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یادداشت دبیر مجموعه
فلسـفه را هم مشـق مرگ دانسـتهاند (افالطون) هم هنر زندگی (نیچه) .فلسـفه ،از رهگذر

معنا بخشـیدن به مرگی که ،از قرار معلوم ،هر ارزش و هر معنایی در مواجهه با آن بیهوده

و بیربط به نظر میرسد ،کوشیده است بهشیوۀ خودش زندگی را از بیمعنایی نجات دهد.

مردن
تمرین خوب
شـیوۀ فلسـفه برای غلبه بر مرگ همانا «خوب زیسـتن» اسـت :بهترین
ِ
ْ
خوب زیستن است .زیرا بهقول آن فیلسوف ،فقط کسی که بههنگام زیسته باشد میتواند

بههنگام بمیرد  -و بیحسـرت از جهان برود .ارسـطو نیز که در سـنت اسلامی او را «معلم

اول» لقب دادهاند ،از دو مدعای مهم دفاع میکرد :یکی اینکه همۀ انسـانها از روی طبع

ت هستند ،و دیگر اینکه همۀ انسانها در پی زندگی خوباند (ائودایمونیا).
بهدنبال معرف 

ِ
استاد استادش ،سقراط ،زندگی خوب را زندگی همراه با تأمل و
خود وی نیز به پیروی از

معرفت و فضیلت میدانست.

اگر به تبع این متفکران ،و همانند برخی معاصران (پییر َادو) ،فلسـفه را نوعی راه و

رسم زندگی بدانیم ،آنگاه یکی از کارهای الزم این خواهد بود که فلسفه را از فعالیتی صرفاً

«دانشگاهی» به فعالیتی «روزمره» تبدیل کنیم ،فلسفۀ عملی را از حاشیه به متن بیاوریم و

بهقول لویناس از وجود بهسوی موجود حرکت کنیم ،بهسوی انسانی که گوشت و خون دارد؛

انسانی که اگر هبوط کرده ،به آسمان نرفته ،بلکه به زمین آمده با تمام پیامدهای این وضع:

«من انسانام .پس هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست».

نهایی فلسـفه خوب زیسـتن اسـت ،آنگاه دلیلی نـدارد خوب
افـزون بـر ایـن ،اگر دغدغۀ
ِ

زیسـتن فقط در چارچوب فلسـفه تعریف شـود .همچنان که دلیلی ندارد خوب زیسـتن فقط

در چارچوب روانشناسی تعریف شود .تکاپو برای خوب زیستن مهمتر از آن است که فقط

به فیلسوفان یا فقط به روانشناسان سپرده شود :کتابهای مقدس حکمتهای فراوانی در

اینباره دارند ،کما اینکه هنر و ادبیات منابعی بیبدیل برای درسهای زندگیاند .برای خوب

زیسـتن باید از نیروی حکمت و خردمندی مدد بگیریم ،حکمتی که نه مرز میان رشـتهها را

میشناسد نه مرز میان سرزمینها را ،نه مرز میان زبانها و نه مرز میان فرهنگها را.
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سؤال مهم
ِ
ن
باری ،خوب زیستن چیست ،و چگونه میتوان در مسیر آن قدم برداشت؟ ای 

و بزرگی است که دربارهاش بسیار نوشتهاند .اما خوب است بدفهمی محتملی در این مورد

رفع شود :خوب زیستن ،چنانکه در اینجا مدنظر است ،بهمعنای زندگی در رفاه و آسایش و

ی وقتها با درد
«زیستن در عیش ،مردن در خوشی» نیست ،سهل است خوب زیستن خیل 

و رنجی اجتنابناپذیر همراه اسـت .مراد از خوب زیسـتن ،در یک جمله ،نه لزوماً زندگی

شـاد و همراه با کامیابی ،بلکه زیسـتنی اسـت که ارزشـش را داشـته باشـد؛ چنین زیسـتنی

ش و رهایشی که به همراه دارد ،و در کنار ارزشمندیاش ،بهمعنای پذیرفتن
افزون بر گشای 

س و شکست ،و درد و رنج نیز هست.
محدودیت ،تر 

دادن هر کاری نهایتاً خوب زیسـتن
اگـر حـق با ارسـطو باشـد که هدف آدمیـان از انجام ِ

و نیکبختی است ،به نظر میرسد در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است .یکی از

