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V یادداشتدبیرمجموعه

یادداشتدبیرمجموعه

فلسـفهراهممشـقمرگدانسـتهاند)افالطون(همهنرزندگی)نیچه(.فلسـفه،ازرهگذر
معنابخشـیدنبهمرگیکه،ازقرارمعلوم،هرارزشوهرمعناییدرمواجههباآنبیهوده
وبیربطبهنظرمیرسد،کوشیدهاستبهشیوۀخودشزندگیراازبیمعنایینجاتدهد.
شـیوۀفلسـفهبرایغلبهبرمرگهمانا»خوبزیسـتن«اسـت:بهترینتمریِنخوبمردْن
خوبزیستناست.زیرابهقولآنفیلسوف،فقطکسیکهبههنگامزیستهباشدمیتواند
بههنگامبمیرد-وبیحسـرتازجهانبرود.ارسـطونیزکهدرسـنتاسـالمیاورا»معلم
اول«لقبدادهاند،ازدومدعایمهمدفاعمیکرد:یکیاینکههمۀانسـانهاازرویطبع
بهدنبالمعرفتهستند،ودیگراینکههمۀانسانهادرپیزندگیخوباند)ائودایمونیا(.
خودوینیزبهپیرویازاستاِداستادش،سقراط،زندگیخوبرازندگیهمراهباتأملو

معرفتوفضیلتمیدانست.
اگربهتبعاینمتفکران،وهمانندبرخیمعاصران)پییرَادو(،فلسـفهرانوعیراهو
رسمزندگیبدانیم،آنگاهیکیازکارهایالزماینخواهدبودکهفلسفهراازفعالیتیصرفاً 
»دانشگاهی«بهفعالیتی»روزمره«تبدیلکنیم،فلسفۀعملیراازحاشیهبهمتنبیاوریمو
بهقوللویناسازوجودبهسویموجودحرکتکنیم،بهسویانسانیکهگوشتوخوندارد؛
انسانیکهاگرهبوطکرده،بهآسماننرفته،بلکهبهزمینآمدهباتمامپیامدهایاینوضع:

»منانسانام.پسهیچچیزانسانیبامنبیگانهنیست«.
افـزونبـرایـن،اگردغدغۀنهایِیفلسـفهخوبزیسـتناسـت،آنگاهدلیلینـداردخوب
زیسـتنفقطدرچارچوبفلسـفهتعریفشـود.همچنانکهدلیلینداردخوبزیسـتنفقط
درچارچوبروانشناسیتعریفشود.تکاپوبرایخوبزیستنمهمترازآناستکهفقط
بهفیلسوفانیافقطبهروانشناسانسپردهشود:کتابهایمقدسحکمتهایفراوانیدر
اینبارهدارند،کمااینکههنروادبیاتمنابعیبیبدیلبرایدرسهایزندگیاند.برایخوب
زیسـتنبایدازنیرویحکمتوخردمندیمددبگیریم،حکمتیکهنهمرزمیانرشـتههارا

میشناسدنهمرزمیانسرزمینهارا،نهمرزمیانزبانهاونهمرزمیانفرهنگهارا.

یادداشت دبیر مجموعه
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شش

باری،خوبزیستنچیست،وچگونهمیتواندرمسیرآنقدمبرداشت؟اینسؤاِلمهم
وبزرگیاستکهدربارهاشبسیارنوشتهاند.اماخوباستبدفهمیمحتملیدراینمورد
رفعشود:خوبزیستن،چنانکهدراینجامدنظراست،بهمعنایزندگیدررفاهوآسایشو
»زیستندرعیش،مردندرخوشی«نیست،سهلاستخوبزیستنخیلیوقتهابادرد
ورنجیاجتنابناپذیرهمراهاسـت.مرادازخوبزیسـتن،دریکجمله،نهلزوماًزندگی
شـادوهمراهباکامیابی،بلکهزیسـتنیاسـتکهارزشـشراداشـتهباشـد؛چنینزیسـتنی
افزونبرگشایشورهایشیکهبههمراهدارد،ودرکنارارزشمندیاش،بهمعنایپذیرفتن

