
 

 معنای زندگی از دیدگاه موالنا و ویکتور فرانکل

 ن درس تهرامشناسي گرایش عمومي دانشگاه تربيت ارشد روانکارشناسيزانيار سبحاني، دانشجوی

 شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران حجت اهلل فراهاني، استادیار روان

 تربيت مدرس تهرانرمضانعلي فالح رفيع، استایار فلسفه و حکمت و منطق دانشگاه 

 چکیده 

ه تفکر های فلسفي و به طور کل حوزترین پرسشزندگي همواره از مهمپرسش از معنای

-گرفته يت قرارزندگي بيش از گذشته مورد توجه و اهماست؛ اما امروزه سوال از معنایبوده

 وبحث ه بشناسي های فلسفه، اخالق و رواناست. به همين دليل بسيای از متفکران حوزه

و آراء د امع برجاند. از همين رو پژوهش حاضر با مروری ارائه نظریاتي در این باب پرداخته

دازد. پرمي شناسي به تببين بيشتر این موضوعتن از متفکران برجسته حوزة عرفان و روان

ی نومعثنویخود م ترین عرفای دنيا در اثر ماندگارموالنا شاعر و عارف بزرگ ایراني از بنام

وند و ه خدابمعنا را امری واقعي دانسته و تنها معنا و هدف واالی زندگي انسان را عشق 

ذار گبنيان شناسان معاصر کهاست. در مقابل ویکتور فرانکل از روانوصول به وی دانسته

ا به تاست  مکتب معنادرماني است نيز معنا را امری واقعي و مکشوف دانسته و تالش کرده

 اميدیاي و نه در پس هر اتفاق و مشکلي در جستجوی معنایي باشيم تا از پوچما بياموزد ک

عنایي مو بي اداریدر امان بمانيم. هر دو متفکر با زباني اندک متفاوت بر این باورند که معن

 بستگي به نگرش انسان به زندگي دارد. 

 های کليدی: معنای زندگي، موالنا، معنادرماني، فرانکل. واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 



 
ست. عاصر امترین و تامل برانگيزتربن مسائل فلسفي و انسان مسئله معنای زندگي از مهم

ده و ا بيهویهایي از این قبيل که معنای زندگي چيست؟ آیا زندگي انسان معنا دارد پرسش

ن را اید آبعبث است؟ انسان به کدامين مقصد روانه است؟ اگر زندگي انسان معنادار است 

؟ کرد یا امری جعلي است؟ معنای زندگي امری حقيقي است یا صرفا ذهني استکشف 

یا رد؟ آکمعنای زندگي کجاست؟ درون زندگي؟ یا باید آن را در درون خود انسان جستجو 

است  های مهميمعنای زندگي به معنای هدف و ارزش زندگي است؟ و ... از جمله پرسش

 ورد بررسي قرار بگيرند. که باید در حيطة بحث از معنای زندگي م

ه گریستندر عصر حاضر گاه از دریچة نگاه متفکران مغرب زمين به مسئلة معنای زندگي 

ستای طرح است، و گاهي در راهای دیني به این مهم توجه شدهشده و گاه در پرتو آموزه

زی ریشه وکاوی و اندمسائل بنيادی و پاسخگوی به نيازهای نوآمد و تعميق و تقویت ژرف

 ندگي ازعنای زی الهيات و دین پژوهي مورد توجه قرار گرفته است. البته، مسئلة مدر عرصه

 واست هباز ذهن متفکران بسياری را به خود مشغول داشتجمله مسائلي است که از دیر

ا توجه عاصر باند. اما در جهان ماندیشمندان زیادی سعي در روشن ساختن این مسئله داشته

مارند، شده ميفایهای نهيليستي و تفکراتي که زندگي انسان را پوچ و بيندیشهبه افزایش ا

 است.پرداختن به این بحث از اهميت بيشتری برخوردار شده

 ر زندگيرا د در واقع، مسئلة معنای زندگي و اینکه انسان برای چه آفریده شده و چه هدفي

ت اسهمين  شر به حساب آورد. برایهای ذهن بترین دغدغهتوان از مهمکند ميدنبال مي

وال س رایاند تا پاسخي بکه اندیشمندان بسياری در غالب مکاتب مختلف بشری سعي کرده

ین اب به از معناداری زندگي بيابند. در این ميان مکتب وجودگرایي بيش از سایر مکات

ست. و اردادهقراورزی خود را انسان و ابعاد مختلف او است و محور اندیشهمسئله پرداخته

 ی معنای زندگي است.این امر حاکي از اهميت بسيار زیاد مسئله

است. ترین مسائل بشری مطرح شدهمسئلة معنای زندگي در دنيای معاصر یکي از اساسي

انسان امروز با پرسش چرایي و چگونگي زندگي به نحو جدی مواجه است. آیا ورای این 

دارد؟ انسان به کدام مقصد روانه است؟ این نوشتار به زیستن خالي معنا و مقصودی وجود 

-بررسي پرسش مذکور از منظر دو تن از متفکران بزرگ گذشته و معاصر شرق و غرب مي

بين از شرق و این پژوهش در پي یافتن معنای زندگي از منظر عارفي دقيق و نکته .پردازد



 
ي دیدگاه این دو شخصيت شناسي اندیشمند از غرب معاصر است تا به برهم سنجروان

 بپردازد. 

