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مقدمه
کرد. در دهه پنجاه زندگی به سرطان  که سیزده سال داشتم، پدرم فوت  زمانی 
او  کرد.  زمین گیر  را  او  را بکشد، یک سال  او  آن که سرطان  از  و پیش  یه دچار شد  ر
مردی متواضع و شایسته بود که مرا ترغیب می کرد درباره ی زندگی عمیق تر بیندیشم. 
و  عصبی  کردم.  مقابله  آن  با  به سختی  و  نبودم  آماده  مرگش  برای  به هیچ وجه 
بازی  گربه  و  با پلیس های محلی موش  و  بیرون می ماندم  تا دیروقت  بودم.  افسرده 
می کردم، وارد ساختمان ها می شدم و منتظر آن ها می ماندم تا بتوانم به داخل باغ ها 
سرسری  خاطر  به  کنم.  گم  را  آن ها  تا  بپرم  حصارها  و  پرچین ها  ی  رو از  و  کنم  فرار 
یا دعوا راه انداختن با همکالسی ها  با معلم ها  خواندن درس ها در مدرسه و جدال 
همیشه دچار مشکل بودم. به محض آن که شانزدهمین سالگرد تولدم فرارسید، مرا 
اخراج  یا  بروم  داوطلبانه  یا  داد؛  انتخاب  دو  من  به  او  و  بردند  مدرسه  مدیر  دفتر  به 
مشکل دار  بچه های  برای  که  ویژه ای  برنامه ی  در  متعاقبًا  و  رفتم  خودم  پس  شوم. 
کنترل خارج شدن  گرفتم. احساس می کردم زندگی ام به سرعت در حال از  بود قرار 
است. مدرسه و خدمات اجتماعی به من برچسب "به دردنخور" زده بودند و دلیلی 

کنم.  کنم اشتباه آن ها را ثابت  که بخواهم سعی  نمی دیدم 
کار خود به عنوان راننده ی ماشین حفاری در محل های  هر روز عصر پدرم از سر 
کی در صندلی  ساختمانی به خانه برمی گشت و خسته وکوفته با دستان چرب و خا
اما  کند،  سودا  ناله  با  که  نداشت  آه  و  نبود  پردرآمدی  شغل  می داد.  لم  راحتی 
از دست  را  بهترین دوستش  بود،  زمانی که مرد جوانی  هیچ وقت شکایت نمی کرد. 
ارث  به  مزرعه  یک  او  از  دوستش  وصیت  طبق  همگان،  تعجب  کمال  در  و  داد 
برگرداند. همیشه  آن مرحوم  به خانواده ی  را  زمین  و  نپذیرفت  را  ارثیه  پدرم  اما  برد. 
می گفت: "پول خوشبختی نمیاره" و واقعًا هم به این اعتقاد داشت. به من نشان داد 
که داری  چیزهای مهم تری در زندگی هست و ثروت حقیقی از راضی بودن با هرچه 

نشأت می گیرد نه از تمایل به بیشتر و بیشتر خواستن. 
ی میز غذاخوری  کیف پول قدیمی او را رو بعد از تشییع جنازه ی پدرم، مادرم 
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دست هایم  کنم  فکر  کردم؛  بازش  آهسته  بردارم.  را  آن  خواست  من  از  و  گذاشت 
نبود.  پاره پوره   کاغذی  تکه  به جز  هیچ چیز  کیف  در  چرا.  نمی دانم  اما  ید  می لرز
که از کتاب سفر خروج1 کنده بود: "خدا فرمود:  گرافی بود  کاغذ پارا مشخص شد تکه 
هستم آن که هستم! پس خطاب به ایشان بگو "هستم" مرا نزد شما فرستاده." اصاًل 
کلمات چه معنایی می توانسته برای او داشته باشد. دقیقًا  نمی توانستم بفهمم این 
در همان لحظه که آنجا گیج و منگ ایستاده بودم و آن تکه کاغذ را در دستانم گرفته 

بودم سفر فلسفی ام شروع شد. 
کودکی  که سال ها بعد فهمیدم مارکوس اورلیوس2 نیز پدرش را در سنین  زمانی 
که من به دنبال مسیر  که آیا او هم به همان شیوه ای  از دست داده، خواستم بدانم 
از مرگ پدرم، با پرسش های مذهبی و فلسفی روبرو  درست بودم، بوده است. پس 
در  شب ها  می ترسیدم.  مردن  از  که  هست  یادم  می داد.  آزارم  به شدت  که  شدم 
حل  را  وجود  معمای  می کردم  سعی  بخوابم؛  نمی توانستم  و  می کشیدم  دراز  تخت 
آن  باید  که  می کردم  خارشی  احساس  پس مغزم  در  انگار  بیابم.  خاطر  تسلی  و  کنم 
را می خاراندم اما دستم به آنجا نمی رسید. آن  موقع این را نمی دانستم، اما آن نوع 
سوق  فلسفه  مطالعه ی  به  را  افراد  که  است  معمولی  تجربه ی  وجودی،  اضطراب 

می دهد. مثاًل اسپینوزا3 این گونه نوشته است:
کردم با تمام قدرت  که در معرض خطر بزرگی هستم و خودم را مجبور  بنابراین فهمیدم 

که یک مرد بیمار  که ممکن است قطعی نباشد؛ همان طور  به دنبال راه عالج باشم هرچند 

که می بیند مرگ مطمئنًا بر او چیره  که با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم می کند، زمانی 

عالج  آن  دنبال  به  وجود  تمام  با  می شود  مجبور  شود،  پیدا  عالجی  آن که  مگر  شد  خواهد 

که تمام امیدش بسته به آن است.  بگردد، چرا

وجود  اصالت  از  ناب  گاهی  آ به  اشاره  برای  را  هستم"  آن که  "هستم  عبارت  من 
برگرفتم که در وهله ی نخست برایم چیزی عمیقًا عرفانی یا متافیزیک به نظر می رسید: 

