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نگل، در ا�ن مـقـاله، در عـن ا�ن�كـه مـعتـقـد است كـه تاكنون تبــن قـوىّ�اى براى
پوچى و بى�مـعنا�ى زندگى عـرضـه نشـده است، قـبـول دارد كه بســارى از انسـان�ها
احساس پوچى و بى�معنا�ى در زندگى دارند و خودش را نز در زمره2 همن انسان�ها
محسـوب مى�دارد و در�صدد برمى�آ�د كه راه موجّه و مـعقول مواجهـه با ا�ن احساس
را نشـان دهد، و سـراجنـام ا�ن راه را همـان رندى و بـا طنز و طـبت مـواجـه شـدن با
جـهـان و زندگى مى�داند. در عـن ا�ـن�كـه در بعـضى از مـقـاالت د�گر ا�ن شـمـاره به
بعـضى از مـضامـن ا�ن نوشـتـه به د�ده2 نقـد نگر�سـتـه شده است، بـا ا�ن�همه، امــد

مى�بر�م كه نقدى اختصاصى بر كلّ مقاله، در شماره2 آ�نده به چاپ بسپر�م.

غالب مـردم گهگاه احساس مـىكنند كه زندگى پوچ و عبث است، و برخى بهصـورتى قوى
و دائمى چن;ن احـساسى دارند. ولى معـموًال دال3لى كـه براى دفاع از ا3ن اعتـقاد عـرضه مىدارند
بهوضوح ناكافى است: آنها منى�توانند واقعـًا تب;;ن كنند كـه چرا زندگى پوچ و عبث است. پس

چرا به صورتى طب;عى ا3ن احساس را ب;ان مىكنند كه زندگى چن;ن است؟

١. در ا3نجا چند مثال را بررسى مىكن;م. غالبـًا اظهار مىدارند كه ه;چ3ك از كارها3ى كه
ا3نك بدان مىپرداز3م در مدتى 3ك مـ;ل;ون ساله داراى اهم;ت نخواهـند بود [و اهم;ت خود را از
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دست خـواهند داد]. امـا اگر ا3ن درسـت باشد، پس به هـم;ن دل;ـل، ه;چ3ك از امور مـحـقّق در
مدتى 3كم;ل;ـونساله، ا3نك داراى اهم;ت ن;سـتند. بهخصوص ا3نك اهم;ـتى ندارد كه در مدتى
3كمــ;ل;ــونسـالـه ه;چ3ك از كــارها3ى كــه ا3نك بدان مىپـرداز3م، داراى اهمــ;ت نخــواهد بود.
بهعالوه، حتى اگر كارها3ى كه ا3نك اجنام مىده;م بنا بود در مدتى 3ك م;ل;ونساله داراى اهم;ت
باشد، چگونه ا3ن امر مىتوانست مانع از عبث بودن علقههاى كنونى ما شود؟ اگر اهم;ت داشنت
افى ن;ست، داراى اهم;ت بودن آنها در مدت 3ك مـ;ل;ون سال كنونى آنها براى اجنام دادنشان كـ

بعد چه سودى مىتواند داشته باشد؟
ا3نكـه آ3ا كارى كـه ا3نك اجنام مىده;م در فـرجهاى 3ك مـ;ل;ون سـاله داراى اهم;ت خـواهد
بود 3ا نه، تنهـا در صـورتى مىتواند مـوجب تفاوتى سـرنوشتسـاز شود كـه اهمـ;ت داشنت آن در
مدتى 3ك م;ل;ـون ساله بستگى به نفِس اهم;ت داشنت آن مىداشت. امـا در ا3نحال، انكار ا3نكه
هرچه ا3نك روى دهد در مـدتى 3ك م;ل;ـون ساله داراى اهم;ـت خواهد بود، توسل به مـصادره به
مطلوب در رّد نفِس اهم;ت داشنت آن است، ز3را به ا3ن معنا كسى منىتواند بداند كه در مدتى 3ك
م;ل;ـون ساله داراى اهم;ـتى ن;ست كه (مـثالً) فرد ا3نك خـوشبخت باشـد 3ا بدبخت، بدون ا3نكه
بداند كه ا3ن امر در اصل داراى اهم;ت ن;ـست. غالبًا گفتار ما براى فـهماندن عبث بودن زندگى،
با زمان 3ا مكان سـر و كار دارد. ما ذرات ر3زى در گسـترهÏ بىكران جهان هسـت;م؛ زندگىهاى ما
حتى براساس مـق;اس زماِن زم;نشناختى آناتى بـ;ش ن;ست تا چه رسد براساس زمان ك;ـهانى؛ ما
همــه هر حلظه ممكن است مبـ;ـر3م. امـا مــسلّمــًا اگـر زندگى پوچ و عــبث باشـد هـ;چ3ك از ا3ن
مـوجب پوچى آن شــود، ز3را فـرض كن;ـد كــه اگـر مـا زندگـى جـاو3د واقـعــ;ـات مـسّلـم منىتواند 
مىداشت;م، آ3ا ا3نطور ن;ـست كه زندگىاى كه اگر هفتاد سال طول بكـشد پوچ و عبث است اگر
تا ابد باشـد به طورى نـامحـدود پوچ و عـبـث خواهـد بود؟ و اگـر زندگىهاى مـا بر فـرضى كـه به
اندازهÏ كنونى باشـ;م پوچ و عـبث باشد، چرا اگـر مـا دن;ا را پرمىكـرد3م (3ا به دل;ل آنكـه بزرگتر
مىبود3م 3ا به دل;ل ا3نكه دن;ـا كوچكتر مىبود) عبث بودنش كمتر مىشـد؟ ظاهراً تأمّل در خُرد
بودن و ناپا3دار بودن مـا كـامـًال با ا3ن احـسـاس مـرتبط اسـت كه زنـدگى بىمـعناست، امـا روشن

ن;ست كه ا3ن ارتباط چگونه است.
3ك استـدالل ناقص د3گر ا3ن است كه چون بناسـت ما مب;ر3م، متام زجنـ;رههاى توجـ;ه با3د پا
در هوا باشـد. مطالعه و كـار مىكن;م تا كـسب درآمد كن;م؛ كـسب درآمـد مىكن;م تا هز3نهÏ لباس،
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ذا را بپرداز3م؛ ا3ن هز3نهها را مىپرداز3م تا خود را از ا3ن سال تا مسكن، سرگرمى و تفر3ح، و غـ
سـال بعـد زنده نگهـدار3م، و خـودمان را زنـده نگه مىدار3م احـتـماالً براى ا3نكـه از خـانوادهمـان
حما3ت كن;م و كارى را دنبال كن;م ـهمهÏ ا3ن كارها نها3تاً به چه هدفى صورت مىگ;رد؟ همهÏ ا3نها
سـ;رى طوالنى است كـه به ه;چ جـا3ى منىاجنـامد. (ممكن است 3ك نفـر تأث;ـرى هم روى زندگى

