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ای ذهن های کنجاکو کتا�ب �ب

کودکان و نوجوانان از بسیاری جهات فیلسوف به دنیا می آیند و بی اینکه کسی 
تشویق شان کند، بعضی از بزرگ ترین پرسش های زندگی را مطرح می کنند: 
پرسش هایی دربارۀ زمان، اخالق، خوشبختی، مرگ، هدف زندگی، و معنی 
چیزها. ولی افسوس که این کنجکاوی مادرزاد پرورش پیدا نمی کند و به مرور 
و  دختران  برای  بزرگ  ایده های  کتاب  می روند.  میان  از  هم  پرسش ها  زمان 
پسران بلندپرواز که مقدمه ای بر فلسفه است، برای این تدوین شده که غریزه یا 
قوۀ فلسفی طبیعی ما را به کار بگیرد و با معرفی و شرح بعضی از درخشان ترین 
ایده های فلسفی در طول تاریخ آن را پرورش بدهد. این کتاب ما را به دیدار با 
شخصیت های پیشگام فلسفه از سراسر جهان و از همۀ دوره ها می برد و به ما 

نشان می دهد که ایده های آنها همچنان اهمیت دارد.
کتاب در اواخر سال 2018 منتشر شد و در فهرست پرفروش های آمازون 
جای گرفت. نشریۀ گاردین هم آن را بهترین کتاب سال 2018 برای نوجوانان 
معرفی کرد. و باید افزود این کتاب می تواند برای خیلی ها خواندنی باشد، شاید 
»برای ذهن های کنجکاو از 8 سال تا 80 سال!« این کتاْب فلسفه و مسائل آن 
را به شکل نو و جذابی معرفی می کند و به ما می گوید: فلسفه نوعی »دوست 
مادام العمر« است. فلسفه به ما کمک می کند که خردمندانه زندگی کنیم. به 
قول ویل دورانت در کتاب دعوت به فلسفه »فلسفه انضباطی شخصی است 
که باعث رشد ما می شود.« به کمک فلسفه می آموزید که »تواضع بیرونی را با 
غرور درونی ترکیب کنید. تواضع باعث می شود اطرافیان تان شما را راحت تر 
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در این کتاب می خوانید
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مقدمه

فلسفه چیست؟

فلسفه از آن موضوعات واقعاً اسرارآمیزی است که اکثر مردم چیز زیادی دربارۀ 
آن نمی دانند. مدرسه های معمولی آن را آموزش نمی دهند، خیلی از بزرگساالن 
از آن سر درنمی آورند، و اصالً کل آن ممکن است عجیب و غریب به نظر برسد 
این طور است. چون  انگاشته شود. و چه حیف که  نوعی، غیرضروری  به  و 
به هر کسی دارد. هر کس، در  آموختن  برای  فلسفه حقیقتاً چیزهای زیادی 
هر سن و سالی، می تواند چیزهای زیادی از فلسفه بیاموزد. فلسفه حتی شاید 
مهم ترین موضوعی باشد که مطالعه خواهید کرد. این کتاب می خواهد دری 
به سوی دنیای فلسفه به روی شما باز کند؛ می خواهد به شما نشان بدهد که 
فلسفه اصالً دربارۀ چیست و چگونه می تواند کمک کند که زندگی را بفهمید. 
چرا  که  می دهد  ما  دست  به  سرنخی   )philosophy( »فلسفه«  کلمۀ  خود 
فلسفه اهمیت دارد. این کلمه در اصل از یونان باستان است: بخش اول یعنی 
فیلو )philo(، به معنی »دوست داشتن« است )کلمۀ philately ]گردآوری تمبر[ 
 )Sophia( بخش دوم هم از کلمۀ سوفیا .)به معنی دوست داشتن تمبرهاست
می آید که معنی اش »خردمندی« یا حکمت است. پس، وقتی این دو بخش را 
کنار هم می گذاریم، می شود فیلو-سوفی )philo-sophy( )با تلفِظ نزدیک به 