محدودیت،ترسوشکست،ودردورنجنیزهست.
اگـرحـقباارسـطوباشـدکههدفآدمیـانازانجامدادِنهرکارینهایتاًخوبزیسـتن
ونیکبختیاست،بهنظرمیرسددراینزمینهتوفیقچندانیحاصلنشدهاست.یکیاز
جنبههایتناقضآمیزوشـایدطنزآمیززندگیانسـانمعاصرآناسـتکههرچهدرتوسـعه
وتجهیـزوازآِنخـودکـردنودریـککلمـهسـلطهبـرجهانبیرونتوفیقداشـته،دربهبود
نفسوجهاندرونناموفقبودهاست.امروزهبهرغمرفاهنسبیووسعتامکانات،هرچه
پیشترمیرویماضطرابوافسردگیودیگرانواعاختاللهاوناکارآمدیهابیشترمیشود
)ووقتگرفتنازروانپزشکانودرمانگرانهمدشوارتر!(.گویاانسانکهدرفهمجهانو
ادارۀآنموفقیتهایقابلتحسـینیداشـتهاسـت،همچنانبافهمخویشـتنوهدایتخود
مشـکلدارد.چنینوضعیبهمعنایآناسـتکهباطنزندگی،بهرغمظاهرآن،آبادنشـده
است.ایننهفقطمسئلهاینظریبلکههمچنینمشکلیعملیاست؛فقطدانستنینیست،

زیستنیهمهست.
چنینمسـائلومشـکالتیگریبانگیرانسـانمعاصرایرانیهمهسـتوبهرغماهمیت
بسیار،نظامآموزشیرسمیوغیررسمیمااعتنایچندانیبهموضوعاتیازایندستندارد.
درآموزشرسمی،ازمدارستادانشگاهها،غالباًدرسهاییمیآموزندکهنهبهکارزندگیبلکه
بهکارقبولیدرامتحانمیآید.نهدرخانواده،نهدرمدارسمان،نهدردانشگاهها،هیچجایاد
نمیدهندکهچهارزشهاییداشتهباشیم،اهدافمانراچگونهانتخابکنیم،وچگونهبازندگی
کناربیاییم.مجموعۀ»هنرخوبزیستن«درپیطرحچنینسؤاالتیاستواینسؤاِلمهم
کهچگونهمیتوانیمزندگیراعمیقتر،همچونیکاثرهنری،وبهمنزلهخلقخویشتنبفهمیم.
اینمجموعهدعوتیاستبهفلسفۀعملی،پرورشوارتقایهوشعاطفی،انعطافپذیری

روانی،وزندگیهمراهباحضوروتأمل؛اینمجموعهدعوتیاستبهخوبزیستن.

بابکعباسی
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1 بد،امابسیاربهترازپیش

بد،امابسیاربهترازپیش*1
مصطفیملکیان

،)Hans Rosling( کتاِبواقع نگری: چرا جهان را کژ میفهمیم ، نوشتهِیهانسُرسلینگ 
نمونهایخوبازآثاریاستکهمیتوانآنهارادرطبقهِیحکمِتعملییافلسفه
درعملیابراِیعملیافلسفهِیکاربردییاکاربستیجایداد.اینطبقهازآثار
مفیدترینوضروریترینآثاربراینیلبهزندگییخوب،خوش،وارزشـمنداند.
ازاینرو،واقعّیِتتلخواسـفانگیزایناسـتکهنهاِدآموزشوپرورِشکشـوِر
ما،بویژهدرپنجشـشدههِیاخیر،یکسـرهفاقِداینگونهآثاربودهاسـتوتعلیم
وتربیتیافتـگانوبرآمـدگاِنایـننهـاد،فـارغازایـنکهچهچیزهاایمیدانسـته
یـانمیدانسـتهاند،قـدِرمسـّلمایـنکـهازهنروفـّنزندگیبکّلیبیاّطـالعبودهاند.
اّما،خبِرخوشاینکهچندسالیاستکهاقباِلعمومیبهاینگونهآثارافزایِش
چشمگیریافتهاستونوشتههاایازایندستبهزباِنفارسیترجمهشدهونشر

