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 ویل دورانت

   
» اریخ فلسفهت«و » لذات فلسفه«هاي کتاب ام،بیست سال گذشته، آثارمتعددي از ویل دورانت را با لذت تمام خوانده طی

» تاریخ تمدن« زریاب خویی به فارسی برگردانده شده، همچنین مجلداتی از اثر ماندگارِ که به قلم شیرینِ شادوران عباس
 .ها پیش توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده استکه سال

الدین عباسی دورانت، با ترجمۀ شهاب ، نوشته ویل»دربارة معنی زندگی«هفته پیش، به لطف دوستی، اثر خواندنیِ  چند
برنارد  جرج		برتراند راسل، مشاهیر عوالم هنر و ادب وعلم و سیاست، افرادي چون هايبه دستم رسید؛ کتاب متضمن پاسخ

دورانت دربارة چیستیِ معناي زندگی است. در میان  سوزِ ویلشاو، مهاتما گاندي، جواهر لعل نهرو.. به پرسش عافیت
ویورك، نی دورانت هم متذکر شده، پاسخِ اوئن میدلتون، محکوم حبس ابد، ساکن زندانی در ها، چنانکه خود ویلپاسخ
  .آموز استخواندنی و عبرت انصافاً

خشی است. در ب سوم و انتهایی کتاب، ویل دورانت، تلقیِ خویش از معناي زندگی را روایت کرده در فصل سیزدهم
  :از این فصلِ دلکش، او دربارة احوال ایمانی خود نوشته است

خود در من جاي اي از اما رایحه کنند،اگرچه جزمیات ایمان قدیم از من رخت بربسته و امروز حمایتی نثارم نمی«
 ماشین توانممن نمی اند و بوي خوش آنها در اتاق پیچیده...بیرون برده شده هایی که تازه از اتاقاند، مثل گلگذاشته

ی نکات ژرف نمادین در اصول عقاید باستان نسالن مرا خشنود کرد بپذیرم، و از یافتنانگاري خامی را که بسیاري از هم
  .»کندشکند، تردیدهاي مرا در هم میوقت براي شنیده شدن هیاهو نمیایمان که هیچ ر پایان،د شوم. احتماالًخوشحال می

نوشتۀ  ،»داستان دیگر هابیل و چند«ویل دورانت، تداعی کنندة احوال قدیس مانوئل در اثر خواندنیِ  این سخنان ژرف
ریبی دارد با احوالِ وجودي شخصیت ژان در همچنین قرابت غ میگل اونامونا، نویسنده و حکیم معاصراسپانیایی است؛

 .نوشتۀ روژه مارتین دوگار ،»ژان باروا« رمان 

در  این مقاله اکنون ـروایت خویش نوشتم  ورزي بهسال پیش ناظر به انواع ایمانکه چند "پاکی آواز آبها "مقالۀ  در
ایمان « و» ایمان آرزومندانه«سیل تحت عنوان از این احوال اگزیستان ـمنتشر شده  ام»فلسفه الجوردي سپهري« کتاب 

  .یاد کردم» حسرتناکانه
ن آ جهان دینیِ سابق خویش فاصلۀ محسوسی گرفته و ـ وجودي، به رغم اینکه از زیست شخص مؤمن در این احوالِ

به آینده  ترا مختومه نینگاشته و نسب یوس نیست و پروندهأهمچنان از زیستن در فضاي قدسی م فضا را ترك گفته، اما
 ».پایان کار چیست کس را وقوف نیست که«گشوده است، که: 

وان مهدي اخ» نمازِ«احمد شاملو و » آستانۀ در«فروغ فرخزاد، » هاي زمینیِآیه«توان در اشعارنگاه و نگرش را که می این
آن ه خاکستري است و درزیستن در جهان راززدایی شدة کنونی است، عالمی ک ثالث نیز سراغ گرفت، از مقتضیات 

 مدرن، آونگ آسا، قبض و بسط درخشد؛ جهانی که در آن سالکخورشید حقیقت، بسان گذشته میان آسمان فاش نمی
 : از این احوال متالطم و متضاد ندارد شود و گریز و گزیريکند و زیر و زیر میپیدا می

  گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
 وـــگفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگ


