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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 meaninggiving 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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چکیده
تدئوس متز از فيلسوفان تحليلي با ارائه ویژگيهای یك نظریه معنای زندگي ،نظریه خود را با تكيه بر )1
تفكيك ساحات انسان به حيواني و عقالني  )2ارائه لذت و معنا به مثابه مالكهای متناسب با دو ساحت فوق،
سامان داده و بر این باور است که اگر هر فرد انساني اوال نوعي گرایش مثبت به خوبي ،حقيقت و زیبایي یا
دست کم ،گرایش منفي به آنچه این حوزهها را تهدید ميکند ،داشته باشد ثانيا گرایش مثبت و منفي وی
مستلزم نقض ارزشهای اساسي اخالقي مانند تحقير دیگران نباشد ثالثا در ارزیابي معناداری زندگي فرد عالوه
بر اجزاء زندگي ،کل زندگي وی را نيز در نظر بگيریم ،ميتوان زندگي وی را معنادار دانست .اگرچه ،نظریه وی
توانسته است اوال معنای زندگي را از اخالق و خوشبختي جدا سازد ثانيا تبييني فراگير از شهود انسانها درباره
معناداری زندگي انسانها ارائه کند؛ ولي به باور وی ،نتوانسته است تبييني از پوچگرایي و معناداری کمك به
کاهش درد حيوانات ارائه دهد.

کلیدواژهها :تدئوس متز ،معنای زندگي ،اخالق ،خوشبختي و زیبایي
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مقدمه
معنای زندگي ،از زمره مسائل اساسي در زندگي انسانها بوده است ،اما فيلسوفان در دو قرن و نيم اخير به جد
بدان توجه کردهاند .گرچه ،فيلسوفان اگزیستانس ،بيش و پيش از فيلسوفان تحليلي و با شيوه و رویكردی
متفاوت به معنای زندگي پرداختهاند ،اما فيلسوفان تحليلي نيز در چند دهة اخير کوشيدهاند تا با تفكيك «معنای
زندگي» به عنوان مقولة هنجاری مستقل از هنجارهای «خوشبختي» و «اخالق») ،(moralityراه را برای
نظریهپردازی دربارة معنای زندگي باز کنند زیرا در آغاز قرن بيستم ،معنای زندگي ،مقولة هنجاری مستقلي
شمرده نميشد ،بلكه در بهترین حالت ،آن را به خوشبختي و اخالق فروميکاستند( .)Metz, 2002: 782از
این رو ،تالشهای فيلسوفان تحليلي در دهههای اخير ،نشان داد که معنای زندگي را نميتوان به یكي از دو
مقوله هنجاری اخالق و خوشبختي فروکاست .البته ،این سخن بدان معنا نيست که ارزشهای معنادار در عرض
ارزشهای هنجاری دیگر مانند ارزشهای اخالقي ،دیني و زیباشناختي است بلكه برخي فيلسوفان تحليلي مانند
تدئوس متز) )1592(( Thaddeous Metzبا ارائه تفسيری از «ارزش» نشان دادند که هر نوع ارزشي نمي-
تواند به زندگي معنا دهد و تنها برخي از ارزشها ميتوانند به زندگي معنا دهند .لذا ،به رغم اختالف نظرهای
ایشان دربارة اینكه چه چيز یا چيزهایي ميتوانند به زندگي هر فرد انساني معنا دهند یا برای معناداری زندگي
وی الزماند ،کوشيدهاند تا دربارة معنای زندگي نظریهپردازی کنند(بيات.)21-15 :1951 ،
ارائه نظریههایي دربارة معنای زندگي که بتوان به مدد آن اوال نسبت ميان معنای زندگي با دیگر مقولههای
هنجاری مانند اخالق و خوشبختي را مشخص کرد ،ثانيا بتوان با تكيه بدان بيشتر شهود انسانها دربارة معنای
زندگي را تبيين کرد ،از اهميت زیادی برخوردار است .تدئوس متز ،فيلسوف تحليلي معاصر کوشيده است تا
نظریهای ارائه کند که دارای ویژگيهای فوق باشد .طبق نظریة وی ،معنای زندگي از مقولة خوشبختي جدا
است زیرا این مقوله متناسب با ارزشهای ساحت حيواني انسان است و تنها ارزشهای ساحت عقالني انسان
معنابخشند .همچنين ،از مقولة اخالق نيز متمایز است و با ارزشهای اخالقي یكي نيست زیرا ارزشهای دیگری
غير از ارزشهای اخالقي مانند ارزشهای زیباشناختي ،دیني و ...نيز ميتوانند به زندگي معنا دهند.
از سوی دیگر ،وی با ارائه تقسيمبندیهایي از رویكردها 1و نظریههای معنای زندگي عالوه بر اینكه
جغرافيای روشني از رویكردها و نظریههای معنای زندگي عرضه کرده است ،جایگاه نظریة خویش در ميان آنها
را هم نشان داده است .وی ابتدا رویكردها به معنای زندگي را به طبيعتگرا( ،)Nathrulismناطبيعتگرا
( )Non nathrulismو فراطبيعتگرا( )Supernaturalismتقسيم کرده سپس ،نظریههای ذیل رویكرد
طبيعتگرا را به نظریههای  )1انفسي( )Subjectivismو  )2آفاقي( )Objectivismو نظریههای آفاقي را به
 )1محض( )pureو  )2کامل( )completeو نظریههای آفاقي محض و کامل را به  )1نتيجهگرا
( )consequencesو  )2غير نتيجهگرا( )non_consequencesو نظریههای نتيجهگرا را به نظریههای )1
فایدهگرا( )utilitarianو  )2غيرفایدهگرا( )non-utilitarianتقسيم ميکند .نظریههای فراطبيعتگرا را نيز به
نظریههای مدافع ضرورت وجود خداوند برای معنای زندگي( )pure God-centred theoriesو مدافع
ضرورت جاودانگي انسان برای معنای زندگي( )pure Soul-centred theoriesتقسيم ميکند 2.با توجه به
تقسيمبندی فوق ،نظریه متز طبيعتگرا است؛ زیرا بر این باور است که با تكيه بر قابليتهای موجود در این
جهان ميتوان به زندگي معنا داد و برخالف رویكرد فراطبيعتگرا معتقد است که نيازی به وجود موجوداتي
فراطبيعي یا عالمي فراتر از این جهان نيست .همچنين ،نظریة وی آفاقي کامل است؛ زیرا نه تنها معتقد است که
ارزشهای معنابخش مستقل از خوشایند و بدآیند انسانها هستند و صرفا تابع اميال انسانها نيستند ،بلكه عالوه
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بر جنبه آفاقي ارزشها به جنبه کشش دروني انسانها نيز توجه کرده است .نيز نظریه وی غيرنتيجهگرا است
زیرا معناداری رفتار انسانها را تنها با تكيه بر نتائج رفتار انسانها تبيين نميکند.
نظرية آفاقي غیر نتیجهگراي متز
وی برای دفاع از نظریة خویش ،ابتدا رویكرد ناطبيعتگرا و فراطبيعتگرا و نظریههای ذیل هر کدام را نقد و
بررسي کرده است سپس به دفاع از رویكرد طبيعتگرا و نظریة آفاقي غيرنتيجهگرای خویش پرداخته و نشان
داده است که نظریة وی بر نظریههای رقيب برتری دارد .انتقاد اساسي متز به رویكرد فراطبيعتگرا و نظریههای
طبيعتگرای انفسي و نظریههای آفاقي نتيجهگرا و حتي نظریههای آفاقي غير نتيجهگرای رقيب این است که
این نظریهها توان توجيه تمام شهودهای انسانها دربارة معنای معنادار را ندارند یا توان توجيه معناداری ابعاد
گوناگون زندگي انسانها را در سطوح مختلف ندارند و تمام امور معنادار را به یك اندازه معنادار ميدانند .متز ابتدا
با استفاده از معناشناسي فيلسوفان تحليلي از «معنای زندگي» ،از ميان سه معنای «ارزش»« ،هدف» و
«کارکرد» ،به معنای «ارزش» توجه کرده و نظریة خویش را حول آن سامان داده است .وی دو بار نظریه
خویش را ویرایش کرد و در نهایت ،با ارائه نظریة آفاقي غير نتيجهگرایي خویش ،بر این باور است که این نظریه
نواقص نظریههای دیگر را ندارد و ميتواند شهود انسانها و معناداری ابعاد گوناگون زندگي انسانها را تبيين
کند.
