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مشکل اسـت و هرچـه انسـان بیشـتر  زندگی معنایی دارد یا نه تفسیر این پرسش که آیا

این پرسش بیشـتر  رسد کهنظر میبهکند، میگرش را بر آن متمرکز نیروی ذهنی سنجش

 عنـوانهخواهد آن را بـیشود. انسان می معقول محو میپرسش عنوانها بیگریزد از او می

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ
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کم بایـد میان برد، دستتوان آن را ازعنوان چیزی که اگر نمیهب بگذارد، دردسر کنار ۀمای

دهـد کـه شخص فکوری تشخیص مـیهر  حال فکر می کنمبااین .پوشاند نحو مناسبیبه

 معنایی داشته باشد.این پرسش مهم است و باید پاسخ با

محمئن نیسـتیم کـه که طوریاگر در این حوزه درک مفهوم معناداری دشوار است، به

دشـواری معنایی چه نوع چیزی معادل با پاسخ دادن به این پرسش است، شاید مفهوم بی

معنـا را در برابـر بنابراین اگر بتوانیم تصـویر روشـنی از وجـود بـی .کمتری داشته باشد

آن را  گونـه کـه واقعـا  که تا چه اندازه زندگی مـا، آنبا دیدن اینذهنمان قرار دهیم، شاید 

نخسـتین پرسـش  فـائق آمـدن بـرسوی بتوانیم گامی به ،یابیم، شبیه آن تصویر استمی

 .بگیریم توانیم،هایی را که میازطریق مقایسه درسبرداریم و 

 معناوجود بی

 افسـانۀجویش هسـتیم، در واز آن نـوعی کـه مـا در جسـت ،معناییتصویر کاملی از بی

که سیسـوفوس رازهـای الهـی را بـرای  یاد آوریمبهشود. مییافت  1باستانی سیسوفوس

ای خدایان او را محکوم کردند که سنگی را تـا نـوک تپـه سببها افشا کرد و بدینانسان

 آن را تـادوبـاره  بایدو سیسوفوس  د لتمیسمت پایین بالفاصله بهسپس سنگ  ،اندغلتب

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1  .Sisyphus  .سیسوفوس )به فرانسوی سیزیف( در اساطیر یونان باستان، پسر آیولوس و مؤسس و پادشاه کور نت بود

ن عمل خشمگین شده بود، َملک مرگ، او به آسوپوس خبر داد که زئوس دخترش را ربوده است. زئوس که از ای

که طوریبه ،زنجیر کشیدگر بود، مرگ را بهکرد. سیسوفوس که بسیار حیله ویرا مأمور هالک  ،یعنی تاناتوس

ازآن، محرمانه به مرد. سرانجام سیسوفوس تسلیم مرگ شد؛ اما پیشکس نمیکه آر س او را آزاد کرد، هیچتاهنگامی

اعتنایی زن ها رسید، از بیسم عزاداری برگزار نکند. وقتی به جهان زیر زمین یا جهان مردهزنش گفت که برای او مرا

ها، اجازه خواست به زمین بازگردد و او را خود نسبت به شعایر دینی شکایت کرد و از هاد س، خدای جهان مرده

ها یر زمین خودداری کرد و مدتتنبیه کند. سیسوفوس اجازه یافت و به زمین بازگشت؛ اما از مراجعت به جهان ز

زنده ماند تااینکه هرمس، پسر زئوس، شخصا  مأمور رسیدگی به این سرکشی شد و او را به جهان زیر زمین 

ای به باالی آن بغلتاند. بازگرداند. هادس برای جلوگیری از فرار مجدد او مقرر کرد که سنگ بزرگی را از پایین تپه

  لتید و سیسوفوس مجبور بود این کار را تکرار کند.رسید دوباره به پایین میمیسنگ زمانی که به باالی تپه 
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انجـام  تـا ابـد ل بارهـاایـن عمـو  د لتـمیسنگ به پایین  بار دیگرو  هل دهد نوک تپه

وجـود  ، یعنـی تصـویرمعنـای بیهـودهبـی تصویر کار سخت   داستان، ما در این شود.می

 توانحتی با مرگ هم نمی .یافت توان از آن رهایینمی هرگزرا داریم که محلقا   ییمعنابی

را  احمقانه این چرخۀ کمدست ،انجام ندهددیگری  کارمرگی که اگر هیچ  ،از آن رها شد

رساند. اگر از ما خواسته شود که سیسوفوس را در حالی تصور کنیم که برای به پایان می

از خسـتگی بـه زمـین  آورد و احتمـاال  سـرانجامدست نمیهکوشد و توفیقی بمدتی می

بـه چیـزی  در ایـن هنگـام، سـرانجام فـرض کنـیم کـه تـوانیممـیکه طوریافتد، بهمی

ش چندان محلـق امعنایی این برهه از زندگی، بیآن هست آورد که نوعی امید درمیروی

سوی از آن به که او سرانجام خواهد بودیای تاریک و وحشتناک یک رو نخواهد بود. این

وجـود بـرای او چیزی هیچ زیرا ،اما او بیدار نخواهد شد .شودآفتاب و واقعیت بیدار می

تـا ابـد  سـت،زندگی و واقعیـت او کار سخت  تکراری او بیدار شود. سویشندارد که به

چیز حاصـل هیچهرگز  ،دهداو انجام می کاری کهمعنایی ندارد. از  گونههیچ و ادامه دارد

 هـزارهدنـه بـا بیشتر همان کار. او نه با یک گام، نه با هزار گام و  صرفا  مگر  ،نخواهد شد

سرنوشـت را بـه ایـن  او ن انجـام داد وتاوان گناهی را که علیه خدایا از ایذره حتی گام

