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Abstract 
 

Thaddeus Metz, an analytical philosopher, has established his theory of the meaning of life 
via two interrelated conceptual activities: first, he distinguishes the realms human life into 
two animal and rational, second, he assumes that pleasure and meaning are relative criteria 
to each realm. Hence, he argues the of an individual is meaningful if it meets three 
requirements; First, that individual has some degree of a positive approach to goodness, 
truth and beautifulness. Second, such approaches do not require that individual to violate 
fundamental moral values. Third, in evaluating that individual’s meaningfulness of life, we 
adopt a holistic perspective. Metz’s theory has been successful in separating the meaning of 
life from traditional concepts of ethics and happiness. Moreover, this theory advances a 
throughout and comprehensive view on the meaning of life. However, his theory, according 
to himself, fails to explain the relationship between nihilism and meaningful life as well as it 
is limited in reducing animals’ pain.  
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Introduction  

The Meaning of life has been one of the fundamental issues in human’s life, but 
philosophers in the last two and a half centuries have seriously paid attention to it. At the 
beginning of the twentieth century, the meaning of life was not considered an independent 
normative category, but at best, it was reduced to happiness and ethic (Metz, 2002: 782). 
However, analytic philosophers have in recent decades sought to distinguish "meaning of 

life" as a normative category independent of the norms of "ethics" and "happiness", and 
thus pave the way for theorizing about the meaning of life. Hence, the efforts of analytic 
philosophers in recent decades showed that the meaning of life cannot be reduced to one of 
the two normative categories of ethics and happiness. Of course, this does not mean that 
meaningful values are in parallel with other normative values, such as ethical, religious, and 
aesthetic values, but some analytical philosophers such as Metz (1952) - one of the 
contemporary analytical philosopher – offered an interpretation of "value" and showed that 
any kind of value Cannot give meaning to life and only some of values can make the life 
meaningful. Therefore, in spite of his discrepancies in what makes someone’s life 
meaningful or in what is necessary for the meaningfulness of his or her life, he has tried to 
theorize about the meaning of life (Bayat, 2011: 19-20).  

It is crucially important to provide a theory about the meaning of life that can, firstly, 
determine the relationship between the meaning of life and other normative categories such 
as ethics and happiness, secondly, explain most of the intuitions of human beings about the 
meaning of life based on that theory. Metz has tried to provide a theory that has the above 
characteristics. He discusses the similarities and dissimilarities between "meaning" and 
"pleasure", and presenting the characteristics of a theory about the meaning of life, like 
taking some elements into consideration such as 1) spiritual affairs 2) the effect of positive 
and negative tendencies which carry the meaning 3) the effect of the meaning of life on the 
thing that carries the meaning 4) Useful achievements 5) The ethical frameworks, he has 
offered a theory that has the above characteristics and does not have the shortcomings of 
competing theories. According to his theory, the meaning of life is separate from the 
category of happiness, because it is proportionate to the values of animal aspect of humanity 
and do not help the values of intellectual aspect of humanity to grow. Also, the meaning of 
life is not the same as moral values. It is also distinguished from ethics, because, although 
ethical values give meaning to life, values other than ethical values, such as aesthetic, 
religious, and other values, can also give meaning to life.  

The main points of Metz's theory  

Metz in his theory, which is one of the objective theories of non-consequentialist theories , 
has shown that if every human being can use his/her intellect in such a way that 1) he/she 
has a positive tendency to contexts and areas that give meaning (to life) namely goodness, 
truth and beauty or has a negative attitude towards what threatens these areas and 2) his 
positive and negative attitude does not entail violation of basic moral values such as 
humiliating others, his life will be meaningful.  

According to him, having a negative tendency towards meaning-giving contexts reduces 
the meaning of one's life (meaning-removing perception of action). Therefore, in assessing 
the meaningfulness of a person's life, in addition to considering the components of life, we 
must also consider the whole of his/her life in order to judge the meaningfulness or 
meaninglessness of the growing or decreasing trend of a person's life. That is to say, if a 
person always moves from less valuable actions to more valuable actions, his/her life will be 
more meaningful, otherwise it will be less meaningful or meaningless.  
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Result 

To date, Metz has tried three times to modify his theory in order to provide a version that, 
first, include intuitions of human beings about the meaning of life, such as the meaning-
giving of goodness, truth, and beauty or, in other words, the meaning-giving of moral, 
epistemological, and aesthetic values. Second, Based on The effect of a positive and negative 
attitude towards the meaning of life for human beings, the theory be able to say that the 
meaning of life is a continuum or a spectrum. Third, despite many of the theories of the 
meaning of life, the theory has also considered the meaning-removing elements of life, and 
finally, in addition to the meaningfulness components of life, it also considered 
meaningfulness of life as a whole.  

Despite the positive points mentioned above, he himself has leveled criticisms at his 
theory such as not considering the role of reducing pain of animals in the meaning of 
humans’ life and incapability of his theory of explaining nihilism. In addition, others have 
also criticized his theory, but because of the limitation of the journal this article has not 
mentioned those views. In spite of these criticisms, it seems that, based on appropriate steps 
that the theory has taken towards the meaning of life, the theory of Metz has been able to 
demonstrate that the meaning of life is not a category independent of those categories such 
as ethical, aesthetic and religious values, but any value Which can help the rational aspect of 
human beings to grow and become strengthened is meaning-giving value. Despite these 
points, it seems that it is possible to respond to those criticisms that has been leveled by 
himself and others and offer more defensible version of his theory.  
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 دهیچک

( 1نظریه خود را با تكيه بر ، یك نظریه معنای زندگيهای تدئوس متز از فيلسوفان تحليلي با ارائه ویژگي
، متناسب با دو ساحت فوقهای ( ارائه لذت و معنا به مثابه مالك2حيواني و عقالني  تفكيك ساحات انسان به

حقيقت و زیبایي یا ، اگر هر فرد انساني اوال نوعي گرایش مثبت به خوبي سامان داده و بر این باور است که
انيا گرایش مثبت و منفي وی داشته باشد ث، دکنيم دیرا تهدها ن حوزهیبه آنچه ا يش منفیگرا، دست کم

فرد عالوه  يزندگ یمعنادار يابیاساسي اخالقي مانند تحقير دیگران نباشد ثالثا در ارزهای مستلزم نقض ارزش
نظریه وی ، اگرچه. ميتوان زندگي وی را معنادار دانست، میريز در نظر بگيوی را ن يکل زندگي، بر اجزاء زندگ

درباره ها زندگي را از اخالق و خوشبختي جدا سازد ثانيا تبييني فراگير از شهود انسانتوانسته است اوال معنای 
یي و معناداری کمك به گرانتوانسته است تبييني از پوچ، ولي به باور وی ؛ارائه کندها معناداری زندگي انسان

 . کاهش درد حيوانات ارائه دهد
 

 خوشبختي و زیبایي، اخالق، معنای زندگي، تدئوس متز ها:واژهدیکل
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 مقدمه
ر به جد يم اخياما فيلسوفان در دو قرن و ن، بوده استها در زندگي انسان ياز زمره مسائل اساسي، زندگ یمعنا

 یكردیوه و رويو با ش يليلسوفان تحليش از فيش و پيب، ستانسیلسوفان اگزيف، گرچهاند. بدان توجه کرده
 یمعنا»ك يبا تفك اند تانيز در چند دهة اخير کوشيده يليلسوفان تحليف اما، اندپرداخته يزندگ یمتفاوت به معنا

برای راه را ، (morality)«اخالق»و « يخوشبخت»های مستقل از هنجار یبه عنوان مقولة هنجار« يزندگ
 يمستقل یمقولة هنجاري، زندگ یمعنا، ستميباز کنند زیرا در آغاز قرن ب يزندگ یدربارة معنا یپردازهینظر

از . (Metz, 2002: 782کاستند)يآن را به خوشبختي و اخالق فروم، ن حالتیبلكه در بهتر، شديشمرده نم
از دو  يكیتوان به يرا نم يزندگ ینشان داد که معنا، رياخهای در دهه يليلسوفان تحليفهای تالش، ن رویا

معنادار در عرض های این سخن بدان معنا نيست که ارزش، البته. مقوله هنجاری اخالق و خوشبختي فروکاست
مانند  يليلسوفان تحليدیني و زیباشناختي است بلكه برخي ف، اخالقيهای هنجاری دیگر مانند ارزشهای ارزش

-نشان دادند که هر نوع ارزشي نمي «ارزش»با ارائه تفسيری از  Thaddeous Metz) ((1592)متز تدئوس

های به رغم اختالف نظر، لذا. توانند به زندگي معنا دهندميها برخي از ارزشتنها تواند به زندگي معنا دهد و 
 يزندگ یمعنادار یا برایمعنا دهند  يهر فرد انسان يانند به زندگتويم یيزهايا چیز ينكه چه چیایشان دربارة ا

 . (21-15: 1951، اتيکنند)ب یپردازهینظر يزندگ یاند تا دربارة معنادهيکوشاند، الزم یو
های دربارة معنای زندگي که بتوان به مدد آن اوال نسبت ميان معنای زندگي با دیگر مقولهي یهاهارائه نظری

