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ماکلمه ی ارسطو و افالطون



بــرایتوصیــفوضعیــتمطلــوبآدمــیمفاهیــمزیــادیبــهاکرمیبرنــد،
 ]happiness=[اســت:شــاداکمی ــتبیشــتریبرخــوردار اهمی اامدومفهــوماز
ــتی ــدنیکزیس ــنمیگوی ــلاکنم ــتی/بهروزی]=well-being[.دانی ونیکزیس
نیکزیســتی وگســتردهتریاســتوتقســیمبندیمعروفــیاز ــر مفهــومجامعت
ارائــهمیکنــد:نیکزیســتیعینــی]=objectivewell-being[ونیکزیســتی

.]subjectivewell-being=[ــی ذهن

نیک زيستی عینی یک

ســهعلــممهــماقتصــاد، نظریــاتکالســیِکتوســعهکــههــماکنــوندر در
جنبــهیــا بــر

ً
جامعهشناســی،وسیاســتتدریــسوتوصیــهمیشــود،صــراف

عیــنحــالشــاخصهایعینــی کیــدمیشــود.در شــاخصعینــِینیکزیســتیتأ
،نــرخباســوادی،و گوناگــونامننــِدتولیــِدناخالــصداخلــی،درآمــد،میــزانفقــر
،همگــیشــاخصهایارزشــمندیاندکــهبــرایســنجیدِنمیــزان متوســِطعمــر

ــد. ــهاکرمیرون ــعب ــرادوجوام ــتیاف نیکزیس
: نیکزیستیعینی،شاخصهاوسنجههایمهمیداردکهعبارتنداز

نیکزیســتیعینــیبــهنیــازمیپــردازدودرصــددبــرآوردنآنهاســت.   ۱

دربـاره ی مجموعه ی نیک زيستـی



ــهآاگهــیآدمــیبســتگی ــذتدارد.وجــودآنب ــال ــلی ــامی ــرقمهمــیب ف ــاز نی
وقتــیپدیــدمیآیــدبــهآســتانهیآاگهــیمــن نیســتکــهنیــاز نــدارد.ایــنطــور

موجودّیــتآنبــهمدرکّیــتآنبســتگینــدارد؛ واردشــود،بــهعبــارتدیگــر
»فــوریوفوتــی«میپــردازدــــامــوریکــه نیکزیســتیعینــیبــهامــور   ۲

بــرآوردهنشــودُکمیــتزندگــیآدمــیمیلنگــد؛ اگــر
نــاهدیگــری نیکزیســتیعینــیبهصــورتبیرونــیوناظرانــهواز   ۳

اســت؛  ســنجشپذیر
نیکزیستیعینیهمگراییبیشتریمیانانسانهاایجادمیکند؛   ۴

قــرارمیدهــد،چــون کلزندگــیراتحتتأثیــر نیکزیســتیعینــی   5
ــت. ــهبقاس ــوفب معط

یکــی ذهنــی نیکزیســتی بــه مربــوط مطالعــات در میگویــد اکنمــن
بــهارســطو کــهدســتکم کالســیکاســت ازموضــواعتمرکــزی،تامیــزی
هــمتفکیــکمیکنــد: برمیگــردد.ارســطودونگــرشبــهزندگــیخــوبرااز
احساســاتمثبــت ت،خرســندی،شــادیودیگــر

ّ
نگــرشاولــیزندگــیتــوأمبــالــذ

وفضیلتمندانــهاســت.پــسبهــروزی اســت.نگــرشدومــیزندگــیایمعنــادار
ــازندگــی ــالــذتی ــوأمب ــهدودســتهیمهــمتقســیممیشــود:زندگــیت ــیب ذهن

ــافضیلــت. ــوأمب ت

نیک زيستی ذهنی دو

دوروایتش،اینویژگیهارادارد: هر نیکزیستیذهنیدر
۱     نیکزیستیذهنـــیبـــهترجیحـــات،امیـــال،لـــذات،اهداف،غـــایات،
ومعنــامیپــردازد.وجــوداینهــابــهآاگهــیآدمــیبســتگیدارد.میــلوقتــی
پدیــدمیآیــدکــهبــهآســتانهیآاگهــیمــنواردشــود،بــهعبــارتدیگــر

ــتگیدارد؛ ــتآنبس ــهُمدرکّی ــلب ــتمی موجودّی
بــهکیفیــت فــوریوفوتــیاســتوبیشــتر ۲     نیکزیســتیذهنــیکمتــر

ــردازد؛ ــیمیپ زندگ
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نــاهخــود ۳     نیکزیســتیذهنــیبهصــورتدرونــی،افعالنــهواز
اســت؛  ســنجشپذیر آدمــی

وواگرایــِیبیشــتریمیــان کمتــر ۴     نیکزیســتیذهنــیْهمگرایــی
میکنــد؛ ایجــاد انســانها

زندگــیانســانراتحتتأثیــر 5     نیکزیســتیذهنــیفقــطبخشــیاز
قــرارمیدهــد.

ــیام ــاتزندگ ــناغی ــیازمهمتری ــتیذهن ــیونیکزیس ــتیعین نیکزیس
ــنحــوزهمنتشــر ای تحقیقــاتمهمــیدر ــر ســالهایاخی ــاناســتودر آدمی
ــهی ــدافمؤسس ــناه ــیازمهمتری ــهیک ــنک ــهای ــهب ــاتوج ــت.ب ــدهاس ش
ــادار ــهزندگــیاخالقــی،زندگــیخــوب،وزندگــیمعن ــادعــوتب ســروشموالن
ــی ــهنیکزیســتیعین ــهب ــمک ــنمجموعــهبرگزیدی ای ــیرادر اســت،کتابهای

وذهنــیمیپردازنــد.
گروه علمی انتشارات سروش موالنا
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اپیکتتوس، فیلسوف مکتب رواقی



ــهاز ــی)زادهِی۱۹۶۴(،ک آمریاکی ــارِ امســیموپیلیوچــی۱،فیلســوِفایتالیاییتب
وفلســفهِی

