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چكيده
به نظر میرسد كه پرسش از چيستی زندگی (و نيز پرسش از معنا ،ارزشها ،سعادت و ...در زندگی)،
مهمترين سوالی است كه آدمی میتواند با آن مواجه شود .اما چه حوزهای متكفل پاسخ به چنين پرسشی
است؟ اين حوزه را میتوان فلسفه زندگی نام نهاد .فلسفه زندگی عهدهدار طرح پرسشهای بنيادی و
پاسخهای مربوطه در باب زندگی متعارف و نيز ارائه پاسخهای ممكن و تحليلها و نتايج مربوط به
آنهاست .يكی از پرسشهای مهم در حوزه فلسفه زندگی مربوط به توجيه ارزش شناختاریِ دعاوی و
مدعيات آن در باب چيستی زندگی است .به بيان ديگر سوال اين است كه «ارزش فهمانی و عينی پرسشها
و پاسخهايی كه در اين زمينه مطالعاتی مطرح میشوند ،ناشی از چيست؟» «چه وجه معقولی میتوان برای
اعتبار (فهم پذيری و عينيتِ) پرسشها و پاسخها و نتايج مطرح در فلسفه زندگی ارائه كرد؟» نيز در ادامه
«وجه فلسفی بودن فلسفه زندگی ناشی از چيست؟».
پاسخ اين نوشتار بر حسب فهم متعارف از زندگی و زبان به پرسش نخست آن است كه بر اساس
ارتباط دو سويه زندگی و زبان ،يعنی پذيرش منشايت زندگی برای زبان و بالعكس ،گشودگی زبان نسبت
به زندگی و بر حسب يك نگاه روششناختی به زبان متعارف ،میتوان وجهی معقول برای اعتبار
(فهمپذيری و عينيت) فلسفه زندگی فراهم كرد .بدين صورت كه جمالت مطرح در فلسفه زندگی به شرط
احراز معنیداری متعارف ،اوالً دارای ارزش فهمانی هستند (در حوزه فهم قرار میگيرند) و ثاني ًا عينیاند
ی فلسفی
(مربوط به حقايق زندگی اند) .پاسخ سوال دوم آنكه با احراز دو مولفه روشمندی و مشاركتپذير ِ
در اين نوع از مباحث ،آنها از شأن فلسفی نيز برخوردار خواهند بود .گفتنی است كه هدف اين مقاله قرار
دادن خواننده در موقعيتِ مواجهه فلسفی با زندگی از طريق سادهترين شيوههای فلسفی است.

واژگان کليدي :چيستی زندگی ،فلسفه زندگی متعارف ،زبان متعارف ،توجيه ،نسبت دو سويه
زندگی و زبان ،معنیداری ،عينيت ،مشاركتپذيری.
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سقراط :خودت را بشناس.
(منِ درگير با زندگی را بشناس ،خودت را حين زندگی بشناس ،زندگی خودت را بشناس)

مقدمه
امروزه دامنه مباحث فلسفی به حوزه زندگی نيز سرايت كرده است .اما چگونه و با چه شيوه يا
روشهايی و تا چه حدی میتوان در مورد زندگی ،فلسفهورزی كرد؟ مساله زندگی چنان برای ما
مهم و سرنوشتساز است كه هر اندازه هم كه در حوزه آن بينديشيم و هر قدر در مسير بررسی
فلسفی آن ،حتی به كندی پيش رويم ،ارزشمند است .فلسفه زندگی شاخهای است كه عهدهدار
پرداختن به مساله زندگی است .با وجود آنكه در كشور ما و در عرصه فلسفه ورزی مان ،كمتر به
عناوينی از قبيل فلسفه زندگی و مباحث آن برخورد میكنيم ،ولی نادر بودن چنين مباحثی دال بر
بیزمينه بودن ،كم اعتباری يا بیاعتبار ی آنها نيست .امروزه فلسفه زندگی روزهای اولية رشد و
جوانه زدن خود را از سر می گذراند .پس بايد منتظر بود تا دولت آن بدمد و آفتابش از افق فلسفه
برآيد .حال در اينجا برآنيم تا به بخشی كوچك اما اساسی در حوزه فلسفه زندگی بپردازيم كه در
ارتباط با مساله زبان قرار میگيرد.
زندگي متعارف
يكی از اصطالحاتی كه بايد بدان توجه داشت ،واژه /مفهو ِم زندگی متعارف است .اين اصطالح
در برابر زندگی يا زندگیهای غير متعارف است .زندگیهای غير متعارف را بهتر است قرار گرفتن
يا جای گرفتن (و نه حضور و بودن) يا حيات در فضاها و مراتب خاص انگاشت .كه شامل اموری
از قبيل :زنده بودن صرف در حد نشانههای حياتی (بيهوشی و كما) ،زندگی جنينی (بودن در فضای
جنينی شكم مادر) ،زندگی مجازی (بودن در فضای مجازی  ،)second lifeزندگی مغزی ( فرض
مغز در خمره) ،زندگی پيش از دنيا (بودنِ پيش از زندگیِ دنيوی) ،زندگی پس از مرگ (بودن در
پس از اتمامِ زندگی دنيوی) .زندگی متعارف همان حضور و فعاليت معمولی آدميان در كنار هم و
در باهم بودگی انسانی و به شيوه رايج در خانه و محله و مدرسه و دانشگاه و محل كار و ....است.
