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يادداشت دبیرمجموعه

فکورترین انسان ها اعتقاد داشته اند که انسان بودن انسان به فکر است و انسان هرچه 
زندگی را بیشتر به فکر کردن بگذراند بهرۀ بیشتری از انسان بودن دارد و هرچه کمتر و 
کمتر به این فعالیت شریف مشغول باشد به دیگر هم جنسان خود - که همان حیوانات 
عزیز باشند - نزدیک و نزدیک تر می شود. این اعتقاد، اگر حقیقت محض هم نباشد، 

دور از حقیقت نیست. 
اما واقعًا از میان حیوانات فقط انسان می تواند فکر کند؟ پاسخ مثبت دادن به 
این پرسش هم جهالت می خواهد هم جسارت؛ و نویسنده از اولی هرچه بخواهيد 
دارد، از دومی نه. پدیده ای به اسم »فکر کردن«، و چیزی به اسم »فکر«، پیچیده تر از 
آن )شده( است که بتوان به سادگی حکمی درباره اش صادر کرد. این طور که پیداست، 
حتی فعالیتی که بیش از هر فعالیت دیگری انسان را از هم جنسانش متمایز می کند 
وجوهی حیوانی هم دارد؛ فکر کردن فقط حاصل جنبه های اختصاصی انسان نیست، 
بلکه وابسته به جنبه های مشترک او با سایر حیوانات نیز هست. حداکثر چیزی 
که عجالتًا می توان جسارت کرد و گفت این است که برخی از گونه های فکر کردن 

اختصاص به انسان دارند و سایر حیوانات را به حريم شان راهی نیست.
ولی کدام گونه های فکر کردن اختصاص به انسان دارند؟ شاید »فلسفه« اولین 
گونه ای باشد که به ذهن برسد؛ فلسفه: انتزاعی ترین شیوۀ فکر کردن و البد از همین رو 
خالص ترین و غیرحیوانی ترین شیوه. و حال آيا واقعًا شیوۀ یکسانی وجود دارد که 
آن را، و فقط آن را، باید »فلسفه« نامید؟ اگر نه جهالت تاریخی، انحصارطلبی 
و تمامت خواهِی فکری و فلسفی الزم است تا به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم. 
فلسفه ورزی شیوه های گوناگونی داشته است و به تناسب همان شیوه ها وارد حیطه ها 
و موضوعات مختلف شده است؛ و، به اقتضای آزاداندیشی فلسفی نیز که شده، باید 
تنوع روشی و موضوعی را در فلسفه ورزی به رسميت شناخت و قدر نحله ها و مکاتب 

مختلف و بعضًا مخالف را دانست.
 اما فکر فلسفی، با همۀ تنوعش و همۀ شرافتش، البته که یگانه شیوۀ فکر 
کردن نیست و حاصل فعالیت فکری انسان صرفًا در آثار فلسفی بروز نیافته 
است. آیا ارزش بسیاری از آثار ادبی، از این حیث، کمتر از ارزش مهم ترین آثار 



فلسفی است؟ توجه به این نکته خصوصًا برای ما ایرانیان اهمیت دارد، آن هم به 
دو دلیل: اول اینکه تفکر نیاکان نیک اندیش ما عمدتًا در آثار غیرفلسفی بروز یافته 
است - به رغم سنت فلسفی دیرپا و نسبتًا غنی و پویایی که داشته اند؛ و اگر ما طالب 
فکر هستیم، نباید از آثار غیرفلسفی و خصوصًا ادبی مان غافل بمانیم. دوم اینکه در 
دهه های اخیر - خوشبختانه - رغبت فراوانی به فلسفه و آثار فلسفی نزد ما وجود 
داشته است؛ و اگر ما حقیقتًا طالب فکر هستیم، نباید فلسفه دوستِى ستایش برانگیز ما 
به فلسفه زدگی تبدیل شود و موجب غفلت از دیگر شیوه های فکری و سایر حیطه های 

علوم انسانی باشد.