1. Book of Exodus
Marcus Aurelius .2 برای اطالعات بیشتر لطفًا پانوشت های متن اصلی را مطالعه بفرمایید.

Spinoza .3  )1677-1632( فیلسوف مشهور هلندی با اصالت یهودِی سفاردِی پرتغالی بود.
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غیب گوی  معروف  سنگ نوشته ی  یاد  به  مرا  این  هستم."  خودم  وجود  گاهی  آ "من 
نیایشگاه معبد دلفی1 انداخت: خودت را بشناس. این یکی از اصول من شد. از طریق 

مراقبه و تمامی اشکال تمارین مکاشفه ای به شدت درگیر خودشناسی شدم.  
که پدرم تمام این سال ها همراه خود داشت نقش  گرافی  که پارا بعدها فهمیدم 
هنگام  داشت.   " آرک3  یال  رو  " نام  به  ماسونی2  فصل  یک  آئین های  در  بسزایی 
که او در  شروع از داوطلب پرسیده می شود، "آیا یک ماسون Royal Arch هستی؟" 
اسکاتلند  در  طوالنی  سابقه ی  فراماسونری  هستم."  آن که  "هستم  می گوید:  پاسخ 
آیر4  زادگاه من یعنی  یشه  های عمیقی در  و ر به چهار قرن می رسد  که حداقل  دارد 
فراماسونرها  کثر  ا بودند.  لژ محلی5  از دوستانش عضو  به همراه بسیاری  پدرم  دارد. 
مسیحی هستند، اما از زبان غیرفرقه ای استفاده می کنند و از خدا به عنوان "معمار 
آمده است،  آن ها  از متون  برخی  که در  افسانه ای  یاد می کنند. طبق  بزرگ هستی" 
گرفته  نشأت  سلیمان6  شاه  معبد  سازندگان  از  که  معنوی  تعالیم  از  مجموعه ای 
آورده شده و سپس توسط افالطون8 و  است، توسط فیثاغورث7 فیلسوف به غرب 
کهن قرن ها توسط لژ های ماسونی قرون  اقلیدس9 منتشر شده است. این حکمت 
نمادهای  آیین های محرمانه،  از  آن ها  به نسل دیگر منتقل شد.  از نسلی  وسطایی 
هندسی مانند مربع، و قطب نما برای انتقال عقاید معنوی خود استفاده می کردند. 
که  می کند  تقدیر  را  یونانی  فلسفه   اصلی  فضیلت  چهار  همچنین  فراماسونری 
گوشه لژ مطابقت دارد: تدبیر، عدالت، پایمردی و اعتدال.  به طور نمادین با چهار 

1. The oracle shrine of Delphi
کانون هــا یــک ســازمان واحــد  گفتــه می شــود. ایــن  کنــده و مســتقل  Masonary .2 بــه ســازمان های بــرادری پرا

کنــد. یاســت  کــه آن را ر نیســتند و مرکــز خاصــی در جهــان ندارنــد 
یال آرک یا طاق اعظم سلطنتی گروه دینی از ماسونری به نام رو Royal Arch .3 یک 

که در ایرشر جنوبی واقع شده است. Ayr .4 یک شهر در اسکاتلند است 
Local lodge .5 لژهای محلی مهم ترین بخش ساختاری اتحادیه هستند.

کــه در مجموعــه  بــوده  کتــاب مقــدس و قــرآن اولیــن معبــِد باســتانِی یهــود  بــر اســاس   Solomon’s temple .6
کــه در ســال 587 پیــش از میــالد بدســِت بخــت نصــر بابلــی  ــا زمانــی  ــرار داشــته  اســت ت پرســتش گاه اورشــلیم ق

تخریــب می شــود. ایــن معبــد دارای تابــوت عهــد بــود.
7. Pythagoras
8. Plato
9. Euclid
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گفت: خرد، عدالت، شجاعت،  گر اصطالحات مدرن تر را ترجیح می دهید باید  )ا
تعالیم  همین  و  کرد  دنبال  جدی  به طور  را  اخالقی  تعالیم  این  پدرم  اعتدال(.  و 
گذاشت. فراماسونری،  که تأثیر ماندگاری بر من  شخصیت او را به گونه ای شکل داد 
فلسفه ای  کتاب وار  نوع  نماینده ی  پدرم،  مانند  صادقی  کارورزان  خاطر  به  حداقل 
یس می شود نیست، بلکه چیزی است نشأت  که در برج های عاج1 دانشگاه ها تدر

کهن تر از فلسفه غرب به عنوان شیوه  معنوی زندگی.  گرفته از مفهومی به مراتب 
با شهرتی  که فراماسونر شوم و  افتاد من آن قدر بزرگ نبودم  اتفاق  که این  زمانی 
که در چهارگوشه  شهر داشتم هرگز دعوت به عضویت نمی شدم. بنابراین، با پشت 
به خواندن هرآنچه در مورد  تا جای ممکن  ناچیز،  گذاشتن تحصیالت رسمی  سر 
فلسفه و دین بود شروع کردم.مطمئن نیستم که حتی می توانستم دقیقًا همان چیزی 
کنم، به جز این که می بایست به نوعی عالیق  که در آن زمان به دنبالش بودم، بیان  را 
خود را با فلسفه، مراقبه و روان درمانی بیامیزم. نیاز به راهنمایی منطقی تر و فلسفی تر 
که چیزی درخور این مسئله باشد. سپس، از  در زندگی داشتم، اما به نظر نمی آید 

