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  باوريِ تركيبي كاتينگهام فراطبيعت
1معناداري زندگيو نقش آن در 

  

  *منزّه يمهد
  ***سحر كاوندي ،**محسن جاهد

  چكيده
در معنـاداري زنـدگي را بـر اسـاس      يفراطبيعـ عوامـل  نوشتار حاضر در صدد است تأثير 

گرايي، طبيعت«ي گانهديدگاه جان كاتينگهام تبيين نمايد. در اين راستا ابتدا رويكردهاي سه
هـاي معنـاي زنـدگي (هـدف، ارزش،     ناظر به نظريـه كه » گراييگرايي، فراطبيعتناطبيعت

ديـدگاه كاتينگهـام در بـاب معنـاي      نقد و بررسـي و سپس به تبيين شده كاركرد) هستند 
. كاتينگهام خدا و جاودانگي روح را به عنوان دو عامل فراطبيعـي  شودميزندگي پرداخته 

ي را دربـاره » اخالقـي هنجارهاي تغييرناپـذير  «كند. وي در معنابخشي به زندگي لحاظ مي
ي جاودانگي روح به عنـوان دو  را درباره» تموفقي«ي عامل خدامحوري و استناد به مؤلفه

در دليلي كه براي ديدگاه خدامحوري ارائـه   اودهد. قرار مي يشخو تأييد دليل براي مبناي
ورت نـه بـه صـ    اري،نقش خدا را در معنـاد ، گراييدهد به تبعيت از ديدگاه فراطبيعتمي

قـانون  «بلكه به صورت تكويني و در قالـب   ،محض» امر و نهي الهي«تشريعي و در قالب 
هاي اختصاصي كاتينگهام در باب معنـاي  توان ديدگاهاز اين روي مي .كندبيان مي» طبيعي

گيري از ، ب) بهره»هدف ارزشمند«زندگي را به قرار زير معرفي نمود: الف) تفسير معنا به 
  باوريِ تركيبي. ون طبيعي براي معنادار كردن زندگي، ج)پذيرش فراطبيعتي قاننظريه
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  مقدمه .1
توان به جرأت ادعا كرد كه انسان از ابتداي آفرينش تا به امروز در تكاپوي يافتن پاسخي مي

از معنـاي زنـدگي بـوده اسـت تـا از ايـن طريـق بـه نـداي درونـي و روح           براي پرسـش  
جويي خويش در جهت حل معماي هستي و چيستي آن جواب دهد. قـدمت ايـن     حقيقت

- ي هدف زندگي و سعادت انسان برميهاي اساسي و بنيادين در زمينهمسئله به اولين سؤال

هايي از ايـن سـنخ بـوده اسـت.     لگردد. در طول تاريخ، انسان همواره مشغول پاسخ به سؤا
ها در گذشته نسبت به زمان حـال بسـيار متفـاوت اسـت     گويي به اين پرسشي پاسخنحوه

  ي حيـات بـراي  چنانچه استاد محمدتقي جعفري در ايـن زمينـه معتقـد اسـت كـه مسـئله      
شـناخت برخـي از     علـت   شد اما امروزه بــه  امري باشكوه و باعظمت تلقي مي  ، گذشتگان

اند كـه هسـتي ديگـر از آن ابهـت و عظمـت       ار طبيعت، گـروهي بـه غـلط گمان كردهاسر
تـر و   برخوردار نيسـت، لـذا پرسـش از معنـاي زنـدگي، علـي رغـم جـدي بـودن، سـبك          

بوده و از ديدگاه  تر شود، عاميانه آن داده مي  هايي كه به تر تلقي شده و متقابالً پاسخ اهميت بي
بـه صـورت   » معنـاي زنـدگي  «ي مسـئله  ).11 :1379،  شـود(جعفري  مـي   محدودتري ناشي

سال است كه اين مسئله به صورت ضمني در  250اي طوالني ندارد، حدود  مند پيشينه  نظام
 25ي زماني سال گذشته، اين مسئله در بازه 50رغم اهميت آن در  غرب مطرح شده و علي

ده است و در جغرافياي فكري سرزمين سال اخير به طور عميق و جدي مورد توجه واقع ش
  رسد. ي طرح آن به صورت مدون به بيش از دو دهه نميما نيز سابقه
تفسـير شـده اسـت    » ارزش، هدف، كاركرد«به » معناي زندگي«در تركيب » معنا«معناي 

ارزش زنـدگي، هـدف زنـدگي،    «) كه به تبع آن از معناي زندگي نيـز بـه   16: 1394،متس(
معنـاي  «ي شود. از اين رو برخي از انديشمندان هنگامي كه با مسئلهياد مي »كاركرد زندگي

دهند: الف) آيـا  شوند [يكي از] اين سه پرسش را مدنظر خويش قرار ميمواجه مي» زندگي
زندگي واجد ارزش و اهميت است؟ ب)آيا زندگي هدف و غايتي دارد؟ ج)آيـا زنـدگي از   

ه از اين ميان، ارزش زنـدگي و هـدف زنـدگي بيشـتر     فايده و كاركرد برخوردار است؟ البت
» زندگي«ي ي مراد از مفهوم واژهكانون توجه و مطمح نظر  متفكران واقع شده است. درباره

بايد گفت كه گاهي مقصود از آن، كل زندگي بوده كه در اين » معناي زندگي«نيز در تركيب 
ندگي خويش است. اين ديـدگاه بـه   صورت انسان به دنبال يك معناي عام و فراگير براي ز

  ”Meaning of Life“ ) و با اصـطالح  Taylor,1987:675-686گرايانه مشهور بوده(ي كلنظريه

هاي خاص و جزئي زندگي است كه شود. گاهي نيز مراد از آن برخي از جنبهاز آن تعبير مي
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صـورت نيـز از معنـاي    سازد. در ايـن  انسان با گزينش آنها زندگي را براي خود معنادار مي
ي زندگي، چه به مثابـه ). 33:1393شود(كاتينگهام،ياد مي ”meaning of life“زندگي با عنوان 

ي فعـل و  يك امر ديني يا فلسفي (حيات معنوي) در نظر گرفته شود و چه به عنوان نتيجـه 
 نـاخواه  خواه  انفعاالت شيميايي و يا انفجار بزرگ (حيات بيولوژيكي و زيستي) لحاظ شود،

كند كه در معنـاداري زندگي يا فقدان رو ميانسان را با مخاطرات و لحظـات حساسي روبه
ي مذكور (هدف زندگي، گانههاي معناي زندگي با تفسيرهاي سهنظريهآن تأثيرگـذار است. 

ارزش زندگي، كاركرد زندگي) هر كدام پاسخي به پرسش از معنـاي زنـدگي هسـتند. ايـن     
پرداز در باب معناي زندگي از آن دفـاع  مبتني بر رويكردي باشند كه يك نظريهها بايد پاسخ
ــي ــه  م ــاي س ــد و آن رويكرده ـــعت  كن ـــداز طبي ــه عبارتن ـــراييگان و  (Naturalism) گ

ـــعت ـــرايي و فراطبيــــعت (Non-Naturalism)گرايـــي  ناطبيـ ــه  (SuperNaturalism)گـ كـ
  زندگي هستند. هاي معنايشرايط و قلمرو نظريهي كننده  تعيين

گرايــي ي فــوق، نوشــتار حاضــر بــه بحــث فراطبيعــتگانــهاز بــين رويكردهــاي ســه
گردد كه محل نزاع خداباوران ي اين رويكرد[ها] به منشأ زندگي برميدارد. ريشه  اختصاص
ي باوران(خداناباوران) است. اگر حيات انساني صرفاً بر اساس طبيعت و مجموعهو طبيعت

فيزيكي و شيميايي لحاظ شود در اين صورت هيچ طـرح و نقشـي بــراي    فعل و انفعاالت 
توان به دين يا خدا نسـبت داد. بـه   آفرينش او در كار نبوده و هدف و ارزش زندگي را نمي

كند و در عبارت ديگر در بينش مادي و سكوالريستي، دين ماهيت و كاركرد بشري پيدا مي
ن تفسير، عامل معنابخش به زندگي، ماده و جهـان  شود. در ايمسير منفعت انساني تفسير مي

- ي خداباوري، جهـان هسـتي داراي مبـدأ ذي   طبيعت خواهد بود در حالي كه بنا بر انديشه

شعوري است كه موجودات عالم (از جمله انسان) بر اساس تدبير، هدف و غايـت خاصـي   
ي دين معنا بستر و زمينه اند يعني در گفتمان الهي و ديني، انسان و زندگي او درآفريده شده

  شود و عامل معنابخش به زندگي، يك امر فراطبيعي خواهد بود. مي
  

  . انواع رويكردها به معناداري زندگي2
پـردازي در بـاب معنـاي    مبنـايي بـراي نظريـه    گانهطوري كه گذشت رويكردهاي سههمان

