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Abstract 

Finding Meaning in an Imperfect World by Prof. Iddo Landau, is a warmly written 

book, rich with instances from the author's life, history, movies and literature. Prof. 

Landau attempts to offer new arguments and practical advice that make us become 

and stay alert to the already meaningful aspects of our ordinary lives and show how 

we can increase it, if necessary. He confronts most prevailing arguments in the 

literature that renders our life meaningless or insufficiently meaningful, including 

the arguments based on perfectionism, the existence of suffering and evil, death and 

total annihilation of our life and even the whole world and etc. According to Landau, 

these arguments can at most diminish the meaning in our life, not removing it. We, 

however, can still find many sufficiently meaningful aspects in our life which are 

ultimately related to the inherent value of our lives. The book, then, ends up building 

practical strategies to identify and recognize these aspects. In the current article, I 

will convey the argument of the book, then elaborate my take on the strategies prof. 

Landau utilizes this to persuade us that there are many sufficiently meaningful 

aspects in everyone’s life. 
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   نقد و بررسي كتاب
  ناكامل جهاني در معنا يافتن

  *حميدرضا محبوبي آراني

  چكيده
زبـاني صـميمي    ااثري از پروفسور ايدو الندو كتابي است كه ب ناكامل جهاني در معنا يافتن

و  ،هـايي برگرفتـه از زنـدگي نويسـنده، تـاريخ، سـينما       از مثالاست نگاشته شده و سرشار 
مـا را  تا دست دهد  هايي عملي به ها و توصيه ل كوشد استدال الندو در اين كتاب مي .ادبيات

صـورت  دردهـد    مان سـازد و نشـان   هاي معمولي ندگيهاي پيشاپيش معنادار ز متوجه جنبه
 هـاي رايـج   ل توانيم اين معناداري را افزايش دهيم. وي در اين كتاب استدال مي گونهچلزوم 

 از ؛سـازند  معنـا مـي   بـي تاحـدي  كه زندگي ما را كامل يا كند  معرفي مي رادر ادبيات بحث 
گرايي، وجود رنج و شر، مرگ و نابودي كامل انسان  بر كمال هاي مبتني استدالل ها اين ةجمل

توانند از معناي زندگي  ها درنهايت مي اين استدالل ،است. وفق نظر الندوو حتي كل جهان 
هـايي   كنند. ما حتي درصـورت اعتبـار چنـين اسـتدالل     سره محو نمي بكاهند، اما آن را يك

يم كه درنهايت حاكي بمان بيا بسنده معناداري در زندگي ةانداز بههاي  توانيم جنبه ميچنان  هم
بردهايي عملي براي يـافتن   راه ة. كتاب با ارائباشد ها تك ما انسان از ارزش ذاتي زندگي تك

كنوني پس از بيان لب مطلـب هـر فصـل از     ةيابد. در مقال ها پايان مي و بازشناسي اين جنبه
ها عليه  استداللكشيدن  چالش بردهاي الندو براي به راه ةكتاب ديدگاه انتقادي خودم را دربار

  كنم. معناداري زندگي تقرير مي
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)، Yeatsتعبيـر ييـتس (   مـان، بـه   گونه زندگي نكنيم كه زندگي آنكه بايد حواسمان باشد 
  .)Landau 2017:209تبديل شود (» افتد هرگز اتفاق نميچه  آنشدن براي  آماده«به صرفاً 

 

  مقدمه. 1
ي بـا  ضرورت علّ ةبحثي دربار ةميان هايش و در كتاب در يكي از كالس ةكه نويسند هنگامي

معناسـت   باره وقتي زنـدگي بـي   بيهودگي بحث دراين بر مبنياعتراض يكي از دانشجويانش 
هـايي سـقراطي    گيرد موضع دانشجويش را بـا پرسـش و پاسـخ    شود، تصميم مي مواجه مي

بحـث و كنـدوكاو    ةدريابـد و هـم از نتيجـ   چالش بكشد تا هم اين موضع و ادعا را بهتر  به
از آن دانشـجوي   ،فلسفي بر آن دانشجو و شايد كل كالس آگاهي پيدا كند. به همـين دليـل  

معناست يا زنـدگي كـل آدميـان روي     زندگي تو بيفقط كني  آيا فكر مي« پرسد: معترض مي
  »معناست؟ زمين بي

  .»معناست فكر كنم زندگي من بي«گويد  ميكند و  دانشجو درنگ مي
كـاري   تواني هيچ معناست و نمي كني زندگي تو ضرورتاً بي فكر مي«دهد:  استاد ادامه مي

ات  برخي اتفاقاتي است كه در زنـدگي دليل  معنايي به بكني، يا گمان داري اين بياش   درباره
كـم   داد، زندگي تو معنادار بود يا دسـت  كه اگر آن اتفاقات رخ نمي اي گونه به ،رخ داده است
  »معنا نبود؟ مانند االن بي

  .»باشدگمانم دومي درست  باز هم به«دهد:  دختر دانشجو جواب مي
تواني  كه مي معناست يا اين ناپذيري بي نحو جبران كني، زندگي تو به حال فكر مي«استاد: 

  .»ات معنادار گردد؟ معنايي جبران شود و زندگي كاري يا كارهايي انجام دهي تا اين بي
خـود   كه حالتي متأمالنه بـه  كشد و درحالي دانشجو كمي از موضع خود پا پس مي دختر
  .»ام معنادار گردد توانم كاري كنم كه زندگي نظرم مي به«گويد:  گرفته مي
كننـد و دانشـجويي    مـي  منـدي  و عالقهدانشجويان نسبت به بحث اظهار رضايت ديگر 

كه باشـيم و غـم و    )، اينHamletهملت (» بودن يا نبودن«ال ؤسش نظر بهكه  گويد مي  ديگر
هاي اين دنيا را تحمل كنيم يا بميريم، سؤالي بسيار مهم است. اسـتاد درعـين    رنج و فالكت

كند كه براي وي عجيب است كه چرا هملـت   ال به اين نكته اشاره ميؤقبول اهميت اين س
ناقص و پر از درد، رنج، بودن در اين جهان  .1 :فقط دو راه و دو شق برابرِ هم را ديده است

شدن. درست است كه جهان ناقص و پر از درد و رنج  نبودن و نيست .2 ؛و گرفتاري ،اندوه
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شق ديگري هم دركنار بودن يا نبودن وجود دارد و آن بودن و تـالش  اما و گرفتاري است، 
  .)Landau 2017: 1-2( ستو اين دنيا خودمان  دن زندگيكرساختن و بهتر و تقال براي كامل

درپي بيان اين راه سومي اسـت كـه هملـت ناديـده      ناكامل جهاني در معنا يافتنكتاب 
و ناكاملي آن را قبـول   صنقهمه توان در اين جهاني كه  طور مي هكه چ گرفته بود و آن اين

يم. در ايـن راه،  بكنيم و در اين مسير زندگي خود را معنادار بيـا  داريم بمانيم و آن را كامل 
و  )Epicurusاز سقراط و افالطون گرفته تا اپيكـور (  ،مانند فيلسوفان عصر باستان نويسنده
كوشد تا از فلسفه، استدالل و پرسش و پاسخ فلسفي، چونـان ابـزاري    )، ميSenecaسنكا (

نويسـنده   ،ترتيـب   هاي اساسي زندگي آدميان يـاري بجويـد. بـدين    عملي در گشودن گره
هـاي نظـري و دانشـگاهي پيچيـده،      ، فارغ از بحـث هنوز دهد كه فلسفه چنين نشان مي هم
هاي عملي خود را داشـته باشـد و دركنـار علـومي      تواند مانند روزگار باستان كاربست مي

يي عملـي زنـدگي بـاارزش    نمـا  چـون راه  كـاوي هـم   نگـر و روان  شناسي مثبت چون روان
  شود.  شمرده

  
  معرفي كتاب .2

  نويسندهمعرفي شكلي كتاب و معرفي  1.2
 297و در  2017انتشارات دانشگاه اكسـفورد در سـال   را  ناكامل جهاني در معنا يافتنكتاب 

آن مقدمـه و  اول كه فصل  تشكيل يافته است فصل نوزدهاست. كتاب از كرده صفحه چاپ 
كتاب قرار  ةنامه، نماي بعد از كتابو در پايان  .گيري است نتيجه نوزدهم  وهجدهم دو فصل 

است.   توجهي ه و بدون عيب و ايراد قابللحاظ صوري و شكلي آراست گرفته است. كتاب به
از اشـارات گونـاگون بـه زنـدگي     اسـت  خوان اسـت و سرشـار    بسيار خوشنيز نثر كتاب 

اي  گونـه  كتـاب بـه   ،ها و گفتارهاي عاميانه و سينمايي. درمجموع داستانو نويسنده، ادبيات، 
بگيرد اي براي فهم مطالب دست  تواند آن را بدون داشتن دغدغه ه خواننده مينگاشته شده ك

  سرعت بخواند.  و در چند روز به
گيــل  التحصــيل دكتــري فلســفه از دانشــگاه مــك كتــاب، ايــدو النــدو، فــارغ ةنويســند

)McGill Universityةمعناي زنـدگي و فلسـف   ةو متخصص در حوز ،) كانادا، استاد دانشگاه 
او با عنوان  ينها نگاشته است. كتاب پيش است كه مقاالت بسياري در اين حوزه مدرن پست

  1است.كرده انتشارات دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا منتشر را  است؟ مردمحور فلسفه  آيا
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  معرفي محتوايي كتاب 2.2
 واقعـي  ةريشه در پاسخ به دغدغـ  ناكامل جهاني در معنا يافتناشاره شد، مقدمه در   كه چنان
كـه بايـد و    گونـه  آنشان  يابند يا زندگي معنا مي شان را كامالً بي هايي دارد كه يا زندگي انسان