نظریه متز بر مقدماتي استوار است که وی برای دفاع از نظریه خویش ارائه کرده است .در این بخش بدانها
اشاره ميکنيم:
گام اول :ويژگيهاي الزم براي يك نظرية معناي زندگي
متز بر این باور است که یك نظریة معنای زندگي باید دارای ویژگيهای زیر باشد وگرنه نميتوان از آن دفاع
کرد:
 )4توجه به امور معنوي
به باور وی ،یك نظریه دربارة معنای زندگي ،باید به حوزة «امور معنوی»( )spiritual realmتوجه کند
یعني به گونهای باشد که بتواند معناداری زندگي افرادی را که با ارتباط با این گونه امور به معنای زندگي دست
یافتهاند ،تبيين کند( .)Metz, 2013: 220البته ،متز از رویكرد فراطبيعتگرایي و نظریههای ذیل آن مانند
نظریه ضرورت وجود خداوند یا ضرورت جاودانگي انسان برای معناداری زندگي همة انسانها دفاع نميکند ولي
تأکيد ميکند که نظریه معنای زندگي باید بتواند معناداری زندگي انسانهایي را هم که با تكيه بر وجود خدواند یا
جاودانگي انسان به زندگي خویش معنا ميدهند ،تبيين کند.
 )2توجه به تأثیر تمايالت مثبت و منفي حامل معنا
به باور متز ،یك نظریة معنای زندگي باید به تأثير تمایالت دروني حامل معنا نسبت به ارزشهای آفاقي
معنابخش توجه کند وگرنه با صرف تحقق ارزشهای آفاقي نميتوان از معنای زندگي دفاع کرد(.)Ibid: 196
سوزان ولف در نظریة خویش ،این مؤلفه را به خوبي تبيين کرده است .ولف با نقد نظریههای انفسي و آفاقي از
نوعي نظریه آفاقي کامل دفاع ميکند یعني از ارزش تفسيری آفاقي دارد ولي نگاه و احساس مثبت حامل معنا را
نيز برای معناداری زندگي الزم ميداند .به تعبير وی ،معنا « نتيجه تالقي کشش انفسي با جاذبة آفاقي»
است( .)Wolf, 2010: 2متز این نكته را هم تذکر داده است که معموالً نظریههای معنای زندگي به
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نگرشهای مثبت حامل معنا توجه کردهاند ولي نگرشهای منفي حامل معنا مانند نفرت و بيزاری از عدم تحقق
عدالت نيز ميتواند به زندگي «معنا» بخشد .لذا ،یك نظریة دربارة «معنای زندگي» باید بتواند معنابخشي
نگرشهای منفي( )negative conditionsرا نيز تبيين کند.
 )3توجه به تأثیر معناي زندگي بر حامل معنا
به گمان متز ،یك نظریة معنای زندگي در درجه اول باید به معنای زندگي در خودِ حاملِ معنا توجه کرد
سپس به تأثير آن بر دیگران توجه کرد ( .)Metz, 2013: 221نظریههای نتيجهگرا در معنای زندگي به این
ویژگي توجه نكردهاند زیرا بيشتر بهبود وضعيت دیگران را معنابخش شمردهاند .اما نظریههای انفسي هم که به
این جنبه توجه کردهاند ،به تأثير ارزشهای آفاقي در معنای زندگي بيتوجه بودهاند .لذا هر یك از این نظریهها
به یكي از ویژگيها بيتوجه بودهاند.
 )1توجه به دستاوردهاي مفید
توجه به دستاوردهای مفيد( )Good consequencesو ثمربخش برای زندگي انسانها و طبيعت مانند
کمك به بهبود زندگي انسانها یا کمك به حفظ محيط زیست یكي دیگر از گزینههایي است که یك نظریه باید
بتواند معنابخشي آنها را تبيين کند .نظریههای نتيجهگرا عمدتاً بر معنابخشي این گونه دستاوردها تأکيد کردهاند.
اگرچه ،نميتوان تنها این گونه ارزشها را معنابخش شمرد ولي یك نظریه معنای زندگي باید بتواند معناداری
آنها را تبيين کند(.)Ibid: 239
 )5توجه به چارچوبهاي اخالقي
متز بر این باور است که یك نظریه نه تنها باید معنابخشي ارزشهای اخالقي را تبيين کند بلكه باید بتواند
نشان دهد که اگر مؤلفههای معنابخشي مستلزم نقض ارزشهای اساسي اخالقي مانند تحقير شخصيت انسان
باشند ،نميتوان از معنابخشي آنها دفاع کرد( )Ibid: 221زیرا اگرچه ،ارزشهای اخالقي محدودکنندهاند
( )moral constraintsولي به مثابه چارچوبهایياند که نباید نقض شوند .لذا موارد زیادی در زندگي انسانها
وجود دارد که برغم اینكه با ارزشهای معنابخشي ارتباط برقرار شده است ولي چون مستلزم نقض ارزشهای
اساسي اخالقي مانند عدالت است ،به زندگي فرد معنایي نميبخشد.
گام دوم :نشان دادن تفاوت معنا از لذت
متز با تفكيك معنا از لذت معتقد است که مؤلفههای فوق ميتوانند زندگي هر فرد انساني را معنادار و نه
لذتبخش سازند زیرا لذت و معنا برغم وجوه اشتراکي که با همدیگر دارند ،اختالفات اساسي هم با یكدیگر دارند
که باید بدانها توجه کرد .لذا وی وجوه اشتراك و اختالف معنا و لذت را برشمرده است تا بتواند از تفكيك
ساحت عقالني انسان از ساحت حيواني وی دفاع کند .متز بر این گمان است که عالوه بر تفاوت مفهومي لذت و
معنا ،عوامل لذتبخش از عوامل معنابخش نيز متفاوتند وگرنه «زندگي لذتبخش اما بيمعنا»( pleasant
 )but meaningless lifeیا «زندگي معنادار اما ناخوشایند»()unpleasant but mean- ingful life
متناقض بود ،در حالي که چنين نيست( .)Metz, 2007a; cf. 1. 2به همين جهت هم ،معتقد است که
اگرچه ،خدایان با ایجاد تغيير در مغز سيزیفوس ،باال بردن سنگ را برای وی لذتبخش کردند اما به آن معنا
نبخشيدهاند .لذا ،آنچه زندگي را لذتبخش ميسازد ،دقيقاً نميتواند زندگي را معنادار سازد یا آنچه یك زندگي را
معنادار ميسازد ،دقيقا نميتواند بدان لذت دهد .البته ،وی معتقد است که با وجود تفاوت ميان معنا و لذت ،نوعي
ارتباط حداقلي ميان آنها برقرار است یعني باید درجهای از لذت وجود داشته باشد تا بتوان به معنا دست یافت
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وگرنه اگر فردی آن قدر افسرده باشد که نتواند حتي از تخت خواب خویش پایين بياید ،نميتواند به معنای
زندگي دست یابد .همچنين ،اگر حداقلي از معنا در زندگي نباشد ،نميتوان لذت هم برد(.)Metz, 2013: 62
متز با بيان وجوه اشتراك و اختالف « لذت » از «معنا» یا به تعبير دقيقتر« ،ارزش» کوشيده است تا تفكيك
ساحات حيواني از عقالني انسان را روشن کند .به باور وی ،لذت و ارزش برغم وجوه اشتراکي که با یكدیگر
دارند ،اختالفات مهمي هم دارند که نشان ميدهد که هر یك از آنها متناسب با ساحت خاصي از انسان است
که در این بخش بدانها اشاره ميکنيم.
