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 ؟کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود
 پرستزهیر باقری نوع

 

 از آمدنم نبود گردون را سود،

 وز رفتن من جاه و جاللش نفزود؛

کسی نیز دو گوشم نشنود،وز هیچ  

 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

 

شویم، پرسش از معنای زندگی است. پرسشی که هایی که دیر یا زود در زندگی با آن مواجه مییکی از پرسش

« ندگیزمعنای »دقیقاً چیست؟ آیا کسی که دچار بحران « زندگیمعنای »در واقع بحران است. منظور از 

« معنای زندگی»شود؟ اگر در فرهنگ دهخدا به دنبال دچار اختالل می« زندگی»ی شود، در فهم معنای واژهمی

 رسیم:بگردیم به این تعریف می

یوان . نقیض مرگ . ح)ناظم االطباء(. حیات . محیا. [ )حامص ، اِ( زندگانی . )از فرهنگ فارسی معین (. حیوة. دِ / زِ دَ[ . زندگی

 .زندگانی . مقابل مردگی . مقابل مرگ و ممات . و آن صفتی است مقتضی حس و حرکت

 «مرگ» و متضاد آن« زندگی»ی ولی آیا این تعریف که در واقع شامل یک سری واژگان مترادف برای واژه

چیزی نیست که  ی زندگیمعنای واژهبخشد؟ آرامش می، زندگی شدهمعنای کسی را که دچار بحران  است

بال معنای زندگی شخصی که به بحران مبتال شده و به دناو را آرامش بخشد.  نداند یا دانستنش ،مبتال به بحران

به دنبال پاسخ به این پرسش است که  کند.است، در واقع به دنبال معناداری دنیایی است که در آن زندگی می

این دنیا که ما انسانها هم بخشی از آن هستیم چرا وجود دارد؟ چرا باید  «.ز بهر چه بود؟کاین آمدن و رفتنم ا»

هم باید به این دنیا « من»آمدیم؟ و هر یک از ما ممکن است بپرسد چرا در این دنیا ما انسانها نیز بوجود می

 اند.آمدم؟ این سه پرسش، پرسشهای متفاوتیمی

های ی زمین وجود دارند، باید به اهداف و برنامهیک از انسانهای روی کره در پاسخ به این پرسش که چرا هر

بوجود آمدن هر فرد به  «دلیل»شخص مراجعه کرد. چنین پاسخی  یا صرفاً اعمال پدر و/یا مادر هر احتمالی

بوجود آمدن هر فرد، وجود مکانیسمی است که طی آن با ترکیب تخمک و اسپرم  «علت»صورت مجزا است. 

آید. به دیگر عبارت، اگر بحران معنای زندگی فردی بر این پرسش استوار باشد که چرا او هم بوجود می هر فرد

آمد، باید از افرادی که با آمیزش جنسی یا لقاح مصنوعی یا هر روش دیگری او را بوجود باید به این دنیا می

ده است. برای چنین فردی چرایی وجود جهان اند بپرسد هدف، برنامه و قصد آنها از بوجود آوردن او چه بوآورده

ی او این است که چرا و به ها برایش جذابیتی ندارند. مسئلهمسئله نیست. شاید اصالً این پرسش ،و نوع بشر

توانیم نام این بحران اند انسان دیگری را که او باشد بوجود بیاورند. میچه حقی انسانهای دیگری تصمیم گرفته

   بنامیم.« بحران شخصی»معنای زندگی را 
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در نظر  خالقی برای انسانها ین جهان وجود داشته باشند، اگرر مواجهه با این پرسش که چرا باید انسانها در اد

خلقت انسانها نیز سخن بگوییم ولی در غیر اینصورت وجود انسانها را تنها با « دلیل»توانیم از آنگاه می بگیریم،

ی او از د. اگر انسانها خالقی داشته باشند، آنگاه باید دید قصد، هدف و برنامهی طبیعی باید تبیین کر«علت»

خالق را بپرستند، یا ممکن  یده باشد تاقی، نوع بشر را آفرآفرینش نوع بشر چه بوده است. مثاًل ممکن است خال

خالقی صاحب  ،اگر انسانرا آفریده باشد تا شانس خود را در برقراری نوع خاصی از رابطه بسنجند.  است انسان

 از آنجا که انسان در آن حالت . ولیخواهد بود «دلیل»قد فا انسان پیدایش باشد،راده و هدف نداشته قصد، ا

برای برخی پذیرفتن اینکه انسان حاصل نیروهای  دارد.« علت»است، بوجود آمدنش  ی نیروهای فیزیکیهتیجن

تصور کنند که اگر وجود نوع بشر  کور فیزیکیِ فاقد قصد، اراده و هدف است غیرقابل پذیرش است. ممکن است

معنا خواهد شد. ولی اگر انسانها خالقی صاحب قصد، اراده و هدف دلیلی نداشته باشد، آنگاه زندگی انسان بی

کرد. همانطور که وقتی پدر و مادری ، عمل خالق را معنادار میهر چه که بود هم داشتند، دلیل آفرینش انسان

