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  درباب حکمت زندگی 
  

 ۀنوشت ،»یدر باب حکمت زندگ«، کتاب »شوپنهاور ۀفلسف« ةدور سیاست به سبب تدر یچند صباح
 ةر زمراثر د نیام. به نظرم، ارا در مطالعه گرفته يمحمد مبشر سِیروان و سل ۀبا ترجم آرتور شوپنهاور

لند و پر مغز ب نیضامخواندن، م کباریآنرا در مطالعه گرفت، که با  یهر از گاه دیاست که با ینیآثار بال
آنچه « ،»میآنچه هست« ةگردد. افزون بر نکات نغز کتاب درباریو حکمت آموزش بر خواننده مکشوف نم

فوائد آن سخن  و لیستانسیاگز ییتنها ةدربار لیاثر به تفص نیشوپنهاور، در ا ؛»میینما یآنچه م«و  »میدار
 یاز ولتر، روشنفکرمعاشرت گران،یبا د عاشرتم يبد ةخود دربار يمدعا ضاحیجهت ا يگفته است. و

از  نیناست. همچ دهیفا یاست که سخن گفتن با آنان ب ياز افراد دهیپوش نیآورده است: زم يفرانسو
  زبان نقل کرده است: یپارس يسعد» گلستانِ«

  ». رفتمانس گ واناتیقدس نهادم و با ح ابانیآمده بود. سر در ب دیپد یدمشقم ماللت ارانیاز صحبت «
 یسان وقتچرا که ان ست؛یو متعارف ن یعیطب يامر ییکند که انس گرفتن با تنهایاذعان م شوپنهاور

. ابدییپدر و مادر و خواهر و برادر م انیگذارد، خود را در جمع و میم يپا ایدن نیکند و به ایچشم باز م
 رو،نیاز ا .زپاستیو گر دهو لغزن ابیرید ياو مقوله ستیانسان ن یۀاول شیگرا »ییعشق به تنها«پس، 

 اریجد و جهد و ممارست بس دیشده، با نهیو نهاد یدرون يو امر »هیثانو عتیطب«جهت بدل شدنش به 
  .ردیبدان خو بگ ریتا نفس و ضم دیورز
  
ل پنجمِ ام. هنگام نگارش آن متن، هنوز فصنوشته شیخو تیبه روا ییتنها ۀانواع شش گان ةدربار شتریپ

ودم. ب دهیرا ند ییتنها ۀمقول ةشوپنهاور دربار يهایرا نخوانده و نکته سنج »یدر باب حکمت زندگ«
  :ستینسبت ن یباب ب نیسوز شوپنهاوردر اتیبا سخنان عاف ،»ییتنها«شقّ ششمِ  ةتامالتم دربار

  
ود در جمع خ افتنی گانهیو کاشانه است، نه از جنس ب اریور افتادن از دنه ناظر به د ،یینوع ششمِ تنها «

است و نه معطوف به  »يشاوندیخو« افتنیآن  ةکه چار ياییاز درك نشدن، نه از سنخ تنها دنِیو رنج
 ییتنها«از آن به  که یینوع تنها نی. ایاستخوان سوز و زمستان ییمعنا، نه تنها ستانِیو دور افتادن از ن ییجدا
 انیاز م گاهچیانسان گره خورده و ه ستانسِیاست و با اگز ییجاو همه یشگیکنم، همیم ریتعب »يمعنو

که  ياییتنها ،یرخت بر نخواهد بست؛ از اوصاف سالک مدرن است و ناظر به سرشت سوگناك هست
 رسد و همچونیدر م» اطراف یوم خالهج«که با  يا یی؛ تنها»است يجار تیتا ابد ینارون یۀسا«بسان 

و  يزیرگ ابد،یمعنا در عالم تنها ب نیکه خود را بد يخواهد شد. فرد دهیتا به ابد شن »یترنم موزون حزن«
 نی. چن»زمیار گر زمیهم در تو گر«که  ابد،ی یبرون شدن از آن نم يبرا ياز آن ندارد و مفرّ يریگز
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که به سمت  يرا تا روز شیخو يمعنو ییِتنها نِیستبر وسنگ بیکند و صل شهیپ يبردبار دیبا یسالک
ن که چه فکر ک«و » است یینشئه تنها اتیح«کند، بر دوش کشد و با خود زمزمه کند:  یسو پرواز میب

  ».باشد کرانیب يایدر یِکوچک/ دچار آب یتنهاست/ اگر که ماه
  

قدردانِ  دیارو ب نیاز ا». است و آفتاب تموز عمر برف«معتقدم:  قاًیعم سم،ینویسطور را م نیکه ا اکنون
 ییاکردن و تنه شهیژرف پ يِدر خلوت و خود کاو شیعمر بود و از به سر بردن با خو ةماندیاوقات باق

وند عمر بسته به یپ«مند گشت؛ که بهره دن،یرا چش یتموجات ذهن يرا لمس کردن و اطفا يمعنو
 ».شود یم ریناگهان چقدر زود د« و  »ستییمو


