
  نبي عصر پوچي
  رابرت آسيريان

.  ، فلسفه پوچي است يكي از جريانهاي فكري عصر ما كه مقبوليت و رواج فراوان يافته است
انسان معاصر پس از پشت سر گذاشتن تجارب تلخ و دردناك تاريخي و با بازنگري در ميراث 

ين نتيجه فكري و فلسفي متفكران پيشين و با غور و بررسي در تجربه بشري خود، به ا
توان متصور  معناست و در نهايت معنايي براي زندگي نمي رسيده است كه حيات او پوچ و بي

 .شد

بسياري از متفكران معاصر نتيجه تمامي تفكرات و انديشه پردازيهاي انساني را عبث و 
فلسفه . بيحاصل ميدانند و هيچ غايت و مقصودي براي هستي و حيات انساني قائل نيستند

بيند و انسان را نيز موجودي  معنايي و عدم غايت را در نفس اشياء و امور مي يپوچي ب
بر .  انگارد كه قادر به معنا بخشيدن به حيات خود در اين جهان نيست مفلوك و ناتوان مي

اساس فلسفه پوچي جهان هستي فاقد معني و مفهوم است و انسان نيز موجوديست كه در 
 گشته است و تصادف و رخدادهاي پيش بيني نشده حاكم بر معنا رها اين جهان پوچ و بي

  .سرنوشت اويند

، بحرانهاي سياسي و اجتماعي متعاقب آن در  رخدادهاي وحشتناك جنگ جهاني اول
، اردوگاههاي كشتار جمعي نازيها،  جوامع اروپايي، رخدادهاي دهشتناك جنگ جهاني دوم

نگ باختن ارزشها و معيارهاي اخالقي در جنايات خوفناك استاليني، فاجعه هيروشيما و ر
گيري و سپس رواج و گسترش همگاني فلسفه پوچي  جوامع غربي در مجموع منجر به شكل

متفكراني چون كامو و سارتر در آثار فلسفي و ادبي خود به . در تفكر انسان معاصر شد
 در اركان شرح و بسط اين تفكر پرداختند و سپس اين نگرش در هنــرهاي ديگر و آنگاه

تئاتر پوچي كه ساموئل بكت و .  مختلف حيات اجتماعي انعكــاس و نمود بارزتري يافت
.  اوژن يونسكو نمايندگان مشهور آنند يكي از نمودهاي بارز اين تفكر درهنر معاصر است

توان در آثار كارگرداناني چون آنتونيوني و برگمان  نمودهاي فلسفه پوچي را همچنين مي
  . آهنگسازاني چون جان كيج مشاهده كردو در آثار
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هاي جمعي نيز نقش موثري در رواج و تبليغ اين نگرش و گسترش آن در جوامع  رسانه
اي كه اين نگرش به يكي از ديدگاههاي غالب در نگرش انسان  اند بگونه غربي ايفا كرده

  . معاصر تبديل شده است

اي انسان معاصر طنين غريبي مييابد و در اين فضاي فكري و فلسفي است كه كتاب جامعه بر
نگرش كتاب جامعه به . ترين شكل ذهنيت انسان معاصر را مخاطب ميسازد پيام آن به صريح

ايست كه گويي اين كتاب در فضاي فكري معاصر به نگارش  هستي و حيات انساني بگونه
ل خود را درآمده است و گويي نويسنده با پذيرش برخي پيش فرضهاي فلسفه پوچي راه ح

  .براي برون شدن از اين وضعيـــت ارائه ميدهد

همه چيز باطل "فشارد كه  نويسنده كتاب جامعه در جاي جاي كتابش بر اين نكته پاي مي
آيد همين جمله   در واقع نخستين جملة كتاب جامعه كه پس از معرفي نويسنده مي". است

همه چيز «از ديدگاه جامعه . شود است كه در ديگر قسمتهاي كتاب با شدت وحدت تكرار مي
زير آفتاب هيچ چيز تازه «و ) 8 :1(» پر از خستگي است كه انسان آن را بيان نتواند كرد