ً
ــزمدافعــانومرّوجــاِنرواقیگــریعمــوام ــرانونی شــارحانومفّس

اســت،درایــنکتــاببــربــهعمــلدرآوردِنآمــوزه ِیاخالقِی
ً
اپیکتتوس۲خصوصــا

اپیکتتــوستأکیــدمیــورزد.واقعّیــتایــناســتکــهعمــلبــهآموزههــاِیاخالقــِی
مصائِب عمــوِمرواقیــانوخصــوِصاپیکتتــوسدرتحّمــِلهرچــهبیشــتروبهتــرِ
زندگــِیشــخصی،اجتامعــیوسیاســی،تســکینورفــِعفشــارهاِیروانــی،ونیــلبــه
آرامــِشدرونبــهرغــِمعوامــِلنامســاعِدارثــی،محیطــی،ومربــوطبــهحــوادثو
ســوانِحزندگــیتأثیــریاقطــعوشــگرفدارد.همیــنواقعّیــتســببشــدهاســت
دوهــزارهِیاخیــر،بســیاریازفیلســوافن،اعرافن،بنیانگــذاراِنادیــان کــهدرطــّیِ
ــذ ــزاخ ــارهایج ــرانچ ــانورواندرامنگ ــان،وروانشناس ــب،االهیدان ومذاه
ــی ــنوامداراِنفلســفهِیرواق ــِفای ــد.طی ــینبینن ــنآموزههــاِیرواق ــاِسای واقتب
ــر ــنجــا،اماکنپذی ــاِمســاکناِنآن،درای ن ــرِ ــاذک ــهحّت گســتردهترازآناســتک
باشــد.همینقــدراکفــیاســتبدانیــمکــهپولــِسرســول۳،پیــرآبــالر۴،یوســتوس
الک8، اســپینوزا7، داکرت۶، فالامنــدری، انســانگراِی و فیلســوف  لیپســیوس5،
جــوزفباتلــر۹،االهــیداِنانگلیســی،فرنســیسِهِچِســن۱۰،فیلســوِفاســاکتلندی،
اکنــت۱۱،پــلدوبــوا۱۲عصبآسیبشــناِسسویپیســیومبــدِعدرامنگــرِیترغیبــی،
ــی، ــدِعمعنادرامن ــکل۱۳،عصبشــناسوروانپزشــِکاتریشــیومب ــورفران ویکت
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(1848-1918)

13. Victor Frankle 
(1905-1997)

آرامِش ساکنـاِن اقلیِم خـرد



آلبــرتِالیــس۱،روانشــناِسامریاکیــیومبــدِعرفتاردرامنگرِیعقالنیـاحساســی،
ــری ــناختیودرامنگ ــرِیش ــدِعدرامنگ ــیومب ــِکامریاکی ــک۲،روانپزش آرونِب
شــناختیـرفتاری،امرتیــنســلیگمن۳،روانشــناسومتخصــِصتعلیــموتربپیِت
امریاکیــیومبــدِعروانشناســِیایجابــیومفهــومنیکـبــودونظرّیــهِیدرامندگِی
دو۴،فیلســوِففرانســوی،والرِنــسِبِکــر5،فیلســوِفامریاکیــیفقط

َ
ا اکتســابی،پیــر

ــرازفلســفهِیرواقــیبودهانــد.
ّ
متأث

ً
معــدودیازمتفّکرانــیانــدکــهشــدیدا

وجوِهاهّمّیتوارجمندِیفلسفهِیرواقی،بهگامِنمن،عبارتانداز:
ــیو ــفهِیزندگ ــر،فلس دیگ ــزِ ــرچی ــشازه ــشوپی ــفه،بی ــنفلس ای   ۱
عمــلاســت،بدیــنمعنــاکــهغــرِضاصلــِییانــهاشایــناســتکــهفقــطبــه
ــی،محســوسوملمــوس، ــِیعین ــهزندگ ــهب ــردازدک موضــواعتومســائلایبپ
وعملــِیآدمــیربــطدارنــدوندانســتنوبــهاکرنبســتِنآنهــاُکمیــِتزندگــیرادر
جــاایلنــگمیکنــدوامنــِعرســیدنبــهزندگــِیخــوشو/یــابهروزانــهمیشــود،نــه
و

ً
ــا ــدونفی ــهِینظــریوانتزاعــیدارن جنب

ً
ــهموضــواعتومســائلایکــهصــراف ب

درجهــِتتغییــرواصــالِحشــکِلزندگــیوســلوِکعملــیاکرآیــیندارنــدو
ً
اثباتــا

جــدوِلکلــامِتمتقاطِع ِ
ّ

معّمــاوچیســتانوبــازِیشــطرنجوحــل ِ
ّ

بیشــتربــهحــل
فرضی تمیامننــد.اّتهــاِمبــرِجاعجنشــینیوپرداختــنبــهامــورِ

ّ
روزنامههــاومجــال

امّدّیــِتاممیآینــدونهبــهاکرِ وانتزاعــیوگفتــنونوشــتِنچیزهــاایکــهنــهبــهاکرِ
معنوّیــِتاموبیاعتنــاءبــودنبــهدردورنِجانســانهاِیگوشــتوپوســتوخوندار
متفّکرانــهوفیلســوافنهداشــتن وبــهدرِدهیــچچیــزنخــوردنوفقــطاداءواطــوارِ
وتبختــروجلوهفروشــیکــردنبــهفیلســوافِنرواقــیواردنیســت.ایــنفیلســوافن
هــرموضــوعومســألهِینامربــوطبــهزندگــی،عمل،وخوشــیو/یــابهــروزِیآدمی
ــدمشــموِلاقعــدهِی»بــهمــنچــه؟«میداننــدوازمصادیــِقعلــِمغیرِنافــع راِبّجِ
محســوبمیدارنــدوپرداختــنبــهآنراتضییــِععمــر،نیــرو،اســتعدادهاِیدرونــی
وفرصتهــاِیبیرونــیتلّقــیمیکننــدوبــابیاعتنائــیازکنــاراشمیگذرنــد؛و،البّتــه،
ازایــنحیــثشــراکءمعــدودای،امننــِدفلســفهِیبودایــیوفلســفهِیدائویــی،نیــز

دارنــد.
۲     ایــنفلســفهبیشــتریناهتــامِمخــودرامعطــوفبــهشــناخِتهرچــه
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بقّیــهِیموجــوداِتاعلــِموجــود،میکنــدو،از انســان،دربرابــرِ گســتردهتروژرفتــرِ
میتوان

ً
ایــنجهــت،ســوگیرِیاکمــاًلســقراطیدارد،بــهنحویکــهاجــاماًلوتقریپبــا

ــِی ــزانسانشناس ــزیج ــبچی ــنمکت ــوافِنای فیلس ــارِ ــواِیآث ــهمحت ــتک گف
اینــان،جــزِبُندرت،مطالبــیراجعبــهامّده،جســم،ماکن، فلســفینیســت.درآثــارِ
حیوانــات،مراتِبوجود،ســاحاِت ّیــت،مقــوالت،جــامدات،نباتات،ســایرِ

ّ
زامن،عل

انســانی، اعلــِموجــود،فرشــتان،شــیاطینو...نمییابیــد.درعوض،دربــارهِیامورِ
ــا، ــداف،آرامنه ــتهها،اه ــف،خواس ــاتوعواط ــا،احساس ــا،معرفته ــِدباوره امنن
ارزشــها،عقــل،اراده،محــدودهِیداناییهــا،محــدودهِیتواناییها،عقالنّیــت،ارتباط
ــم،و