د3گران بگذارد، اما ا3ن ن;ز موجب همان اشكال است، چون آن د3گران ن;ز خواهند ُمرد.)
، زندگى از 3ك رشته فعال;تها3ى كه هدف جوابهاى ز3ادى به ا3ن استدالل دادهاند: اوالً
د از آن باشد، تشك;ل نشده است. زجن;رههاى توجـ;ه كراراً هر3ك از آنها 3كى از فعال;تهاى بعـ
به نهـا3تى در درون زندگى مىرسند، و ا3نكـه ا3ن روند به صـورت 3ك كل بتـواند توجـ;ه شـود 3ا
نه، ربطى به منتـهى شدن به ا3ن نقـاط نهـا3ى  ندارد. براى عاقـالنه بودنِ خوردن آسـپ;ـر3ن به دل;ل
سـردرد، 3ا شــركت در منا3شگاه آثـار 3ك نقـاش كـه حتــسـ;نش مىكـن;م، 3ا بازداشنت بچــهاى كـه
مىخـواهد دستش را روى 3ك بخـارى داغ بگذارد، ه;چ توجـ;ه د3ـگرى الزم ن;ست. براى مـانع

شدن از ب;هودگى ا3ن افعال ه;چ فضا و مقام وس;عتر 3ا هدف د3گرى الزم ن;ست.
حتى اگر فردى مىخواست كه توج;ه د3گرى براى تعق;ب همهÏ امورى كه در زندگى به صورت
عـادى بىن;ـاز از توجـ;ـه است فـراهم آورد، ا3ن توجـ;ـه ن;ـز مـىبا3ست به جـا3ى خـتم مىشـد. اگـر
هچ�چز نتواند توج;هگر بـاشد، مگر ا3نكه خودش ن;ز برحسب امرى ب;رون از خـود كه آن ن;ز موجّه
است، توج;ـه شود، آنگـاه ما دچار 3ك تسلسل خـواه;م شد، و ه;چ زجنـ;رهÏ توج;هى منىتواند متام
شود. به عالوه، اگر 3ك زجن;رهÏ محدود از دال3ل نتواند امرى را توج;ه كند، 3ك زجن;رهÏ بىنها3ت كه

هر حلقهÏ آن با3د با چ;زى ب;رون از خودش توج;ه شود، چه كارى مىتواند صورت دهد؟
از آنجا كه تـوج;هها با3د در جا3ى به نهـا3تى ب;نجامند، با انكار ا3نكه آنها در جـا3ى كه به نظر
مىرسد به نـها3ت مىرسند؛ 3عنى در مـحدودهÏ زندگى، بهنها3ت مىرسنـد 3ا با تالش در گنجاندن
توج;ـههاى معمولى و مـتكثر و غالبًا پ;شپاافـتادهÏ فعل، حتت 3ك برنامهÏ زندگى واحد و مهاركننده
ه;چچ;ـز به دست منىآ3د. ما مىتوان;ـم راحتتر از ا3ن قانع شـو3م. درواقع، ا3ن استـدالل با غلط
جلوه دادن ا3ن روند توج;ه، به دنبال امرى تـهى مىرود. ا3ن استدالل اصرار دارد بر ا3ن كه دال3لى
تند، ناقصاند، اما از ا3ن راه، مىخواهد بگو3د كـه همهÏ ادّلهاى كه درون زندگى در دسترس هسـ
كه به نها3تى مىرسند، نامتاماند. ا3ن موجب مىشود كه اصًال به دست دادن هر دل;لى محال شود.
بنابرا3ن، به نظر مـىرسد كـه ا3ن اسـتداللهـاى متـعـارف براى عبـث بودن زندگى به عنوان
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اسـتــدالل منتج نـ;ـسـتـند، ولى من بر ا3ن بـاورم كـه
ا3نها درصــددند چ;ــزى را اظهـار كنـند كـه ب;ــانش

دشوار، ولى در بن;اد درست است.

٢. در زندگى عــادى وقـــتى وضــعى
عـبـث و پوچ پ;ش مىآ3د كــه حـاوى تغــا3ر

فــاحـــشى ب;ـن دعــاوى 3ا آرمـــانها و
واقـعـ;ـات باشــد. كـسى در دفـاع از

طرحى كه قبـًال تصو3ب شده است
نطقى پ;چـ;ده مىكند؛ 3ك مـجرم

Ïبدنام رئ;ـس 3ك بن;ــاد بشــردوسـتــانه
بزرگ مىشــود؛ از پشـت تلفن اظهــار عــشق و

عالقـه به پ;غـام ضبط شـده مىكن;د؛ وقتـى در حال در3افت
مقامى هست;د شلوارتان پا3;ن مىافتد.

وقتى شخصى خود را در وضعى عبث  و پوچ مىب;ند، معموًال تالش مىكند
تا با تعـد3ل آرمـانها3ش، 3ا با كـوشش براى ب;شتر تطبـ;ق دادن آرمـانها3ش با واقعـ;ـات، 3ا با دور
كردن كامل خودش از آن وضع، آن را تغـ;;ر دهد. ما همواره منىخواه;م 3ا منـىتوان;م كه خودمان را
تى كه عبث بودنش براى ما روشن شده است خالص كن;م. با وجـود ا3ن، معموالً مىتوان از موقع;ـ
تغ;;رى را تصـور كرد كه ا3ن پوچى و عبث بودن را رفع كند ـخواه بتوان;م آن تغـ;;ر را ا3جاد كن;م 3ا نه
و خواه آن تغ;;ر را ا3جاد بكن;م 3ا نكن;ـم. ا3ن احساس كه زندگى در كل پوچ و عبث است وقتى بروز
مىكند كه، احتماًال بـهطور مبهم، آرمان 3ا ادعاى كاذبى را احساس كن;م كـه از استمرار زندگى بشر

جدانشدنى بوده و عبث بودن آن را گر3زناپذ3ر ساخته است، مگر ا3نكه از خود زندگى بگر3ز3م.
زندگى بس;ـارى از مردم، به سبب دال3لى متـداول و معمولى كه به آرمـانها، اوضاع زندگى و
روابط شـخصى خـاص ا3شان مـربوط مىشـود، موقـتًا 3ا دائمـاً پوچ و عـبث است، ولى اگر مـعنا3ى
فلسفى بـراى پوچى و عبث بودن وجود داشـته باشـد، با3د ناشى از ادراك امرى كلى باشـد ـجنبهاى
كه در آن جنبه، ادعا و واقع;ت ناگز3ر براى همهÏ ما با 3كد3گر تصادم دارند. استدالل خواهم كرد كه
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ا3ن حـالت وقـتـى پ;ش مىآ3د كـه تضـادى رخ منا3ـد ب;ن جـدّى بودنى كـه در زندگــ;ـمـان دار3م و ا3ن
احتمال دائم كه هر چ;زى را كه دربارهÏ آن جّدى هست;م، امرى تصادفى 3ا در معرض شك ب;نگار3م.

