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تفسیر این پرسش که آیا زندگی معنایی دارد یا نه مشکل اسـت و هرچـه انسـان بیشـتر
نیروی ذهنی سنجشگرش را بر آن متمرکز میکند ،بهنظر میرسد که این پرسش بیشـتر
از او میگریزد یا بهعنوان پرسشی معقول محو میشود .انسان میخواهد آن را بـهعنـوان
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مایۀ دردسر کنار بگذارد ،بهعنوان چیزی که اگر نمیتوان آن را ازمیان برد ،دستکم بایـد
بهنحومناسبی پوشاند .بااینحال فکر می کنم هر شخص فکوری تشخیص مـیدهـد کـه
این پرسش مهم است و باید پاسخ بامعنایی داشته باشد.
اگر در این حوزه درک مفهوم معناداری دشوار است ،بهطوریکه محمئن نیسـتیم کـه
چه نوع چیزی معادل با پاسخ دادن به این پرسش است ،شاید مفهوم بیمعنایی دشـواری
کمتری داشته باشد .بنابراین اگر بتوانیم تصـویر روشـنی از وجـود بـیمعنـا را در برابـر
ذهنمان قرار دهیم ،شاید با دیدن اینکه تا چه اندازه زندگی مـا ،آنگونـه کـه واقعـا آن را
مییابیم ،شبیه آن تصویر است ،بتوانیم گامی بهسوی فـائق آمـدن بـر پرسـش نخسـتین
برداریم و ازطریق مقایسه درسهایی را که میتوانیم ،بگیریم.
وجود بیمعنا
تصویر کاملی از بیمعنایی ،از آن نـوعی کـه مـا در جسـتوجویش هسـتیم ،در افسـانۀ
باستانی سیسوفوس 1یافت میشود .بهیاد آوریم که سیسـوفوس رازهـای الهـی را بـرای
انسانها افشا کرد و بدینسبب خدایان او را محکوم کردند که سنگی را تـا نـوک تپـهای
بغلتاند ،سپس سنگ بالفاصله بهسمت پایین می لتد و سیسوفوس باید دوبـاره آن را تـا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 Sisyphus . 1سیسوفوس (به فرانسوی سیزیف) در اساطیر یونان باستان ،پسر آیولوس و مؤسس و پادشاه کورنت بود.
او به آسوپوس خبر داد که زئوس دخترش را ربوده است .زئوس که از این عمل خشمگین شده بودَ ،ملک مرگ،
یعنی تاناتوس ،را مأمور هالک وی کرد .سیسوفوس که بسیار حیلهگر بود ،مرگ را بهزنجیر کشید ،بهطوریکه
تاهنگامیکه آرس او را آزاد کرد ،هیچکس نمیمرد .سرانجام سیسوفوس تسلیم مرگ شد؛ اما پیشازآن ،محرمانه به
زنش گفت که برای او مراسم عزاداری برگزار نکند .وقتی به جهان زیر زمین یا جهان مردهها رسید ،از بیاعتنایی زن
خود نسبت به شعایر دینی شکایت کرد و از هادس ،خدای جهان مردهها ،اجازه خواست به زمین بازگردد و او را
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تنبیه کند .سیسوفوس اجازه یافت و به زمین بازگشت؛ اما از مراجعت به جهان زیر زمین خودداری کرد و مدتها
زنده ماند تااینکه هرمس ،پسر زئوس ،شخصا مأمور رسیدگی به این سرکشی شد و او را به جهان زیر زمین
بازگرداند .هادس برای جلوگیری از فرار مجدد او مقرر کرد که سنگ بزرگی را از پایین تپهای به باالی آن بغلتاند.
سنگ زمانی که به باالی تپه میرسید دوباره به پایین می لتید و سیسوفوس مجبور بود این کار را تکرار کند.

