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معرفینویسنده

و  تــک  تگــزاس  دانشــگاه  اســتادیار  براداتــان  کاســتیکا 
کویینزلنــد اســترالیا  پژوهشــگر افتخــاری فلســفه در دانشــگاه 
نیویــورک  جملــه  از  متعــددی  نشــریات  بــرای  او  اســت. 
تایمــز، نیــو استیتســمن، دیســنت و ضمیمــۀ ادبــی تایمــز 
تطبیقــی  مطالعــات  و  دیــن  بخــش  دبیــر  و  می نویســد 
 8 کنــون  تا براداتــان  اســت.  بوکــز  آو  ریویــو  لس آنجلــس 
کتــاب در حیطــۀ فلســفۀ قــاره ای و مطالعــات فیلــم و فلســفه 
کتــاب جــان دادن در راه ایده هــا بــه زبان هــای  نوشــته و 

اســت. ترجمــه شــده  مختلــف 



تقدیرها
-----------------------------------

کندوکاو او در  کتـــــــــــاب براداتــان  گی هــای ارزشمنـــــــد   »از ویژ
ــر فلســفۀ  ــان و ای بســا بیان ناپذی گفتــه و پنهـــــــ ــائل نا مســــــ
کردن، مرگ خودخواســته.  معاصــر اســت: مــرگ، مــردن، فدا
فیلســوفانش  و  اســت  خــوش«  »پایــان  عصــر  مــا  زمانــۀ 
ــان  ــف پای ــان مخال ــد؛ امــا برادات خطیبــان همیــن مضمون ان
کتــاب او بــه آغــوش مــرگ می شــتابد و عجیــب  خــوش اســت. 
کتابــی دربــارۀ جان باختــن در راه ایده هــا چنیــن ســرود  آنکــه 
زندگــی می ســراید. مــرگ از نــگاه براداتــان معنایــی تــازه بــه 

زندگــی می بخشــد و زیســتن را عمیق تــر می کنــد«.
کریچلی سایمون 

راه  در  جــان دادن  شــوخ طبع،  و  پرحــرارت  نثــری  »بــا 
کنایه آمیــز اســت؛ فلســفه از  ــده و  ایده هــا درعین حــال آموزن
کــه شــگرد مــردن اســت؛  نــگاه براداتــان نه فقــط هنــر زیســتن 

کتابــی اصیــل و جســورانه!«
شیال بن حبیب، دانشگاه ییل



کتــاب  ایــن  ترجمــۀ  مشــغول  می خواســتم  کــه  زمانــی 
شــوم، چنــد ماهــی از فــوت مــادرم در آغــاز ســال 1397 
ــت  گف ــن  ــه م ــه ب ــاب مهربانان کت ــندۀ  ــود. نویس ــته ب گذش
کتابــی دربــارۀ مــرگ شــدن در آن حــال  شــاید مشــغول 
بــودم  معنایــی  دنبــال  مــن  ولــی  نباشــد.  خوبــی  کار 
کتــاب  ایــن  ترجمــۀ  و  مــادرم،  دادن  دســت  از  بــرای 
آنچــه  جایگزیــن  بــود،  ســوگواری  یک جــور  مــن  بــرای 
مردمــان به طورمعمــول می کننــد و زمانــه از مــن دریــغ 
کتــاب بــه  کــرد. امیــدوارم حداقــل بخش هایــی از ایــن 
کــه دنبــال معنایــی در مــرگ  کســانی بخــورد  درد همــۀ 

هســتند. عزیزانشــان 
م.م.
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کــه این هــا را می نویســم؛  مــا همــواره در حــال ُمردنیــم؛ مــن، آن هنــگام 
ــم. مــا همــه  ــه این هــا را می خوانــی؛ هــر دِو مــا می میری ک ــو، آن هنــگام  ت

ــم. ــه می میری ــا همیش ــم. م می میری
FrancescoPetrarca|فرانچسکوپترارکا



کتاب ها شاید محتاج خلوت باشد، اما طبیعتشان ابدًا با انزوا نسبتی  بستن نطفه و بارداری 

این  باهم بــودن مایند.  برای  کتاب ها راهی  گفت  از منظری مهم می تــوان  نــدارد. در حقیقت، 

از دیگران، یعنی  کتاب نوشــتن یعنی یادگرفتن  نکته به ویژه دربارۀ نوشتنشــان صدق می کند؛ 

که پیش روی شماست هم  کتابی  با آن ها، دریافت حمایتشان و مدیونشان شدن.  صحبت 

استثنا نیست.