 محلقا  هیچ. ،دهد. کار او هیچ حاصلی نداردپس نمی رساند،

شماری را زیرا معانی بی ،ۀ خود کرده استها را شیفتهمواره انسان این افسانۀ باستانی

کردند کـه ایـن افسـانه توان از آن استنباط کرد. برخی از مردم باستان ظاهرا  تصور میمی

 ر آن را نماد برخورد مکرر موج باو برخی دیگ می خورشید استنماد طلوع و  روب دائ

تـالش  افسانه نمـاد ترین تفسیر این است که اینکردند. احتماال  متداولساحل تصور می

اینکه همواره در مواجهـه بـا یست؛ یعنی عزم او براناپذیر اوابدی انسان و روحیۀ سیری

 ترروایت دیگری از این افسانه بیشـرا تفسیر بار دیگر تالش کند. این  شدید یک ناامیدی  

 فرمان داده شده بود که سنگ را به اساس آن به سیسوفوسکند، روایتی که برمی حمایت

ا او هرگـز د؛ امـغلتـطرف دیگر تپه به پایین ب که سنگ نهایتا  ازنحویبه ،اندغلتتپه ب باالی

 این کار را کامل انجام دهد. توانستنمی
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کـنم.  ه دهم یا از هیچ تفسیری دفاعتم هیچ تفسیری از این افسانه ارائنیسا من مایل ام

تردیـد در آن وجـود دارد؛ یعنـی بـی کـهذکر کـردم  ایمن این افسانه را فقط برای جنبه

 دیگـری را تصویرهایتوانیم ای که هرگز حاصلی ندارد. ما میت تکراری و چرخهفعالی

سـرایی نیـاز افسـانه هـیچبـه و  آیندکار خوبی بههمینابداع کنیم که دقیقا  به از این جنبه

 ،یـاـ توانیم دو نفر را تصور کنیم که سنگی برای مثال می نیست که مواد آن را تأمین کند؛

کننـد. میجلو ورا به شیوۀ مسابقۀ امدادی عقب ـ بهاحتی یک گوهر گران کند،فرقی نمی

کند را دریافت می دیگری آن و در آنجاکند حمل می ی نزدیک یا دورانقحه یکی آن را به

، و ایـن گیـردمـیپـس را بـاز گرداند. در اینجا فرد نخست آنمیباز شروعش و به نقحۀ

. تنها تفاوتی که این کار با مسابقۀ امدادی دارد این اسـت کـه شودبارها تکرار می فرآیند

بـه  فقـط هر مرحلـه برد وپایان نمیچیز رقابت را بهآید، هیچحساب نمیچیز برد بههیچ

کـه یکـی از ر کنیم تصودو گروه از زندانیان را توانیم شود. یا میتکرار خودش منجر می

پایـان اینکه کـارش را بـهمحض  حفر یک سوراخ بزرگ در زمین است و بهمشغول ها آن

کند، سپس گـروه دوم سـوراخ جدیـدی را حفـر گروه دیگر سوراخ را پر می ،رساندمی

  تا ابد.طور کند و همینآن را پر می درنگول بیگروه ا وکند می

این نیسـت کـه  رسد،نظر میبه انگیزچنین تصاویری ظالمانه و  م حال آنیه در همۀ

زیرا الزم نیسـت  ،برندرنج می کنند از شکنجه یا دردها را ایفا میموجوداتی که این نقش

 ،بـزرگ باشـد ست که کارهای آنانر نیطوبرند. همینین اینکه فرض کنیم آنان رنج می

تـر بزرگ دهند،انجام می معموال   مواقعها در اکثرانسان ها از کارهایی که اکثرزیرا این کار

 کامال   قدر بزرگ است که سیسوفوس هرگز آن رااصلی، سنگ آن نیست. براساس افسانۀ

کل کار عظیم او برای هیچ  کهطوریبه ،ساند و باید در هر گامی ناله کندرتپه نمی نوکبه 

اما آنیه منزجرکننده است، این نیست. آنیه منزجرکننده اسـت، ایـن نیسـت کـه  .است

ی اگر مـا حت .ستمعناخود وجود او بی این است که ، بلکهتالش عظیم او حاصلی ندارد

توان آن را حمل کرد آسانی مینیم که سنگ فقط یک ریگ است که بهفرض ک ،برای مثال

تـرین ، کوچکی هستندکوچک هایاند فقط سوراخکردههایی که زندانیان حفر اخیا سور
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بـرد، چـه آن را سنگی که سیسوفوس به باالی تپه می شود.نمی معنایی وارد زندگی آنان

د و ایـن رونـد تـا ابـد تکـرار  لتـچه کوچک، باز هربار به عقب میبزرگ تصور کنیم 

ای از این افسانه است ارد و کامال  بیهوده است. این جنبهشود. این کار هیچ حاصلی ندمی

نظر قرار دهم.که می  خواهم آن را مده

یابد نیست که کارهای این واقعیت که کارهای سیسوفوس تا ابد ادامه میعالوه، به

کند، بلکه الزمۀ این واقعیت، یعنی اینکه این کارها هیچ حاصلی ندارند، می معنااو را بی

بار سنگ متفـاوتی را ما که او هر فرض با این کند. این تصویرمعنا میاو را بیکارهای 

اما اگر فـرض کنـیم  .تغییر نخواهد کرد د،غلتدهد و هریک دوباره به پایین باال هل به ب

هرگـز حرکـت  ند، گوییغلتهای خود بکه به عقب و به مکاناینجایبه هاکه این سنگ

یبا و یک معبد ز ، اجزای، برای مثالجانار هم گرد آیند و در آنی تپه کاند، در باالنکرده

ــۀمانــدگار را تشــکیل دهنــد، دراین  .معنــایی ناپدیــد خواهــد شــدبــی صــورت جنب

