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  :مقدمه
ي  اي است از دنیاي درونی زندگی نویسنده ي این کتاب پنجره مقدمه

ي کوتاهی ممکن است دو سوال در ذهن  آن با خواندن چنین جمله
اي از  شما به وجود آید که چرا نویسنده، چنین کتابی را با گوشه

زندگی شخصی و خصوصی خود آغاز کرده است؟ و دیگر اینکه 
  ي بهنیه از مطالب این کتاب چیست؟ دهپیشنهاد او براي استفا

قبل از اینکه شما این کتاب را به دست بگیرید ما این سوال را از 
با نگارش این کتاب : ي کتاب پرسیدیم او همچنین پاسخ داد نویسنده

هنگامی که خیلی . را به دست آورم خواستم معناي واقعی زندگی 
اد و سعادتمند را داشتم راز زندگی ش جوان بودم، همیشه دوست می

هاي  دادم و فیلم هاي فراوانی گوش می به موسیقی. کشف کنم
ام  کردم و از بیشتر اتفاقاتی که در زندگی گوناگونی را تماشا می

بیشتر از همه قصد داشتم قبل از آنکه بمیرم . بردم افتادند، لذت می می
در سن هشت سالگی . بدانم زندگی چیست و چه خاصیتی دارد

تري براي شروع تحقیقاتم در  که پدرم از دنیا رفت، حس قويهنگامی 
 ساله بود و زندگی کوتاهی را پشت سر 36پدرم . من به وجود آمد

اند که او با  دانست که رازهاي فراوانی بوده گذاشت، اما هرگز نمی
  .خبري از آنها دنیا را ترك کرد بی

ندن ام فقط شانس نفس کشیدن و گذرا ي اول زندگی در مرحله
روزهاي عمر را داشتم و تولد و مرگ افراد گوناگونی را از نزدیک 

آمدند و پس از  در طول مراحل زندگی افراد مختلفی به دنیا می. دیدم
چند سال زندگی با احساس پشیمانی از گناهان و یا رضایت کامل از 
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سرانجام در سن بیست سالگی تصمیم . کردند زندگی دنیا را ترك می
ها در آن، افراد را  راي شناخت بهتر زندگی و نقش انسانگرفتم که ب

  .به چند گروه مختلف تقسیم کنم
اش  سالها پیش خانم میانسالی به نام مارگارت خواست تا از زندگی

اي که از زبان او شنیدم و نظر مرا جلب  تنها جمله. برایم حرف بزند
ام   خانهکرد این بود که من تمام عمرم را روي یک صندلی در بالکن

اش تعجب کردم  هنگامی که او دید با شنیدن این جمله. گذراندم
خواستم  گفت هرگاه که می او می. ي آن بیشتر توضیح داد درباره
رفتم و  ام می گیري کنم به بالکن خانه ي موضوع مهمی تصمیم درباره

او آنقدر زیبا توضیح . کردم نشستم و فکر می روي صندلی آن می
هم توانستم تصویر نشستن یک خانم میانسال روي داد که من  می

  .یک صندلی در بالکن خانه را در ذهنم تجسم کنم
آیا . اي در ذهنم جوانه زد هاي خانم مارگارت ایده با شنیدن صحبت

توان در آخرین روزهاي عمر به رازهاي مهم زندگی دست یافت؟  می
 به بهترین توان از رازهاي زندگی آیا در همین چند روز پایانی می

شکل استفاده کرد؟ اگر ما چند راه موثر در زندگی را بیابیم و حتی 
در آخرین ساعات باقی مانده عمر از آنها استفاده کنیم، به معناي آن 

ایم و چند روز شاد زیستن  است که نهایت استفاده از زندگی را برده
  !براي تمام عمر کافی است؟
ها در اینترنت  را از طریق سایتروم، هتلی  هنگامی ك به مسافرت می

دانم قبل از آنکه من به آنجا بروم، هزاران نفر چند  می. کنم رزرو می
با این وجود موارد زیادي . اند هاي هتل گذرانده روزي را در اتاق
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نه تنها من بلکه . براي مصاحبه با مهمانان هتل در دسترس دارم
نند که زندگی در کنار دا ها می تمامی مردم دنیا و حتی مهمانان هتل

هایی است و بیشتر  گوهرهاي ارزشمند داراي حوادث ناگوار و فاجعه
کنند که در کنار رویارویی با حوادث ناگوار زندگی به  افراد تالش می

یابی به  در حقیقت دست. گوهرهاز ارزشمند آن دست پیدا کنند
 شود زندگی شاد داشته باشیم  گوهرهاي ارزشمند زندگی باعث می

  .با شادمانی دنیا را ترك کنیم
ي معناي  هاي افراد گوناگون درباره من معتقدم اگر بتوانم به صحبت

. کنم  گوش کنم، قطعاٌ به رازهاي گوناگونی دست پیدا می واقعی زندگی
تنها در این حالت است که رازهاي زندگی، خودشان را نمایان 

م از افراد هاي طوالنی تصمیم گرفت پس از گذشت سال. کنند می
گذرد و معنا و  شان می میانسالی که چندین سال است از زندگی

اند، در تحقیقاتم  هاي زندگی را درك کرده ها و شیرینی مفهوم تلخی
اي ترتیب دادم تا به افراد گوناگون  بنابراین مصاحبه. استفاده کنم

اند  ي چیزهایی که در زندگی کسب کرد فرصتی بدهم تا درباره
  .صحبت کنند

کامالً مشخص است که هر کسی در هر جایگاهی از زندگی 
ي آنها  هایی دارد، گاه مادي  گاه معنوي اما نظر و عقیده دارایی

این . باشند ها در زندگی کامالً متفاوت می درباره استفاده از دارایی
  .ام ها به دنبالش بوده همان چیزي است که من سال

 15000 را طرح کردم تا از براي انجام اولین تحقیقاتم سواالتی
مسافري که به ایاالت متحده آمریکا و کانادا آمده بودند، بپرسم 
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ها  ترین روش نخستین سواالت من این بودند که چه کسی از عاقالنه
براي پیشبرد زندگی خود استفاده کرده است؟ مهمترین درسی که از 