نوک تپه هل دهد و بار دیگر سنگ به پایین می لتـد و ایـن عمـل بارهـا تـا ابـد انجـام
میشود .در این داستان ،ما تصویر کار سخت بـیمعنـای بیهـوده ،یعنـی تصـویر وجـود
بیمعنایی را داریم که محلقا هرگز نمیتوان از آن رهایی یافت .حتی با مرگ هم نمیتوان
از آن رها شد ،مرگی که اگر هیچ کار دیگری انجام ندهد ،دستکم این چرخۀ احمقانه را
به پایان میرساند .اگر از ما خواسته شود که سیسوفوس را در حالی تصور کنیم که برای
مدتی میکوشد و توفیقی بهدست نمیآورد و احتمـاال سـرانجام از خسـتگی بـه زمـین
میافتد ،بهطوریکه مـیتـوانیم فـرض کنـیم کـه در ایـن هنگـام ،سـرانجام بـه چیـزی
رویمیآورد که نوعی امید در آن هست ،بیمعنایی این برهه از زندگیاش چندان محلـق
نخواهد بود .این یک رویای تاریک و وحشتناک خواهد بود که او سرانجام از آن بهسوی
آفتاب و واقعیت بیدار میشود .اما او بیدار نخواهد شد ،زیرا هیچچیزی بـرای او وجـود
ندارد که بهسویش بیدار شود .کار سخت تکراری او زندگی و واقعیـت اوسـت ،تـا ابـد
ادامه دارد و هیچگونه معنایی ندارد .از کاری که او انجام میدهد ،هرگز هیچچیز حاصـل
نخواهد شد ،مگر صرفا بیشتر همان کار .او نه با یک گام ،نه با هزار گام و نـه بـا دههـزار
گام حتی ذرهای از تاوان گناهی را که علیه خدایان انجـام داد و او را بـه ایـن سرنوشـت
رساند ،پس نمیدهد .کار او هیچ حاصلی ندارد ،محلقا هیچ.
این افسانۀ باستانی همواره انسانها را شیفتۀ خود کرده است ،زیرا معانی بیشماری را
میتوان از آن استنباط کرد .برخی از مردم باستان ظاهرا تصور میکردند کـه ایـن افسـانه
ساحل تصور میکردند .احتماال متداولترین تفسیر این است که این افسانه نمـاد تـالش
ابدی انسان و روحیۀ سیریناپذیر اوست؛ یعنی عزم او برایاینکه همواره در مواجهـه بـا
ناامیدی شدید یک بار دیگر تالش کند .این تفسیر را روایت دیگری از این افسانه بیشـتر
حمایت میکند ،روایتی که براساس آن به سیسوفوس فرمان داده شده بود که سنگ را به
باالی تپه بغلتاند ،بهنحویکه سنگ نهایتا از طرف دیگر تپه به پایین بغلتـد؛ امـا او هرگـز
نمیتوانست این کار را کامل انجام دهد.
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اما من مایل نیستم هیچ تفسیری از این افسانه ارائه دهم یا از هیچ تفسیری دفاع کـنم.
من این افسانه را فقط برای جنبهای ذکر کـردم کـه بـیتردیـد در آن وجـود دارد؛ یعنـی
فعالیت تکراری و چرخهای که هرگز حاصلی ندارد .ما میتوانیم تصویرهای دیگـری را
از این جنبه ابداع کنیم که دقیقا بههمینخوبی بهکار آیند و بـه هـیچ افسـانهسـرایی نیـاز
نیست که مواد آن را تأمین کند؛ برای مثال میتوانیم دو نفر را تصور کنیم که سنگی ـ یـا،
فرقی نمیکند ،حتی یک گوهر گرانبها ـ را به شیوۀ مسابقۀ امدادی عقبوجلو میکننـد.
یکی آن را به نقحهای نزدیک یا دور حمل میکند و در آنجا دیگری آن را دریافت میکند
و به نقحۀ شروعش بازمیگرداند .در اینجا فرد نخست آن را بـاز پـسمـیگیـرد ،و ایـن
فرآیند بارها تکرار میشود .تنها تفاوتی که این کار با مسابقۀ امدادی دارد این اسـت کـه
هیچچیز برد بهحساب نمیآید ،هیچچیز رقابت را بهپایان نمیبرد و هر مرحلـه فقـط بـه
تکرار خودش منجر میشود .یا میتوانیم دو گروه از زندانیان را تصور کنیم کـه یکـی از
آنها مشغول حفر یک سوراخ بزرگ در زمین است و بهمحضاینکه کـارش را بـهپایـان
میرساند ،گروه دیگر سوراخ را پر میکند ،سپس گـروه دوم سـوراخ جدیـدی را حفـر
میکند و گروه اول بیدرنگ آن را پر میکند و همینطور تا ابد.
حال آنیه در همۀ چنین تصاویری ظالمانه و مانگیز بهنظر میرسد ،این نیسـت کـه
موجوداتی که این نقشها را ایفا میکنند از شکنجه یا درد رنج میبرند ،زیرا الزم نیسـت
که فرض کنیم آنان رنج میبرند .همینین اینطور نیست که کارهای آنان بـزرگ باشـد،
زیرا این کارها از کارهایی که اکثر انسانها در اکثرمواقع معموال انجام میدهند ،بزرگتـر
نیست .براساس افسانۀ اصلی ،سنگ آنقدر بزرگ است که سیسوفوس هرگز آن را کامال
به نوک تپه نمیرساند و باید در هر گامی ناله کند ،بهطوریکه کل کار عظیم او برای هیچ
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است .اما آنیه منزجرکننده است ،این نیست .آنیه منزجرکننده اسـت ،ایـن نیسـت کـه
تالش عظیم او حاصلی ندارد ،بلکه این است که خود وجود او بیمعناست .حتی اگر مـا
برای مثال ،فرض کنیم که سنگ فقط یک ریگ است که بهآسانی میتوان آن را حمل کرد
یا سوراخهایی که زندانیان حفر کردهاند فقط سوراخهای کوچکی هستند ،کوچکتـرین

