
 لذات ذهنی و غناي درونی
 

ه براي بلک شود،شان نمیفرهیخته این است که معنویت موجب سرگرمیبزرگ همۀ انسانهاي نا رنج
ها زود یتسرگرم کننده بودن بعضی از واقع حوصلگی پیوسته به واقعیت نیاز دارند. امارهایی جستن از بی

یبت را ع مصشوند و بعضی دیگر، انواآور میسرگرم کنند، مالل سپري می شود و آنوقت به جاي آنکه
 .در حالی که معنویت، برعکس، تمام شدنی نیست و خود بخود آزار و زیانی ندارد آورند،پدید می

ر است. ، نوشتۀ آرتور شوپنهاو»در باب حکمت زندگی«فقرة نغز فوق، متعلق به انتهاي فصل دومِ اثر 
ح و بسط صباحی است به شربرگزار شد؛ خرسندم از اینکه چند » نهاورفلسفه شوپ« پریروز جلسه ششمِ 

  .اماین کتاب پرمغز که در زمرة کتابهاي بالینی من است، مشغول شده
، »این یا آن«  و» قطعات فلسفی« است که کیر که گارد که همعصر شوپنهاور بوده، نیز در دو اثر  جالب

ناختی، به یی شدینی؛ در توضیح مرحلۀ زیبا هنگام بحث از مراحل سه گانۀ زیبایی شناختی، اخالقی و
از احراز بی وقفۀ شهرت، قدرت، ثروت، شهوت.. را با لذت ناشی  می پردازد و لذت ناشی» تجربه مالل«

ا ر مخدر قیاس می کند، لذتی که به دست آوردنش به بیرون از فرد بستگی دارد و وي از مصرف مواد
رت لذت، فرد باید در آینده، شه ازبه بیرون از خود وابسته می کند، به نحوي که جهت احراز همین میزان 

رود، عتاد می، نظیر آنچه بر فرد محد یقفی ندارد نهایتاً و قدرت و ثروت.. بیشتري کسب کند. این فرایند،
  .شکندفرد را در کام می کشد و در هم فرو می ویران کننده است و

ه به ک شدن است، لذاتیهاي این سنخ لذت بردن و سرگرم حوصلگی، از مؤلفهکسالت و بی ماللت و
بیرون  و درونی، لذاتی که به تعبیر شوپنهاور، مرکز ثقل شان بیرون از فرد است. در مقابل، لذات ذهنی

ه شیوه ب«تواند آکند، میآورد و فضاي ضمیر را میبرمیجوشد و سروابسته نیست و از درون انسان می
ه با ک قات خوش معنوي را براي فرد رقم بزند؛ لذاتیباشد و تمام نشدنی و او» تکرار باران پر از طراوت

ش کردن به موسیقی، آفرین مل کردن، خودکاوي، گوشأاشتغال به اموري از قبیل خواندن، نوشتن، ت
و انبوه آدمیان نیست؛ لذاتی که با تماشا کردنِ  جوشد و محتاج جمعهنري... در خلوت و تنهاییِ فرد می

ان بخش انگیز و جرو، دلرسد، نه به تماشاي کسی و جایی رفتن؛ از اینیم خویش و بسر بردن با خود در
 :نوازست و بی نسبت با مالل و روح

سرفه اش  روح من در جهت تازه اشیا جاریست/ روح من کم سال است/ روح من گاهی از شوق«
امروز/ و چه  من چه سبزم... /گیرد.../ رخت ها را بکنیم/ آب در یک قدمی است/ روشنی را بچشیممی
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