ار بحث دانستم که جواب سواالتم بسی اید، چیست؟ می زندگی گرفته
هاي مشابهی  چون محال است که افراد پاسخ. برانگیز خواهند بود

 نفر از افراد به طور داوطلبانه خواستند که به این 1000حدود . بدهند
اگر چه پاسخ سواالت فوق برایم مهم بودند اما . سواالت جواب دهند

شان  دادم که از افراد بخواهم تا داستان کوتاهی از زندگی ترجیح می
  . برایم توضیح دهند تا با نوع طرز فکر آنها نیز آشنا شومرا

 ساله بودند و اکثر آنها از 59 - 105گروه سنی افراد پاسخگو میان 
هاي مختلف  به دلیل وجود افراد با ملیت. آمریکایی جنوبی آمده بودند

هاي فردي، مذهب، جغرافیایی  تصمیم گرفتم که به فرهنگ، نوع اخالق
 وضعیت شغلی آنها کمتر توجه کنم و بیشتر به ي زندگی و منطقه

بیشتر افراد تصور می . هاي زندگی آنها باشم دنبال کشف روش
. باشد کردند که این تحقیق فقط براي افراد مشهور و موفق جامعه می

هاي  و هنگامی که متوجه شدند، این طور نیست و خودشان هم گزینه
افراد . خوشحال شدندخوب و مناسبی براي مصاحبه هستند، بسیار 

هاي گوناگون نظیر آرایشگر، معلم، تاجر، نویسنده،  مختلف با شغل
شاعر و کشیش با مذاهب یهودي، مسیحی، بودایی و حتی مسلمان 

ي تحقیقاتی به سواالت من پاسخ  داوطلب شدند که به عنوان نمونه
با دسترسی به افراد گوناگون حس شادمانی بیشتري نسبت به . دهند
ها به حقایق  دانستم پس از مقایسه و بررسی پاسخ داشتم و میقبل 

اولین سواالتی که از آنها پرسیدم، این بود . بزرگی دست خواهم یافت



 پنج رازي که هر کس قبل از مرگ باید بداند

 

10 

که چه رازهایی در زندگی وجود دارند که ما قبل از مرگ باید آنها را 
  بدانیم؟

  تواند بزرگترین درس زندگی را به ما یاد دهد؟ چه کسی می
د تا براي پاسخگویی به این دو سوال به مدت یک الی افراد خواستن

تصمیم . سه ساعت صحبت کنند و به بهترین شکل مرا متقاعد نمایند
هاي سواالت از دو دوست  گرفتم براي قضاوت صحیح دربارة پاسخ

دیگرم به نام اولیویامک ایور و لس لی نایتا کمک بگیریم و لیست 
این لیست در . (پرسم، تهیه کردمسواالتی را که قرار بود از افراد ب
توان به  سواالتی نظیر چگونه می) انتهاي این کتاب ارائه شده است

بیشترین نشاط و شادمانی در زندگی دست یافت؟ تاکنون چند بار 
اید؟ چه حوادثی در زندگی آن  تان احساس پشیمانی کرده در زندگی

 خود خارج اتفاق افتادند که باعث شدند شما از مسیر اصلی زندگی
شوید؟ زندگی شما از همان ابتدا مسیري داشته یا هنوز هم در 

کند؟ در زندگی خود در انتظار چه چیزي  بیراهه راه خود را طی می
  .، هستید و خواهید بود؟ در ابتداي این لیست قرار گرفته بودند بوده

بخش اول به ما . باشد البته این کتاب داراي چهار بخش اصلی می
. هاي موثر در انتخاب نوع زندگی کمک می کنند سایی روشبراي شنا

ي پنج راز مهمی که هر انسانی باید قبل از مرگ  بخش دوم درباره
 نفر به سواالت 235در این بخش حدود . دهد آنها را بداند، توضیح می

هاي استفاده از پنج راز در زندگی و  بخش سوم روش. ما پاسخ دادند
شما . کنند تر را به ما معرفی می ر و سالمبرخورداري از زندگی بهت

مطلب مهمی که در این بخش وجود دارد این است که دانست آن پنج 
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راز و روش هاي کاربردي آنها در داشتن یک زندگی خوب کافی 
مسلماً، شما چیزي که افراد مختلف را از یکدیگر متمایز . نیستند

همچنین در . استکند میزان به کارگیري از پنج راز در زندگی  می
هاي   پاسخ بخش چهارم این کتاب با لیستی از سواالت و بهترین

توانم بگویم که اگر  به جرأت می. ممکن به آنها روبرو خواهیم شد
شما یک جمله از رهنمودهاي ما را در مسیر زندگی خود به کار 

تا جایی که قادر خواهید . ببرید، به موفقیت حتمی دست خواهید یافت
. هاي کشف یک زندگی شاد را به دیگران نیز یاد دهید شبود رو

سرانجام، در بخش آخر این کتاب دربارة تغییراتی که نتایج تحقیقات 
اند مطالبی را برایتان توضیح  من در زندگی افراد به وجود آورده

  .خواهم داد
نگارش این کتاب با تکیه بر حقایق زندگی افراد مختلف آغاز شده 

ر یک اصل براي شما غیرممکن و غیرواقعی باشد، مطمئناً اگ. است
به همین دلیل است که از . اصل دیگر را با تمام وجود خواهید پذیرفت

خواهیم در برابر مطالب مطرح شده در این کتاب کمی صبور  شما می
دانیم  همۀ ما می. گیري نکنید باشید و تا اعالم نتیجۀ هر بخش تصمیم

هاي   و جذابیت خاص خود را دارد و فرصتکه هر زندگی زیبایی 
اما ما قصد داشتیم نتایج . دهد گوناگونی براي یادگیري به انسان می

هاي افراد مورد آزمایش را در یک جمله خالصه کنیم  حاصل از گفته
همچنین براي . ي تحقیقاتی به همگان اعالم نمائیم و به عنوان نتیجه