ما منىتوان;ـم بدون حترك و توجه و ن;ـز بدون گز3نش منودنها3ى كـه نشان مىدهد مـا امورى
انها زندگى كن;م. ولى ما همواره د3دگاهى نزد را جّدىتر از امورى د3گر مىانگار3م، بسان انسـ
خود دار3م كه خارج از شكل خاص زندگ;مان است، و از آن د3دگاه، جدّى بودن، امرى بىوجه
ر3زناپذ3ر در درون ما با 3كد3گر در تضادند، و ا3ن است كه مـوجب عبث است. ا3ن دو د3دگاه گـ
بودن و پوچى زندگى مىشود. زندگى عـبث است، چون شك و ترد3دها3ى را كه مىدان;م منىتوان;م
برطرف ساز3ـم، ناد3ده مىگ;ر3م، و علـىرغم ا3ن شك و ترد3دها با جّد3تى كـه تقر3بـًا از اهم;ت

آن كاسته نشده، به زندگى ادامه مىده;م.
ا3ن حتل;ل از دو حــ;ث ن;ـازمند دفـاع است: اول از حــ;ث مـالحظهÏ اجـتنابنـاپذ3رى جـدّى

بودن، و دوم از ح;ث مالحظهÏ گر3زناپذ3رى شك و ترد3د.
مـا خود را جـّدى مىگـ;ـر3م، خـواه زندگى خود را بـه صورتى جـدّى پى بگ;ـر3م 3ا نه، و خـواه
علقهاى به شهرت، لذت، فضا3ل، جتمالت، پ;روزى، ز3با3ى، عدالت، معرفت، جنات 3ا اساسًا 
صرِف بقـا داشتـه باش;م 3ا نه. اگر مـردمان د3گر را جـدّى بگ;ر3م و خود را وق� ا3شـان كن;م، ا3ن
امر تنها موجب تكث;ر اشكال مىشود. زندگى انسـانها سرشار از تالشها، برنامهها، حسابگرىها،
توفـ;قها و شكستهاست. مـا زندگى خـود را با درجات مـتـفاوتى كـه در تنبلى و حتـرك دار3م،

دنبال مى�كنم.
اگر منىتوانسـت;م به عقب بـرگرد3م و به ا3ن روال ب;ند3ش;م، بلـكه ناخودآگاه فـقط از سائقى به
سائـقى د3گر كشـ;ده مىشـد3م، وضع فرق مىكـرد. اما انسـانها تنها از روى سـائق كارها3ـشان را
اجنـام منىدهند. آنها حـسـابشده عـمل مىكننـد، تأمّل مىكنند، عـواقب كـار را مىسنجند، (از
ام مىدهند، ارزشمند است 3ا نه. نهتنها زندگى ا3شان سـرشار خود) مىپرسند كـه آ3ا كارى كه اجنـ
از گز3نشهاى خـاصى است كه در فعـال;تهاى وس;عترى كـه داراى ساختـارى زمانمند است، به
هم گره مىخورند، بلكه عالوه بر آن، در كلىتر3ن شرا3ط تصمـ;م مىگ;رند كه چه امورى را دنبال
كنند و از چه امورى بپره;زند، ب;ن اهداف متعّددشان چه اولو3تها3ى با3د باشد، و مىخواهند چه
نوع مـردمانـى باشند 3ا بشـوند. برخى انسـانها با تصمـ;ـمـات بزرگى كه گـهگاه مىگـ;ـرند با چن;ن
گـز3نشها3ى روبهرو مىشـوند و برخى د3گر صـرفـاً با تأمّل در مـس;ـرى كـه زندگىشـان، به عنوان
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حاصل تصم;ـمات كوچك بىشمار، دارد. آنان تصم;م مىگـ;رند كه با چه كسى ازدواج كنند، چه
شـغلى را دنبال كننـد، در باشگاه ب;رون شـهـر عضـو شوند 3ا در سـازمـان مقـاومت، 3ا ممكن است
ا3شـان صـرفـًا از خـود بـپـرسند كـه چرا به فـروشندگى 3ـا شـغل دانشگاهى 3ا راننـدگى تاكـسى ادامـه

مىدهند، و آنگاه پس از مدتى كه تأّمالتشان به نت;جهاى نرس;د، د3گر به آن فكر منىكنند.
گرچه ممكن اسـت با آن ن;ازهاى فورى كـه زندگى پ;ش مىآورد، از 3ك فعل به فـعلى د3گر
ترغــ;ب شــوند، ولى اجــازه مىدهـند كــه ا3ن جــر3ان، با پ;ــروى از نظام كـلى عــادات و شكل
زندگىاى كه ا3ن انگ;ـزهها در آن داراى جا3گاه خودشـان هستند ـ3ا شا3د فـقط با چسب;ـدن به خود
زندگىـ ادامه 3ابد. مـقدار ز3ادى انرژى، خطر كردن و روى جـزئ;ات حساب كـردن، صرف ا3ن
امـر مىكنند. تصـور كن;ـد كه 3ك فـرد عـادى چطور براى وضع ظاهرش، سـالمـتىاش، زندگى
جنسىاش، صـداقت عـاطـفىاش، منافع اجـتـمـاعىاش، مـعـرفت بـه خـو3شنت خـود، كـ;ـفـ;ت
روابطش با خــانواده، همـكاران، و دوسـتــان تالش مىكند، كــارش را تا چه حــد خـوب اجنــام
مىدهد، آ3ا از دن;ـا و آنچه در آن جر3ان دارد، چ;ـزى مىفهمـد 3ا نه. گذران زندگى انسـانى 3ك

شغل متاموقت است كه هركسى دهها سال علقههاى شد3دى را صرف آن مىكند.
ا3ن واقع;ت آنقدر واضح است كه مشكل بتوان آن را امرى فوقالعاده و مهم 3افت. هر3ك
از ما زندگى خود را مىگـذراند ـ٢٤ساعت با خود زندگى مىكند. چهكـار د3گرى گمان مىرود
كـه بكندـ آ3ـا زندگى كس د3گرى غـ;ـر از خـودش را بگـذراند؟ با ا3نهمـه، انسـانها ا3ـن قـابل;ت
خاص را دارند كـه به عقب برگشـته و به خود و به زندگىاى كـه بدان التزام داشتـهاند، بنگرند، با
آن ح;ـرت بىطرفـانهاى كه از نگاه به 3ك مـورچه كه تقـّال مىكند از 3ك تودهÏ شن باال رود حاصل
مىآ3د. آنان مىتوانند بدون ا3ـنكه ا3ن خـ;ال بـاطل را در ذهن بپرورند كـه قـادرند از وضع كامـالً
خـاص و منحــصـر به فـردشـان بگر3زنـد، در لفـافـهÏ ابد3ت بدان نظر كـنندـ ا3ن نظرى جـدّى و در

ع;نحال مضحك است.
ا3ن گام سرنوشتساز به عقب از ا3ن طر3ق برداشته منىشود كه باز هم توج;ه د3گرى در ا3ن
سلسله را مطالـبه كنـ;م، و نتـوان;م بدان دست 3اب;م. اشكاالت به ا3ن خـط حملـه قبـالً ب;ـان شـده
است؛ توج;ـهها به نها3تى مىاجنـامد. اما ا3ن دقـ;قًا همـان چ;زى است كه مـوجب شكلى كلى در
قش مىشود. ما به عقب برمىگرد3م تا ب;اب;م كه كل نظام توج;ه و نقد، كه گز3نشهاى ما را متعّل
هدا3ت مىكند و ادعاى عقـالن;ت ما را تأ3;د مىكند، مبتنى بر واكنشها و عـاداتى است كه هرگز
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ز3ر سؤالشـان منىبر3م، و علىالقاعـده منىدان;م كه چطور بدون ابتـالى به دور باطل از آنها دفاع
كن;م، و حتى بعد از ا3ن كه ز3ر سؤال مىروند، ما به وفادارى بدانها ادامه مىده;م.