 )4وجوه اشتراك لذت و معنا
 )4-4مطلوبهاي بالذات و فردي
به باور متز ،اوالً لذت و معنا مطلوب بالذات هستند ،یعني انسانها «معنا» و«لذت» را برای خود آنها مي-
خواهند ،نه اینكه ابزاری برای رسيدن به هدف دیگری باشند( .)Ibid: 62ثانياً لذت و معنا مطلوبها یا خيرهای
شخصياند یعني ناظر به زندگيِ فردی انسانها هستند و با تحقق آنها در زندگي هر فرد انساني ،آن زندگي
بهتر و با عدم تحقق آنها بدتر ميگردد .به بيان دیگر ،لذت و معنا برخالف ارزشهایي مانند اکوسيستم ،فضا
و ،...همواره «خوب برای» یك فرد انساني یا ناظر به زندگي یك فرد انساني هستند(.)Ibid
 )2-4سرشت تشکیکي لذت و معنا
لذت و معنا سرشتي تشكيكي نه متواطي دارند ،یعني ميتوان گفت بخشي از زندگي فرد ،لذتبخشتر یا
معنادارتر از دیگر بخشهای زندگي وی یا زندگي فالن فرد لذتبخشتر یا معنادارتر از شخص دیگر
است( .)Ibid: 63لذا فعاليتهایي نظير خوردن ،آفتاب گرفتن که به ظرفيتهای شناختي پيچيدهای نياز ندارد و
برای حيوانات نيز قابل دسترسي است یا حتي خوردن یك تكه شكالت ،لذت پایينتری دارند ولي مواردی مانند
مصرف یك وعدة غذای عالي یا یك ارتباط عاشقانه ،از لذت باالتری برخوردارند .البته ،متز لذتهای پایينتر را
صرفاً ابزاری برای دستيابي به لذتهای باالتر نميداند بلكه بر این نظر است که آنها سطح کمتری از لذت را
دارند یا ارزشهای اخالقي ،دیني ،زیباشناختي که به زندگي معنا ميدهند ،در یك سطح و اندازه نيستند .لذا
درباره اندازه بخشهای لذتبخش یا معنادار زندگي ميتوان داوری کرد که کل زندگي فرد یا دورهای از آن،
لذتبخش یا معنادارتر بوده است .به باور متز ،با تكيه بر سرشت تشكيكي لذت و معنا ميتوان دربارة زندگي
لذتبخش یا معنادار افراد مختلف مقایسه کرد و ميزان تحقق «معنا» یا «لذت» را در زندگي افراد با یكدیگر
سنجيد(.)Ibid: 63
 )3-4مفاهیمي دو قطبي
لذت و معنا از مفاهيم دوقطبياند بدین معنا که «لذت» همواره با درد(درد به معنای عدم لذت نيست ،بلكه
چيزی افزون بر عدم لذت است که با ضریب منفي مشخص ميشود) یا معنابخش همواره با
معنازدا( )anti_matterقرین یكدیگرند ( .)Metz, 2013: 64-65لذا به مدد آنها ميتوان درك روشنتری
از لذت و معنا بدست داد .استفان کمبل( )1511( )Stephen M. Campbellدر مقالهای با عنوان «معنا-
زدا و اهميت آن» معتقد است که بيشتر فيلسوفان به بررسي افعال معنادار یا بيمعنا پرداختهاند و تعداد اندکي به
نقش افعال معنازدا در معناداری یا بيمعنایي زندگي انسانها توجه کردهاند ( .)Campbell, 2015: 694-96از
این رو ،همانطور که بعضي کارها به زندگي معنا ميبخشند ،بعضي کنشها نيز از معنای آن ميکاهند.
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 )2وجوه اختالف لذت و معنا
به باور متز ،اگرچه ،وجوه اشتراك لذت و معنا قابل توجه است ولي وجوه اختالف آنها از اهميت بيشتری
برخوردار است .به همين جهت هم ،متز تفكيك ساحت حيواني از عقالني را با تكيه بر وجوه اختالف لذت و معنا
اثبات ميکند .لذا در این بخش با تفصيل بيشتری بدانها ميپردازیم.
 )4-2تفاوت حامل لذت و معنا
اگرچه ،ارائة تعریفي دقيق از لذت ،در حوزه علومِ شناختي است ،اما در نگاهي کلي ،ميتوان گفت «لذت»،
تجربهای کامالً دروني است و به مثابه نوعي تجربة مثبت ،معموالً توأم با آرزوی دستيابي است و در
موقعيتهایي مثل شرکت در یك مهماني ،توفيق در یك شغل ،مشاهدة شير خوردن یك نوزاد ،برنده شدن در
یك رقابت ورزشي ،گوش دادن به یك قطعة موسيقي عالي بروز پيدا ميکند و در مقابل ،درد احساسي است که
معموالً توأم با آرزوی عدم دستيابي است که در زمان افسردگي یا ناخوشي رخ ميدهد .اما معنا صرفا برخاسته از
تجربههای دروني فرد نيست بلكه به ارزشهایي وابسته است که بيرون از فرد است زیرا طبق نگاه آفاقي کامل به
معنا ،معنا محصول نوعي ارتباط با امور ارزشمند است که توأم با نوعي کشش دروني در حامل معنا است که نه
تنها لزوماً در موقعيتهایي که توأم با لذت است ،تحقق نميیابد ،بلكه کامالً ميتواند در موقعيتهایي که توأم با
نوعي درد و رنج هم باشد ،بوجود آید( .)Ibid: 65-6بنابراین ،به تعبير متز ،حامل(« )bearerلذت» احساسات
دروني انسان است و حامل «معنا» ،کنش فرد است که به ارزشهایي بيرون از فرد وابسته است.
 )2-2غیر قابل کنترل بودن لذت و تحت کنترل بودن معنا
متز با تفكيك ميان«حامل» لذت و معنا و «منبع»( )sourceآنها معتقد است که حامل و منبع لذت یكي
است زیرا «احساسات فرد» هم حامل لذت هم منبع لذت است .اگرچه« ،لذت» ،با وقوع تجربههای مثبت رخ
ميدهد و بدون آنها نميتواند پدید آید ولي از آن جا که لذت با تغيير در بخشي ویژهای از مغز رخ ميدهد،
نيازی به ارتباط با جهان واقعي ندارد و ميتواند با ماشين تجربه روبرت نوزیك(-1591( )Robert Nozick
 ،)2112فيلسوف آمریكایي ،هم ایجاد شود .وی ،ماشين تجربهای را به تصویر کشيد که واقعي نيست یعني با
عالم واقع ارتباطي ندارد ولي با اتصال با آن ميتوان هر نوع احساس لذتبخشي را که بخواهيم بدست آورد .لذا
ممكن است با اتصال به سيمهای متصل به مغز خویش ،احساس کنيم که از خوردن یك نانخامهای شكالتي
لذت ميبریم ( .)Nozick, 2013: 264به همين جهت ،علل واقعي و غيرواقعي ميتواند احساس تجربة لذت
را در فرد ایجاد کنند .نوزیك بر این باور است که این ماشين نميتواند جای زندگي را بگيرد و این نكته نشان
ميدهد که لذت آنقدر هم اهميت ندارد که جرمي بنتام ( ،)1192-1171فایدهگرای انگليسي اواخر قرن
هجدهم ،باور داشت .اما منبع و سرچشمة معنا غالباً «ارتباطي»( )relationalاست و در نتيجه ،با حامل معنا
یعني کنش انسان یكي نيست .لذا اگر یك اثر هنری با تكيه بر تجربه و خالقيت فرد به وجود آمده باشد ،معنای
بيشتری به زندگي فرد ميبخشد ،ولي اگر محصول مصرف یك قرص باشد ،یا بيمعنا است یا از معنای کمتری
برخوردار است .بنابراین ،کامالً طبيعي است که با تكيه بر علل و نتایج متفاوت «یك» کنش آفرینشگرانه ،از
معناهای متفاوت آن سخن بگویيم( .)Metz, 2013: 66-68با توجه به تفاوت حامل لذت و معنا ميتوان گفت
که فرد در ایجاد یا عدم ایجاد احساس لذت خویش کنترل ندارد ولي در ایجاد معنا کنترل زیادی دارد زیرا حامل
معنا کنش فرد و کنش در اختيار فرد است(.)Ibid: 69
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 )3-2داوريهاي ارزشي دربارة رفتارهاي معنادار و عدم آن دربارة تجربههاي لذتبخش
متز معتقد است که رفتارهای معنادار همراه با توصيفهای ارزشي مانند «عزت نفس»( )esteemدر اول
شخص و «تحسين»( )admireدیگری در مقام سوم شخص یا «احساس شرم»( )shameاز رفتارهای معنازدا
در اول شخص و «بيزاری جستن»( )abhorrenceاز دیگری از رفتار معنازدا در مقام سوم شخص است .اما
هيچ کدام از این نگرشها و توصيفها درباره «لذت» بكار برده نميشود زیرا هيچ فردی را نميتوان برای یك
تجربة لذتبخش ،تحسين یا تقبيح کرد یا برای داشتن درد از وی دوری و بيزاری جست .البته ،متز معتقد است
که معموالً در تجربههای لذتبخش «تمایل به ادامه»( )desir to continueو در تجربههای توأم با درد
«تمایل به پایان دادن»( )desire to endوجود دارد ولي دربارة یك زندگي معنادار ممكن است تمایل به
استمرار آن وجود نداشته باشد .مثالً ممكن است فردی در موقعيتي از خودگذشتگي کند و با ایجاد احساس عزت
نفس در خویش یا تحسين دیگران به زندگي خود معنا بخشد ،اما در موقعيت دیگری تمایل به استمرار یا تكرار
آن نداشته باشد .البته ،این تفاوت درست نيست زیرا دربارة لذت هم کامالً امكان دارد که فرد متمایل به تكرار یا
استمرار تجربة لذتبخش نباشد.