معنـاي زنـدگي و    ةبرخالف غالب آثار اخيري كه در حوز ،. براي همينشايد معنادار نيست
كتابي  ،اند نگاشته شدهدانشگاهي هاي كمابيش صرفاً  ويژه در سنت تحليلي و از سر دغدغه به

منـدان واقعـي معنـاي زنـدگي      نمايي عملي براي دغدغـه  چون راه كه سعي كرده تا هم است
ها و انتقـادات   فرض كه ابتدا پيشاست برد نويسنده براي نيل بدين هدف اين بوده  باشد. راه

كـه بايـد و شـايد معنـادار      گونـه  آنشان  يابند يا زندگي شان را معنادار نمي كساني كه زندگي
 مسئلةهاي عليه معناي زندگي كه در ادبيات مرتبط با  ها و استدالل فرض نيست، اعم از پيش

هايي كه شخصاً نويسنده از مـثالً دانشـجويانش يـا بيمـاران      معناي زندگي وجود دارد و آن
ها به چـه   ها و استدالل فرض و بعد نشان دهد كه اين پيشكند سرطاني شنيده است، مطرح 

 ،ها به معناي زندگي نگاه كـرد  ها و استدالل فرض توان بدون اين پيش و مياند  معنا نادرست
  . داد و درمجموع معناي آن را افزايش ،ها و زواياي معنادار زندگي را تشخيص داد جنبه

مقدمـه و دو فصـل    اول، كه فصـل  است شدهتشكيل  فصل نوزدهكتاب از گفته شد كه 
، نويسـنده سـعي در   اول فصـل ، يـا همـان   مقدمـه گيري است. در  نتيجه منوزدهو  هجدهم

كوشـد آن را بـا    دارد و مـي  ،»معنـاي زنـدگي  «ساختن موضوع بحث، يعني اصطالح  نروش
 ةواژ مـورد كـه اوالً در  مفهوم ارزش زندگي فردي هر فرد انساني مرتبط سـازد. توضـيح آن  

كـه شـامل    را و زندگي زيسـتي  ،ها انتوان زندگي فردي هر فرد، زندگي كل انس زندگي مي
كند كه منظور  نظر گرفت. نويسنده تصريح مي شود در و گياهي مي ،زندگي انساني، حيواني

هايي ماننـد مـن و شماسـت و     تك انسان زندگي فردي تكحداقل در كتاب وي از زندگي 
كم بـه دو   دستتوان  مي معنا را هماست. كرده معناي زندگي را در اين سطح بررسي  مسئلة

نظر گرفت: از يك لحاظ، بحث معنا با مفاهيمي چون تفسير، فهـم،   صورت يا دو مفهوم در
 عبـارت معنـاي  «پرسـيم   كـه مـثالً مـي    وقتـي و منظـور ارتبـاط دارد، ماننـد     ،درك، مقصود

good morning بحث معنا با مفـاهيمي چـون اهميـت،     ،از لحاظ ديگر ؛»؟در فارسي چيست
پس داند.  دوم مي ظور از معناي زندگي را همين لحاظباط دارد. نويسنده منو شأن ارت ،ارزش

باارزشي در زندگي خود  هاي مهم گويد زندگي من فاقد معناست يعني جنبه وقتي كسي مي
ارزش و اهميـت   زندگي وي نياز دارند تـا واجـد   ارزش هاي بي نيافته است، و لذا اين جنبه

معنـاي زنـدگي و نيـز    حوزة و به برخي آثار كالسيك در شوند. براي تأييد ادعاي خود الند
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. بـراي  است كرده معناي زندگي صحبت ةها دربار آن كه باشود  متوسل ميهاي افرادي  گفته
انـدازي وسـيع بـه     ) معتقد است كه اگر از چشـم Thomas Nagelنمونه وقتي توماس نيگل (

گذارد. اگر هـم   آن نمير دتأثيري  زندگي فردفردمان نگاه كنيم، بود و نبود ما در جهان هيچ
) زنـدگي  Tolstoyتغيير معناداري در جهان اتفاق نيفتاده بود. يا وقتي تولسـتوي (  ،بوديم نمي

ارزش خـود را از دسـت داده و او     بيند منظورش اين است كه زندگي خود را فاقد معنا مي
ده از زندگي معمولي مـا  مواردي كه نويسن ،سان  يابد. به همين چيز باارزشي در زندگي نمي

نحوي در ارتباط با كاميـابي در يـافتن و    دهند كه معناي زندگي به زند همه نشان مي مثال مي
  مند در زندگي است: اي ارزش شدن به چيزي يا جنبه نائل

اسـت كـه    يافتن چيزي برايآن  ةدغدغ معناي زندگي ةمشترك در هر بحثي دربار ةنكت
 چـه  ،ام بـاره مواجـه نشـده    باشد. درواقع من با هيچ بحثي دراينواجد ارزش كافي و بسنده 

 ةكـه در آن بحـث دربـار    ،درميان اشـخاص  و چهها  ه در دانشگاهچ مكتوب، چه و شفاهي
... پـس  ارزشي بسنده در زندگي بـازگردانم  ةدرستي به بحثي دربار معناي زندگي را نتوانم به

رد و در ايـن كتـاب منظـور مـن همـين      نخست با ارزش سروكار دا ةمعناي زندگي در وهل
اين است كه  ةكه زندگي معنايي ندارد شكايت دربار اين ةخواهد بود. شكوه و شكايت دربار

معناي زندگي پرسش  ةشود. پرسش دربار كه بايد و شايد ارزشي در زندگي يافت نمي چنان
اي  شمار بسـنده اي است كه  اي است. زندگي معناددار زندگي هاي بسنده چنين ارزش ةدربار

اي تهـي از   ، و زنـدگي اند كه شايد و بايد واجد ارزش ها وجود دارد كه چنان از ابعاد و جنبه
هاي كـه واجـد ارزش بسـنده     اي از ابعاد و جنبه بسنده است كه در آن شمار اي معنا زندگي

  .)ibid.: 12, 15( باشند وجود ندارد
 ،پردازد چنين برداشتي از معناي زندگي ميبررسي لوازم   ، بهمستلزماتكتاب،  دومفصل 

معنـاي زنـدگي را كـه     ةدربـار  هـاي عمـومي مـردم    فـرض  پيش«نظر نويسنده  كه به  لوازمي
» كند مي  د معنا تلقي كنند تخريبچندان واج معنا يا نه شده بسياري زندگي خود را بي  سبب

)ibid.: 4 اند از: عبارتها  شمرد كه برخي از آن الزمه را برمي يازده). الندو  
نداشته و گاه دقت رياضي  ها هيچ ارزش ةاگر معناي زندگي ارزش است، بحث دربار .1

بحـث معنـاي زنـدگي هـم نبايـد دنبـال پژوهشـي برخـوردار از دقـت          مدر ندارد. بنابراين 
   ؛وار بود رياضي

چراكه  ،ارزش دچار خطا و اشتباه شده باشيممنزلة  در معناي زندگي بهممكن است ما  .2
گـو  و گفـت  و  به بحثبودن  گشودههاي ما وجود دارد.  گذاري امكان خطا در ارزشهمواره 

   ؛هايمان شويم گذاري خود در ارزش هاي كند متوجه اشتباه كمك مي
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  ؛يافتن دارد عنوان ارزش، معناي زندگي امكان كاستي و فزوني به .3
تواننـد   و مـي پذيرند  ها تغيير . ارزشارزش چيزي نيست كه از ابتدا تا انتها باقي بماند .4
شـمار   وجود فرزند عزيزم ارزش واقعي زنـدگي مـن بـه    ،گزين هم شوند. براي نمونه جاي
، چيز يا چيزهاي شود نحوي اين رابطه نابود  يا بهرود باين فرزند مثالً از ميان ود. اما اگر ر مي

پركننـد و ازنـو خـود بـه ارزش       رفتـه را  ند جاي اين ارزش ازميانتوان ديگري هستند كه مي
  ؛اصلي زندگي من بدل شوند

ام را وقـف آن   معناي آن نيست كه كل زنـدگي  مند باشد به اگر چيزي براي من ارزش .5
معنـاي آن   مند، اما اين به العاده ارزش اي است فوق من با معشوق و همسرم رابطه ةكنم. رابط

  ؛باشم  و مانند آن نياز نداشته ،تانا دوسصحبتي ب تنهايي، به هم نيست كه من گاهي به
پاسـخي بـه    ةدهند تمام مسائل زندگي و ارائه ةكنند عنوان ارزش حل معناي زندگي به .6
  ؛ها نيست آن ةهم

العاده و غيرمعمول نيست. معنـاي   و فوق ،معناي زندگي چيزي باال در آسمان، متعالي .7
اي  پديـده پـس  هرچند ارزشي بسيار مهـم.   ،استه زندگي صرفاً ارزشي درميان ساير ارزش

  معمولي و دنيايي است. 
گرايـي)، را   (يـا ناكامـل   يينـاگرا  كمال ةسابق، چهارم و ،گرايي كمال عليه، سومهاي  فصل

چراكـه از نظـر وي در    ؛فصل دوم و بسط لوازم مهم آن از منظر الندو دانسـت  ةتوان دنبال مي
بـرد. در   گرايانه در اين حوزه راه مـي  دانستن معناي زندگي به رويكردي ضدكمال ارزش ةزمر

