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  چکیده
 در. باشد می آن تحلیلِ و متز تدئوس دیدگاه از خوشبختی شناخت مقاله، این از هدف

 شامل هم را زندگی معنای که بود جامع عنوانی خوشبختی و سعادت بحث گذشته،
 نیز، زندگی معنای که دهد نشان خود آثار در تا است کوشیده متز تدئوس. شد می

 به را آن توان نمی و است زندگی هنجاریِ مقوالتِ از یکی خوشبختی، و اخالق مانند
 اب آشنایی اصلی، مسالۀ پژوهش، این در رو این از. داد ارجاع خوشبختی یا اخالق
 یعنی متز دیدگاه از خوشبختی. باشد می وی دیدگاه از خوشبختی های ویژگی

 رو این بوده، از »عقالنی خود« و »حیوانی خود« واجد بشر، او نظر به. »مثبت تجربیات«
 است این تبیین راستای در او کوشش و باشد می نیز معنا نیازمندِ برخوشبختی، عالوه
 از ای پاره متز، آثار مختلفِ در تامل با مقاله ینا در. متمایزند مقوله دو این که

 با آن تمایزات به ای اشاره از و پس شده استنتاج خوشبختی های ویژگی و خصوصیات
  شود. می پرداخته وی دیدگاه از خوشبختی اوصاف از ای تحلیلِ پاره به معناداری،

  
  .یزندگ یتدئوس متز، معنا ،یخوشبخت: ها هواژکلید 
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  ه. بیان مسال1
ای طوالنی در تاریخ اندیشه بشر دارد، در زبان یوناني مقوله سعادت و خوشبختی سابقه

رود و در زبان انگلیسي واژه یودایمونیا، که اسم معناست، به معناي سعادت به کار مي
 Humanکنند. برخي هم به دالیلي، آن را به ترجمه مي Happinessمعموالً آن را به 

Flurshing کنند. در زبان فارسي، یودایمونیا معموالً به نسان) ترجمه مي(شکوفایي ا
شود، که در واقع همان هدفي است که انسان باید به آن برسد و سعادت ترجمه مي

اند؛ گرچه گاه، از واژه خوشبختي نیز استفاده علماي اخالق، درصدد تبیین آن برآمده
که عموماً آن را  - ر آن استفاده شده استی بخت دشود، اما این واژه به رغم آنکه از واژهمي

اما سعادت و خوشبختی کامالً وابسته به ارادۀ  -داننداتفاقی و خارج از ارادۀ انسان می
 فکري،های  نظام تماميِ در شقاوت، و سعادت مسالۀ با ) مواجهه1، خواص( انسان است.

 و یوناني فیلسوفان سوي از شده ارائه اخالقيِهای  نظام در این مسئله .نیست یکسان
 فصل یا تمامي فیلسوفان، برخي گرفته و قرار بحث محل مندي نظام شکل به مسلمان،

به طور کلي دو دسته آثار ) 32 (محمد، اند. داده اختصاص آن به را خود تحقیق از کاملي
فلسفي در باب سعادت وجود دارند که هریک با معناي متفاوتي از این اصطالح متناظرند. 

را به مثابه اصطالحي ارزشي، تقریبا معادل بهروزي یا شکوفایي، به » سعادت«ته یک دس
 صرفا از کلمه سعادت به مثابه یک اصطالح روان شناختيِ ،برند. دسته دیگر می کار

  )1 ،دن هیبرون( کنند. می ، استفاده»افسردگي« یا» آرامش«توصیفي، شبیه 
در گذشته، بحث سعادت و خوشبختي عنواني جامع بود که معناي زندگي را هم 

توان گفت گذشتگان موضوعي جدايِ از سعادت تحت  می شد؛ به نحوي که می شامل
اند. لیکن کرده نمي عنوانِ معناي زندگي نداشته اند یا لزومي به داشتن آن احساس

معتقد است  1اند؛ برای مثال، گرت تامسون امروزه اندیشمندانی قائل به تمایز این دو شده
  گوید: وی می که معنای زندگی را معادلِ خوشبختی دانستن، خطاست؛

خواهم آن را مشخص کنم، این فکر است که معنای زندگی عبارت از  می خطایی که"
فهم  معمولِ ۀ، یعنی دو شیو»ارضای امیال خود«یا » لذت«خوشبختی یا دست کم، 

آن است که فهم خوشبختی بدین معنا  ،خوشبختی است. استدالل من بر این نتیجه
  )89 (تامسون، ".زیستن به شیوه ای معنادار باشد ۀتواند بیانگر اندیش نمی

خالق و ا مانندِ که معناي زندگي دنشان دهدر آثار خود تا  کوشیدهنیز  2تدئوس متز

                                                                                                                                        
1. Garrett Thomson 
2. Metz, Thaddeus فیلسوف تحلیلی معاصر و استاد دانشگاه ژوهانسبورگ 
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توان آن را به اخالق یا خوشبختي، یکي از مقوالت هنجاري زندگي است و نمي
خوشبختي ارجاع داد؛ زیرا کامالً ممکن است که فردي برخوردار از یک زندگي توأم با 

اخالقي یا معنادار نداشته باشد، یا  خوشبختي و رفاه باشد و در عین حال یک زندگيِ
 باشد، ولي زندگي وي توأم با خوشبختي یا معنادار فردي یک زندگي اخالقي داشته

نباشد، یا یک زندگي معنادار داشته باشد، ولي اخالقي یا توأم با خوشبختي نباشد. در 
ستر مناسبي ب ،معناداري و خوشبختي اخالق، هنجاريِ هسه مقول میانِ واقع، با تفکیکِ

 نظریه پردازي به زیادي ندگاننویس و شد فراهم زندگي معناي ۀپردازي دربار براي نظریه
  )24 (بیات،پرداختند.  آن درباره

پردازیم و امیدواریم بعد  می ما در این مقاله صرفاً به تبیینِ خوشبختي از دیدگاه متز
اي دیگر، نخست  از شناخت دیدگاه وي در خصوص خوشبختي، بتوانیم در مقاله

بصورت  ،سیم. متز در آثار خودسپس تمایزات این دو را از یکدیگر بازشنا معناداري و
شود به آنها  پردازد که در این مقاله سعي مي می پراکنده به ویژگیهاي خوشبختي

  پرداخته شود تا در پرتو آنها به مشخصات خوشبختي از دیدگاه متز دست یابیم. 
ی متفکران مختلف در این از آنجا که خوشبختی تابع اراده انسان است، اندیشه

چیستي  ،هدف اصلي این پژوهش و مسئلهرو  کند، از اینپیدا میزمینه اهمیت 
اصلیِ   گویي به پرسش پاسخ ،ین هدفه ابراي دستیابي ب است. متزاز منظر  خوشبختي

. برای یافتن پاسخِ در ضروري است» ارائه داده است؟ خوشبختي چه تعریفي براي متز«
از دیدگاه او چه ارتباطي «قبیلِ های فرعی از خور به مسئلۀ اصلی، ناگزیریم به پرسش

هایِ ها و مشخصهویژگي«و » وجود دارد؟ ساحات مختلف انسان و خوشبختيمیان 
نیز پاسخ گوییم. اکنون به پیشینه و تعریف » خوشبختي از دیدگاه متز چیست؟

  پردازیم.خوشبختی از نظر متز می
  
  . پیشینه پژوهش 2

اکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته در خصوص خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز ت
آثاری که دربارۀ نظریات متز مطرح شده است مربوط به معنای زندگی از  است و بیشتر

» ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی«باشد. البته در مقالۀ  دیدگاه ایشان می
گی و برخی اشاراتی به این مسئله شده است ولی مسئله محوری در آن مقاله، معنای زند

نتیجه، مقالۀ حاضر برای  باشد. در از وجوه تشابه و تمایز معنای زندگی از خوشبختی می
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  پردازد. می نخستین بار به تحلیلِ خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز
  