را مد نظر قرار دادیم تا در مراحل هاي افراد نام کوچک آنها  ثبت گفته
پس از شروع . بعدي آزمایشات بتوانیم دوباره از آنها استفاده کنیم
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افرادي که . هاي مختلفی رو به رو شدیم مصاحبات با جمالت و ایده
داراي شرایط زندگی متفاوتی بودند، اظهارات یکسانی داشتند و 

اگر چه .  مختلفهاي افرادي که داراي شرایط مشابهی بودند، ایده
مطلب اصلی اظهارات آنها براي ما مهم بود، نه روش اظهار و نوع 
دیدگاه آنان نسبت به زندگی براي سهولت در به خاطر سپردن 
جمالت افراد، ما آنها را در فصل پایانی کتاب لیست کردیم و آن را با 

  ».گذاري نمودیم بزرگترین رازهاي زندگی در یک جمله نام«عنوان 
حقیقات ارائه شده در این کتاب مهم نیست که افراد در چه سنینی در ت

اما مخاطبان آن بیشتر جوانانی هستند  که به کشف رازهاي . هستند
امروز اکثر افراد به . باشند مند می زندگی و معنا و مفهوم آن عالقه

کنند تا نقاط مشترکی   اینترنتی مراجعه می هاي ویژه جوانان به سایت
کنند که  ها تصور می و دیگران را بیابند در حالی که بعضیمیان خود 

  اما آیا واقعاً این طور است؟. آنها در حال اتالف وقت خود هستند
من امیدوارم که شما در طول مسیر زندگی خود آنچه را که 

کشید به دست آورید و براي کسب  خواهید و انتظارش را می می
اما بدانید که . حساب کنیدي حقیر  اطالعات بیشتر روي این بنده

بلکه شما در هر سن و در . آید دانایی با باال رفتن سن به دست نمی
  .توانید آن را بدست آورید هر شرایطی از زندگی می

قابل ذکر است که این کتاب براي خوانندگان میانسال مانند من که 
خواهند قبل از آنکه فرصت از دست برود و دیر شود، به رازهاي  می
کنیم که بدون  دگانی پی ببرند، مناسب است و ما به شما توصیه میزن

ي دقیق این کتاب بپردازید اگر شما  توجه به سن و موقعیت به مطالعه
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اید، اما هنوز هم دوست  تان را گذرانده هاي زیادي از زندگی سال
ها زندگی را در امروز ببینید، باز هم دیر نشده  دارید یک انعکاس سال

من با انتخاب عنوان این کتاب، قصد ندارم که . ت باقی استاست و وق
هاي از دست رفته عمرتان  کسی را بترسانم و یا شما را به یاد سال

بیندازم، بلکه می خواهم بگویم که وقت تنگ است و مبادا قبل از مرگ 
هاي زندگی غافل شویم و با ناآگاهی از آنها زندگی را به پایان  از راز

ي من از انتخاب عنوان این  تنها ایده.  جهانی دیگر برویمبرسانیم و به
اکنون تا پایان  از هم. کتاب، کشف و دستیابی به رازهاي زندگی است

کتاب به شما ثابت خواهم کرد که قصد و نیت من از آنجام تحقیقات 
  .گوناگون و نگارش این کتاب همین بوده است

در عنوان کتاب » از مرگقبل «ي  ي جالب توجه این است که واژه نکته
یادآور کمبود وقت است که یکی از عناصر کلیدي در انجام تحقیقاتم 

خواستم نگارش این کتاب را آغاز کنم تصمیم  هنگامی که می. باشد می
را براي آن انتخاب کنم، اما پس از انجام » مرگ«داشتم نام 

م آزمایشات و دسترسی به اطالعات گوناگون متوجه شدم که این نا
تواند ذهن خوانندگان را درگیر کند و حتی آنها  کوچک اما پرمعنا می

از این رو تصمیم گرفتم که با به کار بردن این نام در . را برنجاند
هاي دیگر یک عنوان کلی را براي کتابم انتخاب کنم که  کنار نام

در حقیقت، جمله وقت . هاي بیشتري از زندگی را در بر بگیرد جنبه
اي از آزمایشات و  اي بود که در هر مرحله تنها جملهتنگ است، 

شنیدم از این رو خواستم که با معرفی کلمۀ  مصاحبات از افراد می
اي که در هر زمانی اتفاق می افتد و وقت   مرگ به عنوان تنها پدیده
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کافی براي شناختن آن نیست، ذهن خوانندگان را براي یادگیري و 
  .دگی آماده کنمرویارویی با مسائل مختلف زن

اگر چه هنگام شنیدن سخنان مصاحبه شوندگان چیزهاي فراوانی از 
. دادم گرفتم، اما اطالعات زیادي را نیر در اختیار قرار می آنها یاد می

در حال حاضر که نگارش این کتاب به پایان رسیده و اکنون در 
دستان شماست، حرف من این است که در زندگی چه چیزهایی 

با وجود . د که ما قبل از مرگ باید آنها را یاد بگیریموجود دار
سن، مذهب، فرهنگ، (اختالفات فراوان میان افراد و نوع زندگی آنها 
بسیاري از رازها در ...) شغل، تحصیالت، وضعیت مالی و اقتصادي و

در حقیقت، همین رازهاي . زندگی آنها یکسان و مشابه هستند
ها دور از هم هستند را به  نگمشترك هستند که افرادي که فرس

لی  بنابراین من و دوستانم، اولیویا و لس.  دهند یکدیگر پیوند می
تر، پس از طرح  تصمیم گرفتیم که براي دسترسی به اطالعات دقیق

سوال به پاسخ دهندگان فرصت دهیم که به آنها فکر کنند و پس از 
 نظر خود هاي ذهنی خود دربارة آن حرف بزنند و مرتب کردن ایده

از طرف دیگر در همان زمانی که افراد به سواالت ما . را اعالم کنند
کنند ما نیز فرصت داریم که سواالت بعدي مان را با توجه به  فکر می
  .العمل  افراد طرح کنیم عکس

سواالتی که ما در این بخش مطرح کردیم، نظیر چه چیزي در زندگی 
 هدف ما از زندگی چیست؟ آروند؟ شادي را براي ما به ارمغان می