 یکتورالدین بلخي و ومعنای زندگي از دیدگاه موالنا جالل»پژوهش حاضر در بررسي 

 :در صدد پاسخگویي به سواالت زیر است« اميل فرانکل

 بيند؟موالنا معنای زندگي را چگونه مي-1

 است؟ویکتور فرانکل چه تبيني از معنای زندگي ارائه داده -2

 های دیدگاه این دو در باب معنای زندگي کدام است؟ ها و تفاوتشباهت-3

 پیشینة پژوهش

رداخت. پواهيم است که در ادامه به معرفي آنها خدر مورد این موضوع تعداد اندکي کار شده

ها نامهاناز جمله پای .(1392مهدی کمپاني زارع در سال)« موالنا و معنای زندگي»کتاب 

قایي از آنوشتة هاجر « معنای زندگي از دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل »توان به مي

والنا و کي یر معنای زندگي از نظر م»( اشاره کرد و همچنين 1394دانشگاه الزهرا در سال )

یدگاه قرآن و دانسان سالم از (. »1391از آالله اصغری از دانشگاه شيراز در سال )« کگارد

ز فراني ااز طلعت حسن با« یدگاه عالمه طباطبایي و فرانکلشناسي با تأکيد بر دروان

از « فرانکل بررسي معنای زندگي از دیدگاه ویکتور(. »1393دانشگاه اصول الدین در سال )

 ( اشاره کرد. 1393مریم نعمتي از دانشگاه زنجان در سال )

 روش پژوهش

ت، و ، مقاالهانابع، کتابای و با بررسي تحليلي و مروری ماین مطالعه با روش کتابخانه

ر جستجو د های مرکز مطالعات علمي جهاد دانشگاهي، ایرانداک وها از سایتنامهپایان

عه مطال موتور جستجوی گوگل انجام شده است. در این پژوهش آثار گردآوری شده با دقت

فهوم ماست به شکل ساده و روشن است. سپس با توجه به موضوع سعي شدهو تحليل شده

 ای ایشانهاوتها و تفمعنای زندگي از دید هر کدام از اندیشمندان بيان و در نهایت شباهت

 در مورد آن شرح داده شود. 

 «معنای زندگی»معنای 

است، معنا به مثابه هدف: یکي از معاني که برای معنا در ترکيب معنای زندگي تعریف شده

انسان هدفمند است؟ یا بيهوده و عبث معنا به مثابه هدف زندگي است یعني آیا زندگي 

است؟ در تعبير معنا به هدف محققان بين هدف خود بنياد و هدف خارجي آفریده شده



 
اند در توضيح هدف خود بنياد چنين آمده است، که هدفي است که یک تمایز قائل شده

شرط الزم موجود دارای علم و اراده، در اینجا احراز علم واراده برای موجود صاحب زندگي 

کند. از آنجا که این هدف از است، از سر علم و اراده در فعل و ترک خویش جستجو مي

درون و باطن موجود دارای علم و اراده )انسان( برخاسته است، به آن هدف خودبنياد نام 

 (. 56، 1385اند)فریامنش،داده

ندة ست که سازاست: هدف خارجي زندگي هدفي ااما در تعریف هدف خارجي زندگي آمده

ن گي به آی زنددارای علم و اراده از ساختن یک موجود و یا به تعبير دیگر، از دهش و اعطا

 ود خلقکند. به دیگر سخن خاستگاه هدف خارجي در درون و باطن موجموجود، دنبال مي

و  رچشمهشده نيست، در اینجا احراز علم و اراده برای مخلوق شرط الزم نيست، بلکه س

ن ترتيب به ای. استآن در بيرون آن موجود و در ذهن و ضمير سازنده آن نهفته خاستگاه

دفي باشد، زندگي دارای هدف خارجي است. ه« هدف زندگي»همان  «معنای زندگي»وقتي 

دگي ا، زنکه از سوی خالقش مقرر شده تا انسان با تحقق بخشي به آن، به کمال رسد. لذ

نظور از م(؛ بنابراین 13: 1390معنا )عليزماني،  مقدمه و ابزاری است برای رسيدن به

م شده ي معلوای است که در آن هدف واقعي از زندگمعنای زندگي یا زندگي معنادار، زندگي

 سليمانيباشد. )باشد و کل زندگي یا بخش متنابهي از آن در راستای هدف قرارگرفته 

 (. 143: 1389اميری، عسکری،

دف هعنای ي: کارکرد یکي دیگر از معاني معنا است که با ممعنا به مثابه کارکرد زندگ

ی است ایدهارتباط تنگاتنگي دارد. پرسش از کارکرد یک چيز به معنای پرسش از نقش و فا

مين ه. به که آن چيز در تحقق هدف و برنامه یک مجموعة بزرگتر از خویش، بر عهده دارد

ا و هنسانبزرگتری مانند مجموعة کل ادليل، زندگي هر فرد انساني را باید جز مجموعة 

 ش او یااز نق ها را زیر مجموعة کل مخلوقات خداوند قرار دهيم تا بتوانمجموعة کل انسان

