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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۰۵/۱۲/۲۰۲۲      مارک آوریل: امپراتوری فیلسوف و صادق

 نادر نورزایی
 

 می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. قدرت فساد"
 ".مردان بزرگ تقریباً همیشه مفسد اند

 ( سیاستمدار و مؤرخ انگلیسی1902-1834ورد اکتون )ل
 

م( امپراتور روم باستان بود. 180-161) م( بین سالهای 180-121مارکوس آورلیوس انتونیوس آگوستوس )
میالدی در شهر روم بدنیا آمد. بعد از مرگ پدرش، پدر کالن اش که کنسول  121اپریل سال  26مارک آوریل در 

سالگی مقام سزار را  18ی را به فرزندی گرفت. وی در خانواده ای ثروتمند بزرگ شد. در و فرماندار شهر بود و
گرفت. وی از جوانی به فلسفه عالقه گرفت، به ویژه فلسفه ای اپکتیت که یک رواقی بود. وی از جوانی آدمی 

یلسوفان می پرداخت. پرهیزگار و جدی بود. تمام شب را در روشنایی چراغ روغنی کم نور به مطالعه ای آثار ف
چنانچه فرونتو معلم اش به وی نوشت: مارک آوریل عزیزم، اگر از بازی، اوقات فراغت، خوردن و عیش صرف 

 !نظر می کنی، ال اقل کمی بخواب
م امپراتور روم می شود، از خواب روی تختخواب پرهیز می کند و روی زمین 161وقتی مارک آوریل در سال 

دار زندگی ساده بود و از هر نوع تجمل دوری می کرد. وی در "مراقبه" هایش با خود به می خوابد. چون وی طرف
دادگاه می رود: تو به زودی دار فانی را وداع خواهی گفت، ولی هنوز ساده، آرام و بدون بدگمانی و تشویش از 

انه نداری و تفکرت هنوز اینکه ممکن است به تو از بیرون ضرری برسد نیستی. تو با همه ای آدم ها رفتار دوست
 .کامالً متوجه رفتار عادالنه نیست

دوران زمامداری مارک آوریل زمانی آرام نیست. در آن زمان امپراتوری روم از هر طرف مورد حمله قرار می 
گیرد و بر ضد اقوام جرمن از یک سو و پارت ها از سوی دیگر در جنگ است. مارک آوریل آدمی هومانیست و 

است مانند دیگر رواقیون. وی همیشه بر عشق و مهربانی تاکید می کند و از خود می خواهد که با جهان شهری 
دیگران مالحظه داشته باشد گرچه آنها با وی رفتاری دشمنانه داشته باشند. برای وی همه ای انسان ها برابر اند 

دارند. آنها همه با انسان بودن با هم  صرف نظر از اینکه از کجا می آیند، چه رنگ پوستی دارند و یا چه جنسیتی
پیوند دارند و باید به آنها برخورد برابر داشته باشیم. این یک اندیشه ای بسیار انقالبی در زمان وی و حتی امروز 

 .است
مارک آوریل در مقام امپراتور روم مجبور است اردوی روم را در جنگ رهبری کند و به آنها امر حمله بر مردم 

د که مرز های روم را مورد تعرض قرار داده اند. تضادی که وی آن را با توسل به یک اندیشه ای دیگر دیگر بده
رواقی تحمل می کند: ما باید با سرنوشتی که طبیعت برای ما تعیین کرده است زندگی کنیم و آنرا برتابیم. شاید وی 

به وی سپرده است را باید برآورده سازد خود  امپراتور روم است و این وظیفه که سرنوشت با در نظر داشت اینکه
را تسلی می داد. در عمل در طول زمامداری خویش مارک آوریل همیشه در جنگ های دفاعی قرار داشت و آنچه 
از وی انتظار می رفت را انجام داد. ولی در امر اداره و قضا منابع شاهد اند که وی بسیار متعادل و مالیم به مقابل 

 .روم رفتار می کردگروه های مح
در این جنگ ها بود که مارک آوریل "مراقبه" هایش را نوشت. حدس زده می شود که این "نگاه ها به خود" بین 

میالدی به رشته ای تحریر درآمده اند. وی آنها را به زبان یونانی، زبان فیلسوفان نوشته است.  178-172سالهای 
انی، وقایع روزانه و عملیات جنگی نیستند. این مراقبه ها را وی برای این مراقبه ها دفتر خاطرات از حاالت رو