  . تعریف خوشبختی از دیدگاه متز  3

اند. نیافته اند، تعریف دقیقی از خوشبختیتا آنجا که نگارندگان در آثار متز جستجو کرده
شود، بطور مجمل هایی که متز برای خوشبختی قائل میاگر بخواهیم با عنایت به ویژگی

توان دست دهیم می به - آنچنان که وی بدان اشاره کرده است - تعریفی از خوشبختی
  2.»تجربیات خوشایند« و 1»تجربیات مثبت«گفت که خوشبختی از دیدگاه متز یعنی 

آنچه مهم و کلیدی است آن " :گوید می ه خوشبختی چنینمتز در موضعی دربار
  )Metz1,p7 (".است که خوشبختی کارکرد و تابعی از تجربیات مثبت است

 3کند که خوشبختی چیزی است که عموما با لذت می ایشان در جایی دیگر بیان

از  یو مقدار کم ندیخوشا اتیاز تجرب یمقدار قابل توجه"شود، یعنی  می شناخته
  )Metz2,p74( .4"دردناک اتیتجرب

توانیم به  می اگر بخواهیم برخی مصادیق تجربیات مثبت را از دیدگاه متز بیان کنیم
نواختن تفریحات معمول، خوردن شکالت خوشمزه،  بردن از اموری همچون: لذت

ها و ارضای امیال اشاره کنیم.  ، به دست آوردن خواستهموسیقی و کسب توانایی ورزشی
 ن این نکته ضروری است که تجربیات مثبت در مقابل تجربیات منفی قرارالبته بیا

باشد؛ به عنوان مثال تجربۀ تصادف یک فرد یا  می گیرد که همراه با درد و رنج می
توان به عنوان برخی ازمصادیق  می را یک فرد با فرد دیگر ۀنزدیکانش یا تجربه مشاجر
  تجربیات منفی اشاره کرد.

در  - تز این است که آنچه که فالسفه و اندیشمندان تاکنونم تاکید اساسیِ 
اند  در خصوص خوشبختی مطرح کرده -5معاصر آمریکایی - انگلیسی فلسفی های نوشته

کمتر است. برای آشکار شدن بیشتر با مفهوم خوشبختی از  بیشتر و رنجِ مرادف با لذتِ
  پردازیم.  می برداشت کرد متز توان از آثار می دیدگاه متز، ابتدا به اقسام خوشبختی که

  
  . اقسام خوشبختی1- 3

توانیم به برخی از اقسام خوشبختی  می آید که مااز تتبع در آثار متز چنین به نظر می

                                                                                                                                        
1. positive experiences 
2. pleasant experiences 
3. pleasure 
4. substantial amount of pleasant experiences and a small amount of painful ones. 
5. Anglo-American philosophical literature 



   75   زندگی یبا معنا آنارتباط  خوشبختی و  ۀبررسی دیدگاه تدئوس متز دربار

اً به این اند، مستقیم اشاره بکنیم. هر چند ایشان، تا جایی که نگارندگان جستجو کرده
از توضیحات، توصیفات و  انتوها نپرداخته است، اما بطور ضمنی می بندی تقسیم
را از  شمارد، انواع مختلفی از خوشبختیهایی که وی برای خوشبختی برمی ویژگی
  های مختلف استنباط کرد که عبارتند از:  جنبه
خوشبختی «الف: ازمنظر وابستگی به فرد یا عدم وابستگی به فرد، دوگانۀ  ●

  »خوشبختی آفاقی«و » انفسی
بر مبنای آن هیچ معیار یکسانی برای همگان وجود ندارد  که، 1»خوشبختی انفسی. «1

  ها و اهداف فرد است. ه فرد، که تابعِ تمایالت، انتخابو خوشبختی امری است وابسته ب
که در مقابلِ گونۀ انفسی است و بر طبق آن، معیارهایی  2»خوشبختی آفاقی. «2

  د نیست. یکسان برای خوشبختی وجود دارد و خوشبختی صرفاً وابسته فر
خوشبختی با رویکردِ «جزئی یا کلی به زندگی، دوگانۀ  ب: از منظر نگاهِ ●

 »خوشبختی با رویکرد کل نگرانه«و » جزء نگرانه
: بر مبنای این رویکرد برای قضاوت دربارۀ خوشبختی با رویکردِ جزء نگرانه .1

و مکانی  های زمانی باید بخش های مختلف زندگی را مدنظر داشت و بخش خوشبختی،
 زندگی را به صورت مجزا در نظر گرفت.

ت دربارۀ بر مبنای این رویکرد برای قضاونگرانه:  خوشبختی با رویکرد ِکل. 2
 اساس این نگاه به ارزیابی زندگی فرد پرداخت.خوشبختی، باید کل را مدنظر داشت و آنگاه بر

ی است و درباره چنانکه در ادامۀ مقاله خواهد آمد، متز قائل به خوشبختی انفس
  خوشبختی به مثابه امری جزئی و کلی، قائل به دیدگاه ترکیبی است. 

خوشبختی «ج: از منظر معنادار بودن یا معنادارنبودنِ خوشبختی، دوگانۀ  ●
 »خوشبختی معنادار«و » پوچ
توان به آن اشاره کرد بر مبنای  می بندی دیگری که از توضیحاتِ متز تقسیم ●

است. » خوشبختی معنادار«در مقابل » خوشبختی پوچ«نبودن، دوگانه  معنادار بودن یا
بندی اگر چه توسط متز صریحا مطرح نشده، لکن با عنایت به ویژگیهایی که  این تقسیم

توان خوشبختیِ موردِنظر متز را که عبارت از تجربیات  می شمارد، برای خوشبختی برمی
  مثبت است، دو قسم دانست:

                                                                                                                                        
1. subjective happiness 
2. objective happiness 
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مراد از خوشبختیِ پوچ، تجربیات مثبتی است که متعلق به  :1»خوشبختی پوچ. «1
ِ طیف خوشبختی است و صرفا به برآوردن  ساحت حیوانی است، در درجات پایین

احساس شادکامي براثر  "هایي همچون خوشبختي او نیازهای خود حیوانی توجه دارد.
اس سرخوشي داروهاي روان یا زندگي در یک ماشینِ تجربه لذت که به سرنشین احس

 داند.می» خوشبختی پوچ«را مصادیقی از  )Metz1,p ("  .دهدمي
این قسم گرچه متعلق به ساحت حیوانی، تجربیات مثبت  :2»خوشبختی معنادار. «2

و برآوردنِ نیازهایِ خودِ حیوانی است، لکن در افزایش معناداریِ شخص، تاثیر مثبت دارد. 
توانند متعلق به  می علق به ساحت حیوانی هستندهایی که مت نظر متز، همین فعالیت به

درجات باالتر از لذت باشند. دیدگاه متز این است که براي مثال داشتن رابطه جنسي با 
این نوع خوشبختی در . محبوب و معشوق باالتر است از رابطه جنسي با یک روسپی

ضیحاتی که متز رسد با توجه به تو می . به نظردرجات باالی طیف خوشبختی قرار دارد
رغم و برخالف خوشبختی پوچ باعث افزایش  هایی را که علیدهد، خوشبختیارائه می

  آورد.» خوشبختی معنادار«توان تحت عنوانِ شوند، میمعناداری زندگی می
چنانکه اشاره شد تعریف و اقسام خوشبختی از دیدگاه متز، حاصلِ توصیفات، 

وشبختی قائل است. اکنون به بررسی این هایی است که برای خ مشخصات و ویژگی
  پردازیم. می ها ویژگی

  
  خصوصیات و ویژگیهاي خوشبختي از دیدگاه متز. 2- 3

که اهم  های مهم خوشبختی را دریابیم توانیم ویژگی می وکاو در آثار مختلف متزبا کند
  باشد: می ها به شرح ذیل آن

  

  تعلق خوشبختي به ساحت حیواني . 1- 2- 3
مختلف در انسان، مبحثی است که سابقه دیرینه در تاریخ اندیشه، بویژه  وجود ساحات

در تاریخ اندیشه اسالمی دارد. اینکه آدمی واجد ساحات مختلف است، درکتاب آسمانی 
به  3)72و  71  ص، آیه هسور( مسلمانان و در خلقت انسان مورد توجه قرار گرفته است.