و كـاركرد زنـدگي   هاي هدف زندگي، ارزش زندگي باشد كه بر اساس آن نظريهزندگي مي
گرايـي  گرايي و ناطبيـعتشوند. در ذيل، ابتدا به بيان اجمالي دو رويكـرد طبيـعتمطرح مي

  شود.گرايي و اقسام آن پرداخته ميو در نهايت به بيان تفصيلي رويكرد فراطبيـعت
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  گرايي طبيعت 1.2
د و هيچ نيـروي  نوعي تبيين از جهان است كه بر اساس آن خدا وجود ندار 1»گراييطبيعت«

الهي مجرد و مقتدر، عالم هستي را به وجود نياورده است. اين تقرير، اعتقادات ديني دربارة 
داند و بر دو موضع كامالً مـرتبط مبتنـي   معنا ميواقعيت غيرماديِ متعالي را متناقض و يا بي

ل «) و ديگـري  Materialism»(گرايـي ماده«است كه يكي از آنها  گرايـي تحصـ)«Positivism (
، »خـدا غيرمـادي اسـت   «، »خدا در همه جا هسـت «هاي ديني نظير باشد. بنابراين گزاره مي

انـد و   و ... با توجه به اينكه نه از نوع اظهارات منطقي انتزاعي» خدايي جز اهللا وجود ندارد«
معنـا هسـتند(تاليا   هاي قابل تأييد از طريق شواهد و قـرائن تجربـي، پـس بـي    نه جزو گزاره

گرايي، نافي و منكر خداباوري سنّتي و ). در برخي از تقريرها، طبيعت156و155: 1382فرو،
 ولـي ، (Nielsen,1997:402)شـود طبيعي توصيف مـي وجود هرگونه واقعيت روحاني يا فوق

دهنـد كـه لزومــاً شـناخت     گرايي، تقريري از آن ارائه مـي برخي ديگر از طرفداران طبيعت
گـرايي ي طبيعتندانسته و دليل روشني بر ضدديني انگـاشتن انديشهوجود خـدا را محـال 

داننـد.  گرا را از منظر ديني قابل دفـاع مي) و رويكرد طبيعت180: 1382بينند(تاليا فرو،  نمي
ي معنـاي زندگي معتقدند كه زندگـي بوسـيله  گرا در خصوص مسئلهپردازان طبيـعتنظريه
تواند معنادار باشد. بر اساس اين رويكرد، چه واقعاً چنين ميهاي مـادي (حتي ناچيز!)  جنبه

جهاني وجود داشته باشد و چه وجودش توهمي باشد بـراي معنـاداري زنـدگي نيـازي بـه      
يـابي  عالمي فراتر از جهان مادي نيست زيرا در هر صورت شرايط الزم و كافي براي دست

ي معنا در جهاني كه صـرفاً بـه واسـطه    به چنين معنايي در جهان مادي وجود دارد. بنابراين
هـا  آيد و زندگي نيز تا زماني معنادار است كه بر روي انسانشود بدست ميعلم شناخته مي

تــأثير بزرگــي داشــته و بــه آنهــا كمــك كنــد بــدون اينكــه نيــاز بــه وجــود خــدا و روح  
  اب مــعناي در بــ  رائـج  هـاي باوري، ديدگاه حاميان رويكرد طـبيعت). 95: 1390باشد(متز،
  تقسـيم  )Objectivism( گـرا  و عـين  )Subjectivism( گـرا  شـخص  ينظريـه را به دو   زندگي

كنند. بنا بر ديدگاه نخست كه بيشتر در قـرن بـيستم رائج بود، معناداري كامالً منوط بـه    مي
درونـي و ذهنـي ماننـد      هاي هاي دروني وي بود. بر اساس ديدگاه دوم جنبهشخص و جنبه

احساس، اراده و ... كه جزو زندگي طبيعي هستند براي معنـاداري كـافي نبـوده بلكـه    ميل،
  هاي اين جهـاني و ارتباط مناسب با آنها ماننـد توان با تكيـه بر ارزشعالوه بر اين امور مي

هـا و ... بـه زنـدگي ارزش و معنـا     ، عـشـق، محبت نسـبت بـه خـانواده و انسـان     خالقيت
است كه اين رويكـرد، بخـش بزرگـي از    )، روشن 41- 39، 34و 33: )ب(9138(متز،دبخش
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دهند از جامعيت الزم اي كه حاميان آن ارائه ميشناسيهستي را ناديده گرفته و طبيعتاً هستي
كننـد نـاقص   و كافي برخوردار نبوده و تفسيري كه از زندگي و معناي آن نيـز عرضـه مـي   

   خواهد بود.
  

  گرايي ناطبيعت 2.2
ي چنداني نداشته و نوظهور است هاي معناي زندگي كه پيشـينهديگر در باب نظريهرويكرد 

طرفـداراني را بـه خـود اختصـاص     هاي اخيـر باشد كه در سالگرايي ميرويكـرد ناطبيعت
گرايـي، وجـود خـدا و جـاودانگي روح     است. در اين ديدگاه همچون ديدگـاه طبيعت  داده

- هاي موجود در اين جهان نيز مـي لكه به كمك ارزشبراي معناي زندگي ضروري نبوده ب

توان به معناي زندگي دست يافت. بر اساس اين رويكرد و در پاسخ بـه پرسـش از معنـاي    
هـاي صـرفاً عقلـي بـراي     فـرض زندگي، همين علمِ جهانِ مادي و برخي از اصول و پـيش 

به زندگي، نيازي بـه   يابي به معناي زندگي كافي خواهد بود. بنابراين براي معنابخشيدست
گرايـان)  هاي جهان مادي و متوسل شدن به امور آفاقي و انفسي خاص(مانند طبيعتقابليت

- گرايان) نيست بلكه برخي اصـول و پـيش  و يا عالمي فـراتر از عالم مادي(مانند فراطبيعت

ت     (Free Will)هاي صرفاً عقلي مانند آزادي ارادهفرض و ... و اصول اوليـه اخـالق، خالقيـ
» آزادي اراده«ي توان به نظريهكند. از تقريرهاي رايج اين رويكرد ميبراي اين امر كفايت مي

 Existential)»معنــاداري وجــودي«و نظريــه  )Fischer,2005:380(از جــان مــارتين فيشــر 

Meaningfulness)  از رابرت اودي)Audi,2005:331,337-341( .اشاره كرد  
  

  گرايي فراطبيعت 3.2
گرايي رويكرد غالب در بين فيلسوفان معاصر در باب معناي زندگي توجه به اينكه طبيعت با

گرايي بيشتر در موضع دفاعي قـرار داشـته و حاميـان آن عمـدتاً     است از اين رو فراطبيعت
دانان و فيلسوفان دينِ خداباور بودند. بر اساس اين رويكرد، معنا در زندگي به موجـب  الهي

يابد به نحوي كه اگر خدا وجود نداشته باشـد و  اب با ساحت معنوي تقوم ميارتباط و انتس
معنايي زنـدگي  يا اگر وجود داشته باشد، ولي نتوان نسبتي با آن برقرار كرد آنگاه منجر به بي

). بنابراين در صورت قائل بودن به چنين ديدگاهي بايد معنـا را در  23: 1394،متسشود(مي
توانند در مچون سرمديت، ابديت و ... جستجو كرد كه مشخصاً نمياي ههاي معنويويژگي
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جهان طبيعي آشكار شوند. از اين رو موطن معنا، ساحتي وراي اين جهـان مـادي اسـت و    
وجود موجودي فراتر از عالم طبيعت براي معنابخشي به زندگي ضروري و الزم اسـت. بـه   

- كه داراي دو بعد مادي و معنـوي مـي   عبارت ديگر با توجه به اينكه انسان موجودي است

ها به بالفعـل تبـديل   ي بالقوهباشد از اين رو براي تحقق معناي جامع زندگي كه در آن همه
نـامرئي و  «مان بـا محـيط   »محيط مرئي و متغير«كنند بايد ها رشد پيدا ي تواناييشده و همه

ــامتغير ــدگي  »ن ــاي زن ــد و معن ــدا كن ــاط پي ــان (خــدا) ارتب ــا م ــان ب ــد م ــالَم پيون ــاي ع معن
  ). 23: 1385كند(آندرهيل،  برقرار

ديني و  فرضمتفكران سنّت توحيدي در قبال پاسخ به پرسش از معناي زندگي، دو پيش
و ديگـري  » وجود خداونـد «كنند يكي الهياتي را به عنوان كانون اصلي اين پاسخ مطرح مي

رونـد. بـر ايـن اسـاس،     به شمار ميهاي بنيادين اديان كه هر دو از آموزه» جاودانگي روح«
 God-Centeralگرايــي در ســه محــور عمــده خــدامحوري(مباحــث رويكــرد فراطبيعــت