راده هي و اها سؤال کرد. این کاربرد معنا به هيچ روی خاص موجودات صاحب آگاکل انسان

 (. 17،  1399شود)کمپاني زارع ، نيست و همه را شامل مي

به مثابه ارزش زندگي: ارزش، اعتبار، اهميت، یکي از معاني مهم معنا  در عرف و شاید معنا 

ترین معنای آن در ترکيب اضافي معنای زندگي است. اشخاص و اشيای مقدس، مهم

های دیگر، نهادها، ها، انسانها، فرهنگطبيعت، آثار هنری مکتوب و غير مکتوب، سنت



 
اند که هر فرد انساني با ارتباط ي از زمره امور ارزشمندیهای علمي و حتي وسایل فننظریه

 (. 19: 1399تواند به زندگي خویش ارزش بخشد)کمپاني زارع، با آنها مي

 دیدگاه موالنا در مورد معنای زندگی

محبوب  ستاد واداند، چنانکه شمس تبریزی موالنا تنها معنا و هدف زندگي انسان را خدا مي

دای خخداست  کند که معنا منحصراای کوتاه و عميق به این تصریح ميموالنا نيز در جمله

 ..فتيمگهمان معني است که « المعني هو اهلل»زنده داریم تا چه کنيم خدای مرده را 

ر هر هست خداست به عبارت دیگ المعني هو اهلل یعني اینکه حقيقت خداست و هر چه

ست و رد خداو از ناسوت تا الهوت وجود داآنچه از معني در عالم هستي از ملک تا ملکوت 

ن ی به ایمثنو در همة ابعاد و مراتب هستي معنایي جز او وجود ندارد. موالنا در موضعي از

 کند:بيان شمس اشاره مي

 ين العالمای ربهگفت: المعني هو اهلل شيخ دین         بحر معنـــــي                   

 روان  ن بحرآاطباق زمين و آسمان         همچو خاشاکي در  جمــله                    

 (3344،  3345 /1: 1389)مولوی،

رای در و مقصود موالنا از اینکه معني همان خداست این است که معنای نهایي هرچيز که

هدف، ارزش  صورت ظاهری آن قرار گرفته خداوند است. این امر ماورایي اعم از اصل وجود،

باشد پوشيده های مختلفي از معناتواند در الیهر چيزیي در عالم هستي ميو غيره است. ه

یک  متوسط آیند. برای مثال معنایکه غير از مورد خداوند معنای متوسط آن به شمار مي

ت عاشق در عشق زميني معشوق زميني است. جمال و کمال معشوق مطمح نظر عاشق اس

ن را چني ود این عاشق هدف و ارزش زندگي خودشبرد و در آن حيران ميو از آن لذت مي

مان تر او گکند. از این باالداند و همة هست و نيست خویش را قرباني او ميمعشوقي مي

این  علق بهبرد که آنچه او در این معشوق مفتون آن شده، به راستي از حيث وجودی متمي

رزش( ه)هدف( و نمک)اپندارند که او قبلشخص انساني است. او و بسياری چون او مي

شته ي پنداگوید که چنين معشوقي حتي اگر معنای زندگي آدمهستي است. موالنا به ما مي

که  آنچه شود، بيش از معنای متوسط و در واقع صورتي بر معنای غایي نخواهد بود و هر

شند، باگاه نچه آ وخلق در نهایت امر به دنبال آنند، خداوند است. چه به این امر آگاه باشند 

 (.  61 :1399چه به خدا باور داشته باشند و چه باور نداشته باشند )کمپاني زارع، 



 
 مادر و ه پدر وبها که خلق دارند بر انواع چيزها، ها و شفقتهمه آرزوها و مهرها و محبت»

-رابها و شمها و طعاها و عملها و علمها و ایوانها و باغها و زمينبرادر و دوستان و آسمان

 آن شاه ذرند وهاست. چون از این عالم بگها، همه آرزوی حق دارند و آن چيزها، جمله نقاب

 ر حقيقتوبشان دها بود، مطلها و روپوشها ببينند، بدانند که آن همه نقابرا بيایند نقاب

ه را شتند، همها را که در دل داها و اشکالها حل شود. همه سؤالآن چيز بود، همه مشکل

جدا  نفراداالاب بشنوند و همه عيان گردد و جواب حق چنان نباشد که هر مشکل را عليجو

حل  ها به یک بار معلوم شود و مشکلجدا جواب باید گفتن. به یک جواب همه سؤال

 (.32: 1385گردد)موالنا ، 

ق، ضرت حدر واقع، مراد موالنا این است که آنچه در جهان است جلوهای است از تجلي ح

قت ان حقيآفریدن جهان برای آن است که پرودگار قدرت خود را نشان دهد و نيز آدميپس 

داوند دقيقا خ(. معني بودن  438،  1380خود را در کردار و گفتار آشکار سازند )شهيدی ، 