دسـت هدفی خواهد داشت و از همۀ این کارهـا حاصـلی بهصورت کارهای او دراین

توان گفت نمی اندارد؛ امارزشش را  گفت که توانمیاحتماال  هنوز خواهد آمد. گرچه 

کم نمودی پیدا خواهد . معناداری دستستزندگی سیسوفوس کامال  عاری از معنا که

 چیست.  توانیم بدانیمما می کرد و

کـه  راه دیگری را ذکر کنیم میان اجازه دهیداما دراین ،یاد داشتاین نکته را باید به

تواند تغییر کند. اجازه می ییک تغییر بسیار جزئمعنایی با انجام فقط تصویر بی ،در آن

 سیسوفوس را به سرنوشتی که اکنون توصیف شـد گرچهدهید فرض کنیم که خدایان 

و در او شـوند انحرافی مهربان مـینحوعنوان یک فکر بعدی، به، بهاما کنندمحکوم می

را قـرار  ،انـدن سـنگ لتبـه  ناپـذیری مقاومتتمایل یعنی ،معقولتمایلی عجیب و  یر

فرض کنیم که خدایان ایـن  کردن داستان گویاتربرای توانیم بخواهیم می اگر دهند.می

دارد انجـام  هـایشکه این اثر را بر شخصیت و انگیزه در او ایکار را با قرار دادن ماده

هـیچ دلیلـی  روشـن اسـت کـهزیرا از دیدگاه ما  ،دانم. من این را انحرافی میدهندمی

ری به ایـن کاانجام ناپذیری برای ر و سیریپایدا کسی باید تمایلچرا وجود ندارد که 



 

 

091 

. تنهـا اسـت گونهوضعیت سیسوفوس این حال فرض کنیدبااین ،شته باشددا بیهودگی

انـدن  لتبا فقط حاضر ای است که درحالد د هو این  است اندن سنگ لت د د ۀ او

 بـه بـاال بـرای ،انـد لتاینکه سنگی را به باالی تپه میمحضشود. او بهسنگ ارضا می

 شود. قرار میبی ی دیگراندن سنگ لت

ی کـه مـن آن را انحرافـ ،خـدایان جزیی   این فکر بعدی  چرا توان دریافت که حال می

سـیله توانسـتند دقیقـا  چیـزی را کـه وزیرا آنـان بـدین .رواقع مهربانانه نیز بودد دانستم،

کـه  دقیقـا  آنیـه رااو دند که کاری کر طریق کهازاین خواهد به او بدهند؛سیسوفوس می

 نظربـه بـرای مـا کـهسیسوفوس هرطورسرنوشت خدایان بر او تحمیل کردند، بخواهد. 

تنها میل  بلکه کامال  برعکس است. رسد،نظر نمیبهیک محکومیت  برای او برسد، اکنون

او کامال  ضـمانت شـده ابدی این میل برای  اندن سنگ است و ارضای لتدر زندگی،  او

کنـد و حتـی از آرامـش صورت ممکن بود عمیقا  آرزوی توقـف در یراین گرچه .تاس

اکنون زنـدگی  ، امارهایی بخشدپایان معنایی بیاز کسالت و بی تا او را مرگ استقبال کند

بهشت به او داده  ورود به رسد که اجازۀنظرش میو سرشار از مأموریت و معناست و بها

وعـده ی را ابـد یزیرا خدایان بـه او فرصـت ،بترسد مرگ حتی الزم نیست از .شده است

تـا  . او قادر خواهد بود کهبدون نگرانی یا ناکامی برآورده کند را تا تنها مقصودش اندداده
 اند. غلتسنگ ب ابد

 وجه کنیم، این است که تصویری کهنحو به آن تتریندقیقآنیه الزم است در اینجا به

سـت. دقیقـا  همـان ترین تغییری نکرده اکم واقعا   ن این فرضبا آن شروع کردیم با افزود

 ست. تصویر قبلـی،هاآن دهند. تنها تغییر در نگرش سیسوفوس بهمیکارهای قبلی روی

معنـایی ایجاد شد تا دقیقا  تصویری از بیبود. این تصویر  معناتصویر فعالیت و وجود بی

ای از معنـاداری را تـرین ذرهاکنون کـمو  دست ندادهمعنایی را ازآن بی باشد. این تصویر

از زنـدگی  هـر مرحلـه ند، لتمانند قبل به عقب می هنوزها دست نیاورده است. سنگبه

رسـد، هـیچ انجـام نمـیمراحل دیگر است، کـار هرگـز بـه شبیهدقیقا   هنوز سیسوفوس

کارهـای  ۀ این چرخۀکند و همحاصلی ندارد، هیچ معبدی هرگز شروع به برپا شدن نمی
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 تنهـا. یابـدتا ابد ادامه مـیبارها  دیگر،همیون در تصویر در این تصویر  یکسان، بیهودۀ

واداشـته  در واقع بلکه تنها با آن کنار آمدههنقرار است: سیسوفوس اتفاقی که افتاده ازاین

 تـر از نیـرویبپذیرد؛ اما نه با دلیل یا اقناع، بلکه با چیزی که عقالنـیرا  شده است که آن