چ;زها3ى كه بدون دل;ل و بدون مطالبهÏ دل;ل اجنام مىده;م 3ا مىخواه;م ـچ;زها3ى كه تع;;ن
مىكند كـدام3ك از امـور براى ما دلـ;ل است و كدام ن;ـستـ نقـاط آغـاز شكاكـ;ت ما هسـتند. مـا
خــو3شنت را از ب;ــرون مىنگـر3م، و ممكن و خــاص بودن طلـبها و اهداف مــا 3كســره روشن
مىشود، ولى وقـتى ا3ن منظر را اتخـاذ مىكن;م و تشخـ;ص مىده;م كه چه كـارى را دلبخواهى
ا را از زندگى جدا منىكند، و هم;نجاست كه عـبث و پوچ بودن ما قرار اجنام مىده;م، ا3ن امر مـ
دارد: نه در ا3ن واقع;ت كه چن;ن نظرى ب;رونى مىتواند از ما سلب شود، بلكه در ا3ن واقع;ت كه
مـا خــودمـان مىتوان;ـم آن را اتخـاذ كن;م، بـدون ا3نكـه د3گر اشــخـاصى نبــاشـ;م كـه بـه غـا3ات

قصوا3مان تا ا3ن حّد با سردى و بىاعتنا3ى مىنگرند.

٣. ممكن است فردى سعى كند با دنبال كردن غـا3ات قصوا3ى بزرگتر، كه امكان برگشت
به عـقب در آنها وجود ندارد، از ا3ن وضع بگر3زد ـا3ـن تصور مـبنى بر ا3ن است كه پوچ و عـبث
بودن از آن جهت روى مـىدهد كه امرى كـه ما جـدّى مىگ;ر3م، چ;ـزى حقـ;ر و ناچ;ـز و انفرادى
است. كسانى كه به دنبال معنادار كردن زندگىشان هستند، معموالً نقش 3ا كاركردى را در امرى
بزرگتر از خو3ش تـصو3ر مىكنند. بنابرا3ن، آنها به دنبـال خدماترسـانى به اجتـماع، دولت،

انقالب، پ;شرفت تار3خ، ارتقاى علم، 3ا د3ن و جالل الهى هستند.
امـا 3ك نقش در كـارى بزرگتر منىتواند مـوجب مـعنادارى شـود، مگر ا3نكـه آن كار خـود
معنادار و بااهم;ت باشد. معنادارى آن ن;ز با3ـد به چ;زى برگردد كه بتوان;م آن را درك كن;م وگرنه
حـتى نخواهد توانست در ظاهـر چ;زى را كـه به دنبالش هسـت;ـم، به ما اعطا كند. اگـر ما آمـوختـه
بود3م كه ما را پرورش دادهاند تا غذا براى د3گر موجوداتى كه عالقهمند به گوشت انسان هستند،
فراهم كن;م؛ 3عنى براى كسانى كه قصد كردهاند تا ما را  قبل از ا3نكه خ;لى الغر شو3م، تبد3ل به
كتلت كنند ـحـتى اگر پى برده بود3م كه نسل بشـر دق;قاً به همـ;ن منظور به دست پرورشدهندگان
ح;وانات به وجـود آمده استـ ا3ن ن;ز موجب معنادارى زندگـىها3مان منىشد، به دو دل;ل؛ اول
ا3نكه مـا هنوز در مورد معناى زندگى آن مـوجودات د3گر در تار3كى و جـهل بسر مىبرد3م؛ دوم
ا3نكه گـرچه ما چهبسا تصد3ق مىكـرد3م كه ا3ن نقش پخت و پز، زندگى ما را براى ا3شـان بامعنا
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كند، ولى روشن ن;ست كه چطور موجب معنادارى ا3شان براى ما مىشود.
با3د اذعـان كـرد كـه شكل عـادى خـدمت بـه موجـودى عـالـىتر با آنچه گـفـتـ;م، تفـاوت دارد.
مىتوان تصور كـرد كه فردى نظارهگر جـالل الهى بوده و خود را ن;ز در آن سـه;م بب;ند، به ش;ـوهاى كه
جـوجـه در شكوه و شـهـره غـذاى كـوكـووَن٢ سـهـ;م ن;ـست. همـ;ن امـر در مـورد خـدمت به دولت،
نهـضت، 3ا انقـالب ن;ـز صـادق اسـت. مـردم وقـتى بخـشى از چ;ـز بزرگترى باشند مـىتوانند به ا3ن
احساس برسند كه آن ن;ز بخشى از آنهاست. آنان كمتر نگران امور مخصوص خودشان هستند، بلكه

خود را آنقدر با امر بزرگتر 3كى مىگ;رند كه احساس كنند نقش خودشان در آن ا3فا شده است.
ولى هر مـقصـود بزرگترى مـانند ا3ن ن;ـز مىتواند همساِن اهـداف زندگى فردى و با همـان
دال3ل مورد ترد3د قرار گ;رد. 3افنت توج;ه نها3ى در آنجا به اندازهÏ 3افنت پ;ش;ن آن در م;ان جزئ;ات
زندگى فـردى روا و درست است. امـا ا3ن امر ا3ن واقـعـ;ت را عوض نخـواهد كـرد كـه توج;ـهها
وقـتى به پا3انى مـىرسند كـه مـا از پا3ان 3افنت آنها راضى باشـ;م و قـانـع شـو3م ـ3عنى وقـتى الزم
Ïوجـو كن;م. اگر بتـوان;م از مقـاصد زندگى فردى فـاصله بگ;ر3ـم و در فا3دهمنىب;ن;م كـه باز جست
آنها ترد3د كن;م، مىتوانـ;م از روند تار3خ بشر 3ا عـلم 3ا توف;ق 3ك جـامـعه 3ا ملكوت، قـدرت و
جـالل الهى ن;ز به عـقب بازگـرد3م و متام ا3ن امور را به همـان نحـو ز3ر سؤال ببـر3م. چ;زى كـه به
نظرمـان مىرسد كـه موجب مـعنادارى، توج;ـه و اهم;ت (زندگى) باشـد، به 3ُمنِ ا3ن واقعـ;ت به

ا3ن كار توف;ق مى3ابد كه ما بعد از (رس;دن به) نقطهÏ خاصى، دال3ل د3گرى ن;از ندار3م.
چ;ـزى كه مـوجب ترد3دى گـر3زناپذ3ر در مـورد اهداف مـحدود زندگـى فردى است، مـوجب
ترد3دى گر3زناپذ3ر در مورد هر مقصود بزرگترى مىشـود كه ا3ن احساس را برانگ;زد و تقو3ت كند