معنایی وارد زندگی آنان نمیشود .سنگی که سیسوفوس به باالی تپه میبـرد ،چـه آن را
بزرگ تصور کنیم چه کوچک ،باز هربار به عقب می لتـد و ایـن رونـد تـا ابـد تکـرار
میشود .این کار هیچ حاصلی ندارد و کامال بیهوده است .این جنبهای از این افسانه است
مدنظر قرار دهم.
که میخواهم آن را ه
بهعالوه ،این واقعیت که کارهای سیسوفوس تا ابد ادامه مییابد نیست که کارهای
او را بیمعنا میکند ،بلکه الزمۀ این واقعیت ،یعنی اینکه این کارها هیچ حاصلی ندارند،
کارهای او را بیمعنا میکند .این تصویر با این فرض ما که او هربار سنگ متفـاوتی را
به باال هل دهد و هریک دوباره به پایین بغلتد ،تغییر نخواهد کرد .اما اگر فـرض کنـیم
که این سنگها بهجایاینکه به عقب و به مکانهای خود بغلتند ،گویی هرگـز حرکـت
نکردهاند ،در باالی تپه کنار هم گرد آیند و در آنجا ،اجزای ،برای مثال یک معبد زیبا و
مانــدگار را تشــکیل دهنــد ،دراینصــورت جنبــۀ بــیمعنــایی ناپدیــد خواهــد شــد.
دراینصورت کارهای او هدفی خواهد داشت و از همۀ این کارهـا حاصـلی بهدسـت
خواهد آمد .گرچه احتماال هنوز میتوان گفت که ارزشش را ندارد؛ اما نمیتوان گفت
که زندگی سیسوفوس کامال عاری از معناست .معناداری دستکم نمودی پیدا خواهد
کرد و ما میتوانیم بدانیم چیست.
این نکته را باید بهیاد داشت ،اما دراینمیان اجازه دهید راه دیگری را ذکر کنیم کـه
در آن ،تصویر بیمعنایی با انجام فقط یک تغییر بسیار جزئی میتواند تغییر کند .اجازه
محکوم میکنند اما ،بهعنوان یک فکر بعدی ،بهنحوانحرافی مهربان مـیشـوند و در او
تمایلی عجیب و یرمعقول ،یعنی تمایلی مقاومتناپـذیر بـه لتانـدن سـنگ ،را قـرار
میدهند .اگر بخواهیم میتوانیم برای گویاتر کردن داستان فرض کنیم که خدایان ایـن
کار را با قرار دادن مادهای در او که این اثر را بر شخصیت و انگیزههـایش دارد انجـام
میدهند .من این را انحرافی میدانم ،زیرا از دیدگاه ما روشـن اسـت کـه هـیچ دلیلـی
وجود ندارد که چرا کسی باید تمایل پایدار و سیریناپذیری برای انجام کاری به ایـن
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بیهودگی داشته باشد ،بااینحال فرض کنید وضعیت سیسوفوس اینگونه اسـت .تنهـا
د د ۀ او لتاندن سنگ است و این د د های است که درحالحاضر فقط با لتانـدن
سنگ ارضا میشود .او بهمحضاینکه سنگی را به باالی تپه می لتانـد ،بـرای بـه بـاال
لتاندن سنگی دیگر بیقرار میشود.
حال میتوان دریافت که چرا این فکر بعدی جزیی خـدایان ،کـه مـن آن را انحرافـی
دانستم ،درواقع مهربانانه نیز بود .زیرا آنـان بـدینوسـیله توانسـتند دقیقـا چیـزی را کـه
سیسوفوس میخواهد به او بدهند؛ ازاینطریق که کاری کردند که او دقیقـا آنیـه را کـه
خدایان بر او تحمیل کردند ،بخواهد .سرنوشت سیسوفوس هرطورکـه بـرای مـا بـهنظر
برسد ،اکنون برای او یک محکومیت بهنظر نمیرسد ،بلکه کامال برعکس است .تنها میل
او در زندگی ،لتاندن سنگ است و ارضای ابدی این میل برای او کامال ضـمانت شـده
است .گرچه در یراینصورت ممکن بود عمیقا آرزوی توقـف کنـد و حتـی از آرامـش
مرگ استقبال کند تا او را از کسالت و بیمعنایی بیپایان رهایی بخشد ،اما اکنون زنـدگی
او سرشار از مأموریت و معناست و بهنظرش میرسد که اجازۀ ورود به بهشت به او داده
شده است .حتی الزم نیست از مرگ بترسد ،زیرا خدایان بـه او فرصـتی ابـدی را وعـده

دادهاند تا تنها مقصودش را بدون نگرانی یا ناکامی برآورده کند .او قادر خواهد بود که تـا
ابد سنگ بغلتاند.
آنیه الزم است در اینجا بهدقیقتریننحو به آن توجه کنیم ،این است که تصویری که
با آن شروع کردیم با افزودن این فرض واقعا کمترین تغییری نکرده اسـت .دقیقـا همـان
کارهای قبلی رویمیدهند .تنها تغییر در نگرش سیسوفوس به آنهاست .تصویر قبلـی،
تصویر فعالیت و وجود بیمعنا بود .این تصویر ایجاد شد تا دقیقا تصویری از بیمعنـایی
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باشد .این تصویر آن بیمعنایی را ازدست نداده و اکنون کـمتـرین ذرهای از معنـاداری را
بهدست نیاورده است .سنگها هنوز مانند قبل به عقب می لتند ،هـر مرحلـه از زنـدگی
سیسوفوس هنوز دقیقا شبیه مراحل دیگر است ،کـار هرگـز بـهانجـام نمـیرسـد ،هـیچ
حاصلی ندارد ،هیچ معبدی هرگز شروع به برپا شدن نمیکند و همۀ این چرخۀ کارهـای

بیهودۀ یکسان ،در این تصویر همیون در تصویر دیگر ،بارها تا ابد ادامه مـییابـد .تنهـا
اتفاقی که افتاده ازاینقرار است :سیسوفوس نهتنها با آن کنار آمده بلکه در واقع واداشـته
شده است که آن را بپذیرد؛ اما نه با دلیل یا اقناع ،بلکه با چیزی که عقالنـیتـر از نیـروی
مادهای جدید در رگهایش نیست.
بیمعنایی زندگی
بهاعتقاد من آنیه گفته شد ،محتوای نسبتا روشنی را بـرای مفهـوم بـیمعنـایی بهدسـت
میدهد و ازطریق آن اشارهای دارد به اینکه معناداری ،بهاینمعنا ،چه ممکن است باشـد.
بیمعنایی اساسا بیهودگی بیپایان است؛ بنابراین ،معناداری ضد آن است .فعالیت و حتی
فعالیت طوالنی ،درازمدت و تکـراری معنـایی دارد اگـر حاصـل مهمـی ،یعنـی ایـت
کموبیش ماندگاری که میتوان آن را جهت و مقصود آن فعالیت درنظـر گرفـت ،داشـته
باشد ،اما توضیحاتی که تاکنون دادیم ،چیز دیگری را نیز بهدست میدهد؛ یعنی این نظـر
را که چگونه وجودی که بهلحاظ عینی ،بهاینمعنا ،بیمعناست ،بااینحال میتوانـد بـرای
کسی که وجودش بیمعناست ،معنایی کسب کند.
اکنون اجازه دهید بپرسیم :زندگی درواقع شبیه کدامیـک از ایـن تصـاویر اسـت؟ و
اجازه دهید که با زندگی خودمان شروع نکنیم ،زیرا در اینجا هـم پـیشداوریهـا و هـم
آرزوهای ما بسیار است ،بلکه با زندگی بهطـورکلی ،کـه مـا بـا دیگـر مخلوقـات در آن
شریک هستیم ،شروع کنیم .من فکر میکنم درخواهیم یافت که کل زنـدگی یـک طـرح
از هرجایی میتوانیم شروع کنیم ،فقط وجود انسان را برای آخرین بررسیمـان کنـار
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خا