 هایش نیست.ای جدید در رگادهم

 معنایی زندگیبی

دسـت بهمعنـایی محتوای نسبتا  روشنی را بـرای مفهـوم بـی اعتقاد من آنیه گفته شد،به

چه ممکن است باشـد.  ،معنااین، بهبه اینکه معناداریدارد ای طریق آن اشارهاز و دهدمی

ناداری ضد آن است. فعالیت و حتی مع ،اینپایان است؛ بنابرمعنایی اساسا  بیهودگی بیبی

یعنـی  ایـت ، کـراری معنـایی دارد اگـر حاصـل مهمـیفعالیت طوالنی، درازمدت و ت

داشـته  ،نظـر گرفـتآن را جهت و مقصود آن فعالیت در توانکه می یبیش ماندگاروکم

نظـر یعنی این  دهد؛می دستبهچیز دیگری را نیز  اما توضیحاتی که تاکنون دادیم، ،باشد

توانـد بـرای حال میبااین ،معناستبی ،معنااینلحاظ عینی، بها که چگونه وجودی که بهر

 معنایی کسب کند. ،معناستکسی که وجودش بی

یـک از ایـن تصـاویر اسـت؟ و واقع شبیه کدامنون اجازه دهید بپرسیم: زندگی دراک

هـم هـا و داوریپـیشدر اینجا هـم زیرا  ،د که با زندگی خودمان شروع نکنیماجازه دهی

کـه مـا بـا دیگـر مخلوقـات در آن  ،کلیطـوربسیار است، بلکه با زندگی به ما آرزوهای

رخواهیم یافت که کل زنـدگی یـک طـرح کنم دشروع کنیم. من فکر می ،شریک هستیم

 تشخیص داده شده است.  آسانیبه کنونخا  دارد و این طرح تا

مـان کنـار را برای آخرین بررسی انسانتوانیم شروع کنیم، فقط وجود جایی میاز هر

توانیم با هر حیوانی شروع کنیم. اهمیتی ندارد که از کجا شروع می ،برای مثالگذاریم؛ می

  .ا نتیجه دقیقا  یکسان خواهد بودزیر ؛کنیم

کـه در کـف  وجود دارد در نیوزیلند یعمیق و تاریک برای مثال،  ارهای ترتیببدین

پوشـیده شـده اسـت.  ها از نور مالیـمست و دیوار و سقف آنهای آرام اها حوضیهآن

رسـد کـه نظـر مـیدوزد، بـهچشـم مـی به آرامش این  ارهـا باحیرت که انسانهنگامی
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کـه تـا وقتی آسمان را بازآفرینی کـرده اسـت خود   در مقیاس کوچک، آفریدگار در آنجا

از کـه امـا هنگـامی ،دآوریـاد مـیهـا را بـهدیوار کننـدۀزحمت حضور محصورانسان به

ای از یـک کـرم زشـت نور نشـانه شود. هر نقحۀکند، صحنه تبیین مینگاه میتر نزدیک

 کنـد. هرازگـاهیجلب  پیرامون از تاریکیرا حشرات خواهد میدم نورانیش با است که 

در تاری چسـبناک کـه کـرم بـه  شود،نزدیک میکرم  به که یکی از این حشراتهنگامی

کرم کور در  یابد.ماه ادامه میبهکار ماه شود. اینو خورده می گرفتار ،است هپایین فرستاد

دام را بـهاتفـاقی  یی ـذاتکـه و در انتظار است تـاحاصل دراز کشیده بی آنجا در سکون  

تا چه؟ چه چیز تا ... دارد میزنده نگهدیگری از  ذا  ای که کرم را فقط تا تکۀتکه ،اندازد

کند؟ واقعـا  این تالش طوالنی و تکراری است و آن را ارزشمند می ۀهممهمی در انتظار 

بسـیار  دار  بـال بـال  ۀبـه یـک حشـر تبدیلنهایت صرفا  خودش را درهیچ. نوزاد حشره 

روز زنده  ی  ذا خوردن ندارد و فقط یکی دودهانی برا حتی اعضای کند کهکوچک می

ا لـب  ،گذارنـدکنند و تخم میری میگیاینکه جفتمحضماند. این حشرات بال  بهمی

هـا آنخوار نوعهای همشوند و کرماینکه وارد روز شوند، خود در تارها گرفتار میبدون

هـا بـرای میلیـون روند ها اکنون تحقق یافته است. اینتنها هدف وجود آن خورند.را می

هـا سـال برای میلیـون معنا بتواندبی سال ادامه داشته و هیچ  ایتی جز اینکه همین چرخۀ

 نداشته است.  ،دیگر ادامه پیدا کند

دهند. نوزاد نوعی جیرجیرک ه میانداز را ارائموجودات زنده اساسا  همین چشم همۀ

زند تـا سـرانجام در روشـنایی فصل در تاریکی زمین نقب میبههفده سال، فصلمدت به

درطـول هفـده  هـااین کار د. همۀبیرون آید، تخم بگذارد و بمیر کوتاه یپرواز روز برای

ها ماهی تالشبه  دیگریتر در ارتباط ما پیش .شودطور تا ابد تکرار میو همین سال بعد

ها همین کـار پس از آن های دیگرماهی گیرد کهمنظور صورت میبدینکه  اشاره کردیم

. برخی که هیچ هدفی جز خودش ندارد، هرگز متوقف نشود ،را انجام دهند و این چرخه

گردنـد فقـط مـیپیمایند و دوبـاره برزمین را می کل یک طرف کرۀ ،پرندگان هر سالاز 

نکردنی طـوالنی را رباونحوبه ین مسیر  ند اتواناینکه محمئن شوند پرندگان دیگر میبرای
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هـا چیسـت، ایـن تـالش این کار پرسد هدف از همۀاز خود میدنبال کنند. انسان  بارها

نهایت به چه موفقیت بزرگی منتهی ها سال تکرار شده است، دری میلیونطوقفه که دربی

جایی  ل نشود و بهچیز نائطوالنی ادامه یابد و به هیچاینهشود و چرا باید برای مدتی بمی

چیـز این کارها اصال  هیچ هدفی ندارد، واقعا  به هـیچ یابد کهمیاما انسان سپس در .نرسد

