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ــردن  ــع ک ــال جم ــت در ح ــل دوران ــه وی ــی ک ــال ۱۹۳۰، هنگام ــز س در پایی
ــه او  ــاس ب ــوش لب ــرد خ ــک م ــود ی ــورک ب ــه اش در نیوی ــک خان ــای خش برگ ه
ــه  ــت ک ــه قصــد خودکشــی دارد. دوران ــت ک ــی گف ــه آرام ــرد ب ــرد. آن م ســام ک
اصــا دوســت نداشــت چنیــن چیــزی را بشــنود ســعی کــرد بــا گفتــن 
چنــد دلیــل بــرای زنــده مانــدن او را از تصمیمــش منصــرف کنــد. مرد 
ــن  ــا ای ــت. ام ــگاه برنگش ــت و هیچ ــرد و رف ــکر ک ــت از او تش در نهای
ــه  ــا ک ــرد فیلســوف م ــاک نشــد. پیرم ــت پ ــل دوران ــاد وی ــاق از ی اتف
ــخ  ــخ فلســفه و تاری ــدگار همچــون تاری ــار مان در طــول عمــر خــود آث
ــرو  ــر ف ــن فک ــه ای ــا ب ــود، عمیق ــته ب ــای گذاش ــود برج ــدن را از خ تم
رفــت کــه واقعــا معنــای زندگــی چیســت؟ همیــن فکــر هــم زمینــه ای 
شــد بــرای نوشــتن کتــاب دربــاره معنــی زندگــی کــه از کتــاب هایــی 
ــت  ــرار اس ــه ق ــن مقال ــد و در ای ــاب می آی ــه حس ــد خواند ب ــه بای ک

ــم. ــه آن بپردازی ب
روزها فکر من این است و همه شب سخنم 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

آشنایی با ویل دورانت؛ 
نویسنده کتاب درباره معنی زندگی

ویلیــام جیمــز دورانــت، نویســنده و فیلســوف آمریکایــی اســت. او 
ــر  ــرای فلســفه دارد، بیشــتر عمــر خــود را صــرف نوشــتن اث کــه دکت
مانــدگار خــود یعنــی تاریــخ تمــدن کــرد. دورانــت بیــش از ۵۰ ســال 
از عمــر خویــش را بــا کمــک همســرش در حــال نوشــتن تاریــخ تمــدن 
بــود. کتابــی کــه هــم اکنــون بــه عنــوان یکــی از بهتریــن کتــاب هــای 
ــاره  ــاب درب ــورد کت ــب در م ــه جال ــد. نکت ــه حســاب می آی تاریخی ب
ــات او و  ــس از وف ــال ها پ ــر س ــن اث ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــی زندگ معن
ــران  ــاب در ای ــن کت ــد. ای ــر ش ــتانش منتش ــی از دوس ــش یک ــا کوش ب
ــه  ــه ب ــر پارس ــه و در نش ــی ترجم ــهاب الدین عباس ــای ش ــط آق توس
ــه  ــر را تهی ــن اث ــا ای ــم حتم ــنهاد می کنی ــت. پیش ــیده اس ــاپ رس چ

کــرده و مطالعــه کنیــد. 

یک فرد بـرای اینکـه به زندگـی خویـش معنا ببخشـد، بایـد هدفـی بزرگتر از 
خود داشـته باشـد.

 -  ویل دورانت
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           ساختار کتاب درباره معنی زندگی چگونه است؟

ــم  ــود تصمی ــی ب ــای زندگ ــاره معن ــر درب ــرق در تفک ــا غ ــه عمیق ــت ک دوران
ــه همیــن خاطــر هــم او  ــا شــود. ب ــز جوی گرفــت پاســخ ســوال خــود را از دیگــران نی
ــتاد. از  ــهور آن دوران فرس ــخصیت مش ــره و ش ــه ۱۰۰ چه ــت و آن را ب ــه ای نوش نام
سیاســتمداران و بازیگــران گرفتــه، تــا نویســندگان، فیلســوفان و حتــی ورزشــکاران. 
ــاره معنــای زندگــی پرســیده بــود. متــن ایــن  او مشــخصا در ایــن نامــه از آن هــا درب