دربارة معنای ها شتر شهود انسانيثانيا بتوان با تكيه بدان ب ،اخالق و خوشبختي را مشخص کردهنجاری مانند 
ده است تا يمعاصر کوش يليلسوف تحليف، تدئوس متز. از اهميت زیادی برخوردار است، زندگي را تبيين کرد

ندگي از مقولة خوشبختي جدا است معنای ز، طبق نظریة وی. فوق باشدهای ارائه کند که دارای ویژگيای یهنظر
ساحت عقالني انسان های ارزشتنها ساحت حيواني انسان است و های زیرا این مقوله متناسب با ارزش

دیگری های اخالقي یكي نيست زیرا ارزشهای از مقولة اخالق نيز متمایز است و با ارزش، نيهمچن. معنابخشند
 . توانند به زندگي معنا دهندز ميين... دیني و، زیباشناختيهای مانند ارزش اخالقيهای غير از ارزش

معنای زندگي عالوه بر اینكه های و نظریه 1هایي از رویكردهابندیوی با ارائه تقسيم، از سوی دیگر
ها یة خویش در ميان آنجایگاه نظر، معنای زندگي عرضه کرده استهای و نظریهها جغرافيای روشني از رویكرد

 گراناطبيعت، (Nathrulismگرا)به معنای زندگي را به طبيعتها وی ابتدا رویكرد. را هم نشان داده است
(Non nathrulismو فراطبيعت )(گراSupernaturalismتقسيم کرده سپس ) ،ذیل رویكرد های نظریه

آفاقي را به های ( و نظریهObjectivism( آفاقي)2( و Subjectivismانفسي)( 1های گرا را به نظریهطبيعت
 گرا( نتيجه1آفاقي محض و کامل را به های ( و نظریهcomplete( کامل)2( و pure( محض)1
(consequences و )غير نتيجه2 )(گراnon_consequencesو نظریه ) 1ای هگرا را به نظریهنتيجههای )

ز به يگرا را نفراطبيعتهای نظریه. کنديم مي( تقسnon-utilitarianگرا)( غيرفایده2( و utilitarianگرا)فایده
مدافع  ( وpure God-centred theoriesمدافع ضرورت وجود خداوند برای معنای زندگي)های نظریه

توجه به  با 2.کندتقسيم مي (centred theories-pure Soulضرورت جاودانگي انسان برای معنای زندگي)
موجود در این های زیرا بر این باور است که با تكيه بر قابليت ؛است گرانظریه متز طبيعت، فوق بندیتقسيم

معتقد است که نيازی به وجود موجوداتي  گراو برخالف رویكرد فراطبيعت توان به زندگي معنا دادجهان مي
معتقد است که تنها نه  زیرا ؛نظریة وی آفاقي کامل است، همچنين. فراطبيعي یا عالمي فراتر از این جهان نيست

بلكه عالوه  ،نيستندها هستند و صرفا تابع اميال انسانها معنابخش مستقل از خوشایند و بدآیند انسانهای ارزش
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است  گراوی غيرنتيجه هنيز نظری. نيز توجه کرده استها به جنبه کشش دروني انسانها جنبه آفاقي ارزشبر 
 . کندتبيين نميها با تكيه بر نتائج رفتار انسانتنها را ها معناداری رفتار انسان زیرا

 گراي متزنظرية آفاقي غیر نتیجه

ذیل هر کدام را نقد و های گرا و نظریهگرا و فراطبيعتابتدا رویكرد ناطبيعت، وی برای دفاع از نظریة خویش
گرای خویش پرداخته و نشان گرا و نظریة آفاقي غيرنتيجهبررسي کرده است سپس به دفاع از رویكرد طبيعت

های هیگرا و نظرعتياطبانتقاد اساسي متز به رویكرد فر. رقيب برتری داردهای داده است که نظریة وی بر نظریه
گرای رقيب این است که جهير نتيغ يآفاقهای هیو حتي نظر گراجهينت يآفاقهای هیو نظر يگرای انفسعتيطب

ابعاد  یه معناداريا توان توجیدربارة معنای معنادار را ندارند ها انسانهای ه تمام شهوديتوان توجها هین نظریا
متز ابتدا . داننديدار مك اندازه معنایرا در سطوح مختلف ندارند و تمام امور معنادار را به ها گوناگون زندگي انسان

و « هدف»، «ارزش»از ميان سه معنای ، «معنای زندگي»با استفاده از معناشناسي فيلسوفان تحليلي از 
وی دو بار نظریه . حول آن سامان داده است خویش راتوجه کرده و نظریة « ارزش»به معنای ، «کارکرد»

بر این باور است که این نظریه ، خویش یيگراجهير نتيغ ية آفاقیبا ارائه نظر، خویش را ویرایش کرد و در نهایت
را تبيين ا هو معناداری ابعاد گوناگون زندگي انسانها تواند شهود انساندیگر را ندارد و ميهای نواقص نظریه

 . کند
ها در این بخش بدان. نظریه متز بر مقدماتي استوار است که وی برای دفاع از نظریه خویش ارائه کرده است

 کنيم:اشاره مي

 الزم براي يك نظرية معناي زندگيهاي گام اول: ويژگي

توان از آن دفاع باشد وگرنه نميزیر های متز بر این باور است که یك نظریة معنای زندگي باید دارای ویژگي
 کرد: 

 ي( توجه به امور معنو4
( توجه کند spiritual realm«)امور معنوی»د به حوزة یباي، زندگ یه دربارة معنایك نظر، یبه باور وی

دست باشد که بتواند معناداری زندگي افرادی را که با ارتباط با این گونه امور به معنای زندگي ای هیعني به گون
ذیل آن مانند های و نظریه یيگراعتيفراطب متز از رویكرد، البته. (Metz, 2013: 220تبيين کند)اند، یافته

کند ولي ينم دفاعها نظریه ضرورت وجود خداوند یا ضرورت جاودانگي انسان برای معناداری زندگي همة انسان
ا یهم که با تكيه بر وجود خدواند  معناداری زندگي انسانهایي را کند که نظریه معنای زندگي باید بتواندد مييتأک

 . تبيين کند، دهنديم جاودانگي انسان به زندگي خویش معنا

 ر تمايالت مثبت و منفي حامل معنا ی( توجه به تأث2
آفاقي های دروني حامل معنا نسبت به ارزش یك نظریة معنای زندگي باید به تأثير تمایالت، به باور متز

. (Ibid: 196توان از معنای زندگي دفاع کرد)آفاقي نميهای معنابخش توجه کند وگرنه با صرف تحقق ارزش
انفسي و آفاقي از های ولف با نقد نظریه. این مؤلفه را به خوبي تبيين کرده است، سوزان ولف در نظریة خویش

ش تفسيری آفاقي دارد ولي نگاه و احساس مثبت حامل معنا را کند یعني از ارزنوعي نظریه آفاقي کامل دفاع مي
« کشش انفسي با جاذبة آفاقي ينتيجه تالق»معنا ، به تعبير وی. داندنيز برای معناداری زندگي الزم مي

معنای زندگي به های متز این نكته را هم تذکر داده است که معموالً نظریه. (Wolf, 2010: 2است)
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منفي حامل معنا مانند نفرت و بيزاری از عدم تحقق های اند ولي نگرشمثبت حامل معنا توجه کردههای نگرش
د بتواند معنابخشي یبا« يزندگ یمعنا»ة دربارة یك نظر، یلذا. بخشد« معنا» ياند به زندگتويم زيعدالت ن

 . ( را نيز تبيين کندnegative conditionsمنفي)های نگرش

 به تأثیر معناي زندگي بر حامل معنا ( توجه3
سپس به  و یك نظریة معنای زندگي در درجه اول باید به معنای زندگي در خودِ حاملِ معنا، به گمان متز

گرا در معنای زندگي به این ویژگي جهينتهای نظریه. (Metz, 2013: 221د )نگران توجه کیتأثير آن بر د
انفسي هم که به این های اما نظریه. اندگران را معنابخش شمردهیت ديبهبود وضعاند زیرا بيشتر توجه نكرده

به ها لذا هر یك از این نظریهاند. توجه بودهبي آفاقي در معنای زندگيهای به تأثير ارزش، اندجنبه توجه کرده
 . اندتوجه بودهبيها یكي از ویژگي

 مفیدهاي ( توجه به دستاورد1
و طبيعت مانند ها ( و ثمربخش برای زندگي انسانGood consequencesمفيد)های توجه به دستاورد

هایي است که یك نظریه باید یا کمك به حفظ محيط زیست یكي دیگر از گزینهها کمك به بهبود زندگي انسان
. اندتأکيد کردهها عمدتاً بر معنابخشي این گونه دستاورد گرانتيجههای نظریه. را تبيين کندها بتواند معنابخشي آن

را معنابخش شمرد ولي یك نظریه معنای زندگي باید بتواند معناداری ها این گونه ارزشتنها توان نمي، اگرچه
 . (Ibid: 239را تبيين کند)ها آن

 ياخالقهاي ( توجه به چارچوب5
اخالقي را تبيين کند بلكه باید بتواند های باید معنابخشي ارزشتنها متز بر این باور است که یك نظریه نه 

اساسي اخالقي مانند تحقير شخصيت انسان های معنابخشي مستلزم نقض ارزشهای نشان دهد که اگر مؤلفه
 انداخالقي محدودکنندههای ارزش، زیرا اگرچه ؛(Ibid: 221دفاع کرد)ها توان از معنابخشي آننمي، باشند