تر از فقط چیزهایی که بیش بارهای مشقتل هر یک از این چرخهدنباشود و بهمنتهی نمی

ای چیـزی جـز آید. آشکار است که هدف زندگی هر موجود زندهمی ،همان نوع هستند

 .خود زندگی نیست

دسـتگاه عظـیم یـک عنوان ، خودش را به چشم ما بهجهان حیات  ترتیب این بدین

مـا  دهد.سوی هیچ به حرکت ادامه میابد بهکند و تا که از خود تغذیه می دهده میارائ

قـدر زیـاد هـا آناما تفـاوت ،دقیقا  یکسان نیستیم 1هستیم. البته ما حیاتبخشی از این 

صـرفا  از خودمـان هـا را دوست داریم فکر کنـیم؛ بسـیاری از ایـن تفـاوت نیست که

یسوفوس یافتیم و در معنایی را که در سها واقعا  آن نوع بییک از آنهیچ و ایمآوردهدر

کنـد. مـا از فعالیتمـان یابیم منتفی نمـیکند، میجا که موجودی زندگی میاطراف، هر

 شان کنـیم یـا نـه، چیزهـایی هسـتند کـهانتخابخواه به معنایی مهم  آگاهیم. اهداف ما

. ها را ارزیابی کنـیمتوانیم به معنایی آناین میها آگاهیم؛ بنابرای از آناندازهکم تادست

کـه طـوریبه ،، تاریخ دارنددیگر خالف حیواناتبر ،هاتر این باشد که انسانشاید مهم

مان اراده ، اگر بتوانیم در تخیلْ اینباوجود .های قبل نیستنسل هر نسل دقیقا  شبیه همۀ

ه هر انسانی بـه وجـود خـودش دارد، شدیدی را ک مان جدا کنیم و عالقۀرا از زندگی

وجود سیسوفوس چندان  ها بازندگی انسان شباهت اهیم یافت کهخونادیده بگیریم، در

اهمیـت  هـا،یـک از آنهـا، درواقـع هردنبال اهدافی کـه بیشـتر آنما به. هم کم نیست

دنبـال درنـگ بـههـا بـیو پس از دستیابی به یکی از آن کنیمجان میزودگذری دارند، 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 م.ها و حیوانات دیگر. انسان. یعنی  1
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بعـدی که این هدف الیگویی هدف اول هرگز نبوده است، درح ،رویمهدف بعدی می

به یک خیابان شلو  بنگرید و جمعیتی را که از ایـن گونه است. روزی ذاتا  بیشتر همان

همـان ای، جـایی کـه مشاهده کنید، به کجا؟ اداره یا مغازه ،روندطرف به آن طرف می

 ،شـوندو اکنـون انجـام مـی ی امروز انجام خواهند شد که دیروز انجـام شـدندکارهای

 خالفایـن کارهـا، بـر ر فکر کنـیم کـهاگ که ممکن است فردا تکرار شوند.هگونهمان

مسـتقل از  شـوند وهدفی دارند و به چیزی ماندگار منتهـی مـی ،سیسوفوس کارهای

را بـا دقـت کـافی  موضـوعارزشمندند، پس واقعا  ها بسیار به آن ماخود شدید  عالقۀ

تشـکیل و تـداوم خانـه و خـانواده سوی چنین تالشی فقط به بیشتر  ایم. بررسی نکرده

جهت ایجاد افراد دیگری که از ما پیروی خواهند کرد گیری کرده است؛ یعنی درجهت

زنـدگی هـر انسـانی شـبیه یکـی از  ترتیببـدین .تر همان کارها را انجام دهنـدتا بیش

هـای یکی از گام اش است و هر روز از این زندگی،صعودهای سیسوفوس به نوک تپه

گردد تـا سـنگ را بـار میکه خود سیسوفوس بازحالیفاوت این است که درست. تاو

تصور گذاریم. ما در یک مرحله دیگر به باال هل دهد، ما این کار را به فرزندانمان وامی

اینکه اما برای ،شودمنجر می نهایت به ایجاد یک معبدکردیم که کارهای سیسوفوس در

پس بـه زیبـایی کم ماندگار باشد و ازآندستد باید کار تفاوتی ایجاد کند، این معب این

هایی کـه و آن اندهستند، عمدتا  حباب دستاوردهای ما گرچه ا لب زیبا جهان بیفزاید.

صـرف  زودی بـه عتیقـۀی که از زیر شن درآورده شدند، بهآورند، مانند اهرامدوام می

می سـنگ ادامـه ه حمل دائها باقی نوع بشر بکه در اطراف آندرحالی ،دشونتبدیل می

هـای هـا روی اسـتخوانملـت نـد. لتها به پایین میسنگبینند که دهند و فقط میمی

رونـد و پـس از زوال مـیاما فقط روبـه ،شوندگامانشان ساخته میگذاران و پیشبنیان

دیگر های ها به بنیانی برای ملتهای آنسنگشوند، سپس خردهمدت کوتاهی نابود می

. تصـویر انـدگیـری کـردهسـوی همـان سرنوشـت جهـتشوند که دقیقا  بهمی تبدیل

وجـود نـژاد  نام، وجود ملـل،، سرشناس یا گمتصویر وجود انسان فردی سیسوفوس،

 . است جهان حیات  بشر و وجود خود 
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هـایی کـه زمـانی ای و سـاختمانهای خانهانسان گاهی با ویرانه ،روستایی یراه در

 انـد.های هرز پوشیده شدهو با علف ها فروریختهآن ۀهم ؛شوداجه میمو ،اندبوده بزرگ

که را بازسازی کند  ایزندگی یه باقی مانده استاز آن ،تواند در تخیلکنجکاو می ینگاه

وجود داشـت  دیواری جلوی بخاری   بود. محوطۀ سرشار از هدفو شکوفا  زمانی گرم،

 ؛کشـیدندخواندند و نقشه مـیردند، آواز میکهم صحبت میدر آن، خانواده زمانی باکه 

 شاد کردند و کودکان نزد مادریمی بازیعشقها انسان ند که در آنهایی وجود داشتاتاق

زمـانی بـه  و که پر از ساس اسـت  وجود دارد ایکاناپه زدۀبقایای کپک ؛آمدنددنیا میبه

بیشـتر  افزایش راه روبهو صمیمیت هموار خریداری شد تا آسایش، زیبایی گزافیقیمت 

نـه خیلـی  ،کند که زمانیپر می چیزهاییرا با  ذهن ،وپرتخرتهر تکۀ کوچکی از  کند.