و   است  مشترک  با حیوانات ،بعد  در آن  که  است  حیوانی  بعدی  دارای  انسانطوری که 
                                                                                                                                        
1. meaningless happiness 
2. meaningfull happiness 

تُ. 3 وَّیْتُهُ وَ نَفَخْ راً مِنْ طِینٍ* سَ شَ قٌ بَ الئِکَةِ إِنِّی خالِ بُّکَ لِلْمَ .. إِذْ قالَ رَ وا لَهُ ساجِدِینَ وحِی فَقَعُ   . .فِیهِ مِنْ رُ
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و نیز  ؛دهد می  را از خود نشان  و جمادات  گیاهان  اولی  طریق  و به  حیوانات  آثار و کماالت
بعد   این  به  اش ویژه  او و کماالت  انسانیت  که  است  یا انسانی  حیوانی  فوق  بعدی  دارای

او   به  که  بشر است  در زندگی  حیوانی ۀبر جنب  آن  و غلبة بعد  این  فعالیت. دارد  بستگی
بعد   و به  »طبیعت« انسان،  بعد حیوانی  به. است  داده  و شرافت  برتری  بر سایر موجودات

می این در آثار فالسفه بزرگ اسال )9ص (شجاعی، گویند. می  »فطرت«او   حیوانی فوق
» نفس شناسی«را بویژه ذیل مبحث  های آنان ای از نوشته بحث دراز دامن، بخش عمده
  . به خود اختصاص داده است

باشد: ساحت حیوانی و ساحت  می به باور متز، آدمی متشکل از دو ساحت وجودی
عنوان مثال در  عقالنی که هر کدام، نیازها، عالیق و مطلوب های خاص خود را دارد. به

و در ساحت عقالنی به اموری توان به تغذیه، بهداشت، مسکن  می ساحت حیوانی
  به نظر وی: .همچون خالقیت و زیبایی اشاره کرد

تر مشترک پایین که ما با حیواناتِ استهایي متشکل از توانایي 1»حیواني خودِ«"
و  تجربه ادراکات حسي ،تجربه لذت ،زنده بودن مثلها شامل واقعیاتي است این .هستیم

هستند ولی چیزی نیستند که فرد با  نفسه خوب في ها اگر چه این ویژگی .صیانت نفس
  ) Metz2, p61( زندگی اش از اهمیت افزونتری برخوردار گردد.ها ارتباط یافتن با آن

 گوید:  می داند و وانی را کال ناچیز و بی ارزش نمیمتز لذتهای مربوط به ساحت حی
 یواني است ومن معتقدم بهترین زندگي شامل مقدار مناسبي از توجه به طبیعت ح"

نفسه بخشي  کردن شکالت لذتي فروتر است و في مزه کامال سازگار است که بگوییم مزه
  )Ibid( "باشد. می نیز ارزشمند از زندگيِ

تواند به افزایش معناداري از دیدگاه وی وقتي لذت با برخي اعمال همراه شود مي
گاه متز، لذت و ارضاي بینجامد ولي براي معناداري، وجود لذت، ضروري نیست. از دید

تواند باعث افزایش تمایالت، به قلمرو حیواني فرد مرتبط است بطوري که گرچه لذت مي
خوشبختي شود ولي لزوماً افزایش معناداري را در پي نخواهد داشت. وی در مقالۀ 

  گوید:مي 2»پیشرفتهای نوین در معنای زندگی«
س، تجربه لذت و ارضاي تمایالت ارزشهاي متناسب با ساحت حیواني مثل بقاي نف"

کنند، بر مبناي نظریه فرارفتن از خود حیواني براي معنابخشي به زندگي کفایت نمي
  (Metz3, p208) "اند.ها مرتبط با حوزه بهزیستيکه آنبراي این

                                                                                                                                        
1. animal self 
2. ‘New developments in the meaning of life’   
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 مشکک بودن خوشبختي  .2- 2- 3
و سپس به  توسط ارسطو مطرح شده راول با بحث از تواطؤ و تشکیک ابتدا در منطق و

فهوم بر دو قسم است: مفهوم کلی و مفهوم جزئی. جزئی . اساساً مفلسفه راه یافته است
مفهومی است که صدق آن بر بیش از یک فرد محال است و کلی مفهومی است که 
انطباقش بر بیش از یک مفهوم ممکن و جایز. اما مفهوم کلی خود بر دو قسم است: 

  .متواطی و مشکک
 مختلف، اشیاء برای مقابلش معنای با که است لفظی مشکّک، است دمعتق ابن سینا

 به نسبت برخی اخرویت و اولویت یعنی آنها، بر معنا این استحقاق در اما است، واحد

ر و» بذاته«تقدّم حم  در همچنین و دیگر، برخی ت یا تأخّ  است؛ اختالف آنها ضعف و شدّ

  . )10ا، صابن سین( مصادیقش بعضی در وجود معنای مثالً
توان قائل به باورمتز، خوشبختي امري است طیفي، که درجات مختلفي میان آن مي

هاي توان دورهاساس آن ميامري است مشکک نه متواطي؛ که بر شد. به عبارت دیگر
دیگري فرد یک فرد را با یکدیگر سنجید و زندگي فردي را با زندگیِ  مختلف زندگيِ

هایي همچون  اقسام خوشبختی ذکر شد، او خوشبختي مقایسه کرد. چنانکه در قسمت
اثر داروهاي روانگردان، زندگي در یک ماشین تجربۀ لذت که به  احساس شادکامي بر

دهد و غلتاندن دائمي یک سنگ به باالي تپه توسط سرنشین احساس سرخوشي مي
ن ذه سیسیفوس و لذت بردن از آن بواسطه نوع خاصي از خلقت که خدایان در خلقِ

  داند. به نظر ایشان: مي »خوشبختي پوچ«اند را مصادیقي از آدمي به کار برده
تري دارد؛ لذات پایینتر متعلق به حیوانات معمولي خوشبختي درجات باال و پایین"

است و مرتبط است با خوردن، لذتِ جنسي و آفتاب گرفتن، که نیازي به توانایي و 
توانند متعلق به درجات باالتر از ها ميین فعالیتپیچیده ندارد ولي همظرفیتِ شناختي 

   )Metz4,p33( ".لذت باشند
 باالتري لذت از عاشقانه، ارتباط یک یا عالي غذاي ۀوعد یک او معتقد است که مصرف

 هايلذت به یابيدست براي ابزاري صرفاً را ترپایین هايلذت متز، . البتهاست برخوردار

 هايارزش یا را دارند لذت از کمتري سطح هاآن که است نظر این بر بلکه داندنمي باالتر

 نیستند. اندازه و سطح یک در دهند، می معنا زندگي به که زیباشناختي دیني، اخالقي،

 کل که کرد داوري توانمي زندگي معنادارِ یا بخش لذت هايبخش اندازۀ لذا درباره

 بر تکیه با متز، باور به است. بوده معنادارتر یا بخش ترآن، لذت از هایيدوره یا فرد زندگي
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 یا» لذت«  یکدیگر از حیث زندگي افراد مختلف را با توانمي معنا و لذت تشکیکي سرشت
  )52اشراقی، ص ( را سنجید. تحقق آن میزان و کرد مقایسه »معنا«
  
  خوشبختي به مثابه  عامل موثر براي معناداري  .3- 2- 3

شود و ل ميئخود، اگر چه میان معناداري و خوشبختي تمایز قامتز در نظریه معناداري 
زندگي را معادل خوشبختي در انحاء مختلف آن  راي کساني است که معناداريِ مخالفِ

