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بنام خداوند جان
از انجا که پایان نامه دکترای بنده ترجمه کتابی در باب اپیکتتوس بود بر آن شدم
که کتاب گفتارهای اپیکتتوس را هم ترجمه کنم  .برای این کار از دو ترجمه
انگلیسی بنام های  )(Discourses, Fragments, Handbookبا ترجمه
) (ROBIN HARDو ) )Discourses and Selected Writingsبا ترجمه
) )ROBERT DOBBINبهره بردم .البته قصد بنده ترجمه کتاب "گفتارها" بصورت
عمومی نبود بلکه برای فهم بیشتر فلسفه اپیکتتوس آنها را ترجمه کردم .بعد از
مدتی بر آن شدم که ترجمه را دقیق تر سازم و نشر دهم که بعلت پاره ای از
مشکالت شخصی میسر نشد .از آنجا که اپیکتتوس فیلسوف بسیار بزرگ و
تأثیرگذاری در تمدن مغرب زمین می باشد بنابرین بر آن شدم آن ترجمه را
بصورت اولیه و رایگان در اختیار اهالی دانش قرار گیرد.
بنده به عنوان مترجم رضایت از تکثیر اینترنتی دارم.البته چاپ کتاب بصورت
مکتوب را برای خود محفوظ می دارد .اپیکتتوس فیلسوف بسیار بزرگی است و
فلسفه او فلسفه دوران سخت است  .فلسفه اپیکتتوس فلسفه تقدیر است و او تأکید
فراوان دارد که امر بیرونی در دست انسان نیست پس نباید برای وصال به آن
مطمئن بود .به نظر او هم و غم انسان باید صرف درون و شکوفایی آن شود .به نظر
فیلسوف حاضر هر چند زندگانی سخت و مشکل است ولی می توان تفسیری
امیدوارنه از زندگی داشت و آنرا تحمل کرد .آن بزرگ با آنکه برده بود و بارها
فروخته شد و ماللت ها از دنیا کشید هیچ وقت نا امید نشد و طبق اصول فلسفه
خویش زیست .اپیکتتوس تأکید فراوان دارد که آدمی پادشاه درون خویش است و
آزادی و اختیار مطلق درونی دارد و او می تواند درون خویش را سامان دهد و با
شرایط روزگار(گر سخت باشد) کنار بیاید ..امید است این ترجمه در این جهت کمک
کننده باشد و مقداری از آالم و دردها ما بکاهد .در انتها از استاد عزیز جناب آقای
دکتر محمد اکوان که بنده را آشنا و تشویق به مطالعه فلسفه رواقی کردند کمال
تشکر را دارم.
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زندگانی اپیکتتوس
دانسته ها در باب جزئیات زندگی اپیکتتوس بسیار کم است .او شاید حوالی
 50یا  60بعد از میالد در هیراپولیس زاده شده است  ،شهری یونانی-رومی
که اکنون در جنوب غربی ترکیه است  100 ،مایل به شرق افسوس  ،و از
طریق جاده رومی به مرکز اصلی راه داشت .شاید کودک برده متولد شده
بجای تصرف توسط اپاپرودایتس  ،آزاد مرد مشهور و مشاور امپراطور نرون ،
آزاد شده است .این شاید بعد از مرگ نرون در 68بعد از میالد رخ داد اما
اپاپرودایتس به مقام مشاوره در دوره دامیتان ادامه داد (تا نزدیک 81بعد از
میالد) .بنابرین ما می توانیم حدس بزنیم که اپیکتتوس جوان تجربه مستقیم
دربار امپراطوری را داشت .این تأیید شده است با توجه به اشارات روشن او
نسبت به اشخاصی که خواستاری از امپراطور داشتند  ،و امیدوار به حمایت
شخصی چنان اپاپرودایتس بودند که حکم گوش امپراطور داشت  ،و نیز با
توجه به حکایت او از سرنوشت افرادی که متحمل رنج از امپراطوری شده
بودند.
در"گفتار" اپیکتتوس از خودش بعنوان پیرمرد لنگ نام می برد.)1.16.20( .
نقص پایش ممکن است در نیمه دوم زندگی بیشتر شده باشد  ،اما منابع
مسیحی آنرا به بی رحمی صاحبش نسبت می دهند  ،البته نه اپاپرودایتس ،
در حقیقت  ،اپیکتتوس از صاحب اولش به طریقی صحبت می کند که ،نه به
صورت اغراق آمیز ،ولی از توحش دور نبوده است .
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( .)1.1.20،1.19.19،1.26.11زمانی که برده بود ( )1.9.20به او اجازه داده
شد در سخنرانی های موسینیوس رفوس شرکت کند  ،معلم برجسته رواقی،
و اپاپرودایتس ممکن است او را بعد از این شروع آزاد کرده است .اپیکتتوس
ممکن است تحت حمایت موسینیوس دوره تدریس خود را در روم شروع
کرده است  .در  95بعد از میالد دامیتان کل فالسفه را نه از پایتخت بلکه از
کل ایتالیا تبعید کرد .احتماالً در این زمان بود که اپیکتتوس با شهرت کافی
به نیکوپلیس رفت و توانست دانش آموزانی را در آنجا به خود جلب کند و از
پرداختهای دریافتی از آنها به راحتی زندگی کند.
نیکوپلیس  ،توسط آگوستوس در بزرگداشت پیروزی او بر مارک آنتونی
نزدیک آکتیوم بنا نهاده شد ( 31قبل از میالد) ،شهری بزرگ و باشکوه بود
همانگونه که امروز نشان می دهد .آن به مرکز حاکمیت سیاسی و اقتصادی
روم در غرب یونان تبدیل شد  ،در حالی که موقعیت ساحلی محل توقف برای
بسیاری از افراد شد که بین یونان و ایتالیا سفر می کنند .اپیکتتوس در
انتخاب نیکوپولیس به عنوان محلی برای مدرسه خود  ،بالشک تحت تأثیر
وضعیت و امکانات کالن شهر قرار گرفت.
دانش آموزان او در آنجا اقامتگاه های خوبی پیدا کرده اند  ،و منابع
نیکوپولیس برای والدینشان اطمینان بخش بوده است .به غیر از بازدیدهای
کوتاه از آتن و المپیا  ،او به نظر می رسد تا زمان مرگش حدود سال  135بعد
از میالد در آنجا باقی مانده است .مشهور است او با امپراطور هادریان
مالقات داشته است و "گفتارها" حاکی است که سایر چهره های برجسته به
دنبال گفتگو با وی بودند .با این حال  ،به نظر می رسد دانش آموزان جوان تا
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سن پیری در مرکز زندگی وی بوده اند  ،او نوزادی تحت حمایت گرفت که
در صورت عدم حمایت در معرض مرگ بود و نیز بعد سالها تجردی زنی
ستاند تا ز کودک حمایت بعمل آرد.
آثار
اپیکتتوس نوشته ای مکتوب ندارد آنچه از فلسفه او می دانیم یادداشتهای
شاگرد او آریان می باشد .آریان اهل نیکومدیا  ،شهری در نزدیکی دریای
سیاه بود و پدرش از طبقه باالی جامعه بود .او احتماالً در سال  105تا 113
میالدی شاگرد اپیکتتوس بود یعنی زمانی که اپیکتتوس  40ساله بود .او در
روم مقام کنسولی و نظامی یافت و نیز نویسنده ای پرکار بود  .او کتابهایی در
باب تاریخ اسکندر ،تاریخ هند و در باب جغرافیا و در باب امور نظامی نگاشت
و نقشه ای از امپراطوری کوروش تهیه کرد  .اپیکتتوس نیز مانند سقراط
کتابی ننوشت بلکه آریان مجموع سخنرانی های او را جمع کرد و به صورت
کتاب "گفتارها" ارائه داد و خالصه ای از "گفتارها" ارائه داد که "کتابچه
راهنما" نام گرفت.
"گفتارها" در سال  108میالدی توسط آریان جمع آوری شد و شامل
هشت کتاب بوده است که فقط چهار کتاب باقی مانده است .کتاب اول شامل
سی گفتار  ،کتاب دوم و سوم هر کدام بیست و سه گفتار و کتاب چهارم
شامل سیزده گفتار است .مباحث کتاب شامل فلسفه عملی است و در باب
آشفتگی و غم  ،آرزوها و اجتناب ها  ،شکست و موفقیت ،آزادی درونی و
موضوعات اخالقی صحبت می کند .مارکوس اورلیوس ،بارها به کتاب
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"گفتارها" اشاره می کند .اولین بار در سال  1758میالدی "گفتارها" توسط
خانم الیزابت کارتر به انگلیسی ترجمه شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت .و
سپس در سال  1865میالدی توسط توماس ونتورث هیگینسون مجموعه
آثار ترجمه شد .امروز بیش از  16ترجمه از "گفتارها" به زبان انگلیسی
موجود است .بهترین ترجمه مدرن از "گفتارها" ترجمه روبین هارد و نیز
ترجمه رابرت دوبین می باشد .در کتابخانه های ایران ترجمه های قدیمی
موجود است که در آنها قطعه گذاری های جدید انجام نشده است .در ترجمه
های جدید قطعه گذاری شده و ارجاع به مکالمه ها آسان شده است.
"کتابچه راهنما " خالصه ای از گفتارها است که آریان در  53اصل برای
در دسترس عموم قرار داد" .کتابچه راهنما" بسیار کتاب محبوبی بوده است
و در جهان باستان و نیز در قرون وسطی شناخته می شده است .از "کتابچه
راهنما" بیش از صد نسخه باقی مانده است و به بیشتر زبان های دنیا ترجمه
شده است.
از اپیکتتوس  28قطعه نیز باقی مانده است که توسط فیلسوفان دیگر نقل
شده است و احتماالً قسمت هایی از گفتارها است که مفقود گردیده است.
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کتاب اول

 1.1در باب آنچه در قدرت ماست و آنچه نیست
()1در میان هنرها و توانایی ها ،هیچ کدام نمی تواند خود را مطالعه کند و در
باب درستی یا نادرستی خویش نظر دهد )2(.دستور زبان به تحلیل و اظهار
نظر در باب ادبیات محدود است و موسیقی نیز به تحلیل هارمونی محدود
است )3(.هیچ کدام از آنها خویش را مطالعه نمی کنند .گر می خواهی به
دوست خویش نامه بنویسی دستور زبان گوید که چه کلمات باید برگزینی،
اما اینکه به دوست نامه بنویسی یا خیر ،دستور زبان در اینجا سخن نتواند
گوید .و همین در باب موسیقی و ملودی صادق است ؛ اینکه در این زمان آواز
بخوانی یا چنگ بنوازی ،در اینجا موسیقی سخنی برای تو ندارد )4(.پس چه
باید کرد؟ توانایی که هم خویشتن را مورد مطالعه قرار می دهد و هم دیگران
را یعنی توانایی عقل .عقل در میان توانایی های منتسب به ما یکتاست که
هم می تواند خویش را ارزیابی کند-که چه هست ،دانایی آن تا کجاست و
چه ارزشی دارد -و نیز در باب امور دیگر هم می تواند داوری کند.
( )5چه چیزی به ما می گوید که پول نیکوست؟ خود پول این را به ما
نگوید .آن باید توانایی باشد که می تواند با داده ها روبرو شود-عقل )6(.عقل
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می تواند موسیقی ،دستور زبان و هنرهای دیگر را ارزیابی کند ،در باب مفید
بودن آنها تصمیم بگیرد و نیز می تواند داوری کند بهره مناسب از آنها
چیست.
( )7پس بجا بود که خدایان بهترین و مؤثرترین هدیه را به ما دادند :توانایی
بهره مناسب از داده ها .ظرفیت های دیگر را در محدوده قدرت ما قرار ندادند.
( )8بدان سبب بود که آنان نمی خواستند؟ من به سهم خویش می اندیشم
گر آنان قادر بودند قوای دیگر نیز به ما می سپردند اما این امری بود که آنان
قادر نبودند )9(.از آنجا که در زمین جای گرفته ایم به بدن مادی و امور
مادی دیگر مقید گشته ایم و نمی توانیم از محدود شدن توسط اموری
بیرونی پرهیز کنیم.
( )10اما زئوس چه می گوید؟ اپیکتتوس ،اگر ممکن بود بدن کوچک و
دارایی های خرد شما را آزاد و رها از محدودیت می کردم )11( .اشتباه مکن
این بدن در حقیقت برای شما نیست و چیزی نیست جز خاکی که ماهرانه
شکل یافته است )12(.اما از آنجا که آن را نتوانم به تو دهم ،بخشی از
خویشتن به تو می دهم ،این قوه انگیزه برای عمل کردن یا نکردن و آرزو و
اجتناب و در یک کالم قدرت بهره درست از داده ها است ،اگر به آن خوب
التفات کنی و گوش به او بسپاری به مانعی نخوری و محدود نگردی و هرگز
ننالی و دنبال مقصر نگردی و تملق کس نکنی )13(.آیا این شما را راضی
کند؟ این بسیار کافیست .سپاسگذارم.
( ) 14اما چنین است که ما توانایی داریم که خود را وقف تنها یک امر کنیم و
فقط به آن بپردازیم ،و نیز می ت وانیم به امور بسیار بپردازیم و دلبسته امور
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بسیار شویم به بدن ،به دارایی  ،به برادر ،به دوست ،به فرزند ،و به برده)15( .
و به این طریق ،هر چه دلبسته امور شویم بواسطه آنها سنگین می شویم و
کشیده خواهیم شد )16(.اگر هوا ما را از مسافرت باز دارد به غم می نشینیم
و می پرسیم ،باد از کدام سو می وزد؟ از شمال .این خوب نیست .چه زمانی
از غرب می وزد؟ وقتی می خواهد  ،یا بهتر بگوییم وقتی ایولوس آن را می
خواهد ؛ زیرا خداوند ایولوس را مسئول بادها قرار داد  ،نه شما را )17( .پس
ما باید چه کنیم؟ از آنچه در سپهر قدرت ماست بهره کافی بریم و با هر چیز
دیگر ،آنگونه که پیش آید کنار بیاییم .چرا چنین پیش می آید؟ هر چه
خدای خواهد.
( )18حال باید سر من بریده گردد و من بتنهایی؟ بسیار خوب ،آیا می
خواهی سر همه بریده گردد بدین علت که بدبختی همه جا جای گیرد)19(.
چرا گردن خویش دراز نمی کنید آنگونه که الترانوس در روم کرد ،زمانی که
نرون دستور داد سر او بریده شود؟ او گردن خود دراز کرد ،اما ضربه کارا
نبود ،لحظه ای عقب رفت  ،اما به اندازه کافی کف نفس داشت که دوباره
گردن خویش دراز کند )20( .و سابق بر این ،وقتی اپافرودیتوس ،آزاده شده
نرون ،به مردی نزدیک شد و از او در باب زمینه جرمش پرسید ،او جواب داد
اگر چیزی بخواهم ،آنرا به ارباب تو خواهم گفت.
( ) 21پس چه باید داشته باشیم که در مواقع ضروری به ما کمک کند؟
آگاهی به این که چه برای من است و چه برای من نیست و چه می توانم
بکنم و چه نمی توانم ) 22( .من باید بمیرم ،آیا باید برای مردن ناله سر دهم؟
من باید زندانی شوم ،آیا باید برای این شیون سر دهم؟ باید تبعید بروم .آیا
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کسی می تواند مانع شود که با لبخند ،شادی و متانت بروم؟ رازت را به من
بگو )23(.آنرا نمی گویم زیرا این از اموری است که به من مربوط است .پس
من تو را به زنجیر می کشم .رفیق ،منظور تو چیست؟ مرا زنجیر می کنی؟
می توانی به پایم زنجیر زنی اما حتی زئوس هم نمی تواند بر اراده من غالب
شود )24(.من تو را به زندان خواهم انداخت .نه ،بدن کوچک مرا .سرت را می
زنم .بسیار خوب ،کی به شما گفتم گردن برای من است که نمی توانید آنرا
جدا کنید؟( )25اینها اندیشه هایی است که کسانی که به فلسفه می پردازند
باید در آنها تأمل کنند ،این مواردی است که آنها باید هر روز در این باب
بنویسند و در این امور است که آنها باید خود را رشد دهند.
( )26ترازئا عادت داشت بگوید ترجیح می دهم امروز بمیرم تا فردا به تبعید
بروم )27( .رفوس در جواب او چه می گفت؟ اگر مرگ را چونان مصیبتی
سنگین انتخاب کنید ،چه انتخاب احمقانه ای ،اگر آنرا به عنوان مصیبتی
سبک بپذیرید ،چه کسی این انتخاب را بر شما تضمین کرده است؟ چرا
حاضر نیستید به آنچه به شما اعطا می شود راضی باشید؟
( )28اگریپینوس چه می گفت؟ من به گرفتاری خویش اضافه نمی کنم .در
باب اخباری که آورده شد که شما در سنا محاکمه می شوید.
( -)29باشد که همه چیز خوب پیش برود .ساعت یازده بود و او عادت داشت
در آن ساعت ورزش کرده و حمام کند  -برویم و کمی ورزش کنیم)30(.
وقتی کارش تمام شد  ،خبر رسید که محکوم شده است .او پرسید به تبعید
یا مرگ؟ -تبعید- .اموال من چطور؟ -آن مصادر نشده است .پس اجازه دهید
به آریشیا برویم و ناهار را آنجا بخوریم )31(.این نشان می دهد که چه
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چیزی ممکن است زمانی که آنچه ضروری است را تمرین می کنیم و
خواسته ها و اجتناب ها خود را در برابر شکست و مانع ایمن می سازیم)32(.
من باید بمیرم ،اگر اکنون زمانش است پس می میرم ،اگر بعد است پس من
ناهار خود می خورم چون ساعت ناهار رسیده است و بعد خواهم مرد .چگونه؟
همانطور که مناسب است کسی آنچه را که متعلق به خودش نیست پس
دهد.
 1.2چگونه شخص می تواند در هر موقعیت شخصیت عالی خویش را
حفظ کند
( ) 1انسان ،حیوان عقالنی ،با هر چیز کنار می آید جز آنچه برای او غیر
عقالنی است و آنچه عقالنی است قابل تحمل است )2(.ضربات ذات ًا غیرقابل
تحمل نیستند  .برای نمونه ،اسپارت ها با رضایت تسلیم شالق می شدند زیرا
به آنها آموخته بودند این مجازات عاقالنه ای است )3(.در باب به دار آویخته
شدن ،آیا آن قابل تحمل نیست؟ برخی می روند خویش را به دار می زنند
زمانی که به این باور می رسند که آن عملی عقالنی است )4(.خالصه ،تأمل
نشان می دهد مردمان ،آنچه که غیر عقالنی می نماید را به تأخیر می اندازند
و هیچ چیز جز آنچه عقالنی می نماید برایشان جذاب نیست.
( )5معیارهای معقول و نامعقول از شخصی به شخصی متفاوت است –
آنگونه که ما موارد مختلف را خوب یا بد  ،مضر یا مفید قلمداد می کنیم)6(.
بیش از همه به این دلیل به آموزش نیاز داریم تا بتوانیم مفاهیم خویش را در
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موارد جزئی در باب آنچه عقالنی یا غیر عقالنی است در مطابقت با طبیعت
بکار بریم.
( )7این نه تنها به وزن امر بیرونی مربوط است بلکه با آنچه با هویت فردی ما
نیز وابسته است مربوط است )8(.برای شخصی منطقی است که تمیز کننده
توالت عمومی باشد زیرا او در باب مجازات و محرومیتی فکر می کند که در
صورت سرپیچی دچار می شود و فکر می کند که اگر آن وظیفه را بپذیرد از
درد و رنج در امان خواهد ماند )9(.فردی دیگر نه تنها چنین کاری را غیر
قابل تحمل می داند بلکه فکر می کند دیگری نیز مجبور به این کار شده
است )10(.اما اگر از من بپرسید آیا تمیز کننده سرویس بهداشتی باشم یا نه؟
کسی ممکن است بگوید کسب درآمد بهتر است از اینکه در گرسنگی بمیرید،
بنابرین اگر منافع خویش را با این معیارها وزن می کنی پیش رو و آنرا انجام
ده )11(.اما آن دون شأن من است .این بر شماست که آن نکته لحاظ کنید
نه بر من .زیرا شما خود را می شناسید و می دانید چه ارزشی به خودتان می
دهید و چه قیمتی برای خویش تعیین می کنید ،افراد مختلف قیمت های
متفاوت برای خویشتن می گذارند.
( )12به این دلیل  ،وقتی فلوروس فکر می کرد که آیا باید در نمایش نرون
شرکت کند تا نقشی در آن اجرا کند  ،آگریپینوس به او گفت :پیش رو.
( )13وقتی فلوروس از او پرسید  " ،چرا خودت نمی روی؟"  ،او پاسخ داد ،
"زیرا هرگز در باب آن فکر نکرده ام )14(.زیرا به محض اینکه کسی به
بررسی و ارزیابی ارزش امور بیرونی روی می آورد ،او نزدیک است در جمع
افرادی باشد که معنای شخصیت عالی را از دست می دهد )15(.بنابراین اگر
11

می خواهید بدانید زندگی بهتر است یا مرگ  ،جواب من زندگانی است)16(.
درد یا لذت؟ پاسخ من لذت است .اما اگر در نمایش نرون شرکت نکنم سرم
را از دست خواهم داد )17( .پیش رو و در آن شرکت کن  .اما من شرکت
نمی کنم .چرا؟ زیرا شما خویش را نخی در میان تمام نخ های تن پوش می
دانید" .پس نتیجه چه می شود؟" شما باید در نظر بگیرید که چگونه می
توانید مانند سایر افراد باشید همانگونه که یک نخ نمی خواهد از سایر نخ
های دیگر متمایز شود )18(.اما من دوست دارم نوار بنفش باشم  ،یعنی لبه
درخشان لباس .هر چند که کوچک باشد  ،می تواند باعث جذابیت لباس
شود .پس نگو  " ،چنان بقیه باش"  ،زیرا در این صورت نمی توانم نوار بنفش
باشم.
( )19هلویدیوس پریسکوس در اعمال خود آگاهی خویش را از این اصل
نشان داد .هنگامی که امپراطور و سپاسیان برای وی ممنوعیت حضور در
مجلس سنا را ارسال کرد  ،پاسخ او این بود" :شما می توانید من را به عنوان
یک سناتور رد صالحیت کنید .اما تا زمانی که عضو باشم باید به مجمع
ملحق شوم ) 20(.بسیار خوب ،اگر شرکت می کنی زبان خویش نگه دار ،اگر
رای مرا نخواهید زبان نگاه خواهم داشت ،اما من موظف هستم
رای شما را بپرسم .پس من آنچه فکر می کنم درست است جواب خواهم
داد )21(.اما اگر این کار را بکنید  ،شما را اعدام می کنم ،من کی ادعا کردم
که نامیرا هستم؟ شما کار خویش کنید و من نیز کار خویش .بر توست که
مرا بکشی و بر من است که بی ترس بمیرم ،بر توست که مرا تبعید کنی و بر
من است بی ترس عازم شوم.
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( )22پریسکوس چه کرد در حالی که جزء یک مردی تنها نبود؟ خوب  ،نوار
بنفش چه فایده ای برای جامه دارد؟ درخشش آن مثال خوبی برای بقیه
است )23(.اگر مرد دیگری بود و سزار به او می گفت در چنین شرایطی از
سنا دور شود پاسخ می داد " ،ممنون که مرا معاف کردی )24(.اما سزار سعی
نمی کرد که در وهله اول مانع رفتن چنین مردی به مجلس سنا شود  ،زیرا
می دانست که او یا مانند کوزه ای آنجا می نشیند  ،یا اگر صحبت می کرد
دقیقاً همان چیزی را می گفت که سزار می خواست و بعالوه اهانتی که به
بقیه می کرد.
( )25ورزشکاری در خطر مرگ بود مگر آنکه دستگاه تناسلی او قطع گردد و
انتخابی سخت کرد .برادر او  ،فیلسوف بود  ،رفت و از او پرسید ،چه اتفاقی
می افتد؟ آیا شما آن را قطع خواهید کرد و در سالن ورزش به زندگی باز
خواهی گشت؟ مرد گردن به آن ننهاد و به سوی مرگ رفت )26(.شخصی
پرسید  ،آیا او مرگ را به عنوان یک ورزشکار انتخاب کرد یا به عنوان یک
فیلسوف؟ اپیکتتوس گفت بعنوان انسان ،و به عنوان ورزشکاری که در بازی
های المپیک شرکت کرده بود و چهره ای آشنا بود و چند بار برنده شده بود-
نه اینکه بازیگر ورزشگاه محلی بود )27(.حتی شخصی ممکن است اجازه دهد
سرش قطع گردد اگر این امکان باشد که بدون سر بزید )28(.این ،آن چیزی
است که منظور من از مالحظه کردن شخصیت فرد است و این نشان می
دهد چگونه عامل می تواند در صورت بازی منظم در اندیشه وزن یابد)29(.
بیا  ،اپیکتتوس  ،ریش خود را بتراش" .اگر من فیلسوف هستم  ،آن را کوتاه
نمی کنم ،.من سر تو را می برم .اگر این به درد تو می خورد  ،ببر".
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( ) 30شخصی سئوال کرد از کجا بفهمیم که چه چیزی مطابق شخصیت ما
است؟ خوب  ،چگونه گاو نر قدرت خود را درک می کند  ،و هنگام حمله شیر
برای محافظت از کل گله عجله می کند؟ دارا بودن استعداد خاص به صورت
غریزی حس می شود )31(.و در مورد ما نیز  ،اگر کسی چنین قدرتی را
داشته باشد  ،از آن آگاه است )32(.درست است گاو نر یک شبه قدرتمند
نمی شود و مردان نیز یک شبه قهرمان نمی شوند .ما باید آموزشی زمستانی
را تحمل کنیم و نمی توانیم در شرایطی که هنوز آماده نشده ایم  ،عجوالنه
عمل کنیم.
( )33مالحظه کن به چه قیمتی صداقت خود می فروشی  ،برای خدای،
خویش ارزان مفروش .آنچه عالی و باشکوه است دل نگرانی است که برخی
دارند چنان سقراط و مردمانی در این طیف.
( )34اما اگر ما بالطبع توانایی برای بزرگی داریم چرا عده ای اندک بدان
دست می یابند؟ آیا همه اسب ها نریان می شوند و همه سگان تازی؟ ()35
حتی اگر استعداد در این باب نداشته باشم از تالش در این زمینه خودداری
نخواهم کرد )36(.اپیکتتوس از سقراط بهتر نخواهد بود ،اما اگر خیلی بد
نباشم این برای من به اندازه کافی خوب است )37(.من هرگز میلو نخواهم
شد  ،ولی بدن را فراموش نمی کنم  ،من کرزوس نخواهم بود ولی از دارایی
چشم نخواهم پوشید  .به طور خالصه از هیچ تالش در هر زمینه ای دریغ
نخواهم کرد به این علت که ممکن است به کمال نرسم.
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 1.3چگونه باید نتایج درست از این واقعیت گرفت که خداوند پدر
آدمیان است.
( )1اگر کسی به درستی به این حقیقت متقاعد شود  ،که ما اولین و
مهمترین فرزندان خدا هستیم  ،و خداوند پدر انسان ها و خدایان است  ،در
اینصورت آن شخص نمی تواند تصور حقیرانه و فرومایه در باب خود داشته
باشد )2(.گر سزار شما را بپذیرد کسی طاقت غرور شما ندارد ،گر بدانی فرزند
خدایی ،مباهات نمی ورزی؟ ( )3در حقیقت  ،ما واکنش های کامالً متفاوت
بروز می دهیم ،دو عنصر در آفرینش ما ترکیب یافته است  ،بدن که با
حیوانات مشترک هستیم .و عقل و داوری خوب  ،که با خدایان شراکت داریم.
بیشتر ما به ارتباط سابق تمایل دارد هر چند حقیرانه و میرا است و عده ای
کم شمار از اتحاد مقدس و با برکت حمایت دارند.
( )4هر کس لزوماً به نحوی به امور می پردازد که با باورهای او در آن باب
مطابق است .عده ای معدود فکر می کنند برای صداقت و عزت نفس و بهره
مناسب از داده ها پا به دنیا نهاده اند و تصور حقیرانه و فرومایه از خویشتن
ندارند در حالی که بیشتر مردمان برعکس عمل می کنند )5(.من کی هستم؟
موجود میرا و بدبخت –تکه ای گوشت عاجز )6( .مفلوک -شما چیزی بهتر از
گوشت کوچک هستید چرا آن را فراموش می کنی و به آنچه فانی است دل
می بندید؟
( )7به همین دلیل  ،بعضی از ما به سطح گرگ ها فرو می رویم  -بی ایمان ،
شرور و خیانتکار .برخی دیگر به شیر بدل می شوند-وحشی  ،رام نشدنی و
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بی تمدن .و برخی دیگر روباه و یا چیزی بدتر و بی شرمانه تر )8(.برای
شخص چه چیز بدتر و کینه توز تر از روباه  ،یا شاید پست تر و حقیر تر از آن
است ؟
( )9مواظب باشید ،چونان یکی از این موجودات حقیر نباشید.

 1.4در باب پیشرفت
( )1کسی در حال پیشرفت است که از فالسفه آموخته است جهت خواسته
ها امور خوب است و اجتناب ها متوجه امور بد هستند و همچنین آموخته
است که ثبات و زندگی خوب از طریق خواسته های درست و اجتناب های
پایدار بدست می آید-چنین شخصی خود را از خواسته ها خالص کرده یا آنها
را به زمان دیگر موکول می کند و اجتناب ها را به سپهر اراده خویش می
برد )2(.زیرا آنها می دانند اگر تالش کنند از آنچه برون از سپهر اراده است
اجتناب کنند روزی در آن گرفتار می شوند و بنابرین شاد نخواهند بود)3(.
اما اگر فضیلت ما را قادر سازد که به سعادت ،رهایی از عواطف منفی و
آرامش دست یابیم پس پیشرفت بسوی فضیلت پیشرفت بسوی هر کدام از
این حاالت است ،و همیشه اینگونه است )4( .هر جا که کمال هر چیزی است
 ،پیشرفت همیشه رویکردی به سمت همان چیز است.
( )5بنابراین  ،چگونه است که توافق می کنیم فضیلت چیزی از این دست
است و پیشرفت را در جای دیگری جستجو و نمایش می دهیم؟ باالخره
هدف از فضیلت چیست  ،جز یک زندگی آرام و روان است؟( )6بنابراین چه
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کسی در حال پیشرفت است  -کسی که بسیاری از کتاب های خروسپوس را
خوانده است؟ ( )7اگر چنین باشد  ،مطمئناً فضیلت جز کسب دانش در مورد
خروسپوس نیست )8(.ما توافق کرده ایم که فضیلت یک چیز تولید می کند ،
در حالی که عقیده داریم که رویکرد به آن  ،پیشرفت  ،نتیجه ای متفاوت
دارد )9(.این شخص می تواند بتنهایی خروسپوس را بفهمد ،یک نفر به کنایه
گفت به خدا ،پیشرفت کرده ای ،چه پیشرفتی؟(" )10چرا او را مسخره می
کنی؟ چرا سعی می کنید حواس او را از آگاهی به عیب هایش منحرف
کنید؟ آیا نمی خواهید هدف فضیلت را به او نشان دهید و او خواهد فهمید
پیشرفت واقعی چیست؟( )11بدنبال آن باشید  ،ای بدبخت  ،جایی که
وظیفه مناسب شما نهفته است .و این کجاست؟ در آرزو و اجتناب-بطوریکه
ممکن است به خواسته های خود نرسید و در اجتناب ها ناموفق باشید-در
انگیزه ها برای عمل کردن یا نکردن-تا در آن اشتباه نکنید-و در تصدیق و
عدم تصدیق –که در آن فریب نخورید )12(.دو حوزه اول مطالعه  ،به عنوان
ضروری ترین  ،در درجه اول قرار می گیرند .اما اگر شما ترس و اضطراب
دارید و می خواهید بپرهیزید از اینکه در اجتناب ها گرفتار آیید ،چگونه می
خواهید پیشرفت کنید.
( )13بنابراین بیایید برخی از شواهد آن را ببینیم .اما نه مثل اینکه بخواهیم
به ورزشکاری بگوییم " ،شانه های خود را نشان بده"  ،و او در جواب گوید-
به وزنه های من نگاه کنید -با خود و وزنه های بزرگ خود از اینجا برو! من
می گویم  "،چیزی که می خواهم ببینم وزنه ها نیست بلکه میزان بهره شما
از استفاده از آنهاست )14(.رساله "در باب انگیزه" را بنگرید و ببینید من آنرا
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چقدر خوب خوانده ام .این چیزی نیست که می خواهم بدانم  ،برده  ،بلکه
این است که چگونه انگیزه های خود را برای عمل کردن و نکردن اعمال می
کنی  ،و چگونه خواسته ها و اجتناب های خود را مدیریت می کنی و
چگونه به همه اینها نزدیک می شوی و چگونه به آن عمل می کنی و برای
آن آماده می شوی و چقدر آن با طبیعت هماهنگ یا ناهماهنگ است)15(.
اگر در واقع مطابق با طبیعت رفتار می کنید  ،به من نشان دهید  ،و من
اولین کسی خواهم بود که می گوید شما در حال پیشرفت هستید .اما در غیر
این صورت  ،خاموش باشید و به جای اینکه فقط درباره کتاب ها نظر دهید ،
ممکن است خودتان هم بنویسید .اما  ،در پایان  ،چه فایده ای برای شما
خواهد داشت؟ ( )16شما می دانید که هزینه کل یک کتاب در حدود پنج
دینار است .آیا ارزش مفسر  ،آنها بیش از این است؟( )17هدف خود را در
یک جا قرار ندهید و انتظار داشته باشید که پیشرفت در جای دیگری حاصل
شود.
( )18کجا می شود پیشرفت را یافت؟ هر شخص که از امر برون صرف نظر
کند و توجه را به سپهر اراده معطوف کند آنرا تربیت داده و کمال دهد و آنرا
با طبیعت هماهنگ ساخته و اعتالیش دهد و آنرا بی مانع و محدودیت ،قابل
اعتماد و با عزت نفس عرضه کند )19(.او باید بدین درک نائل آید گر امور
بیرونی آرزو کند یا از آن اجتناب کند آزاد و قابل اعتماد نیست او نیز لزوم ًا
باید تغییر یابد  ،و همراه با آن امور به همه جهات پرتاب شود  ،و ناگزیر خود
را تحت سلطه افراد دیگر قرار دهد  ،یعنی کسانی که می توانند از چنین
اموری محافظت یا جلوگیری کنند )20(.و اگر او هنگامی که بیدار می شود
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آن اصول به یاد داشته باشد و به آنها اعتماد کند اگر حمام می کند شخصی
قابل اعتماد است گر غذا می خورد چنان شخص با عزت است و اصول
راهنمای خود را با هر امری که سر و کار دارد پیاده می کند چنان دونده ای
که دویدن تمرین می کند یا مربی صدا که صدا را تنظیم می کند )21(.پس
این شخصی است که به صورت راستین پیشرفت می کند و چنین شخص
بیهوده سفر نکرده است.
( ) 22اما اگر کسی تنها عالقه اش کتاب است و کاری دگر نمی کند و برای
همین اینجا است ،توصیه من این است به خانه رود و در آنجا تجارت
کند )23(.زیرا سفر او را هدفی نبوده است ،آنچه هدف مطالعه است این است
که زندگی خود را از آشفتگی و غم و فریاد "آه" برهانیم ،چه اندوهی برای
من است و چه مفلوک هستم من ،و چه بدبختی و چه مشقتی  )24( .او باید
بداند مرگ ،تبعید ،زندان و شوکران چیست بنابرین در پایان روز چون سقراط
می تواند بگوید کریتو عزیز ،اگر این را خدایان می پسندند بگذارید اینگونه
باشد .بجای اینکه من مفلوک  ،پیرمرد-آیا این پیری است که برای من
تدارک دیده شده است؟ ( )25چه کسی زین گونه صحبت می کند؟ آیا فکر
می کنید از مردی گمنام و فروتن صحبت می کنم؟ آیا پریام اینگونه صحبت
می کند؟ آیا این ادیپ نیست؟ آیا هر پادشاه زین گونه سخن می گوید؟ ()26
تراژدی به غیر از نمایش مصیبت بار از رنج انسان ها که برای امور بیرونی
ارزش زیادی قائل شده اند  ،چه چیز دیگری است؟ ( )27اگر از این باور
فریب می خوردم که امور بیرونی ،که برون از قدرت ماست ،مورد نگرانی
انسان نیست  ،من به چنین فریبی رضایت دارم مشروط بر اینکه ما را قادر
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سازد زندگی راحت همراه به صلح درون داشته باشیم  ،شما کدام یک می
خواهید و بر شماست که انتخاب کنید.
( )28خروسپوس چه پیشنهادی به ما می دهد؟ او می گوید :این افکار کاذب
نیستند که از آن آرامش و آزادی از عواطف منفی نتیجه می شود)29(.
کتابهای مرا بگیر و خواهی فهمید که آنها واقعی و مطابق با طبیعت هستند ،
افکاری که مرا از عواطف منفی می رهاند" .اوه  ،چه خوش شانسی بزرگی! و
چه خیرخواه باشکوهی  ،راه را به ما بنمایان! ( )30آدمیان محراب هایی
برای تریپتلموس برپا کرده اند که هنر کشاورزی را یاد می دهد )31(.اما
کسی که حقیقت یافت  ،افشا کرد و توضیح داد  -نه حقیقتی که فقط به
زندگی مربوط است  ،بلکه به زندگی خوب مربوط است  -چه کس از شما
برای او محراب برافراشته  ،یا معبدی ساخته و مجسمه ای برپا کرده یا از خدا
به خاطر این نعمت تشکر کرده است؟( )32گر ما به خاطر ذرت یا انگور
قربانی هایی برای خدایان تقدیم می کنیم وقتی آنها میوه شگفت انگیزی در
ذهن انسان بوجود می آورند که حقیقت را در باب سعادت به ما یاد دهند ،آیا
نمی توانیم از این بابت از خداوند تشکر کنیم؟

 1-5علیه آکادمیان
ال مشهود است رد کند  ،یافتن استدالل هایی
()1گر کسی حقایقی را کام ً
که باعث تغییر ذهن وی شود کار ساده ای نیست )2(.این دلیلی بر قدرت
استدالل او و ضعف دلیل معلم او نیست .وقتی کسی در استدالل چون سنگ
20

سخت و تغییر ناپذیر شود راهی برای اقامه دلیل بیشتر برای او وجود
ندارد )3(.اکنون شخص می تواند دچار دو نوع تحجر شود یکی عقل و دیگری
حس اخالقی  ،وقتی کسی قصد مجادله دارد و حاضر نیست به آنچه واضح
است رضایت دهد و نه حاضر است از مجادله دست بردارد )4(.بسیاری از ما
از مردن بدن به وحشت می افتیم و برای جلوگیری از آن دست به هر کاری
خواهیم زد ولی به مردن روح ذره ای اهمیت نمی دهیم )5(.در باب روح،
انسانی که در باب تفکر و یادگیری کوتاهی می کند را ترحم انگیز می دانیم.
ما با عقب ماندگان ذهنی و دانش آموزان با مشکالت یادگیری ترحم می
ورزیم .اما اگر احساس شرم و احترام در کسی بمیرد  ،آنرا تصمیم می نامیم.
( )6آیا تشخیص می دهید که بیدار هستید؟ نه  ،بیش از وقتی که خواب می
بینم و این تصور را دارم که بیدار هستم . .آیا هیچ تفاوتی بین داده های این
با دیگری نیست؟ خیر( )7آیا می توان برای چنین شخصی استدالل کرد؟ با
چه آتش یا آهنی می توان او را از وضعیت خود آگاه کرد؟ او این را می
فهمد ولی وانمود می کند که نمی فهمد که این او را بدتر از مردار می
کند )8(.دیدن مردی که تضاد را در استدالل خود نمی بیند مایه تأسف است
 .دیدن کسی که تضاد را می بیند ولی حرکتی نمی کند و اصالحی صورت
نمی دهد بدتر است )9(.حس احترام و اعتماد او از بین رفته است و قوه
عقلی او اگر از بین نرفته است بی رحم گشته است .آیا من این را قدرت ذهن
بدانم؟ نمی توانم نامی پیدا کنم برای این نیروی مخرب که آنها را قادر می
سازد در جامعه هر چه می خواهند بگویند و عمل کنند.
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 1.6در باب مشیت
( )1ستایش مشیت در هر چیزی که در جهان اتفاق می افتد آسان است به
شرطی که هر اتفاق جزئی را در متن کل ببینی و حس قدردانی داشته
باشی )2(.بدون اینها سودمندی حوادث را نخواهی دید و یا حتی اگر ببینی
سپاسگذار آن نخواهی بود.
( )3اگر خداوند رنگ ها را خلق می کرد  ،اما توانایی بینایی را ایجاد نمی کرد
 ،رنگ ها کاربرد چندانی نداشتند )4برعکس  ،اگر او قوه بینایی را ایجاد می
کرد بدون اینکه اشیا را گونه ای قرار دهد تا در معرض دید قرار بگیرند  ،در
این صورت بینایی فایده ای نداشت ( )5یا دوباره  ،اگر او این دو مورد را به
وجود آورده بود  ،اما نوری ایجاد نکرده بود؟ ( )6در این صورت ،هیچ خیری
نبود ،پس چه کسی این جهان را ایجاد کرده که امور آن با هم مطابق است؟
چه کسی شمشیر را برای غالف و غالف را برای شمشیر میزان کرد؟ آیا آن
می تواند هیچ کس باشد؟ ( )7در مورد مصنوعات  ،فقط این نوع تقارن و
ساختار است که به طور منظم ما را متقاعد می کند که باید به جای اشیایی
که به طور تصادفی ساخته شده اند  ،کار برخی از صنعتگران باشد )8(.آیا
شمشیر و غالف به خالق خود شهادت می دهند  ،در حالی که چیزهای مرئی
 ،بینایی و نور چنین نیستند؟ ( )9در مورد تمایل مرد به رابطه جنسی با ماده
و توانایی آنها در استفاده از اعضای ساخته شده برای این منظور  -آیا آنها
خالق خود را نیز معرفی نمی کنند؟
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( )10در مورد ساختار پیچیده ذهن ،آنگونه طراحی شده است وقتی با اشیا
حسی روبرو می شویم فقط شکل آنها را نداریم بلکه از بین آنها داده هایی
خاصی را انتخاب کنیم  ،از آنها کم کنیم و زیاد کنیم و انوع مختلفی از
ترکیبات ذهنی ایجاد می کنیم و از ایده ها نتایجی برای موضوعات مرتبط
استخراج می کنیم -آیا چنین توانایی هایی نمی توانند به اندازه کافی
تأثیرگذار باشند که غیر ممکن باشد که در باب امکان وجود خالق تخفیف
قائل شویم؟ ( )11یا در غیر این صورت،بر ما است که توضیح دهیم که اینها
چگونه ساخته شده اند  ،یا اینکه چگونه توانایی های عجیب و شگفت انگیز به
طور تصادفی و به خواست خودشان به وجود بیایند.
) (12آیا بشر به تنهایی از چنین مهارتهایی برخوردار است؟ درست است که
مهارت خاصی فقط برای انسان است مهارت هایی که او به عنوان حیوان
منطقی به آنها نیاز دارد .اما حیوانات غیر عقالنی در بسیاری از قوا با انسان
شراکت دارند )13(.بنابراین  ،آیا آنها نیز درک می کنند که چگونه اوضاع
بوجود می آید؟ نه  ،به هیچ وجه استفاده یک چیز است و درک چیزی دیگر.
خداوند به دو گونه مخلوق محتاج است آنکه صرفاً از داده ها استفاده می کند
و آنکه استفاده از داده ها را درک می کند.
( ) 14برای آنان کافی است بخورند و بنوشند و استراحت و تولید مثل کنند و
عملکردهایی که مختص هر نوع خاص است انجام دهند و برای ما توانایی
درک اعطا شده است )15(.این کافی نیست .تا زمانی که به طور مناسب ،
روشمند و مطابق با ماهیت و ساختار خود عمل نکنیم  ،از هدف شایسته خود
کوتاه آمده ایم )16(.موجوداتی که ساختار متفاوت دارند عملکرد و اهداف
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متفاوت هم دارند )17(.بنابرین موجوداتی که ساختار آنها صرف ًا برای استفاده
طراحی شده است ،استفاده صرف کفایت می کند ،اما جایی که درک به
استفاده اضافه می شود ،موجود زمانی به هدف خود می رسد که این ظرفیت
به کار گرفته شود )18(.خداوند برخی از جانوران را برای خوردن  ،برخی را
برای استفاده در کشاورزی  ،برخی را برای تأمین پنیر برای ما و غیره ایجاد
کرد .برای انجام چنین عملکردی  ،آنها نیازی به درک انطباعات یا تفکیک
بین آنها ندارند )19(.انسان بر این عالم آمده است ،که به خداوند و آثار او
بنگرد ،نه فقط بنگرد ،بلکه قدردان باشد )20(.و بنابراین غیرقابل توجیه است
که انسان در همان جایی که حیوانات شروع می کنند شروع و پایان یابد.
بلکه باید از همان جایی که آنها شروع می کنند شروع کند و در جایی که
طبیعت با توجه به ما خاتمه یافته است پایان یابد )21(.و با تدبر و درک و
شیوه زندگی متناسب با طبیعت به پایان رسد )22(.بیایید و قدردان آثار
خداوند باشید قبل از اینکه بمیرید.
( )23شما برای دیدن اثر فیدیاس تا المپیا می روید  ،و مردن بدون دیدن
چنین اثری را بدبختی می دانید )24( .با این حال جایی که سفری الزم
نیست و آثاری در برابر شماست ،آیا تمایلی به مشاهده و درک آنها ندارید؟
( )25پس هرگز به این واقعیت نخواهید رسید که کی هستید و برای چه به
این عالم پا گذاشته اید؟ و درک نخواهید کرد که برای چه بینایی به انسان
اعطا شده است؟
( )26اما اتفاقات ناخوشایند و ناراحت کننده ای در زندگی رخ می دهد .خوب
 ،آیا مشکالت در المپیا یافت نمی شود؟ هوا گرم نمی شود؟ شلوغ نمی شود؟
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آیا حمام کردن دشوار نمی شود؟ آیا هنگام باران در صندلی های خود خیس
نمی شوید؟ آیا سرانجام از سر و صدا  ،فریاد و سایر نامالیمات بیمار نمی
شوید؟ ( )27با ارزیابی همه موارد در برابر ماهیت چشمگیر ،تصور می کنم
شما تحمل و صبر پیشه می کنید )28(.عالوه بر این  ،شما نقاط قوت درونی
دارید که قادر هستید هر نوع دشواری تحمل کنید .به شما جسارت  ،شهامت
و صبر داده شده است )29(.چرا باید نگران باشم چه اتفاقی می افتد اگر به
فضیلت بردباری مجهز باشم؟ هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت و عصبانی کند
هر چند آزار دهنده باشد .بجای روبرویی با بدبختی با اشک و ناله ،قوه ای را
صدا می زنم که برای پرداختن به آنها طرح ریزی شده است )30(.گر دماغ در
حال ریزش است ،مفلوک ،دست برای چیست؟ پاک کن )31(.آیا دلیل خوبی
برای وجود آبریزش بینی در جهان وجود دارد؟( )32چه بهتر دماغ را پاک
کنید تا دنبال مقصر بگردید .فکر می کنید اگر هیچ شیر  ،مار آبی  ،گوزن،
گاو و گراز وجود نداشت  -و هیچ جنایتکاری وحشی برای خالصی از جهان
وجود نداشت  ،هرکول چه می شد؟( )33در صورت نبود چنین چالش هایی
او چه می کرد؟ بدیهی است که او فقط در رختخواب غلت می زد و دوباره به
خواب می رفت .اول از همه  ،او مطمئناً هرگز تبدیل به یک هرکول نمی شد
اگر تمام زندگی خود را در چنین تجمل و آرامشی به خواب می برد .آن چه
فایده ای برای او داشت؟( )34اگر چنین شرایط و موقعیت هایی برای
برانگیختن و ورزش او وجود نداشت  ،استفاده از بازوان و تمام قدرت ،
استقامت و اشراف ذهنی او چه بود؟
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( )35پس او باید خود چنین موقعیت هایی را برای خود فراهم می کرد و از
جایی دیگر شیر و گراز و مار آبی وارد کند؟
( )36این حماقت و جنون محض است .آنها در واقع وجود داشته و یافت می
شدند تا بستری مفید برای ظهور و تجلی هرکول فراهم می آوردند.
( )37اکنون که همه اینها را دانستید  ،بیایید و قدردان منابعی باشید که در
دست دارید  ،وقتی این کار انجام شد  ،بگویید ،زئوس ،هر سختی را دوست
داری بردار ،برایم پیش آور؛ من منابع و ساختاری دارم که شما اعطا کرده ای
و هر اتفاقی بیفتد می توانم اعتبار خویش را حفظ کنم.
( )38اما نه .آنجا نشسته اید و نگران این هستید که اتفاقات خاصی رخ دهد ،
قبل از حادثه ناراحت هستید و نگران وضعیت فعلی خود هستید .و خدایان را
سرزنش می کنید )39(.چه چیزی غیر از بی تقوایی می تواند ناشی از چنین
پست بودن روح باشد؟ ( )40خداوند نیروهایی به ما داده است که می توانیم
بدون تحقیر شدن مشکالت را تحمل کنیم همانطور که شایسته یک پادشاه و
پدر واقعی است  ،آنها را بدون محدودیت  ،اجبار و مانع به ما داده است و
ال تحت قدرت ما قرار داده و طوری طراحی نشده است که توسط
آنها را کام ً
خود او به مانع بخورد و محدود شود )41(.اگر این قدرت هایی که دارید آزاد
و کامالً مختص به شما هستند ولی از آنها استفاده نمی کنید به این علت
است که هنوز نمی دانید چه دارید و آنها از کجا آمده اند )42(.در عوض شما
به گریه و شکایت می نشینید  -برخی از شما نسبت به خداوند نابینا هستید
و خداوند را تصدیق نمی کنید .دیگران بعلت پستی روحیه خود  ،خدای را
مورد شکایت و دشنام قرار می دهند )43(.من آماده ام به شما نشان دهم که
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شما دارای توانایی ها و شخصیت قوی و محکم هستید و این بر شماست که
به من نشان دهید چه جای شکایت و مالمت است.

 1.7در مورد استفاده از دالیل مبهم و دو پهلو و نظایر آن
( )1اکثر مردم نمی دانند که بررسی استدالل های فرضی و مبهم  ،و نیز
استدالل هایی که با سوال و جواب خاتمه می یابد  ،تأثیر اخالقی دارد)2(.
زیرا ما به اینکه انسان خوب چگونه عمل می کند و در هر شرایطی وظیفه
خویش را انجام می دهد عالقمند هستیم)3(.ممکن است گفته شود انسان
فاضل درگیر سئوال و پاسخ نمی شود و اگر درگیر استدالل شود یا بی دقت
خواهد بود و یا تصادفی به آن خواهد رسید )4( .در غیر این صورت  ،اگر
کسی هیچ یک از این ادعاها را نپذیرد  ،باید پذیرفت که در مورد موضوعاتی
که اساساً سوال و پاسخ آنهاست  ،مطالعه کند .)5(.چه چیزی در استدالل
الزم است؟ برای اثبات حقیقت نادرست را رد و در موارد شک برانگیز داوری
را تعلیق کرد )6(.بنابراین  ،آیا کافی است که به تنهایی یاد بگیریم؟ کسی
پاسخ می دهد" :بله  ،کافی است" آیا برای کسی که می خواهد از هرگونه
اشتباه در استفاده از ضرب سکه جلوگیری کند فقط شنیدن این جمله که
"درهم های خوب را بپذیر و آنهایی که جعلی هستند" رد کند کافی است؟
( )7نه  ،کافی نیست.
چه چیز دیگری الزم است؟ بدیهی است که هنر ،آزمایش و تشخیص سکه
های اصلی از سکه های تقلبی است.
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( )8چنین است در باب عقل ،عالوه بر مواردی که بیان شد ما باید یاد بگیریم
چگونه امتحان کنیم و تشخیص بدهیم آنچه را که درست است یا نادرست
است و یا مشکوک است .لزوماً.
( )9عقل چه چیز دیگری تجویز می کند؟ قبول نتیجه ای که به عنوان
درست پذیرفته شده است )10(.آیا این تنها چیزی است که شما باید بدانید؟
نه  ،شما همچنین باید قانون نتیجه را بیاموزید  ،و اینکه چگونه نتیجه گیری
گاهی از یک مقدمه  ،گاهی از چند مقدمه به صورت ترکیبی نتیجه می شود.
( )11این باید توسط کسی بیان شود که به طور هوشمندانه در مهارت های
منطقی استاد است هم وقتی که او براهین و استدالل های خود را ارائه می
دهد و هم موقعی که او براهین دیگران را می آورد بطوریکه وقتی آنها مغلطه
می کنند او فریب نمی خورد )12( .این امر موجب مطالعه و بررسی استدالل
های استنباطی و اشکال منطقی شده و روشن شده است که این موارد
ضروری است.
( )13گاهی اتفاق می افتد  ،وقتی مقدمات خاصی را فرض کرده ایم  ،نتیجه
گیری های خاصی از آنها گرفته می شود که اگرچه نادرست است  ،اما با این
حال از آنها ناشی می شود )14(.من باید چه کنم؟ آیا باید نتیجه نادرست را
بپذیرم؟( )15چگونه این ممکن است؟ سپس باید بگویم در قبول مقدمات
اشتباه کرده ام؟ یا بگویم ،آن چیزی نیست که از مقدمات نتیجه می شود؟ اما
این دوباره روا نیست )16(.بنابراین در چنین شرایطی چه کاری باید انجام
شود؟ آیا مثل بدهی ها نیست؟ همانگونه که در برخی موارد وام گرفتن کافی
نیست تا بدهی کسی را بپردازیم و بنابرین الزم است او پول بیشتری قرض
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بگیرد .بنابرین با پذیرفتن صرف مقدمات الزم نیست استنتاج را بپذیرم)17(.
اگر مقدمات همان هستند که در موقع فرض در نظر گرفته ایم پس ما تعهد
داریم در باب آنچه فرض کرده ایم بایستیم و نتیجه را بپذیریم )18(.اما اگر
آنها انگونه نباشند مجبور نیستیم آنها را بپذیریم )19(.در اینصورت ،نتیجه
دیگر برای ما نیست ،درست نیست نتیجه پذیرفته شود زیرا قبول مقدمات
پس گرفته شده است.
( )20به همین دلیل است که ما باید مقدماتی از این نوع  ،به ویژه مواردی را
که شامل تغییرات و اصالحات است در روند پرسش مطالعه کنیم )21( .در
این باب نباید شتابزده ،مبهم و نامناسب عمل نکنیم.
( )22بین فرضیه ها و استدالل های فرضی تفاوتی وجود ندارد .گاهی الزم
است فرضیه ای را مبنای استدالل بعدی قرار دهیم )23(.آیا باید هر فرضیه
ای را که پیشنهاد می شود بپذیریم؟ و گرنه همه ،پس کدام یک؟()24
هنگامی که یک فرضیه را پذیرفتیم  ،آیا باید قبول کنیم که ممکن است
باشد  ،یا گاهی باید آن را رد کنیم؟ آیا باید آنچه با آن سازگار است را
بپذیریم و آنچه که با آن در تعارض است را رد کنیم؟ بله.
( )25اما کسی می گوید من شما را وادار می کنم فرضیه امری ممکن را
بپذیرید و به امری غیر ممکن برسید .آیا انسان عاقل باید از چنین شخصی
دوری کند و از هر گونه مکالمه و امتحان دوری کند؟( )26اما او فرض می
کند بیشتر مردم در استدالل ماهر هستند و در سئوال و پاسخ استاد .و این
دلیلی بر علیه سوفیست ها و فریبکارها است )27(.آیا بدون توجه به اینکه او
بی دقت و مبهم بحث می کند با او درگیر خواهد شد ؟ در این صورت ،ما
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فکر می کنیم او چگونه مردی خواهد بود؟ ( )28اما با توجه به قصور در
چنین آموزش و تربیتی ،او چگونه می تواند روند استدالل را دنبال کند؟()29
نشان دهید که او قادر به انجام این کار خواهد بود  ،و همه این مطالعات زائد
و پوچ و مغایر با ایده ای است که ما از فرد خوب تشکیل داده ایم )30(.چرا
هنوز تنبل  ،بی تفاوت و کسل کننده هستیم؟ چرا به دنبال بهانه هایی برای
جلوگیری از آموزش و اعمال قدرت عقلی خود هستیم؟ ( )31ببین  ،اگر در
چنین مسائلی اشتباه کنم پدرم را نکشته ام؟ نه  ،احمق  -زیرا در آنجا پدری
نبود که شما بکشید! در عوض چه کار کردی؟ شما تنها اشتباهی را که
فرصتی برای آن داشتید مرتکب شدید.
( )32من خودم همان اظهار نظر را به روفوس کردم وقتی او یک بار از من
انتقاد کرد که چرا گاهی حذف شده را در قیاس کشف نکردم .من گفتم
اینگونه نیست که من پایتخت را سوزانده باشم .او گفت ،نادان ،آنچه در اینجا
حذف شده پایتخت است )33( .آیا هیچ عیب دیگری به جز سوزاندن
پایتخت ،یا قتل پدر خود وجود ندارد؟ با استفاده از داده های عجوالنه ،بی
دقت و تصادفی نمی توان استدالل را به عنوان دلیل محکم یا نادرست تجزیه
و تحلیل کرد .و در یک کالم  ،نتوانیم در مورد پرسش و پاسخ توضیح دهیم
که چه با موقعیت شخص سازگار است و چه نیست  -آیا هیچ یک از اینها به
عنوان یک عیب محسوب نمی شود؟
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 1.8این استدالل ها برای افراد نیاموخته ضرر دارد.
( )1در اشکال بالغی و قیاس های ضمنی امکان تغییر اصطالحات معادل
یکدیگر امکان پذیر است )2( .برای مثال به استدالل زیر توجه کنید‘ ،اگر از
من پول قرض کردید و آن را پس ندادید  ،پول به من بدهکاری .این معادل
این است :اینگونه نیست که شما وام گرفته اید و بازپرداخت نکرده اید و به
من بدهکار نیستید )3(.و هیچ کس بهتر از فیلسوف برای بحث و گفتگو ماهر
نیست .از آنجایی که قیاس ضمنی یک قیاس ناقص است  ،کسی که در
قیاس ماهر باشد ،در بررسی قیاس ناقص مهارت کمتری نخواهد داشت)4( .
پس چرا ما خود و دیگران را در این نوع استدالل ورزی تربیت نمی کنیم؟
( )5در حال حاضر  ،حتی اگر ما در این موارد آموزش نبینیم پس ما هنوز به
سمت هدف فضیلت پیشرفت نمی کنیم )6(.بنابراین اگر ما این پروژه را به
عهده بگیریم  ،چه انتظاری می توان داشت  ،به ویژه اگر این کار ما را از
مسائل وزین تر منحرف نکند  ،اما آیا آن دلیلی برای غرور و خودخواهی
خواهد بود؟ ( )7اثبات و اقناع استعدادهای بزرگی هستند  ،وقتی آموخته
شوند  ،و با ظرفیت های زبانی همراه شوند )8(.بطور کلی ،هر توانایی وقتی
بدست افراد ضعیف نفس رسید آنها را سرشار از تکبر و غرور کرد )9(.منظور
این است که چه مانع می شود که یک دانشجوی جوان آینده دار به جای
استاد شدن در این مباحث برده شود؟ ( )10آیا او احتیاط را کنار می گذارد
و یادگیری را به نمایش می گذارد و مغرور ،سرخوش و ناشنوا نسبت به کسی
می شود که این آموخته ها را به او یادآوری می کند و اینکه از کجا آمده
اند؟
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( )11آیا افالطون فیلسوف نبود؟
بله  ،و بقراط یک پزشک بود.
ببینید  ،بقراط چه خوب ابراز وجود می کند.
( )12آیا بقراط به عنوان پزشک می تواند خود را بخوبی بروز دهد؟ با ویژگی
هایی که به طور اتفاقی در نویسنده دیگر وجود دارد اشتباه نگیرید.
( )13اگر افالطون قوی و زیبا بود ،آیا من باید تالش کنم قوی و زیبا باشم
بگونه ای که آن ضرورت فلسفه است ،از آنجا که فیلسوفی خاص بوده است
که فلسفه را با زیبایی های خاص ترکیب کرده است؟ ( )14آیا نمی توانید
تفاوتی قائل شوید بین آنچه افراد را فیلسوف می کند و آنچه به طور اتفاقی
در افراد یافت می شود؟ منظور این است اگر من فیلسوف باشم آیا الزم است
که شما هم لنگ باشید؟ پس آیا من این استعدادها را کم می کنم؟ ( )15نه-
بیش از آنکه من بخواهم شما را از دیدن محروم کنم )16(.اما از من بپرسید
خیر واقعی در باب انسان چیست و من می توانم بگویم این یک نوع اخالق
عالی در انسان است.

 1.9نتیجه خویشاوندی با خداوند برای ما چیست؟
()1گر آنچه فیلسوفان درباره خویشاوندی خدا و انسان می گویند درست
باشد  ،تنها گام منطقی آن است که سقراط انجام داد  ،هرگز به این سئوال
که از کجا هستی ،اینگونه جواب نداد که آتنی هستم یا " از کورنت هستم ،
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"و همیشه می گفت :من یک شهروند جهان هستم )2(.پس چرا می گویید
من آتنی هستم .چرا خود را در همان نقطه ای که بدن حقیر افتاده است
یکی می دانید؟ ( )3مشخص است شما آن نقطه را ترجیح می دهید زیرا نه
تنها به آن نقطه اشاره دارد بلکه والدین و اجداد قبل از شما را هم شامل می
شود .به همین دلیل شما خود را آتنی یا فرتنی معرفی می کنید.
( )4اما هر کسی که می داند کل جهان چگونه اداره می شود  ،می داند که
اولین کشور فراگیر  ،دولتی متشکل از خدا و انسان است .او آنرا به عنوان
منبع بذر وجود ستایش می کند که بر پدر او و پدر پدر او جاری شده است-
و برای هر موجودی که متولد شده و در زمین رشد یافته است بویژه برای
موجودات عقالنی )5( .از آنجا که آنها ذاتاً حق دارند در کنار خداوند حکومت
کنند  ،به این دلیل که از طریق عقل با او در ارتباط هستند )6(.پس چرا خود
را شهروندان جهان و فرزندان خدا نمی نامیم؟ و چرا باید از هرگونه اقتضای
انسانی ترس داشته باشیم؟( )7اگر وابستگی به امپراطور یا بزرگان دیگر رم
برای زندگی بدون ترس  ،در امتیاز و امنیت کافی است  ،چرا نباید خدا را به
عنوان خالق  ،پدر و مدافع در گرفتاری ها و اضطراب ها داشته باشیم؟
( )8کسی می گوید  ،اما چگونه من باید بخورم  ،اگر بی بضاعت باشم؟ بسیار
خوب ،در باب بردگان چطور ،در باب فراری ها چطور-به چه کسی وابسته
هستند وقتی از ارباب خویش می گریزند؟ در باب سرزمین آنها  ،بردگان و
غل و زنجیر نقره ای آنها  ،آنها کمتر به خود تکیه می کنند و می توانند زنده
بمانند )9(.بنابرین آیا شهروند فیلسوف بجای اعتماد به خود به دیگران تکیه
می کند در اینکه کجا زندگی کند یا مسافرت کند؟ آیا او قرار است از
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حیوانات وحشی غیر منطقی  ،که در غذا و شیوه مناسب بقا و مطابقت با
طبیعت خودکفا هستند  ، ،پایین تر و حقیرتر باشد؟
( )10فکر می کنم  ،چون بزرگتر از شما هستم  ،مجبور نیستم همه تالش
خود را بکنم تا شما را از فکر کوچک  ،یا داشتن افکار پست و فروتنانه درباره
خودتان بازدارم )11(.برعکس  ،اگر در بین شما جوانانی هستند که از
خویشاوندی خود با خدایان اطالع داشته باشند و بدانند که ما زنجیرها را
داریم که به ما چسبیده اند-بدن  ،داشته ها و هر آنچه برای حمایت و تأمین
هزینه های زیستی ما مورد نیاز است-من باید آنها را از آرزوی دوری از
زنجیرها و بازگشت به نوع خود منصرف کنم.
( )12این مبارزه ای است که استاد و مربی شما  ،اگر بتواند از این طریق به
درستی توصیف کند  ،باید درگیر آن شود .شما پیش می آیید و می گویید،
اپیکتتوس ،ما دیگر نمی خواهیم به این بدن نفرت انگیز وابسته باشیم ،غذا و
آشامیدنی به آن بدهیم به آن استراحت دهیم و تمیزش کنیم و بخاطر آن با
هر نوع افراد ناسازگار معاشرت کنیم )13(.چنین چیزهایی بی تفاوت هستند
و برای ما چیزی نیستند و مرگ شر نیست؟ آیا ما بخدا وابسته نیستیم و از
جانب او نیامده ایم؟( )14پس  ،بگذارید به خانه خود برویم تا سرانجام  ،از
بندهایی که ما را مهار و سنگین می کنند  ،آزاد شویم )15( .در اینجا ما
سارقان و دادگاه های حقوقی می یابیم که ستمگرانی نامیده می شوند که
فکر می کنند بعلت بدن و دارایی ها می توانند بر ما اعمال قدرت کنند .به ما
اجازه دهید به آنها نشان دهیم که آنها دقیقاً بر هیچ کس قدرت ندارند.
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( )16پس نوبت من خواهد بود که بگویم  ،دوستان  ،منتظر خداوند باشید.
هر زمان که او عالمت داد و شما را از خدمت آزاد کرد  ،در آن صورت آزاد
هستید که برگردید .اما اکنون راضی باشید که در مکانی که مستقر هستید
باقی بمانید .)17( .وقت شما در اینجا به اندازه کافی کوتاه است و تحمل آن
برای افرادی که محکومیت شما را دارند آسان است .هیچ پول ،دزدی ،دادگاه
قانونی نمی تواند باعث وحشت افرادی شود که به بدن و متعلقات آن
وابستگی کمی دارند ،پس بمان و بدون دلیل خوب عزم سفر نکن.
( )18این نوعی نصیحت است که باید بین یک معلم و یک جوان با استعداد
باشد )19(.اما واقعیت چیست؟ شما  -و معلم  ،امروز می خورید و سیر می
شوید و نگران هستید که فردا غذا از کجا خواهد آمد )20(.ببینید  ،اگر آن را
بدست آورید  ،آن را خواهید داشت .در غیر این صورت  ،این زندگی را ترک
خواهید کرد :در باز است .چرا شکایت؟ چه جایی برای اشک باقی مانده
است؟ چه فرصتی برای چاپلوسی؟ چرا باید یک مرد به دیگری حسادت کند؟
چرا او باید کسانی که دارایی های زیادی دارند یا کسانی که قدرت باالیی
دارند و زود عصبانی می شوند را تحسین کند؟ ( )21یا آنها چه کاری می
توانند برای ما انجام دهند؟ کارهایی که آنها قادر به انجام آن هستند  ،مورد
عالقه ما نیست .و اما در مورد چیزهایی که به آنها اهمیت می دهیم  ،اینها
قادر به تأثیرگذاری نیستند .هیچ کس با چنین عقیده ای را نمی توان وادار
کرد که برخالف میل خود رفتار کند.
( )22بنابراین سقراط در این زمینه چگونه ایستاد؟ همانند کسی که
خویشاوندی خویش با خداوند را درک می کند )23(.اگر شما به من بگویی ما
35

شما را از این شرایط نجات خواهیم داد و شما دیگر درگیر مکالمه ای که
تاکنون داشته ای نخواهی بود و دیگر کاری به مشکل پیر و جوان نخواهی
داشت )24(.من پاسخ خواهم داد محال است ژنرال ،مرا در پستی خاص
مستقر کند اما اگر خدا پستی را با مجموعه ای از وظایف به ما اختصاص داده
باشد  ،ممکن است تصمیم بگیریم که آن را کنار بگذاریم.
( )25در آنجا شما مردی می بینید که خویشاوند واقعی خدایان است )26(.اما
از طرف دیگر  ،ما با معده  ،روده و دستگاه تناسلی خود شناسایی می شویم.
از آنجا که ما هنوز در معرض ترس و تمایل هستیم  ،پیش هر کسی که
قدرت آسیب رساندن به ما را داشته باشد  ،تملق و چابلوسی می کنیم.
( )27یک بار مردی از من خواست در باب روم برای او بنویسم زیرا او بیشتر
با آنچه مردم بدبختی می دانند روبرو شده بود .او زمانی ثروتمند و مشهور بود
اما بعداً همه چیز را از دست داد و در اینجا در نیکوپولیس زندگی می کرد.
بنابراین من از طرف وی نامه ای با لحنی محترمانه نوشتم.
( )28وقتی نامه را خواند  ،نامه را به من پس داد و گفت" :من از تو کمک
می خواستم  ،نه ترحم .هیچ اتفاق بدی برای من نیفتاده است.
( )29بنابرین موسینیوس مرا با این گفته آزمایش می کرد استاد شما می
خواهد بر شما بواسطه برخی مشکالت یا چیزهای دیگر تإثیر بگذارد )30(.و
هنگامی که من جواب می دادم " ،زندگی چنین است"  ،او می گفت " ،آیا
وقتی می توانم همان چیزها را از تو بگیرم  ،آیا الزم است پیش ارباب وساطت
کنی؟"( )31در حقیقت ،احمقانه و بی معنی است آنچه می توانی بدست
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بیاری از دیگری طلب کنی ) 32(.از آنجا که من عظمت و بزرگی روح خود را
بواسطه خود می توانم بدست آورم چرا باید بدنبال این باشم که از شما پول،
مزرعه یا مقام بدست آورم؟ من نسبت به آنچه خودم سابق داشته ام حساس
نخواهم بود.
( )33برای مردان نرم و ترسو چاره ای نیست جز اینکه برای آنها نامه
بنویسند انگار که از قبل مرده اند .لطفا بدن فالنی را به همراه نسبت ناچیز
خون او به ما اعطا کنید )34(.در واقع  ،چنین شخصی بیش از یک الشه و
کمی خون نیست .اگر او چیز دیگری بود  ،می فهمید که هیچ کس به خاطر
شخص دیگری هرگز ناراضی نیست.

 1.10به کسانی که می خواهند در روم پیشرفت کنند.
( )1اگر ما فیلسوفان به همان جدیتی که پیرمردهای رم به دنبال منافع خود
بودند  ،کار کنیم  ،ممکن است به جایی برسیم )2(.من دوستی بزرگتر از
خودم دارم که اکنون مسئولیت تأمین غالت در رم را بر عهده دارد .هنگام
بازگشت از تبعید از اینجا عبور می کرد  ،چیزهایی در باب بی ارزشی زندگی
سابق خود گفت  ،و سوگند یاد کرد که از آن به بعد خود را وقف زندگی صلح
و آرامش می کند ، .باالخره چقدر وقتم مانده است؟
( )3من به او گفتم  " ،تو را باور نمی کنم .به محض اینکه حس و حال در
رم پیدا کنید  ،همه آنچه را که گفته ای ،فراموش خواهید کرد - .و اضافه
کردم که اگر کمترین دسترسی به دادگاه برای او فراهم شود  ،با خواندن
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سرودهای ستایش از حق تعالی عجله می کنی )4(.او گفت " ،اپیکتتوس
گوش کن  ،اگر این را یافتی که من پا داخل دادگاه گذاشتم ،هر جور
خواستی در باب من فکر کن )5(.پس او چه کرد؟ قبل از اینکه به محدوده
پایتخت برسد نامه ای از سزار دریافت کرد بالفاصله همه آنچه را که گفته
فراموش کرد و به نظر نمی رسد از آن پس به آن فکر کرده باشد )6(.من
دوست دارم اکنون کنار او باشم تا کلماتی را که هنگام عبور از اینجا گفته
برای او تکرار کنم و اضافه کنم  ،من چه پیام زیرکانه ای بر شما اثبات کردم.
( )7خوب  ،آیا من اشاره می کنم که انسان حیوانی است که برای عمل
نامناسب است؟ اصالً .پس چرا ما فعالیت بیشتری نداریم؟( )8منظور این
است ،به من نگاه کن .وقتی روز شروع می شود من خود را نویسنده می دانم
که الزم است بخواند ،اما به خودم می گویم ،کی اهمیت می دهد این یا آن
دانش آموز آن نویسنده را بخواند  ،بگذار به خوابم برسم )9(.با این وجود،
چگونه می ت وان اهمیت کار آنها را چون کار خودمان تلقی کرد؟ اگر می
توانستید آنها را در رم ببینید  ،متوجه خواهید شد که آنها کل روز کاری نمی
کنند جز اینکه به قطعنامه ای رای دهند  ،و مدتی با هم جمع می شوند تا
در مورد غالت  ،زمین یا سایر وسایل زندگی تأمل کنند )10(.آیا اینها یک
چیز است ،دریافت طوماری که می گوید اجازه دهید مقداری دانه صادر کنم،
یا از خروسپوس بیاموزید که عالم چگونه اداره می شود و موجود عقالنی چه
جایگاهی در آن دارد و شما که هستید و چه چیزی خیر یا شر شما را می
سازد )11(.آیا اینها را می توان با هم مقایسه کرد؟ آیا سزاوار است که اینها با
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یک درجه به کار روند؟( )12آیا غفلت از این مورد به همان اندازه اشتباه
است؟ بسیار خوب  ،آیا من و سایر معلمان ،تنها تنبل و بی تفاوت هستیم؟
( )13شما جوانان از این هم بدتر هستید .می دانید پیرمردها دوست دارند
وقتی می بینند بچه ها در حال بازی هستند به آنها بپوندند .به همین ترتیب
بسیار هیجان زده خواهم شد اگر شما را در حال مطالعه جدی ببینم.

 1.11در باب عواطف خانوادگی
( )1هنگام مالقات با قاضی و در حین مکالمه ،اپیکتتوس از مردی پرسید که
آیا او زن و بچه دارد؟( )2او جواب داد بله ،اپیکتتوس پرسید چگونه آنها را
دوست دارد؟
او گفت" :من بدبخت هستم".
بنابراین اپیکتتوس پرسید ‘ ،چرا اینطور است؟( )3مردان ازدواج نمی کنند و
بچه دار نمی شوند که بدبخت شوند بلکه هدف خوشبختی است .مرد گفت
من خیلی نگران فرزند بیچاره خود هستم .یک روز ،دختر کوچک من مریض
شد و زندگی او در معرض خطر قرار گرفت .من نتوانستم کنار او بمانم و رفتم
تا زمانی که خبر رسید اوضاع بهتر شده است.
بسیار خوب ،اپیکتتوس پرسید آیا فکر می کنی در این مورد درست عمل
کردی؟
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( )5او جواب داد من طبیعی عمل کردم .اپیکتتوس :مرا قانع ساز عمل تو
طبیعی بود .هر امری که موافق با طبیعت باشد درست است.
( )6این تمام و یا بیشتر احساس پدرها است .اپیکتتوس ،من از این صحبت
نمی کنم که چنین واکنشی اتفاق افتاد است  ،بلکه بحث این است که آیا
آنها باید این کار را انجام دهند )7(.؟ مثال بگوییم تومور برای بدن خوب است
چون اتفاق می افتد؟ اینکه اشتباه مطابق با طبیعت است چون بیشتر ما انجام
می دهیم .
( ) 8به من نشان ده چگونه عمل تو مطابق طبیعت است ؟ پدر :من نمی توانم
 ،تو به من نشان بده چگونه عمل من مطابق با طبیعت نیست و اشتباه
است )9(.اپیکتت وس :اگر ما بخواهیم در باب نور و تاریکی بحث کنیم چه
معیاری برای تمایز آنها داریم؟
پدر :نگاه
اپیکتتوس :در باب آب و هوا و یا پارچه چی؟
پدر :تماس
( )10اپیکتتوس :بحث ما در باب آنچه مطابق با طبیعت است و آنچه درست
و یا غلط اتفاق می افتد .چه معیاری باید در این مورد بپذیریم؟
پدر :من نمی دانم
( )11اپیکتتوس :جهل در باب معیاری برای تمایز رنگ ها  ،بوها و طعم ها
ممکن است خیلی خسران بار نباشد .آیا فکر نمی کنی کسی که جاهل باشد
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نسبت به معیار چیزهای خوب و بد و آنچه مطابق و یا ضد طبیعت است
بسیار خسران می بیند؟
پدر:آن خسران بزرگی است.
( ) 12اپیکتتوس :عقیده ای را بیان کن چه چیزی صحیح و درست است ؟
البته معیاری که برای یک یهودی ،سوری ،مصری و رومی هم صحیح باشد
حتی در باب غذا.
پدر :آیا این ممکن است؟
( )13اپیکتتوس  :این ضروری است برای اینکه عقاید مصریان درست باشد و
دیگران نه و یا عقاید یهودی صحیح باشد و دیگران نه
پدر :یقیناً.
( ) 14اپیکتتوس  :کجا جهل است ؟ آنجایی که فقدان تعلیم در باب ضروریات
است
پدر :من موافقم
( )15اپیکتتوس :پس تو از این آگاهی و ذهن را متمرکز کن در باب معیار
اینکه چه مطابق طبیعت است و قضاوتی که در باب امور جزئی خواهی
داشت".
( )16اپیکتتوس اکنون پدر را در مسیری می برد که می پذیرد عشق به
خانواده و استدالل خوب با یکدیگر سازگار هستند.
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( )17پس به من بگو  ،فکر می کنی محبت خانوادگی خوب است و با
هنجارهای طبیعت موافق است؟
چنین است.
آیا محبت خانوادگی می تواند خوب و طبیعی باشد  ،در حالی که آنچه با
عقل موافق نیست خوب نیست؟
البته چنین نیست.
( )18بنابراین هر آنچه عقالنی است با محبت خانواده در تضاد نخواهد بود.
من فکر می کنم خیر.
زیرا اگر چنین بود  ،یکی با طبیعت مطابق بود و دیگری تعارض داشت.
درست است.
( )19بنابرین اگر چیزی آنجا باشد هم منطقی است و هم عاطفی .با
اطمینان می توانیم بگوییم هم خوب است و هم درست.
موافقم
( )20بنابرین رها کردن فرزند در موقع مریضی کار منطقی نبوده است و من
فکر نمی کنم شما علیه این استدالل کنید .اما هنوز باید بررسی کنیم که آیا
با محبت خانوادگی سازگار است؟
پس آن را بررسی کنیم.
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( )21آیا درست بود که شما محبت به فرزند خود داشته باشید ولی بروید و او
را ترک کنید؟ مادرش را در نظر بگیر .آیا او احساس محبت به دختر خویش
ندارد؟
( )22البته او دارد.
آیا او را ترک کرد؟
خیر.
و پرستار  -آیا او احساسات محبت آمیزی نسبت به دختر داشت؟
چنین بود.
آیا او را ترک کرد؟
خیر.
آیا معلم و برده شخصی او چنین احساسی به او داشتند؟
چنین بود.
( )23من فکر می کنم این بدان معناست که او نیز باید می رفت و او را ترک
می کرد  -نتیجه این شد که  ،به دلیل محبت والدین و همچنین سرپرستان ،
دختر بچه توسط کسانی که او را دوست دارند و از او محافظت کنید رها
شود و در جمع افرادی که هیچ سهمی در تربیت او ندارند و بنابراین هیچ
احساس خاصی نسبت به او ندارند  ،بمیرد.
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من به سختی می توانم چنین تصور کنم.
( )24در واقع ناعادالنه و غیر منطقی است افرادی که محبت آنها با شما یکی
است مجاز نیستند آنچه به ادعای شما به علت محبت زیاد می توانید انجام
دهید ،انجام دهند.
درست است.
( )25منظورم این است که  ،اگر بیمار باشی  ،خانواده  ،همسر و کودکان و
بقیه را صدا کنی ،باید مراقب باشند که از شما دور شوند و شما را به حال
خود بگذارند؟
( )26آیا دوست داری مورد محبت آنها قرار بگیری و بعلت عشق آنها در انزوا
و بیماری قرار بگیری؟ آیا این شبیه محبتی نیست که دشمنان به شما نشان
می دهند و شما را رها می کنند و می روند؟ و اگر چنین است  ،نتیجه
گریزناپذیر این است که آنچه شما انجام داده اید عملی محبت آمیز نبوده
است.
( )27خوب  ،این چیزی بوده که آنقدر شما را تحت تأثیر قرار داده باشد که
بخاطر کودک خود بیرون رفته ای .انگیزه شما ممکن است چنان انگیزه
مردی در روم باشد که هنگام اسب دوانی سرش را بپوشاند و بعداً هنگامی
که اسبش به طور غیرمنتظره برنده شد  ،نیاز به احیا بوسیله اسفنج داشته
باشد )28.توضیح دقیق چنین رفتاری ممکن است در اینجا بی جا باشد .در
حال حاضر  ،با فرض اینکه فلسفه بذری از حقیقت را شامل شود  ،کافی
است که متقاعد شوید علت امر را در بیرون پیدا نخواهید کرد .همین امر
44

همیشه دلیل انجام یا ندادن ما  ،گفتن یا نگفتن چیزی  ،سرخوشی یا
افسردگی  ،پیگیری امری یا اجتناب از آن است )29(.این همان دلیلی است
که شما اکنون به من گوش می دهید و من چیزهایی را می گویم که اکنون
می گویم )30(.در نظر ما  ،همه این موارد درست است.
البته.
اگر ما امور را متفاوت می دیدیم متفاوت عمل می کردیم در هماهنگی با ایده
است که چیزی درست یا غلط است )31(.بنابراین  ،این دلیل ناله های آشیل
بود  -نه این واقعیت که پاتروکلوس درگذشت  ،زیرا افراد دیگر با مرگ یک
دوست یا همراه چنین کاری نمی کنند  -بلکه این واقعیت است که او
عزاداری را انتخاب کرد )32(.همین علت در فرار شما از دخترتان نهفته است
و در آن زمان فکر کردی که کار درستی است .برعکس ،اگر می خواهید با او
بمانید پس اکنون به روم برگردید و این تصمیم شماست -و اگر تغییر کند
شما نمی روید )33(.به عبارت دیگر  ،مرگ  ،درد و تبعید نیست که شما
اهمیت می دهید ،بلکه فکر ما در باب مرگ  ،درد و بقیه امور است)34(.
خوب  ،آیا شما را در این مورد متقاعد کرده ام  ،یا نه؟ مرد گفت بله.
همانطور که علت است  ،نتیجه نیز حاصل می شود )35(.هر وقت کار
اشتباهی انجام دادید  ،از این بعد ،چیزی را مقصر ندانید  ،جز قضاوتی که
عمل بر آن استوار است .و سعی کنید قضاوت ناصحیح را ریشه یابی و
تومورها یا عفونت ها را بیرون کنید )36(.به همین ترتیب  ،ما قضاوت را به
عنوان منبع رفتار خوب خود تأیید خواهیم کرد )37(.اما همسر  ،فرزند  ،برده
یا همسایه  -در آینده
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از هیچ یک از آنها به عنوان نویسندگان شرارت در زندگی خود نام نخواهیم
برد ،مگر اینکه موارد را از منظر خاصی قضاوت کنیم .و ما  ،نه امور بیرونی ،
استاد قضاوت های خود هستیم.
موافقت کردم.
( )38بنابراین  ،از امروز  ،ما در ارزیابی یا تجزیه و تحلیل زمین  ،بردگان ،
اسب ها یا سگها از نظر کیفیت یا شرایط آنها مشکلی نخواهیم داشت  -فقط
قضاوت های ما اصل هستند.
خوب  ،امیدوارم چنین باشد " ،مرد گفت.
( )39شما می بینید مجبور خواهید شد دوباره دانشجو شوید اگر واقع ًا قصد
دارید قضاوت های خود را تحت بررسی صادقانه قرار دهید .من و شما می
دانیم که این تکلیف نمی تواند یک شبه انجام شود.

 1.12در باب رضایت
ال انکار می
( )1در مورد خدایان  ،کسانی هستند که وجود الوهیت را کام ً
کنند .برخی دیگر می گویند که خدا وجود دارد  ،اما بیکار و بی تفاوت است
و به چیزی توجه نمی کند )2(.گروه سوم می گویند که خدا وجود دارد اما
فقط نسبت به امور آسمان توجه دارد و نه امور زمینی .گروه چهارم می گوید
که او در امور زمینی از جمله رفاه بشریت شرکت می کند  ،اما فقط به صورت
کلی  ،بدون نگرانی در مورد افراد )3(.و سپس گروه پنجمی وجود دارد ،
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ادیسه و سقراط در میان آنان است و می گویند که "من نمی توانم بدون
توجه خدا حرکت کنم".
( )4قبل از هر کار دیگر ،باید این دیدگاه ها را بررسی کنیم تا نتیجه بگیریم
کدام درست یا غلط است )5(.اگر خدایان نباشند پیروی از خدایان چه
معنایی می تواند داشته باشد؟ چگونه می تواند عاقالنه باشد که آنها باشند
ولی مراقب چیزی نباشند؟( )6حتی اگر فرض کنیم وجود داشته باشند و
مراقب باشند ولی مراقبت آنها شامل افراد از جمله من نشود چه فایده ای
دارد؟ ( )7فرد با ذکاوت بعد از بررسی دقیق سئواالت ،سعی می کند اراده
خویش را تسلیم حاکم جهان کنند چنانچه شهروند خوب تسلیم قانون ایالت
می شود.
() 8آموزش باید به این هدف برسد ،چگونه من می توانم شخصاً از خدایان
پیروی کنم و چگونه می توانم با حاکمیت الهی وفق یابم و بنابرین آزاد
شوم؟( )9می بینید که آزادی این است که رویدادها مطابق با خواست ما
پیش بروند و خالف آن نباشند.
( )10خوب  -آیا آزادی همان جنون است؟ البته خیر .جنون و آزادی از هم
جدا هستند )11(.اما من می خواهم خواسته هایم محقق شود اما هرگز دلیل
پشت آنها مهم نیست )12(.اما آن جنون است .آزادی امر خوب و ارزشمندی
است ،اینکه آرزو کنی همیشه بهترین ها برای شما اتفاق بیفتد خوب نیست
شرم آور است.
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چگونه به تمرین نوشتن نزدیک می شویم؟( )13آیا می خواهم به هر روشی
که بخواهم نام " "Dionرا بنویسم؟ نه  ،من یاد می گیرم که آن را همانطور
که قرار است نوشته شود بنویسم .قضیه موسیقی نیز همین است )14(.در
باب هنر و علمی نیز چنین است ،ارزش نخواهد داشت مگر اینکه

با

خواسته های هر شخص وفق یابند )15(.و آزادی  ،بزرگترین دارایی  ،آخرین
چیزی است که انتظار می رود متفاوت باشد  ،جایی که به آرزوها تعادل می
بخشد .آموزش یادگیری تطابق اراده با امور است آنگونه که رخ می دهد یعنی
آنگونه که ناظم جهان تعیین کرده است )16(.او تابستان و زمستان ،فراوانی و
کمبود ،فضیلت و زذیلت را مقرر کرد همه این موارد متضاد برای هماهنگی
کل است .و او به ما بدن و اجزای بدن  ،وسایل مادی  ،خانواده و دوستان
هدیه داد.
( )17با توجه به چنین نظم است که باید به آموزش بپردازیم  ،نه اینکه
حقایق را تغییر دهیم  -زیرا این کار نه مجاز است و نه بهتر است  -بلکه برای
یادگیری ماهیت آنچه مربوط به ماست  ،و حفظ اراده خود راستای امور است.
( )18آیا می توانیم از مردم دوری کنیم؟ چگونه ممکن است؟ و اگر با آنها
معاشرت کنیم  ،آیا می توانیم آنها را تغییر دهیم؟ چه کسی این قدرت را به
ما می دهد؟( )19چه جایگزینی وجود دارد-با چه ابزاری می توان با آن سرو
کار داشت؟ موردی که تضمین کند ما وفادار به طبیعت خود باشیم و رابطه
درست با دیگران داشته باشیم )20(.این چیزی نیست که شما انجام می
دهید ،شما گله می کنید و علیه امور می جنگید .اگر تنها باشید آنرا بدبختی
می دانید ،اگر در جمع باشید آن را فریب و نفاق می دانید ،شما پدر و مادر
48

خود  ،فرزندان  ،خواهر و برادر و همسایگان خود را لعنت می کنید)21(.
هنگامی که با خود هستید باید آنرا صلح و آزادی بدانید و خود را معادل
خدایان در نظر بگیرید .وقتی در یک گروه بزرگ هستید  ،نباید بگویید که در
یک شلوغی و ازدحام هستید  ،بلکه میهمان یک ضیافت یا جشنواره هستید
 و با این روحیه یاد بگیرید که از آن لذت ببرید .کسانی که از پذیرش آنامتناع می کنند؟ همان باشند که هستند )22(.آیا کسی از تنها بودن نا شاد
است؟ او را در انزوا رها کنید .آیا کسی از پدر و مادرش ناراضی است؟ بگذارید
او پسر بدی باشد و غر بزند .آیا کسی از فرزندان خود ناراضی است؟ بگذار پدر
بدی باشد )23(.او را به زندان بیندازید .چه زندانی؟ در وضعیتی که او قرار
دارد برخالف میل اوست .و اگر او برخالف میل خود در آنجا باشد  ،زندانی
است .برعکس  ،سقراط در زندان نبود زیرا ترجیح داد آنجا باشد.
( )24اما پای من معلول است.
غالم  ،آیا شما بخاطر یک پای لنگ با دنیا در جنگ خواهی بود؟ آیا نباید دنیا
را هدیه بدانی و آنرا همانگونه که است به همان کس که به شما داده
برگردانی )25(.آیا می خواهید زئوس را دشمن خود کنید و خود را در برابر
سرنوشتی قرار دهید که زئوس در همان لحظه به دنیا آمدن  ،سرنوشت شما
را نوشته و نقشه های خود را برای شما بیان کرده ؟
( ) 26شما باید بدانی ،شما فضایی بسیار کوچک در عالم بعنوان کل اشغال
می کنید یعنی بدن شما ،با این حال شما تسلیم هیچ کس حتی خدایان
نمی شوید زیرا عقل با اندازه سنجیده نمی شود بلکه بواسطه معنا ارزیابی می
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شود ) 27(.چرا مراقب بعد دیگر خود نیستید ،بعدی که در آن با خدایان برابر
هستید.
( " )28از بخت بد من است که پدر و مادری افتضاح دارم ".شما نمی توانید
آنها را از قبل انتخاب کنید ،اجازه دهید این مرد با آن زن رابطه داشته باشد
و من بوجود آیم )29( .والدین شما باید اول می آمدند  ،سپس شما باید
همانطور که هستید به دنیا می آمدید از والدینی که همانطور هستند.
( )30آیا معنا دارد که شما باید بدبخت باشید؟ فرض کنید شما نفهمیدید
برای چه قدرت بینایی دارید .این بدشانسی شما خواهد بود اگر تصمیم
بگیرید که چشمان خود را ببندید در لحظه ای که یک نقاشی زیبا از پیش
شما عبور کرد ،شما تیره بخت هستید اگر نسبت به این واقعیت بی توجه
باشد که شما توانایی دارید که در برابر مشکالت فائق بیایید )31(.شما فضایل
شخصیتی که در خود دارید را فراموش می کنید  ،درست در مواقعی که می
توانید مشکالت را کنترل کنند  ،و می توانید از کمک فضایل شخصیتی بهره
ببرید.
( )32شما باید از خدایان تشکر کنید که شما را به اندازه کافی نیرومند
ساخته اند تا از آنچه قادر به کنترل آن نیستید زنده بمانید و مسئول باشید
نسبت به آنچه می توانید )33(.خدایان شما را از مسئولیت در باب پدر و
مادر ،برادر و خواهر ،دارایی-مرگ و زندگی خود معاف کردند )34(.آنها شما
را مسئول ساختند نسبت به آنچه در کنترل شماست-استفاده درست از داده
ها )35(.چرا بار مسائلی را به دوش می کشید که نمی توانید پاسخ گوی آن
باشید؟ شما برای خودتان مشکالت غیر ضروری ایجاد می کنید.
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 1.13در باب رفتار با بردگان
( )1وقتی کسی پرسید چگونه غذاخوردنی مورد پسند خدایان است
اپیکتتوس گفت  ،اگر به طور عادالنه و منصفانه  ،با اعتدال  ،با خویشتنداری
انجام شود  -آیا این مورد رضایت خدایان نیست؟
( )2وقتی آب گرم می خواهید و غالم نادیده می گیرد .یا اگر می شنود ولی
آبی ولرم بیاورد .یا حتی اگر در خانه نباشد  -از خشم خودداری کنید و در
این وضعیت منفجر نشوید  ،آیا این مورد حمایت خدایان نیست؟ "
( )3اما چگونه باید چنین برده هایی را تحمل کنیم؟
دوست من  ،این مسئله برابری با برادر خودت است که زئوس را نیای خود
دارد و پسری است که از همان دانه با همان تبار باال متولد می شود.
( )4اگر در موقعیتی باالتر از دیگران قرار گرفته اید  ،آیا مانند یک ستمگر
رفتار می کنید؟ به یاد داشته باشید که هستید و بر چه کسانی فرمان می
رانید  -آنها خویشاوندان  ،برادران و زادگان زئوس هستند.
( )5اما من یک سند فروش برای آنها دارم  ،در حالی که آنها هیچ برای من
ندارند.
آیا نمی بینید که به جای قوانین خدایان  ،فقط به زمین  ،چاه و قوانین حقیر
مردگان توجه می کنید؟

51

 1.14و خداوند بر هر چیز نظارت دارد
( )1شخصی از اپیکتتوس پرسید که چگونه می تواند متقاعد شود که همه
کارهایی که انجام می دهد تحت نظارت خداوند است.
او پاسخ داد" :آیا باور نمی کنی  "،همه چیز در یک چیز متحد شده است؟
"
او گفت من می پذیرم.
() 2بسیار خوب ،آیا فکر نمی کنی تعاملی بین امور زمینی و آسمانی وجود
دارد؟
بله.
() 3در غیر اینصورت ،چگونه امور با چنین نظمی واقع می شوند ،گویی که
خداوند دستور می دهد؟ وقتی به گیاهان می گوید شکوفا شوند  ،شکوفا می
شوند  ،وقتی به آنها می گوید میوه بدهند  ،میوه می دهند  ،وقتی می گوید
شکوفا شوند  ،شکوفا می شوند .به همین ترتیب ،وقتی به آنها گفته می شود
میوه ها و برگ های خود را بریزید و آماده شوید و برای زمستان بخوابید ،آنها
همه چنین می کنند )4(.چگونه می توان توضیح داد که افزایش و کاهش ماه
و رفت و آمد خورشید با تغییرات و نوسانات آشکار در زمین همزمان است؟
( )5خوب  ،اگر گیاهان و بدن ما با جهان و ریتم های آن ارتباط نزدیک
داشته باشند  ،آیا در مورد ذهن ما  -بیشتر از این  -صدق نمی کند؟( )6اگر
ذهن ما چنان به خداوند مربوط است که بعنوان جرقه الهی در وجود ماست
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آیا او قرار نیست هر حرکت ذهن ها را درک کند  ،زیرا اجزای در حال حرکت
در ذات او نقش دارند؟( )7اکنون شما  ،به نوبه خود  ،قادر به تأمل با جزئیات
در باب خداوند و حاکمیت او هستید  ،در حالی که به امور انسانی نیز گرایش
دارید .شما می توانید در عقل و احساسات خود ارزش اندیشه و داده ها را به
طور همزمان پردازش کنید .داده هایی وجود دارد که شما آنرا تصدیق می
کنند و دیگران آنرا رد می کنند و زمانی شما داوری خاص را تعلیق می
کنید )8(.ذهن شما می تواند تعداد زیادی از داده ها و طیف گسترده ای از
منابع را ذخیره کند .ذهن تحت تأثیر آنها  ،ایده هایی را شکل می دهد که با
داده های خاص مطابقت دارند .به این ترتیب ما خاطرات را شکل می دهیم و
انواع مختلفی از هنر و علم ایجاد می شوند.
( )9در باب خداوند-آیا می خواهیم توانایی نظارت او بر هر چیزی را که اتفاق
می افتد ،نفی کنیم ،حتی وقتی می دانیم که او در همه جا حضور دارد و از
نوعی ارتباط با دنیا برخوردار است؟
( )10خورشید قادر است قسمت بزرگی از زمین را روشن کند فقط قسمت
کوچکی از زمین باقی می ماند .بسیار خوب  ،خداوند است که خورشید را
آفریده است (که نسبت به کل جهان کوچک است) و هم باعث چرخش
خورشید می شود  -آیا نمی گویید که این در موقعیت خوبی برای دیدن همه
اتفاقات است؟ "
( )11و با این حال " ،کسی اعتراض می کند  "،من نمی توانم همه این موارد
را همزمان درک کنم .آیا کسی می گوید ظرفیت های شما با خدا برابر است؟
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( )12با این حال ،او برای هر کدام از ما خدای نگهبان قرار داد که در کنار ما
و مراقب ماست – نگهبانی که نمی خوابد و حواس پرت نیست )13(.آیا
نگهبانی وجود دارد که مراقبت او باعث شود هوشیارتر و بهتر باشیم؟ هر وقت
درها را می بندید و چراغ ها را خاموش می کنید ،به یاد داشته باشید به خود
نگویید که تنها هستید )14(.شما تنها نیستی .خدا درون شماست و خدای
شخصی شما نیز با شما است و آنها برای دیدن شما به نور نیاز ندارند.
( )15این خدایی است که شایسته است که به عنوان سرباز تعهد وفاداری
دهید قبل از قسم خوردن برای سزار .اگر آنها می خواهند حقوقی دریافت
کنند باید سوگند یاد کنند که سالمت امپراطور را اولویت قرار دهند .اما شما
که برای دریافت نعمت فراوان انتخاب شده اید  -و به صورت رایگان  -چرا
سوگند مشابه نمی خورید و اگر قبالً این کار را انجام داده اید  ،چرا تعهد را
تأیید نمی کنید؟
( )16آن سوگند چیست؟ سوگند یاد می کنید نافرمان نخواهید بود و تقصیر
را گردن خداوند و الطاف او نخواهید انداخت .و از کارهای خرد و کوچک
زندگی شانه خالی نخواهید کرد )17(.آیا کسی می تواند سوگند سرباز را با ما
مقایسه کند؟ آنها سوگند می خورند هیچ کس را جزء سزار ارج ننهند و ما
سوگند می خوریم به خودمان بیش از هر کس احترام بگذاریم.
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 1.15آنچه فلسفه ادعا می کند
( )1شخصی از اپیکتتوس توصیه خواست چگونه برادرش را وادار کند که
برخورد بد با او را متوقف کند .اپیکتتوس جواب داد ( )2فلسفه ادعا نمی کند
امری بیرون از کنترل را برای ما ضمانت می کند .بنابرین مسئولیت این امور
به ما مربوط نیست .زیرا همانگونه که چوب ماده نجار است و سنگ مرمر ماده
مجسمه ساز ،موضوع هنر زندگی نیز خود زندگی است.
( )3خوب  ،زندگی برادرم چطور؟
آن به هنر زندگی او مربوط است .با توجه به موضوع شما ،آن امر بیرونی
است -تفاوتی با زمین  ،سالمتی یا شهرت ندارد ؛ و فلسفه هیچ قولی در مورد
آن نمی دهد )4(.در هر شرایطی اصل حاکم بر روح را مطابق با طبیعت حفظ
می کنم.
اصل حاکم بر کیست؟
آن در درون من است.
( )5پس چگونه می توانم جلوی عصبانی شدن برادرم را بگیرم؟ او را نزد من
بیاورید و من با او صحبت خواهم کرد .اما در مورد عصبانیت چیزی برای
گفتن به تو نیست" .
( )6مردی که با اپیکتوس مشورت می کرد  ،سپس پرسید " ،آنچه می
خواهم بدانم این است :چگونه می توانم به طبیعت وفادار بمانم اگر برادر با
من آشتی نکند؟
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( )7هیچ چیز مهمی یک شبه بوجود نمی آید .حتی انگور یا انجیر برای
رسیدن به زمان نیاز دارند .اگر بگویید که االن یک انجیر می خواهید  ،من به
شما می گویم که صبور باشید .اول  ،شما باید اجازه دهید تا درخت شکوفه
دهد  ،سپس میوه دهد .پس باید صبر کنید تا میوه رسیده شود )8(.بنابراین
اگر میوه یک درخت انجیر فوری یا در عرض یک ساعت به بلوغ نمی رسد ،
چگونه انتظار دارید ذهن انسان  ،به این سرعت و سهولت بارور شود؟ انتظار
آن را نداشته باشید حتی اگر من شخصاً بگویم که آن امکان پذیر است.

 1.16در باب سرنوشت
( )1تعجب نکنید اگر سایر حیوانات مایحتاج بیولوژیکی خود را فراهم کرده
اند  -نه فقط غذا و نوشیدنی  ،بلکه مکانی برای خوابیدن  -و نیازی به کفش ،
تختخواب یا لباس ندارند  ،در حالی که انسانها به همه این موارد نیاز
دارند )2(.در باب موجوادتی که برای خدمت بدنیا آمده اند مقتضی نبوده
است که به لحاظ خودشان دچار کمبود باشند )3(.از این گذشته  ،فکر کنید
عالوه بر تأمین این وسایل ضروری  ،در مورد یافتن لباس و کفش  ،یا غذا و
نوشیدنی برای گوسفندها و االغ ها نیز نگران باشیم  ،چگونه خواهد بود.
( )4همانگونه که سربازان ،لباس پوشیده ،مسلح ،و کفش پوشیده بدنبال
فرمانده خویش هستند-انتظار زیاد خواهد بود که فرمانده با توجه به زمان و
هزینه خود آنها را مجهز کند-طبیعت نیز حیواناتی را که برای خدمت می
آیند آماده خلق کرده است و نیاز به چیزی دیگر ندارند.
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( )5نتیجه این است که کودک کوچک با یک چوب می تواند کل گله
گوسفندان را کنترل کند.
( )6هر چند ما از شکر گذاری غافل هستیم که مجبور نیستیم مراقبت هایی
که نسبت به خودمان انجام می دهیم نسبت به حیوانات هم انجام دهیم و
بعد در باب شرایط خودمان از خداوند شاکی هستیم )7(.و قسم می خورم اگر
اندکی سپاس و شکرگزاری داشته باشیم کمترین جنبه آفرینش کافی بود تا
مشیت را بپذیریم )8(.و من در مورد چیزهای بزرگ صحبت نمی کنم  ،صرف
این واقعیت که شیر از چمن تولید می شود و پنیر از شیر حاصل می شود و
پشم از پوست بیرون می آید .چه کسی است که این چیزها را ایجاد کرده
است؟ 'هیچکس '،مردم می گویند .چه نادان و گستاخ!
( )9بیایید ویژگی های اصلی طبیعت را کنار بگذاریم و فقط اثرات ثانویه در
نظر بگیریم )10(.کدام چیز کاربرد کمتری نسبت به ریش دارد؟ اما طبیعت
حتی بیشترین کاربرد را برای آن پیدا کرده است و این امر ما را قادر می
سازد بین زن و مرد تمایز قائل شویم )11(.طبیعت حتی در فاصله خود را
شناسایی می کند :من یک مرد هستم :بیا و با این شرایط با من معامله کن.
هیچ چیز دیگری الزم نیست فقط عالئم طبیعت را دقت کنید.
( )12در مورد زن  ،طبیعت عالوه بر اینکه نت آرام تری در صدای او آمیخته
است  ،موها را از چانه او برداشته است .اما شما می گویید " ،موجود بدون
این عالمت تمایز می توانست خیلی خوب عمل کند .ما می توانیم از خود
اعالم کنیم که زن یا مرد هستیم )13(.اما نکته را از دست ندهید ،نگاه کنید
به غرور ،زیبایی و عالمت و جذابیت تاج خروس که حتی غرور آمیز تر از یال
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شیر است )14(.به همین دلیل است که ما باید از نشانه هایی که خداوند به
ما داده است و برای تشخیص جنسیت است  ،محافظت کنیم.
( )15آیا اینها تنها آثار مشیت در باب ما هستند؟ به ندرت .در حقیقت  ،هیچ
کلمه ای برای ستایش آنها یا اجرای عدالت در آنها وجود ندارد .اگر عقل
داشتیم  ،هیچ کاری بهتر از این نبود که وقت خود را گرامی بداریم و آثار
خوب خداوند را اعالم کنیم  ،چه به صورت عمومی و چه به صورت
خصوصی )16(.حتی وقتی مشغول حفاری  ،شخم زدن یا غذا خوردن هستیم
باید ستایش او کنیم خدا بزرگ است  -او این ابزارها را به ما داده تا روی
زمین کار کنیم )17(.خدا بزرگ است  -او به ما دست  ،دهان و معده داده
است  ،می توانیم ناخودآگاه رشد کنیم و در حالی که خواب هستیم نفس
بکشیم )18(.این همان چیزی است که ما باید در هر مناسبتی به یاد داشته
باشیم  -با باالترین و مقدس ترین آهنگ از او تجلیل کنیم که به ما توانایی
داده که آثار او را درک کنیم و بهره مندی همیشگی داشته باشیم.
( )19خوب  ،از آنجا که اکثر شما نابینا هستید  ،فکر می کنم کسی باید این
نقش را پر کند و خدا را به نیابت از دیگران ستایش کند )20(.دیگر چه
هستم  ،پیری لنگ  ،قادر نیست به چیزی جزء خوانش سرودهای خدا؟ گر
بلبل بودمی  ،کار بلبل کردمی و اگر قو بودم  ،کار قویی .بسیار خوب  ،من
موجودی عقالنی هستم پس باید سرودی برای خدا سر دهم )21(.این کار
من است و انجام دهم و من این جایگاه ترک نکنم تا زمانی که توفیق باشد و
از شما می خواهم چنین سرودی سر دهید.
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 1.17در باب ضرورت منطق
( )1از آنجا که عقل آن چیزی است که همه چیز را تجزیه و تحلیل و
هماهنگ می کند  ،بنابراین خود نباید بدون تحلیل باقی بماند .آن باید
توسط چه چیزی تجزیه و تحلیل شود؟( )2بدیهی است یا توسط خود یا
توسط چیزی متفاوت .حال  ،این چیز متفاوت یا باید عقل باشد یا چیزی برتر
از عقل  -که غیرممکن است  ،زیرا هیچ چیز برتر از عقل نیست )3(.اما اگر با
عقل تجزیه و تحلیل شود  ،چه عواملی  ،آن دلیل را تحلیل می کند؟ اگر این
چنین باشد  ،عقل در اولین وقوع می توانست همین کار را انجام دهد .در
حالی که اگر شکل دیگری از عقل الزم باشد  ،روند برای همیشه ادامه خواهد
یافت.
( )4بله  ،اما در هر صورت مهم این است که ما به احساسات  ،دیدگاه ها و
موارد دیگر توجه داشته باشیم .بنابراین ترجیح می دهید سخنرانی ها در
مورد این موضوعات باشد؟ بسیار خوب )5(.اما اگر به من بگویید " ،من نمی
دانم که استدالل های شما صحیح است یا نه"  ،یا اگر من یک کلمه را به
معنای مبهم استفاده می کنم و شما از من می خواهید "لطفاً معنی کلمه را
واضح کنید" – بسیار خوب  ،من قصد ندارم خلق و خوی الزم را برای الزام
به شما داشته باشم  ،من مسئولیت دارم بگویم" :مهمتر این است که ما به
احساسات و عقاید و موارد دیگر توجه داشته باشیم )6(".فکر می کنم به
همین دلیل است که رواقی ها منطق را در رأس برنامه درسی قرار می دهند
 به همان دلیلی که قبل از اندازه گیری مقداری دانه  ،باید بر اساس یک59

استاندارد اندازه گیری عمل کنیم )7(.اگر ما با ایجاد استانداردهای وزن و
حجم شروع نکنیم  ،چگونه می خواهیم هر چیزی را اندازه گیری یا وزن
کنیم؟( )8و به طور مشابه در مورد فعلی  -اگر ما ابزاری را که با استفاده از
آن چیزهای دیگر را تحلیل می کنیم و می فهمیم  ،درک نکنیم  ،چگونه می
توان امیدوار بود که آنها را با دقت درک کنیم؟
( )9اما یک کاسه اندازه گیری فقط یک چوب است و میوه نمی دهد " .آن
دانه را اندازه گیری می کند.
( )10مسائل منطقی نیز غیرمولد هستند.
ما این موضوع را بحث خواهیم کرد .و اگر درست هم باشد کارکرد منطق
بعنوان وزن و اندازه گیری برای

تجزیه و تحلیل موضوعات انتزاعی است،

این دلیل کافی است تا کارشناسان در این باب مطالعه کنند )11(.چه کسی
چنین می گوید؟ منظورم غیر از زنون ،کلئانتس و خروسپوس است؟( )12در
باب آنتینتس چطور؟ این او بود که نوشت ‘ ،آغاز آموزش بررسی کلمات
است .و همانطور که از گزنفون می دانیم  ،سقراط معموالً صحبتهای خود را با
تجزیه و تحلیل کلمات آغاز می کرد تا از ابهام در مورد معنای آنها جلوگیری
کند.
( )13آیا هدف نهایی این است  -رسیدن به جایی که می توانیم خروسپوس
را درک و تفسیر کنیم؟ هیچ کس این را نگفت )14(.خوب  ،پس آن چیست؟
درک اراده طبیعت؟ بله  ،اما آیا می توانید آن را به تنهایی و بدون کمک
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درک کنید؟ بدیهی است که هنوز می توانید از کمک استفاده کنید .زیرا اگر
ال حقیقت را
این درست باشد که ما همیشه ناخواسته خطا می کنیم و اگر قب ً
می دانستید ،آن در رفتار بی عیب و نقص شما منعکس می شود.
( )15اما من اراده طبیعت را درک نمی کنم .چه کسی می تواند آن را برای
من توضیح دهد .من گفتم خروسپوس )16(.بنابراین من می روم تا بفهمم
این مفسر طبیعت چه گفته است .اما بعد ،در یک صفحه مشکلی دارم باید
بدنبال فردی باشم که برایم توضیح دهد .در اینجا " ،من می گویم  "،نگاهی
بیندازید و به من بگویید این به چه معناست " -مثل اینکه به التین
است )17(.مفسر چه حقی دارد که احساس برتری کند؟ حتی خروسپوس نیز
حق ندارد مغرور شود اگر فقط اراده طبیعت را توضیح دهد و از آن پیروی
نکند .مفسر او حق برتری جویی ندارد!
( )18خروسپوس فی نفسه مورد نیاز نیست  ،بلکه تا آن جا مورد نیاز است
که به ما کمک کند طبیعت را درک کنیم .ما به او به عنوان پیامبر نیاز
نداریم  ،اما از طریق او می توانیم آینده را الهی کنیم و نشانه هایی را که
خدایان می فرستند بهتر درک کنیم )19(.ما به آنها بعنوان احشاء قربانی نیاز
نداریم بعلت عالئمی که منتقل می کنند .و ما گاو یا کالغ را نمی پرستیم -
ما خدا را عبادت می کنیم  ،که با آنها ارتباط دارد )20(.حال من را پیش
کشیش یا پیامبر تصور کنید  ،که به او می گویم ‘ ،لطفاً احشای این قربانی
را بررسی کنید .آنها به من چه می گویند؟( )21وی پس از بررسی دقیق آنها
 ،اعالم کرد" :در اینجا نوشته شده است که شما اراده ای دارید که قادر به
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جبر نیست ) 22(.با تصدیق شروع کنید آیا کسی می تواند مانع شود که شما
قبول کنید امری درست است؟
خیر.
یا شما را مجبور کند که باور کنید چه غلط است؟
خیر.
( )23به طور واضح در این زمینه اراده شما با جبر و مانع روبرو نمی
شود )24(.بیایید به خواسته و انگیزه نگاهی بیندازیم :می بینید که دقیق ًا
همان است .انگیزه فقط توسط انگیزه دیگر قابل لغو است )25(.گر کسی مرا
به مرگ تهدید کند  ،تو چه می گویی؟ او مرا مجبور می کند پس؟ آن چیزی
نیست که شما را تهدید کند – واقعیت این است که شما ترجیح می دهید
کاری انجام دهید تا اینکه بمیرید )26(.این مجموعه ارزشهای شما است که
شما را مجبور می کند :بر مبنای اراده عمل می کنید )27(.اگر خدا این
امکان را فراهم کرده بود که تکه وجودی که به ما داده است توسط کسی به
مانع بخورد یا مجبور شود  -خود او نیز اینگونه بود  -پس او خدا نخواهد بود
و همانطور که یک خدا باید دنبال ما باشد )28(.کشیش می گوید  ،این همان
چیزی است که در قربانی حک شده است .این عالمت خدا به شماست :اگر
می خواهید  ،پس آزاد هستید .اگر می خواهید  ،پس کسی را سرزنش نکنید
 ،کسی را متهم نکنید  -اگر می خواهید ،همه چیز طبق برنامه شما و خداوند
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اتفاق می افتد )29(.بعلت این نوع پیشگویی است که من پیش کشیش و
فیلسوف می روم .نه به خاطر احترام  ،بلکه به خاطر قدرت تفسیر او.