شـده و کارهـای هـای کشیدهها، نقشـهصدای بیهسروبا یعنی  ؛ددندور، کامال  واقعی بو

گونـه اینانـده شـدند و  لتبه باال گونه های سیسوفوس اینسنگاین  شده.گرفتهدرپیش

برابر شـما قـرار که اکنون درچیزی است  یبا را تشکیل دادند و این معبدز یمعبد اجزای

دفعـه در اطراف یـک های دیگرها و تمدنها، نهادها، ملتدارد. در این فاصله، ساختمان

پرسیده « برای چه؟»اگر اکنون پرسش  .شوندهمان سرنوشت دچار میزودی بهظاهر و به

 نکه این کار بتواند تا ابد ادامه یابد.ایبرایشود، پاسخ روشن است: فقط 

هــا نگــاه اگــر از دور بــه آن از سیســوفوس و زنــدگی خــود مــا، ـــ دو تصــویرایــن

بنـابراین  .کننـدکلی یکی هستند و به ذهن تصـویر واحـدی را منتقـل مـیطوربه ـ کنیم

تی دیـن آنـان از بهشـ ابداع کنند: هایی را برای انکار آنها راهآور نیست که انسانشگفت

 حـاکی از معنـایی بـرای های سرود و دعای آنـانکتاب رود،میان نمیدهد که ازخبر می

های مـا خیـری حتی فلسفه 1.دهددست نمیاست که چشم ما هیچ اثری از آن به زندگی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

های بسیار است، این ای از سرودشود و نمونهپسند که ا لب در مراسم تشییع جنازه خوانده میعامه مسیحی  سرود یک  .۱

 کند:  فکر را بیان می

 ؛نشیندسرعت به پایانش فرومیهروز کوتاه زندگی ب
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از ُمثُـل  باشـد؛ آنان هدف همۀکشند که ممکن است تصویر میبهماندگار و همیشگی را 

های و آرمان 2قدیس توماس 1بخشیت سعادتتا روداع کرد تغییرناپذیری که افالطون اب

تواننـد مـا را هـا نمیکه ایندورۀ جدید محرح کردند. هنگامیمبتنی بر ثبات که متفکران 

شـوند تـا های زمینی، مانند عدالت و برادری همگانی، فراخوانـده میمتقاعد کنند آرمان

معنا دهند، یعنی وضعیتی نهایی که زمانی  پایان ماجایشان را بگیرند و به سلوک ظاهرا  بی

و آخرین سنگ به باالی تپه هـل داده شـده اسـت.  برداشتهشود که آخرین مانع آ از می

کـس حتـی کس بر این باور نیست که چنین وضعیتی نهایی خواهد بود و هـیچالبته هیچ

جـود صـورت وممکن است معنایش این باشد کـه درایـن زیرا ،چنین باشدخواهد نمی

میان چنین تصوراتی نیازی بسیار واقعـی اما دراین انسان دیگر تالش و تقال نخواهد بود؛

 کنند.را برآورده می

 معنای زندگی

هـدفی صورتی معنا خواهد داشت که بـرای کارهـای او درگفتیم که وجود سیسوفوس 

ارهـای های او منجر به چیزی شود که صرفا  موقعیتی بـرای کو تالش وجود داشته باشد

ست کـه وجـود سیسـوفوس فاقـد آن اما این دقیقا  معنایی ا .از همان نوع نباشدجدیدی 

 یابنـدها به چیزهایی دسـت مینسانجهت شبیه وجود اوست. اازاین است. وجود انسان

یک از اما هر ـ برندمیهایشان هایشان را به باالی تپهروند و سنگهایشان باال میاز برج ـ

دهد و فقط موقعیتی را برای کارهای مجددی از دست میجلوۀ خود را ازردها این دستاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؛رودیابد، شکوه آن ازمیان میهای زمین کاهش میخوشی

 بینم: من در اطراف تغییر و زوال می

 پذیری، با من بمان.  ای تو که تغییر نمی

1  .beatific vision یت ا یت،رو ینو ا بینندیم واسحهیرستگار در بهشت خدا را ب یهاتوماس، انسان یسازنظر قد 

 م. کامل اوست. یانسان و متضمن سعادت و خوشبخت یینها

2  .St. Thomas (۱۱۱۷ ۱۱۵۰ـ)یمدرس یلسوفف ینترو بزرگ یحیمتفکر مس ؛.  
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 آورد.همان نوع فراهم می