که به  من به واقع بسیار مدیونم؛ به لیزا تامپسون، ویراستارم در بلومزبری، به خاطر ایمانی 

کرد؛ به نسخه خوان ها، به خاطر  کار نثارش  که در فرایند  این پروژه داشت و حمایت بی دریغی 

کوپر3، متیو لمب4و  کدرسکو2، دیوید ای.  کارونا1، اندری  کار تمام و کمالشان؛ به جان  صبوری و 

کتاب و بازخوردهای ارزشمندشــان،  کل پیش نویــس  رابرت ســینربرینک5، به خاطــر خواندن 

از  کتاب نقشی اساسی داشتند و هرچه  که در خوش قواره ترشدن این  دوستان ســخاوتمندی 

که جزئیات  کرایوتو6، دوست عزیز چندین و چند ساله ام،  کم است؛ به اورلین  کنم  آن ها تشکر 

1 . John Caruana   4 . Matthew Lamb
2 . Andrei Codrescu   5 . Robert Sinnerbrink
3 . David E. Cooper   6 . Aurelian Craiutu

تقدیر و تشکر



جان دادن در راه ایده ها12

گوش هایش  کــه رلو صدایش می زنــم و  کســی  گذاشــتم،  با او به بحث  پیشــرفت این پروژه را 

گراهام  کریچلی2،  آر. ال. کالرک1، سایمون  اســتفن  به  بودند؛  کتاب  این  شاهد عینی پیدایش 

هرمن3، جوزپه مازوتا4، جیمز میلر5، جاناتان مونرو6، رابرت نیکسون7، اینگرید رولند8 و مایکل 

کار؛ به روث ابی،  اما تعیین کننــدۀ  پــروژه در مراحل آغازین  از این  والزر9، برای پشتیبانی شــان 

برنر، پیتر چین، ســوکجا چو، پریتی  کر، ریچل  بولوس-وا بوتا، میشــل  ک، میهائیل  اوربا دایــان 

گیلفیــالن، دیوید  فــری، دنیل  گوتی، ســابرینا  کلودیا  کــروزر، اســتیون دی لوی،  چوپــرا، هاوارد 

گابریــال هوروت- پیتر هریســون،  لورا هریســون،  گرگ هینج،  گانگوف،  الکســاند  گلدشــتاین، 

گــوردون مارینو،  یانوشــی، مایکل مــاردر، ماریلیا لیبرندی-روچا،  درگنی، ویتوریو هوســل، یان 

کلودیا سادوفسکی-اسمیت، سوزان  نیک نسبیت، دیوید رجیو، راب نیکسون، مارک روچی، 

و مایکل پی.  زاکرت  کترین  وو،  ونوی  ویلیامز،  کریســتوفر  تودوران،  استنفورد-فریدمن، دورین 

که  زیادند  که آن قدر  افراد دیگر،  به بسیاری  و توصیه هایشــان؛  برای دغدغه، دلگرمی  زاکرت، 

کتاب و اجرای این  که در شکل دادن به نطفۀ  کســانی  کرد،  نمی توان نامشــان را اینجا ردیف 

گاه بی آنکه حتی خود خبر داشته باشند. پروژه نقش داشته اند، 

که چندین مؤسســه در ایاالت متحده و  کتاب، خوش اقبال بودم  کار روی این  در طول 

از این مؤسسات بسیار متشکرم و  تا مدتی مقیمشان شــوم.  از آن به من بورســیه دادند  خارج 

کتابخانۀ یادبود ویلیام اندروز  گو(؛  کتابخانۀ نیوبری )شیکا که عضوشان بوده ام:  افتخار می کنم 

کالیفرنیــا در لس آنجلس(؛  و مرکز مطالعات ســده های هفدهم و هجدهم )دانشــگاه  کالرک 

بین المللــی  مرکــز  مدیســون(؛  در  ویسکانســین  )دانشــگاه  علوم انســانی  در  تحقیــق  مؤسســۀ 

دانش پژوهان وودرو ویلسون )واشنگتن دی سی(؛ مؤسسۀ مطالعات پیشرفتۀ نوتردام )دانشگاه 

)نیویورک(؛  بوگلیاسکو  بنیاد  آریزونا(؛  ایالتی  نوتردام(؛ مؤسســۀ تحقیق علوم انسانی )دانشــگاه 

