل مضاعفى مواجه خواهد سـاخت هــای غيــر حســى از جملــه راه عقــل كــه  هــای برآمــده از راه هــا و داده نظــر گــرفتن واقعيــت بـه مراتـب  كردن بسندهه شد دستگاه عقل مراتبى دارد و اشار كه اناز سوی ديگر، چن. 5 .كننده ماورای طبيعت و دين است وجود ندارد اثبات نتيجـه گريزناپـذير ايـن امـر، بـروز . خوشنود باشد محدود' ماّدیدنيا دست بزند و در همين د انسان به جای كشف حقيقت معنای زندگى به جعل آن در محـدوده شو مىنازل آن باعث  بـه ايـن دنيـای مـادی و در  نكردن سندهبرو،  از اين. تر خواهد بود دوباره پوچى در بعد عميق       .معنای حقيقى برای زندگى است يافتنهای غيرمادی شرط الزم برای  نظر گرفتن واقعيت
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