ست اهای به این معني است که هر آنچه در عالم موجود است اعم از مجرد و مادی، صورت

ین اند به اخوانده« جان جان جان»و « جان جهان». این که او را از اظهار حقيقت خداوند

 جانند.ها پيش او صورت بيخاطر است که خداوند جان همه عالم است و همه جان

  معنا به مثابه هدف

 در آثار موالنا معنای زندگي به دو معنای مشهور آن یعني هدف زندگي و ارزش

بر این باور است که در ورای این صورت حيات  زندگي قابل تحقيق و بررسي است. موالنا

ها به سوی آن رهسپارند. اساسا هيچ هدفي وجود دارد که همة عالميان و از جمله انسان

باشد. نقش و صورتي در عالم وجود ندارند که نقاش و صورتگر آن هدفي از ایجادش نداشته 

دارد. در جهاني که موالنا یکي از معاني هر نقشي هدفي است که نقاش از ترسيم آن نقش 

دهد هر صورت و ظاهری به سوی معنا و باطني در کند و از آن گزارش ميزیست مي

توان در این عالم یافت که بيهوده حرکت است. موالنا بر این باور است که هيچ چيزی را نمي

ویند و جاند و چيزی را ميی امور این عالم به سویي روانباشد. همهو باطل آفریده شده

شود، نيز دانسته مي« بدی»و « شر»مقصد و مقصودی دارند. او حتي معتقد است آنچه 

کند، زیرا به عقيدة موالنا هر چه ای است و سيری و خيری را دنبال ميمشمول چنين قاعده

را که خداوند بيافریند از قبيل خشم و بردباری و اندرز و نيرنگ باطل نيست چنانکه در 



 
به عقيدة وی «وما خلقنا السموات و االرض ما بينهما باطال» است کهز آمدهقرآن کریم ني

 شود. آنچه از طرف خالق است، خير محض است منتهي شرور از نسبت امور حادث مي

 مکيد ونيست باطل هرچه یزدان آفرید               از غضب وز حلم، وز نصح       

 (1/1307: 1389)مولوی، 

-ند و ميکمي در واقع موالنا در این بيت به مسئلة نسبي بودن خيرات و شرور اشاره      

ها یدهو پد خواهد بدبيني مطلق عامه را تصحيح و تعدیل کند، چه اینان برخي از موجودات

 ناصواب ر مسلماشمرند و این پندادانند، یعني آنها را از جميع جهات بد ميرا شر مطلق مي

-مي ها ساقطقتي که نسبت بدی و خوبي در موجودی تعارض پيدا کند، نسبتاست. چه و

، «قطاعارضا تساالنسبتان اذا ت»گردد. زیرا طبق قاعدة نمایان مي« وجود»شود و گوهر اصلي 

و  بينيم که وجودش چون رافع حجاب عدم استکنيم و ميرجوع به اصل وجود شي مي

رات، ها و اعتباقطع نظر از نسبت« وجود»ه گيریم کعدم، شر محض است پس نتيجه مي

 (. 681 :1398)زماني،  خير محض است

تواند یرین ميیة زبه عقيدة موالنا الیه الیة معنا در هستي هر موجود، وجود دارد که هر ال   

 لي برتر، کماشودهدف و مقصود الیه زبرین باشد. در واقع آنچه از کمال صورت معلوم ما مي

دف همة هلل( هرسد و این همان باالترین معناست: )المعني هو اتا به خدا ميدارد که نهای

به  مة عالمگشت هصور این نقطه است و این معنای آیة )انا هلل و انا اليه راجعون( است، باز

 مکاني وها به معنای نهایي است و این خاص هيچ زمان سوی خداوند عينا بازگشت صورت

یي جز نا معنار موالشود. به باال رفتن و به دریا رفتن از منظمل مينيست و زنده و مرده را شا

: 1399ارع، این ندارد که صورت سير در معنای خود کند و نهایتا به خدا برسد )کمپاني ز

180.) 

 معنا به مثابه ارزش

ندگي زمندی معنای دیگری که از معنای زندگي در آثار موالنا قابل تحقيق است همان ارزش

 ب و وصلر تقردهند که دنظر موالنا تنها چيزهایي به زندگي انسان ارزش و بها مي است. از

ن گونه شدا خداما به خداوند تاثيرگذار باشند و بتوانند ما را در سير کمالي خود که همان

-مي زهایياست، یاری رسانند. او اساسا نشان زنده بودن و زندگي کردن را این چنين چي

 داند.



 
 ه عشقکيز تأکيد موالنا بيش و پيش از همه بر عشق است و معتقد است در این ميان ن

اني به آس های زندگي راها و زشتيورزیدن حائز چنان نعمات و برکاتي است که همة سختي

به  نجي رارکند و تنها اوست که ارزش دارد آدمي به خاطرش هر درد و و زیبایي مبدل مي

 جان بخرد و در این عالم زندگي کند.

ر به ی دیگتواند وجودچنين مطلبي در باب ایمان هم وجود دارد و زندگي مؤمنانه نيز مي

گي ر زنددتوان انسان ببخشد و همة اجزای حيات انسان را معنادار کند. این امر را مي

و  ي زرهبها حمزه، عموی پيامبر، مشاهده کرد. حمزه از آن زمان که مسلمان شد در جنگ

سلحه ام با در حالي بود که در زمان جواني و قبل از گرویدن به اسال جنگيد. اینسپر مي

 دم و بهوان بوجزماني که دليل این کار را از او جویا شدند، ایشان فرمود من تا  .جنگيدمي

ون رو بير ز ایندیدم و اخدا و پيامبر ایمان نداشتم، جهان را در همين محدودة تنگ دنيا مي

تم و دانس آوردم دانستم؛ اما از آن زمان که ایمانوی با نابودی ميشدن از این جهان را مسا