گلدســتون )انگلســتان(.  کتابخانۀ  یــا )ایتالیــا(؛ و  مرکــز مطالعــات هنــر و علوم انســانی لیگور

کمک هزینۀ پژوهشی قابِل توجهی از دانشگاه تگزاس تک  کتاب،  همچنین، برای تکمیل این 

1 . Stephen R. L. Clark   6 . Jonathan Monroe
2 . Simon Critchley   7 . Robert Nixon
3 . Graham Harman   8 . Ingrid Rowland
4 . Giuseppe Mazzotta   9 . Michael Walzer
5 . James Miller
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گرفتم. بدون حمایت  کالج آنرز( و نیز از بنیاد ایرهارت  )دفتر رئیس، دفتر معاون پژوهشی و 

کتاب بسیار دشوارتر می شد. این مؤسسات، نوشتن این 

یا دعوت به  کتاب در قالب مقالۀ همایش  از این  گذشته، بخش هایی  طی چند سال 

درس گفتار، در دانشگاه هایی در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آسیا و استرالیا، ارائه 

شده اند. واکنش های همکاران یا مردِم همۀ این نقاط بسیار مهم بوده اند. همچنین تکه هایی 

اروپایی هنرهای  کالــج  تابســتان متوالــی در  اثــر را در سلســله درس گفتاری طی چند  ایــن  از 

با عنوان  تابســتانی تحصیالت تکمیلی  ارائه داده ام. در ســال 2010، یک دورۀ  برلین   لیبرال در 

برگزارکننده و دانشــکدۀ  بــارودا  کــردم. انجمن نظریۀ معاصر  »مســائل زندگی و مــرگ« تدریس 

به پیش نویس  ارائه دادم  آنچه در پیون  بود. عمدۀ  برنامه  این  انگلیسی دانشــگاه پیون میزبان 

که مرا برای تدریس این دوره  کار، مدیر مرکز، متشکرم  نهایی این اثر راه یافت. از دکتر پرافوال 

کردند هم ممنونم؛ بهترین دانشجویانی  که در این دوره شرکت  کرد و از دانشــجویانی  دعوت 

دســت نویس  نســخۀ   ،201۴ یــۀ  فور در  می طلبــد.  خــود  یــای  رؤ در  آمــوزگاری  هــر  کــه  بودنــد 

که دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی در مؤسسۀ  جان دادن در راه ایده ها، در سمپوزیومی 
برنامه  از همۀ شــرکت کنندگان آن  گذاشــته شــد.  به بحث  کرد،  برگزار  تکنولــوژی بمبئی هند 

کتاب  بــرای برگزاری جلســه و نظردادن دربــارۀ  متشــکرم. به ویــژه، به دکتــر رانجان کومار پاندا 

کنم  که هرچه تشکر  گوالی نظراتی عالی دادند  مدیونم. دکتر دیپا میشرا و دکتر پراوش یونگ 

کم است.

کتاب، چند جســتار دربــارۀ جنبه هــای مختلف مضمون  کار روی پــروژۀ ایــن  هنــگام 

بازآرایــی  از  پــس  متن هــا،  آن  از  طوالنــی  گاه  و  کوتــاه  گاه  قطعاتــی  کــردم.  منتشــر  اصلــی اش 

را نمی تــوان تشــخیص داد(، در آنچه  کــه دیگــر متــن اصلــی  تــا آن حــد  بازنویســی )گاهــی  و 

گنجانده شده اند: »فلسفه به مثابۀ هنر ُمردن«1 )مجلۀ یوروپین  اثر شد  پیش نویس نهایی این 

لگسی2(، »نوری برای آینده: در باب استفاده های سیاسی از تن محتضر«3 )مجلۀ دیسنت4(، 

1 . "Philosophy as an Art of Dying"
2 . The European Legacy
3 . "A Light for the Future. On the Political Uses of a Dying Body"
4 . Dissent



زندگــی«3  هنــر  به مثابــۀ  »فلســفه  استیتســمن2(،  )نیــو  خودســوزی«1  سیاســی  »روان شناســی 

نهایی: مرگ، خلوت و خودسازی  تا نگارش  »از پیش نویس  و  آو بوکس4(  ریویو  )لس آنجلس 
نیز بسیار  از این نشریه ها  در مدرنیتۀ متقدم«5 )مجلۀ فرهنگ، نظریه و نقد6(. شایسته است 

کنم. تشکر 

1 . "The Political Psychology of Self-immolation"     2 . The New Statesman
3 . "Philosophy as an Art of Living"         4 . Los Angeles Review of Books
5 . "From Draft to Infinite Writing. Death, Solitude and Self-Creation in Early Modernity"
6 . Culture, Theory and Critique



کـه بـه انسـان داده انـد. لـذا، نهایـت بی تقوایـی اسـتفادۀ  گران بهاتریـن چیـزی اسـت  مـرگ 
نادرسـت از آن اسـت: نابجـا ُمـردن.