مندي از معتقد است براي حصول به معنا در زندگي و بهره ،بینند، ولي درعین حالمي
تي در زندگي وجود داشته باشد، اي از خوشبخزندگيِ معنادار، غالباً الزم است درجه

قدر فرد بدبخت و افسرده نباشد که حتي از رختخواب نتواند برخیزد و  یعني این
اي براي بیدار شدن نداشته باشد. او همین تأثیر و تأثري که دو مقوله خوشبختي  انگیزه

تمایز  و معناداري با یکدیگر دارند و به عبارت دیگر رابطه علي میان آن دو را دلیلي بر
داند و معتقد است که با فرض اینکه خوشبختي و معناداري (انفسي) انحاء میان آنها مي

مختلفي از خیر هستند، با این حال پیوندهاي نزدیکي میان آنها وجود دارد که بایستي 
  . ها معترف بود. به نظر او، فقدان خوشبختي مانعي ست بر سر راه معناداريبدان

اند که معني به اند و پیشنهاد کردهسفه یک گام پیشتر گذاشتهبه نظر متز برخي فال
آن یا نتیجۀ آن نیست. بر اساس این  ذهني) است و صرفا سببِ( منزله خوشبختي

فقط در صورتي معني دارد که از آن لذت  ،دیدگاه، یک حال و وضعي براي شخص
که از جنبه عیني برد یا راضي است. از این لحاظ حتي اگر کسي مشغول کاري است  مي

با ارزش است ولي هنگام انجام کار توام با خوشي نیست، آن کار هیچ معنایي به زندگي 
  گوید:پذیرد و ميشخص نخواهد داد. البته متز این نظر را نمي

در دست  »معناداري ناشاد«از اي براي نمونه هایي من مثالهاي نقض محکوم کننده"
راواني همچون جان استورات میل و وان گوگ. نظر هاي واقعي فدارم، همانند زندگي

تواند معناداري را افزایش دهد، ولي براي آن شخص من این است که خوشبختي، مي
مسلم بگیرم که ممکن است خشنودي و اینکه  ضروري نیست. البته، من خرسندم از

اگر  معنا بخش به زندگي است ولي با این وجود، حتي یکي از بخشهاي ضروريِ 1رضایت
د، حق مطلب با آن تمام نخواهد تشکیل یافته باش 2معنا تا حدي از خوشبختي (انفسي)

  )Metz1,p6( ".شد
                                                                                                                                        
1. satisfaction 
2. (subjective) happiness 
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 شود معنادار خوشبختي، کردن فدا با دقیقاً تواندکسي مي چه بسا گاهي اوقات زندگي

هاي وي در نوشته .شخصي منفعت نابودي قیمت به دیگران به کمک با مثال براي
  کند تا تمایزات خوشبختي و معناداري را مشخص کند. ش ميمختلف خود تال

  
  خوشبختی به مثابه امری انفسی و احساسی. 4- 2- 3

طور  و احساسی بودن خوشبختی، نخست به قبل از تبیین دیدگاه متز در خصوص انفسی
کنیم و سپس به دیدگاه متز های انفسی و احساسی بودن میای به قسیم مجمل اشاره
شایان ذکر است که آنچه ما درباره توضیحات این ویژگی از خواهیم پرداخت.  در این باره
آوریم وام گرفته از نظریات متز در خصوص معناداری است؛ بدین معنی  می خوشبختی

توان توضیحاتی را که با عنایت به شباهت خانوادگیِ مقوله معناداری و خوشبختی، می
مقوله  و آفاقیِ معناداری داده است به یهای انفستبیین نظریه که متز در خصوصِ

آید درباره خوشبختی نیز رو توضیحاتی که در ادامه میاین خوشبختی نیز نسبت داد؛ از
   کند.مصداق پیدا می

به دو  گرا مدافع رویکرد طبیعتهای  نظریه، »ارزش« از ریدر تفس در فلسفۀ اخالق و
های  جنبه بر تکیه با تا کوشند می هریک شوند و می تقسیم آفاقي و انفسيهای  دسته نظریه

  )47(بیات، ص. دهند نشان را انساني فرد هر زندگي معناداري طبیعت، عالم از خاص
  
 1هاي انفسي. نظریه1

معنا را » ارزش«انفسي این است که آنها با تفسیر انفسي از های  نظریه مهمترین ویژگي
و تابع علل و عوامل دروني و منقطع  صرفاً محصول نگاه مثبت هر فرد انساني به زندگي

هاي انفسي در بیشتر قرن بیستم دانند. نظریههاي بیرون از وجود او مياز تأثیر مؤلفه
پراگماتیستي، پوزیتیویستي و  رویکردهاي در میان طرفداران و رواج داشته

اند. نفوذ و تأثیر گسترده اگزیستانسیالیستي، از مقبولیت خاصي برخوردار بوده
گرایانه در دو قرن گذشته، تضعیف و تشکیک در باورهاي اساسي دیني هاي انسان یدگاهد

ها هاي انفسي در تبیین بهتر برخي از شهودهاي انساندر مسیحیت و توفیق نظریه
 .است شده شمرده انفسي هاينظریه مقبولیت دالیل و علل زمرۀ از زندگي، معناي ۀدربار

    )54بیات، ص(

                                                                                                                                        
1. subjective theories 
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  1آفاقیهای  . نظریه2
خواهد بود که حکم نسبت داده شده در آن، ویژگي و  )عینيآفاقی (کلي ارزشي طور به

ناشي از ؛ و کنندهاي مربوط به خود فعل باشد و نه خصیصه و ویژگي ذهن حکم خصیصه
طرفداران  )15مهدوی آزاد، ص( هاي آن مبتني نباشد. یک ذهن و بر امیال و خواسته

ي از خوشبختي هستند و معتقدند که خوشبختي صرفاً چیزي آفاق ۀارسطو، قائل به نظری
فعالیتي منطبق با فضیلت. از دیدگاه  ؛ذهني نیست بلکه همچنین نوعي فعالیت است

آید، و فضیلت قبل از هر چیز نوعي ارسطو، خوشبختي از رهگذر فضیلت به دست مي
ندگي است، نه کردار اجتماعي است، نه نگرش ذهني، خوشبختي بخشي از شیوۀ عملي ز

   )101(ایگلتون، ص نوعي رضایت خاطر دروني و خصوصي.
خوشبختی یکی از ارزشهایی است که به باور متز انفسی است نه آفاقی؛ وی برای 

و  2»معناداري ناشاد«تبیین بهتر موضوع و دفاع از نظریه انفسی، به تعریف دو اصطالح 
توان از آنها  می که دارند وجود اديزی پردازد به نظر متز، شرایطمی 3»خوشبختي پوچ«

  برد: نام  »ناشاد معناداري«تحت عنوان 
 انجام هنگام کنند کهمي مراقبت کهنسال والدین از که افرادي از قبیل هایيمثال"

 یابند، بازتر مي و لذتبخش ارزشمندتر که آنها هایي فعالیت در درگیرشدن از آنها را آن،

 باشکوه کارهاي دالتي به ازاي از دست دادن آرامش؛ آفرینشعبي علیه دارد؛ مبارزهمي

 بخاطر دوري انتخاب ماللت و کسالت و دیگر؛ رواني و عذابهاي اندوه رغم علي هنري،

  ) Metz1,p4 ( ".مالل از دیگران جستن
 عنوان به همچنین قائل به موقعیتهایی است که از آن ،ذکر آن رفت، متز چنانکه قبالَ

روان گردان؛  داروهاي شادکامي بر اثر احساس ،مثال براي برد:نام می »پوچ خوشبختي«
 سیسیفوس به توسط سنگ یک غلتاندن همیشگیِ ماشین تجربه، یک در زندگي صرفاً

  آن. از بردن لذت تپه و باالي
روي پیروانِ تبیینِ آفاقيِ خوشبختي، این است که  4»بارِ سنگین و کوبنده«به باور متز، 