َ
ل
َ
ت،ا

ّ
ــذ ــت،ل ــی،رضای ــادی،خوش ــش،ش ــری،آرام ــادیگ ــاطب ــود،ارتب ــاخ ب

بهــروزی،تفّکــراتوتأمــاّلِتفــراوانمیبینیــد.
ــی ــِتعمل ــریوعقالنّی ــِلنظ ــزعق ــزیج ــلیِمچی ــفهتس ــنفلس ۳     ای
نمیشــود،بدیــنمعنــاکــهبــهلحــاِظمعرفتشــناختیجــزبــراِیمنابــِعمعرفتیای
همــهِیانســانهاهســتند،یعنیجــزبــراِیادراِکحّســی،دروننگری، کــهدراختیــارِ
حافظــه،گواهــی،شــهوِدعقلــی،واســتدالل،حّجّیتــیاقئــلنیســتو،بنابرایــن،
بــهرأیــیکــهمســتندبــهیکــیازایــنمنابــِعششــانهنباشــدَوقعــینمینهــدوبــه
کــهدرایــنفلســفهیانگــیدارنــد(بــراِی لحــاِظاخالقــیومصلحتاندیشــانه)
عملــیکــهبــهحکــِماحساســاتوعواطــِفبازنگــری،تأّمــل،وســنجیدهناشــده
ــِعخــردورزیمیخواهــد. ــردارزشــینمیشناســدوهمــهِیاعــاملراتاب انجــامگی
ــری، ــهتلقینپذی ــِیهرگون ــردونف ــاِیط ــهمعن ــفهب ــنفلس ــهای ــّدیب ــزاِمج الت
عمومــی،همرنگیباجامعــت،پــیرویازروِح القاءپذیــری،تعّبــد،تبعّیــتازافــاکرِ
زامنــه،تأثیرپذیــریازخودشــیفتگیهاِیفــردییــاگروهــییــانوعــی،پیــشداوری،
ــادنســبتبــهعــرفواعداتوآدابو تعّصــب،جــزموجمــود،آرزواندیشــی،انقی

،احساســاتیگری،هیجانــاتوهیاهوهــاِیعمومــیاســت.
ّ

رســوِمنامســتدل
ــِف ــتکش ــغدرجه ــعِیبلی ــتس ــلوعقالنّی ــهعق ــزامب ــاِءالت ۴     اقتض
قوانیــِنحاکــمبــرپدیدههــا،اعــّمازپدیدههــاِیجســامنی،حیاتــی،ذهنــی،روانیو
اجتامعــی،وتوجــهتــاّمبــهایــنقوانیــن،بــههنــاِمهرگونــهتصمیمگیــریوعمل
اســتوایــنوجــِهتامیــزوامتیــازموجــبمیشــودکــهیــکرواقِیراســتینهمــواره
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ــهِی ــردرزمین ــِلبش ــِدعق ــتآوردهاِیجدی ــِگدس ــهزن ــوشب ــمبهراهوگ چش
رواقــِی»هامهنگی/همراهیبا شــناخِتقوانیــنحاکــمبــرپدیدههــاباشــد.شــعارِ

طبیعــت«ازاینجــانشــأتمیگیــرد.
ــرو جب ــداگرِ ــاوامن ــیوفلســفِیدیرپ ــیمبحــِثاالهّیات 5     فلســفهِیرواق
ــزه ــل،وغری ــهمی ــلب ــل،می ــل،اراده،می ــِمعم ــِبمفاهی ــهدراقل ــاررا،ک اختی
ــِمقــدرتو ــیانسانشــناختی،درچارچــوِبمفاهی ــهمبحث صــورتمیگرفــت،ب
تغییــر،تبدیــلکــردو،بــاتقســیِمهمــهِیامــوربــهدودســتهِیامــوریکــهآدمــی
آنهــاراداردوامــوریکــهآدمــینمیتوانــددگرگونشــانکنــد،هــماز قــدرِتتغییــرِ
ــان: ــاِلآن ــهانســانهاپرهیخــتوهــمازآســانگیریدرقب ســختگیرینســبتب
ــاِلناممکــنبجنباننــدو ــرحــذرداشــتازاینکــهحلقــهِیاقب آدمیــانراهــمب
هــمتحذیــرکــردازاینکــهدرآنجــاکــهمیتواننــدامــریراتغییــردهنــدواصــالح
کننــدوبهبــودبخشــند،دســتروِیدســتبگذارنــدوتنبلــیواکهلــیپیشــهکننــد.
ایــننظــراگِهواقعبینانــهدربــارهِیقــدرِتتغییــر،اگــردرســتفهــموِاعــاملشــود،
دگرگونیناپذیرهــامیشــدندو اماکنــاِتعظیــمایراکــهدرزندگــی،َصــرِفتغییــرِ
ــاًلدر ــهقب ــدک ــاایمیکن دگرگونیپذیره ــرِ ــهتغیی ــوفب ــدمعط ــدرمیرفتن ــهه ب
وضعوحــاِلنامطلوبشــانمیامندنــدواســتمرارمییافتنــدفقــطبدیــنســببکه

ــود. ــدهب ــراِیتغییــرواصالحشــاننامن ــّده ایب ــّدهوُع ِع
۶     فلســفهِیرواقــیاســتقالِلاصــول،احــاکم،وقواعــِداخالقــیرااعــالم
ــناصــول،احــاکم،وقواعــدهــمازوجــود،اراده،وامــرو کــردونشــاندادکــهای
نهــِیخــدااســتقاللدارنــدوهــمازمواَضعــاتوقراردادهــاِیانســانها،بدیــنمعنا
کــهحّتــااگــرخــداایدراکرنباشــدیــاوجــودداشــتهباشــدولــیقصــِدمداخلــهِی
تشــریعیدرامــوروشــؤوِنانســانهانداشــتهباشــدیــاداشــتهباشــداّمادرمــوردی/
ــی ــاهــمقراردادهای ــرانســانهاب ــااگ ــدوحّت ــیاینکن ــرونه ــواردیخــاّصام م
نمیداشــتند،بــاز،اخــالقبــهاعتبــاروحّجیــِتخــودباقــیبــود،چــراکــهاصــول،
ــیراب ــدوس ــمهمیگیرن ــتسرچش ــلوعقالنّی ــیازعق ــِداخالق ــاکم،وقواع اح
ــهوضــعو ــازیب ــهنی ــدون ــهحکــِمخــدادارن ــازیب ــهنی ــن،ن میشــوند،و،بنابرای
قــرارداِدآدمیــان.پــس،پذیــرِشنظــریوعملــِیاخــالقفقــطدرگــرِوالتــزامبــه
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عقــلوعقالنّیــتاســت.ایــننکتــهنــهفقــطنفــِیتعــارِضاخالقــیزیســتنبــا
عقالنــیزیســتنمیکنــد،بــل،اخالقــیزیســتنراازلــوازِمعقالنــیزیســتنمیدانــد.

