
 

 

 در جستجوي کدام معنا؟ 
 (نقد و بررسی دیدگاه کامو درباب معناي زندگی)

 

 ∗علی فتحی
 

 چکیده
آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ کامو از جمله اندیشمندان معاصري است که 

. بنابر نظرگاه او، بحران خواندفلسفه را ازنو به محضر این پرسش سقراطی فرامی
روي او کوشیده است اینامروز بشر ناشی از بحران معنی در ساحت زندگی است، از

انگارانه به بنیادي خویش و نفی هر نوع رهیافت غایتاز رهگذر آگاهی انسان از بی
هاي مابعدالطبیعی و مکاتب دینی) راه را براي فهم زندگی (ازطریق نظام

هنگام، او بر آن است ازطریق چی حیات بشر فراهم آورد. همانگاري و پونیست
ساختن انسان و حیات او و نفی هرگونه باور دینی و مابعدالطبیعی و ناسوتی

بازتعریف دیگري از مفاهیمی چون شرافت، نجابت و طرح موضوع طغیان و نیز 
نشان دهد انگاري زیستن در اکنون و حال، راه را براي درمان و عبور از این نیست

 و از این رهگذر، معناي جدیدي براي زندگی بشر مدرن فراهم آورد.

معناي «را در بحث از » معنی«هاي مختلف درباب نظریهاختصار این جستار به
همراه تقریر دیدگاه آلبر کامو مورد کنکاش قرار داده است و درنهایت، ، به»زندگی

که در نگاه کامو به معناي زندگی  هاي بنیادینیاز رهگذر اشاره به برخی تعارض
 وجود دارد، راه را براي نقد این دیدگاه فراهم آورده است. 
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هاي مهمی اند. این پرسش از پرسشازمعناي زندگی را در کانون تأمالت خویش قرار داده

ان تنها موجودي است که از اعماق وجود بشر برخاسته است، چراکه در میان موجودات، انس
). این پرسش از خصائص اگزیستانسیال 236، ص: 18است که وجودش براي او مسئله است (

وجود آدمی است و از نهاد وجود انسان برخاسته است. طرح چنین پرسشی، امري عارضی و 
 از سر اتفاق و حادثه نیست، بلکه از عالئم، امارات و اوصاف زندگی اصیل است (همان). 

است که بشر با استفاده از مقاصد و نیات خویش، براي موضوعات  1امري انفسی آیا معنا
است که در متن واقعیت حاضر است  2کند؛ یا امري آفاقیو مضامین مختلف، آن را جعل می

و باید ازطریق سیر مراحل و منازلی بدان تقرب یافت و آن را کشف و اصطیاد کرد؛ یا ممکن 
 شته باشد و معنی را حاصل تلفیق این دو رهیافت بداند. اي وجود دااست نگاه میانه
نفسه مطلوب است و زیستن براي هایی از این قبیل که آیا خود زندگی، فینیز پرسش

زیستن است یا چنین نیست بلکه زندگی بشر مقصود و غایتی دارد. حال اگر زندگی راهی 
است که آیا این غایت را  شود طرح کرد اینبراي رسیدن به غایتی است، پرسشی که می

ها توانایی شناخت آن را دارند؟ طریق رسیدن به این غایت ي انسانتوان شناخت و همهمی
چیست؟ غایت امري یگانه و فراگیر است یا امري متکثر، فردي و شخصی است؟ انسان در 
معنابخشیدن به زندگی چه جایگاهی دارد؟ نقش خدا در معناي زندگی بشر چیست؟ آیا 

تواند معنابخش زندگی انسان باشد یا براي معنا پیدا کردن زندگی مین حیات دنیوي میه
هایی است که در بحثِ معناي بشر، اعتقاد به عالمی دیگر الزم است؟ و...، ازجمله پرسش

 زندگی باید پاسخی براي آن فراهم شود.
 توان گرد آورد: مربوط به معناي زندگی را در سه حوزه می هايبنابرین پرسش
 معناي زندگی: 

): روشن است 295، ص: 17معناي غایت و نهایت مطلوب و مقصود از زندگی (به الف)
شود. تو گویی ذات زندگی همچون که مقصود از معنی در این حوزه، به خودِ زندگی مربوط می

باید در پی کشف و اصطیاد آن برآید و این معنی صرفاً خودِ هستی، معنایی دارد که انسان 
اي از شود، بلکه ممکن است هر موجودي را که بهرهبه حیات و زندگی انسان مربوط نمی

 حیات در هستی دارد شامل شود. 
): در این معنی آنچه مقصود 68-53، صص: 19به معناي قدر، عیار و اعتبار زندگی ( ب)

تواند بر آن مترتب غ از اغراض و غایات درونی و بیرونی که میاست خود زندگی است، فار
خود، ارزش، اهمیت و قدر و اعتبار دارد؟ آیا هر زیست و حیاتی خوديشود. آیا زندگی به

تواند ارج و اعتباري داشته باشد؟ در این صرف اینکه زندگی است، فارغ از کیفیت آن، میبه
تی ندارد براي معنابخشیدن به آن، درپی اموري معنی، خود حیات ارزشمند است و ضرور
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ي نامالیمات رغم همهدیگر، بهتعبیرگیرند؛ بهنحوي بیرون از خود زندگی قرار میباشیم که به
توان دلیل موجهی هاي آن را میها و خوشیهاي ممکن در طول حیات، شیرینیو مرارت

 براي حیات بشر و دوام و بقاي آن تلقی کرد. 
ي هستی معناي پرسش از منزلت، ارزش و غایت وجود انسان و نقش او در دایرهبه  ج)

): این معنا غیر از معناي نخستی است که اشاره شد. در این معنی، انسان خود 309، ص: 16(
تر بگوییم انسان در این کند؛ دقیقمقام و منزلت خاصی در انکشاف معنی از هستی پیدا می

روي ممکن است برحسب این اینبخشیدن به زندگی دارد، ازتفسیر نقش فعالی در معنی
معنی حتی کسی معناي نخستی را که براي معناي زندگی متذکر شدیم نپذیرد و معتقد 

تابد، ولی این معنا از معناي زندگی باشد زندگی از آن حیث که زندگی است معنایی را برنمی
 فعالی را در معنابخشی به زندگی دارد. را از این جهت بپذیرد که براي انسان نقش مؤثر و

دیگر بگوییم، براساس معناي نخست، هستی، فارغ از تفسیر، فهم و روایت انسان از بیانبه
تواند ازطریق نسبتی که با زندگی به تبع آن، معنی دارد و در میان موجودات، انسان صرفاً می