فیالسافی( که معنی لغوی آن »دوست داشتن خردمندی« است. 
فلسفه به ما کمک می کند که خردمندانه زندگی کنیم. اما »خردمندی« یعنی 
چه؟ در نگاه اول معنی آن خیلی روشن نیست. آیا خردمند بودن یعنی زرنگ و 
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واکنش های غیرخردمندانه

برادرتان را متهم می  کنید که تقلب کرده
)با اینکه می دانید واقعاً این کار را نکرده(

به همه می گویید که چقدر از این
بازی ای که کردید بدتان می آید  

احساس می کنید که باخت شما
مسألۀ خیلی مهمی است،

و تا سال ها خاطرۀ آن را فراموش نمی کنید

یا

واکنش های خردمندانه

به خودتان یادآوری می کنید که این
فقط یک بازی است، و

خوش شانسی یا بدشانسی  شما در یک بازی
ربطی به شخصیت شما ندارد

به خودتان یادآوری می کنید که یک وقتی
حتماً برنده می شوید

و اینکه چیزهای مهم تر دیگری
هم در زندگی شما وجود دارد. 

مشا بازِی هم ردیف کردن 

هچار همره را به 

برادرتان یم بازید

خردمندانه وا کنش های خردمندانه و غ�ی
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ایدۀ بزرگ 1

خودت را بشناس

شاید این حرف عجیب به نظر برسد، اما ممکن است شما خودتان را خیلی 
خوب نشناسید. البته شما چیزهای زیادی دربارۀ خودتان می دانید -می دانید 
چه  ناهار  دارید  دوست  و  است،  رنگی  چه  چشمان تان  دارید،  سال  چند 
بخورید- اما دانستن بعضی چیزها سخت است. مثالً ممکن است هیچ وقت 
پشت گوش تان را ندیده باشید، و احتماالً چیز زیادی در مورد شیپوِر ُاستاش 
امتداد  شما  بینی    پشت  تا  گوش  داخل  از  که  مجراهایی اند  )آنها  نمی دانید 
مهم تری  چیزهای  اما  ندارند،  زیادی  اهمیت  عمالً  چیزها  این جور  دارند.( 
دربارۀ  بدانید: چیزهایی  باید  و  ندانید،  مورد خودتان  در  بسا  که چه  هست 
احساسات خودتان. فقط شما نیستید -هر کس در فهم احساسات خودش 

مشکل دارد.
دلیلش مسألۀ بامزه ای در مورد طرز کار مغز شما )و هر کس دیگر( است: 
خیلی  شما  است.  خیلی خوب  دارید  احساسی  چه  اینکه  درک  در  شما  مغز 
خوب می دانید که احساس ناراحتی یا نگرانی یا هیجان می کنید. اما مغزتان 
در درک اینکه چرا آن احساس را دارید، خیلی خوب عمل نمی کند. مغز به 
صورت خودکار چیزی را که باعث ناراحتی یا نگرانی شما شده، یا واقعاً شما 

را به هیجان آورده به یاد نمی آورد. 
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فرض کنید برنامه ریزی کرده اید که با مادرتان پس از مدرسه کیک بپزید. 
به شما  و  می زند  تلفن  مادرتان  بعد  اما  می کشید،  انتظار  مشتاقانه  روز  تمام 
می گوید که کاری پیش آمده و اصالً وقت ندارد همراه تان کیک درست کند. 
حال تان گرفته می شود. نمی دانید چه کار کنید. انگار همه چیز یک دفعه مالل آور 
می شود. بعد، وقتی مادرتان از سر کار برمی گردد، این احساس را دارید که او 
امروز خیلی دل و دماغ ندارد و کمی عصبانی است. مادرتان از شما می خواهد 
میز را برای شام تمیز کنید، اما شما به جای اینکه آن کار را بکنید داد می زنید: 
»نه!«، و او جواب می دهد: »این طوری با من صحبت نکن!« شما هم ناگهان 
از کوره درمی روید و در حالی که با عصبانیت و عجله دارید از آشپزخانه بیرون 