خوش اقبالی با سقراط روبرو شدم. 
کشف شده در نجح  گنوستیک2 باستانی  در حال مطالعه ی مجموعه ی متون 
کرده است. این امر  که تحت تأثیر فلسفه یونان اندک تغییراتی  حمادی3 مصر بودم 
را  که سقراط فیلسوف برجسته یونان  گفت و گو های افالطونی،  مرا به سوی خواندن 
گفت و گو  دیگر  و  دوستانش  جواب  سؤال  حال  در  که  می کشد  تصویر  به  حالی  در 
بر  داشت  تمایل  او  کشانید.  آن هاست،  ارزش های  عمیق ترین  درباره ی  کنندگان 
که بعدها توسط فراماسونرها پذیرفته شد، تمرکز  فضیلت های اصلی فلسفه یونان 

ــه  ــر ب کــه بعدت کتــاب مقــدس  گرفتــه از غــزل غزل هــای ســلیمان )7:4( در  Ivory tower .1 لفظــی اســت نشــأت 
گرفــت. از قــرن نوزدهــم ایــن اصطــالح در اشــاره بــه جهــان یــا محیطــی  عنــوان لقبــی بــرای مریــم مــورد اســتفاده قــرار 
کــه اندیشــمندان در آن مشــغول پی جویی هایــی منفــک از دغدغه هــای عملــی زندگــی روزمــره  کار مــی رود  بــه 
ک عمــدی از جهــان روزمــره  می شــوند. ایــن لفــظ معمــواًل حامــل داللت هــای تحقیرآمیــز در خصــوص انفــکا

کادمیــک گرایــی آ ــا حتــی بــی حاصــل، و نخبــه  اســت: پژوهــش خفیــه، بیــش از حــد تخصصــی، ی
مذهبــی  جهان گریــز  و  رازورزانــه  آیین هــای  و  اندیشــه های  مجموعــٔه  بــه  امــروزه  کــه  نامیســت   Gnosticism.2
کــه از ســدٔه نخســت  برخاســته از اندیشــه های دوگانه انگارانــه ایرانــی و یهودیــت هلنیســتی و مســیحیت یهــودی 

و دوم میالدی در روم توسعه یافت. 
Nag Hammadi .3 نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است.
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دیگران،  آثار  طریق  از  فقط  ما  ننوشت؛  فلسفه  باب  در  کتابی  هیچ  سقراط  کند. 
گزنفون1  گردانش، افالطون و  که توسط دو تن از مشهورترین شا گفت و گوهایی  عمدتًا 
که  نوشته شده است او را می شناسیم. طبق افسانه ها، سقراط اولین شخصی بود 
کاربست. او به ویژه می خواست به دیگران  روش فلسفی را در پرسش های اخالقی به 
از نظر سقراط، فلسفه  کنند.  تا عاقالنه و مطابق با عقل و دلیل زندگی  کند  کمک 
نه تنها راهنمایی اخالقی بلکه نوعی درمان روان شناسی محسوب می شد. او اعتقاد 
کرده،  کند بر ترس خود از مرگ غلبه  کمک  داشت، تحصیل فلسفه می تواند به ما 
سعادت  و  رضایتمندی  واقعی  احساس  حتی  و  بخشیم  بهبود  را  خود  شخصیت 
به  بی نتیجه بودن مشهورند. درواقع، اصرار  گفت  و گوهای سقراطی اغلب  بیابیم.  را 
 " آن  به  که  نمی داند  خاصی  مسائل  درباره ی  چیز  هیچ  او  این که  بر  مبنی  سقراط 
کیت یونانی3  تجاهل سقراطی" 2 نیز می گویند بعدها الهام بخش سنتی به نام شکا
که او آموزه های مثبتی را درباره بهترین راه زندگی  شد. علی رغم این، به نظر می رسد 
از رساله  آموزه ها در بند معروفی  گردانش آموزش داده است. سنگ بنای این  به شا
گرفته شده است. سقراط با اتهامات دروغینی مانند بی تقوایی  آپولوژی افالطون 4 
به جای  که  هرچند  می شود.  ی  و اعدام  به  منجر  که  می شود  روبرو  جوانان  فساد  و 
عذرخواهی یا جلب شفقت، و مانند دیگران، آوردن همسر و فرزندانش با چشمان 
اشکی به دادگاه، تنها با پرسش گری از شکات و ایراد خطابه ای درباب اخالقیات 
ساده  زبان  به  که،  است  شرایطی  چنین  در  می دهد.  ادامه  منصفه  هیئت  برای 

توضیح می دهد فیلسوف بودن برای او چه معنایی دارد:
که به جای آن که  کاری نمی کنم جز ترغیب پیران و جوانان  کوی و برزن راه می روم و  در 

در پی امور جسمانی و مال و مقام باشند، در پی حفاظت از روح خود باشند، به شما هم 

Xenophon .1 برای اطالعات بیشتر لطفًا پانوشت های متن را مطالعه بفرمایید.
کنید. Socratic irony .2 یعنی برای نشان دادن جهل یا ناسازگاری شخص دیگری، خود را نادان معرفی 

کــه  Greek Skepticism .3 نگرانی هــای پیــروان ایــن مکتــب از نظــر معرفــت شــناختی بــود و خاطرنشــان می کردنــد 
کافــی حمایــت قرارکــرد؛ همچنیــن نگرانی هــای آنــان از بــاب روان درمانــی  از ادعاهــای حقیقــت نمی تــوان بــه حــد 

کــه اعتقــادات باعــث آشــفتگی ذهنــی می شــوند. کــه خاطرنشــان می کردنــد  بــود 
گزارشــی از خطابــٔه دفاعــی  Plato’s Apology .4 یکــی از مکالمــات افالطــون اســت. افالطــون در ایــن رســاله 

ســقراط ارائــه داده اســت.
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که ثروت و تمام نعمت های  می گویم: "ثروت فضیلتی به همراه ندارد، بلکه فضیلت است 

بشری اعم از فردی و اجتماعی را با خود به ارمغان می آورد. 