دربــاِباهمیــِتایــننکتــههــرچــهبگویــمکــمگفتــهام.
فــه

ّ
7     و،ســرانجام،اینکــهرواقیــانبهــروزِیانســانراداراِیفقــطیــکمؤل

دیگــر،بــهمعادلــهِی»بهــروزی= میدانســتند،وآناخالقــیزیســتنبــود.بــهتعبیــرِ
ــرانســانی ــودنرادرُوســِعه ــیب ــاورداشــتندو،چــوناخالق ــودن«ب ــیب اخالق
میدانســتندوبــرایــنبودنــدکــههیچکــسنمیتوانــدآدمــیراازاخالقــیبــودنبــاز
دارد،نتیجــهمیگرفتنــدکــههیچکــسنمیتوانــدآدمــیراازبهــروزیامنــعشــود.این
نامســاعدای

ً
نتیجهگیــریبدیــنمعنــااســتکــهآدمــی،بــهرغــِمعوامــِلظاهــرا

امننــِدژنووراثــت،محیــطوتعلیــموتربپیــت،وحــوادثوســوانِحزندگــی،میتواند
بهــروزباشــد.بهــروزبــودنیــانبــودِنهــرکــسفقــطبــهخــوِداوبســتگیداردو
وظیفــهِیبهــروزشــدنومســؤولّیِتبهــروزنشــدنبردوِششــخصاســت،الغیر.
امنــداگرِیواقعــِیمکتــِبرواقــیهمیــنویژگیهــاِی بــهنظــرمیرســدکــهرمــزِ
فرهنگــی، هفتاگنــهاســت،ومــراداماز»امنــداگرِیواقعــی«،دراینجــا،حضــورِ
ــیو ــکِلزندگ ــردرش ــع،تأثی ــانو،بالّطب آدمی ــرِ ــنوضمی ــوردرذه ــیحض یعن
مــوزهای،بــهمعنــاِیازدســتدادِن حضــورِ ســلوِکعملــِیآنــاناســت،دربرابــرِ
فرهنگــیوپیوســتنبــهتاریپــخودرمعــرِضفراموشــِیاکملقــرارگرفتنو حضــورِ
بــهجــاامنــدهازیــکمکتــبرابــهُنامیــش نیازمنــدشــدنبــهموزههــاایکــهآثــارِ
اطــالعبــر بگذارنــد.هســتندمکتبهــایفلســفیایکــهفقــطکســیکــهخواســتارِ
تاریپــِخفلســفهاســتبــهســراِغآنهــامیــرودودرسرشــتوسرنوشــتوچندوچــوِن
مــوزهایدارنــد،دربرابــرمکتبهاِی آنهــاکنــدواکومیکنــد.اینمکتبهافقــطحضورِ
مســألهورفــِعمشــکلدارنــدوبــراِی ِ

ّ
فلســفِیکمشــامرترایکــههنــوزقــدرِتحــل

انســاِنایــنعصــروزامنــههــمســخِنگفتنــیوپیــاِمرســاندنیمیتوانندداشــتو،
فرهنگیشــانراهنــوزازکــفندادهانــد.فلســفهِیرواقــییکــی درنتیجــه،حضــورِ

ازاینهــااســت.
درعینحــال،هــرچــهدراعلــِمطبیعــتاســتبالاســتثناء،درمعــرِض
تغّیــر،تحــّول،تطــّوروَســَیالنودگرگونــیاســت.ایــنتــوافِنبیقــراریوبیثباتــی،
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ــد ــانیمیرس ــِمانس ــهاعل ــونب ــوردد،چ ــتدرمین ــِمطبیع ــزرادراعل ــههرچی ک
شــّدتوقــّوِتصدچنــدانمییابــد،زیــراآنچــهانســانهامیســازندوپدیــدمیآورنــد
ــویوغیراِمدیشــان ــواعِتمعن ــاِیاّول(وبخصــوصمصن ــهمعن )»فرهنــگ«ب
ــاِیدّوم(وباالخــّصآنچــهدردرونشــانمیگــذرد،یعنــی )»فرهنــگ«بــهمعن
باورهــا،احساســاتوعواطــف،وخواستههاشــان)»فرهنــگ«بــهمعنــاِیســّوم(
ــد.نتیجــهِیوزِش ــروبیثباتتــرازدیگــرپدیدههــاِیطبیعــیان ــهمراتــببیقرارت ب
چنیــنتــوافِنعظیــمومهیــبایدراعلــِمانســانیایــناســتکــههــممســائِل
ــدویکــیاز ــیان ــِیانســانهامــدامدرحــاِلدگرگون نظــریوهــممشــکالِتعمل
ــا ــشی ــاجنب ــامکتــبی ــههــرســّنتی ــناســتک ــیای ــندگرگون ــاِتای اقتضائ
دوراهــِیخطیــروسرنوشتســازایقــرارگیــرد:یــاتــن گرایــِشفلســفیایدربرابــرِ
ایــندوراهــی ــرود.حــاّقِ ــدوب ــنزن ــیت ــاازدگرگون ــدی ــیدهــدوبامن ــهدگرگون ب
فههــاواجــزاِءخــود

ّ
چیــزیجــزایــننیســتکــههــرفلســفهاییــاهمــهِیمؤل

ــرار ــانبرق ــهیکس ــداردوب ــزب ــدازهعزی ــکان ــهی ــردوب ــمبنگ ــکچش ــهی راب
ــا ــکازآنه ــِبهیچی ــهترکی ــتب ــهدس ــدک ــرنباش ــه،حاض ــدو،درنتیج بخواه
زدهشــودو،کوتــاهســخن،بخواهــدکــهدردنیــاایازمســائِلنظــریومشــکالِت
عملــیجدیــد،ثابــتوخشــکوانعطافناپذیــربامنــدوخــودراتکــرارکنــد؛یــا
ــن/ ــاراباط ــارهایازآنه ــودوپ ــلش ــرقاقئ ــودف ــزاِءخ ــاواج فهه

ّ
ــاِنمول درمی

معنــا/جوهــر/ذات/گوهــر/اصــل/ریشــه/...وبقّیــهراظاهــر/صــورت/َعَرض/
فههــاواجزاِءدســتهِی

ّ
صفــت/صــدف/فــرع/شــاخه/...بدانــدوبــراِیحفــِظمؤل

فههــاواجــزاِء
ّ
ضــرورت،ازمؤل اّول،حاضــرباشــدکــه،بــهوقــِتضــرورتوبــهقــدرِ