 1.18از خطا کار عصبانی نباش
( )1فالسفه می گویند که همه مردم با یک استاندارد واحد هدایت می شوند.
وقتی آنها چیزی را تصدیق می کنند به این علت است که احساس می کنند
آن درست است و وقتی چیزی را تصدیق نمی کنند به این علت است که فکر
می کنند آن نادرست است و وقتی داوری را تعلیق می کنند به این علت
است که فکر می کنند آن مبهم است )2(.آنها در باب انگیزه می گویند مردم
فکر می کنند آ ن امر باید در جهت نفع آنها باشد و محال است چیزی را
مفید بدانیم و امر دیگر را آرزو کنیم و یک چیز را درست بدانیم و انگیزه برای
امری دیگر داشته باشیم.
اگر همه اینها درست باشد  ،پس چه زمینه ای برای عصبانی شدن از کسی
داریم؟( )3ما در ارتباط با آنها از برچسب هایی مانند "دزد" و "سارق"
استفاده می کنیم  ،اما این کلمات به چه معنا هستند؟ آنها نشان می دهند
مردم در باب آنچه خوب یا بد می دانند گیج هستند .بنابراین آیا باید از آنها
عصبانی باشیم  ،یا در عوض باید نسبت به آنها ترحم داشته باشیم؟ ( )4به
آنها نشان دهید که کجا اشتباه می کنند و متوجه خواهید شد که اصالح
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خواهند شد اگر آنرا ببینند ،آنها چیزی بهتر از راهنمای معمولی بعنوان
هدایتگر عملی ندارند.
( )5خوب  ،آیا ما نباید دزد و فاسد را از بین ببریم؟ سعی کنید سئوال را
اینگونه مطرح کنید.
( )6آیا نباید خود را از افراد فریب خورده در مورد مهمترین چیزها  ،افراد
نابینا  -نه از نظر بینایی  ،توانایی تشخیص سفید از سیاه  -بلکه از نظر
اخالقی برای تشخیص خوب از بد خالص کنیم؟( )7این را اینگونه بیان کنید
 ،و خواهید فهمید که موقعیت شما چقدر غیرانسانی است .گویی شما می
گویید  ،آیا نباید این مرد نابینا و ناشنوا را اعدام کرد؟( )8زیرا اگر از بین
رفتن بزرگترین دارایی بیشترین آسیب را به همراه دارد و کسی از تحمل
اخالقی محروم است  ،که این مهمترین ظرفیتی است که دارد  -خوب  ،چرا
عصبانیت را به ضرر خود اضافه کنند؟( )9اگر باید تحت تأثیر بدبختی های
دیگران قرار بگیرید  ،به جای تحقیر  ،به آنها ترحم نشان دهید .این آمادگی
برای نفرت و جرم را رها کنید )10(.شما که هستید که از این نفرین های
مرسوم مانند " احمقان لعنتی" و غیره استفاده می کنید؟( )11بگذار آنها
همانگونه باشند .از چه زمانی اینقدر باهوش هستید که می توانید اشتباهات
دیگران را تصحیح کنید؟ ما عصبانی می شویم زیرا برای چیزهایی که آنها
می توانند سرقت کنند پاداش باالیی می دهیم .اگر برای لباس های خود
چنین ارزشی قائل نباشید از دزدی که آنها را می برد عصبانی نخواهید شد.
اگر زیبایی ظاهری همسرتان را به عنوان جذابیت اصلی خود قرار ندهید  ،از
زناکار عصبانی نخواهید شد )12(.متوجه شوید که دزد و زناکار نمی توانند به
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آنچه متعلق به شما است دست یابند  ،فقط به آن دست می یابند که اموال
مشترک است و تحت کنترل شما نیست .اگر آن چیزها را روشن کنید و آنها
را نادیده بگیرید  ،چه کسی باید عصبانی شود؟ مادامی که به چیزهای مادی
احترام می گذارید  ،عصبانیت خود را به جای دزد یا زنا به سمت خود
معطوف کنید.
( )13به آن اینگونه نگاه کن .شما لباس زیبایی دارید و همسایه شما ندارد.
شما یک پنجره دارید و می خواهید به آنها راه بدهید .همسایه نمی داند که
فضیلت انسان شامل چه چیزهایی است  ،تصور می کند که فضیلت به
معنای داشتن لباس های زیبا است  -نظری است که شما اتفاق ًا به اشتراک
می گذارید )14(.و این نتیجه می شود که او سعی می کند آنها را بدزدد.
منظورم این است که  ،وقتی افراد گرسنه می بینند که شما غذا را به تنهایی
می خورید  ،می دانید که یکی از آنها ممکن چنگ بندازد .بنابراین آنها را
تحریک نکنید  -لباس های خود را از پنجره آویزان نکنید!
( )15روزی اتفاق مشابهی برای من افتاد .من چراغ آهنی در خانه خود
داشتم .با شنیدن صدایی از پنجره  ،دویدم پایین و دیدم چراغ برداشته شده
است .من استدالل کردم که دزدی که آن را برداشته حتماً انگیزه ای داشته
که نتوانسته در برابر آن مقاومت کند .بنابرین با خودم گفتم فردا ارزان تر می
خری ساخته شده از خاک رس )16(.یک مرد فقط آنچه را که دارد از دست
می دهد .لباسم را گم کردم .بله  ،چون لباس داشتی .من از ناحیه سر درد
دارم .خوب  ،حداقل شما شاخ درد ندارید  ،درست است؟ از دست دادن و
اندوه با توجه به چیزهایی که ما داریم امکان پذیر است.
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( )17اما مستبد زنجیر خواهد کرد  -او چه چیزی را زنجیر خواهد کرد؟ پای
شما را .او خرد خواهد کرد  -چه؟ سر شما را .آنچه او هرگز نمی تواند زنجیر
کند یا قطع کند بزرگ منشی شما است .این دلیل عقاید قدیمی است که
باید خودتان را بشناسید.
( )18ما باید خود را در چیزهای کوچک نظم دهیم و از آنجا به چیزهای با
ارزش تر پیشرفت کنیم )19(.اگر سردرد دارید  ،لعن نکردن را تمرین کنید.
هر وقت گوش درد گرفتید نفرین نکنید .من نمی گویم که شما شکایت
نکنید  ،فقط با تمام وجود شکایت نکنید .اگر برده شما باند را آهسته برای
شما می آورد داد و فریاد نزنید که همه از من متنفر هستند .چه کسی از
چنین شخصی متنفر نیست؟( )20راست و آزادانه قدم بردارید ،به قدرت
عقاید اخالقی خود اعتماد کنید و نه مانند ورزش کار به قدرت بدنی .قرار
نبود مانند یک حیوان قوی و شکست ناپذیر باشید )21(.اگر چیزی بیرون از
اراده نمی تواند شما را ناراحت کند  ،شکست ناپذیر هستید .بنابراین من هر
سناریویی را اجرا می کنم و آنها را به عنوان یک ورزشکار در نظر می گیرم:
او دور اول را ادامه داد .او در دوم چگونه کار خواهد کرد؟( )22اگر گرم باشد
چه؟ اگر المپیک باشد چه؟ به طور مشابه ':اگر او را با پول فریب دهند  ،او
امتناع خواهد کرد .اما اگر او یک دختر زیبا باشد  -که در تاریکی با او مالقات
می کند چه؟ اگر او را با شهرت وسوسه کنند چه می کنید؟ یا او را با انتقاد -
یا کف زدن آزمایش کنند؟ یا مرگ؟ همه اینها را او می تواند تحمل
کند )23(.اما اگر واقع ًا گرما زده شود چه می شود  -یعنی اگر مست باشد
چه؟ یا هذیان بگوید؟ یا خواب ببیند چه؟ اگر او تحت تمام این شرایط بتواند
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با خیال راحت از راه خود عبور کند  -خوب  ،این ورزشکار" شکست ناپذیر
است.

1.19چگونه باید در برابر قدرتمندان رفتار کنیم
( )1شخصی که منفعتی دارد  ،یا معتقد است که این منفعت را دارد  ،آن
کار را خواهد کرد و مغرور می شود  ،به خصوص اگر تحصیل کرده نباشد)2(.
به عنوان مثال ستمگر به شما خواهد گفت قدرت من بسیار زیاد است .آیا
کاری برای من انجام می دهی؟ من خواسته غیر اخالقی دارم .آیا آنرا انجام
می دهی؟ من می خواهم نفرت من آزاد باشد .چگونه قوه انگیزه بی خطا
است؟( )3نه  ،شما با آن ارتباطی ندارید .نگاه کنید  ،شما خود را به مهارت
ناخدا هنگام حضور در کشتی و مهارت برتر راننده هنگام سوار شدن به
کالسکه می سپارید )4(.با مهارت های دیگر تفاوتی ندارد .بنابراین مزیت شما
به چه میزان است؟
"همه به من توجه و احترام می گذارند‘ ".درست است  ،و من به تخته سیاه
خود توجه دارم آنرا پاک می کنم و می شویم و برای فالسک روغن حتی
میخ به دیوار می زنم .آیا این باعث می شود که این موارد بهتر از من باشد؟
نه  -این فقط به این معنی است که آنها به نوعی برای من مفید هستند .من
مراقب اسب خود نیز هستم )5(.پاهایش را می شویم و موهایش را تمیز می
کنم  ،واقعیت این است که همه مراقب خودشان هستند .اگر آنها از شما
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استقبال کنند  ،مثل اینکه اسب خود را حمل می کنند .چه کسی به شما
مانند انسان احترام می گذارد؟( )6چه کسی می خواهد مانند شما باشد و از
شما تقلید کند همانگونه که مردم از سقراط تقلید می کنند؟
اما من می توانم سر تو را از تن جدا کنم.
من فراموش کرده بودم که باید مراقب شما باشم همانطور که به دنبال برخی
ویروس ها یا عفونت ها می گردم و برای شما محرابی مانند فور( )feverدر
رم برپا کنم.
( )7چه چیزی بیشتر مردم را می ترساند و آنها را مقهور نگه می دارد؟ این
نمی تواند ستمگر و محافظانش باشد .آنچه طبیعت آزاد کرده است  ،فقط می
تواند توسط خود آشفته گردد یا به مانع بخورد )8(.افکار شخص باعث دلهره
می شود .اگر ستمگر تهدید کند که پای ما را به زنجیر بکشد  ،هرکس که
پای خود را بسیار محترم نگه دارد  ،التماس می کند  ،شخصی که به
شخصیت خود اهمیت می دهد  ،پاسخ می دهد " ،اگر این همان چیزی است
که می خواهی برو و آنرا زنجیر کن.
شما اهمیتی نمی دهید؟
نه نمی دهم.
‘فقط صبر کنید  ،من به شما نشان خواهم داد که چه کسی مسئول است!
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( )9چگونه پیشنهاد می کنید این کار را انجام شود؟ زئوس به من آزادی داده
است .او نمی خواست اجازه دهد که پسرش برده شود .شما صاحب جنازه من
هستی بیا و آنرا بگیر.
( )10وقتی از من درخواست لطف می کنید  ،آیا این اثبات توجه شما نیست؟
خیر  ،این خودم هستم که مراقب خودم هستم .اگر بر نکته پافشاری کنی ،
من قبول می کنم که در این روند همان توجهی را که به ظرف ها دارم به
شما هم نشان می دهم.
(‘ )11ببینید  ،این خودخواهی نیست  ،بلکه طبیعت حیوان است .هر کاری
که می کنیم برای خودمان انجام می شود .خورشید برای اهداف خود در
آسمان حرکت می کند .حتی زئوس نیز برای اهداف خود عمل می کند)12(.
اما هنگامی که زئوس می خواهد "فرستنده باران "یا "آفریننده دانه "یا "پدر
خدایان و انسان ها" باشد  ،بدیهی است که او فقط می تواند اهداف خود را
بدست آورد و با کسب سودهایی برای جهان به طور کلی صفات خود را
بدست می آورد )13(.به همین ترتیب او حیوان منطقی را از توانایی رسیدن
به اهداف شخصی ناتوان ساخت مگر به شرطی که عین حال برای جامعه نیز
باشد.
( )14نتیجه این است که عمل کردن بر اساس منفعت خود ،ضد اجتماعی
نیست )15(.به هر حال انتظار نداریم کسی نسبت به خودش و رفاهش بی
تفاوت باشد .این اساس اصل تصاحب است  ،غریزه ای که همه رفتار را پیش
می برد )16(.در نتیجه وقتی دیدگاههای مردم درباره امور بیرون از اراده
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اشتباه است  -فکر می کنند آنها خوب یا بد هستند  -آنها به طور طبیعی
پیش ظالم تحقیر خواهند شد )17(.و اگر فقط به همین جا ختم می شد! اما
آنها در مقابل نوکر ستمگر نیز تحقیر می شوند .به من بگویید چگونه افراد
پست ناگهان حکیم می شوند در حالی که امپراطور آنها را به نظافتچی حمام
ارتقا می دهد؟ چرا ما ناگهان می گوییم "توصیه های فلیسیو به من بسیار
زیرکانه بود )18( ".امیدوارم که او را از توالت بیرون کنند  ،بنابراین می توانم
ببینم که دوباره نظرت را عوض می کنی و اعالم می کنی که او یک احمق
است.
( )19اپافرودیتوس زمانی صاحب یک برده کفاش بود که چون خوب نبود او
را فروخت .اتفاقاً او توسط یکی خریداری شد و کفاش سزار شد .شما باید می
دیدید که اپافرودیتوس او را تملق می گوید!( )20و امروز دوست من فلیسیو
چطور است؟( )21هر وقت یکی از ما می پرسید " ،استاد کجاست؟" به او
گفته می شود  ،او در حال کنفرانس با فلیسیو است )22(.آیا او به دلیل بی
فایده بودن او را فروخته بود؟( )23چگونه او ناگهان اینقدر آگاه شد؟ خوب ،
این همان چیزی است که ارزش هر چیزی را که تحت کنترل اراده نیست ،
ارزیابی می کند )24(.شخصی پیش مدیر می رود و از هر طرف تبریک می
گوید .یک نفر چشمانش را می بوسد  ،دیگری گونه اش را  ،بندگانش حتی
دستان او را می بوسند .وقتی به خانه می رسد  ،می بیند که به احترام او
چراغ روشن شده است )25(.او به پایتخت می رود و برای تشکر قربانی
سفارش می دهد .اکنون  ،از شما می پرسم  ،چه کسی برای خواسته های
درست  ،یا انگیزه هایی که در توافق با طبیعت است  ،قربانی کرده است؟ به
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نظر می رسد ما فقط از خدایان تشکر می کنیم برای آنچه تصور می کنیم
چیزهای خوب زندگی است.
( )26امروز مردی با من در مورد پذیرش کشیش آگوست صحبت کرد .بهش
گفتم نرو  .شما در ازای این کار مقدار زیادی پول خواهید داد.
( )27اما کارمند نام من را به قراردادهای عمومی اضافه خواهد کرد.
آیا قصد دارید هر زمان که قرارداد امضا می شود آنجا باشید  ،بنابراین می
توانید به مجمع اعالم کنید" .این نام من است که او آنجا می نویسد"؟()28
حتی اگر اکنون بتوانید در این مراسم امضا شرکت کنید  ،هنگام مرگ چه
خواهید کرد؟ '
"اما آن نام مرا زنده نگه خواهد داشت".
آن را در سنگ حک کنید و به همان اندازه شما زنده خواهید ماند .در خارج
از نیکوپولیس  ،هیچ کس قصد ندارد شما را به یاد بیاورد.
( )29اما من باید تاج طال بپوشم.
اگر توجه خود را روی پوشیدن تاج گذاشته اید  ،چرا یک گل رز از آن ساخته
نشده  -در این صورت زیباتر به نظر می رسید.
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 1.20درباره عقل  ،و چگونگی مطالعه خود
( )1هر مهارت یا قوه زمینه ای دارد که در مرحله اول به آن مربوط است)2(.
وقتی قوه ای شبیه آن چیزی می شود که مطالعه می کند آن به طور طبیعی
خویش را مورد مطالعه قرار می دهد .وقتی آن متفاوت باشد امکان ندارد)3(.
مثالی بزنم :کفش ساز روی چرم کار می کند  ،اما این صنعت کامالً از چرم
متمایز است .بنابراین  ،خود را مطالعه نمی کند )4(.هنر دستور زبان با گفتار
نوشتاری ارتباط دارد  ،اما آیا سخنرانی نوشتاری است؟ نه  ،بنابراین  ،نمی
تواند خودش را مطالعه کند.
( )5حال  ،چرا طبیعت ما را با عقل تجهیز کرد؟ برای استفاده درست از داده
ها .عقل چیست اگر مجموعه ای از داده ها نباشد؟ بنابرین آن تحلیل را
متوجه خود می کند )6(.و چه حکمتی را ادعا می کند که بررسی می کند؟
امور خوب ،بد و بی تفاوت را .حکمت چیست؟ خوبی و جهل؟ بدی .بنابرین
طبیعی است که حکمت در باب خویش مطالعه کند و همچنین در باب ضد
خویش.
( )7بنابراین  ،اولین و مهمترین وظیفه فیلسوف این است که داده ها را
بررسی کند  ،از بین آنها انتخاب کند و فقط آنهایی را که در این آزمون قبول
شده اند به کار گیرد )8(.شما در باب پول می دانید-جایی که باور داریم که
منافع ما نهفته است ،فن سنجش را توسعه داده ایم و نبوغ قابل توجهی در
ایجاد روشی برای سنجش تقلبی بودن سکه ها ایجاد کرده ایم که شامل
بینایی  ،بویایی  ،شنوایی و لمس می شود )9(.سنجشگر اجازه می دهد که
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دینار بیفتد و با دقت به حلقه آن گوش دهد .و او راضی نیست فقط یک بار
گوش دهد :پس از شنیدن های مکرر  ،او عمالً گوش لطیف یک نوازنده را
پیدا می کند )10(.این معیاری از تالشی است که آمادگی برای جلوگیری از
فریب است زمانی که دقت در صرافی نیاز است.
( )11با این حال  ،وقتی صحبت از ذهن ضعیف ما می شود  ،اذیت می شویم.
ما از پذیرش هر برداشتی راضی هستیم  ،زیرا در اینجا ضرر و زیان ما آشکار
نیست ) 12(.اگر می خواهید بدانید نگران مسائل خوب و بد نیستید و چقدر
در امور بی تفاوت جدی هستید نگرش خود را برای نابینا شدن با نگرش خود
در مورد ذهنیت در تاریکی مقایسه کنید .من فکر می کنم  ،شما متوجه
خواهید شد که ارزش های شما واقعاً چقدر نامناسب هستند.
( )13اما این امر مستلزم آمادگی و مطالعه دقیق است.
فکر می کنید بزرگترین هنر را می توان به راحتی و یک شبه کسب
کرد؟( )14درست است که آموزه اصلی فالسفه به طور خالصه بیان شده
است .شما فقط باید زنون بخوانید تا معنی من را متوجه بشوید )15(.چه
مدت طول می کشد که بگوییم " ،هدف پیروی از خدایان است" و "خوبی
استفاده مناسب از داده ها" است؟( )16اما به طور مختصر ،آن سئواالت
دیگری را مطرح می کند .خدا چیست و داده ها چه هستند؟ طبیعت فردی
چگونه با ماهیت کل مقایسه می شود؟ »هنوز تحقیق نیاز به زمان بیشتری
دارد.
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( )17در اینجا اپیکور را داریم که می گوید خوبی چیزی جز گوشت نیست.
اما پس از آن سخنرانی هایی در مورد اصل غالب انسان  -یعنی آنچه جوهر و
ماهیت او است  -انجام می شود  ،و توضیح دوباره طوالنی می شود .به
احتمال زیاد خوب بودن یک حلزون در پوسته آن نیست  ،بنابراین آیا
احتمال دارد اپیکور در شناسایی خوبی انسان با بدن خود درست باشد؟
( )18متوجه باش  ،اپیکور  ،شما قوه ای دارید که از گوشت باالتر است –
قوه ای که با تفکر و بررسی شواهد نتیجه گرفت که گوشت اصلی ترین چیز
است.
( )19و چرا اینقدر دوست داری روغن نیمه شب را بسوزانی و سخت کار می
کنی تا از طرف شما این همه کتاب تولید شود؟ بدیهی است که برای شما
مهم است که ما حقیقت را در اختیار بگیریم .اما ما چه کسی هستیم  ،و به
عبارت دیگر  ،ما برای شما چه کسی هستیم؟
خوب  ،اکنون توضیحات اپیکور نیز طوالنی شده است ...

1.21به افرادی که می خواهند مورد تحسین قرار بگیرند
( )1وقتی کسی در زندگی به درستی جا افتاده باشد  ،مجبور نیست بیرون از
خود دنبال تأیید باشد.
( )2دوست من  ،خواسته تو چیست؟
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من راضی هستم اگر خواسته ها و اجتناب های من طبق طبیعت باشد و
انگیزه ها و امتناع ها را به همان شیوه که متولد شدم انجام دهم و هدف را به
همان شیوه تمرین ،طراحی و تصدیق کنم.
"پس چرا اینقدر گیر کرده ای؟"
( )3من می خواهم همه کسانی که مالقات می کنم  ،مرا تحسین و دنبال
کنند  ،و فریاد بزنند «چه فیلسوف بزرگی!
( )4و این افراد دقیق ًا چه کسانی هستند که می خواهید شما را مورد
تحسین قرار دهند؟ آیا آنها همان افرادی نیستند که شما عادت دارید آنها را
دیوانه بنامید؟ و آیا این آرزوی زندگی شماست  -جلب رضایت دیوانگان؟

 1.22در مورد پیش فرض ها
( )1همه افراد پیش فرض هایی دارند .و یک پیش فرض با دیگری مغایرت
ندارد .منظور این است که کدام یک از ما تصور می کند که آنچه خوب و
سودمند است در همه موارد خواستنی و دنبال کردنی نیست؟ کدام یک از ما
عدالت را منصفانه و مناسب فرض نمی کنیم؟ پس تعارض از کجا وارد می
شود؟( )2در کاربرد پیش فرض ها در موارد خاص )3( .به عنوان مثال  ،یک
نفر می گوید " ،آفرین  ،یک مرد شجاع وجود دارد  "،در حالی که دیگری
می گوید " ،او شجاع نیست  ،بلکه فقط از کار افتاده است.
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از این طریق منازعه بوجود می آید )4(.و این منبع اختالف بین یهودیان ،
سوری ها  ،مصری ها و رومی ها است .اختالف آنها در این نیست که هر چه
مقدس است باید بر هر چیزی ترجیح داده شود  ،بلکه آنها به عنوان مثال در
مورد مقدس یا غیر مقدس بودن خوردن گوشت خوک بحث می کنند)5(.
این نیز اساس درگیری بین آگامنون و آشیل است .قبل از ما آنها را صدا
کنید .چی میگی آگاممنون؟ آیا نباید کار درست و شایسته ای انجام دهیم؟
"" طبیعی است" .
( )6شما آشیل چطور؟ آیا شما  ،ای مردم  ،نمی گویید که ما باید آنچه را که
مناسب است انجام دهیم؟
البته.
"خوب  ،پس  ،پیش فرض های خود را اعمال کنید".
( )7اینجا است که درگیری آغاز می شود .چون یکی می گوید " ،من نباید
مجبور شوم کریسیس را به پدرش برگردانم  "،و دیگری می گوید " ،در واقع
بهتر بود آن را انجام می دادید .بدیهی است یکی از آنها تصورات خود را به
غلط در باب آنچه مناسب است بکار می برد )8(.سپس آگامنون می گوید ،
"خوب  ،اگر مجبور شوم کریسیس را پس دهم  ،در عوض باید جوایز یکی از
مردان را بدهم .آشیل می گوید " ،امیدوارم من نباشم که قصد داری آن را
بگیری" ".برای شما  ،درست است .چرا باید جریمه شوم؟ زیرا درست نیست
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که تنها کسی باشی که می تواند بدون آن برود " .این است که چگونه
منازعات بوجود می آیند.
( )9آموزش به چه معنا است؟ آن به معنای یادگیری بکار بردن پیش فرض
ها در مصادیق خاص است ،همانگونه که طبیعت بیان می کند و تمیز دادن
آنچه در محدوده قدرت ما است یا نیست )10(.قلمرو اراده در محدوده قدرت
ما است بدن ،اعضای بدن ،دارایی ،والدین ،برادر و خواهر ،کودکان ،کشور و
دوستان در محدوده قدرت ما نیستند.
( )11خوبی را باید در کجا قرار دهیم-کدام یک از دو امر به آن مربوط است؟
به رده اموری که در محدوده قدرت ما است )12(.نتیجه این است که
سالمتی و تناسب اندام  ،فرزندان  ،والدین یا کشور در محدوده امور خوب
نیست.
این امور باعث پیروزی یا شکست شما نسبت به دوستان خود نمی شود.
( )13خوب  ،بگذارید تعیین "خوب" را به سالمتی و سایر موارد بیرونی
نسبت دهیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد .فرض کنید شخصی با بدبختی
روبرو شده و این "خوب ها" را از دست داده است .آیا آنها هنوز هم می
توانند خوشحال باشند؟ غیرممکن است .ممکن است شما بپرسید که چگونه
آنها با همسایگان خود در روابط خوب باقی می مانند  ،زیرا ما به طور طبیعی
بدنبال منافع شخصی هستیم )14(.اگر به نفع من است که آن زمین را داشته
باشم پس دزدیدن آن به نفع من خواهد بود .اگر به نفع من است که کت
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داشته باشم پس به نفع من است که آنرا از حمام بدزدم .در اینجا شما شاهد
پیدایش جنگ ها  ،دسته بندی ها و فتنه ها خواهید بود.
( )15چگونه می توانم با خداوند ثابت قدم باشم؟ چون اگر صدمه ای ببینم و
با بدبختی روبرو شوم  ،به شک می افتم آیا او از من حمایت خواهد کرد؟ و
اگر او به من کمکی نمی کند  ،چرا باید او را مالحظه کنم؟ من نمی خواهم با
خدایی که اجازه می دهد در وضعیت فعلی ام باشم کاری داشته باشم.
بنابرین من از او نفرت پیدا می کنم )16(.و تعجب می کنید که آیا معابد و
مجسمه هایی که ما به او تقدیم می کنیم  ،برای آرام کردن نیروی بدخیم
مانند مجسمه فور()Feverنیست .عناوین افتخاری مانند "نجات دهنده" ،
"باران آورنده باران" و "میوه آورنده" دیگر برای وی قابل استفاده نیستند  -و
همه اینها برای تعیین کردن امور خوب بیرونی است.
( )17چه کاری باید انجام دهیم؟ این موضوع تحقیق برای کسی است که در
فلسفه صادق است و عمیق می اندیشد .حاال اگر من در تاریکی به دنبال
خوب و بد باشم  ،دیوانه ام ) 18(.اما اگر من خوب را در محدوده اراده قرار
دهم در معرض تمسخر هستم .برخی از پیرمردهای جاهل که انگشترهای
طال را به صدا در می آورند و سرشان را تکان می دهند و می گویند :پسرم
گوش کن ،فلسفه تا یک جایی درست است ولی خود را فریب نده .این
سوالی مضحک است )19(.فالسفه می توانند منطق را به شما بیاموزند  ،اما
شما بهتر از آنها روش صحیح رفتار را می دانید )20(.خوب  ،اگر من می دانم
چه کاری انجام دهم  ،همانطور که شما می دانید و کاری که انجام می دهم
فلسفی است  ،اعتراض نکنید  .من نمی خواهم با این پیرمرد احمق در منطق
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ال او را نادیده بگیرم  ،او از خشم منفجر خواهد
درگیر شوم .اما اگر من کام ً
شد )21(.بنابراین چاره ای ندارم جز اینکه به او بگویم  ،با من چونان کسی
که دوست داری رفتار کن .نمی توانم به خودم کمک کنم  ،می بینی دیوانه
ام.

 1.23بر علیه اپیکور
( )1حتی اپیکور متوجه می شود که ما ذات ًا موجودی اجتماعی هستیم  ،اما
هنگامی که خوب را در ظاهر تشخیص داد  ،نمی تواند چیزی متناقض با آن
بگوید )2(.زیرا او تأکید می کند که ما نباید احترام بگذاریم و مالحظه کنیم
هر چیزی را که با طبیعت آنچه خوب است رابطه ندارد.
( )3پس چگونه است که ما موجود اجتماعی هستیم  -ما که گویا هیچ عالقه
طبیعی به فرزندان خود نداریم؟ چرا اپیکور  ،انسان عاقل را از تربیت فرزندان
منصرف می کند؟ آیا می ترسید که او از نظر عاطفی درگیر و ناراضی شود؟
( )4دلیلش این است که شما از طرف ماوس بنده خود مضطرب بوده اید؟
برای اپیکتتوس چه اتفاقی می افتد حتی اگر ماوس کوچک گریه کند؟
( )5نه  ،او می فهمد که کودک به محض به دنیا آمدن  ،دیگر دوست داشتن
یا مراقبت از او در اختیار ما نیست )6(.به همین دلیل است که او می گوید
یک انسان باهوش نیز در سیاست شرکت نخواهد کرد .او انواع ارتباطات
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شخصی را که سیاست شامل آنها است می داند .بنابراین چه چیزی مانع از
این می شود که زندگی غیر اجتماعی مثل مگس ها داشته باشیم؟
( )7اما گویی که او این را نمی داند و پیشنهاد می کند که ما باید فرزندان را
رها کنیم .حتی گوسفند و گرگ فرزندان خود را ترک نمی کنند.
آیا انسان باید فرزند خویش را ترک کند؟( )8آیا می خواهید ما مانند گوسفند
احمق باشیم یا مانند گرگ ها وحشی باشیم  -هیچ کدام از آنها بچه های
خود را رها نمی کنند؟( )9بیا  ،چه کسی توصیه های شما را به یاد می آورد
وقتی که فرزند او روی زمین افتاده و گریه می کند؟
( )10من شخصاً تصور می کنم اگر مادر و پدر شما پیش بینی می کردند که
شما قصد دارید چنین مواردی را بگویید  ،شما را در معرض دید قرار نمی
دادند.

 1.24چگونه باید با مشکالت کنار بیاییم؟
( )1انسان خود را در زمان های دشوار آشکار می کند .وقتی مشکل پیش می
آید خود را چون کشتی گیر تصور کن که خداوند چون مربی تو را با جوانی
سخت و محکم برابر کرده است )2(.برای چه هدفی؟ تا شما را به کالس
المپیک دعوت کند .اما این عرق می خواهد تا به نتیجه برسد .از دیدگاه من ،

80

هیچ کس هرگز آزمایش بهتری نسبت به شما نداده است  ،اگر شما آماده
استفاده از آن چونان کشتی گیر نسبت به حریف باشید.
( )4اکنون ما شما را به عنوان جاسوس به رم می فرستیم .و کسی را نمی
خواهیم که به راحتی بترسد  ،یا کسی که با اولین سر و صدا  ،یا یک نگاه به
سایه برگردد  ،و اعالم کند که دشمن عمال در دروازه است )4(.اگر در
بازگشت به ما بگویید  ،شرایط در رم وحشتناک است ،همه جا مرگ  ،تبعید ،
فقر و خبر چین است -و همه چیز به هم ریخته است ،فرار کن  ،دشمن
نزدیک ماست! (-)5در آینده به شما خواهم گفت که پیش بینی را برای
خودت نگه دار .تنها اشتباه ما در وهله اول فرستادن جاسوسی مثل شما بود.
( )6دیوژن  ،قبل از شما رفت و با گزارش زیادی برگشت .او گفت  ،مرگ شر
نبود زیرا بی نجابت نبود .شهرت صدای خالی احمق ها بود )7( .او چیزهای
دیگری گفت که عنصر ترس را از درد و فقر حذف کرد .او در شیوه زندگی
خود حداقل لباس را به یک لباس بنفش و زمین خالی را به یک تخت  ،هر
چند نرم ترجیح داد )8(.به عنوان شاهد چنین ادعایی ،او اطمینان  ،آرامش ،
آزادی  -و همچنین هیکل سخت و درخشان خود را به نمایش گذاشت.
( )9او گفت در نزدیکی دشمنی نیست .همه چیز در صلح و آرامش است.
دیوژن جواب داد.
به دنبال خود بگردید .آیا من مجروح ،معلول یا در حال فرار از دشمن هستم؟
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( )10این نوع جاسوسی است که به آن احترام می گذاریم .شما گزارش پر
سر و صدای زیادی انجام دادید .برو و جستجوی بهتری انجام دهید  ،این بار
بدون رعب و وحشت.
( )11پس چیکار کنم؟
وقتی کشتی را ترک می کنید چه می کنید؟ آیا با سکان و پاروها دور می
شوید؟ با وسایل شخصی خود  ،روغن فالسک و کیف پول می روید .بنابراین
فقط آنچه را به شما تعلق دارد را به خاطر بسپارید و ادعا نکنید نسبت به
آنچه را که متعلق به شما نیست.
( )12امپراطور به شما می گوید :لباس گران را ازتن برون کن.
"بسیار خوب  ،من لباس ارزان تر می پوشم".
"آن را نیز بردار".
بسیار خوب  ،من اکنون توگای معمولی را خواهم پوشید.
"توگای خود را بردار".
‘خوب  ،من برهنه می شوم.
( )13اکنون خونسردی شما مرا تحریک می کند.
کل بدن من را بگیر.
82

آیا دلیلی دارد ک شخصی که آماده تسلیم جسد خود است ،بترسد؟
( )14اما فالنی امالک خود را به من نمی سپارد .بسیار خوب؟ فراموش کردم
هیچکدام مال من نیست .پس چگونه آن را مال من می نامیم؟ آنگونه که ما
در مسافرخانه رختخواب می خواهیم .گر صاحب مسافرخانه بمیرد و
رختخواب خود را برای شما می گذارد  ،اما اگر آن را به شخص دیگری
بسپارد ،او آن را خواهد داشت  ،و شما جایگزینی پیدا خواهید کرد )15(.و
اگر این کار را نکنید  ،مجبورید روی زمین بخوابید .در آنجا راحت باشید و
خروپف کنید  ،و به یاد داشته باشید  ،فاجعه در میان ثروتمندان  -در میان
پادشاهان و قدرتمندان اتفاق می افتد .هیچ مرد فقیری به جز عضو گروه کر ،
فاجعه ای را نمی بیند )16(.پادشاهان خوب شروع می کنند :تاالرهای کاخ را
بیارایید .اما بعد از عمل سوم یا چهارم  ،ما دریافت می کنیم  ،ای سیتارون ،
چرا مرا پذیرفتی؟( )17احمق  ،تاج شما کجاست؟ اکنون حتی نگهبانان نیز
نمی توانند به شما کمک کنند.
( )18بنابراین  ،هنگامی که در مقابل یکی از آن ستمگران قرار می گیرید  ،به
یاد داشته باشید که در حضور یک شخصیت غم انگیز قرار دارید  -و نه بازیگر
 ،بلکه خود ادیپ.
( )19اما او خیلی خوش شانس است که می تواند با اطرافیان راه برود .خوب ،
من هم با توده مردم درمی آمیزم و اطرافیان نیز در آن شرکت می کنند)20(.
نکته اصلی که باید به یاد داشته باشید این است که در باز است .مثل بچه ها
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نباشید که اعالم می کنند من دیگر بازی نمی کنم .وقتی از بازی خسته
شدید  ،بگویید" :دیگر من بازی نخواهم کرد" .اما اگر ماندید  ،غر نزنید.

 1.25اطالعات بیشتر در مورد همان موضوع
( )1اگر این گفته ها درست است و مسخره نیست  ،یا وانمود نمی کنیم که
باور داریم آنچه برای ما خوب یا بد است در اراده است و ما نسبت به هر چیز
دیگری بی تفاوت هستیم -پس چرا ما همچنان ترس و اضطراب را تجربه می
کنیم؟( )2هیچ کس بر اصول ما کنترلی ندارد و آنچه دیگران کنترل می
کنند اهمیتی ندارد .مشکل شما هنوز چیست؟
( )3می خواهم دستورالعمل های خاص در مورد چگونگی عملکرد مطابق با
این اصول را داشته باشم  ،به غیر از آنچه زئوس به شما داده است  ،به چه
دیگری نیاز دارید؟ او آنچه را که نامحدود و مهار ناشدنی است به شما داده
است و آنچه را که مربوط به شما نیست ،محدود و مهار کرده است )4(.پس
وقتی شما را به اینجا فرستاد با چه فرمانی رسیدید؟ از آنچه به شما تعلق
دارد به هر قیمتی محافظت کنید .و آرزو نکنید چیزی که به دیگری متعلق
است .صداقت ،شایستگی و حس شرم متعلق به شماست و هیچ کسی نمی
تواند آن را از شما بگیرد یا جلوگیری کند که شما از این خصوصیات بهره
ببرید -در حالی که شما مراقب چیزی هستید که برای شما نیست و در ادامه
از دست می دهید آنچه متعلق به شماست.
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( )5با چنین دستورالعمل ها و دستوراتی از طرف زئوس  ،شما امیدوارید چه
دستورات دیگری را از من بگیرید؟ آیا من بیشتر مورد اعتماد هستم؟()6
احکام او را حفظ کنید و نیازی به دیگران ندارید .به عنوان اثبات اینکه او آنها
را به شما داده است  ،پیش فرض های خود را اعمال کنید .ادله فالسفه را
بیاورید .آنچه را که اغلب شنیده اید یا برای خودتان گفته اید بیاورید ،آنچه را
مطالعه کرده اید و آنچه را بکار بسته اید.
( )7قبل از اینکه بازی خراب شود  ،چه مدت باید این دستوراتی را که از خدا
داریم  ،به کار ببریم؟( )8تا زمانی که بازی خوب پیش برود .در Saturnalia
پادشاهی به قید قرعه انتخاب می شود (زیرا آنها تصمیم گرفته اند آن بازی را
انجام دهند) .او دستور می دهد" :شما آنجا بنوشید  ،شراب را مخلوط کنید ،
آواز بخوانید  ،بروید  ،بیایید ".من اطاعت می کنم تا کسی نباشد که بازی را
خراب کند )9(..اما اگر "پادشاه" بگوید " ،تصور کن که ناراضی هستی"  ،من
درنگ می کنم .چه کسی می خواهد مرا مجبور کند؟( )10از طرف دیگر ،
اگر برنامه خواستار اصالح دعوای آشیل با آگاممنون باشد و بازیگر نقش
پادشاه به من بگوید ‘ ،برو و بریسیس را از آشیل دور کن )11(.می روم .و
وقتی او گوید " ،برگرد  "،برمی گردم.
نحوه برخورد با استدالل های فرضی نیز می تواند الگویی برای رفتار ما باشد.
بیایید فرض کنیم که شب است.
بسیار خوب
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پس آیا روز است؟
نه  ،زیرا من این فرضیه را پذیرفته ام که شب است.
( )12بیایید چونان یک بازی و سرگرمی ،تصور کنید که شب است.
بسیار خوب.
"حاال  ،باور کن که واقعاً شب است".
( )13این از این فرضیه پیروی نمی کنید.
همین قوانین در زندگی اعمال می شود" :فرض کنیم شما به روزهای سختی
رسیده اید".
پس شما بدبخت هستید.
بله.
"و رنج می برید"
بله.
"حاال فکر کن که هر چه برای تو اتفاق افتاده بد است".
این از فرضیه نتیجه نمی شود .و عالوه بر این  ،دیگری وجود دارد که به من
اجازه نمی دهد.
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( )14چه مدت باید تسلیم قوانین بازی شویم؟ تا جایی که نوبت من باشد و
آنرا مناسب بدانم )15(.برخی از افراد سخت و انعطاف ناپذیر خواهند گفت:
من نمی توانم سر میز این مرد غذا بخورم اگر دوباره اخبار جنگ مطرح باشد.
من به شما گفتم  ،دوست من  ،چگونه تپه را گرفتم .اکنون دوباره تحت
بمباران قرار گرفتیم  )16(...اما ممکن است شخص دیگری در همان شرایط
بگوید :غذا مهم است .نگذارید اضطراب باشد )17(.این شما هستید که باید
اولویت های خود را تنظیم کنید .اما هر کاری که تصمیم به انجام آن دارید ،
با کینه توزی انجام ندهید  ،مثل اینکه به شما تحمیل می شود .و باور نکنید
که وضعیت شما بد است  -هیچ کس نمی تواند شما را وادار به این کار
کند )18(.آیا در خانه دود وجود دارد؟ اگر خفقان آور نباشد  ،در خانه می
مانم .اگر ثابت شود دود زیاد است ،می روم .همیشه به یاد داشته باشید  -در
باز است.
( )19به من می گویند در نیکوپولیس نمان  ،بنابراین من آنجا نمی مانم.
"در آتن نیز نمانید.
بنابراین من آتن را ترک کردم.
"روم هم نمان.
بنابراین من رم را رها می کنم.
( )20در گیارا زندگی کن.
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اما من در گیارا زندگی می کنم بیش از توان دود در خانه است .بنابراین به
جای دیگر می روم و کسی نمی تواند من را از رفتن باز دارد و از همه در
آنجا استقبال می شود )21(.و فراتر از آخرین لباس من  ،یعنی بدن ضعیف ،
هیچ کس قدرتی بر من ندارد )22.به همین دلیل بود که دمتریوس جسارت
پیدا کرد و به نرون گفت :تو مرا تهدید به مرگ می کنی  ،اما طبیعت تو را
تهدید می کند.
( )23اگر بدنم را گرامی بدارم  ،خود را برده می کنم  ،اگر مال خود را گرامی
بدارم  ،خود را غالم می کنم )24(.من وسایل اسیر کردنم را فاش کردم.
هنگامی که مار سر خود را عقب می کشد  ،بالفاصله فکر می کنم می گوید
آنجا را بزن  ،از بخشی که محافظت می کند .به همین ترتیب مطمئن باشید
هر چیزی که محافظت می شود  ،به مرکز حمله دشمن تبدیل خواهد
شد )25(.این را بیاد داشته باشید در این صورت ،کسی نخواهد ماند که از او
بترسید و تملق او کنید.
( )26اما من می خواهم جایی که سناتورها می نشینند بنشینم.
در این صورت ،جا را برای خود تنگ می کنید و باعث آزار خود می شوید.
( )27اما چگونه می توانم نمایی روشنی از صحنه داشته باشم؟
اگر نمی خواهید در شلوغی باشید  ،در تئاتر شرکت نکنید .سختی چیست؟
یا صبر کنید تا نمایش تمام شود  ،سپس در وقت فراغت در صندلی های
سناتورها بنشینید و آفتاب بگیرید )28(.به طور کلی  ،به یاد داشته باشید که
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این ما هستیم که زجر می کشیم ،ما هستیم که برای خودمان مشکل ایجاد
ال توهین کردن یعنی چه؟( )29کنار سنگی
کنیم  -یعنی با دیدگاهمان .مث ً
بایستید و به آن توهین کنید  ،و موفق شده اید؟ اگر مانند سنگ به توهین
پاسخ دهد  ،سوء استفاده کننده چه بدست آورده است؟ اگر او از ضعف
قربانی خود بهره برد  ،می تواند به هدف خود برسد.
( )30او را لخت کنید .منظورتان از "او" چیست؟ منظورت لباس اوست  ،آن
را بردار" .من به شما توهین کرده ام ".ممکن است این کار برای شما خوب
باشد )31(.این همان چیزی است که سقراط تمرین می کرد و همیشه همان
خلق و خوی را حفظ می کرد .به نظر می رسد که ما هر چیزی را تمرین و
مطالعه خواهیم کرد به جای اینکه تمرین و مطالعه کنیم که چگونه آزاد و بی
محدودیت بمانیم.
( )32فالسفه متضاد صحبت می کنند .هنرهای دیگر چه هستند  -آیا آنها
متفاوت هستند؟ متضاد تر از برش در چشم برای بازیابی بینایی چیست؟ اگر
کسی این را به شخصی که از دارو بی اطالع است پیشنهاد کند  ،در چهره او
می خندد )33(.بنابراین تعجبی ندارد  ،اگر بسیاری از حقایق فلسفه نیز
چونان امر متناقض بر توده ها به نظر رسد.
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 1.26قانون زندگی چیست؟
( )1هنگامی که شخصی در حال خواندن استدالل های فرضی بود ،
اپیکتتوس گفت :این مربوط به فرضیه ها است که باید نتیجه را قبول کنیم
و متقاعد تر از آن قانون زندگی است که ما را ملزم می کند مطابق با
طبیعت رفتار کنیم )2(.گر می خواهیم در هر زمینه ای  ،در هر موقعیتی از
آن اطاعت کنیم  ،واضح است که نباید اجازه دهیم آنچه طبیعت تجویز می
کند از ما بگریزد و آنچه در مغایرت با طبیعت است وارد زندگی ما شود.
( )3بنابراین فیلسوفان با منطق شروع می کنند  ،زیرا این آسان تر است  ،و
موضوعات مشکل تر را برای بعد می گذارد .در مطالعه منطق  ،چیزی نیست
که ما را منحرف کند .در حالی که در امور عملی توجه ما دائماً به جهات
دیگر جلب می شود )4(.هر کس اصرار به پرداخت سریع به مسائل عملی را
داشته باشد  ،خطر احمق کردن خود را دارد  ،زیرا در ابتدا مقابله با موضوعات
سخت آسان نیست )5(.و این دفاعی است که باعث می شود والدین از
فرزندانشان ناراحت شوند زیرا آنها فلسفه می خوانند .پدر  ،راه خود را ادامه
بده :قضاوت من شاید ضعیف است و نمی دانم واقع ًا باید چه کار کنم .اما اگر
این را نه می توان یاد گرفت و نه آموخت  ،پس مرا مقصر ندانید .اگر می
توانید  ،یا خودتان آن را به من بیاموزید  ،یا اجازه دهید آن را از کسی که
اظهار دانش می کند بیاموزم )6(.از آنجا که امیدوارم شما تصور نکنید که اگر
کار اشتباهی انجام دهم  ،به عمد است .بنابراین چه چیز دیگری می تواند
خطای من را توضیح دهد  ،جز ناآگاهی؟( )7آیا ترجیح نمی دهی که من از
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آن خالص شوم؟ موقع عصبانیت به کسی آموزش موسیقی یا ناخدایی نمی
دهند؟ آیا تصور می کنید که عصبانیت به شما کمک می کند تا به من
تجارت پیچیده زندگی را آموزش دهید؟
( )8اما این استدالل فرض می کند که چنین چیزی در واقع انگیزه شما برای
مطالعه فلسفه است )9(.هر کسی منطق یاد بگیرد تا در سخنرانی فلسفی
شرکت کند و اظهار فضل کند  ،هدفش در مهمانی شام جذب سناتورهای
بازنشسته است )10(.از آنجا که اینها مهمترین موضوعات است  ،و گنجینه
ها در مقایسه امور جزئی حساب می شوند .در نتیجه مدیریت داده های
شخص در باب مسائل اخالقی سخت می شود جایی که مسائلی که باعث
خرابی داوری می شود زیاد است.
( )11مردی سراغ دارم که گریه می کرد و به زانوهای اپافرودیتوس چسبیده
بود و می گفت پول او تمام شده است و بدبخت است )12(.و اپافرودیتوس
چه کرد  -همانطور که اکنون شما می خندید به او خندید؟ نه  ،او جا خورد
و گفت " ،عزیزم  ،چگونه تا االن سکوت کردی؟ چگونه آن را تحمل کرده
ای؟
( )13وقتی اپیکتتوس شخصی را که استدالل های فرضی را می خواند
تصحیح کرد و شخصی که به او آموخته بود شروع به تمسخر کرد ،
اپیکتتوس گفت" :شما به خود می خندید .شما دانش آموز را به درستی
آماده نکرده ای
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مطمئناً او می توانست این استدالل ها را درک کند .و هنوز هم از او به عنوان
خواننده استفاده می کنی )14(.بسیار خوب ،او گفت اگر ذهنی استعداد
پیگیری در مورد استدالل عطفی را ندارد  ،چرا تصور می کنیم که او توانایی
ستایش  ،تعیین تقصیر یا داوری درباره چیزهای خوب و بد را دارد؟ اگر آن
شخص به شخصی بد فکر کند  ،آیا طرف مقابل اهمیت می دهد؟ یا اگر
کسی را تحسین کند  ،آیا او از خوشحالی خواهد پرید – وقتی که در موارد
جزئی منطقی نمی تواند نتیجه گیری کند یا نتیجه گیری درست کند؟
( )15بنابراین  ،این آغاز فلسفه است  -آگاهی از سازگاری ذهنی خود .آگاهی
از ضعف آن باعث می شود از عهده مسائل دشوار بر آیید )16(.در حالی که
برای برخی از افراد جزوه سخت است ولی می خواهند یک رساله را بخوانند.
طبیعتاً آنها نمی توانند آن را هضم کنند و از کل کار به سختی نا امید می
شوند )17(.آنها ابتدا باید بفهمند که ظرفیت آنها چیست .در قلمرو منطق به
راحتی می توان فردی که جاهل به موضوع است را رد کرد .اما در امور
زندگی  ،هیچ کس خود را برای امتحان پیشنهاد نمی کند و از هر کس که
می خواهد ما را امتحان کند از او رنجیده می شویم )18(.و با این حال
سقراط می گفت که زندگی نیازموده ارزش زیستن را ندارد.
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 1.27داده ها از چند طریق بدست می آیند و در برابر آنها چه باید
کنیم؟
( )1داده ها برای ما از چهار راه حاصل می شوند اشیاء هستند و می خواهند
به ظهور برسند یا آنها نیستند و نمی خواهند به ظهور برسند یا آنها هستند
ولی به نظر نمی رسد که باشند و یا آنها نیستند ولی به نظر می رسد که
باشند )2(.وظیفه انسان آموزش دیده در همه این موارد داوری درست است.
و باید برای هر چیزی که داوری را مختل می کند راه حلی پیدا کند .اگر
سوفیست های پیرهونی و شکاکان ما را آزار می دهند باید دنبال راه حلی
برای آن گشت )3(.برخی امور در برخی موارد خوب به نظر می رسند
درحالی که خوب نیستد اجازه دهید بدنبال راه حل باشیم .اگر این عادت
است که ما را آزار می دهد  ،باید سعی کنیم تصحیحی برای آن پیدا کنیم.
( )4برای مقابله با عادت چه می توان کرد؟ عادت بد )5(.شما می شنوید که
مردم معمو ًال جمالتی را می گویند  " ،او مرد ،مرد فقیر .پدر و مادرش هم
نابود شدند  ،پدرش در اوج شکوفایی و در سرزمینی بیگانه سر بریده شد)6(.
گوش خود را به توصیف های مختلف عادت دهید  ،از جمله هایی از این
دست فاصله بگیرید  ،یک عادت را با ضد آن بررسی کنید .در برابر سفسطه
باید تمرین و استدالل عقلی داشت .در برابر برداشت های فریبنده  ،باید
فرض های واضح و دقیق و آماده تحقق داشته باشید.
( )7وقتی مرگ یک شر به نظر می رسد  ،ما باید این واقعیت را قبول کنیم
که اجتناب از چیزهای شر وظیفه است  ،در حالی که مرگ ضروری است و
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نمی توان از آن جلوگیری کرد )8(.یعنی کجا می توانم بروم تا از آن بگریزم؟
من سارپدون  ،پسر زئوس نیستم  ،به طوری که بتوانم با همان حالت بگویم ،
من می روم  ،یا جایزه شجاعت را می گیرم  ،یا به دیگری فرصت کسب آن را
می دهم .مورد اول ممکن است فراتر از ما باشد  ،اما حداقل مورد دوم در
دسترس ماست )9(.در هر صورت برای فرار از مرگ کجا می توانم بروم؟
کشوری به من بگو  ،نام افرادی که از مرگ در امان هستند را به من بده ،
جایی که می توانم پناهندگی بگیرم را بگو .جادویی را برایم فراهم کن .نه ،
من نمی توانم از مرگ فرار کنم )10(.آیا می توانم از ترس مرگ فرار کنم -
یا باید ناله و شیون سر دهم؟
عواطف بد از خواسته های ناامید کننده ناشی می شود.
( )11بنابراین اگر بتوانم شرایط متناسب با خواسته های خود را شکل دهم ،
این کار را می کنم  ،اما اگر اینگونه نباشد  ،آماده هستم تا هر کسی که مانع
راه من است را لگد مال کنم )12(.مردم نمی توانند تحمل کنند که جدا از
خوبی باشند و با شر روبرو شوند )13(.و اگر سرانجام نتوانم شرایط را تغییر
دهم  ،یا شخصی را که مانع است تکه تکه کنم  ،پس می نشینم و گریه می
کنم  ،و به همه کسان دیگر از جمله زئوس و خدایان دیگر ناسزا می گویم.
اگر آنها مراقب من نیستند  ،چرا باید به آنها توجه کنم؟( )14اما شما کفر
خواهی گفت .خوب  ،آنها در این صورت چه مجازاتی تدبیر می کنند که
وضعیت من را بدتر کند؟ به یاد داشته باشید که  ،به عنوان یک قاعده  ،تا
زمانی که پارسایی و منافع شخصی سازگار نباشند  ،پارسایی را نمی توان
حفظ کرد .آیا شما آن را قانع کننده نمی دانید؟
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( )15بگذارید فیلسوفان پیرهونی و شکاک قدم بردارند تا با ما روبرو شوند .و
من هیچ وقتی برای این جنجال ها ندارم  ،و نه می توانم طرف یکی را بگیرم.
( )16اگر من در مورد امالک اختالف داشتم  ،برای کمک به پرونده با وکیل
تماس می گرفتم .چه چیزی نیازهای من را در این حالت برآورده می
کند؟( )17روند درک  -خواه شامل کل بدن باشد یا فقط بخشی از آن  -را
ممکن است نتوانم توضیح دهم  ،زیرا هر یک از گزینه ها مشکل ساز به نظر
می رسد .اما اینکه من و شما یک شخص نیستیم  -از این نظر کامالً مطمئن
هستم )18(.منظورم این است که  ،وقتی می خواهم چیزی را بخورم  ،هرگز
آن را به دهان شما نمی برم  ،بلکه خود آن را انجام می دهم .و وقتی نان می
خواهم  ،جارو بدست نمی گیرم ،مثل تیر به سمت نان یعنی مستقیم به
سمت هدف می روم )19(.و شما شکاکان ،که شواهد حسی را رد می کنید -
آیا شما متفاوت عمل می کنید؟ هنگامی که به حمام نیاز داشتید کدام یک
از شما به آسیاب رفته است؟
( )20خوب  ،آیا نباید مدافعان کوشای مرسومات باشیم و مراقب هرگونه
حمله به آنها باشیم؟( )21بله  ،به شرطی که وقت برای این نوع جنجال
داشته باشیم .فردی که می لرزد  ،ناراحت و از لحاظ روحی شکسته است ،
باید وقت خود را به گونه دیگری بگذراند.
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 1.28ما نباید از مردم عصبانی شویم و از آنچه مردم کوچک یا بزرگ
می دانند.
( )1علت تصدیق به چیزی این است که به نظر می رسد واقعیت است )2(.به
نظر می رسد غیر ممکن است تصدیق امری که واقعیت ندارد .این ذات ذهن
است :حقیقت را تصدیق می کند  ،نادرست را رد می کند و در موارد
مشکوک داوری را به حالت تعلیق در می آورد.
( )3در اینجا  ،من آن را به شما ثابت خواهم کرد :احساس کنید  ،اکنون شب
است .غیرممکن است ".احساس نکنید که اکنون روز است .غیرممکن است ،
احساس کنید یا احساس نکنید که تعداد ستاره ها یکنواخت است )4( .وقتی
کسی گزاره ای نادرست را تصدیق می کند  ،مطمئن باشید که نمی خواسته
آن را تصدیق کند  ،زیرا  ،همانطور که افالطون می گوید روح بر خالف
خواسته خود از حقیقت محروم است )5(.آنها به سادگی اشتباه می روند.
اکنون  ،در کارهای ما  ،موارد مشابه زیاد است  ،فقط به جای درست و
نادرست  ،ما در برابر داده های درست و غلط  ،خوب و بد  ،صادقانه و
ریاکارانه واکنش نشان می دهیم )6(.و غیرممکن است که فکر کنیم عملی به
نفع ما خواهد بود و آن را انتخاب نکنیم.
( )7در باب آن زن (مدیا) چه بیندیشیم که می گوید" :من کارهای مضری
که قصد انجام آنها را دارم درک می کنم  ،اما عواطف بر تصمیم های من
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فرمان می راند؟" نکته دقیق این است :او فکر می کند که لذت از اشتیاق و
انتقام از همسرش سودمند تر از نجات فرزندان است )8(.بله ،اما او فریب
خورده است.
اگر به وضوح به او نشان دهید که فریب خورده است او این کار را نخواهد
کرد .اما تا زمانی که این موضوع را به او گوشزد نکنید  ،او جز آنچه که برای
او درست به نظر می رسد  ،چه می تواند بکند )9(.بنابراین از زن بیچاره
عصبانی نشوید زیرا در مورد مهمترین چیز گیج شد .و بر این اساس از انسان
به مار تغییر کرد .به جای ترحم به نابینا و لنگ  ،چرا به افرادی که نابینا و
لنگ هستند نسبت به آنچه مهمترین است ترحم نمی کینم؟ ( )10هر کسی
بخاطر داشته باشد که عملکردهای ما توسط داده ها تعیین می شود  ،که می
تواند درست یا غلط باشد  -اکنون  ،اگر داده درست باشد  ،ما بی تقصیر
هستیم  ،اما اگر نادرست باشد  ،ما خودمان هزینه آن را می پردازیم  ،زیرا
غیرممکن است که شخص دیگری بخاطر خطای ما مجازات شود  -هرکسی
این نکته را در ذهن داشته باشد از کسی عصبانی و ناراحت نخواهد شد ،
کسی را نفرین  ،سرزنش  ،کینه یا بدخواهی نخواهد کرد.
( )11بنابراین از نظر شما فاجعه های بزرگ فقط نتیجه این امر است – داده
های شخص دیگر؟ نتیجه آن است )12(.شما ایلیاد را در نظر بگیرید ،آن
چیزی نیست جز داده مردم و اینکه آنها چگونه به آن نگاه می کنند.
برداشتی باعث شد پاریس همسر منالئوس را بدزد و برداشتی باعث شد تا
هلن با او فرار کند )13(.حال  ،اگر تصوری از منالئوس ایجاد می شد که
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شاید او بهتر است چنین همسری را از دست بدهد  -خوب  ،این به معنای از
دست دادن نه تنها ایلیاد بلکه ادیسه نیز بود.
( )14و شما می گویید که مسائل بسیار مهم را مدیون چیز پیش پا افتاده ای
هستند؟ منظورتان از "مسائل مهم" چیست؟ جنگ ها  ،جناح ها  ،از دست
دادن بسیاری از مردان  ،ویران کردن شهرها  -به من بگویید چه چیز
"خوبی" در مورد همه اینها وجود دارد؟( )15در ذبح گوسفندان یا گاوها  ،یا
سوزاندن بسیاری از النه های لک لک یا پرستو چه چیز خوبی وجود
دارد؟( )16آیا واقع ًا می توانید این دو را مقایسه کنید؟ چرا نه؟ در یک مورد ،
بدن انسانها از بین می رود و در مورد دیگر  ،بدن گوسفندان و گاوها .در یک
مورد خانه های کوچک انسان ها تخریب می شود و در مورد دیگر النه های
لک لک ها )17(..چه زمین لرزه یا افتضاحی در آن است؟ نشان دهید خانه
ای که به عنوان سرپناه است بهتر از النه لک لک است )18(.چگونه می توان
لک لک را با یک انسان مقایسه کرد؟ در مورد بدن  ،شباهت زیادی وجود
دارد  ،در مورد انسان ،بدن او در خانه است که آجر و الوار دارد  ،در حالی که
النه های لک لک ها از چوب و گل ساخته شده اند )19( .بنابراین تمایزی
بین انسان و لک لک وجود ندارد؟ البته وجود دارد  ،اما نه در مورد امور
بیرونی )20(.تأمل کنید و متوجه خواهید شد که انسان از جنبه های دیگر
برتری دارد :در شناخت رفتار خود .در اجتماعی بودن  ،قابل اعتماد و شریف
بودن ،در یادگیری از اشتباهات خود و در عقل )21(.آنچه برای انسان خوب
و بد محسوب می شود را می توان دقیقاً در جهاتی یافت که در آن او با
حیوانات متفاوت است .اگر خصوصیات وی در پشت دیوارهای تنومند ایمن
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نگه داشته شود  ،و عزت  ،امانت داری و هوش خود را از دست ندهد  ،نجات
می یابد .از بین رفتن یا دور شدن این خصوصیات باعث می شود خود شخص
از دست برود.
( )22اهمیت همه چیز به این بستگی دارد .آیا فاجعه پاریس در حمله
یونانیان به تروی بود  ،هنگامی که برادران او هالک شدند؟ ( )23هیچ کس با
اعمال دیگران نابود نمی شود .آن نابودی النه های لک لک ها بود .فاجعه او
در پی فقدان مرد صادق  ،قابل اعتماد  ،شایسته و احترام به قوانین مهمان
نوازی بود )24(.تراژدی آشیل در کجا نهفته بود؟ مرگ پاتروکلوس؟ اصال .او
این بود که تسلیم خشم شد  ،و در مورد از دست دادن یک زن ساده غر زد و
این واقعیت را فراموش کرد که او برای جنگ آنجا بود نه برای امر
عاشقانه )25(.این فاجعه واقعی انسانی است  ،چون محاصره و تصرف شهر
زمانی شروع می شود  -که داوری صحیح انجام نمی شود و افکار تضعیف
می شوند.
( )26زنان به اسارت و کودکان به بردگی گرفته می شوند و مردان به
شمشیر کشیده می شوند .هیچ کدام از اینها بد نیست؟
( )27مبنای افزودن این توصیفات چیست؟ اجازه دهید من نیز در آن وارد
شوم.
چرا در عوض توضیح نمی دهید که چگونه آنها شر نیستند؟
( )28بیایید به استانداردهای خود برگردیم  ،پیش فرض های خود را مطرح
کنیم .منظور آن چیزی است که باعث تعجب می شود .گر سوالی در مورد
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وزن وجود داشته باشد  ،ما به طور تصادفی داوری نمی کنیم .اگر داوری
درست یا نادرست باشد  ،ما تصمیم را بر اساس هوی و هوس نمی گیریم.
( )29اگر حقیقت قضیه مهم است  ،پس هیچ یک از ما در تاریکی کار نمی
کنیم )30(.وقتی صحبت از نخستین و مهمترین علت رفتار خوب و بد است؛
وقتی موضوع انجام خوب یا بد ،موفقیت یا شکست است -فقط در این
صورت کورکورانه و نامنظم پیش می رویم  ،فقط در این صورت است که
چیزی مانند مقیاس یا اندازه گیری کم داریم .احساسی ظاهر می شود و من
فوری واکنش نشان می دهم )31(.آیا من از آگامنون و آشیل بهتر هستم  ،تا
آنجا که آنها چنین می کنند و با دنبال کردن برداشت های خود چنین
اشتباهاتی را می کنند  ،در حالی که آن برداشت مرا راضی نمی کند؟ ()32
آیا یک تراژدی با منبع متفاوت اتفاق افتاده است؟ آترئوس اوریپیدس
چیست؟ یک داده  .ادیپ سوفوکل؟ یک داده .عنقا چیست؟ یک داده.
هیپولیتوس چیست؟ یک داده )33(.بنابراین  ،به نظر شما چه نوع فردی به
موضوع داده ها توجه نمی کند؟ دیوانگان .خوب  ،چرا ما از افراد می خواهیم
که همه را بی رویه بپذیرند؟ و آیا ما متفاوت عمل می کنیم؟

 1.29در باب پایداری
( )1ماهیت خوبی و بدی در شرایط شخصیت ما وجود دارد )2(.امر بیرونی
ابزاری است که شخصیت ما با آن خوب و بد خاص خود را پیدا می کند)3(.
با عدم ارزش گذاری نسبت به ابزار  ،خوب خود را پیدا می کند .داوری های
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صحیح در مورد امور بیرونی شخصیت ما را خوب می کند  ،همانطور که
انحراف یا تحریف آن را بد جلوه می دهد.
( )4خدا این قانون را تنظیم کرده و می گوید " ،اگر چیز خوبی می خواهید ،
آن را از خودتان بگیرید ".اما شما می گویید " ،نه  ،من آن را از دیگری می
گیرم .من می گویم نه  ،آن را از خود دریافت کنید )5(.اگر یک ظالم مرا در
دادگاه تهدید کند  ،من می گویم " ،او به چه تهدید می کند؟" اگر او بگوید ،
"من تو را به زنجیر می کشم  "،می گویم " ،او دست و پاهای من را تهدید
می کند )6(".اگر او بگوید " ،من سر را قطع می کنم"  ،من می گویم " ،او
گردن من را تهدید می کند .اگر او بگوید " ،من تو را به زندان می اندازم" ،
من می گویم " ،او تمام بدن من را تهدید می کند .اگر او تهدید به تبعید
کند  ،من همین را می گویم )7(.خوب  ،پس شما حتی کم هم تهدید نمی
شوید؟ اگر احساس کنم که این چیزها برای من چیزی نیست  ،پس
نیست )8(.اما اگر از هر یک از آنها بترسم  ،بله  ،این من هستم که تهدید می
شوم .او برای من چه چیزی گذاشته است که از آن بترسم و او بر چه چیزی
کنترل دارد؟ نه آن چیزی که در توان من است  ،زیرا هیچ کس به جز خودم
آن را کنترل نمی کند .اما آنچه در قدرت من نیست به آن عالقه ندارم.
( )9آیا شما فیلسوفان نسبت به حاکمان حقارت یاد می دهید؟ خیر ،اصالً.
شما هیچ کدام از ما را پیدا نمی کنید که در صورت لیاقت  ،موعظه بر علیه
آنها نکنیم )10(.بدن من  ،دارایی من  ،جایگاه من در جامعه  ،دوستان  -آنها
می توانند همه را داشته باشند .من به چالش می کشم کسی را که دیگران را
تشویق کند نسبت به آن ها.
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( )11ظالم گفت  ،بله " ،اما من می خواهم داوری های شما را کنترل کنم.
چه کسی این قدرت را به شما داده است؟ شما نمی توانید داوری های های
دیگران را به فتوحات خود اضافه کنید )12(.من از راه ترس پیروز خواهم شد.
به نظر نمی رسد شما درک کنید که ذهن فقط تابع خودش است .ذهن به
تنهایی خود را کنترل می کند )13(.که قدرت و عدالت فرمان خدا را نشان
می دهد :قوی همیشه باید بر ضعیف غلبه کند( )14ده قویتر از یک هستند.
برای چه چیزی؟ برای اسیر کردن مردم  ،برای کشتن یا رنج دادن مردم ،
برای ربودن اموال آنها .برای نیروی اصلی  ،بله  ،ده بهتر از یک است !()15
اما یک نفر با داوری درست برتر است نسبت به ده نفر بدون داوری درست.
اعداد در اینجا بی ربط هستند .آنها را در حد تعادل قرار دهید  ،فردی که
ایده های صحیح دارد بیش از دیگران وزن دارد.
( )16به توهین هایی فکر کنید که سقراط از مردم آتن برد .سقراط احمق
نبود خود را با احتیاط بیشتری بیان کنید .فکر کن بدن ضعیف سقراط توسط
مردان قوی کشیده و به زندان منتقل شود و کسی به بدن ضعیف او سم داد
بدن او تدریج سرد شد تا مرد )17(.چه چیز ناعادالنه و ظالمانه در این کار
است که شایسته است تا خدایان را به خاطر آن سرزنش کنیم؟ آیا سقراط
منابعی برای تالفی نداشته است؟( )18خوبی برای او چه بود- -و چه کسی در
این رابطه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد  ،او یا شما؟ او می گوید :آنیتوس و
ملیتوس می توانند مرا بکشند  ،اما نمی توانند به من آسیب برسانند  ،و "اگر
این کار خدایان را خشنود کند  ،بگذارید چنین باشد".
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( )19شخصی بیابید که از شخصی که فکر می کنید داوری های درست دارد
بهتر باشد .هر چند نمی توانید این کار را بکنید )20(.یک بدن از بدن دیگر
قوی تر است  ،بسیاری از بدن ها از یک بدن قوی ترند .یک دزد نسبت به
کسی که دزد نیست برتری دارد )21(.اینگونه شد که چراغ خود را گم کردم:
دزد در بیدار ماندن از من ماهرتر بود .اما او چراغ را به قیمت به دست آورد:
او به خاطر آن یک دزد شد  ،به خاطر آن اعتماد به خود را از دست داد ،
زیرا بواسطه چراغ به یک حیوان وحشی تبدیل شد .و تصور کرد که پیشرفت
کرده است!
( )22کلمات زیبا ،ممکن است شما بگویید .اما من لباس خود را می پوشم و
به مرکز شهر می روم .حاضران فریاد می زنند ،سالم  ،فیلسوف  ،باالخره
دیدگاه شما به چه درد می خورد؟ شما را به زندان می کشانند و ممکن است
سر شما بریده شود )23(.به من بگو  ،چه مقدمه ای در فلسفه می توانم
بخوانم که بتواند من را نجات دهد وقتی مردی قوی من را می کشد یا بتواند
من را از زندان نجات دهد اگر توسط ده مرد مورد حمله واقع شوم؟()24
فلسفه به من آموخته است که نسبت به آنچه در قدرت من نیست بی تفاوت
باشم )25(.آیا شما از این لحاظ نیز سود نکرده اید؟ بنابراین به دنبال کمک
فلسفه نباشید مگر در حوزه ای که می توانید از آن کمک بگیرید)26(.
همانطور که در زندان نشسته ام می توانم بگویم هر کس که به من بخندد ،
به معنای واقعی کلمات ناشنوا است  ،نمی تواند آنچه را می شنود درک کند
و حتی نمی تواند درک کند که فیلسوفان چه می گویند یا چه می کنند.
بگذار چنان باشند.
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( )27اما پاسخ می آید :از زندان بیرون بیایید .اگر دیگر در زندان به من
احتیاج ندارید  ،بیرون می آیم .اگر به من احتیاج داری  ،دوباره بر می
گردم )28(.تا کی این کار را ادامه می دهید؟ تا زمانی که ذهن تصمیم بگیرد
با بدن باشد .اما وقتی ذهن دیگر رضایت نمی دهد  ،پس می توانید بدن من
را بگیرید و با آن خداحافظی کنید )29(.اما ما نباید عجوالنه ،غیر منطقی یا
دالیل پیش و پا افتاده از آن جدا شویم .خدا آن را نمی خواهد ،زیرا او به ما
نیاز دارد  ،او به جهانی نیاز دارد که ما به آن کمک کنیم .اگر او سیگنال عقب
نشینی را به صدا درآورد  ،همانطور که برای سقراط عمل کرد  ،ما باید از این
سیگنال اطاعت کنیم گویا از طرف فرمانده کل قوا است.
( )30خوب  ،آیا باید این حرف را برای جمعیت جاهل بیان کنیم؟( )31چه
فایده ای خواهد داشت؟ اگر خودمان به آن اطمینان پیدا کنیم کافی است.
وقتی بچه ها به سمت ما می آیند و دست می زنند و فریاد می زنند که روز
خوب  Saturnaliaاست"  ،آیا می گوییمSaturnalia

خوب نیست؟

البته که نه ،ما با آنها دست می زنیم )32(.در مورد شما  ،اگر نمی توانید نظر
شخصی را تغییر دهید  ،درک کنید که او کودکی بیش نیست  -و با او دست
بزنید .و اگر نمی توانید این کار را بکنید فقط سکوت کنید.
( )33ضروری است که این مورد را به خاطر بسپاریم تا در صورت بروز
مشکالت  ،بدانیم که زمان بروز آموخته ها است )34(.دانش آموزی که تازه
از مدرسه خارج شده و به مشکل بر می خورد  ،مانند کسی است که در حل
قیاس تمرین کرده است .اگر کسی به او یک کار ساده بدهد  ،او می گوید ،
"یک کار سخت به من بده  ،من کمی تمرین کنم ".به همین ترتیب ،
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ورزشکاران دوست ندارند با ادم های معمولی رقیب شوند )35(.یکی می گوید
این نمی تواند مرا بلند کند ،آن یکی بهتر است .نه  ،وقتی به مشکل برسیم
ناله می کنیم و می گوییم می خواستم به یادگیری ادامه دهم .برای چه به
یادگیری ادامه دهی؟ اگر برای نشان دادن در عمل این چیزها را یاد نگرفتید
 ،برای چه یاد گرفته اید؟
( )36من فکر می کنم ممکن است عده ای باشند که اینجا نشسته اند و صبر
و فکر خود را از دست می دهند که چرا من با نوع چالشی که او روبرو شد
مواجه نمی شوم؟ من پیر می شوم  ،تا بتوانم در المپیا یک تاج بگیرم! چه
موقع من برای امتحان مشابه نامزد می شوم؟
این نگرشی است که باید همه شما اتخاذ کنید )37( .در رم گالدیاتورهایی
وجود دارند که اگر احضار نشوند و با حریفی روبرو نشوند ناامید می شوند ،
در حالی که به خدا و ناظران التماس می کنند که اجازه داده شود نبرد تن به
تن انجام دهند .هیچ یک از شما در اینجا چنین جسارتی نشان نمی
دهید )38(.به همین دلیل است که من می خواهم به رم بگریزم تا کشتی
گیر مورد عالقه خود ببینم  ،چگونه مشی خود را عملی می کنند.
(‘ )39این شرایط مورد خواسته من نیست .آیا شما آن را انتخاب کرده ای؟
به شما این بدن خاص  ،والدین و برادران خاص  ،موقعیت و مکان اجتماعی
خاص داده شده است .شما به این امید پیش من می آیی که بتوانم شرایط را
برای شما تغییر دهم و آگاه نیستی که دارایی های با ارزشی به شما داده
شده است که بتوانی از عهده هر موقعیت دشوار که روبرو هستی بر آیی)40(.
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شما می توانید تمرین را انتخاب کنید  ،من هم آن را به خوبی مدیریت می
کنم .درست است  ،اما در عوض شما می گویید " ،این نوع استدالل فرضی را
برای من تعیین نکن  ،بلکه آن را به من بده .آن گزاره مرکب را به من نده ،
آن جمله دیگر را به من بده )41(.زمانی می رسد که بازیگران تراژدی با
ماسک  ،چکمه های پاشنه بلند و ردای بلند همذات پنداری می کنند .از
خواب بیدار شوید  ،این لوازم نمایانگر شرایط و موقعیت شما نیست)42(.
چیزی بگویید تا بدانیم که شما یک بازیگر غم انگیز هستید یا کمیک  -زیرا
لباس مشترکی دارید )43(.آیا اگر چکمه ها و نقاب هایش را برداشته و سایه
ای از خود سابق را روی صحنه بیاورید  ،بازیگر غم انگیز ناپدید می شود؟
اگر صدای درستی داشته باشد  ،می ماند.
( )44زندگی نیز چنین است :حاکم باشید .آن را می گیرم و وقتی آن را می
گیرم نشان می دهم که یک فیلسوف واقعی چگونه عمل می کند )45(.ردای
سناتور خود را در بیاورید و لباس های گدایان را بپوشید  -و بگذارید نگاهی
به شما بیندازم .بسیار خوب  ،پس چه؟ هنوز هدیه ای دارم که با صدای
خوب نشان دهم )46(.اکنون در چه نقشی ظاهر می شوید؟ به عنوان شاهدى
که خداوند او را صدا کرده است )47(.جلو برو  ،و برای من شهادت بده چون
حق وکالت مرا به عنوان شاهد داری .آیا امر خوب و بد از اراده شما مستقل
است؟ آیا من به کسی آسیب زده ام؟ آیا من کنترل کسی غیر از خودم را
دارم؟ چه گواهی از خدواند داری؟( )48من در مقابل سختی ضعیف و رقت
انگیز هستم :هیچ کس به من اهمیت نمی دهد  ،کسی به من کمک نمی
کند من تحت تحقیر هستم )49(.آیا این شاهد است که شما احضار خداوند
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را به سخره می گیرید  ،ولی شما را ارج نهاد و شما را شایسته عنوان
سخنگوی خود دانست؟
( )50اما اگر فردی با اقتدار شما را بی خدا و بی دین معرفی کند  ،چه می
کنید؟ چگونه تحت تأثیر قرار می گیرید؟ من بی خدا  ،بی دین و نا امید شده
ام )51(.نه چیزی بیشتر؟ نه .اگر او مشروط قضاوت کرده بود و می گفت ،
"این گزاره که" اگر روز باشد  ،پس نور است "من آن را نادرست اعالم می
کردم  ،در این جا شرط چه شده است؟ چه کسی در این جا قضاوت شده
است؟ چه کسی محکوم شده است  -یا چه شخصی اشتباه کرده است؟
( )52خوب  ،پس این مرد کیست که مجاز به صدور حکم درباره شما است؟
آیا او چیزی درباره آنچه دینی یا غیردینی است می داند؟ آیا او مطالعه کرده
و در این باب یاد گرفته است؟ از کجا و از کی؟( )53می دانید  ،یک نوازنده
برای کسی که در باالترین ردیف را در کمترین نت قرار می دهد ،توجهی
ندارد .و هر کسی که تأیید کند که در دایره  ،خطوطی که از مرکز تا محیط
امتداد دارند می توانند نابرابر باشند مورد توجه ریاضیدان قرار نمی
گیرد )54(.بنابراین  -فیلسوف واقعی احترامی به عقاید مبتذل در مورد آنچه
که دینی یا غیر دینی است  ،و چه عادالنه و یا غیر عادالنه است  ،ندارد .اگر
این کار را انجام دهد به طور کلی رسوایی را برای فیلسوفان به ارمغان می
آورد! این چیزی نیست که شما در اینجا یاد گرفتید.
( )55آیا ترجیح نمی دهید در مورد این افراد بحث های کمی انجام دهید تا
کاری را که در گوشه ای می نشینند و کمترین هزینه را دریافت می کنند ،
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انجام دهید و در این باب ناله نکنید؟ جلو بروید و از آنچه آموخته اید
استفاده کنید )56(.به منطق بیشتری نیاز نیست-متون رواقی ما پر از آن
است .آنچه که اکنون به آن نیاز داریم این است که افراد یادگیری خود را به
کار گیرند و در کار خود شاهد یادگیری باشند )57(.لطف ًا  ،کسی باشید که
این شخصیت را به خود اختصاص دهد  ،من با توجه به گذشته خسته شده
ام می خواهم مثالی از زمان حاضر داشته باشم.
( )58مالحظه این عوامل متعلق به افرادی است که وقتی دارند .انسان
حیوانی است که برای اندیشه انتزاعی ساخته شده است )59(.اجازه ندهید در
حال مطالعه آن دیده شوید .ما باید بدون حواس پرتی  ،جمع شویم و به
بازیگر غم انگیز گوش فرا دهیم  ،اکنون به موسیقی دان گوش می دهیم -
مانند فراری رفتار نکنیم که مجبور به ستایش از مجریان می شوند در حالی
که مرتباً عصبی به اطراف نگاه می کنند  ،و غیر از نام ارباب خود چیزی
ندارند )60(.خالف شأن فیلسوف است که طبیعت را با این روحیه مطالعه
کند .ارباب چه معنی دارد؟ انسان ارباب انسان دیگری نیست  ،فقط مرگ و
زندگی  ،لذت و درد است .بنابراین سزار و این موارد را پیش من نیاورید  ،من
ثابت قدم هستم )61(.اما وقتی او با رعد و برق می آید و این چیزها را بیان
می کند و من در پاسخ ترس نشان می دهم  ،مانند برده فراری که با ارباب
خود رو در رو شده است )62(.حتی زمانی که من این عوامل را به تأخیر می
اندازم توجه من به عملکرد بهتر از برده نیست .من می شویم ،می نوشم و
آواز می خوانم اما با روحیه تاریکی و بد )63(.با این وجود  ،اگر خودم را از
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ارباب  -که می توانم بگویم  ،از احساساتی که باعث ترس و وحشت من از
ارباب می شوند  -رها کنم  -چه مشکالتی می توانم داشته باشم؟
( )64بسیارخوب  ،آیا وظیفه ما است که این حقایق را به همه اعالم کنیم؟ نه
 ،در عوض ما باید به افراد کمک کنیم و با خود بگوییم " ،او به من می گوید
این کار را انجام ده زیرا تصور می کند این کار برای خودش نیز مفید است.
بنابراین نمی توانم او را سرزنش کنم )65(.سقراط وقتی شروع به نوشیدن
شوکران کرد زندانبان خود را بخشید ،مرد گریه کرد و گفت این نشان
سخاوت بلند روح اوست که توسط ما آزار دید )66(.آیا او به زندانبان می
گوید  " ،ما اجازه نمی دهیم زنان وارد شوند! نه  ،او فقط این را به دوستان
نزدیک خود می گوید  -به کسانی که می توانند آن را جذب کنند .زندانبان
مانند کودک شوخی کرد.

1.30چگونه خود را برای مشکالت آماده کنیم
( )1در صورتی کسی که قدرت دارد و به شما می گوید شخصی از باال به
پایین نگاه می کند و شما باید ابتدا به او پاسخ دهید )2(.او شما را امتحان
می کند :چگونه در دوران تحصیل  ،تبعید  ،زندان  ،زنجیر  ،مرگ و رسوایی
را طبقه بندی کردید؟
من می گویم آنها بی تفاوت بودند.
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()3آنها را چه می نامی؟ آنها تغییر نکرده اند ،من حدس می زنم.
نه.
آیا شما تغییر کرده ای.
نه.
برای من تعریف کن بی تفاوت چی است؟
آنچه ما نمی توانیم کنترل کنیم.
"نتیجه را به من بگویید".
آنها برای من چیزی نیستند.
( )4به من یادآوری کن چه چیزی را خوب می دانی.
بهره درست و مناسب از داده ها.
هدف زندگی چیست؟
پیروی از خداوند.
( )5و حاال شما کنار آن ایستاده اید؟
من اکنون نیز آن را می گویم.
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پس با اعتماد به نفس  ،محکم به این اعتقادات ادامه دهید .خواهید دید که
یک جوان با تحصیالت  ،در کنار افرادی که هیچ نیستند  ،چگونه است)6(.
من قول می دهم که شما تا حدی اینگونه احساس خواهید کرد" :چرا ما
چنین کار آموزی طوالنی و دشواری را تحمل می کنیم  -برای آماده شدن
برای مواجهه با سختی؟( )7منظور از مرجعیت چیست؟ آیا حیاط ها ،
کارمندان کاخ  ،نگهبانان نیستند؟ به همین دلیل بود که من در بسیاری از
سخنرانی ها حضور داشتم؟ این واقعاً هیچ چیز نیست  ،و با این حال من برای
آن طوری آماده شدم که گویی نتیجه ای عالی دارد.
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کتاب دوم

 2.1اعتماد با احتیاط تضاد ندارد.
( )1شاید برای برخی  ،آنچه ما فیلسوفان می گوییم ،غیرممکن به نظر برسد.
اما بگذارید بررسی کنیم  ،که آیا در زندگی روزمره می توانیم با احتیاط و
اعتماد عمل کنیم؟( )2زیرا احتیاط از جهتی بر خالف اعتماد به نظر می رسد
و تضادها به هیچ وجه نمی توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند)3(.
آنچه که برای بسیاری از مردم به عنوان متناقض در این موضوع به نظر می
رسد ،به نظر من برخی از این تفکرات است :اگر از مردم بخواهیم که احتیاط
و اعتماد به نفس را به طور همزمان در مورد موارد مشابه رعایت کنند،
میتوانیم به درستی متهم شویم که میخواهیم ویژگیهای ناسازگار را با هم
ترکیب کنیم.
( )4و با این حال ،آیا واقعاً در این گفتار چیزی قابل اعتراض وجود دارد؟ زیرا
اگر آنچه غالباً بیان شده و اغلب نشان داده شده است صحیح باشد ،یعنی
اینکه «ماهیت خوب در استفاده از داده ها نهفته است ،همانطور که در مورد
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بدها نیز به همین ترتیب است ،اما چیزهایی که بیرون از حوزه انتخاب قرار
دارند ،هیچکدام از آنها مشارکت ندارند .در ماهیت خوب و یا در ماهیت بد
( )5چه چیزی متناقض در استدالل فیلسوفانی است که می گویند" :در مورد
اموری که در حوزه انتخاب قرار دارند ،باید با اطمینان عمل کنید ،اما وقتی
صحبت از چیزهایی در حوزه انتخاب می شود ،باید با احتیاط عمل کنید.؟
( )6زیرا اگر بدی در اعمال بد انتخاب باشد ،صرف ًا در باب حوزه انتخاب است
که باید احتیاط کرد .و آنهایی که بیرون از حوزه انتخاب قرار دارند ،و در
اختیار ما نیستند ،برای ما چیزی نیستند ،باید با ا اعتماد عمل کرد ( )7و
بدین ترتیب ،ما در همان لحظه محتاط و مطمئن خواهیم بود ،و به یاری
زئوس ،به دلیل احتیاط خود مطمئن خواهیم بود .زیرا با احتیاط در مورد
چیزهایی که واقع ًا بد هستند ،در مورد چیزهایی که واقع ًا بد هستند ،اطمینان
حاصل خواهیم کرد.
( )8با این حال ما مانند آهو رفتار می کنیم .وقتی گوزن ها از شکارچیان می
ترسند و از آنها می گریزند به کجا می روند و به امید یافتن امنیت به کجا
عقب نشینی می کنند؟ به دام ها و بدین ترتیب آنها به پایان خود می رسند،
زیرا آنچه را که باید ترس را برانگیزد ،منبع اطمینان اشتباه کرده اند )9( .و
به همین ترتیب در مورد ما نیز کجاست که ترس از خود نشان می دهیم؟ با
توجه به چیزهایی که بیرون از حوزه انتخاب قرار دارند .و از طرف دیگر ،کجا
با اعتماد به نفس رفتار می کنیم ،انگار چیزی برای ترس وجود ندارد؟ با
توجه به چیزهایی که در حوزه انتخاب قرار دارند )10( .پس فریب خوردن یا
عجوالنه عمل کردن ،یا انجام یک عمل شرم آور یا داشتن امیال شرم آور،
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اهمیتی ندارد ،مشروط بر اینکه به هدف خود در مورد موضوعاتی که بیرون از
حوزه انتخاب است برسیم .در جایی که با مرگ یا تبعید یا درد یا خواری
مواجه می شویم ،آنجاست که سعی می کنیم عقب نشینی کنیم ،آنجا که
آشفته می شویم )11( .و بنابراین ،همانند کسانی که در موضوعات مهم
اشتباه می کنند  ،ما اعتماد به نفس طبیعی خود را به عجول ،بی پروایی،
حماقت ،گستاخی ،و احتیاط و خودداری طبیعی خود را به بزدلی و بندگی پر
از ترس و هشدار تبدیل می کنیم )12(..زیرا اگر فردی احتیاط را به حوزه
انتخاب منتقل کند ،در کنار محتاطانه عمل کردن ،در عین حال می تواند از
آنچه میخواهد اجتناب کند .در حالی که اگر کسی احتیاط را به چیزهایی
منتقل کند که در حیطه اختیار نیست و خارج از حوزه انتخاب باشد ،از
آنجایی که اراده ما برای اجتناب به سمت چیزهایی معطوف می شود که در
اختیار دیگران است ،لزوماً در معرض ترس و بی ثباتی قرار می گیرد)13(.
مرگ و درد ترسناک نیستند  ،ترس از درد و مرگ است که باید از آن
بترسیم .به همین دلیل است که شاعری را ستایش می کنیم که نوشت:
مرگ ترسناک نیست  ،بلکه مانند یک ترسو است.
( )14پس باید اعتمادمان به سمت مرگ باشد و احتیاط ما به سمت ترس از
مرگ است .در حالی که ما در واقع برعکس عمل می کنیم و در مقابل مرگ
فرار می کنیم و در قضاوت درباره آن بی احتیاطی و غفلت و بی تفاوتی نشان
ال چنین ترس هایی را "لولو" می نامید  ،و به
می دهیم )15(.سقراط قب ً
درستی چنین است؛ زیرا همانطور که ماسکها به دلیل نداشتن تجربه برای
کودکان وحشتناک و ترسناک به نظر میرسند ،ما نیز به خودمان اجازه
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میدهیم که تحت تأثیر رویدادها قرار بگیریم ،دقیقاً به همان دلیلی که
کودکان از لولو ها میترسند و به همان شیوه )16( ..کودک چیست؟ جهل
.کودک چیست؟ عدم آگاهی .کودک چیست؟ ناآگاهی و بی تجربگی .اما با
توجه به آنچه می داند  ،در برابر ما کوچک است )17( .مرگ چیست؟ یک
ماسک ترسناک .آن را بردار  -ببین  ،گزش ندارد .در نهایت  ،جسم و روح از
هم جدا خواهند شد  ،چنانکه قبل از تولد جداگانه وجود داشته اند .پس چرا
ناراحت باشیم چرا اکنون اتفاق می افتد؟ اگر اکنون نباشد مدتی بعد
است )18(.برای چه دلیل؟ به طوری که چرخه جهان ممکن است انجام
شود; زیرا به آنچه در حال حاضر موجود است و آنچه به وجود خواهد آمد و
آنچه مسیر خود را کامل کرده است نیاز دارد )19( .درد نیز یک ماسک
ترسناک است :به آن نگاه کنید خواهید دید .بدن گاهی رنج می برد  ،اما
آسودگی هرگز پشت آن نیست .و اگر این برای شما کافی نیست  ،در باز
است  ،در غیر این صورت آن را تحمل کنید )20(.در هر شرایطی الزم است
در باز باشد  ،در نتیجه مشکالت ما از بین می رود.
( )21پس ثمره این آموزه ها چیست؟دقیقاً بهترین و مناسبترین چیزی که
برای کسانی که آموزش فلسفی واقعی دریافت کردهاند ،یعنی آرامش خاطر،
نترسی و آزادی )22(.زیرا در مورد این سؤاالت نباید به عوام اعتماد کنیم که
می گویند فقط مردان آزاد می توانند آموزش ببینند ،بلکه باید به فیلسوفانی
اعتماد کنیم که می گویند هیچکس جز تحصیل کرده ها نمی تواند آزاد
باشد )23(.منظور شما چیست؟
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منظور من این است؛ آیا امروزه آزادی چیزی غیر از توانایی زندگی آنگونه که
می خواهیم است؟
هیچ چیز غیر از آن.
حاال دوستان به من بگویید آیا می خواهید در اشتباه زندگی کنید؟
به یقین ،نه.
آن وقت هیچکس که در خطا می زید نمی تواند آزاد باشد )24( .آیا می
خواهید زندگی خود را با ترس  ،اندوه و اضطراب سپری کنید؟
البته که نه.
پس هیچ کس که در ترس ،یا پریشانی یا آشفتگی زندگی می کند ،نمی تواند
آزاد باشد ،اما هرکسی که از ترس ،پریشانی و آشفتگی رها شده باشد ،با
همان مسیر از بردگی نیز رها می شود )25(.پس چگونه می توانیم بیش از
این به شما اعتماد کنیم ،قانونگذاران عزیز؟آیا به کسی جز مردان آزاد اجازه
نمی دهید که تحصیل کنند؟زیرا از نظر فیلسوفان ما به هیچکس اجازه نمی
دهیم جز تحصیلکردگان که آزاد باشد یا بهتر است بگوییم خدایان اجازه نمی
دهند)26( .
پس اگر کسی غالم خود را در مقابل پریتور برگردانده باشد ،آیا اصالً کاری
نکرده است؟»
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او واقع ًا کاری کرده است.
چه؟
او غالم خود را در مقابل پریتور چرخانده است.
و نه چیزی دیگر؟
چیزی بیشتر ،زیرا او همچنین باید بیش از یک بیستم ارزش برده را بپردازد.
( )27چه ،آیا برده با طی کردن این رویه آزاد نشده است؟ او به اندازه ای که
آرامش خاطر به دست آورده آزاد نشده است )28(.به من بگویید ،کسانی از
شما که می توانید دیگران را در این روش قرار دهید ،آیا برای خود استاد
ندارید؟آیا شما به عنوان صاحب خود پول ندارید ،یا دختر یا پسری ،یا ظالم
یا دوست آن ظالم؟اگر نه ،چرا وقتی با هر یک از اینها معامله کنید ،می
لرزید؟ ( )29به همین دلیل است که من همیشه تکرار میکنم :شما باید این
آموزهها را مطالعه کنید و دائم ًا آنها را در دسترس داشته باشید ،تا بدانید با
چه چیزهایی باید با اطمینان روبرو شوید و با چه مواردی باید با احتیاط
برخورد کنید .به این معنا که باید در مورد چیزهایی که خارج از حوزه
انتخاب قرار دارند ،اطمینان داشته باشید و در مورد چیزهایی که در آن نهفته
است احتیاط کنید.
( )30اما شما می گویید  ،از شما چیزی نخوانده ام  ،نمی دانی چکار می
کنم؟
117

( )31در چه؟ در عبارات زیبا؟ شما می توانید عبارات خوب خود را حفظ
کنید! نه ،به من نشان بده که در رابطه با میل و بیزاری چگونه هستی ،و آیا
هرگز در به دست آوردن آنچه می خواهی شکست نمی خوری ،و هرگز به
چیزی که می خواهی از آن اجتناب نکنی ،نمی افتی .اما در مورد جمالت
زیبای شما ،آنها را بردارید و پاک کنید.
( )32اما آیا سقراط چیزی نوشت؟
بله ،چه کسی به اندازه او نوشته است؟اما او چگونه این کار را انجام داد؟ از
آنجا که همیشه شخصی در دسترس نبود که او بتواند ایده های خویش را
بیازماید یا اینکه چه کسی می توانست به نوبه خود سقراط را بیازماید  ،او
گاهی اوقات خودش را می آزمود و یک فرض یا ایده را مورد بررسی دقیق
قرار می دهد.
( )33این همان چیزی است که فیلسوف می نویسد .در حالی که عبارات
زیبا را در قالب گفتگو برای دیگران باقی می گذارد ،زیبایی شناسان و
بیکاران ،به کسانی که ذوقی ندارند و وقت زیاد دارند  ،اوقات فراغت زندگی
می کنند ،یا به کسانی که در حماقت خود عواقب منطقی را در نظر نمی
گیرند.
( )34و حاال ،وقتی لحظه فرا میرسد ،میروی و میخوانی تا ساختههایت را
به رخ بکشی و به آنها ببالی و بگویی« :ببین چقدر خوب میتوانم دیالوگها
را کنار هم بگذارم»؟ )35(.نه ،این چیزی نیست که تو باید به آن مباهات
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کنی ،بلکه این است :ببین چگونه من هرگز در رسیدن به آنچه می خواهم
شکست نمی خورم ،ببین چگونه هرگز به چیزی نمی افتم که می خواهم از
آن اجتناب کنم .مرگ را پیش من بیاور تا بدانی .سختی بیاور ،حبس بیاور،
ذلت بیاور ،محکومیت بیاور  )36(.چنین باید نمایشی باشد که یک مرد جوان
هنگام ترک مدرسه ارائه می دهد .بقیه را به دیگران بسپارید؛ اجازه نده کسی
سخنی از تو در مورد چنین چیزهایی بشنود و هرگز نباید از کسی در این
مورد تمجید و ستایش را بپذیری ،بلکه تصور شود که تو هیچ کس و نادانی.
( )37به آنها نشان دهید که شما می دانید چگونه در دام خواسته ها نیفتید و
تجاربی را که نمی خواهید داشته باشید )38(.به دیگران اجازه دهید دعاوی
حقوقی انجام دهند  ،معمای منطقی یا قیاس منطقی حل کنند .وظیفه شما
آماده سازی برای مرگ و زندان  ،شکنجه و تبعید است ( )39و تمام این
کارها ،با اعتماد به خود انجام می شود  ،زیرا شما به کسی که با او به
رویارویی دعوت شده اید  ،ایمان آورده اید  ،و شما را شایسته این نقش
دانسته است .وقتی نقش را به عهده گرفتید  ،برتری عقل و ذهن را نسبت به
نیروهای غیر مرتبط با اراده نشان خواهید داد )40(.پس آن پارادوکس دیگر
چندان متناقض یا پوچ به نظر نمی رسد  -که باید در عین اعتماد  ،محتاط
باشیم ،اعتماد نسبت به امور بیرون از اراده و احتیاط در باب امور درونی
است.
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 2.2در مورد آرامش
( )1اگر به دادگاه هدایت شدید  ،با دقت در نظر بگیرید چه چیزی را می
خواهید نگه دارید و در چه حوزه ای می خواهید پیروز شوید )2(.اگر می
خواهید شخصیت خود را مطابق با طبیعت حفظ کنید  ،امیدوار به موفقیت
هستید و تمام وسایل مورد نیاز موجود است و نگرانی ندارید )3(.اگر می
خواهید آنچه را که متعلق به شماست نگهدارید که البته طبیعتاً آزاد است -
و این تنها چیزهایی است که شما می خواهید  -شما هیچ جای نگرانی ندارید
هیچ کس دیگر آنها را کنترل نمی کند یا نمی تواند آنها را از شما بگیرد)4(.
اگر می خواهید یک مرد با افتخار و یک مرد وفادار به قول خود باشید  ،چه
کسی مانع شما می شود؟ شما می گویید که نمی خواهید مانعی برای انجام
کاری برخالف میل شما ایجاد شود  -خوب  ،چه کسی شما را مجبور می
کند آرزو کنید آنچه را تصدیق نمی کنید یا متنفر باشید از چیزی که در
برابر داوری عالی شما است؟
( )5شما را از مجازات هایی می ترسانند که شما را تهدید می کند .اما آنها
چگونه باعث می شوند که شما در مورد مصائب به عنوان چیزی که موظف به
اجتناب از آن هستید فکر کنید؟( )6تا زمانی که خواسته و اجتناب تحت
کنترل شما باشد  ،دیگر جای نگرانی نیست )7(.بیانیه آغازین ،کلمات و شرح
شما موجود است و موفقیت  ،حرف آخر و برائت در آن نهفته است )8(.به
همین دلیل است وقتی به سقراط گفته شد خود را برای محاکمه آماده کند ،
گفت" :آیا من در تمام زندگی برای آن آماده نبوده ام؟"( )9چگونه برای آن
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آماده ای؟ من به امور خودم پرداختم و هرگز برخالف قانون  ،چه به صورت
علنی و چه خصوصی کاری انجام نداده ام.
( )10اگر می خواهید از امور بیرونی  -بدن ،متعلقات و شهرت مراقبت کنید
 توصیه من به شما این است که آماده سازی شما زود آغاز شود و طوالنیمدت باشد .البته شما باید در مورد شخصیت قاضی و همچنین در مورد
حریف نیز تحقیق کنید )11(.اگر پست شدن الزم است برای آن آماده
باشید-و برای نالیدن و فریاد زدن )12(.هر زمان که امور بیرونی برای شما
مهمتر از صداقت است  ،پس آماده باشید که تا آخر عمر به آنها خدمت کنید.
پرهیز نکنید و موافقت کنید که برده آنها باشید  ،بعداً نظر خود را تغییر
دهید )13(.بالفاصله و بی درنگ به یک یا موقعیت دیگر متعهد شوید .آزاد یا
برده  ،روشن فکر یا احمق انتخاب کنید  ،باتجربه یا عیبجو .یا خود را به
زندگی بد تا زمان مرگ تسلیم کنید  ،یا بالفاصله از آن فرار کنید .به خاطر
خدا  ،سالها توهین را تحمل نکنید  ،و سپس نظر خود را تغییر دهید!()14
می توان از تحقیر قبل از شروع آن جلوگیری کرد :فقط تصمیم بگیرید که
چه چیزی را واقعاً خوب و بد می دانید.
( )15منظور این است که  ،فکر می کنید اگر سقراط نگران کاری بود که
دیگران می توانند با او کنند  ،آیا در مقابل دادگاه می ایستاد و می گفت ،
"آنیتوس و ملیتوس می توانند مرا بکشند  ،اما نمی توانند به من آسیب
برسانند؟"( )16فکر می کنید او به اندازه ای احمق بود و نمی دید که این
رویکرد به نتیجه ای متفاوت منجر می شود؟ پس چرا سخنان تحریک آمیزتر
بیان نمی کنید؟
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( )17این مانند دوست من هراکلیتوس است که یک قطعه دادخواست در باب
امالک رودس داشت .پس از اثبات برای هیئت منصفه که حق با او است  ،او
به سخنان پایانی خود رسید و گفت  " ،من نمی خواهم از شما خواهش کنم
 ،و برایم مهم نیست که شما چه تصمیمی می گیرید .شما اینجا بیشتر از من
مورد قضاوت قرار می گیرید .با این نتیجه او پرونده خود را خراب کرد )18(.و
چه فایده ای داشت؟ از اجتناب پرهیز کنید ،و ادامه دهید "و من هیچ
التماسی نخواهم کرد"  ،مگر آنکه زمان آن فرا رسیده باشد که شما  ،مانند
مورد سقراط  ،داوران را با قصد عمدی تحریک کنید )19(..در مورد شما  ،اگر
قصد گفتن چنین نکاتی را دارید  ،چرا اصالً صحبت می کنید  ،چرا در دادگاه
حاضر می شوید؟( )20اگر می خواهید به صلیب کشیده شوید  ،فقط صبر
کنید  ،و صلیب خواهد آمد .اما اگر عقل ایجاب می کند که ظاهر شوید و
تمام تالش خود را برای اقناع انجام دهید  ،باید آنچه را که مستلزم آن است ،
انجام دهید  -در حالی که از آنچه متعلق به شما است محافظت می کنید.
( )20بنابراین  ،احمقانه است که بگوییم به من بگو چه کاری انجام دهم! من
چه بگویم؟ "اطمینان حاصل کنید که ذهن قادر خواهد بود خود را با هر
چیزی که پیش آید وفق یابد )22(.گفتن اینکه "به من بگو چه کاری انجام
دهم" مانند این جمله است " ،هر وقت نامی به من ارائه شد به من بگو چه
بنویسم )23(.اگر من بگویم  Johnو شخصی دیگر بیاید و بگوید بجای
Johnبنویس  ،Jahnچه اتفاقی می افتد؟ چگونه می خواهد آن را
بنویسد؟( )24اگر نامه نوشتن را آموخته باشید برای نوشتن هر چه دستور
می دهند آماده هستی .اگر آماده نیستید  ،نمی دانم باید به شما بگویم چه
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کاری انجام دهید .زیرا ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که شما را مجبور به
عمل متفاوت کند  -و در این صورت چه کاری انجام می دهید یا می
گویید؟( )25بنابراین اصل کلی را حفظ کنید و به مشاوره خاصی احتیاج
نخواهید داشت .اگر آرزومند امور بیرونی باشی باید دور ارباب چرخش
کنی ) 26(.ارباب چه کسی است؟ هر کس که آرزو یا اجتناب شما را کنترل
می کند.
2.3به افرادی که دیگران را به فالسفه توصیه می کنند
( )1این پاسخ زیرکانه ای بود که دیوژن به شخصی که از او درخواست توصیه
نامه کرد  ،داد :شخصی که به دنبال لطف شما است  ،به محض دیدن شما ،
می فهمد که شما انسان هستید .در مورد اینکه آیا شما خوب یا بد هستید -
خوب  ،یا او یک قاضی صالح است یا نه .اگر چنین باشد  ،می تواند خودش
تصمیم بگیرد و اگر اینگونه نباشد  ،هزار نامه از من الزم نیست )2(.ممکن
است برای اصالت سکه از کسی بخواهید آن را تأیید کند اگر کسی در
تشخیص سکه های معتبر از تقلبی آموزش ببیند  ،آن خود گویا است.
( )3و در زندگی هم اینگونه است .ما به استانداردهایی از جمله در مورد نقره
ال
نیاز داریم تا بتوانیم ادعای مشابهی را به عنوان آزمون گر ارائه دهیم .اص ً
سکه ای برای من بیاورید  ،من به شما خواهم گفت اصل است یا نه )4( .در
عوض  ،در تجزیه و تحلیل قیاس است که ما دوست داریم استاد باشیم،
هرچه دوست دارید بیاورید  ،و من می توانم قضاوت کنم که آیا تحلیلی است
یا نیست .از آنجا که ما می دانیم چگونه استدالل ها را تجزیه و تحلیل کنیم ،
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و مهارتی را که فرد برای ارزیابی چونان منطق دانان شایسته به آن نیاز دارد ،
داریم )5(.اما در زندگی چه کاری انجام دهم؟ آنچه امروز می گویم خوب
است ،قسم می خورم فردا بد است .و دلیل آن این است که  ،در مقایسه با
آنچه من در مورد قیاس ها می دانم  ،دانش و تجربه من از زندگی بسیار
عقب است.

 2.4به مردی که در زنا گرفتار شده بود.
( )1اپیکتتوس می گفت  ،ما به عنوان یک انسان  ،متولد شده ایم تا به
یکدیگر وفادار باشیم  ،و هر کسی که این را انکار کند انسانیت خود را انکار
می کند .همین موقع  ،یک دانشمند شناخته شده وارد اتاق شد  -کسی که
در روم گرفتار زنا شده بود )2(.بنابراین اپیکتتوس ادامه داد  ،اما ما واقعاً چه
کاری انجام می دهیم که وفاداری ذاتی خود را فراموش می کنیم و دسیسه
ای برای زن همسایه فراهم می کنیم؟ ما خراب و نابود می کنیم – بسیار
خوب ،چه را ؟ در مورد مرد مطمئن ،با اصول و با تقوا که زمانی بود ( )3و
این همه است؟ آیا همچنین ایده همسایگی  ،دوستی و اجتماع را خراب نمی
کنیم؟ ما خود را در چه موقعیتی قرار می دهیم؟ حاال چطور قرار است با شما
کنار بیایم؟ به عنوان همسایه؟ یک دوست؟ یک همشهری؟ اما چگونه می
توان به همشهری مانند شما اعتماد کرد؟
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( )4ببین  ،اگر چنان کاسه بودی و آنقدر نشت داشتی که به هیچ دردی
نمی خوردی
 ،شما در سطل زباله پرتاب می کردند  ،و هیچ کس زحمت نمی کشید شما
را بیرون بکشد )5(.با انسانی که نمی تواند اساسی ترین نقش انسانی را پر
کند  ،قرار است چه کار کنیم؟ خوب  ،شما نمی توانید به عنوان یک دوست
کار کنید .چطور میخوای
به عنوان برده کار انجام دهید؟ چه کسی به شما اعتماد خواهد کرد  ،حتی
در آن
ظرفیت؟ پس چگونه دوست دارید مانند یک کاسه خراب -یا مانند سرگین
در زباله ها ریخته شوید؟
( )6سپس شنیده می شوید که می گویید " ،هیچ کس به من به عنوان یک
مرد ادبی احترام نمی گذارد .به این دلیل است که شما انسانی پست و بی
ارزش هستید! همه از دست شما فرار می کنند  ،بعضی از افراد حتی اگر
فرصتی پیش بیاید  ،شما را له می کنند )7(.شما به گونه ای هستید که هر
کسی را نیش می زنید و با شدت آلوده می کنید .می خواهید با ما چه کار
کنیم؟ جایی مناسب برای شما نیست...)8(.
( )9خوب  ،تئاتر چطور  -برای همه شهروندان باز است  ،اینطور نیست؟
مطمئناً  ،بنابراین وقتی صندلی های خود را گرفتند  ،بیایید و کسی را از
صندلی های خود بیرون بیندازید )10(.حال ممکن است بگویید چگونه زنان
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مالکیت مشترک هستند .نگاه کنید  ،این را بجای آن امتحان کنید :وقتی
قاضی  ،مانند میزبان در یک مهمانی خصوصی  ،آنها را تعیین کرد  ،از سهم
خود راضی باشید  ،پرخور و سارق دیگران نباشید .اما من عالمی هستم که
آرکیدموس را می فهمم!( )11شما می توانید آرکیدموس را بفهمید و
همچنان زناکار و کالهبردار  ،یک گرگ یا یک میمون باشید تا یک انسان.
چه چیزی شما را متوقف می کند؟

 2.5اعتماد و توجه با هم سازگار هستند
( )1موضوعات مادی فی نفسه بی تفاوت هستند  ،اما استفاده ای که از آنها
می کنیم بی تفاوت نیست )2(.بنابراین سئوال این است که چگونه می توان
بین نگرش منصفانه و آرام از یک طرف  ،و نگاه وظیفه شناسانه که از طرف
دیگر تعادل برقرار کرد .از بازیکنان کارت الگو بگیرید  )3(.برای او تکه ها و
کارت مهم نیست مهم این است که چگونه می توان معامله کرد؟ استفاده
دقیق و ماهرانه از معامله  -جایی که مسئولیت من آغاز می شود )4(.و به
همین ترتیب ،وظیفه اصلی من در زندگی این است :بین چیزها تمایز قائل
شوم و بین آنها تقسیم بندی کنم و بگویم" :امور بیرونی در اختیار من نیست.
انتخاب در اختیار من است ( )5درکجا خوب و بد را جستجو کنم؟ در درون
خودم ،در چیزی که مال من است .هرگز در باب خوب یا بد ،مفید یا مضر در
باب اموری که در مسئولیت ما نیست حرف نزن.
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( )6خوب  ،آیا این بدان معناست که ما نباید به نحوه استفاده از آنها اهمیت
دهیم؟ اصال .در واقع  ،مراقبت نکردن از نظر اخالقی اشتباه است و برخالف
ذات ماست.
( )7مراقب نحوه استفاده از آنها باشید  ،زیرا بی اهمیت نیست  -اما در عین
حال خونسرد و آرام باشید  ،زیرا چیزها به خودی خود اهمیتی ندارند )8(.هر
جا مهم باشد  ،هیچ کس نمی تواند مرا مجبور کند یا مانع راه من شود .و در
جاهایی که می توانم متوقف یا مجبور شوم  ،بدست آوردن این موارد در
کنترل من نیست  -و در هر صورت خوب یا بد نیست .اما نحوه استفاده از
آنها خوب یا بد است و به خودم بستگی دارد.
( )9تلفیق و سازش این دو امر آسان نیست غیرممکن نیست .در غیر این
صورت سعادت ناممکن است )10(.این چیزی شبیه رفتن به سفر اقیانوس
است .چه می توانم بکنم؟ کاپیتان  ،قایق  ،تاریخ و بهترین زمان برای حرکت
را انتخاب کنید )11(.اما اگر پس از آن طوفانی رخ می دهد .بسیار خوب ،
این دیگر کار من نیست ؛ من هر کاری که توانستم انجام داده ام .اکنون این
مشکل دیگری است  -یعنی کاپیتان )12(.اما پس از آن قایق دارد غرق می
شود .گزینه های من چیست؟ تنها کاری که می شود کرد غرق شدن است-
اما بدون ترس و ناله و گریه برای خداوند  ،زیرا می دانم آنکه متولد می شود
روزی باید بمیرد )13(.من پدر زمان نیستم .من یک انسان هستم  ،بخشی از
کل  ،مانند یک ساعت در روز .مثل ساعتی که باید وقتم را رعایت کنم و مثل
ساعتی که بگذرم )14(.چه فرقی می کند با غرق شدن بروم یا بیماری؟ باید
جوری بروم.
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( )15متوجه خواهید شد که بازیکنان ماهر توپ نیز همین کار را انجام می
دهند .توپ نیست که برای آنها ارزش دارد  ،بلکه خوب پرتاب و گرفتن آن
است که خوب یا بد به حساب می آید )16(.این همان جایی است که ظرافت
و مهارت  ،سرعت و خبرگی نهفته است  -سرعت به گونه ای که حتی اگر
کت خود را برای این کار باز کنم  ،نمی توانم یکی از پرتاب های آنها را بگیرم
و مهارت به گونه ای است که اگر توپ را پرتاب کنم  ،هرچند بد  ،یکی از آنها
ناگزیر به گرفتن آن است )17(.اگر ما از پرتاب توپ می ترسیم  ،یا از گرفتن
آن عصبی هستیم  ،پس سرگرمی از بین می رود .و چگونه می توانیم
خونسردی خود را حفظ کنیم وقتی که در مورد کار بعدی مطمئن نیستیم؟
یک نفر می گوید  ،آن را بیندازید ،دیگری می گوید پرتاب نکن و شخص
دیگری می گوید" :آن را قبالً پرتاب کردم !" ،این به جای یک مسابقه
ورزشی به یک فریاد تبدیل می شود.
( )18سقراط  ،شاید بگویید  ،توپ بازی بلد بود .در مورد وی  ،صحنه دادگاه
بود .او گفت  ،آنیتوس  ،چگونه می توانی بگویی من به خدا ایمان ندارم؟ ما
توافق کرده ایم  ،آیا ما توافق نکردیم که خدایان و قهرمانان جزئی وجود
دارند  -فرزندان خدایان یا نژاد خدایان و آدمیان؟( )19آنیتوس حرف را
پذیرفت .خوب  ،اگر کسی اذعان کرد که حیواناتی از نژاد مخلوط وجود دارد
 نیمی از نژادها مانند قاطرها  -آیا فکر نمی کنید آنها نیز باید به وجود اسبیا االغ اعتقاد داشته باشند  -موجوداتی که آنها را تولید کرده اند؟ ( )20توپ
در زندگی او  ،زندان  ،تبعید یا اعدام بود  -با احتمال از دست دادن
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همسرش  ،و یتیمی فرزندانش  .اینها شرط بازی بود و هنوز هم او بازی می
کرد و توپ را با اعتماد بکار می برد.
( )21این همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم :تمرکز ورزشکار ستاره ،
همراه با خونسردی او  ،گویی که این فقط توپ دیگری است که ما نیز با آن
بازی می کنیم .مطمئناً  ،موارد بیرونی از هر نوع که باشد  ،در استفاده از
آنها مهارت الزم است  ،اما ما نباید وابسته به آنها باشیم .هرچه که هستند ،
آنها فقط باید در خدمت ما باشند تا نشان دهیم چگونه در اداره آنها ماهر
هستیم.
این مثل بافتن است :بافنده پشم درست نمی کند  ،از هر پشمی که به او می
دهد بهترین استفاده را می کند )22(.خدا به شما غذا و دارایی می دهد  ،و
می تواند آنها را بازگرداند  -بدن شما نیز با موادی که به شما داده می شود
کار می کند )23(.اگر همه مشکالت را پشت سر بگذارید  ،بیشتر افرادی که
مالقات می کنید زنده ماندن را به شما تبریک می گویند .قاضی زیرک نیز
شما را ستایش می کند و در لذت شما سهیم است اگر ببیند که شما در این
مورد افتخارآمیز عمل کرده اید .و اال خیر  ،اگر ببیند که موفقیت شما مدیون
امر نادرستی هستید .وقتی سعادت منصفانه حاصل می شود دیگران نیز برای
ما خوشحالی خواهند بود.
( )24چگونه گفته می شود برخی از افراد بیرونی مطابق با طبیعت هستند ،
دیگران بر خالف طبیعت هستند؟ این فقط شامل ما می شود که جداگانه در
نظر گرفته می شود .من موافقم که برای پای من مطابق با طبیعت بودن این
129

است که تمیز باشد اما اگر به عنوان یک پا در نظر گرفته می شود و جداگانه
 ،که در اینصورت درست و مناسب است که گل و الی آن را لگدمال کند ،
سوزن بزند  -ممکن است زمانی الزم باشد که به خاطر بدن به طور کلی قطع
شود .در غیر این صورت پا نیست .ما باید تصور کنیم که یک تمایز مشابه
شخصاً در مورد ما اعمال می شود )25(.شما چه هستی؟ یک انسان .اگر خود
را واحد جدا از هم می دانید  ،مطابق ذات شماست که تا پیری زندگی کنید ،
ثروتمند باشید و سالم باشید .اما اگر دیدگاه شما نسبت به خودتان بخشی از
یک کل باشد  ،بنابراین  ،به خاطر کلیت  ،شرایط ممکن است شمار را بیمار
کند  ،به سفری خطرناک بروید  ،فقر را تحمل کنید  ،حتی قبل از وقت
خود بمیرید .شکایت نکن )26(.همانطور که آن یک پا نخواهد بود  ،آیا شما
نمی دانید که در انزوا یک انسان نخواهید بود؟ چون انسان چیست؟ بخشی از
یک جامعه  -جامعه خدایان و انسانها  ،در درجه اول  ،و در درجه دوم آن
شهری که اتفاقاً در آن ساکن هستیم  ،که تنها یک عالم کوچک جهان است.
( )27پس آیا باید محاکمه شوم؟ اینکه چرا شخص دیگر مریض می شود ،
چرا دیگری سفر دریایی انجام می دهد  ،چرا شخص دیگر می میرد و دیگری
محکوم می شود .در این بدن  ،این جهان  ،این جامعه  ،اجتناب ناپذیر است
که هر یک از ما با چنین رویدادی روبرو شویم )28(.بنابراین وظیفه شما این
است که در دادگاه حاضر شوید  ،آنچه را که باید بگویید و از موقعیت بهتر
استفاده کنید )29(.سپس قاضی شما را مقصر اعالم می کند .برایت آرزوی
خوب دارم  ،قاضی .من نقش خویش را انجام دادم  ،شما می توانید تصمیم
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بگیرید که آیا نقش خویش را انجام داده اید .چون قاضی هم خطر می کند ،
فراموش نکن.