گردانش سعی در الگوبرداری و تقلید از او داشتند.  او این گونه زندگی می کرد و شا
باید بیش از هر چیز دیگر به خرد و فضیلت اهمیت بدهیم. بنابراین، از نظر سقراط 
که  که مطابق با این ارزش ها زندگی می کند: فردی  یک "فیلسوف"، شخصی است 

کلمه است.  به معنای واقعی عاشق خرد، به معنای واقعی 
که برای یافتن فلسفه زندگی همانند آنچه پدرم  که می نگرم، می فهمم  گذشته  به 
در فراماسونری یافته بود، به سقراط و دیگر فیلسوفان باستانی متوسل شدم. بااین وجود، 
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، گفت و گوهای به جامانده به جای ارائه شرحی عملی 

مفصل از هنر سقراط در زندگی عاقالنه، معمواًل روش سقراطی 1 را به تصویر می کشند.
که در آن زمان به دنبال آن ها  درحالی که فیلسوفان باستانی پاسخ های عملی را 
احساس  بخوانم.  بیشتر  تا  شدند  من  الهام بخش  اما  نمی دادند،  ارائه  من  به  بودم 
رضایت جدید پدیدار شده در من همچنین به من کمک کرد تا زندگی ام را به حالت 
آبردین2 در  و در دانشگاه در  نینداختم  به دردسر  را  برگردانم: دیگر خودم  اولیه خود 
که چیزی سر جای خودش نیست؛  گرچه متوجه شدم  کردم.  رشته فلسفه ثبت نام 
نحوه برخورد ما با موضوع بیش ازحد دانشگاهی و نظری بود. هرچه بیشتر در زیرزمین 
کتابخانه وقت می گذراندم و در کتاب ها تعمق می کردم، به نظر می رسید از برداشت 
که  چیزی  یعنی  می شدم.  دورتر  زندگی  شیوه  عنوان  به  فلسفه  از  سقراط  اصلی 
گر فیلسوفان  می توانست شخصیت ما را بهبود بخشد و به شکوفایی ما کمک کند. ا
کتابداران  باستانی جنگ جویان واقعی ذهن بودند، همتایان امروز آن ها بیشتر شبیه 
این که  تا  بودند  عالقه مند  اید ه ها  سازمان دهی  و  تدوین  به  بیشتر  که  بودند  ذهن 

بخواهند فلسفه را به عنوان یک عمل روان شناختی روزمره به کارگیرند. 
که  چرا کردم،  شروع  را  روان درمانی  آموزش  و  تحصیل  فارغ التحصیلی،  از  پس 
که  می داد  ارائه  من  به  خود  اصالح  برای  راهی  دیگران  به  کمک  می رسید  نظر  به 

کاماًل توضیح داده شده است. Socratic method .1 در پانوشت متن 
Aberdeen .2 سومین شهر بزرگ اسکاتلند و بیست و نهمین شهر بزرگ پادشاهی متحد بریتانیا است.
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گذار برای  تم در رشته  فلسفه ربط دهم. این یک زمان  می توانستم آن را به تحصیال
یدی1 و یونگی2 به آرامی جای خود را به  ی فرو یکردهای روان کاو حوزه درمانی بود: رو
که از آن زمان به بعد به عنوان اصلی ترین  رفتار درمانی شناختیCBT( 3( می دادند 
شیوه  به  شناختی  رفتار درمانی  شد.  تبدیل  روان درمانی  در  شواهد  بر  مبتنی  روش 
به  ترغیب  را  ما  که  بیشتری داشت چرا قرابت  بودم  که من در جستجویش  فلسفی 
که معمواًل برای  کاری است  استفاده از عقل بر عواطف مان می کند. بااین حال، این 
این  کار  این  هدف  قطعًا  ید.  می گذار کنار  را  آن  سپس  و  می دهید  انجام  ماه  چند 

کلی زندگی را در اختیار ما بگذارد.  که شیوه  نیست 
متعادل تر  سقراطی  باستانی  زندگی  هنر  به  نسبت  لزومًا  مدرن  درمانی  ابعاد 
کثر ما این روزها به دنبال راه حل سریع برای مشکالت بهداشت روان خود  است؛ ا
کردم،  کار  هستیم. علی رغم این، زمانی  که من به عنوان یک روان درمانگر شروع به 
که از اضطراب یا افسردگی رنج می بردند از درک  که بیشتر مراجعینی  برایم مسلم شد 
این که پریشانی و ناراحتی آن ها به موجب ارزش های اساسی وجودی آن هاست سود 
که اتفاقی بسیار بد رخ داده  می بردند. همه می دانند زمانی که اعتقادمان بر این باشد 
گر باور داشته  است، معمواًل درنتیجه ناراحت و آشفته می شویم. به همین ترتیب، ا
گرفتن آن  با در معرض تهدید قرار  که چیزی بسیار خوب و مطلوب است،  باشیم 
رفته است،غمگین می شویم.  از دست  قباًل  که  بدانیم  گر  ا یا  و  مضطرب می شویم 
کنید، باید به این نتیجه  به عنوان مثال، برای این که اختالل جمع هراسی را درک 
که عقاید منفی دیگران درباره ی شما ارزش خودخوری دارد، و چنانچه این  برسید 
تأیید  بنابراین،  بود،  خواهد  ناخوشایند  بسیار  باشند  نداشته  دوست  را  شما  افراد 
اختالل  از  که  افرادی  حتی  می شود.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  شما  برای  آن ها 
هراس اجتماعی شدید )جمع  هراسی4( رنج می برند، به استثنای چند مورد، همگی 
پیش پاافتاده  مسائل  درباره ی  خود  نزدیک  دوستان  یا  کودکان  با  صحبت  هنگام 

1. Freud
2. Jung
3. Cognitive behavioral therapy
4. Social phobia
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که فکر  احساس "راحتی" می کنند. علی رغم این، هنگام صحبت درباره مسائلی 
هستند  مهم  بسیار  می کنند  فکر  که  افرادی  با  است  اهمیت  حائز  بسیار  می کنند 
که  کند  فرض  شما  بنیادی  جهان بینی  گر  ا مقابل،  در  می شوند.  مضطرب  بسیار 
از  کاماًل  که  جایگاه شما در نظر دیگران  پشیزی اهمیت ندارد، نتیجه این می شود 