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فلسفه زندگي متعارف
در ذيل عنوان فلسفه مضاف كه مشتمل بر حوزههايی از قبيل فلسفه اخالق ،فلسفه زبان ،فلسفه
هنر و فلسفه تاريخ و  ...است ،میتوان از فلسفه زندگیِ متعارف نيز سخن گفت .فلسفه زندگی
متعارف ،تامالت و مطالعات فلسفی در باب زندگی رايج و متعارف است .فلسفه زندگی در پی
يافتن راهی برای كشف يا انكشاف وجوه بنيادين و اساسی زندگی متعارف است .اين شاخه ،از آن
جهت كه به مهمترين مساله ما يعنی زندگی مربوط است و به مسايل بنيادين آن میپردازد ،بيش از
آنكه مجموعهای از مسايل فلسفیِ صرف باشد ،يك دغدغه است .فلسفه زندگی مورد نظر در اينجا،
با توجه به سبك و سياق و مسايل ويژهاش و از جهت سلبی ،شاخهای متفاوت از حوزههايی مانند
مهارتهای زندگی (در حوزه مشاورههای زندگی) ،علم النفس فلسفی (در حوزه علوم انسانی غير
تجربی) ،روان شناسی تجربی (در حوزه علوم انسانی تجربی) ،پديدارشناسی آگاهیِ زيسته (در
فلسفه هوسرل) ،پديدارشناسی هستی شناختی دازاين (در فلسفه هايدگر) ،فلسفه حيات (در نزد
برگسون) ،فلسفه شهر (نزد هانری لوفور) و ...به شمار میرود .بنابراين فلسفه زندگی به معنای
متافيزيك زندگی ،زيست شناسی ،پديدارشناسی زندگی ،جامعه شناسی زندگی ،روان شناسی
زندگی و از اين قبيل نيست .البته تمايز فلسفه زندگی از ديگر حوزهها ،منافاتی با تعامالت و
گفتگوی آن با برخی از حوزههای فوق ندارد.1
ما در فلسفه زندگی با پرسشهايی مهم و اساسی در باب زندگی سروكار داريم كه از حد
پرسشهای معمولی درمیگذرند .اينكه «امروز يكشنبه است يا دوشنبه؟» «شغل برادرت چيست؟»
«شام چه خوردهای؟» «بی حالی يا باحالی؟» «بيماری يا سالمت؟» و ...جزو سوالهای معمولی در
زندگی ماست .اما ما با پرسشهای مهمتر و به تبع آن با نتايج اساسیتری در باب زندگی نيز مواجه
هستيم.
در ادامه برای آشنايی با حال و هوای فلسفه زندگی به طرح چند پرسش و پاسخهايی چند در
اين حوزه میپردازيم .گفتنی است كه اوالً پرسشها و پاسخهای زير مربوط به عالم زندگی متعارف
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است و بر حسب زبان متعارفاتد و ثانيا برای درك بهتر آنها تصور كنيد كه امروز از خانه بيرون
آمده ايد و میخواهيد يك روز كاری را به پايان برسانيد:
سوال نخست در عالم زندگی« :آيا زندگی ام از آنِ خودم است يا ديگری؟» «آيا زندگی ديگری
از آن من است يا از آن خودش؟» «آيا به جای خودمان زندگی میكنيم يا به جای ديگری؟» «به
جای خودمان میخوريم ،میخوابيم ،میبوييم ،مینوشيم ،ازدواج میكنيم ،درس میخوانيم ،راه
میرويم ،بازی میكنيم و ....يا به جای ديگری يا ديگری به جای ما؟»
پاسخ بر حسب تعابيری از عالم زبان :گاهی با يك نفر در باب دخالتش در زندگیمان مشاجره
میكنيم و میگوييم« :اين زندگیِ خودم است و ربطی به شما ندارد»« ،اين زندگی به خودم ربط
دارد» يا «اين زندگی از آن من است»« ،زندگی ام متعلق به خودم است».
نتايج فلسفی-1 :هر يك از ما زندگی خودمان را میكنيم.
-1-1زندگی به معنای فوق ،يعنی در پرسش از نسبت آن به ما ،يك دارايی از قبيل كت و
شلوار و غذا و كفش نيست ،چرا كه در اين صورت قابل انتقال بود.
-2-1زندگی ويژه هر يك از ما اساساً از قبيل دارايیها نيست ،بلكه نحوهای از بودن است .من
زندگی میكنم يعنی من بدين شيوه هستم .زندگی ام ،هستی من است و نه دارايی من.
-3-1وقتی كه زندگی خود را تغيير میدهم ،دارايی خودم را تغيير نمیدهم ،بلكه هستی خودم
و شيوه بودنم را عوض میكنم.
سوال دوم در عالم زندگی« :در حين زندگی ،به نحو متفرد و فرد حضور دارم و زندگی میكنم
يا به نحو غير متفرد و كلی؟»
پاسخ بر حسب تعابيری از عالم زبان :درحين زندگی ،هر يك از ما در جريان انتساب امور و
كارها و موقعيتها و ،...از حالت اول شخص سود میبريم يعنی مثال میگوييم «من غذا میخورم،
قدم میزنم ،میخوابم و . »....ما در حين بازیهای جمعی ،نمیگوييم «من يك نفر ،همان ده نفر
بازی كننده بودم» (فرد در حكم جمع نيست) ،نمونه ديگر آنكه پس از اعالم جوايز و تعلق آن به
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هر يك از ما میگوييم« :فالن جايزه از آن من است» .به عالوه از اسم خاص استفاده میكنيم و نه
عام و مثال میگويم« :من پرويز هستم» يا در پر كردن فرمهای مربوط به خود ،از اسم خاص
استفاده میكنيم.
نتيجه فلسفی-1 :هر يك از ما در زندگی ،يك نفر خاص و ويژه هستيم ،به صورت دم دستی و
ملموس و محسوس .و نه چند نفر و نه يك جوهر يا يك نفسِ محض يا انسان كلی يا نفس كلی يا
بدنِ كلی .هيچيك از عناصر مذكور در تعريف اول شخص مندرج نيست .اول شخص فقط اول
شخص است؛ و همين نشانه تفرد زندگی انسانی و تمايز آن از اول شخصهای ديگر-2 .اول
شخص بودن تنها مستلزم تمايز از ديگر اول شخصهاست و نه لزوماً تنهايی يا انزوا يا عزلت
نسبت به آنها.
سوال سوم در عالم زندگی« :در حال زندگی ،بازيگرم يا تماشاگرم؟» «من با زندگی بیفاصلهام
يا با آن فاصله دارم؟»
پاسخ بر حسب تعابيری از عالم زبان :ما در حين بازی فوتبال نمیگوييم« :بازی را تماشا
میكنيم» بلكه میگوييم «دارم بازی میكنم» .يا حين خوابيدن و خوردن و ...نمیگوييم« :دارم
میروم خوردن و خوابيدن و ...را تماشا كنم» ،بلكه میگوييم« :دارم میروم غذا بخورم ،بخوابم و»...