 )1-2توقف لذت با مرگ و استمرار معنا با مرگ
متز تفاوت دیگر لذت و معنا را این گونه بيان کرده است که لذت همراه با تجربة مثبت است و تنها با وجود
تجربة مثبت تحقق ميیابد .لذا تجربه لذت با مرگ پایان ميپذیرد .اما ،معنا ،پيامدهای کنشهای فرد در زندگي
است و این پيامدها ميتوانند پس از مرگ نيز ادامه یابند .در نتيجه ،معنای زندگي فرد نيز ميتواند پس از مرگ
وی استمرار یابد و بيشتر یا کمتر معنادار گردد( .)Ibid: 70البته ،اگر معنای زندگي را به پيامدهای کنشهای
فرد در زندگي تعبير کنيم ،سخن متز درست است ولي اگر به خود ارتباط با ارزشهای معنابخش تعبير کنيم،
درست نيست زیرا با مرگ فرد ارتباط با ارزشهای معنابخش هم پایان ميیابد.
 )2-5دغدغه يا عدم دغدغه نسبت به آينده
متز با تكيه بر آزمایش فكری دِرِك پارفيت( )2111 -1572( )Derek Antony Parfitتفاوت دیگری
را ميان لذت و معنا ارائه کرده و نشان ميدهد که با تطبيق این آزمایش بر لذت و معنا به تفاوت چشمگيری
ميرسيم .وی ميگوید که تصور کنيد یك عمل جراحي داشتهاید و اکنون بيهوش هستيد .هرگاه به هوش آمدید
پيش از اینكه خودتان را بهیاد بياورید ،به شما گفته ميشود که ميتوانيد یكي از دو شخص زیر باشيد:
الف -فردی باشيد که دیروز رنج بسيار زیادی را تحمل کرده است.
ب -فردی باشيد که فردا رنج بسيار کمي خواهد کشيد.
پارفيت بر این نظر است که بيشتر افراد با اینكه رنج فرد الف بسيار بيشتر بوده است ،ترجيح ميدهند فرد
الف باشند .لذا وی از این آزمایش نتيجه ميگيرد که دليل انتخاب گزینه الف این است که بيشتر انسانها نسبت
به آینده دغدغه لذت و درد دارند یعني ميخواهند آینده ،به بهترین شكل ممكن باشد .به همين جهت ،این
دغدغه « نسبت به آینده» درباره لذت هم درست است .لذا اگر فرض کنيد به شما گفته شود که ميتوانيد:
الف -فردی باشيد که انبوهي لذت را دیروز تجربه کردهاست.
ب -فردی باشيد که اندکي لذت را فردا تجربه ميکند.
این بار نيز بيشتر انسانها هرچند لذت ب بسيار کمتر از الف است ،ترجيح ميدهند فرد ب باشند ( Parfit,
 .)1984: 165متز ،با توجه به آزمایش پارفيت ،معتقد است که دغدغه نسبت به آینده دربارة لذت و معنا هم
متفاوت است ،بدینمعنا که دغدغة انسانها دربارة رنج و لذت ،آنان را به سمت انتخاب آینده سوق ميدهد و لذا،
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لذتِ کمتر در آینده را بر لذت بيشتر درگذشته و دردِ بيشتر درگذشته بر دردِ کمتر در آینده ترجيح ميدهند .اما
دربارة معنا اینگونه نيست ،زیرا گذشته یا آینده در ارزشمندی عملي که بتواند به زندگي فرد معنا بخشد ،تفاوتي
ندارد .لذا متز آزمایش پارفيت را دربارة خالقيت که یكي از شاخصهای مهم معنا است ،به کار ميبندد و مي-
پرسد ،اگر از شما بپرسند که پس از به هوش آمدن ،ترجيح ميدهيد که:
الف -فردی باشيد که یك شاهكار هنری را در گذشته آفریدهاید.
ب -فردی باشيد که یك اثر هنری متوسط را در آینده ميآفریند.
وی معتقد است که بيشتر انسانها گزینه الف را برميگزینند ،زیرا گزینه الف دارای ارزش بزرگتری است و
گذشته و آینده در آن تأثيری ندارد .لذا ،متز نتيجه ميگيرد که دغدغه نسبت به آینده یك تفاوت مهم در فهم
معنا و لذت است(.)Ibid: 73
گام سوم :نظرية متز دربارة معناي زندگي
متز باتوجه به مطالب فوق ،تالش کرده است تا با اصالح تقریرهای اوليه از نظریه خویش ،تقریری ارائه دهد که
برخوردار از ویژگيهای فوق باشد و بتواند با توجه به مؤلفههای فوق معناداریِ بيشتر رفتارهای انسانها را در سه
حوزه اخالق ،حقيقت و زیبایي تبيين کند .در این بخش به تقریرهای وی از نظریه خویش و نقدهای وی بر
آنها ميپردازیم.
تقرير اول :اگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونهای استفاده کند که همراه با نوعي گرایش
مثبت نسبت به تحقق خوبي ،حقيقت و زیبایي به مثابه بسترها و حوزهها یا شروط اساسي /کافي برای معناداری
زندگي کمك کند ،زندگي معنادارتری خواهد داشت.
متز در این تقریر از برخي مفاهيم مانند عقل و خرد ،گرایش مثبت( ،)positively orientشروط اساسي
( ،)fundamental conditionsخوبي( ،)the goodحقيقت( )the trueو زیبایي()the beutiful
استفاده کرده است که با توضيح آنها ميتوان درك بهتری از نظریة وی پيدا کرد.
 )4عقل يا ساحت عقالني
متز برداشت گستردهای از عقل و خرد یا «سرشت خردمندانه» ( )rational natureیا ساحت عقالني
انسان دارد به گونهای که تمام رفتارهای انسان را که حيوانات حتي برترین آنها مانند شانپازهها دارا نيستند ،در
برميگيرد .لذا ،تجربة اداراك حسي و احساس لذت را که با حيوانات شریك است؛ تنها ساحت غير عقالني
انسان ميداند .متز با اشاره به مواردی مانند استدالل ورزی ،ایجاد تمایزهای ظریف در امور گوناگون ،غلبه بر
اختالل رواني ،انجام بازی و ورزش ،عشق ورزیدن به دیگران ،پيشبرد عدالت و درگير امور آفرینشگرانه شدن،
ساحت عقالني را توضيح ميدهد .اما برداشت متز از ساحت عقالني از این هم گستردهتر است زیرا موارد فوق
صرفاً اعمال اختياری را «عقالني» ميشمارد و متز تمام تالشها ،هيجانها و حتي انفعاالتي را مانند عدم تمایل
به سيگار کشيدن که با تكيه بر آسيبزا بودن گرفته شده است ،لذت بردن از کاميابي دوست خویش ،گرایش به
کارهای هنری ،و خوشحال شدن از کاميابي تحصيلي فرزند دانشجوی خویش ،که تحت کنترل ما هستند و
ميتوان دربارة آنها ارزش داوری کرد ،از مصادیق «سرشت عقالني» شمرده است .لذا طبق این تقریر،
عقالنيت ،صرفِ تأمل و تصميمگيری نيست ،بلكه هر آنچه با احساسات و نيازهای ساحت حيواني متفاوت باشد،
جزو ساحت عقالني انسان به شمار ميرود .به بيان دیگر ،طبق این تقریر ،اگرچه« ،لذت» به صِرف «لذت»
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نميتواند معنابخش باشد ولي «لذتِ» برخاسته از تأمالت و تصميمهای عاقالنه و خردمندانه ميتواند معنابخش
باشد( .)Ibid: 223به همين جهت ،متز از معنابخشي عشق ورزیدن هم دفاع ميکند زیرا عشق ورزیدن کنشي
است که برخوردار از درجهای خردورزی است ولي اموری مانند شكنجه کردن چنين نيست.
