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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 حسرت از جهان برود. ارسطو نیز که در سنت اسالمی 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 دیگـر اینکـه همـۀ انسـان ها در پـی زندگـی خوب انـد )ائودایمونیا(. خود وی نیز بـه 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 

»دانشگاهی« به فعالیتی »روزمره« تبدیل کنیم، فلسفۀ عملی را از حاشیه 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 اسـت که باطن زندگی، به رغم ظاهر آن، آباد نشـده اسـت. این نه فقط مسـئله 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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