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V .همۀ حقوق براى ناشر محفوظ است

یادداشت دبیر مجموعه

فلسفه را هم مشق مرگ دانسته اند )افالطون( هم هنر زندگی )نیچه(. فلسفه، از رهگذر معنا 

بخشیدن به مرگی که، از قرار معلوم، هر ارزش و هر معنایی در مواجهه با آن بیهوده و بی ربط 

به نظر می رسد، کوشیده است به شیوۀ خودش زندگی را از بی معنایی نجات دهد. شیوۀ فلسفه 

بـرای غلبـه بـر مرگ همانا »خوب زیسـتن« اسـت: بهتریـن تمریِن خوب مردْن خوب زیسـتن 

است. زیرا به قول آن فیلسوف، فقط کسی که به هنگام زیسته باشد می تواند به هنگام بمیرد - و 

بی حسـرت از جهان برود. ارسـطو نیز که در سـنت اسـالمی او را »معلم اول« لقب داده اند، از 

دو مدعای مهم دفاع می کرد: یکی اینکه همۀ انسان ها از روی طبع به دنبال معرفت  هستند، و 

دیگر اینکه همۀ انسان ها در پی زندگی خوب اند )ائودایمونیا(. خود وی نیز به پیروی از استاِد 

استادش، سقراط، زندگی خوب را زندگی همراه با تأمل و معرفت و فضیلت می دانست.

اگـر بـه تبـع ایـن متفکـران، و هماننـد برخی معاصـران )پی یر َادو(، فلسـفه را نوعـی راه و 

رسـم زندگـی بدانیـم، آن گاه یکـی از کارهـای الزم این خواهد بود که فلسـفه را از فعالیتی صرفًا 

»دانشـگاهی« به فعالیتی »روزمره« تبدیل کنیم، فلسـفۀ عملی را از حاشـیه به متن بیاوریم و 

به قول لویناس از وجود به سـوی موجود حرکت کنیم، به سـوی انسـانی که گوشـت و خون دارد؛ 

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

»من انسان ام. پس هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست«.

افـزون بـر ایـن، اگـر دغدغـۀ نهایِی فلسـفه خوب زیسـتن اسـت، آن گاه دلیلی نـدارد خوب 

زیسـتن فقـط در چارچـوب فلسـفه تعریف شـود. همچنان کـه دلیلی ندارد خوب زیسـتن فقط 

در چارچوب روان شناسـی تعریف شـود. تکاپو برای خوب زیسـتن مهم تر از آن اسـت که فقط 

به فیلسـوفان یا فقط به روان شناسـان سـپرده شـود: کتاب های مقدس حکمت های فراوانی در 

این باره دارند، کما اینکه هنر و ادبیات منابعی بی بدیل برای درس های زندگی اند. برای خوب 

زیسـتن بایـد از نیـروی حکمـت و خردمنـدی مـدد بگیریـم، حکمتی که نه مرز میان رشـته ها را 

می شناسد نه مرز میان سرزمین ها را، نه مرز میان زبان ها و نه مرز میان فرهنگ ها را. 

باری، خوب زیسـتن چیسـت، و چگونه می توان در مسـیر آن قدم برداشـت؟ این  سـؤاِل  مهم 

و بزرگی اسـت که درباره اش بسـیار نوشـته اند. اما خوب اسـت بدفهمی محتملی در این مورد 
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رفع شود: خوب زیستن، چنان که در اینجا مدنظر است، به معنای زندگی در رفاه و آسایش و 

»زیسـتن در عیش، مردن در خوشـی« نیسـت، سـهل است خوب زیستن خیلی  وقت ها با درد 

و رنجی اجتناب ناپذیر همراه است. مراد از خوب زیستن، در یک جمله، نه لزومًا زندگی شاد 

و همراه با کامیابی، بلکه زیسـتنی اسـت که ارزشـش را داشـته باشـد؛ چنین زیستنی افزون بر 

گشایش  و رهایشی که به همراه دارد، و در کنار ارزشمندی اش، به معنای پذیرفتن محدودیت ، 

ترس  و شکست ، و درد و رنج نیز هست.