نخســت دســتهِیدومچشــمبپوشــدوآنهــارافــداکنــد.هــرفلســفهایاگــرموضــِعِ
رااّتخــاذکنــدوازهــردگرگونــیایتــنزنــدازصحنــهِیفرهنــگوجامعــهبیــرون
میــرودودرپشــِتویترینهــاِیموزههــاجــایمیگیــردواگــرموضــِعدومرابرگیــرد
فرهنگــِیخــودراحفــظ وبــهدگرگونیهــاِیگریزناپذیــروالزمتــندهــدحضــورِ

میکنــدومیامنــد.
فلســفهِیرواقــی،بویــژهبــاتوّجــهبــهخصائــِصاّول،چهــارم،وپنجــماشکــه
بــهآنهــااشــارترفــت،همــوارهمســتعّدوآامدهِیپذیــرِشموضــِعدومبــودهاســت
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ــِت فرهنگــِیخــود،هــمصاحــِبفضیل ــرحفــِظحضــورِ ــزونب و،درنتیجــه،اف
خودنگــریوخوداصالحگــریشــدهاســتوهــم،روزبــهروز،بــرعمــِقخــودافزوده
ســدهِیبیســتمجنبــِشفکــریای اســت.مصــداِقایــنموضعگیــریدرربپــِعآخــرِ

اســتکــهازآنبــه»رواقیگــرِیجدیــد«۱ تعبیــرمیشــود.
ــه ــهب ــاتوّج ــا،اّواًل،ب ــدمیکوشــندت ــِفرواقیگــرِیجدی ــعدرطی ــراِنواق متفّک
درامبعدالّطبیعه،

ً
آخریــندســتآوردهاِیبشــریدرحوزههــاِیفلســفه،مخصوصــا

معرفتشناســی،فلســفهِیزبــان،فلســفهِیذهــن،فلســفهِیعمــل،وفلســفهِی
ــی ــاِیرواق روانشناســی،درآموزهه

ً
ــِیانســانی،مخصوصــا ــوِمتجرب اخــالق،وعل

،ایــنآموزههــارادراقلــِبمفاهیــِمذهنــیو
ً
بازنگــریوآنهــارااصــالحکننــد،ثانیــا

تعبیــراِتزبانــِیانســاِناوایــلســدهِیبیســتویکمازنــوبیانکننــدوبهتبییــِنآنها
مســائلورفــِعمشــکالِت ِ

ّ
،ازایــنآموزههــابــراِیحــل

ً
ودافعازآنهــابپردازنــد،وثالثــا

ــواِعرواننژندیهــا، ــِددرامِنان ــد،یعنــیدرامــوریامنن انســاِنامــروزاســتفادهکنن
شــیوهِیدرســِتمصــرِفاکالهــاِیامّدی،درامِنمصرفزدگــی،رفــِعمشــکالِت
توســعهِیپــایدار،تعلیموتربپیــِتناظــربــهمحیــِطزیســت،نحــوهِیصحیــِح
رویارویــِیشــهروندبــاقــدرِتسیاســِیحاکــم،وروِشدرســِتشــرکتدرفّعالّیتهــاِی
ــد ــارتان ــیزبان،عب ــاِنانگلیس ــران،درجه ــنمتفّک ــاخصتریِنای ــی.ش اجتامع
از:الرِنــسِبِکــر،جیمــزاســتاکدیل۲؛هوانــوردودریابــاِننیــروِیدریایــِیارتــِش
شــناختی-رفتاریومرّبــیاســاکتلندیتبارِ امریــاک،دانلــدرابرتُســن۳،رواندرامنگــرِ
امریاکیــی،ویلیــامایرویــن۴فیلســوِفامریاکیــی،امراگرتگریو5،فیلســوِفامریاکیی،
پیتــرورنیــز۶،فیلســوِفامریاکیــی،ونویســندهِیهمیــنکتــاب،امســیموپیلیوچــی.
ــلدرآوردِن ــهعم ــرب ــمب ــهگفت ــه،چنانک ــاب،اگرچ ــنکت ــی،درای پیلیوچ
ــاِی ــتهترینچهرهه ــیازبرجس ــواِنیک ــهعن ــوس،ب ــِیاپیکتت ــاِیاخالق آموزهه
مکتــِبرواقــی)اگــرنگویپیــم»برجســتهترینچهــره«(،تأکیــدمیــورزد،درعیــِن
پیــشگفتــهرانیــزانجــامدهــد،یعنــیهــمایــن حــال،ســعیداردتــاهــرســهاکرِ
آموزههــارابازنگــریواصــالحکنــد،هــمدراقلــِبذهنــیوزبانــِیمخاطــِبامروزی
ـرفتارِی ـروانی بیــانوتبییــنکنــد،وهــمبــهاکربــرِدآنهــادررفــِعمشــکالِتذهنی
مخاطــبتوّجــهدهــد.ازایــنرو،خواننــدهخــودرانــهبــاتعّصــبوجــزموجمــود

1. Modern Stoicism
2. James Stockdale 

(1923-2005)
3. Donald Robertson 

(1972-    )
4. William Braxton 

Irvine (1952-    )
5. Margaret Graver

6. Peter Vernezze
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ــاامــوری ــهب ــاپیچیدگــِیمطالــبودشــوارِیفهــِمآنهــا،ون ــهب ــد،ن مواجــهببین
ــدهِیکتــابفقــطدرصورتــی ــاایــنهمــه،افی انتزاعــیودوراززندگــِیواقعــی.ب
ــِتاکفــیووافــیمطالعــهشــود،بــل،

ّ
تــامخواهــدبــودکــهنــهتنهــابــاتوّجــهودق

افــزونبــرآن،مطالــِبآندرمقــاِمعمــلآزمودهشــوند.وبــراِیتشــویقبههمین
آزمــودِنعملــیاســتکــهنویســنده،دربســیاریازجاهــا،بــهتجــارِبشــخصِی

ــد. ــارهمیکن ــا،اش ــرِیآموختهه ــوداشدربهاکرگی خ
ــهِی ــاترجم ــه،ب ــراواندارمک ــی،ســپاسف ــدیرضای ــزام،مه ازدوســِتعزی
خواننــداگِنافرســیزباننهــادوآرزوِی امیــِنخــود،ایــنکتاِبارجمنــدرادراختیــارِ

توفیــِقاودرترجمــهِیکتابهــاایدیگــرازایــندســترادارم.
مصطفی ملکیان
1399/9/2
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امرکوس اورلیوس،  فیلسوف رواقی و امپراتور بزرگ روم باستان 