دار دار شوند چنین است. دلیل پدر و مادر برای بچهگیرند بچهمیاند تصمیم که صاحب قصد، اراده و هدف

شدن ممکن است عشق و عالقه به موجودات کوچکِ فاقدِ توانِ تعقل باشد، ممکن است به منظور ایجاد تنوع 

دار شدن باشد، ممکن است پیروی کورکورانه ی بچهشان باشد، ممکن است برای تجربهکنندهدر زندگی کسل

تواند به زندگی کودک آنها دار شوند، این دلیل نمیاجتماعی باشد و ... پدر و مادر به هر دلیلی که بچه از عرفی

همین سیاق، اگر خداوندی وجود داشته باشد و به  کند. برل خود آنها را معنادار میمعنا ببخشد، بلکه تنها عم

کند. همانطور را برای خالق معنادار می عمل آفرینش انسان تنها ا آفریده باشد، آن دلیلهر دلیلی نوع بشر ر

توان پرسد چرا پدر و مادرش تصمیم به خلق او گرفتند، در این بحران که میفرد می« بحران شخصی»که در 

ی درستی توان پرسید چرا خداوند تصمیم به خلق بشر گرفت؟ اگر این مقایسهمی ،نامید« بحران بشری»آن را 

دلیل وجود انسانها باشد،  تصمیم و هدف او، داوندی هم وجود داشته باشد وتوان گفت حتی اگر خباشد، می

اگر بوجود آمدن انسانها دلیلی نداشته باشد و تنها علتهای تواند زندگی انسان را معنادار کند. چنین دلیلی نمی

بود  ینی طبیعیبال تبیانسان باید به دن پیدایشفهم چگونگی برای  فیزیکی عامل بوجود آمدن نوع بشر باشد

 تواند زندگی ما را معنادار کند.ولی چنین تبیینی نمی

اینکه چیزی وجود نداشته چرا به جای » شودگاه چنین طرح می «؟دارد چرا جهانی وجود»این پرسش که 

. برخی الیبنیتس از جمله فیلسوفان مطرحی است که بدین پرسش پرداخته است «باشد، چیزی وجود دارد؟

خالقی داشته باشد برای اینکه بفهمیم چرا  ،اگر این جهان ،هر حال در .اندتاکید کردهمعنایی این پرسش بر بی

در  تواننمیکنیم و اگر خالقی نداشته باشد،  مراجعههای او هداف، اراده و برنامهاین جهان وجود دارد باید به ا

ای هم وجود ندارد و دلیلی هم به دنبال دلیل بود. چرا که در صورت نبود خالق، هدف و برنامه« چرا»جواب 

و آن علت علت دیگری و شاید بتوان از  داردعلت فیزیکی  ،وجود نخواهد داشت. ولی جهان ما چنان که هست

تواند نمینیز ولی چنین تبیینی  ی پیدایش هستی سخن گفت.ی پیدایش هستی و یا علت اولیهعلتهای اولیه

 زندگی ما را معنادار کند. 
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یا بوجود ، هر دلیلی که برای خلق پدر و مادر اشد، همچونر خالقی وجود داشته بتا بدین جا گفتیم که اگ

زندگی انسان  به خودی خود تواندنمیاین دلیل کند و را معنادار می د عمل خود اوداشته باش آوردن انسان

خلق شده یا بوجود آمده را معنادار کند. اگر نوع بشر و دنیا نیز صرفاً با همان نیروهای فیزیکی قابل تبیین 

بوجود آمدن جهان و نوع بشر وجود نخواهد داشت. آمدن یا نیامدن من به این دنیا  برای «دلیلی»باشد نیز 

افزاید و نه در جالل و جبروتش تغییری ایجاد برای دنیای فیزیکی یا گیتی اهمیتی ندارد و نه چیزی به آن می

و برای خود جالل  تواند برای چیزی اهمیتی قائل شودکند. اساساً از آنجا که گیتی فاقد تشخص است، نمیمی

های مختلف و جبروتی قائل باشد و توان محاسبه آن را داشته باشد. این ما انسانها هستیم که برای پدیده

معنا نیست؟ سازیم. اگر چنین باشد، آیا پرسش خیام بییابیم و میشویم و جالل و جبروتی میاهمیت قائل می

هایی ندارد. اگر جهان فیزیکی چنین ویژگیآگاهی، ولی برای بدست آوردن سود باید تشخص داشت و شعور و 

انسان  یشد از آفرینش آگاهانهجهان و انسان خالقی داشت یا جهان به نوعی دارای شعور و آگاهی بود که می

آمدن نوع »هستی شعورمند بپرسیم  توانستیم از خداوند یادو حالت می با برنامه و هدفی سخن گفت، در هر

، و دلیل او برای آفرینش نوع بشر چه بوده «؟رای خداوند یا هستی شعورمند داردبای فایده بشر یا خوِد من چه

توان چنین پرسشی را به صورت و ما به کجا خواهیم رفت. ولی در غیاب خداوند یا هستی شعورمند، نمی

 معنادار طرح کرد. 