يكـي از   ةهم ناميد، الندو دربـار گرايي  ايدئالتوان  ، كه آن را ميگرايي كمال، عليه سومفصل 
 ،كنـد  معناي زندگي شروع به بحـث مـي   ةهاي آدميان دربار فرض ترين پيش ترين و رايج مهم

العـاده، مـاوراي زنـدگي معمـولي و      چيزي فـوق بايد معناي زندگي  فرض كه يعني اين پيش
يافتن بدان چندان هم ساده نيست. النـدو پـس از اشـاره بـه      و نادر باشد كه دست ،زميني ما

خود را استوار ساخته بودند به نقد و بررسي  ةفرض انديش اين پيش ةبرخي متفكراني كه برپاي
گرايـان از   شكل اصلي اين موضع اين است كـه كمـال  نظر وي م پردازد. به فرض مي اين پيش

 رتر از كامالً كامل راضي نيسـتند. بنـاب   اند و به كم ديدن ارزش چيزهاي جزئي و ناكامل غافل
گرايان هردو دوست دارند شهر زيباي  نا گرايان و چه كمال زند، چه كمال مثالي كه نويسنده مي

شهري كه زيباترين نيست  مواجهه با گرايان در الما بهترين شهر و زيباترين شهر باشد، اما كم
عين تالش بـراي بهتـر سـاختن    درگرايان  نا زنند، اما كمال خوانند و آن را پس مي يأس مي ةآي

  دارند.  مي  هاي همين شهر ناكامل را نيز بزرگ و ارزش ،ها شهر، زيبايي
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انسجام   يكي اشكال عدم :بيند ميوارد گرايان  موضع كمالبه الندو انتقادهاي بسياري را 
دليـل   انسـجام بـه    بين خود و ديگري. عدم  و ديگري استفاده از معيارهاي دوگانه يا تبعيض

ها و معناي زنـدگي   اي ميان ساير ارزش گونه ها به قلمرو ارزش كه اين جماعت صرفاً در اين
گرا  جا كمال در اين نديگرا ها ناكامل كه در سپهر ساير ارزش شوند و درحالي قائل به تمايز مي

خودشـان    گذاري زندگي ارزش ود و ديگري بدين دليل كه درموردبين خ  عيضبشوند. ت مي
معيارهـايي كـه بـراي     ،كننـد  مـي   اسـتفاده  اي دالنه تر و حتي سنگ گيرانه از معيارهاي سخت

 بودكه مرگ و نيست و نـا  كنند. مثالً درحالي گذاري زندگي ديگران از آن استفاده نمي ارزش
است، اما وقتي پـاي مـرگ فرزنـد يـا       اهميتي زندگي خود فرد معناي بي هبها  شدن خود آن

گيرد و بـرعكس وجـود    اهميتي دامن فرزند يا معشوق را نمي معشوق در ميان است اين بي
اهميت  شدن بي جا مرگ و نيست و نابود يابد. در يك فرزند و معشوق نهايت اهميت را مي

و   گرايان گويي زندگي را مسابقه كمال ،چنين واجد نهايت اهميت. همو در جاي ديگر است 
 نشـا  وگرنـه زنـدگي   ،كم نقره و برنز ببرند بايد طال يا دست دانند كه در آن حتماً رقابتي مي

هـاي   هاي رقابتي و ارزش توان ميان ارزش نظر الندو مي جا هم به معنا خواهد بود. در اين بي
 ة. همـ كـرد  اين برداشت نادرست از معناي زنـدگي را تصـحيح   غيررقابتي تمايز گذاشت و

  ها نگريست. نيستند كه بتوان از منظر بازار و مسابقه بدان يهاي هاي ما ارزش ارزش
النــدو دركنــار متفكرانــي كــه ديــدگاه  ،يينــاگرا كمــال يآرا ةســابق، چهــارمدر فصــل 

سـازاني   و فـيلم  ،، نويسـندگان اند به متفكـران، شـاعران   گرايانه به معناي زندگي داشته كمال
بـه   ،انـد. بـراي نمونـه    گرايانه دفاع كـرده  كند كه در آثار خود از موضعي ضدكمال مي  اشاره

» بـزرگ  دوقلبـي  ي رودخانـه «)، Ernest Hemingway( داستان كوتاهي از ارنست همينگـوي 
)Big Two-Hearted River(، هـاي نيـك آدامـز    فعاليـت  ةكننـد  كند كه توصـيف  اشاره مي 
)Nick Adams( كانديدگيري است، يا از بازگشت نهايي قهرمانان  ) براي ماهيCandide ولتر (
)Voltaire گياهـان و   همه ماجراها به زنـدگي معمـولي در يـك بـاغ و پـرورش      آن) پس از

  نظر الندو حكايت از آن دارند كه: ها به اين ةكند. هم مي  ها ياد بسياري مانند آن
منـد و جالـب    غربـي، جريـان قـدرت    ةگـرا در فرهنـگ و فلسـف    دركنار جريـان كمـال  

جريـاني كـه ارزش    ،گيـرد  ناگراها هم وجود دارد. اين كتاب پي اين جريان دوم را مي كمال
نظر من شخصي معقول و موقر، كسي كـه شـوهر،    يابد. در عظيمي در چيزهاي معمولي مي

يـا دوسـت خـوبي اسـت، كسـي كـه       يا فرزند خـوبي اسـت، كسـي كـه همسـايه       ،همسر
اتوبوس در مسـير كـارش لـذت     ةتواند از ديدن درختان از پنجر است، كسي كه مي  كاو كنج
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) و Mother Teresaاند.... شايد مادر ترزا ( ببرد، همگي پيشاپيش به معناي زندگي دست يافته
نـد، امـا زنـدگي چنـين افـرادي نيـز معنـادار اسـت.         ا ) زندگي معنادارتري داشتهBachباخ (

هاي اركيده در بالكن خانه هم يافت شـود   بردن از گل تواند در پرورش و لذت معناداري مي
  .)ibid.: 62-63(انه خ هاي اركيده در گل بردن از گل فقط در پروش و لذت نهو 

هـاي ديگـر را    اين برداشت درواقع بستري است كه الندو براساس آن كل مباحث فصل
از وي ياد داشته باشد كه وقتي  رو الزم است خواننده در هر فصل به بسط داده است و ازاين
  دارد.   در ذهنآن لوازمي از گويد چنين برداشت و  معناي زندگي سخن مي

كـه  كند  ميتقرير را هاي گوناگوني  لبعد الندو استدال  ، بهيمرگ و نابود ،پنجم فصلاز 
بـا  او  ششـم  و پـنجم  فصـل انـد. در دو   نحوي عليه معناداري زندگي ارائـه شـده   كدام بههر

بـه تقريـر   ابتـدا  فصـل وي  ايـن  بر مرگ و نـابودي سـر و كـار دارد. در     هاي مبتني استدالل
نفـع   هـاي گونـاگوني كـه بـه     پردازد و سـپس اسـتدالل   بر مرگ و نابودي مي استداللي مبتني

و  ،چون استدالل نيگل، اپيكـور  دي ارائه شده است، هممعناداري زندگي دربرابر مرگ و نابو
دهد كه  ، نويسنده استداللي ارائه ميششمكند. در فصل  ميمطرح )، را Lucretiusلوكرتيوس (

توانـد   كارآمـد اسـت و مـي    ردهتـر ذكـر كـ    كه پيش يهاي نظر وي برخالف ساير استدالل به
از عنـوان  طوركه  همانچنان معنادار است.  مرگ و نابودي، زندگي هم باوجوددهد كه   نشان

كنـد،   هاي ديني زندگي پس از مرگ اشاره مي به روايتنويسنده آيد، هرچند  فصل هم برمي
كند كه وقتـي قـرار اسـت     گونه تقرير مي و استدالل را اينبيند  مياما مرگ را نابودي مطلق 

نيست و هـر آغـازي     هدگار نيست، وقتي زندگي جاودانچيز مان چيز از بين برود و هيچ همه
و مـادر   )Albert Einsteinينشتاين (آ  خواهد زندگي آلبرت ، ميدارد ناك غمدير يا زود پاياني 

  توان براي زندگي ارزش و اهميتي قائل بود. مي  معمولي، چگونه يد يا زندگي آدمترزا باش
) Bernard Williamsن برنارد ويليامز (چو هاي كساني هم استدالل پنجمنويسنده در فصل 

دانند و با رد اين موضع عقيـده دارد   آور مي كه زندگي جاودانه را نيز ماللكند  ميبررسي را 
وي زندگي جاودانه را بر زندگي كنوني كه ميرا و موقت و ناماندگار است  آرمانيدر حالت 
زندگي  يارزش معنايي يا بي بي بر هاي مبتني صورت پذيرفتن استداللدهد. حتي در ترجيح مي
شود كه زندگي ناجاودان و ميرايـي كنـوني معنـادار     معنايي دليل نمي هم اين بي جاودان، باز

درواقع او براي معنـاي   ،شود مي  متذكرششم كه در آغاز فصل  گونه آن ،نظر نويسنده باشد. به
چراكـه ايـن    ؛بـوديم  نمـي و ما ميـرا   بود  ميان دانسته كه زندگي جاوداني در زندگي بهتر مي

نظر الندو اين  به ،همه رود. بااين شمار مي اي منفي به كاهد و جنبه ميرايي از معناي زندگي مي
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معناي زندگي نيست. اين واقعيت  برداشتن ميان از و حذف ةمنزل از معناي زندگي به كاستن
كـه   كاهد. ايـن  نمي يا اين عشق ،ميريم از ارزش لذت و نشاط اين لحظه، اين رابطه كه ما مي