Theories(محوري)، روحSoul-Centeral Theories( شود. بنا گيري ميو ديدگاه تركيبي پي
وجود خداوند براي معناي زندگي ضرورت دارد. طرفداران ايـن   2»خدامحوري«ي بر نظريه

دانند حتّي اگر آدمـي  يدگاه، وجود يك ارتباط خاص با خداوند را مقوم معناي زندگي ميد
، جاودانگي هر »محوريروح«ي فاقد روح (جوهري ناميرا و روحاني) باشد. بر اساس نظريه

بـه عبـارت ديگـر دارا     .)82و81: 1392(متز،فرد انساني براي معناي زندگي ضروري اسـت 
شود حتي اگـر  آن در حالتي خاص، موجب معنادار شدن زندگي ميبودن روح و قرار دادن 

حاصـل   خدا وجود نداشته باشد. يعني معنا از ارج نهادن به امـر الهـي در درون خـود روح   
محوري) نيز وجود خداوند و جاودانگي هر فـرد  روح- شود. بنا بر ديدگاه تركيبي (خدا  مي

  دارد. انساني به صورت توأمان براي معناي زندگي ضرورت
  

  از نظر كاتينگهامي زندگي ار. فراطبيعت؛ عامل معناد3
 .»هـدف «است يـا  » ارزش«آيا  »معنا«مفهوم  به طور صريح معلوم نكرده است كه كاتينگهام

معنا كه آيا هدف زندگي براي معنادار كردن آن كافي است يا بايد اين هدف، ارزشمند  بدين
معنـادار بـودن زنـدگي را در گـرو      ،ف و ارزشي هـد جمع بين دو نظريـه او با  نيز باشد؟

معنابخش  عامل ويين اساس، ابر  ).93و  50 :داند(همانيابي به اهداف ارزشمند مي  دست
سـبب چنـين    بـا او  دانـد كـه ارتبـاط   فراطبيعـي مـي   يبلكـه عـامل   ،نه طبيعترا  به زندگي
  كاتينگهام به عنوان يك فيلسوف دينِ خداباور معتقد اسـت صـرفاً در   شود.مي اي  معناداري
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توان بــه زندگي انسان مـعنا و ارزش بــخشيد و آن را هدفمنـد سـاخت. او    پرتو ديـن مي
كند و از دين به عنوان يكي از ايـن  هاي معنادار ساختن را ذكر ميبراي اين كار، ابتدا روش

معنا پس «تبعات و اشكاالت كنار نهادن خدا را تحت عنوان  كند. در گام بعديها ياد ميراه
توانـد  شود انسان نميهاي نيچه و پروتاگوراس متذكر ميبيان كرده و با نقد ديدگاه» از خدا

انديشـمندان،  از به جعل معنا از درون دست بزند و در نهايت با اسـتناد بـه ديـدگاه برخـي     
كند. او معتقد است راه رسيدن به ه زندگي معرفي ميرا به عنوان تنها راه معنابخشي ب» دين«

گيـرد در گــرو تهـذيب و     ديني شكل مي   چـارچوب  كـه در  خوب و معنـادار  يك زندگي
گـرد هـم     تكويني  است. بدين ترتيب كه عناصر مختلف ديني، در يك فرآيند   روح  پرورش

بخشند. از نظر او  و معنا مي  زندگي عينيتي فرد در بالقوه   استعدادهاي  بـه  آمده و در ظلّ آن
هــاي  ارزش بخشيدن به زنـدگي خـود، بـدون توجـه بـه ارزش       تـوانـد بـرايانسـان نمي

هاي خودسـاخته و شخصي به زندگي خويش معنا اخـالقي و با استفاده از اهـداف و ارزش
ـ 35و  34و  22: 1393گذاري كنـد(كاتينگهام، بخشيده و آن را ارزش دين سـبب معتقـد   ). ب

ها، ضرر رساندن به اعتنايي به ساير انساني برخي امور مانند فريب ديگران، بياست بوسيله
  انسان در تضـاد بـوده و او را از منزلـت     عاطفي  غير و .... كه با آگاهي عـقالنـي و احساس

گراييِ ه فراطبيعت. او در تبيين ديدگا توان زندگي را معنادار ساختدهند نميتنزّل مي  انساني
  گويد:و شـرق اشـاره كرده و مي  غرب  خود بـه سنّت بزرگ الهيات ديني در

را بـا ارزش و   آن   كـه   دهد  پاسخ ديني در پي آن است كه زندگي ما را در بستري قرار 
اينكـه احسـاس خـود را معطـوف بـه        دهد كه به جاي سازد و اين اميد را مي بااهميت 

- اي نمائيم كه در آن هيچ امري در نهايت اهميتي نـدارد، مـي  والهوسانهي بجهان بيگانه

 ).21توانيم مأمن و پناهگاهي بيابيم(همان:

توان به دو رويكرد اشاره كرد؛ در يكي از آن دو كـه در  در اين سنّت ديني و الهياتي مي
ه هـاي رقيـب از جملـ    چارچوب الهـيات عـقالني و طبيعي مطرح بوده و بـا رشـد فرضـيه   

 Explanatory(گـر  اي تبيـين  ماننـد فرضـيه    داروينيسم به حاشيه رانده شده اسـت خــداوند  

Hypothesis( سـو  . در رويكرد ديگر كه با ديدگاه كاتينگهام نيـز هـم   شودبراي عالم تلقي مي
تـوان دربـاره آن سـخن    است به دليل اينكه خداوند فراتر از فهم عقالني بشري است نمـي 

با تكيه بر سنّت زبان ديني و با استفاده از زبان تمثيل، استعاره، شعر، مجاز و  گفت از اين رو
پذير بـوده  ي موجود متعالي و ارتباط برقرار كردن با او امكان... است كه سخن گفتن درباره

هـاي فراتـر از   شود. حاميان اين رويكرد، پرسشو از اين طريق معناداري زندگي محقق مي
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انند سؤال از هستي به جاي نيستي، پرسش از معناي زندگي و ... را بـا  افق معرفت بشري م
دهند تا بدين وسيله زندگي انسان را معنادار قرار دادن حيات انساني در مسير ديني پاسخ مي

مراد وي از پاسخ دادن در مسير ديني همان معنادارساختن زندگي در   ).21و20همان:(سازند
كـه اكنـون بـه تبيـين آنهـا       باشـد دا و جاودانگي روح مـي سپهر عامل فراطبيعي همچون خ

  شود. مي  پرداخته
  
   »خدا« به زندگي توسطمعنابخشي  1.3

نگــاتنگي بــا مفهــوم خــدا و تــرين مســائلي اســت كــه ارتبــاط تمعنــاي زنــدگي از جــدي
معنا دارد. انسان براي يافتن معنا در زندگي نياز به قدرتي ماورائي دارد تا براي وي   متافيزيك

آيـد.  خلق كند و او نيز در صدد كشف آن باشد از اين رو درصـدد جسـتجوي خـدا برمـي    
يابي هايي است كه آدمي براي دستجستجوي خداوند براي يافتن معناي زندگي يكي از راه

ي انسان با خـدا،  مند بدان نياز دارد تا بر اساس كشف رابطهو هدف به يك زندگي باارزش
). بـه همـين خـاطر برخـي از خـداباوران      56- 43 :1382شـود(پويازاده، اش معنادار زندگي

تواند معنا داشته باشد كه به فهم چيزي برتر از خود، كه  گي انسان فقط وقتي ميمعتقدند زند
همان طرح الهي فراتر از حدود وجود انساني است كمك كند و خواست خداوند در مـورد  

  ها با خداست: ندي آگاهانه از سوي انسانها، مستلزم برقرار كردن پيو زندگي انسان
زندگي انسان فقط تا جايي شايسته احترام عظيم است كه انسان ارتباط مناسبي بـا يـك   
موجود روحاني كه بنيان و اساس جهان طبيعت است داشته باشد و در ديـدگاه سـنّتيِ   

ــدامحور، دســت ــدف او را     خ ــه ه ــدا آن اســت ك ــا خ ــاط مناســب ب ــك ارتب ــم ي ك
  ).94):الف(9138م(متز، بخشي  تحقق

گيرد كه آيا بـه  داند خودش تصميم مي و زندگي انسان را تصادفي مي  كسي كه آفرينش
خدا بداند اين بـدين معناسـت كـه      را  نه ولي اگر كسي مـنشأ حـيات  يا  حياتش ادامه بدهد

خدا در زندگي وي حضور معنادار داشته و مبدأ و مقصد حيات آن شـخص، منشـأ الـوهي    
هايي و بـا مـديريت  ارائه برنامه  با  اهد داشت. بنابراين خدا از طريق دين منزَل سعي داردخو

حيات بشر او را به معناي زندگي خود برساند. گرچه شايد بتوان از غير طريق دين نيـز بـه   
هـاي  معنايي دست يافت ولي چنين مسيري نادرست خواهد بود زيرا ماهيت انسان و هدف