حوزه اضطراب اجتماعی خارج می شوید. 
که بتواند مجموعه ای سالم از ارزش های اصلی و  استدالل من این بود هرکسی 
کثر ما در زندگی بابت آن ها نگران هستیم،  که ا منطقی تر را با بی تفاوتی به مسائلی 
فقط  باشد.  داشته  بیشتری  تاب آوری  عاطفی  نظر  از  باید  کند،  اتخاذ  خود  برای 
که نمی توانستم متوجه شوم این بود که چگونه فلسفه و ارزش های سقراطی  چیزی را 
کنم. هرچند در همان  ابزار درمانی رفتاردرمانی  شناختی ترکیب  با چیزی شبیه  را 
که مشغول آموزش در مشاوره و روان درمانی بودم، همه چیز برای من  زمان، در حالی 

گهان با رواقی گری آشنا شدم.  کرد زیرا نا تغییر 
کتاب دانشمند فرانسوی پیر  ارزش بالقوه رواقی گری زمانی که به طور تصادفی به 
آدو 1 "فلسفه باستانی چیست؟ )1998("و "فلسفه به عنوان شیوه زندگی )2004(2" 
دوم  کتاب  نام  از  که  همان طور  داد.  قرار  تأثیر  تحت  مرا  بالفاصله  کردم،  برخورد 
عنوان  به  فلسفه  به  درواقع  باستانی  فیلسوفان  که  را  ایده  این  آدو  است،  مشخص 
گنجینه ای  به  کرده است. چشمان من  کاوش  زندگی می نگریستند، عمیقًا  شیوه 
گرفته است و  که در فلسفه یونان و روم جای  بی نقص از شیوه های معنوی باز شد، 
کمک به افراد در غلبه بر رنج عاطفی و رشد شخصیت آن ها طراحی  به وضوح برای 
دوره  فلسفی  مکتب های  در  تأمل  قابل  شیوه های  که  کرد  کشف  آدو  است.  شده 
هلنیستی3، چند نسل پس از مرگ سقراط، بسیار رایج بوده است.مکتب رواقی به 

1. Pierre Hadot
2. What Is Ancient Philosophy )1998(? Philosophy as a Way of Life )2004(
یــخ یونــان باســتان میــان درگذشــت اســکندر مقدونــی در ســال 323 پیــش  Hellenistic period .3 بــه دوره ای از تار
پــا  از میــالد مســیح تــا پدیــد آمــدن امپراطــوری روم گفتــه می شــود. در ایــن دوران تأثیــر فرهنگــی و قــدرت یونــان در ارو
کتشــافات  یاضیــات، فلســفه، موســیقی، ا کــه ادبیــات، هنــر، تئاتــر، معمــاری، ر و آســیا در اوج خــود بــود، بــه طــوری 
گــذار و دوران اضمحــالل یونــان باســتان در  گاهــی بــه عنــوان دوره  و علــوم در حــال شــکوفایی بودنــد. ایــن دوران 

گرفتــه می شــود. نظــر 
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طور خاص بر جنبه عملی فلسفه سقراط نه تنها از طریق رشد فضیلت هایی مانند 
از  را تاب آوری عاطفی می نامیم( بلکه  تأدیب نفس و شجاعت )که احتمااًل آن ها 

گسترده از تمارین روان شناختی متمرکز بود.  طریق استفاده 
را  فلسفی  شیوه های  این  آدو  که  بود  این  می کرد  متحیر  مرا  که  چیزی  چند  هر 
روان  درمانگر،  یک  عنوان  به  می کرد.  مقایسه  مسیحیان  اولیه  معنوی  تمارین  با 
را  کرده  شناسایی  او  که  فلسفی ای  یا  معنوی  تمارین  بیشتر  که  بردم  پی  بالفاصله 
کرد. خیلی زود  می توان با تمارین روان شناسی موجود در روان درمانی مدرن مقایسه 
صریح ترین  با  غربی  فلسفه  باستانی  مکتب  درواقع  رواقی گری  که  شد  آشکار  برایم 
ابزار  جعبه  یا  الزم،  تجهیزات  و  وسایل  بزرگ ترین  و  درمانی  جهت گیری های 
روش های روان شناسی موجود است. بعد از بیش از یک دهه جستجو در زمینه ی 
که  کرده بودم اال جای درست را . "سنگی را  که همه جا را جستجو  فلسفه، فهمیدم 

معماران نپذیرفتند، همان سنگ بنا شده است." )مزمور 1 118 ام(
که شکل  رواقی گری عمیق شدم، متوجه شدم  پیشینه  هنگامی که در مطالعه 
عقالنی  درمانی  رفتار  همان  دارد  آن  با  را  شباهت  بیشترین  که  مدرنی   روان درمانی 
و  می باشد  شناختی  رفتاردرمانی  اصلی  طلیعه دار  که  است   )REBT( هیجانی2 
نخستین بار توسط آلبرت الیس 3 در دهه 50 مطرح شد. الیس و آرون تی. بک 4، 
دیگر پیشگام اصلی رفتاردرمانی شناختی، هر دو از فلسفه رواقی به عنوان الهامی 
همکارانش  و  بک  به عنوان مثال،  بودند.  کرده  یاد  خود  به  مربوط  یکردهای  رو برای 
یشه های فلسفی درمان  در مقاله درمان شناختی افسردگی، این گونه نوشته بودند"ر
کرد." درواقع، رفتاردرمانی شناختی  را می توان در فالسفه رواقی جستجو  شناختی 
و رواقی گری چند فرضیه بنیادین مشترک دارند، به ویژه "نظریه شناختی احساس" 
گفته ی  که معتقد است احساسات ما عمدتًا توسط باورهای ما تعیین می شوند. به 
که "چیزی بد در شرف وقوع است."  بک، اضطراب عمدتًا متشکل از این باور است 