(moral constraintsولي به مثابه چارچوبها )ها لذا موارد زیادی در زندگي انسان. که نباید نقض شوند انديی
های معنابخشي ارتباط برقرار شده است ولي چون مستلزم نقض ارزشهای وجود دارد که برغم اینكه با ارزش

 . بخشدينم یيفرد معنا يبه زندگ، اسي اخالقي مانند عدالت استاس

 گام دوم: نشان دادن تفاوت معنا از لذت

توانند زندگي هر فرد انساني را معنادار و نه فوق ميهای متز با تفكيك معنا از لذت معتقد است که مؤلفه
اختالفات اساسي هم با یكدیگر دارند ، همدیگر دارندبخش سازند زیرا لذت و معنا برغم وجوه اشتراکي که با لذت

لذا وی وجوه اشتراك و اختالف معنا و لذت را برشمرده است تا بتواند از تفكيك . توجه کردها که باید بدان
متز بر این گمان است که عالوه بر تفاوت مفهومي لذت و . ساحت عقالني انسان از ساحت حيواني وی دفاع کند

 pleasant) «معنايبخش اما بلذت يزندگ»بخش از عوامل معنابخش نيز متفاوتند وگرنه ل لذتعوام، معنا

but meaningless life ندیمعنادار اما ناخوشا يزندگ»( یا(»unpleasant but mean- ingful life )
که معتقد است ، به همين جهت هم. (Metz, 2007a; cf. 1. 2که چنين نيست) يحال در، متناقض بود

بخش کردند اما به آن معنا لذت یباال بردن سنگ را برای و، فوسیزير در مغز سييجاد تغیان با ایخدا، اگرچه
را معنادار سازد یا آنچه یك زندگي را  يتواند زندگقاً نمييدق، سازديبخش مرا لذت يآنچه زندگ، لذا. انددهينبخش

نوعي ، ان معنا و لذتيوی معتقد است که با وجود تفاوت م، البته. تواند بدان لذت دهدينم قايدق، سازديم معنادار
از لذت وجود داشته باشد تا بتوان به معنا دست یافت های د درجیبرقرار است یعني باها ان آنيحداقلي م ارتباط
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به معنای  تواندنمي، دیاين بیيوگرنه اگر فردی آن قدر افسرده باشد که نتواند حتي از تخت خواب خویش پا
. (Metz, 2013: 62توان لذت هم برد)نمي، اگر حداقلي از معنا در زندگي نباشد، همچنين. زندگي دست یابد

تفكيك  کوشيده است تا« ارزش»، تریا به تعبير دقيق« معنا» از« لذت » با بيان وجوه اشتراك و اختالف  متز
لذت و ارزش برغم وجوه اشتراکي که با یكدیگر ، به باور وی. ساحات حيواني از عقالني انسان را روشن کند

متناسب با ساحت خاصي از انسان است ها دهد که هر یك از آناختالفات مهمي هم دارند که نشان مي، دارند
 . کنيماشاره ميها که در این بخش بدان

 ( وجوه اشتراك لذت و معنا4 

 بالذات و فرديهاي ( مطلوب4-4 
-يمها خود آن یرا برا« لذت»و« معنا»ها یعني انسان، اوالً لذت و معنا مطلوب بالذات هستند، باور متزبه 
های یا خيرها ثانياً لذت و معنا مطلوب. (Ibid: 62دن به هدف دیگری باشند)يرس یبرا ینكه ابزارینه ا، خواهند
آن زندگي ، در زندگي هر فرد انسانيها هستند و با تحقق آنها اند یعني ناظر به زندگيِ فردی انسانيشخص

فضا ، ستميیي مانند اکوسهالذت و معنا برخالف ارزش، به بيان دیگر. گردديبدتر مها بهتر و با عدم تحقق آن
 . یك فرد انساني یا ناظر به زندگي یك فرد انساني هستند« یخوب برا»همواره ...، و

 لذت و معنا يکی( سرشت تشک4-2
ا یتر بخشلذت، فرد ياز زندگ يتوان گفت بخشیعني مي، دارند ينه متواط يكيلذت و معنا سرشتي تشك

تر یا معنادارتر از شخص دیگر بخشزندگي وی یا زندگي فالن فرد لذتهای تر از دیگر بخشمعنادار
از ندارد و ينای هديچيپ يشناختهای تيبه ظرفآفتاب گرفتن که ، ر خوردنينظ یيهاتيلذا فعال. (Ibid: 63است)

ولي مواردی مانند تری دارند یينلذت پا، ك تكه شكالتیخوردن  است یا حتي سيقابل دسترنيز  حيوانات یبرا
تر را نیيپاهای متز لذت، البته. از لذت باالتری برخوردارند، ك ارتباط عاشقانهیا ی يعال یك وعدة غذایمصرف 

سطح کمتری از لذت را ها داند بلكه بر این نظر است که آنباالتر نميهای برای دستيابي به لذت یابزارصرفاً 
لذا . در یك سطح و اندازه نيستند، دهندزیباشناختي که به زندگي معنا مي، دیني، اخالقيهای دارند یا ارزش

، از آنای ها دوریفرد  يتوان داوری کرد که کل زندگمي يبخش یا معنادار زندگلذتهای درباره اندازه بخش
توان دربارة زندگي با تكيه بر سرشت تشكيكي لذت و معنا مي، به باور متز. بخش یا معنادارتر بوده استلذت
گر یكدیرا در زندگي افراد با « لذت»ا ی« معنا»سه کرد و ميزان تحقق یبخش یا معنادار افراد مختلف مقالذت
 . (Ibid: 63د)يسنج

 ( مفاهیمي دو قطبي 4-3
بلكه ، ستيعدم لذت ن ی)درد به معنا همواره با درد« لذت»اند بدین معنا که يلذت و معنا از مفاهيم دوقطب

شود( یا معنابخش همواره با يمشخص م يب منفیچيزی افزون بر عدم لذت است که با ضر
تری توان درك روشنميها لذا به مدد آن. (Metz, 2013: 64-65( قرین یكدیگرند)anti_matterمعنازدا)

زدا -معنا»با عنوان ای له( در مقاStephen M. Campbell( )1511استفان کمبل). از لذت و معنا بدست داد
به  ياند و تعداد اندکمعنا پرداختهيا بیافعال معنادار  يلسوفان به بررسيشتر فيمعتقد است که ب« ت آنيو اهم

از . (Campbell, 2015: 694-96اند)توجه کردهها انسان يزندگ یيمعنايا بی ینقش افعال معنازدا در معنادار
 . کاهنديآن م یز از معناينها کنش يبعض، بخشندمعنا مي يبه زندگها کار يطور که بعضهمان، ن رویا
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 ( وجوه اختالف لذت و معنا2
از اهميت بيشتری ها اشتراك لذت و معنا قابل توجه است ولي وجوه اختالف آنوجوه ، اگرچه، به باور متز
متز تفكيك ساحت حيواني از عقالني را با تكيه بر وجوه اختالف لذت و معنا ، به همين جهت هم. برخوردار است

 . پردازیمميها لذا در این بخش با تفصيل بيشتری بدان. کنداثبات مي

 ذت و معنا( تفاوت حامل ل2-4
، «لذت»ان گفت تويم، اما در نگاهي کلي، است يدر حوزه علومِ شناخت، ارائة تعریفي دقيق از لذت، اگرچه

دستيابي است و در  یمعموالً توأم با آرزو، کامالً دروني است و به مثابه نوعي تجربة مثبتای هتجرب
برنده شدن در ، ك نوزادیر خوردن يمشاهدة ش، ك شغلیتوفيق در ي، ك مهمانیمثل شرکت در  یيهاتيموقع

است که  يدرد احساس، کند و در مقابلبروز پيدا مي يعال يقيك قطعة موسیگوش دادن به ي، ك رقابت ورزشی
برخاسته از  معنا صرفا اما. دهدرخ مي يا ناخوشی يعدم دستيابي است که در زمان افسردگ یمعموالً توأم با آرزو

که بيرون از فرد است زیرا طبق نگاه آفاقي کامل به  دروني فرد نيست بلكه به ارزشهایي وابسته استهای تجربه
معنا محصول نوعي ارتباط با امور ارزشمند است که توأم با نوعي کشش دروني در حامل معنا است که نه ، معنا

تواند در موقعيتهایي که توأم با بلكه کامالً مي، ابدیتحقق نمي، لزوماً در موقعيتهایي که توأم با لذت استتنها 
احساسات « لذت( »bearerحامل)، به تعبير متز، بنابراین. (Ibid: 65-6بوجود آید)، نوعي درد و رنج هم باشد

 . کنش فرد است که به ارزشهایي بيرون از فرد وابسته است، «معنا»دروني انسان است و حامل 

 و تحت کنترل بودن معنا ر قابل کنترل بودن لذتی( غ2-2
معتقد است که حامل و منبع لذت یكي ها ( آنsource«)منبع»لذت و معنا و « حامل»انيمتز با تفكيك م

مثبت رخ های با وقوع تجربه، «لذت»، اگرچه. هم حامل لذت هم منبع لذت است« احساسات فرد»است زیرا 
، دهدياز مغز رخ مای هژیو ياز آن جا که لذت با تغيير در بخشتواند پدید آید ولي ينمها دهد و بدون آنمي

