
 

 تجربۀ مالل
  

ن روزمره و چگونگیِ مواجهۀ با ای در زندگی» تجربۀ مالل«هاي فلسفۀ شوپنهاور، به رسمیت شناختنِ بصیرت از
ها هایی در زندگی دارند، براي رسیدن بدانها و آرمانها خواستهانسان فائق آمدن بر آن است. عموم امر و احیاناً

د. از کننرا تجربه می کنند، پس از فراچنگ آوردن و لذت بردن از آن، به فاصله اندکی مالل و دلزدگی تالش می
از چندي، لذت و تجربۀ ماللِ دیگري را از سر  روند، پسسروقت خواستۀ بعدي می رو، پس از چندي، بهاین
». و روز را، هنوز را را کنیم، شبو ما همچنان دوره می«کنند: روزگار را سپري می گذرانند و بر همین سیاقمی

برد. در این مرحله، نام میشناختی گانه، از مرحلۀ زیبایی، در بحث از مراحل سه«Either/ Or» درکی یر که گارد 
معرفت...لذات  ورزد تا از طریق ثروت، قدرت، شهرت،کند و جد و جهد بسیار میواحد می فرد هم خود را

اعم از لذات دانی و لذات عالی است. به روایت  اي را نصیب برد؛ لذاتی که به تعبیر جان استوارت میلعدیده
 ...نندک ها در این مرحله تجربه میزا بودن، از مقومات لذاتی است که انسانماللت یر که گارد، تکراري بودن وکی

اي تهمسیر تکراري و بس توان چنین انگاشت کهدیدم. می محسن مخملباف را مجدداً» باي سیکل رانِ«فیلم  اخیراً
روزمرة زندگیِ  زند، نمادي از تکراري است که در زندگیِسوار در یک هفته مدام رکاب میرا که نسیمِ دوچرخه

  ... تواند با مالل عجین شود و ممزوج گرددزند و میها موج میعموم انسان
 عبارتست از شادي و طمائینۀ انگیزشوپنهاور براي شکستنِ این دور و فائق آمدن بر این تجربۀ مالل راهکار

ورد. شوپنهاور جهت جوشد و سر برمیاز درون فرد می ايسان چشمهاي که بهدرونی را تجربه کردن؛ شادي
 حساب شکفد، نه براي دیده شدن و بهزند، گل سرخی که براي خود میرا مثال می» سرخ گل«ایضاح مراد خود، 

کند و خرسندي و خرسند می آنرا (flourishing) شدنآمدن و تمجید شدن، بلکه، نفس شکفتن و شکوفا 
  .بخشدو میطمانینه درونی را بد

بخواهی شب/ در  پشت شیشه تا«می گوید: » حجم سبز«، در دفتر »ورق روشن وقت«هم که در شعر  سپهري
 هاي کوچک منآید/ لحظهصداي کاهش مقیاس می اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج/ در اتاق من

ردن ک گیرد و زندگی انفسی پیشهو احوال بیرونی سراغ می از تقابل میان احوال درونی ،...»کردندتا ستاره فکر می
بخش طمانینه و آرامش را قوام ها و زیر و زبرهاي وجوديو رصد کردنِ احوال درون و نظاره کردنِ تالطم

لِ تواند تجربۀ مالاي که میتازگی است و تشویش زدا؛ طمانینه انگارد، آرامش و ابتهاجی که از جنس طراوت ومی
  ... .حداقلی کند و به محاق برد ه راروزمر

 