می روید، فریاد می زنید: »از تو بدم می آید، همه اش دستور می دهی!« 
شما یک احساس قوی و شدید دارید: »من خیلی ناراحتم!« ولی مغز شما 
گیج می شود که این احساس از کجا آب می خورد. مغزتان فراموش می کند که 
چرا واقعاً ناراحت اید. این طور نیست که از مادرتان بدتان می آید. فقط از این 
رنجیده اید که حقیقتاً می خواستید اوقات خوشی با مادرتان داشته باشید و اآلن 
خیلی دلسردید. شما واقعاً فکر نمی کنید که او خودرأی است و همه اش دستور 
می دهد، از این دلخورید که کسی را که دوست دارید، آن قدر سرش شلوغ بود 
که فرصت نکرد به شما توجه نشان دهد. فرق بزرگی هست میان این احساس 
که »مادرم خیلی خودرأی است«، و این احساس که »دلم می خواست مادرم 
وقت بیشتری داشت تا با من کیک می پخت.« اما مغز شما این تفاوت را خیلی 

خوب درک نمی کند.
این بار تصور کنید که می خواهید با خواهر بزرگ تان فوتبال بازی کنید. 
از او می پرسید آیا می خواهد بازی کند، اما می گوید خسته است و اآلن اصالً 
توانش را ندارد. به اتاق تان می روید و سعی می کنید کتابی بخوانید، اما خیلی 
حال نمی دهد. در خانه چرخی می زنید و دنبال کاری می گردید که سرتان را 
با آن گرم کنید. بعد شاید برادر کوچک تان را می بینید که دارد با ِلگوهایش 
ستون های مکعبی روی زمین درست می کند، و شما یک دفعه عصبانی می شوید. 
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ایده ای از سقراط

ایده یا فکر بزرگ و مهمی که مرور کردیم )اینکه خودمان را خیلی خوب 
نمی شناسیم(، از مردی به نام سقراط است. سقراط، بیش از دو هزار و چهار 
صد سال قبل، در شهر آتن در یونان زندگی می کرد. او )مثل هر کس دیگری 
در آن روزگار( ردایی بلند می پوشید و ریشی دراز داشت -که احتماالً کمی 
هم بدبو بود، چون سرش آن قدر گرم تفکر بود که اغلب فراموش می کرد به 

حمام برود. 

سقراط دوست داشت در شهر قدم بزند و با دوستانش دیدار کند و از آنها 
سؤال هایی بکند که باعث هیجان یا نگرانی  آنها می شد یا گیج شان می کرد. 
اندیشه ها و احساساتی  این بود که مردم اغلب نمی دانند چرا چنان  او  فکر 
دارند. سقراط فلسفه را ابداع کرد تا به ما کمک کند خودمان را بهتر بشناسیم. 
او عالقۀ زیادی به کلمۀ »چرا« داشت. همیشه سؤال های »چراداِر« سختی از 
مردم می کرد. چرا با فالن شخص دوست هستید؟ چرا از فالن چیز خوش تان 
نمی آید؟ او آدم بدذاتی نبود و دنبال این نبود که دیگران را آزار بدهد؛ بلکه 
می خواست  باشد؛  داشته  دیگران  با  جالبی  گفتگوهای  می خواست  واقعاً 

»دوست بافکر« مردم باشد. 

بافکر  دوست  که  ترتیب  این  به  باشید،  سقراط  مثل  می توانید  هم  شما 
خودتان باشید. فقط باید راجع به احساسات تان سؤال هایی از خودتان بکنید. 
مثالً از خودتان بپرسید چرا از دست مادرم دلخورم؟ یا چرا به مکعب های 
می کنید،  خودتان  از  را  سؤال ها  این  وقتی  زدم؟  لگد  کوچکم  برادر  بازی 
به گفتگوهای فلسفی بزرگی  انجام می دهید. شما  دارید کار خیلی خاصی 
می پیوندید که از زمان سقراط در جریان بوده، وقتی در آتن می نشست و با 

دوستانش هم صحبت می شد. 
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