-Robert Nozick( )1591ك)ین تجربه روبرت نوزيتواند با ماشندارد و مي يبه ارتباط با جهان واقع یازين
د که واقعي نيست یعني با ير کشیرا به تصوای هبن تجريماش، وی. هم ایجاد شودیي، كایلسوف آمريف، (2112

لذا . م بدست آورديرا که بخواه يبخشهر نوع احساس لذت انتويم عالم واقع ارتباطي ندارد ولي با اتصال با آن
 يشكالتای هخامك نانیم که از خوردن ياحساس کن، متصل به مغز خویشهای ميممكن است با اتصال به س

تواند احساس تجربة لذت واقعي و غيرواقعي ميعلل ، به همين جهت. (Nozick, 2013: 264بریم )لذت مي
ن نكته نشان یرا بگيرد و ا يزندگ یتواند جان نميين ماشیك بر این باور است که اینوز. را در فرد ایجاد کنند

اواخر قرن  يسيانگل یگرادهیفا، (1192-1171بنتام ) يقدر هم اهميت ندارد که جرمدهد که لذت آنيم
با حامل معنا ، ( است و در نتيجهrelational«)يارتباط»ا منبع و سرچشمة معنا غالباً ام. باور داشت، هجدهم

 یمعنا، با تكيه بر تجربه و خالقيت فرد به وجود آمده باشد یك اثر هنریلذا اگر . یعني کنش انسان یكي نيست
یا از معنای کمتری معنا است یا بي، ك قرص باشدیولي اگر محصول مصرف ، بخشديفرد م يبه زندگ یشتريب

از ، نشگرانهیکنش آفر« كی»ج متفاوت یاست که با تكيه بر علل و نتا يعيکامالً طب، نیبنابرا. برخوردار است
ميتوان گفت  با توجه به تفاوت حامل لذت و معنا. (Metz, 2013: 66-68متفاوت آن سخن بگویيم)های معنا

خویش کنترل ندارد ولي در ایجاد معنا کنترل زیادی دارد زیرا حامل  لذتاحساس  جادیا عدم ایجاد یکه فرد در ا
 . (Ibid: 69ار فرد است)يمعنا کنش فرد و کنش در اخت
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 بخش لذتهاي معنادار و عدم آن دربارة تجربههاي ارزشي دربارة رفتارهاي ي( داور2-3
در اول  (esteem«)نفس عزت»ارزشي مانند های توصيف معنادار همراه باهای متز معتقد است که رفتار

معنازدا های ( از رفتارshame«)شرم احساس»( دیگری در مقام سوم شخص یا admire«)نيتحس»شخص و 
اما . ( از دیگری از رفتار معنازدا در مقام سوم شخص استabhorrence«)جستن یزاريب»در اول شخص و 

توان برای یك شود زیرا هيچ فردی را نميبكار برده نمي« لذت»درباره ها و توصيف هان نگرشیچ کدام از ايه
متز معتقد است ، البته. جست یزارين یا تقبيح کرد یا برای داشتن درد از وی دوری و بيتحس، بخشتجربة لذت

توأم با درد های به( و در تجرdesir to continue«)ادامه به لیتما»بخش لذتهای که معموالً در تجربه
ل به ی( وجود دارد ولي دربارة یك زندگي معنادار ممكن است تماdesire to end«)ان دادنیل به پایتما»

کند و با ایجاد احساس عزت  ياز خودگذشتگ يتيدر موقع یمثالً ممكن است فرد. استمرار آن وجود نداشته باشد
ل به استمرار یا تكرار یاما در موقعيت دیگری تما، خود معنا بخشد يگران به زندگین ديا تحسینفس در خویش 
این تفاوت درست نيست زیرا دربارة لذت هم کامالً امكان دارد که فرد متمایل به تكرار یا ، البته. آن نداشته باشد

 . بخش نباشداستمرار تجربة لذت

 ( توقف لذت با مرگ و استمرار معنا با مرگ2-1
با وجود تنها متز تفاوت دیگر لذت و معنا را این گونه بيان کرده است که لذت همراه با تجربة مثبت است و 

 يفرد در زندگهای کنشهای امديپ، معنا، اما. ردیپذيان میلذا تجربه لذت با مرگ پا. یابديم تجربة مثبت تحقق
اند پس از مرگ تويم زيفرد ن يمعنای زندگ، جهيدر نت. ابندیه ز اداميانند پس از مرگ نتويمها ن پيامدیاست و ا

های کنشهای اگر معنای زندگي را به پيامد، البته. (Ibid: 70ا کمتر معنادار گردد)یشتر ياستمرار یابد و ب یو
، معنابخش تعبير کنيمهای سخن متز درست است ولي اگر به خود ارتباط با ارزش، فرد در زندگي تعبير کنيم

 . یابدمعنابخش هم پایان ميهای درست نيست زیرا با مرگ فرد ارتباط با ارزش

 ندهيا عدم دغدغه نسبت به آي( دغدغه 5-2
( تفاوت دیگری Derek Antony Parfit( )1572- 2111ت)يدِرِك پارف یش فكریمتز با تكيه بر آزما

 یريدهد که با تطبيق این آزمایش بر لذت و معنا به تفاوت چشمگميرا ميان لذت و معنا ارائه کرده و نشان 
هوش آمدید هرگاه به . ديهوش هستيد و اکنون بیاداشته يك عمل جراحید يگوید که تصور کنوی مي. رسيميم
 د:ير باشیاز دو شخص ز يكید يانتويم شود کهيبه شما گفته م، دیاورياد بینكه خودتان را بهیش از ايپ

 . را تحمل کرده است یادیار زيروز رنج بسیباشيد که د یفرد -الف
 . ديخواهد کش يار کميباشيد که فردا رنج بس یفرد -ب

دهند فرد يح ميترج، است ار بيشتر بودهينكه رنج فرد الف بسیشتر افراد با ايت بر این نظر است که بيپارف
نسبت ها رد که دليل انتخاب گزینه الف این است که بيشتر انسانيگيجه ميش نتین آزمایلذا وی از ا. الف باشند

ن یا، به همين جهت. ن شكل ممكن باشدیبه بهتر، ندهیخواهند آيم يعنینده دغدغه لذت و درد دارند یبه آ
 د:يانتويم د به شما گفته شود کهيلذا اگر فرض کن. درباره لذت هم درست است« ندهینسبت به آ» دغدغه 
 . استروز تجربه کردهیلذت را د يد که انبوهيباش یفرد -الف
 . دکنيم لذت را فردا تجربه يد که اندکيباش یفرد -ب

 ,Parfitدهند فرد ب باشند )يح ميترج، ار کمتر از الف استيبس هرچند لذت بها ن بار نيز بيشتر انسانیا

نده دربارة لذت و معنا هم یمعتقد است که دغدغه نسبت به آ، تيش پارفیبا توجه به آزما، متز. (165 :1984
، دهد و لذانده سوق ميیآنان را به سمت انتخاب آ، دربارة رنج و لذتها معنا که دغدغة انساننیبد، متفاوت است
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اما . دهندح مييترجنده یدرگذشته بر دردِ کمتر در آ شتريدرگذشته و دردِ ب شترينده را بر لذت بیلذتِ کمتر در آ
تفاوتي ، فرد معنا بخشد يکه بتواند به زندگ يعمل یزیرا گذشته یا آینده در ارزشمند، ستيگونه ننیدربارة معنا ا

-يبندد و ميبه کار م، مهم معنا استهای از شاخص يكیت که يت را دربارة خالقيش پارفیلذا متز آزما. ندارد
 د که:يدهيح ميترج، از به هوش آمدناگر از شما بپرسند که پس ، پرسد

 . دیادهیرا در گذشته آفر یك شاهكار هنرید که يباش یفرد -الف
 . ندیآفرينده میمتوسط را در آ یك اثر هنرید که يباش یفرد -ب

است و  یارزش بزرگتر یزیرا گزینه الف دارا، نندیگزيگزینه الف را برمها شتر انسانيوی معتقد است که ب
ك تفاوت مهم در فهم ینده یرد که دغدغه نسبت به آيگيجه ميمتز نت، لذا. گذشته و آینده در آن تأثيری ندارد

 . (Ibid: 73معنا و لذت است)

 ة متز دربارة معناي زندگييگام سوم: نظر

تقریری ارائه دهد که ، اوليه از نظریه خویشهای تالش کرده است تا با اصالح تقریر، متز باتوجه به مطالب فوق
را در سه ها انسانهای فوق معناداریِ بيشتر رفتارهای فوق باشد و بتواند با توجه به مؤلفههای برخوردار از ویژگي

وی بر های وی از نظریه خویش و نقدهای در این بخش به تقریر. حقيقت و زیبایي تبيين کند، حوزه اخالق
 . پردازیميمها آن

ش یگرا يهمراه با نوع ای استفاده کند کهاگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونه تقرير اول:

یا شروط اساسي/ کافي برای معناداری ها و حوزهها به مثابه بستر یيبایقت و زيحقي، مثبت نسبت به تحقق خوب
 . زندگي معنادارتری خواهد داشت، زندگي کمك کند