دارد و این طرح تاکنون بهآسانی تشخیص داده شده است.

میگذاریم؛ برای مثال ،میتوانیم با هر حیوانی شروع کنیم .اهمیتی ندارد که از کجا شروع
کنیم؛ زیرا نتیجه دقیقا یکسان خواهد بود.
بدینترتیب برای مثال ،ارهای عمیق و تاریکی در نیوزیلند وجود دارد کـه در کـف
آنها حوضیههای آرام است و دیوار و سقف آنها از نور مالیـم پوشـیده شـده اسـت.
هنگامیکه انسان باحیرت به آرامش این ارهـا چشـم مـیدوزد ،بـهنظـر مـیرسـد کـه
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آفریدگار در آنجا در مقیاس کوچک ،خود آسمان را بازآفرینی کـرده اسـت تـا وقتیکـه
انسان بهزحمت حضور محصورکننـدۀ دیوارهـا را بـهیـاد مـیآورد ،امـا هنگـامیکـه از
نزدیکتر نگاه میکند ،صحنه تبیین میشود .هر نقحۀ نور نشـانهای از یـک کـرم زشـت
است که با دم نورانیش میخواهد حشرات را از تاریکی پیرامون جلب کنـد .هرازگـاهی
هنگامیکه یکی از این حشرات به کرم نزدیک میشود ،در تاری چسـبناک کـه کـرم بـه
پایین فرستاده است ،گرفتار و خورده میشود .این کار ماهبهماه ادامه مییابد .کرم کور در
آنجا در سکون بیحاصل دراز کشیده و در انتظار است تـا تکـه ـذایی اتفـاقی را بـهدام
اندازد ،تکهای که کرم را فقط تا تکۀ دیگری از ذا زنده نگهمیدارد تا  ...تا چه؟ چه چیز
مهمی در انتظار همۀ این تالش طوالنی و تکراری است و آن را ارزشمند میکند؟ واقعـا
هیچ .نوزاد حشره درنهایت صرفا خودش را تبدیل بـه یـک حشـرۀ بـال بـالدار بسـیار
کوچک میکند که حتی اعضای دهانی برای ذا خوردن ندارد و فقط یکی دو روز زنده
میماند .این حشرات بال بهمحضاینکه جفتگیری میکنند و تخم میگذارنـد ،ا لـب
بدوناینکه وارد روز شوند ،خود در تارها گرفتار میشوند و کرمهای همنوعخوار آنهـا
را میخورند .تنها هدف وجود آنها اکنون تحقق یافته است .این روند بـرای میلیـونهـا
سال ادامه داشته و هیچ ایتی جز اینکه همین چرخۀ بیمعنا بتواند برای میلیـونهـا سـال
دیگر ادامه پیدا کند ،نداشته است.
همۀ موجودات زنده اساسا همین چشمانداز را ارائه میدهند .نوزاد نوعی جیرجیرک
بهمدت هفده سال ،فصلبهفصل در تاریکی زمین نقب میزند تـا سـرانجام در روشـنایی
روز برای پروازی کوتاه بیرون آید ،تخم بگذارد و بمیرد .همۀ این کارهـا درطـول هفـده
سال بعد و همینطور تا ابد تکرار میشود .ما پیشتر در ارتباط دیگری به تالش ماهیها
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اشاره کردیم که بدینمنظور صورت میگیرد که ماهیهای دیگر پس از آنها همین کـار
را انجام دهند و این چرخه ،که هیچ هدفی جز خودش ندارد ،هرگز متوقف نشود .برخی
از پرندگان هر سال ،کل یک طرف کرۀ زمین را میپیمایند و دوبـاره برمـیگردنـد فقـط
برایاینکه محمئن شوند پرندگان دیگر میتوانند این مسیر بهنحوباورنکردنی طـوالنی را