ن زندگی به عنوان من متافيزيكی ،من روان
نتيجه فلسفی حاصل از پاسخ سواالت دوم و سوم :م ِ
ف اول شخص از منِ
شناختی محض و من استعاليی نيست؛ چرا كه اوالً منهای مذكور ،در تعري ِ
زندگی مندرج نيستند و دوم آنكه آن منها نسبت به زندگی ،در مقام بازيگری نيستند بلكه از شان
تماشاگری برخوردارند .آنها بر حسب تعريفشان تنها خودشان هستند و نه در رابطه بازيگرانه با
زندگی .به بيان ديگر در تعريف آنها بازيگری با زندگی ،ملحوظ نيست.
سوال چهارم در عالم زندگی« :زندگی من به نحو پيشينی است يا پسينی؟» «زندگی ام طوری
است كه پيشتر رخ داده است و من حاال آن را مرور میكنم يا آنكه االن و هر روز و هر هفته و
هر ماه و هر سال در حال رخ دادن است؟» «زندگی ام همين االن سر میزند و شكل میگيرد و در
حال شكل گيری و رخ دادن و تجربه شدن است يا در هر لحظه ،زندگی ام رخ داده و شگل گرفته
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است و من تنها مشغول مرور آن هستم؟» «زندگی را هر آن و هر روز و هر ماه به عنوان چيزی
مروری و تكراری تجربه میكنم و به انجام می رسانم (حتی اگر مشابه ديروز باشند) يا در همين
لحظه متولد میشود و من درگير آن هستم و میخواهم به انجام برسانم؟» «زندگی كهنه كتابی است
كه قبالً نوشته شده است و من آن را مرور میكنم يا صفحاتی است كه هر روز نوشته میشود (هر
چند برخی صفحات آن تكراری باشند)؟»
پاسخ بر حسب تعابيری از عالم زبان-1 :اگر حين صبحانه خوردن از ما بپرسند كه چكار
میكنيد و بگوييم« :دارم آن صبحانهای را كه قبالً خورده ام ،مرور میكنم!» يا بگوييم« :همان
صبحانهای را كه خورده بودم ،دوباره میخورم!»؛ دو جمله مذكور بیمعنی خواهد بود .اما اگر
بگوييم« :همين االن در حال صبحانه خوردن و گوش دادن اخبار هستم» ،معنیدار است.
نتيجه فلسفی-1 :هر يك از ما در حال زندگی میكنيم يعنی همين االن و در اينجا و اكنون-2 .
هر يك از ما اين زندگی را برای اولين بار میزييم.
نتيجه كلی چهار مدعای فوق :اگر زندگی من از آنِ خودم است و اگر من نسبت به زندگی ،در
مقام اول شخص قرار دارم و اگر نسبت به زندگی بازيگرم و نه تماشاگر و نيز اين زندگی همين
االن شكل میگيرد و محقق میشود ،مجموعاً به معنای آن است كه من مختارم( .مختارم يعنی
حصول مجموعه همين معانی در من).
پيوند فلسفه زندگي با فهم و زبان متعارف و فلسفه زبان
با توجه به نكاتی كه در فوق در باب زندگی مطرح شد ،آشكار میشود كه فلسفه زندگی برای
تعيين و تثبيت مدعاهای خود ناچار از استناد به دو عرصه است :نخست فهم متعارف و دوم زبان
متعارف .اما در اينجا به اقتضای عنوان نوشتار ،تنها بر زبان متعارف تاكيد شده است .با اين وصف
فلسفه زندگی با زبان متعارف ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت .اما از سوی ديگر فلسفه زندگی به
دليل وجود پيش فرضهايی مربوط به حوزه فلسفه زبان در آن ،با آن حوزه نيز در ارتباط خواهد
بود .مهمترين پيش فرض فلسفه زندگی كه آن را با فلسفه زبان در ارتباط قرار میدهد ،پيوستگی و
درهم تنيدگی زندگی و زبان است .اما فراموش نكنيم كه دليل له اين پيوند صرفا نظری و مبتنی بر
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زبان نيستند ،بلكه با رجوع به فهم متعارف از زندگی و مالحظه خود زندگی متعارف نيز میتواند
صورت گيرد .گفتنی است كه در نهايت فهم و زبان متعارف برای فلسفه زندگی طريقيت دارند و نه
موضوعيت .يعنی به نحو ابزاری بدانها نگريسته میشوند و نوعی مسيرگشايی به سوی مباحث
فلسفه زندگی محسوب میشوند .و نه آنكه جزو يكی از بخشهای اساسی فلسفه زندگی باشند.
مساله نخست :شيوه توجيه يا وجه اعتبار فلسفه زندگي
پس از طرح مسايل و پاسخهای مربوط به حوزه فلسفه زندگی يك سوال مهم فلسفی آن است
كه «آيا چنين پرسش و پاسخهايی معنی دارند يا بیمعنا؟» «مربوط به خود زندگیاتد يا نه؟» «چه
توجيه يا وجه معقولی برای اعتبار و مقبوليت چنين پرسشها و پاسخهايی وجود دارد؟» «آيا اين
موارد از سنخ امور متافيزيكی و امور خارج از انديشه فلسفی يا خارج از عالم زبان نيستند؟»
يكی از راههايی كه فلسفه زندگی در تاييد معنی داری و ارتباط آنها با خود زندگی ،در پيش
گرفته است ،توسل به زبان متعارف است .زبان ،عالَمی است كه از طريق آن میتوان معنی داری و
حقيقی بودن چنين پرسش و پاسخهايی را پذيرفت .بر اين اساس اين مقاله عهدهدار توجيه فلسفیِ
امكان فلسفه زندگی يا مجموعه پرسشها و پاسخهای فلسفی در باب زندگی ،از طريق عالم زبان و
فلسفه زبان است .در اينجا به بيان وجه معقول يا توجيه نظری امكان فلسفه زندگی بر اساس زبان
متعارف میپردازيم.
يك پاسخ ممكن :آزمون معني داري متعارف
در پاسخ به اين پرسش كه چگونه زبان میتواند محملی برای كشف وجوه بنيادين زندگی
باشد و چگونه از طريق زبان میتوان بستری برای پاسخ به پرسشهای فلسفه زندگی ساخت،
میتوان بر حسب فهم متعارف در باب زندگی و زبان ،به تحليل و دليل زير اشاره داشت:
مقدمه نخست
میتوان سه مرتبه از زندگی و به تبع آن سه دسته پرسش را در مورد آن در نظر گرفت:
مرتبه اول؛ امور معمولی :صبحانه خوردن ،مطالعه كردن ،احوالپرسی ،پرسش و پاسخ معمولی.