نامد و فقدانِ خوشبختي مي» معناداري ناشاد«خوشبختي را در مثالهایي که او باید وجودِ 
هاي نامد، توجیه کنند. از دیدگاه متز اگر چه جنبهمي» خوشبختي پوچ«را در آنچه او 

  آفاقي از خوشبختي وجود دارد ولي با اینهمه غلبه با جنبه انفسيِ خوشبختي است:
                                                                                                                                        
1. objective theories 
2. unhappy meaningfulness 
3. meaningless happiness 
4. the heavy and crushing burden 
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 وجهِشبختي نیستم، در عوض آنچه را که البته من مشتاق به بهترین نوع خو"
رسد چیزي انفسي بهترین نوع و بدترین نوع خوشبختي است؛ که بنظر مي اشتراک

  )Ibid(. "دهم می است، مورد توجه قرار
است، وابسته به احساس، بجاي  1منظور متز از خوشبختی، چیزي اساسا احساسي

 ساحتِبه عبارت دیگر متز قائل به ) Ibid:5( .3یعني وابسته به میل 2کردار انگیزانه
از ساحات درون آدمی در  )Affective(یا ) Emotional( عواطف و هیجانات ،احساسات

  4نه ساحتهای عقالنی و ارادی. ،خصوص خوشبختی است
ذهني از خوشبختي را های  هاي اخالق تحلیلي به صورت مرسوم، تبییننوشته

گرایي  ارضاي میل. تجربه هايیان و نظریهگراهاي تجربهاند به نظریهتقسیم کرده

                                                                                                                                        
1. affective 
2. conative 
3. desire 

جزء عقالنی، جزء همت و اراده  ، مشتمل برسه ساحت می باشد:به نظر افالطونساحات درونی انسان . 4
 درپـردازد از جملـه    نظریه سـه جزئـی بـودن نفـس مـی      در آثار مختلف به  افالطون .و جزء شهوانی

نیـز   فایدروس، ي رساله در) 3،1399،1892. (شود مي نفس بودن جزیي سه هب قائل افالطون تیمائوس
 دو اوالً آدمیـان،  مـا  مورد« کند: می مطرح را مثال این مطلب، تبیین براي شود و قائل به این نظریه می

 رو، ایـن  از. آن بـرخالف  دیگر اسب و است اصیل و خوب اسبها از یکي ثاني، در و اند بسته ارابه به اسب

 ).3،1399،1314» (دشوار بس است کاري ما رانيِ ابهار
  کند: را به شرح ذیل تبیین میساحات درونی انسان استاد مصطفی ملکیان با عنایت به نظر افالطون 

بـه عبـارتی    و هـا  معرفـت  ،که سـاحت باورهـا   :(Cognitive) یا )Doxsastic( ساحت عقیدتي یا معرفتي -1
من شک دارم «، یا »دانم که فالن من مي« از قبیلخیلي از افعالي معرفتي ما است. و  -ساحت عقیدتي

  . گردد برمي ماهایي از این مقوله به ساحت اول درون  فعل ۀکه فالنو هم
سـاحت مـا چیـزي     ایـن در ):  Affective) یـا (  Emotional( ساحت احساسات و عواطف و هیجانـات  -2

آید. از چیزي لذت  آید یا بدمان مي چیزي خوشمان مي ي چیزي باوري نداریم. ما از دانیم و درباره نمي
بریم. به چیزي گرایش داریم یا از چیزي گریزش داریم یا نسـبت بـه چیـز سـومي      بریم یا رنج مي مي

سـاحت  «گـاهي   و» وجود ما sentimental ساحت احساسي یا ساحت«ز این ساحت به استیزش داریم. 
 emotiveیـا سـاحت   emotional ساحت هیجاني یا سـاحت  و یا» وجود ما affective عاطفي یا ساحت

  . شود وجود ما تعبیر مي
این ساحت به . خواهیم چیزهایي را مي ساحتي که ما): conative) یا (Volitive( ساحت ارادي وجود ما -3

ایـن تعبیـرات    ۀتعبیراتي مثل هدف، نیت، قصد، خواست، اراده، آرمـان و همـ   .کند عمل ربط پیدا مي
واقع ما در این ساحت با کار کردن سروکار داریم حـاال   شوم؛ ساحتي که در به ساحت سوم ميمربوط 

  )3،ملکیان. (ي کردار باشد اه از مقولهي گفتار باشد یا خو خواه کار از مقوله
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شود، در حالي که تشکیل مي» تجارب مثبت« ۀدیدگاهي است که خوشبختي بوسیل
امري است از بدست آوردن  موضوعِ ،دیدگاهي است که خوشبختي ،نظریه ارضای میل

حکایت از چیزي بیشتر از » خوشبختي«باشد. به نظر متز، آنچه که مطلوب یک نفر مي
  گوید:هاست. وی میدوي اینهر 

کننده هستند، به عنوان مثال، هاي نقضِ موجود، براي نظریه ارضاي میل قانعمثال"
شود، رنگ مي ،خواهد، منزلش یک شب با رنگ قرمزیک منزل قرمز مي ،اگر مردي نابینا

ش اخاطر برآورده شدن خواستهه درحالي که حقیقت به او گفته نشده است، بنابراین او ب
در ارتباط با خوشبختي، حائز اهمیت  1خوشحال و خشنود نیست. به باور متز اگر امیالِ

هستند، این اهمیت تا آنجاست که متعلق و موضوع تجربیات مثبت باشند. به همین 
 الذکر هنوز خوشحالتر نخواهد بود چرا که هنوز ست که به نظر او فرد نابیناي فوقدلیل ا

  )Metz1,p6( ."را برآورده نکرده استمیل ادراک بصري خوشایند 
مندي از  آنچه که متز روي آن تاکید دارد این است که خوشبختي یعني، بهره

ترین و موثرترین موردِ بخصوص از این گرایي، محتمل تجارب مثبت. به نظر وي  لذت
دهنده گرایي عمومي است، یعنی تصاحب تمام تجربیات تشکیلانداز تجربهچشم

 به نحوي از انحاء مناسب است. خواه فیزیکي یا فکري، که براي کسي خوشبختي،
)Ibid,p5( هایي که في الجمله خوشبختي را بوسیله  جا امکان تجربهاگر چه متز در این

را  2شمارد، غالبا شخص سعادتمنددهند نامحتمل نميچیزي غیر از خوشي تشکیل مي
   بیند. می است معادل 3با کسي که خشنود

  
   خوشبختي به مثابه امري جزئي و کلي . 5- 2- 3

با سرایت دو رویکردِ جزء نگرانه و کل نگرانه به علوم مختلف، در فلسفه اخالق نیز این 
رویکردها تاثیر گذاشت به نحوی که برخي در بررسي مسائل مربوط به زندگي انسان، به 

و به عبارت نگریستند و گروهی به بخشهاي مختلف زندگي  می آن به مثابه یک کل
باشد و  می پرداختند. متز در این میان، قائل بر هر دو دیدگاه می دیگر، به اجزاءِ زندگي

 خودش را محدود به هیچ نگرشي نکرده است.
پردازان گاهي اوقات از خوشبختي به مثابه عنصرکلي به میان  به نظر متز، نظریه

                                                                                                                                        
1. Desires 
2. happy 
3. pleased 
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اي مثال کثیري از تجربیات اند به نحوي که خوشبختي موضوع امري کلي است؛ بر آورده
خوب که سراسر عمر فردي را در برگرفته باشند و رضایت دایمي و احساس مثبتي که 

 کل گرایانِ«فردي به طول کلي در ارزیابي زندگي خود دارد. پیروان این نظریه را متز 
) به نظر متز، کل گرایان von Kriegstein,p2( نامد. می »pure whole-lifers« »محض
بینند که از روابطِ میان اجزاءِ مشخصي تشکیل یافته،  می ، زندگي را به مثابه کليمحض

گویی که زندگي چونان داستان یا زندگي نامه ای است که براي قضاوت در خصوص آن 
اند  ل، قائ»pure part lifers» «جزء گرایان محض« بایستی به کل آن نگریست. در مقابل

ـ مکاني، از قبیل  موقعیتهاي زماني ؛زندگي استای ه به اینکه آنچه مهم است بخش
 توان با نگاهِ می ،متز عقیدۀبه  )Ibid(برآورده کردن یک خواست یا انجام عملي خاص. 