خـالق انـسان بدان آگاهي دارد. در ديدگاه ديني تأكيد بر اين است كه اگر خدا   فقط  برتر را
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موجود نباشد نه تنها زندگي معنا نخواهد داشـت بلكـه انسـان و جهـان، هـر دو بـه نحـو        
و همه چيـز محصـول تصـادف طبيعـت خواهـد بـود.       ناپذيري محكوم به فنا بوده اجتناب

ن زندگي انسان و جهان به معنـاي غايـت نداشـتن    همچنين در جهان بدون خدا، پايان يافت
زندگي اوست كه در اين صورت زندگي انساني هيچ تفاوتي بـا زنـدگي حيـواني نخواهـد     

معنـا   داشت و حتي اگر زندگي انسان مختوم به مرگ هم نباشد باز بدون خدا زندگي او بـي 
ــود پــس مــي  ــر  خواهــد ب ــز م ــرده باشــد انســان ني ــوان نتيجــه گرفــت اگــر خــدا م ده ت

بينـي خـود بـه    از ميان اكثر افرادي كه محوريت خدا را در جهان .)Craig,1984:75-77(است
رغم اينكه تعداد اندكي از آنها به هدف و مطلوب خود در زندگي دست اند عليحاشيه رانده

شوند. اين احساس، خود اند(!) بسياري از ايشان دچار نوعي احساس ناراحتي مبهم مييافته
ها و ي آن ملحق شدن به جنبشدهد كه نتيجهنين اخالقي جوامع غيرديني بروز ميرا در قوا

  ).27:1393(كاتينگهام، هاي معنوي براي جبران كمبودهاي ديني خويش استگروه

  كاتينگهام از نگاه شناخت خدا  1.1.3
 هاسـت، بنـابراين  كاتينگهام معتقد است خداوند موجودي ماوراء قلمرو بشري و فهم انسان

توانند مـورد تحليـل عقالنـي واقـع شـوند. البتـه او       هاي دينيِ مرتبط با او نميخدا و آموزه
دانـد، زيـرا از نظـر او    خداباوري و مدعيات ديني را با عقالنيـت، بيگانـه و ناسـازگار نمـي    

ارتباط پذير جهان حسي بيباورهاي شخص متدين و خداباور، با واقعيت و شواهد مشاهده
هاي تجربي در تهافت با باورهاي ديني  آنجا كه هيچ يك از براهين عقلي و يافته نيستند و از

از نظـر او   .(Cottingham,2005(A):133)پذير اسـت نيستند، از اين رو، نگرش ديني عقالنيت
 Pragmatic(معقوليت خداباوري را بايد به جاي استدالل نظري (عقلي) بـا اسـتدالل عملـي   

Argument ( هاي وي مبتني بر مفهوم نيسـت، بلكـه بـر اسـاس     اين رو استداللنشان داد از
و با تأكيد بـر فوايـد و آثـار مثبـت خـداباوري در زنـدگي        )Expedience( انديشيمصلحت

  گويد: او در اين باره مي .)Ibid:7(است
تـوانيم بـدانيم   اگر خدا وجود دارد او بي اندازه فراتر از فهم ماست ... بنابراين ما نه مـي 

  .)Ibid:6(توانيم بدانيم خدا چه چيز هست دا وجود دارد و نه ميخ
ا در زنـدگي دينـي و معنـوي    ي نقـش بـاور بـه وجـود خـد     و در جـاي ديگـر دربـاره   

  گويد:  مي  چنين
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شـوند. دوم   نخست آنكه فوايد آشكاري وجود دارند كه به زندگي معنوي مربـوط مـي  
دهنـد بـه موضـوعاتي     تشكيل مـي  هاي مابعدالطبيعي كه اساس زندگي معنوي راآموزه

ي شناخت عقلي نيسـتند. سـوم امـوري هسـت كـه الزم      شوند كه در حوزهمربوط مي
ـ   نيست درباره ذيرش اعمـال مربوطـه، سرسـپردگي    ي آنها خيلي نگران باشـيم چـون پ

گيـرد.  اي ايجاد خواهد كرد كه نياز به ايمان عقالني پيشـيني را ناديـده مـي   مندانه  شور
   ).24:13931(كاتينگهام،

ي يك چيز و فوائد و آثـار عملـي داشـتن آن در    هيچ منافاتي بين استدالل نظري درباره
در باره ي خدا  هاي نظري زندگي انسان نيست. از آنجا كه امروزه در سنت غربي، استدالل

تر شـده  ها برجستهاند، از اين رو كارآمدي و نتايج عملي نظريهكارايي خود را از دست داده
ي دست يافتن انسان به ذات خداوند امري شود. استحالههاي عملي استفاده مياز استداللو 

ماست و ما قـادر بـه    مسلم است، البته اين بدين معنا نيست كه خداوند فراتر از فهم بشري
كم بنا بـر مبنـاي فيلسـوفان مسـلمان و بـر      خداوند نيستيم، بلكه دستهيچ نوع شناختي از 

كاتينگهام مدعي است  اين در حالي است كهتوان خدا را اثبات كرد. ي مياساس داليل عقل
ي ي چنين خدايي در زندگي روزمـره توان شاهد حضور پرفائدهاز طريق استدالل عملي مي

كنـد تقريبـاً شـبيه    رسد راهي كه كاتينگهام طي مـي دنيوي و زندگي اخروي بود. به نظر مي
دانسـت و بـه   حض و نظري را ناتوان از اثبات خدا ميمسير كانت است، زيرا او نيز عقل م

همين دليل، قدم در مسير عقل عملي(اخالق) گذاشت تا از اين طريق خـدا را اثبـات كنـد.    
همين طور كاتينگهام نيز زندگي خداباورانـه را كـه نـوعي از زنـدگي معنـادار اسـت داراي       

ي كند. اكنون بايد به بيان ادلـه مي داند كه از آن تحت عنوان زندگي اخالقي ياداي ميمؤلفه
  باوران و نقد و بررسي آنها در دو محور خدا و جاودانگي روح بپردازيم.فراطبيعت

  معنابخشي خدا به زندگيباوران در باب  فراطبيعت ةادل 2.1.3
تواند نقش تأثيرگذاري در معناداري زندگي مي» خدا«ي اينكه باوري دربارهحاميان فراطبيعت

اند كه با تكيـه بـر آنهـا وجـود خـدا را بـراي       داشته باشد به سه استدالل روي آورده انسان
نخست استدالل بر اساس هـدف الهـي،    :دانندمعناداري زندگي هر فرد انساني ضروري مي

مبتنـي بـر امـر     دوم استدالل بر اساس ارتباط بين انسان و خدا، و نهايتـا سـومين اسـتدالل   
  است.   الهي
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زندگي زماني معنادار است كه انسان، هدفي را » هدف الهي«بر اساس . دليل اولالف) 
ي اوصـاف  ) زيرا خداونـد همـه  97: (الف)1389(كه خداوند تعيين كرده محقق سازد(متز، 

ارزشمند را در باالترين مرتبه داراسـت از ايـن رو اهـداف خداونـد از خلقـت و همچنـين       
بود و هر فرد انساني با كمك به تحقـق آنهـا    هاي او در اين جهـان ارزشمنـد خواهدبرنامه
ي چنـين اهـداف ارزشـمندي، وجـود     تواند به زندگي خويش معنا بخشد بنابراين الزمهمي

  .(Metz,2007:197)خداوند است كه براي معناداري زندگي هر فرد انساني موردنياز است
حقيقت شـامل  است در » ارتباط بين خدا و انسان«دليل فوق كه همان . دليل دومب) 

شود كه مدعي معناداري زندگي انسـان از طريـق ارتبـاط بـين خـدا و فـرد       سه استدالل مي
است و يا به صورت ايجاد ارتباط از » خداوند با انسان«انساني است. اين ارتباط يا از سوي 

خداوندي به انسان است خداوند » عشق«در صورت اول كه در قالب ». انسان با خدا«طرف 
بخشد و وجود خدا براي بذل عشق به ها، به زندگي آنها معنا ميمحبت براي انسانبه خاطر 

ها و در نتيجه معناي زندگي آن ضرورت دارد. در صورت دوم نيز كه انسان در صـدد  انسان
) خداوند است و يا مبتني Perfection»(كمال«ايجاد ارتباط با خداست، اين رابطه يا بر اساس 

باشد. در حالت نخست بر اساس برخي از اوصاف الهي مانند ) ميInfinitude»(كرانگيبي«بر 
تغييرناپذيري، فرازمان و فرامكان بودن، بساطت، نامتناهي بودن و ... خداونـد بـه دليـل دارا    

هاي منحصر به فرد و ارزش ذاتي، تبديل به موجودي ارزشمند شده كه ارتباط بودن ويژگي
شود و وجود چنين موجودي بـراي  ي، منجر به معناداري ميبرقرار كردن با چنين ذات برتر