جنبههای تناقضآمیز و شـاید طنزآمیز زندگی انسـان معاصر آن اسـت که هرچه در توسـعه

و تجهیـز و از ِآن خـود کـردن و در یـک کلمـه سـلطه بـر جهان بیرون توفیق داشـته ،در بهبود

نفس و جهان درون ناموفق بوده است .امروزه بهرغم رفاه نسبی و وسعت امکانات ،هرچه

پیشتر میرویم اضطراب و افسردگی و دیگر انواع اختاللها و ناکارآمدیها بیشتر میشود

ن که در فهم جهان و
(و وقت گرفتن از روانپزشکان ودرمانگران هم دشوارتر!) .گویا انسا 

ادارۀ آن موفقیتهای قابلتحسـینی داشـته اسـت ،همچنان با فهم خویشـتن و هدایت خود

مشـکل دارد .چنین وضعی بهمعنای آن اسـت که باطن زندگی ،بهرغم ظاهر آن ،آباد نشـده

است .این نهفقط مسئلهای نظری بلکه همچنین مشکلی عملی است؛ فقط دانستنی نیست،

زیستنی هم هست.

چنین مسـائل و مشـکالتی گریبانگیر انسـان معاصر ایرانی هم هسـت و بهرغم اهمیت

بسیار ،نظام آموزشی رسمی و غیررسمی ما اعتنای چندانی به موضوعاتی از این دست ندارد.

در آموزش رسمی ،از مدارس تا دانشگاهها ،غالباً درسهایی میآموزند که نه به کار زندگی بلکه

به کار قبولی در امتحان میآید .نه در خانواده ،نه در مدارسمان ،نه در دانشگاهها ،هیچجا یاد

نمیدهند که چه ارزشهایی داشته باشیم ،اهدافمان را چگونه انتخاب کنیم ،و چگونه با زندگی

ِ
سؤال مهم
کنار بیاییم .مجموعۀ «هنر خوب زیستن» در پی طرح چنین سؤاالتی است و این

ی را عمیقتر ،همچون یک اثر هنری ،و بهمنزله خلق خویشتن بفهمیم.
که چگونه میتوانیم زندگ 

این مجموعه دعوتی است به فلسفۀ عملی ،پرورش و ارتقای هوش عاطفی ،انعطافپذیری

روانی ،و زندگی همراه با حضور و تأمل؛ این مجموعه دعوتی است به خوب زیستن.
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خشمگین
عقالنـیاش مرا از تکهپاره شدن به دست جماعـتی از مـردان
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قمهبهدست نجات داد.
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مصطفی ملکیان

ی هانس ُرسلینگ (،)Hans Rosling
ِ
کتاب واقعنگری :چرا جهان را کژ میفهمیم  ،نوشته ِ

ِ
حکمت عملی یا فلسفه
ی
نمونهای خوب از آثاری است که میتوان آنها را در طبقه ِ

ی کاربردی یا کاربستی جای داد .این طبقه از آثار
برای عمل یا فلسفه ِ
در عمل یا ِ

مفیدترین و ضروریترین آثار برای نیل به زندگیی خوب ،خوش ،و ارزشـمند اند.

از این رو ،واقع ّی ِت تلخ و اسـفانگیز این اسـت که ِ
نهاد آموزش و
پرورش کشـورِ
ِ

ی اخیر ،یکسـره ِ
فاقد اینگونه آثار بوده اسـت و تعلیم
ما ،بویژه در پنج شـش دهه ِ

ن که چه چیزها ای میدانسـته
برآمـدگان ایـن نهـاد ،فـارغ از ایـ 
و تربیتیافتـگان و
ِ

فـن زندگی بک ّلی بی ّ
اطلاع بودهاند.
یـا نمیدانسـتهاند ،قـدرِ مسـ ّلم ایـن کـه از هنر و ّ

ِ
افزایش
اقبال عمومی به این گونه آثار
خبر خوش این که چند سالی است که
ا ّماِ ،
ِ

زبان فارسی ترجمه شده و نشر
چشمگیر یافته است و نوشتهها ای از این دست به ِ

بهترین آنها است.
کتاب واقعنگری یکی از
یافتهاند که ِ
ِ

عنـوان فرعـیاش پیـدا اسـت ،ده دلیـل اقامـه و عرضه
ایـن کتـاب ،چنانکـه از
ِ
میکنـد ّ
دنیـای خـود به خطـا رفتهایم و به اشـتباه
ی وضـع
ِ
دال بـر اینکـه مـا دربـاره ِ