هیچ کدام از  اوري کرد. وي با بیان اینکه اوالًد ،درباره زندگي ،جزء گرایانه و کل گرایانه
های  ثانیاً باید از مزیت دو نگاه اولویت ندارند و هر کدام از آنها در جایگاه خود مهم اند و

بر این باور است او  ؛ )61(اشراقی، صهر دو نگاه بهره برد و آنها را به رسمیت شناخت 
  گوید:کند و می شبختي را در هیچ حالتي محدود نميکه خو
افتد، بطوریکه  می خوشبختي در یک دوره خاصي اتفاق منطقي است که فکر کنیم"

کلي  طور به 2»خوشزندگي «صحبت از و  1»زماني خوش در زندگي فرد« صحبت از
  )Metz1,p7( ".رسد می منطقي بنظر

  
  . خوشبختي به مثابه امري ذاتي و دروني6- 2- 3

 لغیره تقسیم لذاته و غایتِبه دو قسم ِ ،را از یک حیثو مطلوب  غایت حکما و فالسفه،
 دیگر واقع به غایاتِ رسیدنلغیره، غایتي است که واسطه براي  مراد از غایتِ. کننـد می
از طریق پـول، عنوان مثال، کسي کار میکند، تا پول به دست آورد و  شـود، بـه می

دست آوردن  غایاتي مثـل به ۀهم .کند تهیه، پوشاك، مسکن و... خـوردني، نوشـیدني
مراد از  اما. ره هستندیت لغانوشیدن، پوشاك، مسکن، علم و... جزء غایپول، خوردن، 

شود و  به غایات دیگر واقـع نمي رسیدناست که هرگز واسطه براي  غایتيغایت لذاته، 
   )8خادمی، ص( .غایات است و افضل و اکملِ الغایات تدر واقع غای

د، براي مثال در تاریخ دانن می در تاریخ اندیشه، عموماً خوشبختي را غایتي لذاته
کـه شـیخ سینا در خصوص سعادت اشاره کرد  توان به دیدگاه ابن می حکمت اسالمي

                                                                                                                                        
1. happy time in one’s life 
2. happy life 
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افضل و اکمل از سـعادت وجـود نـدارد. هـیچ  ،شود که هیچ غایت بالذاتي می مدعي
شیخ بر این نکته تأکید دارد . )همان(. انسان نیست بالذاتِ مطلوبِ، امـري جز سعادت

مطلقی است که مطلوب بالذات است و هیچگاه و در هیچ زمانی  آن خیرِ ،که سعادت
اي خوشبختي، به خالف پول یا قدرت، وسیله) 532منصوری، ص( .مطلوب لغیر نیست

براي رسیدن به هدفي دیگر نیست. بیشتر شبیه به معناي تمناي تکریم و حرمت دیدن 
ا است. بنابراین، خوشبختي به رسد که خواستنِ آن، بخشي از طبیعت منظر مي است. به

   )101ایگلتون، ص( نحوي یک اصطالح بنیادین است.
از نظر متز هم، چیزي یک ارزش دروني و لذاته است، آنگاه که بخاطرخودش و في 
نفسه خوب است. در مقابل، چیزي یک ارزش بیروني و لغیره است، در صورتي که براي 

ور متز، لذت، مطلوب بالذات است، یعني چیزي که با ارزش است، وسیله باشد. به با
خواهند، نه اینکه ابزاري براي رسیدن به هدف را براي خود آن مي» لذت«ها، انسان

یا خیري شخصي است یعني ناظر به زندگي  دیگري باشند. به عالوه، لذت، مطلوب
ر و با ، بهتآن فرد ها است و با تحقق آن در زندگي هر فرد انساني، زندگيِفردي انسان

د اکوسیستم، هایي ماننگردد. به بیان دیگر، لذت بر خالف ارزشعدم تحقق آنها، بدتر مي
یک فرد انساني یا ناظر به زندگي یک فرد انساني است. » خوب براي«فضا و ...، همواره 

  ) 52(اشراقی، ص
  
  معناداری از دیدگاه متز .4

نظر متز، به نحوی مجمل به  اکنون پس از آشنایی با مشخصات و اوصاف خوشبختی از
کنیم. متز در آثار خود پس از بررسی مقولۀ معنای  می معناداری ازدیدگاه ایشان اشاره

پردازد و  می زندگی در آثار متاخر، به صورت بندیِ انواع نظریات درباره معنای زندگی
 راضمن بررسی آنها و انتقاداتی که برآنها وارد است به تبیین نظریه خویش که آن 

پردازد. متز معتقد است که نظریه بنیادیِ او از انتقاداتی که  می نامد، می 1»نظریه بنیادی«
گرایی و ..) ارائه شده است،  گرایی، طبیعت به سایر نظریاتی که تاکنون (اعم از فراطبیعت

 مصون بوده و به نحوی است که به تمام آنچه مقتضیات معناداری زندگی است پاسخ
دهد به نوعی شباهت خانوادگی در  می در تبیینی که از معنای زندگی ارئهدهد. متز  می

به  وخود  کدام ازآنها  به خودی هیچ"شود که  می میان معانی مختلف معنای زندگی قائل

                                                                                                                                        
1. Fundamental theory 
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) و با پیش گرفتن این رویکرد، در پی Metz4,p3( ".کند تنهایی همه چیز را تصویر نمی
همزمان، جامع ِهمه نظریات پیشین و مصون از ساختن و پرداختنِ نظریه ای است که 

  نقاط ضعف آنها باشد.
 متز پس از انتقاد از صور مختلف فراطبیعت گرایی بیش از همه به نظریه هدف انتقاد

و به انتقاد از انواع آن اعم از انفسی و  کاود می راگرایی  کند و سپس نظریات طبیعت می
ای که به گفته وی  کند؛ نظریه ا مطرح میپردازد و باالخره نظریۀ خود ر می آفاقی

  دیدگاهی است طبیعت گرا که:
گرایی را بهتر کند، نگاهی فراگیر  است که روایتهای موجود از طبیعت مدعایش آن"

  )Ibid, p4(  "دار باشد.تواند معنا می و کلی که زندگی در جهان ِصرفا فیزیکی
خرد خود را در طریقی " بیشتربه نظر وی زندگی وقتی با معناست که انسان هر چه 

وجود  1شئون بنیادینِمنسجم، استوار و همه جانبه به خدمت گیرد و آن را به سمت 
ا تاکید وي ب )Ibid(".بشری سوق دهد، چیزهایی که تا حد زیادی برای آنها مسئول است

باشد، شئون بنیادینِ وجود آدمی را یعنی سه مقولۀ  می گرا بر اینکه نظریه وي طبیعت
  :داند می معنابخش به زندگي 4،و زیبایي 3حقیقت 2،خیر

 هستند، ارزشمند ذاتاً کهی کیزیفی هایژگیو ۀواسط بهیی بایز و قتیحق ر،یخ"
ی خود به که معنا نیا به بودنشان، دیمف از جدا بخشند،یمی زندگ به باشکوهیی معنا
 ".بلندمدت ندهیآ ای خدا با رابطه هرگونه ازی جدا هستند، خوب نفسه) (فی خود

)Metz5,p3(  
 در را 7تیخالق و 6،قیتحق 5،اخالقی معنای قبول قابل طوربه" :ۀ ویینظر به باور متز

به دور ی زندگی معنای هاهینظر ریسای برا نقیض نمونه های از تنها نه و رد،یگیبرم
 )Metz2,p262( ".ردیگیم بر در زین را هاآن قتیحق برجستهی هاهسته بلکه ،است
مسیری که متز برای رسیدن به نظریۀ معناداری خود پیموده، پارامترهایی که  شرحِ 