 شروط اساسي، (positively orientگرایش مثبت)، عقل و خرد فاهيم مانندمتز در این تقریر از برخي م
(fundamental conditions) ،(خوبيthe good) ،(حقيقتthe true(و زیبایي )the beutiful )

 . دا کرديپ یة ویاز نظر یتوان درك بهترميها استفاده کرده است که با توضيح آن

 عقل يا ساحت عقالني ( 4
( یا ساحت عقالني rational nature) «سرشت خردمندانه»ا یعقل و خرد  ازای همتز برداشت گسترد

در ، ستنديدارا نها مانند شانپازهها ن آنیبرتر يوانات حتيانسان را که حهای که تمام رفتارای هانسان دارد به گون
 ير عقالنيساحت غتنها ك است؛ یوانات شريو احساس لذت را که با ح ياداراك حس تجربة، لذا. رديگيبرم

غلبه بر ، ف در امور گوناگونیظرهای زیجاد تمایا، متز با اشاره به مواردی مانند استدالل ورزی. انسان ميداند
، نشگرانه شدنیامور آفرر يشبرد عدالت و درگيپ، گرانیدن به دیعشق ورز، و ورزش یانجام بازي، اختالل روان

تر است زیرا موارد فوق ن هم گستردهیاما برداشت متز از ساحت عقالني از ا. دهدساحت عقالني را توضيح مي
ل یانفعاالتي را مانند عدم تما يو حتها جانيه، شمارد و متز تمام تالشهايم «يعقالن»صرفاً اعمال اختياری را 

ش به یگرا، ابي دوست خویشيلذت بردن از کام، زا بودن گرفته شده استبيسدن که با تكيه بر آيگار کشيبه س
 که تحت کنترل ما هستند و، خویش یفرزند دانشجو يليتحص يابيو خوشحال شدن از کامی، هنرهای کار

، لذا طبق این تقریر. شمرده است« يسرشت عقالن»از مصادیق ، ارزش داوری کردها ان دربارة آنتويم
، متفاوت باشد يوانيساحت حهای بلكه هر آنچه با احساسات و نياز، ستين یريگميصرفِ تأمل و تصم، تيعقالن

« لذت»به صِرف « لذت»، اگرچه، طبق این تقریر، به بيان دیگر. رودانسان به شمار مي يجزو ساحت عقالن
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تواند معنابخش عاقالنه و خردمندانه ميهای ميبرخاسته از تأمالت و تصم« لذتِ»تواند معنابخش باشد ولي ينم
 يکند زیرا عشق ورزیدن کنشدن هم دفاع ميیمتز از معنابخشي عشق ورز، به همين جهت. (Ibid: 223باشد)

 . مانند شكنجه کردن چنين نيست یخردورزی است ولي امورای هاست که برخوردار از درج

 ش مثبتي( گرا2
ف گرایش منفي به معنای یافتن به امور و تعریدست  یآرزو یمعنا به« مثبتش یگرا»متز با تعریف گرایش 

حقيقت و زیبایي به مثابه شرائط یا ، معتقد است که گرایش مثبت نسبت به اخالق، افتن به اموريدست ن یآرزو
-نميتنها نه ها حوزهن یداشتن گرایش منفي نسبت به ا و کافي برای معناداری الزم است و با ياساسهای بستر

، وی مواردی مانند دوست نداشتن. شوديکاسته م يزندگ یتوان به معنای زندگي دست یافت بلكه از معنا
دنبال کردن و ، را بيانگر نوعي گرایش منفي و مواردی مانند خواستن یزيدوری جستن از چ، داشتن احساس بد

 . (Ibid: 224رده است)کردن را نشان دهندة نوعي گرایش مثبت شم يقدردان

 کافي يا اساسيهاي ( شروط يا بستر3
 necessary)یاز شرط الزم و ضرور يشرط اساس، متز با اشاره به تفاوت شرط کافي یا به تعبير وی

conditionرا با یكدیگر خلط کرد زیرا شرط ضروری شرطي است که بدون آنها کند که نباید آن( تأکيد مي ،
کند ولي بدان معنا نيست که با وجود آن حتماً مشروط تحقق پيدا خواهد کرد زیرا ممكن پيدا نميمشروط تحقق 

، اما شرط کافي شرطي است که با وجود آن. گری باشدیاست تحقق مشروط وابسته به وجود شروط ضروری د
ت يوجود این شرط به فعلبا تنها ولي این بدان معنا نيست که تحقق مشروط ، کندمشروط قطعاً تحقق پيدا مي

حوزة  سه، به باور متز. ابدینيز تحقق ها دیگری هم باشند که مشروط با وجود آنهای رسد زیرا چه بسا شرطيم
ن معنا که اگر بتوان با نوعي یبد، از شروط کافي برای تحقق معنای زندگي هستند، «یيبایقت و زيحقي، خوب»

 :Ibidکند)معنا تحقق پيدا مي، کمك کرد یيبایقت و زيحقي، تحقق خوبگرایش مثبت به کمك عقل و خرد به 

 . میپردازين سه حوزه میح هر کدام از ايدر این بخش به توض. (226

 يخوب (3-4

همان « خوبي»، برای معنای زندگي برشمرده است يهایي که متز به مثابه شرط اساسیكي از حوزه
اگر فردی با کمك از عقل و خرد خویش با نوعي گرایش مثبت و همدلي  بدین معنا که، اخالقي استهای ارزش

به همين . زندگي وی معنادار خواهد بود، تردیدبي ،کمك کندها اخالقي بتواند به تحقق آنهای نسبت به ارزش
ا یدیگران  یتوان از معناداری زندگي نلسون ماندال و مادر ترزا در مقایسه با مرتب کردن ناخن پامي، جهت

د یا فداکاریِ مادرترزا نوعي ارزش اخالقي یبد دهان دیگران دفاع کرد زیرا اوالً مبارزة ماندال با آپارتا یکاهش بو
« يسرشت عقالن»است که با رفتاری خردمندانه انجام شده است که توأم با نوعي گرایش مثبت نسبت به 

توانند معنابخش نمي، بد دهان دیگران یا کاهش بویگران دی یگر است ولي مرتب کردن ناخن پایدهای انسان
توأم با نوعي ، باشند یا تا این حد معنادار باشند زیرا تأثير اندکي در رشد سرشت عقالني دیگران دارد و در نتيجه

تر( قيتر)عمدیلذا هرچه که فرد به صورت شد. گر نيستیدهای انسان« يسرشت عقالن»گرایش مثبت نسبت به 
 گران بكاری( دي)نه صرفاً جسمانيپرورش سرشت عقالن یدر راستا يق خوبيتحق یخرد خود را برا، ترو گسترده

از به بستر يبهره از سرشت خردمندانة خویش ن یفرد برا، ثانياً به باور متز. خواهد داشت یمعنادارتر يزندگ، رديگ
موجود در جهان های تواند همة ارزشيك فرد نم. یبگيردخویش را از آنجا های و پناهگاه درخوری دارد تا ارزش

، ن رویگر قرار دارند و از ایكدیدر تقابل با ها ن ارزشیا يمعناداری زندگي خویش داشته باشد زیرا گاه یرا برا
 یدمادر ترزا و گانهای رفتار، لذا. دن به معنا الزم استيرس یا فرهنگ برایجامعه ، ك گروهیبه  يوابستگ
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دهان چنين  یا زدودن بویجامعة خویش است ولي مرتب کردن انگشت پا های برخاسته و متناسب با ارزش
 . (Ibid: 228نيست)

 قتی( حق3-2
دانش و ، مهارت، اند به زندگي معنا دهدتويم هایي که ورود بدانمتز بر این باور است که یكي از حوزه

، امواج، جاذبه، نوری، انرژ، زمان، ( مانند اطالع از فضاhuman environment«)ط انسانييمح» اطالعات از
است یا هرگونه ها انسانهای علوم تجربي است که پاسخگوی نيازهای گر مفاهيم و نظریهیو د يساختار اتم

سرشت »از  ضرورت و دیگر مفاهيم فلسفي است که پرده، تيعل، انسان، معرفت فلسفي یا االهياتي مانند خدا
ها بر زندگي انسانها و مهارتها دارد زیرا این گونه دانش( و واقعيت هستي برميhuman nature«)انسان

معنادار است زیرا ، نينشتین یا ایهایي مانند نظریة دارونظریه، به همين جهت. (Ibid: 229تأثير مثبت دارند)
مهم های از رخداد یاريکشف کردند که مقدمة بسها را دربارة زندگي انسان ينیاديبنهای تيآنان واقعهای نظریه

عالوه بر اینكه به ، ناظر به سرشت انسان و محيط زندگي ویهای ن نگاه به دانشیا. گر در زندگي انسان شدید
به کدام رشته علمي  کند تا تصميم بگيرند که به کدام رشته علمي توجه کنند وك کمك مييآکادمهای دپارتمان

دهد که يم نشان، آموزان خود را آموزش دهندد دانشیدهد که چگونه باتوجه نكنند یا به آموزگاران نشان مي
 . معنابخش نيستند« يجهان»هر چند در سطح ي، تصادفهای چرا اکتشاف

 ييباي( ز3-3
ای داند ولي معتقد است که آثار هنریميمعنابخش های متز ورود به حوزة زیبایي را یكي دیگر از قلمرو 