سیمون وی1    

مسئلۀ مرگ و زندگی
سقراط یک خط هم ننوشت، اما مرگش شاهکار بود و نامش را زنده نگه داشت. یان پاالخ2، 
کشــورش توســط شــوروی  کــه در ژانویــۀ 1969 در اعتــراض به اشــغال  دانشــجوی اهــل چــک 
کرد، در زمان حیات چندان مهم حساب نمی شد اما پس از مرگ آتشینش، برای  خودسوزی 
بســیاری افراد، دســت کمی از نیمه ایزدان نداشــت: موجودی بســیار ســرزنده و اثرگــذار؛ پاالخ 
را شــروع  تا مرگ«  گاندی »روزه داری  را شــکل داد. هر بار  تاریخ چکســلواکی  از ورای قبر خود 
از همیشــه  را ســرزنده تر  تا آن ها  راه می یافت  امور هند  کالبد همۀ  به  نامعمول  می کــرد، روحی 
کشور  کند. طی هریک از این روزه ها، »هر تغییری« در وضعیت جسمانی اش »به چهار گوشۀ 

گاندی را می زیست. گرسنگی  مخابره می شد« )فیشر3، 1983: 318(. تمام هند 

1 . Simone Weil
2 . Jan Palach
3 . Fisher

معرفی
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بــرای اینکه  گاهــی ظرفیتی غریــب دارد  گویا همیشــه نفــی حیات نیســت، بلکه  مــرگ 
کالبدش بدمــد. حضور مرگ  تــازه ای در  که جان  کند  آنجا تشــدید  تا  و  ارتقا دهــد  را  حیــات 
کند.  از آن را، در زنــدگان تزریق  از وجــود را، به واقــع درک عمیق تــری   می توانــد فهــم جدیــدی 
که بگوییم زندگی محتاج مرگ است. اگر مرگ را به طریقی ممنوع می کردند،  پس بیجا نیست 

ضربه ای مهلک به زندگی وارد می شد.
ازقضــا، غالبًا  نیــاز زندگی به مرگ، خودشکوفاســازی1 نشســته اســت.  در صــدر دالیل 
یا چیزی نمانده باشد  از دســت بدهیم  را  که آن  گران بهاســت  زمانی می فهمیم چیزی چقدر 
و اهمیت  ارزش  به ما می آموزد  که  گهانی آن چیز است  نا برود؛ دورنمای غیبت  کفمان  از  که 
با قرابت محض خود می تواند قوت بیشــتری به عمل زیســتن  را دریابیم. پس مرگ  حضورش 
که وقتی فجایع پرتلفــات طبیعی یا اجتماعی  بدهــد. مورخــان این نکتٔه عجیب را یافته انــد 
گویا مردم بیشــتر مایل اند خود را  )مانند بیماری های همه گیر یا جنگ ها( حادث می شــوند، 
که پیش ازاین در خود ســراغ نداشــتند،  با اشــتیاقی  کنند. آن ها،  زیاده روی های زمینی  غــرق 
حریصانه پی لذات جسمانی )نوشیدن، خوردن یا میل جنسی( می روند. عقل سلیم در وضع 
برایشان  را  اما آن مردم  هرچه  تا منابع حفظ شوند،  کنیم  که محتاطانه عمل  بحرانی می گوید 
نــدارد؛ در همان لحظه ای  به ســرعت خرج می کنند. عجلۀ این جماعــت نظیر  مانده اســت 
لــذات حیات می شــتابند. دقیقــًا همین حضور  بلع  به ســوی  آن ها  نزدیک می شــود،  مــرگ  که 
اما  بیاید،  را می افزاید. شاید این نگرش غیرمنطقی به نظر  که شهوت زندگی شان  مرگ اســت 
کشف  جنبه ای حیرت آور هم دارد؛ این افراد، بر لبۀ پرتگاه نیستی و نابودی، معجزۀ وجود را 