نشر نمی نویسد، بلکه وی اندیشه های رواقی ها را یاد داشت کرده و آنها را همیشه می خواند تا آرام تر شود و 
یک کتابدار  بیشتر بر نفس خویش تسلط یابد. وی توصیه می کند که بعد از مرگش این نوشته ها سوزانده شوند ولی

این نوشته ها را حفظ می کند و بعد از مرگ وی منتشر می کند. ما ممنون این کتابدار باید باشیم که امروز می 
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توانیم مراقبه های مارک آوریل را که بدون شک از جمله زیبا ترین ادبیات جهان است را مطالعه کنیم. خواندن این 
فلسفه ای مارک  .می کند و به انسانی دوست داشتنی آشنا می شویم مراقبه ها مهر مارک آوریل را در ما ایجاد

آوریل نظریه و تئوری نیست، بلکه بدون استثنا رهنمود عملی برای زندگی است. چنانچه فلسفه ای کهن بیشتر 
 .متوجه مسائل عملی زندگی بود

میالدی  170کند. در سال  مارک آوریل در مورد مرگ و زندگی و رفت و آمد های باشندگان روی زمین فکر می
یک پاندمی وحشتناک امپراتوری روم را در می نوردد. امپراتوری روم از پاندمی و کمبود محصوالت زراعتی 
رنج می برد. در این شرایط مارک آوریل به این تامل می کند که در چنین شرایطی چگونه می توان مستقل فکر 

 .مراقبه های اوست کرد و در خدمت جماعت بود. نتیجه ای تأمالت
در آن زمان جالینوس طبیب امپراتور بود. جالینوس عالیم مرض در این پاندمی را تب، اسهال، التهاب گلو و جوش 
در پوست همراه با خارش روایت کرده است. از نگاه طب امروزی احتماالً مرض آبله بوده است. وی علت مرض 

تشخیص متوجه می شویم که مارک آوریل به چه آرامِی شگفت آور  را آلودگی هوا تشخیص داده بود. به مقابل این
به مقابل پاندمی واکنش نشان می دهد: آلودگی عقل پاندمی بد تر از آلودگی هوای پیرامون ماست. آلودگی هوای 

تا  پیرامون پاندمی برای موجوادت زنده تا زمانی که زنده اند می باشد. ولی آلودگی عقل پاندمی برای انسان است
 .زمانی که انسان موجود است

فیلسوفان رواقی به شمول مارک آوریل جهان را معنا دار و عقالنی تصور می کنند. مارک آوریل می خواهد از 
اصول و ارتباطات طبیعت پیروی کند. قابل یاد آوری است که بعد از سقراط، در یونان باستان فیلسوفان سه دسته 

ا تصادفی و بی معنا تعبیر کردند. آنها ماده گرا، بر ضد خرافات و مداخله خدا در شده بودند. اپیکوری ها جهان ر
کار انسان بودند. شعار شان لذت بردن از زندگی بود و آنرا بلند ترین فضیلت می دانستند. بعضی به این نظر اند 

 :که عمر خیام از اپیکور الهام گرفته است
 

 ن استـمی خوردن و شاد بودن آئین م
 ودن از کفر و دین دین من استفارغ ب

 
دسته ای دیگر از فیلسوفان شک گرایان بودند که به این باور بودن که راه راست را کسی نمی داند و دانش حقیقت 

 .ممکن نیست
فلسفه رواقی نقطه ای مقابل اپیکوری است. این فلسفه فضیلت های ارسطو مانند احتیاط و مالحظه، بردباری و 

میانه روی و اعتدال را می ستاید. لذت گرایی را رد می کند، زندگی در طبیعت را می ستاید. شکیبایی، عدالت و 
تسلط بر نفس و خویشتن داری و قبول مسئولیت را توصیه می کند. آنچه امروز درست است را انجام بده و از فردا 

تشویش کن که بر آنها کنترل فکر نکن چون که در کنترل تو نیست. برده ای شهوت خویش مباش. در مورد اموری 
  .داری و نه اموری که از ساحت قدرت و مدیریت تو بیرون اند

مارک آوریل یگانه امپراتور روم است که در طول زمامداری خویش یک بار هم از اصول فضیلت رواقی عدول 
گرچه در کل  نکرد. وی رد نظریه ای لورد اکتون بود که می گفت قدرت مطلق فساد مطلق را باعث می شود.

نویسنده به نظر لورد اکتون موافق است که قدرت فاسد می کند. ولی طوری که می دانیم برای هر قاعده ای استثنا 
هم وجود دارد. در تاریخ شناخته شده ای امپراتوری، مارک آوریل کسی بود که قدرت مطلق وی را فاسد نساخت. 