ایــنکتــابدرآمــدیاســتبــهنحــوهیرواقــیزیســتندرجامعــهیمــدرن
ــه ــتیابیب ــوهیدس ــعادتونح ــب.س ــایآنمکت ــتفادهازآموزهه ــروزیواس ام
زندگــیآرامنــی،مــوردکنــاکشبســیاریازفلســفههاوادیــانوآیینهــایبشــری
ــان،زندگــیســعادتمندانه رواقی ــودهورواقیگــرییکــیازآنهاســت.ازمنظــر ب
ــن ــشگرفت ــادرپی ــاب ــت.آنه اس ــر ــشضمی ــیوآرام ــاآرمیدگ ــوأمب ــیت زندگ
فلســفهیزندگــیوبــاکمــکخــرددرجســتوجویراههــاینیــلبــهایــن
مقصــوداغیــِیانســاناگمبرداشــتند.پــسازســقراطماکتــبزیــادیدرفلســفه
ــان، ــان،رواقی ــان،اپیکوری ــان،قورنایی ــبکلبی ــونماکت ــدند،همچ ــدارش پدی
مشــاییانوافالطونیــان.ایــنماکتــببــرایتبییــنزندگــیســعادتمندانه)منجــر
بــهحیــاتشــکواف(وراهاکرهــایبــهچنــگآوردنآن،کوشــشزیــادیکردنــد.
رواقیــانبــرایگــذرانزندگــِیســعادتمندانهورســیدنبــهآرمیدگــی،بــهارائــهی
راهحلهــایاساســیواکربســتآندرروزمــرهبــرایچالشهــایپیــشروی
زندگــیپرداختنــد.چالشهایــیکــهازنحــوهیکنتــرلخشــم،برخــوردبــااهانــت،
نحــوهیصحبــتکــردنوغــذاخــوردنتــامســائلکالنزندگــیهمچــونآامدگی
ــاکــامل،دســتیابیبــهحکمــتورســیدنبــهســعادتو ــرایمــرگ،زیســتنب ب
آرامــش،متنــوعبودنــد.فلســفهیرواقــیابتــدادریونــانرشــدکــردوبعــدازمدتــی
ــدو ــیمحســوبکردن ــلرامطلــوباغی ــانفضای ــهرمنقلمــاکننمــود.رواقی ب

پیش گفتـار



اعتقــادداشــتندبــاتمریــنِفضایــلبــهحکمــتدســتمییابیــم.فضایــلرواقــی24
ــوند. ــیش ــادرزندگ ــامتوانتخابه ــدتصمی ــدکلی میتوانن

انتقادهــایمتعــددیبــهرواقیــانواردشــدهاســت.آنهــاتــاانــدازهایتفســیر
ازکلبیــانبودنــد،هرچنــد ایــنمــوردمتأثــر نادرســتیاززهــدداشــتند.رواقیــاندر
، بــهانــدازهیکلبیــانبــهزهــدگرایــشنداشــتندوتــارکدنیــانبودنــد.انتقــاددیگر
مخالفــتبــافهــممتعــارفازاخــالقاســت.توصیــهیرواقیــانبــهبی اعتنایــی
وســهل گیریدرقبــالمســائلیمهــمهمچــونمــرگعزیــزان،مخالــفبــا
ــاســوگیریهای ــنمســئلهب ــیای ــارفازاخــالقاســت.ظاهــرعقالن ــممتع فه
تمدنهــادرقبــالمســئلهیســوگچنــداناقبــلجمــعنیســت.توضیــحاینکــه
ــر اکث ــر ــد،درنظ ــدباش ــاوبی قی ــزشبی اعتن ــرگعزی ــهم ــبتب ــینس ــرکس اگ
ــهفــردیصاحــبفضیلــت تلقــیمیشــودون مــردمفــردیســنگدلوبی مهــر
ازمســائلدیگــریاســتکــه ــز واخــالقواال.نادیدهگرفتــنعواطــفوامیــالنی
ــه ــبن ــنمکت اســاسای ــر ــاناســت.ب ــهرواقی ــراوانب انتقادهــایف زمینهســاز
تنهــاشــهواتنادیــدهگرفتــهشــدهوســرکوبومحکــوممی شــوند،کــهعواطــف
رواقیــانحتــیاگــرزنو بایــدنادیــدهگرفتــهشــوند.شــخصحکیــمازنظــر نیــز
فرزنــدوهمــهیعزیزانــشبمیرنــد،ناراحــتنمیشــودوآرامــشدرونــیخــودرا
بــههــمنمی زنــد.درحــوزهیاعتقــادی،رواقیــاننظریــهیواحــدیازپیدایــشو
منشــأاعلــمنداشــتند،هرچنــدبیشــترتامیــلبــهجهانبینــیامدهگــرادرآنهــا
بــاببســیاریازپدیدههــا،مثــل دیــدهمیشــد.جهانبینــیایکــهنمیتوانــددر
از ذهــنوفلســفهورزیتبیینــیاکمــلارائــهدهــد.جبرگرایــیرواقیــانباســتاننیــز
آنهاســت.بــهعقیــدهیرواقیــان،اعلــموهمــهیامــور انتقــاداتواردبــر دیگــر
انســان ــار اختی ــر آنتحــتقوانیــنعقلــیوجبــریقــراردارد.ازســوییآنهــاب
اصــرارمیکردنــد.آنهــاپــیبــردهبودنــدکــه درمحــدودهیدرونــِیخویــشنیــز
،رهیافــت اخــالقبــااختیــارجمــعمیشــودنــهبــاتقدیــرمحــض.ولــیبــهنظــر

جامعــیدرخصــوصحــلایــنمســئلهارائــهندادنــد.
ایــنکتــابرهیافتــیمــدرنبــهفلســفهیرواقــیاســت.راهــیپر�پیچوخــم
ــوسرا ــاممفیلســوافن،اپیکتت ــنت بی ــهواز ــانپیــشگرفت ــارواقی ــفب ــهمؤل ک
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25 برگزیــدهاســت.مؤلــفطــیگفتوگویــی ایــنســفر بهعنــوانراهنــاموهمــراهدر
دائمــیبــااپیکتتــوس،دربــارهیموضــواعتمتنــوعواغلــببــااســتنادبــهکتــاب
ــاب ــنکت ای ــد.پیلیوچــیدر ــریراطــرحمیکن ــیگ ــیرواق محــاورات،اصــولکل
ایــنفلســفهی میکوشــدتــاهمــراهبــادوســتخــوداپیکتتــوس،راهمیانبــریاز
ارزشــمندبــهزندگــیمــدرنبزنــد.اوتــالشمیکنــدآموزههــایارزنــدهیرواقیــان