اگر در روز پایانی عمر از ما سوال شود که زندگی چیست داقعاً 
دهیم؟ براي شناخت معناي واقعی زندگی  چگونه به آن جواب می



 مقدمه
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منتظر هستید که با چه مسائلی روبرو شوید؟ من به عنوان نویسندة 
 کتاب از شما انتظار دارم که هنگام مطرح شدن یک سوال خودتان نیز

  .به آن پاسخ دهید تا با مطالب این کتاب همگام شوید
ام  همه افراد خانواده. مان بود پدر بزرگ من تنها فرد کهنسال خانواده

گفتند که پدر بزرگ داناترین فردي است که در کنار ما زندگی  می
ها را در  ها و تلخی هاست که معنا و مفهوم خوشی او سال. کند می

چون پدر . فراد زیادي ارتباط داشته استزندگی درك کرده و با ا
بزرگ من صاحب سه فرزند دختر بود همیشه از داشتن یک پسر، به 

  .کرد اش یاد می عنوان یکی از آرزوهاي دیرینه
جان : هنگامی که من به دنیا آمدم، پدر بزرگم گفت: گفت مادرم می

اما . ام  کرده پسري است که من یک عمر در حسرت داشتن آن زندگی
ام به او  ام آموخته هایی را که از زندگی ي درس حاال می خواهم همه

پس از آنکه من پسر جوانی شدم، پدر بزرگم در اثر یک . یاد دهم
ي قلبی از دنیا رفت و من هرگز نتوانستم سواالتی که در  سکته

تحقیقاتم هستند را از او بپرسم اما هنوز هم خوشحالم که به جاي 
. ا نفر هستند که به سواالت من پاسخ دهنده پدر بزرگم میلیون

هنگامی که تحقیقاتم را با موفقیت به پایان رساندم صداي آفرین 
  .پدربزرگم را با تبسمی که بر لب داشت شنیدم

به عنوان . این کتاب داراي مطالب ارزشمند و کلیدي فراوانی است
ودشان مثال، چرا ما نباید منتظر بمانیم تا حقایق و رازهاي زندگی خ

کنند که با افزایش سن،  ها تصور می را به ما نشان بدهند؟ چرا بعضی
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شود؟ آیا با دستیابی به رازهاي زندگانی به  دانایی افراد هم زیاد می
  ... نهایی دست خواهیم یافت؟ موفقیت

یکی از افرادي که در تحقیقاتم از او استفاده کردم، آقاي کهنسالی 
یک روز زودتر به حقیقت زندگی دست اگر شما : بود که به من گفت

اید و این نتیجۀ  پیدا کنید، امروز خود را شادتر از فرداي خود کرده
  .دانایی شماست

ي من شما با مطالعۀ اولین فصل کتاب سوار بر کشتی من  به عقیده
شوید  شوید و در طول سفر دریایی با رازهاي فراوانی روبرو می می

  اید، به آنها دست نیافته ندگیتان نرفتهکه شاید در هیچ سفري که در ز
این رازها خیلی از مسائل و موضوعات زندگی مرا تغییر داده . باشید

شما را نیز تغییر  اند و آرزو دارم که بسیاري از چیزها در زندگی
  .دهند و شما را به سعادت و خوشبختی واقعی برسانند

  نویسندة کتاب
  جان ایزو                                                                                      

 



 

 

1 فصل  

چرا برخی از مردم حقیقت مرگ را 
 یابند و با به آسانی در می
میرند؟ شادمانی می  

  
  

  .نُه دهم دانایی در شناخت زمان است
  »تئودور روزولت«

  
  .ترین ویژگی یک انسان است دانایی با ارزش

  »سوفوکلز«
  

توان فهیمد کـه   چه رازهایی در یک زندگی شاد نهفته است؟ چگونه می   
کنـد؟ اینهـا سـواالتی        سعادت صـاحب آن را تـضمین مـی        یک زندگی،   

  .شوند هستند که در این فصل پاسخ داده می
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 ما باید بـدانیم کـه دو حقیقـت        براي برخورداري از زندگی هوشمندانه    
یکی از آنها این اسـت کـه عمـر مـا     . بزرگ و بنیادي در آن نهفته است   

 زمان ممکـن    این مدت . کنیم  تر از آن است که تصور می        بسیار محدود 
 سال دیگر، حقیقت زندگی زمـان اسـت         100است چند سال باشد و یا       

هـاي خاصـی    شود ما در یک مدت زمان مشخص فعالیـت     که باعث می  
آئـیم   هنگـامی کـه مـا بـه دنیـا مـی      . را در طول عمرمـان انجـام دهـیم        

دانیم که چه باید بکنیم  به عبارت دیگر هیچ راهنمایی در دسترس               نمی
توانیم با استفاده از آن مـسیر زنـدگی خـود را انتخـاب              ما نیست که ب   

 عمر مـا آغـاز    نماییم و بدون اینکه هیچ منبعی در اختیار داشته باشیم  
  .شود می

امـا  . را دوسـت نـداریم    » مـردن «و  » مـرگ «هـاي     هیچ یـک از مـا واژه      
بسیاري از وقایع و حقایق در زندگی ما را بـه آن نزدیـک و یـا از آن                   

مـا اگـر   . کننـد  امـا در کـل آن را بـه مـا یـادآوري مـی          سازند،    دور می 
، محـال اسـت      بخواهیم از میان چند کتاب یـک کتـاب را انتخـاب کنـیم             

چون ایـن واژه مـا      . کتابی را که عنوان آن دربارة مرگ است، برداریم        
اگر هم مجبـور باشـید      . اندازد  را به یاد انتهاي زندگی و پایان عمر می        

گـاه احـساس خـوبی نخواهیـد داشـت و       چچنین کتابی را بخوانیـد هـی     
کنیـد در اولـین فرصـت آن را کنـار بگذاریـد و بـه جـاي آن                سعی می 

  .موضوع دیگري را انتخاب نمایید
هنوز هم این حقیقت وجود دارد کـه مـا روزي دنیـا را تـرك خـواهیم                 