 )2گرايش مثبت
متز با تعریف گرایش «گرایش مثبت» به معنای آرزوی دست یافتن به امور و تعریف گرایش منفي به معنای
آرزوی دست نيافتن به امور ،معتقد است که گرایش مثبت نسبت به اخالق ،حقيقت و زیبایي به مثابه شرائط یا
بسترهای اساسي و کافي برای معناداری الزم است و با داشتن گرایش منفي نسبت به این حوزهها نه تنها نمي-
توان به معنای زندگي دست یافت بلكه از معنای زندگي کاسته ميشود .وی مواردی مانند دوست نداشتن،
داشتن احساس بد ،دوری جستن از چيزی را بيانگر نوعي گرایش منفي و مواردی مانند خواستن ،دنبال کردن و
قدرداني کردن را نشان دهندة نوعي گرایش مثبت شمرده است(.)Ibid: 224
 )3شروط يا بسترهاي کافي يا اساسي
متز با اشاره به تفاوت شرط کافي یا به تعبير وی ،شرط اساسي از شرط الزم و ضروری( necessary
 )conditionتأکيد ميکند که نباید آنها را با یكدیگر خلط کرد زیرا شرط ضروری شرطي است که بدون آن،
مشروط تحقق پيدا نميکند ولي بدان معنا نيست که با وجود آن حتماً مشروط تحقق پيدا خواهد کرد زیرا ممكن
است تحقق مشروط وابسته به وجود شروط ضروری دیگری باشد .اما شرط کافي شرطي است که با وجود آن،
مشروط قطعاً تحقق پيدا ميکند ،ولي این بدان معنا نيست که تحقق مشروط تنها با وجود این شرط به فعليت
ميرسد زیرا چه بسا شرطهای دیگری هم باشند که مشروط با وجود آنها نيز تحقق یابد .به باور متز ،سه حوزة
«خوبي ،حقيقت و زیبایي» ،از شروط کافي برای تحقق معنای زندگي هستند ،بدین معنا که اگر بتوان با نوعي
گرایش مثبت به کمك عقل و خرد به تحقق خوبي ،حقيقت و زیبایي کمك کرد ،معنا تحقق پيدا ميکند( Ibid:
 .)226در این بخش به توضيح هر کدام از این سه حوزه ميپردازیم.
 )4-3خوبي
یكي از حوزههایي که متز به مثابه شرط اساسي برای معنای زندگي برشمرده است« ،خوبي» همان
ارزشهای اخالقي است ،بدین معنا که اگر فردی با کمك از عقل و خرد خویش با نوعي گرایش مثبت و همدلي
نسبت به ارزشهای اخالقي بتواند به تحقق آنها کمك کند ،بيتردید ،زندگي وی معنادار خواهد بود .به همين
جهت ،ميتوان از معناداری زندگي نلسون ماندال و مادر ترزا در مقایسه با مرتب کردن ناخن پای دیگران یا
کاهش بوی بد دهان دیگران دفاع کرد زیرا اوالً مبارزة ماندال با آپارتاید یا فداکاریِ مادرترزا نوعي ارزش اخالقي
است که با رفتاری خردمندانه انجام شده است که توأم با نوعي گرایش مثبت نسبت به «سرشت عقالني»
انسانهای دیگر است ولي مرتب کردن ناخن پای دیگران یا کاهش بوی بد دهان دیگران ،نميتوانند معنابخش
باشند یا تا این حد معنادار باشند زیرا تأثير اندکي در رشد سرشت عقالني دیگران دارد و در نتيجه ،توأم با نوعي
گرایش مثبت نسبت به «سرشت عقالني» انسانهای دیگر نيست .لذا هرچه که فرد به صورت شدیدتر(عميقتر)
و گستردهتر ،خرد خود را برای تحقيق خوبي در راستای پرورش سرشت عقالني(نه صرفاً جسماني) دیگران بكار
گيرد ،زندگي معنادارتری خواهد داشت .ثانياً به باور متز ،فرد برای بهره از سرشت خردمندانة خویش نياز به بستر
و پناهگاه درخوری دارد تا ارزشهای خویش را از آنجا بگيرد .یك فرد نميتواند همة ارزشهای موجود در جهان
را برای معناداری زندگي خویش داشته باشد زیرا گاهي این ارزشها در تقابل با یكدیگر قرار دارند و از این رو،
وابستگي به یك گروه ،جامعه یا فرهنگ برای رسيدن به معنا الزم است .لذا ،رفتارهای مادر ترزا و گاندی
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برخاسته و متناسب با ارزشهای جامعة خویش است ولي مرتب کردن انگشت پا یا زدودن بوی دهان چنين
نيست(.)Ibid: 228
 )2-3حقیقت
متز بر این باور است که یكي از حوزههایي که ورود بدان ميتواند به زندگي معنا دهد ،مهارت ،دانش و
اطالعات از «محيط انساني»( )human environmentمانند اطالع از فضا ،زمان ،انرژی ،نور ،جاذبه ،امواج،
ساختار اتمي و دیگر مفاهيم و نظریههای علوم تجربي است که پاسخگوی نيازهای انسانها است یا هرگونه
معرفت فلسفي یا االهياتي مانند خدا ،انسان ،عليت ،ضرورت و دیگر مفاهيم فلسفي است که پرده از «سرشت
انسان»( )human natureو واقعيت هستي برميدارد زیرا این گونه دانشها و مهارتها بر زندگي انسانها
تأثير مثبت دارند( .)Ibid: 229به همين جهت ،نظریههایي مانند نظریة داروین یا اینشتين ،معنادار است زیرا
نظریههای آنان واقعيتهای بنيادیني را دربارة زندگي انسانها کشف کردند که مقدمة بسياری از رخدادهای مهم
دیگر در زندگي انسان شد .این نگاه به دانشهای ناظر به سرشت انسان و محيط زندگي وی ،عالوه بر اینكه به
دپارتمانهای آکادميك کمك ميکند تا تصميم بگيرند که به کدام رشته علمي توجه کنند و به کدام رشته علمي
توجه نكنند یا به آموزگاران نشان ميدهد که چگونه باید دانشآموزان خود را آموزش دهند ،نشان ميدهد که
چرا اکتشافهای تصادفي ،هر چند در سطح «جهاني» معنابخش نيستند.
 )3-3زيبايي
متز ورود به حوزة زیبایي را یكي دیگر از قلمروهای معنابخش ميداند ولي معتقد است که آثار هنریای
ميتواند معنابخش باشد که به جنبههای اساسي زندگي انسان مانند اخالق ،جنگ ،مرگ ،عشق ،خانواده که
آگاهي دقيق و ژرفي از عالم و زندگي به انسانها ميدهد ،توجه کند .به همين جهت ،رمان جنایات و مكافات
داستایوفسكي و نقاشي گونيكای پيكاسو ارزشمند به شمار ميرود ولي رماني دربارة دفع کودك یا نقاشي کردن
گرد و غبار چنين نيست .لذا هر گونه کار هنری هم نميتواند معنابخش باشد بلكه کار هنری ميتواند معنابخش
باشد که پرده از جنبههایي از زندگي انسان بردارد که در زندگي تأثير بسزایي داشته باشد(.)Ibid: 231
متز برغم اینكه معتقد است که نظریة وی نه تنها ميتواند معنابخشي ویژگيهای یك نظریة آفاقي مانند
ارتباط با حوزة معنوی ،دستاورهای مفيد ،انتخابها و تصميمهای عاقالنه و دوراندیشانه را تبيين کند بلكه مي-
تواند معنابخشي سه حوزة اخالق ،حقيقت و زیبایي را بخوبي تبيين کند ،به این نتيجه رسيد که تقریر نخست
وی دارای دو اشكال یا نقص اساسي است که بدانها اشاره ميکنيم:
 )4عدم توجه به تأثیر نقض ارزشهاي اخالقي
اشكال اول متز به تقریر اول از نظریه خویش این است که به کنشهایي که چارچوبهای ارزشهای اخالقي
را نقض ميکنند ،توجه نكرده است .چنانچه گذشت ،به باور متز ،یكي از ویژگيهای مطلوب نظریة معنای
زندگي توجه به چارچوبهای اخالقي است بدین معنا که یك نظریه نه تنها باید معنابخشي ارزشهای اخالقي
را تبيين کند بلكه باید بتواند نشان دهد که اگر مؤلفههای معنابخشي مستلزم نقض ارزشهای اساسي اخالقي
مانند تحقير شخصيت انسان باشند ،نميتوان از معنابخشي آنها دفاع کرد( .)Ibid: 221اما این تقریر درباره
این نكته ساکت است .از این رو ،متز کوشيدهاست تا در تقریر جدید خویش این نقص مهم را برطرف کند.