اگـر حـق بـا ارسـطو باشـد کـه هـدف آدمیـان از انجـام دادِن هـر کاری نهایتاً خوب زیسـتن 

و نیکبختـی اسـت، بـه نظـر می رسـد در ایـن زمینه توفیق چندانی حاصل نشـده اسـت. یکی از 

جنبه های تناقض آمیز و شاید طنزآمیز زندگی انسان معاصر آن است که هرچه در توسعه و تجهیز 

و از آِن خود کردن و در یک کلمه سـلطه بر جهان بیرون توفیق داشـته، در بهبود نفس و جهان 

درون ناموفق بوده اسـت. امروزه به رغم رفاه نسـبی و وسـعت امکانات، هرچه پیش تر می رویم 

اضطراب و افسردگی و دیگر انواع اختالل ها و ناکارآمدی ها بیشتر می شود )و وقت گرفتن از 

روان پزشکان و  درمانگران هم دشوارتر!(. گویا انسان  که در فهم جهان و ادارۀ آن موفقیت های 

قابل تحسینی داشته  است، همچنان با فهم خویشتن و هدایت خود مشکل دارد. چنین وضعی 

به معنای آن است که باطن زندگی، به رغم ظاهر آن، آباد نشده است. این نه فقط مسئله ای نظری 

بلکه همچنین مشکلی عملی است؛ فقط دانستنی نیست، زیستنی هم هست. 

چنین مسائل و مشکالتی گریبان گیر انسان معاصر ایرانی هم هست و به رغم اهمیت بسیار، 

نظام آموزشی رسمی و غیررسمی ما اعتنای چندانی به موضوعاتی از این دست ندارد. در آموزش 

رسمی، از مدارس تا دانشگاه ها، غالبًا درس هایی می آموزند که نه به کار زندگی بلکه به کار قبولی 

در امتحـان می آیـد. نـه در خانـواده، نـه در مدارسـمان، نه در دانشـگاه ها، هیچ جا یاد نمی دهند که 

چه ارزش هایی داشـته باشـیم، اهدافمان را چگونه انتخاب کنیم، و چگونه با زندگی کنار بیاییم. 

مجموعـۀ »هنـر خـوب زیسـتن« در پـی طرح چنین سـؤاالتی اسـت و این سـؤاِل مهـم که چگونه 

می توانیم زندگی  را عمیق تر، همچون یک اثر هنری، و به منزله خلق خویشتن بفهمیم. این مجموعه 

دعوتی است به فلسفۀ عملی، پرورش و ارتقای هوش عاطفی، انعطاف پذیری روانی، و زندگی 

همراه با حضور و تأمل؛ این مجموعه دعوتی است به خوب زیستن.

بابک عباسی
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1 مقدمه

مقدمه

در این بخش از کتاب زندگی فهرستی از متفکران اصیل را گرد آورده ایم: گلچین 
ما از بزرگ ترین اندیشـمندان حوزۀ فلسـفه و نظریۀ سیاسـی و جامعه شناسـی و 
هنر و معماری و ادبیات که به عقیدۀ ما، امروز بیش از همیشه، چیزهایی برای 

عرضه کردن به ما دارند.
فکـِر ترتیـب دادن چنیـن فهرسـتی ممکـن اسـت قـدری عجیب - و حتی شـاید 
محدودکننده - به نظر آید. شاید احساس شود نامنصفانه است که این همه افراد دیگر 
را نادیده بگیریم. و اصالً چه کسی می تواند دراین باره تصمیم بگیرد؟ قطعاً کسانی که 

این فهرست معیار را ترتیب می دهند سوگیری های خود را هم وارد می کنند.
ما با کمال میل به وجود این سو گیری ها اذعان می کنیم. گاهی به ما می آموزند در 
مورد »سوگیری« نظری سوء داشته باشیم، چنان که گویی فقط آن نوع از اطالعات 
خوب است که مطلقاً هیچ نیت و برنامه ای با خود نداشته باشد و همه چیز را به 
مخاطب وا گذارد. تأکید بر خنثا و بی طرف بودن قابل درک است؛ چون به لحاظ 
تاریخی - به ویژه در قرن بیسـتم - شـاهد سـوگیری های بسـیار بدی بوده ایم. اما 
درنهایت ما معتقدیم هدف این نیسـت که هیچ گونه سـوگیری ای نداشـته باشـیم، 