نابر معناي سوم، زندگی و کند، درپی کشف حقیقتِ معنی بکوشد. لکن بهستی پیدا می
حیات، فارغ از انسان، هویت و معنا و مفاد جدا و مستقلی ندارد، بلکه به تبع تفسیر انسان، 

 سازد. شود و انسان است که حیات و زندگی را معنادار میزندگی نیز معنادار می
ر ذیل ي این جستار نشان خواهیم داد که فهم و تلقی کامو از معناي زندگی، ددر ادامه

 گیرد. یک از این معانی قرار میکدام
 

 هاي مختلف به معناي زندگیرهیافت .2
 3انگارهایی را که درباب پرسش از معناي زندگی وجود دارد، در سه رویکرد طبیعتنظریه

 توان تنسیق کرد.می 5انگاریا مابعدالطبیعی و نیست 4انگارو فراطبیعت
 انگاري. طبیعت1. 2

دادن به زندگی مادي و حیات دنیوي بشر انگاري معناي زندگی را در سروسامانطبیعت
داند و بر این باور است که شرایط، لوازم و امکانات موجود در جهان مادي که ازطریق علوم می

)، 81، ص: 2توان به آن دست یافت، براي وصول به معناي زندگی کافی است (بشري می
نظر وجود ها اختالفی و آفاقی بودن ماهیت معناي زندگی، میان آنهرچند که درباب انفس

توان مالك دانند، معتقدند که نمیدار؛ کسانی که معناي زندگی را امري درونی و انفسی می
ها و ها، نگرشو معیار یکسانی را براي آن ارائه داد، چراکه هرکسی با عنایت به بینش

نحوي ن است داشته باشد، معناي زندگی برایش بههاي متفاوت و متنوعی که ممکگرایش
خورد که متفاوت از فردي دیگر است. براساس این نگاه، افراد مختلف، زندگی را به رقم می
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ها بستگی کنند و این معنی، به حاالت و متغیرهاي ذهنی آنهاي مختلفی معنا میصورت

ندگی و تابع علل درونی است و از دارد. معناي زندگی صرفًا برآیند نگاه مثبت هر فرد به ز
داران پراگماتیسم، هاي بیرون از وجود او برکنار است. این رویکرد در میان طرفتأثیر مؤلفه

 ) 85، ص: 2پوزیتویسم و اگزیستانسیالیسم، مقبولیت خاصی داشته است (
در مقابل این نگاه، جماعتی هستند که از آفاقی و عینی بودن ماهیت معناي زندگی  

شود براي معناي زندگی، مالك و معیار هماهنگی ارائه داد گویند و معتقدند که میسخن می
هاي افراد، وجود دارد. براساس این نظر، ها و گرایشها، نگرشو این معنی، مستقل از بینش
هاي ذاتی آن مربوط است و به عقیده و برداشت افراد وابسته معناي یک چیز به مشخصه

دانند، برخی با اعتقاد به آفاقِی میان کسانی که معنا را امري آفاقی و عینی می ). از13نیست (
محض بودن آن، اساساً دخالت حاالت ذهنی و انفسی را در معنابخشیدن به زندگی انکار 

بودن غیرمحض هستند، بر این ي آفاقیکنند و درمقابل، کسانی که از حامیان نظریهمی
بیش ورفًا امري عینی نیست، بلکه امور انفسی و ذهنی نیز کماعتقادند که معناي زندگی ص

 در این زمینه دخالت دارند (همان). 
 انگاري. فراطبیعت2. 2

گرایی شرط ضروري معناي زندگی را باور به وجود عنصري فراطبیعی یا فراطبیعت
ت موجود در داند و بر این اعتقاد است که صرفاً امکانامابعدالطبیعی، همچون خداباوري می

هایی باشد که به زندگی فرد معنی ي مناسبی براي ظهور ارزشتواند زمینهجهان مادي نمی
). براساس این نظر، معنی در زندگی باید از رهگذر نسبت معینی با ساحت 81، همان: 2دهد (

شند روحانی و معنوي ایجاد شود و اگر خدا یا روحی وجود نداشته باشد، یا اگر وجود داشته با
معنا خواهد لکن کسی توانایی نسبت برقرار کردن و ارتباط با آن را نداشته باشد، زندگی بی

 ).16دارند ( 7محورو روح 6انگار دو دیدگاه خدامحوربود. متفکران فراطبیعت
بر خدا درباب معناي زندگی این است که اگر زندگی ترین و مؤثرترین بیان مبتنیمهم

که خدا آن را تعیین کرده است، آنگاه آن زندگی معنادار و بهترین مملو از مقاصدي باشد 
 زندگی خواهد بود (همان).

جاي انسان، به خـالق انـسان و جهان نسبت براساس این دیدگاه، هدف و غایت زندگی، به
خداوند «شود که شود و پرسش اصـلی در بـحث معناي زندگی به این صورت طرح میداده می

صورت، اگر انسان نسبت مناسبی ایندر». چـه اغراض و مقصودي آفریده است انسان را براي
 محقق کند و چنین نسبتی در صورتیبا خدا داشته باشد، به زندگی مـعنادار دسـت پیدا مـی

 شود که انسان غرض و غایت خداوند را تأمین کند.می
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انگارانه و بـر ا مبناي غایترویکرد دیـنی بـه بحثِ معناي زندگی معموالً این پرسـش را ب
کند. بنابر این نظر، غایت نهایی انسان باید هماهنگ با طرح می او مـحورِ خدا، غرض و غایت

غایت خداوند بـاشد تـا انـسان به معناي زندگی دست پیدا کند. البته درباب متعالی یا 
ها، ق و راه رسیدن به آندقی و مضامین غیرمتعالی بودن این غایت یا غایات و درباب محتوا

)، لکن 313-293، صص: 17نظر بـسیاري وجـود داشته باشد (ممکن است اختالف
دانند، معتقدند معنی در زندگی انگارانی که روح را محور معناداري زندگی میفراطبیعت

ی روي اگر روحاینشود؛ ازازطریق نسبت برقرار کردن با جوهري روحانی و فناناپذیر ایجاد می
ي درستی با آن نسبت وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد لکن شخص نتواند به شیوه

)؛ البته درخصوص این رویکرد نیز تفاسیر مختلف 6معنا خواهد بود ( برقرار سازد، زندگی او بی
اي ارائه و متنوعی وجود دارد و حامیان آن، از این نظریه، هم روایت ساده و هم پیچیده