 مذهـن  ازگـاه ديگـر    ام، حتي اگـر هـيچ   خوبي را با دوستان و خانواده گذرانده ةمن آخر هفت
هم ارزش و معناي خود را براي من در آن  ياد نياورد، باز كس آن لحظات را به نگذرد و هيچ
 تر به چيزهاي بـاارزش مـا   . درست است كه زندگي جاودان ارزشي بيشستا  لحظه داشته

نظـر   . باز بهاند ارزشي بسنده واجد و شايد كه بايد چنداناكنون هم اين چيزها  اما بخشيد، مي
و ميرايـي   بودنسـبب گـذرا   شود برخي بـه  همه يا هيچ باعث مي ةگرايان الندو، موضع كمال
نظر نويسنده، داشتن زندگي معنـادار و بـاارزش    به ،كنند. وانگهي  كل نفي معناي زندگي را به

 ، كهتر و شادتر بپذيريم را با خاطري آسوده  سوي مرگ بهرفتن  شود گذر زندگي و يسبب م
هايي كـه بـراي    ها و نمونه مواهب زندگي معنادار است. بسياري از داستانداشتن اين هم از 

معنايي زندگي آورده شده، از نظر النـدو، بـه دو عامـل بسـتگي دارد: تنـاهي زنـدگي و        بي
هـا و   دهد. مشكل غالب اين داستان ي كه آدمي در اين زندگي انجام ميهاي معنايي فعاليت بي

است. در زنـدگي    هاي آدمي معنايي اعمال و فعاليت ارزشي و بي ها در عدم توجه به بي مثال
  توانند به خود زندگي معنا و ارزش بدهند.  هاي باارزش و معنادار مي محدود باز فعاليت

استداللي كمابيش مرتبط با دو فصل گذشته عليه  ،جهان كل بستر در زندگي، هفتم فصل
جا و اكنون ارزش و معنا  انداز اين سازد. حتي اگر زندگي ما از چشم معناي زندگي مطرح مي

داشته باشد، ارزش زندگي ما در مواجهه با موضعي از بيرون خودمان، از بيرون جهان، يعني 
بازد.  ورو مي نگرد رنگ عظمتش مي ةبا هم موضعي كه در آن به ما و زندگي ما از كل جهان

تعبيـر   آيد. بـه  چشم نمي كه به است دربرابر عظمت جهان، ما و زندگي ما چيزي بسيار ناچيز
انـداز   چشـم  با عنـوان  بژكتيو استاو س ،اندازي دروني، شخصي انداز چشم نيگل، يك چشم

 داز كيهاني يا جاودانگيان چشمكه  انداز بيروني، غيرشخصي، ابژكتيو بشري، و ديگري چشم
انـداز دوم بـود و    مند باشد، از چشـم  انداز نخست زندگي ما ارزش . حتي اگر از چشماست

كه زندگي مـا معنـادار هـم     برسد به اين  چه ،ا و ارزشي استنبود ما اساساً فاقد هرگونه معن
از كيهـاني  انـد  گرفتن چشم كوشد نشان دهد كه نيازي به ناديده باشد. الندو در اين فصل مي

انـداز   توانيم حتي از اين چشـم  ). ما ميSimon Blackburnيمون بلكبرن (انهاد س پيش ،نيست
ارزشي زندگي ما از منظري  اساس بي ،نظر وي مند بيابيم. به كيهاني نيز زندگي خود را ارزش

اثرگـذار و مـؤثر در كليـت جهـان     بايد فرض استوار است كه زندگي ما  كيهاني بر اين پيش
بـر معيارهـاي    فـرض مبتنـي   يافت. اما ايـن پـيش   اندازي كيهاني ارزش مي بود تا از چشم مي
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در نگرش ديني هاست.  دادن نادرستي آن طبع نويسنده درصدد نشان بهگرايانه است كه  كمال
 بينـد و در  را، خوب يا بـد، مـي  ترين عمل ما  مايه معنا دارد كه خداوند كوچك عملي آن  هر
 ي در كليت كيهان نداشته باشـد. بـه  تأثير ينتر بسا كم كه اين عمل چه درحالي ،گيرد مي  نظر

ما نيز نياز نداريم براي معناداربودن عملمان به تـأثير كيهـاني آن نگـاه كنـيم. در      ،سان  همين 
كند كه عدم تأثير  نهايت و پس از بحث و استدالل له و عليه، نويسنده قبول ميدرجا نيز  اين

مندي آن  عناداري و ارزشاز م تواند ميترين اعمال آدمي در مقياس كيهاني  همو نفوذ حتي م
اي  نحـو بسـنده   تواند بـه  چنان مي كند و زندگي ما هم سره آن را حذف نمي بكاهد، ولي يك

  معنادار باشد. 
آزادي اراده   بر عـدم  استدالل مبتني ةدربار، به بحث امكان و يعل ضرورت، هشتم فصل

هاي مـرتبط بـا    بودن بسياري از واقعيت بر امكاني و نيز استدالل مبتني  زندگي عليه معناداري
تعبير عاميانـه بخـت و شـانس     ال يا بهانسياگزيست ةشدگي در فلسف ب مان، همان پرتا زندگي

يم. ها ما محكـوم سرنوشـت مقـدر خويشـ     لدو نوع اين استدال هر رپردازد. بناب هركسي، مي
توانم  عملم را مي  كنم، چگونه ه اراده و انتخاب نمياساساً آزادان ي منضرورت علّ روقتي بناب

و ماشـين تفـاوتي    ،ميان من و گياهـان، حيوانـات   ،صورت واجد ارزش و معنا بدانم. دراين
نـدارد، بـراي مـن نيـز وجـود        ها معناي زندگي وجـود  كه براي آن گونه هماننخواهد بود و 

بـاوري   تـوان لزومـاً بـه ضـرورت     ي است نميحال كه مدع نخواهد داشت. نويسنده درعين
ــتدال   ــت و اس ــاد داش ــخت اعتق ــوي  ل س ــاي ق ــداقل   ا ه ــا ح ــاع از آزادي اراده ي ي در دف

باوري سخت  سمت انكار ضرورت تر به تر وجود دارد و خود وي بيش باوري ماليم  ضرورت
نـاي  بـاوري سـخت نيـز مع    كند نشان دهد كه حتي ضرورت همه سعي مي تمايل دارد، بااين

چنان موجـوداتي هسـتيم بـا     كاهد. ما هم كند و صرفاً از آن مي زندگي را محو و حذف نمي
هـا و جـانوران را    اي از آگاهي و خودآگاهي كه وجه تمايز ما از ماشـين  بسيار پيچيده ةدرج

نظر  كند نشان دهد براي ما اختيار چندان هم كه به آورد. وانگهي نويسنده سعي مي فراهم مي
شكسـپير  : فرض كنيم )Shakespeareبراي نمونه دو شكسپير ( .واجد اهميت نيستآيد  مي
 كـه  كه فردي اسـت  2شكسپير  ؛است  شكسپير واقعي در جهان ضرورت علي كه همان 1
دليل حضور در جهان فاقد ضرورت علي و  كرده و كوشيده اما به تالش 1شكسپير  ةانداز به

آثـار باارزشـي بيافرينـد، هرچنـد كـل تـالش و        نبوغ نتوانستهعوامل برخورداري از   عدم
، 2هاي شكسـپير   چنان بدون توجه به تالش ما هم. است آفرينش وي براساس اختيار بوده

قائل خـواهيم بـود. در    1تري براي شكسپير  و با نظر به نتايج كار هردو، ارزش بسيار بيش
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تفاق در زندگي را تقريـر  بر نقش بخت و ا كوشد استدالل مبتني فصل نيز نويسنده ميادامة 
  و داليلي عليه آن بياورد.  

شـويم و اساسـاً    افتد كه ما در زندگي در بحث ارزش دچـار ترديـد مـي    بسيار اتفاق مي
بـوديم، برخطـا     قائل مانالً ارزشي كه براي معشوق، مثنهاي پيشينما گذاري فهميم ارزش مي
دانـيم،   بـريم كـه نمـي    مـي   سر رانه بهگذا ارزش )خائوسي(زاري با اند. گويي ما در آشفته بوده

چنـين   اي بـاارزش اسـت. هـم    يـا تجربـه   ،كم با يقين، چه رفتاري، عملـي، تصـميمي   دست
ها قائل نباشـيم و معتقـد    انسان ةسان و عيني براي هم هاي يك كه به وجود ارزش درصورتي

، ممكـن  يمهـا مـواجه   گرايـي در ارزش  ها و افراد ما با نوعي نسبي باشيم كه بسته به فرهنگ
  است معناي زندگي دچار مشكل شود. 