همه آنها بطالت و در پي باد «شود  و همه اعمالي كه زير آسمان انجام مي) 10 :1(»  نيست
  ).14 :1(»  زحمت كشيدن است

گزيند اما از هيچيك  بخشيدن به حيات انساني برميهاي مختلفي را براي معنا  جامعه گزينه
براي . يابد معنا مي ها را پوچ و بي يابد و در نهايت همة اين گزينه از آنها تشفي خاطر نمي

معنا  پردازد اما در نهايت اين فرآيند را پوچ و بي مثال او به كسب حكمت و دانايي مي
زندگـي را براي او مكشـوف ســازد و تواند معناي  يابد، زيرا حكمت و دانايي نمي مي

يابد كه به هيچ روي از معناي امور و  كند، در مي او هـر چـه بيشتـر حكمت را كسب مي
، كثرت غم و افزايش  يابد كه نتيجه كثرت حكمت او درمي. آورد حيات انساني سر در نمي

كسب حكمت او  ).16 -14 :2(دهد  و بر حكيم و احمق يك واقعه رخ مي) 18 :1(حزن است 
يابد كه او  كند در مي سازد و او هر چه بيشتر دانايي كسب مي را به الادريگري رهنمون مي

  . را به گوهر معناي هستي دسترسي نيست

شود اما او با داشتن اين پيش  البته در تفكر جامعه پيش فرض وجود خدا بديهي انگاشته مي
كند تا از طريق حكمت  مختار سعي ميفرض هنگامي كه در مقامي انساني مستقل و خود 

رسد با نوميدي اقرار  اي نمي انساني معناي هستي و حيات انساني را دريابد، به نتيجه



 12 :3(» انسان كاري را كه خدا كرده است از ابتدا تا انتها دريافت نتواند كرد«كند كه  مي
توان يك  عرفت شناختي ميدر واقع نويسنده كتاب جامعه را از نظر م). 17 :8، 14 :7و نيز 

  الادري خداباور 
)Agnostic theist ( دانست كه در عين باور به وجود خدا، امكان حصول به معرفت غائي

  .داند در مورد معناي هستي و حيات انساني را ناممكن مي

، 15 -13 :9(داند  نويسنده بكارگيري حكمت را در امور جزئي و روزمره گاهي مفيد مي
اما كار كرد حكمت تنها در قلمروهاي امور جزئي مفيد است و نه در زمينه  )19 -15 :10

البته حتي در ساحت امور جزئي و روزمره نيز اين كارايي .مسائل اساسي حيات انساني
نويسنده كتاب جامعه هر چه بيشتر در پي درك معناي هستي ). 8 :6(شود  هميشه ديده نمي

 ميشود و تجارب و مشاهداتش و تأمالت و انديشه آيد بيشتر نااميد و غايت امور برمي
سازند بلكه او هر چه بيشتر دچار حيراني  اي رهنمون نمي پردازيهايش نه تنها او را به نتيجه

يابد با انبوهي از تجارب متناقض و ناهمخوان روبروست كه  شود و در مي و سردرگمي مي
  .سازند راي او ناممكن ميامكان دستيابي به يك جهان بيني منسجم و منطقي را ب

آزمايد، اما اين  نويسنده كتاب جامعه غرق شدن در عيش و عشرت و لذت پرستي را نيز مي
اينك آن «گيرد كه  يابد و نتيجه مي رويه را نيز براي معنا بخشيدن به هستي ناكار آمد مي

ي انساني او ثروت اندوزي و تالش در جهت رسيدن به دستاوردها). 1 :2(» نيز بطالت بود
شود و پايان عبث همه اين  آزمايد، اما در اين زمينه نيز دچار سرخوردگي مي را نيز مي

عبث بودن همه تالشهاي انساني ). 2 -1 :6، 17-3 :5، 12 -4 :2(سازد  تالشها نااميدش مي
سازد كه او بدنيا  و ظلم و مصيبتي كه در زير آفتاب وجود دارد گاه او را چنان مأيوس مي