خانواده که ، عشق، مرگ، جنگ، انسان مانند اخالق يزندگ ياساسهای تواند معنابخش باشد که به جنبهمي
 ات و مكافاتیجنارمان ، به همين جهت. توجه کند، دهدميها ق و ژرفي از عالم و زندگي به انسانيدق يآگاه
کردن  يا نقاشیدربارة دفع کودك  يرود ولي رمانيكاسو ارزشمند به شمار ميپ یكايگون يو نقاش يوفسكیداستا

تواند معنابخش تواند معنابخش باشد بلكه کار هنری ميلذا هر گونه کار هنری هم نمي. گرد و غبار چنين نيست
 . (Ibid: 231ه باشد)هایي از زندگي انسان بردارد که در زندگي تأثير بسزایي داشتباشد که پرده از جنبه

ة آفاقي مانند ییك نظرهای تواند معنابخشي ویژگيميتنها متز برغم اینكه معتقد است که نظریة وی نه 
-یشانه را تبيين کند بلكه مياندعاقالنه و دورهای و تصميمها انتخاب، مفيدهای دستاور، ارتباط با حوزة معنوی

جه رسيد که تقریر نخست ين نتیبه ا، حقيقت و زیبایي را بخوبي تبيين کند، اخالقتواند معنابخشي سه حوزة 
 کنيم:اشاره ميها وی دارای دو اشكال یا نقص اساسي است که بدان

 اخالقي هاي ر نقض ارزشی( عدم توجه به تأث4
اخالقي های ارزشهای که چارچوب یير اول از نظریه خویش این است که به کنشهایاشكال اول متز به تقر

 یة معنایمطلوب نظرهای يژگیاز و يك، یبه باور متز، چنانچه گذشت. توجه نكرده است، کننديم را نقض
اخالقي های باید معنابخشي ارزشتنها ن معنا که یك نظریه نه یاست بد ياخالقهای توجه به چارچوب يزندگ

اساسي اخالقي های معنابخشي مستلزم نقض ارزشهای نشان دهد که اگر مؤلفهرا تبيين کند بلكه باید بتواند 
اما این تقریر درباره . (Ibid: 221دفاع کرد)ها توان از معنابخشي آننمي، مانند تحقير شخصيت انسان باشند

 . ف کندررا برطش این نقص مهم ید خویر جدیاست تا در تقردهيمتز کوش، ن رویاز ا. این نكته ساکت است
 
 



 

Evaluation of Thaddeus Metz’s theory about meaning of life By Mohammadreza Bayat 

 

 

58 

 ( عدم توجه به تأثیر گرايش منفي در معناداري زندگي 2
وی کمك  يزندگ یاند به معنادارتويم ش مثبت انسان نسبت به امور ارزشمندیهمانگونه که گرا، به باور متز

مانند دوست  یيهاز که با واژهينسبت به اموری با ارزش منفي مانند ظلم و بيدادگری ن يش منفیگرا، رساند
این نكته قابل توجه است که . فرد کمك رساند يزندگ یاند به معناتويم، شوديابراز م... زار بودن ويب، نداشتن

دارد زیرا گرایش منفي نوعي  ينسبت بدان تفاوت اساس يشیچ گراينسبت به چيزی با عدم ه يش منفیگرا
. کنش است و از معنای زندگي خواهد کاست ولي عدم گرایش کنش نيست و تاثيری در معناداری زندگي ندارد

به تاثير گرایش منفي در معناداری توجه نشده است و باید تقریری ارائه کرد که به ، در تقریر نخست، به باور متز
 . این نكته توجه شود

 معنازداهاي ر کنشیبه تأث( عدم توجه 3
اند و به امور معنابخش توجه کرده، مطرح شده است یکنون دربارة معنادارکه تا یيهاهیهمة نظر، باور متز به

همانگونه که گرایش مثبت ، به همين جهت نيز. . انددر معنای زندگي توجه نكردهها به امور معنازدا و تأثير آن
نيز از معنای ها گرایش منفي نسبت بدان، بخشدحقيقت و زیبایي به زندگي معنا مي، نسبت به سه حوزة خوبي

ای نيز این نقص را دارد و باید به گونه، وی« نیادية بنینظر»تقریر نخست از ، به گمان متز. کاهدزندگي مي
و  يتيجنسهای د و احساسیداشتن عقای، اهستههای معنازدایي مانند گسترش زبالههای اصالح شود که رفتار

، حیتفر یگران برایشكنجه دادن د، ضعف آنانهای ل مشاهدة نقطهيگران به دلیاز د یزاريب، نژادپرستانه
، متقاعد کردن فرد به باور به خدا یبرا يگسترش اطالعات غلط دربارة جهان هستي، علمهای سوزاندن کتاب

که ارزش  یفرد يگناه جهت استفاده از خون او در نقاشيك فرد بیکشتن ، اد به داروين اعتيتأم یبرا يتن فروش
 :Ibidرا تبيين کرد)ها نيز باید در نظریه معنای زندگي بدان توجه کرد و معنازدایي آن، گذارديش میانسان را نما

د داشت و هر چه از زندگي معنادارتری خواه، لذا اگر هر فرد انساني بتواند به سه حوزة فوق نزدیك گردد. (234
است که ای یهن نظرينظریة وی نخست وی معتقد است که. شوديکاسته م یو يزندگ یاز معنا، دور گرددها آن

 تقریر نخست خویش را بدین گونه اصالح کرده است: یلذا و. ن نكته توجه کرده استیبه ا يبه روشن

(نوعي گرایش مثبت به 1ای استفاده کند که اگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونه ر دوم:يتقر

 دیرا تهدها ن حوزهیحقيقت و زیبایي داشته باشد یا نسبت به آنچه ا، معنابخش یعني خوبيهای و حوزهها بستر
اساسي اخالقي مانند های نقض ارزش (گرایش مثبت و منفي وی مستلزم2داشته باشد  يش منفید گراکنيم

 . زندگي وی معنادار خواهد بود، تحقير دیگران نباشد

 انتقاد متز به تقرير دوم
دارد که  یگرید دياز به قياین تقریر از نظریه وی اشكاالت تقریر نخست را ندارد ولي هنوز ن، اگرچه، به باور متز
حامل ، معنای زندگي کمتر بدان توجه شده استهای در نظریهیكي دیگر از نكاتي که . م پرداختيبدان خواه

-نظریه، اجزاء زندگي است یا کل زندگي است یا هر دو است؟ به گمان متز، معنای زندگي است یعني حامل معنا

کل  یشتر به معناداری اجزاء زندگي پرداخته و معنادارياند و برقيب به این نكته توجه درخوری نكردههای 
 یينقش بسزا يزندگ یتوجه به اجزاء و کل زندگي در معنادار، اند ولي به باور ویرا مد نظر قرار نداده زندگي

 يبا بررس. متز معتقد است که در دو تقریر اول و دوم نيز به این نكته توجه نشده است و باید اصالح گردد. دارند
 pure «)محض یيگراکل»دیدگاه ، به باور متز. ن نكته را توضيح دادتوان ایدربارة حامل معنا بهتر ميها دگاهید

whole-lifers ) محض یيگراجزء»و»(pure part-lifers )يلذا هرگاه م. انداساسي در این زمينههای دیدگاه-
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معنادار است؟  ياز زندگ یيهاا بخشیمعنادار است  يباید روشن کنيم که کل زندگ« معنادار است يزندگ»م: یيگو
دربارة معناداری زندگي هر فرد انساني است نه جامعة انساني  یيو جزءگرا یيگراد که دیدگاه کلکنيم متز اشاره

 . نگونه که ناظر به معناداری کل افراد جامعه شمرده شودیگرایي موجب سوءتفاهم شود بدیعني نباید تعبير کل

 يانه به زندگيگراکليانه و گراجزءهاي ادله نگاه 

کند که در این بخش يم یانه به زندگي از دیدگاه خویش دفاعگرایانه و کلگراجزءهای متز با اشاره به ادله نگاه 
 . پردازیمميها به توضيح آن

 انه ي( ادله نگاه جزءگرا4
داند و معتقد است که مي يدر درون کل زندگ ياز زندگ يبخشتنها محض حامل معنا را  یيگرادیدگاه جزء

متز . (Ibid: 39توان دربارة معناداری هر جزء از زندگي بدون توجه به ارتباط آن با اجزاء دیگر داوری کرد )مي
ها دانسته است که بدان ين نگاه کافیرد ا یان را برایگران گروه را ذکر نكرده بلكه انتقادات کلین ايادلة مدافع

 . کنيميم هاشار

 ( نقش حذف يا تغییر اجزاء زندگي در معناي زندگي4-4
مختلفي در های بخش ( با اشاره به این نكته کهDavid Blumenfeld( )1591بالمنفلد)، برانمارك، لوريت

را برای  معنادارهای از این بخش ياما باید برخ، کامالً معنادارند، وجود دارند که اگرچهی، ار تكراريبس يك زندگی
. دهند که اجزاء زندگي نقش چنداني در معنای زندگي ندارندنشان مي، کنار گذاشت ین چرخة تكراریاز ا یيرها

 يشدن چرخة زندگ یاما اگر باعث تكرار، مهم است يهرچند معناداری اجزاء مختلف زندگ، دگاهین دیطبق ا
راه را برای زندگي معنادارتر باز ها نش آنيیا تغيير چالزم است با حذف ، معنادارتر يبه زندگ يابيبرای دست، گردد
 . یانه محض کافي نيستگرانگاه جزءتنها لذا . کنيم