 2.6در باب امور بی تفاوت
( )1استدالل عطفی بی تفاوت است ولی نحوه پرداختن به آن بی تفاوت
نیست .آن معادل معرفت ،عقیده یا جهل است .به همین ترتیب زندگانی بی
تفاوت است اما استفاده ای که از آن می کنیم بی تفاوت نیست )2(.بنابراین
وقتی می شنوید که حتی زندگی و مانند آن بی تفاوت هستند  ،بی احساس
نشوید ..با همان نشان  ،توصیه می شود که به آن اهمیت دهید  ،سطحی
نباشید و اشتیاق به امر بیرونی نداشته باشید.
( )3خوب است که در مورد سطح استعداد و آموزش خود روشن باشید .به
این ترتیب  ،وقتی مباحث ناآشنایی پیش می آید  ،می دانید که باید ساکت
باشید و اگر دانش آموزی بهتر از شما باشد شما خاموش باشید )4(.شما
برتری خود را در منطق نشان خواهید داد .و اگر دیگران در این موضوع دست
پاچه شدند  ،آنها را با گفتن این جمله اصالح کنید  ،بسیار خوب  ،من یک
معلم خوب داشتم )5(.همین در مورد موضوعاتی که به برخی آموزشهای
عملی نیاز دارند اعمال می شود .وانمود نکنید مهارت دارید  ،اگر هنوز مهارت
خاصی ندارید ؛ تسلیم کسی شوید که تجربه الزم را دارد  ،و به سهم خودتان
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با آگاهی از اینکه پشتکار به شما کمک می کند تا در این زمینه تخصص پیدا
کنید  ،راضی باشید.
( )6برو به فالنی احترام بگذار.
من او را صدا می کنم  -اما نه به حالت تسلیم.
و اجازه ورود به شما داده نشد.
خوب  ،می بینید  ،من نمی دانم چگونه از پنجره ها عبور کنم .وقتی متوجه
شدم درب بسته است یا باید از پنجره عبور کنم یا باید آنجا را ترک کنم.
( )7بنابراین  ،با او صحبت کنید.
"بسیار خوب  ،من با او صحبت می کنم".
چگونه؟
برابر.
( )8اما شما به آنچه می خواستید نرسیدید  -زیرا البته این به خود او بستگی
داشت  ،نه شما .بنابراین مسئولیت آن را بر عهده نگیرید .همیشه به یاد
داشته باشید چه چیزی متعلق به شماست و چه چیزی متعلق دیگران است
 ،در اینصورت مشکلی نخواهید داشت )9(.خروسپوس گفت" :تا زمانی که
آینده برای من نامشخص است  ،من همیشه به آن چیزهایی می پردازم که
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برای به دست آوردن چیزهای مطابق با طبیعت بهتر سازگار هستند .زیرا
خداوند به من برای انتخاب آنها آزادی داده است )10(.اما اگر می دانستم که
در حال حاضر سرنوشت من بیمار شدن است  ،حتی آن را آرزو می کنم.
پای من هم اگر هوش داشته باشد داوطلبانه به سوی گل می رود.
( )11ببینید  ،آیا گندم به منظور قهوه ای شدن رشد نمی کند و آیا برای
آماده سازی برای برداشت قهوه ای نمی شود؟ آن به خاطر خودش رشد نمی
کند )12(.اگر می توانست صحبت کند ،فکر می کنم درخواست می کرد
هرگز برداشت نشود؟ در واقع ،این ناسزایی است که ما به محصول مردم می
دهیم که نباید برداشت شوند )13(.بدانید که برای انسان ها  ،نمردن هم کم
از نفرین نیست  -همان لطفا  ،خدا  ،اجازه ندهید که گندم آنها برسد  ،اجازه
ندهید که آن رشد کند )14(.اما از آنجا که ما تنها حیواناتی هستیم که نه
تنها می میرد بلکه حتی در هنگام وقوع نیز از آن آگاه است  ،بنابرین ما
دچار اضطراب می شویم .دلیل فقط این می تواند باشد که نمی دانیم چه
کسی هستیم و معنای انسان بودن را مطالعه نکرده ایم  -به عنوان مثال
مربیان اسب طریق اسب داری را یاد می گیریم.
( )15به کریزانتاس نگاه کنید :همانطور که او آماده بود تا به یک دشمن
خنجر بزند
مبارز او صدای عقب نشینی شیپور را شنید .این مقدار اراده کاپیتان را باالتر
از اراده شخصی خود قرار داده است )16(.با این وجود حتی وقتی سرنوشت
صدا می زند  ،هیچ یک از ما آماده اطاعت نیستیم .ما رنج می بریم از آنچه
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بی اراده رنج می بریم اما با صدای اعتراض و آنچه شرایط می نامیم)17(.
شرایط چیست؟ اگر منظور وضعیت شماست  ،همه چیز شرایط است .اما اگر
منظورتان «مشکالت» است  ،کجا مشکل است در چیزی است که متولد
شده و در حال مردن است؟( )18مرگ می تواند از طریق چاقو  ،شکنجه ،
دریا  ،یک تکه بنایی  ،یک استبداد رخ دهد  -چرا به آن اهمیت می دهید؟
تمام جاده های هادس دارای طول یکسانی هستند )19(.خوب  ،واقعیت را
بگویم که مرگ توسط استبداد کمتر طوالنی می شود .بریدن گلو هیچ
استبدادی شش ماه طول نکشید  ،در حالی که یک بیماری کشنده اغلب یک
سال طول می کشد" .شرایط" " ،مشکالت"  -این همه سر و صدا و فریاد از
نام های بی معنی است.
( )20شما می گویید  ،من خطر اعدام توسط امپراطور را دارم.
من در اینجا در نیکوپولیس  ،جایی که زمین لرزه ها یک اتفاق معمول است ،
با خطر کمتری روبرو هستم .در مورد شما  ،آیا هر وقت از دریای آدریاتیک
عبور می کنید زندگی خود را به خطر نمی اندازید؟
( )21اما نظرات یک نفر در اینجا روم می تواند او را به دردسر بندازد.
منظورت آنچه مربوط به خود می باشد است؟ هیچ کس نمی تواند شما را
مجبور کند علیه اراده خویش نظری داشته باشی .و اگر به نظرات دیگران
اشاره می کنید  ،چگونه نظرات غلط آنها خطری برای شما ایجاد می کند؟
( )22من با خطر تبعید نیز روبرو هستم.
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تبعید چیست؟ جایی غیر از رم بودن؟ دقیقا .خدای من  ،اگر مرا به گیارا
بفرستند چه؟ بسیار خوب  ،اگر این برای شما قابل تحمل باشد  ،شما خواهید
رفت در غیر این صورت  ،شما مقصد دیگری را انتخاب می کنید  ،مکانی که
آن شخصی که شما را به گیارا فرستاده است هدایت می کند  ،خواه آن را
دوست داشته باشی یا نه.
( )23پس چرا اینقدر معامله در دادگاه انجام می شود؟ ارزش این همه آماده
سازی را ندارد .ممکن است جوانی با هر استعدادی بگوید ... :وقتم را تلف
کردم گوش دادن به تعداد زیادی سخنرانی  ،نوشتن تعداد زیادی آهنگ  ،و
نشستن طوالنی در کنار پیرمردی که خیلی انسان مهمی نبود.
( )24فقط یک چیز وجود دارد که باید بخاطر بسپارید  ،این قاعده که
مشخص می کند چه برای شماست و چه برای شما نیست .و هرگز در باب
آنچه متعلق به دیگران است ادعا نداشته باشید )25(.دادگاه و زندان دو مکان
هستند  ،یکی مرتفع  ،دیگری پایین .شخصیت شما اما می تواند در هر مکانی
یکسان باشد  -اگر تصمیم گرفتید که اینگونه باشد )26(.وقتی بتوانیم زمان
خود را در زندان بسپاریم  ،با سقراط رقابت خواهیم کرد و سروده ای خواهیم
سرود )27(.اما با توجه به نگرش ما تا به امروز  ،من تعجب می کنم که آیا در
زندان حتی می توانیم شخص دیگری را تحمل کنیم که پیشنهاد کند
کارهای خود را برای ما بخواند؟
آزارم نده ،آیا مشکالت مرا نمی بینی؟ فکر می کنید من در این موقعیت
می توانم شعر گوش کنم؟
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چرا ،چه شده است؟
من به اعدام محکوم شدم.
آیا بقیه جاودانه هستند؟

2.7چگونه باید از پیشگویی استفاده کنیم
( )1از آنجا که ما در موارد اشتباه به پیشگویی متوسل می شویم  ،بسیاری از
ما در انجام اقدامات مناسب کوتاهی می کنیم )2(،یک فالگیر چه چیزی را
می تواند ببیند که فراتر از مرگ  ،خطر یا بیماری یا به طور کلی مواردی از
این دست است؟( )3اگر کسی ممکن است از طرف یکی از دوستانش به
خطر بیفتد  ،یا برای من مناسب است که برای او بمیرم  ،چه فرصتی باقی
می ماند که به فالگیر متوسل شوم؟ آیا من پیشگویی در درون ندارم که
ماهیت واقعی خوب و بد را به من آموخته است و می تواند نشانه هایی را
نشان دهد که نشان دهنده یکی و دیگری است؟( )4بنابراین دیگر چه
احتیاجی به حشره یا پرنده دارم؟ و اگر یک پیشگویی به من بگوید " ،این
چیزی است که برای شما مفید خواهد بود"  ،آیا من آن را تحمل خواهم
کرد؟ چرا  ،آیا او می داند چه چیزی مفید است؟ آیا او می داند چه چیزی
خوب است؟ ( )5آیا او در اعضای درون قربانی  ،عالئمی را می بیند که
نشانگر خوب و بد است؟ زیرا اگر او از آنها آگاهی داشته باشد  ،می داند آن
نشان می دهد درست یا غلط هستند  ،و یا عادالنه یا ناعادالنه هستند)6(.
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ای مرد  ،بخشی از شماست که به من بگویید این عالئم به زندگی یا مرگ ،
ثروت یا رقت اشاره دارد .اما دانستن آن مفید یا مضر است  ،آیا باید با شما
مشورت کنم؟ ( )7چرا شما در مورد نکات دستور زبان صحبت نمی کنید؟ با
این وجود شما در مورد موضوعاتی که همه ما در آنها گمراه شده ایم و هرگز
نمی توانیم به توافق برسیم صحبت می کنید؟( )8این پاسخ عالی از زنی بود
که می خواست بار زیادی از مواد غذایی را به گراتیال بفرستد .وقتی کسی به
او گفت " ،دومیتیان فقط آنها را مصادره می کند"  ،وی پاسخ داد " ،بهتر
است آنها را بردارد تا اینکه من نتوانم آنها را بفرستم.
( )9پس چه چیزی ما را به استفاده مکرر از پیشگویی سوق می دهد؟ به طور
ساده ،ترس ،ترس از آنچه ممکن است بوجود آید .به این علت است ما به
فالگیر پناه می بریم .لطفا آقا  ،آیا من این ارث را از پدرم می گیرم؟-حاال
ببینم  ،ما باید قربانی کنیم -.بله  ،آقا  ،همانطور که بخت می خواهد .او
سپس ادامه می دهد " ،شما ارث را می گیرید"  ،و ما از او تشکر می کنیم
گویا ارث را از خود پیشگو گرفته ایم.
( )10پس دوره مناسب چیست؟ با خواسته و اجتناب به سراغ آنها نروید ،
همانطور که یک مسافر ممکن است از یک رهگذر سئوال کند که کدام جاده
او را به مقصد می رساند  ،بدون اینکه تمایل خاصی برای رفتن به سمت
راست داشته باشد تا چپ زیرا او تمایلی به عبور از هر دو به طور خاص ندارد
 ،اما در امتداد یکی از آنها که او را به جایی که می خواهد برود می
رساند )11(.با همین روحیه است که باید از خدا بخواهیم که در راهمان
راهنمایی کند  ،همانطور که ما از چشم خود استفاده می کنیم  ،از او استفاده
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کنیم .زیرا ما از چشمانمان نمی خواهیم که برخی موارد را در مقابل دیگران
به ما نشان دهد  ،اما مایلیم تصاویر هر آنچه را که برای ما آشکار می کنند را
بپذیریم.
( )12آنگونه که هست  ،ما در مقابل پیشگو می ترسیم و دست او را می
گیریم و به او التماس می کنیم گویا او خدا است و به او التماس می کنیم
،آقا رحم کن  ،لطفا لطف کن )13(.برده  ،چیزی غیر از آنچه برای تو بهترین
است آرزو داری؟ و آیا چیزی بهتر از آنچه خدا بخواهد برای شما بهتر است؟
پس چرا تالش می کنید تا قاضی را فاسد کنید  ،و مشاور خود را گمراه
کنید؟

 2.8ماهیت خوبی چیست؟
( )1خدا کمک کننده است .هر چه خوب است نیز کمک کننده است .منطقی
است که فرض کنیم ذات الهی و ماهیت خیر مطابقت داشته باشد )2(.ذات
الهی چیست؟ آیا آن گوشت است؟ جدی باش .آیا ما آن را با امالک و
مستغالت مرتبط می کنیم؟ خیر .آن ذهن  ،هوش و دلیل درست است.
( )3بنابرین بیش از آن ،دنبال امر خوب نباشید .مطمئناً آن را در گیاهان و
حیوانات نخواهید یافت .اما در انسان خصوصیاتی است که او را از سایر
حیوانات متمایز می کند )4(.از آنجا که گیاهان حتی قدرت درک ندارند ،
"خوب" و "بد" در مورد آنها قابل استفاده نیست .بدیهی است که "خوب" و
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"بد" قدرت بهره از داده ها را فرض می کنند )5(.اما آیا این کافی است؟ اگر
چنین است  ،پس عالوه بر انسان باید در رابطه با حیوانات بغیر از
"سعادت" و "بدبختی" از "خوب" هم صحبت کنید )6(-اما دلیل خیلی
خوبی وجود دارد که شما این کار را نمی کنید .زیرا  ،هرچند ممکن است آنها
از داده ها استفاده کنند  ،حیوانات توانایی تأمل در آنها را ندارند .و همچنین
نباید آنها را داشته باشند  ،زیرا آنها برای خدمت به دنیا آمده اند  ،نه برای
فرماندهی )7(.آیا االغ در مقام فرماندهی است؟ االغ به این دلیل درست شده
است که انسان به یک حیوان با پشتی محکم و قادر به حمل بارهای بزرگ
نیاز داشت که قادر به راه رفتن نیز باشد .به همین دلیل است که قدرت
استفاده از داده ها را دارد  -در غیر این صورت نمی توانست راه برود .و این
در مورد میزان توانایی آن است )8(.از این گذشته  ،اگر خر نیز توانایی تأمل
ال به درستی از اطاعت از
در استفاده از داده های خود را پیدا کرده بود  ،کام ً
ما و تأمین نیازهای ما امتناع می ورزید .در اینصورت همتا و برابر انسان بود.
( )9اگر آن در گیاهان و حیوانات وجود نداشته باشد  ،منطقی است که به
دنبال ماهیت خوبی در جایی باشید که معموالً کلمه را به کار می برید)10(.
درست است که آنها مخلوقات خدا هستند  ،اما موجوداتی نیستند که در مقام
اقتدار قرار بگیرند  ،و نه به عنوانی بخشی از خدا )11( .از طرف دیگر  ،شما
موجودی هستید که مسئولیت دارد و ذره ای از خدا هستید و ذره ای خدا در
درون شماست.
( )12چرا شما در باب این رابطه و ریشه خود نمی دانید؟ هنگام غذا خوردن ،
به خاطر داشته باشید که دقیق ًا چه چیزی را تغذیه می کنید .هنگام رابطه
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جنسی ،بیندیشید با چه کسی رابطه دارید .در مکالمه  ،ورزش  ،گفتمان  -آیا
به یاد دارید که خدایی است که شما می خورید  ،خدایی که ورزش می
کنید؟ شما خدا را با خود حمل می کنی و این را نمی دانی  ،احمق
بیچاره )13(.تصور نکنید که من در مورد برخی از خدایان بیرونی ساخته شده
از نقره یا طال صحبت می کنم .شما خدای زنده را در درون خود حمل می
کنید و با سخنان زشت و افکار آلوده او را آزرده می کنید )14(-اگر فقط یک
نسخه ساده وجود داشته باشد  ،جرات نداشتید به آن نزدیک شوید .خدا
خودش آنجاست  ،دارد می بیند و گوش می دهد
هر کاری می کنید و می گویید  -و آیا برایتان مهم است؟ ای عزیز ،هیچ
احساسی از میراث خود نداری.
( )15وقتی یک جوان را از مدرسه فارغ التحصیل می کنیم و وارد دنیای
واقعی می شود  ،از چه چیزی مضطرب هستیم؟ اینکه مرتکب اشتباهاتی
خواهد شد  ،غذای نامناسب می خورد  ،کارهای جنسی انجام می دهد  ،خود
را تحقیر می کند و با لباسهای پارچه ای دور می زند  ،یا اینکه جدیدترین
مدل ها را الگو قرار می دهد .و چرا؟( )16زیرا او از خدای شخصی خود بی
اطالع است و متوجه نیست که وقتی مدرسه و دوستان قبلی را ترک می کند
خداوند با اوست .و ما با او مخالفت نمی کنیم وقتی او برای ما می نویسد که
آرزو دارم تو کنارم باشی )17(.شما خدا را با خود دارید  -به چه کس دیگری
نیاز دارید؟ هرکسی را دعوت می کنید که بیاید و مالقات کند  -آیا آنها فرق
دیگری با شما دارند؟
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( )18فرض کنید شما یکی از مجسمه های فیدیاس بودید  -زئوس یا آتنا.
مطمئناً احساسی خواهید داشت که در آن زمان چه کسی بودید و چه کسی
شما را آفریده است .و اگر مغز داشتید  ،سعی می کردید از انجام هر کاری که
باعث خجالت سازنده و یا خودتان شود  ،اجتناب کنید  ،مانند این که
تماشاگران برای دیدن شما در موقعیت شرم آور قرار بگیرند )19(.اما زئوس
شما را آفریده است .آیا این نباید در باب داده هایی که می سازید مراقب شما
باشد؟ فیدیاس در مقایسه با زئوس چیست؟ با این وجود چگونه می توان
مخلوق های آنها را مقایسه کرد؟( )20هنرمند در ساخت آن چه هنرهای
دیگری از خود نشان داده است؟ آیا مجسمه های طال هستند؟ نه نقره ،برنز یا
عاج .آتنا فیدیاس  ،هنگامی که بازوی آن برای حمایت از مجسمه پیروزی
بلند کرد  ،این ژست را برای مدت زمان طوالنی حفظ کرد .از طرف دیگر ،
آثار زئوس موجوداتی زنده و جان دار هستند با قدرت درک و قضاوت.
( )21او تو را آفریده  ،و تو او را مسخره می کنی .چرا؟ او نه تنها شما را آفرید
بلکه از میان تمام موجودات تنها به شما قدرت تعیین سرنوشت داد)22(.
شما نه تنها این را نادیده می گیرید  ،بلکه ایمانی را که به شما نهاده است
شرم آور می دانید .اگر خدا یتیمی را سر راه شما قرار می داد در مراقبت از او
اینقدر سهل انگاری نمی کردید )23(.او شما را به خودتان سپرده است  ،و
می گوید " ،من بهتر از شما سراغ نداشتم .ببینم خصوصیاتی را که با آن
متولد شده اید چون صداقت  ،عزت  ، ،صبر و آرامش حفظ می کنید . :اما
شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
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( )24با این حال  ،افرادی وجود خواهند داشت که می گویند " ،چرا این
شخص اینقدر جدی و از خود راضی است؟" آن به نظر می رسد ادعا باشد ،
به این دلیل است که من به اصولی که آموخته ام و از آن حمایت می کنم
اطمینان کامل ندارم .من هنوز از سستی خود می ترسم )25(.اعتماد به من
عطا کن و من ظاهر و تحمل درست را به تو نشان خواهم داد .سپس مجسمه
تمام شده را درخشان و براق خواهید دید )26(.و انتظار مطالعه در مورد
خودخواهی را نداشته باشید .به هر حال  ،زئوس در المپیا هوای غرور را طرح
نمی ریزد .او دقیق ًا در چشمان ما نگاه می کند  -درست همان که باید می
گوید سخن من درست و قطعی است.
( )27این نوعی است که در من را پیدا خواهید کرد :قابل اعتماد  ،شریف ،
نجیب و آرام )28(.یقیناً ،مانند خداوند مصون از مرگ ،سن و بیماری نیستم
اما آماده مرگ و روبرو شدن با بیماری با بزرگ منشی خداگونه هستم)29(.
این کار من است  ،حتی اگر نتوانم بقیه کارها را انجام دهم .به طور خالصه ،
من به شما نشان خواهم داد که قدرت یک فیلسوف را دارم .و این چه قدرتی
خواهد بود؟ اراده ای که هر گز نمی افتد در آنچه خواسته است قوه اجتنابی
که جلوگیری نمی کند از آنچه نمی خواهد  ،انگیزه مناسب  ،هدف دقیق و
تصدیق منظم .این نمونه انسانی است که باید خود را آماده دیدن آن کنید.
 2.9اگرچه ما قادر به انجام وظایف انسانی خود نیستیم  ،اما از یک
فیلسوف استفاده می کنیم.
( )1صرفاً ایفای نقش یک انسان مسئله ساده ای نیست.
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( )2انسان چیست؟ کسی می گوید یک موجود عقالنی و میرا است .اول از
همه  ،عنصر عقالنی برای تمایز ما از چه چیزی است؟ از جانوران وحشی .و
از چه چیز دیگری؟ از گوسفندان و مانند آن )3(.بنابراین مراقب باشید هرگز
مانند یک خرس وحشی نشوید .در غیر این صورت آنچه در وجود شما انسانی
است نابود خواهید کرد و قادر به انجام نقش خود به عنوان یک انسان
نخواهید بود .مراقب باشید که مانند گوسفند رفتار نکنید .در غیر این صورت
 ،آنچه را که در وجود شما است نابود خواهید کرد.
( )4پس چرا مثل گوسفند رفتار می کنیم؟ وقتی بخاطر شکم یا دستگاه
تناسلی عمل می کنیم  ،وقتی تصادفی یا حالت بد یا بدون مراقبت مناسب
عمل می کنیم  ،در چه سطحی فرو رفته ایم؟ با توجه به گوسفندها .چه
چیزی را نابود کرده ایم؟ آنچه در ما عقالنی است )5(.و وقتی رفتار
پرخاشگرانه  ،مضر  ،و عصبانیت و زورگویی داریم  ،در چه سطحی غرق شده
ایم؟ در سطح حیوانات وحشی )6(.عالوه بر این  ،برخی از ما حیوانات وحشی
بزرگ هستند  ،در حالی که دیگران کوچک هستند  ،کوچک و شرور  ،که ما
را وادار می کنند بگوییم " ،من ترجیح می دهم توسط شیر خورده شوم!()7
با تمام این رفتارها  ،انسان از بین می رود.
( )8چه زمانی گزاره پیچیده معتبر حفظ می شود؟ وقتی عملکرد خود را
انجام می دهد  ،بنابراین اعتبار آن بر اساس گزاره هایی که از آنها تشکیل
شده است  ،بنا می شود .و قضیه منفصل؟ وقتی عملکرد خود را انجام می
دهد .و چه موقع فلوت  ،آواز  ،اسب  ،سگ حفظ می شود؟( )9بنابراین تعجب
آور است که یک انسان نیز باید به همین ترتیب حفظ شود و به همان طریق
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نابود شود؟( )10هر شخصی با اقداماتی متناسب با ذات او تقویت و حفظ می
شود .نجار توسط کسانی که با هنر نجاری مطابقت دارند  ،دستور زبان توسط
کسانی که با هنر دستور زبان سازگار هستند .اما اگر دومی عادت به نوشتن
بدون برنامه داشته باشد  ،مهارت او لزوما نابود و از بین می رود )11(.یک
شخصیت متواضع نیز به همین ترتیب با اعمال فروتن حفظ می شود  ،در
حالی که اعمال بی شرمانه آن را از بین می برد .و یک شخصیت وفادار با
عمل وفاداری حفظ می شود  ،در حالی که اقدامات خالف طبیعت آن را از
بین می برد )12(.و خصوصیات مخالف به نوبه خود با رفتاری از نوع مخالف از
بین می روند  ،بی شرمی توسط بی شرمی  ،بی وفائی توسط بی وفایی ،
بدگویی توسط تهمت  ،تند مزاجی توسط خشم  ،و بخیل با عدم تناسب بین
آنچه که او می گیرد و آنچه که می دهد.
( )13به همین دلیل فیلسوفان توصیه می کنند که ما نباید فقط به یادگیری
اکتفا کنیم  ،بلکه باید تمرین را نیز اضافه کنیم و سپس آموزش دهیم)14(.
برای مدت زمان طوالنی  ،ما عادت کرده ایم که خالف آنچه را که یاد گرفته
ایم  ،انجام دهیم و نظراتی که داریم و اعمال می کنیم مخالف نظرات صحیح
است .بنابراین تا زمانی که نظرات مخالف را به کار نبریم  ،جز مفسران
قضاوت های دیگران نخواهیم بود )15(.چه کسی در حال حاضر در میان ما
وجود دارد که نتواند به طور منظم از آنچه خوب و بد است گزارش کند؟
بعضی چیزها خوب است  ،برخی دیگر بد  ،و برخی دیگر دوباره بی تفاوت
هستند .اینکه فضایل و آنچه در فضایل سهیم هستند خوب است  ،در حالی
که چیزهایی مخالف با طبیعت بد هستند؛ و نیز ثروت  ،سالمتی و شهرت بی
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تفاوت است )16(.سپس  ،در حالی که صحبت می کنیم  ،اگر سر و صدایی
نسبتاً بلند ایجاد شود  ،یا شخصی از مخاطبان شروع به خندیدن به ما کند ،
ما ناامید می شویم )17(.به من بگو فیلسوف  ،این نکات خوبی که می گفتی
چه شده است؟ کجا شما آنها را دریافت کردید؟ لبهای شما  ،و همین .پس
چرا افکار مفید را خراب می کنید که متعلق به خود شما نیستند؟ چرا با
مواردی از باالترین اهمیت بازی می کنید؟( )18کنار گذاشتن نان و شراب در
یک فروشگاه یک چیز است و خوردن آنها یک چیز دیگر است .آنچه خورده
می شود هضم و در بدن پخش می شود تا تبدیل به رگ  ،گوشت  ،استخوان
 ،خون  ،رنگ پوست خوب  ،تنفس سالم شود .آنچه از شما ذخیره می شود ،
مطمئناً آماده است تا هر زمان که بخواهید بیرون بیاید و به نمایش درآید ،
اما این کار هیچ فایده ای ندارد  ،جز شهرت آن )20(.چه تفاوتی دارد  ،این
آموزه ها یا آموزه های مکتب دیگری را بیان کنید؟ بنشینید و یک شرح فنی
از آموزه های اپیکور ارائه دهید  ،و شاید شما گزارش بهتری از خود اپیکور
ارائه دهید! پس چرا خود را رواقی خطاب می کنید؛ چرا جمعیت را گمراه
کنیم؛ چرا وقتی یونانی هستید به عنوان یک یهودی رفتار کنید؟( )20آیا
نمی دانید چرا یک شخص یهودی  ،سوری یا مصری خوانده می شود؟ وقتی
می بینیم کسی بین دو عقیده مردد است  ،عادت کرده ایم که بگوییم " ،او
یهودی نیست  ،بلکه در حال بازی است ".اما وقتی او ذهنیت فردی را که
غسل تعمید یافته و انتخاب خود را انجام داده فرض می کند  ،پس او واقع ًا
یهودی است و به این نام خوانده می شود )21(.بنابراین ما فقط به ظاهر
تعمید می یابیم و فقط به اسم یهودی هستیم  ،در حالی که در واقع فردی
کامالً متفاوت هستیم  ،زیرا با آموزه های خودمان همدلی نداریم و از اجرای
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هرگونه کاربرد اصولی که بیان کنید  ،حتی اگر با شناختن آنها افتخار
کنیم )22(.و بنابراین  ،وقتی ما حتی قادر به انجام کارکرد یک انسان نیستیم
 ،می خواهیم مسئولیت یک فیلسوف را نیز بپذیریم  ،اما بار سنگینی است.

2.10نقش های اجتماعی به عنوان راهنمای رفتار
( )1شما که هستی؟ در وهله اول  ،یک انسان  ،که می توان گفت  ،موجودی
است که توانایی بیشتری چون انتخاب آزاد ندارد  ،توانایی های دیگر نسبت
به آن فرعی است ،انتخاب غیر وابسته و نامحدود است )2(.بعد  ،موهبت عقل
را در نظر بگیرید :این شما را از حیوانات وحشی جدا می کند .این شما را از
گوسفندان جدا می کند )3(.به موجب این دو قوه ،شما عضوی از جهان
هستید که از حقوق کامل شهروندان برخوردار است .شما نه برای خدمت
بلکه برای حکومت به دنیا آمده اید  ،زیرا شما نظم الهی و الگوی آن را درک
می کنید.
( )4حاال عنوان "شهروند" به چه معناست؟ در این نقش  ،شخص هرگز فقط
به نفع خود عمل نمی کند یا فقط به خود فکر نمی کند  ،اما مانند یک دست
یا پایی که منطقی بوده و جایگاه خود را در نظم طبیعی درک کرده است ،
همه اعمال و خواسته های او چیزی جز کمک به خوب جمعی نیست)5(.
بنابراین  ،فیلسوفان به درستی می گویند " ،اگر شخص خوب می دانست که
بیماری  ،مرگ یا معلولیت در آینده او وجود دارد  ،در واقع آنها را دعوت می
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کند  ،زیرا می فهمد که این بخشی از برنامه جهانی است و جهان بر ماده
سازنده اولویت دارد  ،و شهر بر شهروندان اولویت دارد )6(.اما از آنجا که ما در
باب آینده نمی دانیم  ،پس به اموری که ذاتاً ارجح هستند پایبند بمانیم ،
زیرا باالخره این غریزه از تولد است.
( )7بعد  ،به یاد داشته باشید که شما پسر کسی هستید .این نقش اجتماعی
به چه معناست؟ این بدان معنی است آنچه برای شما است طوری مالحظه
کنی که انگار برای پدر شماست ،همیشه به او اجازه دهید راه خود را بگیرد ،
هرگز سعی نکنید با گفتار یا عمل خود او را آزار دهید  ،یا از پشت سر به او
آسیب رسانید .در هر فرصتی به او رجوع کنید و در همان روحیه تا جایی که
می توانید با او همکاری کنید.
( )8بعد  ،بدانید که شما یک برادر هستید .این نقش همچنین تسلیم ،احترام
و مدنیت را می طلبد .هرگز بر سر مسائل مادی وارد دعواهای خانوادگی
نشوید .با کمال میل از آنها دست بکشید و جایگاه اخالقی شما به نسبت
افزایش می یابد )9( .حسن نیت او را بدست آورید با کمی غذا یا یک صندلی
 ،و در عوض شکرگزاری را دریافت کنید.
( )10در آخر  ،به سایر نقش های اجتماعی بیندیشید .اگر عضو شورا هستید
 ،در نظر بگیرید که یک عضو شورا چه کاری باید انجام دهد .اگر جوان
هستید  ،جوان بودن به چه معناست  ،اگر پیر هستید  ،سن به چه
معناست )11(.اگر شما یک پدر هستید  ،پدر شدن به چه معناست؟ هر یک
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از عناوین ما  ،هنگامی که منعکس شود  ،اعمال متناسب با آن را نشان می
دهد.
( )12اگر بروید و سر برادر خویش فریاد بزنید  ،واکنش من این است که
بگویم  ،شما فراموش کرده اید که کی هستید و چه می کنید )13(.منظورم
این است که اگر شما یک فلزکار بودید که با وسایلش دست و پنجه نرم می
کند  ،دیگر ارتباط خود را با فلزکاری که قبالً بود از دست می دهید .اگر
معنای برادر بودن و دشمن برادر شدن را فراموش کردید  ،فکر نکنید که یک
تبادل پیش پا افتاده انجام داده اید )14(.اگر از انسانی شایسته و اجتماعی به
جانوری پست  ،وحشی و خطرناک تبدیل شده باشید  ،آیا ضرری در بر
ندارد؟ آیا قبل از اینکه جریمه شوید پولی از دست نمی دهید؟ آیا از دست
دادن پول تنها ضرری است که به حساب می آید؟
( )15اگر ظرفیت خواندن یا پخش موسیقی را از دست بدهید  ،فکر می کنید
این یک فاجعه است  ،اما فکر می کنید از دست دادن ظرفیت صداقت ،
نجابت و متمدن بودن چیزی نیست )16(.در حالی که  ،این بدبختی های
دیگر از برخی علل بیرونی ناشی می شود این تقصیر خود شماست .عالوه بر
این  ،داشتن چنین توانایی ها افتخارآمیز نیست و از دست دادن آنها بی
نجابتی نیست  ،در حالی که از دست دادن این ظرفیت ها و بدبختی که خود
ما مقصر هستیم  ،بی نجابتی است( )19( ...)18(...)17هیچ کس بدون
متحمل شدن ضرر و زیان بد نمی شود .مطمئناً  ،اگر شما از دست دادن پول
را تنها ضرر می دانید  ،همه این افراد بدون آسیب می مانند و هیچ ضرری
ندارند .آنها حتی اگر از چنین اقداماتی پولی به دست آورند  ،ممکن است
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سود و سودی داشته باشند )20(..اما  ،اگر پول تنها استاندارد شماست  ،در
نظر بگیرید که با دیدگاه شما  ،کسی که بینی خود را از دست می دهد هیچ
آسیبی نمی بیند.
بله  ،آنها از نظر جسمی معلول هستند.
( )21اما اگر فقط از حس بویایی محروم شوند چه می شود  -به عبارت دیگر
 ،آیا قوه روانپزشکی مرتبط وجود ندارد که داشتن آن خوب و از دست دادن
آن بدبختی باشد؟
( )22منظورتان از "قوه روان" چیست؟
آیا ما با حس انصاف متولد نشده ایم؟
متولد شده ایم.
اگر آن را از بین ببرید  ،هیچ ضرری ندارد  ،چیزی قربانی نمی شود  ،آیا
چیزی عزیز از دست نمی دهیم؟( )23آیا ما یک حس افتخار ذاتی  ،احساس
خیرخواهی  ،احساس مهربانی و عطوفت نداریم؟ خوب  ،اگر کسی با میل و
رغبت از این حساسیت ها جدا شود  ،آیا تصور می کنید که او مجازات و
صدمه ای نمی بیند؟
( )24خوب  ،آیا این بدان معناست که اگر کسی به من بدی می کند  ،در
عوض نباید به او آسیب برسانم؟ اول از همه  ،ببینید که چه کار اشتباهی
انجام شده است و آنچه را که در باب آن از فالسفه شنیده اید به یاد
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آورید )25(.زیرا اگر "خوب" و "بد" واقعاً به انتخاب های ما مربوط می شوند
 ،پس در نظر بگیرید که آیا موقعیت شما به معنای گفتن جمله ای
نیست )26(.خوب  ،از آنجایی که آن شخص با ظلمی که به من کرده بود به
خودش آسیب رساند  ،آیا نباید چون او انجام بدهم و به خودم آسیب برسانم؟
( )27پس چرا اینگونه برای خود تصویر نمی کنیم؟ در عوض  ،ما فقط صدمه
را در جایی می بینیم که متحمل خسارت جسمی یا مالی شده باشد  ،در
حالی که اگر این خسارت ناشی از انتخاب های خود ما باشد  ،ما شک نداریم
که صدمه ای وارد شده است )28(.به هر حال  ،بعد از اشتباه در قضاوت یا
عمل بی عدالتی  ،سردرد نخواهیم گرفت .ما دچار درد چشم یا معده درد
نمی شویم  ،مال خود را از دست نمی دهیم )29(.و برای ما تنها این موارد
مهم است .در مورد اینکه آیا شخصیت ما وفادار و صادق خواهد ماند  ،یا
نادرست و فاسد خواهد شد  ،ما کمترین اهمیتی به آن نمی دهیم  -مگر در
مواردی که برای امتحان به مدرسه می رویم )30(.نتیجه اینکه با مهارتهای
بحث و گفتگو ارزش شخصیت ما بهبود یابد.

 2.11آغاز فلسفه
( )1افرادی که از راه درست به فلسفه می آیند – مثل اینکه از در جلو وارد
می شوند  -با اعتراف به ایرادات و محدودیت های خود در موارد ضروری
شروع می کنند )2(.مثلث متقارن و مقیاس نیم تن یا ربع تن – ما وقتی به
150

دنیا می آییم  ،هیچ اطالعی از این موضوعات نداریم .بعداً باید از طریق
آموزش های تخصصی درباره آنها یاد بگیریم .با این نتیجه که شخصی که در
این موضوعات آموزش ندیده  ،وانمود نمی کند که در مورد آنها می داند.
( )3در غیر این صورت  ،در مورد ایده های ما در مورد خوب و بد  ،درست و
غلط  ،مناسب و نامناسب  ،خوشبختی  ،وظیفه و تعهد این وضعیت پیش
نمی آید .ما با درک ذاتی معنای این کلمات متولد شده ایم )4(.بنابراین همه
از آنها استفاده می کنند  ،به عبارت دیگر  ،همه سعی می کنند پیش ساخته
ها را در مورد موارد خاص اعمال کنند )5(.عمل او خوب بود  ،وظیفه او بود ،
وظیفه او نبود  ،خوش شانس بود  ،خوش شانس نبود  ،صادق بود  ،غیر
صادق بود ...شما مرتب چنین عباراتی را می شنوید  ،زیرا هیچ کس تردیدی
در مورد نحوه استفاده از این کلمات ندارد .هیچ کس احساس نمی کند باید
ال مجبور بودیم حروف را
منتظر بماند تا معنی آنها گفته شود  ،راهی که ما قب ً
یاد بگیریم یا نحوه تلفظ کلمات را یاد دهیم )6(.دلیل آن این است که ما با
دانستن برخی چیزها به دنیا می آییم  ،ممکن است بگویید که طبیعت قبالً
به ما آموخته است .و با استفاده از این دانش  ،می توانیم نظرات خود را شکل
دهیم.
( )7خوب  ،هرچه شما بگویید  ،من معنی خوب را جدا از بد می دانم و از
خوب تصوری دارم.
شما آن را دارید.
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"و من آن را عملی کردم".
بله  ،شما از آن در موارد خاص استفاده می کنید.
و من به درستی از آن استفاده می کنم.
( )8خوب  ،این دشوار است  ،زیرا اینجاست که نظرات به یک مسئله تبدیل
می شوند .با شروع ایده هایی که بدیهی می پنداریم  ،هر زمان که آنها را
نادرست به کار گرفتیم باید استدالل بیاوریم )9(.اگر همراه با ایده های ذاتی ،
با آگاهی از چگونگی کاربرد آنها به دنیا می آمدیم  ،از همان لحظه به دنیا
آمدن انسانهای کامل عاقلی بودیم.
( )10اکنون  ،شما فکر می کنید که این دانش اضافی را در مورد نحوه
استفاده از پیش داوری ها در موارد خاص دارید.
آن را چگونه کسب کردید؟
از عقاید خودم.
اما شخص دیگری نظر دیگری دارد  ،و همچنین معتقدند که او کسی است
که عقاید خود را به درستی به کار می برد .آیا من در این باب درست هستم؟
حدس می زنم.

152

( )11و اگر بر سر استفاده از پیش داوری ها درگیر شوید  ،هر دو نمی توانید
از آنها به درستی استفاده کنید.
موافقم.
( )12خوب  ،آیا می توانید کمک بهتری در کاربرد آنها داشته باشید؟ منظورم
این است که یک دیوانه مطابق نظر خودش درباره آنچه که هست عمل می
کند  ،اما آیا در مورد او می تواند به عنوان راهنمای کافی عمل کند؟
خیر.
بنابراین بیایید فراتر از نظر حرکت کنیم چیزی بهتر نیست؟
( )13در اینجا شما نقطه شروع فلسفه را دارید :در می یابیم که مردم نمی
توانند بین خودشان توافق کنند و به دنبال منبع اختالف نظر آنها می رویم .با
گذشت زمان  ،ما می خواهیم نظر ساده را تحقیر و رد کنیم و به دنبال راهی
برای تعیین درست یا غلط بودن نظر باشیم .سرانجام  ،ما در یافتن
استانداردی تمرکز می کنیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم  ،همانطور که
برای اندازه گیری وزن  ،مقیاس اختراع شد و قانون نجاری برای تشخیص
مستقیم از کج ابداع شد.
( )14این آغاز فلسفه است .آیا نظرات همه درست است؟ وقتی درگیری دارند
چگونه می توانند باشند؟
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( )15بسیار خوب  ،همه درست نیستند .اما نظر ما درست است .خوب  ،چرا
برای ما به جای سوری ها یا مصری ها  -چرا برای من بیش از کسانی که
نظری تصادفی انتخاب کرده اند ،درست است؟
به هیچ دلیلی.
بنابراین  ،این واقعیت که کسی این یا آن نظر را دارد  ،برای درست بودن آن
کافی نخواهد بود  ،بیش از آنکه ما تمایل داشته باشیم که در برخورد با وزن
و معیارها به حرف یک شخص اعتماد کنیم .در هر دو مورد  ،ما بجای معیار،
یک هدف را توسعه داده ایم )16(.بنابراین آیا هیچ استانداردی فراتر از نظر
برای مورد ما وجود ندارد؟ آیا فقط مهمترین ارزشهای بشریت هستند که
مبهم و ذهنی باقی بمانند؟( )17آن باید یکی باشد .بنابراین بیایید آن را
بیابیم .و هنگامی که آن را پیدا کردیم  ،بیایید متعهد شویم که هرگز حتی
یک حرکت بدون اشاره آن انجام ندهیم )18(.من این کشف را پادزهری برای
جنون می دانم که نتیجه اتکا منحصر به نظر به عنوان مالک حقیقت است .و
از آن به بعد  ،از پیش فرضهای آشنا  ،که به وضوح تعریف شده است استفاده
می کنیم تا آنها را برای اشیا و رویدادهای خاص به روش روشنی اعمال
کنیم.
( )19اکنون یک موضوع را برای بحث مطرح کنید.
لذت.
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( )20خوب  ،آن را امتحان کنید  ،آن را روی ترازو بگذارید .برای اینکه چیزی
خوب باشد باید چیزی باشد که بتوانیم به آن تکیه و اعتماد کنیم.
من موافقم.
خوب  ،آیا می توانیم به هر چیزی که می آید و می رود اعتماد کنیم؟
خیر.
( )21و آیا لذت ثابت است؟
خیر.
سپس آن را از مقیاس خارج کرده و از قلمرو خوب ها بیرون کنید.
( )22اما اگر شما خیلی تیزبین نیستید و اولین بار آن را از دست داده اید ،
بیایید امری دیگر را بیازماییم.
امر خوبی باید باعث افتخار باشد  ،درست است؟
بله.
و آیا واقعاً می توان به یک لذت لحظه ای افتخار کرد؟ لطفاً نگویید بله  ،در
غیر این صورت فکر می کنم شما به سختی لیاقت این را دارید که در سطح
حیوانات قرار بگیرید.
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( )23این روش سنجش و حل اختالفات است  -وقتی استانداردها برقرار می
شوند )24(.فلسفه آزمایش و تعیین چنین معیارهایی است )25(.و به انسان
خردمند توصیه می شود که بالفاصله از یافته های آنها استفاده کند.

 2.12درباره هنر استدالل
( )1فالسفه مکتب ما ،آنچه را که باید یاد بگیریم آموخته اند که چگونه می
توان استدالل منطقی را عملی کرد .اما وقتی نوبت به تمرین صحیح آن در
یک کتاب یا شرایط خاص می رسد  -در آنجا ما هیچ تجربه ای نداریم )2(.به
ما یک فرد تصادفی بدهید تا گفتگو کنیم و ما نمی دانیم با او چه کنیم .پس
از پرسیدن چند سوال از فرد  ،اگر پاسخ متفاوتی که انتظار داریم را دریافت
نکنیم  ،دستان خود را باال می کشیم و به تمسخر یا سو ء استفاده کالمی
متوسل می شویم و می گوییم " ،او فیلسوف نیست  ،ممکن نیست با او وارد
بحث بشویم.
( )3خوب  ،وقتی یک راهنما با شخصی که گم شده مالقات می کند  ،معموالً
واکنش او این است که او را به راه درست هدایت کند  ،نه او را مسخره یا بد
نام کند  ،سپس پاشنه خود را بچرخاند و دور شود )4(.در مورد شما  ،کسی
را به سمت حقیقت هدایت کنید و خواهید کرد
او بدنبال حقیقت خواهد بود .اما تا وقتی که به او اشاره نکنید  ،او را مسخره
نکنید .از آنچه باید بجای آن کار کنید آگاه باشید.
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( )5نحوه رفتار سقراط را در نظر بگیرید .او با هر کسی که صحبت می کرد
مجبور می شد نظرات خود را بیان کند و یک گفتگو کافی بود .به همین
دلیل است که او می تواند بگوید " ،با هر کس می توان مکالمه کرد ،من
عالقمندم به آنچه شخصی که با او صحبت می کنم می گوید )6(.سقراط
مفاهیم دیدگاههای خود را چنان دقیق بیان می کند که فارغ از اینکه طرف
صحبت چه کسی است  ،همه ناسازگاری را پذیرفته و از آن عقب روند:
( )7آیا مردی که از حسادت رنج می برد خوشحال است؟
نه .او بدبخت است.
بدبختی به خاطر چیز بدی؟ اما کسی که حسادت را برای چیز بدی شنیده
است؟
( )8بنابراین او را وادار کرد که بگوید حسادت دردی است که توسط چیز
خوب تحریک می شود.
منظور این است که  ،آیا کسی نسبت به چیزی که به هیچ وجه مراقبت نمی
کند حسادت می ورزد؟
به طور روشن ،خیر.
( )9این همان کاری است که سقراط انجام می داد :او ایده ای را مطرح می
کرد و پیامدهای آن را کاوش می کرد .او نمی گفت" :برای من حسادت
تعریف کن"  ،در خالل بحث گفتگو کننده جرات می کرد تعریف کند و او
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می گفت خیر اشتباه است .تعریف شما دقیقاً معادل تعریف نیست)10(-
اصطالحات فنی غیرقابل فهم  -برای شخصی عامی است و به همین دلیل در
برابر استفاده از آنها مقاومت می کنیم )11(.از زبانی بهره می برد که غیر
فلسفه را هم قادر می سازد با توجه به دیدگاه خود با بله یا خیر ساده جواب
دهد .ما نمی دانیم چگونه با شخصی در چنین سطح برخورد کنیم )12(.و
آنچه اتفاق می افتد این است که ما می فهمیم که نمی توانیم آن را انجام
دهیم و تالش بیشتر می کنیم  -به هر حال  ،هر کدام از احتیاط
برخوداریم )13(.با این وجود اکثر مردم احساسی  ،و متعهد به انجام این کار
هستند و چنان پافشاری می کنند  ،فقط سردرگمی بیشتری را برای خود و
دیگران ایجاد می کنند تا اینکه همه اینها به اتهام متقابل ختم می شود.
( )14اکنون این اولین چیزی است که سقراط به آن مشهور بود  -هرگز روی
نگرداند
هرگز مکالمه را به بحث تبدیل نمی کرد  ،هرگز طعنه و بی ادبی نمی کرد،
برای جلوگیری از دعوا توهین دیگران را تحمل می کرد )15(.و اگر می
خواهید بدانید که او چقدر کارآمد بود  ،مهمانی گزنفون را بخوانید ؛ خواهید
دید که در آنجا چندین دعوا را حل و فصل می کند )16(.در میان شاعران
نیز یکی از باالترین اشکال تعارف در این خط منتقل می شود :او می تواند با
دیپلماسی خود مشاجره ای هرچند زیاد را کوتاه کند.
( )17اما امروزه در رم مشارکت در گفتگوی منطقی کار بسیار راحتی نیست.
چون مطمئناً نمی توانید در گوشه ای این کار را انجام دهید .ممکن است که
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به یک سناتور  ،شخصی پولدار نزدیک شوید و از او بپرسید :آقا می دانید که
مراقبت از اسب های خود را به چه کسی سپرده اید؟
( )18می دانم.
آیا او شخص تصادفی است که دانش مراقبت از اسب ها را ندارد؟
مطمئناً ،نه.
در مورد پول و لباس ها چطور؟
‘من آنها را به هر کسی تحویل نمی دهم.
( )19و در مورد بدن خود  ،شما قبالً شخصی را پیدا کرده اید که مراقبت از
آن را به او بسپارد؟ "
طبیعتاً.
یک متخصص  ،بدیهی است  ،در ورزش یا دارو؟
بله.
( )20آیا این مواردی است که شما بیشتر از همه برای آن ارزش قائل هستید
یا چیزی بهتر از همه بدست آورده اید؟
و آن چه خواهد بود؟
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قوه ای که از همه استفاده می کند و به هر یک از آنها مکان و ارزش خود را
اختصاص می دهد.
منظور شما روح است؟
( )21حدس خوبی بود؛ منظور من دقیقاً همین است.
کامالً  ،من فکر می کنم این یک دارایی گرانبها و دورتر از بقیه مواردی است
که شما نام بردید.
( )22بنابراین  ،گامهایی را که برای مراقبت از روح برداشته ای به من بگو.
از آنجا که باهوش هستید و از نظر سیاسی برجسته هستید  ،مطمئناً به
راحتی اجازه نمی دهید با ارزش ترین دارایی شما مورد غفلت و ویران شود.
البته نه.
( )23بسیار خوب ،اگر از آن مراقبت می کنی آن را شخصاً یاد گرفته ای یا
از کسی دیگر آموخته ای؟
( )24این مرحله ،این خطر را دارید که او بگوید" :شما چه کار دارید ،آقا؟
شما که هستی؟ اگر او را بیشتر آزار دهی احتمال دارد مشتی به دماغ شما
بزند )25(.من خودم زمانی عالقه مند به این نوع گفتمان بودم  ،تا اینکه با
چنین استقبالی روبرو شد.
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 2.13خشم
( )1هر وقت می بینم فردی عصبانی است  ،فکر می کنم خوب  ،او چه
انتظاری دارد؟ اگر نگاه او این باشد که او امور بیرونی را تعیین نکرده است
عصبانیت از بین می رود )2(.خواننده لیر را در نظر بگیرید :او وقتی تنها اجرا
می کند آرام است  ،اما وقتی در مقابل تماشاگران قرار می گیرد  ،داستان
متفاوت است  ،مهم نیست که چقدر صدای او زیبا است یا اینکه چقدر ساز
می نوازد .از آنجا که او نه تنها می خواهد عملکرد خوبی داشته باشد  ،بلکه
می خواهد مورد استقبال خوبی قرار گیرد  -و این بیرون از کنترل او است.
( )3او تا آنجا که به دانش او در مورد موسیقی مربوط است اعتماد به نفس
دارد  -دیدگاه های مردم در آنجا وزنی ندارد .اضطراب وی ناشی از عدم
دانش و عدم تمرین در زمینه های دیگر است .آنها چه هستند؟( )4او نمی
داند مخاطب چیست یا میزان تأیید مخاطب به چه معناست .اگرچه او به
اندازه کافی می داند که چگونه هر نت را از گیتار  ،از کمترین تا باالترین ،
بنوازد  ،تأیید عموم  -معنای آن و اهمیت واقعی آن چیست  -اما این را نمی
داند و هیچ تالشی برای یادگیری آن نکرده است )5(.بنابراین الزم است
عصبی شود و رنگ پریده گردد .اکنون  ،من آنقدر جلو نخواهم رفت که بگویم
او یک موسیقی دان واقعی نیست اگر ببینم که از ترس صحنه رنج می برد.
اما یک چیز می توانم بگویم  -در واقع چندین چیز.
( )6می توانم ابتدا او را غریبه خطاب کنم و بگویم " ،این شخص هیچ
تصوری از محل زندگی خود ندارد و برای تمام مدت اقامت خود در اینجا
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هنوز از قوانین کشور یا آداب و رسوم آن اطالع ندارد .او نمی داند چه چیزی
مجاز است و چه مجاز نیست .بعالوه  ،او هرگز زحمت نداده است که از
وکیلی یپرسد و بخواهد که نحوه کار در اینجا را توضیح دهد )7(.او بدون
دانستن چگونگی تنظیم صحیح قرارداد یا استخدام شخصی که قرارداد می
بندد  ،امضایی نخواهد کرد .او در مورد امضای وام یا ارائه تضمین گاه به گاه
نیست .اما وقتی نوبت به خواسته  ،اجتناب  ،انگیزه  ،برنامه ها و پروژه ها می
رسد  ،او در مورد همه اینها بدون مشاور اعمال نظر می کند )8(.چگونه من
می دانم؟ او آنچه را که امکان ندارد می خواهد و چیزی را که نمی تواند
امتناع کند می خواهد  -و حتی از این آگاه نیست .او تفاوت بین دارایی های
خودش و دیگران را نمی داند .زیرا اگر چنین می کرد  ،هرگز خنثی و ناامید
نمی شد.
یا عصبی.
فقط فکر کن )9(.ما پر از ترس نیستیم مگر با چیزهای بد و نه توسط آنها  ،تا
زمانی که در اختیار ما است که از آنها اجتناب کنیم )10(.بنابراین  ،اگر امور
بیرونی نه خوب است و نه بد  ،و هر چیز در سپهر درون ما است و هیچ
کس نمی تواند آن را از بین ببرد  ،یا بدون انطباق ما  ،آن را به ما تحمیل
کند  -پس چه چیز دیگری برای عصبی بودن باقی مانده می گذارد؟( )11ما
در باب بدن ،پول و آنچه امپراطور دستور می دهد تقال می کنیم-و نه در باب
اموری که در درون ما است .منظورم این است آیا ما نگران هستیم که در باب
داوری اشتباه کنیم؟ خیر  ،زیرا تحت کنترل ما است .یا در مورد داشتن
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انگیزه های مغایر با طبیعت؟؟ دوباره نه )12(.بنابراین اگر کسی را دیدید که
رنگ پریده و عصبی است  ،مانند پزشکی باشید که
مشکالت کبدی را بر اساس رنگ زرد پوست بیمار تشخیص می دهد .بگویید
 " ،خواسته و اجتناب این مرد ناسالم است  ،آنها به درستی کار نمی کنند ،
آلوده شده اند )13(.هیچ چیز دیگری نمی تواند تغییر رنگ او  ،لرزیدن ،
قروچه دندان ها  ،بد خلقی و عصبی بودن را توضیح دهد.
( )14اینها دلیل عصبی نبودن زنون از مالقات با آنتیگونوس را توضیح می
دهد .آنچه که زنون برای آنتیگونوس ارزش قائل بود  ،هیچ قدرتی بر آن
نداشت و به عنوان یک فیلسوف برای کارهایی که پادشاه انجام می داد  ،هیچ
اهمیتی نمی داد )15(.آنتیگونوس بود که قبل از مالقات مضطرب بود .طبیعت ًا
 او می خواست تأثیر خوبی بگذارد  ،که از عهده او بیرون بود .زنون به نوبهخود تمایلی به جلب نظر شاه نداشت .هیچ کارشناسی نیازی به اعتبارسنجی
از یک آماتور ندارد )16(.بنابراین برای چه به تأیید شما نیاز دارم؟ شما میزان
مرد را نمی دانید  ،شما مطالعه نکرده اید که یاد بگیرید چه شخص خوب یا
بد است و چگونه هر کس به این روش می رسد .جای تعجب نیست که شما
خود فرد خوبی نیستید.
( )17چگونه می توانید آن را رقم بزنید؟ طبیعت یک شخص خوب نیست که
غصه بخورد  ،شکایت کند یا غر بزند .آنها رنگ پریده نمی شوند  ،نمی لرزند
و می گویند " ،او چه نوع شنوایی یا استقبالی از من می کند؟"( )18احمق ،
این نگرانی اوست  -خودتان را با دغدغه دیگران نگران نکنید.
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اگر از شما بد پذیرایی کند این مشکل اوست.
'درست است.
شما نباید بخاطر تقصیر شخص دیگری رنج ببرید .بنابراین نگران رفتار
دیگران نباشید.
( )19بسیار خوب  ،اما من نگران نحوه صحبت با او هستم.
آیا نمی توانید به هر طریقی که دوست دارید با او صحبت کنید؟
من می ترسم چیزی خام بگویم.
( )20نگاه کنید  ،وقتی می خواهید نام "دیون" را هجی کنید  ،آیا می
ترسید که بلغزید؟
خیر.
با خواندن آن اعتماد به نفس یکسانی خواهید داشت.
بله.
دلیل این امر این است که هر رشته ای میزان قدرت و اعتماد به نفس خود را
در هنرهای متناظر به همراه دارد )21(.اکنون  ،شما صحبت کردن را تمرین
کنید .چه چیز دیگری در مدرسه به شما یاد دادند؟ قیاس و استدالل های
تغییر یافته را.
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چرا قرار نیست آن در مکالمه بکار گرفته شود؟ با توجه به معنی انجام شده،
مطمئن ،عاقالنه ،که نه از بین می رود و نه نابود می شود ،و بدون ترس آنها
را انجام بده.
موافقم.
( )22خوب  ،پس شما در جایگاه یک سرباز سوار بر اسب هستید که قرار
است با یک سرباز پیاده روبرو شود  ،روی زمینی که شما از آن عبور کرده اید
و او عبور نکرده است.
و هنوز عصبی هستی؟
اما او به معنای واقعی کلمه می تواند مرا بکشد!
( )23خوب  ،پس  ،حقیقت را بگویید  ،متأسفم آقا  ،مغرور نباش و خود را
فیلسوف ننام.
با کسانی که بهتر از شما هستند روبرو شوید .تا زمانی که وابستگی را به بدن
دارید  ،آماده باشید تا تسلیم هر کسی یا هر چیزی شوید که از نیروی
فیزیکی برتر برخوردار باشد.
( )24در مورد صحبت کردن  ،سقراط باید این هنر را تمرین کرده باشد  ،به
پاسخ او به سی مستبد  ،دفاع او در برابر هیئت منصفه نگاه کنید .دیوژن نیز
نحوه صحبت کردن را تمرین کرده بود  ،شاهد گفتگوی آزاد و آسان او با
اسکندر  ،فیلیپ  ،دزدان دریایی و شخصی بود که دزدان دریایی او را به
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عنوان برده به او فروخته بودند )26(.در مورد شما  ،به کار خود برگردید و
هرگز آن را رها نکنید .دوباره در آالچیق خود مستقر شوید  ،در مورد عقاید
جدید فکر کنید و آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید )27(.شما به
وضوح برای نقش رهبری عمومی کوتاه نیستید.

 2.14به Naso
( )1بازدیدکننده ای از رم  ،به همراه پسرش  ،در یکی از سخنرانی ها حضور
داشتند که اپیکتتوس گفت" :این شیوه آموزش من است"  -سپس ناگهان
صحبت را متوقف کرد )2(.مرد از او خواست تا ادامه دهد  ،اما اپیکتتوس
گفت :فرایند یادگیری بسیار خسته کننده است برای شخصی که تازه وارد
است و با مهارتی آشنا نیست )3(.اکنون  ،محصول نهایی مهارت هیچ
تردیدی در مورد کاربرد آن باقی نمی گذارد  ،بیشتر آنها حتی خوشایند یا
جذاب هستند )4(.به عنوان مثال  ،پیگیری پیشرفت یک کفاش در هنر او
هیجان انگیز نیست  ،اما کفش نه تنها مفید نیست  ،بلکه از نظر زیبایی
شناسی نیز تا حدی خوشایند است )5(.یا آموزش یک نجار  -تماشای آن
برای افرادی که نجار نیستند بسیار خسته کننده است  ،اما کابینت تمام شده
تالش را توجیه می کند )6(.موسیقی نظر من را به وضوح بیان می کند :در
یک درس موسیقی شرکت کنید  ،و فکر خواهید کرد که این آموزش
یکنواخت و خسته کننده برای همه است .اما نتایج خوب و سرگرم کننده
است.
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( )7در مدرسه  ،هدف فیلسوف را کم و بیش به شرح زیر ترسیم می کنیم:
اراده را در مطابق با حوادث قرار دهید و هیچ چیز بر علیه خواسته ما اتفاق
نمی افتد و امری اتفاق نمی افتد که ما بخواهیم اتفاق بیفتد )8(.آن را دنبال
کنید  ،و پاداش این است که خواسته و اجتناب در اهداف خود شکست
نخواهد خورد .و ما همه نقش های خود را در جامعه  -به عنوان پسر  ،پدر ،
برادر  ،شهروند  ،مرد  ،زن  ،همسایه  ،همسفر  ،همسفر  ،حاکم یا محکوم -
بدون درگیری  ،ترس و شرارت پر خواهیم کرد.
( )9ما اینگونه هدف فیلسوف را ترسیم می کنیم .مرحله بعدی چگونگی
تحقق بخشیدن به آن است )10(.ما متوجه می شویم برای ناخدا یا نجار
شدن نیاز به آموزش های خاص است .آیا این غیر منطقی است که تصور
کنیم فقط به خوب یا بد بودن اشتیاق نیاز است  -که دانشجوی فلسفه چند
چیز را برای خودش یاد بگیرد؟ بنابراین ما به دنبال راهنمایی هستیم)11(.
فالسفه می گویند اولین چیزی که باید یاد بگیریم این است که خدا وجود
دارد  ،او جهان را اداره می کند و ما نمی توانیم اعمال خود را از او مخفی
نگه داریم  ،حتی افکار و تمایالت ما برای او شناخته شده است )12(.مورد
بعدی که باید درباره آن یاد بگیریم ماهیت الهی است  ،زیرا اگر بخواهیم از
خدایان اطاعت کنیم و مورد لطف آنها قرار بگیریم مجبور خواهیم بود از آنها
تقلید کنیم )13(.گر ذات الهی قابل اعتماد است  ،پس ما باید مورد اعتماد
هم باشیم .اگر ذات الهی آزاد است  ،پس ما باید آزاد باشیم .به همین ترتیب
اگر خیرخواهانه و بخشنده باشد .پس باید تمام افکار و رفتار ما بر اساس
الگوی الهی شکل بگیرد.
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( )14پس از کجا شروع کنیم؟ اگر برای آن آماده هستید من به شما می
گویم شما نیاز دارید با درک معانی کلمات آغاز کنید.
آیا شما اشاره می کنید که من در حال حاضر این کار را نمی کنم؟
من انجام می دهم.
( )15پس من چطور از آنها استفاده می کنم؟
شما از آنها به روشی استفاده می کنید که بی سوادان از عالئم نوشتاری
استفاده می کنند و یا به روش گاو از حواس خود استفاده می کنید .به
عبارت دیگر  ،استفاده از آنها بدون درک کامل معنی آنها امکان پذیر است.
( )16اما اگر فکر می کنید که واقعاً درک می کنید  ،بیایید چند کلمه در نظر
بگیریم و سطح درک یکدیگر را بسنجیم.
( )17اما من یک مرد بالغ هستم که قبالً در جنگها بوده ام .امتحانات در سن
من تحمیل است.
( )18آیا من آن را نمی دانم .و باالخره  ،شما اینجا نیستید زیرا فکر می کنید
چیزی کم دارید .حتی تصور می کنید که به چه چیزی احتیاج دارید؟ شما
ثروتمند هستید  ،فرزندان ،همسران و به اندازه کافی بردگان دارید،
امپراطور شما را می شناسد  ،شما دوستان زیادی در رم دارید  ،وظایف مدنی
خود را انجام می دهید  ،و می دانید که چگونه به دوستان خود پاداش دهید
و حتی با دشمنان خود کنار بیایید )19(.چه چیز دیگری می توانید بخواهید؟
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خوب  ،اگر بخواهم به شما نشان دهم که همه چیزهای از دست رفته
کلیدهای سعادت هستند  ،چه می شود؟ زندگی شما تا به امروز به همه چیز
اختصاص داده شده است به جز آنچه باید اختصاص یابد .چه می شود اگر
بخواهم خبر بد بگویم اینکه شما نمی دانید اینکه خدا چیست  ،یا انسان  ،یا
چه چیزهایی خوب و بد است )20(.و  -اگر این اطمینان بیش از حد نیست -
اینکه شما نمی دانید چه کسی هستید؟ آیا می توانید با من کنار بیایید ،
انتقاد کنید و بمانید؟( )21به سختی و با عجله از اینجا دور می شوی .و با
این حال من هیچ آسیبی به شما نرسانده ام – آینه مقصر نیست اگر به شما
نشان دهد شبیه چه هستی یا دکتر که به شما بگوید مریض هستی ،نگاه
کنید  ،ممکن است فکر کنید این بی اهمیت است  ،اما شما واقعاً بیمار
هستید .امروز غذا برای شما نیست  ،فقط آب است .هیچ کس فکر نمی کند ،
‘چقدر گستاخ! ( )22اما به کسی بگویید " ،خواسته های شما ناسالم است ،
قدرت کتاب شما ضعیف است  ،برنامه های شما ناسازگار است  ،انگیزه های
شما با طبیعت در تضاد است و سیستم ارزش های شما نادرست و گیج است
 - "،و آنها تهمت خواهند زد.
( )23شرایط ما را می توان با جشنواره مقایسه کرد .گاو برای فروش آورده
می شود و بیشتر مردم برای خرید یا فروش در آنجا شرکت می کنند ،اما
تعداد کمی می آیند تا ببینند که چگونه و چرا جشنواره برگزار می شود  ،چه
کسی آن را برگزار می کند  ،و برای چه.
( )24جشنواره در اینجا نیز همین طور است :برخی از افراد مانند گاوهایی
هستند که فقط به خوراک خود اهمیت می دهند ،تمرکز شما بر روی ثروت ،
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دارایی  ،یک خانوار بزرگ  ،وضعیت عمومی است  -همه اینها چیزی بیش از
علوفه گاو نیست )25(.اما چند نفر از جمعیت توانایی تأمل دارند .دنیا چیست
 ،آنها می خواهند بدانند چه کسی آن را اداره می کند؟( )26آیا شخصی -
هیچ کشور یا ملکی نمی تواند بدون اجازه فرماندار یا مباشر خود برای مدت
زمان طوالنی کار کند .این طرح  ،خیلی بزرگ  ،زیبا و برنامه ریزی شده -
می تواند خود به خود  ،به طور تصادفی اجرا شود؟
( )27خوب  ،پس یک خط کش وجود دارد .اما او کیست و چگونه کنترل را
اعمال می کند؟ ما چگونه هستیم  ،فرزندان او چه کسانی هستند و ما برای
چه متولد شده ایم؟ آیا نباید ارتباطی بین ما و سایرین باشد؟
( )28این همان چیزی است که تعدادی را به خود مشغول کرده است ،
کسانی که تمام وقت خود را صرف دیدن و یادگیری هرچه بیشتر جشنواره
می کنند قبل از اینکه زمان بلند شدن و رفتن فرا برسد )29(.طبیعتاً اکثریت
به آنها خندیده اند .کسانی که در این بازی کسب درآمد می کنند به کسانی
که فقط برای تماشای آنجا هستند  ،می خندند.

11.15به افرادی که سخت به برخی از تصمیمات خود وفادارند.
( )1برخی تصور می کنند که فضیلت عزم راسخ  ،در ارتباط با این واقعیت
است که طبیعت اراده را آزاد و بی مانع لحاظ کرد  ،و هر چیز دیگری را
محدود  ،بررسی شده  ،مشروط و بیرونی لحاظ کرد  ،مستلزم این است که
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تصمیمات ما باید چنان محترم باشند که به اندازه یک اینچ هم عقب
ننشینیم )2(.خیر  -تصمیم اول باید کامالً پایه باشد .منظورم این است که
من دوست دارم بدنم قوی باشد اما قوی بودن با توجه به انرژی که حاصل
سالمتی خوب و آموزش است و نه نوعی اختالل شیدایی )3( .اگر شما به
داشتن انرژی دیوانه وار افتخار می کنید  ،باید بگویم  ،دوست من  ،شما به
یک درمانگر نیاز دارید .این قدرت نیست  ،بلکه نوعی ناتوانی است.
( )4به تعبیری دیگر  ،این بیماری ذهن افراد را تحت تأثیر قرار می دهد که
فلسفه را اشتباه تصور می کنند .به عنوان مثال یکی از دوستان من خودسرانه
تصمیم گرفت که می خواهد خود را از گرسنگی بکشد )5(.وقتی شنیدم که
او سه روز است چیزی نخورده  ،رفتم و از او خواستم توضیح دهد .او گفت:
من تصمیم خود را گرفتم.
( )6بله  ،اما چه شما را به سمت آن سوق داد؟ نگاه کنید  ،اگر تصمیم
درستی است  ،ما آماده هستیم که در کنار شما بنشینیم و به شما در این
مسیر کمک کنیم .اما اگر تصمیمی بی پروا بود  ،باید برای تغییر باز باشد.
( )7اما ما باید به یک تصمیم پایبند باشیم .به خاطر خدا  ،ای انسان  ،این
قانون فقط در مورد تصمیمات صحیح صدق می کند .من فکر می کنم شما
تصمیم می گیرید که االن شب است و از تغییر عقیده خودداری می کنید و
شما تکرار خواهید کرد " ،ما باید به یک تصمیم پایبند باشیم )8(.با یک پایه
محکم شروع کنید ؛ تصمیم خود را ارزیابی کنید تا ببینید آیا آن معتبر است
 پس پایه ای برای این عزم سخت گیرانه شما وجود دارد )9(.اگر پایه شما171

پوسیده یا خراب است  ،نباید چیزی روی آن ساخته شود و هرچه بزرگتر و
بزرگتر شود  ،زودتر فرو می ریزد.
( )10بدون هیچ دلیل خوبی  ،شما جان یکی از دوستان قدیمی من را می
گیرید  ،یکی که هر دو شهر را با من مشترک دارد  ،بزرگ و کوچک )11(.و
در حالی که مشغول کشتن و از بین بردن یک انسان بی گناه هستید  ،شما
مدام می گویید " ،ما باید به یک تصمیم پایبند باشیم )12(.اگر ایده کشتن
من به ذهن شما خطور نمی کرد  ،تعجب می کنم که همان اصل اعمال می
شود؟
( )13خوب  ،باالخره با سختی زیادی مرد تسلیم شد .اما امروزه برخی از افراد
هستند که دیگر هیچ توجیهی برای آنها وجود ندارد .من این جمله را درک
ال از آن قدردانی نکردم ،احمق را نمی توان متقاعد یا
می کنم که تاکنون کام ً
حتی مجبور کرد که از حماقت خود چشم پوشی کند )14(.خدا من را با
کمی فلسفه از شر احمق ها نجات دهد – هیچ چیز به این اندازه دشوار
نیست.
من تصمیمی گرفتم.
بله  ،دیوانگان هم همینطور .اما هرچه توهمات آنها ثابت شود  ،به داروهای
بیشتری نیز نیاز دارند )15(.کاری را که افراد بیمار انجام می دهند انجام
دهید  ،دکتر را صدا کنید و به او بگویید  ،،دکتر  ،من بیمار هستم و به کمک
شما نیاز دارم .من قول می دهم هرچه تجویز می کنید را دنبال کنم )16(.به
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همین ترتیب  ،من انتظار دارم از شما بشنوم  ،من گم شده ام و نمی دانم چه
باید انجام دهم .من پیش شما آمده ام تا بفهمم .در باب هر چیز دیگر با من
صحبت کن تا ذهن من ساخته شود )17(.قرار است در مورد چه چیز دیگری
با شما صحبت کنم؟ هیچ چیز مهمتر از این نیست که من شما را از این
عقیده مطمئن کنم که "ما باید به یک تصمیم پایبند بمانیم و هرگز عقب
نشینی نکنیم" یک قانون خیلی خشن است .این جنون است نه سالمت.
( )18من می خواهم بمیرم  ،حتی اگر مجبور نباشم.
چرا؟ چه اتفاقی افتاده است؟
من تصمیم گرفته ام.
( )19خوب این من نبودم که تو نیاز داشتی
 .من برای خدمات پول نمی گیرم" .
چرا که نه؟
"این تصمیم من بود.
متوجه شوید که این بی منطقی به معنای آن است که روزی ممکن است
پول را بپذیرید
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و با اشتیاق اعالم کنید این تصمیم من است )20(.شما مانند کسی هستید
که به بیماری خاصی مبتال است  ،که در زمان های مختلف در قسمت های
مختلف بدن بروز می کند .ذهن ناسالم نیز همین است .دیدگاهی که هیچ
کس نمی تواند حدس بزند .و هنگامی که این دلبخواهی با هدف تقویت شود
 ،بیماری از کمک و بهبودی گذشته است.

 11.16ما اعتقادات خود را درباره خوب و بد عملی نمی کنیم
( )1خوبی در کجا قرار دارد؟
در اراده.
بدی در کجا قرار دارد؟
در اراده.
و امور نه خوب و نه بد در امور بیرون از اراده قرار دارد.
() 2بسیار خوب ،کدام یک از شما این را بیرون از کالس یاد گرفته است؟ آیا
شما  ،به تنهایی  ،نحوه بهره برداری از داده های معمولی را از طریق تمرین
منطقی ارائه می دهید ::آیا روز است؟ بله '' .آیا شب است؟ '' نه '' آیا ستاره
ها فرد یا زوج هستند؟ '' نمی توانم بگویم )3(.هنگامی که با پول روبرو می
شوید  ،آیا آموزش دیده اید که پاسخ درست دهید؟  -آیا پول خوب نیست؟
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آیا شما چنین جواب هایی را تمرین کرده اید  ،یا آموزش شما محدود به
سوفسطایی است؟
( )4خوب  ،جای تعجب نیست که شما در جایی که آموزش دیده اید پیشی
می گیرید  ،اما در مناطقی که نادیده گرفته اید به جایی نروید )5(.سخنران
عمومی را در نظر بگیرید .او اطمینان دارد که سخنرانی خوبی نوشته است ،
آن را به حافظه سپرده است و می تواند آن را به راحتی ارائه دهد .هنوز او
تقال می کند )6(.زیرا صالحیت برای او کافی نیست و بدنبال تأیید مردم
نیز می باشد .این به این معنی است که  ،هرچند او در صحبت کردن برای
عموم مهارت دارد ولی تربیتی در باب ستایش و سرزنش ندیده است)7(.
وقتی از وی سئوال شد که ستایش و سرزنش چیست و ماهیت آنها چیست؟
و آیا باید از همه تعریف و تمجیدها استقبال کرد و از همه انتقادات اجتناب
کرد؟ آیا او برای جواب به این سئوال ها آموزش دیده است؟
( )8جای تعجب نیست که  ،او با توجه به مهارت در بالغت  ،از همرزمان
خود در آن زمینه بهتر است اما در اموری که نادیده گرفته است بهتر از
دیگران نیست )9(.او مانند نوازنده ای است که می داند چگونه بنوازد و که
خوب آواز می خواند  ،زیبا لباس می پوشد – ولی هنوز قبل از صحنه
استرس دارد .او موسیقی را خوب می شناسد اما مخاطب را نه و نمی تواند
نقد خوب و بد به چه معناست )10(.او حتی اضطراب خودش را نمی فهمد ،
اینکه نگرانی ما است یا دیگران  ،و اینکه چگونه می توان آن را مدیریت کرد.
نتیجه این است اگر او پیروز شود با غرور به خانه بر می گردد اما اگر هو شود
 ،مثل اینکه هوا از او خارج شده باشد فرو می رود و تخلیه می شود.
175

( )11مورد ما مشابه است .برای چه ارزش قائل هستیم؟ امور بیرونی .مراقب
چه هستیم؟ امور بیرونی )12(.بنابرین ما قصد داریم ترس و عصبی بودن را
تجربه کنیم .اگر داوری این باشد که شرایط بیرونی بد است آن تهدید کننده
و نگران کننده خواهد بود )13(.ما می گوییم خداوندا ،لطفاً مرا از اضطراب
رها کن .احمق ،گوش کن ،تو دستانی داری که خداوند آنها را به تو داده
است .همچنین ممکن است به زانو در بیایید و دعا کنید که بینی شما بیرون
نیاید .فکر بهتر این است که بینی را پاک کنی و از دعا پرهیز کنی .نکته این
است  ،آیا چیزی نیست که خداوند به خاطر مشکل فعلی به شما بدهد؟()14
شما استعداد شجاعت  ،قدرت و استقامت دارید .با وجود "دستانی" مانند این
 ،آیا هنوز هم به کسی نیاز دارید که بتواند بینی شما را پاک کند؟
( )15مشکل این است که ما از این فضایل استفاده نمی کنیم زیرا قدر آنها را
نمی دانیم .به من فردی نشان دهید که به نحوه عمل اهمیت می دهد ،
شخصی که موفقیت برای او ارزش کمتری دارد تا نحوه دستیابی به آن .
هنگام راه رفتن  ،چه کسی به فکر خود راه رفتن می افتد؟ چه کسی به روند
برنامه ریزی توجه می کند  ،نه فقط به نتیجه؟( )16اگر این طرح عملی شود
 ،مطمئناً فردی خوشحال می شود و می گوید :چقدر خوب آن را برنامه
ریزی کردم! من نگفتم  ،مغزهایی مانند مغز ما احتماال شکست نمی خورد؟
اما نتیجه متفاوت فرد را ویران می کند  ،حتی در یافتن کلمات برای توضیح
آنچه اتفاق افتاده  ،سخت است.
( )17هیچ کس با یک بیننده مشورت نمی کند  ،یا شب را در معبدی خارج
از خانه برای مراقبت از ابزار و نه برای هدف و اقدامات نمی گذراند.
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یکی از این افراد را برای من پیدا کن  ،من می خواهم او را ببینم .این همان
شخصی است که مدتهاست به دنبال او هستم  ،نابغه واقعی و اشرافی  -برای
من مهم نیست که جوان هستند یا پیر  ،فقط برای من یکی پیدا کنید.
( )18بنابراین  ،چگونه ممکن است تعجب نکنیم  ،اگر توجه خود را به
چیزهای مادی هدر دهیم و به روشی ناپسند  ،بی شرمانه  ،بی ارزش ،
بزدالنه  ،رام – و چنان یک کابوس کامل عمل کنیم؟ ما این کار را انجام
ندادیم  ،یا به آن اهمیت ندادیم )19(.به جای مرگ یا تبعید  ،اگر از خود
ترس ترسیدیم  ،تمرین کنیم تا از چیزهایی که به نظر بد است اجتناب
کنیم )20(.آنگونه که هست  ،در کالس ،ما سختگیر و روان هستیم  ،سریع ،
به هر سئوال کوچک در مورد موضوعات پاسخ دهیم  ،و در نتیجه گیری
مهارت درست داریم .ما را مجبور کنید که اصول را عملی کنیم  ،ما در حد
گمشده هستیم .بگذارید هر خطری ظاهر شود و آنچه را ما تمرین کرده ایم
و آموزش دیده ایم ظاهر شود )21(.سپس  ،به دلیل سهل انگاری  ،ما
مشکالت را جمع می کنیم و اوضاع را از آنچه که در حال حاضر هست بدتر
می کنیم )22(.بنابراین  ،به عنوان مثال  ،هر زمان که سوار کشتی می شوم و
به اعماق زمین خیره می شوم  ،یا به اطراف نگاه می کنم و چیزی جز
اقیانوس نمی بینم  ،وحشت من را می گیرد  ،تصور می کنم اگر کشتی
خراب شود دریا مرا خواهد بلعید .به ذهنم خطور نمی کند که کار من باشد.
آیا دریا است که مرا وحشت زده می کند؟ نه  ،آن تصورات من است)23(.
باز هم  ،در یک زلزله  ،من تمایل دارم که تمام شهر را تصور کنم که از
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باالی سر من رد می شود  ،در حالی که در واقع  ،یک آجر کافی است تا
مغزم را از بین ببرد.
( )24چه چیزی ما را پریشان می کند و می ترساند؟ بدیهی است این افکار
خود ما است .چه عواملی باعث می شود برخی دوستان  ،خانواده  ،زندگی
قدیمی و مسیر معمولی زندگی خود را ترک می کنند؟ اندیشه ها)25(.
منظورم این است که  ،به کودکان نگاه کنید :پرستار بچه آنها را ترک می
کند و آنها گریه می کنند .یک کیک به آنها بدهید ،آنها همه چیز را در مورد
پرستار خود فراموش می کنند.
( )26آیا می گویید که ما باید الگوی خودمان را از کودکان بگیریم؟ نه -
چون فکر نمی کنم شما به کیک احتیاج دارید  ،شما به افکار صحیح نیاز
دارید .آنها چه هستند؟
( )27هر روز باید افکاری را به مرحله عمل در آوری که در برابر دلبستگی به
امور بیرونی مقاومت می کنند چون اشخاص فردی ،مکان ها یا مؤسسات-یا
حتی بدن .قانون خدا را بخاطر بسپار و دائماً آن را در نظر داشته باش)28( .
به توان خود نگاه کنید  ،همه چیزهایی را که برای شما نیست رها کنید .از
مزایای مادی خود استفاده کنید  ،پشیمان نشوید از اموری که اجازه ندارید.
اگر هر کدام از آنها فراخوانده شد  ،سپاس گذار زمانی باشد که از آن لذت
بردی و آنها را رها کنید  -مگر اینکه بخواهید مانند کودکی باشید که برای
پرستار یا مادرش گریه می کند )29(.از این گذشته  ،چه تفاوتی دارد که
شخصی الگوی من باشد و نتوانم بدون آن زندگی کند؟ شما فرقی ندارید با
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دختر نوجوان که گریه می کند وقتی محله قدیمی ،باشگاه ،دوستان قدیمی
یا سبک زندگی قبلی را می بیند.
( )30در اینجا شخصی پریشان است زیرا او دیگر از آب دارس نمی نوشد.
آیا آب ما در رم به نوعی پایین تر است؟
نه  ،اما من به دارس عادت کرده بودم.
( )31خوب  ،به موقع ،شما به ما عادت خواهید کرد .و همین که به آن
عادت کردید  ،ممکن است روزی نگران آن شوید .حتی ممکن است به تقلید
از اوریپیدس شعری بسرایی :آه  ،برای حمام های نرو و آب مارسیا! اینک تولد
فاجعه است ،زمانی که احمق ها با فجایع زندگی آشنا می شوند.
( )32آیا من آتن و آکروپلیس را دوباره می بینم؟
بیچاره  ،از آنچه هر روز می بینی راضی نیستی؟ آیا می توانی با دید بهتر به
خورشید  ،ماه  ،ستاره ها  ،همه زمین و دریا امیدوار باشی؟( )33و اگر بدانید
که خداوند چگونه بر آنها حکومت می کند و آن ها را در درون خویش حمل
می کند  ،سنگ مرمر یا سنگ تراش خوب چه جذابیتی می تواند داشته
باشد؟ اگر بدانید زمان آن است که خورشید و ماه را پشت سر بگذارید  ،چه
واکنش نشان می دهید؟( )34آیا مانند یک نوزاد می نشینید و گریه می
کنید؟ آنچه را که در مدرسه خواندی و شنیدی می خواهی به اتمام برسانی؟
وقتی خود را فیلسوف معرفی می کردی ممکن است حقیقت را گفته باشی،
من آن را از چند طریق آموختم  ،سپس کمی خروسپوس خواندم  -اما به
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سختی از آستانه فلسفه عبور کردم )35(.چگونه می توانید خود را با سقراط
مقایسه کنید در حالی که او زندگی کرد و مرد آن گونه که می خواست و یا
با دیوژن؟( )36نمی توانید تصور کنید که هر کدام از آنها به حالت اشک یا
کج خلقی در آیند زیرا آنها قصد دیدن این مرد یا آن زن را نخواهند داشت ،
یا آنها نمی خواهند در شوش یا اکباتانا باشند به جای آتن یا کورینت)37(.
وقتی سرخوشی او تمام می شود از مهمانی خارج می شود زیرا حوصله اش
سر رفته است ،او فقط تا زمانی سرگرم می شود مانند کودکی که درگیر
بازی است و سرگرم است )38(.او به سختی تبعید دائمی یا حکم تبعید تا
زمان مرگ را می تواند تحمل بکند )39(.مثل یک کودک  ،وقت آن است که
از شیر جدا شده و شروع به خوردن غذای جامد کنید  -یا به عبارت دیگر ،
وقت آن است که دیگر برای پرستار و مادر خود گریه نکنید.
( )40ترک آنها باعث ناراحتی می شود .آیا فکر می کنید باعث ناراحتی آنها
هستید؟ علت آشفتگی آنها همان دلیل شماست :داوری ها .داوری ها را
بازبینی کنید ،اگر آن ها هوشمندانه هستند کار خود را انجام می دهند .در
غیر این صورت  ،ناراحتی آنها خود ساخته خواهد بود.
( )41به قول معروف گوش دهید  ،زمان بحران است :آخرین تالش ناامیدانه
را برای به دست آوردن آزادی و آرامش انجام دهید  -رواقی بودن )42(.سر
خود را بلند کنید  ،مانند شخصی که سرانجام از بردگی رهایی می یابد.
جرات کنید با خدا روبرو شوید و بگویید ،از این به بعد هر جور خواستی با من
برخورد کن .من با شما هم عقیده هستم  ،من با شما جور هستم .هرچه شما
تصمیم بگیرید  ،من از آن کوچک نمی شوم .شما می توانید مرا در جایی که
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دوست دارید قرار دهید  ،در هر نقشی بدون در نظر گرفتن :افسر یا شهروند ،
مرد ثروتمند یا محروم  ،در اینجا یا خارج از کشور )43( .همه آنها فرصتی
برای توجیه روشهای شما در برابر انسان است  ،با نشان دادن اینکه شرایط
چگونه است.
( )44نه  ،درعوض شما در خانه ایمن می مانید تا مادر بیاید و به شما غذا
دهد .اگر هراکلس فقط در خانه آویزان مانده بود چه می شد؟ او می توانست
یوریستئوس باشد  -نه هراکلس .به این فکر کنید که هراکلس در نتیجه سفر
به دنیا چند دوست و همراه پیدا کرد .با این حال هیچ کس چون زئوس به او
نزدیک نبود  ،به همین دلیل بر این اعتقاد بود که پسر زئوس است .با
اطاعت از او بود که به محض پاک شدن  ،به جرم و بی عدالتی پرداخت.
( )45خوب  ،شما هیچ هراکلس نیستید و قدرت پاک کردن مشکالت دیگران
را دارید
مردم؛  ،شما حتی تیزوس نیستید  ،در این صورت حداقل می توانید مشکالت
آتیکا را حل کنید .بنابراین خانه خود را مرتب کنید .از ذهن خود بیرون
بریزید-نه پروکروتس و اسکریون را-بلکه غم و اندوه  ،ترس  ،هوس  ،حسادت
 ،کینه  ،حرص  ،احتیاط و افراط در مصرف را )46(.خالص شدن از شر اینها
مستلزم کمک خداوند  ،اعتماد به او و تسلیم هدایت او شدن است )47(.پس
اگر حاضر نیستید این کار را انجام دهید -با اشک و آشفتگی  -به کسی که از
نظر جسمی قدرتمندتر است خدمت خواهید کرد و به دنبال سعادت بیرون از
خود می روید  ،سرنوشتی که هرگز آن را پیدا نخواهید کرد .و آن به این
181

دلیل است که شما آن را در جای اشتباه جستجو می کنید  ،فراموش می
کنید که مکان واقعی آن کجا است.
2.17چگونه می توان پیش فرض ها را با موارد روزمره تطبیق داد
( )1اولین کاری که یک مدعی فلسفه باید انجام دهد خالص شدن از پیش
فرض ها است .هیچ کس قرار نیست متعهد شود چیزی را که از قبل می
داند بیاموزد )2(.در فلسفه می آموزیم که چه باید کرد و چه نباید کرد  ،چه
خوب  ،بد و چه ننگ آور است .بر این اساس  ،ما آماده هستیم که ستایش ،
سرزنش  ،نکوهش  ،یا محکومیت  ،تفکیک عادت های خوب از بد را انجام
دهیم.
( )3بنابراین  ،اگر همه را از قبل می دانیم  ،برای چه نیازمند فیلسوفان
هستیم؟ ما می خواهیم آنچه را که تصور می کنیم نمی دانیم ،یاد بگیریم -
یعنی مشکالت منطقی .ما می خواهیم آنچه را که فالسفه می آموزند یاد
بگیریم زیرا فرض بر این است که هوشمندانه و با ذکاوت است )5(.خوب ،
این مسخره است که تصور کنید هر چیزی یاد خواهید گرفت جزء آنچه می
خواهید به عبارت دیگر  ،شما نمی توانید امیدوار باشید که در حوزه ای که
هیچ کاربردی ندارد پیشرفت کنید .با این حال  ،بسیاری از مردم  ،اشتباه
همان خطیب تئو پوموس را انجام می دهند .او از افالطون انتقاد می کرد که
می خواهد همه چیزهای کوچک را تعریف کند )6( .آیا کسی قبل از شما از
کلمات "خوب" و "عادل" استفاده نکرده است؟ یا اگر این کار را می کردیم ،
آیا از مفهوم آنها غافل بودیم  -آیا صداهای خالی بدون احساس می ساختیم؟
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( )7ببین  ،تئوپوموس  ،کسی انکار نمی کند که ما یک ایده ذاتی و تصور
قبلی از این اصطالحات داریم .کمبود توانایی تطبیق دادن درست آنها با
مصادیق است .ما هنوز آن ها را طبقه بندی نکرده ایم با این هدف که رده
اموری که هر کدام از اینها متعلق به آن است را تعیین کنیم.
( )8ممکن است چالشی مشابه برای پزشکان به وجود آورید :آیا ما قبل از
ظهور بقراط از واژه های "بیمار" و "سالم" استفاده نمی کردیم  ،یا از حرف
بی معنا استفاده می کردیم؟ ( )9خوب  ،ما مفهومی "سالم" داشتیم  ،بله ،
اما حتی اکنون نیز در باب نحوه بکار بردن آن توافق نداریم .یک پزشک می
گوید " ،به او غذا ندهید"  ،در حالی که دیگری می گوید " ،او را وادار کنید
تا غذا بخورد .یکی می گوید " ،او باید خون ریزی کند"  ،دیگری می گوید ،
"او نیاز به تزریق دارد ".و علت این هرج و مرج چیزی نیست غیر از عدم
توانایی درباره بکار بردن مفهوم "سالم" در موارد خاص است.
( )10همین مشکل در سلوک زندگی نیز رخ می دهد" .خوب" " ،بد" ،
"مفید" " ،مضر"  -این کلمات بخشی از واژگان هر کس هستند  ،همه ما
تصوری از آنچه که آنها نشان می دهند داریم .اما آیا توسعه یافته و کامل
است؟ ( )11آن را ثابت کنید  -آن را به درستی در باب امور خاص اعمال
کنید .افالطون  ،به نوبه خود  ،تعاریف را با پیش تصور خود از آنچه "مفید"
است پیوند می دهد .با این حال  ،شما آنها را به عنوان بی فایده دسته بندی
می کنید )12( .هر دو نمی توانید صادق باشید .برخی از افراد ایده خوب را
با ثروت  ،یا لذت  ،یا سالمتی مرتبط می کنند  .برخی دیگر به صراحت این
کار را نمی کنند )13(.چرا همه ما که از این کلمات استفاده می کنیم دود
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نمی کشیم و برای طبقه بندی مفاهیم به کمک نیاز نداریم  ،چرا سو ء
تفاهم  ،درگیری یا سرزنشی از طرفین وجود دارد؟
( )14چرا باید به درگیری بین افراد مختلف اشاره کرد و آن را مطرح کرد؟
خودتان را در نظر بگیرید  -اگر در به کار بردن عقاید خود خوب هستید ،
چرا در درون دچار تضاد و گیجی هستید؟( )15ما در حال حاضر دومین
زمینه مطالعاتی را نادیده خواهیم گرفت  ،که با انگیزه و هنر اعمال انگیزه
برای اعمال مناسب سر و کار دارد .اجازه دهید از زمینه سوم مطالعاتی هم
بگذاریم -یعنی تصدیق( )16من به شما هر دو را اجازه می دهم .بیایید با
زمینه اول مطالعاتی بمانیم آن دلیل ملموسی ارائه می دهد که شما در بکار
بردن پیش تصورات خوب نیستید )17(.اگر خواسته های فعلی شما واقع
بینانه است – برای شخص شما واقع بینانه است  -چرا ناامید و ناراضی
هستید؟ اگر در تالش برای فرار از امر اجتناب ناپذیر نیستید  ،پس چرا
همچنان با تصادف و بدبختی روبرو می شوید؟ چرا آنچه را که نمی خواهید
می گیرید و آنچه را که انجام می دهید به دست نمی آورید؟ ( )18این یک
دلیل قطعی سردرگمی و ناراحتی درونی است .من می خواهم اتفاقی بیفتد ،
و این اتفاق نمی افتد  ،یا نمی خواهم اتفاقی بیفتد  ،و این اتفاق می افتد  -و
آیا هر موجودی می تواند از من بدبخت تر باشد؟
( )19این چیزی است که مدئا نتوانست تحمل کند  ،کدام کتاب او را به قتل
فرزندانش سوق داد  -از منظری یک عمل باشکوه  ،این نشان می دهد که او
ایده درستی از خواسته های تیره خود داشته است )20(.انتقام خود را از
مردی خواهم گرفت که مرا آزار داده و تحقیر کرده است .اما انواع معمول
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مجازات به چه درد می خورد؟ پس آن چگونه باید اتفاق بیفتد؟ من فرزندانم
را می کشم .اما در این راه خودم را مجازات می کنم )21(...خوب  -چه
چیزی از آن؟
ویرانی روح نجیب را بنگر .در واقع او نمی دانست که حصول خواسته با کمک
از بیرون یا تغییر یا تنظیم شرایط انجام نمی شود )22(.شوهر خود را نمی
خواهید  ،و هر چیز که شما بخواهید اتفاق نخواهد افتاد .مایل نیستید به هر
قیمتی با او بمانید  ،مایل به ماندن در قرنتس نیستید  -به طور خالصه ،
چیزی را نخواهید غیر از آنچه خداوند می خواهد  ،و هیچ کس نمی تواند
شما را متوقف کند یا با شما بماند  ،بیش از آنکه بتوانند در راه خدا
بایستند )23(.وقتی او را به عنوان رهبر خود دارید و خواست و میل خود را با
او مطابقت می دهید  ،چه ترس از شکست می توانید داشته باشید؟
( )24خواسته را به ثروت و اجتناب را به فقر وابسته نکنید .شما به اولی
نخواهید رسید  ،اما می توانید به آخر برسید .شما ایمان را به سالمتی ،
وضعیت  ،تبعید – و هر بیرونی که نام ببرید ،نخواهید گذاشت )25(.اراده
خود را به زئوس و خدایان بسپارید  ،بگذارید آنها آن را اداره کنند .در
نگهداری آنها  ،سعادت شما تضمین می شود.
( )26اما لطفاً خود را به عنوان یک فیلسوف معرفی نکنید  ،شما احمق به
نظر خواهید رسید! حسادت  ،ترحم  ،رشک و ترس را تجربه می کنید و
روزی می آید که در مورد زندگی خود برای خدایان غر می زنید)27(.
تعدادی از فالسفه .شما قیاس و تغییر استدالل ها را آموخته اید ، .حاال اگر
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می توانید سعی کنید آنها را یاد نگیرید و شروع جدیدی را آغاز کنید .با این
واقعیت بیدار شوید که موضوع را شفاف درک کرده اید )28(.آینده خود را
طوری تنظیم کنید که برخالف میل شما اتفاقی نیفتد و هر چیز که آرزو می
کنید تحقق پیدا نمی کند.
( )29به من یک دانش آموز جاه طلبی بدهید یکی  ،متعهد به این نوع
آموزش است  ،دانش آموز دیگر می گوید :از نظر من امور دیگر بی ارزش
است .کافی است اگر روزی بتوانم بدون غم و اندوه و ناامیدی زندگی کنم ،
اگر بتوانم مثل یک انسان آزاده سرم را در برابر شرایط بلند کنم و به عنوان
دوست خدا به آسمان نگاه کنم  ،بدون ترس باشم از اتفاقی که ممکن است
بیفتد )30(.چنین شخصی را به من نشان بده  ،تا بگویم  ،بیا  ،کودک  ،آنچه
را که سزاوار آن هستی ،بگیر .شما متولد شده اید که فلسفه را ارج بگذارید -
این سالن ها  ،این کتاب ها  ،این سخنرانی ها  ،همه متعلق به شماست)31(.
سپس  ،بعد از اینکه او در زمینه مطالعاتی اول مهارت و تسلط یافت  ،منتظر
می مانم تا او برگردد و بگوید " ،من می خواهم از ترس و احساسات رها شوم
 ،اما در عین حال می خواهم یک شهروند نگران و فیلسوف باشم  ،و متوجه
وظایف دیگرم  ،نسبت به خدا  ،پدر و مادر  ،خواهر و برادر  ،کشور و میهمانان
خود باشم ) 32(.به زمینه دوم مطالعاتی نیز خوش آمدید این نیز متعلق به
شماست )33(.اما من سابق در زمینه مطالعاتی دوم تسلط داشتم .می خواهم
بی عیب و ترس باشم  ،نه فقط هنگام بیداری  ،بلکه حتی هنگام خواب ،
حتی وقتی مست یا در هذیان هستم .تو خدا هستی  ،فرزند من  ،به سوی
ستارگان می روی.
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( )34اما  ،آنچه در عوض دریافت می کنم این است" :من می خواهم رساله
خروسپوس در باب دروغگو را بخوانم .آیا این برنامه شماست؟ سپس بروید و
در دریاچه بپرید و برنامه مضحک خود را هم ببرید .چه فایده ای می تواند
داشته باشد؟ ناراحتی شما در تمام مدت خواندن آن پابرجا خواهد بود و
اضطراب شما در حین خواندن مطلب پیش روی مخاطب کمی فروکش نمی
کند.
( )35نحوه رفتار شما این است :آیا می توانم تور را برادر را بخوانم  ،بعد تو
من را ؟ مرد  ،نحوه نوشتن شما بسیار شگفت انگیز است .غیر عادی است که
چگونه سبک گزنفون را بکار می بری.
( )36و شما شیوه افالطون را بکار برده ای.
و شما آنتیستنس!
سپس  ،با داشتن افکار نادرست و فریبنده یکدیگر  ،به عادت های قبلی خود
باز می گردید :خواسته ها و اجتناب های شما مانند سابق اشت  ،انگیزه های
شما  ،طرح ها و برنامه ها بدون تغییر باقی می مانند  ،شما همان امور
قدیمی را می خواهید و مراقبت می کنید.
( )37جستجو نمی کنید کسی که شما را به هوش بیاورد  ،به طور واضح از
هر گونه توصیه یا اصالح آزرده می شوید .شما می گویید " ،او چیزی نیست
جز یک پیرمرد پست ،وقتی او را ترک کردم هیچ نشانه ای از غم و اندوه
نشان نداد .او نگفت " ،عزیزم  ،این یک سفر خطرناک است که شما در حال
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انجام آن هستید  ،کودک  ،اگر شما با خیال راحت از کنار آن عبور کنید ،
شمع روشن می کنم )38(.این چیزی است که او می گوید اگر این مرد
داشته باشد یعنی شفقت .و آمدن شخصی مثل شما چه خواهد داشت بعد
سالمتی ، ،شمع های زیادی را روشن کردن! واقع ًا  ،شما سزاوار این هستید
که جاوید و غیرقابل نفوذ در برابر بدبختی باشید.
( )39همانطور که گفتم  ،پیش از این که به فلسفه نزدیک شوید  ،این فرض
که شما دانش هر کاربردی را دارید باید کنار گذاشته شود  -درست مثل
اینکه ما در یک مدرسه موسیقی یا ریاضیات ثبت نام می کنیم )40(.در غیر
این صورت ما به پیشرفت نزدیک نخواهیم شد  -حتی اگر مجموع آثار
خروسپوس  ،آثار آنتی پاتر و آرچی دمس که خوب هستند ،کار کنیم.

 2.18چگونه با داده ها مقابله کنیم.
( )1هر عادت و توانایی با عمل مربوطه شکل می گیرد یا تقویت می شود -
پیاده روی باعث می شود بهتر راه بروید  ،دویدن باعث می شود دونده بهتری
باشید )2(.اگر می خواهید باسواد باشید  ،بخوانید  ،اگر می خواهید یک نقاش
باشید  ،نقاشی کنید .یک ماه بدون مطالعه  ،مشغول کار دیگری باشید ،
خواهید دید که نتیجه چیست )3(.اگر ده روز دراز بکشید  ،وقتی از جای
خود بلند می شوید و سعی می کنید هر مسافتی را طی کنید  ،پاها به
سختی می توانند از شما پشتیبانی کنند )4(.بنابراین اگر دوست دارید کاری
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را انجام دهید  ،مرتباً آن را انجام دهید .اگر انجام کاری را دوست ندارید ،
انجام کاری متفاوت را عادت دهید.
( )5تمایالت اخالقی نیز همین است .هنگامی که عصبانی می شوید  ،باید
بدانید که مقصر واقعه ای جدا نیستید  ،شما یک روند را تشویق کرده و
هیزم روی آتش ریخته اید )6(.وقتی نمی توانید در برابر رابطه جنسی با
کسی مقاومت کنید  ،آن را یک عقب گرد موقت تصور نکنید .ضعف خود را
قوت ندهید و ریشه کن کردن را سخت نکنید )7(.اجتناب ناپذیر است که
رفتارهای مداوم از هر نوع دیگری به چنین روشی انجام شود.
عادت ها و گرایش های جدید را القا کنید  ،در حالی که عادت های قدیمی را
به طور ثابت تأیید می کنید.
( )8و همانطور که فالسفه خاطرنشان می کنند  ،البته اینگونه است که
بیماریهای اخالقی نیز توسعه می یابد .اگر در بعضی مواقع طمع شما را
گرفتار کرده است  ،دلیل آن هشداری است تا شما را از خطر آگاه کند.
سپس اشتیاق فروکش کند و ذهن به تعادل قبلی خود بازگردد )9(.اما اگر
نتوانید تسکین دهید و ذهن به حالت عادی بر نگردد .وقتی با یک احساس
ملتهب می شود  ،دفعه بعد با سرعت بیشتری به شور و اشتیاق می رسد .این
را ادامه دهید و ذهن به زوال می رسد و سرانجام عشق به پول نهادینه می
شود )10(.وقتی کسی به آبله مبتال می شود  ،اگر زندگی کند مانند قبل
نیست  ،مگر اینکه بهبودی کامل باشد )11(.در مورد احساسات روح همینطور
است .آنها جای زخم و تاول های خاصی را پشت سر می گذارند .و مگر اینکه
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آنها را به خوبی از بین ببرید ،اگر دفعه بعد در همان نقطه شالق بخورید  ،این
تاول ها زخم باز خواهد بود.
( )12بنابراین اگر نمی خواهید بد جنس باشید  ،خلق و خوی خود را قوت
ندهید  ،یا حوادث منجر به عصبانیت را چند برابر نکنید .اولین انگیزه عصبانی
شدن را سرکوب کنید  ،سپس شروع به شمردن روزهایی کنید که عصبانی
نمی شوید )13(.قبالً هر روز عصبانی می شدیم  ،بعد یک روز در میان و
سپس هر سه روز ...اگر یک ماه کامل در برابر آن مقاومت کنید  ،قربانی را
تقدیم خدا کنید  ،زیرا رذیلت از روز اول شروع به ضعیف شدن می کند  ،تا
اینکه کامالً از بین می رود )14(.من امروز یا روزی دیگر  ،حوصله ام را از
دست ندادم و بعد دو روز و سپس سه ماه متوالی .اگر می توانید چنین
بگویید

،

اکنون

در

سالمت

عالی

هستید

،

باور

کنید )19( ...)18(...)17(...)16(...)15(.پس چگونه می توان به آنجا رسید؟ با
این کار شروع کنید که خودتان را راضی کنید  ،برای یک تغییر  ،و در نزد
خدا شایسته به نظر برسید .آرزو کنید پاک شوید و پس از پاک شدن با خود
راحت می شوید و از اینکه با خداوند همراه هستید خوشحال می شوید)20( .
سپس  ،همانطور که افالطون گفت  ،هنگامی که با احساس خطرناکی روبرو
می شوید  ،بروید و برای جبران قربانی به خدایان دهید  ،به معابد بروید تا
خدایان را برای محافظت دعا کنید )21(.آن را چونان مردان با شخصیت عالی
انجام دهید ،بعنوان الگویی برای زندگیتان ،چه زمانی که کسی را برای
زندگی انتخاب می کنید و چه کسی از گذشته.
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( )22سقراط را در نظر بگیرید؛ نگاه کنید که چگونه او در کنار الکیبیادس
دراز کشیده است و فقط به زیبایی جوانی او خیره شده بود .فکر کنید که
چقدر باید افتخار می کرد که آن پیروزی را بر خود بدست آورده است  -یک
پیروزی به اندازه المپیک  ،و یک شانس برای جانشینی هراکلس ،بنابراین ،
واقعاً  ،او کسی است که شایسته است " ،سالم قهرمان" خطاب شود  -نه این
بوکسورهای کثیف و پانکراتیاست یا گالدیاتورها و همتایان فعلی آنها.
( )23با این افکار ،شما بر هر انطباعی پیروز می شوی و به هر جایی کشیده
نخواهی شد )24(.اجازه ندهید که وقتی اولین ضربه داده ها به شما می
خورد ،از پا در آیید .فقط به آن بگویید  ،لحظه ای را نگه دارید ؛ بگذارید
ببینم شما کی هستید و نمایانگر چه چیزی هستید .بگذارید تا شما را
امتحان کنم .و بعد  ،اجازه ندهید با تصویر از لذت های آتی  ،شما را به خود
جلب کند )25(.در غیر این صورت به هر جا که بخواهد شما را هدایت می
کند .با کمی فکر خوب و شرافتمندانه با آن مخالفت کنید و آن کثیف را
خراب کنید .این کار را به طور منظم انجام دهید  ،و خواهید دید که چه شانه
ها  ،چه ماهیچه ها و چه نیروهایی را به دست می آورید .امروز مردم فقط به
بحث دانشگاهی اهمیت می دهند  ،نه چیزی غیر از آن )27(.اما من یک
ورزشکار واقعی را به شما ارائه می دهم  ،یعنی تمرینی برای رویارویی با قوی
ترین داده.
ثابت قدم  ،مرد بیچاره  ،اجازه ندهید که داده ها تمام توجه شما را به خویش
داشته باشد )28(.این یک نبرد بزرگ است و کار خداست .این مبارزه برای
خودبنیادی ،آزادی  ،سعادت و صلح است )29(.خدا را به یاد آورید  ،از او
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بخواهید یار و محافظ شما باشد بعنوان دریانورد در طوفان از Dioscuri
کمک بخواهید .آیا طوفانی بزرگتر از طوفان برداشت های نیرومند وجود دارد
که بتواند پرواز عقل را ایجاد کند؟ طوفان واقعی جز یک داده دیگر
چیست؟( )30ترس از مرگ را کنار بگذارید  ،و هر چقدر که با رعد و برق و
صاعقه روبرو شوید  ،ذهن را به آرام و ساکت بدون توجه به هر چیزی خواهید
یافت.
( )31اگر یک بار مبارزه را از دست دادید  ،اما اصرار دارید که دفعه دیگر
قضیه فرق خواهد کرد  ،همان روال را تکرار کنید  -مطمئن باشید که در
نهایت چنان ناراحت و ضعیف خواهید شد که حتی متوجه اشتباهات خود
نخواهید شد  ،رفتار بد را شما توجیه می کنید.
( )32شما شهادت زنده ای برای آیه هزیود خواهید بود،
یک شروع بد کنید و برای همیشه با مشکالت روبرو خواهید شد.