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب نام
“خواهــش می کنــم لحظاتــی از وقتتــان را بــه مــن اختصــاص دهیــد و بــه 
ــود  ــث می ش ــزی باع ــه چی ــی دارد، چ ــه معنای ــما چ ــرای ش ــی ب ــد زندگ ــن بگویی م
ناامیــد نشــوید و همچنــان ادامــه دهیــد، دیــن چــه کمکــی -اگــر هســت- بــه شــما 
ــزه کار و  ــا انگی ــدف ی ــت، ه ــما چیس ــرژی ش ــام و ان ــمه های اله ــد، سرچش می کن
ــت  ــد و دس ــدا می کنی ــا پی ــی هایتان را از کج ــلی ها و خوش ــت، تس ــتان چیس تاش

ــت؟ “ ــه اس ــا نهفت ــان در کج ــر، گنجت آخ
ــه مشــهورترین افــرادی کــه در دوران وی می زیســتند فرســتاد.  او ایــن نامــه را ب
ــا  ــا مهاتم ــد راســل ت ــر لعــل نهــرو، از برتران ــا جواه ــه، ت ــارد شــاو گرفت از جــرج برن

گانــدی. ایــن افــراد در کنــار اشــخاص مشــهور دیگــری همگــی ایــن 
ــود  ــرد ب ــک ف ــر ی ــان آن  ۱۰۰ نف ــا در می ــد. ام ــت کردن ــه را دریاف نام
ــا همــه تفــاوت داشــت. ویــل دورانــت ایــن نامــه را بــرای یــک  کــه ب
ــی  ــاره معن ــاب درب ــت. کت ــز نوش ــد نی ــه حبس اب ــوم ب ــی محک زندان
زندگــی هــم تشــکیل شــده از پاســخ ایــن ۱۰۰ نفــر بــه نامــه دورانــت 
اســت. البتــه خــود او هــم در ابتــدا و هــم در انتهــای کتــاب مطالبــی را 
نوشــته کــه بســیار خواندنــی و مهــم هســتند. از تاریخچــه اختراعــات 
ــر  ــوالت ب ــن تح ــه ای ــری ک ــا تاثی ــه، ت ــر گرفت ــزرگ بش ــک و ب کوچ

ــته اند.  ــا گذاش ــی م زندگ

           چرا باید این کتاب را بخوانیم

دانســتن معنــای زندگــی بــدون شــک ســوالی بــزرگ درون ذهــن همــه مــا بــوده 
ــن  ــه در ای ــی ک ــم در پشــت روزهای ــم بدانی ــا دوســت داری ــدام از م ــر ک و هســت. ه
ــا  ــا اص ــت. آی ــه اس ــی نهفت ــا و مفهوم ــه معن ــیم، چ ــس می کش ــتیم و نف ــان هس جه
ــیم؟  ــا ببخش ــه آن معن ــه ب ــت ک ــه ماس ــن وظیف ــا ای ــی دارد ی ــی معنای ــود زندگ خ
مطالعــه کتــاب دربــاره معنــی زندگــی می توانــد مــا را بــا طــرز فکــر و دیــدگاه ۱۰۰ 
چهــره برجســته جهــان )هرچنــد در زمــان کمــی دورتــر( آشــنا کنــد. جهــان بینــی 
ــوژی و پیشــرفت،  ــا کــه در عصــر تکنول ــرای م ــی باشــد ب ــراد شــاید راهنمای ــن اف ای
ــی  ــی شــده ایم. همچنیــن مطالب حــاال دچــار بســیاری از درگیری هــای فکــری و ذهن
ــری  ــن نتیجه گی ــته و همچنی ــا نوش ــن نامه ه ــار ای ــت در کن ــل دوران ــود وی ــه خ ک