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 )2عدم توجه به تأثیر گرايش منفي در معناداري زندگي
به باور متز ،همانگونه که گرایش مثبت انسان نسبت به امور ارزشمند ميتواند به معناداری زندگي وی کمك
رساند ،گرایش منفي نسبت به اموری با ارزش منفي مانند ظلم و بيدادگری نيز که با واژههایي مانند دوست
نداشتن ،بيزار بودن و ...ابراز ميشود ،ميتواند به معنای زندگي فرد کمك رساند .این نكته قابل توجه است که
گرایش منفي نسبت به چيزی با عدم هيچ گرایشي نسبت بدان تفاوت اساسي دارد زیرا گرایش منفي نوعي
کنش است و از معنای زندگي خواهد کاست ولي عدم گرایش کنش نيست و تاثيری در معناداری زندگي ندارد.
به باور متز ،در تقریر نخست ،به تاثير گرایش منفي در معناداری توجه نشده است و باید تقریری ارائه کرد که به
این نكته توجه شود.
 )3عدم توجه به تأثیر کنشهاي معنازدا
به باور متز ،همة نظریههایي که تاکنون دربارة معناداری مطرح شده است ،به امور معنابخش توجه کردهاند و
به امور معنازدا و تأثير آنها در معنای زندگي توجه نكردهاند . .به همين جهت نيز ،همانگونه که گرایش مثبت
نسبت به سه حوزة خوبي ،حقيقت و زیبایي به زندگي معنا ميبخشد ،گرایش منفي نسبت بدانها نيز از معنای
زندگي ميکاهد .به گمان متز ،تقریر نخست از «نظریة بنيادین» وی ،نيز این نقص را دارد و باید به گونهای
اصالح شود که رفتارهای معنازدایي مانند گسترش زبالههای هستهای ،داشتن عقاید و احساسهای جنسيتي و
نژادپرستانه ،بيزاری از دیگران به دليل مشاهدة نقطههای ضعف آنان ،شكنجه دادن دیگران برای تفریح،
سوزاندن کتابهای علمي ،گسترش اطالعات غلط دربارة جهان هستي برای متقاعد کردن فرد به باور به خدا،
تن فروشي برای تأمين اعتياد به دارو ،کشتن یك فرد بيگناه جهت استفاده از خون او در نقاشي فردی که ارزش
انسان را نمایش ميگذارد ،نيز باید در نظریه معنای زندگي بدان توجه کرد و معنازدایي آنها را تبيين کرد( Ibid:
 .)234لذا اگر هر فرد انساني بتواند به سه حوزة فوق نزدیك گردد ،زندگي معنادارتری خواهد داشت و هر چه از
آنها دور گردد ،از معنای زندگي وی کاسته ميشود .وی معتقد است که نظریة وی نخستين نظریهای است که
به روشني به این نكته توجه کرده است .لذا وی تقریر نخست خویش را بدین گونه اصالح کرده است:
تقرير دوم :اگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونهای استفاده کند که )1نوعي گرایش مثبت به
بسترها و حوزههای معنابخش یعني خوبي ،حقيقت و زیبایي داشته باشد یا نسبت به آنچه این حوزهها را تهدید
ميکند گرایش منفي داشته باشد )2گرایش مثبت و منفي وی مستلزم نقض ارزشهای اساسي اخالقي مانند
تحقير دیگران نباشد ،زندگي وی معنادار خواهد بود.
انتقاد متز به تقرير دوم
به باور متز ،اگرچه ،این تقریر از نظریه وی اشكاالت تقریر نخست را ندارد ولي هنوز نياز به قيد دیگری دارد که
بدان خواهيم پرداخت .یكي دیگر از نكاتي که در نظریههای معنای زندگي کمتر بدان توجه شده است ،حامل
معنای زندگي است یعني حامل معنا ،اجزاء زندگي است یا کل زندگي است یا هر دو است؟ به گمان متز ،نظریه-
های رقيب به این نكته توجه درخوری نكردهاند و بيشتر به معناداری اجزاء زندگي پرداخته و معناداری کل
زندگي را مد نظر قرار ندادهاند ولي به باور وی ،توجه به اجزاء و کل زندگي در معناداری زندگي نقش بسزایي
دارند .متز معتقد است که در دو تقریر اول و دوم نيز به این نكته توجه نشده است و باید اصالح گردد .با بررسي
دیدگاهها دربارة حامل معنا بهتر ميتوان این نكته را توضيح داد .به باور متز ،دیدگاه «کلگرایي محض»( pure
 )whole-lifersو «جزءگرایي محض»( )pure part-lifersدیدگاههای اساسي در این زمينهاند .لذا هرگاه مي-
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گویيم« :زندگي معنادار است» باید روشن کنيم که کل زندگي معنادار است یا بخشهایي از زندگي معنادار است؟
متز اشاره ميکند که دیدگاه کلگرایي و جزءگرایي دربارة معناداری زندگي هر فرد انساني است نه جامعة انساني
یعني نباید تعبير کلگرایي موجب سوءتفاهم شود بدینگونه که ناظر به معناداری کل افراد جامعه شمرده شود.
ادله نگاههاي جزءگرايانه و کلگرايانه به زندگي
متز با اشاره به ادله نگاههای جزءگرایانه و کلگرایانه به زندگي از دیدگاه خویش دفاع ميکند که در این بخش
به توضيح آنها ميپردازیم.
 )4ادله نگاه جزءگرايانه
دیدگاه جزءگرایي محض حامل معنا را تنها بخشي از زندگي در درون کل زندگي ميداند و معتقد است که
ميتوان دربارة معناداری هر جزء از زندگي بدون توجه به ارتباط آن با اجزاء دیگر داوری کرد ( .)Ibid: 39متز
ادلة مدافعين این گروه را ذکر نكرده بلكه انتقادات کلگرایان را برای رد این نگاه کافي دانسته است که بدانها
اشاره ميکنيم.
 )4-4نقش حذف يا تغییر اجزاء زندگي در معناي زندگي
تيلور ،برانمارك ،بالمنفلد( )1591( )Blumenfeld Davidبا اشاره به این نكته که بخشهای مختلفي در
یك زندگي بسيار تكراری ،وجود دارند که اگرچه ،کامالً معنادارند ،اما باید برخي از این بخشهای معنادار را برای
رهایي از این چرخة تكراری کنار گذاشت ،نشان ميدهند که اجزاء زندگي نقش چنداني در معنای زندگي ندارند.
طبق این دیدگاه ،هرچند معناداری اجزاء مختلف زندگي مهم است ،اما اگر باعث تكراری شدن چرخة زندگي
گردد ،برای دستيابي به زندگي معنادارتر ،الزم است با حذف یا تغيير چينش آنها راه را برای زندگي معنادارتر باز
کنيم .لذا تنها نگاه جزءگرایانه محض کافي نيست.
 )2-4تأثیر نوع چیدمان اجزاء معنادار در معناداري زندگي
ميچل اسلوت( )1571( )Slote Michaelو فرانسيس کام( ،)1511( )Kamm Francesبا تكيه بر این
نكته که اگر ارزشها در زندگي از کم به زیاد اوج بگيرد ،معنابخشتر از موقعي است که با شيب تند شروع شود
و کمکم سقوط کند ،دیدگاه «جزءگرایانة محض» را رد کرده است زیرا اگر برای معناداری زندگي تنها اجزا مهم
باشند ،نباید چينش آنها در معناداری زندگي تأثيری داشته باشد ولي نوع چينش اجزاء در ميزان معناداری زندگي
تأثير دارد .بنابراین ،افزون بر اهميت معناداری اجزاء ،چينش آنها نيز مهم است و این به معنای تأثير نگاه کل-
گرایانه به زندگي است .لذا ،نميتوان تنها با توجه به اجزاء زندگي درباره معناداری زندگي فرد داوری کرد بلكه
چگونگي چينش آنها نيز نقش بسزایي در معناداری ایفا ميکند.