میـت آن امـا اه ،اما در اینجا الزم است محلب دیگری را ذکر کنم که به آن اشاره شد

چنـین کارهـایی  ست که بـا آنا حالت ذهنی و احساسی بررسی نشده است. این محلب

حال به انجام دقیقا  آنیه خودش را در. گفتیم که اگر سیسوفوس عهده گرفته شده استبه

وجه تغییر هیچرضانشدنی داشته باشد، گرچه زندگی او بهمیل شدید و ا ،یابدانجام آن می

تردیـد ایـن میلـی بـرای او معنـایی خواهـد داشـت. بـدوناما این زندگی  ،نخواهد کرد

هـای او خواهـد ای در رگحصول مادهزیرا خود این میل فقط م ، یرعقالنی خواهد بود

 معنایی است. حالبااین اما ،یلی که عقل بتواند آن را کشف کندبود و نه م

بهتر از معنای دیگر نخواهد بـود؟ اجـازه  مقایسه یرقابلنحویبهدرواقع آیا این معنا 

زه توانست داشته باشد. اجادهید بار دیگر نوع اول معنا را بررسی کنیم که این زندگی می

انـدن سـنگ نـدارد و  لتخـود  عمـل ای به دهید فرض کنیم که سیسوفوس هیچ عالقه

زیبا و  به برپا کردن معبد شدیدی اما عالقۀ ،داندواقع این کار را سخت و تحقیرآمیز میدر

ها کـار دتیعنی پس از م ؛شوددارد. و اجازه دهید فرض کنیم که او موفق می یماندگار

گیری کرده است، سرانجام نهایی جهت سوی این نتیجۀآن بهسخت و سهمگین، که همۀ 

توانـد تواند بگوید که کارش انجام شده است و میکند و اکنون میمعبدش را تکمیل می

استراحت کند و از نتیجه لذت ببرد. حاال چه؟ چه تصویری اکنـون خـود را  همیشهبرای  

پایان است! تصـویری از مالل بی به ذهن ما عرضه خواهد کرد؟ این تصویر دقیقا  تصویر

وجـود آورده ، بلکه دربارۀ آنیه قـبال  بـهدهدسیسوفوس که دیگر اصال  کاری انجام نمی

کنـد و ایـن تأمـل را تـا ابـد ادامـه تأمل می ،تواند چیزی به آن بیفزایداست و دیگر نمی

ی کـار عنایی، یعنـی هـدفی بـرادهد! حال در این تصویر ما برای وجود سیسوفوس ممی

ه واقعا  ارزشمند است، کامال  آنی آنجا قرار دادیم؛ امازیرا ما این هدف را  ،داریم عظیمش

رو هکه ما قبال  با کابوس فعالیت ابدی و بیهـوده روبـدرحالی .رسدنظر میرفته بهازدست

 بودیم، اکنون با جهنم فقدان ابدی آن مواجهیم.

س را در حـالی تصـور کـردیم کـه میلـی بنابراین، تصویر دوم ما که در آن سیسـوفو
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بـر او تحمیـل شـده  ،یابـدحال انجام آن میرای انجام دقیقا  آنیه خود را در یرعقالنی ب

شد. معنایی که این تصویر فاقد آن بود، معنایی است، نباید خیلی ناگهانی کنار گذاشته می

ید شـا ،تصویر داشـت و معنای عجیبی که این او یا کسی بتواند خواهان آن باشدنبود که 

 لش بودیم.دنباچیزی بود که ما به دقیقا  آن

مان را در تالشی برای اینکـه زنـدگی و وجـود بشـری توانیمرو، در اینجا میازاین

بـودیم؛  کنار گذاشتهببینیم، بار دیگر چیزی را محرح کنیم که تاکنون عمدا   طورعینیبه

یابیم. اگـر حال انجام آن میآنیه خود را در یعنی ارادۀ خودمان و عالقۀ شدیدمان را به

ندگی سیسـوفوس واقع هنوز شبیه زیابیم که زندگی ما دردهیم، درمیاین کار را انجام 

یقـا  معنـاداری مـالل ترتیب زندگی ما فاقد آن است، دقاینای که بهاست؛ اما معناداری

ن برخـوردار اسـت، معناداری  عجیبـی کـه زنـدگی مـا از آ ،حالدرعین .پایان استبی

معناداری اجبار درونی برای انجام ابدی  دقیقا  آن کاری است که در اینجا ما را به انجام 

امید داشته باشـیم بـه بهشـت  توانیماست که می ترین راهیاند. این نزدیکآن گمارده

طریـق از یـک جهـنم بخش این واقعیت این است که ما ازایـنرهایی برسیم؛ اما جنبۀ

 کنیم.ن اجتناب میراستی

نحـوی توانسـتند اکنـون بـهرگ و شـکوفا میاگر سازندگان یک تمدن باسـتانی  بـز

را آنـان زمـانی بـا چنـان تالشـی بقایای ناچیز آنیه  شناسانْ بازگردند و ببینند که باستان

ها، های ظـروف و گلـدانبنگرید به تکهـ  ندآورانجام رساندند، از زیر خاک بیرون میبه

توانسـتند از واقع میآنان در ـ هایی از عصر و عظمتی دیگرنشانه و مۀ شکستهچند مجس

ی شـد، خودشان بپرسند که اگر این تنها چیزی است که این تمدن سرانجام بـه آن منتهـ

 ،رسـیدنظر آنان نمیگونه به، این تمدن ایناما در آن زمان .هدف از کل این تمدن چه بود

 .بود و نه آنیه نهایتا  سـاخته شـد فقط خود  ساختن ،دادمی زیرا آنیه به زندگی آنان معنا

تـر توصـیف کـردم، کـه کمـی پیش ویرانی تیب، اگر سازندگان خانه و مزرعۀترهمینبه

توانستند بازگردانده شوند تا ببینند که چه از آن باقی مانده است، آنان همین احسـاس می

زده در تخیلمـان قحعـات پوسـیده و زنـگداشتند. آنیه ما هنگام نگریستن به این را می
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کنـد. در خاطرات آنـان بازسـازی می ناپذیررا محمئنا  با اندوه وصفخودش  ،سازیممی