ورود  رگ رامکه جهان بيکراني ورای این هستي تنگ وجود دارد، بيرون شدن از این عالم و 

ق مرگ شدهتاب نموده است و مشتادانم و شوق آن عالم مرا بيی نامتناهي ميابه عرصه

 (.1399:183)کمپاني زارع، .ام

 ی زندگی از دیدگاه ویکتورفرانکلمعنا

گذار مکتب نشناس اتریشي و بنياپزشک و روان(، روان1905_1997) 1ویکتور فرانکل

شناسي وین است. وی با تجاربي که از معنادرماني است که معروف به مکتب سوم روان

س ها در زمان جنگ جهاني دوم داشت و بر اساهای کار اجباری نازیحضور در اردوگاه

های پر از رنج مکتب معنادرماني را بنا نهاد و تأکيد های بدون واسطة خود از این زنداندیده

دارد یافتن معنایي برای زندگي است و تنها در این ميکرد که چيزی که انسان را زنده نگه

 (. 44: 1398ها است)فرانکل صورت است که انسان قادر به تحمل رنج

دارد به عنای زندگي همانطور که شولتز به نقل از فرانکل اذعان ميارادة معطوف به معنا و م

به  .نياز مداوم انسان به جستجو، برای معنایي که به هستي ما منظوری ببخشد ارتباط دارد

عقيدة فرانکل هرچه بيشتر بتوانيم از خود فرا رویم، خود را در راه چيزی یا کسي ایثار 

شویم. این معيار نهایي رشد و پرورش شخصيت سالم است. مجذوب تر ميانسان، کنيم

                                                           
1 Wiktor Frankl 



 
توان خود شد)شولنز، شخص یا چيزی فراسوی خود شدن. تنها از این راه به راستي مي

1382 :161 .) 

ني دن یعفرانکل براین باور است که الزمة جستجوی معنا مسئوليت شخصي است. انسان بو

ارد، راه دبراین معنا در خود مسئوليت را به هممسئول بودن. زیرا انسان آزاد است بنا

قيدة بنابر ع مسئوليت ساختن جامعه و فرهنگ و انتخاب شکل مردن و معنا داری زندگي

 ند به ماتوانفرانکل نه پدر و مادر و نه همسر و مردم و نه هيچ کس و هيچ چيز دیگری نمي

و در  پيدا است که راهمان رااحساس معنا در زندگي بدهند و این وظيفه و مسئوليت خود م

شویم و  روبهآن پایداری کنيم. باید با احساس مسئوليت و آزادانه با شرایط هستي خود رو

ن سخ انساو پا طلبددر آن معنا و منظوری پيدا کنيم. زندگي پيوسته انسان را به مبارزه مي

 و عيان م بيانیابيميبه جای اندیشه و سخن، باید عمل باشد. باید معنایي را که در زندگي 

 (.152: 1390کنيم)فرنکل، 

در  خود او ند کهبه عقيدة فرانکل فرد نباید بپرسد که معنای زندگي او چيست؟ بلکه باید بدا

ید، اسخ گوتواند به پرسش زندگي پبرابر این پرسش قرار گرفته است و تنها اوست که مي

فتن ر پذیردو جوهر وجودی انسان را زندگي که او مسئول آنست. بنابراین لوگوتراپي اصل 

ایت چيزی جز (. در واقع فرانکل زندگي را در نه162 1398بيند)فرانکل، :این مسئوليت مي

است، مهایي که بر عهده یافتن پاسخي درست برای مسائل زندگي و انجام صحيح وظيفه

فت و اه پيشررکه گيرد که باید بين راهي داند. در این معنا فرد در موقعيتي قرار مينمي

ه بر دست کند و احترام گذاشتن به نياز شخص دیگتحول نيروهای بالقوه او را ميسر مي

 وباشند  همراه ها با درد و رنجانتخاب بزند. بنابراین در بهترین شرایط ممکن است انتخاب