 )3-4عدم فهم نقش خالقیت در معناي زندگي با تکیه بر نگاه جزءگرايانه
ریچارد تيلور( )2119-1515( )Richard Taylorمعتقد است که هرچه داستان زندگي بدیع و آفرینشگرانه
باشد ،معنادارتر است( .)Taylor, 1987: 48اما فهم نقش خالقيت و بدیع بودن یك کنش در روند زندگي فرد
نيز تنها با نگاه کلگرایانه به زندگي ممكن است زیرا اگر کنش فرد را به تنهایي و مستقل از ارتباط آن با دیگر
بخشهای زندگي بررسي کنيم ،نميتوانيم بدیع بودن آن را متوجه شویم.
 )2ادله نگاه کلگرايانه به زندگي
در نگاه کلگرایي محض به زندگي ،حامل معنا تنها «کلِ زندگي» فرد است که از پيوندهای ویژه ميان
بخشهای گوناگون تشكيل شده است یعني برای سنجش معناداری زندگي ،تنها با کنار هم نهادن اجزاء و پيوند
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آنها با یكدیگر به مثابه یك کل یا به تعبير دیگر ،ذیل یك نگاه داستاني به زندگي ميتوانيم از معناداری یا بي-
معنایي آنها سخن بگویيم وگرنه قابليت اتصاف به معنادار یا بيمعنا بودن را ندارند( .)Ibid: 38کلگرایان در
دفاع از دیدگاه خویش ادلههایي ارائه کردهاند که بدانها اشاره ميکنيم:
 )4-2تفاوت انسان و حیوان در نگاه به زندگي به مثابه يك کل
وونگ( )1552( )Wai-hung Wongبر این باور است که مدافعان نگاه کلگرایانه به زندگي با تكيه بر
تفاوت ميان حيوان و انسان ،معتقدند که نميتوان از معناداری یا بيمعنایي زندگي حيوانات دفاع کرد زیرا
حيوانات توانایي نگاه به زندگي به عنوان یك «کل» را ندارند و چنين ظرفيت شناختي پيچيدهای را تنها
انسانها دارند که به مدد آن ميتوان از معناداری زندگي آنان سخن گفت( .)Wong, 2008: 131به همين
جهت هم ،اگر انساني این توانایي را از دست دهد نميتوان از معنای زندگي وی سخن گفت .متز با انتقاد از این
استدالل بر این نظر است که چنين توانایي برای نگاه جزءگرایانه به معنای زندگي نيز الزم است زیرا اگر فرض
کنيم که فردی در برههای از زندگي خویش به آفرینش آثار هنری یا دستاوردهای عقالني یا آنچه که از آن به
عنوان وظيفه اخالقي یاد ميکنيم ،بپردازد و مابقي زندگي خود را به خوردن دونات در جكوزی بگذارند ،بازهم
باید با نگاه از باال به مثابه یك کل اجزاء زندگي خویش را ببيند تا بتواند دربارة معناداری آنها داوری کند.
(.)Metz, 2013: 42
 )2-2داوري قطعي تنها با نگاه کلگرايانه
یوهان برانمارك( )1511( )Johan Brännmarkبا مقایسة یك رمان با زندگي نتيجه ميگيرد که
همانگونه که دربارة یك رمان تنها با ایجاد ارتباط بخشهای مختلف آن ميتوانيم درباره خوبي یا بدی آن
داوری کنيم ،دربارة معنای زندگي نيز تنها با نگاه به اجزاء آن به مثابه یك کل ميتوانيم درباره آن داوری
کنيم( .)Brännmark, 2003: 67بنظر متز ،چنين مقایسهای درست نيست زیرا همان طور که ميتوان
بخشهای مختلف کتاب یا قطعهای خاص از یك سمفوني را گوش داد یا دربارة ترکيب رنگها یا چگونگي
طراحي یك نقاشي بدون آنكه آنها را به مثابه یك کل دید ،داوری کرد ،ميتوان دربارة معنای اجزاء زندگي
مانند معناداری یا بيمعنایي زندگي کسي که برای درآوردن خرج اعتياد خود تنفروشي ميکند ،کسي که محض
تفریح و خنده حيوانات را شكنجه ميدهد ،کسي که مجبور است تا یك چالة عميق را بيدليل در زمين حفر کند
و سپس آن را پر کند ،نيز داوری کرد .البته ،وی منكر این نيست که ما یك اثر هنری را ميتوانيم به عنوان یك
کل نيز داوری کنيم ،اما انحصار چنين داوری را رد ميکند.
تيلور با اشاره به زندگي زني که درصدد بوده است تا تراپيست ماهری شود و مشكالت مردم را حل کند ولي
در برههای از زندگي خود ،برای تأمين هزینه اعتيادش به کوکائين ،مجبور به تنفروشي ميشود ،نتيجه ميگيرد
که اگرچه ،این بخش از زندگي زن به تنهایي ،باعث ميشود که نه تنها آن را بيمعنا ،بلكه شاید معنازدا بدانيم،
اما با توجه به این نكته که این برهه از زندگي وی تنها ابزاری برای رسيدن وی به مقام و موقعيت کنوني فرد
بوده ،آن را معنادار ميداند( .)Taylor, 1987: 50لذا آنچه در ابتدا به عنوان بخشي از زندگي ،بيمعنا به نظر
ميرسيد ،با توجه به نتيجة آن در کل زندگي ،ميتواند معنادار باشد .متز معتقد است که آن برهه از زندگي به
تنهایي و منقطع از کل زندگي وی همچنان بيمعنا خواهد بود .لذا دربارة بخشهای مختلف زندگي داوری قطعي
داریم که ميتوانيم کل زندگي وی را هم معنادار بدانيم( .)Metz, 2013: 46-47تيلور پاسخ دیگری ارائه
کرده و معتقد است که برای فهم معنای یك تجربه یا رویداد ،باید ارتباط آن را با دیگر بخشهای زندگي
بسنجيم تا بتوانيم نظر قطعي دربارة معناداری آن تجربه بدهيم .بنابراین ،حامل معنا روابطِ ميان بخشهای
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مختلف زندگي به مثابه یك کل است( .)Taylor, 1987: 48به باور متز ،گرچه ،سخن تيلور درست است که
برای داوری قطعي دربارة معنای یك بخش زندگي ،باید آن را با روابط آن با دیگر بخشها در یك کل بسنجيم،
اما انحصار آن ،قابل پذیرش نيست و سخن تيلور توان رد کردن عدم امكان ارزیابي معنادار بودن جزء زندگي را
ندارد(.)Metz, 2013: 48
 )3-2نقش موقعیتها در معناي زندگي
جرولد لوینسون( )1571()Jerrold Levinsonبر این باور است که اگر اجزاء زندگي را از زمينهها و
موقعيتهای آنها جدا کنيم ،کامالً بيمعنا شده و هویت خویش را از دست ميدهند( Levinson, 2004:
 .)323لوینسون با اشاره به مواردی مانند بيمعنایيِ گوش دادن به موسيقي بالفاصله بعد از درگذشت همسر فرد
یا بيمعنایي تجربة فتح قله اِوِرست با تكيه بر «ماشين تجربه» نتيجه ميگيرد که موقعيتهای زماني_مكاني
مختلف در معناداری این موارد نقش دارند و هر گونه داوری دربارة معناداری آنها موقتي است ،و تنها در یك
نگاه کلگرایانه ميتوان ارزیابي قطعي کرد .لذا وی نتيجه ميگيرد که حامل معنا تنها «کل زندگي» است .متز
اوالً با خدشه در مثالهای لوی نسون بر این نظر است که گرچه داشتن احساس خوب از باال رفتن واقعي از کوه،
از داشتن چنين احساسي به مدد «ماشين تجربه» بسيار ارزشمندتر است ،اما از این مثال ،نميتوان نتيجه گرفت
که فقط با باالرفتن حقيقي از کوه به معنا دست یابيم و صرف داشتن تجربه ،بيمعنا خواهد بود .البته ،انتقاد متز
درست نيست زیرا وی ميان احساس برآمده از تجربة واقعي با غير واقعي تفاوتي قائل نشدهاست ثانياً متز معتقد
است که موقعيتهایي وجود دارند که گسسته از کل زندگي ،ميتوانيم دربارة معناداری یا معنازدایي آنها ،داوری
قطعي کنيم .مثالً کمك به انسانهای فقير و بيچاره ،صرف نظر از بقية زندگي کمك کنندگان ،معنادار است یا
برعكس کار کسي که برای تفریح و لذت ،کودکان را اذیت و آزار ميکند بدون توجه به دیگر بخشهای زندگي
وی ،معنازداست.