بارها دنبال کنند .انسان از خود میپرسد هدف از همۀ این کارهـا چیسـت ،ایـن تـالش
بیوقفه که درطی میلیونها سال تکرار شده است ،درنهایت به چه موفقیت بزرگی منتهی
میشود و چرا باید برای مدتی بهاینطوالنی ادامه یابد و به هیچچیز نائل نشود و به جایی
نرسد .اما انسان سپس درمییابد که این کارها اصال هیچ هدفی ندارد ،واقعا به هـیچچیـز
منتهی نمیشود و بهدنبال هر یک از این چرخههای مشقتبار فقط چیزهایی که بیشتر از
همان نوع هستند ،میآید .آشکار است که هدف زندگی هر موجود زندهای چیـزی جـز
خود زندگی نیست.
بدینترتیب این حیات جهان ،خودش را به چشم ما بهعنوان یـک دسـتگاه عظـیم
ارائه میدهد که از خود تغذیه میکند و تا ابد بهسوی هیچ به حرکت ادامه میدهد .مـا
بخشی از این حیات هستیم .البته ما 1دقیقا یکسان نیستیم ،اما تفـاوتهـا آنقـدر زیـاد
نیست که دوست داریم فکر کنـیم؛ بسـیاری از ایـن تفـاوتهـا را صـرفا از خودمـان
درآوردهایم و هیچیک از آنها واقعا آن نوع بیمعنایی را که در سیسوفوس یافتیم و در
اطراف ،هرجا که موجودی زندگی میکند ،مییابیم منتفی نمـیکنـد .مـا از فعالیتمـان
آگاهیم .اهداف ما خواه به معنایی مهم انتخابشان کنـیم یـا نـه ،چیزهـایی هسـتند کـه
دستکم تااندازهای از آنها آگاهیم؛ بنابراین میتوانیم به معنایی آنها را ارزیابی کنـیم.
شاید مهمتر این باشد که انسانها ،برخالف حیوانات دیگر ،تاریخ دارند ،بهطـوریکـه
ل ارادهمان
هر نسل دقیقا شبیه همۀ نسلهای قبل نیست .باوجوداین ،اگر بتوانیم در تخی ْ
نادیده بگیریم ،درخواهیم یافت که شباهت زندگی انسانها با وجود سیسوفوس چندان
هم کم نیست .ما بهدنبال اهدافی کـه بیشـتر آنهـا ،درواقـع هریـک از آنهـا ،اهمیـت
زودگذری دارند ،جان میکنیم و پس از دستیابی به یکی از آنهـا بـیدرنـگ بـهدنبـال
ـــــــــــــــــــــــــــ
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را از زندگیمان جدا کنیم و عالقۀ شدیدی را که هر انسانی بـه وجـود خـودش دارد،
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هدف بعدی میرویم ،گویی هدف اول هرگز نبوده است ،درحالیکه این هدف بعـدی
ذاتا بیشتر همانگونه است .روزی به یک خیابان شلو بنگرید و جمعیتی را که از ایـن
طرف به آن طرف میروند ،مشاهده کنید ،به کجا؟ اداره یا مغازهای ،جـایی کـه همـان
کارهایی امروز انجام خواهند شد که دیروز انجـام شـدند و اکنـون انجـام مـیشـوند،
همانگونهکه ممکن است فردا تکرار شوند .اگر فکر کنـیم کـه ایـن کارهـا ،بـرخالف
کارهای سیسوفوس ،هدفی دارند و به چیزی ماندگار منتهـی مـیشـوند و مسـتقل از
عالقۀ شدید خود ما به آنها بسیار ارزشمندند ،پس واقعا موضـوع را بـا دقـت کـافی
بررسی نکردهایم .بیشتر چنین تالشی فقط بهسوی تشـکیل و تـداوم خانـه و خـانواده
جهتگیری کرده است؛ یعنی درجهت ایجاد افراد دیگری که از ما پیروی خواهند کرد
تا بیشتر همان کارها را انجام دهنـد .بـدینترتیب زنـدگی هـر انسـانی شـبیه یکـی از
صعودهای سیسوفوس به نوک تپهاش است و هر روز از این زندگی ،یکی از گامهـای
اوست .تفاوت این است که درحالیکه خود سیسوفوس بازمیگردد تـا سـنگ را بـار
دیگر به باال هل دهد ،ما این کار را به فرزندانمان وامیگذاریم .ما در یک مرحله تصور
کردیم که کارهای سیسوفوس درنهایت به ایجاد یک معبد منجر میشود ،اما برایاینکه
این کار تفاوتی ایجاد کند ،این معبد باید دستکم ماندگار باشد و ازآنپس بـه زیبـایی
جهان بیفزاید .دستاوردهای ما گرچه ا لب زیبا هستند ،عمدتا حباباند و آنهایی کـه
دوام میآورند ،مانند اهرامی که از زیر شن درآورده شدند ،بهزودی بـه عتیقـۀ صـرف
تبدیل میشوند ،درحالیکه در اطراف آنها باقی نوع بشر به حمل دائمی سـنگ ادامـه
میدهند و فقط میبینند که سنگها به پایین می لتنـد .ملـتهـا روی اسـتخوانهـای
بنیانگذاران و پیشگامانشان ساخته میشوند ،اما فقط روبـهزوال مـیرونـد و پـس از
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مدت کوتاهی نابود میشوند ،سپس خردهسنگهای آنها به بنیانی برای ملتهای دیگر
تبدیل میشوند که دقیقا بهسـوی همـان سرنوشـت جهـتگیـری کـردهانـد .تصـویر
سیسوفوس ،تصویر وجود انسان فردی ،سرشناس یا گمنام ،وجود ملـل ،وجـود نـژاد
بشر و وجود خود حیات جهان است.