رسد که تفصیل دیدگاه این جماعت، به مجالی فراتر از این جستار نیاز دارد؛ به نظر می اندکرده
رود و به دیدگاه ي آن فراتر میترین تفسیر از این نظریه همان است که از روایت سادهجامع

کنند و معنی، رسد که براساس آن، هم خدا و هم روح معنی را ایجاد میتري میپیچیده
کند؛ دیدگاهی که توماس با خدا، در قلمرویی روحانی چون بهشت ظهور می ازطریق اتحاد

 اند (همان). آکوئینی، تولستوي و متفکران دینی معاصري چون کریگ بر آن صحه گذارده
 انگاري. نیست3. 2

در این رهیافت ادعا بر این است که اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگی انسان پوچ است. 
کنند، بر این اعتقادند که وضع بشر حاوي نوعی فیلسوفانی که از چنین رویکردي دفاع می

تواند می معنایی جهانکه درك بیناهماهنگی بنیادین و تغییرناپذیر خواهد بود. ازآنجایی
ي اهداف کند. اگر همهي خودکشی ظهور میاي باشد، طبیعتاً اندیشهکنندهي نگرانتجربه

ي اعمال و افعال و حیات شما براي شما براساس این فرض بنیان نهاده شده باشد که همه
نیاز از تأیید شماست، آنگاه کشف اینکه تر بوده و بیموجودي است که در قیاس با شما عظیم

ستاند بخشی به زندگی را از شما میهرگونه معناداري و جهتچنین موجودي وجود ندارد، 
 ). 79، صص: 11(

تر، اگر کسی ازسویی، خدا یا روح را براي معنابخشیدن به زندگی ضروري به بیان ساده
انگار یک از این دو وجود ندارند، نیستدیگر، بر این رأي و نظر باشد که هیچسويبداند و از

 خواهد بود.
تر از فیسلوفان اگزیستانسیالیست فرانسوي نیز که از حامیان و مدافعان چنین ژان پل سار

توانستند او را بنیاد ، میها به خدا باور داشتندرهیافتی است، معتقد است تا زمانی که انسان
اصول اخـالقی خویش بدانند. عالمی که مخلوق خدا و تحت ربوبیت خدا بود، براي انسان 
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رغم وجود حداکثري دانست که بهمی بـود. انسان به قطع و یقین میو صمی مأمنی مأنوس

شرور در عالم، بالمآل، خیر بـر آن غـلبه خـواهد یافت و جنود شر فرو خواهد ریخت. اما 
موجود معنوي  غیاب خدا، اوضاع امور به هم ریخته است. عالم ذیل ربوبیت یک با اکنون

روي هیچ اصول اینیروهاي گزاف و کـور است؛ ازي نـعکس، ذیل سـلطهنیست، بلکه به
هاي مـا در عالمِ بیرون از ما وجود داشته باشد. اصول و آرمان توانداخالقی یا غیراخالقی نمی

آن چیزي است که خود،  ذهن و ضمیر خود ما ببالند و جاري شوند. اصول ما از بـاید صرفاً
هاي ما کنیم که از ارزشدر عالمی زیست نمی . مااست ایم. ایـن عالم، الشهآفریده ها راآن

 ).452-451، صص: 20تفاوت است (کـامالً بی هاارزش دفاع کند. این عالم به این
گیرد که معناي زندگی را انگارانی قرار میي نیستآلبر کامو نیز در کنار سارتر در زمره

مرگ و نبود یک عالم برخوردار از نظم عقالنی گوید فقدان زندگی بعد از کنند. او میانکار می
ي طرح پرسش از معناي سازد. ناگفته پیداست که در شیوهو الوهی، امکان معنی را منتفی می

شناختی، شناختی، معرفتهستیهاي مربوط به آن، مبانی و مبادي زندگی و پاسخ
متعدد و متنوعی در این  هايگذارد و بالمآل به طرح دیدگاهشناختی و... تأثیر میانسان

هایی شود. در این جستار بنا بر این است که با نظر به آراي کامو، به پرسشموضوع منجر می
 از این قبیل پاسخ دهیم. 

 

 کامو و پرسش اساسی فلسفه .3
قرابت  هاي اگزیستانسهاي او با فلسفهرود که آرا و اندیشهکامو از متفکرانی به شمار می

دارد، هرچند که او همواره از اینکه به این یا آن مکتب خاص منسوب شود، استیحاش داشت. 
نه، من اگزیستانسیالیست نیستم. من و ژان پل «گوید: صراحت میاي بهکه در مصاحبهچنان

). کامو 192، صص: 8» ( شویمخورد، متعجب میگونه برچسب میسارتر از اینکه ناممان این
 بر اینکه او نه فیلسوف، بلکه مرد اخالق است، تأکید داشته است و مدعی است درباب کراراً

انگاري، تعارض، خشونت ها زیسته است؛ نیستاموري اندیشیده و سخن گفته است که با آن
کند که قدرتِ آفرینشِ زندگی را ستوده است این، او تأکید میبري تخریب؛ افزونو سرگیجه

 ). 51(همان، ص: 
داند که آیا زندگی ارزش زیستن ي اساسی فلسفه را پاسخ به این پرسش میکامو مسئله

شود و آن اینکه زندگی و حیات نیک دارد یا نه. به تبع این پرسش، پرسشی دیگر مطرح می
باید چه اوصاف و خصایصی داشته باشد؟ البته در نزد قدما شاید طرح این پرسش و پاسِخ 

کردند وچرا نمین وجهی نداشت، چراکه آنان درباب ارزشِ زیستن چوناحتمالی به آن، چندا
نحو پیشینی، از مفهوم سعادت و تحلیل مفهومی آن سخن و از رهگذر دالیل فلسفی، به
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ي آن گفتگو گفتند و با اتکاي به مبانی خاصی، از حیث معرفتی و مابعدالطبیعی دربارهمی
 کردند.می

ي یک پرسش بنیادینی مثابهه در سنت تاریخی گذشته، بهروي این پرسش هرچند کازاین
اي براي آن در تاریخ فلسفه وجود داشته است، لکن در آن عهد و زمان، پاسخ حاضر و آماده

بین بوده و چالش و جدالی با آن نداشته است. لکن امروزه، بوده و بشر سنتی به زندگی خوش
ي بنیادین تبدیل شده است؛ ضل و مسئلهپرسش از ارزش حیات، پرسشی است که به یک مع

جهانِ کنونیِ او پیش آمده است، با بحران پوچی، به اقتضائاتی که در زیستبشر جدید باتوجه
نومیدي و تنهایی (و نه غربت که یک مفهوم دینی و کلیدي و معنابخش به زندگی است) و 