 )3ديدگاه متز درباره نگاه کلگرايانه و جزءگرايانه به زندگي
به باور متز ،ميتوان با نگاه جزءگرایانه و کلگرایانه به زندگي درباره معناداری زندگي داوری کرد .وی با
اشاره اینكه اوال هيچکدام از دو نگاه اولویت ندارند و هرکدام از آنها در جایگاه خود مهماند ،ثانياً باید از
مزیتهای هر دو نگاه بهره برد و آنها را برسميت شناخت ،بر این باور است که اگر فردی برای رسيدن به قلة
معناداری ،از برخي شيبها در زندگي خویش با توجه به کل زندگي چشمپوشي کند ،ميتواند آن را یك بخش
مجزا در نظر بگيرد .در مقابل ،اگر فردی ميتواند در کل زندگي خویش ،با فدا کردن بعضي بخشهای معنادار به
پایان معنادارتری در زندگي دست یابد ،باید از آن بخشهای معنادار چشمپوشي کند( .)Metz, 2013: 58متز
با توجه به دیدگاه خویش در این زمينه تقریر سوم را ارائه کرده است:
تقرير سوم :اگر هر فرد انساني بتواند از عقل خویش به گونهای استفاده کند که  )1نوعي گرایش مثبت
به بسترها و حوزههای معنابخش یعني خوبي ،حقيقت و زیبایي داشته باشد یا نسبت به آنچه این حوزهها را
تهدید ميکند گرایش منفي داشته باشد و  )2گرایش مثبت و منفي وی مستلزم نقض ارزشهای اساسي اخالقي
مانند تحقير دیگران نباشد ،زندگي وی معنادار خواهد بود  )9داشتن گرایش منفي نسبت به بسترهای معنابخش،
از معنای زندگي فرد ميکاهد (تلقي معنازدا از کنش) .لذا در ارزیابي معناداری زندگي فرد غير از در نظر گرفتن
اجزاء زندگي ،باید کل زندگي را نيز در نظر بگيریم تا بتوان درباره معناداری یا بيمعنایي روند رو به رشد یا
کاهش رشد زندگي فرد داوری کرد یعني گفت که اگر فرد در طي زندگي خویش همواره از کنشهای کم-
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ارزشتر به سمت کنشهای ارزشمندتر در حرکت باشد ،زندگي وی معنادارتر وگرنه از معنای کمتر یا بيمعنا
خواهد بود.
متز تقریر سوم از نظریة خویش را کاملترین نظریهای ميداند که دربارة نوع ارزیابي معناداری «اجزاء
زندگي» تاکنون ارائه شده است .او ميگوید:
«در پاسخ همة کساني که در ده سال اخير از من پرسيدند :از نظر شما (که مرد عاقلي هستيد)« ،معنای
زندگي» چيست؟ پاسخ دادهام :بفرمایيد تقریر سوم! این نظریه اکنون بهترین پاسخ من برای هدفهایي است که
ارزش پيگيری دارند ،متمایز از لذتجویياند و نشان ميدهد که چگونه از طبيعت حيواني خویش فراتر رویم و
چه ارزشهایي ارزش افتخار یا احترام سترگ را دارند (».)Ibid: 235
ارزيابي
انتقادات زیادی به تقریرهای سه گانه از نظریه متز شده است .اما باتوجه به محدودیت مجله تنها به نقدهای خود
متز بر نظریه خویش اکتفا ميکنيم.
 )4انتقادات متز به نظرية خويش
متز ،در پایان کتاب خود به چند انتقاد دیگر که ممكن است ناقدان مطرح کنند ،اشاره ميکند که بدانها
ميپردازیم.
 )4-4عدم توجه به نقش کاهش درد در حیوانات در معناي زندگي
انتقاد دشواری که متز به «نظریة بنيادین» خویش وارد کرده است ،عدم توجه به معنابخشي کارهایي است
که انسانها برای کاهش درد حيوانات انجام ميدهند زیرا کاهش درد از حيوانات در هيچ یك از سه حوزه
حقيقت ،اخالق و زیبایي قرار نميگيرد ولي به نظر ميرسد کمك به کاهش درد حيوانات تا حدی معنادار است
یا الاقل معنادارتر از شمردن ساقههای چمن است .بنظر متز ،تنها راهحل این مشكل تجدید نظر و اصالح تقریر
سوم است .اما خود وی هم نميداند چگونه؟ ممكن است فردی «نظریة بنيادین» را با توجه به وجود انسان و
حيوان یا حتي موجودات زنده در نظر بگيرد و ميزان معنابخشي آنها را وابسته به مراتب وجودی موجودات در
عالم بداند .به گونهای که هر چقدر مرتبه وجودی آنان باالتر باشد ،معنای بيشتری به زندگي ميبخشند ،بدین
گونه که کاستن از درد یك انسان نسبت به کاستن درد از یك حيوان از قدرت معنابخشي بيشتری برخوردار
است زیرا مرتبه وجودی انسان باالتر از حيوان است .همچنين ،کاستن درد از حيوان نسبت به محافظت از یك
گياه(برفرض اینكه کاستن از درد درباره گياه درست باشد) از معنای باالتری برخوردار است زیرا حيوان در مرتبه
باالتری نسبت به گياه قرار دارد.
 )2-4ناتواني نظرية متز در تبیین پوچگرايي
به باور متز ،نظریة بنيادین وی نتوانسته است پاسخي برای منكرین معنای زندگي و معتقدان به پوچي ارائه
کند .اما پيشفرض نظریه متز معناداری زندگي است و انتظار نيست بدان بپردازد.
در پایان ميتوان گفت ،اگرچه ،نظریه متز با انتقادهایي روبروست و به اذغان خود متز نياز به تصحيح و
تكميل دارد ،اما نظریه وی به خوبي توانسته است از تمایز هنجار معنا از دو هنجار اخالق و خوشبختي دفاع کند
و گامي مهم برای نظریهپردازی درباره معنای زندگي گشوده است و از هرگونه تقليل یا فروکاستن آن به دیگر
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، ضمن آنكه نظریه متز به عنوان آخرین نظریه ارائه شده در حوزه معنای زندگي.مقولههاجلوگيری ميکند
.بسياری از شهود انسانها درباره معناداری زندگي را در بر ميگيرد که این خود توفيق بزرگي در این حوزه است
نتیجهگیري
 سهل و،بنظر مي رسد که نظریه پردازی درباره معنای زندگي سهل و متتنع است زیرا برغم اینكه در نگاه نخست
 نظریه متز و نقدهای گوناگون بدان.آسان مينماید ولي جنبههای گوناگوني دارد که چندان آسان هم نيست
 در مقایسه با، اما برغم انتقادات متز و دیگران به نظریه وی.توانسته است برخي از این جنبهها را آشكار کند
 نظریه متز بهتر توانسته است شهود انسانها درباره معناداری زندگي را تبيين کند و پوشش،نظریههای رقيب
 نيز، اما همچنان نياز است تا به کاستيهایي مانند دو نقدی است که خود وی به نظریه خویش کرده است.دهد
.توجه کرده و آن را اصالح کند
پينوشتها
، طبيعرتگرایري، متز از تعبير رویكرد در آثار خویش استفاده نكررده و تنهرا از نظریره اسرتفاده کررده اسرت ولري بنظرر مريرسرد1
.)1951 ،ناطبيعتگرایي و فراطبيعتگرایي سه رویكرد جداگانهاند که نظریههای گوناگون ذیل هر یك از آنها جای ميگيرد(بيات
 برای توضيح بيشتر ایرن رویكرردهرا و نظریرههرا بره آثرار مترز، با توجه به اینكه مساله اساسي این مقاله ارزیابي نظریه متز است2
:بخصوص دو منبع زیر مراجعه کنيد
-Metz, Thaddeus (2013) An Analytic Study, Meaning in Life. First Edition, Oxford University
Press.
. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب: قم،) دین و معنای زندگي از دیدگاه فلسفه تحليلي1951( ، محمدرضا، بيات-
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