هاي   اما بهترین کار این است که قبل از ترك این دنیا پرده از راز             . کرد
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ي روزهاي بـاقی مانـده عمرمـان از           برداریم و به اندازه   نهانی زندگی   
  .آنها استفاده نماییم تا به سعادت و خوشبختی دست پیدا کنیم

اگر تصور کنیم که در این جـاودان و مانـدگار هـستیم بـاز هـم نیـاز                   
یکـی از آنهـا     . خواهیم داشت که بعضی از رازهـاي زنـدگی را بـدانیم           

همـۀ مـا   . اش نـدارد   در زندگیشادي و نشاط است که هر کسی آن را   
هاي خداوند هستند اما هر کس به         دانیم که شادي و نشاط از نعمت        می

ما در هر سنی کـه باشـیم، مـرگ       . کند  میزان نیازش از آن استفاده می     
کنیم که مـرگ از مـا         هنگامی که جوان هستیم تصور می     . نیز با ماست  

ان ماسـت و  گویم که مرگ همیشه در کـف دسـت        اما من می  . دور است 
: گویـد    شاعر جایزه نوبل مـی      درِك والکات . یاد آور پایان زندگی است    

شیطان بودن زمـان بـه ایـن معنـا          . زمان شیطان محبوب زندگی است    
گیـرد و در بیـشتر        هـاي گونـاگون را از انـسان مـی           نیست که فرصت  

و محبـوب بـودن آن بـه ایـن          . دهد  هاي زندگی ما را فریب می       موقعیت
دهد و با محدود کردن ما در یـک            به زندگی ما جهت می     دلیل است که  

در کل زمان در زنـدگی مـا   . کند حیطه، هدف زندگی ما را مشخص می    
شـود از آن      کند و باعث مـی      تنها چیزي است که شرایط را محدود می       

  .اي استفاده کنیم به شکل هوشمندانه

  دانش در برابر دانایی

دانایی با  . ی است، نه دانش   دانستن چگونه زندگی کردن محصول دانای     
دانـش فقـط تعـددي از       . تـر اسـت     دانش تفاوت دارد و حتی از آن مهم       

امـا  . کنـیم   حقایق هستند که ما نادانسته آنها را در ذهنمـان حفـظ مـی             
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هـا    شـود و پـس از سـال         دانایی در یک مدت زمان کوتاه حاصل نمـی        
ع ح   . آید  زندگی و کسب تجربیات فراوان به دست می        قـایق  دانش تجمـ

در ذهن است، اما دانایی توانایی تشخیص موضوعات مهـم و حیـاتی             
از طرف دیگر ما در کسب دانش       . باشد  از موضوعات غیرضروري می   

رسیم اما دانایی نیاز به تالش فـراوان دارد           گاهی ناخوآگاه به آنها می    
  .تا به دست بیاید

اي ســال ســن داشــتم در یــک کلیــساي  هنگــامی کــه بیــست و خــرده
 خوبی نصیبم شد تا با افراد     در آنجا فرصت  . کردم  ستانی کار می  پروت

. آمدنـد، ارتبـاط برقـرار کـنم         گوناگونی که براي عبادت به کلیـسا مـی        
رفتند و اجساد آنهـا را بـه    عالوه بر آن روزانه افراد زیادي از دنیا می      

در آنجا متوجه شدم که هـر       . کردند  آوردند و سپس دفن می      کلیسا می 
بعضی از آنهـا بـا   . میرد کند و می ز خاصی دنیا را ترك می     کسی به را  

رسانند و بعضی دیگر با دنیـایی         شادمانی زندگی خود را به پایان می      
به هر حال من به عنوان یک جوان خـام فهمیـدم            . از پشیمانی و ندامت   

شـان بـه حقـایق و رازهـاي بـزرگ       که بعضی از افراد در طول زندگی  
و بعـضی دیگـر بـدون آگـاهی از آنهـا بـه              کننـد     زندگی دست پیدا می   

  .روند دنیایی دیگر می
از همان زمانی که خودم را شـناختم و بـا معنـاي مـرگ آشـنا شـدم،          

من در آن زمـان  . هرگز احساس نکردم که آن یک معناي انتزاعی دارد  
بیست و هشت ساله بودم به یـاد دارم چنـد روز قبـل از مـرگ پـدرم                   

جمـع شـدیم احـساس کـردم کـه پـدرم       تمامی افـراد خـانواده دور او       
، صـحبت    اش کـسب کـرده        خواهد دربارة  تجربیاتی که در زنـدگی         می
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ایـن آخـرین صـمیمیتی بـود کـه      . کند و آنها را در اختیار ما قرار دهد    
تی که دور     . پدرم در روزهاي پایانی عمر خود با ما داشت         در تمام مد

 کنـد و دربـارة   پدرم حلقه زده بودیم منتظر بـودم کـه پـدرم لـب بـاز             
یـابی بـه آنهـا تـالش      هاي زیادي بـراي دسـت     رازهاي زندگی که سال   
هاي پدرم دوخته بـودم کـه بـاز           چشم به لب  . کرده بودم، صحبت کند   

  .شوند و چیز بگویند که من فرصت انجام آن را از دست داده باشم
ها همسرم پرستار اتاق عمـل بـود و گـاهی هـم در بخـش        در آن سال  

او روزانـه شـاهد مـرگ کودکـان و یـا            . کرد  ی کار می  کودکان سرطان 
افراد بزرگسال فراوانی بود و ما هر شب دربارة مرگ آنهـا در خانـه                

  .کردیم صحبت می
لی که در بخش قبـل او را بـه عنـوان     تاکنون فراموش کردم بگویم لس 

او نیز همانند من بیشتر اوقات به      . ، همسرم است   همکارم معرفی کردم  
کشد که همگی با آن دسـت و   داند که طولی نمی ند و می ک  مرگ فکر می  

در کنار اتفاقات تلخ و شیرین سـه سـال پـیش            . پنجه نرم خواهیم کرد   
  .تولد دخترمان، سیدنی، زندگی ما را به کل دگرگون کرد