). در حالـت دوم  125: (الـف) 1389معنابخشي به زندگي هر فرد انساني ضرورت دارد(متز،
كرانگي اوست هر فرد انساني با گذر كـردن  ي برقراري ارتباط با خدا از طريق بيكه بر پايه

ا امور ارزشمندي كه اوالً فراتر از وجود تواند باز حد و مرزهاي محدود و مادي زندگي، مي
بخشد. از آنجـا    به زندگي خويش معنا باشنداو هستند و ثانياً داراي ارزش اصيل و ذاتي مي

كه خداوند تنها موجودي است كه داراي چنين صفتي بوده و ذاتاً بـاارزش اسـت بنـابراين    
ــاداري   ــراي معن ــد ب ــود خداون ــدا     وج ــرورت پي ــاني ض ــرد انس ــر ف ــدگي ه ــي  زن - م

  .(Nozick,1989:167)كند
 Divine Command»(امر الهي«ي استدالل سوم در حقيقت همان نظريه. دليل سومج) 

Theoryگـردد.  ي يونـان برمـي  ي غربي بـه دوره ي طرح اين نظريه در انديشه) است. سابقه
اشاره افالطون در ديالوگي كه بين سقـراط و اثيفرون صورت گـرفته است اين چنين به آن 

چيزي امر كرده آن چيز خوب است يا چـون آن چيـز خـوب    به  خدايان آيا چون«كند: مي
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ي امر الهي، تفاوت بين ). در نظريه250: 1390/1لطفي،»(بدان امر كرده است؟ ياناست خدا
و اخالق وابسـته بـه    (Blackburn,1996:108)به خواست خداوند وابسته است» خوب و بد«

اند با توجه به اينكه برخـي  ا نيست. برخي از منتقدانِ اين ديدگاه گفتهعقل، شهود و افعال م
كتـاب   كـدام  دانند كدام پيامبر وشايد خدا را قبول نداشته باشند و يا در صورت قبول، نمي

مقدس حق است و در صورت علم به حقانيت خدا و كتاب، شخص با تفسيرهاي متعددي 
از ايـن رو   ،مانـد يابي به تفسير معتبر عـاجز مـي  در دست وشود از كتاب مقدس مواجه مي

بر مبنـاي ايـن    .(Stwart,2010:50)شود  ي امر الهي ميجر به تضعيف نظريهچنين مواردي من
ها بدون در نظر گرفتن اوامر و نواهي الهي، هيچ اقتضايي نسبت به خوب نظريه، افعال انسان

به شـمار   )Justice Theory(»عدالت«ي و بد ندارند. اين استدالل كه روايت ديگري از نظريه
رود مدعي است كه امر الهي منبع داليل اخالقيِ مربوط به عمل بوده به نحوي كـه اگـر   مي

ــدالتي   ــيچ ع ــام  - خــدا نباشــد ه ــر ع ــه تعبي ــا ب ــر ي ــي هــيچ –ت  نخواهــد وجــود اخالق
گر ايـن  به عبارت دي معنا خواهد بود.) در نتيجه زندگي نيز بي124: (الف)1389(متز،داشت

استدالل، بيانگر آن است كه با به ميدان آمدن مفهوم خدا، اخالقِ معطوف به او (امر االهـي)  
شكل گرفته و اين زندگي آدمي را هدفدار نموده و از آن جا كه تالش در جهت تحقق اين 

  هدف، ارزشمند است، زندگي معنادار خواهد شد.
  
   »جاودانگي روح« به زندگي توسط معنابخشي 2.3

) روح Immortality( »جـاودانگي «باوري كه مبتني بر عامل بر اساس رويكردي از فراطبيعت
است زندگي انسان در اثر ارتباط با يك جوهر روحاني ناميرا كه حتّي پس از مـرگ انسـان   

اگـر روح   شـود. بـدين طريـق اگـر انسـان داراي روح نباشـد و يـا       حيات دارد معنادار مي
اي صحيح با آن پيوند برقرار كند زندگي انسان تهي از معنـا  به شيوه باشد، ولي نتواند  داشته

ي پس از مـرگ نيـز جريـان داشـته و روح بـه      خواهد شد. در اين ديدگاه، حيات در دوره
دهد بنابراين ايمان به جاودانگي روح در آخرت يعني اعتقـاد  زندگي جاودانه خود ادامه مي

  اصيل خود را خواهد يافت.  به اينكه در جهاني ديگر، زندگي معناي
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  به زندگي جاودانگي روح باوران در باب معنابخشي فراطبيعت ةادل 1.2.3
زنـدگي، بـه ذكـر     حاميان اين ديدگاه براي معرفي جاودانگي روح به عنوان عامل معنابخشِ

اند كه به ذكر برخي از آنها پرداخته و در نهايت ديدگاه كاتينگهـام  چند استدالل روي آورده
  را در اين خصوص ذكر خواهيم كرد. 

وجود روح و جاودانگي آن براي تحقـق و اجـراي عـدالت كامـل و     . دليل اولالف) 
شـود كـه   فراگير ضرورت دارد به اين معنا كه در زندگيِ پس از مرگ ظرفيتـي فـراهم مـي   

كند زيـرا اگـر بـه هـر نحـوي حيـات       ي همه تحقق پيدا ميمل دربارهعدالت به صورت كا
هاي اين دنيا در جهان ديگر پاسخ داده نشـوند  ها و نيكيود نداشته باشد و ظلمي وجاخرو

در آن صورت ارزش كار خوب و بد يكسان انگاشته شـده و زنـدگي فاقـد ارزش و معنـا     
ي كامل و حقيقي به پاداش و عقاب اكثـر  دهخواهد بود. زيرا زندگي فاني دنيا ظرفيت پاسخ

كارهاي خوب و بد را ندارد. چنين عدالت مورد ادعا، نه فقط در امور خوب بلكه در امـور  
زشت نيز بايد رعايت شود در حالي كه دنيا گنجايش چنين عملي را ندارد. البته الزم به ذكر 

كرد بلكه اگـر  » رزش زندگيا«را منحصر به » معناي زندگي«است كه نبايد در اين استدالل 
عدالت به طور كامل محقق نشود چه بسا دچـار  كسي پاسخ كارهاي خوب و بد را نبيند و 

را در يـك طيـف   » معنـا «تـوان مفهـوم   هدفي و پوچي در زندگي شود پس بنابراين مـي بي
  تعريف كرد. » هدف«و هم » ارزش«تر هم در قالب گسترده
كننـد و ريشـه در   غالباً مردم عادي به آن استناد مي دومين استداللي كه. دليل دوم ب)

تنهـا   ،عبارت از اين است كه امـور  (Tolstoy,1884:ch.1)هاي لئوتولستوي داردآثار و انديشه
رو نشوند، يعني در زندگي بايـد  اي از نابودي روبهزماني ارزش تالش دارند كه با هيچ جنبه

تـوان داراي  داشته باشـد و چيـزي را نمـي   چيزي وجود داشته باشد كه ارزش توجه كردن 
و جاودانه بـر زنـدگي داشـته     )Ultimate Consequence(ماندگار اثرارزش دانست مگر اينكه 

نگارنـدگان معتقدنـد   معنوي و ناميرا اسـت.  » من«باشد و ايجاد چنين تأثيري، متكي بر يك 
» يا همه يا هيچ«ي مغالطهي استدالل فوق اين است كه نبايد دچار ي قابل توجه دربارهنكته

وار ديد و آن را ذومراتب دانست، زيرا را به صورت طيف» ارزش«توان مفهوم شد، بلكه مي
ها در همين زندگي دنيوي نيز قابل وصــول باشـند ولـي    چه بسا حتي برخي از اين ارزش

اهـد  ي آن در زندگي جاودانه اخروي قابل وصول خومعناي حقيقي ارزش و باالترين مرتبه
  بود.
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ي رستگاري است به اين معنا كه بر اساس استدالل سوم مبتني بر مسأله. دليل سومج) 
ساز رسـيدن بـه رسـتگاري در زنـدگي     معتقدات تمامي اديان، زندگي دنيوي مقدمه و زمينه

هاي گوناگون همچـون لقـاء اهللا، فنـاء فـي اهللا و رؤيـت      اخروي است كه انسان به صورت
يعنـي بـراي اينكـه    ) 106:1389كنـد(عليزماني و دريـاني اصـل،   دا مـي سعيده بدان دست پي

از نظـر  ها به نجات حقيقي دست يابند حتماً بايد حيات جاويد در انتظار آنها باشـد.    انسان
عبارت از اين است كه بايـد ربـط منطقـي و     فوق ي قابل توجه در استداللنكتهنگارندگان 

شود، زيرا چـه بسـا در مفهـوم حيـات ابـدي،      تالزم بين حيات جاويد و رستگاري روشن 
ي كه در مفهـوم حيـات جـاودان    »سعادت«مفهوم فالح قابل استشمام نباشد بلكه از طريق 

توان به ضرورت جاوانگي براي معناداري زندگي دست پيدا كرد يعني همان نهفته است مي
  سعادتي كه به رستگاران در بهشت جاويد وعده داده شده است.

بر اساس استدالل چهارم كه توسط رابرت نوزيك مطرح شده اسـت  . ارمدليل چهد) 
يابي است و معناي زندگي، با گذر كردن انسان از حد و مرزهاي محدود زندگي قابل دست

هـا  حيات اين دنيا كه به صورت مادي و در چارچوب زمان است يكي از ايـن محـدوديت  
يابي به ايـن معنـا   ندگي است و دستشود كه مانع از وصول انسان به معناي زمحسوب مي

در صورتي ميسر است كه انسان از حدود زماني بتواند فراتر برود و فرارفتن از حدود زماني 
در صورتي است كه وجود انسان به نحوي باشد كه در قيد زمان نباشد و آن نيز در صورتي 

اين وجـود جـاودانگي   قابل تصور است كه زندگي، ابدي و فرامكاني و فرازماني باشد. بنابر
ــدگي     ــايي از زنــ ــق و غــ ــاي عميــ ــه معنــ ــيدن بــ ــراي رســ ــر  بــ ــك امــ ، يــ

  .(Nozick,1981:582,594,618)است  ضروري
دانند ايشان معتقدند زندگي برخي از منتقدان ديدگاه جاودانگي يك نقد كلي را وارد مي

بـين رفـتن   كننده و نهايتا باعـث از  آور و خستهجاودانه (چه معنوي چه مادي) ناگزير مالل
نشاط زندگي خواهد بود زيرا هر چقدر يك زندگيِ ابدي، متنوع هم باشد در نهايت منجـر  

-Ellin,1995:311)به يكنواختي خواهد شد و همين امر با معناداري زندگي ناسـازگار اسـت  

در پاسخ بايد گفت اگر جهان ديگر كه حيات جاودانه در آن جريان دارد مانند همـين  . (312
فرض شود شايد چنين اشكالي قابل پذيرش باشد ولي اگر ادعا شود كه جهـان  جهان مادي 

توان چنين اشكالي هايش متمايز از اين جهان است ديگر نميآخرت جهاني است كه ويژگي
هاي آن جهان، غيرمادي بودن آن است كه به تبع آن بسياري را وارد دانست. يكي از ويژگي

كرد مثال ديگـر نبايـد انتظـار زمانمنـدي را از چنـين       از خصوصيات جهان نيز تغيير خواهد
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جهاني داشت و هنگامي كه زمان در آنجا معنا نداشته باشد طبيعتا اموري همچون تكـراري  
. در )31- 22،23،28(ب): 1389(متز،آوري و ... نيــز مفهــوم نخواهنــد داشــتبــودن، مــالل
هاي اين دنيا سنجيده ها و سنجهتوان گفت به دليل اينكه دنياي جاودانه با ويژگيحقيقت مي

شود در حالي كه اصول و اساس دو عالَم كامال متفـاوت از  شود چنين شبهاتي مطرح ميمي
  .هم است

  
  ديدگاه كاتينگهام تبيين و بررسي 3.3

آيد تبيين، نقد و بررسي ديدگاه كاتينگهام در باب خدامحوري و جاودانگي آنچه در ذيل مي
  ي بحث بر عامل اول متمركز است.روح است كه بخش عمده

  تبيين، نقد و بازخواني ديدگاه كاتينگهام در باب خدامحوري 1.3.3
پيوند » امر الهي«ي ي معناي زندگي از نظر كاتينگهام را به نظريهبرخي از پژوهشگران، نظريه

 ةنظريه بآيا او  :ديدگاه است اين  هاي زيربه پرسشاين بخش به دنبال يافتن پاسخ اند. زده
دهند چه شواهدي براي ادعـاي  دارد؟ افرادي كه اين نظريه را به او نسبت مي باورامر الهي 

از آن بـه   چگونه وي د؟ در صورت پذيرش اين نظريه از سوي كاتينگهام،ارايه مي كننخود 
گرايي خويش در باب معناي زندگي استفاده كرده است؟ در بدو امر عنوان مبناي فراطبيعت

ي بـه نظريـه  رسد كه او از قائالن ل طرح اين نظريه در آثار كاتينگهام چنين به نظر ميبه دلي
ايشـان معتقدنـد كاتينگهـام     3.انـد امر الهي است و برخي نيز اين قول را به وي نسـبت داده 

گـره زده   )Invariant Moral Norms( معناداري زندگي را به هنجارهاي تغييرناپـذير اخالقـي  
شود كه در امر ي چنين هنجارهايي معنادار ميبدين صورت كه زندگي انسان در سايه ؛است

كه منشأ  با توجه به اين (Cottingham,2005(A):ch.3).كنند و نهي الهي نمود و ظهور پيدا مي
از اين رو [فقـط] خـدا (اخالقيـات     ،ي روحاني در جهان فيزيكي استاين هنجارها، زمينه
زيـرا   ،)97و  96: 1390گـذاري كنـد(متز،   تواند اين هنجارها را پايهي) ميمبتني بر خداباور

و عينـي   )Conclusive Reason( ي خداباوري در امور خير و شر به عنوان دليل قطعيانديشه
-Cottingham,2005(A):33)براي پيـروي از خوبي و دوري از بدي نقش تعيـين كننـده دارد   

ثانيـاً از   ،كه كاتينگهام اوالً معنا را بـه ارزش تفسـير كـرده    توان گفت. بر اين اسـاس مي(42
و ثالثـاً بـا توجـه بـه اينكـه چنـين        ،آن را قصد كرده اسـت » اخالقي«اقسام ارزش نيز نوع 

ي الهي هستند و چون اراده نيز مبتني بر هدف و غايت هنجارهايي متكي به خواست و اراده
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از ايـن رو در   ،شـود   دگي به ميـان كشـيده مـي   در معناي زننيز » هدف«است بنابراين پاي 
مجموع شايد بتوان چنين ادعا كـرد كـه معنـا از نظـر كاتينگهـام هـم بـه هـدف و هـم بـه           

باارزش)قابل تفسير است.  ارزش(هدف  
ظاهرا نوعي ديدگاه تحميلي كاتينگهام  به ي امر الهينسبت دادن نظريه به نظر نگارندگان

دي وجود دارد كه در كنار طرح امـر الهـي، وي بـه وجـود     است، چرا كه شواهد متني متعد
تاكيد   - تا حدي مستقل از اوامر و نواهي خداوند - ها در زندگيها و بديمنشأ ذاتي خوبي

 شود:دارد، از باب نمونه به موارد ذيل اشاره مي

به طور معمول فرض بر اين است كه وجود خدا به نحوي اخالق را معتبـر سـاخته يـا    
هـاي اخالقـي مـا بايـد     آورد، ولي در واقع ... بصيرتهاي امني فراهم ميبنيان براي آن

به خودي خود موجـب خيـر بـودن     اوامر الهي... بتوانند به خودي خود پابرجا باشند 
توانند خيري را كـه مـا پـيش از ايـن در رفتارها[يمـان]      ، اين اوامر ميشوندعملي نمي

  ).89و 88: 1393(كاتينگهام،ايم، تأييد كنند تشخيص داده

ارزش اخالقي به عنوان معيـار  ها و بنابراين، از نظر كاتينگهام، خوبي و بدي افعال انسان
، و هاي عينـي اسـت  مبتني بر ويژگيريشه در اوامر و نواهي الهي نداشته و  زندگي معنادار،

بنـابراين امـور   ببرند.  يها پتوانند به منشأ آنها از طريق منابعي همچون عقل و ... ميانسان
ها بـوده كـه   مند انسانمند و مكاناخالقي داراي واقعيتي وراي تمايالت و قراردادهاي زمان

 . )51و  35شوند(همان: ها نسبت به برخي ديگر ميباعث معنادارتر شدن برخي از زندگي

سـت  او منكر نقش خدا در خوبي و بديِ دست كم در برخي امور نيست، بلكه معتقـد ا 
بودن چيزي تلقـي كرد كه خود انسـان قبـالً » خير«توان به عنوان تأييدي در امر الهي را مي

  كند:آن را تشخيص داده بود. وي تصريح مي
اين سخن دقيقاً بدين معنا نيست كه خير اخالقي مستقل از خداوند است، بلكه منظـور  

» خيـر «باشد كـه امـور را    اين است كه حتي از نظر مؤمن هم بايد داليلي وجود داشته
گـرفتن آن امـور   قـرار   امـر الهـي  تواننـد صـرفاً در متعلـق    سازند و ايـن داليـل نمـي   

  ).89و88: 1393شوند(كاتينگهام،  خالصه

گرايي اخالقي به معناي زندگي پـل بزنـد   زماني كه كاتينگهام قصد دارد تا از فراطبيعت
بـوده و از شـرافت ذاتـي برخـوردار      هاي اخالقي بايد به خودي خود پابرجاگويد بينشمي