نهایــی او شــاید بتواننــد راهنمــای زندگــی مــا باشــند. 
ــه شــده  ــاب گفت ــن کت ــرار نیســت هرآنچــه در ای ــه ق ــد ک ــوش نکنی ــه فرام البت
ــن  ــاب همی ــن کت ــی ای ــن ویژگ ــا مهمتری ــم. اتفاق ــول کنی ــال قب ــام و کم ــت را تم اس
ــی زندگــی تشــکیل شــده  ــاره معن ــاب درب ــی کت ــه بخــش اصل ــی ک اســت. از آنجای
ــار  ــا کن ــم ب ــا می توانی ــت، م ــود دوران ــه نظــرات خ ــران اســت و ن از پاســخ های دیگ
ــه در  ــی ک ــیم. تفاوت های ــدی برس ــک جمع بن ــه ی ــخ ها ب ــن پاس ــرار دادن ای ــم ق ه
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ــد  ــد، می توان ــود دارن ــی وج ــای زندگ ــه معن ــف ب ــراد مختل ــگاه اف ــی و ن جهان بین
ــد.  ــای زندگــی خویــش بگردی ــال معن ــه دنب ــد کــه ب ــن کن ــه ای خــود شــما را وادار ب
ــوید.  ــوکه ش ــا ش ــت کام ــه دوران ــه نام ــخ ها ب ــی پاس ــدن برخ ــاید از دی ــه ش البت
ــا تاریــخ تمــدن و تاریــخ فلســفه، گنجینــه  ای  ــه هــر حــال دورانــت همانقــدر کــه ب ب
ارزشــمند در اختیــار مــا قــرار داده، در ایــن کتــاب هــم ذهــن مــا را تحریــک می کنــد 

ــم.  ــه دنبــال معنــای زندگــی خــود بگردی ــا هرجــور شــده ب ت

           برخی از پاسخ ها به این نامه

ــه  ــه و مطالع ــاب را تهی ــن کت ــا ای ــم حتم ــنهاد می کنی ــه پیش اگرچ
ــا جــذاب  ــت واقع ــل دوران ــه وی ــه نام ــا برخــی از پاســخ ها ب ــد، ام کنی
ــار  ــچ کــس انتظ ــا هی ــا تقریب ــورد بعضــی از آن ه ــه در م هســتند. البت
چنیــن جوابــی را نــدارد. جالب تــر اینکــه در میــان تمــام ایــن 
نامه هــا، طوالنی تریــن و مفصل تریــن نامــه متعلــق بــه همــان 
ــن  ــی از ای ــم برخ ــا ه ــت. ب ــد اس ــس اب ــه حب ــوم ب ــی محک زندان

می خوانیــم: را  پاســخ ها 

نامه مهاتما گاندی
“دوست عزیز

در پاسخ به نامه پنجم ژوئن شما
ــی  ــه زندگ ــان دارم ک ــه، ایم ــت؛ چ ــی اس ــن واقع ــم م ــی در چش ۱. زندگ

ــی. ــود االه ــت از وج ــعله ای اس ش
۲. دیــن، نــه در معنــای مرســوم و متــداول، بلکــه در فــراخ تریــن معنایــش، 
بــه مــا کمــک میکنــد نظــری بــه ذات الوهــی داشــته باشــیم. ایــن نظــر و بینــش، 
ــن و  ــن رو، دی ــن اســت. از ای ــی غیرممک ــل حــس اخاق ــدون بســط دادن کام ب

ــرادف هســتند. ــی مت ــن اصطاحات اخــاق، در نظــر م
۱.  تاش برای میل به حقیقت و کمال، مرا سراپا نگه می دارد.