 2.19به کسانی که با فلسفه دست و پنجه نرم می کنند تا بتوانند در
مورد آن صحبت کنند
( )1استدالل اصلی بدیهی است که بر اساس ناسازگاری متقابل سه اصل زیر
است(1:هر آنچه در گذشته صادق است ضروری است(2.غیرممکن نمی تواند
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یک احتمال را دنبال کند (3.چیزی که صادق نیست و در آینده نیز صادق
نخواهد بود ممکن است.
دیودوروس ناسازگاری را دید .راه حل او تصدیق حقیقت دو گزاره اول بود ،
اما اعتقاد داشت (در مخالفت مورد سوم) هر چیز که ممکن نیست نمی تواند
در آینده وجود داشته باشد.
او به دنبال شخصی بود که به حقیقت دو گزاره دیگر معتقد باشند(3 .هر چیز
که ممکن نیست نمی تواند در آینده وجود داشته باشد(2.غیرممکن نمی
تواند یک احتمال را دنبال کند-اما جزء یک) هر آنچه در گذشته صادق است
ضروری است .در حقیقت  ،به نظر می رسد که مکتب کلئانتس نظر اخیر را
تأیید کرده و آنتی پاتر نیز عمدت ًا با او موافق است )3(.برخی از مجموعه
اصول دیگر حمایت می کنند(3.چیزی که صادق نیست و در آینده نیز صادق
نخواهد بود ممکن است .و (1هر آنچه در گذشته صادق است الزم است-اما
در تضاد با ) 2ادعا می کنند که یک غیرممکن می تواند یک احتمال را
دنبال کند )4(.هر چند حفظ هر سه غیرممکن است زیرا با هم ناسازگار
هستند.
( )5سپس  ،اگر کسی از من سئوال کند که کدام یک از این گزاره ها را تأیید
می کنم  ،به او پاسخ می دهم  ،من نمی دانم  ،اما می توانم گزارش دهم که
دیودوروس این عقیده را داشته است  ،و به اعتقاد من پیروان پانتهوید و
پیروان کلئانتس به آن دیگر معتقد بودند و مکتب خروسپوس طرفدار سوم
بود.
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( )6بله  ،اما شما چطور؟
ببینید ،من برای آن کار به دنیا نیامدم-من باید داده های خود را بیازمایم و با
آنچه مردم می گویند مقایسه کنم و عقیده خودم را در باب موضوع داشته
باشم.
که بگویم  ،من هیچ تفاوتی با دانشجوی ادبیات ندارم.
( )7پدر هکتور کی بود؟
پریام.
برادران او چه کسانی بودند؟
اسکندر و دیفوبوس.
و مادر آنها که بود؟
هکوبا یا همینطور که من خوانده ام.
کجا؟
در هومر .اما من معتقدم هالنیکوس  65 ،ساله  ،در مورد همین سواالت
نوشته است  ،و ممکن است یک یا دو سوال دیگر وجود داشته باشد ...
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( )8در مورد من و استدالل اصلی قضیه همین است .چه چیزهایی را به آنچه
سابق گفته ام  ،اضافه کنم؟ گر من بیهوده هستم  ،و می خواهم مردم را
تحت تأثیر قرار دهم  ،به ویژه
در یک مهمانی  ،می توانم دقیق ًا دسته بندی کنم چه کسی چه گفت...)9( :
و خروسپوس در فصل اول کتاب خود در مورد احتماالت به صورت عالی در
مورد این موضوع نوشته است .کلئانتس رساله ای کامل به این موضوع
اختصاص داد  ،آرچی دمس نیز .و آنتی پاتر  ،نه تنها در کتاب او درباره
احتماالت  ،بلکه در مونوگرافی ویژه  ،در مورد استدالل اصلی نیز نظر
دارد )10(.شما آن را نخوانده اید؟
نه نخوانده ام.
آه  ،حتماً آن را بخوان!
و او با خواندن آن چه بدست خواهد آورد؟ آرامش بعد از خواندن  ،بیش از
آنچه در حال حاضر است سخت تر خواهد بود .منظورم این است که با
خواندن آن چه به دست می آوردید؟ چه نظری در مورد موضوع فرمول
کردید؟ البته  ،شما همه چیز را درباره هلن و پریام و جزیره کالیپسو برای ما
خواهید گفت  -چیزهایی که نه وجود دارند و نه هرگز وجود خواهند داشت.
( )11در ادبیات نیز  ،مهم نیست که آنچه را که خوانده اید بخاطر بسپارید
اگر نظر خود را تنظیم نمی کنید .در اخالق  ،ما همین کار را می کنیم  ،فقط
این خیلی بدتر است.
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( )12به من بگویید چه چیزهایی خوب و بد است .گوش کنید« :بادی که من
را از تروی حمل می کرد من را به سیکونی ها رساند.
( )13همه چیز را می توان به عنوان خوب  ،بد یا بی تفاوت طبقه بندی کرد.
فضایل و چیزهایی که در آنها سهیم است  ،خوب است .رذایل و آنچه در ان
مشارکت دارد بد است .همه چیز در این بین بی تفاوت است  ،مانند ثروت ،
سالمتی  ،زندگی  ،مرگ و فقر.
( )14منبع شما برای آن چیست؟
هالنیکوس آن را در کتاب خود درباره مصر می گوید .منظور من این است که
این با سخنان " ،دیوژن  -یا خروسپوس یا کلئانتس  -در اخالق  ،تفاوت
دارد؟ آیا گفته های آنها را ارزیابی کرده اید یا در آن باب عقیده ای
دارید؟( )15بیایید ببینیم هنگام طوفان کشتی را چگونه اداره می کنید .آیا
هنگامی که بادبان ها دیوانه وار حرکت می کنند و شما رو به آسمان گریه
می کنید  ،و هنوز این تمایزات را حفظ می کنید؟ فرض کنید عده ای بذله
گو می آیند و می گویند :آنقدر مهربان باشید که آنچه را که روز قبل گفتید ،
یادآوری کنید :غرق شدن کشتی چیز بدی نیست  -این بود  ،نه؟  -و هیچ
چیز بدی در مورد آن ندارید؟( )16آیا شما تمایل به گرفتن پارو و درگیری با
آن مرد را ندارید؟ چرا من را عذاب می دهی ،رفیق؟ ما در شرف مردن
هستیم و شما چیزی جز شوخی و تمسخر ارائه نمی دهید؟( )17اگر امپراطور
شما را برای پاسخ دادن به اتهامی احضار کند  ،آیا هنگام رنگ پریدگی و
لرزش  ،همین تفاوت ها را به خاطر می آورید؟ فرض کنید شخصی پیش
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شما آمده و می گوید" :دوست من  ،از چه نگرانی؟ این اتهام چه اهمیتی
برای شما دارد؟ به هر حال  ،سزار در اتاق خود است  ،فضیلت یا رذیلت
ندارد )18(.چرا شما باید با کنایه به مشکالت من اضافه کنید؟ به من بگو  ،به
هر حال فیلسوف  ،از چه هراس داری؟ شما فقط در معرض خطر مرگ ،
زندان  ،شکنجه  ،تبعید یا رسوایی هستید  -این همه اش است .آیا هر یک از
اینها رذیلت است  ،یا چیز بدی در مورد اینها وجود دارد؟ شما عادت داشتید
اینها را چه بنامید؟( )19چرا مرا آزار می دهی رفیق؟ بدی های خودم برایم
کافی است .بدی درست است :شما به اندازه کافی بدی داری بخاطر مسیر
ریا  ،بزدلی و ادعای اخالقی ای که هنگام نشستن در کالس و در لباسهای
قرض دار داشته ای  .چرا قبالً خود را رواقی می نامیدید؟
( )20فقط به نحوه رفتار خود توجه کنید و مکتب فلسفه ای را که واقعاً به
آن تعلق دارید  ،کشف خواهید کرد .خواهید فهمید که اکثریت شما
اپیکوریایی هستند و تعدادی مشائی  -اما اینها رشد آهسته دارند )21(.به هر
حال  ،کجا باید ثابت کنیم که شما فضیلت را مساوی یا حتی مهمتر از همه
چیز می دانید؟ یک رواقی به من نشان دهید اگر می شناسید؟
( )22کجا یا چگونه؟ البته  ،شما می توانید هزاران نفر که رواقی صحبت می
کنند تربیت کنید
آنها کسانی هستند که آگاه از اصول اپیکوری نیستند  ،و می توانند یک
گزارشی دقیق از آموزه مشائی را به شما ارائه دهند )23(.خوب  ،چه کسی
یک رواقی است؟ اگر مجسمه ای با سبک فیدیاس مشخص شود  ،آن را
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فیدیان می نامیم .بنابراین شخصی را که دارای اعتقاداتی است که از آن
پشتیبانی می کند  ،به من نشان دهید )24(.شخصی را که دارای افکار
ناراحت کننده در مورد بیماری  ،خطر  ،مرگ  ،تبعید یا از دست دادن شهرت
نیست  ،به من نشان دهید .به همه خدایان  ،من می خواهم یک رواقی را
ببینم!
( )25خوب  ،ممکن است شما کسی را نشناسید که کامل شکل گرفته باشد،
حداقل به من نشان بده کسی که در راه یکی شدن است  -کسی در مسیر
درست است .این یک لطف را به من بکن لجاجت نکنید با پیرمرد از چیزی
که او هنوز ندیده است )26(.آیا قصد دارید زئوس فیدیاس یا آتنا  -اشیای
ساخته شده از عاج و طال را به ما نشان دهید؟ این یک روح زنده است که
می خواهم یکی از شما به من نشان دهد  ،روح شخصی که مایل به کار با او
است و هرگز سرزنش خدا و انسان نمی کند .کسی که هرگز شکست نخورد ،
یا تجربیاتی را که نمی خواهد تجربه کند .که هرگز تسلیم خشم  ،حسادت یا
تمایل به تسلط بر دیگران نمی شوند .به جای اینکه سعی کنید با جزئیات او
را توصیف کنید.
( )27من به سادگی او را به عنوان شخصی تعریف می کنم که به جای انسان
به خدا تبدیل می شود .ذهن او حتی در این بدن فناپذیر معطوف به ارتباط با
خدا است .این شخص را به من نشان دهید )28(.اما نمی توانید .بنابراین از
شوخی با خود و فریب دیگران در مورد مهمترین امور دست بردارید .و از
تصور هویتی که متعلق به خود شما نیست  ،دست بردارید .شما همه دزدان
و سارقان اعمال و عناوینی هستید که حداقل در مورد شما صدق نمی کند.
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( )29خوب  ،من االن معلم شما هستم و شما برای تحصیل پیش من آمده
اید .این آرزوی من است :من آرزو دارم که شما را در برابر زور  ،سختی و
ناامیدی قوی کنم ،آزاد  ،راضی خوشحال و در هر مسئله بزرگ و کوچک،
توجه به خداوند داشته باشید .یادگیری و عملی کردن این اهداف دلیل بودن
شما در اینجا است )30(.پس اگر جاه طلبی درستی دارید  ،چرا نمی توانید
آن را انجام دهید  ،و من نیز به نوبه خود  ،آموزش های مناسب را می دهم؟
چه چیزی از دست رفته است؟ ( )31هر وقت می بینم کارگری مواد درستی
دارد  ،انتظار دارم کار انجام شود .خوب  ،اکنون  ،ما یک کارگر در اینجا داریم
 ،و مواد را نیز داریم .ما چه چیزی را از دست می دهیم؟( )32آیا نمی توان
چیزی را آموزش داد؟ می شود .خوب  ،پس آیا در توان ما نیست؟ برعکس ،
این تنها چیزی است که در توان ماست .سالمتی نیست  ،سالمتی و شهرت
نیست  -در یک کالم  ،هیچ چیز در اختیار ما نیست جز استفاده صحیح از
داده ها .ذاتاً این امر به تنهایی قابل دخالت و مانع نیست.
( )33پس دلیل عدم موفقیت خود را به من بگویید .ببینید  ،یا تقصیر من
است  ،یا شماست  ،یا تقصیر در ماهیت آن چیز است .اما از آنجا که این امر
خود قابل کنترل است و به تنهایی در اختیار ما است  ،بنابراین من مقصر
هستم یا شما  -یا به احتمال زیاد  ،هر دو باید تقصیر را تقسیم کنیم.
( )34پس شما چه می گویید؟ آیا سرانجام آماده شروع کار هستید؟ بیایید
شروع جدیدی داشته باشیم .تازه وارد باور کن و حقیقت گفته های من را
خواهید دید.
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 2.20بر علیه اپیکوریان و آکادمیان
( )1حتی افرادی که انکار می کنند که ممکن است جمالت درست باشند یا
داده ها واضح باشند ،مجبور به استفاده از هر دو هستند .تقریباً می توانید
بگویید که هیچ چیزی بیش از یافتن شخصی که مجبور به استفاده از آن
است  ،در عین حال آن را انکار می کند ،صحت گزاره را ثابت نمی کند)2(.
به عنوان مثال  ،اگر کسی انکار کند که چیزی به طور کلی درست است ،
بدیهی است که او مجبور است جمله ای در این باره ارائه دهد :هیچ جیزی به
طور کلی درست نیست .شما تناقض را نمی بینید؟( )3این همان چیزی است
که گویا آنها می گویند" :اگر هر حقیقتی کلی است  ،آن نادرست است )4(.یا
اگر کسی بخواهد به شما بگوید  ،این را بدان  ،هیچ چیز قابل شناخت نیست
 ،هر چیز در تردید است .یا  ،در این باب به من اعتماد کن ،خوشحال خواهی
شد به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد .دوست من  ،اول اینجا یاد گرفتی:
هیچ چیز قابل یادگیری نیست )5(.من نه تنها این را به شما می گویم بلکه
اگر دوست داشتید به شما ثابت می کنم .چگونه رسیدن به این موضع
شکاکانه ،اینقدر متفاوت است؟ آنها می گویند " ،باور کنید مرا  ، ،هیچ چیز
را نمی توان با اطمینان خاطر باور کرد .به این اطمینان داشته باشید :به هیچ
چیز اطمینانی نیست.
( )6اپیکور نیز در این طریق است .در تالش خود برای تخریب خیر طبیعی
که انسان ها نسبت بهم دارند او این اصل را بیان می کند و هدفش تخریب
است )7(.او همان چیزی است که می گوید" :احمق نباشید  ،همه  ،از فریب
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خوردن یا گمراه شدن خودداری کنید ،باور کنید موجودات عقالنی حسن
نیت طبیعی نسبت به یکدیگر ندارند .هر کسی که متفاوت بگوید سعی دارد
شما را فریب دهد و شما را به بیراهه ببرد )8(.خوب  ،چرا شما اهمیت می
دهید؟ اجازه دهید ما را فریب دهند .از این گذشته  ،اگر بقیه ما متقاعد
شویم که حسن نیت نسبت به یکدیگر وجود دارد  ،هیچ چیز بدتر نخواهد
بود ،تخریب وظیفه اصلی است .در واقع  ،شما بسیار بهتر و ایمن تر خواهید
بود.
( )9چرا دوست من  ،برای نوشتن آن کتابهای دراز  ،نگران ما هستی و روغن
نیمه شب را تا طلوع آفتاب می سوزانی؟ آیا دلیلش این است که نگران
هستید که یکی از ما گمراه شود و فکر کند که خدایان واقعاً مراقب بشر
هستند  ،یا اصل خوبی را غیر از لذت بداند؟( )10اگر چنین است  ،همه چیز
را رها کرده و به رختخواب بروید .مانند حیوانی که خود را شایسته قضاوت
کرده  ،بسازید :بخورید  ،بنوشید  ،لگد بزنید  ،مدفوع کنید و خرخر
کنید )11(.نظرات دیگران در مورد سئواالت مهم  ،خواه درست است یا غلط،
نباید هیچ اهمیتی برای شما داشته باشد .به هر حال ما برای شما چه
هستیم؟ البته  ،گوسفندان  ،که شما به آن عالقه دارید  ،زیرا آنها اجازه می
دهند تا قیچی شده و دوشیده و در نهایت منجر به ذبح شوند )12(.آیا خوب
نیست انسانهایی که توسط آموزه رواقی آرام و ساکت شده اند  ،به همین
ترتیب در برابر شما و هم نوعان شما رام و دوشیده شوند؟( )13شما باید
تعالیم خود را برای پیروان خود در اپیکوریان محفوظ می داشتید و آنها را از
ما رواقیون دور می داشتید .درعوض باید سعی کنید و ما را متقاعد کنید که
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طبیعت قصد همکاری ما را دارد و فضیلت چیز خوبی است  ،بنابراین می
توانید همه چیز را برای خود نگه دارید )14(.شاید این جامعه پذیری باید به
برخی گسترش یابد  ،اما به برخی دیگر نباید .خوب  ،چه کسی شایسته آن
است  -افرادی که آن را جبران می کنند  ،یا افرادی که آن را تحقیر می
کنند؟ هیچ کس به این معتقد نیست نسبت به تحقیری که شما نسبت به آن
تمایز انجام می دهید.
( )15آنچه او را ترغیب می کرد از رختخواب بلند شود و چیزهایی را که می
نویسد بنویسد  ،البته قوی ترین عنصر در یک انسان  -طبیعت  -بود که علی
رغم مقاومت زیاد او را در معرض اراده خود قرار داد )16(.او گفت" :از آنجا
که این عقاید اجتماعی را دارید  "،آنها را بنویسید تا دیگران بخوانند  ،در این
مرحله خواب خود را از دست بدهند تا عقاید شما را باور کنند )17(.ما می
شنویم که اورستس توسط اوری تحت تعقیب قرار گرفته است  ،که اجازه
نمی دهد او بخوابد .اما برای اپیکور خشم و انتقام اوری بسیار ناگوار بود.
آنها هنگام خواب او را بیدار کردند و اجازه نمی دهند لحظه ای آرامش پیدا
کند و او را مجبور کردند که دیدگاه بد خود را به روشی که جنون آمیز
مست چونان کشیش های سیبل علنی کند )18(.طبیعت انسان بسیار قوی
است .یک تاک نمی تواند رفتار درخت زیتون داشته باشد  ،و نه درخت
زیتون چونان درخت انگور باشد  -غیرممکن و غیر قابل تصور است )19(.هیچ
انسانی نمی تواند خلق و خوی طبیعی خود را محو کند .خواجه ممکن است
خودش را اخته کند اما نمی تواند انگیزه هایی را که به عنوان یک مرد
همچنان تجربه می کند  ،به طور کامل کنار بگذارد )20(.و بنابراین اپیکور
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همه چیزهایی را که یک مرد  ،رئیس خانواده  ،شهروند و دوست را مشخص
می کند حذف کرد  ،اما او غرایز انسانی ما را از بین نبرد و نتوانست  -بیش از
تنبلی شکاکی که می خواهند حواس خود را از بین ببرند یا نفی کنند ،
اگرچه بیشتر انرژی آنها صرف انجام این کار شده است )21(.آن واقع ًا خیلی
بد است .طبیعت برای کشف حقیقت  ،دستورالعمل ها و قوانینی را به فرد
می دهد و آنها به جای تالش جهت تکمیل و بهبود  ،خود را وقف انکار و رد
چیزی می کنند که می تواند به آنها در تالش کمک کند.
( )22فیلسوف  ،به ما بگو که در مورد تقوا و ارادت به خدایان چه فکر می
کنی.
اگر دوست دارید ثابت خواهم کرد که چیز خوبی است.
بله  ،آن را ثابت کنید  ،تا شهروندان ما بتوانند خدای متعال را احترام بگذارند
و به ابهام خود در مورد مهمترین موارد پایان دهند.
خوب  ،آیا شما به اثبات مناسب مجهز هستید؟
من هستم .ممنون.
( )23خوب  ،پس از اینکه از آنها راضی هستید  ،در اینجا تکذیب ها می آید:
خدایان وجود ندارند و حتی اگر وجود داشته باشند  ،آنها خودشان در مورد
مردم مشکلی ایجاد نمی کنند و ما هیچ اشتراکی با آنها نداریم .تقوا و ارادت
به خدایان که اکثریت مردم به آن استناد می کنند  ،دروغی است که توسط
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کالهبرداران و فریبکاران ابداع شده اگر می توانید به اعتقاد قانون گذاران باور
کنید که مجرمان را با قرار دادن ترس از خدا در صف خود نگه دارید
ال به طور
( )24فیلسوف  ،کار خوبی است  ،شما با نجات جوانی که قب ً
خطرناکی مشغول تحقیر خدایان بود  ،خدمات ارزنده ای به شهروندان ارائه
داده اید.
( )25منظورت این است که شما به آن ایده های خاص اهمیت نمی دهید؟
فقط صبر کنید :حاال من ثابت خواهم کرد که عدالت چیزی نیست  ،صداقت
احمقانه است  ،پدر بودن معنی ندارد  ،پسر بودن معنی ندارد.
( )26این خوب است  ،فیلسوف  ،این را ادامه بده و جوانان را به نفع خود
جلب کن تا احساسات و اعتقادات یکسانی با تو داشته باشیم .این نظرات
است که شهرهای منظم ما را ایجاد می کند .اسپارتا وجود خود را مدیون
چنین ایده هایی است .و از طریق قوانین و سیستم آموزش خود  ،لیکورگوس
برای افراد اعتقادات القا کرد:
برده داری خوب نیست  ،و آزاد بودن بد نیست .افتادگان ترموپیل برای این
آموزه ها درگذشتند .و چه عقاید دیگری جز این انگیزه ها باعث شد آتنی ها
شهر خود را ترک کنند؟( )27و طرفداران چنین عقایدی ازدواج می کنند ،
بچه دار می شوند  ،رهبر جامعه خود می شوند  ،کشیش یا  - ...البته از
خدایانی که وجود ندارند .و آنها با کشیش آپولو مشورت می کنند و
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دروغهایی را در قالب سخنان نادرست بیان می کنند که سپس به دیگران
تحمیل می کنند.
چه تمسخر آمیز )28(.چه کار می کنید؟ هر روز اثبات می شود که اشتباه
می کنید و باز هم دست از این تالش های بیهوده نمی کشید .هنگام غذا
خوردن  ،دست خود را کجا می برید  -به دهان یا چشم ؟ هنگام استحمام با
چه قدم هایی وارد می شوید؟ چه موقع قابلمه را با ظرف و قاشق را با سیخ
اشتباه گرفته اید؟
( )29اگر من برده یکی از این فیلسوفان بودم  ،دائماً به او طعنه می زدم ،
حتی اگر هر روز کتک می خوردم  .اگر او گفت " ،پسر مقداری روغن در
حمام بریز  "،من سس ماهی را در سر او می ریختم.
چه...؟
من را ببخش  ،من تصوری  -یکسان  ،غیر قابل تشخیص  ،قسم می خورم -
از روغن زیتون داشتم.
غالت را برایم بیاور.
( )30من برای او یک ظرف پر از سرکه آورده ام.
آیا من غالت نخواستم؟
بله آقا .این غالت است.
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سرکه نیست؟
چرا سرکه بجای غالت؟
خوب  ،اینجا  ،آن را بو کنید و بچشید.
چگونه می فهمید که حواس ما را فریب نمی دهد؟
( )31سه یا چهار غالم را در بازی به من بدهید  ،و می خواهم آنها با طرز
تفکر من کنار بیایند -یا خود را با ناراحتی آویزان کنند .اما در واقع آنها
هستند که با لذت بردن از تمام منابعی که طبیعت فراهم می کند ما را
مسخره می کنند در حالی که تالش می کنیم آنها را در فلسفه خود بی
اعتبار کنیم )32(.آنچه را که آنها در قدردانی کم دارند  ،جبران می کنند.
فقط یک مثال ذکر می کنم .گرچه هر روز آنها نان می خورند  ،آنها عصبانی
هستند که بگویند " ،ما نمی دانیم که یک دمتر  ،یک پرسفون یا یک پلوتو
وجود دارد.
( )33من اضافه می کنم که آنها از شب و روز  ،فصول  ،ستاره ها  ،دریا و
زمین و کمک هم نوعانشان لذت می برند بدون اینکه به هیچ یک از آنها فکر
کنید .آنها فقط می خواهند سر مشاجره را باز کرده و پس از انجام تمرین
معده به حمام بروند.
( ) 34آنها نکته بین نیستند در باب آنچه می گویند و یا با چه کسانی صحبت
می کنند یا اینکه چگونه نظرات آنها بر دیگران اثر دارد .من تعجب می کنم
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که تأثیر شنیدن آنها در جوانی که نوید می دهد چه تأثیری دارد .انرژی او
ال تضعیف شود ... )35(.چنین استدالل هایی می تواند بهانه
ممکن است کام ً
هایی برای حالت نامناسب فراهم کند  ،یک جوان سرکش می تواند بیشتر
جسور شود تا علیه پدر و مادرش قیام کند .بنابراین  ،از نظر شما  ،چه چیز
خوب یا بد  ،فضیلت یا رذیلت است  -این یا آن؟( )36چه فایده ای دارد که
بخواهیم یکی از این فالسفه را رد کنیم  ،با آنها بحث کنیم  ،یا برای تغییر
نظر آنها تالش کنیم؟( )37شانس بیشتری دارید که کسی را ترغیب کنید که
جهت گیری جنسی خود را تغییر دهد تا رسیدن به افرادی که خود را کر و
کور وانمود می کنند.

 2.21در مورد تضاد
( )1مردم آماده هستند برخی از اشتباهات خود را بپذیرند  ،اما فقط با اکراه
به دیگران اعتراف می کنند .هیچ کس ،به هیچ وجه  ،به احمق یا یک کند
ذهن اعتراف نمی کند .برعکس  ،شما از هر طرف می شنوید که می گویند:
 ...کاش فقط به اندازه ای که فکر می کنم  ،شانس می آوردم )2(.حیا آنها را
تسلیم می کند  ،و می گویند " ،من کمی ترسو هستم  ،می دانم ؛ اما هیچ
کس احمق برای این همه نیست )3(.به سختی کسی به عدم کنترل خود
اعتراف می کند  ،و کمتر کسی به بی انصافی اعتراف می کند  ،تعداد کمی
می گویند که فضول هستند یا غبطه می خورند  ،اما بیشتر می گویند به آنها
احساس ترحم می کنند.
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( )4علت همه اینها چیست؟ عمدتا این ناسازگاری و سردرگمی در رابطه با
خوب و بد است .اگرچه ارزش ها متفاوت است  ،اما به طور معمول مردم
تقریباً چیز ی را نمی پذیرند که آنها را نا نجیب قلمداد کند )5(.ترس آنها
نشان ذاتی حساس است و همچنین ترحم نیز .اما حماقت آنها به عنوان
عالمت برده به نظر می رسد .همچنین آنها سریعاً به رفتارهای خودخواهانه یا
غیر اجتماعی اعتراف نمی کنند.
( )6به طور کلی  ،در جایی که مردم خطایی را می پذیرند  ،دلیل آن این
است که تصور می کنند چیزی غیر ارادی در آن وجود دارد .بنابراین با
کمرویی و ترحم همراه است.
( )7حتی اگر آنها به عدم کنترل خود اعتراف کنند  ،معموالً عشق را مالمت
می کنند  ،تا برای چیزی که ظاهراً بیرون از کنترل ماست  ،همدردی کنیم.
از طرف دیگر  ،بی عدالتی را به هیچ وجه غیر ارادی در نظر نمی گیرند .از
نظر آنها حسادت غریزی است  ،بنابراین آنها نیز به آن تمایل خواهند داشت
( )8ما توسط چنین افرادی احاطه شده ایم  -گیج  ،بسیار نادان نسبت به
آنچه می گویند و هر خطایی که ممکن است داشته باشند یا نداشته باشند،
این عیب ها از کجا ناشی شده و چگونه می توان از آنها خالص شد  -من
فکر می کنم ما باید عادت کنیم از خود بپرسیم ' ،ممکن است من هم یکی از
آنها باشم؟( )9چه توهمی در مورد خودم داشته باشم؟ چگونه خودم را  -به
عنوان یک انسان خردمند  ،مانند کسی با کنترل کامل قلمداد کنم؟ آیا من
این افتخار را دارم که برای هر اتفاق ممکن  ،آماده باشم؟
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( )10اگر چیزی را نمی دانم  ،آیا به درستی آگاهم که نمی دانم؟ آیا من
پیش معلمی می روم و تسلیم آموخته او می شوم انگار وحی شده است؟ یا
من از آن جوان های گستاخ هستم که فقط به علت بخاطر سپردن آموزه ها و
آشنایی با کتابهایی که قبالً برای من ناشناخته بودند  ،در مدرسه حضور می
یابم تا  -انشااهلل  -بتوانم در مورد آنها برای دیگران سخنرانی کنم؟
( )11نگاه کنید  ،به خانه بر می گردی برده کاری کرده است  ،کل خانواده
شما بهم ریخته است و شما عمال با همسایگان خود در جنگ هستید .اکنون
شما با وقار و دانشمند پیش من می آیید و جای خود را می گیرید تا نقدی
بر تفسیر من در مورد متن داشته باشی  ،یا  ،من از هر مزخرفی که گفتن
آن امتیاز دارد سخن می گویم )12(.شما پر از حسادت و آزار و اذیت شدید
زیرا از خانه کمک مادی نمی گیرید و سخنرانی ها و بحث ها را می گذرانید
و به هیچ چیز فکر نمی کنید  ،جز آنچه بین شما و پدر یا برادرتان قرار
دارد )13(.چگونه افراد در خانه در مورد من صحبت می کنند؟ آنها تصور می
کنند که من در تحصیالت پیشرفت می کنم و می گویند " ،او با دانستن
همه چیز بر می گردد )14(.خوب  ،حدس می زنم زمانی آرزو داشتم در زمان
بازگشت همه چیز را بدانم  -اما این به کار زیادی احتیاج دارد و من هرگز از
خانه کمک نمی گیرم و حمامهای عمومی در نیکوپولیس کثیف هستند ...
چیزها اینجا بهتر از خانه نیست" .
( )15بعد ،آنها می گویند ‘ ،هیچ چیز بهتر از رفتن به مدرسه نیست .بله ،
خوب  ،چه کسی است که به مدرسه می رود؟ چه کسی می رود تا فرد
بهتری شود؟ چه کسی آماده می شود که نظرات خود را اصالح کند و یاد
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بگیرد که کدام یک باید باشد؟ ( )16بنابراین اگر با همان مجموعه ایده هایی
که از خانه برده اید ،به خانه برگردید ناامید نشوید .زیرا شما قصد تغییر ،
اصالح و یا پذیرش دیگران را به جای خود را نداشتید )17(.بیا ،شما این قصر
را نداشتید .حداقل این را در نظر بگیرید  -آیا بدست آورده اید آنچه برای آن
آمده بودید؟ شما می خواهید در مورد مباحث تفکری پیش بروید .خوب ،
شما هر روز آسان تر نمی شوید؟ و این مباحث  ،آیا آنها مواد کافی را برای
تأثیرگذاری در جمع برای شما فراهم نمی کنند؟ شما در حال تجزیه و
تحلیل قیاس ها و تغییر استدالل ها هستید .شما در حال بحث در مورد بحث
قیاس دروغگو و فرضیه های فرضی هستید .پس چه جای شکایت می ماند
اگر شما برای آن اینجا هستید؟
( )18اما چه فایده ای دارد که وقتی فرزند من از دنیا می رود  ،یا برادر  ،یا
خود من  ،باید بمیرم یا شکنجه شوم؟
( )19هیچ .به این دلیل نیست که آمدی  ،و نه به این دلیل که در مقابل من
جای گیری  ،نه به این دلیل که گاهی خواب را فدای مطالعه با چراغ کنی.
آیا شما تا به حال به حیاط رفته اید و بجای قیاس خود را به چالش کشیده
اید که در مالعام از طریق آن کار می کنید؟( )20آیا تا به حال چنین کاری
کرده اید؟ بعد می گویید مباحث سودگرایانه بی فایده است .بی فایده برای
کی؟ فقط برای افرادی که آنطور که باید از آنها استفاده نمی کنند .منظور
من این است که نمک و پماد برای افرادی که آنها را در زمانی و مکانی
استفاده می کنند  ،بی فایده نیست .وزن ها به خودی خود بی فایده نیستند ،
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برای برخی از افراد مفید هستند  ،برای دیگران ارزش ندارند )21(.حاال  ،از
من بپرسید که آیا قیاس مفید است یا خیر  ،و من به شما می گویم آنها
مفید هستند  ،و اگر دوست دارید  ،دلیل آن را نشان خواهم داد .چه فایده ای
به من رسانده اند؟ اما شما نپرسیدید که آیا آنها شخصاً برای شما مفید بوده
اند اما به طور کلی مفید هستند )22( .اگر کسی که از سوء هاضمه رنج می
برد از من بپرسد که آیا سرکه مفید است یا خیر  ،من می گویم بله .بنابراین
برای من مفید است؟
به شما  ،نه .ابتدا باید ترشحات از چشمان شما متوقف شود و ضایعات
پوستی شما بهبود یابد .همه شما  ،ابتدا به زخم های خود توجه کنید ،
خونریزی را قطع کنید  ،ذهن خود را آرام کنید  ،وقتی از حواس پرتی خالص
شد  ،آن را به مدرسه بیاورید .فقط در این صورت است که می توانید توانایی
بالقوه عقل را درک کنید.

 2.22در باب عشق و دوستی
( )1هر آنچه را مورد توجه قرار می دهید  ،به طور طبیعی تمایل به دوست
داشتن دارید .هیچ کس به آنچه بد است توجهی نمی کند و کارهایی که
ربطی به آن ندارد )2(.از این رو می توان گفت که افراد فقط به آنچه خوب
است توجه می کنند )3(.و اگر نسبت به آن توجه نشان می دهند  ،باید آن را
نیز دوست داشته باشند .بنابرین کسی که آگاه است چه چیزی خوب است
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کسی است که می داند چگونه دوست داشته باشد .اما اگر کسی نتواند
چیزهای خوب را از چیزهای بد و بی تفاوت تشخیص دهد  -خوب  ،چگونه
چنین شخصی توانایی عشق ورزیدن دارد؟ بنابراین قدرت دوست داشتن فقط
به انسان خردمند تعلق دارد.
( )4یک لحظه صبر کنید  ،می شنوم کسی می گوید  ،من آدم عاقلی نیستم
 ،اما با این حال بچه ام را دوست دارم.
( )5اول از همه  ،من تعجب می کنم  ،باید بگویم  ،که شما اعتراف می کنید
که عاقل نیستید .آخر چه چیزی از دست رفته است؟ حواس شما در کار
است  ،شما بین داده ها تفاوت قائل می شوید و به بدن خود غذا  ،لباس و
مسکن مناسب می دهید )6(.پس چگونه است که می گویید عاقل نیستید؟
من خودم به شما خواهم گفت .به این دلیل است که شما اغلب تحت تأثیر
احساسات خاصی قرار می گیرید و آشفته می شوید که ظاهر حقیقت شما را
بهتر می کند .بعضی اوقات فکر می کنید بعضی چیزها خوب است  ،سپس
همان موارد را بد می دانید و بعد ًا تصمیم می گیرید که بی تفاوت باشند .به
عبارت دیگر  ،شما تحت غم  ،ترس  ،حسادت  ،عصبانیت و ناسازگاری قرار
دارید .این دلیل واقعی است که شما باید اعتراف کنید که عاقل نیستید.
( )7در عشق و دوستی شما نیز متناقض هستید  ،نیستید؟ منظور این است
که گاهی پول  ،لذت و بقیه چیزها را خوب می دانی و گاهی اوقات بد .آیا
در مورد مردم نیز همینطور نیست؟ آیا موارد مشابه را در زمانهای مختلف
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خوب و بد نمی دانید؟ گاهی آنها دوست شما هستند  ،گاهی دشمن .و شما
گاهی برای ستایش آنها آواز می خوانی گاهی برای خاموش کردن آنها.
بله  ،من هم به آن اعتراف می کنم.
( )8بنابراین  ،فکر می کنید اگر نظر اشتباهی درباره کسی داشته باشید  ،می
توانید دوست او باشید؟
به طور طبیعی  ،نه.
اگر نظر شما در مورد آنها تغییر کند چه می شود  - ...آیا روابط شما می
تواند گرم باشد؟
دوباره نه.
و اگر با تحقیر از آنها تعریف و تمجید کنید؟
نه  ،آن وقت هم نیست.
( )9بسیار خوب  ،بدون شک شما سگ هایی را دیده اید که بازی می کنند و
دم تکان می دهند فکر می کنید  ... ،هیچ چیز دوستانه تر نخواهد بود .اما
فقط مقداری گوشت به وسط بیندازید  ،و سپس خواهید فهمید که دوستی
به چه معناست )10(.یک قطعه امالک را در بین خود و پسرتان قرار دهید ،
و می دانید که او برای دفن شما بی تاب است و شما هم آرزو می کنید که
ای کاش پسرتان مرده باشد .وقتی می گویید " ،فالن کودک را بزرگ کردم -
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او سالهاست که قصد دارد مراسم خاکسپاری من را انجام دهد ... )11(.یا
افتخاری به گردن بیاویزید قبل از آن دو ،اگر مجبور باشید زندگی خود را به
خطر بیندازید  ،سخنان پدر آدمتس را تکرار خواهید کرد )12(.فکر نمی
کنید او پسر خود را زمانی که کوچک بود دوست داشت  ،و وقتی او بیمار
بود رنج می کشید و شنیده می شود که می گفت" :ای کاش من جای او
مریض باشم؟ "اما  ،همانطور که می بینید  ،با یک انتخاب واقعی مواجه شده
اند  ،آنها فقط توهین هایی برای مبادله دارند ... )13(.کسی که آنها را ببیند
قطع ًا با دیدگاه بدنام خود در مورد دوستی  ،فیلسوفان را مسخره می
کرد )14(.با این حال وقتی این سوال بین آنها مطرح شد که چه کسی می
تواند پادشاه شود  ،این مانند گوشتی بود که بین یک گروه سگ پرتاب شد.
این چیزی است که آنها گفتند:
کدام قلعه قصد ایستادن دارید؟
چه شغلی از آن شماست؟
من می خواهم مخالف شما باشم تا بتوانم شخصاً شما را بکشم.
و من درگیر همین خواسته هستم.
آنها حتی از خدایان برای حمایت از این کار درخواست می کنند.
( )15این یک قانون جهانی است  -هیچ توهمی نداشته باشید  -که هر
موجود که زنده است به هیچ چیزی جزء منافع خویش وابسته نیست .هر
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آنچه تهدید کند و در مقابل آن بایستد  -خواه برادر  ،پدر  ،فرزند یا عزیزم -
او مورد متنفر  ،لعن و مورد تعقیب خواهد بود )16(.زیرا او به طور طبیعی
متمایل به حمایت از منافع شخصی خود است .این پدر  ،برادر  ،روابط ،
کشور و خدای اوست )17(.اگر اعتقاد داریم که خدایان دشمن منافع شخصی
ما هستند  ،پس ما آماده ایم که مانند دیگران از آنها روی گردانیم  ،مجسمه
های آنها را براندازیم و معابدشان را بسوزانیم .شاهد الکساندر  ،که پس از
درگذشت محبوبش  ،مزار عسکلیس را آتش زد.
( )18نتیجه این است که اگر منافع شخصی خود را در تقوا  ،صداقت  ،کشور
 ،والدین و دوستان قرار دهید  ،همه آنها در امنیت هستند .اما آنها را از هم
جدا کنید  ،و دوستان  ،خانواده  ،کشور و اخالق خود همه از بین می روند ،
که منافع شخصی آنها بیش از حد است )19(.هر کجا که «من» و «مال من»
باشد  ،لزوم ًا تمایل هر موجودی آن جا است .اگر آنها را در بدن قرار دهیم ،
بدن قدرت مسلط در زندگی ما خواهد بود .اگر آن را در اراده قرار دهیم ،
پس آن غالب خواهد شد به همین ترتیب امور بیرونی )20(.اما تنها در صورت
شناسایی خودم با اراده می توانم دوست کسی  -یا پسر  ،یا پدر  -به معنای
واقعی باشم  ،زیرا تنها در این صورت وفاداری  ،صداقت  ،صبر ،بردباری و
حمایت  ،و با حفظ روابط اجتماعی است که منافع شخصی من تأمین می
شود )21(.اگر در یک مکان باشم و جای دیگری را تکریم کنم  ،نتیجه آن
تقویت دیدگاه اپیکوروس خواهد بود  ،همانطور که در اعالمیه او آمده است:
"افتخار هیچ چیز نیست  ،و اگر وجود داشته باشد  ،تنها چیزی است که به
طور کلی رضایت نامیده می شود.
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( )22ناآگاهی از این امر باعث شد آتنی ها به اسپارت ها روی آورند و تیبان
به هر دو؛ شاه ایرانی را به یونان و مقدونی ها حمله کرد و اکنون رومیان
علیه گیتا ترغیب شده بودند .اگر به عقب برگردیم  ،علت جنگ تروا بود)23(.
پاریس میهمان منالئوس بود و همه می دیدند که رفتار خوبی با یکدیگر
دارند و به هر کسی که می گفت آنها دوست نیستند می خندیدند .اما بین
این دو یک وسوسه به شکل زن زیبا پرتاب شد  ،و جنگ آغاز شد.
( )24حاال اگر دوستان  ،یا برادرانی را می بینید که به نظر هم فکر می آیند ،
در مورد دوستی آنها بالفاصله نتیجه گیری نکنید  ،حتی اگر آنها سوگند یاد
کنند و بگویند که هیچ یک نمی تواند بدون دیگری زندگی کند )25(.به یک
شخص بد نمی توان اعتماد کرد  ،این شخصیت ضعیف و بالتکلیف است و به
راحتی بواسطه برداشت های مختلف در زمان های مختلف دنبال برنده شدن
است )26(.اشتباه معمول را انجام ندهید و بپرسید آیا آنها والدین مشترکی
دارند؟ یا  ... ،آیا آنها با هم بزرگ شده اند؟ یا  ... ،آیا آنها در یک مدرسه
تحصیل کرده اند؟ فقط بپرسید آیا آنها منافع شخصی را در امور بیرونی یا
اخالقی قرار می دهند )27(.اگر در امور بیرونی قرار دهند آنها نمی توانند
دوست باشند بیش از آنکه شما بتوانید آنها را قابل اعتماد  ،سازگار  ،شجاع یا
آزاد بنامید .اگر به آن فکر کنید حتی نمی توانید آنها را انسان بنامید)28(.
زیرا ذهنیتی انسانی نیست که باعث شود دیگران به هم ضربه بزنند و توهین
کنند  ،یا چون راهزنان به صحرا یا کوه بروند و در دادگاه مانند راهزنان
رفتار کنند .یا این آنها را به زوجین پلید و زناکار تبدیل کند .یا مسئول کلیه
جنایاتی باشد که مردم علیه یکدیگر مرتکب می شوند .تنها علت آنها
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چارچوب ذهنی است که خود و منافع آن را در هرجایی به جز حوزه انتخاب
می بینند )29(.اما اگر می شنوید افرادی خود را با فضیلت انتخاب و بهره
مناسب از داده ها شناسایی کردند  ،خود را اذیت نکنید که آیا آنها اعضای
یک خانواده هستند یا دوستانی که مدت طوالنی با هم بوده اند .دانستن این
کافی است که با اطمینان بگویید آنها دوست هستند  ،همانطور که قضاوت در
مورد آنها منصفانه و قابل اعتماد است )30(.دوستی در کجا یافت می شود
اگر نه در انصاف ،اطمینان و احترام به فضیلت؟
( )31اما او مدت طوالنی است که مراقب من است .آیا او مرا دوست ندارد؟ از
کجا می دانید احمق است  ،اگر او به روشی مراقب توست که کفش های
خود را صیقل می دهد  ،یا به حیوانات مزرعه خود توجه می کند؟ از کجا
می دانید وقتی ارزش شما به عنوان یک ظرف تمام شد  ،او شما را مانند
لیوان شکسته دور نمی اندازد؟
( )32اما او همچنین همسر من است و ما سالها با هم زندگی کرده ایم.
و اریفایل که یکی از فرزندان آمفیاراوس بود چه مدت با مادرش بود؟ اما یک
گردنبند بین آنها آمد )33(.منظور از "گردنبند" تمام نگرش او نسبت به امور
بیرونی است .این عامل غیرانسانی بود که عشق آنها را از بین می برد و اجازه
نمی دهد زن زن بماند  ،یا مادر مادر بماند )34(.اگر هر کدام از شما در
دوست بودن جدی هستید  ،خود را از چنین نگرشی خالص کنید  ،آن را
محکوم و از ذهن خود بیرون کنید )35(.به این ترتیب  ،به خود سخت نمی
گیرید  ،یا برای همیشه مبارزه می کنید  ،دوم حدس می زنید و خود را
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عذاب می دهید )36(.و سپس در شرایطی قرار خواهید گرفت که با دیگران
دوست شوید  -روابط آسان و طبیعی با افراد همفکر داشته باشید  ،اما
همچنین قادر خواهید بود با روحیه های غیر محروم است.
( )37اگر از شر این نگرش ها خالص نشوید  ،ممکن است همه کارهایی را
که دوستان معموالً با هم انجام می دهند مانند نوشیدنی  ،غذا خوردن روی
میز و مسافرت را انجام دهید  ،حتی می توانید نسب یکسانی داشته باشید -
اما مارها هم همینطور هستند .هرچند که آنها هرگز نمی توانند دوست باشند
 ،و همچنین شما  ،تا زمانی که این داوری های نفرت انگیز و غیرانسانی را
حفظ کنید.

2.23درباره فن بیان
( )1همه با سهولت و لذت بیشتری کتابی را می خوانند که واضح باشد .و در
باب سخنرانی هم چنین است :هر کس با سهولت بیشتری به آوازی که نثری
خوش ساخت و منظم دارد گوش می دهد )2(.بنابراین نباید بگوییم چیزی به
عنوان قوه بیان وجود ندارد .این امر باعث تنبلی و ناشکری خواهد شد -
ناسپاس  ،زیرا هدایای خدا را کوچک می کند  ،دقیقاً همان چیزی که گویی
می خواهد ارزش قدرت بینایی  ،شنوایی یا گفتار خود را انکار کند.
( )3آیا بیهوده بود که خداوند به شما چشم هایی داد و آنها را چنان نفس
گیر و صاف کرد با فاصله از اشیا عبور می کند و شکل آنها را به خود می
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گیرد؟( )4آیا پیام رسانی را می شناسید که سریعتر یا دقیقتر باشد؟ و آیا
بیهوده بود که هوا را به اندازه کافی قابل انعطاف و االستیک قرار داد تا بتواند
بینایی از آن عبور کند؟ و چه در باب نور  ،که بدون آن بقیه چیزهای بی
فایده ای نیست  -آیا چیزی نبود که او آن را خلق نکرد؟
( )5بنابراین نسبت به این موهبت ها ناشکر نباشید  ،و فراموش نکنید که
امور دیگری نیز برتر از آنها هستند .خداوند را به خاطر بینایی  ،شنیدن ،
خود زندگی و وسایل فراهم شده برای حمایت از آن  ،مانند غالت  ،شراب و
روغن  ،شکر کنید )6(.اما به یاد داشته باشید که او به شما چیزی برتر از همه
اینها داده است  ،قوه ای که از آنها استفاده می کند  ،آنها را می آزماید و در
باب ارزش نسبی آنها را داوری می کنید )7(.از این گذشته  ،چه چیزی
تعیین می کند که در مورد هر یک از این قوه ها که چه ارزشی برای آنها
تعیین شود؟ شما هرگز شنیده اید که بینایی صحبت کند  ،یا شنوایی .هر دو
به عنوان برده و تابع قوه استفاده ازداده ها منصوب هستند )8(.با چه قوه
دیگری مشورت می کنید که ارزش هر چیز را بداند؟ کدام قوه می تواند برتر
از این قوه باشد  ،که بقیه را در یک ظرفیت تبعی به کار می گیرد  ،می
آزماید و در مورد هر یک از آنها داوری می کند؟( )9هیچ یک از قوای دیگر
نمی داند که آن چیست و یا چه ارزشی دارد  ،در چه مواقعی باید یا نباید
استفاده شود ، .کدام قوه مسئول باز و بسته شدن چشم است؟ بسته به اینکه
داوری این باشد که کدام ارزش دیده شدن دارند یا نه؟ خود بینایی؟ نه ،اراده.
آنچه شنوایی را باز یا بسته می کند )10(.ما را پذیرای سخنرانی می کند یا از
آن بیزار؟ این قوه شنوایی نیست ،این تنها اراده و اراده است.
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( )11خوب حاال اراده به اطراف نگاه می کند و در قوایی شرکت می یابد
که کر و کور هستند و قادر به مراقبت از هر چیزی نیستند  ،به جز اموری
که برای آنها تعیین کرده است .اراده بینایی کامل برای مراقبت از آنها را
متناسب با ارزش های آنها دارد و در عین حال ناظر خود هم هست .با درک
این موضوع  ،آیا اراده به غیر از خودش چیزی برتر را نشان می دهد؟ چشم ،
وقتی باز است  ،چاره ای جز دیدن ندارد )12(.تصمیم درمورد اینکه به همسر
یک مردی دیگر نگاه شود ،و چگونه  ،به اراده تعلق دارد )13(.و تعیین اینکه
آیا به گفته شخصی اعتماد کنیم  ،و سپس  ،اگر به او اعتماد کنیم  ،آیا باید
از آن عصبانی شویم  -این نیز متعلق به اراده است.
( )14این قوه بیان و ترتیب کلمات  -اگر واقعاً قوه باشد  -چیزی جز لباس
پوشاندن و سازماندهی کلمات در مورد موضوعی خاص نیست  ،نحوه آرایش
مو توسط آرایشگر )15(.اما اینکه آیا اصالً باید صحبت کرد یا سکوت کرد  ،و
سپس  ،اگر مورد اول است  ،آیا بهتر است که به این روش یا آن روش
صحبت کنیم  ،و اگر این مناسب نیست  -به طور خالصه  ،تعیین زمان
مناسب و مطلوب برای هر گفتار  -همه اینها حوزه اراده است .بنابراین انتظار
نداشته باشید که جلو بیاد و به چیزی جز خودش رأی دهد.
( )16اما اگر همه اینها درست باشد و عنصر تبعی برتر است از آنچه در
خدمت آن است  ،به عنوان مثال  ،اسب برای سوارکار  ،سگ برای شکارچی ،
ساز برای نوازنده  ،یا تابع به پادشاه ؟ببینید  ،چه چیزی سایر قوا را به
استفاده سوق می دهد؟ اراده .چه چیزی از آنها را اداره می کند؟( )17سپس
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 ،چه عاملی  ،گاه با گرسنگی  ،گاهی با حلق آویز شدن و گاهی با پریدن از
صخره  ،فرد را به کلی نابود می کند؟ اراده )18(.آیا در حوزه انسانی چیزی
وجود دارد که اولویت داشته باشد؟ چگونه هر چیزی که تحت انسداد باشد
می تواند قویتر از چیزی باشد که نیست؟( )19اکنون طبیعتاً اراده و امر
بیرونی برای جلوگیری از قدرت بینایی و همچنین گفتار و شنوایی مناسب
هستند .اما چه چیزی می تواند مانع اراده شود؟ هیچ امر بیرونی ،فقط اراده
می تواند خود را روشن کند و مانع شود .به همین دلیل فضیلت و رذیلت
فقط در آن صدق می کند.
( )20حاال بگذارید یک قوه بسیار عالی ببینیم که مسئول همه بقیه است ،
جلو بیایید و بگویید که گوشت عنصری است که بر همه چیز حکومت می
کند .چنین ادعایی از نظر علو برای گوشت هم قابل تحمل نخواهد بود)21(.
اپیکور  ،کدام قسمت از شما بود که مسئول چنین رأیی بود؟ کدام اثر
نویسنده "پایان"  " ،در فیزیک" و "معیار حقیقت" است؟ ریش شما از
کدام قسمت بلند می شود؟ یا خود را در ساعت مرگ توصیف کنید " ،به
عنوان گذراندن یک روز شاد  ،که اتفاق ًا آخرین روز ما نیز هست"؟ ( )22آن
گوشت است  -یا اراده؟ فقط جنون می تواند شما را به رسمیت شناختن قوه
ای با اقتدار باالتر از اراده برساند .یا آیا واقعاً کر و کور هستید؟
( )23آیا این به معنای تحقیر سایر قوای ما است؟ البته نه .قطع ًا نمی گوییم
غیر از اراده  ،چیزی برای استفاده یا به دست آوردن وجود ندارد .احمقانه
است  ،عالوه بر این  ،این بی تقوایی و ناسپاسی از خداوند است .به هر چیز
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باید حق خود را داد )24( .حتی یک خر نیز دارای مقداری سودمندی است ،
هر چند به اندازه یک گاو نیست .برخی موارد در سگ وجود دارد  ،اما نه به
اندازه برده .از بردگان استفاده می شود  ،اما نه به اندازه شهروندان آزاد .در
آنها نیز استفاده می شود  ،اما نه به اندازه افرادی که بر آنها حکومت می
کنند )25(.اگر بعضی از چیزها ارزش بیشتری دارند  ،به این معنی نیست که
باید سهم دیگران را کم کنیم .قوه بیان کاربرد دارد  ،حتی اگر کمتر از قدرت
اراده باشد )26(.پس کسی تصور نکند که با چنین پیشنهادی شما باید از
آنچه می گویید غفلت بورزید و از چشم  ،گوش  ،دست  ،پا  ،لباس یا کفش
خود غافل شود )27(.اما اگر از من بخواهند بزرگترین عنصر را نام ببرم  ،چه
می خواهم بگویم؟ قوه سخنرانی؟ نه ،قوه اراده است  ،اگر به درستی اعمال
شود )28(.از آنجا که گفتار را کنترل می کند و همچنین سایر قوه های
بزرگ و کوچک را .با قرار دادن این حق است که یک فرد خوب ،خوب می
شود؛ هنگامی که هدف آن شکست می خورد  ،او بد می شود )30(.آن
تعیین می کند که آیا ما باید سعادت را بشناسیم یا خیر  ،و اینکه آیا با
همسایگان خود روابط خصمانه یا دوستانه ای خواهیم داشت .به طور ساده،
به آن توجه نکنید سعادتمند نمی شوید و اگر توجه کنید سعادت شما
تضمین است )30(.با این وجود سعی در رد دانش بالغت و گفتن اینکه چنین
چیزی وجود ندارد  ،این یک نوع فاش کردن ترسویی است  ،عالوه بر قدردانی
از کسانی که آنرا داده اند )31(.به نظر من کسی با چنین نگرشی می ترسد
که اگر قوه بیان را داشته باشد  ،ما نمی توانیم او را نادیده بگیریم )32(.این
مانند افرادی است که وانمود می کنند هیچ تفاوتی بین زشتی و زیبایی وجود
ندارد .ترزیت ها  ،همانند آشیل بر مردم تأثیر گذاشت و هلن هیچ تأثیری
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بیشتر از دید یک زن معمولی ایجاد نکرد؟( )33این نیز یک نگرش ناآگاهانه و
ناپسند است  ،مشخصه افرادی که قدرت تشخیص ندارند .آنها می ترسند که
اگر آنها شروع به مشاهده تفاوت کنند  ،بالفاصله کنترل خود را از دست
بدهند و کامال تحت تأثیر زیبایی قرار بگیرند )34(.نکته مهم این است :به
هدیه یا استعداد خاص خود اجازه دهید  ،و قدم بردارید و ارزش آن را ببینید.
سپس به شناخت قوه ای که بر آنها حکومت می کند  ،برسید .هدف را از
پیگیری مشتاقانه خود قرار دهید و بقیه را به یک نقش ثانویه تبدیل کنید ،
در حالی که به آنها هم توجه کنید )35(.چشم ها را در نظر بگیرید :آنها
خواستار توجه هستند  ،اما نه به این دلیل که از اهمیت اولیه برخوردار
هستند  ،بلکه به خاطر آنچه در واقع است  ،هستند .زیرا قوه حاکم نمی تواند
همانطور که طبیعت در نظر گرفته عمل کند  ،مگر اینکه در انتخاب ها  ،از
چشم استفاده منطقی کند.
( )36اما آنچه اتفاق می افتد این است :مردم مانند مسافری که به سمت خانه
حرکت می کنند و در مسافرخانه متوقف می شود رفتار می کنند و احساس
راحتی می کنند )37(.انسان هدف خود را از دست داده ای .شما قرار بود از
مسافرخانه عبور کنید  ،نه آنجا متوقف شوید.
اما اینجا خوب است.
ببینید  ،عالوه بر آن تعداد زیادی مسافرخانه زیبا و بسیاری از استراحتگاه
های خوب وجود دارد )38(-اما آنها فقط ایستگاههای راه هستند .هدف شما
متفاوت بود :بازگشت به جامعه بومی خود  ،کمک به اطمینان از ایمنی
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شهروندان  ،سپس توجه را به سمت خود به عنوان بخشی از شهروندان
معطوف کردن .ازدواج کنید  ،بچه ها را تربیت کنید و برای داشتن دفاتر
عمومی معمول آماده باشید )39(.می بینید  ،شما با گزینه انتخاب یکی از آن
مکانهای دلپذیر مواجه نشده اید .هدف شما این است که در محلی که در آن
متولد شده و شهروند شده اید زندگی و کار خود را انجام دهید .خوب ،
چیزی مشابه در مدرسه ما در اینجا ادامه دارد )40( .از آنجایی که شما نمی
توانید بدون بهره مندی از آموزش مبتنی بر کلمات گفته شده به سمت ایده
آل خود پیشرفت کنید و از آنجا که همین امر برای خالص سازی اراده و
اصالح قدرت استفاده از برداشت ها انجام می شود ؛ و از آنجا که برقراری
ارتباط با آموزه های اصلی ما نیاز به استفاده از اصطالحات دقیق  ،و تنوع و
قدرت خاصی از سبک دارد( )40برخی از دانش آموزان شیفته همه این موارد
می شوند و نمی خواهند بیشتر ادامه دهند .یکی مجذوب گفتار می شود ،
دیگری استدالل های استنباطی یا مبهم  ،شخص دیگری توسط
"مسافرخانه" دیگری از این نوع است .و در آنجا می مانند و می پوسند انگار
که توسط آژیرها اغوا شده اند.
( )42دوست من  ،هدف شما این بود مراقب هر داده ای باشید و در خواسته
های خود کوتاهی نکنید  ،یا تجربیاتی را که نمی خواهید نداشته باشید .که
هرگز بدشانس یا ناخوشایند نباشید  ،بلکه آزاد  ،بدون محدودیت و بدون
مانع باشید؛ و با حاکمیت خداوند همدردی کنید و با خوشرویی تسلیم آن
شوید ؛ در تضاد با هر کس و هر متهم و با صمیم قلب سخن کلئانتس را
بگویی:
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مرا راهنمایی کن زئوس ،مرا راهنمایی کن سرنوشت.
( )43اما اگرچه این هدفی است که به شما داده می شود  ،مورد بعدی
عبارتی توجه شما را جلب می کند  ،یا برخی گزاره های انتزاعی نظر شما را
جلب می کند  ،و در آنجا توقف می شوید و تصمیم به اردو زدن می گیرید.
شما همه چیز را در مورد تعهدات خود در خانه فراموش کرده اید  ،اعالم می
کنید " ،اینجا خوشایند است .خوب ،چه کسی دیگر این را می گوید؟ اما به
عنوان ایستگاه و نه مسافرخانه خوب است )44(.چه چیزی باعث می شود
شما مثل دموستن صحبت نکنید و ناراضی باشید؟ یا تجزیه و تحلیل
استدالل هایی مانند خروسپوس در حالی که هنوز کامل هستند  ،مورد
حسادت و تحریک قرار می گیرند  -به عبارت دیگر  ،همچنان مضطرب و
دلگیر هستند؟ هیچ چیز )45( .بنابراین  ،می بینید که آنها مسافرخانه ها بی
ارزش نبودند اما هدف شما جای دیگری بود.
( )46وقتی این حرف را به بعضی می زنم  ،تصور می کنند که من سخنوری
یا مراقبت در ارائه اصول را تقبیح می کنم .اما من از کسانی نیستم که آن را
تقبیح کنم  ،فقط ارادت وسواسی نسبت به آن دارم و آن را کانون امیدها و
انتظارات فرد قرار می دهم )47(.اگر کسی که از این نظر حمایت می کند ،
به شنوندگان خود لطمه ای وارد کند  ،من را به عنوان یکی از متخلفان
معرفی کند .وقتی می بینم که یک چیز عالی و مهم است  ،نمی توانم چیز
دیگری فقط برای خوشحالی شما بگویم.
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 2.24به کسی که ناشایست دانسته می شد
( )1کسی به او گفت " ،من اغلب به پیش شما آمده ام و می خواهم به شما
گوش دهم  ،و شما هرگز پاسخی به من نمی دهی )2(.اما اکنون  ،در صورت
امکان  ،لطفاً چیزی به من بگویید ، -.اپیکتتوس گفت  :فکر می کنید هنری
مانند همه موارد دیگر وجود دارد که کسی را که صاحب آن است قادر می
سازد با مهارت صحبت کند  ،در حالی که کسی که آن را نداشته باشد  ،غیر
ماهرانه صحبت می کند؟-بله ،من فکر می کنم چنین است )3(.بنابراین  ،آن
شخصی که با استفاده از گفتار به نفع خود عمل می کند و می تواند به نفع
دیگران هم عمل کند  ،می تواند با مهارت صحبت کند  ،در حالی که کسی
که به خود و دیگران آسیب برساند در این فن بیان مهارت ندارد؟ متوجه
خواهید شد که برخی آسیب می بینند در حالی که دیگران سود می برند)4(.
و از کسانی که گوش می دهند  ،همه از آنچه می شنوند بهره می برند  ،یا آیا
برخی از آن سود می برند در حالی که دیگران آسیب می بینند؟ -این در باب
آنها هم صدق می کند ،آن مرد گفت )5(.همانطور که مهارت در صحبت
کردن وجود دارد  ،آیا مهارت در گوش دادن هم هست؟-به نظر می رسد
چنین است-)6(.لطفاً ،موضوع را از این منظر بنگرید .کدام نواختن ساز
موسیقی مطابق با قوانین این هنر است؟ -از یک نوازنده( )7بسیار خوب  ،و از
نظر شما ساخت مجسمه مطابق با قوانین هنر در چه کسی است؟ -در یک
مجسمه ساز .و تماشای مجسمه به شکل قابل تقدیر  ،آیا این کار نیز به نوعی
مهارت نیاز دارد؟-بله آن نیز نیاز دارد.
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( )8اگر صحبت کردن نیاز به مهارت خاصی دارد  ،آیا نمی دانید اگر بخواهید
به نفع خود گوش دهید  ،به مهارت نیاز دارید؟( )9در مورد آنچه که در
نهایت سودمند است  ،بگذارید لحظه ای درنگ کنیم  ،لطف ًا  ،زیرا ما با چنین
چیزی فاصله داریم )10(.اما در اینجا چیزی وجود دارد که فکر می کنم همه
اتفاق نظر دارند  ،این که اگر می خواهید به حرف فالسفه گوش دهید  ،به
تمرین خوبی در گوش دادن نیاز دارید .اینطور نیست؟( )11پس در باب چه
باید با شما صحبت کنم؟ اکنون به من بگو .توانایی شنیدن چه را داری؟ در
باب خوب و بد؟ برای چه کسی؟ برای اسب؟ خیر .پس برای گاو نر؟ خیر.
( )12در باب انسان؟ بله.
پس آیا می دانیم انسان چیست و ماهیت او چیست و مفهوم انسان چیست؟
آیا نسبت به این سئوال گوش باز داریم؟ آیا واقع ًا تصوری از ماهیت دارید و
آیا قادر هستید در حین صحبت از من به اندازه کافی پیروی کنید؟( )13و آیا
می توانم از برهان با شما استفاده کنم؟ چگونه می توانم؟ آیا اصالً می دانید
اثبات چیست و چگونه شخص چیزی را ثابت می کند و به چه وسیله ای؟ یا
چه چیزهایی شبیه برهان هستند بدون اینکه واقع ًا چنین باشند؟ ( )14آیا
می دانید حقیقت چیست یا دروغ چیست؟ و چه چیزی از چه چیزی ناشی
می شود  ،و چه چیزی با چه چیزی در تعارض است  ،یا با چه چیزی مخالف
است  ،یا با چه چیزی ناسازگار است؟ و چگونه می توانم شما را وادار کنم که
به فلسفه عالقه مند شوید؟( )15چگونه می توانم به شما نشان دهم که
بسیاری از افراد عقاید متناقضی دارند که باعث می شود آنها در مورد خوب یا
بد یا مفید و مضر اختالف نظر داشته باشند  ،در حالی که شما حتی نمی
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دانید تناقض چیست؟ پس به من نشان دهید که با ورود به بحث با شما می
توانم به چه نتیجه ای برسم .یک آرزو در من بیدار کنید )16(.همانطور که
مشاهده چمن مناسب میل گوسفند را برای خوردن تحریک می کند  ،در
ال بی حرکت
حالی که اگر یک سنگ یا یک قرص نان به او پیشنهاد دهید کام ً
باقی می ماند  ،به همین ترتیب برخی از ما تمایل طبیعی به صحبت کردن
داریم وقتی که شنونده مناسب ظاهر می شود و او خودش این میل را
تحریک می کند .اما اگر او به سادگی مانند سنگ یا توده ای علف در کنار ما
نشسته باشد  ،چگونه می تواند چنین تمایلی را تحریک کند؟( )17آیا ممکن
است تاک به کشاورز بگوید " ،از من مراقبت کن"؟ نه  ،از نظر ظاهری نشان
می دهد شخصی که از آن مراقبت می کند از آن سود می برد و بنابراین او را
به مراقبت دعوت می کند )18(.و از دید کودکان کوچک  ،با روشهای جذاب
و سرزنده آنها  ،چه کسی احساس عالقه نمی کند که در بازیهای آنها شرکت
کند و با آنها بخورد و صحبتهای کودکانه را انجام دهید؟ اما چه کسی تمایل
دارد با االغی بازی کند و یا با او عرعر کند؟ زیرا حتی اگر کوچک باشد ،
چیزی نیست جز یک خر کوچک.
( )19پس چرا هیچ حرفی برای گفتن ندارید؟
من یک چیز می توانم به شما بگویم  ،هر کسی که نادان باشد از اینکه
کیست  ،و برای چه چیزی متولد شده است  ،و در چه جهانی قرار دارد و با
چه افرادی زندگی خود را تقسیم می کند و چه چیزهایی خوب یا بد و چه
شرافتمندانه و شرم آور است  ،او کسی است که قادر به پیروی از یک
استدالل یا برهان نیست  ،و نمی داند چه چیزی درست یا نادرست است  ،و
228

نمی تواند بین آنها تشخیص دهد :چنین شخصی مطابق طبیعت  ،خواسته ها
 ،اجتناب ها  ،انگیزه ها  ،طرح های خود  ،و رضایت  ،مخالفت را اعمال
ال ناشنوا و نابینا خواهد بود  ،کسی در حالی که در واقع
نخواهد کرد  ،و کام ً
هیچ کس نیست )20(.و آیا فکر می کنید چیز جدیدی در این باب وجود
دارد؟ آیا اینگونه نیست که از زمان پیدایش نژاد بشر  ،از این جهل است که
همه خطاها و همه بدبختی ها بوجود آمده است؟( )21چرا آگاممنون و آشیل
با یکدیگر درگیر شدند؟ آیا برای این نبود که بدانیم چه مفید است و چه
مفید نیست؟ آیا یکی از آنها نمی گفت که مصلحت است که کرایسیس را به
پدرش برگردانیم  ،در حالی که دیگری می گوید چنین نیست؟ آیا یکی از
آنها نمی گفت که باید جایزه شخص دیگری را بگیرد  ،در حالی که دیگری
می گوید نباید؟ آیا به همین دلیل نبود که آنها فراموش کردند که چه کسانی
هستند و برای چه آمده اند؟ ( )22چرا  ،مرد برای چی آمدی؟ برای بدست
آوردن معشوقه ها یا جنگیدن؟-برای جنگ-علیه چه کسی؟ در برابر تروایی
ها یا یونانی ها؟ بر علیه تروایی ها .پس شما از هکتور دور می شوید تا
شمشیر خود را علیه پادشاه خود بکشید؟ ( )23و تو  ،مرد خوب من  ،از
وظیفه خود به عنوان یک پادشاه دور می شوی " ،که مردم به او سپرده شده
اند و مراقبت های بزرگی نیاز دارند" و در عوض با جنگ آورترین متحدان
خود به خاطر یک دختر  ،ضربه هایی را وارد می کنی  ،چه موقع شما باید با
آنها با احترام رفتار کنید و به دنبال محافظت از آنها باشید؟ آیا خود را نسبت
به کاهن اعظم باهوش  ،که با جنگجویان نجیب بد رفتار می کند  ،فرومایه
نشان می دهید؟ آیا می بینید که جهل نسبت به مصلحت چه نوع اثراتی
ایجاد می کند؟
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( )24اما من ثروتمند هستم - .چه کسی  ،ثروتمندتر از آگامنون؟ من خوش
تیپ هستم - .چه کسی  ،از آشیل خوش تیپ تر؟ من موهای ظریفی دارم- .
مگر آشیل موهای ظریف تری نداشت که طالیی بود؟ و آیا او آن را شانه
نکرد و با ظرافت آن را نپوشاند؟( )25اما من قوی هستم - .آیا می توانید
سنگی به این بزرگی بلند کنید  ،همانطور که توسط هکتور یا آژاکس بلند
شد؟ اما من همچنین نجیب متولد شدم’ .آیا مادری الهه دارید یا یک پدر
مثل زئوس؟ و چه فایده ای داشت که او نشست و برای دخترش گریه
کرد؟( -)26اما من سخنور هستم - .و آیا آشیل نبود؟ آیا نمی بینید که او با
ادیسه و ققنوس که باهوش ترین یونانیان در فن بیان بودند برخورد کرد و
آنها را به سکوت فرو برد؟
( )27این همه آن چیزی است که من باید به شما بگویم  ،و من حتی نمی
توانم اشتیاق زیادی را برای گفتن این مقدار فرا خوانم.
چرا نه؟
( )28زیرا اشتیاق من برانگیخته نشده است .چیزی که من در شما ببینم که
مرا هیجان زده کنید  ،همانطور که اسب سواران از اسب های اصیل هیجان
زده می شوند؟ بدن بدبخت ؟ شرم آور است که به آن تمایل دارید .لباس
شما؟ این خیلی سست است .تحمل شما  ،بیان شما؟ هیچ چیز آنجا نیست
که ارزش یک نگاه دوم را داشته باشد )29(.وقتی می خواهید بدانید یک
فیلسوف چه حرفی برای گفتن دارد  ،نپرسید  ،آیا چیزی برای گفتن به من

230

ندارد؟ اما به سادگی نشان دهید که توانایی گوش دادن به او را دارید  ،و
خواهید دید که چگونه او را برای صحبت هیجان زده می کنید.
2.25در مورد ضرورت منطق
( )1کسی که در مدرسه او تحصیل می کرد به او گفت  ،من را به سودمندی
منطق قانع کن ' ،او پاسخ داد :آیا دوست داری آن را به تو نشان دهم؟-
بله( - )2من باید یک استدالل نمایشی به کار ببرم؟ و سوال کننده موافقت
کرد  ،پرسید( )3بنابراین  ،از کجا خواهید فهمید که آیا می خواهم با سفسطه
شما را گمراه کنم؟ اپیکتتوس ادامه داد  ،آیا می بینید که چگونه خودتان
قبول می کنید که منطق ضروری است  ،زیرا بدون آن حتی نمی توانید
تشخیص دهید که آیا الزم است یا نه؟
2.26مشخصه متمایز خطا چیست؟
( )1هر خطایی شامل یک تناقض است .از آنجا که شخصی که مرتکب
خطایی شده است نمی خواهد آن کار را انجام دهد  ،اما گونه ای دیگر عمل
می کند  ،واضح است که او آنچه را که می خواهد انجام نمی دهد )2(.سارق
چه می خواهد به دست آورد؟ چیزی که به سود او باشد ..اگر سرقت برخالف
منفعت او باشد  ،او آنچه را که می خواهد انجام نمی دهد )3(.هر ذهن
منطقی ذاتاً از تناقض گریزان است؛ اما تا زمانی که کسی متوجه نشود که
درگیر تناقض است  ،هیچ منعی برای انجام اقدامات متناقض وجود ندارد.
هنگامی که او از آن آگاه شد  ،لزوما باید از تناقض دور شود و از آن اجتناب
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کند  ،همانطور که ضرورت شدید فرد را مجبور می کند از آنچه که دروغ
است  ،دست بکشد  ،به محض اینکه متوجه نادرست بودن آن شود  ،گرچه
فرد به آن اعتراف می کند مادامی که جعل آن آشکار نباشد.
( )4کسی که در استدالل مهارت دارد قادر به تشویق و رد است  ،بنابراین می
تواند به هر فردی تناقضی را که باعث گمراهی وی شده است  ،نشان دهد و
به او بفهماند که آنچه را که می خواهد انجام نمی دهد  ،و در واقع همان
کاری را می کند که نمی خواهد )5(.زیرا اگر کسی بتواند این موضوع را برای
او روشن کند  ،به خواست خود از خطا چشم پوشی می کند  ،اما اگر
نتوانستید به او نشان دهید  ،اگر در این کار پافشاری کند  ،تعجب نکنید ،
زیرا تصور می کنید که درست رفتار می کند )6(.به همین دلیل سقراط ،
اطمینان کامل به این ظرفیت داشت و می گفت" :من عادت ندارم که شاهد
دیگری را صدا کنم تا در حمایت از آنچه می گویم صحبت کند  ،اما همیشه
از شخصی که درگیر آن است راضی هستم .در بحث با من رأی او را بخوانید
و او را به عنوان شاهد احضار کنید  ،به طوری که او به تنهایی به جای
دیگران برای من کفایت می کند )7(.سقراط می دانست که چگونه یک ذهن
منطقی حرکت می کند :این مانند تعادل باشد  ،آن به طرفی تمایل خواهد
داشت چه شخص بخواهد یا نخواهد .مرکز حاکم را از یک تناقض آگاه کنید
از آن دست می کشد .اما اگر نتوانستید شفاف سازی کنید  ،خودتان را
سرزنش کنید تا شخص را.

232

کتاب سوم

 3.1در پیراستگی شخصی
( )1او یک روز با دانشجوی جوان عالقمند به بالغت دیدار کرد که موهای او
به آرامی مرتب شده بود  ،و لباس های او به طور کلی بسیار نمایشی بود.
اپیکتتوس گفت  ،اکنون به من بگو  ،فکر نمی کنی سگ ها و اسب های زیبا
وجود داشته باشند و چنین است در باب هر موجودی؟-چنین فکر می کنم،
مرد جوان گفت -)2(.آیا در مورد انسانها هم اینطور نیست که بعضی ها زیبا
هستند و بعضی ها زشت؟-کامالً -در هر کدام از این موارد زیبایی ،آیا زمینه
ها یکسان است یا زمینه ها خاص است؟( )3اینجوری به موضوع نگاه کن .از
آنجا که می بینیم طبیعتاً سگ قادر به انجام کاری خاص است  ،و همچنین
اسب برای کاری دیگر  ،و بلبل  ،اگر دوست دارید  ،برای انجام امری دیگر
است  ،بیهوده نخواهد بود اگر کسی اعالم کند که به طور کلی هر یک از آنها
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زیبا است  ،تا آنجا که به بهترین وجه طبیعت خود را برآورده می کند .و از
آنجا که ماهیت هر کدام متفاوت است  ،به نظر می رسد که هر یک از آنها به
روشی متفاوت زیبا هستند .اینطور نیست؟ دانشجو موافقت کرد.
( )4بنابراین آنچه باعث زیبایی سگ می شود می تواند علت زشتی اسب
شود و آنچه که باعث زیبایی اسب است می تواند علت زشتی سگ شود  ،در
صورتی که طبیعت آنها متفاوت باشد؟-چنین به نظر می رسد- )5(.من فکر
می کنم چیزی که لوزالمعده یک نفر را خوب می کند  ،برای کشتی گیر
خوب عمل نمی کند و برای دونده نیز خوب نیست .و همان مردی که برای
ورزش های پنج گانه خوب ظاهر می شود  ،باید برای کشتی برعکس باشد؟-
بسیار صحیح -)6(.پس آنچه که انسان را زیبا می کند دقیقاً همان چیزی
است که سگ یا اسب را در نوع خود زیبا می کند؟-بله ،همان است-پس چه
چیزی سگ را زیبا می کند؟ حضور عالی سگ .و یک اسب؟ حضور عالی
اسب .و یک انسان؟ مطمئناً باید حضور عالی انسان باشد؟( )7بنابراین اگر می
خواهید در نوع خود زیبا باشید  ،باید برای رسیدن به این هدف تالش کنید
برای شخصیت عالی انسانی.
اما آن چیست؟
( )8در نظر داشته باشید که را ستایش می کنید وقتی با دلسوزی کسی را
می ستایید :آیا آنها عادل هستند  ،یا ظالم؟-آنها عادل هستند-میانه رو
هستند یا افراطی؟-میانه رو -کنترل بر خود دارند یا رها شده هستند؟-
کنترل بر خویش دارند )9(.پس بدانید که اگر خود را از این نوع بسازید  ،زیبا
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خواهید بود .اما اگر از این فضایل غفلت کنید  ،زشت خواهید بود  ،هر
تکنیکی که برای زیبا جلوه دادن خود استفاده کنید.
( )10فراتر از آن  ،من مطمئن نیستم که چه چیز دیگری می توانم به شما
بگویم .زیرا اگر آنچه را که فکر می کنم بگویم  ،تو را آزرده خاطر خواهم کرد
 ،و اگر این کار را نکنم  ،فکر کن چگونه رفتار خواهم کرد  ،زیرا شما به امید
کسب نفعی پیش من آمده اید و من برای آن آمده ام؛ و شما به عنوان
فیلسوف پیش من می آیید  ،و من به عنوان یک فیلسوف با شما صحبت
نکرده ام )11(.عالوه بر این  ،چگونه آن می تواند ظالمانه نباشد اگر من شما
را اصالح نشده بگذارم؟ اگر در آینده به خود آیید  ،دلیلی خواهید داشت که
از من انتقاد کنید و بگویید )12(،اپیکتتوس چه در من دید که وقتی با چنین
حالتی به سراغش آمدم ،مرا در همان وضعیت شرم آور رها کرد  ،بدون اینکه
حرفی به من بگوید؟ آیا او کامالً از من ناامید شد؟( )13مگر من جوان نبودم؛
آیا توانایی شنیدن عقل را نداشتم؟ و چه بسیار مردان جوانی که از چنین
نوعی اشتباهات بی شماری مرتکب می شوند!( )14من از پلموئی شنیده ام
ال بد  ،دستخوش تحول کامل شد .مسلم است که او مرا
که پس از جوانی کام ً
چنان پلموئی نمی داند اما ممکن است حداقل شیوه اصالح موی مرا تصحیح
کند ممکن است زیور آالت را از من دور کند  ،و ممکن است جلوی من را
بگیرد که موهای بدنم را کوتاه نکنم .اما وقتی دید که من شبیه یک  -چه
باید بگویم؟  -او حتی یک کلمه هم حرف نزد )15(.از طرف خودم نمی گویم
شما به چه شباهت داری؟ وقتی به هوش آیی خودت گویی و تشخیص می
دهی چه نوع افرادی هستند که اینگونه رفتار می کنند.
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( )16اگر شما در آینده ای این اتهامات را بر علیه من مطرح کنید  ،چه
دفاعی می توانم ارائه دهم؟ بله  ،اما اگر من صحبت کنم و او هیچ توجهی به
من نکند  ،چه می شود؟ آخر آیا الیوس توجهی به آپولو نشان داده است؟ آیا
او نرفت و مست نشد و دانشمند را از ذهن دور نکرد؟ چه باعث شد که آپولو
از گفتن حقیقت به او منصرف شود؟( )17در حالی که نمی دانم که آیا به من
گوش خواهید کرد یا نه  ،آپولو کامالً می دانست که الیوس هیچ توجهی به او
نخواهد کرد  ،و او صحبت کرد-)18(.چرا او صحبت کرد-و چرا او آپولو است؟
چرا او سخنرانی می کند؟ چرا او خود را به این سمت منصوب کرده است تا
پیامبر و چشمه حقیقت باشد و آیا مردم از کل جهان متمدن برای مشورت با
او آمده اند؟ و چرا کلمات "خود را بشناس" در جلوی معبد او حک شده
است  ،حتی اگر کسی به آنها توجهی نمی کند؟
( )19آیا سقراط موفق شد همه کسانی را که به او نزدیک می شدند متقاعد
کند تا از خود مراقبت مناسب داشته باشند؟ حتی یک در هزار .اما همانطور
که او توسط خداوند برای این مأموریت منصوب شد  ،همانطور که خودش
موضوع را بیان کرد  ،هرگز آن را رها نکرد .چرا و این چه بود که او حتی در
مقابل قضات گفت؟( )20او گفت " ،اگر من را تبرئه کنی"  ،به شرطی که
دیگر مثل اکنون عمل نکنم  ،پیشنهاد تو را قبول نمی کنم و نمی پذیرم
چون اکنون عمل نکنم  ،اما پیش جوان و پیر می روم و در یک کالم و با هر
کسی مالقات می کنم  ،و همان سئواالتی را که در حال حاضر می پرسم ،
می پرسم  ،و مهمتر از همه  ،شما همشهریان را مورد تحقیق قرار دهم  ،زیرا
شما بیشترین ارتباط را با من دارید )21(.سقراط چرا اینقدر فضول هستی ،
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چرا اینقدر سرت شلوغ است؟ برای شما چه اهمیتی دارد که چگونه رفتار
کنیم؟ چرا و چه می گویی؟ تو همراه من در زندگی هستی و خون یکسان با
من داری  ،اما خودت را نادیده می گیری  ،و شهرت را با یک شهروندی بد ،
روابط را با یک رابطه بد و همسایگی را با یک همسایه بد قرار می دهی.
( )22خوب  ،پس شما که هستید؟ این امری کوچک نیست که پاسخ دهید
،من کسی هستم که وظیفه اش مراقبت از انسان است .زیرا وقتی شیر می
آید  ،معمولی نیست گاو با او روبرو شود  ،اما اگر گاو نر جلو آید و با شیر
روبرو شود  ،از گاو نپرسید شما شایستگی دارید و شما کی هستی؟ یا چرا
شما اهمیت می دهید؟ انسان  ،در هر گونه طبیعت  ،یک فرد استثنایی تولید
می کند )23(.در میان گاوها  ،در میان سگ ها  ،در بین زنبورهای عسل  ،در
میان اسب ها .به آن فرد استثنایی نگویید  ،پس شما کی هستید؟ یا اگر این
کار را بکنید  ،صدایی به طریقی یا دیگری به شما می گوید ‘ ،من چون رنگ
ارغوانی در لباس هستم :از من انتظار نداشته باشید که به بقیه شباهت داشته
باشم  ،و از این جهت که متفاوت از بقیه هستم عیبی در من بیابید.
( )24پس من شخصی از آن نوع هستم؟ چگونه؟ و شما  ،آیا شما فردی
هستید که توانایی گوش دادن به حقیقت را دارید؟ اگر فقط شما بودید! اما
در عین حال  ،چون به نوعی محکوم به ریش سفید و پوشیدن عبای خشن
شده ام  ،و شما به عنوان فیلسوف به سراغ من می آیید  ،با شما ظالمانه
رفتار نمی کنم یا چنانکه از شما نا امید شده ام  ،اما به تو خواهم گفت ،
جوان  ،چه کسی است که می خواهی زیبا کنی؟( )25ابتدا بیاموزید که چه
کسی هستید  ،و سپس بر آن خود را تزئین کنید .شما یک انسان هستید ؛
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یعنی یک حیوان فانی که توانایی استفاده منطقی از داده ها را دارد .و
استفاده منطقی از آنها به چه معناست؟ استفاده از آنها برای تطبیق با
طبیعت )26(.پس چه چیزی از شما برتر است؟ حیوان درون شما؟ خیر .فانی
بودن؟ خیر .ظرفیت استفاده از داده ها؟ خیر .عنصر عقالنی در شما-که
عالیترین در درون شما است .زینت و زیبایی آن؛ اما موهای را به او بسپارید
که مطابق با اراده شما آنرا درست می کند )27( .خوب  ،شما چه اسامی
دیگری دارید؟ شما مرد هستید یا زن؟ مرد .پس خود را به عنوان یک مرد
آراسته کنید نه زن .زن طبیعتاً پوستی نرم و لطیف دارد و اگر موهایش
پوشیده باشد  ،مایه شگفتی است و در رم به عنوان اعجوبه شناخته خواهد
شد ) 28(.اما در باب مرد اینگونه است که اگر مو ندارد باعث شگفتی است اما
اگر خودش آنرا بریده و انداخته است ،با او چه باید کرد؟ کجا باید او را به
نمایش بگذاریم  ،و چه اطالعیه ای باید ارسال کنیم؟ من مردی را به شما
نشان می دهم که ترجیح می دهد یک زن باشد تا مرد )29(.چه منظره تکان
دهنده ای! کسی نخواهد بود که از چنین اطالعیه ای شوکه نشود .به زئوس ،
من تصور می کنم که مردانی که موهای خود را می برند بدون اینکه بدانند
چه کاری انجام می دهند چنین می کنند.
( )30ای مرد  ،شما باید چه شکایتی از طبیعت بکنی؟ اینکه او شما را به
عنوان یک مرد به دنیا آورده است؟ پس  ،او باید همه را به عنوان یک زن به
دنیا بیاورد؟ در این صورت  ،چه فایده ای برای شما است که مانند خودتان
زینت کنید؟ چرا  ،اگر همه زن بودند  ،برای کسی خود را آراسته می
کردید؟( )31اما این چیز کوچک شما را ناراضی می کند؟ پس چرا موضوع را
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به طور کامل انجام نداده و حذف نمی کنیم  -چگونه باید آن را بیان کنم؟-
علت این همه موی سر؟ خود را به طور کامل و تمام به یک زن تبدیل کنید ،
بجای اینکه شک کنید و نیمه مرد و نیمه زن باشیم )32(.می خواهید چه
کسی را راضی کنید؟ زنان را؟ پس آنها را به عنوان یک مرد راضی کنید.
بله  ،اما آنها مردان خوش اندام را دوست دارند.
برو خودت را حلق آویز کن اما اگر آنها معکوس را دوست داشته باشند  ،فکر
می کنم شما هم یکی از آنها شوید؟( )33آیا این حرفه شما در زندگی است؟
این همان چیزی است که شما را به دنیا آورده اند تا برای زنان بد جذاب
باشید؟( )34آیا ما باید شخصی مانند شما را شهروند کورنت  ،و احتماالً ناظر
شهر  ،یا ناظر کادوتان  ،یا ژنرال  ،یا رئیس بازی ها کنیم؟( )35آیا حتی
وقتی ازدواج کردی  ،به کندن موها ادامه می دهی؟ برای چه کسی و به چه
هدفی؟ و وقتی پدر بچه ها باشید  ،آیا می خواهی با موهای کنده شده به
جامعه معرفی شوی؟ آه  ،چه شهروند خوب  ،چه سناتور خوب  ،چه سخنور
خوبی! آیا جوانان از آن نوع هستند که باید در میان ما به دنیا می آمدید و
بزرگ می شدید؟( )36به خدایان  ،ای جوان  ،شاید سرنوشت تو اینگونه
نباشد! اما همین که حرفهای من را شنیدید  ،بروید و به خود بگویید ،
اپیکتتوس نبود که اینها را به من گفت  -چطور ممکن است او به آن فکر
کند؟ -اما زمانی خدای مهربان از دهان او صحبت می کند .زیرا به ذهن
اپیکتتوس نمی رسد چنان چیزی بگوید زیرا او عادت به چنین سخنانی
ندارد )37(.خوب  ،بیایید از خدا اطاعت کنیم  ،تا خشم او را تحمل نکنیم .نه
 ،اگر کالغی از طریق غار غار به شما عالمتی دهد  ،این کالغ نیست که این
239

عالمت می دهد  ،بلکه خدای از طریق او است .و اگر او از طریق صدای انسان
عالمت را بدهد  ،آیا شما فکر می کنید که این خود شخص است که این
حرفها را می زند  ،و بنابراین قادر نیستید قدرت الوهیت را تشخیص دهید و
متوجه می شوید که او به برخی افراد به یک شکل نشانه می دهد  ،و به
برخی طریقی دیگر ،اما اینکه وقتی صحبت از باالترین و مهمترین امور می
شود  ،او از طریق اشرافی ترین پیام رسان های خود نشانه را می دهد؟()38
منظور شاعر چیست وقتی می گوید:
ما خود به او هشدار دادیم
با هرمس بینا  ،قاتل آرگوس ،که آن مرد را نکشد و اظهار عشق به همسرش
نکند.
( )39و همانطور که هرمس پایین آمد تا این موارد را به ادیسه بازگو کند ،
خدایان هم اکنون با فرستادن پیام رسان هرمس  ،قاتل آرگوس  ،همین را به
شما می گویند تا به شما هشدار دهد که آنچه درست و خوب است را از بین
نبرید و بدون هیچ هدفی در آن دخالت نکنید  ،و بگذارید یک مرد مرد باشد
و یک زن زن  ،و یک نفر زیبا مانند یک انسان زیبا  ،و یک زشت مانند یک
انسان زشت باشد )40(.برای خودتان گوشت و مو نیستید  ،بلکه انتخاب
هستید و اگر آن را زیبا جلوه دهید  ،خودتان زیبا خواهید شد )41(.تاکنون
جسارت نکرده ام تا به شما بگویم که شما زشت هستید  ،زیرا این تصور را
دارم که ترجیح می دهم چیزی را بشنوم غیر از این را )42(.مالحظه کنید،
آنچه را سقراط به آلکیبیادس می گوید  ،مردان زیبایی که شکوفه جوانی
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دارند :پس تالش کنید تا خود را زیبا کنید .منظور او از این حرف چیست؟
قفل ها را ببندید و موی پاهای خود را بکنید؟ بخدای ،در عوض  ،انتخاب
اخالقی خود را زیبا کرده و قضاوت های بد خود را ریشه کن کنید )43(.در
مورد بدن ضعیف  ،چگونه می توانید با آن کنار بیایید؟ در مطابقت با طبیعت.
دیگری از آن مراقبت کرده است  ،آن را به او بسپارید.
( )44پس  ،باید بدن من کثیف بماند؟
خدای نکند .اما شخصی که هستی و متولد شدی  ،آن را تمیز نگه دار  ،یک
مرد به عنوان یک مرد  ،یک زن به عنوان یک زن  ،و یک کودک به عنوان
یک کودک )45(.نه  ،اما بیایید یال شیر را نیز بیرون بیاوریم  ،تا او "کثیف"
و چون شانه خروس نماند  ،زیرا او نیز به سهم خود نیاز به "تمیز" بودن
دارد! در حقیقت او باید باشد  ،اما مانند یک خروس  ،و شیر به عنوان یک
شیر  ،و یک سگ شکاری به عنوان یک سگ شکاری.

 3.2در آنچه فرد باید آموزش ببیند اگر می خواهد پیشرفت کند
اینکه ما مهمترین را فراموش می کنیم.
( )1سه عرصه مطالعاتی وجود دارد که در آن فردی که می خواهد فضیلت و
خوبی را داشته باشد باید آموزش ببیند :آنچه مربوط به خواسته ها و اجتناب
ها است  ،به طوری که او نه می تواند به خواسته های خود برسد و نه در
آنچه می خواهد اجتناب کند )2(.آنچه مربوط به انگیزه های ما برای عمل
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کردن یا نکردن و به طور کلی رفتار مناسب است  ،به طوری که او بتواند به
جای بی احتیاطی  ،منظم و منطقی رفتار کند .و سوم  ،آنچه مربوط به پرهیز
از خطا و قضاوت عجوالنه است  ،و به طور کلی  ،هر آنچه مربوط به تصدیق
است.
( )3از اینها  ،مهمترین و فوری ترین مسئله مربوط به احساسات است  ،زیرا
این مشکالت به بوجود نمی آیند مگر اینکه از خواسته های خود ناامید شویم
و در آنچه می خواهیم از آن جلوگیری کنیم  ،بیفتیم .این همان چیزی است
که اغتشاشات  ،آشفتگی ها  ،بدبختی ها و مصیبت ها را به وجود می آورد و
باعث غم و اندوه  ،گریه و حسادت می شود  ،مردم را حسود و رشک مند
می کند  ،در نتیجه ما از شنیدن پیام عقل ناتوان می شویم.
( )4مورد دوم مربوط به اقدام مناسب است .زیرا من نباید مانند یک مجسمه
بی احساس باشم  ،بلکه باید روابط طبیعی و اکتسابی خود را حفظ کنم  ،به
عنوان کسی که خدا را تکریم می کند  ،به عنوان یک پسر  ،به عنوان یک
برادر  ،به عنوان یک پدر و به عنوان یک شهروند.
( )5مورد سوم متعلق به کسانی است که در حال پیشرفت هستند و مربوط
ال تحت پوشش آنها قرار گرفته
به دستیابی به ثبات در مواردی هستند که قب ً
اند  ،به طوری که حتی در هنگام خواب  ،مستی یا افسردگی  ،و در آن هیچ
تصور آزمایش نشده ای نمی تواند ما را غافل گیر کند.
چیزی فراتر از قدرت ماست " ،کسی می گوید.
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( )6اما فیلسوفان امروزه از عرصه اول و دوم مطالعه غافل شدند تا به عرصه
سوم بپردازند  ،با استدالل های مبهم روبرو هستند  ،و مواردی که از طریق
سئوال ایجاد می شوند  ،و مواردی که دارای مغالطه هستند  ،مانند برهان
دروغگو.
( )7بله  ،زیرا وقتی فردی با این امور سر و کار دارد  ،باید از خود در برابر
فریب خوردن محافظت کند.
چه کسی بیشتر؟ کسی که فضیلت و خوبی دارد )8(.آیا در این زمینه کوتاهی
می کنید؟ آیا در سایر عرصه های مطالعه به کمال رسیده اید؟ وقتی کمی
پول در میان باشد  ،آیا شما در برابر فریب امنیت دارید؟ اگر یک دختر زیبا
می بینید  ،آیا می توانید در برابر این تصور مقاومت کنید؟ اگر همسایه شما
ارثی دریافت کند  ،آیا حسادت نمی کنید؟ در حال حاضر غیر از داوری های
درست چه چیزی دارید؟( )9حتی در حالی که این مباحث را مطالعه می
کنید  ،بدبخت هستید  ،از این فکر می ترسید که ممکن است کسی شما را
تحقیر کند  ،و می پرسید آیا کسی در مورد شما اظهارنظر می کند؟( )10و
اگر کسی بیاید و به شما بگوید  ،بحث در این باب بود که چه کسی بهترین
فیلسوف بود  ،و کسی که در آنجا بود گفت " :آن مرد تنها فیلسوف واقعی
است "' ،آن از روح کوچک که یک اینچ هم نیست  ،سرچشمه می گیرد و
به حیاط بلندی تبدیل می شود .اما اگر شخص دیگری در آنجا بود باید می
گفت ‘شما در باب امر بی ارزش صحبت می کنید  ،آن شخص ارزش شنیدن
را ندارد  ،او چه می داند؟ اولین عناصر موضوع و نه هیچ چیز دیگر ” ،شما
پریشان هستید  ،رنگ پریده می شوید  ،و بالفاصله فریاد می زنید ' ،من به او
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نشان خواهم داد که چه نوع مردی هستم  ،من یک فیلسوف واقعی هستم!
( )11از آن رفتار مشخص است که شما چه مردی هستید! چرا می خواهید
آن را به روش دیگری نشان دهید؟ آیا شما نمی دانید که دیوژن با اشاره به
انگشت وسطی یکی از سوفسطایی ها را نشان داد و وقتی آن مرد عصبانی
شد  ،دیوژن گفت" :آن مرد  ،من به او اشاره کردم!( )12انسان چیزی نیست
که بتوان آن را به همان روش سنگ یا تکه چوب با او اشاره کرد ،وقتی به
داوری های او بنگرید می بینید او چگونه انسانی است.
( )13بیایید نگاهی به داوری های شما بیاندازیم .معلوم نیست که شما برای
انتخاب های خود ارزشی قائل هستید  ،اما به اموری که بیرون از کنترل
خودتان است نظر دارید  ،و در مورد آنچه که فالنی در مورد شما می گوید ،
و آن تصوری که در میان مردم دارید فکر می کنید  ،خواه آنها شما را به
عنوان یک دانشمند ببینند  ،یا به عنوان کسی که خروسپوس و آنتی پاتر را
خوانده است .و اگر با کسی روبرو شوید که آرچی دموس را خوانده است شما
از ماه رد می شوید )14(.چرا هنوز نگران هستید که ممکن است نتوانید به ما
نشان دهید چه کسی هستید؟ آیا دوست دارید به شما بگویم که خودتان را
بعنوان چه مردی نشان داده اید؟ کسی که خود را مقصر  ،متین  ،زود رنج و
ترسو معرفی می کند  ،و به عنوان کسی که در هر چیز عیبی می یابد  ،از
همه انتقاد می کند  ،و هرگز در صلح نیست  ،و گزافه گو است .این همان
چیزی است که شما به ما نشان داده اید )15(.اکنون بروید و آرچی دموس را
بخوانید .و اگر یک موش سقوط کند و صدا ایجاد کند  ،شما از ترس خواهید
مرد .زیرا این نوعی مرگ است که در انتظار شماست  ،نوعی مرگی است که
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– آن چیست؟  -کرونوس با آن روبرو شد .و او هم خیلی مغرور بود زیرا می
توانست آرکیدموس را بفهمد.
( )16ای بدبخت  ،آیا حاضر نیستی این چیزهایی که به تو مربوط نیست را
کنار بگذاری؟ زیرا آنها فقط برای کسانی مناسب هستند که آن را با ذهن
آشفته می آموزند  ،برای کسانی که به درستی می توانند بگویند" :من جای
خشم  ،پریشانی یا حسادت را نمی گیرم .من از مانع و محدودیت خالص
هستم .چه چیزی برای من باقی مانده است؟ اوقات فراغت دارم  ،آرامش
خاطر دارم )17(.بیایید ببینیم چگونه باید با استدالل های مبهم مقابله کرد.
بیایید ببینیم که چگونه می توان پس از پذیرفتن یک فرضیه  ،از نتیجه پوچ
اجتناب کرد .این مطالعات متعلق به افرادی از این دست است .وقتی مردم به
روش خوب می رسند  ،شایسته است که آتش روشن کنند  ،یک وعده غذایی
بخورند و در صورت امکان  ،حتی آواز و رقص نیز بخوانند .اما هنگامی که
کشتی شما در حال غرق شدن است  ،شما به طرف من می آیید و بادبان
خود را بلند می کنید!
 3.3موادی که فرد خوب روی آن کار می کند چیست و چه چیزی
باید هدف اصلی آموزش باشد؟
( )1بدن ماده اولیه پزشک و فیزیوتراپیست است .زمین ماده اولیه کشاورز
است .ماده اولیه انسان خوب ذهن اوست  -هدف او این است که به داده
هایی که طبیعت در نظر گرفته است پاسخ دهد )2(.به عنوان یک قاعده کلی
 ،طبیعت ذهن را طوری تنظیم کرده است که آنچه درست است را تصدیق
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کند و آنچه را نادرست است رد کند و موارد مشکوک را به حالت تعلیق
درآورد .به همین ترتیب ،آن ذهن را مشروط کرده است که خوبی را آرزو کند
و آنچه را بد است رد کند و آنچه را که نه خوب است و نه بد ،بی تفاوت
قلمداد کند )3(.همانطور که رد پول سزار در اختیار یک بانک دار یا خرده
فروش نیست  -آنها بخواهند یا نخواهند مجبور به مبادله متناسب می شوند
 در مورد روح نیز چنین است )4(.هنگامی که چیزی خوبی به شما ارائه میشود  ،بالفاصله به سمت آن بروید ،زیرا آن از هر چیز بدی عقب می نشیند.
روح هرگز تصور واضح و خوب را رد نخواهد کرد  ،بیش از آنکه سکه سزار
قابل رد باشد .اعمال خدایان و همچنین انسانها کامالً بر این اصل استوار
است.
( )5از این رو نتیجه گرفته می شود که خوبی بر هر انجمن انسانی ترجیح
داده می شود .من اهمیتی به پدرم نمی دهم  -فقط به خوبی اهمیت می
دهم.
آیا شما آنقدر بی احساس هستید؟
من اینگونه طراحی شده ام .این طرحی است که خدا به من داده است)6(.
نتیجه این است که  ،اگر خوبی غیر از نجابت و انصاف باشد  ،پدر  ،برادر ،
کشور و بقیه همه می توانند آویزان شوند )7(.حاال ببین  ،آیا من قرار است
کنار بروم و خوبهای خود را رها کنم تا تو بتوانی خوب خود را داشته باشی؟
چرا؟
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چون پدر تو هستم.
اما نه خوبی من.
من برادر تو هستم.
اما نه خوبی من.
( )8اگر ما خوبی را در تعادل شخصیت قرار دهیم  ،بنابراین حفظ این روابط
خوب است .هرکس از برخی امور مادی دست بشوید  ،خوبی را می برد.
( )9پدرم ارث من را از بین می برد.
اما به تو آسیبی نمی زند.
برادرم بیش از سهم خود مطالبه خواهد کرد .او هر چقدر دوست دارد بردارد.
آیا او سهم بیشتری از صداقت  ،وفاداری و عشق برادرانه را به خود اختصاص
خواهد داد؟( )10حتی زئوس نمی تواند شما را از این ثروت محروم کند -
زیرا او انتخاب کرد که نتواند .او آن را به من سپرد و سهمی برابر با خودش -
آزاد  ،واضح و بی مانع  -به من داد.
( )11اگر مردم ارز متفاوتی دارند  ،فقط آن را جال دهید هرچه برای فروش
است در ازای آن برای شما خواهد بود )12(.حاکمی فاسد در استان ما به
قدرت رسیده است .چه ارزی را تشخیص می دهد؟ نقره .پس نقره ای به او
نشان دهید و می توانید آنچه دوست دارید را با گاری بردارید .... .پول را
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بردارید و کاال را به من بفروشید .از این طریق آنها خرید و فروش می
شوند )13(.اینجا یکی است که سلیقه اش به پسران می خورد .ارز خود را
برای او مصرف کنید و می توانید آنچه را که دوست دارید بردارید .دیگری به
شکار اختصاص داده شده است .چند اسب یا سگ خوش تیپ به او پیشنهاد
دهید  ،او ناله و شکایت می کند  ،اما در آخر هرچه را که دارد بفروشید تا
قیمت شما را بدست آورد .می بینید که از زمان تعیین ارز خود  ،دیگری از
درون او را مجبور می کند که مانند این رفتار کند.
( )14در اینجا ابزار اصلی مطالعه خودتان هستید :به محض اینکه صبح را
ترک کردید  ،هر آنچه را که می بینید یا می شنوید موضوع مطالعه قرار
دهید .سپس پاسخ ها را به گونه ای تنظیم کنید که گویی در حال طرح
سوال هستند .امروز چه چیزی را دیدید  -چند زن زیبا یا مرد خوش تیپ را
؟طبق قانون خود آنها را آزمایش کنید  -آیا زیبایی آنها تاثیری در شخصیت
شما دارد؟ اگر نه  ،آنها را فراموش کنید .دیگر چه دیدی؟( )15کسی در
عزای مرگ کودک است؟ قانون خود را اعمال کنید .مرگ بی تفاوت است ،
پس آن را از ذهن خود کنار بگذارید .یک کنسول از مسیر شما عبور کرد.
قانون خود را اعمال کنید .کنسولگری چه دسته ای از امور است – خوب
ذهن است یا یکی از امور است؟ اگر دومی است  ،پس با آن بیرون بروید  ،در
آزمون ما رد شد .اگر برای شما چیزی نیست  ،آن را رد کنید.
( )16حال  ،اگر ما این تمرین را هر روز از صبح تا شب ادامه می دادیم  ،به
خدا قسم نتیجه ای می دیدیم )17(.این گونه است با هر داده ای که روبرو
شویم بر ما غالب می شود .در مدرسه  -اگر آنجا باشیم  -ذهن ما برای  ،به
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طور خالصه ،زنده می شود .در بیرون از مدرسه  ،وقتی شخصی را در حال
عزاداری می بینیم  ،فکر می کنیم " ،او له شده است ".اگر اتفاقاً یک کنسول
را جاسوسی کنیم  ،فکر می کنیم " ،او مرد خوش شانسی است .دیدن فرد
در تبعید می گوییم "چقدر غم انگیز" است .گدا ما را به فکر فرو می برد ،
پسر بیچاره  ،او حتی پول کافی برای غذا ندارد )18(.اینها عقاید موذیانه ای
است که باید به سختی تمرکز کنیم تا آنها از بین ببریم .باالخره آه و گریه
چیست  ،به جز دیدگاه؟ "بدبختی" چیست؟ یک دیدگاه .و نزاع و اختالفات
فرقه ای  ،اختالف نظر  ،سرزنش و اتهام  ،طغیان و عصبانیت )19(-همه آنها
عقیده هستند  ،این که خوب و بد در بیرون از ما نهفته است .بگذارید کسی
این نظرات را به عملکرد اراده منتقل کند  ،و من شخص ًا آرامش خاطر او را
تضمین می کنم  ،مهم نیست که شرایط ظاهری او چگونه است.
( )20روح مانند کاسه ای از آب است  ،داده های روح مانند پرتوهای نور
است که به آب برخورد می کند )21(.اکنون  ،اگر آب آشفته باشد  ،به نظر
می رسد نور همراه با آن آشفته است  -البته اینطور نیست )22(.بنابراین
وقتی کسی از هوش می رود  ،دانش و فضیلت شخص مختل نمی شود  ،بلکه
نفس است که آنها را در بر دارد .هنگامی که نفس به حالت عادی بازگشت ،
دانش و فضایل نیز به حالت طبیعی باز می گردند.
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3.4به شخصی که در تئاتر کمی بیش از حد هیجان زده شده است.
( )1فرماندار اپیروس ،زمانی برای برخی در حمایت از بازیگر کمیک تئاتر
بیش از حد نمایشی به نظر می رسید  ،او پیش اپیکتتوس آمد تا با او درمورد
چگونگی در امان ماندن از بدخواهان صحبت کند.
خوب  ،اپیکتتوس گفت  ،آنها چه تقصیری دارند؟ آنها فقط شور و شوق خود
را به همان روشی که شما نشان می دهید نشان دادند.
( )2و اینکه آنها چگونه وفاداری خود را نشان می دهند؟ او جواب داد .بله ،
اپیکتتوس گفت؛ هنگامی که آنها شما را دیدند  ،فرماندار شان  ،دوست و
مقام رسمی سزار نمایش آشکار جانبدارانه دارد  ،طبیعت ًا آنها نیز جبهه
گرفتند )3(.اگر تشویق با صدای بلند درست نیست  ،خودتان دست از این کار
بردارید .اما اگر مجاز است  ،چرا ناراحت می شوید که شما را تمسخر می
کنند؟ باالخره توده ها از چه مقام برتری  ،غیر از شما  ،تقلید کنند؟ آنها
نگاه خود را به چه کسی دیگر معطوف کنند؟( )4آنها می گویند ببین
گماشته سزار چگونه رفتار می کند .او فریاد می زند در این صورت من هم
فریاد خواهم زد .او از جای خود می خیزد من نیز باید از جای خود بخزم.
گروه بردگان او از هر گوشه صدایشان بلند است اما من برده ندارم این را با
صدای بلندتر جبران می کنم.
( )5شما باید درک کنید که وقتی به تئاتر می روید  ،به عنوان الگو و معیار
رفتار برای بقیه عمل کنید )6(.بنابراین سئوال این است که چرا آنها باید شما
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را مقصر کنند؟ این به این دلیل است که هر کس از چیزی که مانعش می
شود متنفر است .آنها می خواستند بازیگری را ارج نهند  ،شما بازیگر دیگری
می خواستید :آنها در راه شما و شما در راه آنها ایستادید .آنها پیروزی شما را
به دلیل تأثیر شما دیدند .تنها کاری را که برای آنها باقی مانده بود انجام
دهند  ،اینکه علیه چیزی که مانع آنها بود  ،غرغر کنند )7(.انتظار نداشته
باشید که به خواسته خود برسید و گوش ندهید به آنچه دوست دارید اتفاق
بیفتد.
راهی که آنها ادامه می دهند جای تعجب ندارد .منظورم این است که آیا
کشاورزان و ملوانان عصبانی می شوند وقتی زئوس جلوی راه آنها قرار بگیرد؟
امپراطور مدام مورد توبیخ قرار می گیرد .و فکر نکنید که هر دو نفر از آن بی
خبر هستند )8(.جاسوسان سزار هرچه بشنوند به او گزارش می دهند .و
پاسخ او چیست؟ او می داند که اگر هر شخصی را که در مورد او حرف بدی
زده است مجازات کند  ،کسی برای حکومت باقی نخواهد ماند )9(.تا آنجا که
به شما مربوط می شود  ،هنگام حضور در تئاتر  ،نگویید " ،بیا  ،سوفرون ،
تاج را بدست آور! در عوض  ،بگویید من دعا می کنم که اراده من در اینجا با
طبیعت هماهنگ باشد .زیرا هیچ بازیگری برای من معنایی بیش از خودم
ندارد )10(.بی معنی است که من باید از دست بدهم  ،فقط برای اینکه
شخص دیگری بتواند جایزه بازیگری کمیک را از آن خود کند.
()11پس چه کسی امیدوارم برنده شود؟ برنده .به این ترتیب پیروزی همیشه
دقیقاً همان چیزی است که من به آن امید داشتم.
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اما من می خواهم که سوفرون تاجگذاری کند.
سپس تمام مسابقات مورد نظر خود را در خانه خود برگزار کنید  ،و می
توانید او را به عنوان بازیگر پیروزی در بازی های نمانی  ،پیتی  ،اصطمی و
المپیک اعالم کنید اما در انظار عمومی با امید امتیاز انحصاری که برای همه
تقسیم می شود  ،بیش از حد درخواست نکنید )12(-در غیر این صورت به
بدنامی عادت می کنید .زیرا وقتی با توده ها درگیر می شوید  ،خود را تا
سطح آنها پایین می آورید.
 3.5به دانش آموزانی که به دالیل سالمتی از مدرسه بیرون می شوند
( )1یک دانشجو گفت  ،من اینجا مریض هستم  ،و می خواهم به خانه بروم.
( )2فکر می کنم شما هرگز در خانه مریض نبودید؟ در نظر بگیرید که آیا
برای بهبود اراده خود در اینجا کاری انجام می دهید؟ زیرا اگر به چیزی
نرسیده اید  ،دلیل خوبی برای شروع آن ندارید )3(.ترک کنید  ،در خانه به
امور خود رسیدگی کنید .اگر اصل حاکم شما نتواند با طبیعت مطابقت داشته
باشد  ،حداقل ممکن است قطعه زمین شما باشد .شما به پس انداز خود
اضافه خواهید کرد  ،از پدر پیر خود مراقبت خواهید کرد  ،در دادگاه های
قضایی به عنوان قاضی خدمت خواهید کرد  ،و هر کار بعدی را انجام می
دهید  -شما مخلوق غم انگیز در راهی بدبختانه و غم انگیز .
( )4اما اگر بدانید که از داوری های بد خالص می شوید و دیگران را به جای
آن به دست می آورید  ،توجه خود را از امور بیرون از اراده به امور درون خود
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منتقل کنید و اکنون اگر گریه کنید ‘بیچاره من! این به خاطر پدر یا برادر
شما نیست بلکه به خاطر خود شماست  ،پس چرا بیماری باید بیشتر شما را
نگران کند؟( )5هر کاری که انجام دهیم  ،باید درک کنید که مرگ و
بیماری بر ما غلبه خواهد کرد .آنها بر کشاورز در شخم زدن و بر ملوان در
مدیریت پیشی خواهند گرفت )6(.می خواهید چه کار کنید وقتی بر شما
پدید آمد؟ هنگام رفتن باید کاری انجام دهید .و اگر می توانید کاری بهتر
انجام دهید  ،در صورت آن را انجام دهید.
( )7برای خودم صحبت می کنم  ،امیدوارم وقتی به مراقبت از شخصیت خود
مشغول هستم  ،مرگ بر من غلبه کند  ،تالشی که آن را بدون احساس ،
آزاد  ،بدون محدودیت و بی مانع بسازد )8(.من می خواهم چنین درگیر شوم
 ،زیرا در این صورت می توانم به خدا بگویم  ،آیا به هر طریق من به دستور تو
بی حرمتی کردم؟ یا از هدایایی که از شما گرفتم سوء استفاده کردم؟ یا از
حواس و عقاید به طور ناکارآمد استفاده کرده ام؟ آیا من از شما عیبجویی
کردم؟ آیا من از دولت شما عیب پیدا کردم؟( )9من وقتی که تو خواستی
بیمار شدم :دیگران هم چنین شدند  ،اما من شکایت نکردم .من فقیر شدم
هنگامی که شما می خواستید  ،دوباره بدون شکایت .من مقام خود را حفظ
نکردم  ،زیرا شما آن را نمی خواستید .و هرگز آرزویی برای مقام نداشتم .آیا
به چنین دلیلی مرا عصبانی دیدی؟ آیا هرگز مرا دیدید به جز لبخند بر لب و
آماده اطاعت از دستوراتی که داشتید؟( )10حاال شما می خواهید من
نمایشگاه را ترک کنم  ،بنابراین من می روم  ،چیزی جز تشکر ندارم از اینکه
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اجازه داده ای در جشن با شما شراکت جویم تا آثار شما را ببینم و قانون
خود را درک کنم.
( ) 11بگذارید اینها افکار ،مطالعات ،نوشتنی یا خواندنی من باشد زمانی که
مرگ بر من عارض می شود.
( )12اما مادرم اینجا نخواهد بود که سرم را بگیرد زمانی که مریض هستم.
خوب پس پیش مادرت برو .در حقیقت شما لیاقت این را دارید که هر وقت
بیمار هستید پیش او باشید.
( )13اما من یک تخت کوچک خوب برای خوابیدن در خانه داشتم.
سپس به تختخواب خوب خود بروید ؛ بیمار یا سالمت ،شما لیاقت این را
دارید که روی تختی دراز بکشید .لطفاً ،هر کاری را که می توانید در آنجا با
توجه به تحلیل من انجام دهید.
( )14سقراط چه می گوید؟ یک نفر به مزرعه خود و دیگری به اسب خود
تمایل دارد .من دوست دارم روزانه ناظر بهبود خود باشم.
( )15در ارائه نظریه های خوب؟ '  -منظور شما چیست؟ ( )16خوب  ،تا آنجا
که من می بینم  ،فالسفه خودشان را به هیچ کاری مشغول نمی کنند .این
چیز کمی نیست  -آیا می توانیم توافق کنیم؟ -هرگز کسی  ،خدا یا انسان را
متهم نکنید  ،هرگز کسی را سرزنش نکنید  ،و چهره یکسان در درون و برون
داشته باشید )17(.اینها مواردی است که سقراط می دانست و با این حال او
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هرگز نگفت که چیزی را می داند یا تعلیم داده است .و اگر کسی به دنبال
عبارات یا نظریه ها می رفت او را به پروتاگوراس یا هیپیاس داللت می دادند.
او آنگونه که بدنبال سبزیجات بود به همین طریق عمل می کرد .کدام یک از
شما چنین نگرشی دارید؟( )18اگر چنین می کردید  ،با کمال میل با بیماری
 ،گرسنگی و مرگ کنار می آمدید )19(.هر کدام از شما که عاشق دختر یا
دختر دیگری شده است می داند که من حقیقت را می گویم.

 3.6متفرقه
( )1وقتی کسی از او پرسید چگونه است که  ،گرچه امروزه تالش بیشتری
برای مطالعه منطق می شود  ،اما در گذشته پیشرفت بیشتری حاصل شده
است )2(.اپیکتتوس پاسخ داد :تالش در زمان ما در چه زمینه ای انجام می
شود و در دوره های قبلی پیشرفت در چه زمینه ای بیشتر بوده است؟ در
آنچه امروز تالش می شود  ،در روزگار ما نیز پیشرفت حاصل خواهد شد)3(.
اکنون  ،در روزگار ما مردم تالش خود را صرف حل هم اندیشی کرده اند  ،و
ال آنها تالش خود را
در آن  ،پیشرفت واقعی حاصل شده است .در حالی که قب ً
صرف هماهنگی مرکز حاکمیت خود با طبیعت می کردند و در این زمینه
پیشرفت حاصل شد( )4اکنون  ،در روزگار ما  ،مردم تالش خود را صرف حل
قیاس ها صرف می کنند  ،و در آن  ،پیشرفت واقعی حاصل شده است .در
حالی که قبالً آنها تالش خود را صرف هماهنگی مرکز حاکم با طبیعت می
کردند و در این زمینه پیشرفت حاصل شد )4(.پس چیزی را با چیز دیگر
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اشتباه نگیرید و وقتی تالش خود را در یک زمینه متمرکز می کنید  ،انتظار
پیشرفت در زمینه دیگر را نداشته باشید .اما بنگرید آیا کسی در میان ما
وجود دارد که تالش می کند خود و زندگی خود را مطابق با طبیعت نگه
دارد و نتواند پیشرفت کند .کسی را پیدا نکنید که در این کار شکست خورده
باشد.
( )5فرد خوب شکست ناپذیر است زیرا هرگز در مسابقه ای شرکت نمی کند
که در آن عالی نیست )6(.اگر سرزمین من را می خواهید  ،آن را بگیرید
بندگان مرا بگیر ،موقعیت اجتماعی و بدن ضعیف مرا را بگیر .اما شما باعث
نخواهید شد خواسته های من به هدف نرسد و اجتناب من به شکست برسد
از آنچه می خواهد اجتناب کند )7(.این تنها مسابقه ای است که وی در آن
شرکت می کند  ،مسابقه ای که مربوط به مواردی است که در حوزه انتخاب
قرار دارند .پس چگونه او چیزی غیر از شکست ناپذیر است؟
( )8وقتی کسی سئوال کرد منظور از عقل سلیم چیست  ،وی پاسخ داد:
همانطور که ممکن است کسی قوه ای که بین صداها تفاوت قائل است را
شنوایی مشترک بنامد  ،در حالی که آنچه بین صداهای موسیقی تمایز ایجاد
می کند شنوایی هنری است  ،بنابراین موارد خاصی نیز وجود دارد که افرادی
که ذهن آنها منحرف نیست می توانند به واسطه منابع عمومی خود ببینند.
چنین شرایطی از ذهن را عقل سلیم می گویند.
( )9عالقمند کردن مردان جوان به فلسفه کار آسانی نیست  ،بیش از این که
بتوان پنیر نرم را روی قالب گرفت .اما کسانی که به طور طبیعی استعداد
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دارند  ،حتی اگر کسی سعی کند آن را دور کنند  ،با شدت بیشتری خود را
به عقل متصل می کنند )10(.و بنابراین روفوس بیشتر اوقات مردم را از خود
دور می کرد  ،و از آن به عنوان آزمونی برای تفکیک استعدادهای درخشان از
غیر آن استفاده می کرد .زیرا او می گفت " ،همانطور که یک سنگ  ،حتی
اگر آن را به هوا بیندازی  ،به دلیل ذات خود به زمین می افتد  ،بنابراین
شخص با استعداد نیز چنین است :هر چه سعی کنی او را نادیده بگیری ،
بیشتر به سمت امری که طبیعت به سمت آن است تمایل پیدا می کند.

3.7به بازرس شهرهای آزاد که یک اپیکوری بود
( )1هنگامی که بازرس او را صدا کرد (مرد اپیکوری بود)  ،اپیکتتوس گفت:
شایسته است افراد عامی چون ما از شما فیلسوفان پرس و جو کنند -
همانطور که کسانی که به یک شهر عجیب می رسند از شهروندانی که مکان
را می شناسند سئوال می کنند  -از شما بپرسند بهترین چیز در جهان
چیست  ،به طوری که آموختیم چه است  ،ما نیز ممکن است به دنبال آن
باشیم تا نگاهی به آن بندازیم  ،همانگونه که بازدید کنندگان به دنبال جاهای
دیدنی شهر هستند.
( )2اکنون  ،کسی انکار نمی کند که سه چیز انسان را تشکیل می دهد :ذهن
 ،بدن و امور بیرونی .بنابراین تنها کاری که شما باید انجام دهید این است
که به این سوال پاسخ دهید که بهترین کدام است؟ قرار است به مردم چه
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بگوییم؟ که آن گوشت است؟( )3آیا برای همین بود که ماکسیموس در
زمستان با پسرش تا کاسیوپه قایقرانی کرد و او را در راه هدایت کرد؟ آیا
برای لذت گوشت بود؟( )4هنگامی که بازدید کننده این حرف را انکار کرد ،
با گفتن" :خدا نکند!"  ،اپیکتتوس ادامه داد :آیا شایسته نیست که توجه ویژه
ای به بهترین چیز در خود اختصاص دهیم؟-آنچه در کل شایسته است-پس
چه در خود داریم که از گوشت بهتر است؟  -ذهن ،مرد گفت ،خوب های
قسمت مهم ارزش باالتری دارد یا خوب های قسمت پایین ؟(-)5آنها که
مربوط به بهترین است-و خوب های ذهن  ،آیا آنها در حوزه انتخاب قرار
دارند یا بیرون از آن هستند؟-در درون آن-پس آیا لذات ذهن در حوزه
انتخاب نهفته است؟-آن گونه است -)6(.و چه چیزی باعث پیدایش آن می
شود؟ آیا به خودی خود بوجود می آید؟ نه  ،این قابل تصور نیست ؛ زیرا ما
باید وجود قبلی ذات خیر را تصور کنیم  ،با مشارکت در این کار ،ما این
لذت را در ذهن خود احساس می کنیم -)7(.پس لذت ذهن در چه چیزی
بوجود می آید؟ زیرا اگر آن خوب ذهن باشد  ،ذات خوبی کشف شده است ،
زیرا غیرممکن است که خوبی یک چیز باشد در حالی که آنچه در آن ما به
طور منطقی لذت می بریم چیز دیگری باشد  ،یا دوباره  ،اگر قبلی خوب
نباشد  ،آنچه از آن می آید می تواند خوب باشد ؛ زیرا اگر نتیجه موجه باشد ،
مقدم نیز باید خوب باشد )8(.اما این چیزی است که شما اپیکوری ها  ،اگر
حسی دارید  ،نباید آن را بپذیرید  ،زیرا آنچه که سپس می گویید هم با
اپیکور و هم با سایر آموزه های مکتب شما ناسازگار است )9(.بنابراین  ،تنها
چیزی که برای گفتن شما باقی می ماند این است که لذت ذهن لذتی از امور
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جسمی است و بنابراین این لذت ها همان است که از ارزش اولیه برخوردار
است و ذات خوبی است.
( )10بنابراین ماکسیموس اگر سفر خود را برای چیز دیگری غیر از گوشت
انجام دهد  ،احمقانه رفتار می کند  ،به این معنی که بخاطر چیز دیگری غیر
از بهترین کار باشد )11(.شخصی احمقانه رفتار خواهد کرد اگر می تواند
جلوگیری کند که اموال مردم به غارت نرود اگر او در مستند قضاوت نشسته
باشد .اما اگر دوست دارید  ،بیایید مراقب باشیم که سرقت در خفا و در کمال
امنیت انجام شود بدون اینکه کسی بداند )12(.زیرا اپیکور عمل سرقت را بد
اعالم نمی کند  ،بلکه فقط گرفتار شدن را بد می داند  ،و فقط به این دلیل
است که فرد نمی تواند مطمئن شود که از تفتیش می گریزد و او می گوید:
دزدی نکن )13(.اما اگر فرض کنیم که آن زیرکانه و با مراقبت مناسب انجام
شود و ما متوجه نشویم .و عالوه بر این  ،ما دوستان قدرتمندی در رم داریم ،
چه زن و چه مرد  ،و یونانیان ترسو هستند و هیچ یک از آنها جرات نمی
کنند برای چنین موضوعی به رم بروند )14(.پس چرا شما از پیگیری خیر
خود خودداری می کنید؟ این احمقانه است ،این نادانی است .نه  ،حتی اگر
بخواهید به من بگویید که از این کار خودداری می کنید  ،من شما را باور
نمی کنم )15(.زیرا همانطور که نمی توان تصدیق کرد آنچه که به نظر
نادرست است  ،غیرممکن است پرهیز کرد از چیزی که به نظر می رسد خوب
است .اکنون ثروت خوب است  ،و شاید بتوان گفت که بهترین چیز برای
تأمین لذت ها است )16(.چرا نباید آن را بدست آورید؟ و اگر ما می توانیم
بدون گرفتار شدن این کار را بکنیم چرا نباید سعی کنیم همسر همسایه را
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اغوا کنیم؟ و اگر شوهرش مزخرفات بگوید  ،چرا نباید گردن او را
بشکنیم؟( )17این چیزی است که شما باید انجام دهید اگر می خواهید یک
فیلسوف از نوع درست  ،یک فیلسوف کامل باشید  ،و پیرو عقاید خود باشید!
در غیر اینصورت شما با هیچ از ما که رواقی نامیده می شویم تفاوتی
ندارید )18(.زیرا ما نیز به روشی صحبت می کنیم و به شیوه ای دیگر عمل
می کنیم .ما از آنچه خوب و نجیب است صحبت می کنیم  ،اما آنچه شرم آور
است انجام می دهیم  ،در حالی که شما برعکس انحراف دارید  ،آموزه های
شرم آور را دارید اما نجیبانه رفتار می کنید.
( )19به خدای  ،از شما می پرسم  ،آیا می توانید شهری از اپیکوری ها را
تصور کنید؟ من ازدواج نمی کنم .و نه من  ،شخص نباید ازدواج کند.
همچنین نباید فرزندی داشت .هیچ کس نباید وظایف مدنی را انجام دهد.
بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شهروندان از کجا آمده اند؟ چه کسی آنها را
آموزش می دهد؟ چه کسی سرپرست جوانان خواهد بود؟ چه کسی مدیر
سالن ورزشی خواهد بود؟ و سپس  ،به جوانان چه چیزی آموزش داده می
شود؟ آنچه به اسپارتی ها یا آتنی ها آموخته شده است؟( )20من از شما می
خواهم یک جوان را بردارید و او را مطابق با آموزه های خود تربیت کنید.
آموزه های شما بد است؛ آنها دولت را خراب می کنند خانواده ها را ویران می
کنند و حتی برای زنان هم مناسب نیستند )21(.آنها را رها کن ،مرد .شما در
یک شهر امپراتوری زندگی می کنید .شما باید اقتدار خود را اعمال کنید ،
مطابق با آنچه درست است قضاوت کنید  ،دستان خود را از دارایی دیگران
دور نگه دارید  ،هیچ زنی را به غیر از همسر خود زیبا نبینید  ،و هیچ پسری
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را زیبا و هیچ قطعه ای از ظروف نقره یا طال را در نظر نگیرید )22(.شما باید
آموزه هایی را جستجو کنید که با آن الگوی رفتاری سازگار باشد  ،و با
راهنمایی های خود  ،از چیزهایی که بسیار اغوا کننده است و می تواند ما را
گمراه کند و ما را استیال دهد پرهیز کنید )23(.اما اگر برعکس  ،عالوه بر
اغواگری آنها  ،ما باید فلسفه ای مانند فلسفه شما را ابداع می کردیم  ،که به
شما کمک می کند ما را به سمت آنها سوق دهد و به آنها قدرت بیشتری
بخشد  ،چه نتیجه ای از آن خواهد آمد؟
( )24در یک قطعه ظروف نقره برجسته چه بهتر است :نقره یا ساخت؟ جوهر
دست فقط گوشت است اما آنچه مهم است کارهایی است که دست تولید می
کند )25(.اکنون  ،اقدامات مناسب بر سه نوع است :اول  ،آنهایی که به وجود
صرف مربوط می شوند  ،ثانیاً  ،آنهایی که به وجودی از یک نوع خاص مربوط
می شوند  ،و سوم اینکه  ،آنهایی که خود وظایف اصلی هستند .و اینها
چیست؟( )26ایفای نقش خود به عنوان یک شهروند  ،ازدواج  ،فرزندآوری ،
تکریم خداوند  ،مراقبت از والدین و در یک کالم داشتن خواسته ها و اجتناب
ها و انگیزه برای عمل و یا عمل نکردن  ،همانطور که هر یک از آنها باید
مطابق با ذات ما باشد .و ماهیت ما چیست؟( )27که انسانهایی آزاد  ،نجیب
اندیش و دارای احترام به خود باشند .چه حیوان دیگر قرمز می شود ،چه
حیوان دیگری احساس شرم دارد؟( )28لذت باید به عنوان یک خادم  ،به
عنوان همراه  ،تحت این وظایف قرار گیرد تا باعث گرمی ما شود  ،تا اطمینان
حاصل شود که ما به طور مداوم مطابق با طبیعت عمل می کنیم.
( )29اما من ثروتمند هستم و به هیچ چیز احتیاجی ندارم.
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پس چرا هنوز تظاهر به فیلسوف بودن می کنید؟ ظروف طال و نقره برای
رضایت شما کافی است .شما به آموزه های فلسفی چه نیازی دارید؟
( )30بله  ،اما من به عنوان قاضی یونانی ها نیز خدمت می کنم.
آیا می دانید چگونه قضاوت کنید؟ چه کسی چنین دانش را به شما داده
است؟
سزار اعتبارنامه من را امضا کرده است.
مکن است او به شما اعتبار بیش از حد را بدهد که شما داور موسیقی
هستید! و این به چه درد شما می خورد؟( )31عالوه بر این  ،چطور شد که
قاضی شدی؟ دست که رو بوسیدی؟ سیمفروس یا نامینوس؟ در پیش اتاق
که خوابیدی؟ به کی هدیه فرستادی؟ و سپس  ،آیا می فهمید که پست شما
به عنوان قاضی دقیقاً برابر با ارزش نامینوس است؟
اما من می توانم هرکسی را که می خواهم به زندان بیندازم.
همانطور که می توانید سنگ پرتاب کنید.
( )32اما من می توانم هرکسی را که بخواهم با چماق کتک بزنم .و همچنین
االغ را .این معنای اداره انسانها نیست )33(.با نشان دادن آنچه که به نفع
ماست  ،ما را به عنوان موجوداتی منطقی اداره کنید و ما نیز شما را دنبال
خواهیم کرد .به ما نشان دهید که چه چیزی مخالف منافع است  ،و ما از آن
دور خواهیم شد )34(.ما را وادار کنید که شما را تحسین کنیم  ،ما را وادار
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کنیم که همانند سقراط با پیروان خود  ،از شما الگو بگیریم .او کسی بود که
واقعاً می دانست چگونه دوستان خود را اداره کند ،زیرا افراد را بر آن داشت
تا خواسته های  ،اجتناب ها  ،انگیزه ها برای عمل یا عمل نکردن را به او
تسلیم کنند )35(.این کار را بکن  ،این کار را نکن  ،در غیر این صورت تو به
زندان می افتی':

اینگونه نمی شود که بر موجودات عقالنی حکومت

کرد )36(.نه  ،در عوض بگویید  ،این کار را همانطور که زئوس مقرر کرده
انجام دهید در غیر این صورت مجازات می شوید  ،آسیب می بینید .چه نوع
جراحتی؟ هیچ چیز غیر از انجام دادن آنچه باید انجام دهی .شما مرد با ایمان
را در خود نابود خواهید کرد  ،مرد با کرامت و با اعتدال را .شما نباید بدنبال
جراحات بیشتر از این باشید.