هايي عليه معناي زندگي ارائه شده اسـت كـه    استدالل نيزگرايي  شكاكيت و نسبي ةبرپاي
جـا نيـز    ها بپردازد. در ايـن  شد به رد اين استداللكو ، ميگرايي نسبي و شكاكيت، نهم فصل

وسـل بـه   هاي متقابل النـدو، ماننـد بسـياري از مـوارد ديگـر، ت      مهم استدالل انيمبيكي از 
تر از يقـين مطلـق را    و كماند  گرايان دنبال يقين مطلق است. كمال  ناگرايي بنيادي كتاب كمال
. النـدو سـواي   انـد  سان براي همه يني و يكهاي ع گرايان دنبال ارزش دانند. كمال نميكافي 

ناگرايي و با فرض درستي  كوشد براساس كمال گرايي ارزشي مي ترديد در شكاكيت و نسبي
  گرايي نيز به دفاع از معناي زندگي بپردازد.  شكاكيت و نسبي

پـردازد.   ط بـا غايـت زنـدگي مـي    هاي مرتب به بررسي استدالليازدهم  و دهم هاي فصل
يـا زنـدگي    ،دنيل بدان باشـ  ةكه زندگي وسيلوجود ندارد ستدالل شود غايتي است ا  ممكن

يـا   ،نـدارد   كه آن غايت چندان ارزشـي نسل بشري  ختيشنا غايتي دارد، مانند تداوم زيست
صـورت زنـدگي    درايـن  ليو ،توانيم بدان دست پيدا كنيم كه زندگي غايتي دارد و ما مي اين

كـه در نيـل بـدان     يـا آن  ،رسـيم  مـي  مـالل و ما به  شود ميارزش  پس از نيل بدان غايت بي
با عنوان دهم،  فصل. رسيم مي نااميدي و ما به ارزش است نيستيم و باز زندگي ما بي  كامياب
، به بررسي غايت پارادوكس، يازدهم فصلبه بررسي دو استدالل نخست، و  ،زندگي غايت

استدالل نخست، يعني اين استدالل كـه   دمورالندو در ،پردازد. براي نمونه مي  استدالل سوم
 ميـان  تفكيـك  يـادآوري  كوشـد بـا   معناست، مي چون زندگي غايت و هدفي ندارد پس بي

گونه عليه آن  اين مند ارزش نفسه في يا نهايي هاي غايت و وسايل، همان يا ابزاري، هاي غايت
 خـود . باشـد  العـاده  فـوق  و مـاورايي  چيـزي  مـا  نهايي غايت ندارد لزومي كه كند  استدالل
 خودش غايت كه باشد باارزش و زيبا هاي جنبه از پر و مند ارزش اندازه  آن تواند مي  زندگي
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چـون   هايي هـم  جهت نيست كه پرسش بي .بيروني غايتي براي ابزاري چون نه و شود تلقي
هـايي نادرسـت    اساساً ممكن اسـت پرسـش  » ايم خلق شده چرايم يا يجا به چه دليل ما اين«

ها، از بيخ و بـن اشـتباه    ، چه برسد كوشش براي يافتن پاسخ آنشانپرسيدنرو  ازاينباشند و 
هدف و دليل خلقت و وجود ما اساسـاً داشـتن زنـدگي     ،برعكس ،است. حتي ممكن است
  معنادار و باارزش باشد. 

، دوازدهم فصلرنج و شر تمركز دارند.  مسئلةبر نحوي  بهسيزدهم  ودوازدهم  فصل دو
رنـج و درد در   ةبـر غلبـ   بنـي ) مSchopenhauerهاي شـوپنهاور (  ويژه به نقد استدالل ، بهرنج

كند، در  مي  آن تأكيد برهم كه شوپنهاور  مايه كوشد نشان دهد رنج، آن پردازد و مي مي  جهان
دهنـد كـه ادعاهـاي كلـي و      نشان نميهاي تجربي  كم واقعيت جهان فراوان نيست، يا دست

چراكه برخي  ،ند متمايز متافيزيكي شوپنهاوري درست باشند. وانگهي رنج و معناداري دو امر
بخشـند و   چنان به زندگي خود معنا و ارزش مي هم نداز آدميان كه گرفتار رنج بسيار شديد

شـر در عـالم    مسـئلة به  نام دارد انساني  شر كه سيزدهمدانند. فصل  بخت مي خود را خوش
كـه ريشـه در خودخـوداهي    پـردازد   مـي  طـور خـاص شـر مـرتبط بـا انسـان       طبيعت و به

  انسان دارد. ختيشنا روان
كـه بـه بررسـي     كـوريم،  خـوبي  بـه  نسـبت  مـا  چـرا ، چهـاردهم  فصـل الندو پـس از  
شوند چشمان بسياري از ما امور معنـادار و بـاارزش و    پردازد كه سبب مي سازوكارهايي مي
خـالي   ةهاي مثبت زندگي، را نبينند و تمركزشان را بـر نيمـ   مان، همان جنبه نيك در زندگي

هاي گذشته  ، نسبت به فصلشود مي هاي كتابش ترين قسمت ليوان معطوف كنند، وارد عملي
هاي بسيار مهم كتـاب نويسـنده از دو    چربيد. در اين قسمت ها مي هاي نظري در آن نبهكه ج
كه » شناسايي«برد  گويد. راه برد جداگانه براي يافتن و افزايش ارزش در زندگي سخن مي راه

  ، كه در فصل»اذعان و بازشناسي«برد  پردازد و راه بدان مي شانزدهمو  پانزدهمهاي  در فصل
معنـا و ارزش در زنـدگي    ةطور دربار هنخست بايد ياد بگيريم چما پردازد.  مي بدان هفدهم

كارهـاي چنـدي    يـن مسـير بـه راه   آن را بيابيم و بشناسـيم. النـدو در ا   طور چهتأمل كنيم و 
هاسـت.   جمله فهرستي از پرسـش   آن از ، كهتوانند دست ما را بگيرند د كه ميوش مي  متوسل

احساس و  ها بي مان، نبايد نسبت به آن ها و معناهاي زندگي ارزشپس از شناسايي و كشف 
ـ       الندو مـي  ،برد بازشناسي و اذعان عاطفه باشيم. در راه بي  هكوشـد بـه مـا يـاد دهـد چگون

تـأثير و نفـوذ پيـدا     نمـا  كه در زندگي نحوي به ،ها پيدا كنيم احساسي عاطفي با آن درگيري
قـدر   كـه ايـن   جاي اين گيريم به در اين فصل ياد مي ،چنين آن باشند. هم ةدهند كنند و شكل
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هـاي   ها و خوبي مندي و ارزشكنيم تمركزمان بر بدي و شرور زندگي باشد، چشم دل باز 
  ببينيم. را )پر ليوان ةنيم( آن

النـدو بـه برخـي     است گيري نتيجهكه م نوزده و هجدهمدو فصل پاياني  در، تنهايدر
 :كه نظير اين ،دنكن با ادعاهاي مطرح در كتاب ارتباط پيدا ميپردازد كه  مي  مسائل كلي و مهم

يا برداشت و تصور ما از  است معناي زندگي صحبت كرده ةآيا نويسنده در اين كتاب دربار
آيا  ؟يا خلق و آفرينش معنا است يافتن معنا صحبت كرده ةنويسنده دربارآيا معناي زندگي؟ 

انست؟ آيا مشكالت و مسائل مرتبط با معناي زندگي توان زندگي بدون دين را معنادار د مي
 ميان گذاشت؟  كاوان در شناسان و روان را فقط بايد با روان

 

  . نقد و بررسي3
 نقد و بررسي شكلي 1.3

كتاب از نظر ظاهر بسيار آراسته و پيراسته، بدون مشكلي خاص، برخوردار از نثري روان و 
است   دهي به منابع ارجاع ةگرفت نحو تنها اشكالي كه شايد بر نويسنده بتوان .ويراسته است

، هنام كردن منابع با تمام جزئيات در كتاب بر فهرست كه از سنت رايج استفاده نكرده و عالوه
آن ارجاع را با آوردن مشخصات كامل كتاب پانوشت كرده است هرجا به منبعي ارجاع داده 
هاي  دهي در نوشته يل نويسنده براي عدول از سنت رايج ارجاعاست. مشخص نيست كه دل

كرد بر فونت بسـيار ريـز     توان بر ناشر وارد ميآكادميك چه بوده است. وانگهي اشكالي كه 
كه غالب اسامي خـاص   براي نمونه مثالً درحالي .آن است كه جامع نيست ةكتاب و نيز نماي
  شده است. نمايه ن Mozart، مثالً است در نمايه آمده

  
 نقد و بررسي محتوايي 2.3

اي  كتابي مقدماتي است كه قصد دارد فايده ،الندو ةگفت ، بهناكامل جهاني در معنا يافتنكتاب 
 همـين   بـه  هـا.  غيردانشـگاهي براي هم  وداشته باشد براي خوانندگان دانشگاهي هم عملي 

نظركردن از برخي  بهاي صرف غالباً به تقرير كوتاه مباحث و تلخيص استدالل حتي به ،دليل 
و انتظار دارد ديگران نكاتي را كه وي در اين كتاب بيان و بررسي است جزئيات اكتفا كرده 

كتـاب النـدو جالـب،     ،). درمجمـوع Landau 2017: 9كرده دنبال كنند و گسـترش بدهنـد (  
بـردن   نگـارش و پـيش   ةهاي نظـري اسـت. شـيو    دون پيچيدگيو ب ،خوان خواندني، خوش



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني و برنامهنامة انتقادي متون  پژوهش   218

 

گوي ميان چند شخصيت نگاشته و صورت گفت اي است كه اگر به گونه مباحث در كتاب به
نويسنده، استفاده از  ةتوانست يادآور محاورات سقراطي باشد. زبان ساد خوبي مي شد، به مي
انـدازهاي   ش بـراي گشـودن چشـم   ، و تـال  گرايانـه  ها و مباحث روزمره، رويكرد عمل مثال

تنهـا   متفاوت و متنوعي كه امكان نگريستن ما به موضوعات موردبحث از زواياي ديگر را نه
 ،نمايند، همگي مي  اندازهايي غيب به اتخاذ چنين چشمچنين تر كنند، بلكه ما را هم فراهم مي

هاي مطـرح در   استداللچنين كتاب تقريباً نگاهي به تمامي مباحث و  . هماند از مزاياي كتاب
از اين نظر كمـابيش   .داردنيز فقط در فلسفه، بلكه در ادبيات و سينما  ادبيات بحث نه ةحوز

كند تا با بسياري از  ويژه دانشجوي فلسفه، كمك مي اثري است كه خواندن آن به خواننده، به
 بلكـه ، نيسـتند  كه لزومـاً انتقـاد  شوند  ذكر مينكاتي هم  ،حال اين مباحث آشنا شود. درعين