باری، انسان فکر می کند و به همه چيز هم فکر می کند - حتی اگر در این کار از پس 
همه چيز برنیاید و در نهايت به این نتیجه برسد که برخی چیزها اساسًا خارج از قلمرو 
فکر او هستند. انسان به این هم فکر می کند که زندگی اش - حتی زندگی فکورترین 
انسان - صرفًا به فکر کردن نمی گذرد و نمی تواند هم بگذرد، و زندگی اش خیلی بیش 
از آنچه تصور می کرده شبیه زندگی هم جنسان عزیز است؛ و صد البته که انسان بودن 
او، و فرقش با آنها، از جمله به همین هم هست که این شباهت را نیز تشخیص 
می دهد. انسان به همه چيز فکر می کند و زندگی انسان و جنبه ها و حیطه های مختلف 
این زندگی - از جمله حیوانی ترین شان - از چیزهایی است که انسان مدام درباره اش 
فکر کرده است. و  مگر نباید چنین باشد؟ ضروری تر از زندگی خود انسان برای فکر 
کردن او چیست، و اگر قرار باشد فکر انسان )با همۀ جلوه هایش، از  جمله فلسفه( 

به کار زندگی خودش نیاید، دیگر قرار است به چه کاری بیاید؟ 
مجموعۀ »فکر و زندگی« نتیجۀ چنین نگاهی به فکر انسان و نسبتش با زندگی 
اوست. آثاری که در این مجموعه منتشر خواهد شد هم منعکس کنندۀ تفکر دربارۀ 
زندگی انسان و جنبه ها و حیطه های مختلف آن است، هم به خواننده کمک می کند به 
انديشه هايش جهت ببخشد، بهتر فکر کند و - شاید -  به زندگی خود سامانی بدهد 

و آن را بهتر بگذراند.
                                                                                                           

                                                                                  مالک حسینی 
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3 پرسش: »چگونه باید زندگی کنیم؟«

1
به لطف افالطون و ارسطو می دانیم که فلسفه با حیرت آغاز شد. مردم از 
پدیده های طبیعی گوناگونی که برا ى شان عجیب بود حیرت  می کردند. نیز 
متحیر می شدند از آنچه به نظرشان مسائل غامض منطقی یا زبان شناختی 
به طور غیرمنتظره در سیر تفکرشان پیش می آمد.  یا مفهومی می رسید و 
سقراط به عنوان نمونه ای از آنچه او را به حیرت می انداخت به این واقعیت 
اشاره می کند که ممکن است شخصی بدون کاهش یافتن قدش از شخصى 
دیگر کوتاه تر شود. چه بسا تعجب کنیم از اینکه چرا چنین متناقض نمايی 
سطحی باید سقراط را پریشان کرده باشد. این مسئله آشکارا برای سقراط هم 
جالب تر و هم بسیار دشوارتر و تشویش آورتر به نظر می رسید تا برای ما. در 
حقیقت سقراط با اشاره به این مسئله و نظایر آن می گوید: »گاهی با فکر 

کردن به آنها کاماًل  گیج می شوم«.۱
از آن  نمونه های نسبتًا قانع کننده تری  از  ارائه می دهد  ارسطو فهرستی 
دست اموری که فیلسوفان اولیه را به حیرت وامی داشت. او عروسک های 
اختیار  در  یونانیان  ظاهراً  )که  می کند  ذکر  را  خودمتحرک  خیمه شب بازی 
داشتند!(؛ او پدیده ها یی کیهان شناختی و نجومی را ذکر می کند؛ و این واقعیت 
را که ظلع مربع با قطر آن بی تناسب است. چندان مناسب نیست که این 
مایۀ  آنها  آنها شوکه کننده اند.  پدیده ها را صرفًا حیرت انگیز توصیف کنیم. 

1. Theaetetus 155d.
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بوده دالی اعجاب اند. واکنشی که برمی انگیختند باید عمیق تر و آشفته کننده تر 
باشد از  صرِف »حیرت در اینکه امور چنان اند که هستند«۱- آن طور که 
کنده از طنیِن احساس رمز و راز،  ارسطو بیان کرده است. این واکنش باید آ

احساس امِر غریب و احساس هیبت بوده باشد.
نخستین فیلسوفان چه در جهت پی بردن به کنه رازهای جهان کوشیده 
باشند چه تالش آنها فقط به یافتن نحوۀ تفکر روشن دربارۀ واقعیاتی کاماًل 
معمولی یا نحوۀ بیان دقیق مشاهداتی عادی معطوف بوده باشد، کاوش های 
آنان بنا به گزارش ارسطو هدفی دیگر و عملی تر نداشته است. آنان مشتاق 
غلبه بر جهل شان بوده اند، اما نه به اين دلیل که خود را نیازمند اطالعات 
می دانسته اند. در واقع اشتیاق آنان منحصراً نظرورانه یا نظری بوده است. 
فیلسوفاِن نخستین چیز بیشتری نمی خواستند جز رفع شگفتی اولیه شان 
از اینکه چیزها چنان اند که هستند، از طریق بسط فهمی معقول از اینکه 
چرا طور دیگر بودن چیزها غیر طبیعی - یا حتی ناممکن - است. وقتی 
روشن می شود که فالن چیز صرفًا همان طور که انتظار داشته ایم بوده، این 
هرگونه حس شگفتی را که ممکن است آن چیز در آغاز ایجاد کرده باشد 
برطرف می کند. همچنان که ارسطو در مورد مثلث های قائم الزاویه می گوید: 
»هیچ چیز نیست که هندسهدان را همان قدر شگفت زده کند که اگر معلوم 

