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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.

ا گـر بـه تبـع ایـن متفکـران، و همانند برخـی معاصران )پی یـر َادو(، فلسـفه را نوعی راه و 

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

»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 ا گر 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«.

افزون بر این، ا گر دغدغۀ نهایِی فلسفه خوب زیستن است، آن گاه دلیلی ندارد خوب زیستن 

فقط در چارچوب فلسفه تعریف شود. همچنان که دلیلی ندارد خوب زیستن فقط در چارچوب 

روان شناسـی تعریف شـود. تکاپو برای خوب زیسـتن مهم تر از آن است که فقط به فیلسوفان یا 

فقط به روان شناسان سپرده شود: 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 زیستن باید از نیروی 

حکمـت و خردمنـدی مـدد بگیریـم، حکمتـی که نه مرز میان رشـته ها را می شناسـد نـه 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 لزوماً 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.

ا گـر 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 نا کارآمدی 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، غالباً 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. 

مجموعۀ »خوب زیستن« در پی طرح چنین سؤاالتی است و این سؤاِل مهم 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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۱
دو جهان بینی: رمانتیک و کالسیک

نگاه رمانتیک
رمانتیک باوری جنبشـی دربارۀ هنر و اندیشه هاسـت که شـروعش در میانۀ قرن 
هجدهم در اروپا بود و تا امروز هم تسلطش بر همۀ دنیا باقی مانده است. یعنی 

امروزه هرجا دست بگذاریم، دیدگاه رمانتیک در آنجا غالب است.
نگرش رمانتیْک به احساس و غریزه اعتماد دارد و آنها را راهنمای متعالی 
زندگی می داند، اما به ِخرد و تحلیْل بدگمان است. بحث از عشق و عاشقی که 
باشد، نگاه رمانتیک انگار به عشاق الهام می کند که احساسات شورمندانه شاْن 
راهنمـای بی بـرو و برگـرِد یافتـن شـریکی دایمی برای زندگی اسـت . شـریکی که 
می تواند پنجاه  سـال، یا حتی بیشـتر، خوشـبختی را دودستی به آدمی هدیه کند. 
در نگاه رمانتیک، تکریِم هم خوابگْی نهایت ابراز عشق است )  که بی عفتی را از 
یک مشکل به فاجعه بدل می کند(. وقتی بحث از کار می شود، روح رمانتیک 
به نبوِغ خودجوش ایمان دارد و مطمئن اسـت که همۀ آدم های بااسـتعداد جذبۀ 
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نوعی رسالت را درونشان تجربه می کنند. در زندگی اجتماعی هم رمانتیک باورْی هنر
طـرِف صراحـت و رک گویـی را در برابـر نزا کـت و رعایـت آداب می گیـرد. نگاه 
رمانتیـک گمـان می کنـد بچه هـا پـا ک و نیک سرشـت اند و فقـط تقصیـر جامعه 
است که کودکان به تباهی کشیده می شوند. رمانتیک باوری از نهادها بیزار است 
و ارج و احترامـی خـاص بـرای انسـاِن ُعرف سـتیزی۱ قائـل اسـت کـه دلیرانه با 
 وضع موجود مبارزه می کند. نگاه رمانتیک به جای چیزهای تکراری، چیزهای نو

را می پسندد. 
روح رمانتیـک بـه جنـِگ تجزیه وتحلیـل مـی رود و عقیـده دارد کـه آفـِت کاْر 
زیاده اندیشی است )نه صرفاً بداندیشی (. روح رمانتیک از منطق و نطق خوشش 
نمی آید و موسـیقْی رسـانۀ هنری محبوبش اسـت. از هرچه مالل آور و یکنواخت 
اسـت، می رنجـد و شـیفتۀ چیـزی اسـت کـه خـاص، نـادر، متمایـز و اسـتثنایی 
باشـد. به جـای تکامـل، انقـالب را دوسـت دارد. نـگاه رمانتیْک سـازمان مندی، 
وقت شناسی، وضوح، دیوان ساالری، صنعت، سودا گری و کار روزمره را تحقیر 
می کنـد. البتـه قبـول دارد که این چیزهـا ضروری اند، اما )همان طور که من مدام 
می گویـم  ( چنیـن مـواردی »غیررمانتیک« انـد؛ یعنـی مثل مهمان هـای ناخواندۀ 
بینوایـی هسـتند کـه شـرایط اسـف بار روزگاْر آنها را به ما تحمیـل می کنند. نماد 
ال کروا۲ است به نام »آزادی، مردم  متعالی نگاه رمانتیْک نقاشی افسانه ا ی اوژن دِ

را رهبری می کند«.
رمانتیک باوری حکمت خاص خودش را دارد، اما پیام اصلی اش در خیلی از 
زمینه ها، دردسرهای بزرگی در زندگی  آدمی به  وجود آورده است. نگاه رمانتیک 
تفکر آدمی را به راه های سرنوشت ساز اما بیهوده می کشاند؛ به امیدهای توخالی 

1. outsider
2. Eugène Delacroix