ِ
اثبات این که ما
برای
افتادهایم  -ا گرچه ،به ِ
گمان من ،در واقع ،یک دلیل میآورد ِ

مرتکب خطا و اشـتباه
انسـانی خود در ده جهت و ده موضع
دنیای
وضع
ی
ِ
ِ
ِ
درباره ِ
ِ

وضـع دنیـا بهتـر از آن اسـت کـه ما گمـان میکنیم.
مدعـی اسـت کـه
ِ
شـدهایم .نیـزّ ،
* در متن این یادداشت شیوۀ مقبول نویسنده در نگارش رعایت شده است - .ناشر.
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پس ،فقط خطاها ای را خاطرنشان میکند که تص ّورِ ما را از دنیا بدتر از واقع ّی ِت

ِ
ی
خود دنیا کردهاند .بنابراین ،ا گر خطاها ای نیز مرتکب شده باشیم که ،در نتیجه ِ

آنها ،تصوّری از دنیا پیدا کرده باشیم بهتر از واقع ّی ِت ِ
ّض
خود دنیا ،این کتاب متعر ِ

مرتکب خطاها
آنها نشـده اسـت .بعید نیسـت ،بل بسـیار محتمل است ،که ما هم
ِ

مرتکب
نشان مان داده باشند و هم
ای شده باشیم که دنیا را از جهاتی بدتر از واقع
ِ
ِ

خطاهـا ای دیگـر کـه دنیـا را از جهاتـی دیگـر بهتـر از واقع جلوه داده باشـند .به هر

خطاهای قسـ ِم
ی
خطاهای
تقدیـر ،ایـن کتـاب فقط به
ِ
قسـم ا ّول میپردازد و درباره ِ
ِ
ِ

ی انساندوست
د ّوم اثباتاً و نفیاً سخنی نمیگوید و خاموش میماند .شاید نویسنده ِ

خطاهای قسـمِ د ّوم اصالً مصداقی نیافته اسـت؛ ولی ،به هر
و دلسـوزِ کتاب برای
ِ

جای تأ ّمل دارد.
حال ،مسأله ِ

توج ِه خود را
ا گر به نادانستهها و/یا نا گفتههای نویسنده کاری نداشته باشیم و ّ

ی
های او ،در این کتاب ،معطوف کنیم ،میتوانم گفت که من با همه ِ
منحصراً به گفته ِ

ِ
تصحیح
خوانندگان عزیز میخواهم که ،برای اصالح و
موافقت تمام دارم و از
آنها
ِ
ِ

های خود ،با ّ
های او را بکاوند و به
دق ِت هرچه بیشـتر گفته ِ
داوریها و تصمیمگیری ِ

بـاب هریک از ده
عین حـال ،بر آن ام که در ِ
لـوازم آنهـا ملتـزم شـوند و بماننـد .در ِ
ِ

خطای مذکور در کتاب ،که نویسنده آنها را عدمِ ضبط و مهارِ ده «غریزه» میداند،
ِ

سخنی بیاورم.

ی شـکاف اقتضاء میکند که تصویر و تصوّر ای از دو گرو ِه جدا از هم
 )1غریزه ِ

داشته باشیم که در میانشان شکافی هست؛ و حال آن که واقعنگری حکم میکند

کثر افراد در همان جا
عالم واقع ،غالباً ،به هیچ وجه قطبی نیست و ،معموالً ،ا ِ
که ِ

برای ضبط و
که شکاف و خالی پنداشته میشود ،یعنی در همان وسط ،قرار دارندِ .

میانگین دو
سراغ ا کثر ّیت را گرفت و نباید صرفاً دو گروه یا
مهارِ این غریزه باید
ِ
ِ

گروه را با هم مقایسه کرد.