می کنند و جشن می گیرند.
از خالل مجموعه داستان جیوانی بوکاچیو2 به اسم دکامرون3 می توان نیم نگاهی به این 
که مرگ سیاه4 در فلورانس تاخت وتاز می کرد،  وضعیت منحصربه فرد انداخت. در سال 13۴8 
کیلومتری شهر پناه می گیرند و، با داستان سرایی های  یک دسته از جوانان در ویالیی در چند 
یک صــد  مجموعــۀ  نتیجــه اش  می گذراننــد.  را  پرشــور  زندگــی  روز  ده  شــهوانی،  و   بی پــرده 

1 . self-realization  
2 . Giovanni Boccaccio

The Decameron . 3 : این اثر با همین نام و با ترجمۀ مرحوم محمد قاضی منتشر شده است ]ویراستار[.
گرفــت و مرگ ومیر حاصل از آن  کل اروپا را در بر  black death . ۴ : مــرگ ســیاه یا طاعون ســیاه از 13۴7 تــا 13۵0م. 

حدود یک سوم از جمعیت اروپا بود ]مترجم[. 
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که زندگی و لذت حیات1 را به نفسانی ترین شکل ممکن پاس می دارد. این اثر   داستان است 
نمایندۀ فهم شهودی بوکاچیو از پیوند بنیادین میان ترس از مرگ و هوس است؛ در موقعیت 
برانگیزانندۀ شــهوت باشــد. فیلیــپ آریس3  حــدی2، قرابــت مــرگ می توانــد قوی ترین عنصــر 
بــا الهام گرفتن از جورج باتای4 )باتــای، 1986(، از نوعی »اروتیزه کردن«  )مورخ فرانســوی(، البد 
از زندگی  را  کــه آدمی  مرگ می گوید. مرگ، مثل عمل جنســی، چنین دیده می شــود: »گناهی 
زیبا  و  نامعقول، خشــن  به دنیایی  را  او  کــه  روزمره اش جدا می کند ... تا دچار تشــنجی شــود 

کند« )آریس، 197۴: ۵7(. پرتاب 
گــر مرگ نبود، زندگــی بی مرز و  ا تا زندگــی را بهتر بفهمیم.  مــا همچنین محتــاج مرگیم 
گوشــه ای  بــرای به چنگ آوردنــش نبــود، چون  بی شــکل و، در نهایــت، بی مــزه می مانــد. راهــی 
لذا زندگی آدمی  گنجاند؛  را در دل یک داســتان  آن  بتوان  باید  برای فهم هر چیزی  نداشــت. 
کرد و زندگی بی مرگ هم بی معناســت، همان طور که  بتــوان روایتش  که  تا آنجا معنا دارد  هــم 
که حدودًا هشت ســال  داســتان بی پایــان محــال اســت. پی یر پائولو پازولینــی5، در مقالــه ای 
کتاب قدری به تفصیل درباره اش بحث می کنم، دقیقًا  پیش  از مرگش نوشت و در ادامۀ این 
که زنده ایم  کرد. او می نویسد: »ُمردن مطلقًا ضروری است« چون »تا زمانی  همین نکته را طرح 
معنایــی نداریم و زبان زندگی مان ... ترجمه نشــدنی اســت«. زندگی فقط »آشــوب ممکنات« 
کید از  گره گشایی« )پازولینی، 1988: 236-7؛ تأ است، »در جست وجوی رابطه و معنا بدون 
که به زندگی تان نوعی سامان می دهد. مرگ آن دبیر ماهری است  مؤلف است(. ُمردن است 
گر بی پایان بود،  کنار هم می چیند تا فهم پذیر شــود. زندگی انســان ا کــه قطعات زندگی تان را 
کانی می شــد: چیزی بی خون، نامتمایز، بیان نشــدنی، بی جان مثل  یک جــور وجود معدنی و 
یک تکه سنگ. در خرج کردن اعصار زمین شناختی عمرتان یکی پس از دیگری، بی فکر بودید 

کاربردی تر، اگر چنین زندگی ای میّســر بود، مطمئن نیستم مطلوب  و بی هدف. در ســطحی 

که از حد معینی بیشتر  هم می بود. مثل هر داســتانی، یک زندگی نامه )حتی جذاب ترینش( 

کش دارتر شــود، تنه به تنۀ وحشــت  از آن هــم  گر  ا کنــد، الجرم مــالل آور می شــود.  ِکــش پیدا 

گر روزی جاویدان شویم، فردایش از بی معنایی جان می دهیم. می زند. ا

1 . joie de vivre   4 . George Bataille
2 . limit-situations   5 . Pier Paolo Pasolini
3 . Philippe Ariès
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مرگ به شــیوه ای دیگر هم نیروی حیاتی زندگی را دیکته می کند. این شیوه ظریف تر و 