صدد یافتن پاسخی عینی سوي طرح چنین مباحثی سوق یافته است و در از خودبیگانگی، به
هاي وجودي خویش است؛ چراکه او تنها موجودِ اصیلِ عالم است که و انضمامی براي دغدغه

این، او از این براي ندارد؛ افزونشدهتعیین وجود او بر ماهیت او تقدم دارد و ماهیت از پیش
زندگی، آگاه هاي خویش، چون مرگ و پایان وضعیت خود و نیز سایر امکانات و محدودیت

دهد نشان می 8). براي کامو این مسئله و معضل، خود را در قالب پوچی55، ص: 11است (
گوید، که سارتر میکه ممکن است به خودکشی منجر شود، چراکه احساس پوچی یا چنان

دم در تعقیب و گریز اوست. ماللت عظیم و نفی زندگی و انتظار مرگ، از نتایج و بهدم تهوع،
 ). 32، ص: 14این نوع نگاه به زندگی و پرسش از آن است (عواید 

 

 انگاري در زندگیخاستگاه معناي پوچی یا نیست .4
ي ي مواجههانگاري را نه از اوصاف عاَلم، بلکه در نحوهکامو خاستگاه پوچی و نیست

این  ).32داند (همان، ص: دیگر میسوينیازهاي انسان ازسویی و سکوتِ نامعقولِ عالم، از
پوچی، حاصلِ شکستِ واقعیتی است که بنا بود نیاز بنیادین بشر را پاسخ دهد. لکن پرسشی 

 توان طرح کرد این است که این نیاز چه بوده است؟که در این مجال می
کرده بنابر نظرگاه او، در گذشته این نیاز را دین و آیین مسیحیت براي بشر غربی تأمین می

صراحت اعالم هاي دینی رنگ باخته است و کامو بهاو، آموزه است، لکن در حیات کنونی
ي جدید، ازطریق مرگ خدا ظهور یافته است انگاري دورهکند که این پوچی و نیستمی

 ).7(همان، ص: 
کند که در گذشته، کامو براي بیان مقصود خویش، به نیازهاي متفاوت بشر اشاره می  

کرده است، لکن این نیازها در عالِم پس از و تأمین می دیدهطریقی، دین آن را تدارك میبه
روي او درواقع امري را ذیل عنوان امر پوچ مطرح اینشوند؛ ازمرگ خدا، دیگر تأمین نمی

کند که هاي مختلفی از اقتضائات و نیازهاي متفاوتِ بشر اشاره میکند، بلکه به صورتنمی
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رسند و درنهایت، به دلیل اینکه در فضاي نظر می کم در نگاه اول، متمایز از همدیگر بهدست
شود، راه را براي فرهنگی معاصر بشر غربی راهی براي تأمین آن دیده نمی -فکري
 کند. انگاري باز مینیست

کند، میل به ازجمله نخستین نیازهایی که کامو آن را نیازي بنیادین براي بشر تلقی می
عظیم، به زندگی تعالی خواهد بخشید... و به آن معنی ي معناي زندگی است؛ زیرا یک ایده

داند که به بیان او، ) او مقصود از زندگی را در اینجا، تاریخ می14خواهد داد (همان، ص: 
مسیحیت با وضعِ یک حکم نهایی، یعنی اصل پایان تاریخ، به زندگی معنی بخشیده بود. کامو 

 10»9پسامابعدالطبیعی«ان تاریخ را در سیاق ي پایمعتقد است که مارکسیسم هگلی این ایده
ي در پایان کرد؛ با این ادعا که تحقق بهشت کمونیستی را که رویدادِ اعجازگونهحفظ می

 ). 189-188داد (همان، صص: تاریخ بود، وعده می
اي نحو برجستهشود، بهمعناي پوچی زندگی را که در غیاب پایانی براي تاریخ آشکار می

هواي غفلت وزعم خویش از حالتوان مالحظه کرد؛ مثالً مارکسیستی که بهدر اساطیر نیز می
ي یابد که همهداند، لکن درمیرهایی یافته است، عمل مفید را بازسازي انسان و زمین می

آور است، چراکه سرانجام، هیچ امري از و بیهوده بوده و زندگی و حیات او تهوع اعمال، عبث
). البته خود شخصیت 83-81یابد (همان، صص: پاید و قرار و دوام نمیاو و تعالیم او نمی

محض ي کوه برده و بهسیزیفوس که توسط خدایان تا ابد محکوم شده که سنگی را تا قله
فروغلتد، حاکی از بیهودگی و پوچیِ وجودي است که در آن، حتی  دیدن قله، سنگ به پایین

از دستاوردهاي عظیم بشري، همچون آثار گوته و حتی نام او، هزاران سال بعد، چیزي جز 
 ). 74گرد و غبار باقی نخواهد ماند (همان، ص: 

ي سیزیفوس بر آن تأکید شده است، این ادعاست که موضوع دیگري که در افسانه 
ي ما بر این باوریم نحو تام و تمام عقالنی کرد. مقصود این است که گویا همهیت را باید بهواقع

ي بندي کند و عناصر سازندهتواند عالم را به قدر طاقت و توانایی بشر مقولهکه ذهن ما می
آن را براي ما آشکار سازد. در سنت مسیحی، این نیاز و اقتضا ازطریق فرض خدایی که خالق 

شد، لکن پس از مرگ خدا، چنین انسان و ساختار نهایی واقعیت بود، تأمین و تدارك می ذهن
وتار و ناسازوار و متراکم نحو بنیادین، تیرهتواند مسموع واقع شود. واقعیت، بهادعایی دیگر نمی

ي تهوع را روي، کامو ایده)؛ ازاین27-20پذیر نیست (همان، صص: شده است و به ما تحویل
 کند. ح میمطر

زند، ابهامی معنایی زندگی دامن میسومین موضوعی که به تبع مرگ خدا، به پوچی و بی
شود. کامو معتقد است که در این ي موضوع مرگ و پایان زندگی ایجاد میاست که درباره

توان باور داشت؛ بنابر رأي و هنگام، دیگر به سخنان بسیار ظریف مسیحیت درباب روح نمی
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کند و بنابر گفتار دیگر دربرابر دهشت مرگ و فناي مطلق، امري از ما محافظت نمی نظر او،
شویم اي بنیادین و قطعی از پوچی را واجد میاو، در چنین وضع و حالی است که ما تجربه

 ).21(همان، ص: 
 

 مرگ و معناي زندگی .5
ي سیزیفوس سایه افکنده بود. به همان نسبت، اسطوره بیماري سل بر تمام زندگی کامو