ی شـکاف به خطا ای وجودشـناختی
حاشـیه :تبع ّی ِت بی چون و چرا از غریزه ِ

توجـه داشـت کـه الـف) ِ
اصـل قطب ّیـت
خـود
ِ
مینجامـد؛ ا ّمـا ،در عیـن حـال ،بایـد ّ
ّ
مابعدالطبیعـی اسـت( )1و آن چـه نادرسـت
( )polarityاصلـی وجودشـناختی و

اسـت عقیـده بـه قطب ّیـت در مواضعـی اسـت کـه در آنهـا قطب ّیتـی در کار نیسـت؛

شیپ زا رتهب رایسب اما ،دب

ی مه ّ ِم بسـیاری
دهی دوگانه»ِ ،
ب) قطبینگـری ،یـا «سـازمان ِ
اصل سـازماندهنده ِ
ِ
فرهنـگ سـرمایهداری و
عیـن حـال ،ایـن اصـل در
از فرهنگهـا اسـت()2؛ ج ) در ِ

ی بسـیار بیشـتر ای دارد ،چنان
بورژوازی جدید شـیوع و رواج و سـلطه و سـیطره ِ
ِ

ِ
ماننـد سـوژه/ابژه ،ذهن/مـا ّده ،نظر ّیه/واقع ّیت،
ی تقابلهـا ای
کـه از رواج و سـیطره ِ

شکل/محتوا ،و واقع/ارزش ،که سابقهای بیش از چهارصد سال ندارند ،کامالً پیدا

ِ
ساحت امورِ واقع،
ی شکاف ،افزون بر
است؛ و د) تبع ّی ِت بی چون و چرا از غریزه ِ

ِ
خطای ارزششـناختی ()axiological
سـاحت ارزشـها نیز رخ میتواند داد و به
در
ِ

هـای اخلاق ،حقـوق،
میـان
میتوانـد انجامیـد ،یعنـی
ِ
ارزشـهای متقابـل ،در حوزه ِ
ِ

ِ
عادات اجتماعی ،و ح ّتا
زیباییشناسـی ،دین و مذهب ،آداب و رسـوم و عرف و

ِ
مرزهای
شـکاف عظیـ م ای دهان نگشـوده اسـت و
منطـق و معرفتشناسـی نیـز،
ِ

واضح و متمایز ای در کار نیستند.

ی منفینگری/منفیبینی اقتضاء میکند که اخبارِ منفی را ّ
کل ِ اخبار
 )2غریزه ِ
تهای منفی را ّ ِ
تهای
کل واقع ّی ِ
بپنداریم ،نه فقط بخشی از اخبار؛ و در نتیجه ،واقع ّی ِ

ِ
رسیدن
احتمال
توجه نکنیم که
ِ
دنیا ،نه تنها جزئی از واقع ّی ِ
تهای دنیا ،بینگاریم؛ و ّ
رسیدن ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
العات
اط
احتمال
دادهای بد به ما بسیار بیشتر از
العات راجع به روی
اط
ِ
ِ
شدن اوضاع و
راجع به روی
اثر تبع ّیت از این غریزه بهتر ِ
دادهای خوب است .بر ِ
ِ

روانی شـدید میکنیم .واقعنگری حکم میکند
احوال را نمیبینیم و
احسـاس فشـارِ
ِ
ِ
بودن اوضاع ،که
که بدانیم که «اخبارِ » خوب ،معموالً ،خبر (تلقّی ) نمیشوند؛ بد ِ

شـدن اوضاع ،که
ی اوضاع را نشـان میدهد ،چیزی اسـت و بهتر
ِ
سـطح و مرتبه ِ

ِ
قابل جم ع اند .نیز
جهـت دگرگونـی را نشـان میدهـد ،چیزی دیگر؛ و این دو چیـز ِ

ِ
اصالحـات تدریجی و َبطیء هم بـه قالب خبر درنمیایند.
بدانیـم کـه دگرگونیهـا و

ِ
نظارت بیشـتر بر درد و
و بدانیـم کـه گاهـی اخبـارِ بد بیشـتر ناشـی از مراقبـت و
های بیشتر .و ،سرانجام ،بدانیم که نه
های بشر است ،نه ناشی از درد و رنج ِ
رنج ِ
ی ِ
نوع بشـر آنقدر روشـن و تابنا ک نبوده اسـت که
فرد آدمی و نه
گذشـته ِ
تاریخ ِ
ِ

تصوّر میشود.

تهای عینی یا آفاقی ( ،)objectiveکه
ی این سخنان در ِ
باب واقع ّی ِ
حاشیه :همه ِ
ِّ
محل ِ
تهای عینی میتوان بیخبر و غافل ماند.
بحث نویسندهاند ،صادقاند .از واقع ّی ِ
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