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 مقدمه

ای حیرِت آشکارا یا احساساتی دربارۀ معنای زندگی مانند سرگرمی
رسد. این چیزی نیست که نظر میبه  مضحک، بدفرجام و ناخواسته

نقش آن  یا در پیشبرد ،تالش کند آن انساِن فانی بتواند در راستای
اندکی دارد تا هم  هایچشمگیری داشته باشد. انسان فانی انتخاب

های بتواند نسبت به وظایف خود آمادگی داشته باشد و هم به پرسش
زندگی پاسخ دهد. رسیدن به چنین رؤیایی برای اکثریت ما مقدور 

، قدیسین، هنرمندان، خاصهای معنادار برای افراد زندگی نیست.
...  محققان، دانشمندان، پزشکان، مبارزان، جویندگان، رهبران و

ها مانند زبان التین آن ،حتی اگر معنا را کشف کنیمگمانم به. است
تواند روشنگر اند؛ چنین معنایی نمیناشدنییا کدهای کامپیوتر درک

 ؛باشد و یا به زندگی ما جهت دهد. باید همیشه این موضوع را بپذیریم
گیری مچش نحومعنای زندگی بهنگرش ما نسبت به ،صورتدر غیر این 

 شود.می نظرانهتنگ
در حقیقت، موضوِع معنای زندگی مربوط به همگان است. 



 

 

و تعریفی از آن بیندیشیم  معنادار ۀماست که به تجرب ۀهم ۀوظیف
وجود ندارد. زندگی معنادار در باره دراین منعی داشته باشیم. هیچ

استفاده، جذاب، آشنا و ناگفتنی ساده، شخصی، قابلساختار 
 همین منظور است.برای راهنمایی  ،کتاباست. این 

نحو زندگی شاد تا حدودی معنادار است، اما در برخی موارد به 
 این موارد جزو زندگی معنادارند:بارزی متفاوت است. 

 
o از آنهای واالی ماست که بر طیفی از توانایی زندگی معنادار متکی 

هایی چون توانایی ،برای مثال .کنیمنحو درستی استفاده میبه
 و خالقیت. فهمی، همدلی، ذکاوتخود مهربانی، مراقبت، ارتباط،

o از زندگی روزمره  هدف زندگی معنادار تنها خشنودی و رضایت
 عین ، اما درنیست. ممکن است زندگی معناداری داشته باشیم

یا دائمًا غرق در خوشگذرانی سطحی  ،حال بدخلق هم باشیم
  باشیم.

o ها، مدت است. برنامهزندگی معنادار، زندگی طوالنی و دراز
د. نگیرمی مدت شکلها، عالیق و تعهدات روزافزون در طوالنیرابطه

گذارند، حتی سر میعواطف ما را پشت ،های معنادارفعالیت
 ها اشتیاق داشتیم و متعلق به گذشتۀنسبت به کسانی که به آن

 ما هستند.
o انجام اوقاتهای معنادار لزومًا کارهایی نیستند که بیشتر فعالیت 

ترین عنوان مهمبه هایی هستند کهمشغولیتدهیم، بلکه می
ترین عمیق به کنیم و در زمان مرگشان میگذاریها ارزشفعالیت

 ها محروم خواهیم شد.شکل ممکن از آن
o  ناچار به« کند؟یچیزی زندگی را معنادار مچه»پاسخ ما به پرسش
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شخصی است، حتی اگر پاسخ و نتایج ما ویژگی خاصی نداشته 
چیز برای توان با اتکا به دیگران تعیین کرد که چهباشد؛ چراکه نمی
 اند که در آنعمومًا لحظاتی« های معنابحران»ما معنادار است. 

_ شاید فردی بسیار خیرخواه _ممکن است تفسیِر فردی دیگر 
تواند برای ما معنادار باشد، با فهم چیزی میکه چه بارهدراین

( مغایرت ما های متفاوتندیمهها و عالقگسترش ما )ذائقهروبه
 داشته باشد.

o چیزی در نگاهنگری دریابیم که چهیندی از تجربه و دروناباید با فر 
عنوان معنای بهبالفاصله  «لذت»معنادار است. ممکن است  ما

سختی به و سلیقۀ ما ذائقهشاید جلوه کند، اما  ام پیش رویزندگی 
بتواند معنای زندگی را درک کند. شاید مجبور شویم راه زیادی را در 

چیزی زندگی ما را مسیر زندگی طی کنیم تا با اطمینان بگوییم چه
 .کندسرشار از معنا می

 
تا بتوانیم  دهدقرار می ما ها را پیش رویانتخاباین کتاب طیفی از 

. کتاب تر است، انتخاب کنیمها را که برای ما پذیرفتنییکی از آن
کند: عشق، خانواده، پیرامون هشت فعالیت معنادار مهم بحث می