 .کرده بود شاه بود که افالطون از آن صحبت-وی همان فیلسوف
مارک آوریل می گوید: من موافق با همه چیزی ام که با تو، کیهان انطباق دارد. برای من هیچ زود و دیر نیست 
اگر برای تو زمانش مناسب باشد. برای من هر چیز یک میوه است که فصل های سال تو می آورند. طبیعت، از تو 

 .ی تو رجوع می کنندهمه چیز می آید، در تو همه چیز می باشد و همه بسو
اندیشه ای اینکه همه چیز از ابد یکسان و در یک چرخه تکرار می شود و هرچه واقع می شود قبالً بوقوع پیوسته 
و در حال هم هزار بار تکرار می شود و همیشه تکرار خواهد شد، تسلی برای مرگ، مریضی و رنج است. چرا 

ما در لحظه زندگی می کنیم و در حال و اینجا. هرچه گذشته است و با مرگ مقابله کنیم؟ بهتر است آرام بمانیم. 
خواهد بود بی اهمیت است. بی مفهوم است اگر اعتراض کنیم که با مرگ هر چه در گذشته زیبا بوده را از دست 

ت اگر به می دهیم. چون تجارب ما در گذشته واقع شده اند، ما آنها را قبالً از دست داده ایم. به همین معنا پوچ اس
مرگ جوانی غمگین شویم چون او هنوز می توانست چیز های زیادی را تجربه کند. چون آنچه وی تجربه می کرد 

 .در آینده قرار داشته و آینده را نمی توانیم از دست بدهیم
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یم مارک آوریل به این می اندیشد که چگونه می توان زندگی خوب داشت، بدون در نظر داشت اینکه ما قیصر هست
و یا به مردم عام تعلق داریم. هر کس می خواهد زندگی روزمره خویش را در اجتماع به خوبی سپری کند. مهم 
این است که برای رفاه جماعت کار کنیم و هرگز وحدت انسان ها را از نظر نیاندازیم. به قول آوریل: ما برای 

و دندان های باال و پایین. بر ضد همدیگر عمل  همکاری ساخته شده ایم. مانند پا ها و دست ها و پلک های چشم
 .کردن بر خالف طبیعت است همکاری نکردن و روی گردانی از هم به معنای بر ضد همدیگر کار کردن است

منش خوب مدیون دانش است. زندگی سعادتمند زمانی میسر است که بر مبنای دانش باشد تا ما را رهنمایی کند. 
به معنای دانش فنی نیست. دانش به مقابل نظر و عقیده است. در مورد زندگی و جهان برای رواقیون این دانش، 

هر کس می تواند نظری داشته باشد. این نظر ها اکثراً مبنی بر عواطف و احساسات و فرض های غیر عقالیی، 
د و مستقل فکر پیش داوری ها و یا تفکر از نوع "اسب گادی" است. کسی که دانش دارد به فهم خود تکیه می کن

دقیق امتحان می کند و ارتباطات زیادی را در نظر می گیرد  می کند. وی تابع افکار توده نیست. هر اندیشه ای را
و آنچه برای اندیشه و آنچه بر ضد آن قرار می گیرد را می سنجد و بعد به نتیجه می رسد. این نوع تفکر مستقل از 

  .نظر رواقیون بلند ترین فضیلت است
ارک آوریل و دیگر رواقیون می خواهند خود را در تسلط به نفس و استقالل درونی تربیت کنند. برای این کار م

مهم است که هر وضعیتی را دقیق امتحان کنیم که آیا می توانیم بر آن تاثیر بگذاریم یا نه. ما در اینکه چه زمانی، 
کنترل نداریم. در اینکه مریض شویم، ثروتمند باشیم و یا در چه مکانی و در چه طبقه ای اجتماعی بدنیا آمده ایم 

فقیر کنترل نداریم. رواقیون می گویند ما باید روی مسایلی تمرکز کنیم که روی آنها می توانیم اثر بگذاریم و فقط 
 .اد سازیمآنها برای ما مربوط اند. از دیگر چیز ها که خارج از کنترل ما می باشند باید خود را از نگاه احساسی آز

 .به قول آوریل: آیا چیزی تو را متاثر کرده است؟ خوب، هرچه برایت واقع می شود از آغاز برایت تعیین شده است
بعضی اوقات به خاطر چنین نظری سوء تفاهم هایی رخ داده است که گویا رواقیون مردمی انفعالی و غیر سیاسی 