یافتهاندکهکتاِبواقع نگری  یکیازبهتریِنآنهااست.
ایـنکتـاب،چنانکـهازعنـواِنفرعـیاشپیـدااسـت،دهدلیـلاقامـهوعرضه
میکنـدداّلبـراینکـهمـادربـارهِیوضـعدنیـاِیخـودبهخطـارفتهایموبهاشـتباه
افتادهایم-اگرچه،بهگماِنمن،درواقع،یکدلیلمیآوردبراِیاثباِتاینکهما
دربارهِیوضِعدنیاِیانسـانِیخوددردهجهتودهموضعمرتکِبخطاواشـتباه
 شـدهایم.نیـز،مّدعـیاسـتکـهوضـِعدنیـابهتـرازآناسـتکـهماگمـانمیکنیم.

*درمتناینیادداشتشیوۀمقبولنویسندهدرنگارشرعایتشدهاست.-ناشر.

بد، اما بسیار بهرت از پیش
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خوِددنیاکردهاند.بنابراین،اگرخطاهااینیزمرتکبشدهباشیمکه،درنتیجهِی
آنها،تصّوریازدنیاپیداکردهباشیمبهترازواقعّیِتخوِددنیا،اینکتابمتعّرِض
آنهانشـدهاسـت.بعیدنیسـت،بلبسـیارمحتملاست،کهماهممرتکِبخطاها
ایشدهباشیمکهدنیاراازجهاتیبدترازواقعنشاِنماندادهباشندوهممرتکِب
خطاهـاایدیگـرکـهدنیـاراازجهاتـیدیگـربهتـرازواقعجلوهدادهباشـند.بههر
تقدیـر،ایـنکتـابفقطبهخطاهاِیقسـِماّولمیپردازدودربارهِیخطاهاِیقسـِم
دّوماثباتاًونفیاًسخنینمیگویدوخاموشمیماند.شایدنویسندهِیانساندوست
ودلسـوِزکتاببرایخطاهاِیقسـمِدّوماصالًمصداقینیافتهاسـت؛ولی،بههر

حال،مسألهجاِیتأّملدارد.
اگربهنادانستههاو/یاناگفتههاینویسندهکارینداشتهباشیموتوّجِهخودرا
منحصراًبهگفتههاِیاو،دراینکتاب،معطوفکنیم،میتوانمگفتکهمنباهمهِی
آنهاموافقِتتمامدارموازخوانندگاِنعزیزمیخواهمکه،برایاصالحوتصحیِح
داوریهاوتصمیمگیریهاِیخود،بادّقِتهرچهبیشـترگفتههاِیاورابکاوندوبه
لـوازِمآنهـاملتـزمشـوندوبماننـد.درعیِنحـال،برآنامکهدربـاِبهریکازده
خطاِیمذکوردرکتاب،کهنویسندهآنهاراعدمِضبطومهاِرده»غریزه«میداند،

سخنیبیاورم.
۱(غریزهِیشـکافاقتضاءمیکندکهتصویروتصّورایازدوگروِهجداازهم
داشتهباشیمکهدرمیانشانشکافیهست؛وحالآنکهواقعنگریحکممیکند
کهعالِمواقع،غالباً،بههیچوجهقطبینیستو،معموالً،اکثِرافراددرهمانجا
کهشکافوخالیپنداشتهمیشود،یعنیدرهمانوسط،قراردارند.براِیضبطو
مهاِراینغریزهبایدسراِغاکثرّیتراگرفتونبایدصرفاًدوگروهیامیانگیِندو