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مرتبه دوم؛ عناصر خاص و مهم زندگی :بر محور اقتصاد ،سياست ،آموزش و. ...
مرتبه سوم؛ مسايل بنيادی در باب زندگی :بر محور چيستی زندگی ،اخالق ،باور ،ايمان ،معنا،
سعادت و(...مثال مسايلی از قبيل :مقومات زندگی ،تعلق يا عدم تعلق زندگی به من ،نسبت ديگری
به من ،مختار بودن يا مجبور بودن ،معنا يا بیمعنايی زندگی و. )...
میتوان با تمثيل زندگی به خانه مان ،سه دسته از سؤاالت فوق را بر آن تطبيق كرد .مسايل
مرتبه اول« :رنگ اتاقها بهتر است روشن باشد يا تيره؟» «كف خانه پاركت باشد يا موكت؟»،
مسايل مرتبه دوم« :تعداد طبقات خانه دو يا سه باشد؟»« ،تعداد اتاقها سه يا چهار باشد؟» مرتبه
سوم« :اين خانه برای سكونت مناسب است يا نه؟»« ،ارزش يك عمر ماندن را دارد؟».
مقدمه دوم
زبان متعارف غير از آنكه نوعی فعاليت و نيز عامل ارتباط به شمار میآيد ،عهدهدار انكشاف
حقايق نيز تواند بود .اما اين انكشاف نه مربوط به جهان و حقايق تخصصی و علمی بلكه حقايق
زندگی خواهد بود .زبان متعارف میتواند وضعيت و موقعيت و ...زندگی شخص و اشخاص
انسانی را برمال سازد .وقتی كسی طلب نان برای خوردن میكند ،میدانيم كه وی در وضعيت
گرسنگی قراردارد يا اگر میگويد «ادارهام دير شد» میدانيم كه در موقعيت كارمندی قرار دارد.
ی زبان برای مقاصد خود يعنی كشف جنبههای بنيادين زندگی سود
فلسفه زندگی از اين ويژگ ِ
می برد و با اين وصف بايد گفت كه زبان برای فلسفه زندگی موضوعيت ندارد بلكه طرقيت دارد.
يعنی فلسفه زندگی در صدد پرداختن به خود زبان و تئوريزه كردن آن نيست بلكه به دنبال سود
بردن از يكی از ويژگیهای زبان است كه به نحو متعارف قابل فهم و مورد بهره برداری است.
توضيح اينكه زبان متعارف به شرط معنیداری ،میتواند حداقل در حوزه زندگی متعارف،
محملی برای انكشاف حقايق زندگی باشد ،اما نه در باب حقايق غير زندگی و تخصصی در حوزه
علوم .به بيان ديگر دو كاربرد از زبان متعارف را بايد از هم جدا كرد :كاربرد در حوزه علوم و
كاربرد در حوزه زندگی متعارف.
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نمیتوان در مقام بيان حقايق جهان كه به نحو تخصصی مورد بحث قرار میگيرند ،از زبان
متعارف انتظار نمايش عينی و حقيقی در باب آنها را داشت مانند عرصه ستاره شناسی (خورشيد به
دور زمين میچرخد) ،زيست شناسی (بدنم ،اجزايی ندارد) و فيزيك (اشيا پيوسته و غيراتمی اند) و
متافيزيك (عالم ،يك مرتبه است) ،اما نه در بيان حقايق زندگی متعارف .به بيان ديگردر عالم
ف معنیدار میتواند حقايق زندگی را برمال كند و آشكار سازد .به بيان
زندگی متعارف ،زبان متعار ِ
ديگر ،معنی و مدلول (هر دو) امور و حقايق زندگی از طريق تعابير زبان متعارف آشكار میشوند.
داليل مدعای فوق آن است كه نخست ،در غير اين صورت زندگی كردن امكان پذير نبود .اگر
زبان متعارف ،مربوط به بيان حقايق زندگی نباشد و صرفاً لفاظیهايی (و نه حتی وراجیها) بدون
مبنا و خاستگاه و منشا و مدلول در خود زندگی لحاظ گردد ،زندگی عمال جريان پيدا نمیكند.
يعنی زندگی بیزندگی! (پاسخ نقضی) دوم ،اين نمايشگری و گشايش به اين دليل است كه زندگی
واقعيتی است كه همه در آن به نحو انضمامی مشاركت داريم .نسبت ما با زندگی ،نسبتی انتزاعی
نيست .ما به زندگی با تلسكوپ نگاه نمیكنيم ،بلكه پيوسته درگير آن هستيم .بنابراين هر زبانی و
به تبع آن هر ادعايی كه به نحو متعارف در مورد عالم زندگی مطرح شود ،مسبوق به درگيری با
زندگی و با توجه به تجربه و ارتباط وثيق ما با زندگی به ظهور رسيده است( .پاسخ حلی) سوم،
اساسا زندگی متعارف با زبان متعارف رابطهای دو سويه با هم دارند :از طرفی زندگی متعارف ،منشا
و خاستگاه و مدلول زبان متعارف است و از سوی ديگر به دليل اين در هم تنيدگی ،زبان متعارف
آينه زندگی متعارف است( .پاسخ حلی ديگر)
در نسبت زبان با زندگی بهتر است از اصطالحاتی از قبيل نمود ،پديدار ،معلول ،جلوه ،سايه،
بازنمايی و ...سود نبريم چرا كه دارای معنی و بار متافيزيكی يا معرفت شناختی يا انتزاعی هستند.
بهتر است از اصطالحاتی چون گشودگی ،بيان (گفتار و سخن) ،نمايش (مانند نمايش صحنه)،
انعكاس (در آينه) استفاده كنيم .زبان متعارف ،زندگی را برمال میكند ،بيان میكند ،به اجرا
میگذارد و به نمايش و صحنه درمیآورد .در اين حالت زبان از نوع برمال كردن و روزنه گشايی
است تا بازنمايی و تصويرسازی و....