۲.  این تاش، منبع هر الهام و انرژی است که دارم.
هدف پیشتر بیان شده است.  .۳

ــدگان  ــه زن ــه هم ــت ب ــن، در خدم ــبختی م ــی و خوش ــلی و دلخوش تس  .4
ــت. ــات اس ــه حی ــمه هم ــرجمع و سرچش ــی س ــرا ذات االه ــت زی ــه اس نهفت

گنجینه من در نبرد با تاریکی و همه نیروهای شر، نهفته است.  .۵
ــم.  ــل بنویس ــکان مفص ــد ام ــا ح ــت و ت ــا فراغ ــد ب ــته بودی ــن خواس از م
ــن  ــرای م ــل ب ــتن مفص ــن نوش ــدارم و بنابرای ــی ن ــت فراغت ــن وق ــفانه م متأس

ممکــن نیســت.”

نامه برتراند راسل
“آقای دورانت عزیز

ــر  ــه خاط ــم ک ــر از آن ــغول ت ــر، مش ــال حاض ــم در ح ــه می گوی ــفم ک متاس
ــم  ــد بتوانی ــر نمی رس ــه نظ ــدارد… ب ــی ن ــچ معنای ــی هی ــم زندگ ــع باش جم
قضــاوت کنیــم کــه نتیجــه کشــف حقیقــت چــه بــوده، زیــرا تــا بــه حــال هیــچ 

حقیقتــی کشف نشــده اســت.”
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           جمالت ماندگار کتاب درباره معنی زندگی

ــه  ــد نیســت نگاهــی هــم ب ــم، ب ــزرگان را خواندی ــن ب ــن از ای حــال کــه نامــه دو ت
ــم: ــت بیندازی ــل دوران برخــی جمــات خــود وی

“ارســطو می گویــد همــه چیــز، بارهــا و بارهــا کشــف شــده و از یــاد رفتــه اســت. 
ــان خاطــر مي دهــد کــه پیشــرفت یــک توهــم اســت؛ امــور انســان  ــا اطمین ــه م او ب
ــه  ماننــد دریاســت کــه در ســطح خــود هــزاران حرکــت و آشــفتگی دارد و چنیــن ب
ــود  ــِه خ ــه در ت ــی ک ــي رود، در حال ــش م ــی پی ــوی جای ــه س ــه ب ــد ک ــر می رس نظ

بالنســبه بی تغییــر و آرام اســت.”
ــق  ــچ تحقی ــزرگ کــه هی ــدر ب ــزرگ اســت. آن ق ــت ب ــک موهب ــودن ی ــده ب “زن

ــف آن نیســت” ــه توصی ــادر ب ــی ق ــا نوشــته ادب علمــی ی
ــه  ــه هرچ ــرا ک ــی. چ ــب کن ــتری کس ــش بیش ــه دان ــاش ک ــال آن نب ــه دنب “ب

ــد.” ــی ش ــر خواه ــتان نزدیک ت ــه تیمارس ــی، ب ــتر بدان بیش
“تمــام زندگــی یــک هیاهــو اســت، پــس کمــی بخنــد، هیــچ چیــز را جــدی نگیــر 

و مطمئــن بــاش کــه سرنوشــت هیــچ چیــز بــه ایــن نســل وابســته نیســت.”
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           درک معنی زندگی تا چه اندازه مهم است؟

همانطــور کــه دیدیــد حتــی برخــی از بــزرگان تاریــخ مانند برترانــد 
ــد.  ــی چیســت عاجــز ماندن ــای زندگ ــه معن ــن ســوال ک ــه ای راســل هم در پاســخ ب
دلیــل ناتوانــی مــا در درک ایــن موضــوع بــه ظاهــر ســاده امــا مهــم چیســت؟ چــرا 
ــی دارد.  ــه معنای ــی چ ــد زندگ ــت بگوی ــا قاطعی ــته ب ــس نتوانس ــم هیچک ــوز ه هن
ــی را در غنیمــت  ــی زندگ ــوراس شــاعر روم ــم، ه ــی کنی ــم نگاه ــه دوران قدی ــر ب اگ
ــن  ــی ای ــای زندگ ــا معن ــت تنه ــاد داش ــد. او اعتق ــه می کن ــات خاص ــمردن لحظ ش
ــم. دیدگاهــی کــه  ــذت ببری ــه غنیمــت شــمریم و از آن ل اســت کــه هــر دم از آن را ب
ــر  ــه جلوت ــی ک ــی نیســت. کم ــزرگ ایران ــاعر ب ــام، ش ــدگاه خی ــا دی ــباهت ب ــی ش ب
آمدیــم ســر و کلــه مارکــس پیــدا شــد کــه پــول و جایــگاه اجتماعــی را عاملــی تعییــن 
ــد  ــت هایی مانن ــم اگزیستانسیالیس ــد ه ــت. بع ــراد می دانس ــی اف ــده در زندگ کنن
ــای زندگــی  ــا گذاشــتند کــه معن ــر گــردن خــود م ــه را ب ــن وظیف ــد و ای نیچــه آمدن