نسان برای هستی و نبود دلیل ودن ااهمیت ببر بی ای برخی نوعی کنایه باشد وسشی برممکن است چنین پر

که انسان  را افرادیگیرد به سخره میداشته باشد و بدین شکل  کننده برای آمدن و رفتن ما انسانها تاکیدقانع

فتن شمارند و یا مدعی آگاهی از دلیل آمدن و رش برمینیشمارند و او را دلیل آفردی برمیرا دارای جایگاه بلن

آفرینش  ی برایحسرت از نبود دلیلی برای برخی از ما تداعی کننده پرسشی ست چنین. ممکن اانسان هستند

ای ی از پیش تعیین شده. به دیگر عبارت، حسرت از این نکته که جهان فیزیکی فاقد هدف و برنامهانسان باشد

است، انسان نیز در  انسان ند و از آنجا که جهان فیزیکی بسترکای آن را خلق نکرده و اداره نمیاست و اراده

ای به زندگی ما چنان برنامهوجود درست است که کند. ریزی شده و طراحی شده زندگی نمیبستری برنامه

ی بزرگتری متصور بخشید ولی دستکم پیدایش انسان و شخص خودمان را در یک طرح و برنامهمعنا نمی

به  عالوه بر علتی فیزیکی توانستیمدارد می ایم، یا چرا جهان وجودشدیم و در جواب اینکه چرا بوجود آمدهمی

ما گاهی در طرح  یا چنین حسرتی را باید جدی گرفت؟آ ارجاع دهیم. رمندیا هستی شعو برنامه و هدف خالق

گوییم معنای زندگی چیست میگیریم. و وقتی پرسش از معنای زندگی، زندگی را مترادف جهان در نظر می

 آنگاه ممکن است حسرت بخوریم که چرا جهان دلیلی ندارد. گردیم.انگار به دنبال دلیلی برای وجود جهان می

هدف بی در هر صورت، توان آن را با جهان یکی در نظر گرفت.ناظر به موجودات زنده است و نمی ی زندگیول

 .کند، همانطور که هدفمند بودن جهان نیز زندگی را معنادار نمیمعنا بودن زندگی نیستبودن جهان دلیل بر بی

کرد. حتی اگر اگر من خالق جهان بودم، هدف من از آفرینش، عمل من را و آفرینش را برای من معنادار می

من معنادار شود، حتمًا برای اینکه زندگی  معنا بود.آن هدف برای مخلوقات صاحب شعور من نامطلوب یا بی

مرگ وابسته باشد. برای معنادار در نقشه و طرح شخص دیگری زندگی کنم یا زندگی به جهانی پس از  نباید
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ای پرسش از معناداری بر شدن زندگی، نیازی نیست به چیزی بیرون و مستقل از زندگی خود تکیه کنیم.

زندگی باید به بررسی پرسش چگونه زیستن پرداخت. به دیگر عبارت، چگونه باید زندگی کرد تا زندگی معنادار 

  شود. 

. ممکن است برای جلب توجه شخص دیگری چنین کنند، کنندو بازی می دنرقصاد به دالیل متفاوتی میافر

 د و ممکن است برقصند و بنوازند چون از رقص و نوازندگیمخابره کنن است بخواهند پیغامی یا پسغامی ممکن

تواند با دالیل متفاوتی زندگی نیز میبرند و خود این فعالیتها برایشان معنابخش است. لذت می و بازی کردن

، ممکن است به شکلی زندگی ص دیگری باشدشخ زندگی شاد کردن از من هدف . ممکن استادامه پیدا کند

است زندگی را همچون یک کنم که لذتهای این دنیا را به دنیای دیگری پس از مرگ موکول کنم و ممکن 

نیازی  لذت بردن از بازیو  بازی کردن برای. ادامه دهم آن تنها به خاطر لذت ی موسیقی یا بازیرقص، قطعه

چنان که از شواهد بر  )و میدر حال حاضر در این جهان علتی به هر باشد. منددار و هدفبرنامه نیست هستی

توانیم بازی م و مییبازی کردن دار و فرصت (و تنها علتی دارد ا در این جهان دلیلی نداشتهمبودن  آید،می

کاهد؟ بازی به افزاید یا از آن میبرای گردون سودی دارد یا ندارد، بر جاه و جالل جهان می ما بازی .کنیم

هایی حتی اگر پرسش –هایی سشخودی خود معنادار است و نیازی نیست برای معنادار شدن آن چنین پر

نیازی نیست جهان طرح شوند. در نبود دلیلی برای آمدن و رفتن ما نیز، بازی معنادار است.  –معنادار باشند 

در این فرصت کوتاه  زی ماریزی شخصی باشد تا بابرنامهی هدف و ای داشته باشد و نتیجهطرح و برنامه

باید  نخست و معنادار شدنش برای لذت بردن از آن است که یبازی دراز همچوزندگی  ام معنادار شود.زندگی

     قواعد آن را آموخت. 
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