 کار، دوستی، فرهنگ، سیاست، طبیعت و فلسفه. بسیاری از این
؛ چراکه هدف در اینجا بیشتر اندهشدخوبی شناختهها بهفعالیت

منابع  های آشناست تا کشفتبیین برخی از انتخاب بازخوانی و
ها را نشان خواهند داد و گیریها، جهتکاماًل جدید معنا. انتخاب

خالف  کنند و یا اگر انتخابیهای خود توانمند میما را به یافتن اولویت
 توانیم هدف دیگری را جایگزین کنیم.های ما باشد، میخواسته



 

 

تری معنابخشی شایسته مانزندگی کتاب امیدواریم ۀدر ادام
باشد. با باالبردن داشته  ،کردیمنسبت به آنچه در ابتدا فرض می

های رادیکال ظاهری شویم. حرکتنباید درگیر  ،ارزش معنا در زندگی
های معنادار بسیاری دارد که ممکن است مان جنبهتردید زندگیبی

قائل نباشیم.  آن ی برایها نداشته باشیم و یا ارزشفهم درستی از آن
جوی وجستجوی زندگی معنادار را از واکنون زمان آن است که جست

غیرممکِن پیچیدۀ مضحک به چیزی تبدیل کنیم که بتوانیم آن را 
 درک کنیم، هدف قرار دهیم و در آن موفق شویم.
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 عشق

  
 مراقبت
که چرا عشق اغلب  بارهدراینرسیدن به درکی های روشیکی از 

که به شود، این است معنای زندگی لحاظ میچنان نزدیک به
موضوع تنهایی را ناگفته رها  ،های تنهایی نگاه کنیم. اغلبچالش

کشیدن ندارند احساس ها که کسی را برای درآغوشکنیم: آنمی
ها که با کسی هستند، ممکن است احساس گناه کنند. شرم و آن

شمول هستند. نباید جهانآزار و دردهایی بی ،اما دردهای تنهایی
ترین روشن آنکه بدانیماحساس کنیم تنها هستیم. تنهایی، بی

دهد. ها را دربارۀ اهمیت باالی عشق در اختیار ما قرار میبصیرت
نظر برجسته که دربارۀ اهمیت عشق صاحب کارشناسان تعداد

بخشی  ،مسیر زندگیاگر در کمتر است.  9باشند، نسبت به افراد تنها
دشواری تلخی در تنهایی طی نکرده باشیم، بهاز راه را ناخواسته و به

 

شود منظور نویسنده از افراِد تنها به این معناست که کمتر کسی در این جهان پیدا می .  9
 داشتن نداشته باشد.که کسی را برای دوست



 

 

طور کامل درک کنیم. در مواقع تنهایی توانیم هیاهوی عشق را بهمی
ها و ممکن است دیگران با ما مهربان باشند، ممکن است دعوت

وان حس ها دریافت کنیم، اما دشوار بتآمیز از سوی آناشاراتی محبت
را نادیده گرفت.  آن ۀشدبودن عالقه و توجِه عرضهسنگین مشروط

ها نداریم و حتی نسبت به آن دسترسی چندانی به اطرافیاِن نزدیک
ها خواهیم تماسی با آنمحدودی داریم. وقتی می هایخواسته

در لحظات ممکن است داشته باشیم یا بسیار دیر است یا بسیار زود. 
کنندۀ زندگی گمان کنیم که بدون توجه و اهمیت بسیار دلسرد
توانیم از زمین ناپدید شویم. در یک مصاحبت معمولی، شخصی می

 ؛گذرد با دوستان در میان بگذاریمما می از ذهنآنچه را  هرتوانیم نمی
پاافتاده، از اندازه پیشگویی درونِی بسیار زیاِد ما بیش چراکه تک

اند تا اینکه موردپسند آمیخته با هیجانات تند، اتفاقی یا پراضطراب
گاهباشند. آشنایاِن ما توقعاِت قابل ها به ساختن آنفهمی دارند، آ

هنجاری داشته باشند باید رفتار عادی و به شاناینکه دوستان
 نه نیست.عاقال

کس چراکه هیچ ؛باید سطحی از ادب را رعایت کنیم ،همچنین
 وغریبعجیبای در خشم، وسواس فکری، رفتارهای جذابیت ویژه

های بیهوده توانیم بدرفتاری کنیم یا حرفیابد. نمیخلقی نمییا کج
مان، بهایی است که باید برای اِی خوِد حقیقیبزنیم. اصالح ریشه

 بپردازیم.بودن مشربخوش
آسانی همچنین ناچاریم بپذیریم که بخش مهمی از کیستی ما به

درک  های ما با عدمترین دغدغهشود. برخی از عمیقفهمیده نمی
شود. بیشتر پاسخ داده می زدگی یا ترسدیگران، دلاز سوی کامل 