برای رسیدن به نظریه خویش به آنها تمسک جسته و منظور و مراد او از شئون بنیادین و 
نیز هست در حوصلۀ این مقاله  مسائلی از این دست که عمده آثار متز درباره این مطالب

                                                                                                                                        
1. fundamental condition 
2. the good 
3. the true 
4. the beautiful 
5. morality 
6. enquiry 
7. creativity 
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در این  1ای مفصل به آن بپردازند. ر حال حاضر برآنند تا در مقالهد گنجد و نگارندگان نمی
ای شد و اکنون جهت ایضاح مطلب و  مجال، صرفاَ به تعریف متز از نظریه معناداری اشاره

 های معناداری و خوشبختی، به تمایزات این دو خواهیم پرداخت. روشنگری درباره تفاوت
  
  تمایز معناداری از خوشبختی . 5

ه قبال اشاره شد، با توجه به همپوشانی و شباهتِ دو مفهوم معناداری و خوشبختی چنانک
 های متز، برای درک بهتر خوشبختی بیان تمایزات این دو مفهوم راهگشا در گفته

  گذری به آنها خواهیم داشت. ،باشد که در این بخش از مقاله می
عنی فرد ممکن است بر اثر تواند از شانس بهره مند باشد ی می نظر متز، خوشبختی به

شانس از درجۀ کمتر یا بیشتری از خوشبختی برخوردار باشد ولی در مقولۀ معناداری، 
کرد این توان به آن اشاره  می ) تمایزی دیگر کهMetz1,p13( شانس جایگاهی ندارد

تواند تنها در طي دوران زندگي وجود داشته باشد،  می متز، خوشبختي است که به نظر
ِ زندگي، بعد از پایانِ زندگي نیز،در حال  .تواند افزایش یابد می ي که معنا داري

)Ibid,p15،کنیم، تعبیر زندگي در کنشهای فرد پیامدهای به را زندگي معنای اگر ) البته 
 کنیم، درست تعبیر معنابخش ارزشهای با ارتباط خود به اگر ولي است درست متز سخن
) 10اشراقی، ص( .یابد می پایان هم معنابخش ارزشهای با ارتباط فرد مرگ با زیرا نیست

سومین تمایز میان دو مقولۀ معناداری و خوشبختی این است که معناداری به باور متز، 
خوشبختي، است. وي مدعي است که  3احساس ،باشد ولی خوشبختی می 2،(کنش) عمل

یک زندگي  است که في نفسه خوب هستند، در حالي که 4خاصي "تجاربِ"متشکل از 
 نفسه خوب هستند. درست شده است که في 5مشخصي "کنشهایِ" ) ازمعنادار (عمدتاً

)Ibid,p9( کند این است که از دیدگاه  می تفاوت دیگری که متز میان این دو مقوله مطرح
که در  باشد. در حالی می وی در خوشبختی، آدمی خواهانِ استمرار شرایطِ خوشبختی

برد خواهان تکرار و  می ای لذت کسی که از تجربه گونه نیست. برای مثال، معناداری لزوماَ این

                                                                                                                                        
 Meaning in Life An ". کار عمده و مهم متز درباره معنای زندگی می باشـد و اثـر معـروف و جهـانی وی     1

Analytic Study"  اند. همچنـین   حوزه به چاپ رساندهاست. ایشان عالوه بر این اثر، مقاالت متعددی در این
در ژورنالهای مختلف نظریه وی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نگارندگان امیدوارند که طی یک یـا  

  بپردازند.دو مقاله به نظریه متز درباره معنای زندگی و انتقاداتی که تاکنون به آن شده است 
2. action 
3. feeling 
4. certain experiences 
5. certain actions 
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باشد ولی کسی که سختی و شرایط بغرنجی را برای کمک به  می استمرار آن برای همیشه
رغم اینکه همین عمل به زندگی  کند؛ علی می دیگران و کاستن از درد و رنج دیگران تحمل

  )p14,155( ر و تکرارِ درد و رنج نیست.او معنا بخشیده است، خواهان استمرا
حامل و منبع؛ دیدگاه متز درباره معناي « مقالهدر  Hasko von Kriegstein به نظر

این است که ارزش  از نظر متز لذت معني و مهمِ یکي از تمایزاتِ 1»زندگي به مثابه جزء
اصیتهاي بخاطر خ ،معنابخش به زندگي که اعمالِ دروني است در حالي ،نهایي لذت
را از لذت بلکه از مفاهیم کانتي  ها معناناین مهم نه ت "ويبه گفته  باشد. می ارتباطیشان

 )von Kriegstein,p6( ."دساز می زیاز ارزشهاي اخالقي متما
  
  بررسی انتقادی  .6

برخی انتقادهایی که به  به پاره ای توضیحات و ،در قسمت بررسی و تحلیل نظریۀ متز
  پردازیم: می توان بر نظریات متز وارد کرد به شرح ذیل می رسد می نظر

اشاره شد، متز خوشبختی را متعلق به  1-2- 3: چنانکه در بخش نقد اول .6- 1
طبیعت گرایانه به آدمی قابل قبول است  داند. این ویژگی از دید صرفاَ می ساحت حیوانی

که با تامل در پاره ای از  لیکن نمی توان به تمام رویکردها تعمیم داد و این نکته ایست
  از پیروان فراطبیعت ای پارهشود مشاهده کرد. این خصیصه برای  می های ادیان آموزه
البته الزم به ذکر است که  باشد. می یعنی مومنان به ادیان ابراهیمی محل تردید ،گرایی

باشد  یم گرایان که اعم از خداباوران و روح باوران این مالحظه درباره همۀ فراطبیعت
چه بسا فراطبیعت گرایانی باشند که به وجود خدا باور نداشته باشد. بنابراین  ؛نیست

ِ آموزه نگاهِ تعلق خوشبختی به ساحت حیوانی از قابل  ،های ادیان ابراهیمی پیروان
رسد که تمام وجود او  می ها، آدمی بدانجا نیست چرا که بر پایۀ برخی آموزه پذیرش

شود و اساسا چیزی از حیوانیتِ فرد باقی نمانده است که بخواهیم  می متعلق به خداوند
 خداوند، گوش خوشبختی او را متعلق به ساحت حیوانی بدانیم. در آن مقام که آدمی

که با  دشو می بیند و زبانش می که با آن دشو می او شنود و چشم می شود که با آن می
ای  که اگر کسی به وسیله نافلهآنطور که در حدیث قدسی آمده است  - گوید می آن

(مستحبی) به من، یعنی خدا تقرب جوید، او را دوست دارم و گوش، چشم، زبان و دست 
کنم و  شوم که به وسیله آنها بشنود و ببیند و اگر مرا بخواند، او را اجابت می او می

                                                                                                                                        
1. Source and Bearer:Metz on the Pure Part-Life View of Meaning 
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 دیگر سخن گفتن از اینکه )352ص، 2ج لینی، ( ،سازم هایش را برآورده می خواسته
  خوشبختی متعلق به ساحت حیوانی است جایگاهی ندارد. 

گفته شد که یکی از ویژگیهای  خوشبختی از  2-2-3در بخش  نقد دوم: .2-6
داند.  می دیدگاه متز مشکک بودن آن است و از سوی دیگر آن را متمایز از معناداری

 اد را وارداین انتق ،نگارندگان با تامل در این ویژگی، یعنی مشکک بودن خوشبختی
باشد، به طور منطقی گوید، طیفی میدارند که اگر خوشبختی آنچنان که متز می می

دارای درجات شدید و شدیدتری خواهد بود. بنابراین چه مانعی وجود دارد که معناداری 
  را درجه شدید خوشبختی بدانیم؟ به شرح ذیل:

  دار از درجات باال و پایین.از نظر متز، خوشبختی امری است مشکک و برخورمقدمه اول: 
  از نظر متز، معناداری امری است واالتر از خوشبختی. مقدمه دوم:

توان  می با عنایت به دو مقدمه اول و دوم،درجات باالی خوشبختی را مقدمه سوم:
  معناداری دانست.