). هرکسی ممکن است اثر او را x، ص: 14شد (اي در مالقاِت مرگ تلقی میالعادهاثري فوق
ي مهمی، بیش از تمامی آثار دیگري که در این حوزه ممکن است وجود همچون هر فلسفه

 داشته باشد، تأملی درباب مرگ تلقی کند. 
) و 21آثار کامو، مرگ شر مطلق و بدترین دشمن انسانیت (همان، ص: در سرتاسر 

ي نابودي مثابه) معرفی شده است. براي بشر مدرن، مرگ به84خشونت بزرگ (همان، ص: 
مطلق، صرفاً امري تلخ نیست، بلکه امري سهمگین، وحشتناك و مهیب است و موضوعِ 

داند که اي نمیین ترس را از مقوله). کامو ا134آوري است (همان، ص: ترسناك و دهشت
انسان «تنها در لحظات ناخوشایند و مواقع حساسی با آن مواجه شویم؛ بلکه در نظر کامو 

مثابه واقعیتی که هر لحظه امکان ). تهدیدِ مرگ، بهx(همان، ص: » محکوم به مرگ است
 ). 28و19ن، ص: کند (همارود، اضطراب و ترس دائمی را به زندگی وارد میوقوع آن می

کند، پوچی است؛ او از اصطالح خاص خود، تلقی بنیادینی که کامو از عالم ترسیم می
). مقصود کامو این است 110کند (همان، ص: ي شب، براي توصیف آن استفاده مییعنی واژه

رغم تهدیِد عدم و نیستی، زندگی هنوز ارزش زیستن دارد. زیستن اقدامی باشکوه و که به
 ). 7ماند و خودکشی مطلقاً غیرمجاز است (همان، ص: میز باقی میتهورآ

کند که بدون استمداد اي معرفی میقهرمان پوچی يرا اولین خصیصه 11کامو شرافت
ها آرامش و تسکینی بگیرد. او رویکرد کسانی چون کرکگور را زید، بدون اینکه از افسانهمی

نامد. در نظرگاه کامو، ایمان هش به باور پوچ میگزینند، جسوي ایمان را برمیکه جهش به
کند. به خدا، با عزت و احترام او سازگار نیست و از آن ذیل عنوان خودکشیِ فلسفی یاد می

گمان او فهم روشن و روي بهاینروي است؛ ازاي از ارتجاع و پسگویا ازنظر او ایمان نحوه
کوشد تا از دهد و او میندگی را نشان میبودن زازپیش بشريپرشور از پوچی و عدم، بیش

، صص: 14بخشند، اجتناب کند (تعابیر متضاد و متعارضی که پوچی زندگی بشر را تقوم می
 ).104و  53و  51

خواند. فهِم ي دیگري است که کامو قهرمان پوچی را بدان وصف میخصیصه 12طغیان
آورِ بنیادین معناي آگاهی از وصفِ تهوعتوأمان از پوچی و نیاز بنیادین به امري متعالی، به 
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وجود انسان است. طغیان، یقین به تقدیر شکست است، لکن تسلیم و تفویضی دربرابر آن 

 نیست. 
سازد؛ طغیان، دربرابر بنابر نظرگاه کامو، طغیان، زندگی قهرمان پوچی را ارزشمند می

قدم همراه با نارضایتی کامل باتشرایطی که براي او رقم خورده است؛ نیز بنابر دیدگاه او، ث
 ). 104سازد (همان، ص: وجودي، امري است که شکوه انسانِ تنها را می

که اشاره شد، ي سیزیفوس تبیین کرده است. چناناو دیدگاه خود را در قالب اسطوره
سنگ شده است تا هر روز تخته سیزیفوس به دلیل نافرمانی و طغیان دربرابر خدایان، مـحکوم

خـدایان از کوه به  در پایـان، سنگ به خواست ي کـوهی باال بـبرد. امـازرگی را از دامـنهب
شود؛ خـدایان دریـافته بودند غلتد. این سرنوشتی است که بارها و بارها تکرار میپایین می

نیست. کامو صرفًا  بـیهوده کـاري تر از انـجاممرگ اساطیر، دهـشتناكکه در جهان بی
دهد؛ چـراکه ي سیزیفوس اخـتصاص مـیهاي پایانی کتاب خود را به اسطورهشبخ

چه در کـتاب آمـده اسـت. درحـقیقت سیزیفوس آنـ براي است ايسیزیفوس فقط نمونه
کند؛ البته نه سیزیفوس فناناپذیر، بل الگویی است که نویسنده براي معاصران خود معرفی می

اش را در خط تولید رگر صنعتیِ مدرنی است که وظایف تکراريجاي آن، سیزیفوسی که کابه
) به بیان او، درواقع سیزیفوس، هریک از ما هستیم که تحت 109دهد (همان، ص: انجام می

کنیم: اداره، کار، خانه، خواب، اداره، کار، و...، و این پایان، زندگی میالگوهاي تکرارشونده و بی
 دهد.ي ما را تشکیل میکند، دورِ روزانهه کامو اشاره میطور کپایان، همانتکرارِ بی

آورِ شرایطِ خویش آگاه است. این سؤال که چرا بار سیزیفوسی که کامالً از ویژگی تهوع
ي مرگ روي آن است، پاسخی کند که سایهحمل می زندگی در رنج و نگرانی را در این وادي

کلمات قصار زیبا «بودن آن چی آشناست، به تهیکند. او که کامالً با عدم و پودریافت نمی
تواند رستگاري ابدي به داند این قصه که ازطریق کارهایش میآگاه است و می» ي روحدرباره

وجود، او بار زندگی را چون قهرمانی سرسخت پردازي نیست؛ باایندست آورد، چیزي جز خیال
کند. شوند، تحقیر میدکشی فلسفی میکه ضعفایی را که تسلیم خوحالیکشد، دربر دوش می

دهد، در همان گوید سخنانی که به بهترین شکل کرامت نفس سیزیفوس را نشان میکامو می
با وجود آن همه مصیبت... نجابت روحم مرا وادار به این «سخنان ادیپ ظهور یافته است: 

ما باید «گیرد، میاي که کامو براساس نتیجه». چیز خوب استکند که همهگیري مینتیجه
) خوشحال از دلیري و 111-109و  19(همان، صص: » سیزیفوس را خشنود تصور کنیم