كه زندگى معنادار و هدفمند است. وقتى ترد3دهاى بن;ادى شروع شود منىتوان آن را فرونشاند.
كامو در اسطوره سسفوس٣ از ا3ن نظر دفاع مىكند كه پوچى بدان دل;ل بروز مىكند كه دن;ا
منىتواند خـواست مـعنادارى مـا را برآورد. ا3ن نظر مىگـو3د كـه دن;ـا ممكن بود ا3ن خـواسـتـه را
برآورده سـازد، اگر طور د3گرى مىبود. امـا ا3نك مىتوان;م ببـ;ن;م كـه وضع ا3نگونه ن;ـست. به
نظر منىرسـد كـه ه;چ دن;اى قـابل تصـورى (شامـل ما) كـه ترد3دهاى رفعنشـدنى در باب آن بروز
نتواند 3ـافت، وجود داشتـه باشد. در نتـ;جه، پوچى وضع مـا نه ناشى از تضاد ب;ن انـتظارات ما و

دن;ا، بلكه ناشى از تضادى درون خودمان است.
٤. ممكن است اشكال كنند كـه د3دگاهى كـه فرض بر ا3ن است كـه در آن ا3ن ترد3دها احـساس
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مىشود، وجود ندارد ـا3نكه اگـر ما فاصلهاى را كه پ;شنهاد شد، ا3جـاد كن;م، بر بن;انى سست فرود
مىآ3;م، بدون ا3ن كه پا3هاى براى حكم دربارهÏ واكنشها3ى طب;عى كه بناست به بررسى آن بپرداز3م،
داشـته باشـ;م. اگـر ما مـع;ـارهاى مـعمـوملان را دربارهÏ امـور مهم حـفظ كن;م، آنگاه سـؤالها در باب
استـفادهها3ى كه از زندگىمان مىبر3م بهطور مـعمول قابـل پاسخ خواهند بود. اما اگر چن;ن نبـاشد،
آنگاه ا3ن سؤالها براى ما ه;چ معنا3ى نخـواهند داشت، چون د3گر ا3ن فكر كه چه چ;ز اهم;ت دارد،
محتوا3ى نخواهد داشت و ازا3نرو، ا3ن فكر كه ه;چچ;ز اهم;تى ندارد، ه;چ محتوا3ى نخواهد داشت.
امـا ا3ن اشكال ماه;ت فـاصلهگـ;رى را غلط فـهـم;ـده است. بنا ن;سـت كه ا3ن فـاصلهگ;ـرى
موجب شود كـه ما آنچه را واقعـاً مهم است، درك كن;م، طورى كه مـا در مقابل ببـ;ن;م كه زندگى
مـا بـىمـعنا و بـىاهمـ;ت است. در جــر3ان ا3ن تأمّــالت هرگـز مــعـ;ــارهاى عـادى را كــه هادى
زندگىمـان است، كنار منىنهـ;م. فـقط آنها را در حـالى كـه به كـار مىافـتند، ز3ر نظر دار3م، و
تشـخ;ص مىدهـ;م كه اگـر آنها ز3ر سـؤال روند، مىتوان;م آنها را تنهـا با ارجـاع به خودشـان به
صـورت بىفـا3دهاى توجـ;ـه كـن;م. مـا آنها را به دل;ل ا3ن كـه كنـار هم قـرار گـرفـتـها3م، رعـا3ت
مىكن;م؛ چ;ـزى كـه به نظر مـا مـهم 3ا جـدّى 3ا ارزشمند مىآ3ـد، ممكن بود اگـر طور د3گرى به

وجود مىآمد3م چن;ن به نظرمان ن;ا3د.
مطمـئنـًا در زندگى عـادى، حكم به پوچى وضـعـى نخـواه;م كـرد، مگر ا3نكـه مــعـ;ـارها3ى براى
جد3ت، اهمـ;ت 3ا سازگارى را كـه مىتوانند در مقـابل پوچى قرار گ;ـرند، در ذهن داشتـه باش;م. حكم
فلسفى به پوچى مستلزم ا3ن تقابل ن;ست و ممـكن است فكر كنند كه ا3ن امر آن مفهوم را براى ابراز چن;ن
احكامى نامناسب مـىسازد. ولى ا3نطور نـ;ست، چون حكم فـلسفى بسـتگى به تقـابل د3گرى دارد كـه
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موجب مىشـود كه ا3ن حكم نوعى تعمـ;م بسط طب;عى از مـوارد عادىتر باشد. ا3ن (حكم فلسـفى) تنها
در تقابل ادعا در زندگى با مقام و فضا3ى وس;عتر كـه در آن نتوان ه;چ مع;ارى را كش� كرد، از آن موارد

عادىتر جدا مىشود، نه با مقام و فضا3ى كه در آن مع;ارهاى بد3ل و غالب امكان كاربست دارند.

٥. از ا3ن جهت و جهات د3گر، ادراك فلسفى پوچى شب;ه به شكاك;ت معرفتشناختى است.
در هر دو مـورد آخـر3ـن شك فلسـفى در مـقــابل ه;چ 3قـ;ن بـالمنازعى ن;ـست، گــرچه ا3ن شك با
استنتاج از موارد شكها3ى كه در پ;كرهاى از شواهد 3ا توج;هها بوده، حادث شده است؛ 3عنى در
جا3ى كه متـضمن تقابل با 3ق;نهاى د3گر است. در هر دو مورد، محـدود3ت ما با قابل;ت فرارفنت

از ا3ن محدود3تهاى فكرى پ;وند مىخورد (از ا3نرو، آنها را محدود و گر3زناپذ3ر مىب;ن;م).
شكاكـ;ت وقـتى آغـاز مىشود كـه مـا خـود را در دن;ـا3ى بگنجـان;م كـه  ادعاى مـعـرفت آن را
دار3م. ما متـوجه مىشو3م كه انواع خاصى از شواهـد ما را متقاعد مىسـازند، ما راضى به جتو3ز
ا3ن مـسـئله هسـت;م كـه توجـ;ـه باورها در نقـاط خـاصى به نهـا3ت برسـد، ما احـسـاس مىكن;م كـه
چ;ـزهاى بسـ;ـارى را مىدان;م، حـتى بدون ا3نكـه مبـانى باور به ردّ د3گـرانى را بدان;م 3ا در دست