 (.144: 1389پور، تعارض حل نشود بلکه معنایي در ورای آن نهفته باشد)محمد

های رواني، به این برميساس مکتب درماني فرانکل، آن است که همة نابسامانيهسته و ا

یابد و هدفي برای زندگي در سر ندارد، برای گردد که شخص معنایي برای زندگي خود نمي

های رواني، باید به شخص بيمار القای معنا و هدف کنيم اگر درمان همة انواع بيماری

ها و شود، با ورود معنا به زندگي، همة خواستهنجار ميشخص هدف یافت، وضع رواني او ب

شود)ملکيان، شود و سراپای وجودمان طالب یک چيز ميها به یک هدف معطوف ميسلوک

ها یک حقيقت است، نه یک ایمان. جویي در اغلب انسان(. از نظر فرانکل معني185: 1382

-بخش وجود انسان ميالهامعقيده و ماهيت اصلي هستي بشریت، همين حقيقت است که 



 
ای نيست که بدون آن هم ناپذیر و ویژة انسان است و مثال عقيدهگردد. این ویژگي اجتناب

-ای سالمت ادامةزندگي داد. فرانکل نبودن معنا در زندگي را یک نوع روانبتوان به گونه

معنا و هدف و  داند. ویژگي این حالت، نبودنزاد یا خردزاد ميپریشي( اندیشهنژندی)روان

بندان خود در اردوگاه مرگبار منظور و احساس تهي بودن است. فرانکل در مورد هم

پنداشت زندگي دیگر برای او معنایي ندارد؛ نه نویسد: بيچاره آن کسي که ميآشویتس مي

« گذشتهدفي دارد و نه مقصودی. او دیگر علتي برای زنده بودن نداشت و کارش از کار مي

ای اینکه به زندگي احساس سرشار و پرتپش داشته باشند در خأل وجودی به سر اینها بج

 (.157: 1386برند، وضعيتي که در عصر نوین متداول است)شولنز،مي

 سطوح معنا

 وی نا. فرامع کند:معنای حاضر یا لحظه؛ معنای نهایي یافرانکل دو سطح معنا را مطرح مي 

ند. او داداند بلکه موضوع تعهد وجودی مينميمعنای نهایي را موضوع شناخت عقالني 

یک  ماشایتمعتقد است این معنا در باالترین بعد انساني تجربه شده و در خالل نيایش، 

توان يد و منمایش، گوش دادن به موسيقي و...حضور دارد. معنای نهایي به افق شباهت دار

ن آست که در جستجوی آن را به شکل مفهومي دست نيافتني در نظر گرفت مهم این ا

 (.157: 1389باشيم)محمدپور، 

ا حظه رلدر مورد معنای حاضر یا لحظه فرانکل معتقد است که هرفردی باید معنای خاص 

ه بنسبت  فهمند که خاص بودن آن راکشف کند. بنابراین تنها کساني معنای درست را مي

نگين های پيش رو سظهلحظه درک کنند. نکتة مهمي که مسئوليت انسان را در قبال لح

گذرا »گوید: سازد گذرا بودن و غير قابل برگشت بودن آنهاست و در این خصوص ميمي

بود يماپذیر سازد. اگر انسان فنانبودن وجود آدمي مسئول بودن یا جوهرة وجود او را مي

ه لحظ یف درتأخير و تعلل او در هرچيزی قابل پذیرش بود و نيازی به انجام کارها و وظا

-يبور محال وجود نداشت. تنها به خاطر فوریت و فشارگذرایي زندگي است که انسان مج

ه کهستند  های گذرای زندگيدر واقع فقط جنبه«. شود از زمان در حال گذر استفاده کند

الفعل وه را بی بالقدهند، او هرچه زودتر بتواند این نيروهانيروهای بالقوة آدمي را تشکيل مي

ذشته گز شر ود را به یک واقعيت تبدیل کرده است و در نتيجه از نابودی و اکند زودتر خ

 (. 152: 1389)محمدپور، .شوخالص مي

  جعلی یا کشفی بودن معنای زندگی



 
اید بته و بود و التواند داده ششود و نميبنابر باور فرانکل معنای زندگي، در زندگي کشف مي

دهد يمن را فرد، در واقع وجدان به ما این امکا توسط خود فرد یافت شود، با وجدان خود

ام ا به نای رهای منحصربه فرد هستند و باهم رشتهکه به معنایي که ذاتي تمام وضعيت

ا ندگي بسازند، برسيم. بنابراین انسان در جستجویش برای معنا و محتوای ززندگي مي

ندگي ن به زسئول معنا بخشيدشود. به عقيدة فرانکل انسان موجدان هدایت و راهنمایي مي

ه در کهایي های زندگي یا پاسخ دادن به پرسشخویش است. از نظر وی پاسخ به وضعيت

ل ة فرانکتواند معنای زندگي تلقي شود. در واقع به عقيدشوند، ميهر وضعيت مطرح مي

ا لهي یمسئوليت انسان پاسخ بر چگونگي تفسير زندگي است، یعني تفسيری در راستای ا

 (.170: 1396خدایي)فرانکل ، بي

به  .سي دادکا به رتوان آن فرانکل تأکيد زیادی بر این نکته دارد که معنا را باید یافت، نمي

ي يات باقاخالق انجامد و اگر قرار استعقيدة او تالش برای معنا دادن به موعظة اخالقي مي

ه باید چینکه اعظه خير و شر و بمانند ناگزیر باید هست شوند. اخالقيات هستي یافته به مو

ک ستي کمهپردازد. خير به عنوان چيزی که به تحقق معنای بکنيم و چه نباید کنيم نمي

وند. شف مياندازد، تعریکند و شر به عنوان چيزی که تحقق این معنا را به تعویق ميمي

ردني تراع کاخشود معنا یافتني است، یعني اینکه معنا را باید کشف کرد و وقتي گفته مي

از  فهوميممعنا عيني است و نه صرفا ذهني به طور کلي معنا درماني استتار شده،  .نيست

ا که ن معنانسان به عنوان یک موجود روحاني است که وجودش دارای معنایي ذاتي است. ای

: 1399ل،برای هرفرد منحصربه فرد است باید توسط خود فرد یافته و فهميده شود)فرانک

75 .) 