 يزندگ ي( تأثیر نوع چیدمان اجزاء معنادار در معنادار4-2
با تكيه بر این ، (Frances Kamm( )1511فرانسيس کام) ( وMichael Slote( )1571ميچل اسلوت)

تر از موقعي است که با شيب تند شروع شود معنابخش، ردياد اوج بگیدر زندگي از کم به زها ارزش نكته که اگر
اجزا مهم تنها معناداری زندگي  یرا رد کرده است زیرا اگر برا« انة محضیجزءگرا»دگاه ید، کم سقوط کندو کم
 يزندگ یزان معناداريولي نوع چينش اجزاء در م در معناداری زندگي تأثيری داشته باشدها آن د چينشینبا، باشند

-ر نگاه کلين به معنای تأثیز مهم است و اينها نش آنيچ، ت معناداری اجزاءيافزون بر اهم، نیبنابرا. تأثير دارد

فرد داوری کرد بلكه  يزندگ یدرباره معنادار يبا توجه به اجزاء زندگتنها توان ينم، لذا. است يانه به زندگیگرا
 . دکنيم فایا یدر معنادار یيز نقش بسزاينها نش آنيچگونگي چ

 يانهگرات در معناي زندگي با تکیه بر نگاه جزءی( عدم فهم نقش خالق4-3
نشگرانه یع و آفری( معتقد است که هرچه داستان زندگي بدRichard Taylor( )1515-2119ریچارد تيلور)

فرد  يك کنش در روند زندگیت و بدیع بودن ياما فهم نقش خالق. (Taylor, 1987: 48معنادارتر است)، باشد
گر یو مستقل از ارتباط آن با د یيممكن است زیرا اگر کنش فرد را به تنها يانه به زندگیگرابا نگاه کلتنها نيز 

 . شویمتوانيم بدیع بودن آن را متوجه نمي، ميکن يبررس يزندگهای بخش

 گرايانه به زندگي( ادله نگاه کل2
ان يژه میوهای ونديفرد است که از پ« يکلِ زندگ»تنها حامل معنا ، محض به زندگي یيگرادر نگاه کل

با کنار هم نهادن اجزاء و پيوند تنها ي، سنجش معناداری زندگ یل شده است یعني برايگوناگون تشكهای بخش
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-يا بی یم از معناداريانتويم يك نگاه داستاني به زندگیذیل ، ثابه یك کل یا به تعبير دیگربا یكدیگر به مها آن
گرایان در کل. (Ibid: 38معنا بودن را ندارند)يا بیت اتصاف به معنادار يم وگرنه قابلیيسخن بگوها آن یيمعنا

 کنيم:اشاره ميها اند که بدانارائه کردهي یهاهدفاع از دیدگاه خویش ادل

 ( تفاوت انسان و حیوان در نگاه به زندگي به مثابه يك کل 2-4
انه به زندگي با تكيه بر یگرا( بر این باور است که مدافعان نگاه کلWai-hung Wong( )1552وونگ)

دفاع کرد زیرا معنایي زندگي حيوانات يا بیتوان از معناداری معتقدند که نمي، وان و انسانيان حيتفاوت م
ها انسانتنها را ای هديچيپ يت شناختين ظرفيرا ندارند و چن« کل»ك یبه عنوان  ينگاه به زندگ یيحيوانات توانا

، ن جهت هميبه هم. (Wong, 2008: 131توان از معناداری زندگي آنان سخن گفت)دارند که به مدد آن مي
متز با انتقاد از این استدالل بر . توان از معنای زندگي وی سخن گفتاگر انساني این توانایي را از دست دهد نمي

م که يز الزم است زیرا اگر فرض کنيانه به معنای زندگي نینگاه جزءگرا یبرا یين تواناياین نظر است که چن
به عنوان ا آنچه که از آن ی يعقالنهای ا دستاوردی ینش آثار هنریخویش به آفر ياز زندگای ههدر بر یفرد
بازهم باید با ، بگذارند یبه خوردن دونات در جكوز خود را يزندگ يبپردازد و مابق، ميکنيم ادی يفه اخالقيوظ

 ,Metz). داوری کندها نگاه از باال به مثابه یك کل اجزاء زندگي خویش را ببيند تا بتواند دربارة معناداری آن

2013: 42) . 

 انه يگرابا نگاه کلتنها  يقطع ( داوري2-2
گيرد که نتيجه مي يك رمان با زندگیسة یبا مقا (Johan Brännmark( )1511یوهان برانمارك)
آن  یا بدی يتوانيم درباره خوبمختلف آن ميهای با ایجاد ارتباط بخشتنها ك رمان یهمانگونه که دربارة 

توانيم درباره آن داوری نگاه به اجزاء آن به مثابه یك کل ميبا تنها ز ين يدربارة معنای زندگ، ميداوری کن
ان تويم ست زیرا همان طور کهيدرست نای هسین مقايچن، بنظر متز. (Brännmark, 2003: 67کنيم)
ا چگونگي ها یب رنگيا دربارة ترکیرا گوش داد  يك سمفونیخاص از ای همختلف کتاب یا قطعهای بخش
 يتوان دربارة معنای اجزاء زندگمي، داوری کرد، را به مثابه یك کل دیدها بدون آنكه آن يك نقاشی يطراح

که محض  يکس، دکنيم يفروشاد خود تنيدرآوردن خرج اعت یکه برا يمانند معناداری یا بيمعنایي زندگي کس
ن حفر کند يل در زميدليرا ب قيك چالة عمیکه مجبور است تا  يکس، دهديوانات را شكنجه ميح و خنده حیتفر

ك یتوانيم به عنوان را مي یست که ما یك اثر هنرين نیمنكر ا یو، البته. ز داوری کردين، و سپس آن را پر کند
 . دکنيم ن داوری را ردياما انحصار چن، ميز داوری کنيکل ن
شود و مشكالت مردم را حل کند ولي  یست ماهريکه درصدد بوده است تا تراپ يلور با اشاره به زندگي زنيت

گيرد نتيجه مي، شودمي يفروشمجبور به تن، نيادش به کوکائين هزینه اعتيتأم یبرا، خود ياز زندگای هدر بره
، ميزدا بداند معنایبلكه شا، معنايب آن راتنها شود که نه يباعث میي، زن به تنها ين بخش از زندگیا، که اگرچه

فرد  يت کنونيدن وی به مقام و موقعيرس یبرا یابزارتنها ن نكته که این برهه از زندگي وی یبه ااما با توجه 
معنا به نظر يبي، از زندگ يلذا آنچه در ابتدا به عنوان بخش. (Taylor, 1987: 50داند)آن را معنادار مي، بوده

متز معتقد است که آن برهه از زندگي به . باشداند معنادار تويمي، جة آن در کل زندگيبا توجه به نت، ديرسيم
 يداوری قطع يمختلف زندگهای لذا دربارة بخش. معنا خواهد بوديوی همچنان ب يو منقطع از کل زندگ یيتنها
لور پاسخ دیگری ارائه يت. (Metz, 2013: 46-47را هم معنادار بدانيم) یو يتوانيم کل زندگم که ميیدار

زندگي های گر بخشید ارتباط آن را با دیبا، دادیا رویك تجربه یفهم معنای  یکه براکرده و معتقد است 
های ان بخشيحامل معنا روابطِ م، نیبنابرا. ميدربارة معناداری آن تجربه بده يم نظر قطعيتا بتوان بسنجيم
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 لور درست است کهيسخن ت، گرچه، به باور متز. (Taylor, 1987: 48به مثابه یك کل است) يمختلف زندگ
، ك کل بسنجيمیدر ها د آن را با روابط آن با دیگر بخشیباي، ك بخش زندگیدربارة معنای  يداوری قطع یبرا

را  يلور توان رد کردن عدم امكان ارزیابي معنادار بودن جزء زندگيست و سخن تيرش نیقابل پذ، اما انحصار آن
 . (Metz, 2013: 48ندارد)

 در معناي زندگيها نقش موقعیت( 2-3
و ها نهيرا از زم ياگر اجزاء زندگ بر این باور است که (Jerrold Levinson()1571نسون)یجرولد لو

 :Levinson, 2004دهند)معنا شده و هویت خویش را از دست ميبي کامالً، جدا کنيمها آنهای تيموقع

بالفاصله بعد از درگذشت همسر فرد  يقيمعنایيِ گوش دادن به موسمواردی مانند بينسون با اشاره به یلو. (323
 يمكان_يزمانهای تيگيرد که موقعنتيجه مي« ن تجربهيماش»معنایي تجربة فتح قله اِوِرست با تكيه بر یا بي

در یك تنها و ، است يموقتها مختلف در معناداری این موارد نقش دارند و هر گونه داوری دربارة معناداری آن
متز . است« يکل زندگ»تنها رد که حامل معنا يگيجه ميلذا وی نت. توان ارزیابي قطعي کردگرایانه مينگاه کل

، نسون بر این نظر است که گرچه داشتن احساس خوب از باال رفتن واقعي از کوهیلوهای اوالً با خدشه در مثال
جه گرفت يتوان نتنمي، ن مثالیاما از ا، ار ارزشمندتر استيبس« ن تجربهيماش»به مدد  ين احساسياز داشتن چن