1. Psalm
2. Rational emotive behavior therapy

Albert Ellis .3  )2007-1913( یک روان شناس آمریکایی بود
4. Aaron T. Beck
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عالوه بر این،با استفاده از همان مبانی مشترک، رواقی گری و رفتاردرمانی شناختی 
که چه روش های روان شناختی ممکن است در خصوص افرادی  بر سر این موضوع 
که از اضطراب، خشم، افسردگی و دیگر مشکالت رنج می برند مفید باشد، به نتایج 

مشابهی دست یافتند.
یک روش رواقی به خصوص توجه مرا به خود جلب کرد. اگرچه، این مورد در منابع 
باستانی به خوبی اثبات شده است، اما در روان درمانی مدرن یا پیشینه خودیاری، به 
چیزی مانند "نمای از باال"، همان طور که آدو آن را نامیده است، اشاره بسیار کمی شده 
که انگار آن ها را از نمای  کردن رویدادها به گونه ای است  است. این امر شامل تصویر 
بنگرند.  آن ها  به  المپ  کوه  خدایان  است  ممکن  که  همان طور  می بینیم،  باالسری 
وسعت بخشیدن به دیدگاه های ما معمواًل نوعی حس آرامش عاطفی را القا می کند. 
کار ترکیبی  که این  کردم، متوجه شدم  کار را مانند آدو تمرین  که خودم این  همان طور 
از موضوعیت های اصلی فلسفه رواقی را در یک دیدگاه واحد جمع می کند. همچنین 
کرد.  که به سادگی می توان آن را به یک متن مراقبه هدایت شونده تبدیل  متوجه شدم 
که در آن زمان مشغول تعلیم روان درمان گری به خود بودم و در همایش ها  همان طور 
کارورزان باتجربه، هر  سخنرانی می کردم، می توانستم اتاق هایی مملو از درمانگران و 
کمال تعجب  کنم. در  بار تا صد مورد، را با استفاده از نسخه تمرینی خودم راهنمایی 
متوجه شدم که آن ها بالفاصله آن را درمی یابند و این کار یکی از تمرین های موردعالقه 
که چگونه می توانستند درحالی که از منظری  آن ها می شود. آن ها توصیف می کردند 
گانه درباره  موقعیت فعلی خود در زندگی تعمق می کنند، آرامش فوق العاده ای  جدا
گ   داشته باشند. پس ازآن شروع به اشتراک گذاری منابع خود به صورت آنالین در وبال

شخصی ام کردم. 
 The Obstacle is the کتاب کارآفرین راین هالیدی 1، در  یاب و  در آمریکا، بازار
که  Way )2014() مانع یک راه است( و The Daily Stoic )2016( )رواقی گری روزانه( 
کرد. بعدًا در انگلستان،  به همراه استفان هانسلمن2 نوشت، از رواقی گری استقبال 

1. Ryan Holiday
2. Stephen Hanselman
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کتابی را با نام شاد )2017( منتشر  درن براون1، شعبده باز و چهره مشهور تلویزیونی 
از  فراتر  جدیدی  مخاطبین  به  نویسندگان  این  بود.  گرفته  الهام  رواقیون  از  که  کرد، 
دانشگاهیان رسیده بودند و آن ها را با رواقی گری به عنوان نوعی خودیاری و فلسفه 
کتاب  پیلیوچی2  ماسیمو  فلسفه  پروفسور  و  علمی  شک گرای  کردند.  آشنا  زندگی 
کرد. در همان سال، سیاستمدار  چگونه یک رواقی باشیم3 را در سال 2017 منتشر 
از  کرد.  منتشر  را  و خانه ملت5  رواقی گری  کتاب  گیهان4،  جمهوری خواه پت مک 
توماس  کلنل  جنجگویان  تاب آوری  آموزش  برنامه  از  بخشی  عنوان  به  رواقی گری 
 New تیم  پیشین  مربی  و   NFL مدیر8  لومباردی7  مایکل  می شود.  استفاده  جرت6 
کرد و این فلسفه شروع به جذب هواداران  England Parriots، از رواقی گری استقبال 
بیشتر و بیشتری از دنیای ورزش نمود. رواقی گری به وضوح در حال تجربه محبوبیتی 
دوباره بود و این فقط نوک قله بود. محافل آنالین برای رواقیون در حال شکوفایی بود 

و صدها هزار عضو در سراسر اینترنت را به خود جذب نمود. 

تعریف داستان رواقی گری
که  چند سال پیش، زمانی که دخترم پاپی چهار سال داشت، از من خواست 
به  نبودم،  بلد  بچه گانه ای  داستان  هیچ  من  کنم.  تعریف  برایش  را  داستان هایش 
یونانی،  اساطیر  می کردم:  تعریف  برایش  را  می رسید  ذهنم  به  چه  هر  دلیل  همین 
داستان هایی درباره قهرمانان و فیلسوفان. یکی از داستان های موردعالقه او درباره 
که مرد جوانی بود در حال عبور از  گزنفون بود. یک شب دیروقت، او  سردار یونانی 
که  مرموز،  غریبه ای  گهان  نا بود.  آتن  بازار  نزدیک  ساختمان  دو  بین  یک   بار گذری 
دل  از  صدایی  بست.  او  بر  چوب دستی  یک  با  را  راه  بود،  شده  مخفی  سایه ها  در 