3.8چگونه باید خود را آموزش دهیم تا با داده ها سروکار داشته
باشیم.
( )1همانگونه که هر روز پاسخ دادن به سئواالت مغلطه آمیز را تمرین می
کنیم هر روز باید برای داده ها آموزش ببینیم )2(.همانطور که آنها به طور
ضمنی سواالت خود را مطرح می کنند .پسر فالنی مرد "(" .سوال ").
از آنجا که آن در کنترل او نیست پس آن بد نیست .پدر فالن وقتی فوت کرد
چیزی نگذاشت.
چیزی نیست که پسر بتواند کنترل کند پس بد نیست.
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قیصر او را محکوم کرد.
بیرون از کنترل اوست-پس بد نیست.
()3او از این اتفاقات ابراز تاسف کرد.
این در کنترل او است و بد است.
او مانند یک مرد مقاومت کرد.
این در کنترل او است و -خوب است
()4اگر به چنین تحلیلی عادت کنیم  ،پیشرفت خواهیم کرد  ،زیرا هرگز
چیزی را تصدیق نمی کنیم  ،مگر اینکه شامل داده شناختی باشد.
( )5پسر او درگذشت.
چی شد؟ پسر او درگذشت.
هیچ چیزی؟
هیچ.
کشتی گم شد.
چی شد؟ کشتی گم شد.
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او را به زندان انداختند.
چه شد؟ او را به زندان انداختند .او در وضعیت بدی است "یک نظر خاص
است که هر کس به داستان خود اضافه می کند.
( )6اما این کار زئوس درست نیست .از آنجا که او شما را محکم و سربلند
کرد  ،ننگ شر را از این شرایط دور کرد و باعث شد که با وجود آن سعادتمند
باشید؟
یا به این دلیل که وقتی همه چیز با شما موافق نیست  ،او در را باز گذاشت؟
دوست من ،منفعت آن را ببین و خدا را سرزنش نکن.
( )7اگر می خواهید بدانید که رومی ها درباره فیلسوفان چه نظری دارند ،
گوش کنید .ایتالیکوس  ،که یکی از بهترین فیلسوفان شناخته می شود  ،یک
بار وقتی کنارم بود از دوستانش عصبانی شد .دیگر نمی توانم تحمل کنم ،
"مثل اینکه در سختی باشد  "،گفت" :تو من را می کشی .شما می خواهید
من به آخر برسم ' -و در اینجا او به سمت من اشاره کرد " -مثل او!

 3.9به یک خطیب که در رابطه با یک دادخواست به رم می رفت.
( )1شخصی هنگام سفر به رم در ارتباط با دادخواست که مربوط به افتخاری
که به خاطر او بود  ،اپیکتتوس را صدا کرد .پس از پاسخ به پرسش اپیکتتوس
در مورد دلیل سفر خود  ،مرد شروع به پرسیدن نظر وی در مورد این موضوع
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کرد )2(.اگر از من درمورد کارهایی که در رم انجام می دهید سئوال می
کنید  ،او پاسخ داد  ،و اینکه آیا شما برنده خواهید شد یا پرونده خود را می
بازید  ،من هیچ راهنمایی برای ارائه ندارم .اما اگر از من می پرسید که چگونه
کار خواهید کرد  ،می توانم به شما بگویم که اگر قضاوت های شما درست
است  ،شما خوب خواهید کرد  ،اما اگر آنها اشتباه باشند  ،شما بد عمل
خواهید کرد .هر کاری که شخص انجام می دهد  ،بر اساس یک قضاوت انجام
می دهد )3(.چه چیزی باعث شد شما بخواهید به عنوان حامی کنوسین
انتخاب شوید؟ داوری شما .و چه چیزی شما را ترغیب می کند که در حال
حاضر به رم بروید؟ داوری شما .و در زمستان با برخی خطرها و هزینه ها؟
بله  ،زیرا ضروری است.
( )4چه کسی آنرا به شما می گوید؟ قضاوت شما .بنابراین  ،اگر قضاوت ها
علت همه آنچه که ما انجام می دهیم باشد  ،وقتی کسی قضاوت های بد دارد
 ،همانطور که علت آن است  ،نتیجه نیز خواهد بود )5(.خوب پس  ،آیا همه
ما قضاوت های خوبی داریم  ،هم شما و هم حریف؟ اگر چنین است  ،چگونه
است که شما مخالف هستید؟ اما آیا شما قضاوت صحیح دارید تا او؟ چرا؟
چون فکر می کنی اینطور است .اما او چنین فکر می کند  ،و دیوانگان نیز
همین فکر را می کنند .این یک معیار بد است.
( )6پس به من نشان دهید که قضاوت های خود را بررسی کرده و به آنها
توجه کرده اید .و از آنجایی که اکنون به امید اینکه حامی کنوسین شوید  ،به
ال داشته اید ،
رم می روید و راضی نیستید که در خانه با افتخاراتی که قب ً
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بمانید  ،اما قلب خود را به چیزی بزرگتر و باشکوه تر گذاشته اید  ،آیا به
منظور آزمون قضاوت های خود و رد هرگونه غیر منطقی بودن آنها  ،به این
طریق آمده اید؟( )7تا به حال به چه منظور و با چه کسی مالقات داشته ای؟
چه زمانی به خود اختصاص داده اید ،و در چه دوره ای از زندگی؟ سال ها
زندگی را در ذهن خودت مرور کن اگر از انجام آن پیش من شرم داری)8(.
وقتی کودک بودی آیا قضاوت های خود را بررسی می کردید؟ آیا این درست
نیست که شما قبالً همه کارها را می کردید همانطور که اکنون این کار را
انجام می دهید؟ و وقتی بزرگ شدید و نوجوان شدید  ،وقتی به سخنوران
گوش می دادید و از روی حساب شخصی خود تمرین می کردید  ،تصور می
کردید که چه چیزی کمبود دارید؟( )9و هنگامی که  ،به عنوان یک جوان ،
شروع به مشارکت در امور عمومی می کردید  ،و شروع به اقامه دعوی و
کسب شهرت کردید ،آیا کسی وجود داشت که با شما برابر باشد؟ اگر کسی
سعی می کرد شما را بیازماید تا نشان دهد قضاوت های بدی دارید  ،لحظه
ای تحمل می کردید؟
( )10خوب پس  ،انتظار داری من چه بگویم؟
در این موضوع مرا راهنمایی کنید.
من هیچ قاعده رفتاری ندارم که در این زمینه به شما پیشنهاد دهم  ،و اگر
برای این منظور به من مراجعه کرده اید  ،نباید نزدیک برای این موضوع
فیلسوف می آمدید  ،بلکه آنگونه که فرد به پیش سبزی فروش یا پینه دوز
می رود.
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( )11بنابراین  ،فیلسوفان با مالحظه چه چیزی می توانند قوانینی صادر
کنند؟ با توجه به این  ،با اطمینان از اینکه هر اتفاقی که می افتد ،مرکز
حاکم ما مطابق با طبیعت است و برای همیشه مطابق با طبیعت خواهد بود.
به نظر شما این موضوع کمی است؟
نه  ،آن از باالترین اهمیت برخوردار است.
خوب پس  ،آیا فقط به زمان کوتاهی نیاز دارد  ،به عنوان امری که می توانید
رو به جلو بروید؟ لطفاً ،اگر می توانید انجام دهید )12(.اما شما می گویید
من با اپیکتتوس دیدار داشتم مثل این بود که سنگ است یا مجسمه .واقعیت
این است که شما مرا دیده اید و نه بیشتر .اما اگر کسی بخواهد به عنوان یک
شخص به درستی با کسی دیگر دیدار کند  ،باید با قضاوت های او آشنا شود
و به نوبه خود قضاوت های خود را نشان دهد )13(.قضاوت های من را بدانید
و قضاوت های خود را به من نشان دهید و سپس می توانید بگویید که من
را مالقات کرده اید .بیایید همدیگر را بیازماییم ،اگر من داوری های بد داشتم
ریشه آنرا بزنید و اگر شما دارید آنرا روشن کنید .مالقات با یک فیلسوف
یعنی همین )14(.اما نه  ،در عوض شما می گویید " ،ما در حال عبور بودیم ،
و در حالی که منتظر بودیم کشتی اجاره کنیم  ،فرصتی بود که برویم و
اپیکتتوس را نیز ببینیم .بیایید ببینیم چه چیزی برای گفتن دارد .و سپس
هنگام ترک ‘ ،اپیکتتوس چیزی نگفت  ،او زبان را محکوم کرد و عبارات بدی
را به کار برد .در باب چه چیز دیگر می توانید داوری بکنید به طریق که
بودید اینجا بیایید.
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( )15اما اگر من به این امور برگردم ،کسی گوید من بیش از تو صاحب زمین
نخواهم شد  ،بیش از تو جام نقره نخواهم داشت و بیش از تو احشام خوب
نخواهم داشت )16(.پاسخ دادن به آنها شاید کافی باشد " ،اما من به چنین
چیزهایی نیازی ندارم  ،و حتی اگر به بسیاری از دارایی ها دست یابید ،
دوباره به چیزهای بیشتری احتیاج خواهید داشت  ،و چه بخواهید و چه
نخواهید  ،فقر شما بیشتر از من است.
( )17پس من به چه چیزی نیاز دارم؟
آنچه در حال حاضر ندارید  ،ثبات  ،ذهنی مطابق با طبیعت و آزادی از
آشفتگی است )18(.حامی بودن  ،یا حامی نبودن  ،برای من معنی ندارد  ،اما
برای شما مهم است .من نگران نیستم که سزار درباره من چه فکری کند  ،و
من تملق هیچ کس را نمی کنم .این همان چیزی است که من بجای ظروف
نقره و طالی شما دارم .در مورد شما  ،ممکن است ظروف طال داشته باشید ،
اما دلیل  ،داوری  ،تصدیق  ،انگیزه ها  ،خواسته های شما  ،همه و همه
ظروف سفالی است )19(.اما وقتی همه اینها را مطابق با طبیعت می دانم ،
چرا نباید کمی توجه خود را به فن استدالل اختصاص دهم؟ وقت فراغت این
کار را دارم  ،زیرا ذهنم به خاطر انواع مختلف چیزها آشفته نیست .آیا می
توانم وظیفه ای را شایسته یک انسان بدانم بیشتر از این؟( )20از طرف شما ،
وقتی کاری برای انجام دادن ندارید  ،در پایان هستید .شما برای اتالف وقت
به تئاتر می روید .چرا فیلسوف نباید دلیل خودش را بهبود دهد؟( )21شما
گلدانهای کریستالی دارید  ،من در باب برهان دروغگو بحث می کنم .شما
ظروف شیشه مارین دارید من دلیل را رد می کنم .از نظر شما  ،تمام دارایی
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هایی که دارید ناچیز به نظر می رسد من ،هرچه دارم عالی به نظر می رسد.
خواسته شما سیری ناپذیر است؛ برای من برآورده شده است )22(.این مثل
همان است که وقتی کودکان دست خود را در ظرف شیشه ای باریک فشار
می دهند و می خواهند آجیل و انجیر بردارند ولی دست خود را پر می کنند
 ،نمی توانند آن را بیرون بیاورند  ،و سپس گریه می کنند .چند مورد از آنها
را رها کنید و دست خود را بیرون بیاورید .و در مورد شما نیز بگذارید
خواسته را کم کنید .از خیلی از امور آویزان نشوید  ،و در اینصورت بدست
می آورید آنچه می خواهید.

 3.10چگونه باید بیماری ها را تحمل کنیم؟
( )1ما باید هر قضاوتی را آماده داشته باشیم برای زمانی که به آن نیاز داریم
 ،در باب میز  ،چنانکه به میز مربوط است  ،در باب حمام  ،چنانکه به حمام
مربوط است  ،و در باب رختخواب  ،چنانکه به رختخواب مربوط است.
()2نگذارید خواب بر چشمان خسته شما سرازیر شود
قبل از اینکه اتفاقات روز بررسی شود
()3من کجا اشتباه کردم؟ من چه کردم؟ چه وظیفه ای انجام نشده است؟
از اینجا آغاز کنید  ،اقدامات خود را بررسی کنید  ،و بعد ،
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سرزنش کنید خود را بخاطر آنچه بد کرده اید و خوشحال شوید از آنچه
خوب کرده اید.
()4ما باید این شعرها را آماده داشته باشیم تا از آنها استفاده عملی کنیم و
نه اینکه فقط آنها را با تعجب استفاده کنیم  ،مثالً وقتی که گریه می کنیم ،
‘! )5(.Paean Apolloو دوباره  ،وقتی تب می کنیم  ،باید داوری هایی در
باب آن داشته باشیم .بیایید مطمئن شویم  ،اگر دچار تب شدیم  ،نباید همه
اینها را کنار بگذاریم و همه را فراموش نکنیم  ،و بگوییم " ،اگر دوباره به
فلسفه برگردم  ،بگذارید همه چیز به همان شکل پیش برود" و جایی برویم
مراقب این بدن ضعیف باشیم .آیا تب هم به آنجا نخواهد رفت؟( )6اما تمرین
فلسفه  ،آن به چه معناست؟ آیا این نیست که خود را برای رویارویی با هر
احتمالی آماده کنید؟ آیا درک نمی کیند  ،آنچه را که می گویید به این موارد
شبیه است :اگر دوباره خودم را آماده کنم که با کمال صداقت با اتفاقات روبرو
شوم  ،اجازه می دهم همه چیز همانطور پیش آید که می خواهد؟ به نظر می
رسد کسی بخاطر اینکه ضربه های زیادی خورده است از پانکراسون خارج
شود!( )7اگرچه در پانکراسون  ،ممکن است از مسابقه کناره گیری و از ضرب
و شتم فرار کرد  ،اما در مورد ما  ،اگر بخواهیم فلسفه را کنار بگذاریم  ،چه
فایده ای برای ما خواهد داشت؟ پس فیلسوف در برابر سختی های زندگی
چه باید بگوید؟ برای این است که آموزش دیدم ،برای این است که تمرین
کردم )8(.خداوند به شما می گوید :ثابت کنید که آیا طبق قوانین کار خود را
انجام داده اید  ،آیا رژیم غذایی مناسبی را دنبال کرده اید  ،یا تمرینات
مناسب را انجام داده اید و یا از مربی خود اطاعت کرده اید .و بعد  ،وقتی
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زمان عمل شما فرا برسد  ،آیا به لرزه خواهید افتاد؟ اکنون لحظه ابتال به تب
است .ممکن است آنطور که باید پیش برود .برای تحمل تشنگی  ،ممکن
است با روحیه مناسب آن را تحمل کنید .برای گرسنگی  ،ممکن است با
روحیه صحیح آن را تحمل کنید )9(.آیا این در توان شما نیست؟ چه کسی
می تواند مانع شما شود؟ بله  ،یک پزشک ممکن است از نوشیدن شما
جلوگیری کند  ،اما نمی تواند از تشنگی به روش صحیح جلوگیری کند.
ممکن است مانع غذا خوردن شما شود  ،اما نمی تواند مانع از گرسنگی به
روش صحیح شود.
( )10اما آیا اینطور نیست که من دانشمند باشم؟
و برای چه هدفی تحصیالت خود را دنبال می کنید؟ اینطور نیست که شاد
باشی غالم؟ اینطور نیست که شما به ثبات ذهن برسید؟ اینطور نیست که با
طبیعت مطابق باشید و زندگی خود را اینگونه بگذارید؟( )11پس زمانی که
تب دارید چه مانع می شود که  ،مرکز حاکم را مطابق با طبیعت نگه دارید؟
اینجا دلیل موضوع است؛ در اینجا نقطه آزمایش یک فیلسوف است .زیرا این
نیز بخشی از زندگی است  ،چنانکه که پیاده روی  ،سفر دریایی یا سفر چنین
است  ،تب نیز وجود دارد )12(.شما هنگام قدم زدن نمی خوانید  ،چنین
نیست؟  -نه -.همچنین وقتی تب می کنید نمی خوانید .اما اگر به روش
صحیح راه بروید  ،نقش خود را به عنوان یک پیاد رونده انجام می دهید  ،و
اگر تب را به روش صحیح انجام دهید  ،نقش خود را به عنوان بیمار تب بر
عهده دارید )13(.تب کردن به روش صحیح یعنی چه؟ این نه تقصیر خدا و
نه انسان است .این به این علت است به خود اجازه نمی دهید در آنچه رخ می
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دهد غرق شوید و شجاعانه و به روش صحیح در انتظار مرگ باشید و آنچه را
به شما گفته می شود انجام دهید .هنگامی که دکتر شما می رسد ،نگران
نباشید که ممکن است او چه گوید و شادی نکنید اگر او گوید "امور به
خوبی برای شما پیش می رود .چه چیزی در آنچه او می گوید خوب
است؟( )14باالخره وقتی شما از سالمتی خوبی برخوردار بودید  ،چه چیزی
در آن برای شما خوب بود؟ و به همین ترتیب  ،اگر او بگوید " ،شما در یک
راه بد هستید  "،آشفته نشوید .بد بودن به چه معنا است؟ آن لحظه نزدیک
است که روح شما از بدن جدا شود .حاال چه چیز ترسناکی در آن وجود
دارد؟ اگر اکنون به آن نزدیک نمی شوید  ،اینگونه نیست که در آینده کوتاه
به آن نزدیک می شوید؟ چه  ،اگر شما بمیرید دنیا وارونه می شود؟( )15چرا
تملق دکتر می کنید؟ چرا می گویید " ،اگر فقط شما بخواهی  ،آقا  ،من
خوب می شوم "؟چرا او را در موقعیتی قرا می دهید که بگوید همه چیز
خوب می شود؟ چرا فقط آنچه را که مدیون است پرداخت نمی کنیم؟
همانطور که من به کفاش با توجه به پا و به بنا با توجه به خانه پرداخت می
کنم  ،چرا به دکتر با توجه به بدن ضعیف  ،چیزی که برای من نیست ،
چیزی که ذاتاً یک جسد است  ،پرداخت نمی کنم؟ اینها مواردی است که
لحظه از کسی که به تب مبتال است  ،طلب می کند .و اگر او آنها را به
سرانجام برساند او هست آنگونه که باید باشد.
( )16زیرا وظیفه فیلسوف نیست محافظت از امور بیرونی ،ذخیره شراب یا
روغن یا بدن ضعیف ،پس آن چیست؟ مرکز حاکمیت خودش .اینکه چگونه
باید نگران امور بیرونی باشد؟ فقط به حدی که اطمینان حاصل کند که او در
273

برابر آنها رفتاری نسنجیده ندارد .پس چه موقعیتی برای ترس باقی مانده
است؟ چه فرصتی برای عصبانیت؟( )17چه موقعیتی برای ترس وجود دارد
که وقتی صحبت از امور بیرونی می شود  ،اموری که ارزشی ندارند؟()18
بنابراین  ،این دو اصل است که باید همیشه در دست داشته باشیم :این که
برون از حوزه انتخاب  ،هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد  ،و ما باید حوادث
را هدایت کنیم نه اینکه آنها را دنبال کنیم.
( )19برادرم نباید با من اینگونه رفتار می کرد .در واقع او نباید  ،اما این برای
اوست که باید به آن توجه کند .از طرف من  ،هرچند که او با من رفتار کند ،
من باید خودم آنگونه که شایسته است با او رفتار کنم .زیرا این کار من است
و بقیه موارد مربوط به من نیست .در این زمینه هیچ کس نمی تواند مانع من
شود  ،در حالی که همه موارد دیگر مانع ایجاد می شود.

 3.11متفرقه
( )1مجازات های خاصی وجود دارد که گویی در قانون علیه کسانی که از
دستور حاکم الهی سرپیچی می کنند وضع شده است )2(.هر کس خوب
بداند اموری را که در بیرون از حوزه انتخاب است  ،مورد حسادت و آرزو قرار
گیرد  ،اجازه دهید تملق بگوید  ،بگذارید ذهنی آشفته داشته باشد .هرکس
چیز دیگری را شر بداند ،اجازه دهید غصه خورد  ،ناله سر دهد و ناراضی
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باشد )3(.با این وجود  ،علی رغم این مجازات های سخت  ،ما نمی توانیم
چنین تفکر را کنار بگذاریم.
( )4به یاد بیاورید شاعر در مورد غریبه ها چه می گوید:
غریبه  ،مجاز نیست  ،حتی اگر بدتر هم آید
شما ،بی آبرو می کنی غریبه را ،همه فرزندان زئوس هستیم.
غریبه ها و گدایان.
( )5همچنین باید این فکر را داشته باشید تا در مورد پدر اعمال کنید :برای
من مجاز نیست که تو را بی آبرو کنم  ،پدر  ،حتی اگر بدتر از تو هم بیاید ،
زیرا همه از زئوس  ،خدای پدری می آیند )6(.و همینطور در مورد یک برادر ،
زیرا همه از زئوس  ،خدای مهربان آمده اند .و به همین ترتیب در سایر روابط
اجتماعی خود  ،زئوس را ناظر بر همه آنها خواهیم دید.

 3.12در باب آموزش
( )1در آموزش ما نباید به شیوه های غیر طبیعی و خارق العاده متوسل شویم
 ،در غیر این صورت ما که ادعا می کنیم فیلسوف هستیم  ،چیزی بهتر از
نمایشگران نخواهیم بود.
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( )2راه رفتن در امتداد طناب نه دشوار بلکه خطرناک هست .به همین دلیل ،
آیا ما باید تمرین راه رفتن در امتداد یک طناب یا راه رفتن روی کف دست یا
در آغوش کشیدن مجسمه ها را داشته باشیم؟ به هیچ وجه )3(.زیرا هر چیز
که دشوار یا خطرناک باشد برای آموزش مناسب نیست  ،بلکه آموزش فقط
آن چیزی است که در دستیابی به هدف کمک می کند )4(.و هدف از تالش
چیست؟ زندگی را بگذرانیم و رنج و مانعی در خواسته ها و اجتناب ها
نداشته باشیم .این به چه معناست؟ اینکه ما نباید در رسیدن به خواسته ها
کوتاهی کنیم و نه در آنچه می خواهیم اجتناب کنیم .بر این اساس است که
آموزش باید هدایت شود )5(.زیرا بدون آموزش سخت و بی وقفه  ،برای ما
امکان پذیر نیست که خواسته های ما به هدف خویش نائل شود ،یا اجتناب از
آنچه که می خواهد از آن جلوگیری کند  ،شکست می خورد  ،و باید بدانید
که اگر اجازه دهید آموزش به سمت بیرون  ،و به سوی امور که در بیرون از
حوزه انتخاب است هدایت شود  ،شما تمایلی برای رسیدن به هدف نخواهید
داشت و همچنین اجتنابی نخواهید داشت که که مطمئن باشد از آن امر
دوری خواهد شد )6(.و از آنجایی که عادت نیرویی قدرتمند است که ما را به
سویی که می خواهد می برد  ،وقتی عادت کردیم خواسته ها و اجتناب های
خود را در رابطه با این امور بیرونی انجام دهیم  ،باید عادت مخالف آن عادت
را تعیین کنیم  ،و وقتی داده های می خواهند در ما لغزش ایجاد کنند  ،در
اینجا ما باید آموزش خود را به عنوان یک نیروی مقابله کننده اعمال کنیم.
( )7من به لذت تمایل دارم :بخاطر آموزش خودم را بیش از اندازه در جهت
مخالف پرتاب خواهم کرد .من آموزش می بینم و داده ها را تمرین خواهم
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کرد تا مطمئن شوم که اجتناب من از هر چیزی از این نوع متوقف می
شود )8(.مرد برای آموزش کیست؟ کسی که در امور خواسته ها تمرین نمی
کند و اجتناب را صرفاً در اموری قرار می دهد که مربوط به حوزه انتخاب
است و در مواردی که تسلط بر آن دشوار است تمرین می کند .بنابراین افراد
مختلف با توجه به موارد مختلف سخت ترین تمرین را انجام می دهند)9(.
بنابراین هدف از ایجاد خودنمایی یا حمل چادر چرمی و هاون چیست؟()10
اگر تند مزاج هستی ،مرد ،خودت را در برابر سوء استفاده قرار ده و وقتی
توهین می شنوی ناراحت نشو .سپس چنان پیشرفت خواهید کرد که حتی
اگر کسی به شما ضربه بزند  ،با خود می گویی  ،تصور کن که یک مجسمه
را در آغوش گرفته ای )11(.تمرین کن شراب را با احتیاط مصرف کنی  ،نه
اینکه آن را به مقداری بنوشی  -زیرا بعضی از افراد ناهنجار خود را برای این
کار تربیت می کنند  -بلکه برای این که بتوانی دور باشی  ،اول از همه  ،از
شراب  ،و سپس از یک دختر زیبا  ،یا یک کیک عسلی .و سپس یک روز ،
اگر موقعیت مناسب بود  ،می توانید وارد لیست ها شوید تا ببینید آیا باز هم
داده های شما از گذشته بهتر است )12(.اما برای شروع  ،از آنچه قویتر از
شما است دور شوید .اگر دختری زیبا در برابر جوانی قرار بگیرد که تازه
فلسفه را شروع کرده است  ،این رقابت عادالنه نیست .گلدان و سنگ »،
بنابراین گفته می شود  "،به هم تعلق ندارند.
( )13بعد از خواسته و اجتناب  ،عرصه دوم مطالعاتی مربوط به انگیزه های
شما برای عمل یا عمل نکردن است  ،به طوری که آنها ممکن است مطیع
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عقل باشند  ،و در زمان نامناسب  ،یا در مکان نامناسب  ،یا به یا به لحاظ
نادرست از نظر قابل مقایسه اعمال شوند.
( )14حوزه سوم مطالعاتی مربوط به تصدیق و آنچه قابل قبول و جذاب است
می باشد )15(.همانطور که سقراط می گفت که ما نباید یک زندگی بدون
آزموده داشته باشیم  ،نباید هیچ تصوری را بدون اینکه آن را تحت بررسی
قرار دهیم  ،بپذیریم  ،بلکه باید به او بگوییم " ،صبر کنید  ،بگذارید ببینم کی
هستید و از کجا هستید" از همان جا آمده ام  -دقیق ًا همانند نگهبانان شب:
عالئم شناسایی خود را به من نشان دهید-آیا شما از طبیعت آن عالمت را
دارید که هر داده ای باید داشته باشد اگر می خواهد پذیرفته شود؟
( )16و در نتیجه  ،تمام تمرین هایی که برای بدن توسط افرادی که ورزش
می کنند  ،اعمال می شود ممکن است اینجا نیز مفید باشد  ،در صورتی که
به نوعی به سمت خواسته و اجتناب سوق داده شوند  .اما اگر آنها به سمت
نمایش هدایت شوند  ،این نشانه کسی است که به سمت امور بیرونی رفته و
در حال شکار طعمه های دیگر است  ،چنان کسی که دنبال تماشاگران است
تا فریاد بزنند  ،،اوه چه مرد بزرگواری!( )17بنابراین آپلونیوس حق داشت که
می گفت‘ :اگر می خواهید بخاطر خودتان آموزش ببینید
 ،وقتی در هوای گرم تشنه شدید  ،کمی آب سرد به دهان خود بریزید و
دوباره آن را تف کنید  ،بدون اینکه به روح بگویید.
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 3.13تنهایی چه معنایی دارد  ،و ماهیت کسی که تنها است
( )1تنهایی وضعیت کسی است که از کمک بی بهره است .شخص صرفا به
دلیل اینکه کسی نیست تنها نیست  ،گاهی شخص تنها است زیرا در میان
جمعیت است )2(.در حادثه  ،هنگامی که برادر یا پسر یا دوستی را که به او
اعتماد داریم از دست دادیم  ،می گوییم من تنها ماندم حتی وقتی در رم
هستم و با جمعیتی روبرو هستم و حتی اگر تعداد زیادی از افراد با ما در
خانه باشند و تعداد زیادی برده هم باشد .زیرا مفهوم تنها بودن این است که
فرد ناتوان است و در معرض کسانی قرار می گیرد که می خواهند به او
آسیب برسانند )3(.به همین دلیل است که  ،وقتی در سفر هستیم  ،بیش از
هر چیز خود را تنها می دانیم و وقتی در میان راهزنان قرار می گیریم  ،زیرا
این فقط دید یک شخص دیگر نیست که ما را از تباهی نجات می دهد  ،بلکه
دید یک فرد قابل اعتماد  ،صادق و کمک کننده است )4(.اگر این واقعیت
ساده که تنها بودن علت بدبختی است  ،باید گفت که حتی زئوس در زمان
شعله ور شدن جهان بدبخت است و برای خود ابراز تاسف می کند " ،چقدر
من بدبخت هستم  ،من هرا  ،آتنا  ،آپولو را ندارم و در یک کالم نه برادر  ،نه
پسر  ،نه نوه و هیچ رابطه ای ندارم )5(.در اینجا عده ای می گویند او وقتی
خودش را در آتش سوزی جهان تنها می یابد  ،چنین عمل می کند .زیرا آنها
نمی توانند تصور کنند که چگونه یک شخص می تواند به تنهایی زندگی کند
 ،آنها از این واقعیت طبیعت می گویند  ،که انسان ها به طور طبیعی
اجتماعی و دارای محبت طبیعی هستند و از ارتباط با یکدیگر لذت می
برند )6(.اما ما باید خودمان را آماده کنیم تا بتوانیم خودکفا شویم و بتوانیم
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خودمان زندگی کنیم )7(.وقتی زئوس تنها زندگی می کند  ،با خود در صلح
است  ،و در ماهیت حکومت خودش تأمل می کند  ،و خود را با افکار شایسته
اش مشغول می کند  ،بنابراین ما نیز باید بتوانیم با خود گفتگو کنیم  ،و
بدانیم که چگونه بدون دیگران انجام دهیم  ،و در مورد چگونگی اشغال خود
ضرر نکنیم )8(.ما باید در نظم حاکم الهی و ماهیت رابطه خود با سایر امور
تأمل کنیم و در نظر بگیریم که تاکنون چگونه به رویدادها واکنش نشان داده
ایم و در حال حاضر چگونه این کار را انجام می دهیم و چگونه چیزهایی ما
را آشفته می سازند  ،و چگونه اینها نیز قابل اصالح است .و اگر هر یک از این
موارد نیاز به کامل شدن دارد  ،باید آنها را مطابق با اصل عقل ذاتی آنها کامل
کنیم.
( )9ببینید چطور سزار آرامش عمیقی را برای ما فراهم می کند .دیگر هیچ
جنگ و نبردی وجود ندارد  ،هیچ سرقت و دزدی دریایی در مقیاس وسیع
وجود ندارد  ،برای ما این امکان دارد که در هر ساعت سفر کنیم  ،یا از طلوع
آفتاب تا غروب خورشید در دریاها قایقرانی کنیم )10(.آیا سزار می تواند ما
را از تب  ،از غرق شدن کشتی  ،از آتش  ،زلزله  ،رعد و برق نگه دارد؟ حال ،
آیا او می تواند از طریق عشق به ما آرامش دهد؟ نمی تواند .از غم؟ نمی
تواند .از رشک؟ نمی تواند .او از هیچ چیزی از این نوع نمی تواند به ما کمک
کند )11(.اما تعالیم فالسفه قول می دهد که از همه موارد از این دست
آرامش داشته باشیم .آن چه می گوید؟ گر به من توجه کنید  ،انسان  ،هر جا
که هستید و هر کاری که می کنید  ،درد و عصبانیت نخواهید داشت .شما
محدودیت و مانعی را متحمل نخواهید شد  ،بلکه زندگی خود در آرامش و
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عاری از هر گونه دردسر سپری خواهید کرد )12(.وقتی این صلح را نه توسط
سزار به او اعالن شده است  -چرا او قادر به این کار است؟ اما توسط خدا از
طریق صدای عقل است )13(.او به تنهایی راضی نیست ،همانطور که فکر می
کند و تأمل می کند ،اکنون هیچ اتفاق بد ممکن نیست برای من رخ دهد.
هیچ دزدی و زلزله ای وجود ندارد .همه چیز در صلح و آرامش است .و جاده
 ،شهر  ،همسفر  ،همسایه و همراه  ،همه برای من بی خطر هستند .دیگری
که این مراقبت ها به او دست می دهد  ،غذا و لباس برای من فراهم می کند
 ،دیگری به من حواس و پیش داوری داده است )14(.هنگامی که او دیگر
آنچه الزم است را فراهم نمی کند  ،اعالم می کند که در باز است و به شما
می گوید" :برو!" به کجا؟ به جایی که باعث ترس شما نمی شود  ،از آنچه از
آن آمده اید  ،به آنچه دوستانه و شبیه شماست  ،به عناصر )15(.آنچه در شما
آتش داشت به آتش باز خواهد گشت  ،آنچه از زمین است به زمین می رود ،
آنچه از هوا است به هوا می رود  ،آنچه از آب است به آب می رود .هیچ
هادس  ،هیچ آکرون  ،هیچ کوکیتوس  ،هیچ  Pyriphlegethonوجود
ندارد  ،همه چیز پر از خدایان و ارواح الهی است )16(.هرکس تأمل داشته
باشد  ،دریا  ،ماه و ستارگان را مشاهده کند و از زمین و دریا لذت ببرد  ،نمی
تواند از کمک بی بهره باشد.
( )17خوب  ،اگر کسی موقع تنهایی به من حمله کنند و من را به قتل
برساند چه؟ نه  ،احمق بیچاره  ،آن بدن بدبخت تو است!
( )18چه نوع تنهایی می ماند  ،و چه درماندگی؟ چرا خودمان را از بچه های
کوچک بدتر می کنیم؟ وقتی رها شوند  ،چه کار می کنند؟ آنها تکه های
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سفال و تکه های دیگر را جمع می کنند و از آنها چیزی می سازند و دوباره
خراب می کنند تا چیزی جدید بسازند .و بنابراین آنها هرگز ضرر نمی کنند
که وقت خود را بگذراند )19(.بنابراین  ،به نظر خودم  ،اگراز بقیه دور شویید
 ،آیا من باید بنشینم و گریه کنم چون تنها مانده ام و مهجور مانده ام؟ آیا
من تکه های سفال ندارم  ،آیا تکه های زمین نیست؟ چرا وقتی کودکان از
طریق سادگی ذهن به این روش عمل می کنند  ،ما باید از طریق خرد خود
را ناراضی جلوه دهیم؟( )20هر قدرت بزرگی برای مبتدی خطرناک است.
بنابراین باید چنین مواردی را با توجه به ظرفیت خود تحمل کرد  ،اما در
مطابقت با طبیعت [ ...برخی اقدامات ممکن است برای یک فرد سالم مناسب
باشد]  ،اما برای نه برای فرد مریض )21(.شما باید در یک زمان تمرین کنید
تا مانند یک بیمار زندگی کنید  ،و همچنین بتوانید یک روز مانند یک فرد
سالم زندگی کنید .غذا نخورید  ،آب را به تنهایی بنوشید .همزمان از هر
خواسته ای خودداری کنید تا بتوانید یک روز  ،خواسته های خود را به روشی
منطقی انجام دهید .و اگر این کار را به روشی منطقی انجام دهید  ،وقتی در
خود خوبی هایی داشته باشید  ،خواسته های شما نیز خوب خواهد شد.
( )22اما نه  ،ما می خواهیم یک باره مثل انسانهای خردمند زندگی کنیم و
برای دیگران سود داشته باشیم .چه نوع سودی؟ شما به چه کاری مشغول
هستید؟ آیا توانسته اید حتی به خودتان کمک کنید؟ و با این حال می
خواهید دیگران را به زندگی برگردانید .آیا خودت تغییر کرده ای؟ شما می
خواهید به نفع آنها باشد؟( )23از طریق مثال خود به آنها نشان دهید که
فلسفه چه نوع مردهایی را تولید می کند  ،و صحبت های پوچ خود را کنار
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بگذارید! با روشی که می خورید  ،به کسانی که با آنها غذا می خورند سود
برسانید
از طریق نوشیدن خود  ،به کسانی که می نوشند سود می رسانید  ،بوسیله
راه داده به آنها  ،با تحمل آنها ،از این طریق برای آنها سود خواهید داشت  ،نه
با تف انداختن به آنها!

 3.14متفرقه
( )1همانطور که خوانندگان بد گروه کر در تراژدی نمی توانند به تنهایی و
درست آواز بخواند مگر در کنار بسیاری دیگر  ،بعضی از افراد نیز هستند که
نمی توانند به تنهایی راه بروند )2(.اگر کسی هستی  ،مرد  ،خودت قدم بزن و
با خودت صحبت کن و در گروه کر پنهان نشو )3(.تحمل کنید که گاه به گاه
بخندید ؛ به اطراف خود نگاه کنید و یک لرزشی خوب به خود بدهید تا
بفهمد شما واقعاً کی هستید.
( )4وقتی کسی آب را به تنهایی می نوشد  ،یا زهد دیگری را در پیش می
گیرد  ،او از هر فرصتی استفاده می کند و به همه می گوید " ،من چیزی جز
آب نمی نوشم )5(.آیا هدف از نوشیدن آب فقط نوشیدن است؟ مرد  ،اگر
نوشیدن آن برای شما فایده ای دارد  ،آن را بنوشید .در غیر این صورت شما
به روشی مضحک رفتار می کنید )6(.اما اگر برای شما مفید است و تنها آب
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می نوشید  ،در این مورد با کسانی که توسط افرادی که چیزی جز آب نمی
نوشند تحریک می شوند  ،صحبت نکنید.
( )7در اینجا برخی از اقدامات وجود دارد که برای ارزش ذاتی خود انجام می
شود .موارد دیگر ناشی از شرایط است .سایر مواردی که برای مدیریت عملی ،
یا اصالح دیگران یا در پی برنامه های خودمان انجام می شود.
( )8دو چیز وجود دارد که باید از انسان ریشه کن شود :احتمال و عدم
اعتماد به نفس .احتمال در این است که فرض کنید شخص به چیز بیشتری
نیاز ندارد  ،و عدم اطمینان فرض این است که غیرممکن است شخص بتواند
در میان بسیاری از شرایط نامساعد آرامش پیدا کند( )9اکنون  ،از نظر
احتمال  ،این می تواند با بررسی برطرف شود  ،و سقراط اولین کسی بود که
چنین کاری انجام داد  ...اما این مسئله غیرممکن نیست  ،این چیزی است
که شما باید آن را بررسی و مداقه کنید .چنین تحقیقاتی ضرری برای شما
نخواهد داشت و می توان گفت( )10در واقع  ،تمرین فلسفه این است بررسی
اینکه چگونه می توان خواسته ها و اجتناب ها را اعمال کرد  ،بدون اینکه
مانعی ایجاد شود.
( )11من از شما برتر هستم زیرا پدر من دارای درجه کنسولی است)12(.
دیگری می گوید  ،من سخنران بوده ام و شما نبوده ای .اگر اسب بودیم  ،آیا
می گویید " ،من جو و علوفه زیادی دارم" یا "من تله های زیبایی دارم"؟
چه می شود اگر شما چنین روشی صحبت کنید و من پاسخ می دهم ،
"همینطور باشد  ،بیایید یک مسابقه اجرا کنیم )13(.بیایید  ،آیا در قلمرو
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بشر هیچ چیز قابل مقایسه با دویدن یک اسب نیست که بتوان تشخیص داد
چه کسی بهتر است و چه کسی بدتر؟ آیا چیزی به عنوان احساس عزت ،
وفاداری  ،یا عدالت وجود ندارد؟( )14خودتان را در اینها بهتر نشان دهید تا
شاید به عنوان یک انسان بهتر باشید .اما اگر به من بگویید" :من لگد
قدرتمند دارم  "،من پاسخ می دهم که "شما به خود می بالید که االغ چه
کاری می تواند انجام دهد.

 3.15ما باید با احتیاط به همه چیز نزدیک شویم
( )1هر اقدامی که انجام می دهید  ،آنچه قبل و بعد از آن به دنبال می آید را
در نظر بگیرید و پس از آن اقدام کنید .در غیر این صورت با اشتیاق به آن
می پردازید و هرگز به عواقب بعدی که بدنبال دارد فکر نمی کنید و پس از
ظهور یک یا برخی نتایج به طرز ننگ آوری تسلیم خواهید شد.
( )2من می خواهم یک پیروزی المپیک کسب کنم .خوب  ،آنچه را که قبل
از آن می آید و آنچه را که بعد از آن می آید  ،در نظر بگیرید و فقط در این
صورت  ،اگر مزیتی برای شما در آن وجود دارد  ،در واقع کار کنید )3(.شما
باید نظم را بپذیرید  ،رژیم بگیرید  ،از خوردن کیک خودداری کنید  ،تحت
دستور  ،در یک زمان مشخص  ،در گرما یا سرما تمرین کنید  ،و نباید آب
سرد یا شراب را همانطور که می خواهید بنوشید .به طور خالصه  ،شما باید
خود را تسلیم مربی کنید آنگونه که خود را تسلیم دکتر می کنید )4(.و
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سپس  ،وقتی زمان مسابقه فرا می رسد  ،باید شروع به حفاری کنید  ،و
گاهی مچ دست را جابجا کنید  ،یا مچ پا را بچرخانید  ،و مقدار ماسه را
ببلعید  ،و شالق بزنید  -و سپس حتی بعد از همه اینها شکست می
خورید!( )5وقتی در این موارد تأمل کردید  ،ادامه دهید تا اگر هنوز می
خواهید یک ورزشکار شوید .در غیر این صورت اگر تشخیص دادید که مانند
کودکان رفتار می کنید  ،کسانی که یک لحظه ورزش می کنند  ،و سپس
گالدیاتور می شوند  ،و سپس شیپور می زنند  ،و سپس صحنه هایی را که
دیده و تحسین کرده اند بازی می کنند )6(.به همین ترتیب  ،شما گاهی
اوقات ورزشکار هستید  ،گاهی اوقات یک گالدیاتور  ،سپس فیلسوف  ،بعد
سخنور  ،اما با تمام وجود یک چیز نیستید ،نه  ،به روش میمون  ،از هر آنچه
می بینید تقلید می کنید  ،و یک چیز بعد از دیگری ذهن شما درگیر می
کند  ،اما آن دیگر شما را سرگرم نمی کند به محض اینکه عادت می
شود )7(.زیرا شما هرگز پس از بررسی دقیق  ،و یا پس از انجام آزمودن
صحیح و آزمایش  ،دست به هر کاری نزده اید  ،اما همیشه به صورت تصادفی
و به صورت نیمه جان انجام داده اید.
( )8بنابراین اتفاق می افتد که برخی افراد  ،پس از دیدن یک فیلسوف و
شنیدن صحبت کسی مانند افرادس  - ،و با اینکه چه کسی قادر است مانند
او صحبت کند؟  -می خواهد به نوبه خود فیلسوف شود )9(.اول از همه  ،مرد
 ،در نظر بگیرید که چه چیزی را به عهده می گیرد  ،و سپس به طبیعت
خودتان و آنچه قادر به تحمل آن هستید فکر کنید .اگر می خواستید کشتی
گیر شوید  ،باید به شانه ها  ،پشت  ،ران ها نگاه کنید )10(.زیرا افراد مختلف
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برای چیزهای مختلف ساخته شده اند .آیا تصور می کنید که می توانید مانند
اکنون رفتار کنید و در عین حال فیلسوف باشید؟ آیا تصور می کنید که می
توانید همانند اکنون غذا بخورید  ،همانند اکنون آب بنوشید  ،مانند اکنون
بی اعصاب شوید و مثل اکنون تحریک پذیر باشید؟( )11شما باید شب بیدار
باشید  ،زحمت بکشید  ،بر خواسته های خاصی غلبه کنید  ،از کسانی که به
شما نزدیک هستند جدا شوید  ،از طرف برده کوچک مورد تحقیر قرار بگیرید
 ،توسط کسانی که مالقات می شوید مورد خنده واقع شوید و در همه چیز ،
در قدرت ،در افتخار  ،در دادگاه ها وضعیت بدی پیدا کنید )12(.وقتی همه
اینها را وزن کردید  ،اگر فکر می کنید مناسب هستید به فلسفه نزدیک شوید
 ،اگر می خواهید همه اینها را در ازای آرامش  ،آزادی  ،آرامش خاطر کنار
بگذارید .در غیر این صورت  ،نزدیک نشوید  ،مانند کودکان رفتار نکنید و یک
زمان فیلسوف باشید  ،و بعداً مالیات گیر  ،و سپس سخنور  ،و بعد از مجریان
سزار )13(.این چیزها با هم پیش نمی رود .شما باید فقط یک مرد باشید ،
چه خوب و چه بد .شما باید تالش خود را به مرکز حاکم خود یا امور بیرونی
اختصاص دهید .به عبارت دیگر  ،شما باید فیلسوف یا یک فرد عامی باشید.
( )14پس از کشته شدن گالبا  ،کسی به روفوس گفت  ،پس آیا اکنون جهان
تحت حاکمیت مشیت است؟ وی پاسخ داد " ،آیا من  ،حتی گذرا  ،به گالبا
به عنوان نمونه اشاره کرده ام تا نشان دهم جهان تحت حاکمیت مشیت
است؟
 3.16اینکه باید با احتیاط وارد رابطه اجتماعی شویم
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( )1اگر به صورت منظم به روابطی با افرادی وارد شدی حال برای گفتگو یا
دوستی ساده ،چنان آنها رشد خواهی کرد مگر اینکه آنها را وادار به تقلید از
خود کنی )2(.یک تکه زغال سنگ خاموش را در کنار یک قطعه زنده قرار
دهید  ،یا باعث از بین رفتن دیگری می شود  ،یا باعث حیات دیگری می
شود )3(.از آنجا که چیزهای زیادی در معرض خطر است  ،باید مراقب
دوستی با غیر فیلسوفان در این زمینه ها باشید .به یاد داشته باشید که اگر با
کسی که در خاک آلوده است مشورت کنید  ،به سختی می توانید خود را
لکه دار نکنید.
( )4منظور این است چه می کنید اگر دوست شما صحبت کند در باب
گالدیاتورها  ،اسبها و ستارگان ورزشی .یا  ،حتی بدتر  ،اگر به شایعات در
مورد آشنایان مشترک بپردازد" :او خوب است  ،او بد است  ،خوب است این
اتفاق افتاده است  ،در آن باب خیلی بد است"؟ اگر او تمسخر و استهزاء کند
حتی کارهای بدتر کند؟( )5آیا هرکدام از شما توانایی نوازنده را در برداشتن
ساز  ،تشخیص اینکه کدام سیم ها نیاز به توجه دارند  ،دارید و کل ساز را
هماهنگ می کند؟ یا قدرتی که سقراط داشت همیشه می توانست کسانی را
که با او ارتباط داشتند به نظرات خود برساند؟ ( )6در عوض شما ذهنیت فرد
عادی را در پیش خواهید گرفت.
( )7پس چرا آنها از شما قویتر هستند؟ زیرا آنها اینگونه صحبت های
نامربوط می کنند  ،در حالی که صحبت خوب شما چیزی بیش از لب زدن
نیست .فاقد زندگی و نشاط است .کسی که به سخنرانی های شما گوش می
دهد ممکن است از آن "فضیلت" لعنتی که مدام اعالم می کنید متنفر
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شود )8(.به همین دلیل است که آن احمق ها از شما بیشتر سود می برند.
عقیده نیرویی کامالً قوی و مقاومت ناپذیر است )9(.بنابراین تا زمانی که این
اصول ظریف در شما ریشه دواند تا بتوانید کمی به آنها اعتماد کنید  ،به شما
توصیه می کنم در معاشرت با چنین افرادی احتیاط کنید .در غیر این صورت
هرچه در کالس بنویسید مانند موم در مقابل آفتاب ذوب می شود)10(.
بنابراین  ،به شرطی که اصول شما به اندازه موم شکننده باشد  ،از آفتاب دور
باشید.
( )11به همین دلیل است که فالسفه می گویند که ما حتی باید سرزمین
مادری خود را ترک کنیم  ،زیرا عادت های قدیمی ما را عقب می کشد و
شروع کار جدید را دشوار می کند .همچنین  ،ما نمی توانیم در مقابل افرادی
بایستیم که می گویند " ،به او نگاه کنید  ،این فالنی  ،سعی می کند یک
فیلسوف شود )12(.به همین ترتیب  ،پزشکان  ،به دالیلی  ،مزمن ترین
بیماران خود را به یک محیط متفاوت و آب و هوای دیگر اعزام می
کنند )13(.خودتان عادت های جدید را در پیش بگیرید :اصول خود را با به
کار بردن تثبیت کنید.
( )14نه .به جای آن از مدرسه مستقیم به تئاتر  ،یک بازی گالدیاتور  ،یک
نمایش ورزشی یا سیرک می روید .سپس از آنجا دوباره به اینجا برمی گردید
 ،و از اینجا  ،دوباره می روید و همان افراد  ،همان مسائل )15(-شما نظم ،
نگرانی و مراقبت جدی از خود نشان نمی دهید .چگونه می توانم تصورات
تصادفی را کنترل کنم  ،به طور طبیعی یا غیرطبیعی؟ آیا من آنطور که باید
به آنها پاسخ می دهم یا نه؟ آیا به امور بیرونی می گویم که آنها برای من
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هیچ چیز نیستند؟( )16اگر امیدوارید که این توصیف شما باشد  ،عادت های
قدیمی خود و دوستان غیر فلسفی خود را ترک کنید.

 3.17در باب مشیت
( )1هر وقت عیبی در مشیت یافتید  ،کمی فکر کنید  ،تشخیص خواهید
داد که آنچه اتفاق افتاده مطابق با دلیل است.
( )2بله  ،اما برای کسی که بی انصاف است بهتر پیش می آید.
در چه؟ پول .زیرا از این نظر او از شما بهتر است زیرا چاپلوسی افراد را می
کند  ،هیچ شرمنده نیست  ،زیرا شب بیدار است .آیا چیزی تعجب آور در آن
وجود دارد؟( )3نگاه کنید ببینید آیا او در اعتماد و صداقت بهتر از شما است.
متوجه خواهید شد اینگونه نیست ؛ بلکه در مواردی که از او برتر هستید ،
خواهید دید.
( -)5("... )4چرا عصبانی هستی چیزی فروخته ای و جایزه گرفته ای؟ یا
چگونه می توانید یک مرد را سعادتمند بدانید اگر او کامیابی خود را از طریق
نفرت شما بدست آورده است؟ مشیت اگر چیزهای خوب را به افراد خوب
بدهد چه اشتباهی می کند؟ آیا شریف بودن بهتر از ثروتمند شدن نیست؟
مرد موافقت کرد )6(.پس چرا عصبانی هستی ،ای مرد  ،اگر چیزی داری که
ارزش آن بیشتر است؟ همیشه به یاد داشته باشید  ،و به خاطر بسپارید که
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این قانون طبیعت است کسی که برتر است نسبت به کسی که فروتر است
مزیت بیشتری دارد از این منظر که او برتر است و شما دیگر دلیل بر خشم
نخواهید داشت.
( )7اما همسرم رفتار بدی با من دارد.
خیلی خوب .اگر کسی از شما بپرسد موضوع چیست  ،پاسخ دهید  ،همسرم
رفتار بدی با من دارد -.و چیزی بیشتر از این؟  -هیچ چیز دیگری.
مسئله چیست؟( )8پدرم به من چیزی نمی دهد .آیا باید در ذهن خود اضافه
کنید که این چیز بدی است  ،و بنابراین یک دروغ را اضافه کنید؟ به همین
دلیل فقر نیست که باید رد کنیم بلکه قضاوتی است که درباره آن انجام می
دهیم و سپس زندگی ما رو به سعادت می رود.

 3.18اینکه نباید اجازه دهیم اخبار ما را آشفته کند
( )1هر وقت خبری ناراحت کننده ای برای شما آورده شد  ،این فکر را آماده
داشته باشید :این خبر مربوط به چیزی نیست که در حوزه انتخاب باشد)2(.
آیا کسی می تواند بگوید که شما تصوری اشتباه یا یک خواسته اشتباه داشته
باشید؟ نه .او می تواند گزارش دهد که کسی درگذشته است .خوب  ،این به
شما چه مربوط است؟ یا اینکه کسی در مورد شما بد صحبت می کند .خوب
 ،این به شما چه مربوط است؟( )3اینکه پدر شما یا دیگری نقشه ای را
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ترسیم می کنند .در برابر چه؟ مطمئناً مخالف انتخاب شما نیست؟ چگونه او
می توانست؟ آن علیه بدن ضعیف  ،در برابر دارایی شما و ممکن است علیه
سالمتی شما باشد پس آن علیه شما نیست.
( )4اما قاضی شما را به جرم بی تقوایی مقصر شناخته است .آیا در مورد
سقراط  ،قضات این قضاوت را نکردند؟ مطمئناً اگر قاضی آن داوری را اعالم
کرده است  ،کاری از عهده شما نیست؟ —نه واقعاً - .پس چرا دیگر نگران
آن نیستید؟
( )5پدر شما وظیفه خاصی دارد که باید آن را انجام دهد  ،و اگر این کار را
انجام ندهد  ،پدری را در خود نابود خواهد کرد ،مردی که فرزندان خود را
دوست دارد و نسبت به آنها مهربان است .به دنبال این نباشید که بخواهید
چیز دیگری را بخاطر آن از دست بدهد .زیرا هرگز اتفاق نمی افتد که وقتی
کسی در یک کار اشتباه می کند  ،در چیز دیگری آسیب ببیند )6(..در مورد
شما  ،این وظیفه شماست که از خود محکم  ،با احترام و بدون عصبانیت
دفاع کنید .در غیر این صورت شما پسری را در خود نابود خواهید کرد ،
مردی که دارای احترام و با فکر است )7(.بنابراین  ،قاضی خود از چه خطری
معاف است؟ نه  ،او نیز به همان اندازه در معرض خطر است .پس چرا هنوز از
قضاوتی که او می خواند نگران هستید؟ شر شخص دیگری با شما چه
ارتباطی دارد؟( )8شر برای شما این است که یک دفاع بد انجام دهید .این
تنها چیزی است که شما باید از آن محافظت کنید .اما در مورد اینکه شما
محکوم شوید یا تبرئه شوید  ،این دلمشغولی شخص دیگری است و بر این
اساس  ،شر شخص دیگری است-)9(.فالنی شما را تهدید کرد-علیه من؟ نه.
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او شما را نقد کرد -.این به او مربوط است که چگونه کار خود را انجام دهد-.
او قصد دارد شما را به ناحق محکوم کند-.بیچاره مفلوک!

 3.19جایگاه فرد عامی چیست؟ جایگاه فیلسوف کجاست؟
( )1اولین تفاوت بین عامی و یک فیلسوف در این است که یکی می گوید ،
"آه  ،من به خاطر فرزندم  ،به خاطر برادرم رنج می کشم آه  ،چگونه به خاطر
پدرم رنج می برم"  ،در حالی که دیگری  ،او بعد از لحظه ای فکر  ،می گوید
که "آه  ،چگونه به خاطر خودم رنج می برم" )2(.زیرا امری که بیرون از حوزه
انتخاب است مانع نیست و نمی تواند باعث آسیب به کسی شود اال خود
انتخاب است که می تواند آسیب زا و مانع باشد )3(.گر ما به مسیر اخیر
متمایل باشیم  ،و به خطا برویم و خود را مقصر بدانیم ،باید به یاد داشته
باشیم که هیچ چیز به جز قضاوت ما نمی تواند باعث آشفتگی و گیجی شود،
تو را به خدایان قسم می خورم که در اینصورت ما پیشرفت کرده ایم.
( )4اما با توجه به شرایط  ،ما از همان ابتدا مسیر دیگری را دنبال کرده ایم.
قبالً  ،وقتی هنوز بچه بودیم  ،اگر سرمان به چیزی برخورد می کردیم انگار
در ابرها فرو می بردیم  ،پرستار به ما نمی گفت  ،اما انگار به سنگ می خورد.
چرا  ،سنگ چه کرده بود؟ آیا باید به دلیل حماقت یک کودک از مسیر خارج
می شد؟( )5و دوباره  ،اگر بعد از خروج از حمام چیزی برای خوردن پیدا
نمی کردیم  ،خدمتکار هرگز سعی نمی کرد اشتهای ما را کم کند  ،اما به
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جای آن آشپز را می زد .مرد  ،ما تو را به عنوان سرپرست آشپز منصوب
نکردیم  ،مگر نه؟ نه  ،اما به پسر ما .او را درست قرار دهید برای او مفید
باشد )6(.بنابراین حتی وقتی بزرگ شدیم  ،ظاهری کودکانه داریم .زیرا این
بخشی از کودک است در امور فرهنگی بی فرهنگ باشد در ادبیات ادیبانه
نباشد و در زندگی ناآموخته باشد.

 3.20هر شرایطی نشان دهنده یک فرصت است
( )1تقریب ًا همه موافقند که "خوب" یا "بد" قضاوت های عینی است که در
مورد اعمال می شود  ،نه در مورد امور بیرون از ما)2(.هیچ کس "روز است"
را خوب نمی داند یا "شب است" را بد نمی داند یا اینکه سه برابر چهار
است بزرگترین شر است )3(.نه  ،آنها قضاوت صحیح را خوب و قضاوت
نادرست را بد نمی نامند  -نتیجه این که خوب بودن از خطا ناشی می شود ،
وقتی خطا را به این ترتیب تشخیص دهیم.
( )4و چنین است در باب زندگی .سالم بودن خوب است و مریض بودن بد
است .نه  ،دوست من :لذت بردن از سالمتی به روش صحیح خوب است؛
استفاده بد از سالمتی بد است .بنابراین حتی بیماری می تواند به نفع ما
باشد؟( )5چرا  ،حتی مرگ و معلولیت می تواند بد نباشد؟ به هر حال این
مزیت کم نبود که منوکس از مرگش برد .هر کس چنین حرفی بزند به چنین
مزایا خوش آمده است! بیایید  ،آیا او با فداکاری خود را نجات نداد  -یعنی
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میهن پرستی او  ،خیرخواهی  ،مرد شرافتمند بودن  ،مرد قول خود بودن –
چه کسی بیشتر از او بعد از مرگ زنده ماند؟( )6برعکس  ،او به ترسو  ،پست
 ،خیانتکار و ضعیف بودن شهره بود.
خوب  -فکر می کنید مرگ او برای او خوب نبوده است؟( )7من فکر می کنم
پدر آدمتوس از زندگی در چنین شرایط بی اساس و حقیر بسیار لذت می
برد )8(.چه کسی چنان مرد .به خاطر خدای  ،ارزش نهادن به امور بیرونی را
متوقف کنید  ،خود را به ابزار ماده صرف تبدیل نکنید  ،یا افرادی که می
توانند آن را برای شما تأمین کنند یا آن چیزهای مادی را دور کنند)9(.
بنابراین آیا می توان از این شرایط بهره مند شد؟ از هر شرایطی حتی با سوء
استفاده یا بد .بوکسور بیشترین امتیاز را از شریک نزاع خود می گیرد  -و
متهم شریک نزاع من است .او مرا با صبر  ،مدنیت و با خلق و خوی آموزش
می دهد )10(.منظور من  ،پزشکی است که من را در یک عقب گرد قرار می
دهد و یک لگن یا شانه را از جا در می آورد  -او برای من سود است  ،هرچند
که این روش دردناک است .وقتی مربی به من دستور می دهد "وزنه را با هر
دو دست خود بردار"  -و هر چه سنگین تر باشد  ،سود من بیشتر است.
خوب  ،اگر کسی مرا تربیت کند تا خلق و خوی داشته باشم  ،در این صورت
من نفعی نمی برم؟( )11این نشان می دهد شما نمی دانید که چگونه توسط
هم نوع خود کمک بگیرید .من یک همسایه بد دارم  -بد  ،یعنی برای
خودش .گرچه او برای من خوب است :او باعث انصاف و جامعه پذیری من
است .پدر بد  ،به همین ترتیب  ،برای خودش مضر است  ،اما برای من یک
نعمت است )12(.عصای هرمس نوید می دهد که هرچه لمس کنید به طال
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تبدیل می شود .از طرف خود می گویم هر چالشی که می خواهید بیاورید و
من آن را به خوبی تبدیل خواهم کرد :بیماری  ،مرگ  ،فقر  ،تهمت  ،قضاوت
درباره مرگ :همه آنها توسط عصای هرمس من به مزیت تبدیل خواهند شد.
( )13چه فایده ای از مرگ خواهید داشت؟ من آن را جالل شما قرار خواهم
داد  ،یا فرصتی برای شما خواهد بود که نشان دهید چگونه یک شخص از
اراده طبیعت اطاعت می کند.
( )14از بیماری چه خواهید ساخت؟ من با قرار دادن خود بر آرامش و
صداقت  ،ماهیت واقعی آن را آشکار می کنم .من نه برای کمک به دکتر
التماس می کنم و نه برای مرگ دعا می کنم )15(.چه چیز بیشتر می توانید
بپرسید؟ می بینی  ،همه چیز را که به سمت من پرتاب می کنی  ،من به
نعمت تبدیل می شوم  ،یک نعمت  -چیزی با وقار  ،حتی رشک برانگیز.
( )16اما نه .در عوض  ،شما می گویید " ،مراقب باشید که بیمار نشوید :این
بد است .که مثل این است که بگویید با این تفکر سرگرم شوید که سه برابر با
چهار است .این بد است .چگونه این بد است؟ اگر سخن را به درستی بسنجم
 ،چه ضرری می تواند برای من داشته باشد؟ بعید است آن کمک کننده
باشد )17(.به همین ترتیب  ،اگر ایده درستی در مورد فقر  ،بیماری و
برکناری از دفتر داشته باشم  ،کافی است :همه این چالش ها فقط به من
سود خواهند داشت .بنابراین  ،دیگر  ،نباید در شرایط بیرونی به دنبال بد و
خوب بگردم.
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( )18آه  ،اما این اصول هرگز از مدرسه بیرون نمی آید  ،هیچ کس هنگام
بازگشت به خانه آنها را با خود نمی برد .در عوض  ،بالفاصله جنگ شروع می
شود  -با برده  ،همسایگان  ،با افرادی که این اصول را تمسخر می کنند و
شما را مسخره می کنند )19(.از جانب خود  ،لزبیوس را دعا می کنم که هر
روز به من یادآوری می کند که هیچ چیز نمی دانم.

3.21به کسانی که قصد دارند بدون تأمل و تفکر تدریس کنند
( )1کسانی که اصول را به صورت خام و بدون هیچ نوع پوششی در نظر
گرفته اند  ،بالفاصله می خواهند دوباره آنها را استفراغ کنند  ،همانطور که
افراد با شکم ضعیف غذای خود را باال می آورند )2(.ابتدا آنها را هضم کنید و
بعد استفراغ نخواهید کرد .در غیر این صورت آنها چیزی جز استفراغ
نیستند ،چیزهای ناپاک که برای خوردن مناسب نیستند )3(.اما بعد از هضم
آنها  ،در مرکز حاکمیت تغییراتی را به ما نشان دهید  ،همانطور که
ورزشکاران نتایج تمرینات و رژیم های غذایی خود را در شانه های خود نشان
می دهند و کسانی که به یک صنعتگر خبره تبدیل شده اند می توانند نتایج
آموخته های خود را نشان دهند )4(.سازنده نمی گوید " ،وقتی من در مورد
هنر سازندگی سخنرانی می کنم  ،به من گوش دهید" او قرارداد ساخت یک
خانه را به دست می آورد و از طریق ساختن آن نشان می دهد که بر این هنر
مسلط است )5(.و شما نیز باید به سهم خود عمل مشابهی را انجام دهید :به
عنوان انسان مناسب غذا بخورید  ،به عنوان انسان مناسب بنوشید  ،لباس
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بپوشید  ،ازدواج کنید  ،پدر فرزندان باشید  ،وظایف عمومی خود را انجام
دهید ، .چون انسان با پدر  ،پسر  ،همسایه  ،همسفر کنار بیایید )6(.چگونگی
این امور ما را قادر می سازد تا ببینیم شما واقعاً از فالسفه چیزی یاد گرفته
اید.
اما نه  ،شما در عوض گریه می کنید  ،بیا و به من گوش دهید که نظرات را
می خوانم .از شما دور می شویم  ،به دنبال شخصی باشید که آنچه آموخته
اید برای او استفراغ کنید )7(.بله  ،اما من تعالیم خروسپوس را مانند هر
کس دیگری به شما توضیح می دهم  ،و سبک او را با وضوح کامل تجزیه و
تحلیل می کنم  ،و حتی با برخی از افکار آنتی پاتر و آرچی دموس ترکیب
می کنم )8(.پس برای چنین چیزی است که مردان جوان باید وطن و پدر و
مادر خود را ترک کنند  ،تا بیایند و نکات بی ارزش زبانی که شما توضیح می
دهید بشنوند؟( )9آیا آنها نباید به عنوان افرادی با صبر و حوصله نسبت به
دیگران  ،به خانه برگردند و ذهنی عاری از اشتیاق و تحریک داشته باشند و
برای سفر در زندگی خود چنین وسایلی را فراهم آورند که به این معنی
بتوانند با هر آنچه پیش می آید خوب روبرو شوید و از آن افتخار کسب
کنید؟( )10و چگونه چیزهایی را که خودتان ندارید به دیگران می دهید؟ آیا
شما از ابتدا کار دیگری نبوده اید و تمام وقت شما صرف بررسی راه حل
برای قیاس و قیاس های مبهم و قیاس هایی که از طریق سئوال ایجاد می
شوند  ،نشده است؟
اما فالن یک مدرسه را نگه می دارد .چرا نباید همین کار را بکنم؟
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( )11این چیزی نیست که بتوان تصادفی  ،تبعی و بدون اندیشه مناسب
درباره آن تعیین کرد .فرد باید از سن مناسبی برخوردار باشد و شیوه خاصی
از زندگی را دنبال کند و خدا را به عنوان راهنما داشته باشد )12(.شما
مخالف هستید و با این وجود هیچ کس از بندرگاه خارج نمی شود بدون
اینکه قبالً به خدایان قربانی کرده باشد و از کمک آنها بهره برده باشد ،و
همچنین مردم مزارع را به روشی غیر معمولی نمی کارند  ،فقط پس از دعا
برای کمک به دمیتر ،بنابراین آیا کسی می تواند بدون کمک خدایان با
خیال راحت کار مهمی مانند این را شروع کند؟( )13و آیا کسانی که به نزد
او می آیند در این کار با خوش شانسی مواجه می شوند؟ چه کاری انجام می
دهی مرد  ،به غیر از فحاشی به میسترس ،و گفتن  ،اینکه نگاه کن ،اینجا
نیز معبدی چون الوسیس وجود دارد .یک هیروفانت وجود دارد  ،من اینجا
نیز یکی خواهم ساخت .منادی آنجاست  ،من یکی را نیز در اینجا منصوب
می کنم .یک مشعل در آنجا است  ،من نیز یکی در اینجا خواهم داشت .در
آنجا مشعل وجود دارد  ،در اینجا نیز مشعل وجود خواهد داشت )14(.کلماتی
ال یکسان هستند .بنابراین چه تفاوتی بین آنچه در
که گفته می شوند کام ً
آنجا اتفاق می افتد و آنچه در اینجا اتفاق می افتد وجود دارد؟ ای مردان بی
دین  ،آیا واقعاً هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ آیا اگر این اقدامات در مکان
نامناسب و در زمان نامناسب انجام شود  ،منفعت مشابهی دارند؟ آیا نباید با
فداکاری و دعا به آنها نزدیک شد  ،و آیا نیازی به این نیست که ابتدا یک مرد
تطهیر شود و ذهن او مستعد باشد که در مراسمی مقدس شرکت کند،
مراسمی  ،عالوه بر این  ،که از قدمت زیادی برخوردار است؟( )15آیا اینگونه
است که اسرار دارای منفعت است؛ آیا به این ترتیب است که ما درک کردیم
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که همه این موارد توسط مردان قدیمی برای آموزش و اصالح زندگی ما
تاسیس شده است؟( )16اما شما آنها را یک به یک و همه را افشا کنید ،
آنها را تمسخر می کنید و با آنها را بعنوان بیرون از زمان و مکان مناسب ،
بدون قربانی و بدون تصفیه برخورد می کنید .شما لباسی را که هیروفانت
باید بپوشد نمی پوشید  ،نه موی سر و نه بند خوبی دارید  ،نه صدای صحیح
دارید  ،نه سن شما مناسب است و نه خود را مانند او پاک نگه می دارید  ،اما
شما صرفاً به استناد کلماتی که او بر زبان می آورد و بازخوانی آنها راضی
هستید .پس آیا کلمات به خودی خود مقدس هستند؟
( )17به طور کامالً در مسیر دیگری باید به این موارد نزدیک شویم .این یک
اقدام بزرگ  ،یک رمز و راز بزرگ است  ،که به راحتی به هر کسی که می آید
تعلق نمی گیرد )18(.عاقل بودن  ،در واقع  ،صالحیت کافی برای مراقبت از
جوانان نیست .همچنین باید استعداد و آمادگی خاصی داشته باشید  ،و بله ،
توسط زئوس  ،یک بدن خاص  ،و بیش از هر چیز دیگر  ،و یک پیشه از طرف
خدا برای انجام این عملکرد باید داشته باشد )19(.همانطور که سقراط برای
تحقق بخشیدن به پرسشهای متقابل مردم  ،و دیوژن برای سرزنش کردن آنها
به روشی پادشاهی  ،و زنون برای آموزش آنها و ایجاد آموزه های فلسفی
فراخوانده شدند )20(.اما شما به عنوان پزشک مغازه خود را باز می کنید و
تجهیزات دیگری به جز داروهای خود ندارید .در مورد زمان و چگونگی
استفاده از آنها چیزی نمی دانید و برای یادگیری زحمت نمی کشید)21(.
ببین  ،آن مرد دارای آن نمک های چشم است و من هم همین را دارم .آیا
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شما توانایی استفاده صحیح از آنها را دارید؟ آیا شما ایده ای دارید که چه
موقع و چگونه آنها به خیر می آیند و به چه کسی؟
( )22پس چرا با مواردی که باالترین اهمیت را دارند قمار می کنید؟ چرا
شما اینگونه نسنجیده رفتار می کنید؛ چرا شرکتی را شروع کرده اید که
ال برای آن نامناسب هستید؟ آن را به کسانی که توانایی دارند و می
کام ً
توانند با تمایز آن را انجام دهند ،بگذارید .از طریق اعمال خود  ،برای فلسفه
خود نیز رسوایی ایجاد نکنید .خود را در زمره کسانی که این حرفه را بدنام
می کنند  ،قرار ندهید )23(.اما اگر اصول فلسفی برای شما جذاب است ،
بنشینید و در باب آن در درون تأمل کنید  ،اما هرگز خود را فیلسوف
نخوانید و اجازه ندهید شخص دیگری این نام را برای شما بکار برد .بجای آن
بگویید " ،او اشتباه کرده است  ،زیرا خواسته های من هیچ تفاوتی با خواسته
های قبلی ندارد  ،و نه انگیزه های من تفاوتی دارد  ،و نه تصدیق من  ،و در
یک کالم ،با توجه به حاالت سابق خودم درباره نحوه برخورد من با داده ها
تغییر نکرده ام )24(.این همان چیزی است که باید فکر کنید و درباره خود
بگویید  ،اگر می خواهید درست فکر کنید .در غیر این صورت  ،قمار را ادامه
دهید و مانند اکنون رفتار کنید که برای شما مناسب است.
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 3.22در باب کلبیان
( )1یکی از آشنایان  ،که جذب کلبیان شده بود  ،می خواست بداند چه کسی
صالحیت یک کلبی بودن را دارد و چه انتظاری می تواند از آن داشته باشد.
اپیکتتوس گفت  ،ما موضوع را به طور کامل بررسی خواهیم کرد )2(.اما
همین مقدار را از قبل به شما می گویم :هر کس که پروژه را بدون تأیید خدا
انجام دهد  ،خشم خدا را می خواند و فقط نمایش عمومی از خودش ایجاد
می کند )3(.منظور این است که  ،در یک خانوار خوب اداره شده  ،کسی را
پیدا نمی کنید که تصور کند من باید محل را اداره کنم .در غیر این صورت
مالک  ،وقتی برگشت و دید کسی با وقاحت دستور می دهد  ،او را بیرون
رانده و شالق می زند )4(.در جامعه خدایان و انسانها تفاوتی نیست :در اینجا
نیز استادی وجود دارد که همه چیز را به جای خود قرار می دهد )5(.شما
خورشید هستید .قدرت دارید که سال و فصول سال را ایجاد کنید  ،باعث
رشد و شکوفایی گیاهان شوید  ،بادها را برانگیخته یا آنها را آرام کنید و بدن
مردان را به اندازه کافی گرم نگه دارید.
( )6شما یک گاو هستید وقتی شیر ظاهر می شود می دانید چه باید بکنید ،
یا زنده نمی شوید که پشیمان شوید .شما یک گاو نر هستید :بیرون بروید و
با شیر روبرو شوید  ،این وظیفه شماست .آن مناسب شماست و آنچه الزم
است را دارید.
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( )7شما می توانید ارتش را به تروا هدایت کنید :آگاممنون باشید .شما می
توانید در نبردهای تک نفره با هکتور مبارزه کنید :آشیل باشید )8(.ترزیت ها
فرض است که درخواست فرماندهی می کنند  ،یا او را صاف می کردند یا او
در مقابل صدها شاهد به االغ می بستند.
( )9شما باید شغل فعلی را با دقت در نظر بگیرید زیرا آن چیزی نیست که
فکر می کنید.
( )10من قبالً کت پاره ای مانند کلبیان پوشیده ام و قبالً روی زمین می
خوابیدم زمانی که به طرف کلبیان رفتم .من یک خورجین و تبر برای گدایی
دارم که از هر کسی را که از مسیر عبور می کند گدایی کنم .اگر مردی را
ببینم که موهای بدن خود را می تراشد  ،مطمئناً به او بد می گویم  ،دقیق ًا
مانند کسی که با مهارت عمل می کند  ،یا به لباسهای ظریف لگد می
زند )11(.اگر کلبیان را اینگونه می بینید  ،بهتر است فاصله خود را حفظ
کنید .در حقیقت  ،نزدیک آن نروید  ،مناسب شما نیست.
( )12با این حال اگر آن را واقع بینانه تصویر می کنید و خود را بی ارزش
نمی دانید  ،مقیاس بعدی را در نظر بگیرید )13(.برای شروع  ،شما باید نمونه
ای متفاوت از رفتار خود را مد نظر قرار دهید .دیگر خدا یا انسان را سرزنش
نکن .آرزو را کامالً تعلیق کنید  ،اجتناب را فقط در مورد چیزهایی که تحت
کنترل هستند قرار دهید .عصبانیت  ،خشم  ،حسادت و ترحم را کنار
بگذارید .نسبت به زنان  ،شهرت  ،پسران و غذاهای وسوسه انگیز بی تفاوت
باشید )14(.افراد دیگر به چیزهایی که توسط دیوارها یا تاریکی شب
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محافظت می شوند  ،شوخی می کنند .آنها راههای زیادی برای پنهان کردن
دارند .آنها می توانند دروازه را قفل کنند و شخصی را در بیرون اتاق مستقر
کنند‘ :اگر کسی آمد  ،به آنها بگوید  "،استاد بیرون است " ،یا" او مشغول
است.
( )15در عوض  ،کلبی فقط افتخار خود را دارد که از او محافظت کند .بدون
آن  ،او در معرض شرم  -برهنه و خارج از درها قرار خواهد گرفت .افتخار
خانه او  ،دروازه او  ،نگهبان و عبای تاریکی اوست )16(.او نباید هیچ چیز
شخصی داشته باشد که بخواهد پنهان کند .در غیر این صورت  ،او مردی
کلبی را کشته است  ،روحی آزاد  ،مردی با هوای آزاد را .او شروع به ترس از
عواملی می کند که بیرون از کنترل هستند و آرزوی پنهان کاری دارد -
حتی اگر تالش کند نمی تواند  ،زیرا جایی و راهی برای پنهان کردن
ندارد )17(.اگر این معلم و مربی در مجموع بد شانس باشد که شکست
بخورد  ،چه بدبختی او تحمل می کند!( )18با این همه سنگینی روی
وجدانش  ،او چگونه می تواند اعتماد به نفس الزم را برای مشاوره به دیگران
پیدا کند؟ راهی وجود ندارد  ،ممکن نیست.
( )19بنابراین برای شروع باید عقل خود را با آموزش افکار پاالیش کنید)20(:
ذهن برای من بیانگر وسیله است  -مانند چوب برای یک نجار  ،یا چرم برای
یک کفاش .هدف من استفاده صحیح از داده ها است )21(.بدن و اعضای آن
به من مربوط نیست .مرگ نیز  ،چه از کل بدن و چه از یک قسمت  ،ممکن
است وقتی که دوست داشته باشد  ،به وجود می آید )22(.و تبعید؟ کجا می
توانند مرا بفرستند؟ هیچ جایی بیرون از جهان نیست هر جا برسم خورشید
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آنجاست ماه و همچنین ستارگان .آنجا رویاها ،پرندگان شکاری و وسیله
ارتباط با خدایان خواهد بود.
( )23هرچند  ،نظم ذهن فقط آغاز وظیفه کلبی واقعی است .او باید بفهمد
که از طرف خدا به عنوان پیام آور برای منافع دیگران فرستاده شده است ،
آنها را به این آگاهی می رساند که در مورد خوب و بد چقدر گیج هستند و
این چگونه باعث می شود که در جای بیهوده به دنبال خوب ها بروند ، .هیچ
سرنخی از مکان واقعی آن ندارند .کلبی باید بداند که عالوه بر پیام رسان
بودن  ،جاسوس نیز هست ( )24او باید مانند دیوژن باشد که در جنگ
 Chaeroneaاسیر شد و پیش فیلیپ کشیده شد )25(.کلبی یک جاسوس
خیرخواه است .او گزارش می دهد که چه کسی دوست یا دشمن است .او
باید قبل از بازگشت  ،حقیقت را بررسی و بررسی دوباره کند تا از ترس و
گزارش های دروغین جلوگیری کند.
( )26در صورت لزوم  ،او باید آماده شود تا بر تریبون سوار شود و مانند
سقراط بگوید ... :ای روح های بیچاره  ،کجا می روید و چه می کنید؟ چنان
بی هدف می روید انگار نابینا شده اید .شما جاده مناسب را برای یک کوچه
بن بست ترک می کنید .شما به دنبال آرامش و سعادت در جای اشتباه
هستید .و مشکوک هستید به هر که بخواهد شما را به سمت راست هدایت
کند )27(.به دنبال آن در امر بیرونی نباشید .آن در بدن نیست  ،و اگر به من
شک دارید  ،فقط به میرون یا اوفلیوس نگاه کنید .آن در ثروت نیست  ،به
کرزوس نگاه کنید  ،یا به ثروتمندان امروز نگاه کنید :خواهید دید که آنها
چقدر ناراضی هستند .آن در جایگاه اجتماعی نیست  ،در غیر این صورت
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کسانی که چندین بار کنسول بوده اند سعادتمند هستند  -که اینگونه
نیستند )28(.ما در این باب به چه کسی اعتماد خواهیم کرد  -شما که فقط
سطح را می بینید و به ثروت و قدرت خیره شده اید  -یا این افراد؟ آنها به ما
چه می گویند؟( )29فقط از آنها ناله و شکایت می شنوید آنها می گویند که
زندگی آنها بد و از امنیت کمتری برخوردار است به این دلیل بیش از یک بار
کنسول شده اند  ، ،در نتیجه باعث شهرت و بدنامی شده است )30(.پادشاه
بودن نیز جواب نمی دهد؛ در غیر این صورت باعث خوشحالی نرون و
سارداناپالوس می شد .حتی آگاممنون  ،حاکم بهتری از هر یک از آنها بود ،
ولی خوشحال نبود .وقتی افرادش خروپف می کردند  ،او چه می کرد؟ او
موهای زیادی را از سر کشید.
او چه گفت؟
من باال و پایین می روم  ...روحم آشفته است و قلبم درست از سینه ام می
زند.
( )31بیچاره  ،چه شما را نگران می کند؟ نمی تواند پول باشد  ،شما غنی از
طال و برنز هستید .سالمتی شما هم نمی تواند باشد  ،شما سالم هستید.
مشکل شما این است که خراب و نابوده کرده اید قوه ای را که با آن اراده
می کنیم بدست آوریم یا اجتناب کنیم ،عمل کنیم یا عمل نکنیم.
چگونه؟( )32با یاد نگرفتن ماهیت واقعی خوبی که از آن بر می آید و
طبیعت شر است  ،یا یادگیری اینکه آن به کجا وابسته است .هر وقت چیزی
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عالقه آن به بیراهه رود  ،فکر می کنید ‘ ،بیچاره  ،یونانی ها مورد حمله قرار
می گیرند.
( )33برای ذهن خیلی بد است  -که شما از بی تفاوت غافل شده اید.
آنها می خواهند به دست تروجان ها بمیرند.
و اگر آنها توسط تروجان ها کشته نشوند  ،آیا بدون توجه به آنها نمی میرند؟
بله  ،اما نه یک باره .چه تفاوتی ایجاد می کند؟ اگر مرگ اشتباه است  ،چه
آنها به تنهایی و چه با هم بروند اشتباه است .و از این گذشته  ،مرگ چیزی
جز جدایی جسم و روح نیست )34(.و اگر یونانی ها بمیرند  ،آیا در را پشت
سر خود می بندند؟ آیا مرگ نیز در قدرت شما نیست؟
آن هست.
پس چرا شکایت می کنیم " ،آه ،که پادشاه باشی و باید عصای زئوس را با
خود حمل کنی"؟  ...پس این چه چیزی برای شما می شود؟( )35درست
مثل چوپان  -شما اینگونه واکنش نشان می دهید  ،مثل چوپان غر می زنید
وقتی گرگ یکی از گوسفندانش را می برد.
و موضوعات شما نیز – افسوس ،که آنها واقع ًا گوسفند هستند.
() 36چرا آمدی؟ خواسته شما در خطر نبود ،آن بود ،انتخاب شما ،انگیزه یا
اجتناب شما؟
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نه  ،پاریس با همسر برادرم فرار کرد.
( )37آیا نعمت نبود که پنهان شوید تا از دست برادر و زن کوچک او خالص
شوید؟
خوب  ،آیا ما باید اجازه دهیم که تروجان ها به ما توهین کنند؟
آیا تروایی ها دانا هستند یا احمق؟ اگر آنها عاقل هستند  ،با آنها دعوا نکنید ؛
اگر آنها احمق هستند  ،آنها را نادیده بگیرید.
(‘ )38اگر خوبی در هیچ یک از مواردی که من مراقب بودم نیست  ،پس
خوب در کجا قرار دارد؟ دعا کنید به ما بگویید  ،پیامبر اعظم و جاسوس.
آن جایی است که فکر نمی کنید یا اهمیت نمی دهید .در غیر این صورت ،
می فهمید که درون شماست .و شما در میان امور بیرونی سرگردان نمی
شوید که هیچ کدام از شما نیست )39(.توجه خود را به سمت خود معطوف
کنید  -سیستم باورهای خود را بررسی کنید .خوب چه ویژگی هایی دارد؟
آن به معنای آرامش  ،سعادت و استقالل است.
بسیارخوب )40(.آیا آن در خیال شما طبیعی  ،باقیمت است و مقام نسبت به
آسیب زا نیست؟
در کجا می خواهید آرامش و استقالل را پیدا کنید  -در چیزی آزاد  ،یا
چیزی که برده باشد؟
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آزاد.
و بدن شما  -آیا آزاد است یا برده؟
نمی دانم.
من فرض می کنم که شما آگاه هستید که آن در معرض تب  ،نقرس ،
سرماخوردگی و
اسهال خونی  ،در معرض استبداد  ،آتش و سالح  ، -در یک کالم ،چیزی که
از نظر جسمی قوی تر است؟ موافق هستم .آن در معرض آنها است)41(.
بنابراین چگونه می توان بدن یا هر یک از اجزای آن را آزاد  -یا بزرگ  ،یا با
ارزش مالحظه کرد؟ در اصل این یک جسد است  ،چیزی از گل و غبار.
آیا چیزی دارید که آزاد است؟
( )42من متمایل هستم فکر کنم خیر.
بنگر ،آیا مجبور هستی آنچه را که غلط به نظر می رسد تصدیق کنی؟
خیر.
یا مجبور هستی حقیقتی آشکار را تصدیق نکنی؟
خیر.
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پس می بینید که در درون خود سهمی از آزادی دارید )43(.آیا هر کدام از
شما اراده ای برای آرزو یا اجتناب ،انتخاب یا رد ،برنامه ریزی یا پیش بینی
دارید اگر از ابتدا تصوری از مزیت یا نامناسب نداشته باشید؟
خیر.
بنابراین در اینجا نیز شما میزانی از آزادی و استقالل را دارید )44(.شیطان
بیچاره  ،چرا سعی نمی کنید روی آن تمرکز کنید  ،چرا به دنبال آن نیستید
 ،برای تغییر .آنجاست که باید به دنبال خوبی ها بروید.
( )45چگونه کسی که هیچ چیز ندارد  -بدون لباس  ،سالمتی و خانه ،
تجمالت  ،هیچ برده ای  ،هیچ شهری که بتواند خودش را از آن بخواند -
چطور ممکن است که چنین شخصی سعادتمند باشد؟( )46خوب  ،خداوند
شخصی را در میان شما فرستاده است که با مثال اثبات می کند این کار
انجام می شود )47(.به من نگاه کن  ،من خانه و شهر و مال و بنده ندارم .من
روی زمین می خوابم .من همسر و فرزندی ندارم  ،هیچ محل افسری ندارم -
فقط زمین و آسمان و یک خرقه کثیف .چه چیز دیگری نیاز دارم؟( )48من
شاد ،آرام و آزادم .شما هرگز ندیده اید که شکست بخورم برای آنچه می
خواهم  ،یا دریافت آنچه که سعی می کنم از آن اجتناب کنم .من هرگز از
خدا یا انسانی خشمگین نبوده ام .من هرگز سر کسی فریاد نزده ام .آیا
تابحال مرا با بیان غمگین دیده اید؟( )49افرادی که در مقابل آنها تعظیم می
کنید و می لرزید  -وقتی با آنها روبرو می شوم  ،با آنها طوری رفتار می کنم
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مثل اینکه برده هستند .در واقع  ،هر وقت مرا می بینند  ،همه آنها بدون
استثنا فکر می کنند که در محضر ارباب هستند.
( )50در آنجا شما سخنان معتبر کلبی را دارید سخنانی که هدف و شخصیت
او را صادقانه نشان می دهد .با این حال  ،اکثر شما کلبی را با جزئیات جزئی
مانند خورجین  ،عصا و فک های بزرگ  -بزرگ ،می شناسید به نظر من بهتر
است غذایی به او دهیم (اگر آن را احتکار نکند)  -یا با عادت شرم آور خود
رهگذران را فریاد می زند یا با شانه ای گشاد و برهنه عبور می کند.
( )51می بینید که پروژه ای که پیشنهاد می کنید چقدر بزرگ باشد .ابتدا
آینه بگیرید  -به شانه های خود نگاه کنید  ،کمر خود را بررسی کنید  ،ران
های خود را معاینه کنید .شما در شرف ثبت نام در المپیک هستید  ،نه در
یک مسابقه خیالی و بی ربط )52(.اگر در المپیک شکست بخورید و نمی
توانید فقط آنجا را ترک کنید  ،بلکه از تماشای کل دنیا تحقیر شده و رنج
می برید  -نه فقط آتنی ها  ،اسپارت ها یا شهروندان نیکوپولیس – و هر
کسی  .یک مسابقه دهنده معمولی آزار می بیند  ،اما قبل از تشنگی  ،باید
خستگی گرما را تحمل و مشتی شن را ببلعد.
( )53با دقت برنامه ریزی کنید  ،محدودیت های خود را بدانید  ،منطقی
باشید و بدون ذکر نام خدای جلو نروید .اگر او شما را انتخاب کرد  ،توجه
داشته باشید که عالوه بر سنگینی برنامه های او برای شما ناراحتی زیادی را
به همراه خواهد داشت )54(.این یک بند جذاب در قرارداد کلبیان است :شما
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مانند االغ مورد ضرب و شتم قرار خواهید گرفت و باید شکنجه گران خود را
دوست داشته باشید انگار پدر یا برادر شما هستند.
( )55یا ترجیح می دهید در حضور آنها امپراطور را تحریک کنید :سزار ،
شما ممکن است صلح را در جهان به وجود آورده باشید  ،اما به خشونتی که
باید تحمل کنم نگاه کنید! فوری مرا به سمت دادستانی ببرید )56(.سزار و
دادستان برای کلبی معنایی ندارند .او فقط زئوس را می شناسد که به عنوان
سفیر برای او خدمت می کند .اگر او به سختی رنج برد  ،می داند که فقط
زئوس او را در گام های خود قرار می دهد )57(.منظور من این است که
هراکلس در ترحم غرق نشد هنگامی که او کارهای خود را برای یوریستئوس
انجام داد او بدون اکراه آنچه را که به او گفته شده بود انجام داد .بنابراین
کلبی  ،که دستورات خود را از زئوس می گیرد و حق حمل عصای دیوژن را
به دست آورده است  -آیا باید انتظار داشته باشیم که مردد باشد یا شکایت
کند؟
( )58بشنوید که چگونه دیوژن  ،که کمی تب داشت ،هنوز برای رهگذران
سخنرانی می کند :احمق ها  ،با این عجله کجا می روید؟ مسافت زیادی را
طی می کنید تا ورزشکاران لعنتی را در مسابقه ببینید ؛ چرا کمی برای
دیدن مبارزه مرد با بیماری متوقف نمی شوید؟()59مرد با جسارت این نیست
که خداوند را به بی انصافی در مریض کردن خود متهم کند .او به سختی
های خود افتخار می کند و جسارت کافی را برای جاذبه کنار جاده دارد .او
خدا را برای چه مقصر می داند؟ که او چنین رقم قابل تحسینی را کاهش می
دهد؟ آن چه اتهامی خواهد بود؟ که فضیلت او خیلی روشن است؟( )60در
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اینجا  ،فقط به یاد بیاورید که او در مورد فقر  ،مرگ و درد چه می گوید.
چگونه سعادت خود را با شاه بزرگ مقایسه می کند .یا بهتر بگویم  ،او فکر
نمی کند هیچ مقایسه ای وجود داشته باشد )61(.برای جایی که ناآرامی  ،غم
 ،ترس  ،آرزوی ناراحت کننده  ،انزجار شکست خورده  ،حسادت و رشک را
می یابید  ،سعادت در آنجا جایی ندارد .و در مواردی که ارزشها نادرست
است  ،این عواطف ناگزیر جاری می شود.
( )62مرد جوان پرسید  ،اگر بیمار شد  ،آیا به عنوان کلبی عادی باید با
پذیرفتن دوستی رضایت دهد تا از او مراقبت کند.
بله  ،اما دوست کلبی را کجا پیدا خواهید کرد؟( )63دوست او باید شبیه او
باشد  ،تا لیاقت این را داشته باشد که دوست او باشد .او باید به طور مساوی
در قدرت و سلطنت سهیم باشد .وزیر شایسته است که شایسته دوستی کلبی
است  ،همانطور که دیوژن شایسته آنتیستنس بود  ،و کراتس شایسته دوستی
دیوژن )64(.تصور نکنید که کافی است دوست او شوید و در خانه او پذیرفته
شوید( )65فقط پیش یک کلبی بروید و خود را معرفی کنید .اگر این برنامه
شماست  ،بهتر است در صورت بیماری به دنبال یک زباله دانی باشید  -یکی
از آنها در برابر باد شمال محافظت می شود  ،بنابراین با سرماخوردگی دچار
مرگ نمی شوید )66(.دوستی  ،به نظر من  ،گفتمان برای شما معنای دیگری
ندارد جز اینکه با کسی زندگی کنید و بعد از مدتی از او جدا شوید .شما
دغدغه ای ندارید که چون پروژه کلبی بزرگ دیده شود.
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( )67خوب " ،مرد جوان گفت  "،ازدواج و فرزندان چه می شود  -آیا کلبی
تصمیم می گیرد این وظایف را بر عهده بگیرد؟ گروهی متشکل از انسانهای
خردمند به من بدهید و شاید نتوانید شخصی مجرد پیدا کنید که بعنوان
کلبی پذیرفته شده باشد .باالخره به خاطر چه کسی  ،یک نفر باید سبک
زندگی سختگیرانه را در پیش بگیرد؟
( )68هنوز هم  ،اگر فرض کنیم که یک کلبی در آنجا وجود دارد  ،دلیلی
نمی بینم که نباید ازدواج کند و بچه دار شود.
همسر او چون او و پدر او دانا می شود و فرزندان آنها به همین طریق بزرگ
می شوند.
( )69اما با توجه به شرایط موجود – و بحران واقعی -شاید بهتر باشد که
کلبی از وظایف خانوادگی آشفته نشود .او باید به رسالت مقدس خود بپردازد
و در رفت و آمد آزاد باشد  -و به تعهدات شخصی که نمی تواند آنها را
نادیده بگیرد گره نخورد  ،اگر  ،نقش او بعنوان پیام رسان  ،پیشاهنگی و
منادی خدایان کم می شود )70(.مسئولیت هایی را که به پدر زن و سایر
خویشان همسر و همچنین همسرش مدیون است  ،در نظر بگیرید .در پایان ،
نقش او به عنوان پرستار و فراهم کننده کاهش می یابد )71(.چند مثال در
نظر بگیرید :او باید یک دیگ برای آب گرم کودک و یک طشت برای
استحمام او پیدا کند .پشم برای همسرش پس از تولد  ،همراه با روغن  ،یک
تختخواب  ،یک فنجان آشامیدنی  -لیست لوازم جانبی طوالنی است )72(.او
وظایف و حواس پرتی های دیگری نیز دارد .و در پایان آنچه از آن شاه برای
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مردم می ماند --شاهی که افرادی را تحت مراقبت خود دارد و این همه
نگرانی؟ کجای وظیفه شاهی است که مراقب دیگرانی باشد که ازدواج کرده
و فرزند دارند  ،ببیند کدام یک از آنها با همسرش رفتار خوبی دارد  ،کدام
یک رفتار بدی دارد  ،چه کسی دعوا می کند  ،و کدام خانواده موفقی رو به
زوال است؟ در واقع  ،او مانند یک دکتر دور می زند  ،نبض بیماران خود را
می گیرد  ،و می گوید( )73شما تب دارید  ،شما سردرد دارید  ،شما نقرس
دارید ؛ شما باید روزه بگیرید ،شما باید غذا بخورید ،شما نباید استحمام
کنید .شما نیاز به یک عمل دارید  ،شما باید سوزانده شوید )74(.چگونه
شخصی که درگیر وظایف خصوصی است می تواند برای این امور وقت
بگذارد؟ و او باید کت های کوچک را به پشت بچه های خود ببندد و آنها را با
دفترچه یادداشت و قلم کوچک به مدرسه بفرستد و شب یک تخت کوچک
برای آنها درست کند .زیرا  ،باالخره  ،فرزندان او مستقیماً از رحم کلبی
نخواهند شد .اگر او همه این کارها را برای آنها انجام ندهد  ،بهتر است در بدو
تولد اینها را به آنها بگوید  ،نه اینکه آنها را با غفلت طوالنی بکشد )74(.اکنون
به وضیعتی که ما کلبی گری را کاهش داده ایم  ،نگاه کنید  -او بیشتر یک
ساقی است تا یک پادشاه.
( )76بله  ،اما کریتس همسر داشت .شما در مورد شرایطی صحبت می کنید
که از روی عشق بوجود آمده است و همسری کریتس دو تا بود .از طرف دیگر
 ،ما در مورد ازدواج های عادی بحث می کنیم  ،نه شرایط خاص .و در حال
حاضر  ،تجزیه و تحلیل ما کشف نکرده است که ازدواج برای کلبی توصیه
شده است.
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( )77پس چگونه او به جامعه در ادامه کار کمک خواهد کرد؟
به خاطر خدا  ،چه کسی بیشتر به نفع جامعه است  ،افرادی که دو یا سه
کودک با بینی جاری تولید می کنند یا کسانی که در زندگی هر شخصی
مراقبت می کنند یا به اشتباه از آن غفلت می کنند؟( )78چه کسی سود
بیشتری به تبانی ها داد  -آنهایی که به آنها بچه دادند یا اپامینونداس که
بدون فرزند جان خود را از دست داد؟ آیا پریام با پنجاه پسر بی ارزش خود ،
یا داناوس یا ایولوس  ،بیش از هومر در جامعه سهیم بودند؟( )79سهم آنها در
جامعه به عنوان شاعر  ،یا عموم  ،بیش از بازگشت عادالنه به دلیل عدم
ازدواج یا فرزندآوری است .آیا نباید پادشاهی کلبی را نیز مبادله عقالنی
حساب کرد؟
( )80من می ترسم قدردان عظمت او نباشیم و تصوری منصفانه از شخصیت
دیوژن نداشته باشیم .ما تحت تأثیر نمایش غم انگیز امروز کلبی هستیم  ،این
سگ هایی که پشت میز گدایی می کنند و از دروازه آویزان می شوند و هیچ
اشتراکی با کلبی

قدیم ندارند بغیر از باد شکم دادن در جمع و نه

بیشتر )81(.زیرا اگر این کار را می کردیم  ،تعجب نمی کردیم و ناامید نمی
شدیم اگر کلبی ازدواج نمی کرد یا بچه دار نمی شد .دوست من ،او پدر همه
است ،هر مردی پسر او است و هر زن دختر او است .او اینگونه همه را
مالحظه می کند و به آنها اهمیت می دهد )82(.فکر نکنید که او با روحیه
گستاخی با غریبه ها قلدری می کند .او مانند یک پدر  ،یا یک برادر رفتار می
کند  -مانند جانشین خدا  ،پدر همه.
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( )83حاال ادامه دهید  ،از من سئوال کنید که آیا او در زندگی عمومی
شرکت خواهد کرد یا خیر )84(.ببینید  ،آیا هر شکل زندگی عمومی خوب
است؟ چرا باید او نسبت به سخنرانی درباره درآمد و هزینه آتنیان سرفرود
آورد  ،مثالً وقتی از او خواسته می شود به همه  -آتنی ها  ،قرنتیان  ،رومی
ها  -بپردازد و نه به بدهی ها و اعتبارات  ،یا جنگ و صلح  ،بلکه به سعادت و
بدبختی  ،موفقیت و شکست  ،آزادی و برده داری بپردازد؟( )85شما از من
سئوال می کنید که آیا کسی که با سابق زیاد به سیاست مشغول باشد  ،در
سیاست شرکت خواهد کرد؟بیشتر از من بپرسید که آیا او منصب خواهد شد
یا خیر  ،و دوباره من به شما خواهم گفت ،احمق  ،چه دفتری برتر از دفتری
است که او دارد؟
( )86عالوه بر این  ،بدن کلبی باید فرم خوبی داشته باشد  ،زیرا فلسفه او به
همان اندازه عقیده شخص رنگ پریده و بیمار نیست )87(.او نه تنها باید
خصوصیات روحی خود را نشان دهد تا مردم عادی را متقاعد کند که بدون
داشتن خوبی هایی که معموالً آنها را تحسین می کنند ممکن است نجیب
زاده بود  ، ،او همچنین باید با بدن خود ثابت کند که زندگی ساده و صرفه
جویی او در فضای باز مفید است )88(.آنچه من به آن شهادت می دهم ،
بدن من نیز به آن شهادت می دهد .دیوژن همین کار را کرد :او با درخشش
سالم به صورت خود رفت و تنها بدنش کافی بود تا مردم عادی را به خود
جلب کند )89(.یک کلبی که برای گدایی ترحم می انگیزد همه از او منزجر
هستند و دور او می چرخند .کلبی نباید آنقدر کثیف باشد که مجبور شود
مردم را از خود دور کند بلکه ناهمواری او باید از نوع تمیزی و دلپذیر باشد
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( )90کلبی باید در برابر با هر موقعیت که پاسخ سریع را می طلبد تیز و شوخ
باشد (در غیر این صورت او فقط یک سخنران خسته کننده است) )91(.نحوه
پاسخ دیوژن به مردی که با او احوالپرسی کرد دیوژن  ،شما باور دارید که
خدایان وجود دارند؟ چگونه می توانید این حرف را بزنید  ،وقتی می دانم که
به جهنم می روید؟( )92یا دوباره  ،هنگامی که اسکندر بزرگ در حالی که
دیوژن در حال استراحت بود  ،باالی سر او ایستاد و گفت :مردی که در حال
تصمیم گیری است نباید شب را بخوابد  ،دیوژن که نیمه خواب بود  ،پاسخ
داد :کسی که افراد زیاد تحت مراقبت دارد و این همه نگرانی دارد.
( )93باالتر از همه  ،ذهن او باید از خورشید پاک تر باشد  ،زیرا کسی که
مقصر خطا است و فرض می کند که برای دیگران سخنرانی می کند  ،فقط
می تواند نرم و بی پروا قلمداد شود )94(.زیرا می بینید که چگونه است:
پادشاهان و ستمگران این جهان  ،حتی اگر فاسد باشند  ،می توانند مجرم را
به واسطه اسلحه و سرباز خود توبیخ و مجازات کنند .وجدان به جای سالح و
محافظ  ،همان اقتدار را به کلبی می دهد )95(.زیرا او از طرف همنوع خود
اضافه کار می کند .آنچه می خوابد فقط او را از وقتی که دراز کشیده پاک تر
می کند .افکار او هرگز شایسته دوستی و همنشینی خدایان نیست و او در
دولت زئوس سهیم نیست .من را هدایت کن  ،زئوس  ،من را راهنمایی کن ،
سرنوشت »همیشه روی لبهایش است  ،همچنین" اگر خدایان را خشنود می
کند  ،پس باشد )96(.با آگاهی از همه اینها  ،چرا نباید تالش کنیم که در
یک کالم با برادران  ،فرزندان – آشنایان او  ،حقیقت را بیان کنیم؟
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( )97کسی که وجدانش نه رئیس است و نه کارگزار .وقتی که به دنبال رفاه
عمومی است  ،به امور دیگران نمی پردازد  ،و به دنبال کار خود است .اگر
مخالف هستید  ،با توجه به روشنایی شما ،ژنرالی که نیروهای خود را
بازرسی و نظارت می کند و کسانی را که از خط بیرون هستند را مجازات می
کند  ،فضول است.
( )98اگر  ،اگر دیگران را به خاطر کیک زیر بغل توبیخ کنید  ،من می گویم ،
آیا ترجیح نمی دهید بروید و آنچه را که در آنجا دزدیده اید مخفیانه
بخورید؟( )99امور دیگران برای شما چیست؟ شما کی هستید  -آیا شما گاو
نر هستید  ،یا ملکه کندو؟ اقتدار خود را به من نشان بده  ،چنانکه ملکه
طبیعتاً از آن برخوردار است .اگر زنبور نر هستید که بر کنترل زنبورهای
عسل اختالف نظر دارد  ،انتظار داشته باشید که همشهریان نیز از شر شما
خالص شوند  ،همانگونه که زنبورهای کارگر از شر زنبورها نر خالص می
شوند.
( )100قدرت تحمل کلبی باید به گونه ای باشد که به نظر بیشتر افراد بی
احساس باشد  ،یک تکه چوب واقعی .تا آنجا که به او مربوط است  ،هیچ کس
به او توهین یا صدمه نمی زند .او شخصاً بدن خود را تسلیم کرده است تا هر
کسی دوست دارد آنرا مورد استفاده یا سوء استفاده قرار دهد )101(.او می
داند که هر چه فرومایه است  ،از نظر آن که فرومایه است  ،باید به آنچه برتر
است تن دهد .و اینکه بدن او از جمعیت پایین تر است  -آنچه از نظر جسمی
ضعیف تر است  ،به عبارت دیگر  ،از آنچه از نظر جسمی قوی تر است  ،پایین
تر است )102(.بنابراین او هرگز تسلیم نمی شود تا در سطح آنها رقابت کند.
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ال از امور بیرون چشم پوشی کرده و ادعایی در مورد چیزهایی که ذات ًا
او کام ً
برده هستند نمی کند.
( )103اما وقتی صحبت از اراده و استفاده از برداشت ها می شود  ،می بینید
که چقدر چشم دارد – چنان مقایسه ای کافی است تا آرگوس را نابینا
کند )104(.با او تصدیق نارس  ،انگیزه اشتباه  ،خواسته ناامید کننده ،
اجتناب ناموفق یا هدف تحقق نیافته وجود دارد .از این رو هیچ سرزنش ،
حسادت یا تحقیر نیست )105(.تمام تالش و انرژی او برای این کار است .در
مورد بقیه  ،او خمیازه می کشد  ،در حالت بی تفاوتی کامل .با اراده آزاد ،
نمی توان دزد و ظالم داشت )106(.از بدن  ،با این حال  ،بله .از چیزهای
مادی؟ بله .از افتخارات و دفاتر  -بله .به همین او دلیل عالقه ای به آنها
ندارد .وقتی کسی سعی می کند از این موارد برای تأثیرگذاری روی او
استفاده کند  ،می گوید‘ :بروید تا کودکان را بترسانید .ماسک برای ترساندن
آنها است .من می دانم که چیزی پشت آنها نیست.
( )107بنابراین  ،این طبیعت کلبی است .شما با در نظر گرفتن آن  ،کمی
وقت بگذارید تا استعداد خود را قضاوت کنید )108(.و به یاد بیاورید که
هکتور به آندروماچ چه گفت  ، :برو داخل  ،و بجای آن  ،بافت خود را ببین.
مردان جنگ خواهند کرد .مردان و بخصوص من )109(.می بینید که او هم
وقف خودش را احساس کرده و هم ناتوانی همسرش را.
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 3.23در نمایش بالغی
( )1ابتدا به خود بگویید که می خواهید چه باشید  ،سپس مطابق آن عمل
کنید .به هر حال  ،این همان چیزی است که می دانیم و در هر زمینه دیگر
قانون است )2(.ورزشکاران ابتدا تصمیم می گیرند که چه چیزی می خواهند
باشند  ،سپس اقدامات الزم را انجام می دهند .اگر آنها تصمیم بگیرند که یک
دونده استقامت باشند  ،این به معنای یک رژیم غذایی خاص  ،مسابقه ،
تمرین و روش فیزیوتراپی است .اگر آنها بخواهند دو سرعت باشند  ،این
عوامل متفاوت است .اگر آنها می خواهند در پانتالت باشند عوامل باز هم
متفاوت می شود )3(.در صنایع دستی نیز همین موضوع را خواهید یافت .اگر
می خواهید نجار شوید  ،یک نوع آموزش خواهید داشت  ،اگر می خواهید
یک مجسمه ساز باشید  ،نوعی دیگر .تمام تالش های ما باید به سوی هدفی
معطوف شود  ،وگرنه بیهوده عمل خواهیم کرد .اگر پایان درست نباشد  ،ما
ال شکست خواهیم خورد.
کام ً
( )4اکنون  ،دو استاندارد مرجع وجود دارد  ،یکی عمومی و دیگری خاص.
برای شروع  ،بنابراین  ،ما باید مانند یک انسان رفتار کنیم  ،این بدان
معناست که  ،نه مانند گوسفند  ،مالیم  ،و نه مانند حیوان وحشی با خشونت.
استاندارد خاص مربوط به مهارت و پایان است که در آن قرار داده شده است.
نوازنده باید مانند یک نوازنده رفتار کند  ،نجار مانند یک نجار  ،فیلسوف
مانند یک فیلسوف  ،سخنور مانند یک سخنور .بنابراین  ،وقتی می گویید()5
بیایید و سخنرانی من را بشنوید  ،مطمئن باشید که شما در سخنرانی هدفی
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دارید .وقتی مسیر خود را پیدا کردید  ،بررسی کنید تا از جهت درست خود
مطمئن شوید )7(.آیا هدف شما آموزش است یا مورد تمجید قرار گرفتن
است؟ بالفاصله پاسخ برمی گردد  ،من به ستایش توده عوام چه اهمیتی می
دهم؟ و این کلمات زیبا هستند .نوازنده نیز  ،بعنوان نوازنده  ،به ستایش
اهمیت نمی دهد  ،بیش از اینکه ستایش برای یک ریاضیدان مهم باشد.
( )8شما می گویید  ،بنابراین هدف شما آموزش است .اما برای چه هدفی؟ به
ما بگویید  ،بنابراین ما نیز به تاالر می دویم .اگر کسی که خود آموزش ندیده
است  ،آیا می تواند دیگران را آموزش دهد؟ نه  -بیش از فردی که نجار
نیست نمی تواند دروس نجاری بدهد  ،یا کسی که کفاش نیست نمی تواند
ساخت کفش درس بدهد )9(.آیا می خواهید بدانید تحصیل کرده اید؟
ارزشهای خود را به ما نشان ده  ،فیلسوف .هدف از قوه آرزو چیست؟ نیفتادن
در آرزو )10(.و اجتناب؟ بدست نیاوردن آنچه نمی خواهد .خوب  -آیا ما این
اهداف را برآورده می کنیم؟ چون اگر دروغ بگویید  ،من به شما خواهم گفت
،روزی مخاطبان خونسردانه استقبال کردند و کف زدند  -و شما ناامید
شدید )11(.روز دیگر  ،پس از تحسین  ،رفتید و به همه گفتید  ،فکر می
کنید من چطور شدم؟
با شکوه  ،آقا  ،به نظر من.
کدام قسمت آن؟
چه؟
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همان که من پان و پوره ها توصیف کردم.
( )12آن عجیب بود!
سپس سعی کنید به من بگویید که آیا با توجه به خواسته و اجتناب متناسب
با طبیعت رفتار می کنید؟ بروید  ،سعی کنید آن را به شخص دیگری
بگویید )13(.آیا برخالف عقیده واقعی خود  ،روز گذشته از شخصی تعریف
نکردید؟ آیا شما به عنوان افسر خوش آمد گویی نیستید؟ چگونه دوست
دارید فرزندانتان چنین رفتاری داشته باشند؟
()14خدا نکند.
پس چرا اینقدر از او تعریف و تمجید می کردی؟
او یک جوان باهوش و طرفدار فن بیان است.
از کجا می دانی؟
او از من تعریف کرد.
آه  ،خوب  ،این ثابت می کند  ،البته .نگاه کن به نظر شما واقعاً چه اتفاقی
می افتد؟ آیا همین افراد پنهانی شما را تحقیر نمی کنند؟ ( )15منظور من
این است اگر کسی می شنود توسط یک فیلسوف به استعداد بزرگ ،اصیل و
کامل توصیف شده است وقتی او به خوبی می داند که به کسی خیری
نرسیده است و یا حتی آرزوی خوب برای کسی نداشته است  ،او باید به چه
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فکر کند او مرا برای هدف خاص یا دیگر می خواهد )16(.اگر این اشتباه است
 ،به من بگویید  ،او چه نشانه ای از استعداد بزرگ را نشان داده است؟
منظورم این است که او مدتی با شما بوده است  ،شنیده است که شما درگیر
آن گفتگو هستید  ،او شنیده است که شما در مورد فلسفه سخنرانی می
کنید  -آیا او خودکنترلی پیدا کرده است  ،آیا خودش را در دست گرفته
است  ،آیا به نقص خود پی برده است؟( )17آیا او پیش فرض خود را رها
کرده و به دنبال معلمی رفته است؟
بله .چنین است.
چه کسی که به او یاد می دهد چگونه زندگی کند؟ نه  ،احمق  -کسی که به
او می آموزد چگونه یک عبارت را در عوض برگرداند .زیرا او دقیق ًا به همین
خاطر شما را تحسین می کند .فقط به صحبت های او گوش دهید :این
شخص با ظرافت عالی می نویسد  ،بسیار بهتر از دیو )18(.این یک مسئله
ال دیگر است .او نمی گوید  ،این مرد مدنی است  ،با ثبات است  ،آرام
کام ً
است .و حتی اگر او آن را می گفت  ،من می پرسیدم  ،از آنجا که این مرد با
ثبات است  ،انسان با ثبات چه ویژگی هایی دارد؟ و اگر او نمی توانست بگوید
 ،من اضافه می کردم  ،بفهمید ابتدا چه کلماتی را استفاده می کنید  ،سپس
آنها را استفاده کنید )19(.بنابراین در حالت متاسف  -مشتاق برای تحسین ،
با شمارش تعداد مخاطبان  -آیا قصد کمک به دیگران را دارید؟
امروز مخاطبان بسیار بیشتری داشتم.
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مطمئناً جمعیت زیادی بود.
من میزان مشارکت مردم را در حدود پانصد نفر اعالم کردم.
مزخرف  ،حداقل هزار بود.
خیلی ها مشتاق شنیدن دیو نشدند.
او؟ هرگز.
‘و مخاطبان سوفیست نیز بودند  ،جایی که به سلیقه آنها در بالغت توجه می
شد.
آقا  ،زیبایی حتی می تواند یک سنگ را حرکت دهد.
( )20سخنان یک فیلسوف برای شما وجود دارد  ،و شخصیت یک مرد که به
نفع بشریت است! یکی است که قطعاً به استدالل گوش داده و گفتارهای
سقراطی را که از سقراط است نه از لیزیاس یا ایزوکرات خوانده است.
من اغلب با چه نوع استدالل هایی تعجب می کردم .همان جا توقف کنید:
" ...با چه نوع استداللی" بهتر خوانده می شود.
( )21آنها را طوری می خوانی که گویی شعرهای زیبایی هستند .اگر آنها را
به درستی بخوانید  ،دیگر به آن اهمیت نمی دهید  ،بیشتر در این زمینه
شرکت می کنید :آنیتوس و ملتیتوس می توانند مرا بکشند  ،اما نمی توانند
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به من آسیب بزنند .من همیشه به نوعی بوده ام که به برهانی برسم که
بهترین است ،حتی اگر به ضرر امور خودم باشد )22(.به همین دلیل است که
هیچ کس هیچ وقت از او نمی شنیده است من چیزی می دانم من آنرا
آموخته ام.
( )23نه  ،من فکر می کنم شما فرض می گیرید که او به همراه خود می
گوید  ،امروز بیا به صحبت های من در خانه کدراتس گوش ده.
چرا باید سخنان او را بشنوم؟ شما می خواهید به من نشان دهید که
کلمات را با ظرافت ترکیب می کنید؟
بنابراین شما انجام دهید اما چه چیزی با آن به دست می آورید؟
شما قرار است از من تعریف کنید.
( )24منظور شما از " ،مرا ستایش کن" چیست؟ فریاد بزن عالی و شگفت
انگیز.
خوب  ،من آن را فریاد می زنم .اما اگر ستایش یکی از مواردی است که
فالسفه آن را "خوب" می دانند  ،پس چگونه می توانم شما را ستایش کنم؟
به من بیاموز که سخنور بودن خوب است  ،من تو را ستایش خواهم کرد.
( )25پس گوش دادن به سخنرانی ها باید یک تجربه کامالً خالی از لذت
باشد؟ البته ،نه .من هم از گوش دادن به سازهای لیر لذت می برم .اما آیا این
دلیل کافی برای برخاستن و آواز خواندن است؟ به آنچه سقراط می گوید
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گوش دهید :آقایان  ،در سن من مناسب نیست که قبل از فرمول بندی
اصطالحات مانند جوانی خام پیش شما بیایم )26(.این یک هنر عالی و نفیس
است  ،کلمات را انتخاب می کند  ،آنها را به هم پیوند می دهد  ،سپس در
جمع ظاهر می شود و به آنها یک خوانش هنری می دهد .و چقدر خوشحال
کننده است که اگر هنگام سخنرانی کسی فریاد بزند  ،خیلی از مردم اینرا
نمی خواهند ،ای خدا.
( )27آیا یک فیلسوف درخواست مخاطب می کند؟ همانطور که خورشید
رزق و روزی را به سمت خود می کشد  ،این چنین فیلسوف واقعی افرادی را
که نیاز به کمک دارند جذب می کند .چه نوع پزشکی است که بیماران را به
معالجه توسط خود دعوت می کند؟ و با این حال من می شنوم که در رم
اکنون حتی پزشکان برای بیماران آگهی دی دهند .در روزگار من برعکس
بود )28(.من از شما دعوت می کنم که بیایید و بفهمید که چقدر حال شما
خوب نیست .چگونه مراقب همه چیز هستی غیر از آنچه مهم است .چگونه
نیکی را از شر نمی شناسی .و شما ناراضی و ناموفق هستید .چه دعوت
جذابی! و اما اگر فیلسوف با گفتار خود چنین برداشتی ارائه ندهد  ،مرده
است و ممکن است گوینده نیز باشد )29(.روفوس می گفت :اگر کاری بهتر از
این نیست که مرا به خاطر آن ستایش کنید  ،سخنرانی من یک شکست بود.
او به گونه ای با ما تماس می گرفت که همه کسانی را که در آنجا نشسته اند
فکر می کردند کسی به آنها اطالع داده است  -او چقدر خوب واقعیت را
شهود می کند  ،و چقدر به روشنی خطاهای خصوصی ما را بیرون می کشد.
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( )30دوستان  ،مدرسه فیلسوف بیمارستان است .هنگام ترک  ،باید رنج برید
 ،نه اینکه لذت ببرید .در وضعیت سالمتی وارد نمی شوید ،بلکه با شانه
دررفته  ، ،آبسه  ،مشکل نای یا سر درد وارد می شوید )31(.بنابراین قرار
است در کنار شما بنشینم و افکار و عبارات هوشمندانه ای بخوانم  ،به طوری
که بیماران کف بزنند و شانه در همان شرایط است که بستری شده اند  ،سر ،
آبسه  ،نای آنها بر همان روال باشد؟( )32آیا به همین خاطر است که جوانان
باید به خارج از کشور سفر کنند والدین  ،دوستان  ،روابط و دارایی های خود
را ترک کنند  -همه به این ترتیب که وقتی عبارات هوشمندانه ارائه می
دهند  ،بگویند :عالی.
( )33خوب  ،آیا سبک خطابی گفتمان وجود ندارد؟ به طور طبیعی -
همانطور که سبک های جدلی و تعلیمی وجود دارد .اما هر کس سبک
خطابی را به عنوان موضوع چهارم در برنامه درسی گنجانده است؟( )34سبک
خطابی ادعا می کند که در معرض همه درگیری هایی است که در آن گرفتار
شده است  ،و اینکه چگونه آنها به همه چیز عالقه دارند به جز آنچه می
خواهند .زیرا آنچه مردم می خواهند همان چیزی است که موجب سعادت
می شود .اما آنها آن را در جای اشتباه جستجو می کنند )35(.اگر چنین
اتفاقی بیفتد  ،آیا هزار صندلی راه اندازی شده  ،دعوت نامه های فرستاده
شده و سخنران با لباس یا روپوش خوب نیاز است،که بر تریبون برود و مرگ
آشیل را روایت کند؟ بخاطر خدایان  ،تمام تالش خود را بکنید تا اینگونه
نامها و کارهای مشهور را ارج بگذارید.
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( )36هیچ چیز الهام بخش تر از یک سخنران نیست که برای مخاطبان خود
روشن کند که به آنها احتیاج دارد )37(.به من بگو  -آیا کسی تا به حال از
شما گفتاری خوانده یا شنیده در نتیجه احساس پشیمانی از خود کرده است
 ،یا خود واقعی را تجربه کرده است  ،یا فکر عقب مانده را ترک کرده است ،
 ...فیلسوف عصبانی شد نمی توانم همانطور که بازی کردم ادامه دهم؟
( )38اگر واقع ًا عملکرد خوبی دارید  ،یکی به دیگری می گوید  ،من فکر
کردم که او به خوبی در مورد خشایارشاه می داند ،و دیگری می گوید " ،من
توصیف او در مورد نبرد ترموپیل را بهتر دوست داشتم.
آیا این شبیه سخنرانی یک فیلسوف است؟