کسی دیگر زندگی تان را شکل می دهد.  که مرگ  دشــوارتر اســت. در اینجا، نه مرگ خودتان، 

که انتخــاب می کند »برای یک  کســی  کردم، مرگ  که در ابتدا اشــاره  این همان فنایی اســت 

نــوع مــرگ داوطلبانه بر  کــه این  بــرای چیزی رفیع تــر از خــودش. تأثیری  آرمــان بمیــرد«، یعنــی 

به  را هدایت می کند،  پایدار؛ قضاوت اخالقی شان  بازماندگان می گذارد هم ژرف اســت و هم 

دیدگاهشان دربارۀ مسائل مهم شکل می دهد و در فهمشان از معنای انسان بودن نفوذ می کند. 

گاهی اوقات بر دوش وجدانشــان  در نهایت، بخشــی از خاطرۀ فرهنگی شــان می شــود. حتی 

که دست  افرادی  گمان می کنیم  بزنند.  کاری  از سر شرمســاری دست به  تا  سنگینی می کند 

به غایت فداکاری زدند عاری از خودخواهی بودند، چراکه آمادگی داشتند از جان خود دست 

به خود می گیرند. چنین  اســطوره  آن ها علی النهایه تصویر  از  برخی  به همین خاطر،  بکشــند. 

مرگی غالبًا نقطۀ پایان تاریخ و آغاز اسطوره می شود.

آرمان« نداشت.  ُمردن »برای یک  از  گریزی  گذاشت،  کی  کرۀ خا بر  پا  که  از زمانی  بشر، 

یا تخیلی،  برای چیزهای واقعی  ایدئال ها،  و  ایده ها  برای  یا هم نوعانشــان،  برای خدا  انسان ها 

از مرگ داوطلبانه،  انواع ممکن  یا آرمان شــهری، جان داده اند. در میان همــۀ  برای امور معقول 

برای فلسفه شان جان دادند.  که  کرده اید دربارۀ فالســفه ای است  را آغاز  که خواندنش  کتابی 

یــد )زندگی تان(  که دار گران بهاترین چیزی  بــا  آیرونیک1 اســت؛  ُمــردن به چنین مرگی مطمئنًا 

کم حاصل ترین عمل حســاب می شــود. اما فالســفه )یا  که معمواًل  بهــای چیزی را می پردازید 

کتاب  به یک معنا،  فیلسوف نمی شوند.  که  نباشند  آیرونی پرداز  گر  ا حداقل جذاب ترینشان( 

از هستی شناســی:  کشف نشــده ای  ایده ها تمرین و مشــقی اســت در وادی  راه  جــان دادن در 
هستی شناسِی وجوِد آیرونیک.

که معنای اولیه اش وانمود کردن و تظاهر  به جهل است. مترجمان،  1 . این واژه مشتق از واژۀ یونانی εἰρωνεία است 
واژه« و برای 

َ
به تناسب هر متن، برای این واژه معادل هایی همچون »شک  و انکار«، »مطایبه«، »تعریض«، »رندی«، »گ

اسم فاعل آن معادل های »مطایبه گر«، »رند«، »گواژه زن« و نظایر آن ها را برگزیده اند. بااین حال، به نظر می رسد هیچ یک 
کند. ازاین رو در این متن آوانگاشــت واژۀ اصلی همراه با  از ایــن معادل هــا نمی تواند معنای دقیقی از این واژه را افاده 

مشتقات آن بدین گونه آورده می شود: آیرونی، آیرونیک، آیرونی پردازی، آیرونی پرداز ]ویراستار[.
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در آستانۀ مرگ
کرد، او زهر نوشید.  در سال 399 پیش از میالد، پس ازآنکه دادگاه آتن سقراط را به مرگ محکوم 
کمه، سقراط  که جوانان را به فساد می کشد و ناپرهیزکار است. در طول محا او متهم شده بود 
که، فارغ از نتیجۀ دادگاه، قرار نیست شیوۀ زندگی و مشق فلسفه اش را تغییر دهد.  کرد  روشن 
ثروتمندش  کمک دوستان  با  کمه و پیش  از اعدام، ســقراط هنوز هم می توانســت  پس از محا