داد تـا سـیدنی ده سـاله        لی فعالی خود در بیمارستان را ادامه مـی          لس
یاز نداري که به بیمارستان     شما ن : روزي سیدنی به مادرش گفت    . شد

لـی سـرش را تکـان داد و     در آن لحظه لس  ! بروي آیا این طور نیست؟    
  .چیزي نگفت، اما فرداي آن روز دوباره به بیمارستان رفت

طولی نکشید که لس لی مریض شد و تحت آزمایشات گوناگون قـرار             
 ساعت آینده بایـد یـک   72گرفت و پزشکان تشخیص داند که در طول        

بـا عمـل جراحـی موافقـت کـردیم و      . راحی روي او انجام شود  عمل ج 
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عمل با موفقیت به پایان رسید، اما او همچنان بیهوش بود و در بخش              
تا بعدازظهر آن روز به همـراه سـیدنی         . هاي ویژه بستري شد     مراقبت

لی چشمانش را باز کـرده و         صبح روز بعد لس   . در بیمارستان ماندیم  
پس از آنکه خیـالم از بـه هـوش    . دیروز استرسید بهتر از  به نظر می  
برم و خـودم   ، به او گفتم سیدنی را به خانه می        لی راحت شد    آمدن لس 

ام را انجام دهم و فردا ظهر          روم تا چند کار عقب افتاده       هم به اداره می   
  .آیم دوباره به دیدن تو می
 با بیمارسـتان تمـاس گـرفتم و بـه پرسـتار            11صبح روز بعد ساعت     

 با من تماس گرفـت و بـه طـور نـامفهوم بـا مـن                  لی  همسرم لس : گفتم
اطالع بود از من خواسـت کـه بـه     پرستار که از همه چیز بی   . حرف زد 

با عجله به بیمارستان رفتم و فهیمدم در نیمـه شـب     . بیمارستان بروم 
فـرداي  .  منتقل شـده اسـت     ICUلی سکته کرده و به بخش         گذشته لس 

همـسر  :  بـه مـن گفـت      ICUابِ بخـش    ، متخصص مغز و اعص     آن روز 
. دانیم چرا این اتفـاق افتـاده اسـت          شما دچار یک سکته شده و ما نمی       

. گیـري کنـیم     ي یک روش درمان تـصمیم       اکنون ما و شما باید درباره     
کنـد و مـشکل فعلـی او را از بـین              این روش درمانی او را معالجه مـی       

کـر کنیـد و بـه مـا         خواهیم که در این بـاره ف        اکنون از شما می   . برد  می
دانستم   کامالً ترسیده بودم و نمی    . اجازه دهید که درمان را آغاز کنیم      

کـردم کـه در طـول چنـد روز در چنـین مـشکلی                 باور نمی . چه بگویم 
لـی را آغـاز    ام با پـذیرش پیـشنهاد پزشـکان درمـان لـس        گرفتار شده 

 به ناچار مجبور بـودم کـه      . شد  کردیم و حال او روز به روي بهتر می        
ــسات  افتــادة شــغلی وقــتم را صــرف کارهــاي عقــب ام بکــنم و در جل
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آیـا  : در آن روزهـا از خـودم پرسـیدم   . گوناگون کاري حاضـر شـوم     
رود؟ آیا مـن در ایـن مـدت         زندگی من در مسیر صحیح خود پیش می       

: یکی از دوستان مـن، جـیم کـوئز گفـت    ... ام؟ کار درست را انجام داده  
 زندگی ما هـستند و در هـر شـرایطی    ها در کمین ها و مصیبت  بدبختی

دهند و برایشان مهم نیست که ما آنهـا را   روي خود را به ما نشان می     
شد و من هم بـه        حال لس لی روز به روز بهتر می       . دوست داریم یا نه   

ي   تازه فهیمده بـودم کـه بیمـاري سـکته         . کردم  ي زندگی فکر می     ادامه
 یادآور هـشدارهاي بـه      لی بیش از هر چیز دیگري مرا فلج کرده و           لس

  .ام است موقعی از پایان زندگی
لی بسیار خوشحال بودم و در طول این مدت هم من و              از بهبودي لس  

لی چیزهاي زیادي یاد گرفتـه بـودیم و متوجـه شـدیم زنـدگی         هم لس 
آیـا تـاکنون مـن بـه        : پرسـیدیم   و دائماً از خود می    . بسیار کوتاه است  

ر همین لحظه عمر من به پایان برسد        ام؟ اگ   رازهاي زندگی دست یافته   
  ام تمام شود، چه باید بکنم؟ و زندگی

تـر از     ام طـوالنی    رسید زنـدگی    خوشبختانه این طور نبود و به نظر می       
شاید فرصت داشته باشـیم     . کردم  آن است که در آن لحظه تصور می       

  .تا بتوانم به رازهاي شاد زیستن دست پیدا کنم
مسئله بـود و شـادي و نـشاط مـسئلۀ           گذر زمان و روزهاي عمر یک       

م باالتر می    . دیگر رفت نیـاز بـه شـادي و نـشاط را بیـشتر               هر چه سنّ
  .شدم تر می تاب کردم و براي دانستن رازهاي زندگی بی احساس می
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  یز دیگري به آنها نیاز داریمدو چیزي که ما بیشتر از هر چ

شـان نیـاز    ي افراد به دو چیز عمده در زنـدگی  رسد که همه   به نظر می  
تـرین نیازهـا در       یکی از ضـروري   : گوید  زیگموند فروید نیز می   . دارند

ایـن  . کنـد  زیرا لـذت درد را از انـسان دور مـی         . زندگی بشر لذت است   
 درصد افـرادي کـه بـا آنهـا مـصاحبه کـردم،              90گفته را در اظهارات     

اما من معتقدم که فروید و تمامی افرادي که این نظر را دارید،             . شنیدم
  .کامالً در اشتباه هستند

ترین نیازهاي انسان به شـمار        به عقیدة من، دو چیزي که از ضروري       
. آیند، دستیابی به شادي و دیگري آشنایی با مفهـوم شـادي اسـت        می