توان  توانند به ذهن متبادر شوند و از لحاظي مي كه در ضمن خواندن كتاب مي اند هايي نكته
اگـر اساسـاً نويسـنده چنـين      ،ها را سبب كاستن از ارزش فلسفي كتـاب دانسـت   وجود آن

بنگريد به ارزيـابي مختصـر    ،توجه ديگر برخي نكات قابل ة(درباراست داشته  مي اي  دغهدغ
Campbell and Nyholm 2017 .(  

نيسـت  نظر داشت كه كتاب الندو اثري  بايد از همان ابتدا در ،اشاره شد طوركه همان .1
كـه  اسـت   مبنـايي فاقـد   ،ديگـر  بيـان  . بهمعيارهاي سخت فلسفي را برآورده سازدبتواند كه 
 يـا  يتمسـيحي چـون  كالنـي   هـاي  چون خـودآييني كانـت يـا روايـت     ، همش بتواناساسبر

. اساساً تالش الندو اين است كه كردمعناداري زندگي استوار  ة، نظريسميا هگليسم ماركسي
 ةانـداز  نفسـه و بـه   هاي في كالن از زندگي جنبه يوراي چنين مبنايي و بدون توسل به روايت

نحوي اميـد دارد خواننـدگان وي بـا     مند زندگي را برجسته سازد و به معنادار و ارزشكافي 
كه در زندگي دارنـد  را مندي  ها شوند، قدر چيزهاي ارزش خواندن كتابش متوجه اين جنبه

هـاي بـد زنـدگي     ها بدهند كه ديگر چندان به جنبه مايه وزن و اعتبار بدان آنبدانند و صرفاً 
 اي يونـاني  مدرن و تااندازهانسان احتماالً سكوالر منظر  از كتاب رسد نظر مي بهتوجه نكنند. 
ايـن   ،ديگـر  تعبيـر  ها رشد كرده است. به هايي كه اين انسان با آن با ارزش ،است نگاشته شده

هاي زندگي سكوالر مـدرن اسـت، كـه در آن كاميـابي در زنـدگي       كتاب در دفاع از ارزش
اخالقـي  ، اعم از روابط عاشقانه، شغلي، خانوادگي، هنري، ورزشي، دركنـار مفـاهيم   دنيوي

 ةنحو همان  ،دارند  دوستانه اهميت نوع و  ،خواهانه هاي آزادي خودگذشتگي، آرمانازچون  هم
هاي بزرگ تلويزيوني  گويند و شبكه هاي عصر مدرن هم از آن سخن مي كه ستاره اي زندگي

بختي در روزگار  كتاب دفاعي از برداشت رايج از خوش ،ديگر عبارت . بهاند گر آن نيز ترسيم
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معنـاي زنـدگي و    ةنظر بسياري از نويسـندگان كنـوني در حـوز    بهبرداشتي كه  ،مدرن است
  شود.  انگاشته و مسلم تلقي مي بختي برداشتي پيش خوش

 آن نوع زندگي مطلـوبي به است كتاب بسيار شبيه در اين زندگي معنادار  ،از اين لحاظ
تعبيـر يكـي از ايـن     ت. بـه نگر و در عرف جهان امروز حاكم اسـ  شناسي مثبت كه در روان

اگـر ذهـن شـما را هـيچ      خوب است با يك تمرين شروع كنـيم...  ،نگر شناسان مثبت روان
بختـي خـود    طـرح مختصـري از خـوش   چنين اي فاسد نكرده باشد، احتماالً  فلسفي ةنظري

 بخـش  تيشـاد و رضـا   يا هرابطـ عبارت است از داشتن  يبختخوش«ترسيم خواهيد كرد: 
كردن تنيس يا ورزشي  سوز، حفظ اندام با بازي تعهد، داشتن دوستان نزديك و دلراه با  هم

» بخـش  آميز است و هم رضـايت  اي كه هم موفقيت كه دوست داريد، داشتن شغل و حرفه
)Bishop 2015: 7.(  

د كه زندگي وويژه در سينماي هاليو ، بهشود مي يافتنيز چنين نگرشي در سينماي مدرن 
ها نيـز قهرمـان فـيلم بعـد از      داند. در بسياري از اين فيلم گي متعادلي ميخوب را چنين زند

فهمد كه دقيقـاً   شود، مي راه مي سفري در دنياي درون، كه گاه با سفر در دنياي بيرون نيز هم
در  ،نمونه  (براي يافته است هاي زندگي مي بايست معنا و ارزش را در همين جنبه چگونه مي

 دفاع درمقام كتابي در ناكامل جهاني در معنا يافتن). Bucket Listنيز  و Groundhog Dayفيلم 
 هـا  ارزش اين كه هايي استدالل درمقابل ،مدرن دنياي در سالم سكوالر زندگي هاي ارزش از
  توانـد دسـت فـردي را بگيـرد كـه بـه       دهند، چنـدان نمـي   يا كم اهميت جلوه مي معنا بي را

داند چه چيزي را ازاسـاس بـراي    يا نااميدي مطلق دچار شده و نمي هاهنجاردر سرگرداني 
بردهـايي   هـا و راه  تواند در كتاب اسـتدالل  چنين فردي ميهرچند مند تلقي كند.  خود ارزش

  ؛ندكننهيچ نسبتي با كتاب برقرار كه ست اممكن اين نيز ، بيايندكار وي  د كه بهبياب

افرادي چون گانـدي  است پيشين، كتاب پيشاپيش فرض مسلم گرفته مسئلة  مورددر .2
)Gandhiون (و)، بتهBeethoven ،ن لـوتر يينشـتاين، مـادر تـرزا، مـارت    آ)، شكسپير، موتزارت 

چـون   دربرابر افرادي هـم ) Nelson Mandelaو نلسون ماندال ( ،)Martin Luther Kingكينگ (
ريپر (  جكJack the Ripperمند  ايراني) همگي زندگي ارزش  ون خفاش شبهايي چ ، نمونه

هـاي   جنبـه  ةگرايي مـدعي نيسـت كـه همـ     رد كمال به با نظر هرچند  ؛اند داشتهو معناداري 
هـايي بـراي زنـدگي مـا      ها را سرمشق اما درمجموع زندگي آن ،مند بوده ها ارزش زندگي آن

ــي ــه  م ــن ب ــه اي ــد. البت ــه نويســنده از   دان ــاي آن نيســت ك ــا معن ــيم ــان  م ــه چن خواهــد ب
گـرا نباشـيم و ارزش ذاتـي     خواهد كمال از ما مي ،برسيم، بلكه حتي برعكس  وردهاييادست
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هـا نهفتـه اسـت.     تـك انسـان   ارزشي كه در زندگي معمولي تك ،زندگي خودمان را دريابيم
. اما اند هاي معناداري داشته ترديد زندگي جا الندو قبول دارد كه اين افراد بي هرحال در اين به
شـان نـوعي    رسد پيوندزدن دستاوردهاي بشري اين افراد بـا معنـاداربودن زنـدگي    نظر مي به

 كـه  مشخص نيسـت  ،براي نمونه .استكردن از منظري بيروني به زندگي اين قهرمانان  نگاه
كرده در بستر درگذشت، از زنـدگي   هاي گره بتهوون، كه معروف است با مشتراستي  بهآيا 

هاي  بسياري از چهرهرسد  نظر نمي به .يا نهاست دانسته  و آن را معنادار ميخود راضي بوده 
شـود زنـدگي    چنـان هـم كـه ادعـا مـي      آن انـد  نظر ما خوش و خرم  ظاهر كاميابي كه در به

)، ويليام فاستر Vincent Van Goghهايي چون ونسان ونگوك (  نمونه ،داشته باشندمعناداري 
)، Virginia Woolf)، ارنست همينگـوي، ويرجينـا ولـف (   William Faster Wallaceواالس (
ويچي آها  و اخيرترين آن ،)Robin Williams)، رابين ويليامز (Marilyn Monroeرو (نمرلين مو

)Aviciiةجـي معـروف سـوئدي، دربـار     دان و دي ويچـي، موسـيقي  آ ةاي كه خانواد ). بيانيه 
  منتشر ساختند با بحث ما بسيار مرتبط است: 2018سالگي در آوريل 28خودكشي وي در 

ـ كـه در  اي روح هنرمنـد شـكننده   ؛بـود  جـوگر و جست ما يداشتن دوست) Tim( ميت  يپ
طلـب بـود    آرمان ييگرا . او كمالگشت يم الشيساگزيستان يها پرسش يبرا ييها پاسخ
 كـه  هنگامي. شد وي در فراوان استرس ايجاد باعث سرعتي چنان با كار و  مسافرت كه

 بخـت  كـه خـوش   ابـد يب يدر زندگ يتعادل خواست يم كردسفرش را متوقف  يتورها
ـ يقيموسـ  :دهد انجام دارد دوست همه از شيب را چه آن بتواند و باشد  يسـت را بـه  مي. ت
. بـرود  تر شيپ توانست ينم گريد. بود يبخت و خوش ،يمعنا، زندگ ةدربار يافكار ريدرگ
  2.بود  آرامش يپدر او

معنـابخش و   كـافي  ةانـداز  صرفاً يافتن رفتـار و عملـي اسـت كـه بـه     قصد وانگهي اگر 
مانـد:   هـاي مهمـي در رفتـار آدميـان بـازمي      كتاب از توجيه پديده ةمند باشد، نويسند ارزش
ممكـن اسـت    3هـا.  و ماننـد آن  ،دلي، لذت از شرارت و اذيت و آزار هاي چون سنگ پديده

برد و معناي زندگي خود را در  ديگران، به هر دليلي، لذت  ةفردي از اذيت و زجر و شكنج
)كه لـذت و ارزش زنـدگي خـويش را در    Richard IIIريچارد سوم (، نمونهبراي  ،ابدبياين 

  تواند زندگي خود را معنادار بيابد: فرد موردنظر الندو مي ةانداز يابد به شرارت مي
كـه در آينـه مجيـز     كوبي باشم // و به سيما نه آن چنانم كه درخور پايمن اما به باال نه 

، // و از كــرّ و فــرّ عشــق ام خــويش گــويم // آري، مــن كــه نقشــي نــاخوش خــورده
گر بخـرامم، // مـن كـه از بـااليي بـه انـدام        رويان عشوه ام // تا پيش پري نبرده  اي بهره
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رانـده   ترفندباز // كژسـان و ناتمـام، و پـس   ام // و به اغواي اين طبيعت  نصيب مانده بي
ام... // پـس حـال كـه سـزاوار      ساخته بـه ايـن سـراي سـپنج فروافتـاده      نگام //نيمه نابه

گويي باشم // برآنم كـه در شـرارت داو    آراي اين ايام خوش نيستم // تا مجلس  عاشقي
   ).41- 40 :1396(شكسپير  تمام بگذارم // و از سرور عاطل اين روزها بيزاري بجويم....