در راهی روستایی ،انسان گاهی با ویرانههای خانهای و سـاختمانهـایی کـه زمـانی
بزرگ بودهاند ،مواجه میشود؛ همۀ آنها فروریخته و با علفهای هرز پوشیده شدهانـد.
نگاهی کنجکاو میتواند در تخیل ،از آنیه باقی مانده است زندگیای را بازسازی کند که
زمانی گرم ،شکوفا و سرشار از هدف بود .محوطۀ جلوی بخاری دیواری وجود داشـت
که در آن ،خانواده زمانی باهم صحبت میکردند ،آواز میخواندند و نقشه مـیکشـیدند؛
اتاقهایی وجود داشتند که در آن انسانها عشقبازی میکردند و کودکان نزد مادری شاد
بهدنیا میآمدند؛ بقایای کپکزدۀ کاناپهای وجود دارد که پر از ساس اسـت و زمـانی بـه
قیمت گزافی خریداری شد تا آسایش ،زیبایی و صمیمیت همواره روبهافزایش را بیشـتر
کند .هر تکۀ کوچکی از خرتوپرت ،ذهن را با چیزهایی پر میکند که زمانی ،نـه خیلـی
دور ،کامال واقعی بودند؛ یعنی با سروصدای بیهها ،نقشـههـای کشیدهشـده و کارهـای
درپیشگرفتهشده .این سنگهای سیسوفوس اینگونه به باال لتانـده شـدند و اینگونـه
اجزای معبدی زیبا را تشکیل دادند و این معبد چیزی است که اکنون دربرابر شـما قـرار
دارد .در این فاصله ،ساختمانها ،نهادها ،ملتها و تمدنهای دیگر در اطراف یـکدفعـه
ظاهر و بهزودی بههمان سرنوشت دچار میشوند .اگر اکنون پرسش «برای چه؟» پرسیده
شود ،پاسخ روشن است :فقط برایاینکه این کار بتواند تا ابد ادامه یابد.
ایــندو تصــویر ــ از سیســوفوس و زنــدگی خــود مــا ،اگــر از دور بــه آنهــا نگــاه
کنیم ـ بهطورکلی یکی هستند و به ذهن تصـویر واحـدی را منتقـل مـیکننـد .بنـابراین
خبر میدهد که ازمیان نمیرود ،کتابهای سرود و دعای آنـان حـاکی از معنـایی بـرای
زندگی است که چشم ما هیچ اثری از آن بهدست نمیدهد 1.حتی فلسفههای مـا خیـری
ـــــــــــــــــــــــــــ
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شگفتآور نیست که انسانها راههایی را برای انکار آن ابداع کنند :دیـن آنـان از بهشـتی

097

 .۱یک سرود مسیحی عامهپسند که ا لب در مراسم تشییع جنازه خوانده میشود و نمونهای از سرودهای بسیار است ،این
فکر را بیان میکند:
روز کوتاه زندگی بهسرعت به پایانش فرومینشیند؛


ماندگار و همیشگی را بهتصویر میکشند که ممکن است هدف همۀ آنان باشـد؛ از ُمثُـل
تغییرناپذیری که افالطون ابداع کرد تا رویت سعادتبخش 1قدیس توماس 2و آرمانهای
مبتنی بر ثبات که متفکران دورۀ جدید محرح کردند .هنگامیکه اینهـا نمیتواننـد مـا را
متقاعد کنند آرمانهای زمینی ،مانند عدالت و برادری همگانی ،فراخوانـده میشـوند تـا
جایشان را بگیرند و به سلوک ظاهرا بیپایان ما معنا دهند ،یعنی وضعیتی نهایی که زمانی
آ از میشود که آخرین مانع برداشته و آخرین سنگ به باالی تپه هـل داده شـده اسـت.
البته هیچکس بر این باور نیست که چنین وضعیتی نهایی خواهد بود و هـیچکـس حتـی
نمیخواهد چنین باشد ،زیرا ممکن است معنایش این باشد کـه درایـنصـورت وجـود
انسان دیگر تالش و تقال نخواهد بود؛ اما دراینمیان چنین تصوراتی نیازی بسیار واقعـی
را برآورده میکنند.
معنای زندگی
گفتیم که وجود سیسوفوس درصورتی معنا خواهد داشت که بـرای کارهـای او هـدفی
وجود داشته باشد و تالشهای او منجر به چیزی شود که صرفا موقعیتی بـرای کارهـای
جدیدی از همان نوع نباشد .اما این دقیقا معنایی است کـه وجـود سیسـوفوس فاقـد آن
است .وجود انسان ازاینجهت شبیه وجود اوست .انسانها به چیزهایی دسـت مییابنـد
ـ از برجهایشان باال میروند و سنگهایشان را به باالی تپههایشان میبرند ـ اما هریک از
این دستاوردها جلوۀ خود را ازدست میدهد و فقط موقعیتی را برای کارهای مجددی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
خوشیهای زمین کاهش مییابد ،شکوه آن ازمیان میرود؛
من در اطراف تغییر و زوال میبینم:
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ای تو که تغییر نمیپذیری ،با من بمان.
 beatific vision . 1ازنظر قدیس توماس ،انسانهای رستگار در بهشت خدا را بیواسحه میبینند و این رویت ،ایت
نهایی انسان و متضمن سعادت و خوشبختی کامل اوست .م.
۱۱۱۷( St. Thomas . 2ـ )۱۱۵۰؛ متفکر مسیحی و بزرگترین فیلسوف مدرسی.