مقدمه
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برگزیده  از متفکران که ما را به سوی اندیشه های ارزشمند و مهم رهنمون می شوند. 
در مدرسۀ زندگی ما سوگیری شدیدی داریم نسبت به هوش عاطفی و استفاده از 

فرهنگ به عنوان ابزاری برای تسلی بخشی و روشنگری.
دربـارۀ اینکـه چه چیـزی متفکـری را »بـزرگ« می کنـد مـا دیدگاه های نسـبتاً 
خاصـی داریـم. معمـوالً متفکران بزرگ بر اسـاس شـهرت در آثـار دایرةالمعارفی 
گنجانـده می شـوند: می پرسـند کـدام نام هـا تأثیرگذارتـر بوده اند و کـدام افکار در 
شکل دادن به جهاِن اندیشه نقشی به یادماندنی تر داشته اند و این چنین فهرستی 
ترتیب داده می شـود. ولی ما به هدف دیگری چشـم دوخته ایم: می خواهیم ببینیم 
کدام اندیشـه ها می توانند در حل اساسـی ترین مشـکالت روزگار خودمان یاریگر 
باشند. از نظر ما، متفکر »بزرگ« کسی است که اندیشه هایش برای مفید واقع 

شدن در زندگِی امروز ما بیشترین اقبال را دارد.
هـر فهرسـت معیـاری ضرورتـاً بسـیار گزینشـی اسـت، بنابراین همیشـه در 
معرض حمله قرار دارد. ما به گزینْش نگاهی خوشـبینانه داریم؛ گزینش صرفاً 
بخِش گریزناپذیری از زیستن در جهاِن غنی از اطالعاِت ماست. هدِف آرمانْی 
پرهیـز از گزینشـی عمـل کـردن نیسـت، بلکـه چالـش پیـش روی ما این اسـت 
کـه بکوشـیم تاحـد امـکان خـوب گزینـش کنیـم. از دیـد مـا، این یعنـی انتخاب 
متفکرانی که می توانند برخی از بزرگ ترین دشواری های پیش روی ما در زندگِی 
سیاسـی و حرفـه ای و شـخصی را رفـع کننـد. ما تاریخ نگار نیسـتیم کـه به دنبال 
بازیابِی اندیشـه ها محض خاطر خودشـان باشـیم؛ ما متخصص فلسفۀ کاربردی 
هسـتیم و می خواهیم مفاهیم فکری ای بیابیم که همین جا و همین حاال بتوان به 

کار گرفت.
بسیار کوشیده ایم متفکران کتاب زندگی را ساده و آسان و )امیدواریم  ( کامالً 



3 مقدمه

 جذاب معرفی کنیم. در گذشته، بسیاری از این اندیشمندان در دام بدی گرفتار شده اند.
گفتنی هـای آنهـا به غایـت بجا و مهم بوده اسـت، اما چگونگی بیان این حرف ها 
ضامن ناشـنیده ماندنشـان شـده است؛ چون کتاب هایشان قدری بیش از اندازه 
فشـرده بـوده و بعضـی افکارشـان عجیب وغریـب بـه نظر آمده و بیشـتر مفاهیم 
و نظـرات اساسی شـان در معـرض گـم شـدن میان انبوهـی از اطالعات فرعی و 
حاشیه ای بوده است. ما آنچه را اندیشه های مهِم متفکران برگزیده مان دانسته ایم 

با پیروی از این چند اصل بازیابی کرده ایم:

-  از میان تمام سخنان یک شخص، هر اندازه هم که شخصیت برجسته ای باشد، 
فقط معدودی هستند که اهمیتی ماندگار دارند.

-  این نکات کلیدی را می توان از میان تمام کارهای متفکر جدا کرد.
-  ما موجودات فراموشکاری هستیم که زمانی اندک در اختیار داریم. هیچ بعید 
نیست تمام ظرایف یک استدالل پیچیدۀ محکم را از یاد ببریم. پس الزم است 

نکات اساسی به صورتی به یادماندنی و ساده بیان شوند.
-  بـا وجـود آنچـه در فرهنـگ دانشـگاهی گفته می شـود، پس زمینـه و متْن عامل 
تعیین کننـده نیسـت. حقایـق مهـم در جاهـای عجیب وغریـب قـرار می گیرند و 
می توان آنها را از آنجاها بیرون کشـید؛ ممکن اسـت این حقایق در چیِن قرن 
سوم باشند، در محافل اشراف قرن هجدهم در پاریس یا در کلبه ای کوچک در 
روستایی در دامنۀ آلپ در قرن نوزدهم. اما آنچه درنهایت مهم است کاری است 