کند. که فرار  جان به در برد ولی، از سر وفاداری به قوانین شهر، نپذیرفت 
کافر، اهل اسکندریه( بی رحمانه به  در سال ۴1۵ پس از میالد، هیپاتیا1 )زنی فیلسوف و 
کار برانگیخته  دست اوباش مسیحی به قتل رسید. سیریل2، پدرخواندۀ شهر، اوباش را به این 
بود.  آموزگار پرنفوذ شــهر شده  تا آن ســال، هیپاتیا چهرۀ فکری منحصربه فرد و همچنین  بود. 
با او  کم شــهر، باآنکه مســیحی بود مشــتاقانه دنبــال همدمی و مشــورت  حتی اورســتس3، حا

می رفت. ظاهرًا سیریل از نفوذ هیپاتیا در شهر و حلقۀ نزدیکان اورستس خشنود نبود.
گناهکار  در سال 1۵3۵، پس ازآنکه جناب تامس مور4 را به اتهام »خیانت به حکومت« 
که حاضر نشــد قســم  او آن بود  کردند. »خیانت«  از تنش جدا  شــناختند، در برج لندن ســر 
بــه قانــون جانشــینی5 بخورد )کــه، بنا بــه آن، جانشــینی تاج وتخــت به الیزابــت اول  وفــاداری 
که همســر هنری هشــتم، آنه بولین6، در شــکم داشت( و حکمرانی  می رســید، یعنی فرزندی 
نه بیــش،  و  انســان،  یــک  به عنــوان  مــور، شــاه  به بــاور  کنــد.  را تصدیــق  امــور دینــی  ملکــه در 

کلیسا باشد، چون »انسان فانی نباید رهبر معنویات شود«. نمی توانست رهبر 
کاتولیک  کلیسای  در سال 1600، پس ازآنکه دفتر مقدِس )یا همان دادگاه تفتیش عقاید( 
او را در ُرم به چوبه ای بســتند و آتش زدند. پیش ازآن،  کرد،  جوردانو برونــو7 را به مرگ محکــوم 
که راهب دومینیکن  گذرانده بود. برونو،  او هشت سال را در زندان های دادگاه تفتیش عقاید 
که عقایدش در مســائلی مانند اســتحاله، تثلیــث، الوهیت و  بود، به این خاطر محکوم شــد 

او  که  زمانی  کلیسا مغایرت داشت. حتی  ارتدوکس  باورهای  با  کرگی مریم  با و  حلول مسیح، 

کرد. را به سمت چوبۀ اعدام می بردند، لجوجانه از توبه امتناع 

1 . Hypatia    5 . act of succession
2 . Cyril    6 . Anne Boleyn
3 . Orestes    7 . Giordano Bruno
4 . Sir Thomas More
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گرد مســتقیم ادموند هوســرل(، پس از  در ســال 1977، یان پاتــوکا1 )پدیدارشــناس و شــا

بیمارستانی  ناقص در  به خاطر ســکتۀ  پلیس مخفی چکسلواکی،  توســط  بازجویی ده ساعته 

در پراگ درگذشــت. علت بازجویی از پاتوکا نقش او در تأســیس جنبش حقوق بشری به  نام 

که  کشور، برانداز بودند. او احساس می کرد  کمونیستی آن  که، به اعتقاد رژیم  منشور 77 2  بود 
اگر بخواهد به ایده های فلسفی اش وفادار بماند، باید در این جنبش فعال باشد.

فلسفه در مقام پیشه ای خطرناک
باورهای  افراد، علی رغــم  این  ایده جــان داد؟ وجه مشــترک  برای  تا  بــود  نوع فیلســوفی  باید چه 

از هر چیز، مشــق کردنی  که فلســفه، بیش وپیش   بــود  این نکته  به  تعهــد  خاص هر کدامشــان، 

که شــامل تفکر و نوشــتن، خوانــدن و حرف زدن هم می شــود، اما این هــا را نباید  اســت. البته 

که خودشکوفاسازی  فی نفسه هدف دانست؛ این ها باید در خدمت مقصود غایی فلسفه باشند 

که تجسمش باشید؛  کنید، بلکه آنی است  کتاب ها تلنبار  که در  است. فلسفه تان آنی نیست 

که می گویند فلسفه یک »شیوۀ زندگی« یا »هنر زندگی« است. این همان است 

ازقضا متناقض نماســت. آن عصاره هم  که  به مثابۀ هنر زندگی عصــاره ای دارد  فلســفه 

عبارت است از یادگیری مواجهه با مرگ، یا هنر ُمردن. بهترین مصداقش خود سقراط است. 