همان نوع فراهم میآورد.
اما در اینجا الزم است محلب دیگری را ذکر کنم که به آن اشاره شد ،امـا اهمیـت آن
بررسی نشده است .این محلب حالت ذهنی و احساسی است که بـا آن چنـین کارهـایی
بهعهده گرفته شده است .گفتیم که اگر سیسوفوس به انجام دقیقا آنیه خودش را درحال
انجام آن مییابد ،میل شدید و ارضانشدنی داشته باشد ،گرچه زندگی او بههیچوجه تغییر
نخواهد کرد ،اما این زندگی بـرای او معنـایی خواهـد داشـت .بـدونتردیـد ایـن میلـی
یرعقالنی خواهد بود ،زیرا خود این میل فقط محصول مادهای در رگهـای او خواهـد
بود و نه میلی که عقل بتواند آن را کشف کند ،اما بااینحال معنایی است.
درواقع آیا این معنا بهنحوی یرقابلمقایسه بهتر از معنای دیگر نخواهد بـود؟ اجـازه
دهید بار دیگر نوع اول معنا را بررسی کنیم که این زندگی میتوانست داشته باشد .اجازه
دهید فرض کنیم که سیسوفوس هیچ عالقهای به خـود عمـل لتانـدن سـنگ نـدارد و
درواقع این کار را سخت و تحقیرآمیز میداند ،اما عالقۀ شدیدی به برپا کردن معبد زیبا و
ماندگاری دارد .و اجازه دهید فرض کنیم که او موفق میشود؛ یعنی پس از مدتها کـار
سخت و سهمگین ،که همۀ آن بهسوی این نتیجۀ نهایی جهتگیری کرده است ،سرانجام
معبدش را تکمیل میکند و اکنون میتواند بگوید که کارش انجام شده است و میتوانـد
برایهمیشه استراحت کند و از نتیجه لذت ببرد .حاال چه؟ چه تصویری اکنـون خـود را
به ذهن ما عرضه خواهد کرد؟ این تصویر دقیقا تصویر مالل بیپایان است! تصـویری از
است و دیگر نمیتواند چیزی به آن بیفزاید ،تأمل میکنـد و ایـن تأمـل را تـا ابـد ادامـه
میدهد! حال در این تصویر ما برای وجود سیسوفوس معنایی ،یعنـی هـدفی بـرای کـار
عظیمش داریم ،زیرا ما این هدف را آنجا قرار دادیم؛ اما آنیه واقعا ارزشمند است ،کامال
ازدسترفته بهنظر میرسد .درحالیکه ما قبال با کابوس فعالیت ابدی و بیهـوده روبـهرو
بودیم ،اکنون با جهنم فقدان ابدی آن مواجهیم.
بنابراین ،تصویر دوم ما که در آن سیسـوفوس را در حـالی تصـور کـردیم کـه میلـی

معنای زندگی

سیسوفوس که دیگر اصال کاری انجام نمیدهد ،بلکه دربارۀ آنیه قـبال بـهوجـود آورده
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یرعقالنی برای انجام دقیقا آنیه خود را درحال انجام آن مییابـد ،بـر او تحمیـل شـده
است ،نباید خیلی ناگهانی کنار گذاشته میشد .معنایی که این تصویر فاقد آن بود ،معنایی
نبود که او یا کسی بتواند خواهان آن باشد و معنای عجیبی که این تصویر داشـت ،شـاید
دقیقا آن چیزی بود که ما بهدنبالش بودیم.
ازاینرو ،در اینجا میتوانیم در تالشی برای اینکـه زنـدگی و وجـود بشـریمان را
بهطورعینی ببینیم ،بار دیگر چیزی را محرح کنیم که تاکنون عمدا کنار گذاشته بـودیم؛
یعنی ارادۀ خودمان و عالقۀ شدیدمان را به آنیه خود را درحال انجام آن مییابیم .اگـر
این کار را انجام دهیم ،درمییابیم که زندگی ما درواقع هنوز شبیه زندگی سیسـوفوس
است؛ اما معناداریای که بهاینترتیب زندگی ما فاقد آن است ،دقیقـا معنـاداری مـالل
بیپایان است .درعینحال ،معناداری عجیبـی کـه زنـدگی مـا از آن برخـوردار اسـت،
معناداری اجبار درونی برای انجام ابدی دقیقا آن کاری است که در اینجا ما را به انجام
آن گماردهاند .این نزدیکترین راهی است که میتوانیم امید داشته باشـیم بـه بهشـت
برسیم؛ اما جنبۀ رهاییبخش این واقعیت این است که ما ازایـنطریـق از یـک جهـنم
راستین اجتناب میکنیم.
اگر سازندگان یک تمدن باسـتانی بـزرگ و شـکوفا میتوانسـتند اکنـون بـهنحـوی
بازگردند و ببینند که باستانشناسانْ بقایای ناچیز آنیه را آنـان زمـانی بـا چنـان تالشـی
بهانجام رساندند ،از زیر خاک بیرون میآورند ـ بنگرید به تکههای ظـروف و گلـدانها،
چند مجسمۀ شکسته و نشانههایی از عصر و عظمتی دیگر ـ آنان درواقع میتوانسـتند از
خودشان بپرسند که اگر این تنها چیزی است که این تمدن سرانجام بـه آن منتهـی شـد،
هدف از کل این تمدن چه بود .اما در آن زمان ،این تمدن اینگونه بهنظر آنان نمیرسـید،
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زیرا آنیه به زندگی آنان معنا میداد ،فقط خود ساختن بود و نه آنیه نهایتا سـاخته شـد.
بههمینترتیب ،اگر سازندگان خانه و مزرعۀ ویرانی کـه کمـی پیشتـر توصـیف کـردم،
میتوانستند بازگردانده شوند تا ببینند که چه از آن باقی مانده است ،آنان همین احسـاس
را میداشتند .آنیه ما هنگام نگریستن به این قحعـات پوسـیده و زنـگزده در تخیلمـان