انتقاد متز ، البته. معنا خواهد بوديب، م و صرف داشتن تجربهيابیاز کوه به معنا دست  يقيکه فقط با باالرفتن حق
است ثانياً متز معتقد قائل نشده ير واقعي تفاوتيبا غ يان احساس برآمده از تجربة واقعيدرست نيست زیرا وی م

داوری ، ا معنازدایي آنهای یم دربارة معناداريانتويمي، وجود دارند که گسسته از کل زندگ یيتهاياست که موقع
ا یمعنادار است ، کمك کنندگان ية زندگيصرف نظر از بق، چارهير و بيفقهای مثالً کمك به انسان. کنيم يقطع

زندگي های کند بدون توجه به دیگر بخشت و آزار ميیکودکان را اذ، و لذت حیکه برای تفر يبرعكس کار کس
 . معنازداست، وی

 گرايانه به زندگيگرايانه و جزءدگاه متز درباره نگاه کلي( د3
با  یو. درباره معناداری زندگي داوری کرد يیانه به زندگگراگرایانه و کلتوان با نگاه جزءمي، به باور متز

ثانياً باید از اند، گاه خود مهمیدر جاها ت ندارند و هرکدام از آنیکدام از دو نگاه اولوچياشاره اینكه اوال ه
دن به قلة يرس یبرا یبر این باور است که اگر فرد، رسميت شناخته را بها هر دو نگاه بهره برد و آنهای مزیت
ك بخش یاند آن را تويم، کند يپوشچشم يدر زندگي خویش با توجه به کل زندگها بيش ياز برخی، معنادار

معنادار به های بخش يبا فدا کردن بعض، خویش ياند در کل زندگتويم یاگر فرد، در مقابل. رديمجزا در نظر بگ
متز . (Metz, 2013: 58کند) يپوشمعنادار چشمهای د از آن بخشیبا، ابدیدست  يان معنادارتری در زندگیپا

 با توجه به دیدگاه خویش در این زمينه تقریر سوم را ارائه کرده است:

( نوعي گرایش مثبت 1ای استفاده کند که اگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونه تقرير سوم:

را ها ن حوزهیحقيقت و زیبایي داشته باشد یا نسبت به آنچه ا، معنابخش یعني خوبيهای و حوزهها به بستر
اساسي اخالقي های ( گرایش مثبت و منفي وی مستلزم نقض ارزش2داشته باشد و  يش منفید گراکنيم دیتهد

، بخشمعناهای نسبت به بستر يش منفی( داشتن گرا9زندگي وی معنادار خواهد بود ، مانند تحقير دیگران نباشد
ر از در نظر گرفتن يفرد غ يزندگ یمعنادار يابیلذا در ارز. معنازدا از کنش( يکاهد )تلقيفرد م يزندگ یاز معنا

معنایي روند رو به رشد یا م تا بتوان درباره معناداری یا بيیريز در نظر بگيرا ن يباید کل زندگي، اجزاء زندگ
-کمهای خویش همواره از کنش يزندگ يگفت که اگر فرد در ط يعنیفرد داوری کرد  يکاهش رشد زندگ
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معنا بي یا رتزندگي وی معنادارتر وگرنه از معنای کم، ارزشمندتر در حرکت باشدهای تر به سمت کنشارزش
 . خواهد بود

اجزاء »معناداری داند که دربارة نوع ارزیابي ميای یهن نظریترة خویش را کاملینظر متز تقریر سوم از
 د: یگوياو م. تاکنون ارائه شده است« يزندگ

 یمعنا»، د(يهست يدند: از نظر شما )که مرد عاقلير از من پرسيکه در ده سال اخ يدر پاسخ همة کسان»
است که  یيهاهدف ین پاسخ من برایه اکنون بهترین نظرید تقریر سوم! ایيام: بفرماست؟ پاسخ دادهيچ« يزندگ

م و یخویش فراتر رو يوانيعت حيدهد که چگونه از طبيو نشان م اندیيجوز از لذتیمتما، گيری دارندارزش پي
  «.(Ibid: 235ا احترام سترگ را دارند )یهایي ارزش افتخار چه ارزش

 ارزيابي

خود های به نقدتنها اما باتوجه به محدودیت مجله . سه گانه از نظریه متز شده استهای انتقادات زیادی به تقریر
 . کنيميم متز بر نظریه خویش اکتفا

 ( انتقادات متز به نظرية خويش4

ها د که بدانکنيم اشاره، ندنگر که ممكن است ناقدان مطرح کیان کتاب خود به چند انتقاد دیدر پا، متز
 . پردازیميم

 زندگي( عدم توجه به نقش کاهش درد در حیوانات در معناي 4-4 
عدم توجه به معنابخشي کارهایي است ، خویش وارد کرده است« نیادية بنینظر»انتقاد دشواری که متز به 

دهند زیرا کاهش درد از حيوانات در هيچ یك از سه حوزه يم برای کاهش درد حيوانات انجامها که انسان
معنادار است  یوانات تا حديکاهش درد حرسد کمك به يگيرد ولي به نظر ماخالق و زیبایي قرار نمي، حقيقت

د نظر و اصالح تقریر ین مشكل تجدیحل اراهتنها ، بنظر متز. چمن استهای ا الاقل معنادارتر از شمردن ساقهی
را با توجه به وجود انسان و « نیادية بنینظر» یداند چگونه؟ ممكن است فرديهم نم یاما خود و. است سوم

موجودات در  یرا وابسته به مراتب وجودها آن يزان معنابخشيرد و ميموجودات زنده در نظر بگ يا حتیوان يح
ن یبد، بخشنديم يبه زندگ یشتريب یمعنا، آنان باالتر باشد یای که هر چقدر مرتبه وجودبه گونه. عالم بداند

برخوردار  یشتريب يمعنابخش وان از قدرتيك حیك انسان نسبت به کاستن درد از یگونه که کاستن از درد 
ك یوان نسبت به محافظت از يکاستن درد از ح، نيهمچن. وان استيانسان باالتر از ح یاست زیرا مرتبه وجود

وان در مرتبه يبرخوردار است زیرا ح یباالتر یاه درست باشد( از معناياه)برفرض اینكه کاستن از درد درباره گيگ
  .اه قرار داردينسبت به گ یباالتر

 يي گراپوچ ( ناتواني نظرية متز در تبیین4-2
ارائه  ين معنای زندگي و معتقدان به پوچیمنكر یبرا ين وی نتوانسته است پاسخیادية بنینظر، به باور متز

 . اما پيشفرض نظریه متز معناداری زندگي است و انتظار نيست بدان بپردازد. کند
ح و ياز به تصحيروبروست و به اذغان خود متز ن یيمتز با انتقادهاه ینظر، اگرچه، توان گفتدر پایان مي

ز هنجار معنا از دو هنجار اخالق و خوشبختي دفاع کند یتوانسته است از تما يبه خوب یه ویاما نظر، ل دارديتكم
دیگر  ا فروکاستن آن بهیل يگشوده است و از هرگونه تقل يزندگ یپردازی درباره معنانظریه یمهم برا يو گام
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ي، زندگ یه ارائه شده در حوزه معناین نظریه متز به عنوان آخریضمن آنكه نظر. دکنيم یريجلوگهامقوله
 . در این حوزه است يق بزرگين خود توفیرد که ايگيرا در بر م يزندگ یدرباره معنادارها از شهود انسان یاريبس

 گیري نتیجه

سهل و ، معنای زندگي سهل و متتنع است زیرا برغم اینكه در نگاه نخست پردازی دربارهرسد که نظریهيم بنظر
گوناگون بدان های نظریه متز و نقد. گوناگوني دارد که چندان آسان هم نيستهای نماید ولي جنبهيم آسان

در مقایسه با ، نظریه ویاما برغم انتقادات متز و دیگران به . را آشكار کندها توانسته است برخي از این جنبه
درباره معناداری زندگي را تبيين کند و پوشش ها نظریه متز بهتر توانسته است شهود انسان، رقيبهای نظریه

نيز ، مانند دو نقدی است که خود وی به نظریه خویش کرده است یيهاکاستياما همچنان نياز است تا به . دهد
 . توجه کرده و آن را اصالح کند

 هانوشتيپ

، گرایري طبيعرت ، رسرد از نظریره اسرتفاده کررده اسرت ولري بنظرر مري       تنهرا  متز از تعبير رویكرد در آثار خویش استفاده نكررده و   1
 . (1951، اتيگيرد)بيجای مها گوناگون ذیل هر یك از آنهای که نظریه اندگرایي سه رویكرد جداگانهگرایي و فراطبيعتناطبيعت

ه آثرار مترز   بر هرا  و نظریره هرا  برای توضيح بيشتر ایرن رویكررد  ، توجه به اینكه مساله اساسي این مقاله ارزیابي نظریه متز است با 2
 دو منبع زیر مراجعه کنيد: بخصوص

-Metz, Thaddeus (2013) An Analytic Study, Meaning in Life. First Edition, Oxford University 
Press.  

 . شگاه ادیان و مذاهبنانتشارات دا :قم ،دین و معنای زندگي از دیدگاه فلسفه تحليلي (1951)، محمدرضا، بيات -
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