 3.24اینکه نباید به چیزهایی وابسته باشیم که در کنترل ما نیستند
( )1اجازه ندهید که آنچه خالف طبیعت است  ،برای شما شر باشد  ،زیرا
شما متولد شده اید که نه در تحقیرها یا بدبختی های دیگران  ،بلکه در
خوش بختی آنها شریک شوید )2(.اگر کسی دچار بدبختی شد  ،به یاد داشته
باشید که او به تقصیر خود دچار گشته است  ،زیرا خداوند انسانها را برای
لذت بردن از احساس آرامش و آسایش خاطر خلق کرده است )3(.او منابع
الزم را برای دستیابی به آنها فراهم کرده است  ،به هر شخص بعضی چیزها را
به عنوان چیزهای خاص او داده  ،و برخی دیگر به عنوان چیزهایی که
خاص او نیست .اموری که در معرض مانع  ،حذف یا جبر هستند  ،از ما
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نیستند  ،در حالی که تمام آنچه در برابر مانع مصون است  ،از خود ماست .و
ماهیت خوب و بدی که او به ما اعطا کرده است از جمله چیزهایی که متعلق
به خود ماست  ،همانطور که برای شخصی که مراقب ما است و مانند یک پدر
واقعی از ما محافظت می کند مناسب بود.
( )4اما من از فالنی جدا شده ام و او تسلی ناپذیر است.
انسان  ،چرا آنچه را که متعلق به خودش نیست  ،متعلق به خود می داند؟
چرا نمی اندیشد  ،وقتی از دیدن شما لذت می برد شما فانی هستید و ممکن
است به مکان دیگری منتقل شوید؟ بنابراین او به سادگی مجازات حماقت
خود را پرداخت می کند )5(.اما شما  ،چرا برای هر چیزی پرداخت می
کنید؟ چرا برای خودتان اشک می ریزید؟ شما نیز در این موارد تأمل نکرده
اید  ،اما در عوض  ،چون زنان بی ارزش  ،از اموری لذت برده اید  ،از مکان ها
 ،از مردم و از شیوه زندگی و تصور کرده اید که آنها برای همیشه ماندگار
هستند؟ و حاال می نشینید و گریه می کنید زیرا دیگر نمی توانید آن افراد را
ببینید  ،یا وقت خود را در همان مکان ها بگذرانید )6(.بنابراین شما سزاوار
هستید که بدبخت تر از کالغها و زاغهایی باشید که می توانند هر کجا که
بخواهند پرواز کنند و النه های خود را در مکان های مختلف بسازند و از
دریاها عبور کنند بدون اینکه غر بزنند و آرزوی خانه قبلی خود را داشته
باشند.
( )7بله  ،اما به این دلیل آنها موجودات غیر منطقی هستند و چنین احساسی
دارند.
330

آیا خدایان دلیل بدبختی را به ما عطا کرده اند تا زندگی خود را در مصیبت و
زاری دائمی سپری کنیم؟( )8یا هر چیزی جاودانه است و خانه را ترک نمی
کند اما مانند گیاه در یک نقطه ریشه می کنند .و اگر کسی از حلقه ما خانه
را ترک کند  ،باید بنشینیم و گریه کنیم  ،و سپس  ،اگر او بازگشت  ،مانند
کودکان برقصیم و دست بزنیم؟
( )9ما باید یکبار برای همیشه خود را از شیر بگیریم و آنچه را از فالسفه
آموخته ایم را به ذهن بسپاریم -)10(.مگر اینکه فقط آنها را بشنویم همانطور
که به بافندگان جادو گوش می دهیم-وقتی گفتند که این جهان فقط یک
شهر واحد را تشکیل می دهد و ماده ای که از آن پدید آمده است نیز یکی
است و وقتی یک چیز جای دیگری را می گیرد و وقتی بعضی چیزها حل می
شوند باید یک انقالب دوره ای رخ دهد  ،و بعضی چیزها در همان جایی که
هستند باقی می مانند در حالی که برخی دیگر به جای دیگری منتقل می
شوند )11(.که همه چیز مملو از دوستان است  ،عالوه بر این  ،ابتدا خدایان و
سپس انسانها نیز  ،که ذاتاً یک خانواده را با یکدیگر تشکیل می دهند .و
اینکه برخی از مردم باید با یکدیگر باقی بمانند  ،در حالی که دیگران باید
ترک کنند .ما باید از کسانی که زندگی می کنیم لذت ببریم  ،بدون اینکه از
دیدن رفتن دیگران ناراحت شویم )12(.و اینکه انسانها ذاتاً نجیب هستند و
قادر به احساس تحقیر نسبت به چیزهایی هستند که در بیرون از حوزه
انتخابی قرار دارد  ،دارای این کیفیت نیز هستند که ریشه در زمین ندارند و
به زمین متصل نیستند  ،اما قادرند از مکانی به مکان دیگر بروند  ،گاه برای
نیازهای خاص  ،گاهی فقط برای لذت بردن از تماشای منظره.
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( )13این چیزی از این دست بود که برای ادیسه اتفاق افتاد " ،شهرهای
بسیاری از مردان را دید و راههای خود را آموخت" و قبل از آن  ،به
"هراکلس" سفر کرد تا در تمام زمین مسکونی سفر کند  " ،با مشاهده
بدبختی انسان ها و راه های قانونی آنها"  ،اولی را برای پاک کردن جهان از
آن حذف کرد  ،در حالی که دومی را به جای خود معرفی کرد.
( )14و با این حال شما فکر می کنید که چند دوست در تبس داشت  ،چند
در آرگوس  ،و چند در آتن و وقتی در سفر بود چند دوست جدید داشت
وقتی زمان با او یار بود و پدر فرزندان بود و این کودکان را بدون زاری و
پشیمانی تنها گذاشت  ،و بدون احساس اینکه آنها را یتیم می گذارد)15(.
زیرا او می دانست که هیچ انسانی یتیم نیست  ،همه پدرانی دارند که به طور
مداوم و برای همیشه از آنها مراقبت می کنند )16(.زیرا به نظر او فقط
موضوع شنیداری نبود که زئوس پدر انسان ها است  ،او واقع ًا او را پدر خود
می دانست و او را چنین صدا می کرد و در تمام کارهایی که انجام می داد به
او نظر می کرد .به همین دلیل او در هر کجا که بود توانست سعادتمند
زندگی کند ( )17اما غیرممکن است که خوشحال باشید و در عین حال ناله
کنید برای اموری که در دسترس شما نیست .مثل اینکه کسی سعادتمند
است که هر آنچه می خواهد داشته باشد؛ شبیه مردی باشد که سیر خورده
است .نه احساس گرسنگی دارد و نه تشنگی.
( )18بله  ،اما ادیسه مشتاق همسر خویش بود و روی سنگ نشست و گریه
کرد.
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و چرا به هر آنچه هومر می گوید ایمان می آورید و قصه های او را باور می
کنید؟ اگر واقعاً صحت دارد که ادیسه گریست  ،چه چیزی جز بدبختی می
توانست داشته باشد؟ اما کدام انسان خوب و با فضیلت می تواند بدبخت
شود؟( )19به راستی این یک جهان نابسامان است اگر زئوس قصد ندارد
اطمینان حاصل کند که همشهریان او باید مانند خودش خوشحال باشند .نه
 ،این غیر قابل تصور است .این تصور بی تقوایی محض است )20(.و اگر
ادیسه اشک ریخت و گریه کرد  ،پس او مرد خوبی نبود .چگونه کسی می
تواند خوب باشد در حالی که نمی داند کیست؟ و چه کسی نمی داند و
فراموش کرده است که هر آنچه بوجود می آید از بین می رود و این امکان
وجود ندارد که یک انسان برای همیشه و یک روز با دیگری زندگی
کند؟( )21پس چه نتیجه ای می دهد؟ اینکه آرزوی غیرممکن بودن  ،عالمت
بردگی و حماقت است .این رفتار کسی است که در جهان غریبه است و از
طریق قضاوت های خود از طریق تنها وسیله ای که در دسترس اوست با خدا
می جنگد.
( )22اما مادر از ندیدن من می نالد .پس چرا او این اصول را یاد نگرفته
است؟ و من نمی گویم که شما نباید تالشی برای جلوگیری از غمگینی او
انجام دهید  ،اما ما نباید آرزو کنیم آنچه متعلق به ما نیست )23(.اکنون ،
غم و اندوه دیگری نگرانی من نیست  ،بلکه غم و اندوه خودم نگرانی من
است .بنابراین مسئولیت من است که به هر قیمتی به آن پایان دهم  ،زیرا
در اختیار من است .در مورد غم و اندوه دیگری  ،تا جایی که بتوانم تالش
خواهم کرد که به آن پایان دهم  ،اما به هر قیمتی تالش نمی کنم )24(.در
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غیر این صورت من خودم را در برابر خدایان قرار می دهم .من خودم را در
مقابل زئوس قرار می دهم و با توجه به نظم جهان  ،در برابر او قرار می گیرم.
و جزای این جنگ با خدای و این نافرمانی توسط فرزندان فرزندان من
پرداخت نمی شود  ،بلکه توسط شخص من انجام می شود  ،هم روز و هم
شب  ،هنگامی که از رویاهایم وحشت زده می شوم  ،وقتی از ذهن خویش به
وحشت می افتم ،وقتی از هر پیامی می لرزم  ،وقتی آرامش درونی ام روی
نامه های افراد دیگر آویزان است )25(.شخصی از رم وارد شده است " -فقط
امیدوارم خبر بدی نداشته باشد! چرا  ،حتی در آنجا حضور ندارید  ،چه
آسیبی می تواند به شما وارد شود؟ شخصی از یونان وارد شده است " -من
فقط امیدوارم که هیچ خبر بدی نباشد! چرا  ،با این سرعت هر مکانی می
تواند باعث بدبختی شما شود! ( )26آیا کافی نیست که در آنجا که هستی
واقعاً ناراضی باشی  ،اما آیا باید فراتر از دریاها و با مکاتبات نیز ناراضی باشی؟
( )27بله  ،اما اگر دوستان من در آنجا بمیرند چه می شود؟
چرا  ،چه چیزی غیر از این است که انسانهای فانی با مرگ خود روبرو شده
اند؟ چگونه می توانید آرزو کنید که به سن پیری برسید و در عین حال
نبینید هیچ کس از کسانی را که دوست دارید بمیرند؟( )28آیا نمی دانید در
طول زمان طوالنی  ،بسیاری از موارد از هر نوع اتفاق می افتد؟ که تب یک
نفر را بهتر کند  ،و یک نفر دیگر را دزد  ،و یک نفر دیگر را دوباره ظالم
کند؟( )29طبیعت جهان پیرامون ما چنین است  ،طبیعت افرادی که با آنها
مشترک هستیم نیز چنین است .گرما یا سرما  ،یک رژیم غذایی نامناسب ،
سفر از طریق خشکی یا دریا  ،بادهای هوا  ،خطراتی از هر نوع  ،باعث می
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شود که یک نفر از بین برود  ،دیگری به تبعید رانده شود  ،دیگری به سفارت
اعزام شود و دیگری به یک کمپین اعزام شود )30(.بنشینید  ،و از همه این
چیزها ناراحت شوید  ،و بنالید  ،و بدبخت و بیچاره باشید  ،و از امور بیرونی
متشکر باشید نه یک بار یا دو بار بلکه هزاران هزار بار.
( )31آیا این چیزی است که از فالسفه شنیده اید  ،این همان چیزی است
که یاد گرفته اید؟ آیا نمی دانید این زندگی مانند یک کمپین است؟ یک نفر
باید نگهبانی دهد  ،دیگری برای شناسایی رود  ،و دیگری نیز به جنگ .ماندن
برای همه در یک مکان ممکن نیست  ،و همچنین بهتر است که آنها در یک
مکان نباشند )32(.اما شما از انجام وظایفی که ژنرال به شما محول کرده
غفلت می کنید  ،و هنگامی که فرمایشی سخت به شما داده می شود شکایت
می کنید و متوجه نمی شوید که ارتش را به کدام حالت کاهش می دهید ؛
زیرا اگر کسی از شما الگوبرداری کند  ،اگر کسی سنگر حفر نکند  ،یا صخره
ای نسازد  ،یا شب را مراقب نباشد  ،یا خود را در معرض خطر قرار ندهد ،
همه به عنوان یک سرباز بی فایده نشان خواهند داد )33(.باز هم  ،اگر به
عنوان ملوان به کشتی سوار می شوید  ،در یک نقطه مستقر شوید و هرگز آن
را ترک نکنید .گر الزم است از دکل باال بروید  ،از انجام خودداری کنید .اگر
مجبورید تا کنار کمان بدوید  ،دوباره امتناع کنید .و کدام ناخدا شما را تحمل
می کند؟آیا او شما را به عنوان یک تکه بی فایده  ،یک انسداد صرف و یک
نمونه بد برای سایر ملوانان به دریا نمی اندازد؟( )34چنانکه در باب مورد
فعلی ،به همین ترتیب  ،زندگی هر یک از ما یک کمپین است و یک دوره
طوالنی با شرایط مختلف .شما باید نقش یک سرباز را ایفا کرده و هر عملی را
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به عنوان پیشنهاد عمومی خود انجام دهید )35(.تا آنجا که ممکن است اراده
او را پیشگویی کنید .زیرا هیچ مقایسه ای بین عمومی و عادی وجود ندارد ،
چه با توجه به قدرت و چه برتری شخصیت او )36(.شما در یک شهر
شاهنشاهی مستقر شده اید  ،نه در یک گودال کوچک بدبخت  ،و شما باید
سناتور زندگی باشید .آیا نمی دانید مردی از این نوع وقتی کم برای اختصاص
دادن به امور درونی خود دارد  ،اما باید بیشتر وقت را در بیرون از خانه با
دادن و گرفتن دستورات  ،یا خدمت به عنوان یک مقام رسمی  ،یا بیرون
رفتن به کمپین یا به عنوان قاضی؟ و سپس شما به من بگویید که می
خواهید مانند یک گیاه در یک نقطه ثابت شوید و آنجا ریشه بزنید -)37(.بله
 ،آن خوشایند است -.اما یک سس نیز دلپذیر است  ،و یک زن زیبا نیز
چنین است .چه چیز دیگری می گویند کسانی که پایان خود را خوشایند می
دانند؟
( )38آیا نمی دانید از زبان چه مردانی استفاده می کنید؟ که آنها اپیکوری و
منحرف هستند؟و سپس  ،وقتی مثل آنها رفتار می کنید و نظرات آنها را با
دیگران در میان می گذارید  ،می خواهید سخنان زنون و سقراط را به ما ذکر
کنید؟( )39چرا آنها را از خود دور نمی کنید  ،تا آنجا که می توانید  ،آن
تزئینات بیگانه را که تصویب کرده اید و در کل برای شما نامناسب هستند؟
چیز دیگر از این افراد این است که بدون مانع و اجبار بخوابند و هنگامی که
از رختخواب بلند شده اند  ،در اوقات فراغت خمیازه بکشند و صورت خود را
بشویند  ،و سپس هنگامی که خیال آنها را می گیرد بخوانند و بنویسند  ،و
سپس با برخی مزخرفات گویند یا موارد دیگر  ،و تحسین دوستان خود را
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هر جور که ممکن است داشته باشند  ،و سپس برای پیاده روی بیرون بروند ،
و یک قدم زدن کوتاه  ،حمام کردن  ،غذا خوردن و رفتن به رختخواب  ،در
نوع تخت  ،عالوه بر این  ،که چنین افرادی به احتمال زیاد می خوابند.
احتیاج دارید بیشتر بگویم؟ زیرا به راحتی می توان حدس زد.
( )40اکنون بیایید  ،شما نیز باید به نوبه خود از شیوه زندگی خود برای من
بگویید  ،زندگی ای که آرزو دارید آن را دنبال کنید زیرا فردی مشتاق
حقیقت است و می خواهد از سقراط و دیوژن تقلید کند .چه کاری می
خواهید در آتن انجام دهید؟( )41مواردی که من به آن اشاره کردم؟ پس چرا
خود را رواقی خطاب می کنید؟ وقتی کسانی که ادعای دروغ شهروندی روم
را می کنند به شدت مجازات می شوند  ،آیا کسانی که ادعای دروغ عنوان و
بزرگداشت به این اندازه بزرگ می کنند مجاز به فرار از مجازات هستند؟()42
یا اینکه این غیرممکن است  ،بلکه به جای آن قانون الهی  ،قدرتمند و گریز
ناپذیر مجازات های سنگین تر برای افرادی که مرتکب جرائم سنگین تر می
شوند  ،صادر شود؟( )43این قانون برای چه می گوید؟بگذارید هر کسی که
وانمود می کند دارای ویژگی هایی است که هیچ ارتباطی با او ندارد  ،رجز
خوانی کند  ،باشکوه باشد :بگذارید هر کسی که از دستور الهی سرپیچی کند
 ،پایه باشد  ،برده باشد و غصه بخورد  ،حسادت کند  ،ترحم کند و در یک
کالم بدبخت و ناله کند.
( )44پس چه می خواهید من به دادگاه فالنی بپردازم و به درب او نزدیک
شوم؟
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اگر عقل به خاطر کشور شما  ،خانواده شما  ،انسانیت ایجاب می کند  ،چرا
نباید بروید؟ هنگامی که به کفش احتیاج دارید از دیدن درب کفاشی  ،یا در
صورت نیاز به کاهو از باغبان بازار شرم نمی کنید  ،و با این وجود از دیدن
درب ثروتمندان شرمنده اید

وقتی به آنچه آنها ارائه می دهند نیاز

دارید؟( -)45بله  ،چون هیچ احترامی برای کفاش ندارم -پس برای مرد
ثروتمند هم چیزی نداشته باشید -.و مجبور نخواهم شد که به باغبان بازار
تملق دهم -.پس به مرد ثروتمند هم تملق نگو -)46(.در این صورت چگونه
آنچه را که نیاز دارم بدست می آورم؟ -آیا این همان چیزی است که من به
شما می گویم " ،به قصد بدست آوردن خواسته های خود بروید"  ،به جای
اینکه به سادگی " ،بروید تا آنچه را که برای شما مناسب است انجام دهید"؟
( )47پس چرا اصالً باید برم؟
اینکه به آنجا بروید و نقش خود را به عنوان یک شهروند  ،یک برادر  ،یک
دوست انجام دهید )48(.و عالوه بر این  ،باید به یاد داشته باشید که به دیدن
یک کفاش  ،فروشنده سبزیجات  ،مردی که قدرتی بر هیچ امر بزرگ و
ارزشمندی ندارد  ،حتی اگر کاالهای خود را با قیمت باالیی بفروشد  ،آمده
اید .شما مانند کسی که به دنبال کاهو می رود به آنجا می روید و هزینه آنها
یک ادول است نه یک استعداد )49(.به همین ترتیب در پرونده فعلی نیز،
موضوع ارزش زحمت رفتن من به درب او را دارد .خیلی خوب  ،من می روم.
همچنین ارزش این است که برخی از کلمات را با او رد و بدل کنید .بسیار
خوب  ،من این کار را می کنم .بله  ،اما همچنین الزم است که من باید دست
او را ببوسم و با تعاریف مختلف او را چاپلوس کنم .خودت باش .این می تواند
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مانند پرداختن به یک استعداد باشد .نه برای من و نه برای شهر و نه برای
دوستان من سودآور نیست  ،بنابراین می توان شهروند و دوست خوب را در
من نابود کرد.
( )50اما اگر موفق نشوید  ،مردم فکر می کنند شما هیچ تالشی در این
زمینه نکرده اید .آیا دوباره فراموش کردی که چرا رفتی؟ آیا نمی دانید
شخصی با فضیلت و خوب هرگز به خاطر ظاهر عمل نمی کند  ،بلکه فقط به
خاطر درست عمل کرده است؟
( )51بنابراین ،او چه فایده ای از عمل درست کسب می کند؟ کسی از
نوشتن نام "دیون" همانطور که باید نوشته شود چه فایده ای می برد؟
پس پاداش دیگری وجود ندارد؟
آیا برای یک فرد خوب پاداشی بیش از به ثمر رساندن فضیلت و درستی
هستید؟( )52در المپیک  ،چیزی بیشتر نمی خواهید و فکر می کنید
دریافت تاج المپیک کافی است .آیا به نظر می رسد با چنین امر کوچک و بی
ارزشی با فضیلت  ،خوب و شاد باشید؟( )53هنگامی که خدایان شما را به
این منظور به این شهر جهان معرفی کردند و اکنون وظیفه شماست که کار
یک مرد را به پایان برسانید  ...آیا رفتاری چون کودک کوچک را متوقف
نکرده اید؟ آیا کسی که مانند کودک رفتار می کند هرچه بزرگتر شود
مسخره تر نمی شود؟
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( )54در آتن  ،آیا شما هرگز به دیدن کسی نرفته اید  ،تا در خانه او را
مالقات کنید؟ -بله  ،مردی که می خواستم او را ببینم -اینجا دوباره  ،تصمیم
بگیرید که این مرد را ببینید  ،و ببینید که چه کسی را می خواهید .فقط ،
این کار را به هیچ وجه مطیعانه  ،و بدون خواسته و اجتناب انجام ندهید  ،و
آن وقت اوضاع برای شما خوب پیش می رود )55(.اما این به رفتن شما به
خانه یا ایستادن درب منزل بستگی ندارد بلکه به قضاوت های درون شما
بستگی دارد )56(.وقتی امور بیرونی و همه چیزهای بیرون از حوزه انتخاب را
تحقیر کردید و متوجه شدید که هیچکدام از این موارد متعلق به خودتان
نیست  ،بلکه یک چیز را تنها مال خود بدانید و قضاوت و فکر درست کنید و
انگیزه ها  ،خواسته ها و اجتناب های خود را به درستی اعمال کنید  ،چه
جایی برای چاپلوسی یا تحقیر-خود باقی می ماند؟( )57چرا هنوز برای
آرامشی که در آنجا برخوردار بودی و رفت و آمد های آشنای آنجا می نالی؟
کمی صبر کنید و این مکان ها نیز به نوبه خود برای شما آشنا می شوند .و
سپس  ،اگر روحیه دارید  ،مجبور شوید که دوباره این مکان ها را ترک کنید
 ،گریه و ناله سردهید.
( )58پس چگونه محبت خود را نشان دهم؟ همانطور که برای یک فرد نجیب
مناسب است  ،همانطور که برای فردی خوش شانس مناسب است؛ زیرا الزم
نیست که تحقیر یا شکسته باشیم  ،یا باید به دیگری وابسته شویم  ،یا هرگز
عیبی در خدا یا انسان ببینیم )59(.به این ترتیب من دوست دارم که به
عنوان کسی که این قوانین را رعایت می کند  ،محبت نشان دهید .اما اگر
بعنوان نتیجه عاطفه یا هر چیزی که شما آن را محبت می نامید  ،برده و
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بدبخت خواهید شد  ،خوب نیست که محبت کنید )60(.و چه چیزی مانع از
این می شود که کسی را به عنوان فردی که در معرض مرگ است  ،به عنوان
فردی که ممکن است مجبور به ترک شما شود  ،دوست داشته باشید؟ آیا
سقراط هیچ عالقه ای به فرزندان خود نداشت؟ او این کار را کرد  ،اما آنها را
به عنوان یک انسان آزاد دوست داشت  ،به عنوان کسی که به یاد می آورد
اولین وظیفه او دوست بودن با خدایان است )61(.به همین دلیل است که
وی در دفاع از خود یا پیشنهاد مجازات برای خود  ،یا در اوایل زمانی که در
شورا یا به عنوان سرباز خدمت می کرد  ،در انجام هیچ یک از وظایف یک
مرد خوب کوتاهی نکرد )62(.اما ما به نوبه خود انواع بهانه ها را برای توضیح
رفتار روحی خود پیدا می کنیم  ،برخی می گویند این به خاطر کودک است
 ،دیگران به خاطر مادرشان یا دیگران دوباره می گویند به خاطر برادران آنها
است )63(.شایسته نیست که ما بخاطر شخص دیگر ناشاد باشیم  ،اما در
عوض ما باید بخاطر دیگران خوشحال باشیم و مهمترین آن خدا است که ما
را برای این هدف آفریده است )64(.بیا  ،آیا کسی نبود که دیوژن او را دوست
نداشته باشد  ،مردی آنقدر مهربان و خیرخواه بود که با خوشرویی به خاطر
منافع مشترک بشریت زحمت و سختی جسمی زیادی متحمل شد؟ بله  ،او
مردم را دوست داشت  ،اما از چه راهی؟( )65همانطور که برای یک بنده
زئوس درست و شایسته بود  ،یک باره پر از مراقبت از دیگران و مطیع خدا
بود )66(.به همین دلیل است که او کل زمین را بعنوان سرزمین مادری خود
می دانست ،به ویژه هر سرزمینی را و پس از اسارت  ،اشتیاق آتن و دوستان
و آشنایان خود را در آنجا نداشت  ،بلکه با خود دزدان دریایی دوست شد و
سعی در اصالح آنها داشت .و بعداً  ،هنگامی که به برده داری در کورینت
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فروخته شد  ،او به همان روشی که قبالً در آتن زندگی می کرد در آنجا
زندگی می کرد و اگر به نزد پرهیبی ها می رفت  ،دقیقاً به همان شیوه رفتار
می کرد.
( )67اینگونه است که فرد به آزادی دست می یابد .او بر این اساس می گفت:
از وقتی آنتینتس مرا آزاد کرد  ،دیگر برده نیستم )68(.و آنتینتس چگونه او
را آزاد کرد؟ به آنچه دیوژن می گوید گوش دهید :او به من آموخت که چه
چیزی متعلق به خودم است و چه متعلق به من نیست .دارایی برای من
نیست  ،روابط  ،خانواده  ،دوستان  ،شهرت  ،مکانهای آشنا  ،مکالمه با دیگران
 ،هیچ یک از اینها متعلق به من نیست )69(.پس چه برای من است؟ بهره
مناسب از داده ها .او به من نشان داد که من از قدرت عاری از مانع و
محدودیت برخوردار هستم .هیچ کس نمی تواند مانع شود هیچ کس نمی
تواند مرا مجبور به روبرویی با داده هایی غیر از انچه می خواهم کند)70(.
پس چه کسی بر من قدرت دارد؟ فیلیپ  ،اسکندر  ،پردیکا  ،یا پادشاه ایران؟
چگونه آنها می توانند؟ برای کسی که قرار است مورد غلبه شخص دیگر قرار
بگیرد باید بخوبی توسط چیزهای دیگر مورد غلبه قرار گرفته باشد)71(.
بنابراین  ،بر این اساس  ،آن شخصی که اجازه نمی دهد لذت  ،یا رنج  ،شکوه
و ثروت بر او چیره شود  ،و هر زمان که صالح بداند قادر است همه بدن
بدبخت را به صورت ظالم تف کند و مرخصی خود را بگیرد  -چنین کسی
همچنان می تواند برده باشد .او می تواند برده چه کسی باشد؟( )72اما اگر او
به زندگی دلپذیر خود در آتن ادامه می داد و خودش را مجذوب طرز زندگی
آنجا کرده بود  ،امور او تحت کنترل همه قرار می گرفت و هر کسی که از او
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قویتر بود  ،قدرت داشت تا او را پریشان کند )73(.چطور تصور می کنید که
او دزدان دریایی را به فروش خود به برخی از آتنی ها وا می داشت  ،تا شاید
بتواند دوباره پیرایوس زیبا  ،و دیوارهای طوالنی و آکروپلیس را ببیند؟( )74و
به عنوان چه نوع مرد  ،آنها را می دیدی  ،برده؟ به عنوان کسی که برده و
مطیع است.
( )75چه فایده ای برای شما دارد؟
نه  ،اما به عنوان فردی که آزاد است.
به من نشان دهید از چه راهی آزاد هستید.
نگاه کنید  ،کسی یا دیگری شما را به چنگ آورده است و شما را از شیوه
عادی زندگی خود دور می کند و می گوید" :شما برده من هستید  ،زیرا این
در قدرت من است که مانع زندگی شما به همان گونه که می خواهید باشم.
این در اختیار من است که شما را آزاد یا تحقیر کنم .هر زمان که بخواهم ،
می توانی دوباره دلگرم باشی و با روحیه ای بهتر عازم آتن باشی )76(.به
مردی که تو را به بردگی گرفته است چه می گویی؟ قرار است چه کسی را به
عنوان رهایی دهنده خود به او پیشنهاد دهید؟ آیا اینگونه نیست که شما
حتی جرات نکنید به صورت او نگاه کنید  ،اما با کنار گذاشتن تمام بحث
های بیشتر  ،شما از او خواهش می کنید که شما را آزاد کند؟( )77مرد  ،تو
باید با شادی راهی زندان شوی  ،در راه خودت عجله کنی  ،و جلوتر از کسانی
که تو را به آنجا می رسانند بدوی .و سپس  ،اگرچه تمایل به زندگی در رم
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ندارید  ،آیا آرزوی یونان را دارید؟ و وقتی مجبور به مردن شدید  ،یک بار
دیگر برای ما گریه خواهید کرد زیرا دیگر هرگز آتن را نخواهید دید یا قادر به
گشت زدن در لیسه نیستید؟
( )78برای همین بود که سرزمین تولد خود را ترک کردید؟ این چه کاری
است که می خواهید خود را به کسی متصل کنید که می تواند به شما کمک
کند؟ از چه لحاظ به شما کمک می کند؟ اینکه بتوانید با سهولت بیشتری
قیاس ها را تجزیه و تحلیل کنید یا اینکه با استدالل های فرضی روشمندانه
برخورد کنید؟ و به همین دلیل است که شما برادر  ،کشور  ،دوستان و
خانواده خود را ترک کرده اید تا بتوانید با چنین دانش به خانه خود
برگردید؟( )79و بنابراین شما برای متانت ذهن به خارج از کشور سفر نکردید
؛ آن برای رسیدن به غیرممکن نبود .آن برای بدست آوردن بی دردی نبود.
آن برای این نبوده که از آسیب در امان باشید  ،و بنابراین دیگر کسی را
سرزنش نکنید یا کسی را مقصر نکنید .و این به این دلیل نبوده که شخص
دیگری نتواند به شما ظلم کند و بنابراین بتوانید روابط اجتماعی خود را
حفظ کنید بدون اینکه هرگز در معرض مانع قرار بگیرید؟
( )80این یک معامله عالی است که شما انجام داده اید  ،برای اینکه بتوانید
قیاس ها و استدالل های متقابل و فرضی را بازگردانید! بله  ،اگر مراقب
هستید  ،بروید و همانطور که فروشندگان مواد مخدر نشان می دهند  ،در
بازار بنشینید )81(.آیا نباید انکار کنید که حتی آنچه آموخته اید را می دانید
 ،تا آموزه های فلسفی خود را بی فایده جلوه ندهید؟ فلسفه تاکنون چه
آسیبی به شما رسانده است؟ خروسپوس چه اشتباهی کرده است که شما
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باید مثال هایی بیاورید برای بی فایده بودن تالش های او؟ آیا به اندزه کافی
مشکل در خانه نداشت که باعث غم و اندوه شما شود بدون آنکه مجبور
باشید به خارج از کشور سفر کنید تا تعداد بیشتری از آنها را اضافه
کنید؟( )82و اگر دوستان و آشنایان جدیدی پیدا کنید  ،دالیل بیشتری برای
گالیه خواهید داشت  ،و اگر به سرزمین دیگری دلبسته شوید نیز همینطور
است .پس چه دلیلی برای زندگی دارید؟ اینکه یک غم و اندوه را روی دیگری
بچینید تا خود را بیچاره کنید؟( )83و سپس شما این را عشق طبیعی می
نامید؟ چه نوع محبتی  ،مرد؟ اگر خوب باشد  ،نمی تواند منبع چیز بدی
باشد .اگر بد باشد  ،من کاری با آن ندارم .من برای چیزهایی که برای من
خوب است متولد شدم .من برای کسانی که بد هستند متولد نشده ام.
( )84پس آموزش مناسب برای چیست؟ اول از همه  ،باالترین و اصلی ترین
نوع آموزش  ،که اصطالحاً در ورودی است  ،این است که هر زمان به چیزی
وابسته شدید  ،چنان وابسته نشوید که گویی چیزی است که جدایی ناپذیر
است  ،بلکه بیشتر گویی چیزی شبیه گلدان سفالی یا جام بلوری است ،
بنابراین اگر باید شکسته شود  ،به یاد خواهید آورد که چه نوع چیزی بود و
ناراحت نخواهید شد )85(.در زندگی نیز وقتی کودک  ،برادر  ،دوست خود را
می بوسید  ،هرگز اجازه ندهید تخیل شما آزاد شود  ،یا وسایل حمل که
شما را تا آنجا که می خواهند ببرند  ،اما آنها را عقب نگه دارید  ،آنها را مهار
کنید  ،مانند کسانی که پشت سر ژنرال ها ایستاده اند وقتی پیروزی می
شوند و مرتباً یادآوری می کنند که فانی هستند )86(.به همین ترتیب  ،باید
به خود یادآوری کنید آنچه را که دوست دارید فانی است  ،آنچه را که دوست
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دارید متعلق به خود شما نیست .آن فقط برای حال حاضر  ،به طور غیرقابل
برگشت  ،و نه برای همیشه  ،بلکه مانند یک انجیر یا یک دسته انگور برای
یک فصل خاص از سال به شما اعطا کرده اند .به طوری که اگر در زمستان به
دنبال آن باشید  ،یک احمق هستید )87(.و به همین ترتیب  ،اگر آرزو می
کنید پسر یا دوست خود در زمانی غیر از آنچه به شما اعطا شده است  ،باید
بدانید که در زمستان به دنبال یک انجیر هستید ، .بنابراین هر شرایطی که از
نظم عمومی چیزها در رابطه با چیزهایی است که مطابق با آن شرایط نابود
می شوند )88(.از این به بعد  ،هر وقت از هر چیزی لذت می برید  ،تصور
مخالف را به ذهن بسپارید .در حالی که کودک خود را می بوسید " ،فردا می
میرد" چه زیانی برای شما دارد؟ یا در طرق مشابه با دوست خود  ،شما
فردا شما به خارج از کشور می روید  ،یا من می روم  ،و دیگر هرگز یکدیگر را
نخواهیم دید.
( )89اما این حرفها به فال بد است.
بله و همچنین برخی طلسم ها ،اما من مشکلی ندارم  ،فقط به شرطی که آنها
خوب عمل کنند .آیا شما به غیر از آنچه که برای ما چیز بدی نشان می دهد
چیزی را فال بد می نامی؟( )90ترسویی فال بد است  ،پست بودن روح  ،و
غم  ،گرفتاری  ،بی شرمی نیز فال بد است .اینها کلماتی از فال بد است؛ و اگر
ما این امکان را برای محافظت در برابر خود چیزها فراهم نکنیم  ،نباید از
بیان این کلمات کوچک شویم )91(.آیا می توانید کلمه ای را برای من به
عنوان فال بد توصیف کنید اگر آن کلمه به چیزی اشاره داشته باشد که از
سیر طبیعت ناشی شود؟ بگویید که برداشتن ذرت نیز از فال بد است  ،زیرا
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این نشان دهنده از بین رفتن ذرت است .بگویید که ریزش برگها و انجیر تازه
خشک شده و انگور کشمش شده نیز امری بد است )92(.زیرا همه این موارد
شامل تغییر از حالت قبلی به حالت جدید و متفاوت است .این مسئله از بین
بردن نیست  ،بلکه از نظر مدیریت و اداره است )93(.سفر به خارج از کشور
مانند این است :یک تغییر  ،و یک تغییر کوچک .مرگ چنین است :یک تغییر
بزرگتر از آنچه در حال حاضر است  ،نه به آنچه نیست  ،بلکه بیشتر به آنچه
در حال حاضر نیست تغییر می کند.
( )94پس من دیگر وجود نخواهم داشت؟
شما وجود نخواهید داشت  ،اما چیز دیگری وجود خواهد داشت  ،که جهان
پس از آن به آن نیاز دارد .زیرا در واقع  ،شما نه زمانی که خواسته اید  ،بلکه
زمانی که دنیا به شما احتیاج داشته باشد  ،به وجود آمده اید )95(.و بنابراین
یک فرد فاضل و خوب  ،با توجه به اینکه او کیست  ،و از کجا آمده است  ،و
بوسیله که آفریده شده است  ،فقط بر روی یک چیز تمرکز می کند :چگونه
او می تواند پست خود را با نظم و انضباط پر کند  ،و مطیع خدا باشد( )96آیا
اراده شماست که من به زندگی خود ادامه دهم؟ من به عنوان یک فرد آزاد ،
کسی با روحیه نجیب زندگی خواهم کرد  ،همانطور که آرزوی تو بود  ،برای
اینکه تو مرا ایجاد کنی تا در آنچه که متعلق به خودم است  ،آزاد باشم)97(.
اما حاال دیگر به من احتیاجی نداری؟ همانطور که شما می خواهید .تا به
حال  ،به خاطر تو بود که من اینجا مانده ام  ،نه برای شخص دیگری  ،و
اکنون از تو اطاعت می کنم و می روم -)98(.چطور می روی؟-دوباره مطابق
با خواسته شما  ،به عنوان یک فرد آزاد  ،به عنوان بنده شما  ،به عنوان کسی
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که دستورات و نهی های شما را یادداشت می کند )99(.اما تا زمانی که من
در خدمت شما هستم  ،شما می خواهید چه شخصیتی باشم؟ یک قاضی
دادگاه یا یک شهروند خصوصی  ،یک سناتور یا یک فرد عادی  ،یک سرباز یا
یک ژنرال  ،یک معلم یا سرپرست خانوار؟ همانطور که سقراط می گوید  ،هر
پست و رتبه ای که به من اختصاص دهید  ،من هزار بار خواهم مرد تا آن را
رها کنم )100(.و می خواهی کجا باشم؟ در رم  ،در آتن  ،در تبس  ،یا در
گایا؟ من فقط یک چیز از شما می پرسم  ،که آنجا مرا به یاد بیاورید)101(.
اگر مرا به جایی بفرستید که زندگی مطابق طبیعت غیرممکن باشد  ،از این
زندگی دور می شوم  ،نه به دلیل عدم اطاعت از شما  ،بلکه به این دلیل که
سیگنال عقب نشینی من را به صدا درآورده اید .من شما را رها نمی کنم.
خدا نکند .اما می فهمم که دیگر تو به من احتیاجی نداری )102(.و با این
حال اگر به من اجازه داده شود که مطابق با طبیعت زندگی کنم  ،من به
دنبال مکانی دیگر نیستم که در آن هستم و یا هیچ شراکت دیگری به جز
افرادی که با آنها زندگی می کنم.
( )103هم در شب و هم در روز  ،این تأمالت ها را در دست داشته باشید.
آنها را یادداشت کنید  ،بخوانید  ،آنها را موضوع مکالمه خود قرار دهید  ،چه
با خودتان و چه با دیگری :آیا می توانید در این زمینه به کمک من بیایید؟ و
سپس به شخص دیگری و دوباره به شخص دیگری نزدیک شوید)104(.
سپس  ،اگر هر یک از مواردی که به عنوان نامطلوب شناخته می شوند اتفاق
بیفتد  ،برای شروع  ،از این تصور که غیرمنتظره نیست  ،بالفاصله تسکین
خواهید یافت )105(.مهم این است که بتوان در هر مناسبت چنین گفت:
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"من می دانستم که فانی به دنیا آمده ام" .زیرا این همان چیزی است که
شما می گویید  ،و بعالوه " ،من می دانستم که فانی هستم" " ،من می
دانستم که احتما ًال از خانه خارج می شوم" " ،من می دانستم که ممکن
است تبعید شوم" " ،من می دانستم که می توانم زندانی شوم )106(.و
سپس  ،اگر در درون خود تأمل کنید و بررسی کنید که این رویداد متعلق به
کدام حوزه است  ،بالفاصله به یاد خواهید آورد که "این متعلق به امور بیرون
از حوزه انتخابی است  ،متعلق به من نیستند :پس چه اهمیتی دارد؟ ()107
سپس سئوال اصلی مطرح می شود " ،چه کسی آن را فرستاده است؟"حاکم
یا ژنرال ما  ،ایالت یا قانون دولت .قبول کنید که ممکن است به وجود بیاید ،
زیرا من باید در همه چیز از قانون پیروی کنم )108(.بعداً  ،اگر تخیل شما
تحلیل رفت-زیرا این بیرون از کنترل شما است-با دلیل خود با آن مبارزه
کنید  ،با آن کشتی بگیرید  ،اجازه ندهید که قدرت پیدا کند یا به مرحله بعد
منتقل شود  ،از تصویر کردن همه آنچه را که می خواهد و به همان روشی
که می خواهد )109(.اگر در گایا هستید  ،نحوه زندگی یک نفر در رم و همه
ال در آنجا بودید و همه بازگشت هایی که ممکن است از آنها
لذتهایی را که قب ً
لذت ببرید  ،تصور نکنید .اما از آنجا که در اینجا مستقر شده اید  ،باید تالش
کنید که شجاعانه در گیارا زندگی کنید  ،همانطور که مناسب شخصی است
که در گیارا زندگی می کند .و اگر در رم هستید  ،شیوه زندگی در آتن را
تصور نکنید  ،بلکه زندگی در رم را تنها مشغولیت خود قرار دهید.
( )110سپس  ،به جای همه لذت های دیگر  ،آگاهی از اینکه از خدا اطاعت
می کنید و نه تنها با کالم بلکه با عمل بسیار  ،کار یک فرد خوب و با فضیلت
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را معرفی کنید )111(.چه چیز خوبی است  ،اینکه بتوانید به خود بگویید ،
"آنچه دیگران در مدارس با لحن جدی صحبت می کنند  ،چیزهایی که به
دلیل پارادوکسیکال بودن است  ،من در حال حاضر در واقع به آنها رسیده ام
 ،در حالی که آنها به سهم خود در آنجا نشسته اند و فضایل من را موضوع
بحث های خود قرار می دهند .آنها درباره من سوال می کنند  ،آنها من را
ستایش می کنند )112(.و زئوس می خواست که من اثبات همه اینها را در
شخص خودم ارائه دهم  ،در حالی که او به نوبه خود می خواست بداند آیا او
سربازی در من دارد که مانند او باشد  ،شهروندی مانند آنچه که باید باشد  ،و
می خواهد مرا به عنوان کسی که می تواند در مورد چیزهایی که بیرون از
حوزه انتخابی هستند  ،شهادت دهد  ،به دیگران معرفی کند .او می گوید که
ببینید ترس شما هیچ پایه و اساسی ندارد و این که خواسته شما بر خالف
عقل است .در بیرون از خود به دنبال آنچه برای شما خوب است نروید .در
درون خود جستجو کنید  ،و گر نه هرگز آن را پیدا نخواهید کرد )113(.به
همین دلیل زئوس من را یک بار به اینجا می آورد و یک زمان دیگر  ،و من را
به عنوان انسانی فقیر  ،که هیچ مقام اقتدار ندارد  ،بیمار است به نمایش می
گذارد  ،و مرا به گیارا می فرستد  ،و من را به زندان می اندازد .دلیلش این
نیست که او از من متنفر است .این فکر را نکنید! چه کسی می تواند از
بهترین بندگان خود متنفر باشد؟ و این به این دلیل نیست که او از من غافل
می شود  ،کسی که حتی از حداقل بندگانش غافل نمی شود  ،بلکه به این
دلیل است که او مرا آموزش می دهد و از من به عنوان شاهد در مقابل
دیگران استفاده می کند )114(.و آیا وقتی او مرا به انجام چنین خدمتی
منصوب کرد  ،دیگر برایم مهم نیست که در کجا هستم  ،یا در شراکت چه
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کسانی هستم  ،یا مردم درباره من چه می گویند؟ آیا نباید تمام توجه خود را
به سمت خدا و انجام دستورات و فرمان های او جلب کنم؟
( )115اگر این افکار را دائماً در دست داشته باشید و مدام در ذهن خود تأمل
کنید و آنها را برای استفاده آماده کنید  ،هرگز برای تشویق یا تقویت عزم
خود به شخص دیگری احتیاج نخواهید داشت )116(.در حقیقت  ،بی آبرویی
نه در نداشتن چیزی برای خوردن  ،بلکه در نداشتن دلیل کافی برای حفظ
شما از ترس و پریشانی است )117(.اما اگر یک روز خوب  ،از ترس و
پریشانی رهایی یابید  ،آیا هیچ ظالمی یا نگهبانی یا عضو خانواده سزار
همچنان برای شما وجود دارد؟ یا آیا اعطای منصب عالی هنوز حسادت شما
یا کسانی که در بدو ورود به کار خود در کاپیتول قربانی می دهند را
برانگیخته است  ،وقتی از طرف زئوس به چنین پست بسیار مهمی منصوب
شدید؟( )118فقط  ،روی آن رژه نروید  ،به آن مباهات نکنید  ،بلکه آن را با
اقدامات خود به نمایش بگذارید .و حتی اگر کسی متوجه نشد  ،راضی باشید
که خودتان از ذوقی سالم برخوردار هستید و زندگی شادی را سپری می
کنید.

3.25به کسانی که نمی توانند به آنچه می خواهند برسند
( )1از مواردی که در ابتدا برای خود در نظر گرفته اید  ،مالحظه کنید که به
چه دست یافته اید و به چه نرسیده اید و چگونه یادآوری برخی از آنها را به
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شما خوشحالی می دهد و یادآوری برخی دیگر رنج بدنبال دارد  ،و در صورت
امکان  ،سعی کنید مواردی را که از نظر شما گریخته اند را بازیابی کنید)2(.
کسانی که در بزرگترین مسابقات شرکت می کنند نباید بلرزند  ،بلکه باید
برای ضربه زدن آماده باشند )3(.برای مسابقه ای که در مقابل ما قرار دارد ،
کشتی یا پانکریشن نیست  ،که در آن  ،خواه کسی با موفقیت روبرو شود یا
نشود  ،ممکن است از باالترین یا کمترین ازش برخوردار شود  ،و توسط
زئوس نه خوشحال ترین و نه بدبخت ترین است ،این یک مسابقه برای بخت
خوب و خود سعادتی است )4(.پس چه نتیجه ای می دهد؟ در این مسابقه ،
حتی اگر مدتی دچار تزلزل شویم  ،هیچ کس نمی تواند مانع از سرگیری
جنگ شود و همچنین الزم نیست چهار سال دیگر منتظر بمانیم تا بازی های
بعدی المپیک شروع شود  ،اما فرد به محض بهبودی و بازیابی قدرت می
تواند همان ذوق سابق را داشته باشد و وارد جنگ شود .و اگر کسی دوباره
شکست بخورد  ،می تواند یک بار دیگر وارد شود  ،و اگر یک روز خوب
پیروزی شود  ،مثل کسی است که هرگز تسلیم نشده است.
( )5فقط  ،از روی عادت خوشحالی نکنید که دوباره این روند را تکرار کنید ،
در پایان مانند یک ورزشکار بد  ،در دور مسابقات دور می روید تا دوباره و
دوباره مورد ضرب و شتم قرار گیرید  ،مانند بلدرچین هایی که عادت به فرار
از حلقه دارند )6(.تحت تأثیر تصور یک دختر زیبا قرار می گیرم .مگر من روز
گذشته بر آن غلبه نکردم؟ آرزو در من پیدا می شود که کسی را بی آبرو
کنم .مگر من روز گذشته سراغ شخصی نرفتم؟( )7شما طوری صحبت می
کنید که گویا بدون آسیب آمده اید .این دقیقاً مثل این است که اگر کسی ،
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وقتی دکترش به او گفته است حمام نکند  ،در عوض بگوید :آیا من روز سابق
حمام نکردم؟ دکتر به آن پاسخ می دهد ،خوب پس  ،بعد از استحمام چه
حسی داشتی؟ تب نکردی؟ آیا از سردرد رنج نبردی؟( )8و وقتی روز دیگر
شخص دیگری را تحقیر می کردید  ،مانند یک فرد بد اخالق رفتار نمی
کردید؟ آیا شما مزخرف نمی گفتید آیا با استناد به کارهای قبلی خود آن
عادت را تغذیه نکردید؟( )9پس چرا درباره کارهایی که روز دیگر انجام داده
اید صحبت می کنید؟ فکر می کردم شما باید آنها را به یاد داشته باشید  ،به
همان روشی که بردگان ضرباتی را که دریافت کرده اند برای جلوگیری از
تکرار همان اشتباهات به یاد می آورند )10(.اما این دو مورد یکسان نیستند
 ،زیرا برای بردگان این درد است که حافظه را باز می گرداند  ،اما در مورد
خطاهای شما  ،چه دردی وجود دارد  ،چه مجازاتی؟ و چه زمانی عادت به
پرهیز از اقدامات بد داشته اید؟
 3.26به کسانی که نگران خواسته ها هستند.
( )1آیا شرم نمی کنید که بیش از یک برده فراری ترسو و بزدل باشید؟ وقتی
فرار می کنند و ارباب خود را رها می کنند  ،چگونه مدیریت می کنند و به
چه سرزمین ها و خدمتگزارانی می توانند تکیه کنند؟ آیا این درست نیست
که بعد از کمی دزدی برای چند روز اول  ،آنها سپس از طریق خشکی و دریا
راه خود را باز می کنند و برای حفظ زندگی خود دست به اختراع یکی پس
از دیگری می زنند؟( )2و کدام برده فراری از گرسنگی مرده است؟ اما شما،
از ترس اینکه مبادا مایحتاج زندگی تمام شود می لرزید و شب بیدار می
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مانید )3(.بدبخت بیچاره  ،آیا چنان کور هستی که نمی توانی ببینی کمبود
چنین ضروریاتی به کجا می انجامد؟ پس به کجا منتهی می شود؟ دقیق ًا به
همان مکانی که تب یا سنگ روی سر شما سقوط می کند  ،شما را به سمت
مرگ سوق می دهد .آیا شما اغلب همین حرف را به همراهان خود نگفته اید.
آیا موارد زیادی را که در یک جهت قرار دارند نخوانده اید و موارد زیادی از
این دست را ننوشته اید؟ چند بار افتخار کرده اید که حداقل یک مورد مرگ
 ،کامالً در ذهن دارید؟
( )4بله  ،اما خانواده من نیز گرسنه خواهند ماند.
در باب آن چه؟ گرسنگی آنها را به سمت دیگری غیر از مسیر شما سوق
نخواهد داد؟ آیا سفر همه جا یکسان نیست؟ و جهان ،آیا یکسان جاری
نیست؟( )5آیا حاضر نیستید با شجاعت برای مقابله با هر کمبود و خواست ،
به پایین نگاه کنید  ،به مکانی که حتی ثروتمندان و دارندگان باالترین
مناصب  ،از جمله خود پادشاهان و ظالمان  ،باید سرانجام فرود آیند  ،حتی
اگر به خوبی بتواند گرسنه بمانید در حالی که آنها از سوء هاضمه و مستی از
هم جدا شده اند؟( )6آیا تا به حال به راحتی متوجه شده اید که آسان است
چشم گدایی که پیر نیست را دید؟ کسی که به سن باالیی نرسیده است؟ اما
اگرچه آنها شب و روز یخ می زنند و تختخواب خود را روی زمین می گذارند
و غذایی بیش از مواد ضروری ندارند  ،اما آنها به حالتی رسیده اند که مرگ
برای آنها عمال غیرممکن است )7(.و با این حال شما که بدن مطلوبی دارید و
دست و پا دارید  ،آیا از گرسنگی می ترسید؟ آیا نمی توانید آب بیاورید  ،یا
به عنوان کاتب کار کنید  ،یا کودکان را به مدرسه راهنمایی کنید یا از درب
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شخصی محافظت کنید؟ اما شرم آور است که به چنین تنگناهایی تقلیل
یابید .اول از همه باید یاد بگیرید که چه شرم آور است  ،و فقط بعد از آن به
ما مراجعه کنید و خود را فیلسوف بنامید .در حال حاضر  ،حتی نباید اجازه
دهید شخص دیگری شما را به این نام صدا کند )8(.آیا کاری می تواند برای
شما شرم آور باشد که در عهده شما نباشد  ،و در قبال آن هیچ مسئولیتی
نداشته باشید و به طور تصادفی مانند سردرد یا تب به شما رسیده است؟ اگر
والدین شما فقیر بودند  ،یا اگر ثروتمند بودند و دارایی خود را به دیگران
واگذار می کردند و در طول زندگی خود هرگز به شما کمک نمی کردند  ،آیا
در این چیزی شرم آور برای شما است؟( )9آیا این چیزی است که شما از
فالسفه آموخته اید؟ آیا هرگز نیاموخته اید که فقط آنچه شرم آور است قابل
سرزنش است و فقط آنچه قابل سرزنش است مستحق سرزنش است؟ حال آیا
می توان شخصی را سرزنش کرد بخاطر کاری که نکرده  ،برای آنچه خودش
به وجود نیاورده؟( )10خوب پس  ،آیا خود شما بودید که این وضعیت را به
وجود آوردید  ،که پدرتان را به نوعی به مردی که هست تبدیل کرد؟ یا آیا
اصالح او در اختیار شماست؟ آیا آن به شما اعطا شده است؟ پس آیا باید
آرزو کنید چیزی که برای شما در نظر گرفته نشده است یا شرمگین باشید
که به خواسته خود نرسیدید؟( )11و آیا این عادتی است که شما از تحصیل
فلسفه به دست آورده اید  ،به دیگران نگاه کنید و امید هیچ چیزی را از خود
نداشته باشید؟( )12خوب پس  ،همانطور که می خواهید ناله و زاری کنید و
از ترس اینکه فردا غذایی نداشته باشید غذا بخورید .از ترس بردگان ،ترسیدن
از اینکه ممکن است آنها از شما بدزدند  ،ممکن است فرار کنند یا ممکن
است بمیرند )13(.چنین زندگی کنید و هرگز از این کار دست نکشید .شما
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فلسفه را فقط به نام آغاز کرده اید  ،شما تا جایی که می توانید اصول آن را
بی اعتبار کرده اید  ، ،با بی فایده و بی اثر نشان دادن آن برای افرادی که آن
را را قبول کرده بودند! هرگز متانت ذهنی  ،آرامش  ،بیدردی را نخواسته اید.
هرگز با چنین هدفی در پیش هیچ معلمی شرکت نکرده اید  ،اما بسیاری از
معلمین در مورد قیاس ها آموزش می دهند .هرگز هیچ یک از این برداشت
ها را برای خودتان آزمایش نکرده اید  ،از خودتان نمی پرسید )14(.آیا من
توانایی تحمل این مسئله را دارم یا نه؟ چه کاری برای من باقی مانده است؟
اما به نظر می رسد که همه برای شما ایمن و سالم هستند  ،شما در زمینه
تحصیالت که باید آخرین باشد  ،یعنی مربوط به تغییرناپذیری تمرکز کرده
اید  ،بنابراین ممکن است تغییر نکنید  -در چه چیزی؟ در نامردی  ،پست
بودن روحیه  ،تحسین شما نسبت به ثروتمندان  ،ناتوانی در دستیابی به آنچه
می خواهید  ،ناتوانی در جلوگیری از افتادن در آنچه می خواهید از آن
جلوگیری کنید .این مواردی است که شما خیلی مایل بوده اید از آنها
محافظت کنید!
( )15آیا نباید با بدست آوردن چیزی از روی عقل شروع می کردید و سپس
سعی می کردید از امنیت این امر اطمینان حاصل کنید؟ چه کسی دیده اید
که در اطراف یک ساختمان قرنیز ساخته شود بدون اینکه دیواری برای
ساختن آن داشته باشد؟ و وقتی دری برای مراقبت از او وجود ندارد  ،چه نوع
دروازه بان می تواند نگهبان باشد؟( )16اما به نوبه خود  ،شما در حال کسب
توانایی برای براهین هستید  -چه؟ شما در حال تمرین هستید که از برهان
غلط به لرزه نیفتید .لرزه از چه چیزی؟( )17شروع کنید و به من نشان
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دهید چه چیزی را حفظ می کنید  ،چه چیزی را می سنجید  ،و چه وزنی
دارید .و سپس بر این اساس  ،مقیاس و میزان خود را به من نشان
دهید )18(.یا چه مدت به اندازه گیری خاکستر بی ارزش ادامه خواهید داد؟
آیا این چیزی نیست که شما باید اندازه گیری کنید :این چه چیزی است که
باعث خوشحالی مردم می شود  ،چه کاری موجب پیشرفت امور آنها می شود
و چه چیزی باعث می شود آنها هرگز کسی را سرزنش نکنند  ،هیچگاه عیب
و نقصی برای کسی نبینند و به نظم حاکم بر جهان تسلیم شوند؟ آن را به
من نشان بده.
( )19او می گوید  ،ببین  ،من به تو نشان خواهم داد" .من قصد دارم برخی
از قیاس ها را برای شما تجزیه و تحلیل کنم".
این ابزاری است که ما برای اندازه گیری چیزها از آن استفاده می کنیم ،
بنده  ،آن چیزی نیست که اندازه گیری می شود )20(.به همین دلیل است
که اکنون مجازات آنچه را نادیده گرفته اید می پردازید .شما می لرزید  ،شب
بیدار می خوابید  ،با همه مشورت می کنید  ،و به نظر نمی رسد که برنامه
های شما خوشایند همه باشد  ،فکر می کنید که به آنها بد فکر شده
است )21(.بنابراین شما از گرسنه ماندن می ترسید  ،بنابراین تصور می کنید
اما نه  ،این گرسنگی نیست که شما از آن می ترسید  ،بلکه داشتن کسی
نباشد که برای شما آشپزی کند  ،و هیچ بنده ای برای انجام خرید نداشته
باشید  ،و هیچ بنده دیگر نباشد که کفش شما را بپوشاند  ،و هیچ کس
دیگری برای پوشیدن به شما کمک کند  ،و نه دیگرانی که به شما ماساژ
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دهند )22(.و کسی دیگری به دنبال شما نباشد  ،بنابراین وقتی در حمام
لباس خود را برهنه کردید و مانند مردی که به صلیب کشیده شده خود را
دراز کردید  ،ممکن است از این طرف و آن طرف ماساژ داده شوید و ماساژور
بر روی شما بایستد و بگوید " ،جابجا شوید  ،پهلو را به من بدهید  ،سر او را
بگیرید  ،بگذارید شانه اش را داشته باشم"  ،و بعد از آن  ،وقتی از حمام به
خانه برگشتید  ،ممکن است فریاد بزنید " ،آیا کسی چیزی برای خوردن نمی
آورد؟ " ،و سپس  "،جداول را بیرون بیاورید  ،آنها را اسفنج پایین کنید)23(.
این همان چیزی است که شما از آن می ترسید  ،شاید نتوانید زندگی را
زندگی کنید  ،از آنجایی که برای دانستن اینکه مردم چگونه سالم زندگی می
کنند  ،در حقیقت فقط باید به چگونگی زندگی برده ها  ،کارگران  ،زندگی
فیلسوفان اصیل و زندگی سقراط بپردازید  ،حتی وقتی همسر و فرزندی
داشت و چگونه دیوژن زندگی می کرد  ،و کلئانتس  ،در حالی که مجبور بود
همزمان تحصیل کند و آب بکشد )24(.اگر این همان چیزی است که می
خواهید  ،همه جا آن را خواهید داشت و با اطمینان کامل زندگی خواهید
کرد .اعتماد به چه؟ در تنها چیزی که در آن می توان به درستی اعتماد به
نفس داشت  ،به آنچه قابل اعتماد است  ،چیزی که از مانع در امان است ،
چیزی که هرگز نمی تواند از بین برود  ،یعنی انتخاب اخالقی خود شما)25(.
اما چرا خود را از این نظر آنقدر بی فایده و خوب در هیچ امر دانسته اید که
هیچ کس حاضر نیست از شما در خانه اش استقبال کند  ،یا خود را با شما
آزار دهد؟ وقتی ابزاری آسیب ندیده که هنوز هم قابل استفاده است بیرون
ریخته شد  ،هرکسی آن را پیدا کند آن را برداشته و سود خود را محاسبه می
کند  ،اما هیچ کس فکر نمی کند از شما باشد  ،اما همه ضرر شما را حساب
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می کنند )26(.و بنابراین شما قادر به ارائه خدمات حتی به یک سگ یا
خروس نیستید .پس چرا می خواهید به زندگی ادامه دهید  ،مردی مانند
خودتان باشید؟
( )27آیا هیچ انسان خوبی از کمبود غذا می ترسد؟ نابینایان برای غذا نمی
دوند و همچنین افراد معلول  ،پس آیا یک مرد خوب برای غذا عجله خواهد
کرد؟ یک سرباز خوب در یافتن شخصی برای استخدام او و پرداخت
دستمزدش کوتاهی نمی کند  ،و نه یک کارگر خوب یا یک کفشدوز خوب.
بنابراین آیا یک مرد خوب قادر به یافتن کسی نخواهد بود؟( )28آیا خداوند
اینگونه از مخلوقات  ،بندگان  ،شاهدان  ،تنها افرادی که می تواند از آنها
بعنوان نمونه ای برای تحصیل نکردگان استفاده کند  ،غافل می شود تا ثابت
کند که او هم وجود دارد و هم عالمانه جهان را اداره می کند  ،و از امور
انسانی غافل نمی ماند  ،و که هیچ اتفاق بدی برای یک فرد خوب  ،چه در
زمان حیات وی و چه بعد از مرگش رخ نمی دهد؟
( )29بله  ،اما اگر او در تأمین غذا به من کوتاهی کند چه؟
این چه معنای دیگری می تواند داشته باشد  ،جز این که مانند یک ژنرال
خوب  ،او سیگنال عقب نشینی را داده است .من اطاعت می کنم  ،پیروی می
کنم  ،از فرمانده ام خوب صحبت می کنم و در ستایش کارهای او سرود می
خوانم )30(.زیرا وقتی به این دنیا آمدم و مقدر شد که این کار را انجام دهم
و اکنون مطابق خواسته او مرخصی می گیرم.
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و در حالی که زندگی می کردم  ،قسمت من این بود که سرودهای ستایش
خدا را بخوانم برای خودم  ،یا برای شخص دیگری  ،یا برای گروهی
بزرگتر )31(.نه چیز زیادی است او به من داده و نه چیزی به وفور .او نمی
خواهد من لوکس زندگی کنم  ،زیرا او چنین چیزی را به هراکلس اعطا نکرد
 ،اگرچه پسر خودش بود  ،اما دیگری بر آرگوس و ماسینه سلطنت کرد  ،در
حالی که هراکلس همانطور که به او دستور داده بود عمل کرد  ،و زحمت
کشید و کارهای خود را انجام داد )32(.در مورد اوریستئوس  ،که نام پادشاه
را بر خود داشت  ،او بر آرگوس یا ماسینه سلطنت نکرد  ،زیرا او حتی بر
خودش حکومت نکرد  ،در حالی که هراکلس حاکم و فرماندار کل زمین و
دریا بود  ،او که جهان را از شرارت و گناه پاک کرد و عدالت و احترام را
بدون سالح و تنهایی برقرار کرد )33(.و دوباره  ،هنگامی که کشتی ادیسه
شکسته شد و به طرف ساحل رفت ،آیا او اجازه داد که به خاطر تهی دست
بودن تحقیر شود .آیا او قلب خود را از دست داد؟ نه  ،چرا او به دختران
جوان نزدیک شد تا مایحتاج زندگی را از آنها بخواهد  ،چیزی شرم آور است
که یک نفر درخواستی از شخص دیگر داشته باشد؟ مثل یک شیر نژاد کوه.

( )34او به چه چیزی اعتماد کرد؟ نه به اعتبار  ،ثروت یا دفتر بلکه به قدرت
خودش  ،یعنی در قضاوت ها درباره اینکه چه چیزی در قدرت ما است و چه
چیزی نیست )35(.زیرا این تنها قضاوت ها است که ما را آزاد می کند  ،و ما
را از مانع در امان می دارد  ،که سر کسانی که مورد بیزاری قرار گرفته اند را
بلند می کند و به ما اجازه می دهد تا با نگاهی وارونه به چهره ثروتمندان
360

نگاه کنیم و به همین ترتیب چهره استبداد )36(.فلسفه چنین استعدادی می
بخشد  ،و اما به جای اینکه با شجاعت در قلب خود مرخصی بگیرید  ،برای
لباس و ظروف نقره می لرزید؟ مرد بدبخت  ،اینگونه است که تاکنون وقت
خود را تلف کرده اید؟

( )37اما اگر من بیمار شوم چه می شود؟ همانطور که باید با بیماری روبرو
خواهید شد .چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟ خدا و دوستان .من یک
تخت سخت برای خوابیدن خواهم داشت .اما مثل یک مرد روی آن دراز
بکشید .اما من خانه مناسبی نخواهم داشت .پس در یک مکان نامناسب
بیمار خواهید شد .چه کسی غذای من را تهیه می کند؟ کسانی که آن را
برای دیگران تهیه می کنند  ،شما مانند مانه بیمار خواهید شد .و نتیجه
بیماری من چه خواهد بود؟ چه چیزی به جز مرگ؟( )38چرا تأمل نمی
کنید منشأ همه شر ها  ،و پست بودن روحیه و ترس انسان  ،مرگ نیست ،
بلکه ترس از مرگ است؟ برای مقابله با این مسئله است که باید خودتان را
آموزش دهید )39(.و به این هدف است است که باید استداللها  ،تمام
مطالعات و همه قرائتهای شما هدایت شود  ،و سپس خواهید فهمید که فقط
در این راه است که انسانها می توانند به آزادی برسند.
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کتاب چهارم

 4.1در باب آزادی
( )1فرد آزاد شخصی است که آنگونه که می خواهد می زید و نمی توان او را
مجبور کرد با مانع او شد  ،انگیزه های او را نمی توان خنثی کرد  ،و همیشه
آنچه را که می خواهد بدست می آورد و هرگز مجبور نیست آنچه اجتناب
می کند را تجربه کند.
حال که می خواند زندگی را بگذارند و نسبت به چگونگی دست یافتن به این
اصل نادان باشد؟ هیچ کس.
()2چه کسی می خواهد متوهم و متعصب  ،ناعادالنه  ،بی انضباط  ،پست و
ناشکر زندگی کند؟ هیچ کس.
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()3بنابراین شخص بد همانطور که می خواهد زندگی نمی کند و هیچ انسان
بدی آزاد نیست )4(.چه کسی می خواهد زندگی را با غم  ،حسادت و ترحم
 ،ناامید شدن از خواسته های خود و تجربه آنچه می خواهد اجتناب کند ،
سپری کند؟
هیچ کس.
()5بنابراین  ،آیا می توان شخص بدی را پیدا کرد که بدون اندوه  ،ترس ،
ناامیدی یا بدبختی باشد؟
خیر.
پس دیگر نمی توان شخصی را یافت که آزاد باشد.
()6یک کنسول دو دوره ای به شرطی چنین گفتگویی را تحمل می کند که
شما گفتید 'اما شما آن را از پیش می دانی؛ به سختی در مورد شما صدق
می کند .اگر حقیقت را به او بگویید )7(.شما به همان اندازه که کسی سه بار
به اسارت فروخته شده است  ،به بردگی گرفته اید  ،منتظر چیزی جز مشت
در بینی نباشید .من چگونه می توانم برده باشم؟ او می خواهد بداند )8(.پدر
من آزاد است  ،مادرم آزاد است و هیچ جبری برای فروش من ندارند .به این
اضافه شود که من سناتور هستم  ،من دوست شخصی سزار هستم  ،من
کنسول بوده ام و شخصاً برده بسیاری دارم )9(.در مرحله اول ،سناتور ،آقا،
پدر شما ،می توانست از اول چون شما برده باشد در کنار مادر  ،پدربزرگ و
تمام اجداد شما که در این خط هستند )10(.و حتی اگر آنها به همان اندازه
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آزاد باشند  ،چه ارتباطی با شما دارد؟ فرض کنید که آنها نجیب بودند  ،و
شما فاسد هستید؟ یا اینکه آنها شجاع بودند  ،در حالی که شما ترسو
هستید؟ یا اینکه آنها نظم داده شده اند  ،در حالی که شما فاسد هستید؟
( )11آن چه ارتباطی با برده بودن دارد؟
آیا به نظر نمی رسد که شما برخالف اراده خویش عمل می کند تحت
اعتراض و اجبار هستید که برابر با برده بودن است؟
( )12شاید  ،اما چه کسی قدرت دارد که مرا مجبور کند جز سزار  ،که بر
همه حکومت می کند؟
( )13بنابراین شما اعتراف می کنید که حداقل یک ارباب دارید .و اجازه
ندهید این واقعیت که سزار بر همه حاکم است  ،همانطور که می گویید ،
شما را دلجویی کند :این فقط به این معنی است که شما یک برده در یک
خانواده بسیار بزرگ هستید )14(.شما مرا به یاد شهروندان نیکوپولیس می
اندازید  ،که برای همیشه اعالم می کنند  ،به لطف سزار  ،ما آزاد هستیم.
( )15اگر دوست دارید  ،برای لحظه ای ما سزار را از گزارش بیرون می کنیم.
فقط این را به من بگو :آیا تا به حال عاشق شخصی نشده ای  ،خواه زن باشد
 ،خواه برده یا آزاد؟
( )16آن چه تاثیری بر بنده یا آزاد بودن من دارد؟
( )17آیا عزیز شما هیچ وقت به شما دستور نداده است که کاری را که نمی
خواهید انجام دهید انجام دهید؟ آیا هرگز برده خانگی خود را چاپلوسی
نکردید  ،و حتی پاهای او را بوسیدید؟ اما با این وجود اگر کسی شما را
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مجبور می کند که پاهای سزار را ببوسید  ،شما آن را به عنوان هوس و اوج
استبداد در نظر می گیرید.
( )18اگر شرایط عاشقی شما برده داری نیست  ،پس چیست؟ آیا هیچ وقت
خطر کرده اید که شب ها جایی که نمی خواهید بروید  ،بیش از آنچه که
قصد داشتید پول خرج کنید  ،در غروب با لهجه بدبختی و ناله حرف بزنید ،
مورد تمسخر قرار بگیرید و سرانجام قفل شوید؟( )19اگر خیلی خجالت نمی
کشید که تجربه شخصی خود را به اشتراک بگذارید  ،فقط گفته ها و
عملکردهای تراسونیدس را در نظر بگیرید  ،که بیشتر از شما مبارزات زیادی
را انجام داده اند .برای شروع  ،او در ساعتی از شب بیرون رفت که حتی برده
اش جرات آن نداشت  ،یا اگر مجبور می شد  ،با گریه و ناله در مورد شرایط
تلخ خود همراه بود )20(.و تراسونیدس چه می گوید؟ یک زن زیبا از من یک
برده کامل ساخته است  ،کاری که حتی شدیدترین دشمنان هم نتوانستند
آن را انجام دهند )21(.بیچاره  ،اسیر یک فاحشه  ،و یک ارزان! هنوز به چه
حقی خود را آزاد می نامید؟ فخر فروشی درباره پیروزی های نظامی چه
فایده ای دارد؟
( )22سپس مرد خواستار شمشیر می شود تا همه چیز را تمام کند  ،برده ای
از سر دلسوزی فریاد می کشد و از دادن آن خودداری می کند  ،برای
دخترش هدیه می فرستد  -که هنوز او را تحقیر می کند  -استغاثه و التماس
برای او می کند و وقتی به کمترین موفقیت می رسد خوشحال می
شود )23(.اما تا زمانی که نتواند شهوت و اضطراب خود را سرکوب کند ،
چگونه واقعاً آزاد است؟
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( )24در نظر بگیرید که چگونه ایده آزادی را بر حیوانات به کار می بریم.
شیرهای اهلی وجود دارند که مردم آنها را در قفس می کنند  ،پرورش می
دهند  ،تغذیه می کنند و هر کجا که می روند با خود می برند .با این حال
چه کسی چنین شیر را آزاد می نامد؟ هرچه زندگی راحت تر باشد  ،بردگی
بیشتری نیز دارد .شیری که دارای عقل و اختیار باشد  ،یکی از این گونه های
حیوان خانگی را انتخاب نمی کند.
( )26پرندگان باالی سر ما  ،وقتی در قفس گرفتار و بزرگ شوند  ،به خاطر
فرار هر چیزی را امتحان می کنند .برخی به جای تحمل شرایط ،از گرسنگی
می میرند )27(.کسانی که زنده می مانند  -به سختی  ،با درد  ،هدر دادن -
در یک لحظه پرواز می کنند وقتی که کمترین روزنه را پیدا می کنند  ،نیاز
آنها به آزادی زیاد است  ،تمایل به استقالل و غیرقابل محدود بودن بسیار
زیاد است )28(.خوب  ،چه اتفاقی برای شما در این قفس افتاده است؟ من به
دنیا آمدم که هر کجا دوست دارم پرواز کنم  ،در هوای آزاد زندگی کنم  ،هر
وقت بخواهم آواز بخوانم .شما همه اینها را از من بگیرید و سپس بگویید ،
چه مشکلی داری؟
( )29به همین دلیل ما آن حیواناتی را که تحمل اسارت ندارند و به محض
زندانی شدن تا حد مرگ سعی می کنند فرار می کنند  ،آزاد می کنیم)30(.
دیوژن در جایی گفت یکی از راه های تضمین آزادی آماده بودن برای مرگ
است .برای پادشاه پارسی نوشت" :شما نمی توانید آتنی ها را برده کنید
چنان که بتوانید ماهی های دریا را برده کنید )31(.چرا؟ آیا آتنی ها نمی
توانند اسیر شوند؟ آنها را بگیرید و بالفاصله به شما لغزش می دهند و مانند
ماهی ها وقتی صید می شوند می میرند صید می شوند و از بین می روند .و
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اگر آتنی ها هنگام اسارت بمیرند  ،قدرت نظامی شما چه فایده ای دارد؟()32
در اینجا کلمه انسان آزاد است و موضوع آزادی فکر است و مطمئناً معنای
واقعی کلمه را کشف کرده است .اگر همچنان به جستجوی آن در مکان
نامناسب ادامه می دهید  ،تعجب نکنید اگر هرگز آن را پیدا نکردید.
( )33برده دعا می کند تا آزاد شود .چرا؟ آیا فکر می کنید به این دلیل است
که نمی تواند صبر کند تا پنج درصد مالیات به جمع کننده مالیات بپردازد؟
نه  ،به این دلیل است که او تصور می کند  ،از آنجا که آزادی ندارد  ،خنثی و
ناراضی از زندگی خویش است )34(.وقتی آزاد شدم " ،همه چیز بالفاصله گل
رز خواهد شد ".من مجبور نیستم منتظر کسی بمانم  ،من می توانم با همه
به عنوان یک فرد برابر و یک همدم صحبت کنم  ،به هر کجا که دوست دارم
سفر کنم  ،هر طور که دوست دارم رفت و آمد داشته باشم.
( )35سپس آزاد شد  ،اما اکنون  ،فاقد جایی برای غذا خوردن  ،به دنبال
کسی می رود که با او شیرین صحبت کند و با او غذا بخورد .بعداً به فحشا
متوسل می شود و اگر گرفتار متجاوز جنسی شود  ،تحقیرآمیزترین سرنوشت
را متحمل می شود  ،در حال حاضر به بردگی فراتر از آنچه از آن فرار کرده ،
افتاده است )36(.حتی اگر در طریق خود موفق شود  ،تعلیم و تربیت کم
باعث می شود عاشق یک فاحشه معمولی شود .هنگامی که او امتناع می ورزد
او از هم می پاشد و آرزو می کند که دوباره برده شود.
( )37به هر حال چه چیزی کم داشتم؟ شخصی دیگر لباس  ،کفش و غذا
برای من تأمین کرد و در هنگام بیماری از من مراقبت کرد .و من در عوض
کار کافی برای انجام خدمات داشتم .در حال حاضر من به جای فقط یکی از
آنها  ،پذیرای جهنم بسیاری از افراد هستم )38( .هنوز هم  -اگر بتوانم
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زندگی خود را اداره کنم  ،در نهایت زندگی من سعادتمندانه و کامل خواهد
بود .خوب  ،برای رسیدن به آن باید تحقیرهای معمول را تحمل کند .و وقتی
آن را بدست آورد  ،دوباره همان داستان قدیمی است.
( )39بنابراین او فکر می کند :اگر من یک دوره خدمت را در ارتش سپری
کنم  ،تمام مشکالت من تمام خواهد شد .در نتیجه او به ارتش می پیوندد ،
هر آنچه را که یک سرباز درجه دار متحمل رنج می کند  ،متحمل می شود و
برای دوره دوم و سپس برای سومین دوره خدمت ثبت نام می کند)40(.
سرانجام  ،هنگامی که او برای سناتور شدن تاج گذاری می کند  ،پس از آن
او در یک شرکت خوب تبدیل به یک برده می شود  ،پس از آن او بزرگترین
و معتبرترین شکل بردگی را تجربه می کند.
( )41دیگر حماقت نیست .مرد باید یاد بگیرد "همانطور که سقراط اغلب می
گفت" "هر چیز خاص به چه معنی است" و به طور تصادفی از تطبیق پیش
تصورات به موارد خاص دست بردارد )42(.این دلیل مشکالت همه است ،
عدم توانایی در تطبیق پیش فرضهای کلی در مورد افراد .درعوض نظرات
انسان ها درباب اینکه چه چیزی بد است متفاوت است )43(.یکی فکر می
کند که حالش خوب نیست  ،در حالی که هیچ چیز از این نوع نیست .مشکل
این است که او پیش تصورات را به درستی تطبیق نمی دهد .یکی تصور می
کند که فقیر است  ،دیگری اینکه مادر یا پدری دشوار دارد و دیگری که سزار
به نفع او نیست .اینها همه ناشی از یک چیز یکسان است  ،یعنی عدم آگاهی
از نحوه به کار بردن پیش فرض ها.
( )44باالخره چه کسی تصور "بد" را ندارد  ،برای چیزی که مضر است  ،باید
از آن اجتناب شود و ما باید از هر وسیله ای برای خالص شدن از آن استفاده
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کنیم؟ یک پیش فرض با دیگری منافاتی ندارد )45(.وقتی صحبت از تطبیق
آنها می شود  ،درگیری بوجود می آید .بنابراین این "بد" چیست  ،که مضر
است و باید از آن اجتناب شود؟ یکی می گوید دوست سزار نیست :او بیش از
حد عالمت گذاشته است  ،او پیش فرض ها را به درستی تطبیق نمی دهد و
به دلیل نشان رفتن بر چیزی که با تعریف مطابقت ندارد  ،پریشان است .زیرا
اگر او موفق شد دوستی سزار را بدست آورد  ،هنوز به خواسته خود نرسیده
است )46(-در واقع امر مشترکی است که همه ما می خواهیم :در صلح
زندگی کنیم  ،شاد باشیم  ،هر کاری را دوست داریم انجام دهیم مجبور به
کاری برخالف خواسته ها خود نشویم.
آیا وقتی مرد دوستی سزار را بدست آورد  ،دیگر مانع یا محدود نمی شود ،
آیا او در صلح و سعادت زندگی می کند؟ از کی باید بپرسیم؟خوب  ،چه
کسی بیشتر از شخصی که واقعاً اعتماد به نفس خود را کسب کرده است قابل
اعتماد است؟( )47آقا قدم بردارید و به ما بگویید چه موقع آرامتر می خوابید
 ،حاال یا قبل از اینکه با سزار صمیمی شوید؟ به خدایان  ،از تمسخر شرایط
من دست بردار .شما نمی دانید چه درد هایی را متحمل می شوم .من حتی
نمی توانم بخوابم قبل از اینکه کسی بیاید و اعالم کند " ،امپراطور از قبل
بلند شده است و قصد دارد ظاهر شود"  ،و سپس من یک نگرانی و بحران
دیگری را دچار می شوم" .
( )48خوب  ،و چه موقع با رضایت بیشتری شام خوردید  ،اکنون یا سابق؟
بشنو که او شاهدی در این باب است .او می گوید اگر از او برای شام خوردن
با سزار دعوت نشود  ،او از جهت احساسی شکست می خورد .و اگر از او
دعوت شود  ،مانند بنده ای رفتار می کند که از او خواسته در کنار ارباب خود
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بنشیند  ،و مضطرب است مبادا چیزی بگوید یا کاری کند که خام باشد .اما
آیا او می ترسد که مانند یک برده  ،شالق بخورد؟ او باید خیلی خوش شانس
باشد .همانطور که شخصیتی شایسته به اندازه دوستی سزار است  ،همچنین
می ترسد که سرش خرد شود.
( )49چه موقع با سهولت بیشتری استحمام کردید  ،چه زمانی در ورزش
خود آرامش بیشتری داشتید  -در یک کالم  ،کدام زندگی را ترجیح می
دهید  ،زندگی حال یا زندگی قبلی؟( )50می توانم قسم بخورم که هیچ کس
آنقدر خام یا فراموشکار نیست که در واقع نسبت به میزان نزدیک شدن به
سزار از ثروت خود پشیمان نشود.
( )51خوب  ،اگر نه پادشاهان  ،به اصطالح  ،و نه همراهانشان نمی توانند
آنطور که دوست دارند زندگی کنند  ،چه کسی باقی مانده است که می تواند
آزاد تلقی شود؟ نگاه کنید و خواهید فهمید :طبیعت منابعی برای کشف
حقیقت به شما اعطا کرده است .و اگر خودتان فقط با استفاده از این منابع
نمی توانید جواب را استنباط کنید  )52(،به صحبت های کسانی که این
سئوال را کاوش کرده اند گوش دهید:
به نظر شما آزادی چیز خوبی است؟
باالترین خیر از همه است.
آیا کسی که بزرگترین خیر را در اختیار دارد می تواند ناراضی یا بدبخت
باشد؟
خیر.
هر کس که ناراضی است  ،پس از آن یاغی یا دلسرد است  ،با اطمینان می
توانید آزاد نبودن او را بیان کنید؟
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بله.
( )53در حال حاضر ما فراتر از توجه به خرید  ،فروش و سایر معامالت
روزمره پیش رفته ایم .زیرا اگر با آنچه در باال گفتیم موافقت کنید  ،پس اگر
او ناراضی باشد  ،خود پادشاه بزرگ نمی تواند آزاد شود  ،همچنین هیچ
شاهزاده  ،کنسول یا کنسول دو دوره ای.
موافقم.
( )54خوب  ،پس  ،به من چیز دیگری پاسخ دهید :آیا فکر می کنید آزادی
بزرگ و باشکوه است  ،چیزی با اهمیت خاص؟
البته .و آیا کسی می تواند از داشتن چنین چیزهای بزرگ  ،باشکوه و مهمی
احساس حقارت کند؟
غیر ممکن است.
( )55سپس هر وقت دیدید کسی پیش دیگری صحبت می کند  ،یا غیر
صادقانه او را چاپلوس می کند  ،با خیال راحت می توانید فرض کنید که آن
شخص آزاد نیست  -و نه موقعی که یک وعده غذایی در معرض خطر است ،
بلکه وقتی که بخاطر فرمانداری یا کنسولگری خود را کوچک می کنند .در
واقع  ،شما می توانید افرادی را که چنین رفتاری برای دستاوردهای کوچک
دارند  ،برده های کوچک بخوانید  ،در حالی که دومی شایسته است در
مقیاس بزرگ برده خوانده شود
( )56من هم باید با آن موافق باشم.
و آیا شما آزادی را امری خوبنیاد و خودبسنده می دانید؟
بله.
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بنابراین هرکسی که بتواند توسط شخص دیگری به مانع بخورد یا مجبور شود
 ،مطمئن ًا آزاد نیست )57(.و لطف ًا درباره وضعیت پدربزرگ و جد آنها تحقیق
نکنید یا در مورد خرید یا فروش آنها تحقیق نکنید .اگر از شخصی شنیدید
که صادقانه و با احساس می گوید "ارباب" او را برده بخوانید ،فرقی نمی کند
که دوازده محافظ جلوتر از او راهپیمایی کنند .یا اگر می شنوید " ،خدایا ،
چیزهایی من تحمل کردم!"  ،آن شخص را برده بخوان .اگر فقط او را ناراحت
 ،عصبانی یا غیرمعمول می بینید  ،او را برده بخوانید  -البته برده ای با تاج
بنفش.
( )58حتی اگر هیچ یک از این کارها را انجام نداد  ،هنوز او را آزاد صدا نکنید
 ،با قضاوت های او آشنا شوید  ،در صورتی که نشانه ای از محدودیت ،
ناامیدی یا نارضایتی وجود دارد .اگر او را متمایل می دانید  ،در تعطیالت
 Saturnaliaاو را برده صدا کنید .بگو که استاد او اینجا نیست؛ وقتی
بازگشت  ،وضعیت واقعی او برای شما روشن خواهد شد.
( )59او کی برمی گردد؟
هر کسی که توانایی دادن یا بردن هر یک از چیزهایی را که برای او ارزش
دارد  ،داشته باشد.
آیا ما اینقدر استاد داریم؟
بله داریم .زیرا بیش از بقیه ما استادانی در قالب شرایط داریم که لژیون
هستند .و هر کسی که یکی از آنها را کنترل کند  ،ما را نیز کنترل می
کند )60(.فهمیدید که هیچ کس از خود سزار نمی ترسد  ،این ترس از مرگ
 ،تبعید  ،خلع ید  ،زندان و محرومیت از حق است .سزار نیز مورد عالقه قرار
نمی گیرد  ،مگر اینکه به طور اتفاقی شخصاً سزاوار آن باشد .ما عاشق پول ،
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تریبونشیپ  ،یک فرماندهی نظامی یا کنسولگری هستیم .وقتی چنین
چیزهایی را دوست داریم  ،یا از آنها متنفریم و یا می ترسیم  ،پس افرادی که
آنها را اداره می کنند  ،ملزم می شوند که ارباب ما شوند )61(.در نتیجه ما
حتی آنها را بعنوان خدای بزرگ احترام می گذاریم  ،زیرا ما ربوبیت را با آنچه
توانایی تحقق بیشتر منافع را دارد ارتباط می دهیم .سپس ما یک فرض
جزئی نادرست در نظر می گیریم :این مرد قدرت اعطای بیشترین سود را
دارد .و نتیجه گیری از این مقدمات نیز لزوماً نادرست است.
( )62پس چه چیزی باعث آزادی و استقالل فرد می شود؟ پول جواب نیست
و نه فرمانداری  ،کنسولگری  ،یا حتی یک پادشاهی )63(.چیز دیگری باید
پیدا شود .خوب  ،چه چیزی باعث آزادی و تسلط در تمرین نوشتن می شود؟
آگاهی به نحوه نوشتن .همین امر در مورد نواختن ساز نیز صدق می کند .از
این رو می توان گفت که  ،در رفتار و زندگی باید علمی برای خوب زیستن
وجود داشته باشد )64(.اکنون  ،این را به عنوان یک اصل کلی شنیدید ،
نحوه تأیید آن را در موارد خاص در نظر بگیرید .کسی را در نظر بگیرد چیزی
را می خواهد که در کنترل کسی غیر از خودش است آیا امکان دارد او بدون
محدودیت و مانع باشد؟خیر.
( )65در نتیجه او نیز نمی تواند آزاد باشد .اکنون توجه کنید :آیا هیچ چیز
تحت کنترل ما نیست  ،یا همه چیز تحت کنترل ماست  -یا مواردی وجود
دارد که تحت کنترل ما است  ،و موارد دیگر که تحت کنترل ما نیست؟
منظور شما چیست؟
( )66آیا در توان شما است که هر زمان که بخواهید بدنتان عملکردی عالی
داشته باشد؟
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خیر.
یا در سالمت کامل باشی؟
خیر.
یا جذاب باشی؟
دوباره ،خیر.
خوب  ،بدن برای شما نیست و در معرض هر امر قویتر ست.
مفروض است.
( )67در مورد زمین چطور  -آیا می توانید هر چقدر می خواهید داشته
باشید برای مادامی که می خواهید و در شرایطی که ترجیح می دهید؟
خیر.
در باب بردگان چه؟
دوباره ،خیر.
در باب لباس؟
خیر.
در باب اسب؟
خیر.
در باب اسبها؟
نه به همه موارد باال.
و اگر بیش از هر چیز دیگری می خواهید با فرزندان یا همسر  ،برادرها یا
دوستان زندگی کنند  ،آیا این کار در قدرت شماست؟
نه  ،این هم نیست.
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( )68آیا چیزی وجود ندارد که تحت کنترل شما باشد  ،و شما بر آن کنترل
انحصاری داشته باشید  -آیا چیزی از این نوع وجود دارد؟
نمی دانم.
( )69خب ،به این راه نگاه کنید .آیا کسی می تواند شما را مجبور کند جمله
ای نادرست را تصدیق کنید؟
نه ،کسی نمی تواند.
بنابراین ،شما در زمینه تصدیق به مانع یا محدودیت بر نمی خورید.
مشخص است.
( )70و آیا کسی می تواند شما را مجبور به انتخاب چیزی کند که با آن
مخالف هستید؟ آنها می توانند :وقتی مرا تهدید به مرگ یا زندان می کنند ،
انتخاب من را جبری می کنند .اما اگر مرگ و زندان را تحقیر کنید  -آیا
هنوز در جمع برده اشخاص هستید؟
خیر.
( )71پس نگرش شما نسبت به مرگ موضوع شماست؟
چنین است.
در نتیجه اراده شما نیز دلنگرانی شما است.
من این را فرض می گیرم.
و این به مخالفت با چیزی نیز مربوط می شود.
( )72اما فرض کنید من راه رفتن را انتخاب کردم  ،و شخصی مانع من شود؟
کدام قسمت از شما مانع خواهد شد؟ مطمئناً قدرت تصدیق شما نیست؟
نه .بدن من نیست.
بدن شما  ،بله  -زیرا ممکن است سنگی مانع شود.
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شاید؛ اما نتیجه این است  ،حاال من اجازه راه رفتن ندارم.
( )73هر کس به شما گفت ' ،پیاده روی مزیت خاص شما است؟ من فقط
گفتم اراده راه رفتن نمی تواند به مانعی برسد .در مورد استفاده از بدن و
آنچه به همکاری آن مربوط است  ،به شما گفته شد که این مسئولیت شما
نیست.
( )74بسیار خوب.
و آیا کسی می تواند شما را مجبور کند که چیزی را برخالف میل خود
بخواهد؟
خیر.
یا برای برنامه ریزی  ،یا پروژه  -یا  ،در یک کالم  ،در نظر گرفتن داده های
بیرونی به هر راهی؟
( )75اما سابق ،آرزوی چیزی را داشتم  ،آنها می توانند من را از رسیدن به
آن منصرف کنند .اگر چیزی را بخواهید که تحت قدرت شما باشد و مانعی
برای آن نیست  ،چگونه آنها شما را متوقف می کنند؟
آنها نمی توانند.
و چه کسی می گوید اگر چیزی بیرون از قدرت خود بخواهید مانعی برای
شما نیست؟
( )76خوب  ،پس من نباید آرزوی سالمتی داشته باشم؟
نه  -و به همین ترتیب  ،هر چیز دیگری که بیرون از محدوده قدرت شما
است.
( )77و هر آنچه را که نمی توانید به میل خود تولید یا حفظ کنید بیرون از
محدوده شماست.
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دستانتان را نزدیک آن نگذارید  ،چه رسد به خواسته .در غیر اینصورت خود
را به بردگی واگذار کرده و گردن خود را به یوغ تسلیم کرده اید  ،جایزه
ندهید به امری که در فرمان شما نیست یا به چیزی مانند سالمتی دلبسته
نشوید که وابسته به اراده خدا و متغیر  ،ناپایدار  ،غیرقابل پیش بینی از نظر
ماهیت است.
( )78پس بازوی من هم نیست؟
این بخشی از شماست  ،اما ذاتاً خاک است  ،تحت محدودیت و نیروی اصلی
است  ،برده هر چیزی که از نظر جسمی قوی تر است )79(.و چرا باید بازو را
جدا کرد؟
تا زمانی که طول بکشد  ،باید با تمام بدن مانند یک خر مست برخورد شود.
اگر االغی توسط سربازی مورد نیاز و ضبط قرار گرفت  ،آن را رها کنید:
مقاومت نکنید و شکایت نکنید  ،در غیر اینصورت مورد ضرب و شتم قرار می
گیرید  ،و حیوان را از دست می دهید )80(.و اگر اینگونه با بدن رفتار کنید ،
چه رفتاری برای مواردی که به بدن خدمت می کنند باید اختصاص یابد؟ اگر
االغ باشد  ،آنها افسار االغ هستند  ،پاالن بسته  ،کفش  ،جو و خوراک
هستند .آنها را نیز رها کنید  ،با سرعت و ظرافت خوب آنها را رها کنید،
آنگونه که با حیوانات می کنید.
( )81وقتی شما چنین تمرین می کنید و آماده می شوید تمایز قائل شوید
بین آنچه به شما تعلق می گیرد و آنچه ندارد  ،آنچه در معرض مانع است و
آنچه نیست  ،و آماده هستید که دومی را بعنوان مهم برای خود ارزیابی کنید
و مورد اول را بی ربط بدانید ،بنابراین آیا کسی وجود دارد  ،که دیگر  ،شما از
او ترس داشته باشید؟
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( )82شما از چه چیز آنها هراس دارید؟ نه در چیزهایی که متعلق به خود
شماست  ،و آنها ماهیت خوب و بد را تشکیل می دهد  ،زیرا هیچ کس به جز
شما بر آنها قدرت ندارد .شما نمی توانید از آنها مسدود یا محروم شوید)83(.
شاید شما از بدن و دارایی های مادی می ترسید  -چیزهایی که برون از
محدوده مسئولیت شما هستند و برای شما معنایی ندارند .اما به غیر از تمایز
بین آنچه برای شماست و آنچه نیست  ،آنچه در قدرت شماست و آنچه
نیست  ،بین آنچه در معرض مانع است و آنچه غیر از این است  ،دیگر چه
کاری انجام داده اید؟ آیا دیگر به مالقات با فالسفه رفته اید؟ بنابراین شما می
توانید گم و ناراضی باشید آنچنانکه در سابق بودید؟( )84در این صورت شما
هرگز از ترس و اضطراب  -و یا غم و اندوه خالص نخواهید شد ،
که هیچ اعتباری هم ندارد  ،زیرا ترس از بدیهای آینده با ظهور آنها به غم
تبدیل می شود.
همچنین نباید بیش از این خواسته غیر منطقی داشته باشید .شما یک
آرزوی ثابت و سنجیده برای خوب های روح دارید  ،زیرا آنها در حد توان شما
هستند و قابل دسترسی هستند .شما خوب های بیرونی را تحقیر می کنید ،
به طوری که هیچ گشایشی در خواست غیر منطقی  ،معتدل و منفعل آن
وجود ندارد )85(.با چنین نگرشی نسبت به چیزها  ،دیگر هیچ کس نمی
تواند شما را مرعوب کند .به طور کلی  ،چه چیزی ممکن است خطرناک و
ترسناک تر باشد بغیر از ظاهر انسان ،مکالمه یا معاشرت او؟ هیچ چیز – بیش
از اسب  ،سگ یا زنبور عسل ترسناک تر از این نوع نیست .مردم چیزهای
خاص را پیدا می کنند ،که ترسناک است .و زمانی یک شحص می تواند ما
را تهدید کند یا اغوا کند با اموری که ما ترسناک می دانی.
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( )86قلعه چگونه تخریب می شود؟ نه با سالح یا آتش  -با قضاوت .ما می
توانیم قلعه فیزیکی  ،قلعه ای در شهر را تصرف کنیم  ،اما قضاوت های ما در
مورد بیماری یا در مورد زنان جذاب  ، ،باید از قلعه به درون ما منتقل شود ،
در کنار مستبدهایی که هر روز میزبان آنها هستیم گرچه هویت آنها با
گذشت زمان تغییر می کند )87(.اینجاست که باید حمله به قلعه را شروع
کنیم و مستبدها را بیرون کنیم .بدن و اعضای آن  ،قوای بدنی  ،امالک ،
شهرت  ،دفتر  ،افتخارات  ،فرزندان  ،خواهر و برادرها همه را تسلیم کنیم-
انکار همه آنها )88(.و اگر مستبدها از آن بیرون شوند  ،قلعه مجبور به
تخریب نخواهد شد  ،حداقل تا آنجا که به من مربوط است .برای من هیچ
ضرری ندارد در حالی که ایستاده است .محافظ ستمگر  ،شما  ،می توانید
بمانید  ،زیرا آنها چگونه می توانند بر من تأثیر بگذارند؟ چوب ها  ،نیزه ها و
چاقوهای آنها برای افراد دیگر ساخته شده است )89(.من  ،شخصاً  ،هرگز از
چیزی که می خواستم منع نشدم و چیزی را که مخالف آن هستم  ،مجبور
به آن نشدم .من اراده خود را به خدا سپردم .او می خواهد من بیمار باشم -
خوب  ،پس من هم همینطور .او می خواهد من چیزی را انتخاب کنم .پس
من آن را انتخاب می کنم .او می خواهد که من چیزی را آرزو کنم  ،من آرزو
می کنم .او می خواهد من چیزی بگیرم  ،من هم همین را می خواهم .یا او
نمی خواهد من آن را بگیرم  ،و من موافقم )90(.بنابراین من حتی به مرگ و
شکنجه رضایت می دهم .اکنون هیچ کس نمی تواند مرا وادار سازد یا مجبور
کند تا مطابق او میل کنم  ،بیش از این که بتوانند خدای را اداره کنند.
( )91این روشی است که مسافران محتاط عمل می کنند .به آنها خبر می
رسد که جاده با دزدان راه پر شده است .مسافر تنها شانس را دوست ندارد ،
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او منتظر می ماند تا خودش را به یک سفیر  ،کوئستور یا فرماندار استان
وصل کند و وقتی عضو اطرافیان آنها باشد با اطمینان سفر می کند)92(.
چنین است که شخص محتاط جاده زندگی را طی می کند .او فکر می کند
تعداد بی شماری دزد و راهزن  ،طوفان های بسیار زیاد و فرصت های زیادی
برای گم شدن یا رهایی از وسایل شخصی وجود دارد )93(.چگونه می توانیم
از آنها فرار کنیم و بدون اینکه مورد حمله قرار بگیریم؟( )94برای اطمینان از
عبور ایمن باید به کدام گروه بپوندیم  ،با چه کسی باید عضو شویم؟ شاید با
این مرد  -شخصی ثروتمند و با نفوذ؟ نه  ،چیز زیادی نیست که در آنجا به
دست بیاورید .او ممکن است موقعیت خود را از دست بدهد  ،خراب شود و
ثابت کند که هیچ فایده ای برای من ندارد .و فرض کنید همسفر من خودش
خیانت کرده و مرا سرقت می کند؟
( )95خوب  ،پس  ،من دوست سزار خواهم شد  -هیچ کس سعی نمی کند
آن را بگیرد تا زمانی که دوست سزار باشم از مزایای برخوردار هستم .اما در
وهله اول  ،برای نزدیک شدن به او چه عذاب یا فداکاری الزم است؟ چه
مقدار پول باید برای چند نفر هزینه کنم؟( )96و اگر من آن را مدیریت کنم
 خوب  ،باالخره  ،امپراطور نیز فانی است .این را اضافه کنید اگر او به خاطرسوء نیت دشمن من شود گمان می کنم که هیچ راهی جز فرار و پناه بردن
به بیابان نخواهم داشت )97(.اما در مورد بیماری چطور  -نمی توان از آن در
بیابان فرار کرد .پس چه چیزی باقی می ماند؟ آیا هیچ همسفری قابل اعتماد
 ،صادقانه و فراتر از ظن نیست؟( )98با یک فرآیند حذف منطقی  ،این نتیجه
گیری حاصل می شود که فقط با اتحاد با خدا به سالمت به نتیجه خواهیم
رسید.
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( )99منظورتان " ،اتحاد با خود"است؟ طوری رفتار کنیم که هرچه خدا
بخواهد ما هم بخواهیم .و با وارونه سازی هر آنچه را که او نمی خواهد  ،ما
نیز نخواهیم )101(.ما چطوری می تونیم این کار را انجام بدهیم؟ با توجه به
الگوی هدف و طراحی خداوند .برای شروع  ،پس او به من چه چیزی داده
است و چه چیزی برای خودش محفوظ است؟ او عملکرد اراده را به من
واگذار کرده  ،آنها را برای من ساخته و آنها را در برابر مقاومت یا انسداد ثابت
کرده است .اما بدنی که از گل ساخته شده است  -چگونه او می تواند آن را
بدون محدودیت بسازد؟ بنابراین او آن را در چرخه کیهانی قرار داد  -همان
چیزهای دیگر مانند وسایل  ،خانه م  ،همسر و فرزندان من.
( )101بنابراین با امید به آنچه غیرقابل تحقق است  ،یعنی برای همیشه نگه
داشتن آنچه واقعاً به شما تعلق ندارد  ،در برابر خدا نایستید .با این روحیه آنها
را نگه دارید که آنها داده شده اند تا زمانی که ممکن است .او می دهد او نیز
می برد .پس چرا سعی می کنید در برابر او مقاومت کنید؟ احمقانه است که
با کسی که از من قویتر است مخالفت کنم  ،اما مهمتر از آن  ،اشتباه
است )102(.در وهله اول چگونه من این وسایل را پیدا کردم؟ از پدر من -
که آنها را از پدرش گرفته است .چه کسی خورشید  ،میوه های زمین و فصل
ها را ایجاد کرده است؟ چه کسی جذابیت متقابل بشر و نظم اجتماعی را
ایجاد کرده است؟
( )103هنگامی که هر چیزی به شما داده شده است  ،از جمله موجودیت
شما  ،به خیرخواه خود روی آورده و او را به خاطر پس گرفتن امور مقصر می
دانید )104(.شما کی هستید و چطور به اینجا رسیدید؟ این خدا بود که شما
را به جهان آورد  ،و به شما نور نشان داد  ،و افرادی که از شما حمایت می
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کنند و به شما عقل و درک داد .و او شما را به عنوان یک انسان فانی به دنیا
آورد تا با کمی گوشت وقت خود را بر روی زمین بگذرانید  ،تا شاهد طراحی
او باشید و برای مدت کوتاهی در جشن او شرکت کنید )105(.پس چرا در
حالی که این جشن به شما داده شده است از این جشن و مراسم لذت نمی
برید .سپس  ،وقتی او شما را به بیرون هدایت می کند  ،با سپاس و احترام
بروید از آنچه مدتی برخوردار بودید و دیدید و شنیدید.
نه  ،من می خواهم جشن را ادامه دهم.
( )106بله  ،همانطور که مبتدیان می خواهند رمز و رازها ادامه داشته باشد ،
یا جمعیت در بازی های المپیک می خواهند تعداد بیشتری شرکت کننده را
ببینند .جشنواره به پایان رسیده است .با احترام به خود  ،با سپاسگزار آنچه
دیده اید  ،بروید و حرکت کنید .برای افراد دیگر جا باز کنید  ،نوبت به دنیا
آمدن آنها است  ،همانگونه که شما متولد شده اید  ،آنها پس از تولد به مکانی
برای زندگی و سایر ملزومات نیاز دارند .اگر اولین افراد کنار نروند  ،چه
اتفاقی می افتد؟ چنین حریص نباش .آیا هیچوقت راضی نیستی؟ آیا مصمم
هستید که جهان را همچنان شلوغ تر کنید؟( )107خیلی خوب؛ اما دوست
دارم همسر و فرزندانم با من بمانند .چرا؟ آیا آنها برای شما هستند؟ آنها
متعلق به کسی هستند که آنها را به شما داده است  ،همان کسی که شما را
خلق کرده است .تصور نکنید آنچه را که برای شما نیست  ،بردارید یا با کسی
که بهتر از شماست مخالفت کنید.
( )108چرا او مرا با این شرایط به دنیا آورد؟ اگر شرایط مناسب نیست  ،آنجا
را ترک کنید .او به مخاطب بد نیاز ندارد .او افرادی می خواهد که مشتاق
شرکت در رقص و شادی باشند – افرادی که زودتر با ستایش و تحسین خود
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جشنواره را تحسین و مورد عالقه خود قرار دهند )109(.در مورد کسانی که
بدخلق و تنومند هستند  ،او از دیدن آنها که کنار گذاشته شده اند ناراحت
نخواهد شد .حتی وقتی از آنها دعوت شده باشد  ،آنها مانند تعطیالت رفتار
نمی کنند یا نقشی مناسب ندارند .در عوض آنها غر می زنند  ،آنها سرنوشت ،
شانس و شرکت خود را نفرین می کنند .آنها از آنچه در اختیار دارند  ،از
جمله منابع اخالقی که به منظور مخالف به آنها داده شده است  ،قدردانی
نمی کنند – روحیه سخاوت ، ،ذکاوت باال  ،شجاعت و همین آزادی که
اکنون در حال کشف آن هستیم.
( )110پس چه امور بیرونی تهیه کرده ام؟
برای استفاده.
برای چه مدت زمانی؟
تا زمانی که کسی که به آنها داده تصمیم بگیرد.
و اگر من نمی توانم بدون آنها زندگی کنم؟
به آنها دلبسته نشوید و نخواهد شد .به خود نگویید که آنها ضروری هستند و
نیستند.
( )111این افکاری است که باید صبح و شب تکرار کنید .با چیزهایی شروع
کنید که کم ارزش و قابل از بین رفتن هستند  -چیزهایی مانند کوزه یا
لیوان  -و این را تعمیم بدهید در باب لباس ها  ،حیوانات خانگی  ،دام ها ،
دارایی ،سپس به خود  ،بدن  ،اعضای بدن  ،فرزندان  ،خواهر و برادرها و
همسر تعمیم دهید )112(.از هر طرف نگاه کنید و آنها را از جهت ذهنی دور
بریزید .افکار خود را پاک کنید  ،در صورت وابستگی یا ارادت به چیزی که
متعلق به شما نیست و از بین رفتنی است  ،صدمه خواهد دید )113(.و
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همانطور که روزانه ورزش می کنید  ،همانطور که در باشگاه ورزش می کنید
 ،نگویید که در حال فلسفه پردازی هستید (البته یک ادعای اغراق آمیز
است)  ،بلکه برده ای هستید که رهایی دهنده خود را ارائه می دهید .زیرا این
آزادی واقعی است که شما پرورش می دهید )114(.این نوعی آزادی است که
دیوژن از آنتینتس بدست آورد و گفت که دیگر هرگز نمی تواند به بردگی
کسی درآید )115(.که رفتار او را نسبت به دزدان دریایی هنگام اسارت
توضیح می دهد .آیا او به هیچ یک از آنها "ارباب" گفته است؟ نه و منظور
من از این کلمه نیست .این کلمه ای است که من به آن توجه ندارم  ،بلکه
نگرشی است که در پشت آن وجود دارد )116(.او سرشان داد زد که اسیر را
خوب غذا نمی دهند .و وقتی او فروخته شد  ،اربابی نبود که به دنبال بدست
آوردنش باشد  ،بلکه برده ای از خودش بود.
و چگونه نسبت به صاحب جدید خود رفتار کرد؟ او بالفاصله شروع به انتقاد
از او کرد  ،گفت که او نباید اینگونه لباس بپوشد  ،نباید موهای خود را از آن
طریق کوتاه کند  -عالوه بر این که او را در مورد نحوه پرورش فرزندانش
توصیه کرد )117(.چرا که نه؟ اگر مالک یک مربی شخصی خریده بود  ،تا
آنجا که به ورزش مربوط می شود  ،اذعان می کرد که مربی عالی است و نه
برده .اگر او یک دکتر یا معمار خریده باشد همین طور است .در هر زمینه ای
که بخواهید نام ببرید  ،فرد باتجربه باید شخص دیگری را که بدون تجربه
است فرمان دهد )118(.بنابراین هرکسی که در مورد چگونگی زندگی دانش
داشته باشد  ،طبیعت ًا باید در آنجا اولویت داشته باشد .به جز کاپیتان  ،چه
کسی استاد کشتی است؟ چرا؟ فقط به این دلیل که هرکس از او سرپیچی
کند مجازات می شود؟
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( )119اما فالن می تواند مرا شالق بزند.
نه با بخشش.
خوب  ،پس من هم ایمان آوردم.
و چون او بدون مجازات عمل نمی کند  ،با اقتدار عمل نمی کند؛ هیچ کس
نمی تواند از بی عدالتی دور شود.
( )120و چه مجازاتی برای استادی که بنده خود را به زنجیر می بندد پیش
بینی می کنید؟
این زنجیر زدن خود است  -اگر بخواهید این اصل را که انسان ها حیوانات
متمدن هستند نه حیوانات  ،رعایت کنید  ،ایده ای است که شما می
پذیرید )121(.یک گیاه یا حیوان وقتی خالف طبیعت خود عمل کند  ،ارزش
کمتری دارد )122(.و یک انسان هیچ تفاوتی ندارد .خوب  ،پس  ،گاز گرفتن
 ،لگد زدن  ،حبس بی ضابطه و سر بریدن  -این چیزی است که الزمه
طبیعت ما است؟ بلکه کارهای مهربانی  ،همکاری و حسن نیت است .بنابراین
 ،چه شما دوست داشته باشید و چه نه  ،زمانی که شخص مانند حیوانی بی
احساس عمل می کند  ،ارزش کم خویش را نمایان می کند.
( )123بنابراین شما می گویید سقراط ضعیف عمل نکرد؟
درست است  -در عوض اعضای هیئت منصفه و مدعیان او این کار را کردند.
نه هلویدیوس در رم؟
نه  -اما کسی که او را کشت این کار را کرد.
چگونه این را حساب می کنید؟
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( )124خوب  ،شما یک خروس جنگنده را که خونین است اما پیروز است
قابل تأسف نمی دانید ،بلکه متأسف هستید برای آنکه یک خراش برنداشته
است .شما فریاد می زنید سگ خوب ،وقتی شکار نمی کند یا کار نمی کند،
شما این کار را می کنید وقتی می بینید نفس نفس می زند  ،زحمت می
کشد  ،از شدت تعقیب خسته است )125(.چه تعجبی در این تصدیق است
که بد برای یک چیزی زمانی است که برخالف طبیعت آن است؟ شما این را
برای هر چیز دیگری می گویید  ،چرا بشریت را استثنا می کنید؟
()126خوب ،ما تصدیق می کنیم که طبیعت انسان مالیم ،صادقانه و
همکاری است-این مسخره است ،چنین نیست؟ نه  ،این هم نیست )127(-به
همین دلیل هیچ کس آسیب نمی بیند حتی اگر شالق بخورد  ،زندانی شود
یا سر او را ببرند .قربانی ممکن است در رنج باشکوه باشد  ،می بینید و به یک
فرد بهتر و خوش شانس تر تبدیل شود در حالی که شخصی که واقعاً آسیب
زند  ،و درد و رنج بسیار زیادی می کشد  ،کسی است که از انسانی به گرگ ،
مار یا زنبور تبدیل شده است.
( )128خوب  ،اجازه دهید از نکاتی که توافق کرده ایم بگذریم .فرد بالمانع
آزاد است  ،یعنی شخصی که در شرایطی که ترجیح می دهد به چیزهایی
دسترسی پیدا کند .هر کسی که خنثی شود  ،یا مجبور شود  ،ناامید شود و یا
مجبور شود در موقعیتی خالف میل خود قرار بگیرد  -آن شخص برده
است )129(.کسی که از امور بیرونی چشم پوشی می کند به مانع نمی خورد
 ،زیرا امور بیرونی چیزهایی هستند که در اختیار ما نیستند که آنها را داشته
باشیم یا نه  -یا در شرایطی که ممکن است دوست داشته باشیم )130(.امور
بیرونی شامل بدن و اعضای آن و همچنین کاالهای مادی است .اگر به هر
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کدام از آنها وابسته شوید مثل اینکه برای خودتان است ،مجازاتهای تعیین
شده برای یک دزد را متحمل خواهید شد.
( )131این راهی است که به آزادی منجر می شود  ،تنها راهی است که ما را
از بردگی نجات می دهد :سرانجام برای اینکه بتوانید  ،با معنی بگویید:
من را هدایت کن  ،زئوس  ،من را هدایت کن  ،سرنوشت ،
به هدفی که مدتها پیش برای من مقدر شده است.
( )132در باب شما چه ،فیلسوف؟
ظالم قرار است شما را به شهادت دروغ دعوت کند .به ما بگویید :آیا شما
بازی می کنید یا نه؟
بگذارید فکر کنم.
اکنون دوباره فکر می کنید؟ در مدرسه به چه فکر می کردید؟ آیا شما تمرین
نکردید که کدام چیز خوب است  ،کدام ی بد است و کدام نه بد است و نه
خوب؟
( )133من انجام می دهم.
چه تصمیمی گرفته ای؟
این که عدالت و انصاف خوب است  ،رذیلت و بی عدالتی بد است.
آیا زندگی خوب است؟
خیر.
آیا مرگ شر است؟
خیر.
و زندان؟
خیر.
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و در مورد صحبت های تهمت آمیز و غیر صادقانه  ،خیانت به دوست  ،و
تالش برای خوشنودی خود با یک ستمگر  -چطور خصوصیات آنها را دقیقاً
چگونه توصیف کردید؟
()134به عنوان بد.
خوب  ،واضح است که شما به همه چیز فکر نمی کنید و در گذشته هرگز به
آن فکر نکرده اید .منظور من این است که واقع ًا چقدر باید فکر کرد که
تصمیم بگیرید آیا شما باید از قدرت خود برای بدست آوردن بزرگترین
خوبی و اجتناب از بزرگترین بدی ها استفاده کنید؟ بدون شک موضوعی
مناسب برای تفکر است  ،خواستار بحث و گفتگو فراوان است .با چه کسی
شوخی می کنید؟ چنین پرسشی هرگز صورت نگرفته است )135(.اگر واقعاً
اعتقاد داشتید که رذیلت به تنهایی بد است و هر چیز دیگری بی تفاوت است
 ،در اینصورت به زمانی نیاز نداشتید که آن را بد بدانید و دور باشید .شما می
توانید بالفاصله تصمیم بگیرید  ،با استفاده از قوه عقل خود به راحتی نظر
داشته باشید )136(.منظور من این است که چه زمانی است که "خوب فکر
کنید" که آیا چیزهای سیاه سفید است یا چیزهای سبک ،سنگین؟ نه ،
شواهد واضح حواس کافی است .پس چرا اکنون می گویید باید فکر کنید که
آیا باید از بی تفاوت ها به اندازه بد ها اجتناب کرد؟( )137واقعیت این است ،
این چیزی نیست که شما واقعاً به آن اعتقاد دارید :شما فکر نمی کنید مرگ
و زندان و غیره بی تفاوت هستند  ،شما آنها را از بزرگترین بدی ها حساب
می کنید .و شما شهادت دروغ و غیره را شر نمی دانید  ،بلکه موضوعات بی
تفاوتی می دانید.
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( )138شما از ابتدا این عادت را پیدا کرده اید .من کجا هستم؟ در مدرسه .و
مخاطب من کیست؟ من با فالسفه صحبت می کنم .اما اکنون که من مدرسه
را ترک کردم  ،از آن آموزه های ساده و ساده لوحانه دور هستم .و بدین
ترتیب یک فیلسوف می آید تا یک دوست را بدنام کند )139(.بنابراین یک
فیلسوف خبرچین می شود و اصول خود را می فروشد  ،بنابراین یک عضو
سنا می آید تا به عقاید خود خیانت کند .در درون  ،نظر واقعی ناله می زند تا
شنیده شود )140(-ایده ضعیف و ترسویی توسط یک تار ضعیف به استدالل
وصل است اما یک اعتقاد قوی و حیاتی ریشه در تجربه عملی دارد.
( )141مراقب باشید چگونه اخبار را می گیرید -من نمی گویم که فرزند شما
درگذشت  ،زیرا شما احتماالً نمی توانستید آن را تحمل کنید  -اما نفت شما
از بین رفت .یا اینکه کسی همه شراب شما را نوشیده است )142(.هرکسی
شما را در ناامیدی پیدا کند  ،به راحتی می تواند بگوید " ،فیلسوف  ،شما در
مدرسه آهنگ دیگری خواندید .سعی نکنید ما را فریب دهید  ،یا وانمود کنید
که شما یک انسان هستید  ،در حالی که بیش از یک کرم نیستید... )143(.
( )144چه ارتباطی با آزادی دارد؟ برعکس  ،هر چیز به جز این مربوط به
آزادی نیست  ،خواه افراد ثروتمندی مانند شما تصمیم بگیرید که آن را باور
کنید یا نه.
( )145چه دلیلی در این باره دارید؟ شما خودتان  ،با احترام قاطعانه خود
نسبت به ارباب  ،امپراطور  ،که با هر اشاره و نگاه او زندگی می کنید .حتی
اگر به شما نگاه چپ کند  ،غش می کنید و در مقابل پیرمردها و پیرزنان
دادگاه می گویید " ،من احتماالً نمی توانم این کار را بکنم  ،من مجاز
نیستم )146(.و چرا نمی توانی؟ آیا شما فقط با من بحث نمی کردید که
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آزاد هستید؟ اما آوروال اجازه نمی دهد .حقیقت را بگو  ،برده  -از اربابان خود
فرار نکن و از تصدیق آنها امتناع ورز  ،جرأت نداری وقتی که اثبات عبودیت
تو آشکار است  ،به یک آزاد کننده استناد کن.
( )147منظور من این است که  ،کسی که عشق او را مجبور به اقدام در برابر
قضاوت خود می کند  ،که کار درستی می بیند اما در انجام آن ناتوان نیست ،
ممکن است لیاقت ترحم را بیشتر بداند از آنجا که در چنگال یک نیروی
خشن و از جهاتی یک نیروی مافوق طبیعی قرار دارند )148(.اما با توجه شور
و اشتیاق خود نسبت به پیرمردها و پیرزن ها ،وقتی بینی آنها را پاک می
کنید و صورت آنها را می شوید  ،آنها را با هدایا شستشو می دهید و وقتی
بیمار هستند از آنها پرستاری می کنید  ،مثل اینکه شما برده آنها هستید ،
چه دلسوزی می توانید داشته باشید  - -در حالی که برای مرگ خود دعا می
کنند و از پزشکان خود آزار می دهند تا بفهمند هنوز در ایستگاه نهایی
هستند یا نه .یا وقتی دست بندگان دیگران را می بوسید  ،خود را برده
بندگان می کنید  ،همه به خاطر این افتخارات و مناصب بزرگ و باشکوه -
آن وقت چه انتظاری دارید؟
( )149بنابراین قبل از من در غرور خود رژه نروید زیرا شما یک کنسول یا
یک مداح هستید  -من می دانم که چگونه در این دفاتر آمده اید  ،و چه
کسی آنها را به شما ارائه داده است )150(.برای خودم صحبت می کنم ،
ترجیح می دهم مرده باشم تا اینکه زندگی خود را مدیون فلیسیو باشم ،
مجبورم که با هوای او و بی حوصلگی برده او کنار بیایم .من می دانم برده ای
که نفوذ و اهمیت خود را پیدا کرده چگونه است.
( )151پس شما آزاد هستید؟
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به خدا کاش من بودم و دعا می کنم که باشم .اما من هنوز نمی توانم با اربابم
روبرو شوم  ،همچنان برای بدن ضعیف خود ارزش قائل هستم  ،برای حفظ
سالمتی اهمیت زیادی قائل هستم  -اگرچه اصالً سالم نیست.
( )152اما من می توانم به شما یک مرد آزاده را نشان دهم تا آرزوی شما
برای مثال را برآورده کند .دیوژن  -او آزاد بود .چرا؟ نه به این دلیل که پدر و
مادرش آزاد بودند (آنها نبودند)  ،بلکه به این دلیل که خودش آزاد بود .او هر
وسیله ای را برای دستگیری خود از بین برده بود  ،هیچ راهی برای حمله یا
تصرف او وجود نداشت تا بتواند او را برده کند )153(.همه چیزهایی که او
داشت یکبار مصرف بود و فقط به طور موقت به آن متصل بود .اگر شما هر
یک از دارایی های او را تصرف می کردید  ،او زودتر از آنکه پشت سرش
کشیده شود  ،آن را به شما تسلیم می کرد .اگر پای او را می گرفتید  ،او پا را
رها می کرد .اگر تمام بدن او را گرفته بودید  ،تمام بدن قربانی می شد .در
مورد خانواده  ،دوستان و کشور نیز همین طور :او می دانست آنها از کجا
آمده اند  ،از چه کسانی و با چه شرایطی.
( )154پدر و مادر واقعی او  ،خدایان  -اینها هرگز جرأت قربانی کردن را
نداشتند .و نه کشور واقعی او  ،جهان به طور کلی .او در ذوق خود برای
خدمت و اطاعت از خدایان به هیچ کس تسلیم نشد و کسی نیست که زودتر
برای کشورش بمیرد )155(.و فقط به ظاهر عمل از جانب دنیا اهمیت نمی
داد .او دائماً در نظر داشت که حوادث همه از آنجا سرچشمه می گیرند و به
خاطر آن میهن جهانی به فرمان خدا اتفاق می افتند ،که او بر آن حکومت
می کند .بنابراین آنچه شخصاً می گوید و می نویسد را مشاهده کنید)156(.
به همین دلیل است  ،دیوژن  ،شما آزاد هستید که با پادشاه پارسی و
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همچنین با ارچیداموس  ،پادشاه اسپارت ها صحبت کنی )157(.آیا به این
دلیل است که او از نژاد آزاد بوده است؟ مطمئناً  ،و من تصور می کنم دلیل
این که همه شهروندان آتن  ،اسپارتا و کورینت نتوانستند آنها را به
دلخواهشان خطاب کنند  ،اما در عوض از آنها ترس و تملق داشتند  ،این بود
که والدین آنها همه برده بودند )158(.پس چرا از این مجوز بهره مند شد؟
چون بدن را متعلق به خودم نمی دانم  ،زیرا کمبودی ندارم و قانون تنها
چیزی است که به آن احترام می گذارم  ،هیچ چیز دیگری .این همان چیزی
است که او را قادر به آزادی کرد.
( )159و فقط برای اینکه شما فکر نکنید من به عنوان نمونه آزادی خود
فردی را انتخاب می کنم که همسرش  ،فرزندان  ،دوستان  ،اقوام و مطالبات
شهروندی را در بند نداشته باشد  ،عواملی که باعث خم شدن و مصالحه می
شود  ،سقراط را در نظر بگیرید که همسر و بچه داشت اما انگار که امانت
گرفته بود .او دارای درجه ای از کشور به روشی بود که خواستار آن بود .او
دوستان و اقوامی داشت  -اما همه اینها تابع قانون و نیاز به اطاعت از آن
بودند.
( )160بنابراین ،زمانی که او آماده خدمت شد ،او اولین کسی بود که خانه را
ترک کرد ،و در خط بدون هیچ گونه توجهی به زندگی خود جنگید .ستمگر
دستور داد لئون را دستگیر کنند او فکر نکرد که اطالعت کند چون فکر کرد
که آن غیر قانونی است حتی می دانست اگر رد کند ممکن است
بمیرد )161(.او اهمیتی نمی داد؛ این پوست او نبود که او می خواست نجات
دهد ،اما مرد افتخار و بزرگ منش بود .این چیزها برای مصالحه یا مذاکره باز
نیست.
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( )162بعدها ،زمانی که او مجبور بود بخاطر در خطر بودن زندگی از خود
دفاع کند ،خود را مانند کسی که با همسر و فرزندان دارد به شما نیاورد بلکه
به عنوان شخصی تنها و غیر جذاب دانست .و چگونه رفتار کرد ،زمانی که
وقت آن بود که سم را بخورد؟
( )163با توجه به فرصت برای نجات ،کریتو بحث کرد بخاطر فرزندان خود
تبعید را انتخاب کند  .آیا او متمسک به این شد برای زنده ماندن؟ خیر .او در
باب کار درست اندیشید بدون مالحظه هر امر دیگری .با توجه به گفته هایش
 ،او نمی خواست بدن را نجات دهد ،او می خواست که عنصری را حفظ
کندکه رشد می کند و با هر عمل عدالت کامیاب می شود ،نه عنصری که
بوسیله بی عدالتی کاهش می یابد و از بین می رود )164(.سقراط زندگی
خود را با هزینه های ناسازگار نجات نداد  -سقراط ،که در برابر تماس های
آتنیان مقاومت کرد تا یک حرکت غیرقانونی رأی دهد .ستمگر را به مبارزه
طلبید ،و به یاد ماندنی در مورد فضیلت و شخصیت صحبت کرد .چنین
مردی با رسوایی نجات نمی یابد؛ ( )165مرگ شایسته ،نه پرواز ،نجات او
است .یک بازیگر خوب نه با صحبت کردن خطوط به نوبت شهرت خود را
حفظ نمی کند  ،بلکه با دانستن اینکه کی صحبت کند  -و کی ساکت باشد.
( )166پس فرزندان او چه خواهند شد؟ اگر به تسالی رفتم ،شما از آنها
مراقبت کنید .اگر به هادس بروم ،هیچ کس نخواهد بود تا از آنها مراقبت
کند؟ توجه داشته باشید که چگونه به مرگ نزدیک می شود ،با تمرین ایده
من )167(.اگر شما یا من بود ،ما به سرعت رفتار خود را منطقی می کنیم:
افرادی که در باب ما اشتباه کردند باید جریمه شوند نه اینکه بیفزاییم اگر از
زندگی من دریغ شود به بسیاری کمک می کنم اما مرده من کاری نمی کند.
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اگر ما تحت فشار باشیم که از طریق النه موش فرار کنیم این کار را انجام می
دهیم )168(.اما پس چگونه می توانیم به هر کسی کمک کنیم ،در حالی که
دوستان به آتن باز می گردند؟ اگر ما زنده ماندیم ،آیا ما مردم را با پذیرش
مرگ در زمان و نحوه مناسب آموزش دادیم؟( )169حتی اکنون ،مدتها پس
از مرگ سقراط ،خاطره ای از آنچه که او انجام داد و گفت :مزایای به اندازه یا
بیشتر از همیشه برای بشریت دارد.
( )170این اصول را مطالعه کنید  -این اصول ،این استدالل ها  -اگر می
خواهید آزاد باشید ،این الگوی های رفتار را در نظر بگیرید ،اگر می خواهید
آزاد باشید ،و خواسته شما با اهمیت هدف مطابق است )171(.شگفت زده
نشوید اگر یک هدف بزرگ برای شما هزینه بسیاری داشته باشد .برای عشق
به آنچه که آنها آزادی را در نظر گرفتند ،خودشان را به دار آویخته اند ،خود
را بر روی صخره ها پرتاب کرده اند  -و کل شهرها گاه به گاه نابود شده
اند )172(.برای آزادی واقعی ،غیر قابل انکار ،است که او به خداوند می دهد
زمانی که او از چیزی که به شما داد می خواهد .همانطور که افالطون می
گوید ،خود را آماده کنید ،نه فقط برای مرگ ،بلکه برای شکنجه ،تبعید،
شالق  -و از دست دادن هر چیز که متعلق به شما نیست )173(.شما برده
ای در میان برده ها خواهید بود حتی اگر هزار بار کنسول باشی ،حتی اگر
ساکن پالتین باشی ،با این وجود برده خواهید بود.
شما می دانید ،آنگونه که کلئانتس می گفت ،آنچه فالسفه می گویند برخالف
انتظار است نه بر خالف عقل )174(.زیرا شما با تجربه یاد خواهید گرفت که
درست است :چیزهایی که مردان تحسین می کنند و به سختی کار می کنند
تا بدست آورند برای آنها بی فایده است تا آنچه برای آنها است .در همین
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حال ،افرادی که چنین چیزهایی را هنوز هم انکار می کنند ،تصور می کنند
که همه چیز خوب خواهد بود اگر فقط آنها بتوانند آنها را بدست آورند.
سپس آنها را دریافت می کنند :و اشتیاق آنها بدون تغییر است ،اضطراب آنها
بدون تغییر است ،انزجار آنها کمتر نیست ،و آنها برای هر چیزی که فاقد آن
هستند اشتیاق دارند )175(.آزادی با رضایت میل به دست نمی آید ،بلکه با
از بین بردن آن حاصل می شود )176(.خودتان را از طریق صرف تالش در
مورد این جاه طلبی های جدید تضمین کنید همانطور که در باب اهداف
واهی انجام دادید :شب و روز کار کنید تا به یک چهارچوب ذهنی آزاد
برسید )177(.به جای یک پیرمرد ثروتمند  ،همراهی یک فیلسوف را انجام
دهید  ،دیده می شود که در اطراف درب او آویزان هستید .در انجمن هیچ
شرم آوری وجود ندارد و شما دست خالی یا بی تغییر نخواهید رفت  ،مشروط
بر اینکه رفتار درستی داشته باشید .حداقل سعی کنید ،شرم آور نیست که
تالش صادقانه انجام دهید.