1. Derren Brown
2. Massimo Pigliucci
3. How to Be a Stoic
4. Pat McGeehan
5. Stoicism and the Statehouse
6. Colonel Thomas Jarrett’s Warrior Resilience Training
7. Michael Lombardi
8. National Football League
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گزنفون  گر کسی بخواهد کاالیی بخرد، کجا باید برود؟"  یکی پرسید: "آیا می دانی ا تار
گورا، بهترین بازار در سرتاسر دنیا هستند. آنجا  کنار آ که آن ها درست در  پاسخ داد 
ک و غیره.  کی، پوشا که دلت بخواهد بخری.جواهرات، خورا کاالیی را  می توانی هر 
باید  کجا  آدم  پرسید: "خب  بعد سؤال دیگری  کمی  و  کرد  غریبه لحظه ای درنگ 
گزنفون مات ومبهوت شد. هیچ ایده ای برای  برود تا یاد بگیرد انسان خوبی باشد؟" 
پاسخ دادن نداشت. سپس مرد مرموز چوب دستی خود را پایین آورد، از سایه بیرون 
باید سعی  ی آن ها  که هر دو گفت  کرد. سقراط  نام سقراط معرفی  به  را  آمد و خود 
که این به مراتب مهم تر از  کنند بفهمند چگونه کسی می تواند انسان خوبی بشود، چرا
گزنفون به همراه سقراط  که  کاال بخرد.این  گونه بود  کجا  که باید از  دانستن این است 

رفت و یکی از نزدیک ترین دوستان و پیروان او شد. 
دارد؛  وجود  یادی  ز خوب  چیزهای  معتقدند  افراد  بیشتر  که  گفتم  پاپی  به 
بد  چیزهای  همچنین  غیره.  و  پول  خانه،  خوب،  ک  پوشا خوب،  ک های  خورا
اشتباه می کنند.  آن ها  اما سقراط می گفت شاید  دارد،  زندگی وجود  در  یادی هم  ز
که آیا فقط یک چیز خوب وجود دارد و این که آیا آن چیز بیشتر  او می خواست بداند 
درونی است یا بیرونی؟ شاید این چیزی شبیه خرد یا شجاعت بود. پاپی لحظه ای 
کرد، سپس، در کمال تعجب سرش را درحالی که می گفت، "این درست نیست  فکر 
"دوباره  گفت:  دیگری  چیز  سپس  زدم.  لبخندی  کارش  این  از  داد؛  تکان  بابا!" 
ادامه دهد.  آن  کردن درباره  به فکر  زیرا می خواست  کن."  تعریف  برام  اون داستانو 
گفتم:  را  او  خرد  راز  او  به  من  و  شد  خردمند  این قدر  چگونه  سقراط  پرسید  من  از 
دقت  با  سپس  و  می پرسید  زندگی  مسائل  مهم ترین  درباره  بسیاری  پرسش های  او 
پرسیدن  به  هم  او  و  دادم  ادامه  داستان ها  گفتن  به  پس  می داد.  گوش  پاسخ ها  به 
سقراط  درباره  کوچک  حکایات  این  فهمیدم،  من  که  آن طور  داد.  ادامه  سؤاالت 
به مراتب بیشتر از آموزش مسائل به او، مفید بود. این حکایات او را ترغیب می کرد تا 

کند.  یستن فکر  خودش به معنای عاقالنه ز
که برایش تعریف می کنم بنویسم،  یک روز، پاپی از من خواست داستان هایی را 
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خواندم.  برایش  را  آن ها  دوباره  و  کردم  مفصل تر  و  طوالنی تر  را  آن ها  نوشتم.  هم  من 
گذاشتم.  ک  اشترا به  دیگران  با  گم  وبال طریق  از  آنالین  به صورت  را  آن ها  از  برخی 
از  کار  که این  با او به من فهماند  گفتن این داستان ها برای او و بحث درباره آن ها 
یکرد بهتری به آموزش فلسفه به عنوان شیوه زندگی است. این  بسیاری جهات رو
کنیم و  کرده بودند را بررسی  که فالسفه معروف تعیین  کار به ما اجازه می داد نمونه ای 
بدانیم که آیا نمونه های خوبی بودند یا خیر. من به این فکر افتادم که کتابی که بتواند 
اصول رواقی را از طریق داستان های واقعی درباره فالسفه باستانی خود آموزش بدهد 

کوچک من بلکه برای دیگر افراد نیز مفید باشد.  می تواند نه تنها برای دختر 
او  از  بتوان  این که  برای  داوطلب  بهترین  که  پرسیدم  خودم  از  بعد،  مرحله  در 
را  فلسفه  که  گفت  داستان هایی  درباره اش  و  کرد  استفاده  رواقی  الگوی  عنوان  به 
مارکوس  واضح  پاسخ  کیست.  بکشد  آن  استخوان  بر  گوشتی  و  بیاورد  زندگی  به 
اما  یم،  دار باستانی  فالسفه  زندگی  درباره  کمی  بسیار  اطالعات  ما  بود.  اورلیوس 
مارکوس یک امپراطور رومی بود، بنابراین، شواهد بیشتری درباره زندگی و شخصیت 
یادداشت های  شامل  که  به جامانده  رواقی  متون  از  یکی  است.  مانده  باقی  او 
کتاب تأمالت شناخته  شخصی او درباره تمارین مراقبه ای خود است، امروزه به نام 
کاماًل متفاوتی  که به شیوه  کتاب تأمالت را با فصلی شروع می کند  می شود. مارکوس 
که او بیش  کتاب نوشته شده است؛ او با فهرست فضایل، خصیصه هایی  از باقی 
کتابش را شروع می کند وحدود شانزده  از همه در خانواده و آموزگاران خود می ستود 
که بهترین راه برای  نفر را فهرست می کند. به نظر می رسد او همچنین باور داشت 
کردن به نمونه های زنده فضایل است. فکر می کنم  شروع مطالعه فلسفه رواقی نگاه 
که به زندگی مارکوس به عنوان نمونه ای از رواقی گری به همان شیوه ای  منطقی است 