 نجابت خویش.
کامو درپی این است که سیزیفوس را الگویی براي معاصران خویش قرار دهد،   
از  اي است کـهزعم او، فقرهافزاید که بهداستان او چیزي می روي الجرم به بخش آخرازاین
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ي شادمان او در ي سیزیفوس جا افتاده است، و آن، خشنودي سیزیفوس و چهرهاسطوره
 مقدر گفتن به این سرنوشتزندگی و آري هنگام فرودآمدن از کوه است کـه حاکی از میل به

 نویسد: مـی . کامو در آخرین پاراگـراف کـتاباست
 ن او همواره دردسترس است. سیزیفوسکنم. بار سنگیمن سیزیفوس را پاي کوه رها می«

چیز را نیک کند. او نیز همهاز جاي برمی را هاسنگایستد و تختهوفادارانه دربرابر خدایان مـی
اي از آن سـنگ و هـر پرتویی بیند و نه بیهوده. هر ریزهداند و دنیا را دیگر نه سترون مـیمی

گامی  ستیغ، به شود. مبارزه براي رسیدنیی میدنیا او براي از دل کوهساران، همیشه شب
 ).160همان، ص: (» بخت انگاشتاست تا دل آدمی را سرشار کند. باید سیزیفوس را نیک

طور که مالحظه کردیم، زندگی، ساختن نیست، بلکه سوختن براي قهرمان پوچی، همان
سان پوچ، هدفی یا حداقل کند، اناست. برخالف هر انسان متعارفی که با اهدافی زندگی می

اهداف بلندمدتی ندارد. پرسش این است که بنابر نظر کامو اشکال انسان متعارف و اهدافش 
شدن در زندگی، چه ایرادي دارد؟ کامو مدعی است که اشکال در چیست؟ ساختن و ساخته

ز مبادا سنجد... روي روهایش را میکار انسانی که اهداف و مقاصدي دارد این است که امکان
کند. او درحقیقت، به صورتِ خویش و کار فرزندانش حساب باز می و دوران بازنشستگی

دیگر، قهرمان کند. درسوياي از حیات مسیحی روي آورده و در آینده زیست مییافتهتعدیل
تفاوت است؛ او در اکنون و در توالیِ آنات ي آینده بیسازد و دربارهپوچی، نیستی را برمال می

وچراهاي تکراري و ) و خود را از بندِ چون62-56کند (همان، صص: ها) زندگی می(لحظه
اندیشد و فقط دم را سازد و فقط به زیستن در اکنون و حال میسرانجام رها میمهمل و بی
 شمارد و بس. غنیمت می

 

 نقد و بررسی دیدگاه کامو درباب معناي زندگی .6
توان معناي مقصود او از کامو درباب معناي زندگی، میبا عنایت به صدر و ذیل گفتار

، ص: 19تلقی کرد (» ، اهمیت و اعتبارارزش«را » معناي زندگی«در عبارت » معنا«ي واژه
پرسش کـه آیا زندگی معنا دارد، این است که آیا زندگی ارزش  این صورت معناياین) در56

 بخشیده را چـه اموري به زندگی این ارزش ؟ اگر زنـدگی ارزش زیـستن دارد،زیستن دارد
 زنـدگی به سبب امر یا امور و اهمیت ارزش است؟ آیا زندگی ذاتًا ارزشمند است یا اینکه

اند؟ آیا هر نوع زیستن، فارغ از هر کیفیت ممکنی که است؟ آن امر یا امور کدام دیگري
واجد  ي خاصی،گونهصی از زندگی و بهزیستن دارد یا سبک خا ، ارزشتواند داشته باشدمی

 است؟ ارزش کافی و الزم براي زیستن مطلوب
 توان به این نکات اشاره کرد: براي تحلیل و نقد ادعاي کامو می
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کند که در نسبت با . مفاهیمی همچون ارزش و مفاهیم مقابل آن، زمانی معنی پیدا می1

همراه ارزش و روي اگر کامو زندگی را بهزاینافعال ارادي و اختیاري انسان سنجیده شود؛ ا
ي فعلی از افعال ارادي انسان یا منزلهآورد، روشن است که زندگی را بهمقید به آن می

شود اي از افعال اختیاري او در نظر گرفته است. در این هنگام، این پرسش مطرح میمجموعه
ي تمجید و تحسین است یا خیر؟ هکه آیا این فعل، ارزش و قدر و اعتباري دارد و شایست

کند این است که مالك ارزش و تحسین و تمجید تري که مجال طرح پیدا میپرسش بنیادي
انگاري برآمده از آن، چگونه به طرز تلقی کامو از معناي زندگی و نیستچیست؟ باتوجه

اشته باشد و ي ابناي بشر وجود دتوان معیار و مالکی یافت که امکان تعمیم آن به همهمی
رسد که این نوع رهیافتِ ها ارائه کند؟ وانگهی به نظر میتوجیه مناسبی از اعمال و رفتار آن

توان از شود و نمیانجامد؛ چون دیگر نمیخاصِ او به معناي زندگی، بالمآل به نفی معنا می
ف مند تعریف شود و با معیار مشخصی تکلیمعنایی سخن گفت که در یک چارچوب ضابطه

 شان تبیین کند. ي رفتارهاي فردي و تعامالت اجتماعیي افراد را در حوزههمه
ي ابعاد و . پرسش از معناي زندگی ناظر به جزء خاصی از اجزاي آن نیست، بلکه همه2

توان حکم اجزاء را به کل تعمیم داد، روي میاینگیرد؛ ازمیمثابه یک کل دربروجوه آن را به
شود. هر انسانی در مواقف زندگی نیز در نسبت با احکام اجزاء سنجیده میکه حکم کل چنان

توان طرح کرد این است کند. پرسشی که میآلود و غمناکی را تجربه میخود، وجوه تلخ، رنج
مثابه یک کل، امري مطلوب است یا نامطلوب؟ زمانی که وجوه و ابعاد که آیا مجموع زندگی به
کنیم، به چه نتایجی دست ها و وجوه منفی آن قیاس میها و ناکامیمثبت زندگی را با تلخی

صرفه و ارزشمند بههاي آن، امري مقرونها و تلخیي شیرینیکنیم؟ آیا زندگی با همهپیدا می
است یا ضرر و زیان آن، امري حداکثري است و اگر منافع و سودي هم در میان باشد، در 

، صص: 13هاي آن اندك و ناچیز است؟ (ها و ناراستیا و کژيهها، نامالیمتیقیاس با ناخوشی
87-98.( 

این تحلیل از نوعی نگاه پسینی و تجربی به زندگی برخاسته است که ناظرِ وضعیِت  
کند. هاي موجود در زندگی تأکید میها و نقصان و کاستیموجودِ حیات بوده و بر درد و رنج