کشد. وجدان داند،گویي معنا را بو ميای برای کشف معنا ميیکتور فرانکل وجدان را وسيلهو

تواند به عنوان استعداد شهودی انسان برای فهميدن یک وضعيت تعریف شود. از آنجا که مي

گيرد و استعداد شهودی این معنا منحصر به فرد است در حوزة یک معنای کلي قرار نمي

ا ابزار فهميدن معناست راهنمای انسان در جستجویش برای معنا وجدان مانند وجدان تنه

تواند فقط مختص انسان باشد. وجدان نه تنها ای انساني است و ميوجدان پدیده .است

تواند موجب سرگرداني او هم شود این کند، بلکه ميانسان را به سوی معنا هدایت مي

توان به یقين گفت حق با وجدان من و نمياقتضای گوهر انسان است ممکن است خطا کند 

کند بر خطاست. مسئله این نيست که حقيقتي است و وجدان دیگری که حکم متفاوتي مي



 
تواند تواند باشد، اما هيچ کس نميدر کار نباشد. حقيقت وجود دارد وتنها یک حقيقت مي

 (.115: 1398اطمينان مطلق بيابد که به این حقيقت دست یافته است)فرانکل،

د. در گردرميبنظير که با آن روبروست نظير و شخصي بيبه نظر فرانکل معنا به وضعيتي بي

ملي از های کاها کم و بيش کلي هستند و برای بخشنظير است ارزشبرابر معنا که بي

 .عریف کردهای معنایي تها را به عنوان جهانتوان ارزشجمعيت معين مشترکند، حتي مي

زتاب ذشته، باها هستند، از اینها گدستخوش تغيير و تحت تأثير فساد امروزی سنتها ارزش

 وني یامعنایي، خأل درو انعکاس این فضای فرهنگي، در سطح شخصي به صورت احساس بي

که کلي  هارزشیابد، زیرا معنا برخالف اخال وجودی، مشهود است. معنا با سنت انتقال نمي

در  ریق وجدان شخصي است که چنين معنایي به آگاهي شخصهستند، یگانه است و از ط

  (.119: 1398آید و به آن انتقال مي یابد)فرانکل،مي

 گیرینتیجه

 ز زندگيي ما امعنایي زندگي ریشه در تصویر و تلقاز نظر موالنا و فرانکل معناداری و بي

ک یعنا مظر آنها دارد. معنا چيزی نيست که پس از تحقق زندگي به آن تزریق شود. از ن

بر  تکيه ها باحقيقت است و نه یک امر صرفا ذهني بلکه یک امر عيني و حقيقي است. آن

ند که ر هستقدرت آزادی و اختيار انسان و ویژگي منحصربه فرد بودن او، قائل به این ام

 ورنج  وانسان با تغيير در شيوة نگرش خود نسبت به زندگي و اموری همچون مرگ، درد 

ها ستنهيلي دهد، )اموری که از نظر برخي همچونقاتي که در زندگي هر انساني رخ مياتفا

مور ال همين تواند زندگي خود را معنادار ساخته و از خالسازد( ميمعنا ميزندگي را بي

 شيدن بهنا بخمعنا را کشف کند و بيابد. آنها قائل به این امر هستند که انسان مسئول مع

د ع، تأکير واقباید با مراجعه به درون خود این این معنا را کشف کند. د زندگيش است و او

د با د بایاصلي هردو بر خودشناسي است. چنانکه فرانکل قائل بر این امر است که هر فر

ر بچيز  مراجعه به وجدان خویش معنا را بيابد و موالنا نيز تأکيد اصليش قبل از هر

او  نگرش سياری از مشکالت انسان در زندگي را نوعخودشناسي است. هر دو متفکر ریشة ب

 دانند. به زندگي مي

داند. از نظر موالنا همه چيز در عالم تجلي موالنا تنها معنا و هدف زندگي انسان را خدا مي

خداوند است و این جهان و هر آنچه در آن است صورتي بيش نيست. به عبارت دیگر هر 

ملک تا ملکوت و از ناسوت تا الهوت وجود دارد خداست و آنچه از معني در عالم هستي از 



 
در همة ابعاد و مراتب هستي معنایي جز او وجود ندارد. در واقع، نظریه موالنا در باب 

شناسي، بر معناداری زندگي انفس و آفاقي است و در عين تأکيد بر خودشناسي و انسان

کند خودی که دشناسي دعوت ميخداشناسي خاصي مبتني است. او انسان را مکررا به خو

ی خدایي است و خداوند در عاليترین و کاملترین شکل در آن تجلي یافته است. او از آیينه

خواهد که معنا را که همان خداست، از درون خویش و در وجود خداوند ببينيم. به ما مي

ایي ژرف است. طور کلي داشتن زندگي معنادار از نظر موالنا مرهون همنشيني زندگي با معن

تواند هم هدف این معنای ژرف مصادیق متعددی دارد و امری صرفا انتزاعي نيست و مي

های غایي آن. بدین ترتيب خدا، عشق، ایمان و ی ارزشکنندهزندگي باشد و هم تعيين

 آیند.وصول به مراتب عالي انساني مصادیق چنين معنایي به شمار مي

 .ی غایي. معنا2. معنای متوسط 1کند نا را معرفي ميدر بحث معنا موالنا دو سطح مع

متعال  داوندموالنا معنای نهایي هرچيز را که در ورای صورت ظاهری آن قرار گرفته است خ