می پذیرند . این به معنای انفعال و بی تفاوتی نیست که هرچه  و با حوصله اند و هر چه واقع شود را به آغوش باز
واقع می شود را بپذیریم. اینجا در کنترل ماست که در مقابل بی عدالتی و ظلم سیاسی موضع گیری کنیم و واکنش 

ور مناسب نشان دهیم. از نگاه تاریخی هم چنین است که رواقیون این کار را کرده اند. در مجلس سنای روم سنات
های رواقی بودند که به آنها آپوزیسیون رواقی می گفتند. آنها برای اصول رواقی خویش، برای فهم خویش از 
عدالت زندگی خود را به مخاطره انداخته اند و حتی زندگی خویش را از دست داده اند و یا تبعید شده اند و امنیت 

 .فامیل خویش را در مخاطره انداخته اند
قدم دوم و مهم برای استقالل درونی و خویشتن داری مبنی بر "نظریه ای عواطف" رواقیون است. تا آن زمان 
تصور بیشتر فیلسوفان این بود که عواطف واقع می شوند. وضعیت های معینی ما را غمگین می کنند، خوشحال 

م. ولی رواقیون به این نظر اند که ما می کنند و یا مایوس می کنند. ما به مقابل این عواطف بی دفاع می باشی
مسئول عواطف خویشتن می باشیم. ما می توانیم عواطف را کنترل کنیم. وقتی ما نظر خویش را در مورد امری 
تغییر دهیم، همراه با آن عواطف خویش را تغییر می دهیم. احساسات بعد از ارزش دهی ما از وضعیت ها ایجاد 

اشیا بدون تحرک در بیرون از روح ما قرار دارند و آنرا لمس نمی کنند. ولی  می شوند. به گفته ای آوریل:
دلخوری و رنجش از آنجا سرچشمه می گیرند که ما آنها را چگونه در درون خویش پذیرا می شویم. بدین صورت 

 !انسان رواقی را نمی شود توهین نمود
د و چرا می کنند و چه فکر می کنند ضایع کنیم. این وقت خود را نباید در باره ای اینکه دیگران چه کار می کنن

باعث می شود که توجه ما از خود ما منحرف شود و ما نتوانیم رفتار خود را رصد کنیم و در مورد شان عقالیی 
عمل کنیم. مهم این است که ما بین اموری که کنترل بر آنها داریم و اموری که کنترل نداریم تمایز نمایم و بدانیم که 
ما خود حاکم بر افکار و احساسات خویش می باشیم. با این آزادی و مسئولیت نگاه دیگری به زندگی ما میسر می 

 .شود و می توانیم به مشکالت زندگی با خون سردی الزم مواجه شویم
ت در سال های اخیر نوشته های آوریل خارج از قلمرو فلسفه خوانده می شوند. به ویژه جنبشی به نام "رواقی

مدرن" در امریکا و انگلیس شکل گرفته است که در آن انسان ها می کوشند با تکیه به افکار آوریل زندگی بهتری 
داشته باشند. این گره ها در فوروم های آنالین از همدیگر پرسش هایی را مطرح می کنند و نقل هایی از رواقیونی 

زندگی مطرح می کنند. جالب اینجا است که رواقیون به مانند مارک آوریل، سنیکا و اپکتیت برای جهت یابی در 
اتاق کار نیولیربرال های سلیکان والی راه یافته اند. نویسنده های امریکایی مانند ریان هالیدی کتاب های مشوره 
دهی نشر می کنند و در آنها مارک آوریل را سرمشقی برای روح تجارت و جسارت می دانند. یعنی ناکامی های 

 !را قبول کنیم و به خود ارجاع ندهیم و در عوض هر چه سخت تر چانه زنی نماییممسلکی 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

این نوع سوء استفاده از فلسفه ای رواقی هیچ ارتباطی به رواقیون ندارد. رواقیون کالسیک دنبال موفقیت های 
گوید که موفقیت  جهانی و مادی نیستند و هدف شان ثروتمند شدن نیست. فهم درست از فلسفه ای رواقی به ما می

  .مسلکی، ثروت و شهرت محتوا های تعیین کننده در زندگی نیستند
در خاتمه یاد آور شویم که مارک آوریل انسانی تنها و غمگین بود. چون هیچ کس مثل وی نبود. در زمان وی هم 

آنچه قانونی و بر مبنای مانند زمان ما "مگسان دور شیرینی" زیاد بودند که از وی امتیازاتی می خواستند. ولی به 
عدالت نبود جواب رد می داد. به همین دلیل او آدمی تنها ماند. هیچ یک از سیاست مداران امروزی را نمی توانیم 

 .با وی مقایسه کنیم
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