بینانه وجود درد و رنج را در متن کوشد با نگاهی واقعیکامو نیز با چنین نگاهی به زندگی، م
مثابه امري واقعی، عینی و ملموس متذکر شود. راهی براي گریز و گزیر از مرگ زندگی به

توان توان انکار کرد. نمیتوان یافت و وجود فقر و تنگدستی و کهولت و پیري را نمینمی
ماللت، نومیدي و غربت و تنهایی و از خودبیگانگی ها، تکرار و خستگی و ي رنجِ نرسیدندرباره

داند، ترین پرسش فلسفه را پرسش از خودکشی میترین و جديتردید کرد. اگر کامو اصلی
 به همین امر نظر دارد. 
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گفت که هرچند یکی از ابعاد بحث از معناي زندگی،  توانلکن در مقام نقد ادعاي کامو می
ي مباحث گذرد، ولی همهها و نامالیماتی است که بر انسان میها و مشقتبحث از درد و رنج

روي کسانی که درد و رنج را نوعی توهم شود. ازایني معناي زندگی، در آن خالصه نمیحوزه
کنند نیز از معناي زندگی سخن فسیر میکنند یا نظام عالم را خیر حداکثري تتلقی می

کند، پرسش از معناي زندگی، از عطشِ سرشار انسان اند. چنان که کاتینگهام اشاره میگفته
ي تبیین براي پاسخ به رازِ هستی برخاسته است و انسان در تمناي معناي زندگی، درپی ارائه

تري خاسته از پرسش بنیاديموجه و معقولی از چرایی زندگی است که این پرسش، خود، بر
نیتز در آغاز ) پرسشی که الیب7، ص: 15جاي اینکه نباشد؟ (است که چرا چیزي هست، به

 نحوي جدي مطرح کرده بود و هیدگر آن را با روایت جدیدي دنبال کرده بود. امر، به
ن دلیل گونه نیست که بدوکند، اینها و مصائبی که انسان را مبتال میوانگهی درد و رنج

که کامو به تبع سارتر بدان اشاره ناپذیر و تلخ و چنانروي تحملاینجهت باشد و ازو بی
انگیز است و که انسان و حیات او امري رازآلود و حیرتآور باشد؛ بلکه ازآنجاییکند، تهوعمی

شود؛ ي حیرت است، طرح چنین پرسشی، از خصائص وجودي او محسوب میفلسفه نیز زائیده
چراکه انسان، تنها موجودي است که اصل وجودش براي او مسئله است و تنها موجودي است 

ي موجودات، تنها انسان که تشویشِ وجود خویشتن را دارد؛ به تعبیر هیدگر، در میان همه
)، 2کند (همان، ص: ها، یعنی پرسش از هستی را تجربه میانگیزترین شگفتیاست که شگفت

هاي تواند مراتب هستی را طی کند و راه را براي طرح پرسشست که میروي انسان اازاین
تواند تر هموار کند. اگر کسی پرسش از معناي زندگی را به طریق فلسفی طرح کند، نمیعمیق

ي کند، یعنی بدون مالحظهي سیاق و بافتی که زندگی بر بنیاد آن قوام پیدا میبدون مالحظه
تفسیر » بودن -عالم-در«گر با استمداد از هیدگر، انسان را به هستی، آن را مطالعه کند؛ ا

انگاري توان از انسان بدون هستی یا عالم او سخن گفت و اگر راه براي نیستکنیم، دیگر نمی
در تاریخ متافیزیک گشوده است، به جهت غفلتی است که درخصوص هستی رخ داده است. 

رساند و به تبع آن، ما را از اد خویش میپرسش از هستی، ما را به مقام تذکر به بنی
انگاري (نهیلیسم) یا به تعبیر کامو، پوچی دوران مدرن که بشر بدان گرفتار آمده، نجات نیست

ها و مصائب و ي درد و رنجدهد. اگر انسان به مقام خویش در هستی تذکر پیدا کند، همهمی
ي مچنین مرگ که کامو بیش از هر مقولهشود و هها مواجه مینامالیماتی که در زندگی با آن

کند و راه جدیدي براي دیگري بر آن تأکید کرده است، توجیه و تفسیر دیگري پیدا می
 دهد. معنابخشی به زندگی را در اختیار انسان قرار می

توان به آن اشاره کرد، ي دیگري که در نقد گفتار کامو درباب معناي زندگی می. نکته3
ي با این جاي دعاوي او در مواجههتوان در جايهاي درونی است که میناقضها و تتهافت
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کند، کسی که کامو او را قهرمان پوچی توصیف میرسد آنمفهوم، آن را نشان داد. به نظر می

اي در پس اعمال و رفتارش باشد، لجاجت با خویشتن دارد و با بیش از آنکه فکر و اندیشه
هاي زندگی، ها و نامالیمتو با طغیان دربرابر طبیعت و تلخیخود در جنگ و ستیز است 

نحوي در درون او هایی را که بهکند و درنهایت، امکانات و ظرفیتصرفاً تمرد و سرکشی می
 سازد.قرار دارد، ضایع و تباه می

کاهد و هاي زندگی نمیها و مرارتاین که زندگی سوختن است و نه ساختن، از سختی
ي سازد، بلکه همهپذیرتر از گذشته نمیگشاید و زندگی را تحملبراي بشر نمی راه جدیدي

کند و شورمندي و شوق زندگی را از فرد امیدهاي بشر را به نومیدي و یأس تبدیل می
 ستاند. می

تواند معناي درست اینکه قهرمان پوچی از زندگی در آینده متنفر است، در صورتی می 
که مقصود این باشد که فرد زندگی در حال و اکنون را هیچ انگارد و  و مقبولی داشته باشد

اکنون و حال، در نظر او قدر و اعتباري نداشته باشد. لکن بعید است چنین رفتار نامعقولی از 
فروشد و رنج و هاي تلخ زندگی را به زیستن در لحظه میکسی سر بزند. اگر کسی مرارت

ي باالتري آورد، البد مقصود و انگیزهنون زندگی را تاب میها و تلخی و نامالیمات اکمحنت
ها و کند و حیات کنونی خویش را در آینده یافته است و آن شیرینیرا در آینده جستجو می

که کسی که صرفاً به اکنون هاي آتی است که او را به چنین کاري سوق داده است. چنانوعده
کند، اي را براي خود تصور نمیکند و هیچ آیندهاندیشد و در لحظه زندگی میو حال می