ودرعینحــالســادهبیــانکنــد. راخالصــهوبــاکالمــیدلنشــین،پرمغــز
ــهدوســتگرانقــدرم ــزهیآاغزیــنآنب ــنکتــابوانگی شــروعترجمــهیای
آاقیدکتــرجــوادحیــدریبرمیگــردد.ترجمــهیایــنکتــاببــدونکمکهــای
ــنهمراهــی ــتای ــدریباب ــرجــوادحی ــود.ازدکت نب ــهیایشــانمیســر خالصان
وفرزانــه،جنــابآاقیمصطفــیملکیــانبهخاطــر سپاســگزارم.ازاســتادعزیــز
ابتــدایاکروتصحیــحوویراســتاریکل ترجمــهیلغــاتکلیــدیایــنکتــابدر
ــان ــاپای ــالوهمراهــیمعنویشــانت وبیمث ــر ــاهمــتودقــتبینظی ــابب کت
قریحــهامآاقیعلیرضــامهربــانوآاقی راه،سپاســگزارم.ازدوســتگرانقــدروپــر
ــا ــایادداشــتهایبســیاردقیــقواعلــیخــودوب مهنــدسعلــیهاشــمیکــهب
رادارم.از کیفیــتایــنمجموعــهافزودنــدکــاملتشــکر وقتــیکــهگذاشــتند،بــر
خواهــرانمهربانــممریــم،مهــریورؤیــاکــههرکــدامبــهطریقــیمــرادرفراینــد
ترجمــهودرخوانــشبهتــرمتــنکمــککردنــد،ازســراکرخانــماکبــریزادهکــه
بــامــرورمتــنکتــابوپیشــنهادهایخــوددرجهــتخوانــشســادهترهمراهــم
ــه ــادیک ــویجهانآب ــرموس ــمدکت ــراکرخان ــدرس گرانق ــر ــدوازتحلیلگ بودن
کتــاببــدون بیتردیــدعمیقترشــدنودرونــیشــدنبعضــیبخشهــای
نبــود،سپاســگزارم.ازهمســرممهســاکــهبــالطــفومهــربیدریپــغ ایشــانمیســر
خــودوبــاهمراهــیوهمامــیاشازاواقتزندگــیمشــترکامن،بخــشزیــادی
راوقــفایــنکتــابکــردوبــدونصبــوریاشایــنکتــاببــهپایــاننمیرســید،

صمیامنــهسپاســگزارم.
مهدی رضایی
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وچــهمذهبــی،چــهبــا فرهنگــیکــهمیشناســیم،چــهســکوالر هــر در
تنــّوعقومــیوچــهبــدونآن،مســئلهیاساســیایــناســتکــهچگونــهباید
ــهرو ــیروب ونشــیبهایزندگ ــراز ــاچالشهــاوف ــهب ــم؛چگون ــیکنی زندگ
ــا ــهب ــم؛چگون ــنجهــانپیــشببری ای ــیخــودرادر ــهزندگ شــویم؛چگون
کنیــم؛ودرنهایــتاینکــهچگونــهخــودرابــهبهتریــننحــو دیگــرانرفتــار

بــرایآزمــوننهایــیشــخصیتامن،یعنــیلحظــهیمــرگ،آامدهکنیــم؟

راِه ُپر�پیچ وخم

1

نیمهراهزنداگنی،خویشتنرادرجنگلیتاریکیافتم در
زیراراهراستراگمکردهبودم.
       دانته، کمدی الهی: دوزخ، سرود اّول
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ادیــانوفلســفههایبیشــامریکــهبــرایپرداختــنبــهایــنمســائل28
ــشها[ ــنپرس ــهای ــخهایی]ب ــدهاندپاس ــداعش اب ــر ــخبش ــولتاریپ ط در
فوقالعــادهعقالنــی عرافنــیتــاامــور امــور دادهانــدکــهگســترهیآنهــااز
بــاهجــوممقالههــای  نوســاناســت.بهتازگــیحّتــیعلــمنیــز در
شــیوههای و شــاداکمی بــاب  در کتابهــایاعمهپســند و تخّصصــی
دســتیابیبــهآن،کــهبــااســکنمغــزیاجبــاریهمــراهاســت،واردایــن
ــارهی...« ــامرادرب ش ــز ــتمغ ــکن»وضعی ــناس ــت.ای ــدهاس ــوزهش ح
ــش ــاافزای ــشی ــیاکه زندگ ــامرااز ــتش ــترضای ــناس ــهممک هرچ
ــتوجوی ــایجس ــاس،راهه ــنقی همی ــر ــذارد.ب ــشمیگ ــد،بهنامی ده
پاســخبــهایــنپرســشهایاگزیستانســیال،بــهتعــدادرویکردهایــی
ــا ــهت ــّدسگرفت ــونمق مت ــوعدارد؛از ــود،تن ــتفادهمیش ــااس آنه ــهاز ک
ــی. ــایعلم ــاآزامیشه ــفیت ــتداللهایفلس اس ــق،از ــایعمی مراقبهه
هــم کــه اســت،  شــگفتانگیز 

ً
واقعــا بهدســتآمده  چشــمانداز

فوریتــی وهــمنشــاندهندهی انســان روح نشــاندهندهیخاّلقیــت
ــبت ــدفنس ــاوه ــارهیمعن ــایدرب ــهپژوهشه ــاکراب ــهامآش ــتک اس
گزینههــای  از یــک  هــر میتوانیــد شــام نمونــه، بــرای میدهیــم.
ــا ــالمراب ــیحیتواس ــت،مس ــانیهودی ادی ــدهدر ــّوعطرحش متن ــیار بس
ــن ــبآیی ــکوهماکت ــایباش ــیازمجموعهه ــایک ــد،ی ــانودلبپذیری ج
ــیوسرادر ــاکنفوس ــوی ــندائ ــایآن،آیی ــابهج ــدی ــابکنی ــودا۱راانتخ ب
ــن،فلســفه بهجــایدی ــر ــد.اگ برگزینی دیگــر ــانگزینههــایبیشــامر می
بــابطبــعشامســت،میتوانیــدبــهاگزیستانسیالیســم،انســانگرایی
ــاروی ــدآنه ــی۳ وامنن ــگاخالق ،فرهن ــکوالر ــودایس ــنب ــکوالر۲،آیی س
بیاوریــد.همچنیــنبهجــایاینهــاممکــناســتبــهایــننتیجــهبرســید
ــود ــا،خ ــتوجویمعن ــنجس ــعهمی ــداردودرواق ــودن ــیوج ــهمعنای ک
بیمعناســتودرنهایــتنوعــیهیچانــاری»شــادگونه«رابپذیریــد.