امـا در حالـت کلـی       . شاید شادي به این معنا باشد که نگـران نباشـیم          
 شادي به معنی احساس خوب موقتی در قلب است بـه طـوري کـه بـا                

  .شود لبخند در چهره نمایان می
. تواند از هر چیـزي شـروع کنـد          براي دستیابی به شادي هر کسی می      

اگر چه مفهوم شادي براي هـر کـسی متفـاوت از دیگـري اسـت، امـا                  
جـوزف  . شود و نمـود خاصـی دارد    کمابیش در زندگی افراد یافت می     

اسـت،  خواهیم شـادي      تنها چیزي که ما از زندگی می      : گوید  کمپابل می 
داند که براي شاد زیستن باید ابتـدا کـاري کنـیم کـه                اما هیچ کس نمی   

بعضی از افـراد زنـده مانـدن    . زنده بمانیم تا به شادي دست پیدا کنیم      
  .کنند تا به شادي برسند بعضی دیگر هم زندگی می. دانند را شادي می
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شاید همان لبخندي که هر روز بر لب داریم همان شادي باشد که مـا               
اگر شادي واقعی این است پـس چـرا مـا در      . ها در پی آن هستیم      سال

  !انتهاي روز و یا پایان عمر باز نگران و خسته هستیم؟
تـر از     البته شادي تنها نیاز زندگی نیست، بلکه معنا و مفهـوم آن مهـم             

، شـادي باشـد،      اگر لبخندي که ما هر لحظه بر لب داریم        . خودش است 
اگر بخواهیم یک لبخند را شـادي تلقـی         پس معنا و مفهوم آن چیست؟       

کنیم و آن را در یک لحظه بخواهیم، پس هـدف از زنـدگی در رسـیدن      
شـود؟ ویکتـور فرنکـل، یکـی از شـاگردن             به سعادت واقعـی چـه مـی       

گوید که دستیابی به معناي حقیقی شادي به اندازة           زیگموند فروید می  
 بـه زنـده    شـاید بیـشتر اوقـات مـا       . خواهـد     عمر یک انـسان وقـت مـی       

ایـن بـدان معناسـت کـه مـا معنـاي       . بودنمان بیش از زندگی فکر کنیم    
دانیم و قادر نیستم آن دو را از هـم   واقعی زنده بودن و زندگی را نمی      

قطعاً شاد بـودن و شـادي هماننـد زنـده بـودن و زنـدگی                . تمیز دهیم 
زندگی به معناي زنده بودن است و زنـده بـودن           . متفاوت از یکدیگرند  

  .عناي ارتباط با هر چیز و هرکس غیر از خودبه م
اي از زندگی است اما شاد زیـستن بـه معنـاي              در حقیقت شادي لحظه   

شاید در یک نگاه شادي بـراي  . ها در زندگی است    لذت بردن از شادي   
وجوي معنـا و مفهـوم آن         زندگی کافی باشد، اما شاد زیستن و جست       

بـه طـور خالصـه      .  باشـد  تواند تداوم لحظات شاد را در پی داشته         می
  .شادي براي یک لحظه است در شاد زیستن براي یک عمر

تـوان بـه شـادي و     شود کـه چگونـه مـی      در اینجا این سوال مطرح می     
هـا شـاد      تـوان پـس از سـال        معناي  واقعی آن دست یافت؟ چگونه می       
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زیستن، با شادمانی دنیا را ترك کرد؟ اکثـر مـردم در روزهـاي عمـر                
اغلب افراد مسن و کهنـسال معنـا        . گیرند  انی یاد می  خود چیزهاي فراو  

کنند، اما فرصتی ندارن تـا از آن          و مفهوم دانایی را به خوبی درك می       
استفاده کنند و با نگاهی به عمر از دست رفتـه خـود احـساس نـدامت       

  .کنند می
توان قبل از پیر شدن و از دست          گویید چگونه می    اکنون با خودتان می   

  ه شادي و معنا و مفهوم شاد زیستن دست یافت؟ها ب دادن فرصت
کنم کسی در دنیا وجود داشته باشد که بخواهد دانـایی را در          فکر نمی 

به عقیدة من یکی از موضوعاتی که مـا         . سنین کهنسال به دست آورد    
بـا شـناخت صـحیح    . هاسـت  کند، غنیمـت شـمردن فرصـت     را شاد می  
 را داریـم بـه شـادي        تـوانیم زوتـر از آنچـه انتظـارش          ها مـی    موقعیت
  .برسیم

در این کتاب بـا پـنج راز مهمـی کـه بایـد قبـل از مـرگ بـدانیم آشـنا                       
تـا اینجـاي    . هاي بنیادي زنـدگی هـستند       در حقیقت آنها پایه   . شویم  می

اي زندگی    کتاب از تمامی کسانی که ما را در شناخت بهتر مفاهیم پایه           
یـات تلـخ و شـیرین       نمائیم و اظهارات و تجرب      اند، تشکر می    یاري کرده 

  .کنیم شان را توشۀ راهمان می زندگی

شان هستیم واقعاً رازهاي زندگی       آیا موضوعاتی که ما در پی     
  هستند؟

ایــم؟ طبیعتــاً آنهــا  چــرا مــا پــنج اصــل هــم در زنــدگی را راز نامیــده 
داند، اما از     موضوعاتی ساده از زندگی هستند که هر کسی آنها را می          
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شاید اگر شما در انتهاي کتاب با پنج راز مهمـی           . کند  آنها استفاده نمی  
 رو بـه رو      که در زندگی وجود دارند باید قبل از مرگ آنهـا را بدانیـد،             

هـاي لغـت واژة راز بـه            در فرهنـگ  . زده نـشوید    شوید، خیلـی هیجـان    
اگـر  . معناي واژگون و جمالتی هستند که افراد کمی از آن اطالع دارند         

ی را بدانید، اما از آنهـا بـه شـکل بهینـه             ممکن است شما پنج راز زندگ     
  .شناختید استفاده نکرده باشید یعنی آنها را نمی