 دهد. اي را انجام میتوان گفت کار عاقالنهنمی
وجود داشته باشد،  در لحظه زیستنِ همیشگی، بدون اینکه اهتمامی نسبت به آینده

ي هاي گذشتهورزياز عشق 13ژوانسازد. اگر دونآور میبالمآل کل زندگی را ایستا و مالل
زند و هیچ ي تعاملش با افراد جدید رقم نمیزي نیاموزد، هیچ تکاملی در نحوهخویش چی

 آموزد. ي خویش نمیهاي گذشتهاي را از تجربهنکته
معنی داشته  تواندگفته، فهم زمان و تصرّم آن، صرفاً براي انسان می. افزون بر نکات پیش4

که مند است، ازآنجاییباشد و به تعبیر هیدگر، انسان موجودي است که از حیث زمانی بهره
بودن، بالذات واجدِ حیث زمانی و تاریخی است، زمان نیز برحسب حیث زمانی -عالم-در

مثابه شود. دیگر زمان نباید بهشود و وجود، در افق زمان دریافت میفهمیده می 14دازین
هاي گوناگون وجود به کار گرفته شود، بلکه باید نشان داده شود که ري براي تمییز حوزهمعیا

زمان، خود، متعلق به معناي وجود است و نیز باید نشان داده شود که مسائل کانونی و محوري 
درستی مالحظه و تبیین شوند، ریشه در پدیدار زمان دارند ها، اگر بهي وجودشناسیهمه

، با این عنوان آغاز شده است: تفسیر وجود و زمانروي بخش نخستین این؛ از)18، ص: 15(
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عنوان افق استعالیی پرسش از وجود. پس دازین دازین برحسب حیث زمانی و تبیین زمان به
خورد. سفارشِ ذاتاً تاریخی است و تاریخ انسان، در نسبت با گذشته، حال و آینده رقم می

ال، بدون فهمی از زمانی که بر او گذشته و نسبتی که با آینده أکیدِ کامو به زیستن در ح
گرفتن وجوه انسانیِ انسان تر، نادیدهپذیر نیست و به بیان دقیقتواند برقرار سازد، امکانمی

یابد و سرشار از است. تجاهل و انکار گذشته و آینده، براي انسانی که شورمندي هستی را می
انجامد و هاي او میدرنهایت به نفی امکانات و انتخابنسبت با زمان و هستی است، 

 بخشد.انگاري، یا به تعبیر کامو، پوچی را در نهاد انسان استقرار و قوام مینیست
سو سیزیفوس . شرح کامو از قهرمان پوچی، تناقض بنیادینی در دل خود دارد. او ازیک5

آگاهی است) تِ روح، برخاسته از مرگستاید (این نجابرا به دلیل آگاهی از نجابتِ روحش می
کشد، اي که کامو از او به تصویر میبینیم که سیزیفوس در استواريِ نجیبانهدیگر میسويو از

با شرایطی درگیر است که حاصل آن، چیزي جز عذاب و دلواپسی و درد و رنج نیست. چگونه 
ور هاي طغیان در او شعلهدازهتواند هم شادمان و لبریز از جذبه باشد و هم گچنین کسی می

 باشد؟
سان کسی کند، به. اینکه کامو براي مواجهه با پوچی، به پشتکار در زندگی دعوت می6

هاي است که در یک ازدواج ناموفق صرفاً براي اینکه انسان ترسویی تلقی نشود، نامالیمت
دهد؛ یا بیمار ادامه می سازد و به زندگی خودسوزد و میکند، میزندگی را بر خود هموار می

شدن در برابر تجهیزات مدرن العالجی که براي اثبات دلیري خود در زندگی، از تسلیمصعب
ي پروتاگوراس به این دقیقه تذکر داده بود، که سقراط در رسالهکند. چنانپزشکی امتناع می

هنگام ختی، آنقید و شرط، یک فضیلت نیست، بلکه شجاعت و پایداري دربرابر سشجاعتِ بی
شود که در نسبت با آگاهی از امري باشد که درخور مقاومت و ایستادگی فضیلت تلقی می

 است. 
 

 گیرينتیجه .7
ي مابعدالطبیعی، و زیستن در اکنون و نفی هر انگاره حیاتدر نظرگاه کامو توجه به اصل 

آور زندگی انسان پوچی و تکرار مالل کوشدراهی است براي معنابخشیدن به زندگی. او می
پنداري، مسیري است مدرن را نشان دهد. تذکر به وضع و حال خویشتن و نفی هرگونه غایت

ي وجوه الهی، مابعدالطبیعی و روي، او عالم را از همهاینبراي رسیدن به معنا. از
ی از وضعیت خویشتن زعم خویش، انسان را به مقام آگاهکند تا بهپسامابعدالطبیعی سلب می

ي ظریف و برساند و تنهایی او در عالم را متذکر شود؛ هرچند این خودآگاهی و تذکر، نکته
آورد؛ لکن تواند براي تفکر و زندگی اصیل، فرصت و مجالی فراهم برانگیزي است که میتأمل



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  100
کند، ویر میرسد او براي گریز از وضعیتِ استیصالی که براي بشرِ مدرنِ غربی تصبه نظر می

تواند بدون استمداد از اتکایی را ارائه نداده است. آیا انسان میي مشخص و معیار قابلضابطه
زعم او، معنایی معنا و فاقد هویتِ بهي مابعدالطبیعی، فلسفی یا دینی، در عالم بیهیچ انگاره

به اصل زندگی و پذیرساختنِ زندگی ایجاد کند. توجه هایی را براي تحملبیافریند و ارزش
تواند پیش روي خود داشته اي که بشر میهاي آیندهزیستن در اکنون، براي فرار از دغدغه

گشاید. در میان موجودات، بشر، تنها موجودي ي امروزِ او نمیباشد، گرهی از کار فروبسته
موجودي  که اشاره شد، اساساً انسان، تنهاکند (بلکه چناناست که صرفاً در حال زندگی نمی

آیند و او براي گریز از است که فهمی از زمان دارد)، بلکه آینده و گذشته، در حالِ او گرد می
این وضعیتِ اگزیستانسیال، راهی ندارد. آیا صِرِف نفی و انکار آینده و تجاهل به آن و اهتمام 

را پاسخ  هاي وجودي بشرهاي زندگی و دغدغهتواند واقعیتبه زیستن در اکنون و حال، می
ها و ها باشد، یا تفسیر کامو، از اساس، این پرسشدهد یا آغاز راهی براي توجیه و تبیین آن

 نحو دیگري نادیده گرفته است.هاي بنیادین بشر را بهدغدغه
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