 4.2در باب رابطه اجتماعی
( )1هنگام معاشرت با یکی از دوستان یا آشنایان سابق باید بسیار مراقب
باشید تا در سطح آنها فرو نروید .در غیر این صورت خود را گم خواهید
کرد )2(.اگر این فکر شما را ناراحت کرده است که "او فکر خواهد کرد من
خسته کننده هستم و مثل گذشته رفتار نخواهد کرد"  ،به یاد داشته باشید
که همه چیز بهای خود را دارد .تغییر رفتار شما امکان پذیر نیست و
همچنان همان شخصی هستید که بوده اید )3(.بنابراین انتخاب کنید :یا
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عشق دوستان قدیمی خود را با بازگشت به خود قبلی بازیابی کنید یا بهتر از
گذشته بمانید و با محبت آنها را کنار بگذارید )4(.و اگر مورد دوم را انتخاب
کردید  ،از اینجا به بعد به آن پایبند باشید .به افکار دوم تن ندهید  ،زیرا
کسی که متزلزل شود پیشرفت نخواهد کرد .و اگر متعهد به پیشرفت هستید
و آماده هستید که خود را وقف تالش کنید  ،همه چیز دیگر را کنار
بگذارید )5(.در غیر اینصورت دوسوگرایی شما فقط اطمینان حاصل می کند
که پیشرفت نخواهید کرد و حتی نمی توانید لذتهای گذشته را دوباره مرور
کنید.
( )6قبالً  ،وقتی به کارهای بی ارزش خود می پرداختید  ،دوستان شما
شریک هم مشرب پیدا می کردند )7(.اما نمی توانید در هر دو نقش موفق
باشید .تا حدی که یکی را پرورش دهید در دیگری کوتاه خواهید آمد .اگر
چون گذشته برای نوشیدن با آنها بیرون نروید  ،نمی توانید به نظر
دوستداران قدیم خوش مشرب باشید .بنابراین انتخاب کنید که آیا می
خواهید در جمع دوستان یک مست جذاب باشید  ،یا اینکه در طریق خود
راکد و هوشیار باشید .اگر دیگر به طور منظم با آنها همراهی نکنید  ،نمی
توانید انتظار استقبال سابق را داشته باشی که با آنها معاشرت می کردی.
بنابراین دوباره شما یک انتخاب دارید )8(.اگر برای عزت و خویشتنداری
دوستان قدیم که به عنوان "ورزش" خوانده می شود ارزش قائلید  ،سایر
مالحظات را فراموش کنید  ،آنها را کنار بگذارید  ،دور شوید و دیگر کاری با
این جمعیت نداشته باشید )9(.اگر چنین چیزی را دوست ندارید  ،پس با
تمام وجود به مسیر مخالف بپردازید .به مجموعه لوچ بپیوندید  ،به یکی از
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منحرفان تبدیل شوید  -همانطور که آنها انجام می دهند  ،عمل کنید و با
انگیزه و خواسته خود مخالفت نورزید .به اطراف بپرید و در اجرای موسیقی
فریاد بزنید  ،حاال چه چیزی مانع شما می شود؟
( )10چنین نقش های مختلف با هم مخلوط نمی شوند .شما نمی توانید
نقش ترزیت ها و آگاممنون را بازی کنید .اگر می خواهید ترزیت شوید  ،باید
کچل و معلول باشید .آگاممنون باید قد بلند و خوش تیپ  ،و یک رهبر با
عشق واقعی به افراد تحت فرماندهی خود باشد.
4.3در عوض چه چیزی را هدف بگیریم
( )1اگر یک دارایی بیرونی از دست دادید  ،مطمئن شوید که در ازای آن چه
بدست می آورید .اگر چیز با ارزش تری است  ،هرگز نگویید  ،ضرر کرده
ام )2(.چیزی از دست ندادید اگر اسب در مقابل االغ  ،گاو برابر گوسفند ،
عمل مهربانانه با اندکی پول  ،صلح واقعی در ازای سخنان بی اساس و نجابت
بجای ابتذال بدست آورید.
( )3این را در ذهن داشته باشید و همه جا شخصیت مناسب خود را حفظ
خواهید کرد .فراموشش کن و من به شما اطمینان می دهم که وقت شما در
اینجا هدر خواهد رفت  ،و هر مراقبتی که اکنون برای خود انجام می دهید
همه از بین خواهد رفت )4(.چیز کمی الزم است برای اینکه همه چیز
ناراحت و خراب شود  ، ،فقط یک دلیل کوچک )5(.برای یک دریانورد بسیار
آسان تر است که کشتی خود را خراب کند تا اینکه بتواند آن را به سالمت در
قایقرانی نگه دارد .تنها کاری که او باید انجام دهد این است که کمی جلوتر
از باد حرکت کند و فاجعه آنی باشد .در حقیقت  ،او مجبور نیست کاری
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انجام دهد :از دست دادن لحظه ای توجه  ،همان نتیجه را به همراه خواهد
داشت.
ال یکسان است .اگر خسته شوید  ،تمام پیشرفت شما تا
( )6در مورد ما کام ً
آن مرحله نفی می شود )7(.بنابراین به داده های خود نگاه تیزبین داشته
باشید و هرگز به خواب نروید .این چیز کمی نیست که تحت مراقبت قرار می
گیرد  ،برابر است با صداقت  ،امانت داری و ثبات .این آزادی از احساس ،
اندوه  ،ترس و اضطراب است  -این خود آزادی است.
( )8وقتی آزادی خود را معامله می کنید  ،به چه چیزی خواهید رسید؟
بررسی کنید که داشته های جدید و افتخارآفرین شما چه ارزشی خواهد
داشت.
اما در عوض چیزی شبیه به آن نخواهم گرفت.
اگر به هر حال پیش رفتید و آن را دریافت کردید  ،دوباره در نظر بگیرید که
چه چیزی برای آن دریافت می کنید.
( )9من خویشتنداری دارم  ،او دادرسی دارد .او یک کلیت دارد  ،من افتخارم
را دارم .من جیغ نمی کشم و فریاد نمی کشم که انجام این کار بی ادبانه
است .و جایی که چنین رفتاری نامناسب باشد از جای خود بلند نخواهم شد.
من آزاده و دوست خدا هستم که با کمال میل از او اطاعت می کنم )10(.من
ادعای مالکیت ندارم بر چیزی که متعلق به من نیست  ،بدن  ،دارایی  ،قدرت
 ،شهرت  -هیچ چیز دیگری .چون خدا نمی خواهد من برای چنین چیزهایی
رقابت کنم .اگر او آرزو می کرد  ،آنها را برای من خوب می کرد .اما او چنین
کاری نکرده است .و من نباید دستورات او را نادیده بگیرم.
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( )11همیشه از آنچه برای شما خوب است محافظت کنید .استفاده عاقالنه از
امور مادی داشته باشید مادام که برای بهره شما قرار داده شده است و
منحصراً به فضیلت راضی باشید .در غیر این صورت در هر مرحله با بدشانسی
 ،ناامیدی و گسست روبرو خواهید شد.
( )12این قوانینی است که از طرف خدا برای ما ارسال شده است ،
دستورالعمل هایی که باید سعی کنید آنها را بیاموزید  -نه اساسنامه های
کاسیوس و ماسوریوس.

 4.4به کسانی که قصد زندگی آرام دارند
( )1به یاد داشته باشید  ،فقط تمایل به قدرت و پول نیست که انسان را
فروتن و محترم نسبت به دیگران قرار می دهد  ،بلکه خواسته ضد آن است –
زندگی با صلح و آرامش  ،سفر و تحصیل .این یک قاعده کلی است که امور
بیرونی از هر نوع  ،اگر به آنها اهمیت دهیم  ،ما را تابع کسی می کنند)2(.
فرقی نمی کند ما بخواهیم سناتور شویم  ،یا اینکه بخواهیم یکی از آنها
نباشیم .خواه تمایل به داشتن دفتر داشته باشیم  ،یا از آن اجتناب کنیم .چه
ما بگوییم " ،من نمی توانم کاری انجام دهم  ،متأسفانه  ،من به کتابهایم
بسیار سخت گره خورده ام"  ،یا "متاسفانه هیچ وقت فراغتی برای مطالعه
ندارم )3(.کتاب یک امر بیرونی است  ،دقیقاً مانند افتخارات اداری یا
عمومی )4(.به هر حال چرا می خواهید بخوانید  -بخاطر سرگرمی یا صرف
دانش ورزی؟ اینها بهانه های ضعیف و سست هستند .هدف از خواندن باید
رسیدن به آرامش باشد .اگر باعث آرامش شما نشود  ،چه فایده ای دارد؟
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( )5اما به آن کمک می کند  -دقیقاً به همین دلیل است من پشیمان
هستم که محروم از آن هستم .این چه نوع آرامشی است که به این راحتی -
نه توسط امپراطور یا حتی توسط یکی از دوستان امپراطور  ،بلکه توسط یک
کالغ  ،یک نوازنده خیابانی  ،یک سرماخوردگی یا هزار دلخوری دیگر  -از
بین می رود؟ آرامش راستین مشخص نمی شود اال توسط ثبات و سکون.
( )6اکنون من برای مقصدی فراخوانده شده ام .من به فراخوانی که حدود
درست را رعایت می کندپاسخ می دهم .و با خویشتنداری  ،با اعتماد  ،بدون
تمایل یا بیزاری از امور بیرونی  ،عمل می کنم )7(.در همان زمان  ،من
سخنان و اعمال دیگران را مشاهده می کنم  -نه بدخواهانه  ،برای قضاوت یا
تمسخر آنها  ،بلکه برای ارزیابی بهتر اینکه آیا من رفتار مشابهی را انجام می
دهم .پس چگونه باید متوقف شوم؟ یک بار من مسئول همان اشتباهات بودم
 ،اما به لطف خدا نه دیگر...
( )8خوب  ،آیا صرفاً خواندن یا نوشتن پنجاه صفحه  ،خود را وقف و استفاده
از این هدف است؟ به هر حال  ،هنگام غذا خوردن  ،آرزو نمی کنید که
بخوانید  ،بلکه راضی هستید که غذا را به روشی منطبق بر اصولی که از
خواندن می آموزید  ،بخورید .به همین ترتیب هنگام استحمام یا ورزش)9(.
بنابراین ثابت قدم باشید از جنبه های دیگر  -هنگام مالقات با سزار  ،یا
هنگام مالقات با عابری تصادفی .اگر خود را آرام  ،متین و با وقار نگه
دارید( )10اگر بیشتر از اینها مشاهده شود اگر به افراد با موفقیت بیشتر
حسادت نمی کنید  ،اجازه ندهید افراد بیرونی باعث ناراحتی شما شوند  -اگر
این کارها را انجام دهید  ،دیگر به چه چیز دیگری نیاز دارید؟( )11کتاب؟
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بله  ،اما چگونه  ،یا برای چه هدفی؟ آیا خواندن نوعی آمادگی برای زندگی
نیست؟
اما زندگی از چیزهایی غیر از کتاب تشکیل شده است .گویی یک ورزشکار
هنگام ورود به استادیوم شکایت می کند که در بیرون از ورزش نیست)12(.
این هدف شما از ورزش  ،وزنه ها  ،حلقه تمرین و شرکای تمرینی شما بود.
شما اکنون که زمان بهره برداری از آنها فرا رسیده است  ،آنها را می
خواهید؟( )13یا اینکه انگار  ،در مسئله تصدیق  ،وقتی با داده ها مواجه می
شویم  ،به جای اینکه تشخیص دهیم کدام یک قانع کننده است و کدام یک
نه  ،ترجیح می دهیم کتابی با عنوان "در مورد داده های جامع" بخوانیم.
( )14بنابراین چه چیزی باعث چنین رفتاری می شود؟ این واقعیت که
خواندن و نوشتن ما هرگز با هدف استفاده مطابق با طبیعت نبوده است
برداشت هایی که در زندگی واقعی روبرو می شویم .در عوض  ،کافی است که
ما آنچه را که در این موضوع نوشته شده است بیاموزیم و بتوانیم آن را قبل از
شخص دیگری روشن کنیم آن کافی است اگر بتوانیم یک استدالل را تحلیل
کنیم یا یک فرضیه بسازیم کافی است.
( )15در نتیجه  ،مطمئناً وقتی خودتان را اعمال می کنید ناامید شوید .شما
آرزو می کنید آنچه در کنترل شما نیست :خوب باشد  ،اما آماده باشید که از
شما دور شود  ،ناامید شوید  ،و دست خالی بیایید )16(.از طرف دیگر  ،اگر نه
فقط بخاطر کنجکاوی بیهوده  ،بلکه برای استفاده صحیح از انگیزه  ،کتابهایی
با عنوان "در مورد انگیزه" می خوانیم .کتابهایی تحت عنوان "در مورد آرزو"
و "در مورد اجتناب" تا در بدست آوردن خواسته های خود شکست نخوریم و
یا قربانی آنچه از آن اجتناب می کنیم نشویم .و کتابهایی تحت عنوان تعهد
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اخالقی به منظور تکریم روابط خودمان می خوانیم و هرگز کاری که با این
اصل مغایرت و تضاد داشته باشد  ،انجام نمی دهیم )17(.پس از خواندن
ناامید نمی شویم و بی تاب می شویم .در عوض ما راضی خواهیم بود که
طبق آن عمل کنیم .و به جای اینکه حساب کنیم  ،همانطور که عادت کرده
ایم انجام دهیم )18(.امروز چند سطر خواندم  ،یا نوشتم  ،و بررسی خواهیم
کرد که چگونه "من امروزه انگیزه خود را به شیوه توصیه فیلسوفان اعمال
کردم  ،چگونه از آرزو کنار کشیدم و فقط در مورد موضوعاتی که تحت
کنترل من است بیزاری ورزیدم .من توسط  Aسرخورده نبودم و از  Bعصبانی
نبودم .من صبور  ،خویشتندار و همکاری می کردم.
( )19هرچند که هست  ،ما نمی توانیم درک کنیم که تفاوت کمی با توده
مردان داریم  ،تنها تفاوت در این است که آنها می ترسند که منصب خود را
حفظ نکنند  ،در حالی که شما نگران اراده خود هستید .اینطور رفتار
نکن )20(.اگر شما باید به کسی که نگران است منصب خویش از دست دهد
می خندید پس به خویش هم بخندید .کسی که از هاری رنج می برد و نگران
آب است بهتر از کسی است که از تب رنج می برد و آماده است آب اقیانوس
را بکشد )21(.اگر می خواهید شرایط را تعیین کنید  ،چگونه می توانید از
سقراط تقلید کنید  ،که گفت " ،اگر خدایان را خشنود کند  ،پس باشد"؟
فکر می کنید سقراط آماده بود هر روز در این کمپین ها شرکت کند
همانگونه که آرزو داشت هر روز در آکادمی یا لیسن بماند و با مردان جوان
گفتگو کند؟ نه  ،او غر زده و نه ناله کرد ،اینجا جهنم است و من در بدبختی
هستم و ممکن بود من دوباره در لیسوم آفتاب بگیرم .آیا این شغل شماست
 ،آفتاب بگیرید؟( )22آیا این شاد بودن  ،انعطاف ناپذیری و برابر بودن با هر
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موقعیتی نیست؟ اگر تسلیم نارضایتی شده بود چگونه می توانست سقراط
بماند؟ چگونه او می توانست همان مردی باشد که در پشت دیوارهای زندان
سرودهایی ستایش می نوشت؟
( )23فقط بخاطر داشته باشید :هرچه برای امور بیرون از کنترل ارزش
بیشتری قائل شویم  ،کنترل کمتری خواهیم داشت .و از جمله مواردی بیرون
از کنترل ماست  ،نه تنها دسترسی به دفتر دولتی  ،بلکه رهایی از آن است.
نه فقط کار  ،بلکه اوقات فراغت نیز.
( )24خوب حاال زندگی من

در میان انبوه مردم باشد؟ انبوه مردم؟

منظورتان شلوغی است؟ جمعیت چه مشکلی دارد؟ تصور کنید در اواسط
جشنواره در المپیا هستید  ،جایی که به همین ترتیب برخی از افراد فریاد می
زنند در حالی که دیگران در کنار آن تجارت می کنند و همه جا مردم با
یکدیگر سرگرم می شوند .حمام ها نیز یک دیوانه خانه است .با این وجود
کدام یک از ما از مهمانی لذت نمی بریم و وقتی زمان ترک است پشیمان می
شویم؟( )25در مورد چیزهای بی اهمیت زود رنج نباشید .سرکه بد است ،
آن تند است ؛ عسل بد است  ،این قانون اساسی من را برهم می زند.
سبزیجات را دوست ندارم.
( )26به همین ترتیب  ،کسی می گوید " ،من اوقات فراغت را دوست ندارم ،
کسل کننده است .من ازدحام جمعیت را دوست ندارم  ،آنها آزار دهنده
هستند .اما اگر وقایع حکم می کند که شما وقت خود را تنها یا با چند نفر
دیگر سپری کنید  ،به آن به عنوان آرامش نگاه کنید و برای مدت طوالنی با
آن کنار بیایید .با خود صحبت کنید  ،افکار خود را آموزش دهید و عقاید
خود را شکل دهید .برعکس  ،اگر بر سر جمعیتی بیفتید  ،آن را یک رویداد
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ورزشی  ،یک جشنواره یا جشن بخوانید )27(.و سعی کنید تعطیالت را در
کنار مردم باشید .چه بهتر از آدمی که همنوع خود را دوست دارد و از دیدن
تعداد زیاد آنها خوشحال شود؟ ما دوست داریم گله های گاو یا اسب را
ببینیم  ،از دیدن ناوگان قایق لذت می بریم .چرا از دیدن اجتماع انسانها
متنفر هستی؟
( )28اما آنها با فریادهای خود مرا کر می کنند .شنوایی شما رنجیده است.
چه ربطی به شما دارد؟ قدرت شما در استفاده از داده ها کم نمی شود ،
درست است؟ چه کس می تواند شما را از استفاده از خواسته و اجتناب  ،یا
انتخاب و رد مطابق با طبیعت باز دارد؟
( )29فقط سئواالت اصلی را بخاطر بسپارید :چه برای من است و چه برای
من نیست؟ چه به من داده شده است؟ حال خداوند می خواهد من چه کار
کنم  ،یا نکنم؟( )30چندی پیش او دوست داشت شما وقتی داشته باشید  ،با
خود ارتباط برقرار کنید  ،در این زمینه ها بخوانید  ،بنویسید و در کالس ها
شرکت کنید  -همه اینها از طریق آماده سازی است  ،زیرا وقت در دسترس
دارید .با این حال  ،او به شما می گوید  ،زمان آن فرا رسیده است که آزمایش
شوید .آنچه را آموخته اید به ما نشان دهید  ،چقدر آموزش دیده اید .چه
مدت قصد دارید به تنهایی تمرین کنید؟ ما می خواهیم بدانیم که آیا شما
مواد قهرمان هستید یا یک تور حرفه ای قهرمانی هستید.
( )31بنابراین مشکلی ایجاد نکنید  ،هیچ مسابقه عمومی خالی از هیاهو
نیست .باید مربیان  ،حامیان  ،عده ای از قضات و بسیاری از افراد در جایگاه
ها حضور داشته باشند.
( )32اما من امیدوارم که زندگی آرامی داشته باشم.
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خوب  ،عبوس و بدبخت باش  ،همانطور که باید باشی .شما برای نادیده
گرفتن و ضدیت کردن با خواست خدا  ،چه مجازاتی بزرگتر از غمگین بودن ،
خشمگین بودن و ناراضی – یاغی بودن  ،کوتاه مدت و بد سرنوشت دارید؟ آیا
نمی خواهید از همه اینها رها شوید؟
( )33اما چگونه می توانم آن را انجام دهم؟
شما اغلب شنیده اید که چگونه  -شما باید خواسته خود را به طور کامل به
حالت تعلیق درآورید و انزجار را آموزش دهید فقط در مورد چیزهایی که در
توان خود هستید .شما باید خود را از هر چیز برون از خود جدا کنید  -بدن ،
دارایی  ،شهرت  ،کتاب  ،تحسین و همچنین مقام یا نبود مقام .زیرا ترجیح
هر یک از آنها بالفاصله شما را برده  ،تابع و مستعد ناامیدی می کند)34(.
شعر کلئانتس سودمند است:
مرا هدایت کن ،زئوس ،مرا هدایت کن ،سرنوشت.
آیا باید به رم بروم؟ سپس به رم می روم .به گیارا؟ بسیار خوب  ،من در
عوض به گیارا می روم .به آتن؟ پس آتن است .و به زندان؟ خوب پس من به
زندان می روم )35(.اما آیا هرگز فکر کرده اید ‘ ،چه زمانی باید به آتن برویم؟
شما دیگر گم شده اید .شما افسرده می شوید وقتی آرزوی شما برآورده نمی
شود یا احمقانه از خود راضی هستید اگر چنان است بسیار ذوق زده هستید
به دالیل غلط .و دفعه دیگر  ،اگر خیلی خوش شانس نباشید  ،وقتی اتفاقات
خیلی به دلخواه شما نیست  ،ناامید خواهید شد )36(.همه آنها را رها کنید.
اما آتن دوست داشتنی است .هنوز هم دوست داشتنی تر خواهد بود اگر
بتوانید سعادت را عاری از احساسات  ،آماده و وابسته به کسی به جز خودتان
نکنید .و رم شلوغ و پر از چاپلوس است.
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( )37اما پاداش تحمل چنین ناراحتی هایی  ،آرامش است .پس اگر زمان آن
ها است  ،چرا بر اجتناب خویش غلبه نمی کنیم؟ چرا آنها را مانند االغی که
چوب زده شده است تحمل می کنید؟( )38در غیر این صورت  ،نگاه کنید ،
شما همیشه باید به شخصی که می تواند آزادی شما را تأمین کند یا شخصی
که می تواند راه شما را سد کند خدمت کنید .شما باید همانطور که برای
یک خدای شیطانی خدمت می کنید  ،به او خدمت کنید.
( )39راهی برای رسیدن به آرامش و سعادت وجود دارد (این فکر را صبح ،
ظهر و شب در همین حوالی انجام دهید) :انصراف از امور بیرونی ،هیچ چیز را
برای خود در نظر نگیرید .همه چیز به مشیت و خدای نسبت دهید .این
موارد را تحت مراقبت همان افرادی قرار دهید که خداوند برای اداره آنها
تعیین کرده است )40(.در حالی که خود را وقف چیزی می کنید که واقع ًا
متعلق به شماست و هیچ کس نمی تواند مانع آن شود .در خواندن  ،نوشتن و
حضور در سخنرانی تمرکز کنید.
( )41من نمی توانم کسی را "سخت کوش" صدا کنم که فقط خواندن و
نوشتن بلد است .حتی اگر "تمام شب" اضافه شود  ،من نمی توانم آن را
بگویم  -تا زمانی که مطلع نشوم که تمام انرژی را بر آن گذاشته است .شما
به کسی "سخت کوشی" نمی گویید که شب ها با دوست دختر خود بیدار
بماند .دیگر انجام نمی دهم )42(.اگر هدف شکوه باشد  ،من آنها را بلند
پروازانه می خوانم .اگر پول باشد  ،من آنها را حقه باز می خوانم )43(.اگر ،
اگر تالش آنها بهبود ذهن باشد  - ،و فقط در آن زمان  -من آنها را سخت
کوش می نامم )44(.هرگز مردم را به دالیل مشترک ستایش یا سرزنش
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نکنید .منحصراً به قضاوت های آنها نگاه کنید .زیرا این عامل تعیین کننده
ای است که باعث اقدامات خوب یا بد می شود.
( )45با در نظر داشتن همه اینها  ،از شرایط موجود استقبال کرده و مواردی
را که زمان آن فرا رسیده است بپذیرید )46(.خوشحال باشید وقتی متوجه
شدید آموزه هایی که آموخته اید و تحلیل کرده اید توسط رویدادهای واقعی
آزمایش می شوند .اگر موفق به از بین بردن یا کاهش گرایش به بدخواهی و
انتقاد  ،یا بی فکر  ،یا بد دهنی  ،یا بی احتیاطی  ،یا سهل انگاری شده اید ؛
اگرعالیق قدیم دیگر شما را درگیر نمی کند  ،حداقل نه به همان میزان  ،هر
روز می تواند یک روز مهمانی باشد  -امروز زیرا شما از عهده مجموعه از
شرایط بر آمده اید  ،فردا به دلیل دیگری.
( )47چرا این جشن بهتر از کنسول یا فرماندار شدن است؟ زیرا شما باید
شکرگزار خود و خدایان باشید .پس بخاطر داشته باشید چه کسی مسئول
هدیه است و به چه دلیلی اهدا شده است )48(.با این افکار  ،آیا می توانید
شک کنید که سعادت آینده شما کجاست  ،یا چگونه خدا را به بهترین وجهی
راضی خواهید کرد؟ آیا همه جا با خداوند فاصله یکسان ندارد؟ آیا رویدادها از
هر نقطه به یک اندازه قابل مشاهده نیستند؟

4.5در برابر کسانی که ستیزه جو و بی رحم هستند
( )1یک فرد با فضیلت و خوب نه با کسی دعوا می کند و نه تا جایی که می
تواند اجازه نمی دهد که شخص دیگری دعوا کند )2(.در این مورد  ،مانند
موارد دیگر  ،مثالی در زندگی سقراط آورده شده است  ،که نه تنها برای
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جلوگیری از مشاجره برای خود  ،یک عمل مداوم انجام داد  ،بلکه سعی می
کرد از نزاع دیگران جلوگیری کند )3(.در مهمانی گزنوفانس می بینید که او
چگونه بسیاری از اختالفات را حل کرده است .و چقدر در برخورد با
تراسیماخوس  ،پولوس و کاللیس صبور بود  ،و نیز با همسرش و پسرش
صبور بود  ،وقتی که دومی با استدالل های مغالطه آمیزسعی در رد او
داشت )4(.زیرا او این فکر را کامالً در ذهن خود ثابت نگه داشت که هیچ
کس نمی تواند بر مرکز حاکمیت دیگری اعمال کنترل کند .و بنابراین او
چیزی غیر از آنچه واقعاً متعلق به خودش بود نمی خواست )5(.و آن چیست؟
چنین نیست که باید سعی کنیم شخص دیگری مطابق با ماهیت خود عمل
کند  ،زیرا در توان ما نیست  ،در حالی که افراد دیگر بهتر فکر می کنند به
امور خودشان می پردازند  ،او نیز باید مطابق با طبیعت رفتار کند و به این
کار ادامه دهد و تنهایی به کار خود بپردازد همانگونه که دیگران نیز با
طبیعت مطابقت دارند )6(.زیرا این هدفی است که یک فرد با فضیلت و خوب
باید همیشه پیش روی خود قرار دهد .آیا این است که به افسر تبدیل می
شود نه  ،اما اگر به او اعطا شود  ،برای محافظت از مرکز حاکمیت خود در آن
شرایط .برای ازدواج؟ نه  ،اما اگر باید به او اجازه ازدواج داد  ،در آن شرایط
خودش را مطابق با طبیعت نگه می دارد )7(.اما اگر او آرزو دارد که پسر یا
همسرش هرگز مرتکب خطا نشوند  ،آرزو می کند چیزهایی که متعلق به او
نیستند از آن او باشد .و آموزش صحیح در این امر است  ،یعنی دانستن اینکه
چه چیزی متعلق به خود ماست و چه چیزی متعلق به خود ما نیست.
( )8چه مجالی برای اختالف باقی می ماند اگر شخصی در چنین وضعیت
ذهنی باشد ؟ چرا که او از هر چیزی که اتفاق می افتد تعجب کرده است؟ آیا
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چیزی برای او فوق العاده به نظر می رسد؟ آیا او انتظار ندارد که برخورد بدتر
و سختگیرانه تری از آنچه رخ داده از سوی ستمکاران پیش آید؟ آیا او این را
سود نمی شمارد وقتی کاری که آنها انجام می دهند از بدترین موارد است؟
آن از شما سوء استفاده کرده است( )9از اینکه او به من آسیب نزد بسیار
سپاسگزارم .اما او به شما ضربه زده است .من بسیار سپاسگزارم که او مرا
نکشته است )10(.چه زمانی او یاد گرفته است  ،و از چه کسی  ،انسان
موجودی اجتماعی است که همسایگان خود را دوست دارد  ،و این بی عدالتی
به خودی خود موجب آسیب بزرگی است که به او تحمیل می شود؟ از آنجا
که او هرگز چنین چیزی را یاد نگرفته و هرگز به آن متقاعد نشده است  ،چرا
نباید راهی را که به نظر می رسد به نفع او است دنبال کند؟( )11همسایه
من به من سنگ پرتاب کرده است .آیا شما هستید که مرتکب خطایی شده
اید؟ اما همه چیز در خانه من شکسته است .پس ،آیا شما برخی از ظروف
خانگی هستید؟( )12نه  ،اما انتخاب است .برای محافظت در برابر چنین
چیزی به شما چه وسیله دفاعی داده شده است؟ آیا شما گرگی هستید که
باید آن را گاز گرفت و تعداد بیشتری از سنگها را به سمت شما پرتاب کرد؟
اما اگر می خواهید مانند یک انسان رفتار کنید  ،در نظر بگیرید که چه
منابعی دارید .ببینید چه قوایی را با خود به این دنیا آورده اید .آیا آن وحشی
گری یک حیوان وحشی بود؟ آیا آن روح انتقام بود؟( )13پس چه وقت اسب
بدبخت است؟ وقتی از توانایی های طبیعی خود محروم شود ؛ نه وقتی نمی
تواند مثل فاخته بخواند  ،بلکه وقتی نمی تواند بدود )14(.و یک سگ؟ وقتی
نمی تواند پرواز کند؟ نه  ،اما وقتی نمی تواند رایحه را دنبال کند .آیا چنین
نیست که یک انسان ناراضی باشد  ،نه زمانی که نتواند شیرها را خفه کند یا
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مجسمه ها را بغل کند (زیرا او با این توانایی به دنیا نیامده است)  ،بلکه
موقعی که مهربانی و امانت داری خود را از دست می دهد؟
( )15این نوعی از کسی است که مردم باید "برای عزاداری دور هم جمع
شوند زیرا او به دنیا آمده است تا با این همه شر روبرو شود" و نه توسط
زئوس  ،برای "کسی که متولد شده است یا کشته شده"  ،اما کسی که قرعه
او بوده است که هنوز زنده است آنچه را که متعلق به خودش است  ،نه ارث ،
زمین و خانه بدبخت او  ،مسافرخانه و غالمان فقیر  -زیرا هیچ یک از اینها
واقع ًا متعلق به یک مرد نیست  ،بلکه همه برای او بیگانه  ،برده و تابع دیگران
است  ،که ارباب آنها اکنون به یک شخص و در حال حاضر به دیگری داده اند
 بلکه بیشتر خصوصیاتی است که او را به عنوان یک انسان توصیف می کند ،نقشهایی که او هنگام ورود به جهان دارد.
( )16شبیه آنهایی است که در سکه ها جستجو می کنیم  ،بنابراین اگر آنها
را پیدا کنیم  ،سکه را قبول می کنیم  ،اما اگر رد نکنیم آن را نمی پذیریم—
این سکه چاپ چه کسانی را حمل می کند؟( )17از تراژان؟ قبول کن .آن را
دور بریزید  ،آزمایش نمی شود  ،دور ریختنی است .در پرونده فعلی نیز
همینطور است .قضاوت های او چه حکایتی دارد؟ لطافت  ،جامعه پذیری ،
صبر  ،عشق به همسایه .او را نزد من بیاور  ،من او را می پذیرم  ،او را
همشهری خود خواهم کرد  ،او را به عنوان همسایه یا همسفر قبول می
کنم )18(.فقط ببینید که او نقش از نرون را ندارد .آیا سریع عصبانی می
شود  ،آیا مستعد خشم است  ،آیا از سهم خود ناراضی است؟( )19اگر خیال
او را بگیرد  ،سر کسانی را که مالقات می کند خرد می کند .پس چرا گفتی
که او انسان است؟ آیا صرف ًا بر اساس شکل ظاهری آن است که شخص
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ماهیت یک چیز را قضاوت می کند؟ چرا  ،در آن زمین می توانید یک گلوله
مومی را سیب بنامید )20(.نه  ،باید طعم و بوی سیب هم داشته باشد .فرم
بیرونی کافی نیست .بنابراین به همین ترتیب  ،وجود چشم و بینی برای نشان
دادن انسان بودن کافی نیست  ،بلکه باید قضاوت هایی نیز داشته باشد که
شایسته یک انسان باشد )21(.در اینجا کسی است که به عقل گوش نمی
دهد  ،و نمی فهمد که وقتی او را رد می کنند :او یک خر است .در اینجا یکی
وجود دارد که تمام احساس شرم در او مرده است :او موجودی بی ارزش است
 ،هر چیز دیگری غیر از یک انسان است .در اینجا شخصی وجود دارد که به
دنبال کسی می رود تا لگد بزند یا گاز بگیرد :بنابراین او نه گوسفند است و نه
االغ بلکه نوعی حیوان وحشی است.
( )22چه  ،می خواهی من خود را تحقیر کنم؟
توسط چه کسی؟ توسط افراد فهمیده؟ و چگونه چنین افرادی قادر به تحقیر
شخصی نجیب و متواضع هستند؟ توسط افرادی که درک درستی ندارند؟ چرا
نگران آنها هستیم؟ بیش از اینکه یک صنعتگر نگران افرادی باشد که هیچ
شناختی از کار او ندارند.
( )23اما آنها بیشتر علیه من کار خواهند کرد.
منظورت از "علیه من" چیست؟ آیا کسی می تواند به انتخاب شما صدمه
بزند یا مانع شما شود  ،وقتی داده ها به شما نشان می دهد  ،مطابق با
طبیعت با او برخورد نمی کند؟ -هیچ کس نمی تواند )24(.پس چرا هنوز
باید نگران باشید و چرا می خواهید خود را ترسو نشان دهید؟ چرا در عوض
حاضر نمی شوید که اعالم کنید به خصوص توسط کسانی که تصور می کنند
قادر به آسیب رساندن به شما هستند سرگرم شده اید؟ این برده ها نمی
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دانند من کیستم  ،یا خوب و بد من در کجا قرار دارد و به آن چیزهایی که
واقعاً متعلق به من است دسترسی ندارند.
( )25به همین ترتیب است که ساکنان یک شهر با استحکامات خوب به
کسانی که آنها را محاصره می کنند می خندند :چرا آن مردان بدون هیچ
هدفی این همه دردسر را می کشند؟ دیوارهای ما ایمن هستند ما تدارکاتی
برای مدت طوالنی داریم و همچنین بقیه لوازم دیگر داریم )26(.این همان
چیزی است که یک شهر را ایمن و غیرقابل نفوذ می کند و در مورد ذهن
انسان  ،چیزی جز قضاوت های آن نیست .کدام نوع از دیوارها اینقدر محکم
است  ،یا چه بدنه ای اینقدر پوالدین است  ،یا چه دارایی در برابر سرقت
ایمن است  ،یا چه شهرتی تا این حد غیرقابل حمله است؟( )27هر چیز در
همه جا خراب شدنی است و به راحتی ممکن است توسط دیگران ضبط شود
 ،و هر کسی که به طریقی به آن وابسته شود  ،لزوم ًا در ذهن او دچار مشکل
خواهد شد و نگران خواهد بود که آینده چه خواهد شد  ،و در معرض ترس و
اندوه و ناامیدی در خواسته های خود خواهد شد و شکست خواهد خورد از
آنچه می خواهد اجتناب کند )28(.با توجه به این  ،آیا ما مایل به حمایت از
تنها وسیله ایمنی نیستیم که به ما اعطا شده است؟ و آیا حاضر نیستیم از
آنچه فاسد شدنی و برده داری است  ،دست بکشیم و تالش خود را در عوض
به آنچه ماهیتاً فاسد نشدنی و آزاد است اختصاص دهیم؟ و آیا به یاد نداریم
که هیچ کس نمی تواند صدمه ای وارد کند یا به شخص دیگری سود برساند
 ،بلکه این قضاوت شخص در مورد هر چیزی است که به او آسیب می رساند
و او را ناراحت می کند و این همان چیزی است که باعث اختالف نظر و
درگیری مدنی و جنگ می شود؟( )29آنچه باعث شد ائتوکلس و پولنیکس
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دشمن شوند چیزی غیر از قضاوت هایی بود که درباره تخت سلطنت و تبعید
داشتند :اینکه دومی بزرگترین شرور است  ،و اولی بزرگترین خوب )30(.این
در ذات هر موجودی است که به دنبال خوب و پرهیز از بد است .و هر کسی
را که ما را از اولی محروم کند و ما را در دومی درگیر کند به عنوان یک
دشمن  ،به عنوان یک خائن  ،حتی اگر او یک برادر  ،پسر یا پدر باشد  ،در
نظر گرفته خواهد شد زیرا هیچ چیز برای ما عزیزتر از خوب نیست)31(.
بنابراین چنین نتیجه می گیرد که اگر این موارد بیرونی خوب یا بد باشد ،
هیچ پدری برای پسران عزیز نخواهد بود  ،و هیچ برادری برای برادرش عزیز
نخواهند بود  ،اما جهان از هر طرف با دشمنان  ،خائنان و آگاهان پر خواهد
شد )32(.اما اگر این در انتخاب همانطور که باید و فقط در آن بکار بریم در
آنچه خوب بودن قرار دارد  ،و اعمال نادرست و فقط در آن خطا است و شر
در اینجا نهفته است  ،چه جایی برای اختالف نظر باقی و تهمت باقی می
ماند؟ در مورد چی؟ درباره چیزهایی که برای ما هیچ چیز نیست؟ در برابر
چه کسی؟ در برابر کسانی که نادان هستند  ،کسانی که بدبخت هستند ،
کسانی که به خود اجازه داده اند در مورد مهمترین مسائل فریب بخورند.
( )33سقراط این اصول را در زندگی خانوادگی در نظر داشت و با همسر
بدخلق و پسر بی عاطفه خود کنار آمد .او از چه روشی خوی خود را نشان
داد؟ در ریختن آب به همان اندازه که می خواست باالی سرش  ،و زیر پا
گذاشتن کیک و این چه چیزی برای من است  ،اگر این موارد را نگران کننده
خودم بدانم؟( )34اتخاذ چنین نگرشی وظیفه من است و بر خالف میل من ،
هیچ ظالمی نمی تواند مانع من در این امر شود  ،و نه هیچ ارباب و جمعیتی
نمی تواند مانع فرد شود و نه قوی تر می تواند مانع ضعیف تر شود  ،زیرا این
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امر توسط خداوند به من بعنوان بی مانع داده شده است )35(.این قضاوتها
است که عشق را به خانواده  ،و توافق را برای دولت  ،و صلح را برای ملتها به
ارمغان می آورد و باعث شود که شخص متشکر از خدا باشد و در همه حال
با اعتماد به نفس باشد  ،این عقیده که اموری که با آنها سر و کار داریم برای
ما نیست و هیچ ارزشی ندارد )36(.اما از طرف ما  ،ممکن است بتوانیم در
مورد این موارد بنویسیم  ،و هنگام خواندن در مورد آنها تأیید خود را به آنها
بدهیم  ،اما خیلی از اطمینان به آنها فاصله داریم )37(.و بنابراین این ضرب
المثل در مورد اسپارتی ها "شیرها در خانه  ،اما روباهها در افسس" در مورد
ما نیز صدق می کند :ما در اتاق مدرسه شیر هستیم اما در بیرون روباه
هستیم.
 4.6برای کسانی که از رقت و دلسوزی ناراحت هستند
( )1کسی می گوید " ،این من را آزار می دهد" مورد ترحم قرار گرفتن.
آیا کار شما این است که مورد ترحم واقع می شوید یا به کسانی ترحم کنید؟
خوب پس  ،آیا شما در موقعیتی هستید که از این امر جلوگیری کنید؟
این در قدرت من است  ،که بتوانم به آنها نشان دهم که شایسته ترحم
نیستم.
( )2اما آیا این چیزی است که در توان خود دارید  ،سزاوار ترحم بودن یا
نبودن؟
بله  ،من فکر می کنم این در قدرت من است .اما افراد به خاطر آن چیزهایی
که سزاوار ترحم باشد ،یعنی به خاطر تقصیرها به من ترحم نمی کنند  ،بلکه
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به خاطر فقر  ،فقدان مقام  ،بیماری ها و مرگ و موارد دیگر از این دست
ترحم می کنند.
( )3بنابراین  ،آیا آماده هستید که توده مردم را متقاعد کنید که هیچ یک از
آنها در حقیقت بد نیستند  ،بلکه حتی اگر فقیر باشد و هیچ دفتری نداشته
باشد و از هیچ افتخاری برخوردار نباشد  ،فرد می تواند خوشحال باشد .یا آیا
شما آماده اید که به آنها نشان دهید یک فرد ثروتمند و یک مقام رسمی
هستید؟( )4دومین مورد از این دو رویکرد  ،یک متظاهر  ،و یک فرد متوسط
و بی ارزش است .در نظر بگیرید که برای حمایت از این تظاهر چه معنی را
باید اتخاذ کنید .مجبورید برخی از بردگان را قرض بگیرید  ،و چند قطعه
نقره داشته باشید و آنها را در معرض نمایش عمومی قرار دهید در صورت
امکان  ،در حالی که سعی در پنهان کردن این واقعیت دارید که همیشه
یکسان هستند  .،و شما باید لباس پر زرق و برق و انواع ظرافت داشته باشید
 ،و نشان دهید توسط افراد برجسته مورد احترام هستید و سعی کنید با آنها
غذا بخورید یا حداقل دیگران فکر کنند که با آنها غذا می خورید و در مورد
بدن خود  ،به ترفندهایی متوسل می شوید تا ظاهری زیبا و با ظاهری باالتر
از آنچه که هستید داشته باشید )5(.همه اینها را باید به ترتیب قرار دهید اگر
می خواهید در دوره دوم پذیرفته شوید برای اینکه جلوگیری کنید از اینکه
مورد ترحم واقع شوید.
در مورد اول  ،آن غیر عملی و طوالنی است دستیابی به آن چیزی که زئوس
نتوانسته به آن دست یابد  ،که افراد را متقاعد کنیم که چه چیز خوب است و
چه بد است )6(.آن قدرت به شما اعطا نشده است  ،نه؟ قدرتی که به شما
اعطا شده این است که خود را متقاعد کنید  ،و شما مجبور به این کار
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نیستید .سپس به من بگو  ،آیا می خواهی افراد دیگر را متقاعد کنی؟( )7چرا
 ،چه کسی با شما زندگی کرده است تا زمانی که شما با خود زندگی می
کنید؟ و چه کسی می تواند شما را متقاعد سازد که می توانید خود را متقاعد
کنید؟ چه کسی می تواند تمایل بهتری و نزدیکی بهتری نسبت به شما بیش
از شما داشته باشد؟( )8پس چگونه است که هنوز نتوانسته اید خود را
متقاعد کنید که این دانش را کسب کنید؟ اینطور نیست که در حال حاضر
همه چیز وارونه است؟ آیا این همان چیزی است که شما مشتاقانه یاد گرفته
اید :چگونه از غم و اندوه  ،آشفتگی و تحقیر خالص شوید و آزاد باشید؟()9
آیا شنیده اید که تنها یک مسیر وجود دارد که به این هدف منجر می شود:
کنار گذاشتن چیزهایی که بیرون از حوزه انتخاب است  ،و دور شدن از آنها ،
و تصدیق اینکه آنها برای شما نیستند؟( )10نظری که شخص دیگری درباره
شما دارد  ،چه نوع موضوعی است؟ -چیزی که بیرون از حوزه انتخاب است-.
پس آیا برای شما چیزی نیست؟-نه ،به هیچ وجه .بنابراین در حالی که
همچنان از نظر دیگران ناراحت و خالص هستید  ،آیا تصور می کنید که در
مورد خوب و بد به درستی قانع شده اید؟ بنابراین در حالی که همچنان از
نظر دیگران ناراحت و رنجور هستید  ،آیا تصور می کنید که در مورد خوب و
بد به درستی قانع شده اید؟
( )11آیا اجازه نمی دهید افراد دیگر باشند  ،پس معلم و شاگرد خود شوید؟
بگذارید دیگران بررسی کنند که آیا به نفع آنهاست که با طبیعت مطابق
نباشند و زندگی خود را در آن شرایط سپری کنند  ،اما در مورد من  ،هیچ
کس از خودم به من نزدیکتر نیست )12(.پس چگونه است که وقتی من به
استدالل های فالسفه گوش می دهم و آنها را تصدیق می کنم  ،در واقع بار
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من سبک تر نمی شود؟ آیا واقع ًا من اینقدر توانایی ندارم؟ و با این وجود در
هر چیز دیگری که می خواستم به آن بپردازم  ،من خیلی ناشایست نبوده ام
 ،اما یاد گرفتم که نامه ها را به اندازه کافی سریع بنویسم  ،و کشتی و
هندسه را نیز یاد گرفتم  ،و اینکه چگونه می توان قیاس ها را تجزیه و
تحلیل کرد )13(.پس می تواند دلیلی باشد که نتوانسته من را متقاعد کند؟
در واقع  ،هیچ چیزی وجود ندارد که من از ابتدا آن را تأیید کرده باشم  ،یا
اینکه من آن را بهتر دوست داشته باشم  ،و اینها موضوعاتی است که اکنون
وقت خود را صرف خواندن  ،شنیدن و نوشتن آنها می کنم .تاکنون ما بحثی
قویتر از این پیدا نکرده ایم )14(.پس چه چیزی کم دارم؟ آیا ممکن است
عقاید مخالف از ذهن من ریشه کن نشود؟ یا ممکن است این باشد که خود
افکار به درستی تمرین نشده اند  ،من عادت نکرده ام که با آنها در برابر
واقعیت ها روبرو شوم  ،اما در عوض  ،مانند زره های قدیمی که در داخل انبار
شده اند  ،آنها زنگ زده و دیگر مناسب من نیست؟( )15با این حال  ،وقتی
صحبت از کشتی  ،نوشتن یا خواندن می شود  ،من صرفاً از یادگیری راضی
نیستم  ،اما استدالل هایی را که ارائه می شود  ،دور و بر ذهنم می چرخانم ،
و بحث های جدید و بحث های مبهم را نیز جمع می کنم )16(.با این حال ،
در مورد اصول اساسی  ،مواردی که می توانند به عنوان یک نقطه شروع در
آزاد کردن غم و اندوه  ،ترس  ،اشتیاق و مانع و آزاد شدن باشند  ،من نه
خودم را در آنها آموزش می دهم و نه چنان که باید چنین مطالعه ای را
انجام می دهم )17(.و بعد از آن نگرانم که دیگران در مورد من چه خواهند
گفت  ،و اینکه آیا من در نزد آنها را به عنوان یک نویسنده و یک مرد
خوشحال هستم یا نه.
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( )18بدبخت بیچاره  ،نمی بینی که در مورد خودت چه می گویی؟ به نظر
شما  ،کدام کی هستید؟ چه نوع شخصی در افکار  ،خواسته ها  ،اجتناب
های شما وجود دارد؟ و در انگیزه ها  ،مقدمات و پروژه های خود و سایر
فعالیت های بشری؟ به جای آن  ،شما نگران این هستید که آیا افراد دیگر
به شما ترحم می کنند؟
( )19بله  ،اما شایسته نیست من مورد ترحم واقع شوم.
پس این چیزی است که شما را ناراحت می کند؟ اما اگر کسی ناراحت است ،
آیا او شایسته ترحم نیست؟
بله.
پس چگونه می تواند این حقیقت را داشت که بدون استحقاق این که
شایسته باشید مورد ترحم واقع شدید؟با همین احساساتی که ترحم در شما
بیدار می کند  ،شما خود را شایسته ترحم می کنید )20(.پس آنتینتس چه
می گوید؟ آیا تا به حال آن را نشنیده اید؟ این پادشاه  ،کوروش  ،خوب عمل
کند و از او بد می گویید )21(.سر من کامال خوب است و همه فکر می کنند
که من سردرد دارم .چه اهمیتی برای من دارد؟ من تب ندارم و همه انگار که
با من همدردی می کنند انگار تب دارم .بیچاره  ،تمام این زمان تب داشتی و
از بین نخواهد رفت .من عبارتی غم انگیز فرض می کنم و می گویم " ،بله ،
مطمئناً مدتی است که حالم بد است -.پس چه خواهد شد؟-هر چه خدا
خواهد .و در عین حال  ،من مخفیانه به کسانی که به من ترحم می کنند می
خندم.
( )22بنابراین چه چیزی مانع از این می شود که در مورد فعلی به همان
شیوه عمل کنم؟ من فقیرم  ،اما در مورد فقر قضاوت درستی دارم .پس چه
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اهمیتی دارد اگر دیگران به خاطر فقر من ترحم کنند؟ من هیچ قدرتی ندارم
و دیگران این کار را می کنند .اما فکر می کنم باید به اعمال قدرت یا عدم
استفاده از آن فکر کنم )23(.بگذارید کسانی که به من ترحم می کنند به آن
نگاه کنند  ،اما به نظر من  ،من نه گرسنه ام  ،نه تشنه هستم  ،نه سردرد
دارم  ،و با این حال چون خودشان گرسنه و تشنه هستند  ،تصور می کنند
که همین مسئله باید در مورد من هم صدق کند .پس چه کاری باید برای
آنها انجام دهم؟ آیا من باید اعالم کنم اشتباه نکنید  ،انسان ها  ،همه چیز
برای من خوب است  ،من به فقر  ،نبود مقام یا در یک کالم  ،به چیز دیگری
غیر از قضاوت صحیح اهمیت نمی دهم .اینها را بدون هیچ مانعی در اختیار
دارم و چیز دیگری نیست که برایم مهم باشد )24(.اوه  ،چه حرف احمقانه
ای است؟ چگونه ممکن است درست باشد که من قضاوت درستی داشته
باشم اگر به آنچیزی که هستم راضی نباشم  ،اما نگران باشم درمورد اینکه
دیگران درباره من چه فکر می کنند؟
( )25اما افراد دیگر منفعت بیشتر می برند و افتخار بیشتر دارند.
چه منطقی تر از این واقعیت است که اگر مردم تالش خود را برای رسیدن به
یک هدف خاص انجام دهند  ،در مواردی که تالش خود را انجام داده اند از
این مزیت برخوردار خواهند بود؟ آنها تالش خود را برای به دست آوردن
پست های عمومی کرده اند  ،شما تالش خویش را در جهت داوری درست
بکار برده ای .آنها به ثروت و شما به استفاده مناسب از داده های خود
رسیدید )26(.ببینید آیا آنها برتری بر شما دارند در اموری که شما تالش
کرده اید و آنها نادیده گرفته اند .و اینکه آیا تصدیق آنها با طبیعت بیشتر
مطابقت دارد  ،اینکه آیا آنها در رسیدن به خواسته های خود موفق ترند  ،یا
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در آنچه که می خواهند از آن جلوگیری کنند  ،سقوط نمی کنند  ،آیا آنها در
رسیدن به هدف خود در طرح ها  ،اهداف  ،انگیزه ها مطمئن تر هستند ،
خواه آنها وظایف خود را به عنوان مرد  ،به عنوان پسر  ،به عنوان پدر و مادر و
سایر روابط اجتماعی خود را با توجه به نام آن رعایت کنند )27(.اما اگر آنها
پست های عمومی دارند  ،آیا حاضر نیستید به خود واقعیت را بگویند  ،که
شما برای رسیدن به آن کاری به سهم خود انجام نمی دهید  ،در حالی که
آنها همه کارها را می کنند و کامالً غیر منطقی است که شخصی که به خاطر
چیزی سختی می کشد در دستیابی به آن کمتر موفق باشد نسبت به
شخصی که چنین کاری نمی کند.
( )28نه  ،اما چون من بیشتر در مورد قضاوت صحیح مراقبت می کنم ،
منطقی تر است که باید از اقتدار استفاده کنم .در واقع  ،در آنچه شما از آن
گرفتار می شوید  ،یعنی قضاوت ها ؛ اما در مواردی که دیگران بیش از شما
به زحمت افتاده اند  ،جای خود را به آنها بدهید .درست مثل اینکه بخواهید
ادعا کنید  ،بر این اساس که قضاوت درستی دارید  ،باید در تیراندازی با
کمان بهتر از کمانداران باشید  ،یا جعل آهن بهتر از آهنگرها باشید)29(.
بنابراین در مورد قضاوتهای خود جدی باشید  ،و توجه خود را به چیزهایی
که می خواهید بدست آورید معطوف کنید .اگر موفقیتی در بدست آوردن آن
ندارید  ،گریه کنید  ،زیرا در این صورت شما شایسته گریه هستید )30(.اما
همانطور که هست  ،شما ادعا می کنید که به چیزهای دیگری مشغول
هستید  ،به کارهای دیگر توجه می کنید  ،و همانطور که مردم به درستی می
گویندیک شکل از تجارت با شکل دیگری مطابقت ندارد.

420

( )31یک مرد سحر بلند می شود و به دنبال شخصی از خانواده سزار می رود
تا سالم کند  ،شخصی که ممکن است سخنان دلپذیری به او بگوید ،یا ممکن
است به او هدیه ای بفرستد  ،و فکر می کند که چگونه ممکن است او
رقصنده را راضی کند  ،یا اینکه چگونه ممکن است او کسی را که بدخواهی
شخص دیگری را می کند راضی کند )32(.وقتی نماز می خواند  ،برای
چیزهایی از این قبیل دعا می کند؛ وقتی او فدا می کند  ،برای چیزهایی از
این قبیل فدا می شود .جمله ای از فیثاغورس "اجازه نده خواب روی چشمان
خسته ات فرود بیاید" او برای این منظور اعمال می کند )33(.کجا در تملق
چاپلوسی خطا کردم؟ من چکار کردم؟ آیا ممکن است من به عنوان یک
انسان آزاد  ،مردی با شخصیت و نجیب عمل کنم؟ و اگر هر عملی از این
دست را کشف شود  ،خود را سرزنش و متهم می کند و می گوید " ،چرا شما
مجبور شدید این حرف را بزنید؟" امکان نداشت دروغ بگویید؟ حتی فالسفه
می گویند هیچ چیز مانع دروغ گفتن ما نمی شود.
( )34اما اگر واقعاً به چیزی غیر از نحوه استفاده صحیح از برداشت های خود
توجه نکرده اید  ،باید به محض بلند شدن از خواب از خود بپرسید :برای
رسیدن به رهایی از احساسات ،چه کاری باید انجام دهم؟ برای رسیدن به
آرامش ذهن؟ من کی هستم؟ مطمئناً صرف جسم نیستم؟ یا دارایی ،یا
شهرت؟ نه هیچ کدام از اینها .پس چه هستم؟ من موجود زنده عقالنی
هستم )35(.پس چه چیزی برای چنین موجودی الزم است؟ کارهایتان را در
ذهن خود مرور کنید .من در رابطه با دستیابی به سعادت  ،در کجا اشتباه
کردم؟ چه کاری انجام دادم که غیر دوستانه  ،غیرمجاز  ،یا بی مالحظه بود؟
آیا با توجه به این موارد ،کاری که باید انجام می دادم انجام نداده ام؟
421

( )36از آنجا که مردم بسیار متفاوت هستند  ،در خواسته ها و اعمال ،و در
آنچه که آنها برای آن دعا می کنند  ،آیا شما هنوز هم می خواهید در
مواردی که هیچ تالشی نکرده اید  ،سهم مساوی با دیگران داشته
باشید؟( )37و بعد از آن  ،آیا تعجب می کنید که آنها به شما ترحم می کنند
 ،و آیا از آن آزرده شده اید؟ اما اگر آنها را ترحم کنید نگران نیستند .چرا نه؟
زیرا از طرف خود  ،آنها متقاعد شده اند که به چیزهای خوبی دست پیدا می
کنند  ،در حالی که شما در کنار خود چنین عقیده ای ندارید )38(.و بنابراین
شما به آنچه دارید راضی نیستید  ،اما آرزو می کنید آنچه آنها دارند  ،در
حالی که آنها در کنار خود به آنچه دارند راضی هستند و به آنچه شما آرزو
نمی کنند آنچه شما دارید .زیرا اگر واقع ًا متقاعد شده بودید آنچه خوب است
ال گمراه شده اند  ،در صورتی
 ،آن را در اختیار دارید در حالی که آنها کام ً
که حتی نمی توانید به آنچه آنها درباره شما می گویند فکر کنید.
 4.7رهایی از ترس
( )1چه چیز مستبد را ترسناک می کند؟-مردی می گوید  ،نگهبانان " ،و
شمشیرها ،و اتاق حفره ای و کسانی که راه افرادی را که قصد ورود دارند می
بندند -)2(.چرا وقتی کودکی در محاصره محافظان است  ،نمی ترسد؟ آیا به
این دلیل است که کودک به درستی متوجه نگهبانان نمی شود؟( )3حال ،
اگر کسی کامالً از آن آگاه باشد و نیز از اینکه شمشیر حمل می کنند  ،و
دقیقاً به این دلیل آمده است که می خواهد در اثر برخی بدبختی ها بمیرد ،
و به دنبال مرگ آسان بدست شخصی دیگر است  ،او نیز از نگهبانان ترس
نخواهد داشت؟-نه  ،زیرا او آن چیزی را می خواهد که باعث ترس آنها می
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شود -)4(.خوب  ،اگر کسی تمایل خاص به مرگ یا زندگی ندارد و خوشحال
است که هر آنچه را که به او اعطا می شود قبول می کند  ،در حضور ظالم
حاضر می شود .چه چیزی مانع از این می شود که بدون ترس به مستبد
نزدیک شود؟-هیچ چیز( )5اگر کسی در مورد مال و فرزندانش همان
احساسی را دارد که آن مرد نسبت به بدن خود احساس می کند  ،و خالصه
اینکه  ،او توسط یک جنون یا ناامیدی به چنان حالتی درآمده است که
برایش مهم نیست که آیا آنها را دارد یا نه  ،اما کودکان با تکه های سفالگری
بازی می کنند و با تکه های سفال در بازی رقابت می کنند بدون اینکه
مراقب تکه خاصی باشند ،بنابراین او نیز برای چیزهای مادی ارزشی قائل
نیست  ،اما فقط از بازی لذت می برد و حرکات آن  ،کدام استبداد می تواند
ترس او را تحریک کند  ،یا چه محافظانی  ،یا کدام شمشیرها؟
( )6خوب  ،اگر جنون باعث شود که مردم چنین نگرشی به این موارد اتخاذ
کنند  ،و عادت نیز مانند مورد گالیالیی ها نمی تواند تعقل و برهانی را به
مردم بیاموزد که خدا همه آنچه را در جهان هستی ساخته است  ،و جهان
هستی خود به عنوان یک کل  ،آزاد از مانع  ،و خودکفا است  ،و تمام
بخشهای آن را برای تأمین نیازهای کل ساخته است؟( )7اکنون  ،همه
حیوانات از درک دستورالعمل الهی مستثنی شده اند  ،اما حیوان منطقی
دارای منابعی است که او را قادر می سازد تا در مورد همه این موارد تأمل
کند  ،و می داند که او بخشی از آنها است  ،و چه نوع بخشی  ،و خوب است
که قطعات به کل منتقل شوند )8(.و بعالوه  ،از آنجا که او ذاتاً روشن اندیش ،
سخاوتمند و آزاد است  ،می بیند که از مواردی که به او مربوط می شود ،
برخی از آنها را از هرگونه مانع رها هستند و نیز قدرت او ،در حالی که
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دیگران در معرض مانع و در قدرت بقیه هستند .مواردی که در حوزه انتخاب
قرار دارند  ،عاری از مانع هستند  ،در حالی که موارد بیرون از حوزه انتخاب
در معرض محدودیت هستند )9(.و به همین دلیل  ،اگر او خوب و منفعت
خود را تنها در امور اول قرار دهد  ،چیزهایی که به مانع نمی خورد و در
چارچوب قدرت خودش است  ، ،او آزاد  ،راضی  ،خوشحال  ،آسیب ناپذیر ،
بزرگوار  ،با احترام است و کسی است که برای هر چیز از خدا سپاسگزار
است  ،و هرگز در هر هیچ اتفاقی دنبال مقصر نیست و هیچ کس را سرزنش
نمی کند )10(.اما اگر از طرف دیگر  ،او خوب و منفعت خود را در امور بیرون
از حوزه انتخاب قرار دهد  ،ناگزیر باید تحت محدودیت و مانع قرار گیرد و به
بردگی کسانی برود که بر چیزهایی که او تحسین می کند یا هراس دارد
قدرت دارند )11(.و او لزوماً باید بی تقوا باشد زیرا فکر می کند خدا به او
آسیب می رساند  ،و بی انصاف است زیرا او نیز همیشه سعی می کند چیزی
بیش از سهم مناسب خود را تأمین کند  ،و نیز مقید و متعصب است.
( )12وقتی کسی به این موارد پی برد  ،چه عواملی باعث می شود که او
نتواند با قلبی سبک و ذهنی آسان زندگی کند  ،با آرامش در انتظار هر
اتفاقی باشد و تحمل کند آنچه سابق رخ داده است )13(.آیا آرزوی شماست
که من فقیر باشم؟ پس آن را بیاورید  ،خواهید دید که فقر وقتی یک بازیگر
خوب برای بازی در این قسمت پیدا می کند چیست .آیا آرزوی شما این
است که من باید مقام خود را اداره کنم؟ آن را بیاورید .آیا آرزوی شما این
است که من از سمت خود محروم شوم؟ آن را بیاورید .آیا آرزوی شماست
که من سختی بکشم؟ اونها رو هم بیار )14(.چه  ،و تبعید؟ هر کجا که بروم
همه چیز برای من خوب خواهد بود  ،زیرا این مسئله در اینجا نیز وجود
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داشت  ،نه به دلیل مکان بلکه به دلیل قضاوت های من و آنهایی که با خود
می برم .زیرا هیچ کس نمی تواند آنها را از من بگیرد .آنها تنها چیزهایی
هستند که واقعاً متعلق به خودم هستند و برای من کافی است که باید آنها را
در اختیار داشته باشم  ،هر کجا که هستم و هر کاری که می کنم.
( )15اما زمان مرگ شما فرا رسیده است.
چرا می گویید "مردن"؟موضوع را فاجعه بار نکنید  ،آن را همانطور که هست
بگویید :اکنون زمان آن فرا رسیده است که موادی که از آن ساخته اید به
عناصری که از آن آمده اند برگردند .و چه چیزی در آن وحشتناک است؟ چه
عنصری در بین همه سازندگان جهان نابود خواهد شد؟ چه چیز جدید یا
خارق العاده ای قرار است بوجود آید؟( )16آیا به این دلیل است که ظالم
ترس را بیدار می کند؟ آیا به همین دلیل است که شمشیرهای نگهبانان بلند
و تیز به نظر می رسند؟ بگذار دیگران از چنین چیزهایی بترسند! من به نوبه
خود از آنها تحقیق کرده ام و هیچ کس بر من قدرت ندارد )17(.من توسط
خدا آزاد شده ام  ،من اوامر او را می دانم  ،هیچ کس دیگر توانایی بردگی من
را ندارد  ،من یک رهایی دهنده مناسب دارم  ،من قضاوت مناسب دارم)18(.
شما بر بدن من تسلط دارید؟ چرا  ،این به من مربوط چیست؟ آیا شما این
توانایی این ندارید که مرا به تبعید بفرستید یا مرا به زنجیر بیندازید؟ باز هم ،
من همه اینها را و بدن بیچاره را به طور کامل  ،در هر زمان که بخواهید
تسلیم می کنم .قدرت خود را بر من آزمایش کنید  ،خواهید دید که تا کجا
امتداد دارد!
( )19من از کی می ترسم؟ مجلسی ها؟ چرا  ،چه می توانستند بکنند  ،در را
به روی من ببندند؟ اگر آنها متوجه شدند که من می خواهم وارد شوم ،
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بگذارید در را ببندند! -پس چرا به در می آییم؟-چون فکر می کنم شرکت
در بازی تا زمانی که طول بکشد مناسب است-)20(.پس چگونه اتفاق افتاد
که شما خاموش نشدید؟-چون اگر پذیرفته نشوم  ،تمایلی به ورود ندارم ،
بلکه همیشه آنچه را که واقعاً پیش می آید می خواهم .زیرا من قضاوت می
کنم هرچه خدا بخواهد بهتر از آن است که من می خواهم .من خودم را به
عنوان یک بنده و پیرو به او وصل خواهم کرد  ،در انگیزه های او شریک
خواهم شد  ،در خواسته های او شریک خواهم شد  ،و در یک کالم  ،اراده او
را خواسته خود خواهم کرد )21(.خاموش بودن چیزی است که برای من
اتفاق نمی افتد  ،بلکه فقط برای کسانی است که سعی می کنند با زور وارد
شوند .پس چرا من سعی نمی کنم به زور وارد شوم؟ زیرا می دانم که هیچ
چیز خوبی در داخل برای کسانی که راه خود را باز می کنند توزیع نمی شود.
نه  ،وقتی می شنوم کسی را خوشحال توصیف می کنند زیرا توسط سزار
مورد احترام قرار گرفته است  ،می پرسم  ،چه چیزی بدست آورده است؟ آیا
وی همچنین قضاوت هایی را که باید در صورت اداره یک استان داشته باشد
بدست آورده است؟ آیا وی توانایی انجام وظایف دادستانی را داشته است؟پس
چرا باید سعی کنم به زور وارد شوم؟ آنها در حال پخش آجیل و انجیر
هستند )22(.بچه ها با هم تقال می کنند تا آنها را بردارند و بین خود جنگ
کنند .اما مردان این کار را نمی کنند  ،زیرا آنها این را یک مسئله پیش پا
افتاده می دانند .و اگر کسی ظروف سفالی را پراکنده کند  ،بچه ها خودشان
برای آنها تقال نمی کنند )23(.ایالت ها در حال توزیع هستند .بچه ها به این
نگاه می کنند .یا پول .بچه ها به این نگاه می کنند .یک مراسم تجلیل .یک
کنسولگری .بگذارید بچه ها برای آن ها تقال کنند  ،بگذارید درها بر روی
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آنها بسته باشند  ،بگذارند رنج ببرند  ،بگذارند دست های دهنده و بردگان او
را ببوسند )24(.اما برای من اینها فقط آجیل و انجیر هستند .اما اگر  ،در
حالی که آنها را بیرون می اندازد  ،یک انجیر به طور اتفاقی در دامان من
بیفتد  ،چه می شود؟ من آن را برمی دارم و می خورم  ،زیرا می توان حتی
یک انجیر را به آن درجه ارزش داد .اما در مورد خم شدن برای آن  ،ناراحت
کردن شخص دیگری یا ناراحت شدن از او  ،یا تملق کسانی که به کاخ
دسترسی دارند  ،هیچ انجیری به این اندازه ارزش ندارد و نه هیچ یک از
چیزهای دیگر که خوب های واقعی نیستند و فیلسوفان من را متقاعد کرده
اند که چنین تلقی نکنم.
( )25شمشیر نگهبانان را به من نشان دهید .ببینید چقدر بزرگ هستند و
چقدر تیز هستند .خوب این شمشیرهای تیز بزرگ چه می کنند؟-آنها چه
می کنند -)26(.و تب  ،چه کاری انجام می دهد؟-چیزی غیر از آن -و یک
کاشی سقف  ،چه کاری انجام می دهد؟-چیزی غیر از آن -پس آیا آرزو می
کنی که من با ترس برابر این بایستم و در مقابل آنها سر تعظیم فرود آورم و
مانند برده در حضور آنها رقص کنم؟ خدا نکند )27(.اما همین که یاد گرفتم
همه چیزهایی که به وجود می آیند نیز باید از بین بروند تا جهان به بن بست
نرسد و مانعی برای آن ایجاد نشود  ،دیگر برای من اهمیتی ندارد که تب این
مسئله را ایجاد می کند یا کاشی سقف یا یک نگهبان مسلح  ،اما اگر انتخابی
انجام شود  ،من می دانم که نگهبان آن را به روشی سریعتر و کمتر دردناک
تر انجام می دهد.
( )28از آنجا که من نمی ترسم از اینکه یک ستمگر چگونه می تواند با من
رفتار کند  ،و هیچ تمایلی به هیچ یک از چیزهایی که می تواند برای من
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تهیه کند ندارد  ،چرا دیگر باید او را تحسین کنم  ،چرا باید از او ترس داشته
باشم  ،چرا باید از نگهبانان او ترسید؟ چرا اگر او با مهربانی با من صحبت می
کند و از من استقبال می کند  ،باید خوشحال شوم و چرا باید به دیگران
بگویم که چگونه با من صحبت کرده است؟( )29آیا او به طور تصادفی
سقراط است یا دیوژن  ،که ستایش اثبات می کند او کیست؟( )30آیا تاکنون
احساس تمایل به تقلید از شخصیت وی کرده ام؟ نه  ،اما برای ادامه بازی ،
من می آیم و به او خدمت می کنم تا زمانی که او به من دستور کاری
احمقانه یا ناشایست را ندهد .اگر او باید به من بگوید " ،به ساالمیس برو و
لئون را دستگیر کن"  ،من پاسخ خواهم داد " ،به دنبال شخص دیگری بگرد
 ،من دیگر در این بازی شرکت نمی کنم -)31(.ستمگر در مورد من می
گوید او را به زندان ببرید .من روم  ،زیرا این بخشی از بازی است-.اما سر خود
را از دست می دهی -.و آیا او سر خود و کسانی که از او اطاعت می کنند را
حفاظت می دارد؟-اما شما بدون دفن بیرون ریخته می شوید -.بله  ،اگر
جسد برای من باشد  ،من بیرون می اندازم  ،اما اگر من چیزی غیر از جسد
هستم  ،باید باهوش تر  ،مطابق با واقعیت های موضوع صحبت کنید  ،و سعی
نکنید من را بترسانید )32(.مواردی از این دست فقط برای کودکان و احمقان
ترسناک است .اما اگر کسی که یک بار وارد مکتب یک فیلسوف نشده است ،
نمی داند خودش چیست  ،لیاقت این را دارد که طعمه ترس شود  ،و
ال تملق کرده است  ،در صورتی که
همچنان تملق می کند کسانی را که قب ً
هنوز یاد نگرفته است او گوشت و استخوان و رگ نیست  ،بلکه چیزی است
که از اینها استفاده می کند  ،چیزی است که بر برداشت ها حاکم است و آنها
را درک می کند.
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( )33بله  ،اما اینگونه صحبت ها باعث می شود که دیگران قوانین را تحقیر
کنند.
برعکس  ،چه اصولی مناسب است تا کسانی که از آنها پیروی می کنند مطیع
قوانین باشند؟( )34قانون چیزی نیست که به سادگی در قدرت یک احمق
باشد .و اما در نظر داشته باشید که چگونه  ،حتی با توجه به مردانی از این
دست  ،این اصول باعث می شود که رفتار درستی نسبت به آنها داشته باشیم
 ،زیرا آنها به ما می آموزند که در مقابل آنها چیزی را ادعا نکنیم که بتوانند
برتری ما را از آن خود کنند .و اما در نظر داشته باشید که چگونه  ،حتی با
توجه به مردانی از این دست  ،این اصول باعث می شود که رفتار درستی
نسبت به آنها داشته باشیم  ،زیرا آن به ما می آموزند که در مقابل آنها چیزی
را ادعا نکنیم که بتوانند برتری ما را از آن خود کنند )35(.آن باب بدن
ضعیف  ،به ما یاد می دهد که بدن خود را رها کنیم  ،و همچنین
؛ و وقتی صحبت از فرزندان  ،والدین  ،برادران می شود آنها را رها کنیم.
قضاوت ها تنها نشان استثنا هستند  ،قضاوت هایی که به خواست زئوس ،
دارایی انحصاری هر شخص است )36(.چه تخلفی از قانون در همه این موارد
مشاهده می شود و چه تخلفی علیه عقل؟ در مواردی که شما برتر و
قدرتمندتر هستید  ،من جای خود را به شما می دهم )37(.در اینجا  ،در
مقابل  ،این من هستم که برتر هستم  ،در آنجا شما جای من را باز می کنید
 ،زیرا این مسائل مربوط به من است و نه به شما .نگرانی شما این است که
چگونه در سالن های مرمر زندگی کنید  ،و برده ها و آزادگان شما چگونه به
شما خدمت می کنند  ،و چگونه لباس های چشم نوازی می پوشید  ،و اینکه
چگونه بسیاری از سگ های شکار  ،نوازنده های لیر و بازیگران غم انگیز
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خواهید داشت )38(.آیا من ادعایی بر هر یک از آنها را دارم؟ و از طرف دیگر
آیا تا به حال نگران قضاوت های خود بوده اید؟ یا نگران دلیل خودتان؟ آیا
می دانید اجزای تشکیل دهنده آن چیست و چگونه به یکدیگر متصل می
شوند و چگونه نظم می یابد و ظرفیت آن چیست و ماهیت آن کدام
است؟( )39پس چرا آن را نادرست می دانید  ،اگر شخص دیگری که این
موارد را مطالعه کرده است در این زمینه بر شما برتری دارد؟
اما اینها مهمترین موضوعات هستند.
و چه چیزی مانع از این است که توجه خود را به آنها معطوف کرده و خود را
با آنها مشغول کنید؟ و چه کسی نسبت به شما رابطه بهتری با کتاب و
اوقات فراغت و افرادی که به شما کمک کنند دارد؟( )40سرانجام فقط فکر
خود را به این امور معطوف کنید و فقط اندکی زمان به مرکز حاکمیت خود
اختصاص دهید .در نظر بگیرید این چه چیزی است که شما در اختیار دارید
و از کجا ناشی شده است  ،قوه ای که از همه موارد دیگر استفاده می کند و
آن را آزمایش می کند و انتخاب و رد می کند )40(.اما تا زمانی که نگرانی
خود را به امور بیرونی اختصاص دهید  ،بیش از دیگران صاحب آن خواهید
شد  ،اما قسمت حاکم خود را همانطور که می خواهید  ،پلید و فراموش شده
خواهید داشت.
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 4.8به کسانی که عجوالنه ظاهر بیرونی فیلسوفان را می پذیرند.
( )1هرگز کسی را بخاطر چیزهایی که ممکن است خوب یا بد نباشد ،
تحسین یا انتقاد نکنید  ،و این را دلیل بر استعداد یا استعداد موردنظر قرار
ندهید  ،و سپس از قضاوت عجوالنه و از بدخواهی پرهیز کنید )2(.این مرد
خیلی سریع می شوید .آیا او کار اشتباهی انجام داده است؟ پس؟ خیر .خوب
 ،او چه کاری انجام می دهد .شستشوی سریع )3(.پس همه چیز خوب انجام
شده است  ،پس؟ آنچه خوب انجام شده است نتیجه قضاوت های درست
است و آنچه بد انجام شده است نتیجه قضاوت های نادرست است .اما تا
زمانی که ندانید شخص در هر عمل خود با چه قضاوتی رفتار می کند  ،نباید
نه عمل او را تحسین یا انتقاد کنید )4(.اکنون نمی توان ماهیت یک قضاوت
را از لحاظ ظاهری به راحتی تعیین کرد .آن مرد نجار است .چرا؟ چون او از
تیشه استفاده می کند .آن چه ثابت می کند؟ آن مرد نوازنده است چون آواز
می خواند .و این چه چیزی را ثابت می کند؟ آن مرد فیلسوف است .چرا؟
زیرا او عبای خشن پوشیده و موهای بلندی دارد )5(.و چه چیزی است که
ولگردها می پوشند؟ به همین دلیل  ،اگر کسی ببیند که رفتار نامناسبی دارد
 ،بالفاصله فریاد می زند " ،ببینید چگونه فیلسوف رفتار می کند!" اما او
ال
ترجیح می دهد با استناد به این رفتار نادرست بگوید که این مرد اص ً
فیلسوف نیست )6(.زیرا اگر این بخشی از ذات و حرفه یک فیلسوف باشد که
او ردای خشن می پوشد و موهای بلندی دارد  ،مردم چنین حرفی را توجیه
می کنند .اما اگر اینها می خواهند که او خود را از خطا دور نگه دارد  ،چرا به
محض اینکه نتواند آن شرط را برآورده کند  ،از او این عنوان را بر نمی
داریم؟( )7وقتی صحبت از هنرهای دیگر می شود  ،نیز همین است .وقتی
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کسی می بیند کسی بسیار بد از تبر استفاده می کند  ،نمی گوید " ،هنر
نجاری چه فایده ای دارد؟" ببینید که چقدر نجارها کار می کنند  ،اما یکی
در عوض می گوید " ،آن مرد مطمئناً نجاری نیست  ،زیرا در کار با تبر بسیار
بد است )8(.به همین ترتیب  ،اگر کسی صدای بد آواز را بشنود  ،نمی گوید ،
"ببینید چگونه نوازندگان آواز بد می خوانند"  ،بلکه می گوید" :آن مرد
موسیقی دان نیست )9(.فقط با توجه به فلسفه است که مردم اینگونه رفتار
می کنند .با دیدن رفتاری که مغایر با الزامات شغلی باشد  ،او را از عنوان
فیلسوف رد نمی کنند  ،اما این یکی بودن او را مسلم می دانند و از رفتار
نادرست وی نتیجه می گیرند که فلسفه هیچ هدف مفیدی ندارد.
( )10پس دلیل آن چیست؟ دلیل این امر این است که ما به تصوراتی که از
یک نجار  ،یک نوازنده  ،و به همین ترتیب تمرین کنندگان هنرهای دیگر
شکل می دهیم  ،احترام می گذاریم  ،اما به یک فیلسوف احترام نمی گذاریم.
و چون این تصور گیج و بد تعریف شده است  ،ما فقط از طریق ظاهر بیرونی
قضاوت می کنیم )11(.و با تکیه به برخی لباس ها و مدل موهای خاص و
بدون اصول  ،موضوع و هدف  ،چه هنر دیگری می توان بدست آورد؟()12
بنابراین موضوع یک فیلسوف چیست؟ یک ردای خشن نیست؟ نه .اما دلیل
صحیح است .هدف او چیست؟ آیا پوشیدن ردای خشن نیست؟ خیر .اما
درست استدالل کن .اصول او چیست؟ آیا آنها واقعاً کاری با این موضوع دارند
که چگونه می توان ریش بلند کرد یا موهایی شاداب داشت نه  ،بلکه بیشتر
همانطور که زنون می گوید  ،دانستن عناصر خرد  ،و ماهیت هر یک از آنها ،
و چگونگی سازگاری آنها با یکدیگر  ،و عواقب ناشی از همه اینها )13(.پس
چرا مایل نیستید با بررسی اینکه آیا مرد در صورت رفتار نامناسب  ،حرفه
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خود را به عنوان یک فیلسوف انجام می دهد یا خیر  ،شروع کنید و فقط پس
از آن زندگی خود را تغییر دهید؟ اما به دلیل اینکه به نظر می رسد او در
حالی که شما رفتار مطلوبی دارید رفتار بدی دارد  ،شما فریاد می زنید  ،به
فیلسوف نگاه کنید! -گویی شایسته است مردی را که چنین رفتاری می کند
 ،فیلسوف بنامیم! -یا دوباره  ،پس فیلسوف چیست؟ حاال گریه نمی کنی  ،به
نجار نگاه کن! وقتی می دانید که یکی از آنها زناکار است یا می بینید که او
مانند خوک غذا می خورد .و مثل شرایط مشابه فریاد نمی زنید  ،به نوازنده
نگاه کنید!( )14بنابراین شما تا یک نقطه مشخص می فهمید که حرفه یک
فیلسوف چیست  ،اما به دلیل کم توجهی اشتباه می کنید و گیج می شوید.
( )15اما حتی کسانی که فیلسوف خوانده می شوند  ،از طریقی گاهی خوب و
گاهی بد خوانده می شوند .زودتر از آنکه روپوش خشن بپوشند و ریش آنها
رشد کند  ،بیش از آن اعالم می کنند  ،من یک فیلسوف هستم!( )16و با
این حال هیچ کس نمی گوید " ،من یک موسیقیدان هستم"  ،فقط به این
دلیل که او لک و لیر خریده است  ،و نه "من آهنگر هستم"  ،زیرا او یک
کاله نمدی و پیش بند گذاشته است .نه  ،لباس متناسب با هنر است و آنها
نام خود را از هنر خود گرفته اند نه از وسایل خود )17(.به همین دلیل
اوفرادس گفت" :مدت ها سعی کردم این حقیقت را که فیلسوف هستم پنهان
کنم و این به من کمک کرد .در وهله اول  ،که می دانم که هر کاری که
خوب انجام دادم  ،به خاطر خودم انجام دادم و نه به خاطر کسانی که به
دنبال آن بودند .برای خودم بود که به طور مناسب غذا خوردم  ،در بیان و
نحوه حرکت خود خونسردی حفظ کردم .همه اینها برای خودم و خدا
بود )18(.و بعالوه  ،همانطور که مسابقه فقط به من اختصاص داشت  ،این
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من تنها بودم که خطرات را متحمل شدم .اگر کاری انجام می دادم که شرم
آور یا ناشایست باشد  ،فلسفه دستخوش خطر نمی شد و من با مرتکب شدن
خطا به عنوان یک فیلسوف به مردم آسیبی نمی رساندم )19(.به همین دلیل
 ،کسانی که از قصد من بی اطالع بودند  ،تعجب می کردند که اگرچه همه
کسانی که با آنها رفت و آمد می کردم و با آنها زندگی می کردم  ،فیلسوف
بودند  ،اما من خودم فیلسوف نشدم )20(.و چه ضرری داشت که تشخیص
دهد من از طریق کارهایی که انجام داده ام فیلسوف هستم  ،نه از طریق
نشانه های بیرونی؟
ببینید که چگونه می خورم  ،چگونه می نوشم  ،چگونه می خوابم  ،چگونه
چیزها را تحمل می کنم  ،چگونه از آنها پرهیز می کنم  ،چگونه با دیگران
همکاری می کنم  ،چگونه آرزوها و اجتناب ها را اعمال می کنم  ،چگونه
روابط اجتماعی خود را حفظ می کنم  ،چه طبیعی و چه اکتسابی  ،بدون
سردرگمی یا محدودیت و اگر می توانید با همه اینها مرا قضاوت کنید)21(.
اما اگر چنان ناشنوا و نابینا هستید که نمی توانید حتی خود هفائستوس را
نیز به عنوان یک آهنگر خوب قلمداد کنید مگر اینکه او را با کالهک نمدی
بر سر ببینید  ،چه ضرری دارد که توسط قاضی به آن اندازه احمق شناخته
نشود؟
( )22بدین ترتیب بود که سقراط توسط اکثریت مردم به رسمیت شناخته
نشده بود  ،و آنها پیش او می آمدند و از او می خواستند که آنها را به
فالسفه معرفی کند )23(.آیا او  ،مانند ما  ،از این موضوع ناراحت شد و گفت:
"چه  ،آیا من برای شما مانند یک فیلسوف به نظر نمی رسم؟" نه  ،او آنها را
به فالسفه معرفی می کرد  ،فقط از اینکه در واقع یک فیلسوف بود راضی بود
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و خوشحال می شد که می فهمد از اینکه برای یک نفر از آنها ناراحت نیست.
زیرا او در ذهن داشت که نگرانی واقعی او چه است )24(.و نگرانی یک انسان
خردمند و با فضیلت چیست؟ آیا داشتن دانش آموزان زیاد است؟ خیر.
بگذارید کسانی این را هدف خود قرار دهند به دنبال آن باشند .آیا می توان
تئوری های دشوار را با دقت بیان کرد؟ بگذارید دیگران به آن نگاه کنند)25(.
پس او در کدام سپهر مورد توجه بود و می خواست چنین باشد؟ در منطقه
ای که می توان صدمه دید و کمک ارائه داد .اگر کسی بتواند به من آسیب
برساند " ،او می گوید  "،من به چیزی نمی رسم .اگر منتظر هستم که
شخص دیگری به من کمک کند  ،من هیچ چیز نیستم .اگر چیزی بخواهم و
به نتیجه نرسد  ،بدبخت هستم.
()26در این صحنه بزرگ بود که او مردم را به چالش با خود کشاند  ،و به
نظر می رسد که او هرگز تسلیم نشد -شما چه تصور می کنید؟-در اعالم و
تصدیق این که" ،من این نوع انسان هستم"؟ در واقع این نوع انسان
است )27(.دوباره  ،این بخشی از یک احمق و یک رجز است که می گوید ،
"من از شور و اشتیاق آزاد هستم  ،و اجازه نده که از چشم تو فرار کند  ،در
حالی که شما در مورد چیزهایی که ارزش ندارد آشفته و گیج هستید  ،من
به تنهایی در برابر هرگونه مزاحمت ایمن هستم )28(.بنابراین احساس درد
کردن برای شما کافی نیست  ،مگر اینکه بعالوه اعالم کنید  ،همه شما که از
نقرس  ،تب و سردرد رنج می برید  ،و لنگ و نابینا هستید  ،و ببینید که من
چقدر خوب هستم و از هر اختاللی در امان هستم!( )29چه نمایشی از پوچی
و ابتذال است  ،مگر اینکه بتوانید بالفاصله مانند  Asclepiusنشان دهید که
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چگونه آنها نیز از بیماری خود رها می شوند و سالمتی خود را به عنوان اثبات
این مسئله ارائه می دهند.
( )30چنین است که مسیر توسط کلبی که شایسته دریافت عصا و تاج از
زئوس است  ،دنبال می شود و می گوید شما  ،انسان ها می توانید بیایید و
ببینید که به دنبال سعادت و آرامش روح هستید نه در جایی می توان آن را
یافت بلکه در جایی نمی توان یافت آن پیدا می شود )31(.خداوند من را به
عنوان نمونه برای شما فرستاده است .من نه دارایی دارم  ،نه خانه دارم  ،نه
زن  ،نه بچه  ،حتی حتی یک تخت  ،یا یک تن پوش یا یک تکه مبلمان
ندارم  ،و در عین حال می بینم که چقدر سالم هستم .مرا امتحان کنید ،
خواهید دید که من ذهن آشفته ای ندارم .بشنوید که چه روش ها و درمانی
این را برای من ایجاد کرده است )32(.اکنون  ،این خیرخواهی و نجیب
اندیشی واقعی است! اما ببینید این کار کیست :این کار زئوس است  ،یا کسی
است که زئوس او را شایسته انجام این خدمات می داند ،به گونه ای که
ممکن است هرگز چیزی را به جمعیت نشان ندهد که شهادت ارائه شده او را
به نفع فضیلت و خالف امور بیرونی تضعیف کند.
رنگ پریدگی هرگز نشانی از ویژگی های منصفانه او نبود
هرگز اشک را از گونه های خود پاک نکرد
( )33نه تنها این  ،بلکه او نه باید آرزو کند و نه به دنبال چیزی  ،شخصی یا
مکانی یا شیوه زندگی باشند ،به روشی که کودکان برای تعطیالت انجام می
دهند  ،و او باید خود را محصور و آراسته در احترام به خود کند  ،زیرا دیگران
توسط دیوارها  ،درها و دربانان محافظت می شوند.
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( )34ما چنین است  ،بسیار زود مردم احساس تمایل به سمت فلسفه می
کنند  ،همانطور که شخص سوء هاضمه دارد نسبت به غذایی که از آن متنفر
است و به یک باره ادعای عصا و پادشاهی را دارند .چنین مردی اجازه می
دهد موهایش بلند شود  ،عبای خشن می پوشد  ،شانه اش را برهنه می کند
و با هر کس که مالقات می کند دعوا می کند .و اگر کسی را با روپوش گرم و
ضخیم ببیند  ،بالفاصله با او اختالف پیدا می کند )35(.اول از همه  ،مرد ،
شما باید آموزش سخت زمستانی انجام دهید.
انگیزه های خود را بیازمایید  ،و ببینید آیا آنها سوءهاضمه نیستند  ،از زنی
که در طی بارداری هوس کرده است .ابتدا مراقب باشید که شناخته نشوید با
توجه به آنچه هستید )36(.برای مدت کوتاهی به تنهایی برای خود فلسفه
تمرین کنید .زیرا این راهی است که میوه تولید می کند .بذر باید مدتی دفن
شود و پنهان باشد و کم کم رشد کند تا به بلوغ برسد .اما اگر قبل از اتصال
صحیح ساقه  ،خوشه تولید کند  ،هرگز مانند آنهایی که در باغهای آدونیس
تولید می شوند  ،نمی شود )37(.حاال شما هم از این نوع گیاه هستید :شما
قبل از وقت شکوفا شده اید و زمستان شما را پژمرده می کند )38(.ببینید
کشاورزان هنگام رسیدن گرمای تابستان قبل از فصل مناسب  ،در مورد بذر
چه می گویند .آنها نگرانند که بذرها خیلی شاداب شوند و یک یخ زدگی
برای گرفتن آنها و نشان دادن ضعف آنها کافی باشد .تو هم باید مواظب
باشی )39(.شما با عجله و شتاب پیشرفت کرده اید  ،پیش از آغاز فصل
مناسب  ،هیبت و شکوهی به دست آورده اید .شما خیال می کنید که کسی
هستید  ،در حالی که احمق هستید در بین احمق ها .شما را سرمازد  ،یا
ال در سرما ریشه زده اید  ،در حالی که باالتر از آن هنوز
بهتر بگوییم  ،شما قب ً
437

چند گل حمل می کنید  ،و به همین دلیل تصور کنید که هنوز زنده و
شکوفا هستید )40(.به ما اجازه دهید حداقل بخشی را که طبیعت اقتضا می
کند بالغ کنیم .چرا ما را در معرض عناصر قرار می دهید  ،چرا ما را مجبور
می کنید؟ ما هنوز آماده رویارویی با هوای آزاد نیستیم .اجازه دهید ریشه
رشد کند  ،بگذارید در مرحله بعدی اولین مفصل خود را بیرون بیاورد ،
سپس دوم  ،و بعد سوم را بیرون بیاورد و از این طریق  ،میوه به طور طبیعی
خواهان آن خواهد بود چه بخواهد و چه نخواهد )41(.برای کسی که چنین
افکار بزرگی را دارد و قادر نیست از منابع خود آگاه شود و عجله می کند تا
مطابق آنها عمل کند؟( )42چرا  ،یک گاو نر هنگام شناخت ی جانور وحشی
از شناخت منابع خود کوتاهی نمی کند و منتظر نمی ماند تا کسی او را
تحریک کند .و همچنین سگی که یک حیوان وحشی را نگاه می کند؟( )43و
اگر من به نوبه خود از منابع یک انسان خوب برخوردار هستم  ،آیا باید صبر
کنم تا شما بیایید و من را برای کار مناسب خودم مجهز کنید؟ اما من این
منابع را ندارم .حرف من را در این مورد قبول کن .پس چرا پیش از زمان من
پژمرده می شوی  ،همانطور که خودت پژمرده شده ای؟
4.9به کسی که بی شرم شده بود
( )1هر وقت دیدید شخص دیگری در پست عمومی مشغول اقتدار است ،
برخالف عمل کنید ،این واقعیت را که می توانید بدون پست عمومی کاری
انجام دهید  ،وقتی می بینید شخص دیگری در ثروت زندگی می کند  ،به
جای آن به آنچه که دارید نگاه کنید )2(.زیرا اگر چیزی به جای آن ندارید ،
واقعاً بدبخت هستید .اما اگر قادر به عدم نیاز به ثروت هستید  ،بدانید که
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شما بیش از او و چیزی با ارزش تر دارید )3(.مرد دیگر همسر زیبایی دارد .تو
این قدرت را داری که آرزوی یک همسر زیبا را نداشته باشی .آیا فکر می
کنید این موارد کوچک است؟  ،آن مردان بسیار ثروتمند و قدرتمند و دارای
همسران زیبا  ،چه مقدار پول می دهند تا بتوانند ثروت و قدرت را تحقیر
کنند  ،و آن زنانی را که دوست دارند نگه دارند؟( )4آیا نمی دانید وقتی تب
می کنید چه نوع تشنگی را احساس می کنید؟ آن هیچ شباهتی به فرد سالم
ندارد .یک فرد سالم نوشیدنی می نوشد و تشنگی او برطرف می شود  ،اما
دیگری پس از تسکین کوتاه  ،احساس بیماری می کند  ،آب را به صفرا
تبدیل می کند  ،استفراغ می کند  ،از قولنج رنج می برد و احساس تشنگی
بیش از پیش می کند )5(.داشتن ثروت و در عین حال تمایل شدید به آن ،
یا داشتن قدرت و در عین حال تمایل به آن  ،یا گذراندن شب های با یک زن
زیبا و در عین حال شهوت برای او کامالً یکسان است .به اینها می توان
حسادت و ترس از دست دادن آنچه را که فرد دارد و سخنان شرم آور  ،افکار
شرم آور و کارهای ناشایست اضافه کرد.
( )5و کسی می گوید و من چه چیزی را از دست می دهم؟
مرد  ،تو قبالً متواضع بودی و اکنون دیگر چنین نیستی .چیزی از دست
ندادی؟ بجای خروسپوس و زنون اکنون آریستدس و آونوس می خوانی .شما
به جای سقراط و دیوژنس  ،مردی را تحسین می کنید که قادر است زنان را
فاسد و اغوا کند )7(.شما می خواهید خوش تیپ باشید و خود را چنین
بسازید  ،گرچه اینطور نیستید و می خواهید خود را با لباس های پر زرق و
برق نشان دهید تا توجه زنان را به خود جلب کنید و اگر در جایی با عطر
بدبختی روبرو شوید  ،خود را مبارک می شمارید )8(.اما قبالً شما حتی به
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هیچ یک از این چیزها فکر نمی کردید  ،بلکه فقط در مورد جایی بود که می
توانستید صحبت شایسته ای کنید  ،یک مرد با ارزش  ،یک فکر نجیب .در
نتیجه  ،شما مانند یک مرد می خوابید  ،مانند یک مرد تحمل می کنید ،
لباس مردانه می پوشید و به روشی مناسب با یک مرد خوب صحبت می
کنید .و سپس شما به من می گویید " ،من چیزی از دست ندادم"؟( )9چه ،
آیا پول نقد تنها چیزی است که یک مرد می تواند از دست بدهد؟ نمی توان
عزت نفس خود را از دست بدهد،آیا نجابت از دست نمی رود؟( )10شاید شما
دیگر فکر نکنید که از دست دادن چنین چیزهایی مجازاتی در پی دارد .اما
زمانی بود که شما فکر می کردید این تنها ضرری است که واقع ًا مهم است  ،و
بیشترین نگرانی را داشتید که کسی شما را مجبور به کنار گذاشتن این اصول
و روشها نکند.
( )11ببینید  ،شما واقعاً از آنها رانده شده اید  ،اما کسی غیر از شما آنها را
نرانده است .با خودت بجنگ خود را به نجابت  ،احترام به خود و به آزادی
برگردان )12(.اگر کسی یک بار در مورد من این حرف را به شما می زد ،
کسی مرا مجبور به زنا می کرد  ،و مجبور کرد مانند شما لباس بپوشم یا
خودم را معطر می کردم  ، ،آیا شما نمی رفتید و با دست خود مردی را
چنین بد رفتاری می کرد  ،نمی کشتید؟( )13و اما اکنون  ،شما نمی خواهید
به کمک خود بیایید؟ و ارائه کمک از این نوع بسیار آسان تر است! نیازی
نیست شما کسی را بکشید  ،یا او را به زنجیر بکشید  ،یا به او تعرض کنید و
نه مجبور هستید که به بازار بروید .شما فقط باید با خودتان صحبت کنید ،
مردی که به احتمال زیاد متقاعد شود و هیچ کس به راحتی از شما متقاعد
نمی شود )14(.اول از همه  ،اقدامات خود را محکوم کنید  ،وپس از محکوم
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کردن آنها  ،از خود دست نکشید و مانند افراد حساس نباشید که وقتی
فرصتی پیش آمد تسلیم می شوند  ،مانند سیل  ،سیالب شوند )15(.شما
باید در عوض از آنچه استادان کشتی انجام می دهند بیاموزید .پسر افتاده
است" :بلند شو"  ،او می گوید " ،و مبارزه را ادامه بده تا زمانی که قوی
شوی )16(.شما نیز باید به روشی مانند این فکر کنید :باید بدانید که هیچ
چیز رام کردنی تر از ذهن انسان وجود ندارد .شما فقط باید اراده خود را
اعمال کنید  ،و مسئله پیش می آید و همه چیز درست است .در حالی که از
طرف دیگر  ،شما فقط باید چرت بزنید و همه چیز از دست می رود .نابودی و
رهایی به طور یکسان از درون می آیند.
( )17و بعد از همه اینها  ،چه فایده ای کسب خواهم کرد؟
و چه سود بیشتری از این می توانستید جستجو کنید؟ در جایی که یک بار
بی شرمانه باشید  ،عزت نفس خواهید داشت .جایی که یک بار بی ایمان
باشید ،با ایمان می شوید .جایی که بداخالق باشید  ،خود کنترلی خواهید
داشت )18(.اگر به دنبال چیز دیگری به غیر از مواردی از این قبیل هستید ،
همانطور که اکنون بازی می کنید ادامه دهید .زیرا حتی یک خدا هم هنوز
نمی تواند به شما کمک کند.
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 4.10چه چیزهایی را باید خوار بشماریم و چه چیزهایی را باید ارزش
بگذاریم؟
( )1با توجه به امور بیرونی است که افراد دچار سختی و سرگردانی می شوند.
چکار کنم؟ آن چگونه خواهد بود؟ آن چگونه بر می گردد؟ فقط امیدوارم این
یا آن اتفاق برای من نیفتد )2(.همه اینها بیان افرادی است که مشغول اموری
هستند که بیرون از حوزه انتخاب قرار دارد .برای چه کسی می گوید  ،چگونه
می توانم از تصدیق آنچه نادرست است اجتناب کنم؟ یا چگونه می توانم از
پذیرفتن واقعیت امتناع ورزم؟( )3اگر کسی از چنین اضطراب هایی ناراحت
می شود  ،این را به او یادآوری می کنم :چرا اینقدر مضطرب هستی؟ این در
حد توان شماست .آرام باشید .قبل از اعمال قانون انطباق با طبیعت در
تصدیق عجله نکنید )4(.باز هم  ،اگر کسی نگران خواسته ها است  ،ممکن
است احساس کند که نمی تواند به خواسته خود برسد و اثر خود را از دست
بدهد  ،یا نگران اجتناب است  ،احساس کند که ممکن است در آن افتد که
می خواهد اجتناب کند )5(،من با بوسه دادن به او شروع می کنم و به او
تبریک می گویم که چیزهایی را که دیگران در مورد آن نگران هستند ،کنار
گذاشته است  ،برای اینکه متمرکز شود کار در سپهری که خود واقعی او قرار
دارد )6(.و سپس من به او خواهم گفت " ،اگر می خواهی خواسته هایت
همیشه به سرانجام رسد  ،و نمی خواهی هرگز در آنچه می خواهی اجتناب
کنی سقوط کن  ،هرگز به دنبال چیزی که برای خودت نیست  ،نگرد و هرگز
به دنبال اجتناب از چیزی در توان شما نیست نباش .در غیر این صورت شما
در خواسته های خود شکست خواهید خورد  ،و در آنچه می خواهید از آن
اجتناب کنید  ،سقوط خواهید کرد )7(.چه چیزی در آن دشوار است؟ چه
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جایی برای سئواالت باقی خواهد ماند و آن چگونه خواهد بود؟ و آن چگونه
برخواهد گشت؟ و من فقط امیدوارم که این یا آن اتفاق برای من نیفتد.
( )8حال آیا آینده برون از حوزه انتخاب نیست؟-بله -و آیا ماهیت خوب و بد
در حوزه انتخاب قرار ندارد؟-بله -بنابراین هر اتفاقی که بیفتد  ،آیا امکان
استفاده از آن مطابق با طبیعت وجود ندارد؟ آیا کسی می تواند مانع این کار
شود؟  -هیچ کس نمی تواند )9(.سپس دیگر به من نگو  ،چگونه بوجود
خواهد آمد؟ زیرا هرچه پیش بیاید  ،می توانی از آن استفاده خوبی کنید و
نتیجه برای شما خوش شانس خواهد بود )10(.هرکول چگونه بود اگر می
گفت " ،چطور می توانم جلوی آمدن یک شیر عظیم  ،گراز بزرگ  ،یا یک
انسان وحشی را بگیرم؟" اگر گراز بزرگی فرا برسد  ،مسابقه ای که در آن
شرکت می کنید بیشتر خواهد بود .اگر مردان شریر بیایند  ،شما جهان را از
شر مردان شریر خالص خواهید کرد.
( )11اما اگر من با این کار بمیرم چه؟
شما به عنوان یک فرد خوب  ،و در هنگام یک عمل نجیب  ،خواهید مرد .از
آنجا که در هر صورت شما خواهید مرد  ،گرفتار هر کار دیگری که باشید ،
خواه در مزرعه خود کار می کنید  ،یا مشغول حفاری باشید  ،یا از سوء
هاضمه یا اسهال خواهید مرد )12(.آرزو داشتید چکار می کردید وقتی مرگ
بسوی شما آمد؟ به سهم خویش ،دوست دارم عملی را انجام دهم که شایسته
یک انسان باشد  ،یک امر خیرخواهانه  ،چیزی که در خدمت خیر عمومی
است  ،امری نجیب )13(.اما اگر نمی توانم کاری را به همین خوبی انجام
دهم  ،دوست دارم حداقل کاری را انجام دهم که مانع انجام آن نشوم  ،کاری
که به من عطا شده است  ،یعنی درست کردن خودم  ،تالش کردن برای
443

کامل کردن قوه ای که با داده ها ها کار می کند  ،و تالش برای دستیابی به
آرامش روحی  ،در حالی که وظایف اجتماعی خود را انجام می دهم  ،و اگر
خیلی خوش شانس باشم  ،در سومین عرصه مطالعاتی باشم  ،جایی که
مربوط به دستیابی به امنیت در قضاوت های شخص است.
( )14گر هنگام انجام فعالیت هایی مانند آن  ،مرگ بر من غلبه کند  ،برای
من کافی است که دستها را به سمت خداوند بلند کنم و بگویم :توانایی هایی
که برای درک نظم حاکم و پیروی از آن دریافت کردم  ، ،فراموش نکردم .از
سمت من  ،شما را بی آبرو نکرده ام )15(.ببینید که چگونه از حواس خود
استفاده کرده ام .ببینید که من چگونه از عقاید خود استفاده کرده ام .آیا تا
به حال شما را سرزنش کرده ام  ،آیا تا به حال از هر چیزی که پیش آمده
ناراضی بوده ام یا آرزو کرده ام که خالف آن باشد؟ آیا تا به حال هیچ یک از
روابط اجتماعی خود را نقض کرده ام؟( )16من از شما سپاسگزارم که مرا به
دنیا آورده اید .من نیز از هدایایی که از شما دریافت کردم سپاسگزارم .مدت
زمانی که از استفاده از آنها لذت برده ام برای من کافی است .آنها را دوباره
برگردان و مرا به هر مکانی که مایل هستی منصوب کن .آنها یکی و همه از
شما هستند و این شما هستید که آنها را به من اعطا کردید )17(.آیا کافی
نیست که در چنین وضعیت ذهنی عزیمت فرد از جهان انجام شود؟ و چه
زندگی می تواند بهتر یا مناسبتر از زندگی کسی باشد که اینگونه فکر می
کند  ،و چه عاقبتی سعادتمند تر خواهد بود؟
( )18اما برای تحقق این امر  ،باید سختی های نه چندان کم را بپذیرید  ،و
نه از نوع کوچک را فدا کنید .نمی توانید آرزوی کنسولگری داشته باشید و
در عین حال این مسیر را دنبال کنید .شما نمی توانید دل خود را برای
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دستیابی به مقادیر زمین بگذارید و این مسیر را دنبال کنید .شما نمی توانید
نگران برده های ضعیف خود باشید و همچنان خودتان باشید )19(.نه  ،اما
اگر چیزی را که متعلق به شما نیست آرزو کنید  ،آنچه واقعاً متعلق به
خودتان است از بین می رود .این ماهیت موضوع است که هیچ چیز بدون
هزینه به دست نمی آید )20(.و چه چیزی در آن تعجب آور است؟ اگر می
خواهید کنسول شوید  ،باید شب بیدار باشید  ،به این طرف و آن طرف
بشتابید  ،دستان مردی را ببوسید  ،از درهای مردان دیگر دور شوید ،
کارهای زیادی را که برای یک مرد آزاد مناسب نیست بگویید و انجام دهید ،
برای بسیاری از افراد هدیه ارسال کنید  ،و هدیه مهمان نوازی به برخی از
افراد هر روز دهید .و نتیجه همه اینها چیست؟( )21دوازده بسته میله  ،سه
یا چهار بار نشستن در دادگاه  ،بازی دادن در سیرک و توزیع ناهار در
سبدهای کوچک .اگر چیزی بیشتر از این در آن است  ،بگذارید کسی به من
نشان دهد!( )22خوب  ،برای رسیدن به رهایی از احساسات  ،و آزادی از
آشفتگی  ،و خواب راحت هنگام خواب  ،و کامالً بیدار بودن در هنگام بیدار
بودن  ،ترس از هیچ چیز  ،و اضطراب در باب هیچ چیز  ،آیا حاضر نیستید
کاری انجام دهید؟ فداکاری یا تالشی؟( )23اما اگر می خواهید در حالی که
مشغول این کار هستید  ،چیزی را از دست بدهید  ،یا مجبور به هزینه بدون
هدف هستید  ،یا اگر شخص دیگری بدست بیاورد آنچه شما می خواستید،
آیا بالفاصله از آنچه اتفاق افتاده ناراحت می شوید؟( )24آیا آنچه را که داده
اید در برابر آنچه دریافت می کنید تعادل نخواهید داشت و در نظر می گیرید
که در ازای چه مبلغی سود کسب کرده اید؟ آیا واقع ًا انتظار دارید چیزهایی
چنین با ارزش را بیهوده بدست آورید؟ چطور ممکنه؟ ‘یک شکل تجارت و
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دیگری )25(.نمی توانید توجه خود را به بدست آوردن امور بیرونی اختصاص
دهید و در عین حال به مرکز حاکمیت خود توجه کنید )26(.اگر مورد دوم را
می خواهید  ،مجبور خواهید شد که مورد اول را رها کنید  ،در غیر این
صورت هر دو از دست می رود  ،زیرا شما را به دو جهت می کشانند .بنابراین
اگر یکی را می خواهید  ،باید دیگری را کنار بگذارید .روغن ریخته می شود ،
مبلمان ضعیف از دست می رود  ،اما خیال من راحت خواهد بود .در حالی که
من دور هستم  ،آتش سوزی رخ می دهد و کتابهای من نابود می شوند  ،اما
من مطابق با طبیعت با داده ها برخورد می کنم.
اما چیزی برای خوردن نخواهم داشت )27(.اگر در چنین وضع بدی باشم ،
مرگ پناهگاه من است .و آن بندری است که همه در آن به سرانجام می
رسند و این پناهگاه ماست .در نتیجه  ،هیچ اتفاقی که برای ما در زندگی می
افتد واقعاً دشوار نیست .هر زمان که بخواهید می توانید از خانه خارج شوید و
دیگر دغدغه دود ندارید )28(.پس چرا اینقدر مضطرب هستید چرا شب بیدار
می مانید؟ چرا بالفاصله حساب نمی کنید که کجا خیر و شر شما نهفته است
و نمی گویید " ،یکی و دیگری در قدرت من است .هیچ کس نمی تواند من
را از اولی محروم کند  ،و هیچ کس نمی تواند مرا برخالف میل من درگیر
دومی کند )29(.پس چرا من نمی نشینم و خرخر نمی کنم؟ تمام آنچه که
متعلق به خودم است ایمن است .و اما آنچه مربوط به من نیست  ،این نگرانی
هر کس باشد که آن را کنترل کند  ،زیرا کسی دیگر به آن تسلط دارد)30(.
من کی هستم که آرزو کنم اینطور یا آنطور باشد؟ چرا که آن انتخاب به من
اعطا نشده است  ،نه؟ من از آن چیزهایی که تحت اختیار خودم هستند

446

راضی هستم .من باید از آنها به بهترین وجهی که می توانم استفاده کنم و در
مورد سایر موارد  ،بگذارم همانطور که ارباب شان دوست دارند باشند.
( )31آیا کسی که این اصول را جلوی چشمان خود نگه دارد شب بیدار است
و "از این ور به آن طرف می پرد"؟ چه آرزو می کند  ،و مشتاق چیست؟
برای پاتروکلوس  ،یا آنتیلوخوس  ،یا پروتسیالوس؟ برای چه زمانی او تصور
می کرد که یکی از دوستانش جاودانه خواهد بود؟و چه زمانی او نتوانست
ال واضح ببیند که فردا یا فردای آن روز یا او یا دوستش حتماً خواهند
کام ً
مرد؟
( )32بله " ،مرد گفت  "،اما من فکر کردم که او بعد از من زنده خواهد ماند
و پسرم را بزرگ خواهد کرد .زیرا شما یک احمق بودید و در مورد چیزهایی
که نامشخص هستند حساب می کنید .پس چرا خودتان را سرزنش نمی
کنید و مثل یک دختر کوچک می نشینید و گریه می کنید.
( )33بله  ،اما او غذا برای من تهیه می کرد.
احمق  ،زیرا او زنده بود  ،اما اکنون او نیست .اما اوتومدون نیز نیازهای شما را
برآورده می کند  ،و اگر او نیز بمیرد  ،شخص دیگری را پیدا خواهید
کرد )34(.اگر ظرفی که وعده غذایی شما پخته شده شکسته شود  ،آیا شما
دیگر دیگ معمول خود را ندارید و باید از گرسنگی بمیرید؟ آیا شما کسی را
برای خرید مورد جدید نمی فرستید؟ او می گوید" :نه"( ... )35زیرا هیچ
بیماری بزرگتری هرگز نمی تواند مرا رنج دهد .پس این همان چیزی است
که شما آن را شر می خوانید؟ و آیا به جای خالص شدن از آن  ،ارباب را
سرزنش می کنید که به شما هشدار نداده است  ،بنابراین از آن زمان به بعد
دیگر هرگز عزاداری را متوقف نمی کنید؟( )36شما چی فکر میکنید؟ آیا
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هومر این آیات را به این منظور ننوشته است که به شما نشان دهد وقتی
نجیب ترین  ،کامل ترین  ،ثروتمندترین و خوش تیپ ترین مردان قضاوت
درستی ندارند  ،هیچ مانعی برای بدبختی و بیچارگی آنها وجود ندارد.