ــوددارد(. ــزیوج ــنچی ــه؛چنی )بل
ــه ــتک ــننیس ــورمای ــهمنظ ــدم.البت ــیش ــودرواق ــهمخ ــهس ــنب م

1. Buddhism
2. secular humanism
3. ethical culture
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ــامم ــات ــم.ب ــرکوبمیکن ــمراس ــهاموهیجانات ــتنداریپیشگرفت خویش
فیلــمپیشــتازان کــهمــنبــهشــخصیتآاقیاســپاک،در عالقــهای
فضــا۱ دارم)چنانکــهســازندهیآن،جیــنرودنبری۲مدعــیاســت،آن
رواقیگــریســاخته،برداشــتیکــهبعدهــا اســاسبرداشــتشاز رابــر
معلــومشــدکــهخــامبــودهاســت(ایــنویژگیهــا]یعنــیخویشــتنداری
و نادرســت ازمهمتریــنتصــورات نمونــه وســرکوبهیجانــات[دو
ــع، ــد.درواق ــانمیده ــودن«رانش ــیب ــایرواق ــارهی»معن ــداولدرب مت
ــاآنهــاراســرکوب ــردی ــاترابگی رواقیگــرینمیخواهــدجلــویهیجان
کنــد؛بلکــهمیخواهــدهیجانــاتامرابپذیــرد،دربــارهیعلــلآنهــا
دهــد. وصــالحخــودامنتغییــر آنهــارابــرایخیــر تأمــلکنــدومســیر
کنتــرل اینهــا،رواقیگــریمیخواهــدهمــوارهآنچــهرادر افــزونبــر
ــم،تــالشام ــراردهی ق ــرلامنیســت،مــدنظــر کنت امســتوآنچــهرادر
دومــی]آنچــهدر کنــدوبــر کنتــرلامســت[متمرکــز اّولــی]آنچــهدر رابــر
ندهــد.رواقیگــریمیخواهــدفضیلــتوکــامل کنتــرلامنیســت[هــدر
پیشــهکنیــموبــهنحــواحســن،مســیرامنرادرجهــانمشــّخصکنیــم،
دور نظــر کــهجنبــهیاخالقــیهمــهیافعــالامنرااز درعینحــال
ــحخواهــمداد،رواقیگــری ــنکتــابتوضی ای ــهدر ک ــم.هامنطــور نداری
ــری، ــاکمنظ ــاباح ب ــلدر تأم ــتاز ــیپویاس ــتلزمتلفیق ــلمس درعم
خوانــدنمتــونالهامبخــشوپرداختــنبــهمراقبــه،حالآاگهــی۳و

ــوی. ــایمعن ورزهه ــر دیگ
ــاوت ــدتف ــهامبای ــتک ــناس ــریای ــدیرواقیگ ــولکلی اص ــیاز یک
ــم ــهرانمیتوانی ــاآنچ ــمب ــلطیابی آنتس ــر ــمب ــهرامیتوانی ــانآنچ می
ــم. ــموایــنتفــاوتراجــدیبگیری ــم،تشــخیصدهی آنتســلطیابی ــر ب
ـ، بــهآنپرداختهاندـــ آموزههــایبودایــینیــز ـکــهپــارهایاز ـ ایــنتامیــز
تعامــالت از کنارهگیــری بــه گرایــشرواقیــان نشــاندهندهی بیشــتر

ــود. ــیمیش ــیتلق ــیعموم ــیوزندگ اجتامع
بــهنوشــتههایرواقیــانو،مهمتــر بااینحــال،ناهــیدقیقتــر

۱.پیشتازانفضا
)Star Trek(نام
یکمجموعهی

علمیـتخیلیآمریاکیی
استکهنخستینفصل

آنبینسالهای۱۹۶۶تا
۱۹۶۹ساختهشدهاست.
نقشآفرینمحبوبآن

آاقیاسپارک)لئونارد
نیموی(بود.)مترجم(

2. Gene Roddenberry 
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ــانبرمــیدارد می ــنبرداشــترااز ،ای ــانمشــهور ــیرواقی ــهزندگ آن،ب از
ــرای ــفهایب فلس ــز چی ــر ه ــشاز ــریبی ــه[رواقیگ ــدک ــانمیده ]ونش
ونیــز تعامــلاجتامعــیاســتوعشــقرابهدرســتیبــراینــوعبشــر
ــه ــهب ــنتوصی ــض،بی متناق ــر ــِشبهظاه ــنتن ــزد.ای ــتبرمیانگی طبیع
ــه ــودک ــریب ــیرواقیگ ــهیاجتامع ــودوجنب ــههایخ اندیش ــر ب ــز تمرک

ــرد. ــبک ــودجل ــویخ ــرابهس ــکورزه،م ــوانی بهعن
راهدمشــق۱ بلکــهازطریــِقتلفیــقبخــتواقبــالفرهنگــی، مــننــهاز
فرازونشــیبهایزندگــیوانتخــابفلســفیســنجیده،بــهرواقیگــری
اینکــه میرســداز رســیدم.اکنــونکــهبــهگذشــتهنــاهمیکنــم،بــهنظــر
ُرمبــزرگ بــودم.مــندر ســرانجامراهــمبــهرواقیهــامنتهــیشــودناگزیــر
دبیرســتان وقتــیکــهتاریپــخوفلســفهییونــانورومباســتانرادر شــدم.از
میــراثفرهنگــیخــودبهحســاب میخوانــدم،رواقیگــریرابخشــیاز
بــودکــهدرصــددبرآمــدمتــااصــول مــیآوردم،هرچنــدفقــطهمیــناواخــر

زندگــیروزمــّرهیخویــشتبدیــلکنــم. ایــنمکتــبرابــهبخشــیاز
فلســفهوعلــم،شــغلوحرفــهیمــناســتوبنابرایــنهمیشــه
تامیــلداشــتهامکــهبــهدنبــالراههــایمنســجمتریبــرایفهــمجهــان
بــرای بهتــری انتخابهــای درجســتوجوی نیــز و )ازطریــقعلــم(
گــذرانزندگــیام)ازطریــقفلســفه(باشــم.چنــدســالقبــلکتابینوشــتم
ــد ــموفلســفهمیتوانن ــهعل ارســطو:چگون ــامپاســخهاییدردافعاز بهن
ایــنکتــاب،چنیــنچارچوبی امرابــهزندگــیمعنادارتــریســوقدهنــد.در
رابررســیکــردمونامــشرا»ِعلســفه«۲  گذاشــتم.رویکــرداصلــیایــنبــود
ــخصیتو ــدش رش ــر ــهب ــت۳ راک ــالقفضیل ــتانیاخ ــهیباس ــهاندیش ک
ــی ــرایمعناده ــهاگهب ــواندوتکی ــخصیبهعن ــامالتش ــتوجویک جس
دارد،بــاآخریــنیافتههایــیتلفیــقکنیــمکــهعلــوم بــهزندگــیامتمرکــز
،یادگیــری بــابطبیعــتانســانوشــیوهیاکر اجتامعــیوطبیعــیدر
ــن م ــفر س ــاآاغز ــنتنه ــا،ای قض ــر ــتب ــد.دس ــهاممیگوین ــیب اکم ونا

بهســویخودآاگهــیفلســفیبــود.
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زندگیو چرخشناگهانیدر
تصمیمسریپعبهاکرمیرود.
اشارهبهداستانپولس
دریک
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