گروهراباهممقایسهکرد.
حاشـیه:تبعّیِتبیچونوچراازغریزهِیشـکافبهخطاایوجودشـناختی
مینجامـد؛اّمـا،درعیـنحـال،بایـدتوّجـهداشـتکـهالـف(خـوِداصـِلقطبّیـت
)polarity(اصلـیوجودشـناختیومابعدالّطبیعـیاسـت)۱(وآنچـهنادرسـت

اسـتعقیـدهبـهقطبّیـتدرمواضعـیاسـتکـهدرآنهـاقطبّیتـیدرکارنیسـت؛
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ب(قطبینگـری،یـا»سـازماندهِیدوگانه«،اصِلسـازماندهندهِیمهّمِبسـیاری
ازفرهنگهـااسـت)۲(؛ج(درعیـِنحـال،ایـناصـلدرفرهنـِگسـرمایهداریو
بورژوازِیجدیدشـیوعورواجوسـلطهوسـیطرهِیبسـیاربیشـترایدارد،چنان
کـهازرواجوسـیطرهِیتقابلهـاایماننـِدسـوژه/ابژه،ذهن/مـاّده،نظرّیه/واقعّیت،
شکل/محتوا،وواقع/ارزش،کهسابقهایبیشازچهارصدسالندارند،کامالًپیدا
است؛ود(تبعّیِتبیچونوچراازغریزهِیشکاف،افزونبرساحِتاموِرواقع،
 )axiological(درسـاحِتارزشـهانیزرخمیتوانددادوبهخطاِیارزششـناختی
میتوانـدانجامیـد،یعنـیمیـاِنارزشـهاِیمتقابـل،درحوزههـاِیاخـالق،حقـوق،
زیباییشناسـی،دینومذهب،آدابورسـوموعرفوعاداِتاجتماعی،وحّتا
منطـقومعرفتشناسـینیـز،شـکاِفعظیـمایدهاننگشـودهاسـتومرزهاِی

واضحومتمایزایدرکارنیستند.
۲(غریزهِیمنفینگری/منفیبینیاقتضاءمیکندکهاخباِرمنفیراکّلِاخبار
واقعّیتهاِی بپنداریم،نهفقطبخشیازاخبار؛ودرنتیجه،واقعّیتهاِیمنفیراکّلِ
دنیا،نهتنهاجزئیازواقعّیتهاِیدنیا،بینگاریم؛وتوّجهنکنیمکهاحتماِلرسیدِن
اّطالعاِتراجعبهرویدادهاِیبدبهمابسیاربیشترازاحتماِلرسیدِناّطالعاِت
راجعبهرویدادهاِیخوباست.براثِرتبعّیتازاینغریزهبهترشدِناوضاعو
احوالرانمیبینیمواحسـاِسفشـاِرروانِیشـدیدمیکنیم.واقعنگریحکممیکند
کهبدانیمکه»اخباِر«خوب،معموالً،خبر)تلّقی(نمیشوند؛بدبودِناوضاع،که
سـطحومرتبهِیاوضاعرانشـانمیدهد،چیزیاسـتوبهترشـدِناوضاع،که
جهـِتدگرگونـیرانشـانمیدهـد،چیزیدیگر؛وایندوچیـزقابِلجمعاند.نیز
بدانیـمکـهدگرگونیهـاواصالحـاِتتدریجیوَبطیءهمبـهقالبخبردرنمیایند.
وبدانیـمکـهگاهـیاخبـاِربدبیشـترناشـیازمراقبـتونظارِتبیشـتربردردو
رنجهاِیبشراست،نهناشیازدردورنجهاِیبیشتر.و،سرانجام،بدانیمکهنه
گذشـتهِیفرِدآدمیونهتاریِخنوِعبشـرآنقدرروشـنوتابناکنبودهاسـتکه

تصّورمیشود.
حاشیه:همهِیاینسخناندرباِبواقعّیتهاِیعینییاآفاقی)objective(،که
بحِثنویسندهاند،صادقاند.ازواقعّیتهاِیعینیمیتوانبیخبروغافلماند.  محّلِ
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