داشته باش;م كه اگر صادق باشند مىتوانند آنچه را ما ادعاى دانستنش را دار3م، باطل كنند.
مثـًال من مىدامن كه به 3ك قطعـه كاغـذ نگاه مىكنم، گرچه ه;چ مـبنا3ى كافى بـراى ا3ن ادعا
ندارم كه مىدامن كه خـواب منىب;نم؛ و اگر خواب مىب;نم، پس به 3ك قطعه كـاغذ نگاه منىكنم.
ادى از چگونگى امكان تغا3ر ظاهر و واقع بهكار گرفتـه مىشود تا ثابت شود در ا3نجا تصورى عـ
كه مـا دن;اىمان را عمـدتًا مفروض مىگ;ـر3م؛ 3ق;ن به ا3ن كه در حـال خواب د3دن ن;ستـ;م، قابل
توجـ;ه ن;ـست، مگر به نحـوى دورى و برحسب هـمان ظواهرى كـه مورد تـرد3د قرار گـرفتـهاند.
قدرى دور از ذهن است كه بگو3;م ممكن است من در حال خواب د3دن باشم، اما ا3ن امكان تنها
3ك مثال است و نشان مىدهد كه ادعاى معـرفت از طرف ما بستگى دارد به ا3ن كه احساس نكن;م
كـه ضـرورى است كـه شـقـوق بد3ل ناسـازگـار خاصـى را كنار گـذار3م، و امكان خـواب د3دن 3ا
امكان در توهّم كـامل بودن صـرفـاً بازمنودها3ى از امكانهاى بىنهـا3تى هسـتند كـه ب;شتر آنها را
حتى منىتوان;م تصور كن;م.٤ به محض ا3ن كه مـا فاصله گرفته باشـ;م و به نظرى انتزاعى در مورد
كل نظام باورها، شـواهد و توجـ;ـههاىمـان رسـ;ده و د3ـده باش;م كـه برخـالف دعـاو3ش تنهـا در
صورتى بهكار مىآ3د كـه عمدتاً ا3ن دن;ا را مفـروض بگ;ر3م، در وضعى ن;سـت;م كه متام ا3ن ظواهر
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ا منىتوان;م واكنشهاى عادى خود را كنار گذار3م، را در تقابل با 3ك واقع;ت بد3ل قرار ده;م. مـ
و اگر هم مىتوانست;م ه;چ وس;لهاى براى تصور ه;چ نوع واقع;ت براىمان باقى منىماند.

در حوزهÏ عـملى ن;ـز وضع همـ;ن است. مـا به بـ;ـرون از زندگىمـان و به 3ك مـوضع مـسلّط
جد3دى گام منىنه;م كه آنچه را واقعًا و به نحو عـ;نى معنادار و مهم است از آنجا بب;ن;م. ما دائمًا
زندگى را عمـدتاً مفـروض مىگ;ر3م، در حـالى كه مىب;ن;م كـه متام تصمـ;مها و 3ق;نهاىمـان تنها
بدان دل;ل امكان دارند كه امور ز3ادى هستند كه ما زحمت كنار گذاشنت آنها را به خود منىده;م.

مىتوان از طر3ق ا3جاد شكهاى بـدوى در نظام شواهد و توج;ههـا3ى كه مىپذ3ر3م، هم به
شكاك;ت مـعرفتشناخـتى و هم به احسـاس پوچى رس;د، و مىتوان آن را بـدون نقض تصورات
عادىمـان ب;ان كرد. نهتنهـا مىتوان;م بپرس;م كـه چرا با3د باور كن;م كه ك� اطاق ز3ر پاى مـا قرار
دارد، بلكه عالوه بر آن، مىتوان;م بپـرس;م كه چرا اصالً با3د گواهـى حواس خود را باور كن;م ـو
در نقطهاى سؤالهاى داراى چارچوب تعدادشان ب;ش از جـوابها خواهد شد. به هم;ن شكل،
نهتنها مىتـوان;م بپرس;م كـه چرا با3د آسپ;ـر3ن بخور3م، بلكه مىتوان;م بـپرس;م كـه اصًال چرا با3د
براى آسا3ـش خودمان به زحـمت ب;فـت;م. ا3ن واقـع;ت كـه آسپ;ـر3ن مىخور3م بدون ا3نكـه منتظر
پاسخ به ا3ن آخـر3ن سـؤال باشـ;م، نشان منـىدهد كه ا3ن 3ك سـؤال غـ;ـرواقعى و خـ;ـالى است.
عالوه بر ا3ن، مـا به ا3ن باور ادامه خـواه;م داد كه ك� اتاقى ز3ر پاى ماست، بدون ا3ـن كه منتظر
پاسخ به آن سـؤال د3گر باشـ;م. در هر دو مـورد، ا3ن اطـم;ـنان طبـ;عـِى بىپا3ه مـوجب شكهاى

شكاكان مىشود، پس منىتوان از آنها براى رفع ا3ن شكها استفاده كرد.
ا از باورهاى عادى خود دست بشو3;م، اما 3ك طعم شكاك;ت فلسفى موجب منىشود كه مـ
و چاشنى خاصى به آنها مىدهد. پس از تصد3ق ا3ن كـه حقّان;تشان ناسازگـار با شقوقى است كه
ق نبودن آنها ندار3م ـجداى از مبناى همان باورها3ى كه ما ز3ر سؤالشان ما ه;چ مبنا3ى براى محقّ
بردها3مـ ما به همـان اعتقادات معـموملان با نوعى طنز و تسل;م بازمىگرد3م. در حـالى كه از ترك
واكنشهاى طب;ـعى كه بدانها بسـتگى دارند ناتوان;م، آنها را برمىگردان;م، مـثل همسـرى كه با
فرد د3گرى فـرار كرده است و بعـد تصم;م مىگـ;رد كـه بازگردد، اما مـا طور د3گرى به آنها نگاه

مىكن;م. (در هر دو مورد، ضرورتى ندارد كه تلقى جد3د نازلتر از تلقى قد3م باشد.)
بعـد از ا3ن كـه جـدّى گــرفنت زندگى خـودمـان و حـ;ـات بشـر در كل را ز3ـر سـؤال بردها3م و به
خودمـان بدون پ;شفرض نظر كردها3م، هم;ن وضـع حكمفرما مىشود. سـپس آنطور كه با3د،
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به زندگى خـودمـان بازمىگـرد3م، امـا ا3ن بار جـدّى بودمنان همـراه چاشـنىاى از طنز است. ا3ن
طنز ما را قـادر منىسازد كـه از پوچى بگر3ز3م. فا3دهاى ندارد كـه همراه با هر كـارى كه در زندگى
اجنام مـىده;م، نق بزن;م كه: «زندگى بىمـعناست؛ زندگى بىمـعناست…». با تداوم در زندگى

و كار و كوشش، ما خو3ش را در عمل جّدى مىگ;ر3م، حال اهم;تى ندارد كه چه مىگو3;م.
چ;ـزى كـه در باور و ن;ـز در عمل مـوجب قـوّت قلب مـاست، دل;ل توجـ;ـهى ن;ـست، بلكه
چ;زى اسـاسىتر از ا3نهاست ـز3را مـا به هم;ن نحو ادامـه مىده;م، حتى بـعد از ا3ن كه مـتقـاعد
مىشـو3م كه د3گر دلـ;لى در كار ن;ـست.٥ اگـر سعـى مىكرد3م كـه كـًال مـتكى به دل;ل باشـ;م، و
سـخت بر آن پا مىفشـرد3م، زندگى و باورها3مـان فـرو مىپاش;ـد ـنوعى د3وانگى كـه اگر ن;ـروى
سـستگ;ـرانهÏ مـفـروض گرفنت دن;ـا و زندگى به طـر3قى از دست رود، ممكن است بالفـعل روى

دهد. اگر ا3ن از دستمان در رود، عقل  و دل;ْل آن را به ما باز نخواهد گرداند.