میسازیم ،خودش را محمئنا با اندوه وصفناپذیر در خاطرات آنـان بازسـازی میکنـد.
تکهای از سورتمه در زیر پای ما یک کریسـمس گـرم را در آنـان زنـده میکنـد .و چـه
خاطرات فراوانی در تختخواب شکستۀ بیه وجود دارد؟ و بقایای نردهای که از علـف
هرز پوشیده شده است ،صحنۀ گلۀ بزرگی را از احشام بازسازی میکند کـه بـا زحمـت
زیاد درطول سالهای طوالنی گردآوری شده بود .اگر این نتیجۀ نهایی است ،همۀ اینهـا
چه ارزشی داشت؟ اما بار دیگر در طول آن سالهای طوالنی تالش و کار سخت ،بهنظـر
آنان اینگونه نمیرسید و آنان تصور نمیکردند که درحال ساختن قلعۀ تسـخیرناپذیری

1

هستند .آن چیزهایی که آنان برای بهدست آوردنـش هـر روز پشتشـان را خـم کردنـد و
یکبهیک طرحهای زودگذرشان را تحقق بخشیدند ،دقیقا آن چیزهایی بود که ارادۀ آنها
عمیقا درگیرشان شده بود ،دقیقا آن چیزهایی بود که عالقهشان به آنها تعلق گرفته بـود؛
بنابراین نیازی نبود سؤالی بپرسند .اکنون هم به سؤال نیازی نیست .آن روزگار و زنـدگی
برای خودش کافی بود.
این محمئنا راه نگریستن به کل زندگی است؛ به زندگی خـود انسـان و هـر روز و
لحظهای که این زندگی دربردارد ،به زندگی یک ملت ،بـه زنـدگی انـواع ،بـه زنـدگی
جهان و به زندگی هرچیزی که نفس میکشد؛ حتی کرمهـای شـبتابی کـه توصـیف
کردم ،کرمهایی که وقتی به چرخۀ وجودشان طی میلیونهـا سـال مـینگـریم ،بسـیار
بیهوده بهنظر میرسد .اگر بتوانیم بهنحوی بکوشیم که وجود آنهـا را از درون ببینـیم،
آن چیزی است که ارادۀ آنها به دنبال کردن آن تعلق گرفته اسـت .ایـن کـل توجیـه و
معنای آن اسـت .همینـین بـرای پرنـدگانی کـه هـر سـال کـرۀ زمـین را میرونـد و
برمیگردند ،داشتن خانهای که در قفسی با مقدار فراوان ذا و امنیت برایشـان سـاخته
ـــــــــــــــــــــــــــ

 :Gibraltar . 1در اصل به معنای جبلالحارق است که شبه جزیرهای در جنوب اسپانیا و مستعمرهی بریتانیا است .م.

معنای زندگی

کامال متفاوت بهنظر خواهد رسید .فعالیت بیپایان آنها ،که به هیچجا نمیرسد ،دقیقا
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شده باشد ،بهنحویکه دیگر مجبور به مهاجرت نباشند ،رستگاری نخواهـد بـود .ایـن
برای آنها محکومیت خواهد بود ،زیرا خود انجام عمل بـرای آنهـا اهمیـت دارد ،نـه
چیزی که امید دارند با آن عمل بدان دست یابنـد .پـرواز کـردن در ایـن مسـافتهای
قابلمالحظه ،که هرگز پایان نمیپـذیرد ،آن چیـزی اسـت کـه انجـامش در رگهـای
آنهاست؛ دقیقا همانطور که لتاندن بیپایان سنگ در رگهای سیسوفوس بود ،البته
پس از اینکه خدایان مهربان شدند و این را در او قرار دادند.
انسان بهمحضاینکه نفس اولش را میکشد ،به ارادهای که در او برای زنـدگی کـردن
هست ،واکنش نشان میدهد .او نمیپرسد که زندگی ارزشمند خواهد بود یا نه ،یا چیـز
مهمی از آن حاصل خواهد شد یا نه ،همانطور که کرم و پرنده نمیپرسند .هدف زندگی
او صرفا زندگی کردن است ،بهطوریکه زندگی کردن طبیعت اوست .او درطول زنـدگی
قلعههایش را میسازد ،قلعههایی که وقتی قلعۀ بعدی شروع به ساخته شدن میکند ،قلعۀ
قبلی شروع به محو شدن در زمان میکند؛ اما دست کشـیدن از همـۀ اینهـا رسـتگاری
نخواهد بود ،بلکه محکومیت خواهد بود؛ محکومیتی که اگر او بتوانـد بـه کارهـایی کـه
انجام داده است ،چشم بدوزد ،رهایی از آن بههیچوجه حاصل نخواهد شد ،حتی اگر این
کارها زیبا و کامال دائمی باشند ،که هرگز نیستند .آنیه اهمیت دارد این است کـه انسـان
بتواند کار جدیدی ،قلعۀ جدیدی و حباب جدیدی را شروع کند .اهمیت این کـار فقـط
بهایندلیل است که آن بـرای انجـام داده شـدن وجـود دارد و او ارادۀ انجـام آن را دارد.
زندگی فرزندان او و فرزندان فرزندان او همین خواهد بود .اگر فیلسوف مایل باشـد کـه
در این زندگی ،الگویی مشابه با چرخههای بیپایان وجود سیسوفوس را ببیند و مـأیوس
شود ،دلیلش درواقع این است که معنا و هدفی که او بـهدنبالش اسـت ،در ایـن زنـدگی
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نیست؛ اما خوب است که چنین است .معنای زنـدگی از درون ماسـت ،از بیـرون اعحـا
نشده است و این معنا هم ازلحاظ زیبایی و هم ازلحاظ دوام ،از هر بهشتی کـه انسـانها
تاکنون خواب آن را دیدهاند یا آرزوی آن را داشتهاند ،بسیار فراتر میرود.