که ا کنون می توانند برایمان بکنند.
-  این پارادکسی غم انگیز است که راه هایی برای گرامیداشت متفکران بزرگ وجود 
دارد که نتیجه اش درنهایت جلوگیری از اثرگذاری این شخصیت ها بر جهان است 
 - و ایـن به واقـع درسـت عکس آن نتیجه ای اسـت که در آغـاز امید آن می رفت.
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قدری خودمانی بودن با متفکری بزرگ باالترین احترام و بزرگداشتی است که در س

حق او می توان به جا آورد.
-  دغدغۀ اصلی ما این است که اندیشه های عالی باید به شمار فراوانی از افراد 

شناسانده شوند و در زندگی مان نقشی فعال داشته باشند.

با همۀ این اوصاف، توجه داریم که نگرانی هایی بجا در مورد »ساده سازی« وجود 
دارد. این نگرانی هسـت - و جامعۀ دانشـگاهی هم به آن دامن می زند - که ا گر 
چیزی را سـاده کنید، نا گزیر نمی توانید به آن وفادار بمانید: مطالِب واقعاً مهم را 
حذف خواهید کرد. ما این نگرانی را درک می کنیم، اما نمی خواهیم اجازه دهیم بر 
مـا چیـره شـود، چـون به خطرات بیش از اندازه جـدی گرفتن آن نیز آ گاهی داریم: 
پیچیدگِی بی مورد ممکن اسـت سـبب شـود اندیشه های خوب به کلی نادیده گرفته 
شـوند. مـا تصـور می کنیـم حقایـق مهم دربارۀ چگونه زیسـتن را می تـوان به زبانی 
همه فهـم بیـان کـرد. مـا با این عقیدۀ تراژیک مخالف ایـم که می گوید چیزهای مهم 
همیشه محکوم اند به اینکه برای بیشتر شهروندان ناخوشایند یا غیرقابل فهم باشند.
از نگاه ما، عمومی سـازْی کاری ارزشـمند و شـریف اسـت، به ویژه در جهانی 
دموکراتیـک و مشـتری مدار کـه در آن فرهنگ نخبگان )  کم وبیش(  نفوذ خود را 
از دسـت داده اسـت. این کاری اسـت که به اندیشـه ها در حیات جامعه حقیقت 
می بخشـد. بـه هـر حـال، زندگـی ما هرگـز به تمامی میـان کتاب ها و در سـاحت 
اندیشـه و تعقـل نمی گـذرد. مـا را همیشـه اندیشـه های سرراسـتی کـه راهنمـای 
رفتارمان هستند برمی انگیزند، و تااندازه ای به این اندیشه ها متکی هستیم. اینها 
اندیشه هایی هستند که در شکوفایی و بالندگِی روزبه روِز یک جامعه نقش دارند. 
البته گران قدر دانستن و ستودن بهترین اندیشه ها گاهی می تواند عامل زوال و 

فراموشی آنها باشد.
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جهـان امـروزی کار مطالعـۀ اندیشـه های فرهنگـی و متحـول کـردن آنهـا را 
تـا انـدازۀ زیـادی به دانشـکده های علوم انسـانِی دانشـگاه ها محول کرده اسـت. 
تمرکز اصلی این دانشـکده ها نیز بر فهِم کار متفکران بزرگ به صورت محض و 
مستقل از دغدغه های شخصی ماست. اما در اینجا، ما در پِی کاری متفاوت، 
و تااندازه ای بدعت آمیز، هسـتیم: می خواهیم بدانیم این اشـخاص برجسته برای 

ما چه کاری از دستشان برمی آید.
ما تاریخ را کاویده ایم تا اندیشه هایی را که خیال می کنیم بیشترین ارتباط را 
با زمان حاضر دارند به شما عرضه کنیم. ا گر در روزها و سال های آینده ببینید 
در رویارویی با تنگناها و رنج های متعدد زندگِی روزمره سراغ این اندیشمندان 

می روید، پس ما در کارمان موفق شده ایم.
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