٦. با نظر به خودمـان از چشماندازى وس;عتر از آنچه در ح;ات كـنونى مىتوان;م اّتخاذ كن;م،
متاشاگر زندگى خـودمان خواه;م شد. ما منىتوانـ;م صرفًا به عنوان متاشاگران زندگى خـودمان، كار
چندان ز3ادى اجنـام ده;م، از ا3نرو، به گذران آن ادامـه مىده;م و خـودمان را وق� كـارى مىكن;م

كه در همان حال قادر ن;ست;م آن را ب;ش از 3ك امر غر3ب مانند مناسك 3ك د3ن ب;گانه تلقى كن;م.
ا3ن امـر تبـ;;ن مـىكند كه چـرا احسـاس پوچى، ب;ـان طبـ;ـعى خودش را در آن اسـتـداللهاى
نادرستى مى3ابد كه بحث با آنها شروع شد. ارجاع به عمر كوتاه و جثّهÏ كوچك ما و ارجاع به ا3ن
واقع;ت كـه متام انسانها عاقبت بىه;چ نشـانى از ب;ن خواهند رفت، استعـاراتى است براى فاصله
گرفتنى كه مـا را مجاز مىسازد كه به خودمان از ب;رون بـنگر3م و شكل خاص زندگىمان را غر3ب
و كـمى شگفتانگ;ـز ب;اب;م. وقـتى اداى كـسانى را درمىآور3م كـه از فـراز آسمـان مىنگرند، ا3ن
قابل;ت را از خود نشان مىده;م كه خودمان را بدون ه;چ پ;شفرضى به صورت ساكنان تصادفى،

منفرد و بس;ار خاص ا3ن دن;ا بب;ن;م، كه 3كى از شكلهاى ممكن و بىشمار زندگى است.
ه آ3ا پوچى زندگى ما چ;زى است كه ما3ه تأس� است قبل از ا3ن كه به ا3ن سؤال بازگرد3م كـ
و در صورت امكان با3د از آن گر3خت 3ا نه، ب;ا3;ـد بب;ن;م كه براى اجتناب از ا3ن پوچى با3د از چه

چ;زى دست برداشت.
چرا زندگى 3ك موش پوچ ن;ست؟ چرخش ماه ن;ز پوچ و عبث ن;ست، اما در ا3ن مورد ه;چ
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ار كند تا زنده مباند. اما وجودش پوچ و عبث تالش و هدفى در كار ن;ست. ولى 3ك موش با3د كـ
ن;ست، چون او فـاقد قـابل;ت خودآگاهى و خـودفراروى است كه او را قـادر مىسازد ببـ;ند كه او
، ممكن بود زندگى او پوچ شود، چون خودآگاهى فقط 3ك موش است. اگر ا3ن امر روى مى�داد
مـوجب منىشد كـه او د3گر 3ك مـوش نباشـد و او را قـادر منىساخت تـا از تالشهاى موشگـونه
خود فرارود. او با كسب خودآگاهى تازهÏ به دست آمدهاش، با3د به زندگى ناقص، ولى با اضطراب
خود باز مـىگشت، در حالـى كه لبر3ـز از شكها3ى بود كه توان پاسخگـو3ى بدانها را نداشت و

ن;ز لبر3ز از مقاصدى بود كه توان دست كش;دن از آنها را ن;ز نداشت.
بر فرض ا3ن كه گام فرارونده براى ما انسانها امرى طب;عى است، آ3ا ما مىتوان;م با خوددارى
از برداشنت ا3ن گــام و 3كسـره مـانـدن در درون زندگى ُملكى خــود از پوچى پره;ـز كنـ;م؟ خـوب،
منىتوان;م آگـاهانه خوددارى كن;م، چـون براى ا3ن كار با3د به د3دگـاهى كه از پذ3رش آن خـوددارى
مىكرد3م، توجـه كن;م. تنها راه براى پره;ز از خـودآگاهى مطرح شده ا3ن است كـه 3ا ه;چگاه بدان

دست ن;اب;م، 3ا آن را فراموش كن;م ـو ه;چ3ك از ا3ن دو شق ن;ز با اراده قابل حتص;ل ن;ست.
از سوى د3گر، امكان دارد كه سعى خود را مـصروف اقدام به از ب;ن بردن مؤلّفهÏ د3گر پوچى
كن;م ـ3عنى دست كش;دن از زندگى انسانى مادى و فردِى شخص براى ا3ن كه تا حّد امكان بهطور
كـامل با آن د3دگــاه كلى كـه زندگىِ انسـان از آنجـا تـصـادفى و بىاهمـ;ت به نظـر مىرسـد، 3كى
شــو3م. (ا3ن ظاهراً آرمــان برخى اد3ـان شـرقـى است.) اگـر فــردى توفــ;ق آن را ب;ــابد، آنگــاه
ضرورتى نخواهد داشت كـه سرتاسر 3ك زندگى دن;وى و توانفرسا در جـستوجوى 3ك آگاهى

فراترى باشد، و ا3ن امر موجب كاهش پوچى خواهد شد.
به هر حـال، تا جـا3ى كـه ا3ن تنقـ;ص نفس حـاصل كـوشش، قـدرتِ اراده، زهد و مـانند آن
باشد، الزمهاش ا3ن است كه هركس خود را به عنوان 3ك فـرد جدّى بگ;رد و خواهان آن باشد كه
زحـمت ز3ادى مـتحـمل شـود تا از دست نشـاندگى و پوچى بپـره;زد. بـد3نترت;ب، ممكن است
كـسى با تعـق;ب افـراطى هدف عـدم تعلّق به مـاّد3ات بن;ـان آن را و3ران سازد. بـا وجود ا3ن، اگـر
شخـصى صرفاً جتـو3ز مىكرد كه طبـ;عت فردى و حـ;وانى خودش به سـائقها سوق 3ابد و واكنش
ازها3ش را به هدف اساسى آگاهانهاى تبد3ل كند، آنگاه ممكن نشان دهد، بدون ا3نكه تعق;ب ن;ـ
بود كه به ق;مت كالن مقطوعى به 3ك زندگى برسد كه پوچى آن از حداكثر كمتر مىبود. البته ا3ن
3ك زندگى بامـعنا ن;ز منىبود، امـا متـضمن ورود 3ك آگـاهى فرارونده به تعـق;ب بىوقـفه اهداف
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دن;وى هم منىبود و ا3ن شرط اصلى پوچى است ـاجبار 3ك آگاهى فـرارونده كه متقاعد نشده، به
خدمت كردن به كارى محدود و درون ماندگار همانند 3ك زندگى بشرى.