که  کرد  یــک شــیوۀ زندگــی می فهمیــد و آن را چنان سرســختانه مشــق  او فلســفه را همچــون 

آتنی ها به سر استادش  که  از بالیی  گردش افالطون نیز چنان  کشاند. شــا مســتقیم به مرگش 

که ظاهرًا آخرین ساعات عمر سقراط  که در فایدون3، یعنی همان مکالمه ای  آوردند متأثر شد 

که فلسفه چیزی  کرده اســت، ماهرانه این فهم را پیش می برد  پیش از اعدام را ثبت و ضبط 

تاریخی، فایدون به »دورۀ  نیست جز »آماده شدن برای مرگ« )melétē thanátou(. از جهت 

میانی« حیات افالطون تعلق دارد، پس او البد آن را سال ها پس از مرگ استادش نوشته است. 

که هنوز سوگوار  که این کار را نمونۀ »دادگستری فلسفی« بدانیم. افالطونی  وسوسه انگیز است 

است، هنوز زخم هایش التیام نیافته اند، شاید هنوز عصبانی است، پایان بندی ویرانگر زندگی 

1 . Jan Patočka
2 . charter 77
3 . Phaedo
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استادش را در اصِل تعریف فلسفه جا می دهد. این فکر افالطون، خواه »دادگستری فلسفی« 
که هنر ُمردن  باشد یا خیر، دریافتی مهم را بیان می کند: فلسفه فقط تا آنجا هنر زندگی است 

کند. را پیشکشمان 
آن تعریف افالطونی از همان زمان تا به امروز طنین انداز بوده اســت. در قرن شانزدهم، 
که یادآور سیسرون بود: »تفلسف  گذاشت  میشل دو مونتنی1 عنوانی برای یکی از ُجستارهایش 
قرار  را محور پروژۀ فلسفی اش  بیســتم، سیمون وی مرگ  ُمردن«. در قرن  یادگیری چگونه  یعنی 
داد. به روایت او، شناخِت چگونه ُمردن حتی مهم تر از شناخت چگونه زیستن است، چون، 
که به انســان داده اند«؛ نهایت »بی تقوایی استفادۀ  به قول او، مرگ »گران بهاترین چیزی اســت 
گر مرگمان را تلف کنیم، به یک معنا زندگی مان  نادرســت از آن اســت« )وی، 1997: 137(. ا
که یک فیلســوف چگونــه می تواند از مرگش  کتاب آن اســت  بیهوده بوده اســت. مســئلۀ این 
را  کارش  و  به زندگی اش ببخشــد  کار چطور معنایی دوباره  این  با  و  کند  »اســتفادۀ درســت« 

کند. تام و تمام 
زندگی شــاید  فلســفه در مقام هنر  امروزی، مفهوم  فلســفی  در جریان اصلی حلقه های 
کامل  تقــارن  که  از فلســفه  ایــده اش فاقد جذابیت نیســت. آن تعریف  اما  در حاشــیه باشــد، 
کار را فرض می گیرد و حول خودشکوفاســازی می چرخد )یعنی  یا فکر و  میان حرف و عمل 
از  او در جریان تفلسف  که  که خویشــتن فیلسوف »در مسیر شدن« اســت، چیزی  گمان  این 
ک است، چون  ایده درعین حال خطرنا این  قابِل قبولی دارد. ولی  اســتواری  خویش می ســازد( 
به  که  از منظر اجتماعی، فیلسوفی  بیندازد.  به دردســر  که جدی اش بگیرند  را  کســانی  شاید 
ک گو2 است، یعنی بی هیچ تعارفی حرفش را  رݩݦُ فلســفه در مقام هنر زندگی متعهد باشد غالبًا 
کم پیش  را نبندد و  که دهانش  کسی آن اســت  از وظایف شــغلی چنین  می زند. یک بخش 

ک گویی3 خوشبخت شود. رݩݦُ کسی با  که  آمده 
گــر ایدۀ فلســفه به عنوان مشــِق تحول خویشــتن را بپذیریــد، خودتان را اساســًا  ا به واقــع، 

که در فیلســوفش مجســم  کرده ایــد. می گوینــد هر فلســفه ای تا آنجا اصیل اســت  آســیب پذیر 

که بدون تور ایمنی هنرش را  شــود؛ در این صورت، فیلســوف بی شــباهت به بندبازی نیســت 

1 . Michel de Montaigne
2 . parrēsiastēs
3 . parrēsía