) Nietzscheتعبيـر نيچـه (   هـاي وااليـي، بـه    ارچوب ارزشهغياب چ روشن است كه در
 ةلزومي نـدارد دسـت   يند،ها مراتب ساير ارزش سلسله ةكنند ها كه خود تعيين واالترين ارزش
هاي الندو در بسياري مـوارد   آفرين بدانيم. استدالل ها را معنابخش و ارزش خاصي از ارزش

  ؛آيد ريچارد سوم هم مي كار به

از بـر حـداقلي    مبتنـي تعبيـر افالطـون و ارسـطو،     از زندگي، بهمدنظر الندو برداشت  .3
هاي معنادار زندگي، مخاطب كتاب الندو  خيرهاي بيروني است. براي رسيدن به چنين جنبه

چون سالمتي، توانـايي بـراي گسـترش     مند هم از حداقل شرايط زندگي مطلوب ارزشبايد 
بعيد است بتواند معنا  اي نمايي چنين راه بنابراين، .و ... برخوردار باشد ،ستعدادها، رفاه ماديا

تـرين   و ارزش را به زندگي كسي بازگرداند كه در سطح بسيار پـاييني از زنـدگي و بـا كـم    
ويژه زدودن فقر و كاستن  نويسنده كمك به ديگران، بهبراي نمونه، كند.  زندگي مي امكانات

امـا  )، Landau 2017: 218دانـد (  مـي   آفـرين  رزشهـاي ا  ترين فعاليـت  رنج را يكي از مهماز 
مفلوكي كـه حتـي غـذايي بـراي      ةمشخص نيست فردي كه خود به كمك نياز دارد، گرسن

بردن از زنـدگي و   تواند به زندگي خود معنا دهد. شرط مهم لذت مي طور چهخوردن ندارد، 
جـد   تواننـد بـه   كـه مـي  اند  اموري ،معين، همگي يز سطحعدم وجود رنج جسماني باالتر ا

ناپذير  عالج هاي براي فردي كه از بيماري ،تعبير سقراط درمقابل تفسير وي مقاومت كنند. به
چنداني ندارد، همـان بهتـر كـه در دريـا      ةكلي از خيرهاي بيروني بهر طور برد، يا به رنج مي

 ؛)Plato 1997: 5112e-512aنگريد به غرق شود و از بدبختي خود نجات پيدا كند (ب

بـردي   بـر راه  اساسـاً مبتنـي  ، چهـاردهم تا  دومرويكرد نويسنده در هر فصل، از فصل  .4
ها يا ادعاهاي مرتبط با آن  كوشد نشان دهد استدالل است: در گام نخست الندو مي  گامي سه

هـا   ايـن اسـتدالل   دهد كـه  در گام دوم نويسنده نشان مي چيستند؛معناي زندگي   فصل عليه
سـره مخـالف آن    كم هستند كساني كـه نظـري يـك    د درست باشند يا دستنتوان اساساً نمي
دهد كه حتـي بـا    نشان مي در گام سوم الندو ؛اند اي متفاوت گرفته ها دارند و نتيجه استدالل

از كنند و صرفاً  سره محو نمي ها معنا و ارزش زندگي را يك ها، آن فرض درستي آن استدالل
نظـر   بـه ي ما ديگر معنـادار نيسـت.   هم نه تا آن اندازه كه بتوان گفت زندگ  آن ،كاهند آن مي
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تـوان   چنـان مـي   هـم  ،ها عليه معناداري زنـدگي  درصورت درستي اين استدالل حتي ،الندو
 نفـع  بـه تـرازو را   ةت كـه درمجمـوع كفـ   كافي معناداري براي زندگي ياف ةانداز هاي به جنبه

  . كند تر مي سنگيني معناداري زندگ
و  انـد  تنيـده  آورد غالباً درهم گامي مي سهبرد  كه الندو طي اين راه يها و ادعاهاي استدالل

بحـث از  تـوان بـه موضـوع مورد    بدهنـد كـه مـي    كوشند بـه مـا يـاد    تر مي درمجموع بيش
هدف زندگي مدعي است چرا بارة دروي  اندازها و زواياي ديگري هم نگريست. مثالً چشم

عبـادت خداونـد يـا خـدمت بـه       ، مثالً؟بگوييم چيزي بيرون از زندگي هدف زندگي است
د. چنـين ادعـايي   نهدف زندگي باش معنا و ارزش و خودشان و .... ممكن است اصالً ،خلق

اندازهايي  چشم بر نگريستن به قضيه از هاي محكمي باشد، مبتني بر استدالل كه مبتني بيش از آن
تـالش وي بـراي گشـودن     وهـاي النـدو    اسـتدالل  ،ذكـر شـد   كـه طور همـان  ديگر است.

ها و نيـز ادعاهـا    ل كه جداكردن استدال اند بافته تنيده و درهم هم ر چنان دراندازهاي ديگ چشم
تـري هـر    صـورت دقيـق   بهتر بـود نويسـنده بـه    از منظري فلسفي دشود. شاي ر ميگاه دشوا

   ؛شود تر ها آسان زيابي استداللكرد تا ار استدالل را از استدالل ديگر جدا مي
كننـد از مقـدمات    و سـعي مـي   هاي نويسنده حالت جدلي دارنـد  بسياري از استدالل .5

جهت النـدو    اين  د. ازنرا نشان ده و نادرستي آن موضعكنند قبول موضع مخالف استفاده م
ل مخالفان كه درصدد باشد تمام زواياي استدال رود و بيش از آن مي  بسيار شبيه سقراط پيش

اسـتدالل   ،دهد. براي نمونه  را نشانشان  تر نادرستي چه سريعخود را بشكافد عجله دارد هر
كنـيم   ميرا بررسي  مانداز كيهاني در فصل هفت نويسنده در دفاع از معناداري زندگي از چشم

)ibid.: 93-97.(  

كنـيم،    به زنـدگي نگـاه   انداز كيهاني اگر از چشماند  برن و نيگل مدعي كساني چون بلك
اند  ارزش كه اعمال ما از منظر كيهاني فاقد دليل اين ،نظر الندو زندگي آدمي ارزشي ندارد. به

شـدن از  درحال رد اين است كه اين اعمال در قياس كيهاني خود هيچ اثري ندارند. نابينايي
صـي مـنِ انسـان    گيرم. اين عمل من از منظر شخ بينم و دستش را مي او را مي .خيابان است

كـم تـأثير آن بسـيار     جاكه هيچ تأثيري در كل كيهان ندارد، يا دست اما ازآن ،مند است ارزش
فاقد ارزش است. الندو در مخالفت با ايـن نگـرش و در    از منظر كيهاني بسيار ناچيز است،
كند كه در آن عالم محضر خداونـد   عليه آن به نگرش ديني اشاره مي شهاي يكي از استدالل

تك اعمال ما از خرد و كالن است. اگر بنا بود اعمـال مـا    است و چشمان خداوند ناظر تك
هيچ ارزشي نداشته باشند، پس خداوند به چه دليل اين اعمال را زير نظر دارد و حتـي اگـر   
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منـد و معنادارنـد كـه     دهد. پـس ايـن اعمـال ارزش    بيند و جزا مي مثقالي از آن هم باشد مي
صرفاً از اين مثـال  به همين دليل  ،ندارد  زير نظر دارد. نويسنده نگرش دينيها را  خداوند آن

جـاي خداونـد    است. اكنون اگر بـه   شدن مطلب استفاده كرده هن و روشنبراي تقريب به ذ
چرا نگريسـتن وي   ،اي ديگر ها، يا ناظري از سياره بگذاريم، مثالً خود ما انسان يناظر ديگر

  مندي عمل ما نداشته باشد.  بودن اين اعمال از منظر وي نشان از ارزش و مهم
كه در سنت نگرش دينـي چشـمان خداونـد، بـه      اين ؛انگارانه است استدالل بسيار ساده

بينـي   عنوان موجودي جاودان و در واقع واالترين موجود و اصل و اساس هستي در جهـان 
و ارزش ايـن اعمـال     نـه بـه دليـل اهميـت     ديني، ريز و درشت اعمال ما را زير نظـر دارد 