ي راز به این معنی نیست که شما بـه دنبـال موضـوعات عجیـب                  واژه
زنـــدگی باشـــید، بلکـــه بایـــد از میـــان حجـــم انبـــوهی از مـــسائل، 

بـراي شـناخت آسـانتر موضـوعاتی را         . شان را بیابیـد     ترین  ضروري
کنیـد کـه شـادي و موفقیـت بیـشتري را برایتـان بـه ارمغـان                  انتخاب  

  .آورند می
ــا«در داســتان  ــا کارنین ــه   » آن ــن طــور نوشــته اســت ک ــستوي ای تول

هاي غمگـین فقـط شـبیه         هاي شاد شبیه یکدیگرند، اما خانواده       خانواده
هـا اقـسام گونـاگونی        از این گفته فهمیدم که شـادي      . خودشان هستند 

هـا   ها و بدبختی باشند، اما ناخوشی شترکی میدارند و داراي مفاهیم م   
  .فقط یک شکل دارند

چیزي که مهم اسـت شناسـایی و        . باشند  البته دانستن رازها کافی نمی    
در حالـت کلـی تمـرین، فرصـت         . به کار گیري آنهـا در زنـدگی اسـت         

ي  همه. دهد  خوبی براي شناسایی و به کارگیري در اختیار ما قرار می          
ي باعث سالمت جـسم و کـشیدن           رف غذا دانیم که مص    ما می  هاي مغذّ

اما آیـا  واقعـاً غـذاهاي        . شود  سیگار باعث به خطر افتادن سالمتی می      
ي را بر غذاهاي مضر ترجیح می       دهیم؟ و یا تحت هیچ شرایطی از        مغذّ
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کنـیم؟ در ایـن کتـاب مـن بـه دنبـال پاسـخ بـه                   دخانیات استفاده نمـی   
ر فرق یک زنـدگی هوشـمندانه       سؤاالتی نظی . سؤاالت این چنینی هستم   

  هاي دیگر چیست؟ با زندگی
یابی به رازهاي بزرگ زندگی آنها را به          توانیم پس از دست     چگونه می 

مان به کار ببریم؟ آیا استفاده از آنهـا           شکل بهینه و صحیح در زندگی     
تـوانم بگـویم ایـن     به تمرین نیاز دارد؟ تنها چیزي که در این بخش می  

آگاهی از رازهاي زنـدگی مهـم اسـت، امـا کـافی         است که شناسایی و     
  .نیست

قبل از آنکه بخواهیم رازهاي نهانی زندگی را براي شما آشکار کنـیم،             
  .اجازه دهید که چند روش شناسایی آنها را مورد بررسی قرار دهیم

 



 

 

2 فصل  

چرا ما هر قشري از مردم را مورد 
 آزمایش قرار دادیم؟

  
  

العمـل آنهـا کـه        توان به دانایی افراد پی برد اول عکـس          از سه چیز می   
سوم تقلید آنهـا کـه      . ترین است   دوم تجربۀ آنها که تلخ    . مهمترین است 
  .آسانترین است

  »کنفوسیوس«
  

 بـه یـک کـشور       ریزي سـفر    اي را تصور کنید که در حال برنامه         لحظه
انـداز   هایتـان را پـس    ها پـیش بـراي آن پـول         خارجی هستید و از مدت    

هـاي   مقصد شما یک مکان است اما قصد دارید کـه بـه روش            . اید  کرده
گوناگونی وقت خود را در آنجا سـپري کنیـد و از آن نهایـت لـذّت را                  

تا حدي شما اطیمنان دارید که شاید فرصت دیگري پیش نیایـد            . ببرید
باره به آنجا بروید و این بار اولین و آخرین سفري است که بـه        که دو 

  .آن منطقه خواهید داشت
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اکنون شرایطی را تصور کنید که یکی از دوستان یا همسایگان قبل از             
. انـد  هاي آن کشور دیدن کرده ي مکان شما به آن منطقه سفر و از همه    
دوباره بـه آنجـا     اند و آرزو دارند که        بعضی از آنها از آنجا لذّت برده      

سفر کنند و بعضی دیگر هم احساس خوشـایندي ندارنـد و پـشیمانند         
آیـا شـما بـه     . انـد  که چرا وقت و سرمایۀ خود را بیهوده صرف کـرده   

اي کـه دوسـتان یـا         عنوان شخصی کـه قـرار اسـت بـه همـان منطقـه             
کنیـد؟   هاي آنها اسـتفاده مـی    اند برود، از توصیه     همسایگان سفر کرده  

کنیـد تـا در       تـان دعـوت مـی       نها را براي صرف شام به خانـه       یا شما آ  
جریان اصل موضوع قرار بگیرید؟ آیا از افرادي که قبل از شـما سـفر     

هاي آنجا را به شما نشان دهند یـا اینکـه               خواهید که عکس    اند می   کرده
دهید با چشمان خودتان از آن محل دیدن کنید و بـه اصـل                ترجیح می 

 چه ممکن است آنها مسئله را از دیـدگاه خـود        اگر! موضوع پی ببرید؟  
هـا و تجربیـات آنهـا کـامالً         اعتنا بودن به توصـیه      توضیح دهند اما بی   

  .احمقانه است
سـفري کـه هـر کـس فقـط یـک بـار          . زندگی نیز همانند یک سفر است     

اگر چه مدت زمان این سفر بسیار طـوالنی         . تواند آن را تجربه کند      می
مطلب مهـم ایـن     . گشتی در آن وجود ندارد    است، اما هرگز فرصت باز    

هـاي    است که چرا ما در این سفر طوالنی بـدون بازگـشت از توصـیه              
اعتنـا    چرا باید نسبت به تجربیات دیگـران بـی        ! دیگران استفاده نکنیم؟  
! شـویم؟   دانیم دیر یا زود بـا آنهـا رو بـرو مـی              باشیم در حالی که می    

ات دیگران به بهترین  شکل      پاسخ روشن است اگر ما بتوانیم از تجربی       
  .ایم ي زندگی دست یافته گانه استفاده کنیم، به یکی از رازهاي پنج
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