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بنابراين زبان متعارف و معنیدار معطوف به زندگی ،در امر واقع نمايی زندگی از اعتبار كامل
برخوردار است و از اين رو میتواند در آشكارسازی و انكشاف حقايق زندگی به كار آيد .با اين
وصف میتوان هر جمله معنی داری را مربوط به امر و شانی واقعی از اوضاع و احوال و خود
زندگی به حساب آورد .مثال اين دو جمله را در زندگی معمولی خود در نظر بگيريم« :امروز برای
كار كردن به اداره خواهم رفت»« ،امروز برای كار كردن به خواب خواهم رفت» .روشن است كه در
زبان متعارف ،جمله اول معنیدار است و معنی داری آن دقيقا به دليل وجود واقعيتی در زندگی به
نام كار كردن در اداره است و اينكه جمله دوم بیمعنی است به اين دليل است كه چنان واقعيتی در
زندگی روزمره وجود ندارد .يعنی در زندگی رايج (و نه هر حالت مفروض و ممكنی) ،كار كردن با
به خواب رفتن جمع نمیشود و كار بدين شيوه شكل نمیگيرد .با اين مثال متوجه میشويم كه
زبان معمولی ،واقعيات زندگی ما را برمال میكند .بايد افزود به دليل گسترده بودن امكانات زبان،
اين قابليت در آن هست كه تمام مراتب زندگی متعارف ما از طريق آن برمال و نمودار گردد.
مقدمه سوم
میتوان بر اساس اصل انكشاف زبان متعارف نسبت به زندگی (در مقدمه دوم) ،به اين نسبت،
نگاهی روش شناختی افكند .بدين معنا كه زبان متعارف را به مثابه محملی برای انكشاف زندگی
متعارف انگاشت و براين اساس از شيوهای با عنوان آزمون معنیداری متعارف سخن گفت .در اين
شيوه ما نخست جمالتی را كه در باب زندگی و مربوط به مراتب سه گانه آن است ،مشخص
میكنيم و آنگاه از جهت معنی داری يا بیمعنايی متعارفشان ،به آزمون میگذاريم .در اين روش،
جمالت مربوط به زندگی و معنیداری آنها ،در حكم حضور امری واقعی در متن زندگی است و
در غير اين صورت دال بر واقعيتی در زندگی نيست .قيد متعارف (در اين مقام يعنی نگاه روش
شناختی) ،به معنای امكان كاربرد عمومی آن است .بدين معنی كه همه افراد معمولی میتوانند در
پيش خود به تست چنين جمالتی بپردازند؛ پس متعارف به معنای عمومی است (يعنی مربوط به
همه آنانی است كه در حال زندگی معمولیاند).
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برای نمونه اگر كسی بگويد« :سرم درد میكند» يا «امروز دوشنبه است» .ما در زبان متعارف ،در
باب زندگی رايجمان اوال چنين جمالتی داريم و ثانيا اين جمالت بامعنیاند .پس در عالم زندگی
متعارف چنين واقعيتی در كار است.
اما اگر همان شخص پس از آن جمله بگويد« :سرم در حال پريدن است» يا «امروز هوشنبه
است» .ما در زبان متعارف در باب زندگیمان اوال چنين جمالتی نداريم و ثانيا اين جمالت
بیمعناست .پس در عالم زندگی متعارف چنين واقعيتی در كار نيست.
نكته
بايد توجه داشت كه تحليل فوق از زبان و معنی داری و نسبت آن با زندگی ،در مقدمه دوم و
سوم ،تنها در حد زندگی متعارف و كاربرد رايج زبان در زندگی و در ميان مردم عادی است.
بنابراين هدف از آن ارائه يك تحليل فلسفی و آكادميك از قبيل آنچه نزد فيلسوفان زبان برای حل
مسايلی از قبيل زبانهای غيرمتعارف مانند زبان فيزيك ،زبان متافيزيك و مساله حدود زبان يا تعيين
معنايی برای فيلسوف به مثابه درمانگری و  ....مطرح میشوند ،نمیباشد .در واقع تنها هدف و
مهمترين آن ،نشان دادن يك افق نظری ساده به زندگی و زبان و نسبت كلی آنها ،در عالم زندگی و
زبان متعارفمان و اخذ شيوهای از آن برای انكشاف حقايق زندگی است.
نتيجه
اگر مقدمات فوق درست باشند میتوان پذيرفت كه پرسش و پاسخهای ويژهای كه در صدر
مقاله در حوزه زندگی مطرح شد اوالً برای هر يك از ما معنیدار است و ثانياً حقايق خاصی
(حقايق مرتبه سوم) در باب زندگی را آشكار و مطرح میكنند .با اين وصف میتوان از حوزه يا
زمينهای مطالعاتی با عنوان فلسفه زندگی متعارف سخن گفت.