هاي بشري خود [مانند عقل] آنها را بررسـي كنـد. در   باشند تا انسان بتواند از طريق توانايي
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هـاي ذاتـا   داند كـه در آن انسـان بـه فعاليـت    اي ميهمين راستا او زندگي معنادار را زندگي
از خـدا  » خوبي«گويد م ميپردازد. كاتينگهااش است ميباارزشي كه بازتاب انتخاب عقالني

شود و نـه او مبـدأ افعـال اخالقـيِ     جدانشدني است. از خدا نه اوامر دل بخواهانه صادر مي
فرضي و پيشين است، بلكه اوامر الهي لزوما بازتاب طبيعت ذاتي خداوند كـه بـه صـورت    

  .(Cottingham,2005(A):46,47)باشندتمام و كمال خوب است، مي
سـازد تـا   اي است كه ما را قادر مياخالقي خوب، در واقع آن زندگيزندگيِ به لحاظ 
افزايد چارچوبي اسـت كـه   مان را تحقق بخشيم، ولي آنچه بعد ديني ميسرشت بشري

در درون آن چارچوب، سرشت ما به عنـوان چيـزي بـيش از صـرف مجموعـه اي از      
وب داراي آن كند كـه يـك نـوع خـاص تصـادفاً بـه طـور متنـا        ويژگي هايي بروز مي

شود، بلكه در عوض نشان دهنـده شـرايطي اسـت كـه موجـودي داراي      ها مي  ويژگي
خواهـد بـدان دسـت    آيد از ما مـي بيشترين خيرخواهي و عنايتي كه به ادراك ما در مي

  ).97: 1393يابيم(كاتينگهام،

 شواهد متني مذكور و همچنين تصريحات ديگر، در آثار كاتينگهام حاكي از آن است كه
وي آن طور كه برخي از صاحب نظران متذكر شده اند در معنابخشي به زندگي، نظريه امـر  

را بنيـان كـار خـود قـرار      "يقانون طبيع "ي الهي را مبناي كار خود قرار نداده، بلكه نظريه
تواننـد خيـر   بر اساس اين نظريه، اصولي براي فعاليت خوب وجود دارند كه مـي  4.دهد  مي

تواننـد بـا تأمـل در آنهـا     ازند. اين اصول در طبيعت بشر ريشه دارند و ميبشر را متحقق س
شناخته شوند. بسياري از نظريه پردازان اين نوع از قانون طبيعي، عناصـر طبيعـي را نيـز در    

هايشان گنجانده اند و معتقدند قانون طبيعي ريشه در طبيعت اشيا كه محصول خلقت ديدگاه
  ).142: 1396كوبز، و مشيت الهي است دارد ( جي

بر اساس مدلي از قانون طبيعي كه آكويناس نيز بر آن تاكيد داشت آدمـي از سرشـت و   
طبيعتي برخورداراست كه خداوند به وي اعطا نمـوده اسـت، لـذا آدمـي وظيفـه دارد ايـن       
سرشت و طبيعت را به شكوفايي برساند. به نظر مي آيد كاتينگهام نيـز تحـت تـاثير سـنت     

ليك و به طور خاص تحت تاثير آكويناس، در بحث معنا بخشي به زنـدگي از  كليساي كاتو
، كند كه برخـي از باورهـاي دينـي   او استدالل مي از همين روي،همين مدل بهره مي گيرد. 
ــي   ــدا م ــود خ ــد وج ــ مانن ــد ب ــيلهه توانن ــوس ــديق  ي عق ــورد تص ــويني) م ل طبيعي(تك

  .(Cottingham, 2009: 203-227)شوند  واقع
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  ين ديدگاه كاتينگهام در باب جاودانگي روحتبي 2.3.3
گرايي به عنوان عامل معنابخش به زنـدگي، بيشـتر بـر    ي فراطبيعتديدگاه كاتينگهام درباره

ضرورت وجود خدا استوار است. ولي ظاهراً ايشان در آثار خود به صورت غيرمسـتقيم بـه   
شد نتوان در آثار كاتينگهام ردي اي كه ذكر اند. شايد از بين ادلهجاودانگي روح نيز پرداخته

ديگر به اين مسئله توجه داشته است و آن اسـتناد او بـه عامـل     يدر قالب وي ولي ،پيدا كرد
كند كه در مي تصريحباشد. او بدين صورت ي جاودانگي روح ميبه عنوان الزمه» موفقيت«

معنـاداري زنـدگي الزم و   هاي هر فـرد انسـاني بـراي    هايي كه چه بسا در پروژهكنار مؤلفه
ياد كـرد. او در ايـن بـاره    » موفقيت«ديگري تحت عنوان  عاملاز  مي توان ضروري هستند

  گويد: مي
ها ... چه بسا براي معناداري زندگي الزم باشند ... اما به عامل ديگري هـم  تمامي مؤلفه

[يك] فعاليت نه  نياز است  ... [تا] به زندگي ما معنا بخشد. الزم است احساس كنيم كه
كـم دورنمـاي   تنها ... [بايد] به طور اصيلي ارزشمند ... [باشـد] بلكـه همچنـين دسـت    

  ).98 :1393كاتينگهام،را نيز بايد داشته باشد(» موفقيت«حداقلي از 

اگر شخصي براي رسيدن به اهداف اخالقي شكست بخورد در حقيقت، رسيدن به معنا 
معناي زندگي دست نخواهد يافت. او شخصـي را مثـال    نيز براي او مختل خواهد شد و به

ي ي زندگي خود را احداث يك بيمارستان با تجهيزات كامل در يك منطقهزند كه برنامهمي
هاي فراواني را طي دهد. او براي اينكه پروژه را به پايان برساند فراز و نشيبمحروم قرار مي

. اتفاقا در روزي كه قرار است بيمارستان افتتـاح  شودكند تا اينكه نهايتا پروژه تكميل ميمي
كنـد. در ايـن   و همه چيز را با خـاك يكسـان مـي    سقوط كردهسنگي از آسمان شود شهاب

زيـرا ارزيـابي و    ،دهـد حالت دلداري مردم و اميد دادن ايشان صورت مسئله را تغييـر نمـي  
بنـابراين در زنـدگي   به عامل موفقيت بستگي دارد.  سنجش از ارزش يك عمل، تا حدودي

اگر شخصي هر كار خيري انجام دهد و سرانجام به موفقيـت نهـايي دسـت پيـدا نكنـد در      
اش از ارزش كافي برخوردار نبوده و در يك نگاه كلي اگـر زنـدگي او از ايـن    حقيقت فعل

 يموجـود  ن). بنـابراي 90(همان:داشتنوع افعال شكل يافته باشد، زندگي معناداري نخواهد 
هـا  تواند زندگي را طوري تنظيم كند كـه انسـان  م مطلق ميلو ع مطلقمطلق، خير  با قدرت

ي خـود دسـت يابنـد و يـا حـداقل برخـي از       بعد از مرگ جسماني به اهداف تحقق نيافته
ضررهاي آنها جبران شود و به موفقيت نهايي دست پيدا كنند. از نظر متز، كاتينگهام بر ايـن  

اختن اهداف اخالقي(اهداف ارزشمند)، نياز به جهان ديگـري  باور است كه براي معنادار س
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: 1390است تا در آنجا چنين اهدافي به سرانجام برسند و انسان به موفقيت دست يابـد(متز، 
 ،با موفقيت دسـت يابـد   هداف خودي ازيرا چنين نيست كه در اين دنيا انسان به همه ،)97

براي  ، لذاها اين دنيا ظرفيت مناسب را نداردآن به رسيدن هستند كه برايهداف بلكه برخي ا
  .هستيمعالم آخرت و جاودانه  نيازمندغايي و نهايي  يسرانجامدستيابي به 

  
  شرط الزم يا كافي بودن وجود خدا و جاودانگي روح 4.3

اينجاست كه آيا وجود خداوند يا جاودانگي روح و يا هر دو براي معنـاداري   پرسشاكنون 
اين است كه تا چنـين شـرطي   » شرط الزم«زندگي شرط الزم است يا شرط كافي؟ مراد از 

تحقق نيابد مشروط نيز تحقق نخواهد يافت، البته اين بدان معنا نيست كه بـا تحقـق شـرط    
نيز اين اسـت كـه اگـر    » شرط كافي«يافت؛ و مراد از تحقق خواهد  لزوماالزم، مشروط نيز 

تحقق خواهد يافـت. بـر ايـن اسـاس، بـراي       ضرورتاچنين شرطي تحقق بيابد مشروط نيز 
شش صورت  وجود خدا يا جاودانگي روح براي معنا بخشي به زندگي ضرورت يا كفايت
  قابل تصور است:

  ؛شرط الزم بودن وجود خداوند براي معناداري زندگي .1 
  ؛شرط الزم و كافي بودن وجود خداوند براي معناداري زندگي .2
  ؛شرط الزم بودن جاودانگي روح براي معناداري زندگي .3
  ؛شرط الزم و كافي بودن جاودانگي روح براي معناداري زندگي .4
  ؛شرط الزم بودن وجود خداوند به همراه جاودانگي روح، براي معناداري زندگي .5
في بودن وجود خداوند به همـراه جـاودانگي روح، بـراي معنـاداري     شرط الزم و كا .6

  زندگي.
نيز هدف داشتن » دارىهدف«تفسير شود و مراد از » هدف زندگي«اگر معناي زندگي به 

انسان از زندگي خود باشد، در اين صورت اعتقاد به وجود خـدا و اعتقـاد بـه جـاودانگي،     
هـا  زيرا بسياري از انسـان  ،ندگى نخواهد بوددارى زشـرط الزم و ضـروري هدف كدامهيچ

كنند و را در زندگي دنبال مي يا اهدافي بدون اينكه به اين دو امر اعتقادي داشته باشند هدف
بـاوران معتقدنـد وجـود خداونـد     تاكثر طبيعحتي  ،تا حدي از زندگي معنادار برخوردارند

وجــود خــدا  ،بــودن زنــدگيولــي بــراي معنــادار  ،توانــد زنــدگي را معنــادارتر كنــد مــي
انـد  تفسـير كـرده  » هـدف زنـدگي  «برخي از افرادي كه معناي زندگي را به ندارد.   ضرورتي
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دارى، هدف خداوند از خلقت باشـد در ايـن صـورت وجـود     معتقدند اگر منظور از هدف
 يست،ولي جاودانگي، شرط الزم ن ،خداوند، شرط الزم و كافي معناداري زندگي خواهد بود

زيرا بر اساس خدامحوري(شرط الزم و كافي)، معنادار بودن زندگي در صورتي اسـت كـه   
يك موجود كامالً روحاني وجود داشته باشد كه آفريننده عالم طبيعت بوده و در عين حـال  

تواند شرط يك شخص مي ،از اين رو .نيز باشد و خيرخواه محض قادر مطلق ،داناي مطلق
  الي كه شرط الزم جاودانگي را قبول نداشته باشد. خدامحوري را بپذيرد در ح
جاودانگي روح يعنـي اينكـه    بودنِ» الزم شرط«باوران معتقدند برخي ديگر از فراطبيعت

براي معناي زندگي اسـت. بـدين    نه معرفتي، نفسه شرط ضروريِ متافيزيكيجاودانگي، في
ــ    ــته و انس ــود داش ــان وج ــدگي انس ــودن روح در زن ــدي ب ــه اب ــا ك ــات معن ان داراي حي

 .نه اينكه جاودانگي صـرفاً يـك اعتقـاد و بـاور بـراي او باشـد       ،باشد) Eternal Life(جاودان
تـوان بـه زنـدگي معنـادار دسـت يافـت.       ي چنين وجودي است كـه مـي  در سايه ،بنابراين

 ،برخورداري از يك زندگي جاودانه به معناي كفايت آن براي يك زنـدگي معنـادار نيسـت   
ي تمـام  در اين صورت بايد زندگي جاودانه ،ودانگي شرط كافي معناداري باشدزيرا اگر جا

رسـد زنـدگي برخـي افـراد     زيرا به نظـر مـي   ،افراد، معنادار باشد در حالي كه چنين نيست
- معناداري بـي  ولي برخي ديگر از چنين زندگي ،برخوردار از زندگي جاودان، معنادار است

د زندگي اهل دوزخ نيز معنادار باشد در حـالي كـه تـالي در ايـن     باي، به عنوان مثال، اندبهره
اين است كساني دچار عذاب دوزخ هسـتند، قطعـا از   قضيه باطل است و دليل بطالن تالي 

رفـاه در صـورتي باعـث معنـاداري      حتي سختي وزندگي معناداري برخوردار نيستند، زيرا 
نكه بـراي اهـل دوزخ نهـايتي وراي    حال آ ،هستند كه مختوم به خير و سعادت نهايي شوند

  عذاب قابل تصور نيست.
با توجه به جامعيت ديدگاه آخر و بر اساس ارتباطي كه بين خـدا و روح برقـرار اسـت  

آورند. بر اساس اين ديـدگاه  گرايان از ديدگاه تركيبي سخن به ميان ميبرخي از فـراطبيعت
شـود. خـداباوران   اري زنـدگي مـي  عامل خدا در كنار عامل جـاودانگي روح باعـث معنـاد   

 اياگر كفر و الحاد صادق باشد جاودانگي معنا نداشته و در نتيجه هيچ ارزش غاييمعتقدند 
در اگـر   ،بنـابراين  .براي انسان وجود نخواهد داشت و زندگي نيز از معنا تهي خواهـد شـد  

صورت زندگي معنادار خدا موجود نباشد در اين معناداري، صرفاً بر جاودانگي اتكاء شود و 
ي اين ارتباط همان طور كه قبالً گفته شد اگر خـدا  . بر پايه(Craig,1984:72-74)نخواهد بود
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در صورت فقدان جاودانگي روح نيز حكم به جـواز   .مرده باشد همه چيز مجاز خواهد بود
  هر قبيحي داده خواهد شد:

ي زنـدگي را از  الزم براي ادامه هرگاه ايمان بشر به جاودانگي روح را نابود كنيد نيروي
خواري مجـاز  بريد، در اين صورت هيچ چيز قبيح نخواهد بود و همه چيز حتي آدمبين مي

  ).81و  80: 1349/1(داستايوفسكي،  خواهد بود
وجـود  «تنهـا بعـد از توجيـه و اثبـات شـرط      » جاودانگي روح«با عنايت به اينكه شرط 

پذيرش شرط  مقتضيِاين رو اعتقاد به شرط جاودانگي، از  ،قابل قبول خواهد بود» خداوند
ايـن ادلـه از   تا حـدي   ،ي شرط جاودانگي روح بازسازي شوندخدامحوري است. اگر ادله

.). به عبارت ديگـر وجـود روابطـي    87: 1392كنند(متز، شرط خدامحوري نيز پشتيباني مي
، شـرط الزم و كـافي   معين با خدا و روح به صورت توأمان بـراي تحقـق زنـدگي معنـادار    

) بر اين اسـاس اوالً وجـود خداونـد و جـاودانگي روح بـراي      24: 1394،متسخواهدبود (
ثانيـاً ايـن دو عامـل بـراي تحقـق       ،معناداري زندگي هر فرد انساني الزم و ضروري اسـت 

معناداري عالوه بر شرط الزم، شرط كافي نيز هستند. بنابراين با توجه بـه اينكـه كاتينگهـام    
- دهد و هم از جاودانگي روح بهره مـي معنادار ساختن زندگي هم خدا را مبنا قرار مي براي

توان گفت ديـدگاه او نيـز در متوسـل شـدن بـه عامـل فراطبيعـت بـراي         برد از اين رو مي
  تركيبي است. يمعناداري، ديدگاه

  
  گيري . نتيجه4

باور، نقـش خـدا و جـاودانگي روح را در    جان كاتينگهام به عنوان فيلسوف دينِ فراطبيعت
يابي به معناي حقيقي زنـدگي را همـان   دست ويمعنادار كردن زندگي برجسته كرده است. 

به عبارت  ؛يابدتجلي مي گراييفراطبيعتي داند كه در سايهرسيدن به اهداف ارزشمندي مي
تغييرناپـذير اخالقـي قـرار    اي ي قطعي براي هنجارهـ را پشتوانه» خداباوري«عامل ديگر او 

، و از طريـق عقـل    - ي قـانون طبيعـي  بر اساس نظريـه  -  به صورت تكويني . اواست  داده
تفسـير و مـراد ايشـان از     رسداز همين روي به نظر ميكند. خوبي و بدي افعال را تبيين مي

با نقد وي . است شده متفاوت از آن چيزي است كه به ايشان نسبت داده» امر الهي«ي نظريه
بـه صـورت   » خدا و جاودانگي روح«، از محوري محضي خدامحوري محض و روحادله

و آن دو را شـرط الزم و كـافي    هتوأمان به عنوان دو عامل معنـابخش به زنـدگي يـاد كـرد   
ي اين پژوهش را موارد زيـر  هاي نوآورانهتوان جنبهاز اين رو ميداند. ميمعناداري زندگي 
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معنـا بـه هـدف ارزشـمند از نظـر كاتينگهـام؛ ب) بـازخواني ديـدگاه          دانست: الف) تفسير
كاتينگهام در خصوص امر الهي و تاكيد بر عدم صحت انتساب برداشت رائـج بـه وي؛ ج)   

ي قانون طبيعـي؛ د)  ي انتساب آنها به خدا بر اساس نظريهتبيين خوبي و بدي افعال و نحوه
  تبيين جاودانگي روح بر اساس عامل موفقيت.
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