که او به زندگی اساتید رواقی خود می نگریست.  بنگریم 
گرچه طیف گسترده ای  یخ است. ا فصول بعدی همگی بر اساس قرائت دقیق تار
رومی  یخی  تار روایت های  از طریق  اما عمدتًا  قرار داده ام،  استفاده  مورد  را  منابع  از 
مارکوس  خود  سخنان  همچنین  و  قیصری  یخ  تار و  یدین  هرو کاسیوس،  دیون  در 
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گاه، به منظور  یم.  او می آموز که درباره زندگی و شخصیت  کتاب تأمالت است  در 
کرده ام،  به داستان اضافه  را  گفت و گوها  از  یا بخش هایی  بسط داستان، جزئیات 
که این گونه می توان از وقایع زندگی  اما بر اساس شواهد موجود، تصور من این است 

مارکوس پرده برداشت. 
که شبیه یک مراقبه  کتاب به شیوه متفاوتی نوشته شده است  فصل پایانی این 
کتاب تأمالت  کاماًل بر اساس ایده های ارائه شده در  هدایت شونده است. این فصل 
مارکوس اورلیوس می باشد، گرچه که من سخنان او را به بیان دیگری گفته ام تا آن ها 
که عمدًا قصد ایجاد تصاویر ذهنی و تجربه  کنم  را به صورت شرح طوالنی تری نقل 
نویسندگان  دیگر  از  ایده  و  جمله  چند  همچنین  داشته ام.  مبسوط تری  مراقبه ای 
رواقی را آورده ام. به آن شکل تک گویی درونی یا خیالی را بخشیده ام زیرا احساس 

کردم این راه خوبی برای ارائه اندیشه رواقی درباره مرگ و "نمای از باال" است.
کسب قدرت رواقی  ی از مارکوس در  کمک به شما در پیرو کتاب برای  کل این 
ذهن و درنهایت رسیدن به حس عمیق رضایتمندی طراحی شده است. خواهید 
شناختی  رفتاردرمانی  عناصر  با  بخش ها،  از  بسیاری  در  را  رواقی گری  من  که  دید 
ترکیب کرده ام، که همان طور که دیدیم امری طبیعی است زیرا رفتاردرمانی شناختی 
دارند.  کاتی  اشترا هم  با  اساسی  موارد  برخی  در  و  است  رواقی گری  تأثیر  تحت 
که من به ایده های درمانی مدرن مانند "فاصله گیری  بنابراین، متوجه خواهید شد 
خارجی  واقعیت  از  ما  افکار  تشخیص  در  توانایی  که  کرد  خواهم  اشاره  شناختی" 
پیامدهای  یابی  ارز که  کرد  خواهم  اشاره  کاربردی"  "تحلیل  به  همچنین  و  است 
کوتاه مدت است، یک  اقدامات مختلف است. رفتار درمانی شناختی یک درمان 
همه  افسردگی.  و  اضطراب  مانند  روان  بهداشت  مشکالت  برای  بهبودی  یکرد  رو
که پیش گیری بهتر از درمان است. روش ها و مفاهیم رفتاردرمانی شناختی  می دانند 
کاهش خطر ایجاد مشکالت جدی عاطفی در  برای استفاده در ایجاد تاب آوری و 
که برای بسیاری از افراد، ترکیبی از فلسفه  آینده اتخاذ می شود. بااین وجود، معتقدم 
یکرد پیش گیری طوالنی مدت حتی  رواقی و رفتار درمانی شناختی به عنوان یک رو
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مناسب تر هم بوده است. زمانی که آن را به عنوان فلسفه ی زندگی در نظر می گیریم، 
که تاب آوری عاطفی بیشتر، قدرت شخصیت  یم  با تمرین روزانه، این فرصت را دار

کتاب در حقیقت دراین باره است.  یم. این  و یکپارچگی اخالقی را بیاموز
که چگونه می توانید در زندگی معنای هدف  رواقی ها می توانند به شما بیاموزند 
را بیابید، چگونه می توانید با نامالیمات روبرو شوید، چگونه می توانید بر خشم درونی 
کنید، درد  کنید، منابع سالم شادی را تجربه  خود فائق آیید، امیال خود را تعدیل 
کنید، در مواجهه با اضطراب های خود  و بیماری را با سعه صدر و با متانت تحمل 
کنید و شاید درحالی که به آرامی و خونسردی  شهامت نشان دهید، با فقدان مقابله 
سقراط هستید، با فناپذیری خود مواجه شوید. مارکوس اورلیوس در زمان سلطنت 
مراقبه ها  کتاب  شد.  روبرو  بزرگی  بسیار  چالش های  با  روم  امپراطور  عنوان  به  خود 
که به ما اجازه می دهد ببینیم او چگونه خود را  او ایجاد می کند  یچه ای به روح  در
از آن طریق هدایت می کرده است. درواقع، به عنوان یک خواننده، از شما دعوت 
کنید خود  را به شیوه ی خاصی بخوانید، سعی  کتاب  کنید این  که سعی  می کنم 
یچه فلسفه ی او بنگرید.  ید و به زندگی از چشمان و از در را به جای مارکوس بگذار
که روز به روز به یک رواقی تمام عیار و  را در سفری  او  آیا می توانیم  ید ببینیم  بگذار
گر دست تقدیر بگذارد، افراد بیشتری می توانند  کنیم. ا کامل تبدیل شد، همراهی 
خرد رواقی گری را در چالش های واقعی و مشکالت هرروزه زندگی مدرن به کاربندند. 
همین حاال  و  همین جا  تغییر  این  نیست.  محسوس  خیلی  تغییر  این  بااین حال، 
کردن ایده هایی مانند این حاصل می شود.  فقط با یک تصمیم قاطع برای عملی 

که مارکوس برای خود نوشت:  همان طور 
بودن  خوب  انسان  چگونگی  درباره ی  بحث  صرف  را  خود  وقت  این  از  "بیش 

مکن. فقط انسان خوبی باش."
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