کنـد. و چـه ای از سورتمه در زیر پای ما یک کریسـمس گـرم را در آنـان زنـده میتکه

علـف ای که از بیه وجود دارد؟ و بقایای نرده خواب شکستۀطرات فراوانی در تختخا

کند کـه بـا زحمـت زسازی میبارا از احشام بزرگی  است، صحنۀ گلۀ هرز پوشیده شده

هـا این ست، همۀ. اگر این نتیجۀ نهایی اهای طوالنی گردآوری شده بودطول سالزیاد در

نظـر ، بههای طوالنی  تالش و کار سختدر طول آن سال چه ارزشی داشت؟ اما بار دیگر

 1یتسـخیرناپذیر ساختن قلعۀحال کردند که درو آنان تصور نمی رسیدگونه نمیآنان این

پشتشـان را خـم کردنـد و  دست آوردنـش هـر روزبرای به هستند. آن چیزهایی که آنان

ها آن دقیقا  آن چیزهایی بود که ارادۀهای زودگذرشان را تحقق بخشیدند، یک طرحبهیک

 ها تعلق گرفته بـود؛شان به آند که عالقهعمیقا  درگیرشان شده بود، دقیقا  آن چیزهایی بو

آن روزگار و زنـدگی  ند. اکنون هم به سؤال نیازی نیست.بنابراین نیازی نبود سؤالی بپرس

 برای خودش کافی بود.

و و هـر روز  نگریستن به کل زندگی است؛ به زندگی خـود  انسـان این محمئنا  راه

ملت، بـه زنـدگی انـواع، بـه زنـدگی  ای که این زندگی دربردارد، به زندگی یکلحظه

تابی کـه توصـیف هـای شـبحتی کرم کشد؛که نفس می چیزیجهان و به زندگی هر

، بسـیار نگـریمهـا سـال مـیوجودشان طی میلیون هایی که وقتی به چرخۀکردم، کرم

، هـا را از درون ببینـیمنحوی بکوشیم که وجود آنرسد. اگر بتوانیم بهنظر میبیهوده به

، دقیقا  رسدجا نمیها، که به هیچپایان آننظر خواهد رسید. فعالیت بی متفاوت بهکامال  

ها به دنبال کردن  آن تعلق گرفته اسـت. ایـن کـل  توجیـه و آن ست که ارادۀآن چیزی ا

رونـد و زمـین را می ین بـرای پرنـدگانی کـه هـر سـال کـرۀمعنای آن اسـت. همینـ

در قفسی با مقدار فراوان   ذا و امنیت برایشـان سـاخته ای که داشتن خانه ،گردندبرمی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1  .Gibraltarم. ی بریتانیا است.ای در جنوب اسپانیا و مستعمرهالحارق است که شبه جزیره: در اصل به معنای جبل 



 

 

111 

رستگاری نخواهـد بـود. ایـن  ،که دیگر مجبور به مهاجرت نباشندنحوی، بهشده باشد

نـه  هـا اهمیـت دارد،زیرا خود انجام عمل بـرای آن ،بودها محکومیت خواهد برای آن

های در ایـن مسـافترواز کـردن چیزی که امید دارند با آن عمل بدان دست یابنـد. پـ

هـای سـت کـه انجـامش در رگپـذیرد، آن چیـزی امالحظه، که هرگز پایان نمیقابل

های سیسوفوس بود، البته پایان سنگ در رگاندن بی لتطور که دقیقا  همان هاست؛آن

 پس از اینکه خدایان مهربان شدند و این را در او قرار دادند. 

ای که در او برای زنـدگی کـردن کشد، به ارادهمیاینکه نفس اولش را محضانسان به

پرسد که زندگی ارزشمند خواهد بود یا نه، یا چیـز دهد. او نمیهست، واکنش نشان می

پرسند. هدف زندگی طور که کرم و پرنده نمیهمان ،مهمی از آن حاصل خواهد شد یا نه

. او درطول زنـدگی طبیعت اوستکه زندگی کردن طوریبه ،او صرفا  زندگی کردن است

 قلعۀ ،کندبعدی شروع به ساخته شدن می هایی که وقتی قلعۀقلعه ،سازدهایش را میقلعه

هـا رسـتگاری این ند؛ اما دست کشـیدن از همـۀکقبلی شروع به محو شدن در زمان می

محکومیتی که اگر او بتوانـد بـه کارهـایی کـه  نخواهد بود، بلکه محکومیت خواهد بود؛

حتی اگر این  ،وجه حاصل نخواهد شدهیچاز آن به چشم بدوزد، رهایی ،ه استانجام داد

ارد این است کـه انسـان می باشند، که هرگز نیستند. آنیه اهمیت دزیبا و کامال  دائ کارها

ط را شروع کند. اهمیت این کـار فقـ یجدید حباب ی وجدید ی، قلعۀجدید بتواند کار

انجـام آن را دارد.  داده شـدن وجـود دارد و او ارادۀ امدلیل است که آن بـرای انجـاینبه

اگر فیلسوف مایل باشـد کـه  ان  فرزندان او همین خواهد بود.زندگی فرزندان او و فرزند

س را ببیند و مـأیوس پایان وجود سیسوفوهای بیالگویی مشابه با چرخه ،در این زندگی

دنبالش اسـت، در ایـن زنـدگی هاین است که معنا و هدفی که او بـواقع شود، دلیلش در

ین است. معنای زنـدگی از درون ماسـت، از بیـرون اعحـا اما خوب است که چن نیست؛

ها لحاظ دوام، از هر بهشتی کـه انسـاننشده است و این معنا هم ازلحاظ زیبایی و هم از

 رود.فراتر میبسیار اند، اند یا آرزوی آن را داشتهتاکنون خواب آن را دیده
 