الم عزی در داند. این امر ماورایي اعم از اصل وجود، هدف، ارزش و غيره است. هر چيمي

داوند خبدین ترتيب همگي به جز  تواند دارای سطوح مختلفي از معنا باشد وهستي مي

ق آیند. برای مثال معنای متوسط یک عاشق در عشواجد معنای متوسط به شمار مي

د و داناست. شخص عاشق هدف و ارزش زندگي خود را معشوقش ميزميني، معشوق زميني

شوقي ين معگوید که چنحاضر است همة هستي خود را در راه او فنا کند. موالنا به ما مي

ر ششي بتي اگر معنای زندگي آدمي پنداشته شود، بيش از معنای متوسط و در واقع پوح

 . چه بهد استمعنای غایي نخواهد بود و هر آنچه خلق در نهایت امر به دنبال آنند، خداون

اشند. داشته باور نباین امر آگاه باشند و چه آگاه نباشند، چه به خدا باور داشته باشند و چه 

ی و معنا ه هدفالنا معناهای متوسط را در صورتي که انسان را به معنای غایي کدر واقع، مو

 داند.اصلي زندگي است، نائل کنند دارای ارزش مي

. معنای نهایي یا 2. معنای لحظه 1فرانکل نيز در بحث معنا قائل به دو سطح از معناست: 

د و آن را موضوع تعهد دانفرانکل معنای نهایي را موضوع شناخت عقالني نمي .فرامعنا

شود. در مورد معنای لحظه داند که در باالترین بعد وجودی انسان تجربه ميوجودی مي

فرانکل معتقد است که هر فردی مسئوليت دارد که معنای خاص لحظه را درک کرده و آن 

را کشف کند و بيهوده لحظات زندگي را سپری نکند زیرا زمان در حال گذر است و فرصت 

های گذرای ي کوتاه و غير قابل بازگشت است. در واقع، فرانکل معتقد است که جنبهزندگ



 
دهند، او هرچه زودتر بتواند این نيروهای بالقوه را زندگي نيروهای بالقوه آدمي را تشکيل مي

است و در نتيجه از نابودی و از شر بالفعل کند زودتر خود را به یک واقعيت تبدیل کرده

 شود.گذشته خالص مي

 امع وبيني جشباهت دیگری که این دو اندیشمند در باب معنای زندگي دارند یک جهان

ا از رمشترک است که بر طبق آن هم موالنا و هم فرانکل شرط اصلي معنامندی زندگي 

ن تریوریدانيم عشق محدانند. همانطور که ميخود برون آمدن و زیستن برای دیگری مي

یافتن  ا برایدر تمامي آثار خود سعي در بيان اهميت آن و ترغيب ممفهوم موالناست. و وی 

مه ی اداعشق در درونمان دارد. جوری که عشق را عامل حرکت و انگيزه اساسي جهان برا

 داند:حيات مي

به  آنچه عيان است این است که هسته اصلي مفهوم عشق برای دیگری زیستن است عشق

یا  انسان به خدا ، عشق مادر به فرزند، عشق بين دوهر شکلي که باشد مانند عشق بنده 

ری ی دیگحتي عشق فردی به یک رسالت یا شغل یا خدمت. مفهوم از خود برون رفتن و برا

 داند ووق ميزیستن را در خود دارد. فرد عاشق زندگي و هستي خود را در گرو بودن با معش

یم که گيرباشد. پس نتيجه ميزماني زندگي برایش معنادار است که در خدمت عشق خود 

رده و رور کغموالنا در قالب مفهوم عشق ما را ترغيب به عبور از خود، خودخواهي، کبر و 

ه دليل کشود بيان داشته است که در صورتي زندگي ما با شور و هيجان و سرشار از معنا مي

 زیستمان از خودمان جدا باشد. 

مهم قائل است و با اندک سيری در بيانات و  از طرف دیگر ویکتور فرانکل نيز بر همين

یابيم که همواره با بيان مفهوم معنا سعي در دور کردن ما از خود و های وی در مياندیشه

برای دیگری زیستن دارد. همان طور که گفته شد وی کار و تالش و عشق را از منابع معنا 

ي خود بيابيم که یا خود را وقف کار توانيم معنایي برای زندگاست یعني ما زماني ميدانسته 

باشيم. با نگاهي عميق به انسان مدرن به این و خدمت یا وقف عشق به کسي یا چيزی کرده

گرایي، تفکر بریم. با پيش رفتن جوامع به سمت مدرنيته و افزایش فردنکته مهم پي مي

اساس اصل لذت رفتار ها آداب و سنن گذشته را رها کرده و بر فردمحور رواج یافت و انسان

شود خود را تنظيم کردند به این معنا که هر کاری یا فردی یا چيزی که موجب لذت من

خوب است و هر چيزی که مرا آزار دهد بد. با این تفکر مفاهيمي مانند عشق، ایثار، گذشت 

گونه شد که د رحال حاضر شاهد و مفاهيمي از این قبيل به فراموشي سپرده شدند. این



 
معنایي زندگي مدرن هستيم به طوری که اختالل افسردگي که یکي از علت چي و بيپو

شود. با این معنایي است تبدیل به  بيماری قرن ميهای اصلي آن همين پوچي و بي

رسيم که برای داشتن زندگي معنادار و توضيحات به دیدگاه حکيمانة این دو اندیشمند مي

 برای دیگری زیست کنيم.  نشاط باید از خود فرا رفته وپر
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