می شد قطر واجد تناسب هست شگفت زده می شد«.۲
قصد دارم اینجا در میان دیگر مسائل به ناخرسندی ها و پریشانی هایی 
کمابیش در محاصرۀ آنها هستند. اینها هم با آن گونه  بپردازم که انسان ها 

1. تمام نقل قول هاى من از ارسطو در اين فصل از متافيزيک )۳-۹8۲( است.
2. البته ارسطو در اینجا دربارۀ قضیۀ فیثاغورث صحبت می کند. داستان جالبی در اين باره در میان است. 
هنگامی که فیثاغورث به کشف غیرعادی خود دست یافت از این واقعیت تقریبًا باور نکردنی و تقریبًا 
غیرقابل فهم، اما به دقت اثبات پذیر، که جذر عدد دو عددی گویا نیست شدیداً جاخورد. تشخیص اینکه 
کوچک ترین واحد نیز قابل اندازه گیری نیست« او را  چیزی هست که به تعبیر ارسطو »حتی با 
مبهوت کرده بود. در این زمان فیثاغورث عالوه بر ریاضی دانى، رهبر فرقه ای دینی نیز بود. او چنان تحت 
تأثیر قضیۀ خود - تحت تأثیر پرده برداشتن قضیه از خصلت عجیْب ناعقالنی واقعیت ریاضیاتی - بود 
که به پیروانش در فرقه دستور داد صد گاو قربانی کنند. می گویند از آن زمان تاکنون هرگاه حقیقت تازۀ 

مهمی کشف می شود گاوها به خود می لرزند.
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معلول  است  ممکن  که  است  متفاوت  پریشانی هایی  و  ناخرسندی ها 
دشواری های منطقی باشد، نظیر موردی که سقراط ذکر می کند، و هم با آنهایی 
که در واکنش به ویژگی های جهان پدید می آید، مانند آنهایی که در فهرست 
ارسطو ذکر شد. اینها مواردى عملی تر است و چون با عالقۀ ما به تالش در 
جهت ادارۀ معقول زندگی هامان ارتباط نزدیکی دارد، مبرم تر است. آنچه 
تحیر  بی طرفانه، سردرگمی،  کنجکاوی  وامی دارد  آنها  در  کاوش  به  را  ما 
یا هیبت نیست، بلکه فشاری روانی  است به کلی از گونه ای دیگر: نوعی 
اضطراب آزارنده یا تشویش. مشکالتی که هنگام تفکر دربارۀ این امور با 
آنها رو به رو می شویم شاید گاهی گيج مان کند. هرچند محتمل تر آن است که 

موجب احساس پریشانی و بی قراری و نارضایتی از خودمان شود.
موضوعاتی که این کتاب به آنها اختصاص یافته با تمشیت عادی زندگی 
سروکار دارد. این موضوعات به نحوی به پرسشی مربوط می شود که هم 
نهایی و هم ابتدایی است: شخص چگونه باید زندگی کند؟ ناگفته پیداست 
که این پرسشی نیست که فقط حائز اهمیتی نظری یا انتزاعی باشد. این پرسش 
به نحو انضمامی و به طریقی بسیار شخصی برای ما مهم است. پاسخ ما به این 
پرسش مستقیمًا و به طرزی نافذ بر نحوۀ سلوک ما - یا دست کم بر چگونگی 
قصد ما برای این کار - تأثیر می گذارد. شاید حتی از این هم مهم تر، این پرسش 

بر نحوۀ تجربۀ زندگی هامان تأثیرگذار باشد.
وقتی درصدد فهم جهان طبیعت برمی آییم، این کار را دست کم تاحدی 
به این امید انجام می دهیم که این فهْم زندگی آسوده تر در جهان را برای ما 
میسر کند. به همان میزان که محیط اطراف مان را می شناسیم، بیشتر در 
جهان احساس راحتی می کنیم. از سوی دیگر، در تالش هامان برای حل 
داریم خرسندی  امید  بدان  آنچه  زیستن،  به چگونه  معطوف  پرسش های 

عمیق تر از راحت بودن با خودمان است.