مساله دوم :وجه فلسفي بودن فلسفه زندگي چيست؟
اما در اين ميان مساله دشوار آن است كه حتی اگر معنی داری و عينيت مباحث فلسفه زندگی را
بپذيريم ،اين پرسش باقی است كه اين مباحث چيزی جز امور شخص محور و مخاطب محور و
خالصه در شعاع انديشه فرد نخواهند بود و كليت الزم برای فلسفی بودن را نخواهند داشت و
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بنابراين ما با يك فلسفه زندگی شخصی مواجه خواهيم بود .يك شاخه فلسفی بر حسب كليت
اش ،فلسفی است نه خصوصيت و فردی بودنش .حال بايد پرسيد كه فلسفی بودنِ فلسفه زندگی به
چيست؟
ت انضمامی و خصوصی
يك پاسخ ممكن آن است كه بايد ميان كليت انتزاعی و عمومی و كلي ِ
فرق نهاد .در بيانِ امور شخصی ،نه كليت به معنای منطقی و صوری محض آن( وجود موضوع كلی
و گزارههای كلی با سور كليت در متن) است و نه به معنای عموميت بالفعل يا همگانيت انسانی
(يعنی احراز وضعيت و شرايط به نحو همگانی و مجموعهای با سور جزيی) .به بيان ديگر چنين
حوزههايی (مانند فلسفه زندگی) ،ضرورتا نه كليت نامحدود دارند (هر انسانی) و نه عموميت
محدود (همه انسانهای موجود) .بلكه در پی احراز مقام و حدی به نام بيناالنسانيت است .در اين
مقام بحث بر سر مصاديق منطقی و بالفعل و قطعیِ انسانی نيست .مدعا اين نيست كه لزوما و قطعا
همه موارد چنيناتد (ضرورت و كليت منطقی) يا كلِ موجود و بالفعل (كليت عمومی) چنين است
(لزوما در پی احراز گزارههای حقيقيه و حتی خارجيه نيست)(المظفر .)142-143 :1980 :بلكه
مدعا اين است كه اوالً و بالذات در مقامی قرار میگيريم كه همه آدميان اين مبحث را میفهمند و
میتوانند به نحو مضبوط و روشمند در مباحث آن مشاركت كنند و خود را در افق چنين مباحثی
بيابند و آن را فهم كنند و در آن مسير خود را راه ببرند .حداقل شروط برای قرار گرفتن در چنين
حدی ،احرا ِز ويژگیِ بيناالنسانی است؛ يعنی اوالً سود بردن از زبان فلسفی ثانياً معنیداری فلسفی
مدعاها و ديدگاهها و ثالثاً ضابطهمندی و روشمند به معنای عام و رابعاً امكان گفتگوی فلسفی در
باب مباحث است (هر سه شرط) .دليل حصول معنیداری و حصول گفتگو هم ،اساسا به سبب
كاربرد زبان فلسفی است .با اين وصف پرسش و پاسخ و روش و  ...اگر هم بر حسب اول شخص
و از طرف اول شخص باشد ،اما زبان به كار رفته در آن خصوصی نبوده و بيناانسانی است .پس در
اين مقام ،كليت به معنای مشاركتپذيری انسانی است و نه مصداق داری بالفعل و بالقوه منطقی ،بر
حسب كليت يا عموميت .به بيان دقيقتر به طور كلی هر گاه بتوان به نحو معنیدار و منظم و
ضابطهمندی ،از زبان فلسفی به معنای خاص (مثال زبان فلسفیِ كانت يا صدرا) يا زبان فلسفی به
معنای عام در توضيح و بررسی موضوع يا مسالهای ،خواه شخصی يا جزيی يا كلی ،استفاده كرد،
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آن بحث و مطالعه يك مبحث فلسفی بيناالنسانی است .چرا كه زبان فلسفی يك زبان بيناانسانی
است.
ما بايد ميان سه امر قايل به تمايز باشيم :جمالت مبتنی بر اول شخص مفرد(در مقابل اول
شخص جمع)  ،شخصی بودن گزارهها (در مقا بل كلی و جزيی بودن آنها) و اختصاصی بودن زبان
(در مقابل گفتگويی بودن و مفاهمه پذيری عام انسانی يا مونولوگی در مقابل ديالوگی).
با اين وصف فلسفه زندگی:
اوالً از منظر اول شخص شكل میگيرد (جمالت اول شخصيه است نه گزارههای شخصيه).
ثانيا مجموعه گزارههای شخصيه نيست .يعنی در عين حال كه صرفا ماهيت منطقی-گزارهای به
ًً
معنای كالسيك ندارد و در قالب گزارههای كليه و جزييه مطرح نمیشود اما در حصار گزارههای
شخصيه نيز نمیماند و آنها را در قالب اول شخص مشاركت پذيرِ تابع روش مطرح میكند .به بيان
ديگر فلسفه زندگی به ارائه ديدگاهی بديل و معادل با نظريه كليت منطق كالسيك میپردازد و به
جای آن از زبان فلسفیِ معنیدار و مشاركت پذير و ضابطه مند سود میجويد تا به احراز كليت
انضمامی نايل آيد .با اين وصف فلسفه زندگی ،خود را از حصار نظريه منطق گزارهها از نوع منطق
كالسيك (نظريه سه وجهی گزاره :كلی ،جزيی و شخصی) ،جدا ساخته است؛ يعنی نسبت بدان
البشرط (و بلكه بیاعتنا) است .خالصه جمالت اول شخصية مشاركت پذير ،لزوما معطوف به
احراز گزارههای كليه و جزييه و شخصيه (به معنای منطقی) نيستند .چون اوال صرفا وجه گزارهای
ندارند و جمله اند ،ثانيا صرفا صوری و انتزاعی نيستند و انضمامی اند .به بيان ديگر فاصله و تمايز
آنها ،تخصيصی نيست ،بلكه تخصصی است.
دو نكته قابل ذكر است :نخست ،تمركز در فلسفه زندگی اساسا بر مشاركت پذيری و ...
جمالت و دعاوی است تا وجه صوری آنها و ويژگیهای منطقی شان .آری اين قاببليت در
جمالت فلسفه زندگی وجود دارد كه آنها را به نحو صوری ،در قالب گزارههای جزييه مطرح
ساخت .چرا كه وجود يك مورد برای اين نوع گزارهها كفايت میكند .حتی در منطق جديد اساسا
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گزاره جزييه همان وجوديه ناميده میشود و ناظر به وجود فردی در اِزای گزاره است .اما سخن بر
سر اين است كه اين امر هيچ تاثيری در محتوا و هدف فلسفه زندگی نخواهد داشت.
دوم ،میتوان گفت كه گزارههای اول شخصيه در فلسفه زندگی شبيه گزارههای طبيعيه در منطق
كالسيك است .وجه شبه اين است كه درگزارههای اول شخصيه ،اين حال و هوای زندگی متعارف
يا نحوه زندگی مشترك آدميان يا عالم زندگی آدميان است كه موضوعی برای محموالت است و در
گزاره طبيعيه ،اين طبيعت (ذات) مشترك انسانی به نحو مقسم (انسانيت) يا قسمی (زنانگی يا
مردانگی يا )...است كه موضوع ،محموالت است (مانند گزاره :انسان نوع است ،زن باعاطفه است).
(شهابی 156 :1364 ،و خوانساری ،ج)30 :1366 ،2
ثالثا زبان فلسفه زندگی در عين اول شخص بودن اش ،يك زبان اختصاصی يا مونولوگی ،يعنی
زبانی كه مطلقا مشاركت پذير و قابل گفتگو نباشد ،نيست .مراد از زبان اختصاصی يا انحصاری،
زبانی است كه عمالً (و نه لزوما به نحو فی نقسه) مشاركت ناپذير و گفتگوناپذير است.2
حال در فلسفه زندگی كه در آن با جمالت سروكار داريم (و نه لزوما گزارههای منطقیِ
صرف) ،ما درصدد كاربرد زبان فلسفی ،به نحو دقيق ،منظم (با رعايت تقدم و تاخر) و ضابطهمند
(با قواعد روشی و محتوايی) ،در مورد زندگی هستيم .فلسفه زندگی بر حسب كاربرد زبان فلسفی
اوال به نحو بيناالنسانی معنیدار است و ثانيا امكان روشمندی و مشاركت در آن مهياست .پس
ی اول شخص محور نيز می تواند در حد يك نوع فهم فلسفی يا مفاهمه فلسفیِ ميان
فلسفه زندگ ِ
انسانی ،فراز آيد و مطرح شود .هدف اوليه فلسفه زندگی صوری سازی يا كلیسازی محتوای خود
نيست بلكه احراز مشاركتپذيری و ارتقای آن جهت زمينهسازی برای مواجههای فلسفی است ،به
نحو فرداً به فرد.
نيز بايد به اين پرسش پرداخت كه آيا اساس ًا میتوان در عالم فلسفه شاخهای را يافت كه تمام
گزارههای آن به واقع دارای كليت و ضرورت منطقی (بابِ برهان) باشند؟ آيا شاخهای از فلسفه را
میتوان يافت كه ديدگاهها وگزارههای آن در حد و ارزش يقين و قطعيت منطقی و رياضی باشند؟
اگر نه ،پس فلسفه زندگی نيز در عين فقدان كليت و ضرورت منطقی و رياضی ،میتواند فلسفه به
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شمار آيد .به نظر میرسد كه در روزگاری كه قوانين و گزارههای علمی به عنوان مجموعه حدسها
(پوپر )41 :1363 ،يا معرفت به معنای عام خود به مثابه حدسهای احتماالتی با بيشترين قدرت
تبيينی نسبت به پديدهها (ميثمی )13 :1386 ،به شمار میروند و در نهايت از حيث منطقی در حكم
جزييهاتد (اقلی يا اكثری) و نه كليه ،میتوان از فلسفههايی با سور جزييه نيز سخن گفت!
با توجه به نكات فوق میتوان گفت كه صبغه فلسفی داشتن مباحث فلسفه زندگی ،با عنايت به
احراز شرايط مذكور در فوق ،به معنايی كه گذشت ،ممكن است.
نتيجهگيري
اين بررسی در پی آن بود تا معقوليت و ارزش فلسفی چيزی به نام فلسفه زندگی را از طريق
بحث در روش آن نشان دهد .فلسفه زندگی با اين پرسشها آغاز میشود كه «آيا پرسشهای
مربوط به زندگی مربوط به سطح معمولی از زندگیاتد يا به مراتب بنيادیتری نيز میتوانند مربوط
باشد؟» «آيا چنين پرسشهايی همه از نوع متافيزيكیاتد و فراتر از زبان و فهم متعارف میروند يا
غيرمتافيزيكیاتد و در محدوده و ضابطه زبان و فهم متعارف میمانند؟» در ادامه با اين سوال
سروكارد داريم كه «اگر اوالً پرسشهايی بنيادين و نه لزوماً متافيزيكی ،در باب زندگی قابل طرح و
معنیدار باشند با چه شيوه و روشی میتوان از ارزش فلسفی و عينيت آنها سخن گفت؟»
در پاسخ گفته شد كه اگر پاسخهای مطرح در فلسفه زندگی در همان چارچوب متعارف از
زبان باشند و انديشيده شوند ،میتوان از معنی داری و عينيت و در ادامه از ارزش فلسفی آنها سخن
گفت.
در واقع در اين حالت ما با زبان متعارف به شيوه خاص ،ولی مرتبط با اليههای بنيادی در خود
زندگی سروكارداريم و نه تحميل زبانی متافيزيكی بر زندگی متعارف .با اين وصف همين زبان
متعارف میتواند با ظرفيتهايش و كاربردهايش اليههای متفاوتی از زندگی را آشكار سازد ،بدون
آنكه نيازمند تاسيس زبانی متافيزيكی باشيم.
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حتی می توان افزود كه در اين حالت لزوماً نيازی به فرض گرامر بنيادی يا گرامر عمق (تعدد و
تنوع قواعد و گرامر) در زبان نيستيم .در واقع در عالم زبان با قالبها وكاربردهای متعارف ولی با
موقعيتهای مختلف نسبت به زندگی مواجه هستيم .برای مثال در هنگام غذا خوردن با چنين قالبی
از زبان مواجه هستيم« :غذا از آن من است» يا «اين غذا مال من است» .و در هنگام چالش و
برخورد با دخالت ديگری در زندگیمان عيناً يا مشابه همان قالب را به كار میگيريم يعنی
میگوييم« :زندگیام از آن من است» يا «اين زندگی متعلق به من است» يا «من زندگی خود را
میكنم و نه ديگری را»« ،من كار خودم را میكنم و نه ديگری را».
با اين وصف در باب مساله زبان اوالً تنها نمیتوان آموزههايی فلسفی ترتيب داد بلكه میتوان
به مثابه روش نيز بدان نگريست .ثانيا زبان چيزی در خود مانده و فرورفته در خود نيست و تنها
خود را نشان نمیدهد بلكه وقتی در باب زندگیاند ،زندگی را نيز برمال میكنند.
خالصه فلسفه زندگی برای انكشاف بنيادهای زندگی دو توصيه روشی را پيشنهاد میكند:
نخست ،زندگیات را بفهم ،بگذار فهمت درگير زندگی گردد .بگذار زندگی در عالم فهمت ترشح
كند و تو به اين ترشحات توجه كن .دوم ،زندگیات را به سخن آور تا به زبانی محاورهای و
خودمانی (زبان متعارف) خود را برمال سازد .بگذار زندگی در عالم زبان ترشح كند و به اين
ترشحات توجه كن .زندگی در كوزه فهم و زبان قرار دارد و هر چه در آن هست عينا در همان دو
نيز میترواد ،چرا كه از كوزه همان تراود كه در اوست!