  معناداری جزئی از خوشبختی است. نتیجه:
توان مقوله معناداری را در دل  یم و با عنایت به توضیحات باال، ه عبارت دیگرب

رسد خوشبختی جای دهیم و بگوییم آنگاه که خوشبختی به درجات شدیدتر خود می
  شود. وارد مقوله معناداری می

 خوشبختی را امری انفسی و احساسی ،متز 4- 2- 3در بخش  نقد سوم:. 6- 3
بسنده کرده بود و طرفداران نظریه میل به یک مثال و نمونه  ۀدانست و برای رد نظری می

بسط داده بود.  با تعمق در این ویژگی  ،فیزیکی و فکریبه به عالوه تجربه خوشبختی را 
رسد برای ردِ نظریه طرفداران باشد: نخست اینکه به نظر می می دو مطلب شایان توجه

باید دالیل بیشتری ارائه باشد و مینظریه میل تکیه بر یک نمونه و مثال کافی نمی
نکته دیگر اینکه اگر تجربه خوشبختی را به فیزیکی و فکری بسط دهیم که بیان  گردد.

آید این که در این موضوع پیش می دیگری است از تشکیکی بودن خوشبختی؛ سوالی
معناداری را از مقوله خوشبختی فکری دانست؟ به عبارت دیگر،  تواناست آیا نمی

رسد در اینجا هم  رح شد، به نظر میمشکلی که قبالً در تشکیکی بودن خوشبختی مط
  باشد. به شرح ذیل:به نوعی دیگر وارد می

  توانیم به فکری و فیزیکی بسط دهیم.  می از نظر متز، تجربۀ خوشبختی را مقدمه اول:
  معناداری مربوط به ساحت عقالنی آدمی است. ،از نظر متز مقدمه دوم:
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  توان معناداری دانست. می خوشبختی رابا عنایت به مقدمات فوق، تجربۀ فکری ِ نتیجه:
  توان در ترکیب با نقد دوم مطرح کرد: می این انتقاد را به نحوی دیگر هم

  از نظر متز، خوشبختی، امری است مشکک و برخوردار از درجات باال و پایین. مقدمه اول:
  از نظر متز، معناداری مربوط به ساحت عقالنی آدمی است. مقدمه دوم:
  توانیم به فکری و فیزیکی بسط دهیم. می از نظر متز، تجربه خوشبختی را :مقدمه سوم

درجات باالی خوشبختی مربوط به تجربه فکری که متعلق به  مقدمه چهارم:
  باشد. می ساحت عقالنی است

 ۀبا عنایت به دو مقدمه اول و دوم، تجربه فکری ِخوشبختی را  که درج نتیجه:
   وان از مقوله معناداری دانست.ت می باشد، می باالی خوشبختی

یعنی خوشبختي به مثابه امري جزئي  5- 2-3در خصوص ویژگی نقد چهارم:. 4-6
  ای انتقادات وجود دارد؛ از جمله آنچه که ون کریستین هاسکو  پاره و کلي

)von Kriegstein, Hasko،(  حامل و منبع؛ دیدگاه متز درباره معناي زندگي «در مقالۀ
پردازیم.  می به آن پرداخته است. ما در این نقد به انتقاد هاسکو به نظریه متز »به مثابه جزء

کند  می رسد انتقاداتی که متز علیه دیدگاه جزء نگر مطرح می از دیدگاه هاسکو به نظر
خیلی مستحکم و قوی نیستند که بتوانند بطور کلی آنرا رد کنند. به عالوه، دیدگاه جزء 

متز از دیدگاه ترکیبی خود انتظار دارد، برآورده سازد. شاید به جای تواند آنچه را  می نگر،
توان به تفسیر  می افزودن تفسیرِ کل نگر، برای تبیین شهودهایی که متز انتظار دارد،

   بهتری از دیدگاه جزء نگر دست یافت که پاسخگوی همه خواسته های متز باشد.
 داند این است که عمالَ می متز وارد هاسکو بر دیدگاه ترکیبیِ نقدهایی کهاز جمله 

 گردد. بدین معنا که اگر یکی از وجوه تمایزِ می دیدگاه کل گرایانه به نگرش جزء نگر باز
نگر و جزءنگر را در لحاظ شدن روابطِ میان بخشهایِ مختلف زندگی در  دیدگاه کل
بط میان اجزاء را توان این سوال را مطرح کرد که چرا خودِ روا می نگر بدانیم؛ دیدگاه کل

نظر نگیریم؟ به بیان دیگر، رویکرد جزءنگرانۀ   در (part) به مثابه یک بخش و جزء
نگر بر عهده گرفته  هایی باشد که دیدگاه کل تواند پاسخگوی همه خواسته می محض

نگر شود و در  است. اینکه روابط میان اجزای زندگی باعث گرایش ما به دیدگاه کل
توان خوشبختی را در  می یبی ِ متز، خیلی از استحکام برخوردار نیست.نتیجه دیدگاه ترک

بخشهای مختلف زندگی دید و همچنین در روابطی که میان بخشهای مختلف زندگی 
رسد با  عدمِ پذیرفتن دیدگاه کل گرایانه، پاره  می باشد. افزون بر این به نظر می موجود



   91   زندگی یبا معنا آنارتباط  خوشبختی و  ۀبررسی دیدگاه تدئوس متز دربار

شود  می ت مثل خواب و ناخن برداشتن و ...اهمی ای از اوقات که صرف امور تکراری و بی
تواند در این زمینه  می شود و درنتیجه رویکرد جزءنگر بهتر می از مقوله خوشبختی خارج

جزء  چنین را هم حرفی برای گفتن داشته باشد زیرا در وهلۀ نخست، اموری این
  خوشبختی به حساب نیاورده است.

  
  گیری . نتیجه7
هایی که او برای  آید و با توجه به ویژگی یحات متز برمیگونه که از فحوای توض آن

برای : توان انواع خوشبختی را در میان آثار او از هم تمیز دادشمارد میخوشبختی بر می
پس از شناخت  اوصافِ خوشبختی  از ». خوشبختی معنادار«و » خوشبختی پوچ«مثال 

  توان چند انتقاد وارد ساخت: می نظر متز،
متز، این  تعلق داشتن خوشبختی به ساحت حیوانی از نظرا پذیرش ِ: بنقد اول

  است. ویژگی از توصیف برخی آموزه های ادیان ابراهیمی درباره انسان عاجز
توان در دل خوشبختی  می : با فرض تشکیکی بودن خوشبختی، معناداری رانقد دوم

و عمال تمایزی که  جای داد و آن را به مراتب باالتر و شدیدتر خوشبختی ارجاع داد
  بتوان آنها را به عنوان دو مقوله کامال جدا در نظر گرفت باقی نمی ماند.

: با بسط خوشبختی به تجارب فیزیکی و فکری و از سوی دیگر تعلق نقد سوم
  توان معناداری را خوشبختی فکری دانست. می معناداری به ساحت عقالنی،

ر از دیدگاه ترکیبیِ متز از پسِ تبیین و رویکرد جزء نگر به زندگی بهت نقد چهارم:
  آید.  میتوضیحِ نقد ها بر

توان برنظریات متز در خصوص خوشبختی وارد کرد و در این  می با توجه به انتقاداتی که
رسد دستیازی به تعریف دقیقِ مقوالتی همچون  می مقاله به آنها اشاره شد، به نظر

خت تمایزات و تشابهات خوشبختی با سایر خوشبختی، امری است دیریاب و در پرتو شنا
گونه مفاهیم  اندازی از درکِ این توان به چشم می مقوالتِ مشابه همچون معناداری، بهتر

  دست یافت. 
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