يافتن اين اعمـال اسـت. اگـر خداونـدي       ارزش، بلكه خود دليلِ اهميت و )برداشت الندو(
و   گر اين اعمال ماست، بايد بگوييم اين اعمال ما از منظر كيهاني ارزش وجود دارد كه نظاره

نوران نيسـت. اساسـاً در   گـر اعمـال جـا    چراكه ايـن خداونـد مـثالً نظـاره     ،يابند اهميت مي
رشـد و كمـال    مـورد او در ةواالترين موجـود و دغدغـ  منزلة  ديني وجود خداوند به  نگرش

 ،همـين دليـل    است و نه برعكس. بـه يافتن آدمي و اعمال وي  معناداري و ارزش ةانسان ماي
ري گونه تـأثي  رده با انسان از اين جهت هيچ هم يكردن چنين ناظر وااليي با ناظر گزين جاي

  ؛كند در باالبردن سطح معناداري اعمال و رفتارهاي من ايجاد نمي

 اختالفـات  به چون كه دارد وجود نيز تري كلي و تر مهم بسيار نكات كه اين نهايتدر .6
 فلسـفي  تحليـل  و زندگي معناي به رويكرد ةنحو در مقاله اين ةنويسند و الندو ميان مبنايي
  وقتـي   آدمـي در نگاه كلي،  .نيست ها آن مفصل طرح مجال جا اين در گردد، برميمسئله  اين

كـردن و   ها شور و شـوق زنـدگي   هايي داشته باشد كه تحقق يا نيل بدان تنها هدف يا هدف
ش ارزش زيسـتن خواهـد داشـت؛ تحقـق ايـن      ا در جان او بدمند، زنـدگي تعبيري ايمان  به

اند كـه    ها اموري چراكه اين هدف ،شوند آن مي يمند شوق به زندگي و ارزش ةها ماي هدف
هاي واقعـي   عنوان وضعيت ها به هدف ،تعبيرديگر سازند. به هايمان را ممكن مي نيل به ارزش

ارزش  ،ها ساختن اين هدف عنوان دليل ما براي تالش در متحقق تحقق، دربرابر ارزش به قابل
هـايي   نيـاز بـه هـدف   ما  هستند.  ما هاي تحقق ارزشوضعيت گيرند كه  جا مي خود را از آن 

  ها نداريم.  آنساختن  اي جز برآورده هايمان چاره براي رسيدن به واالترين ارزشداريم كه 
 سـاختار  در اساسـي  نقشـي  هنجارگـذار  و ارزشي هاي داوري كه است موجودي آدمي

 كـه  بـود  خواهيم سرگردان موجوداتي ما ها داوري اين بدون. كنند مي  بازي او شناختي روان
 رفـتن  پـيش  بـراي  مشـخص  مسيري مان اراده كه اين بدون ،رويم مي سو  آن و سو  اين دائماً
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 كـاركرد  ايـن  ،خـاص  طور به. شود مي منتهي آدمي ةاراد  سستي به خود امر اين. باشد داشته
 ريشه ،»دارد زيستن ارزش  زندگي« ةگزار چون هم ها آن ترين مهم از برخي ويژه به ها، ارزش

 هـايي  ارزش وجـود  و رنج، معناي خاص  طور به معنا، به آدمي خاص دروني نياز و ميل در
 را بـراي  زندگي كه چيزي تنها ،روازاين. سازند راغب چيزي خواستن به را او ةاراد كه دارد
 را زندگي شوق و شور آتش بتوانند كه است هايي هدف داشتن سازد مي زيستن شايان آدمي
: باشـند  برخوردار زير شرط دو از كم دست بايد هايي هدف چنين. دارند نگاه زنده آدمي در
 آدمـي  بـه  هـا  بـدان  نيل و تحقق كه باشند مند ارزش آدمي براي مايه آن بايد ها هدف اين .1

 بـه  بخشـيدن  تـدوام  خواهـان  شورمندانه بلكه دارد، زيستن ارزش زندگي تنها نه كه بباوراند
 شـرط  را هـا  هدف اين تحقق آدمي كه است ممكن درصورتي تنها نيز امر اين. باشد زندگي

 و پـذير  تحقـق  هـا  هـدف  ايـن  .2 ؛بدانـد  هـايش  ارزش واالتـرين  بـه  نيل ناگزير و ضروري
 كـه  آن يـا  سـازند،  متحقـق  را هـا  آن بتواننـد  آدميان خود يا كه معنا بدين باشند، يافتني دست
. شـوند  متحقق ناگزير ها هدف اين كه باشد اي گونه به اهلي مشيت يا تاريخ جريان كم دست
 زنـدگي  تـداوم  بـراي  شـوقي  و شـور  توانند نمي باشند خصيصه دو هر فاقد كه هايي هدف

 چنـين  نبـود  در آدمـي . شـود  مـي  ،گرايانـه  پوچ يعني هدف، بي آدمي زندگي لذا و برانگيزند
 دام در كـه  نيـ ا احساس ،شد خواهد ها احساس و ها انديشه ترين  كننده فلج دچار هايي هدف
 ،وانگهـي  را نـدارد.  آن از ييرهـا  امكـان  كـه  است افتاده يپوچ و حاصل يب يكمد اي يباز

با ارزش است، اما بـه   مرتبط يا مسئلهنخست  ةوهل در ما يبرامعناي زندگي مسئلة اگرچه 
گونه تصويري كه علم از كيهان  ما با كليت آن مثالً در آن ةجايگاه و شأن ما در كيهان و رابط

كـه كتـاب   ند  ااساسي يهايالؤدست س  اين كند. مسائلي از كند نيز ارتباط پيدا مي ميترسيم 
كنـد   هـا عبـور مـي    شـود يـا بسـيار سـريع از آن    ها مواجه نمـي  صورت جدي با آن الندو به
 : فصل اول).1392بنگريد به محبوبي آراني  ،طرح مفصل اين مسائل  (براي

  
  گيري نتيجه .4

دارند    و عملي براي كساني است كه دوست خوان كتابي خوش ناكامل جهاني در معنا يافتن
چندان كاملشان در جهـاني   تر، زندگي معمولي نه معناي زندگي بينديشند و از آن مهم ةدربار

 ةانـداز  كـم بـه   پر از نقص و گرفتاري و در يك كلمه ناكامـل را معنـادار و بـاارزش، دسـت    
 .رسيدن خواننده به معناي زنـدگي نيسـت   ةكنند اي معنادار، بسازند. اين كتاب تضمين بسنده

كننده نيستند، اما  عادي همواره قانع ةاندازهاي آن نيز حتي از منظر خوانند ها و چشم استدالل
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توانـد دانشـجويان دوران    اين كتاب مي ،چنين گشا باشد. هم عملي و راهتواند  ميدرمجموع 
بـدون   ،پـذير  زبـاني سـاده و فهـم    بـا شناسـي را   روان يـا حتـي  ناسي فلسفه يا الهيات كارش

مطالبي كه در مبحث معناي زندگي مطرح شده است  ةبا عمد ،درگيرشدن در جزئيات نظري
ها  پاسخ بدان و در ،كند ها تقرير  هاي مهم عليه معناي زندگي را براي آن استدالل ،آشنا سازد
نوي را بگشايد كه دركنار تأمالت فلسفي به شهود و عقل عرفي ما نيـز   اندازهاي غالباً چشم
توانند قدرت تفكر خود  ها مي شوند. اين دانشجويان ضمن يادگرفتن اين استدالل متوسل مي

كـه   اي گونـه  بهها  ها و تالش براي تقرير منطقي و فلسفي آن استدالل نقد آنبررسي و را در 
ها و افكار جديـد   اي براي ايده سرچشمهمثابة  بهبرند، به كتاب   االتر بيان شود ب زباني دقيق به

 ،ها و افكـار را بپروراننـد. وانگهـي    كه الندو نيز انتظار دارد، اين ايده هگون و همان ،نگاه كنند
هاي گوناگون كتـاب   جاكه در فصل ازآن ،)Campbell and Nyholm 2017( ينهاد مطابق پيش

ها يـا   كمك اصل مقاله ، هر فصل بهاست فيلسوفان و انديشمندان متفاوت بررسي شده يآرا
هـاي درسـي    ند چونان بخشكن ميبيان قلم خود اين انديشمندان  به را هايي كه اين آرا كتاب

  . شونددر كليات فلسفه يا تحليل فلسفي نيز استفاده 
 
ها نوشت پي

 

1. Landau 2006. 
2. https://www.nme.com/news/music/how-did-avicii-die-2298210 

  : فصل چهارم و پنجم.1392آراني   هاي مهم روان و جان آدمي، بنگريد به محبوبي . دربارة اين پديده3
  
  نامه بكتا

  ني. نشر  تهران: عبداهللا كوثري، ة، ترجمسوم ريچارد، )1396(شكسپير، ويليام 
  مركز.  نشر تهران:، زندگي به تراژيك گويي آري و نيچه، )1392(محبوبي آراني، حميدرضا 

  
Bishop, Michael, A. (2015), The Good life, Unifying the Philosophy and Psychology of Well-

Being, Oxford University Press. 

Campbell, Stephen M. and Sven Nyholm (2017), “Notre Dame Review of Finding Meaning 

in an Imperfect World”:  

<https://ndpr.nd.edu/news/finding-meaning-in-an-imperfect-world>. 



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني و برنامهنامة انتقادي متون  پژوهش   226

 

Landau, Iddo (2017), Finding Meaning in an Imperfect World, Oxford University Press.  

Landau, Iddo (2006), Is Philosophy Androcentric?, Penn State University Press. 

Plato (1997), “Gorgias”, trans. Donald J. Zeyl, in: Plato's Complete Works, John Cooper, 

Hackett (ed.), Publishing Company. 