 4.11در باب پاکیزگی
( )1برخی از افراد سئوال می کنند که آیا احساس اجتماعی بخشی از ذات
انسان است یا خیر  ،و با این حال حتی این افراد نیز جدال نمی کنند  ،من
فکر می کنم که عشق به تمیز کردن بدون شک بخشی از آن را تشکیل می
دهد  ،و اگر چنین باشد  ،این انسان از حیوانات دیگر متمایز می کند)2(.
بنابراین وقتی می بینیم حیوان دیگری خودش را تمیز می کند  ،عادت کرده
ایم که با تعجب فریاد بزنیم" :چرا  ،این دقیقاً مثل یک انسان است!" و دوباره
 ،اگر کسی کثیف بودن یک حیوان را نقص بداند  ،ما می گوییم ،اما به هر
حال  ،آن انسان نیست )3(.بنابراین ما پاکیزگی را به عنوان یک ویژگی
متمایز انسانی در نظر می گیریم که اولین بار از خدایان دریافت کردیم .از
آنجا که خدایان ذاتاً پاک و طاهر هستند  ،هرچه انسانها از طریق عقل به آنها
نزدیکتر شوند  ،احساس تمایل و تمیزی بیشتری به آنها دست می دهد)4(.
اما از آنجا که غیرممکن است طبیعت انسان کامالً خالص باشد  ،و از مواد
موجود در آن تشکیل شده باشد  ،دلیلی که به عنوان بخشی از سهم خود
دریافت کرده تالش می کند تا آنجا که ممکن است تمیز باشد.
( )5اولین و باالترین پاکی و ناپاکی چیزی است که در ذهن تجلی می یابد.
اما شما نمی یابید که نجاست ذهن همان بدن است و وقتی آن به ذهن می
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رسد  ،چه ناپاکی دیگری می توانید در آن پیدا کنید غیر از آنچه که آن را
نسبت به اجرای عملکرد خود لکه دار می کند؟( )6اکنون عملکردهای ذهن
انگیزه برای عمل یا عمل نکردن  ،خواسته یا اجتناب  ،آماده سازی  ،نظم و
تأیید است )7(.بنابراین چه چیزی باعث می شود که ذهن با توجه به انجام
این اعمال کثیف و ناپاک شود؟ هیچ چیز غیر از قضاوت های بد )8(.بنابراین
ناخالصی ذهن در نتیجه قضاوت های بد است و تطهیر آن در خلق قضاوت
هایی است که باید داشته باشد .بنابراین یک ذهن پاک آن است که قضاوت
درستی می کند  ،زیرا این نوع ذهن به تنهایی می تواند از سردرگمی و
آلودگی در اعمال خود فرار کند.
( )9ما باید تا آنجا که ممکن است تالش کنیم تا به چیزی مشابه با بدن
دست یابیم .غیرممکن است که از طریق بینی مخاط ایجاد نشود  ،زیرا او به
گونه ای خاص تشکیل شده است .به همین دلیل سوراخ های بینی ما را
مانند لوله هایی برای انتقال مایعات ساخته است .بنابراین اگر کسی آنها را
دوباره تو بکشد  ،می گویم که او آنطور که برای انسان مناسب است رفتار
نمی کند )10(.غیرممکن است هنگام عبور از آلودگی هایی از این دست ،
پاهای ما گل آلود یا کثیف نشوند .بنابراین طبیعت آب و دست ما را تأمین
کرده است )11(.غیرممکن است که وقتی غذا می خورم مقداری کثیفی روی
دندان های ما باقی نماند .و بنابراین طبیعت به ما می گوید ‘ ،دندانهای خود
را تمیز کنید .چرا؟ تا شاید شما یک انسان باشید  ،و نه یک جانور وحشی یا
خوک )12(.غیرممکن است که از طریق عرق و مالیدن لباس ها  ،برخی از
نجاست ها بر روی بدن باقی نمانند و باید تمیز شوند .به همین دلیل  ،ما آب
 ،روغن  ،دست ها  ،حوله  ،سوهان و هر چیز دیگری که برای تمیز کردن
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بدن استفاده می شود  ،داریم )13(.در مورد شما نیست؟ اما یک آهنگر زنگار
آهن خود را از بین خواهد برد  ،و ابزارهایی برای آن منظور ساخته است  ،و
شما خودتان بشقاب خود را قبل از غذا می شوید  ،مگر اینکه غیرقابل جبران
ناپاک و کثیف باشید .و اما وقتی صحبت از بدن ضعیف شما می شود  ،نمی
خواهید آن را بشویید و تمیز کنید؟
مرد می گوید  ،چرا؟
( )14مجدداً به شما می گویم :در وهله اول  ،مانند انسان مناسب رفتار کنید
و دوم اینکه از کسانی که مالقات می کنید  ،بیزار نشوید )15(.شما بدون
اینکه خودتان متوجه شوید  ،چیزی از این دست را حتی در اینجا انجام می
دهید .شما فکر می کنید که حق دارید بوی بدی بیرون دهید .بسیار خوب ،
ممکن است شما آن را داشته باشید .اما آیا فکر می کنید کسانی که کنار
شما می نشینند یا کنار میز کنار شما نشسته اند  ،باید آنها و کسانی که شما
را می بوسند نیز داشته باشند؟( )16اوه  ،همانطور که شایسته توست  ،به
جایی بروید و به کویر بروید و در آنجا به تنهایی زندگی کنید و از بوی خود
لذت ببرید .اما زندگی شما در یک شهر مانند شما  ،فکر می کنید چه
شخصیتی نشان می دهید که چنین بی پروا و بی مالحظه ای رفتار می
کنید؟( )17اگر طبیعت یک اسب را به مراقبت شما سپرده بود  ،آیا از آن
غفلت می کردید و از مراقبت از آن کوتاهی می کردید؟ خوب  ،بدن خود را
مانند اسبی بدانید که به شما سپرده شده است .آن را بشویید  ،پاک کنید ،
آن را طوری کنید که هیچ کس از شما دور نشود  ،هیچ کس به دنبال
اجتناب از شما نباشد )18(.و چه کسی نمی خواهد از مرد کثیف اجتناب کند
که بو  ،و رنگ پوست حتی از کسی که با سرگین پوشیده شده ،بدتر است؟
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در حالت دوم  ،بو فقط از بیرون می آید و تصادفی است  ،اما در حالت دیگر ،
از غفلت بوجود می آید  ،و بنابراین از درون می آید  ،گویا از نوعی عفونت
است.
( )19اما سقراط بندرت حمام می کرد.
و با این وجود بدن او درخشان به نظر می رسید .چرا  ،او آنقدر جذاب و
دلنشین بود که خوش تیپ ترین و اصیل ترین مردان را به شدت به خود
وابسته می کرد و ترجیح می دادند در کنار او بنشینند تا کسانی که بهترین
ویژگی ها را دارند .اگر اینقدر راضی بود شاید هرگز غسل نمی کرد یا
شستشو نمی داد  ،اما حمام های کمیابی که انجام داد  ،تأثیر خود را
گذاشت.
(‘ )20اما ارسطوفانس می گوید  "،من در مورد مردان رنگ پریده صحبت می
کنم که پابرهنه می روند .بله  ،و او همچنین می گوید که سقراط " در هوا
راه می رفت" و لباس های مردم را در مدرسه کشتی می دزدید )21(.و با این
حال همه کسانی که در مورد سقراط نوشته اند دقیقاً عکس این حرف را می
زنند و تصدیق می کنند که او نه تنها از گوش دادن بلکه از نگاه کردن لذت
می برده است .در مورد دیوژن نیز همین مطلب نوشته شده است )22(.زیرا
حتی با ظاهر بیرونی ،نباید کاری کنیم که مردم از فلسفه دور شوند ،بلکه
باید مانند همه موارد دیگر از نظر بدن نیز جذاب و بی دردسر باشیم)23(.
مردم ببینید که من هیچ چیز ندارم و چیزی هم نیاز ندارم .ببینید گرچه من
خانه و شهر ندارم و تبعید هستم  ،اگر چنین شود و فاقد منزل باشم  ،زندگی
شادتر و بی درد سر تری نسبت به همه و نجیبان دارم .و می بینید که حتی
بدن ضعیف در نتیجه زندگی سخت من هیچ ضرری ندارد )24(.اما اگر کسی
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وقتی ظاهر و بیان یک انسان محکوم را به من می داد  ،کدام خدا می
توانست مرا ترغیب کند که با فلسفه ارتباطی داشته باشم  ،اگر این شخصیتی
است که تولید می کند؟ مسخره است ،من نمی خواهم  ،حتی اگر در نتیجه
باید به یک انسان عاقل تبدیل شوم.
( )25من به سهم خود ترجیح می دهم که جوانی که تازه احساس می کند
به فلسفه گرایش پیدا می کند  ،به جای موهای نامرتب و کثیف با لباس های
خوش پوش به من مراجعه کند .زیرا پس از آن می توان مفهوم زیبایی و میل
به ظرافت را در او تشخیص داد .و در آنجا که تصور می کند آن واقع است آن
را پرورش می دهد )26(.و سپس همه آنچه باید انجام شود این است که به او
نشان داد که آن کجا قرار دارد  ،و می گوید  ،جوان  ،شما به دنبال زیبایی
هستید  ،و به درستی هم چنین است .پس بدانید که آن قسمت از شما رشد
می کند که دلیلی بر آن می آورید .آنجاست که باید به دنبال آن باشید ،
جایی که انگیزه های خود را برای عمل و عمل نکردن دارید  ،جایی که
آرزوها و بیزاری های خود را دارید )27(.زیرا این همان چیزی است که شما
در طبیعت استثنایی خود دارید  ،در حالی که بدن فقیر شما ذاتاً چیزی
بیشتر از خاک نیست .چرا بی هیچ هدفی در آن باب خود را ناراحت می
کنید؟ اگر چیز دیگری یاد نگیرید  ،حداقل زمان به شما می آموزد که آن
هیچ چیز نیست )28(.اما اگر این مرد جوان  ،کالفه و کثیف  ،با سبیل های
بد شکل پیش به من بیاید  ،چه می توانم به او بگویم  ،از چه نقطه شباهتی
می توانم با او شروع کنم؟ چرا که او هرگز خود را با آن که با زیبایی ارتباط
دارد درگیر نکرده است )29(.تا بتوانم دیدگاه او را با گفتن "زیبایی آنجا قرار
ندارد  ،اینجا است" تغییر دهم؟ آیا می خواهید به او بگویم " ،زیبایی در
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کثافت نیست  ،بلکه در عقل است"؟ آیا او واقعاً تمایل به دلیل دارد؟ آیا او
تصوری از آن دارد؟ برو و یک خوک را متقاعد کن که نباید در گل و الی
بچرخد )30(.به همین دلیل گفتمان های گزنوکرات حتی می توانست ذهن
یک پولمو را بدست آورد  ،زیرا او مرد جوانی بود که عشق به زیبایی داشت .او
با اولین بارقه های آرزوی رسیدن به زیبایی به نزد گزنوکرات آمده بود  ،اما
آن را در جای اشتباه جستجو می کرد.
( )31عالوه بر این  ،طبیعت حتی حیواناتی را که با انسان زندگی می کنند
آلوده نکرده است .آیا اسبی در گل و الی می چرخد  ،یا حتی یک سگ
خوش تربیت؟ نه  ،اما خوکها  ،و غازهای کثیف  ،و کرم ها  ،و عنکبوت ها ،
موجوداتی که بیشتر از همه از گروه انسانی اخراج می شوند  ،انجام می
دهند )32(.پس شما که انسان هستید نمی خواهید حتی مانند یکی از آن
حیواناتی باشید که در جمع انسان ها زندگی می کنند و ترجیح می دهید
کرم یا عنکبوت باشید؟ آیا به هر روشی که دوست داشته باشید حمام نمی
کنید .اگر آب گرد نباشد خود را در آب سرد نمی شوید؟ آیا تمیز به اینجا
نخواهید آمد تا کسانی که با شما معاشرت می کنند از همراهی شما لذت
ببرند؟ چه  ،آیا ما را حتی در معابد با چنین حالتی همراهی می کنید  ،جایی
که تف زدن یا دمیدن بینی ممنوع است  ،شما جز تف و دماغ چیزی نیستید.
( )33پس چه کسی از شما می خواهد خود را زیبا کنید؟ مگر در مواردی که
ماهیت واقعی ما را تشکیل می دهد  ،در دلیل و قضاوت ها و فعالیت های آن.
اما در مورد بدن  ،فقط تا حدی که آن را تمیز نگه داریم  ،فقط تا آنجا که
باعث آزار افراد دیگر نشود )34(.اما اگر می شنوید که نباید روپوش بنفش
بپوشید  ،باید لباس خود را لکه دار کنید و آن را پاره کنید.
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اما چگونه می توان یک خرقه خوب داشت؟
مرد  ،شما آب دارید :آن را بشویید )35(.ببین  ،اینجا یک جوان دوست
داشتنی است  ،اینجا پیرمردی است که لیاقت دوست داشتن و دوست
داشتنی بودن را دارد  ،در عوض مردی تحصیالت پسرش را به او می سپارد ،
دختران و مردان جوان ممکن است به او بیایند تا درسهایش با یک تپه
سرگین تحویل دهد!( )36هر چیز عجیب و غریب از ذات انسان سرچشمه
می گیرد  ،اما این به انسانی بودن نزدیک نیست.
 4.12در باب توجه
( )1وقتی برای مدتی کوتاه توجه خود را آرام می کنید تصور نکنید که هر
زمان که بخواهید قادر به بازیابی آن خواهید بود  ،اما این را بخاطر داشته
باشید که به دلیل خطایی که امروز مرتکب شدید  ،امور شما لزوما از هر نظر
بسیار بد پیش خواهد رفت )2(.برای شروع  ،و از همه مهمتر  ،عادت بی
توجهی در شما رشد می کند  ،و سپس عادت به تعویق انداختن هر گونه
تالش برای توجه .بنابراین باید توجه داشته باشید برای مدتی زندگی شاد و
مناسب را به تعویق می اندازید  ،زندگی که مطابق با طبیعت است و ادامه
خواهد داشت )3(.حال  ،اگر مزیتی برای به تأخیر انداختن باشد  ،کنار
گذاشتن کامل آنها نیز مزیت بیشتری خواهد داشت .اما اگر هیچ مزیتی ندارد
 ،چرا توجه خود را به طور مداوم حفظ نمی کنید؟ امروز دوست دارم بازی
کنم )4(.خوب  ،چه چیزی مانع انجام این کار با دقت می شود؟ آیا حوزه ای
از زندگی وجود دارد که نباید توجه ما به آن گسترش یابد؟ آیا هر چیزی را
بدتر با توجه و بهتر با عدم توجه انجام خواهید داد؟ و آیا هر چیزی در
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زندگی وجود دارد )5(.که توسط کسانی که بی توجه باقی می مانند بهتر
انجام می شود؟ آیا نجار بی توجه کار خود را با دقت بیشتری انجام می دهد؟
آیا یک سکان دار بی توجه کشتی خود را با ایمنی بیشتری هدایت می کند؟
و آیا هرگونه عملکرد با اهمیت کم با کم توجهی بهتر انجام می شود؟( )6آیا
نمی دانید وقتی اجازه می دهید ذهن شما آزادانه پرسه بزند  ،دیگر توانایی
آن را ندارید که آن را به عقب برگردانید  ،یا به تزئین  ،یا به احترام به خود ،
یا به نظم خوب برسید؟ اما در عوض هر کاری که به ذهن شما خطور می
کند انجام می دهید شما انگیزه های خود را دنبال می کنید.
( )7پس به چه چیزهایی باید توجه کنم؟
در وهله اول اصول کلی که باید همیشه در دست داشته باشید و بدون آن
نباید خوابید یا بلند شوید یا نوشیدنی بخورید یا غذا بخورید یا با دیگران
گفتگو کنید  ،بدون آنها  ،یعنی آن ،هیچ کس بر انتخاب شخص دیگری
تسلط ندارد  ،و این فقط در انتخاب است که خوب و بد ما قرار دارد )8(.پس
هیچ کس قدرت ندارد که خیری برای من تهیه کند یا مرا درگیر شری کند ،
اما من در این امور به تنهایی بر خودم اختیار دارم )9(.بر این اساس  ،وقتی از
نظر آنها ایمن هستم  ،به چه دلیل باید از امور بیرونی ناراحت شوم؟ کدام
جباری می تواند بر من ترس ایجاد کند  ،چه نوع بیماری  ،چه فقری  ،چه
مانعی؟ -اما فالن راضی نبودم -)10(.آیا او عملی از من است ؛ آیا او داوری
من است؟-نه ،پس چرا دیگر باید خودم را به دردسر بیندازم؟-او از کنار
مردی محترم می گذرد -.بگذارید نگاهش کند  ،و کسانی که فکر می کنند
که چنین است )11(.اما من به نوبه خود کسی را دارم که باید از او خشنود
باشم  ،و باید تسلیم او شوم  ،که باید از او اطاعت کنم  ،یعنی خدا و بعد از او
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 ،خودم )12(.او مرا به خویش دعوت کرده است  ،و باعث شده است که
انتخاب من فقط منوط به خودم باشد  ،و قوانینی برای استفاده صحیح از آن
به من ارائه دهد .و هنگامی که من با احتیاط الزم از این قوانین پیروی می
کنم  ،توجهی به کسی نمی کنم که چیز دیگری بگوید  ،به کسی که از
استدالل های مبهم استفاده می کند )13(.پس چرا از کسانی که در
مهمترین امور از من انتقاد می کنند  ،آزرده خاطر می شوم؟ چرا باید از این
طریق دچار مشکل شوم؟ دلیل دیگری غیر از اینکه من در آن زمینه فاقد
آموزش هستم )14(.زیرا  ،در حقیقت  ،دانش همیشه جاهل و نادان را تحقیر
می کند  ،و این نه تنها در علوم بلکه در مورد هنرها و صنایع دستی نیز
صدق می کند .لطف ٌا هر کفاشی را در نظر بگیر که مردم را نسبت به کار
خویش تحقیر می کند یا نجاری را در نظر بگیر.
( )15قبل از هر چیز الزم است که این اصول را در دست داشته باشیم  ،و
بدون آنها هیچ کاری انجام ندهیم  ،اما ذهن خود را به این معطوف کنیم  ،که
نباید دنبال هیچ امر بیرونی و هیچ چیز دیگری که متعلق به خود ما نیست ،
باشیم  ،همانطور که هر کس قدرتمند مقرر کرده است  ،بدون هیچ گونه
محدودیتی مواردی را که در حوزه انتخاب است دنبال کنید  ،و بقیه موارد را
فقط تا آنجا که به ما اعطا می شود  ،پیگیرباشید )16(.و بعد  ،ما باید به یاد
داشته باشیم که چه کسی هستیم  ،و چه نامی داریم  ،و تالش کنیم تا
اقدامات مناسب خود را با توجه به روابط اجتماعی خود هدایت کنیم )17(.به
یاد داشته باشید زمان مناسب برای آواز خواندن  ،زمان مناسب برای بازی
کردن  ،و برای همراهی گروه را  ،و نیز چه چیزهایی بی جا است  ،و چگونه
ممکن است اطمینان حاصل کنیم که همراهان ما را تحقیر نمی کنند و ما
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نیز خود را تحقیر نمی کنیم ؛ چه موقع باید شوخی کنیم  ،و به چه کسی
باید بخندیم  ،و برای چه هدفی باید با دیگران معاشرت کنیم  ،و با چه کسی
 ،و در آخر  ،چگونه باید شخصیت مناسب خود را هنگام انجام این کار حفظ
کنیم .هرگاه از هر یک از این قوانین منحرف شوید  ،یک باره رنج می
برید )18(.نه از هر چیزی که از بیرون می آید  ،بلکه از خود عمل.
ال عاری از خطا باشیم؟ اما حداقل
( )19چه  ،آیا از آن پس امکان دارد کام ً
این امکان وجود دارد :تالش برای جلوگیری از ارتکاب خطا .زیرا اگر با آرامش
بخشیدن به توجه خود  ،موفق به فرار از تعداد کمی خطا نشویم باید راضی
باشیم )20(.اما اکنون  ،وقتی می گویید " ،از فردا من توجه خواهم کرد" ،
واضح باشد که آنچه واقع ًا می گویی این است " ،امروز من بی شرمانه  ،بی
روح و بدخلق خواهم شد .این در قدرت دیگران است که باعث پریشانی من
می شود .امروز حوصله ام سر می رود ؛ من طعمه حسادت خواهم شد)21(.
ببینید که چقدر شرارت را به سر خودتان می آورید .اما اگر برای شما خوب
است که فردا توجه کنید  ،چه بهتر که امروز این کار را انجام دهید  ،تا فردا
نیز بتوانید به همان نتیجه برسید و یک بار دیگر آن را به روز بعد موکول
نکنید.
 4.13به کسانی که به راحتی اطالعات شخصی خود را به اشتراک می
گذارند
( )1هر وقت فکر می کنیم کسی صریحاً در مورد امور شخصی خود صحبت
کرده است  ،به نوعی یا موارد دیگر مجبور می شویم که اسرار خود را با آنها
در میان بگذاریم و فکر می کنیم این صادقانه است )2(.در وهله اول  ،به نظر
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ناعادالنه است که ما اخباری را از همسایه خود بشنویم و برخی از اخبار شهر
خود را با آنها در میان نگذاریم .و ثانیا  ،تصور می کنیم که اگر امور شخصی
خود را محرمانه نگه داریم  ،تصور خوب ایجاد نخواهد شد )3(.در حقیقت ،
برخی اغلب می گویند  ،من همه چیز را در مورد خودم به شما گفته ام  ،در
حالی که شما در مورد زندگی خود با من چنین نکردی .چرا؟( )4عالوه بر
این  ،ما اعتقاد داریم که اعتماد به شخصی که قبالً اطالعات خصوصی را به ما
داده است ایمن است  ،با این فرض که هرگز به اسرار ما خیانت نمی کنند
مگر اینکه ما به آنها خیانت کنیم )5(-این دقیقاً چگونگی گرفتار شدن افراد
بی احتیاط توسط سربازان در پایتخت است .یک سرباز با لباس غیرنظامی
کنار شما می نشیند و شروع به انتقاد از امپراطور می کند .سپس شما  ،با
این واقعیت که آنها مکالمه را آغاز کرده اند  ،به آنها اعتماد کرده اید  ،در این
نمره نیز قدم بگذارید .مورد بعدی که می دانید با زنجیر به زندان منتقل می
شوید.
( )6اتفاق مشابهی در زندگی روزمره ما می افتد .ما رازهای یک شخص را
حفظ می کنیم و به همین ترتیب اسرار خود را با هرکسی در میان می
گذاریم )7(.اما آنچه را که به من گفته شده است با اعتماد به نفس فاش نمی
کنم (اگر واقعاً بسیار با احترام هستم)  ،در حالی که شخص دیگر خاموش می
شود و فضول برمال می شود .حاال اگر من مثل او باشم  ،پس از فهمیدن
اینکه چه اتفاق افتاده است  ،می خواهم حریف شوم و اسرار او را بریزم  ،و
در این کار به او و خودم آسیب برسانم )8(.از طرف دیگر  ،اگر به خودم
یادآوری کنم که یک نفر نمی تواند به دیگری آسیب برساند  ،بلکه این
اقدامات خود ما هستند که به هر یک از ما کمک می کنند یا به آنها آسیب
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می رسانند  ،پس از اقدام مشابه خودداری می کنم .بی فکری خودم علت
دردسر بود.
( )9بله  ،اما این غیرمنصفانه است که محرمانه همسایه خود را دریافت کنید
و چیزی از خود را با او در میان نگذارید.
( )10آقا من اطمینان شما را خواستم؟ آیا به شرطی که اسرار مرا بشنوی به
من باز شوی؟( )11به این دلیل شما خیلی احمق هستید که فکر می کنید
هر کس که مالقات می کنید دوست شما است  ،چرا انتظار دارید که من هم
همین کار را بکنم؟ شما حق داشتی که در باب رازت به من اعتماد کنی  ،در
حالی که شما نمی توانی به من اعتماد کنی ،پس آیا من بی مالحظه
هستم؟( )12چنان است که گویی من یک کوزه ضد آب داشتم  ،در حالی که
شما یک سوراخ در آن ایجاد کردید ،و آمدید و شراب خود را نزد من
گذاشتید تا در کوزه من ذخیره کند  ،و سپس عصبانی شدید که من شراب
خود را در کوزه نشتی شما گذاشتم.
( )13بنابراین چگونه می توان مبادله بین ما را هنوز منصفانه دانست؟ شما به
شخصی قابل اعتماد و باهوش سپرده گذاری کرده اید  ،کسی که فقط
کارهای شخصی خود را  ،نه امور بیرونی را خوب یا بد می داند )14(.آیا می
خواهید نزد شما سپرده گذاری کنم  -شما که برای شخصیت خود ارزشی
قائل نیستید  ،بلکه فقط می خواهید درآمد کسب کنید  ،یا مقام یا پیشرفت
در دادگاه داشته باشید  -حتی اگر مجبور شوید فرزندان خود را برای گرفتن
آن قربانی کنید  ،مانند مدئا )15(.چه عدالتی در مورد آن وجود دارد؟ فقط به
من ثابت کن که قابل اعتماد  ،باهوش و قابل اعتماد هستی و نیتت خوب
است  -به من ثابت کن شیشه ات نیست  -و متوجه خواهید شد که من حتی
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منتظر نخواهم بود که قلب خود را به روی من باز کنید  ،من اولین کسی
خواهم بود که از شما می خواهم گوش خود را به من بسپاری )16(.به هر
حال  ،کسی مایل به استفاده از یک شناور صوتی نیست  ،که از یک مشاور
دوستانه و قابل اعتماد استقبال نمی کند  ،که کسی را با کمال میل دعوت
نمی کند تا مشکالت خود را به اشتراک بگذارد زیرا که بار خود را تقسیم می
کند  ،و با عمل شر کردن آنرا سبک می کند؟
( )17خوب .اما من به شما ایمان دارم  ،و شما به من ایمان ندارید .اول از
همه  ،دلیلی که شما نمی توانید چیزی را برای خود نگه دارید این است که
شما دهنی متولد هستید .اگر واقعاً به من اعتماد دارید  ،فقط با اعتماد به
نفس نشان دهید )18(.و چنین است شما صندلی را کنار کسی می گذارید
که آزاد است و به او نزدیک می شوید .برادر  ،من نزدیکتر و عزیز تر از تو
ندارم  ،لطفا به داستان من گوش کن .این را به افرادی می گویید که به
سختی یک هفته آنها را می شناسید.
( )19فرض کنید شما به من اعتماد دارید دلیلش این است که فکر می کنید
من قابل اعتماد و با احتیاط هستم  -نه به این دلیل که قبالً زندگی خصوصی
خود را با شما در میان گذاشته ام )20(.بنابراین اجازه دهید من نیز نظر
مشابه شما را داشته باشم .به من نشان دهید اگر کسی اسرار خود را برای
دیگری فاش کند  ،بنابراین با احتیاط و قابل اعتماد است .خوب  ،اگر اینطور
بود  ،من داستان خودم را برای همه تعریف می کردم  -اگر این واقعا
شخصیت من را بهبود می بخشید .اما چنین نیست .آنچه ما نیاز داریم
قضاوت از نوع خاصی است )21(.به هر حال  ،اگر کسی را مشاهده می کنید
که عالقه مند به امور بیرونی است  ،شخصی که آنها را نسبت به صداقت
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اخالقی خود بسیار ارزشمند می داند  ،مطمئن باشید که وی در برابر هزاران
نفری که می توانند او را ناامید یا مجبور کنند  ،آسیب پذیر است )22(.نیازی
به گام و چرخ نیست تا او را مجبور کنیم آنچه را می داند بگوید .فقط یک
اشاره سر از طرف یک زن جوان کافی است تا او به صحبت واداشته شود ،
نشانه ای از یک طرفدار حزب سزار  ،اشتیاق به سمت دفتر  ،امید به ارث -
هزار مورد دیگر عالوه بر این.
( )23به طور کلی  ،به یاد داشته باشید که به اشتراک گذاشتن جزئیات
صمیمی مردم وفادار و اصول صحیح می طلبد )24(.و امروزه یافتن افرادی با
این توصیف چقدر آسان است؟ لطفاً به من اشاره کنید  ،لطفاً  ،شخصی با
طبع اخالقی می گوید " ،من فقط به کار خود عالقه دارم  ،به آنچه غیرقابل
انکار است  ،طبیعتاً آزاد است .من این را ذات امر خوب می دانم .در مورد
بقیه  ،بگذارید همانطور که هست باشد  ،برای من فرقی نمی کند.
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قطعات
«قطعات» بیشتر نقل مختصر از بخش هایی است که در نوشته های موجود
اپیکتتوس یافت نمی شود .گفته می شود که قطعه  9از "پنجمین کتاب
گفتارها" گرفته شده است  ،که نشان می دهد حداقل یک کتاب کامل از بین
رفته است  ،زیرا تنها چهار کتاب باقی مانده است .این احتمال وجود دارد که
برخی از بخش های دیگر نیز از این منبع  -یا شاید از کتابهای دیگر گفتمان
ناپدید شده  -نشات گرفته باشد .اکثر این بخش ها ("ممکن است گزیده ای"
کلمه بهتری باشد) در گلچینی از نوشته ها  ،عمدت ًا درباره موضوعات اخالقی ،
که در آگهی قرن پنجم توسط یوهانس استوبئوس برای آموزش فرزندش
گردآوری شده  ،حفظ شده است .آنهایی که منشأ دیگری دارند با ذکر منبع
جایگزین در زیر نشان داده می شوند .برای متن (و انتخاب قطعات) من
نسخه  Loebرا دنبال می کنم:
(Epictetus:The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and
Fragments, ed. W. A.
)Oldfather, 2 vols., London and Cambridge, Mass., 1925–8
که به نوبه خود مبتنی بر نسخه شنکل است:
(Epicteti: Dissertationes ab Arriano Digestae, ed.
H. Schenkl, 2nd edn, Leipzig, 1916) with an additional fragment
)(28b
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( )1ماده چه از اتم غیر قابل تقسیم یا آتش و زمین تشکیل شده باشد
برای من چه اهمیتی دارد؟ آیا شناختن ماهیت خیر و شر  ،حدود خواسته و
اجتناب  ،و انتخاب و امتناع کافی نیست  ،از اینها به عنوان راهنمای مجازی
برای نحوه زندگی استفاده می شود؟ سئواالت فراتر از درک را باید نادیده
بگیریم  ،زیرا ذهن انسان ممکن است قادر به درک آنها نباشد .هرچقدر به
راحتی فرض شود که آنها قابل درک هستند  ،در هر صورت با درک آنها چه
بدست می آید؟ فکر می کنم باید گفت که کسانی که چنین مواردی را
بخشی اساسی از دانش یک فیلسوف می کنند  ،مشکالت ناخواسته ای را
ایجاد می کنند.
و در مورد دستورات دلفی  ،اینکه "خود را بشناسید"  -آیا این زائد است؟ نه
 ،مطمئناً خوب است  ،آن به چه معنی است؟ اگر کسی به یکی از اعضای
گروه کر گفت "خودت را بشناس"  ،این دستور به این معنی است که او باید
به سایر اعضای گروه کر و هماهنگی جمعی آنها توجه کند .چنین است در
باب سرباز یا ملوان .بنابراین آیا شما استنباط می کنید که انسان حیوانی
است که برای زندگی خود یا برای جامعه خلق شده است؟
برای جامعه.
توسط که خلق شده است؟
طبیعت.
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ماهیت چیست و چگونه بر همه چیز حاکم است  ،چه قابل شناخت باشد یا
نه  -آیا این سئواالت زائد است؟
( )2هر کس که به شرایط سرنوشت اوقات تلخی می کند در هنر زندگی
مهارت ندارد ؛ هر که نجیبانه تحمل کند و از نتایج استفاده عاقالنه کند ،
مردی است که شایسته خوب بودن است.
( )3همه چیز از جهان اطاعت می کند و به آن خدمت می کند  -زمین و
دریا  ،خورشید و سایر ستارگان و همچنین گیاهان و حیوانات جهان .بدن ما
همچنین در بیماری و سالمتی (هر کدام که باشد)  ،در جوانی و پیری و در
روند تغییرات دیگر از آن اطاعت می کند .بنابراین منطقی نیست که اراده ما
 ،که در توان ماست  ،تنها چیزی باشد که سعی در مقاومت در برابر آن دارد.
آن از ما نیرومندتر و در واقع بسیار قدرتمند است .عالوه بر این  ،ما را با در
نظر گرفتن در طراحی بزرگ  ،بهتر از آنچه که می توان  ،برنامه ریزی کرده
است .مقاومت در هر صورت بیهوده است .این تنها به مبارزه بی فایده منجر
می شود در حالی که غم و اندوه را دعوت می کند.
( )4از مواردی که وجود دارد  ،خداوند برخی را تحت کنترل ما قرار داده
است  ،برخی را نه .بهترین و مهمترین چیز تحت کنترل ما و اساس سعادت
خدا گونه ما  -استفاده از داده های بیرونی .اگر به درستی استفاده شود ،
منجر به آزادی  ،آرامش  ،سعادت و رضایت می شود .همچنین منبع عدالت ،
قانون  ،خویشتنداری و فضیلت به طور کلی است .او چیز دیگری را تحت
کنترل ما قرار نداد .بنابراین ما باید از خداوند حمایت کنیم با این تمایز و
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انجام هر کاری برای آنچه در کنترل ماست  ،در حالی که تسلیم باشیم آنچه
مراقبت از جهان نیست .خواه فرزندان  ،میهن  ،بدن ما یا هر چیز دیگری
باشد  ،با کمال میل از آن استعفا دهید.
( )5کدام یک از شما سخنان لیکورگوس اسپارتی را تحسین نمی کند؟ او
توسط یک شهروند جوان اسپارتا از یک چشم کور شد  ،سپس وی را برای
مجازاتی که او صالح می داند تسلیم گردید .لیکورگوس نه تنها از انتقام
گیری خودداری کرد  ،بلکه به جوانان تعلیم داد و از او مرد خوبی ساخت.
سپس او را به طور علنی در تئاتر معرفی کرد .اسپارتی ها خشمگین بودند ،
اما لیکورگوس گفت" :کسی که به من دادی خشن و پرخاشگر بود .من او را
متمدن و تصفیه شده به شما برمی گردانم.
( )6بیش از هر چیز  ،طبیعت می طلبد که ما اراده خود را با آنچه درست و
مفید است مطابقت دهیم و سازگار کنیم.
( )7تصور اینکه مورد تحقیر دیگران قرار بگیریم  ،مگر اینکه از هر وسیله ای
برای وارد آوردن آسیب  ،به ویژه به دشمنان خود استفاده کنیم  ،نمونه ای از
افراد بسیار پست و نادان است .ما می گوییم که افراد بی ارزش  ،در میان
امور دیگر  ،به ناتوانی در آسیب رساندن شناخته می شوند .بهتر است بگوییم
که آنها به دلیل ناتوانی در انجام کار خوب شناخته می شوند.
( )8ماهیت جهان یکسان بود  ،هست و خواهد بود و امور نمی تواند متفاوت
باشد از آنچه اکنون اتفاق می افتد .این فقط بشر و سایر حیوانات روی زمین
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نیستند که در چرخه تغییر سهیم هستند  ،بلکه آسمان ها و حتی چهار
عنصر اساسی نیز چنین هستند :باال و پایین تغییر می کنند و متناوب می
شوند  ،زمین تبدیل به آب می شود  ،آب و هوا به نوبه خود آتش می شوند -
با یک تغییر مشابه از باال به پایین .اگر سعی کنیم ذهن خود را با توالی منظم
تغییرات وفق دهیم و اجتناب ناپذیر را با لطف خوب بپذیریم  ،زندگی ما
ال روان و هماهنگ پیش خواهد رفت.
کام ً
([from Aulus Gellius, Attic Nights4 XIX 1, 14-21])9

یک فیلسوف مشهور رواقی از کتاب پنج گفتارهای اپیکتتوس که توسط آریان
ویرایش شده است  ،نوشته هایی برداشت که بدون شک با نوشته های زنون و
خروسپوس همخوانی دارد .در آنجا (ترجمه شده از یونانی) بخشی از این اثر
را می یابیم :داده ها (که فیلسوفان از آن نام می برند)  ،به محض اینکه فرد
چیزی را در محدوده حواس خود درک کند  ،ذهن را به خود جلب می کند ،
اختیاری یا تابع اراده او نیست  ،آنها خود را به مردم تحمیل می کند .اما
عمل تصدیق (که آنها آن را می خوانند) که این داده ها را تأیید می کند
داوطلبانه و تابعی از اراده انسان است .در نتیجه  ،هنگامی که صدای
ترسناکی از آسمان می آید یا حادثه ای رخ می دهد  ،اگر خطر ناگهانی باشد
 ،یا اگر اتفاق دیگری از این نوع رخ دهد  ،ذهن حتی یک انسان عاقل ناگزیر
کمی متزلزل می شود  ،بهم خوردن و برگشتن  -نه از این ایده که اتفاق بدی
در شرف وقوع است  ،اما به دلیل اینکه برخی از بازتاب های غیرمنطقی مانع
عملکرد ذهن منطقی می شوند.
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به جای تصدیق خودکار به این داده ها (یعنی این تصاویر ذهنی ترسناک) ،
اما (یعنی)  ،انسان خردمند آنها را رد می کند  ،زیرا هیچ چیز در آنجا وجود
ندارد که به او ترس دهد .آنها می گویند  ،این است که ذهن انسان خردمند
با ذهن احمق تفاوت دارد :دومی معتقد است که داده هایی که ظاهراً منتسب
به درد و سختی است وقتی به ذهن او ضربه می زنند  ،همانطور که به نظر
می رسد  ،است  ،بنابراین او تأیید می کند (کلمه ای که رواقی ها از آن
ال
استفاده می کنند) و می پذیرد که باید از آنها بترسد گویا این مسئله کام ً
شخصی است .اما انسان خردمند  ،رنگ و خونسردی خود را به دست می
آورد ( ،تأیید نمی کند)  ،بار دیگر بر حمایت خود از دیدگاه خود درباره
چنین داده هایی تأکید می کند  -که از آنها ترس نیست  ،بلکه فقط به طور
سطحی و جالب توجه ترسناک هستند.
([from Aulus Gellius, Attic Nights XVII 19])10

به گفته فاورینوی  ،اپیکتتوس گفت که اکثر فیلسوفان مشهور نه در عمل ،
بلکه در کلمات فیلسوف بودند .شکل قاطع از این ایده در کتابهایی بود که
آریان براساس سخنرانی های اپیکتتوس نوشته است :آریان می نویسد
اپیکتتوس متوجه شخصی بدون احساس شرم  ،اما انرژی بی جای فراوان ،
دارای شخصیت شرور  ،اما دارای زبانی آماده  ،و نگران همه چیز به استثنای
روح خود  ،هر زمان (او می گوید) چنین دیدید شخصیتی خود را در هر یک
از رشته های مختلف فلسفی توصیف می کند  -فیزیک را مطالعه می کند ،
منطق را مطالعه می کند  ،موضوعات مختلف انتزاعی را از این نوع کاوش می
کند  -او فریاد می زند ،هم به خدایان و هم به انسان ها متوسل می شود  ،و
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فرجام خواهی خود را به این شخص خطاب می کند :دوست  ،این همه تدبیر
را از کجا ذخیره می کنی؟ به تمیز بودن ظرف فکر کنید .اگر به ظرف نظر
مبهم اضافه شود  ،به همان اندازه گمشده است .و اگر به ادرار آلوده شود به
سرکه یا چیزهای بدتر تبدیل می شود .چیزی درست تر از این کلمات یا
مهمتر از آن وجود ندارد .بنابراین بزرگترین فالسفه داللت بر این دارد که
نوشته ها و آموزه های فلسفه  ،هنگامی که به شخصی خبیث و جعلی خالی
می شود  -مانند ظرف رذیل و ناپاک  -فاسد  ،تخریب و تنزل می یابد  ،به
ادرار تبدیل می شود (همانطور که می گوید  ،به سبک کامالً بدخلقی) یا
حتی االمکان نفرت انگیز.
به گفته فابیروس  ،اپیکتتوس می گوید که دو شر بسیار سیاه و جدی تر از
بقیه است :عدم پافشاری و عدم کنترل خود .مورد اول بدان معناست که ما
نمی توانیم سختی هایی را که باید تحمل کنیم تحمل کنیم  ،دومی بدان
معنی است که نمی توانیم در برابر لذت ها یا چیزهای دیگری که باید در
برابر آنها مقاومت کنیم مقاومت کنیم" ، .او می گوید  "،اینها دو کلمه است
باید به حافظه متعهد باشیم و با تشویق و خودداری متناوب ًا از آنها اطاعت
کنیم  ،کلماتی که تضمین می کنند ما یک زندگی عمدتا بی عیب و نقص
داشته باشیم .این دو کلمه  ،که او می گفت  ،این بود ادامه دهید و مقاومت
کنید.

468

([from Arnobius, Against the Pagans7 II 78])a10

وقتی سالمت روح و عزت نفس ما در معرض خطر باشد  ،حتی اقدامات غیر
منطقی توجیه می شوند  ،همانطور که آریان به نقل از اپیکتتوس گفت.
( )11آرکالئوس سقراط را با وعده ثروت به دربار خود دعوت کرد .اما سقراط
گزارش داد در آتن چهار پیمانه جو را می توان با یک پنی خریداری کرد و
مقدار زیادی چشمه آب شیرین وجود دارد .اگر وسایل من اندک باشد  ،هنوز
هم می توانم از پس آنها برآیم  ،که آنها را برای اهداف من مناسب می کند.
آیا نمی بینید که پولوس ادیپوس را به عنوان یک پادشاه بیش از آنچه که او
ادیپ را به عنوان یک گدا و سرگردان بازی می کرد  ،اجرا کرد؟ پس آیا مرد
خوب با بازی خوب در هر لباسی که سرنوشت بر تن او می کند به خوبی
پولوس نمایش خوبی خواهد داشت؟ آیا او نباید از ادیسه تقلید کند که از
پوشیدن لباسهای پارچه ای کمتر از لباس سلطنتی بنفش برخوردار بود؟
ال
( )12برخی از افراد آرام مزاج هستند که با خونسردی مانند افرادی که کام ً
توسط عصبانیت رانده شده اند رفتار می کنند .از رذیلت آنها نیز باید اجتناب
شود زیرا این کار بسیار بدتر از دیوانه شدن است .افراد دومی به زودی
رضایت خود را بدست می آورند  ،در حالی که افراد اول مانند بیماران با تب
کم عصبانیت خود را حفظ می کنند .از رذیلت آنها نیز باید اجتناب شود زیرا
این کار بسیار بدتر از دیوانه شدن است .افراد دومی به زودی رضایت خود را
بدست می آورند  ،در حالی که افراد اول مانند بیماران با تب کم عصبانیت
خود را حفظ می کنند.
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( )13اما " ،کسی اعتراض می کند  "،من می بینم افراد خوب که از سرما و
گرسنگی می میرند .خوب  ،آیا افراد شرور را نمی بینید که از تجمل  ،غرور و
افراط و تفریط بمیرند؟ بله  ،اما بستگی به افراد برای گذران زندگی
تحقیرآمیز است .چه کسی واقعاً خودکفا است  ،احمق  -جدا از خود جهان؟
در هر صورت  ،اعتراض به مشیت به این دلیل که شریر از آنجا که ثروتمند و
قدرتمند هستند مجازات نمی شوند  ،مانند این است که بگوییم اگر بینایی
خود را از دست بدهند  ،از مجازات فرار کردند زیرا هنوز ناخن های دست
خود را سالم نگه داشته اند .من شخصاً می گویم فضیلت از ثروت ارزشمند
تر است به همان درجه ای که چشم ها از ناخن های انگشتان ارزشمندتر
هستند.
( )14بگذارید آن فیلسوفان غم انگیز را زیر سوال ببریم که می گویند لذت با
طبیعت مطابقت ندارد بلکه صرفاً یک محصول جانبی از موارد مطابق با
طبیعت است  ،مانند عدالت  ،کنترل خود و آزادی .بنابراین  ،چرا روح لذت
می برد و "محتوا پیدا می کند"  ،همانطور که اپیکور می گوید  ،در فضیلت
های بدن  ،قطعاتی که قرار است فرومایه باشند  ،اما از فضیلت های خود
(ظاهراً برتر) لذت نمی برند؟ خوب  ،طبیعت نیز احساس شرمندگی داده
است  ،و من هر وقت خودم را می گیرم که حرف ننگینی می زنم عمیقاً سرخ
می شوم .این تفکر است که به من اجازه نمی دهد لذت را به عنوان هدف و
هدف خوب زندگی مطرح کنم.
( )15زنان در رم جمهوری افالطون را می خوانند زیرا از جامعه زنان حمایت
می کند .آنها فقط به این نامه توجه می کنند  ،نه روحیه  ،که برای تشویق
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یک زن و مرد به ازدواج و زندگی مشترک نیست  -با این ایده که زنان سپس
مشترک می شوند  -بلکه برای از بین بردن این نوع ازدواج و معرفی یک نوع
متفاوت .مردم به طور کلی دوست دارند اقتدار را بهانه ای برای جلب رذایل
خود قرار دهند  -وقتی می دانیم فلسفه می گوید ما حتی نباید انگشت خود
را بدون دلیل موجه دراز کنیم.
( )16باید بدانیم که یک عقیده به راحتی شکل نمی گیرد مگر اینکه شخصی
هر روز موارد مشابه را بگوید و بشنود و آنها را در زندگی واقعی تمرین کند.
( )17وقتی شام میهمان هستیم  ،به غذای پیشنهادی اکتفا می کنیم اگر
کسی به میزبان بگوید ماهی یا کیک بیرون آورد  ،بی ادب به نظر می رسد .با
این حال  ،در زندگی واقعی  ،ما از خدایان آنچه را نمی بخشند می خواهیم ،
و این هرچند آنها مقدار زیادی برای ما فراهم کرده اند.
( )18این جذاب است که چگونه مردم به ویژگی های فراتر از توانایی خود
افتخار می کنند .به عنوان مثال " ،من از شما بهتر هستم زیرا امالک زیادی
دارم  ،در حالی که شما عمال گرسنه هستید" ؛ یا " ،من یک کنسول هستم"
" ،من یک فرماندار هستم"  ،یا "من موهای فرفری خوبی دارم .یک اسب به
دیگری نمی گوید " ،من بهتر از شما هستم زیرا یونجه و جو زیادی دارم ،
افسارهای من از طال است و زین من گلدوزی شده است"  ،اما "من بهتر
هستم زیرا سریع تر از شما هستم .هر حیوانی براساس فضیلت یا نقص خاص
خود بهتر یا بدتر قضاوت می شود .آیا انسان تنها موجود فاقد فضیلت است
که باید از مو  ،لباس یا اصل و نسب او حساب کنیم؟
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( )19افرادی که از نظر جسمی بیمار هستند از پزشکی که به آنها توصیه
نمی کند ناراضی هستند  ،زیرا فکر می کنند از آنها دست کشیده است .آیا
اگر دیگر چیزی را که می خواهیم بشنویم (اما ممکن است دوست نداشته
باشیم) به ما بگوید  ،آیا نباید نسبت به یک فیلسوف احساس یکسانی داشته
باشیم  -و فرض کنیم که امید او به منطقی شدن ما قطع شده است؟
( )20افرادی که از نظر جسمی قدرتمند هستند می توانند گرما و سرما را
تحمل کنند .افراد با سالمت روانی قوی می توانند عصبانیت  ،غم  ،شادی و
سایر احساسات را کنترل کنند.
( )21فقط ستایش از آگریپینوس  ،که هرگز از خودش تعریف نکرد  ،درست
است  ،گرچه او مردی با باالترین شخصیت بود .اگر توسط دیگری تعریف و
تمجید می شد  ،فقط خجالت می کشید .او بیشتر تمایل داشت که از هر
مشکلی که پیش می آید ستایش کند :اگر تب داشت  ،تب را ستایش می
کرد  ،اگر با تبعید یا رسوایی روبرو می شد  ،آنها را جشن می گرفت .یک بار
 ،هنگامی که او برای ناهار آماده می شد  ،یک پیام رسان از رم وارد شد و
اعالم کرد که نرو او را به تبعید محکوم کرده است .او که بدون سر و صدا
جواب داد " ،پس چرا نباید ناهار در آریشیا باشیم.
( )22هنگامی که فرماندار بود  ،آگریپینوس تالش کرد افرادی را محکوم شده
اند متقاعد کند که این امر به نفع خودشان است که محکوم شوند .او گفت ،
"من آنها را با روحیه بد محکوم نمی کنم  "،من با روحیه نگرانی و حسن
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نیت عمل می کنم  ،مانند پزشکی که قصد دارد بیمار را عمل کند و آرام
است و او را مجبور می کند تا تحت عمل جراحی قرار گیرد.
( )23همانطور که گزنفون می گوید طبیعت شگفت انگیز است و "در کنار
زندگی" است .بدن را در نظر بگیرید  -بامزه ترین و کمترین چیز دلپذیر از
همه  -که با این وجود ما آن را دوست داریم و از آن مراقبت می کنیم .اگر
مجبور بودیم از بدن همسایه خود مراقبت کنیم  ،یک هفته از آن رنج می
بریم .تصور کنید که بلند شدن در سحر و مسواک زدن دندان های شخص
دیگر  ،یا پاک کردن قسمت های خصوصی او پس از دستشویی  ،چگونه
خواهد بود .واقع ًا  ،شگفت آور است که ما می توانیم چیزی را دوست داشته
باشیم که به صورت روزانه به توجه زیادی از ما نیاز دارد .من این بسته را پر
می کنم  ،سپس آن را خالی می کنم .و چه چیزی ممکن است خسته کننده
تر باشد؟ اما خدا باید اطاعت شود  ،و بنابراین من زندگی می کنم و بدن را
تغذیه و مسکن می دهم و می شویم .هنگامی که من جوانتر بودم  ،چیز
دیگری از من می پرسید  ،و من نیز با آن مقابله کردم .پس چرا شما نمی
توانید آن را تحمل کنید  ،وقتی طبیعت  ،که این بدن را به شما هدیه داده ،
آن را پس می گیرد؟
اما من دوستش دارم.
همانطور که من فقط گفتم  ،طبیعت نبود که باعث شد آن را دوست داشته
باشی؟ این طبیعت است که به شما می گوید وقت آن است که آن را رها
کنید تا دیگر مجبور نشوید در مورد آن سر و صدا کنید.
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( )24هر وقت کسی جوان می میرد خدایان را سرزنش می کنند زیرا آنها را
قبل از زمان خود می برند .پیرمردی که نمی میرد نیز خدایان را مقصر
بیماری های خود می داند  ،زیرا تاکنون باید به محل آرامش خود می رسید.
با این وجود  ،هنگامی که مرگ نزدیک می شود  ،او می خواهد زنده بماند و
به دنبال دکتر می رود  ،و از او می خواهد که از هیچ مهارت و انرژی خود
دریغ نکند .اپیکتتوس گفت :مردم عجیب هستند :آنها نه آرزو دارند زندگی
کنند و نه بمیرند.
( )25هر وقت قصد داشتید با تهدیدهای خشونت آمیز به شخصی حمله
کنید  ،یادتان باشد که به او اخطار عادالنه بدهید  ،زیرا شما حیوان وحشی
نیستید .و اگر از رفتار وحشیانه خودداری کنید  ،در پایان هیچ چیز برای
پشیمانی و توضیح نخواهید داشت.
( [from Marcus Aurelius, The MeditationsIV 41])26همانطور که
اپیکتتوس می گفت  ،شما کمی روح را دور بدن یک مرده حمل می کنید.
([from Marcus Aurelius, The Meditations XI 37])27

اپیکتتوس گفت که ما باید روشی برای مدیریت تصدیق پیدا کنیم .در زمینه
تصدیق باید مراقب باشیم که با احتیاط  ،با خویشتنداری و در خدمت جامعه
از آن استفاده کنیم .به طور کلی میل را رها کنید و نسبت به هر چیز که
تحت کنترل ما نیست کراهت داشته باشید.
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([from Marcus Aurelius, The Meditations XI 38])28

اپیکتتوس گفت که در اینجا هیچ چیز بی اهمیتی در معرض خطر نیست ،
بلکه مسئله عقل یا جنون است.
(. [from Marcus Aurelius, The Meditations XI 39])a28

سقراط می گفت ‘ ،شما چه می خواهید؟ برای داشتن روح حیوانات منطقی
یا غیر منطقی؟
عقالنی.
حیوانات منطقی سالم یا ناسالم؟
سالم.
پس چرا در آن کار نمی کنی؟
چون ما قبالً آنها را داریم.
پس چرا با هم دعوا می کنید؟
([from Marcus Aurelius, The Meditations IV 49, 2-6])b28

بیچاره من  ،زیرا این اتفاق برای من افتاده است .نه  ،بهتر است بگوئید
خوش شانس  ،زیرا اگرچه این اتفاق برای من افتاد اما من هنوز خوشحالم  ،و
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نه از شرایط موجود شکسته ام و نه از آینده می ترسم .زیرا همین اتفاق می
توانست برای هرکسی رخ دهد  ،اما همه نمی توانستند راضی باشند .پس چرا
اولی بیش از آنکه یک نعمت باشد  ،یک بدبختی است؟ آیا در واقع شما
چیزی را بدبختی انسانی می نامید که انحرافی در طبیعت انسان نباشد؟ و آیا
فکر نمی کنید انحراف در طبیعت انسان مغایر اراده طبیعت باشد؟ خوب ،
شما اراده آن را می فهمید .بنابراین آیا این بدبختی مانع از عدالت  ،سخاوت ،
هوشیاری  ،منطقی  ،مراقب بودن  ،عاری از خطا  ،مودب  ،آزاد و غیره می
شود  -همه اینها ذات انسان را کامل می کند؟
از این به بعد به یاد داشته باشید هر زمان که چیزی باعث ناراحتی شما شد ،
این اصل را دنبال کنید :این هیچ بدبختی نیست ؛ اما تحمل شجاعانه آن یک
نعمت است..
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کتابچه راهنما
فصل یک
()1اموری هستند که در کنترل ما هستند و اموری دیگر هستند که در
کنترل ما نیستند .در محدوده کنترل ما ،عقاید،اهداف ،آرزوها ،نفرت ها
است در یک کلمه آنچه مربوط به ماست .فراتر از کنترل ما  ،بدن  ،ثروت ،
شهرت مقام است در یک کلمه ،آنچه کامال مربوط به ما نیست
()2چیزهای که تحت کنترل ما هستند ذاتا آزاد ،نامحدود و بدون مانع
هستند.اما آنها که فراتر از کنترل ما هستند ضعیف،وابسته ،محدود و بیرونی
هستند )3(.بخاطر داشته باش اگر بپنداری که چیزهایی که وابسته هستند
آزادند ،چیزهایی که وابسته به کنترل دیگرانند وابسته به توانند ،تو به مانع
می خوری  ،می نالی  ،پریشان می شوی خدا و خلق را سرزنش خواهی
کرد.اما اگر بیندیشی آنچه متعلق به توست برای توست و فکر کنی انچه
وابسته به دیگری است واقعا متعلق به دیگری است .هیچ کس نمی تواند تو را
مجبور کند ،مانع تو شود ،شما کسی را سرزنش نخواهی کرد و کسی را متهم
نخواهی کرد هیچ چیزی بی اراده انجام نخواهی داد ،کسی نمی تواند آزارت
دهد ،شما دشمنی نخواهی داشت زیرا تو رنج نخواهی کشید
( )4اگر شما چنین امر بزرگی را آرزو داری بخاطر داشته باش نمی توانی با
تالش کم اینها را نگه داری ،برخی چیزها را باید رها کنی برخی را به تاخیر
بیندازی. .اگر شما اینها را داشته باشی و در پی رسیدن به قدرت و ثروت
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باشی اولی را هم از دست می دهی و در مسیری می افتی که ازادی و شادی
از بین می رود.
( )5در جستجوی حوادث ناخوشایند  ،بگو شما اتفاقی هستی نه امر واقعی .و
آنرا محک کن با قانونی که داری اوال و اصالتا اینکه آیا آن از جمله از
چیزهایی است که تحت کنترل ماست یا نه  ،اگر در محدوده کنترل شما
نیست  ،به شما ربطی ندارد.

فصل دوم
()1بخاطر داشته باش آرزو خواستار انست که تو آرزومندی و اجتناب گریزان
از آنست که گریزانی .و کسی که در دام خواسته می افتد نا امید می شود و
کسی که از امور گریزان ناپذیر می گریزد ،بدبخت است .اجتناب خود را از
چیزهایی که در اختیار تو نیست بردار .و اجتناب کن از انچه در محدوده
وجود توست .در اینصوت قربانی اموری نمی شوی که در اختیار تو نیست و
اگر نارضایتی تو از فقر ،بیماری و مرگ باشد به نا امیدی می رسی.
( )2اجتناب و خواسته را از هر چیزی که در کنترل تو نیست بردار و انرا به
بطرف اموری هدایت کن که در کنترل ماست .خواسته را تا حد امکان تعلیق
کن .زیرا اگر چیزی بخواهی که بیرون از کنترل شماست به ناامیدی می رسی
و اگر خواسته متوجه امری باشد که در کنترل شماست ولی به شرایطی
وابسته است پس هنوز بدان راه نداری .خود را به انتخاب و رد تمرین ده و
آنها را با دقت ،با نظم و انضباط و جداسازی تمرین کن.
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فصل سوم
با مالحظه اموری که تحسین شما را بر می انگیزد یا برای شما مفید به نظر
می رسد یا شما وابسته به آن هستید  ،طبیعت آن را بیاد داشته باش،
طبیعت ناچیز آن را از یاد مبر .برای مثال اگر عاشق لیوان سرامیکی هستی
.بیاد داشته باش آن فقط لیوان سرامیکی است که عاشقش هستی و اگر
بشکند آشفته حال نگردی.اگر زن یا بچه ات را می بوسی بیاد داشته باش که
فقط انسانی را می بوسی .در این صورت تو آشفته حال نگردی اگر آنها را از
دست بدهی

فصل چهار
وقتی می خواهی عملی انجام دهی به طبیعت آن عمل فکر کن .اگر می
خواهی به حمام روی ،اتفاقاتی که ممکن است در حمام بیفتد را تصور کن:
صدای بد ریختن آب را ،هل دادن و نیز دشنام خوردن و نیز دزدیده شدن
وسایل را  ،شما به طرف عمل می روی و بخود می گویی ،من به حمام می
روم و ذهن را آرام نگه می دارم و با مالحظه امکان های دیگر .اگر اتفاق آزار
دهنده ای در حمام اتفاق افتاد ،بخود گویی حمام کردنی نبود که آرزویش را
داشتم و ذهن راحت است و آنرا در ذهن خواهم داشت اگر اتفاق آزار دهنده
ای بیافتد .
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فصل پنچ
ا نسان ها آشفته می شوند نه توسط اشیاء بلکه توسط اصول و مفاهیمی که
در باب اشیاء می سازند .مرگ ،به طور نمونه ،وحشتناک نیست آنگونه که در
سقراط ظاهر شد  .بل مفهوم ما از مرگ است که وحشتناک است.موقعی که
پریشان می شویم یا می ترسیم انرا بدیگران نسبت ندهیم آن به اصول ما
وابسته است .شخص جاهل دیگران را به خاطر این شرایط مالمت کند.
شخص دیگر که بهره ای اندک از سواد دارد خود را سرزنش کند اما
شخصی که کامال اموزش دیده نه خود مالمت کند و نه دیگران.

فصل شش
به چیزهای عالی که از آن تو نیست مفتخر نباش آیا درست است اسبی
افتخار کند و گوید من خوشتیپ هستم  ،ولی وقتی تو مفتخری و گویی
اسبی زیبا دارم شما مفتخر به چیزی هستی که فقط مربوط به خوبی اسب
است.چه چیزی برای توست ؟واکنش تو به نمود اشیا .وقتی با طبیعت
هماهنگ هستی .می توانی مفتخر شوی به انچه از آن توست
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فصل هفت
تصور کن در سفر دریایی کشتی لنگر انداخته ،ساحل پیاده می شوی آب
بیاری  ،برای سرگرمی با پیازچه ای یا نرم تنی مشغول می شوی ولی حواست
باید به کشتی باشد موقعی که کاپیتان فرا می خواند ممکن است کت بسته
چون گوسفندی در کشتی افکنده شوی .در باب زندگانی چنین است بجای
صدف یا پیاز ،زن و فرزندی داری و این خوب است .اما اگر کاپیتان تو را
خواند ،همه را رها کن و مالحظه نکن .مخصوصا اگر پیری از کشتی دور نشو
.وقتی فراخوانده می شوی شاید نتوانی به موقع برسی.

فصل هشت
اوضاع را انگونه که دوست داری رخ دهد  ،نخواه  ،بل آرزو کن اوضاع
انگونه باشد که باید باشد و تو به مسیر درست رو.

فصل نهم
ب یماری مانعی برای بدن است نه برای توانایی تو در انتخاب کردن ،خصوص ٌا
زمانی که انتخاب خودت است .لنگی مانع بدن است اما مانع توانایی انتخاب
تو نیست .اینرا به خودت بگو با مالحظه اینکه هر چیزی اتفاق می افتد و شما
خواهی دید موانع برای چیز دیگر هستند نه برای شما.
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فصل ده
در هر موقعیت از خودت بپرس چگونه می توانی از آن بهره ببری ،اگر
شخص جذابی دیدی خود نگه داری توانایی است علیه آرزویت ،اگر در درد
باشی استقامت توانایی توست ،اگر صدای ناموزون شنوی صبر توانایی توست.
گر مداومت کنی در کنار نمود اشیا جای نمی گیری.

فصل یازده
درباره هیچ چیز نگو آنرا از دست دادم .انرا پس داده ام  .اگر فرزدت مرد او
برگردانده شده است .اگر همسرت فوت کرد او برگردانده شده است .اموالت
دزدیده شده؟ مهم نیست چگونه برگردانده شده ؟ اینکه آن مرد برگرداننده
آدم بدی است برای تو چه فرقی می کند انرا چه کسی برگردانده است؟ آنرا
به تو داده اند که داشته باشی و مراقبش باشی .برای شما نیست چونان
مسافری در هتل.

فصل دوازده
( ))1اگر می خواهی رشد کنی از این نوع دلیل بپرهیز ،اگر از کارم غفلت کنم
درآمدی ندارم .اگر برده ام رااصالح نکنم او بد می شود .زیرا بهتر است در
گرسنگی بمیری بدون ترس و واهمه تا در اشرافیت بزیی با دلهره .به باشد
نوکرت بد باشد تا تو ناخشنود.
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()2با چیزهای کوجک شروع کن روغنی ریخته شده؟ شرابی دزیده شده  ،به
خودت بگو این بهایی است برای آرامش و بی تفاوتی ام موقعی که برده را
می خوانی ممکن است نیاید یا اگر آید انچه خواهی نکند .چنان اهمیت ندارد
و در قدرت تو است که تو را آشفته نسازد.

فصل سیزده
اگر می خواهی رشد کنی راضی باش .احمق و نادان گمان خوش برد نسبت
به جهان بیرون .آرزو نکن گمانه رود که هر چیزی دانی و بنظر آید از بقیه
مهمتری ،خود را آشفته می کنی .سخت است بخواهی هم در حالت راحت با
طبیعت باشی و هم در پی اشیاء بیرونی .اما زمانی که مراقب یکی هستی
دیگری را باید فراموش کنی.

فصل چهارده
( )1اگر آرزومندی فرزندت ،همسرت یا دوستانت تا ابد زندگی کنند احمقی.
در آرزوی کنترل چیزهایی هستی که نمی توانی .در آرزوی آنی  ،انچه برای
دیگریست برای تو باشد .اگر در آرزوی آ نی نوکرت بی نقص باشد  ،احمقی.
آرزو می کنی گناه  ،گناه نباشد .اگر در جستجوی آنی که آرزویت امید وار
کننده باشد این در اختیار توست  )2(.هر کسی در معرض کسی قرار می
گیرد که قدرت دارد بر آنچه او می خواهد یا نمی خواهد .اگر کسی می
خواهد آزاد باشد نباید خواستاری امری باشد که در کنترل دیگران است و
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نباید اجتناب کند از امری که در دست دیگران است .در غیر اینصورت او برده
است.

فصل پانزده
چنان در زندگی رفتار کن چون به شامی دعوت شده ای .گر چیزی بطرفت
آوردند با مالطفت در آن سهیم شو  .وقتی از کنارت گذشت آنرا نگه
ندار .آرزویت را بسوی آن نکشان.تا زمانی که به تو رسد .این را بکار ببند
درباب فرزندان ،همسر ،جایگاه اجتماعی و ثروت ،و در اینصورت شایسته
جشن خدایان خواهی شد .و اگر چیزی آوردند برنداری و رد کنی همدوش
خدایان خواهی بود چون دیوژن و هراکلیتس که مقدس شدند.

فصل شانزده
وقتی می بینی کسی گریان است از اینکه فرزندش به خارج رفته یا فوت
کرده یا ازامور خویش می نالد ،مراقب باشد ظاهر تو را نفریبد .ذهن خویش
سامان ده و بگو ،آن واقعه نبوده که شخص را نارحت کرده یا نگرانی شخصی
دیگر نیست،بلکه قضاوت شخص است .خودت را تا این حد تنزل نده و از
درون زاری نکن.
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فصل هفده
بیاد داشته باش تو بازیگر یک درامی،از آنگونه که نویسنده گوید کن کوتاه
گفت کوتاه  ،گفت بلند پس بلند .به میل اوست تو فقیر باشی یا چالق یا
حکمران یا شخص خاصی .آنگونه که گوید عمل نما .برتوست عمل کنی آنچه
کارگردان گوید.

فصل هیجده
وقتی کالغ سیاه آواز بداقبالی سر می دهد از این واقعه دورتر نرو ،به خود گو
هیچ کدام از آنها برای من نبود آن شاید به بدن ،ثروت ،شهرت و خانواده
مربوط باشد برای من هر نشانه خوب است .هرکدام از این اتفاقات که بیفتد
در کنترل من است کدام گزینه را انتخاب کنم

فصل نوزده
()1شکست ناپذیر خواهی بود اگر در جنگی وارد نشوی که در اختیار تو
نیست)2( .وقتی کسی را در قدرت ،اعتبار یا ثروت می بینی،مراقب باش در
ظاهر عجله نکنی و او را شاد تصور کنی .اگر ماهیت خوبی در چیزی است
که در کنترل توست هیچ جای رشک و مسابقه نیست .آرزو نکن سناتور یا
کنسول شوی ،آزاد باش  ،به امور بیندیش که در کنترل توست.
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فصل بیست
بخاطر بسپار نه اینکه چه کسی حرف بد زد و دشنام داد ،بل اصلی که آنرا به
عنوان دشنام نمایش داد .زمانی که کسی تحریک می کند مطمن باش عقیده
شماست که شما را تحریک می کند .در بار اول بطرف ظاهر نرو .اگر زمان و
فرصت را دریابی بر خود مسلط خواهی شد.

فصل بیست و یک
اجازه بده مرگ ،تبعید و هر چیز وحشتناکی روزانه جلوی چشمت باشد
بخصوص مرگ تا پذیرای فکر پست نشوی و و طمع به چیزی نبری.

فصل بیست و دو
گر مشتاق فلسفه ای ،آماده باش برخورد کنی با افرادی که تو را مسخره
خواهند کرد.که او دوباره به فلسفه برگشته ،این سیمای ناپسند از کجا آمده
است؟ تو سیمای ناخرسند نگیر و مصمم باش در آنچه بهترین یافتی .
خداوند تو را برای این کار تعیین کرده است و بدان اگر این اصول را رعایت
کنی آنهایی که تو را مسخره می کردند تحسین خواهند کرد ولی اگر مصصم
نباشی تو را دوباره تمسخر خواهند کرد.
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فصل بیست و سه
اگر توجه ات را به امور بیرونی دهی که لذت بری ،یقین داشته باش هدف
زندگی ات را گم می کنی .به فلسفه در هر چیزی رضایت ده و خودت باش
به خود نشان بده که منحصر بفردی و قادر خواهی بود آنرا به بهترین شکل
انجام دهی.

فصل بیست و چهار
()1این افکار را به خودت راه نده بی حرمت می شوم و کسی مرا به حساب
نخواهد آورد .گر بی حرمتی شر است از طریق دیگران به تو نرسد که
شرمگین باشی .طریق تو نیست که پستی یابی یا به شامی دعوت شوی .یقینا
نه.این چگونه بی حرمتی خواهد بود؟چگونه بی حرمتی خواهد بود در حالی
که ،حرمت داشتن از اموریست که در اختیار توست،به چه طریقی حرمت
بیشتر کسب خواهی کرد؟ ( )2اینکه دوستانت بدون یاری خواهند بود ؟
منظورت از بدون یاری چیست؟ آنها پولی از تو نگرفته اند تو نمی توانی آنها
را شهروند روم کنی .چه کسی به تو گفته اینها از موضوعات تحت کنترل تو
هست؟ و نه چیزهای مربوط به دیگران؟ چه کسی قادر است به کسی چیزی
دهد که خودش ندارد؟ دوستان می گویند پولی نداری که به ما بدهی)3( ،
گر توا نستم پول درآورم و حرمت نفس و متانت نگه دارم راه انرا نشان ده.
اگر تو می خواهی چیز های خوب را از دست بدم،و تو بدست بیاری آنچه را
که خوب نیست ،تو چقدر بی مالحظه و بی انصاف هستی؟ تو کدام را ترجیح
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می دهی؟ پول یا احترام به دوستان را ،کمک کن و از من نخواه چیزی باعث
شود آن کیفیات را از دست بدهم.
( )4اما دیگری گوید وطن بدون من بدون مساعدت خواهد بود.می پرسم
منظورت از کمک چیست؟ از تو نخواهد حمامی برپا کنی یا نخواهد  ،کفش
توسط آهنگر

و سالح ها توسط کفاش اماده نگردد.شایسته است هرکس

کار خود را انجام دهد .گر چند شهروند خوب درست کنی برای تو کافی
نیست؟ پس تو برای وطن نامفید نبوده ای .پس من چه مقامی داشته باشم ؟
گویم مقامی که بتوانی احترام و عزت نفس را نگه داری)5( .اما اگر برای
کمک به وطن آن کیفیات را از دست بدی ،چگونه تو خوب خواهی بود در
حالی که در انتها بی ایمان و شومگین خواهی بود.

فصل بیست و پنج
( )1آیا کسی را بیش از تو حرمت نهاده و مورد مشورت قرار داده اند؟ اگر
اینها خوب است باید خوسحال باشی او اینها را دارد ،اگر اینها شر است
،پریشان نشو که آنها را نداری .این را داشته باش که اگر چون دیگران عمل
نکنی ،با مالحظه اموری که تحت کنترل تو نیستند ،با دیگران مساوی در آن
چیزها نخواهی بود )2(.چگونه کسی آویزان مردم نمی شود با کسی دیگر
برابر است؟ مردی چابلوسی نمی کند و انکه می کند؟ بی انصافی است که
توقع داشته باشی قیمت آنها را نپردازی و آنها را توقع کنی )3( .قیمت کاهو
چند است ؟ یک ابول  ،بسیار خوب کسی داد و خرید و تو ندادی و نگرفتی .
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شما بدتر از آن کس نیستی که کاهو خرید .اگر دیگری کاهویی دارد تو سکه
ای در دست داری.
()4چنین است زندگانی  .کسی شما را به شام دعوت نکرده زیرا بهایی
پرداخت نکرده ای  ،بهای شام او چابلوسی و توجه است  .گر عالقه داری
بهای آن ده  .گر خواهی تسلیم نگردی و بدست آوری  ،نادانی .آیا بجای شام
چیزی داری ؟ بلی مردی که دوست نداشتی چابلوسی او نکردی و غرور
درباییان او را ندیدی.

فصل بیست و شش
چه چیزی می توان از اراده طبیعت اموخت که ما را مختلف خلق نکرده
است؟ بطور مثال وقتی غالم دیگری فنجانی می شکند می گوییم از این
چیزهایی است که اتفاق می افتد .وقتی لیوان خودت شکست باید بر همین
منوال رفتار کنی .اینرا برای امور مهم دیگر بکار بند  .بچه یا زن دیگری می
میرد می گویی سرنوشت است وقتی فرزند خودمان می میرد فورا گریه این
است افسوس بر من .ما باید بیاد داشته باشیم چگونه است احساس ما زمانی
که اتفاق بد را برای مردم می شنویم.

فصل بیست و هفت
چون هدف گم نمی شود شر از طبیعت بر نمی خیزد.
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فصل بیست و هشت
اگر کسی بدن شما را در اختیار کسی قرار دهد به هراس خواهی افتاد چگونه
است ذهن را در اختیار کسی قرار می دهی که دشنام دهد آیا پریشان حال و
شرمناک نخواهد بود.

فصل بیست و نه
()1در هر کاری که انجام می دهی موضوعاتی را که اوال و بعدا پیش می آید
مالحظه کن و بعد به خود موضوع نزدیک شو.به عبارت دیگر مشتاقانه به
طرف آن می روی در صورتی که به قدم های بعدی فکر نکردی اما بعد وقتی
به مشکالت بر می خوری ناامیدانه تسلیم می شوی )2(.آیا آرزو داری در
مسابقه المپیک پیروز شوی؟ به امید خدایان انجام می دهم .این چیز خوبی
است .اما مالحظه کن موضوعات قبل و بعد را  .وقتی آنرا انجام دادی  ،به کار
بپرداز .باید نظم داشته باشی رژیم غذایی را رعایت کنی .از کیک شیرین
دست برداری ،در ساعات معین ،در گرما و سرما ،آب سرد و شراب نباید
بنوشی ،هر چند دوست داشته باشی  ،باید چنان خود را به مربی سپاری
چونان که به پزشک .وقتی مسابقه شروع شد باید در کنار حریفت خندقی
بکنی گاها مچ دست جابجا می شود  ،گردن می چرخد  ،گرد و خاک می
خوری ،گاه بازنده شوی  ،و گاه با آشفته حالی کتک خوری )3(.بعد از اینکه
همه اینها را مالحظه کردی به بازی برو ،اگر دوست داری انجام دهی،یا
برعکس ممکن است مثل بچه ها برگردی .که آنها گاهی کشتی گیرند  ،چون
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گالدیاتورها  ،بعد در سوتی دمند  ،سپس دوباره بازی کنند .تو هم ورزشکاری
و گالدیاتوری و بعد سخنوری و سپس فیلسوفی و با کل روحت هیچ چیزی.
بلکه چنان میمونی هر چه می بینی تقلید می کنی  ،زیرا هیچ چیز را با دقت
انجام ندادی  ،آنرا نیآزموده ای ،بلکه انرا تصادفی و نیمه دلخواه انجام داده ای.

()4به چنین طریقی ،بعضی مردم چون فیلسوفی بینند یا فردی که چون
افرادایتس صحبت می کند (در حقیقت ،چه کسی چون او توان سخن گفت)
آنها می خواهند فیلسوف شوند (.)5اوالً ماهیت کار را ببین  ،و در باب
استعداد طبیعی خود بیاموز که آیا می توانی انرا تحمل کنی؟ آرزو داری یکی
از مدعیان ورزش های پنج گانه باشی یا کشتی گیر  ،به بازوها  ،ران ها و
گرده ها نگاه کن  ،شبیه چیست؟ ()6هر مرد عالقه طبیعی به چیزی دارد و
یکی به چیزی دیگر .آیا فکر می کنی می توانی به همان سبک بخوری ،به
همان سبک بیاشامی ،به همین ضربان قلب باشی که اکنونی  ،باید مراقب
باشی  ،سخت کار کنی  ،آشنایان را رها کنی  ،محروم شوی از بزم بردگان،
مورد خنده قرار گیری توسط کسانی که مالقات می کنی .در هر چیز بدترین
برگزینی ،در حرمت  ،در پست در دادگاه و در هر کار جزئی)7( .به این مسائل
با دقت نگاه کن  ،گر می خواهی قیمت باید پردازی و در نتیجه آسایش
خاطر ،آزادی و آرامش را حفظ کنی  .در غیر اینصورت به فلسفه نزدیک
نشو  ،مثل بچه عمل نکن  ،هم اکنون فیلسوف  ،بعد مالیات چی  ،بعد
سخنران و سپس وکیل قیصر .اینها در یک جا جمع نمی شوند  ،یک شخص
باید باشی  ،بد یا خوب .باید تالش کنی اصول حاکم درون را تقویت کنی یا
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امور بیرونی را  ،یا باید برای مرد درون بودن کار کنی یا برای امور بیرونی ،
این است که بازی می کند نقش فیلسوف یا فرد عامی را .

فصل سی
وظایف ما به طور کلی توسط روابط اجتماعی ما مشخص می شود ،او پدر
اشت شخصی باید مراقب او باشد در هر کار باید او در جای خود باشد ،در
چیزها و زمانی او بد برخورد می کند و ناسزا می گوید تحمل کند .اما او پدر
بدی است  .آیا طبیعت تو را به روابطی آورده است با پدری بد ؟ نه به طور
ساده با پدری آمده ای  .برادر من خطا می کند بسیار خوب  ،ارتباطی را که
با او داری باید نگه داری  ،و مالحظه نکنی او چه می کند  ،اما انچه باید تو
انجام دهی  ،اگر هدف اخالقی تو هماهنگی با طبیعت است  ،هیچ کسی نمی
تواند به تو آسیب بزند  ،زمانی آسیب می بینی که فکر می کنی آسب دیده
ای .در این صورت  ،اگر عادت به بررسی روابط اجتماعی خود داشته باشید ،
اقدامات مناسبی را که از همسایه  ،از همشهری و از ژنرال انتظار دارید ،
کشف خواهید کرد.

فصل سی و یک
()1اصلی ترین عنصر در ایمان به خداوند عقیده درست در باب آنها ،به عنوان
وجود و مدبر خوب و عادل و اطاعت کردن از آنها و پذیرفتن هر چه اتفاق می
افتد  ،و دنبال کردن اختیاری آن است  ،با این باور که آن موجودی است با
باالترین عقالنیت .گر به این طریق عمل کنی خدایان را سرزنش نکنی ،
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تقصیر را به گردن آنها نیاندازی و خود را فراموش کنی )2(.اما این مقصود
حاصل نشود مگر اینکه عقیده خوب و بد را در باره چیزهای که در اختیار ما
نیستند بیرون کنید و آنرا جایگزین در چیزهایی کنی که در اختیار ما
هستند .وقتی شما در باب چیزهای اولیه و در باب خوب و بد فکر می کنی ،
وقتی در خواسته و اجتناب شکست می خوری  ،غیر قابل اجتناب است تو
سرزنش می کنی و نفرت داری از کسانی که مسئول این نتیجه هستند(.)3
زیرا این طبیعت هر موجود زنده ای است که دوری می گزیند و اجتناب می
کند از هر چه آسیب پذیر نمایان می شود و هر چه آنرا تولید می کند ،و
دنب ال می کند و تحسین می کند چیزهایی را که کمک کننده هستند و
اموری که آنرا تولید می کند .غیر ممکن است از آنچه پنداری مضر است لذت
بری و غیر ممکن است از خود صدمه لذت بری)4( .این جاریست در باب
پدری که غضب پسر می شود که پسر را شراکت نداده در چیزی که خوب
است و این باعث شد که اتوکلس و پولینیکس* با هم دشمن شوند این ایده
که تاج و تخت چیز خوبی بود .به همین دلیل است که یک کشاورز خدایان ،
و همچنین یک ملوان یا بازرگان  ،و کسانی که زنان و فرزندان خود را از
دست داده اند  ،مورد اهانت قرار می دهد ..عالقه انسان در چیست دینداری.
کسی که در باب آرزوها و کراهت ها تمرین کند انگونه که باید ،در باب
دینداریش هم دقیق است  )5(.شایسته است نذر دهد و قربانی کند و میوه
را اول به پدر دهد و طهارت داشته باشید و نه در حالت بی دقتی و نه تنگ
نظرانه و نه هر گونه.
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فصل سی و دو

()2وقتی به فالگیر متوسل می شوی و نمی دانی حادثه چه خواهد بود .آنرا از
فالگیر یاد خواهی گرفت .اما اگر فیلسوف هستی طبیعت آنرا می دانی قبل از
اتفاق افتادن  .اگر در میان چیزهایی است که در اختیار تو نیست پس نه خیر
و نه شر است )2(.آرزو و کراهیت خود را برای فالگیر نبر (ممکن است با ترس
به او نزدیک شوی) اول این معرفت را بدست آور حوادث نسبت به تو بی
تفاوت می باشد ،از هر نوعی که باشد در اختیار توخواهد بود که از آن بهره
بری  .کس نتواند مانع شود که پیش خدایان بیایی بعنوان مشاورانت و چون
مشورت گرفتی بیاد داشته باش چه مشورت گرفتی و مشورت دهندگان چه
کسانی هستند ،فراموش نکن آنها را اطاعت کنی)3( .آن گونه که سقراط
گوید نزد فالگیر رو .در مالحظاتی که مربوط به حوادثی باشد که توسط عقل
و یا هنر دیگه بدست نیاید که در باب اشیاء نظراتی کشف کنی .گر دوست یا
وطن در خطر باشد باید مشارکت کرد و نباید از فالگیر مشورت خواست که
مشارکت کنیم یا نه  .پیشگو گوید قربانی در این مورد نامیمون است که به
این معناست که مرگ  ،قطع عضو و یا تبعید اتفاق نخواهد افتاد .ما دلیلی در
درون داریم که ما را در خطرات راهنمایی می کند  ،فالگیر بزرگ پسیون
کسی را که به دوستش کمک نکرده بود تا کشته نشود از معبد بیرون کرد.
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فصل سی و سه
( )1در ابتدا برای خود نوع شخصیت خاص قرار ده که پیش خود و در جامعه
به آن معتقد باشی  )2(.بیشتر وقت ها ساکت باش فقط به وقت ضرورت
اظهار نظر کن آنهم در کلماتی کوتاه .اما وقتی موقعیت اقتضا می کند صحبت
کنی  ،صحبت کن آنهم نه در مورد موضوعات کوچک چون در باب گالدیاتور
 ،مسابقه اسب و ورزشکاران–یا چیزهایی برای خوردن و اشامیدن -عالوه بر
موضوعات باال در باب مردم صحبت نکن چه سرزنش چه چاپلوسی و چه
مقایسه کردن آنها )3(.گر توانستی با سخنان خویش همراهان را گرد آر برای
موضوعات مناسب .گر تنها ماندی در حضور غریبه ها  ،سکوت پیشه گیر.
( )4زیاد نخند و نه در موضوعات زیاد  .و با صدای بلند نخند)5( .به هیچ وجه
قسم نخور اگر ممکن بود .قسم نخور.
()6از برادری با غیر فیلسوف بپرهیز .اما اگر موقعیت خاصی برای تو پیش آمد
به هوش باش اخالق آن نادانان به خود نگیری .خاطر جمع باش اگر همراهان
آدم کثیف باشند شخصی که با او دوست است ضرورتا کثیف شود و شراکت
می باید هر چند خود تمیز باشد.
( )7در چیزهای متعلق به بدن به آن چیز قناعت کن که در حالت عریان به
آن احتیاج داری منظور من چیزهایی مثل غذا  ،اشامیدنی ،پوشاک  ،مسکن و
خدمه خانگی است و بپرهیز از هر چه خارجی و لوکس است .
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()8در زندگی جنسی خویش تا می توانی  ،قبل از ازدواج پرهیزداشته باش،
گر نتوانستی در محدوده قانون رفتار کن .به کسانی که افراط می کنند عیب
جو و هتاک نباش .و اینرا نگو که خود افراطی نیستی.
()9گر کسی پشت سرت بدگویی کرد از خود دفاع نکن  ،در عوض پاسخ
دهید" :بله  ،و او نیمی از آن را نمی داند  ،زیرا می توانست چیزهای بیشتری
بگوید.
()10بیشتر اوقات به تماشاگاه عمومی رفتن الزم نیست ،گر موقعیت خاص
باشد نشان ده که هر که باید پیروز شود و تو از پریشانی رنج نخواهی برد .از
صدای بلند صحبت کردن بپرهیز و به کسی نخند و هیجانی نشو .از انچه
اتفاق افتاده صحبت نکن مگر به ترقی مربوط باشد  ،چنین رفتاری نشان می
دهد آن تماشا تحسین ات را برانگیخته.
( )11به کتابخانه عمومی آسان و راحت نرو و اگر رفتی سنگینی و کرامت
خویش حفظ کن و در عین حال خود را ناراحت نشان نده.
()12اگر به مالقات کسی رفتی  ،بخصوص اگر از کسانی باشد که جایگاه ویژه
دارد،به یاد داشته باش سقراط یا زنون در چنین موقعیت چگونه رفتار می
کردند  ،خودت را کم نگیر تا بتوانی از موقعیت بهره بری.
()13وقتی می روی کسی را ببینی که قدرت زیادی دارد این فکر را یاد آوری
کن شاید او را پیدا نکنی  ،ممکن است راه ندهند ،یا با در بسته روبرو شوی،
یا ممکن است او توجهی به شما نکند .یا بر خالف همه اینها مجبوری بروی .
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هر چه پیش آید هرگز نگو ارزش این همه وحشت را نداشت .این خصوصیت
جاهلی است که در امور بیرونی گرفتار است .
( )14در مکالمه خود  ،بیش از حد روی اعمال یا ماجراهای خود تمرکز
نکنید ،.اتفاقات زندگی تو ممکن است برای دیگران جذاب نباشد چنان که
برای تو هست .
( )15از خنده بپرهیز زیرا از آن نوع رفتار است باعث کار نامناسب می شود و
باعث میشود احترام همسایگان به تو کم شود .افتادن در بد زبانی خطرناک
است .زمانی که چنین چیزی اتفاق افتاد گر موقعیت مناسب بود سرزنش کن
کسی که چنین کرد و گر نه ساکت باش و سربه زیر باش تا بفهمد از انچه
گفته خوشحال نیستی.

فصل سی و چهار
اگر لذت خارجی به شما رسید از خود مراقبت کن با دفع آن از خود و نه
گفتن و یا مجالی به خود دادن و تاخیر انداختن آن .در باب دو مجال
بیندیش اول تو از آن لذت می بری ،دوم زمان لذت گذشته است و تو
پشیمانی و به خود ناسزا می گویی .در باب دو زمان تامل کن و شادی که از
خودداری از انجام آن دست می دهد .گر احساس می کنی وضعیتی مناسب
رخ خواهد داد مبادا هیجان ،لذت و تحریک بر تو غالب شود بیندیش که
اگاهی از اینکه بر آن پیروز و غالب گشته ای چقدر بهتر است.
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فصل سی و پنج
وقتی کاری انجام می دهی و فکر می کنی باید انجام می دادی تالش نکن
انجام آن دیده نشود هر چند بعضی موافق نباشند  ،اگر آنچه انجام دادی
درست نیست بخاطر خودش اجتناب کن و اگر درست است چرا بترسی از
کسانی که تو را خطاکار دانند.

فصل سی و شش
)این قضایا ،روز است  ،شب است ،به صورت جدا درست است و بی معنی
است باهم بکار روند .لحاظ کن زیاد خوردن در شامی برای بدنت مفید ولی
برای حیثیت اجتماعی خوب نیست .وقتی جایی دعوتی فقط بدن را لحاظ
نکن احترام میزبان هم نگه دار.

فصل سی و هفت
گر کاری به عهده بگیری که فراتر از قدرت توست هم رسوا شوی و هم مانع
موفقیت خود شده ای .

فصل سی و هشت
مراقب باش در پیاده روی نه اینکه میخی به پایت نرود و پایت نپیچد بلکه به
اصول حاکم بر ذهن آسیب نرسانی  ،اگر اینرا در هر فعالیتی رعایت کنیم
خیابان مطمن تر خواهد بود.
498

فصل سی و نه
بدن معیار دارایی های شخص است همانگونه که پا معیار کفش است .اگر این
اصل بکار گیری معیار مناسبی خواهی داشت .گر فراتر روی کمکی نیست در
انتها در آشفتگی خطرناک قرار خواهی گرفت.در مورد کفش  ،گر فراتر از
پایت بری باید کفش طالکوب بپوشی و بعد ارغوانی و بعد قالب دوزی شده و
این متوقف نمی شود.

فصل چهل
زنان بعد از اینکه چهارده ساله شوند بانو نام گیرند وقتی دیگر می بیینند
چیزی نیستند جز همخوابگی با مردان  ،به آرایش خویش مشغول شوند .الزم
است بیان شود که کسی ارزشمند نیستند اال در مورد خویشتنداری و
فروتنی.

فصل چهل و یک
نشانه های بد است که وقت را به امور بدن گذراندن ،در ورزش ،خوردن و
آشامیدن و آداب تخلیه .اینها باید خالصه و مختصر باشند و توجه باید به
ذهن معطوف شود.
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فصل چهل و دو
)وقتی فردی رفتار مریض گونه با شما دارد یا حرف بدی می زند بخاطر
داشته باش او عمل می کند یا می گوید چیزی را که فکر می کند وظیفه اش
است .برای او غیر ممکن است دنبال کند آنچیزی را که برای تو خوب بنظر
می رسد ،او دنبال می کند آنچه بنظر او خوب است و برداشت غلطی از امور
دارد .فردی که رنج می برد فریب خورده است .فردی که فکر می کند قضیه
ای درستی غلط است  ،قضیه رنج نمی برد  ،خود فرد فریب خورده است  .ا
گر شما این قضیه را داشته باشی با کسی که بی ادبی به شما کرده مالیم
برخود می کنی .شما در هر موقعیتی می گویی او فکر کرد چنان است.

فصل چهل و سه
هر چیز دو گونه کاربرد دارد .گونه توان بکار بردن و گونه ای دیگر خیر .گر
برادر با بی عدالتی رفتار کرد پاسخ او بی عدالتی نیست  ،برعکس  ،او برادر
توست و با تو رشد کرده است  ،اینرا نگه دار  ،اینرا می توان بکار برد.

فصل چهل و چهار
این استدالل ها درست نیستند  ،من از شما ثروتمندترم پس بهترم  ،یا از
شما فصیحتر صحبت می کنم پس بهترم .بلکه درست این است من از شما
ثروتمندتر هستم زیرا ثروت من از شما بیشتر است  .من از شما فصیترم زیرا
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سبک ادبی من از شما بهتر است .بعد اینها شما نه دارایی هستی و نه نحوه
بیان.

فصل چهل و پنچ
ایا دیده ای کسی در زمان نامناسب آبتنی کند ؟ نگو کار بدی می کند بگو
در زمان نامناسب آبتنی می کند  .آیا دیده ای کسی شراب زیاد بنوشد؟ نگو
کار بدی می کند بگو مقدار زیادی شراب می نوشد  .مگر اینکه اصول کسی
را که عملی را انجام می دهد کامال بفهمی  ،چگونه خواهی فهمید آن بد
است؟ در پی قبول هیچ نشانه ای نباش مگر اینکه آنرا کامل درک کنی.

فصل چهل و شش
()1خود را فیلسوف ندان و با آدمیان نااموخته بحث نکن بلکه سازگار عمل
کن .نگو مردمان چگونه غذا خورند غذای خور انگونه که باید .در این گونه
موارد  ،سقراط را بخاطر آر که از خودنمایی به دور بود .مرمانی نزد سقراط
امده او را به فیلسوفانی راهنمایی کردند او بردبار بود و چشم پوشی می کرد.
()2گر بحثی پیش نااموخته گان فلسفه پیش آمد پیشتر اوقات ساکت باش.
خطر بزرگی است هضم نشده را برون دادن .گر کسی گفت تو هیچ چیز ندانی
برآشفته نشو کار خود در پیش گیر .گوسفندان علف هضم ناشده به برون
نریزد تا شبان فهمد چگونه خورند بلکه غذا به درون هضم کنند و به برون
پشم و شیر سازند .همانگونه تو نظرات را به نااموخته گان نگو بل اعمال
تولیدی آنرا که هضم گردیده نشان ده
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فصل چهل و هفت
وقتی به قیمت اندک چیزی ضروری برای بدن تهیه دیدی از آن مرنج  ،گر
آب اندک نوشیدی به کسی بازگو نکن بل چونان فقرا بر مصائب صبور باش .
بل خود را به کارهای و ازمایش های سخت عادت ده و اینها را برای خویش
انجام ده نه برای جهان و برای مجسمه ها .وقتی شدید تشنه ای جرعه ای
برای رفع تشنگی برگیر و بعد برون انداز و به کس نگو.

فصل چهل و هشت
()1شرایط و صفات عوام آن است انتظار ندارد از خویش فایده برد یا ضربه
بیند بلکه همه اینها از بیرون داند .شرایط و صفات فیلسوف این است که
انتظار فایده یا ضرر از خویش داند  .خصوصیت شخص مترقی این است که
کسی را سانسور  ،ستایش یا سرزنش نکند ،کسی را متهم نسازند ،در باب
خویش چیزی به کسی نگوید  ،مشتاق دانستن هر چیز نباشد  .مانعی در راه
است علت داند ،گر ستایش شود بر ستاینده اش  ،گر سانسور شود دفاعی
نکند .گر مورد صحبت افراد مریض واقع شود بترسد از اینکه آنچه کامل بدان
اگاه نیست گوید)2( .او از آرزو جلوگیری کند و بازدارندگی خویش را به
چیزی خواند که در حدود اختیارات اوست  ،حدود قدرت او در امور اصیل
است  .او بی توجه است که ابله یا نادان خوانده شود .او خود را بعنوان دشمن
یا سرپناه خواند .
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فصل چهل و نه
وقتی شخصی با اطمینان می گوید اثار خروسپوس را درک و تفسیر تواند به
خود گو  ،گر خروسپوس افکار خویش واضح نوشتی چنین شخصی در غرور
نیافتاده بود .اما آرزوی من چیست ؟ درک طبیعت و پیروی از آن  .من به او
(خروسپوس)متوسل می شوم هر چند آثار او را ندانم بدنبال استادی روم یادم
دهد .چیزی برای افتخار نیست.وقتی مفسری یافتم زمان عمل به تعلیمات
است .این خواستنی ترین امور است .اما گر من فقط به تفسیر بها دهم فقط
استاد گرامر خواهم بود تا فیلسوف .که بجای هومر خروسپوس گویم .وقتی
کسی می خواهد خروسپوس به او یاد دهم

شرمناک خواهم بود گر

عملکردی موافق آموخته های او نداشته باشم.

فصل پنجاه
انچه از اخالق شناخته ای  ،بعنوان قانون رعایت کن چنانکه مرتکب بدی
شدی  ،آنها را فرونگذار .بعد از ان گوش نده در باب تو چه گویند  ،به تو
دخلی نیست.

فصل پنجاه و یک
( )1فکر در باب ارزش خویشتن و ره درست و عقالنیت را تا کی به تاخیر
اندازی  ،تو نظر فلسفی در یافته ای که باید با ان آشنا باشی و آشنا شده ای .
در انتطار کدامین استادی و چرا اصالح خویش را به تاخیر اندازی ؟ تو دگر
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بچه نیستی مرد رشد یافته ای .فراموشکار و تنبل خواهی بود گر اصالح
خویش به تاخیر اندازی و هدفی به هدفی دیگر گره زنی  ،اگر توجه به
خویش از روزی به روز دگر افکنی بدون رشد خواهی بود و در مرگ و زندگی
چونان عوام الناس)2( .کنون در زندگی و در باب خویش چونان مرد رشد
یافته بیندیش  .چون به چیزی رسی قانونی محکم دان ،گر در مسیر درد
ولذت  ،افتخار یا شکست بتو رسید وقت آنست که بجنگی  ،المپیاد فرا
رسیده و نشود تاخیر افکند .کنون شکست و دورشدن  ،پیشرفت دور می شود
و برعکس انرا بدست خواهی آورد )3(.سقراط کمال یافت و بهبود یافت از
هیچ طریقی جز عقل .تو سقراط نه ای ارزویت چنان باشد که سقراط شدن

فصل پنجاه و دو
( )1اولین و ضروری ترین موضوع در فلسفه کاربرد نظرات اخالقی است  ،ما
نباید دروغ بگوییم ،دومین برهان است مثل  ،منبع اینکه ما نباید دروغ
بگوییم چیست ؟ سومی قدرت و نیرویی به دو تای دیگر می بخشد اصالت
دلیل به چیست؟ دلیل چیست؟ نتیجه منطقی کدام است؟ تناقض چیست؟
راست چیست و دروغ کدامین است؟( )2قسمت سوم بخاطر قسمت دوم و
قسمت دوم بخاطر قسمت اول الزم است .اما ضروری ترین که باید بر ان تکیه
کرد اولی است اما ما برعکس عمل می کنیم  .ما تمام وقت خود را روی
سومی می نهیم تمامی جهد ما بران است و اولی فراموش گردد .بنابرین در
همان موقع دروغ می گوییم و فی الفور اماده ایم نشان دهیم که چرا نباید
دروغ بگوییم.
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فصل پنجاه و سه
()1در تمامی موقعیت ها باید این اصول را دم دست داشته باشیم.
ای زئوس ،ای سرنوشت ،مرا رهنمایی کن به آنجا که برام در نظر گرفته اید
(کلئانتس)
و من پیروی خواهم کرد گر ابله ها و نادانان نخواهند.
( )2انکه به درستی از تقدیر متابعت کند خردمند میان مردم است و قوانین
آسمان داند.
()3ای کریتو ،گر خدایان چنین خواستارند چنین باد
()3آنتنیوس و ملیتوس می توانند مرا بکشند اما نمی توانند به من آسیب
رسانند (اورپیدس ،قطعه )965
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فهرست اعالم

Academics
Acheron
Achilles
Acropolis
Aeolus
Agrippinus
Ajax
Alcibiades
Alexande
Andromache
Antigonus
Antipater
Anytus
Apollo
Archedemus
Archelaus
Archidamas
Argos
Aricia
Aristides
Aristophanes
Asclepius

Epictetus
Epicurus
Epirus
Eteocles
Euripides
Eurystheus
Evenus
Favorinus
Felicio
Florus
Galileans
Getae
Gratilla
Greece
Gyara
Hector
Hecuba
Helen
Hellanicus
Helvidius Priscus
Hera
Hercules
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Ophellius
Orestes
pancratiasts
pancration
Patroclus
pentathlete
Perdiccas
Persian king
Phidias
Philip
Phoenix
Piraeus
Plato
Plato’s Republic
Polemo
Polus
Polynices
Priam
Priscus
Procrustes
Protagoras
Pyrrhonists

Athen
Athena
Athena of Phidias
Attica
Automedon
Briseis
Callicles
Cassiope
Chrysantas
Chryseis
Chrysippus
Ciconian
Cithaeron
Cleanthes
Cocytos
Corinth
Corinthian
Crito
Croesus
Cynic
Danaus
Deiphobus
Demeter
Demetrius
Diodorus

Hermes
hierophant
Hippias
Hippocrates
Hippolytus
Homer
Isthmian
Italicus
Jews
Johannes Stobaeus
Laius
Lateranus
Leon
Lesbius
Lyceum
Lycurgus
Lycurgus
Macedonians
Marcia
Maximus
Medea
Menelaus
Menoeceus
Milo
Mouse
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Pythagoras
Pythian
Rhodes
Sardanapalus
Sarpedon
Sceptics
Sciron
Senate
Socrates
sophisms
Sophron
Spartans
Stoics
Susa
Symphorus
Syrians
Thebans
Theopompus
Thermopylae
Thersites
Theseus
Thessaly
Thrasea
Thrasonides
Thrasymachus

Diogenes
Dirce’s
Domitian
Ecbatana
Egyptians
Eleusis
Emperor Vespasian

Epaphroditus
Ephesus

Mycenae
Myron
Mysteries
Nemean
Nero
Nicopolis
Numenius
Oedipus

Triptolemus
Trojan War
Trojans
Troy
Xenocrates
Xenophon

Oedipus of Sophocles

Zeus
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Xenophon’s Symposium
Xenophon’s Symposium
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