  ).3 :4(داند  دن و تجربه نكردن هستي را بر تجربه كردن آن ارجح مينيام

كند و هيچ نظم  او گاه از بيعدالتي و هرج و مرجي كه بر چرخه امور حاكم است حيرت مي
اما گاه در مورد اجرا شدن عدالت از سوي ) 2 :9، 14 :8(بيند  و عدالتي در چرخه امور نمي

كند و صادقانه   او هر دو پديده را همزمان مشاهده ميدر واقع). 8 :5(گويد  خدا سخن مي
تواند تبيين و توجيهي منطقي براي اين  پردازد اما در تفكر خود نمي اش مي به ثبت تجربه

  .كند هاي متضاد بيابد و تنها به ذكر آنها اكتفا مي پديده



رفكاويهاي او اما باب دوازدهم كتاب جامعه نقطه اوج تفكرات نويسنده و ماحصل تأمالت و ژ
تواند يك  ، او تنها مي ، تجارب و تأمالتش با توجه به تمامي مشاهدات.  در جهان هستي است

تواند به هستي او معني بخشد و در هرج و مرج جهان  اندرز عملي به انسان بدهد كه مي
جامعه با پذيرش پيش فرض هستي خدا چنين . فهم ناپذير، لنگر امني براي هستي او باشد

از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار .  پس ختم تمام امر را بشنويم«: كند گيري مي جهنتي
گيري نهايي، انسان نااميد از  اين نتيجه). 13 :12(»  چون كه تمامي تكليف انسان اين است

سازد كه اين خدا كيست و اوامر او چيست كه  يافتن معناي هستي را با اين سؤال روبرو مي
؟ كه اين پرسش تنها با تجسم عيسي مسيح و ورود او به جهان و به  گاه داشتبايد آن را ن

  .يابد كمال رسيدن مكاشفه الهي كه در زندگي و كالم او تحقق يافت پاسخ مي

درواقع جامعه پاسخي را مد نظر دارد كه به تمامي براي او نيز واضح نيست و در زماني كه 
 مكاشفه خدا به قوم يهود داده شده بود و همين زيست تنها قسمتي از اين پاسخ در او مي

اما پاسخي كه او بدان اشاره . كرد ميزان نيز براي معني بخشيدن به زندگي او كفايت مي
بدينسان كتاب جامعه با آغازيدن . دارد به شكل كاملتر در مكاشفه نهايي خدا آشكار شد

چالشها و سؤاالت او را مطرح ،  بحث خود از جايي كه انسان معاصر در آنجا ايستاده است
شود و چون همسفري دردمند كه پرسشهاي  سازد و در حرمان و نااميدي او شريك مي مي

دهد كه  اند، انسان معاصر را در برابر پاسخي قرار مي گوناگون او را حيران و نااميد ساخته
  . به نظر وي تنها پاسخ ممكن به وضع موجود است

انگيزي  اي دور با انسان معاصر سخن ميگويد اما به شكل حيرت درواقع اگر چه او از گذشته
گويد و همفكر و  كالم او براي انسان معاصر آشنا و مأنوس است و گويا از زبان او سخن مي

كند و راه حليست كه وي  اما نقطه پاياني كه وي بدان اشاره مي.  همسخن دير آشناي اوست
دهد، غرق شدن در يأس و  آميز آن ارائه مي صيبتمعنا و م براي معنا بخشيدن به هستي بي

، بلكه  معنايي هستي نيست كه انسان معاصر آن را پذيرفته است نااميدي و پذيرش بي
خواهد تا اين  خواند و از او مي آزمايي نويني مي نويسنده جامعه انسان معاصر را به توان

معنايي   درگير بحران پوچي و بياي كه انساني كه عميقاً گزينه نوين را تجربه كند، گزينه
و جذابيت پيام كتاب جامعه براي انسان معاصر نيز از همين . كند بوده است آن را ارائه مي

دهد كه با  گويد و پاسخي را به او ارائه مي روست كه با زباني بس آشنا با او سخن مي
  .ذهنيت انسان مأنوس با فلسفه پوچي همخواني دارد



 