ــم. ــش را بیابی خوی
ــدا  ــود را پی ــی خ ــای زندگ ــد معن ــه بای ــاال چگون ــه ح ــا پرســش اینجاســت ک ام
کنیــم؟ حــاال کــه در حصــار زندگــی روزمــره گرفتــار شــدیم و ابزارهــای رســانه هــر 
ــه زندگــی  ــن اســت ک ــت ای ــم؟ حقیق ــد چــکار کنی ــد، بای لحظــه ذهنمــان را می درن
ــرای فکــر  ــی را ب ــرن بیســت و یکم بســیار شــلوغ تر از آن اســت کــه او زمان انســان ق
ــن  ــا در ای ــردن معن ــدا ک ــه پی ــد ب ــم امی ــاز ه ــا ب ــد. ام ــدا کن ــردن و اندیشــیدن پی ک
دنیــای شــلوغ وجــود دارد. اگــر بــه تمــام ایــن مکاتــب فکــری و فلســفی نــگاه کنیــم، 

ــا هــم مشــترکند: زندگــی. ــز ب همــه آن هــا در یــک چی
شــاید زنــده بــودن و زندگــی کــردن معنایــی باشــد کــه مــا در تمــام طــول عمــر 
ــت  ــی اس ــاده تر از چیزهای ــیار س ــی بس ــای زندگ ــاید معن ــم. ش ــال آن بودی ــه دنب ب
ــا  ــم ت ــت ه ــل دوران ــود وی ــد. خ ــا دادن ــورد م ــه خ ــمندان ب ــفه و اندیش ــه فاس ک
ــاره  ــاب درب ــی کت ــه در قســمت پایان ــرا ک ــق اســت. چ ــن نظــر مواف ــا ای حــدودی ب
ــر  ــا ه ــد: “ام ــی می گوی ــا دارد وقت ــرای م ــمند ب ــه ارزش ــک توصی ــی ی ــی زندگ معن

کاری می کنــی، از فلســفه نمیــر!”

           سخن پایانی

ــد در زندگــی  ــی اســت کــه هــر کــس بای ــاره معنــی زندگــی از آن کتاب های درب
ــب و  ــخ های جال ــار پاس ــذاب آن در کن ــیار ج ــوع بس ــد. موض ــا بخوان ــود حتم خ
ــر را مانــدگار کــرده اســت. البتــه در کنــار آن  بعضــا عجیــب افــراد مشــهور، ایــن اث
ــام  ــفی به ن ــای فلس ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــه یک ــوفی ک ــرد فیلس ــات پیرم تجربی
تاریــخ فلســفه را نوشــته اســت، جذابیــت ایــن کتــاب را دوچنــدان کــرده اســت. امــا 
ــا اصــا معنایــی  ــه نظــر شــما معنــای زندگــی چیســت؟ آی ــا همــه ایــن تفاســیر، ب ب
ــت  ــث درس ــود، مکب ــدنی خ ــرار نش ــاهکار تک ــپیر در ش ــم شکس ــاید ه دارد؟ ش
ــی  ــان ابله ــه از زب ــو ک ــم و هیاه ــز از خش ــت لبری ــتانی اس ــی داس ــت: “زندگ می گف

ــد.” ــته باش ــی داش ــه معنای ــود، بی آنک ــت می ش حکای