آخر3ن راهِ فرار [براى كـسانى كه معتقـد به ق;امت ن;ستند] خودكـشى است، اما قبل از پذ3رش هر
راهحل شتابزدهاى، كار عاقالنه آن است كه به دقت مالحظه كن;م كه آ3ا پوچى زندگى ما را به راستى
مـشكلى مـواجـه مىسـازد 3ا نه، مـشكلى كـه با3د بـراى آن راهحلّى پ;ـدا كـرد ـراهى براى برخـورد با با 
فاجعهاى در بادىنظر. قطعـًا ا3ن ش;وه همان تلقىاى است كه كامو از ا3ن مـسئله دارد، و ا3ن واقع;ت

ن;ز آن را تأ3;د مىكند كه ما همه ما3ل;م از موقع;تهاى پوچى در مق;اسى كوچكتر بگر3ز3م.
كامو ـبدون ا3ن كه همهÏ دال3لش بهطور 3كنواختى خوب باشدـ خودكشى و د3گر راهحّلها3ى را كه
در نظر او واقعگر3زانه هسـتند، رد مىكند. كارى كـه او پ;شنهاد مىكند سـرپ;چى 3ا حتقـ;ر است. به نظر
مىرسد او بر ا3ن بـاور است كه ما مىتوان;م با تـكان دادن مشت خود به دن;ـا3ى كه چشم و گـوش خود را
در مقـابل درخواستهاى مـا بسته است، شـأن و منزلت خو3ش را حـفظ كن;م، و علىرغم آن به زندگى

خو3ش ادامه ده;م. ا3ن كار زندگِى ما را غ;ر پوچ نخواهد ساخت، اما شكوه خاصى بدان مىدهد.٦
ا3ن حـرف در نظر من، آرمانى و همـراه با كمـى ترحّم و دلسوزى براى خـو3ش است. پوچ بودن
ما نه آن قدر موجب اندوه است و نه آنقدر موجب سرپ;ـچى. استداللى كه من با ارتكاب خطر سقوط
در رمانت;ـسم از مس;رى د3گر دارم ا3ن است كه پوچى 3كى از انسـانىتر3ن چ;زها در باب ماست؛ جتلّى
مترقّىتر3ن و جالبتر3ن خـصوص;ات ما. مانند شكاك;ت در معـرفتشناسى، ا3ن امر تنها به ا3ن دل;ل

ممكن است كه ما 3ك نوع ب;نش خاصى دارا هست;م؛ 3عنى قابل;تى براى فرارفنت از خو3ش در تفكّر.
اگر احـساس پوچى نحوهاى ادراك از مـوقع;ت واقـعى خودمان است (با ا3ن كـه موقعـ;ِت قبل از
ا3ن كه ا3ن ادراك پ;دا شود موقع;ت پوچى ن;ـست)، آنگاه ما چه دل;لى مىتوان;م داشته باش;م كه از آن
بگر3ز3ـم 3ا از آن مـتنفــر باشـ;م؟ مــانند قــابل;ت شكاكــ;ت مـعــرفتشناخـتـى ا3ن امـر از توانا3ى فــهم
محدود3تهاى بشرى خودمان ناشى مىشود. الزم ن;ست از سنخ درد و رجن باشد، مگر ا3ن كه ما آن
را به چن;ن چ;ـزى تبد3ل كن;م. همچن;ن ن;ـازى ن;ست كه مـوجب حتق;ـر گستـاخانهÏ تقد3ر شـود كه به ما
امكان مىدهد كه احـساس شجاعت 3ا غـرور كن;م. ا3ن ادا و اطوارها، حتى اگر در زندگى خـصوصى
اجنـام گـ;رد، نشـان از عـدم درك بىاهمـ;ـتِى ا3ن وضـع;ت در عـالَم دارد. در لفـافـهÏ ابد3ت ه;چ دل;لى
ندار3م كه باور كن;م كه چ;زى داراى اهم;ت باشد، پس ا3ـن ن;ز اهم;تى نخواهد داشت، و ما مىتوان;م

به زندگى پوچمان به جاى ا3ن كه با شجاعت 3ا 3أس روى كن;م با رندى و طنز نزد3ك شو3م.
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* اوصاف كتابشناختى مقاله به شرح ز3ر است:
Nagel, Thomas “The absurd” in John Perry and Michael Bratman (ed.) Introduction

to Philosophy Classical and Contemporary readings (Oxford University, 1999)

pp.20-27.

(ترجمـه ا3ن مقاله توسط اسـتاد مصطفى ملك;ـان با منت انگل;سى آن مقـابله شده است كه از ا3شـان تقد3ر و
تشكر مىشود.)

The Possibility of Altruism توماس ن;گل (ـ١٩٣٧) استاد فلسفه در دانشگاه ن;و3ورك است. آثار او شامل .١
The View From Nowhere  [= مــســائل اخــالقى] و   Moral Questions  ،[گـرگـروى�[= امكان د

نظر از هچ كجا] است.=]
٢. Coq au Vin؛ غذاى مشهور فرانسوى كه از جوجه و مخلفات د3گر ته;ه مىشود.

٣. آلبركـامو در ا3ن رساله از پوچى اوضاع و احـوال بشر سخن مىگـو3د و پاسخى براى آن به دست مىدهد
كه مبتنى بر مترّد و سرپ;چى است.

٤. متوجه هسـتم كه شكاك;ت دربارهÏ جهان خـارج بهطور وس;عى مردود انگاشته شـده است، اما از وقتى در
بركلى در ا3ن مـوضوع نظـر3ات تامپـسون كـالرك را كـه اكثـر آنها به چاپ نرسـ;ده، د3دم، اعـتقـادم به

بطالنپذ3ر نبودن آن استوار مانده است.
٥. همانطور كه ه;وم در عـبارت مشهورى از رساله مىگو3د: «بس;ار خوشاقـبال;م كه ا3ن امر روى داده كه
چون عـقل ناتوان از كنـار زدن ا3ن ابرهاست، خـود طبـ;ـعت براى ا3ن منـظور كـافى است، و مـرا از ا3ن
Ïدهد، 3ا با تقل;ل ا3ن گـرا3ش ذهنى، 3ا با 3ك تفنن و تأثّر زندههذ3انگو3ى و مـال;خول;اى فلسـفى شفا مى
حـواسم كه متام ا3ن حـ;وانات اسطورهاى را از ذهن زا3ـل مىكند. من با دوستـامن شام مىخـورم، تختـه
نردبازى مىكنم، صـحبـت مىكنم، و با ا3شان خـوشم؛ و وقـتى بعد از سـه چهـار ساعت تفـر3ح به ا3ن
تأمّالت بازگـردم، ا3نها آنقدر امورى بىروح، تصنعـى، و مسخره به نـظر مىرسند كه د3گر در درون
(bk.1, pt.iv, sect.7; Selby-Bigge edition, p.269) .«3امبخودم م;لى به ورود به ا3ن مسائل منى

٦. «س;ز3فوس بندهÏ خدا3ان، بىقدرت، و شورشى، مىداند كه تا چـه اندازه وضع;تى فالكتبار دارد: ا3ن
چ;ـزى است كه در دوران هبـوطش بدان مىاند3شد. وضـوحى كه بنا بود مـا3هÏ عذاب او باشـد، در ع;ن

حال، اوج پ;روزى اوست. تقد3رى ن;ست كه نتوان با حتق;ر بر آن غلبه 3افت»
(The Myth of Sisyphus, trans. Justin O’Brien [New York: Vintage, 1959], p.90;

first published, Paris: Gallimard, 1942.)