اين نوشتار در عين تالش برای ايدهپردازی و ارائه مقالهای در حد قالبهای آكادميك و
پژوهشی و فلسفی ،بهانهای برای توصيه به مواجهه فلسفی با زندگی است
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پينوشتها
 -1برای درك تمايز دقيق ايده فلسفه زندگی متعارف در اين نوشتار با مباحث مشابه ،میتوان به منابع
ذيل مراجعه كرد .به نظر میرسد كه هيچيك از روششناسی و محتوای منابع مذكور در باب زندگی ،دقيق ًا
و عيناً با آنچه در اين مقاله مطرح شده است ،مطابقت ندارد.
اسپيلبرگ ،هربرت ،جنبش پديدارشناسی ،ج1و 2و ،3مسعود عليا ،تهران ،مينوی خرد1391 ،اسدی ،محمدرضا ،بنيان متافيزيكی زندگی (مندرج در مجموعه مقاالت با عنوان پايان فلسفه و وظيفهتفكر) ،تهران ،انديشه امروز1384 ،
اسميت ،ديويد وودراف ،هوسرل ،محمدتقی شاكری ،تهران ،حكمت1393 ،اروين ،ويليام ،فلسفهای برای زندگی ،محمود مقدسی ،نهران ،نشر كمان1393 ،پريموزيك ،دنيل تامس ،مرلوپونتی ،فلسفه و معنا ،محمدرضا ابوالقاسمی ،تهران ،نشر مركز1387 ،پيرسون و مولر كی ،كيت و جان ،فلسفه برگسن ،محمد جواد پير مرادی ،تهران ،سمت1389 ،تولستوی ،لئون ،فلسفه زندگی ،جالل دادگری ،تهران ،اشراقی1356 ،جعفری ،محمد تقی ،فلسفه و هدف زندگی ،تهران ،نشر كتابخانه صدر ،بیتاديركس ،هانس ،انسان شناسی فلسفی ،محمدرضا بهشتی ،تهران ،هرمس1380 ،راتال ،مارك ،چگونه هايدگر بخوانيم ،مهدی نصر ،تهران ،رخداد نو1388 ،ريوير ،كلود ،درآمدی بر انسانشناسی ،ناصر فكوهی ،تهران ،نشر نی1384 ،رشيديان ،عبدالكريم ،هوسرل در متن آثارش ،تهران ،نشر نی1384 ،سوتر ،فرناندو ،پرسشهای زندگی ،عباس مخبر ،تهران ،طرح نو1384 ،شوپنهاور ،آرتور ،در باب حكمت زندگی ،محمد مبشری ،تهران ،نيلوفر1388 ،كاماث ،م .و ،فلسفه زندگی و مرگ ،علی احمد بيات ،تهران ،بهجت1391 ،هايدگر ،مارتين ،وجود و زمان ،عبدالكريم رشيديان ،تهران ،نشر نی1389 ،هميلتن ،كريستوفر ،فلسفه زندگی ،ميثم محمد امينی ،تهران ،فرهنگ نشر نو1394 ،هيوم ،ديويد ،رسالهای در باره طبيعت آدمی ،جالل پيكانی ،تهران ،ققنوس1395 ، -2زبان اختصاصی يا انحصاری معادل با خودگويیِ صرف (منولوگ) است و بنابراين لزوماً و عين ًا به
معنای زبان خصوصیِ ( ) private languageويتگنشتاينی نيست .زبان اختصاصی مقابل زبان مشاركت
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ناپذيرِ بالفعلِ بيناانسانی است ،بدون لحاظ قاعده مندی يا ناقاعده مندی آن و بحث در شالودهها و مبانی و...
آن .دليل بود و نبود چنين زبانی ،وقوع يا عدم وقوع گفتگوی عامِ انسانی است .زبان اختصاصی ممكن
است نوعی بازی زبانی ويژه مبتنی بر قواعد عمومی زبان باشد ولی مخاطبش و قلمروش فهم و درك خود
شخص يا چند شخص معدود باشد .ولی زبان خصوصی مقابل زبان عمومی و به معنای زبان مبتنی بر
تجارب حسی و شهودیِ خصوصی اعم از روان شناختی (درد ،خوشحالی و )...يا غيرروان شناختی (فطری،
استعاليی يا )...و بحث در شالوده بودن آنها برای زبان و شناخت و مستقل از قواعد عمومی زبان است .و
عالوه بر آن در اساس از زبان متعارف و بيناانسانی و عمومی بريده و جداست.
ايده زبان اختصاصی به دنبال حكم به محال و ممتنع بودن اين زبان نمیدهد ولی اطالق آن را بر فلسفه
زندگی روا و مقبول نمیداند .اما در نظريه ويتگنشتاين ،اصلِ فرض و نيز وقوع چيزی به نام زبان خصوصی
ممتنع انگاشته میشود.
زبان خصوصی در پی نفی امكان جعلِ قواعد و شيوههای كامال خصوصی و متمايزِ از قواعد عمومی
زبان است« :شيوهای كه كاربر زبان برای ابراز انديشهها ،احساسات و عواطف خود به كار میگيرد،
نمیتواند دلبخواهی و خصوصی باشد»(دباغ .)107 :1386 ،در حالی كه تمركز زبان اختصاصی بر روی
شيوههای كاربری زبان نيست بلكه بر روی صرف مفاهمه پذيری و مفاهمه ناپذيری عام از طريق زبان
است ،بدون لحاظ شيوه و محتوا و خاستگاه و ...در مورد زبان.
به نظر میرسد كه ويتگنشتاين درصدد القای اين مطلب است كه تجربههای حسی و شهودی و...
شخصی ،علی الظاهر شرط كافی تاسيس زبان خصوصیاند ،ولی در بهترين حالت مبنا و زيربنای علّی كالم
اند .پس تنها شرط الزماند .چرا كه اين قبيل تجربيات شخصی تضمين كننده نحوه كاربرد اصطالحات و
تسلط بر واژگان مربوط به آنها نيستند .تجربه حسی و ...واقعيتی متمايز از كاربرد دقيق واژگان مربوط به آن
است ،گويی دو رخ داد مستقل و منمايزاند .وجه تجربی و حسی بودن چيزی مانند درد ،امری خصوصی و
شخصی است ولی نه وجه زبانی بودنش؛ چرا كه آن امری جمعی و عمومی و بنابراين قاعدهمند به شيوه
عمومی است و از دسترس فرد خارج میباشد(.)Clock, 1996: 309-315
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