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  درباب حکمت زندگی
  

  .»میبساز ای میابیرا ب شیخو یکبختین میتوان یم میفقط آنگاه که به حال خود رها شده ا«
  تیاسم ورگُلدیال

 در ایشد و یآرتور شوپنهاور در کالس ها بحث م ةکه دربار یزانیفلسفه بودم، به م يکه دانشجو يروزگار
من  یِو معرفت يوجود يِریو و درگ يجد ییرفت، ذهنم معطوف به او بود. آشنایفلسفه ذکرش م خیتار يهاکتاب

تمام  را با لذت الومی نیاثر درخشانِ ارو ،»هاوردرمان شوپن«آغاز شد که  یاز وقت ،یبزرگ قرن نوزده لسوفیف نیبا ا
از آثار شوپنهاور را در  یکی ،ی. پس از آن، هر از گاهستمیآن دم زدم و ز يدر حال و هوا یدوبار خواندم و مدت

  .رمیگیمطالعه م
 زیمل کردن و مباحثه با دوست عزأو درس و مشق، مشغول خواندن و ت یموظف ياست در کنار کارها ياهفته چند
اثر ماندگار آرتور شوپنهاور، با ترجمه روانِ محمد  ،»یدر باب حکمت زندگ«مختلف  يهابخش ةدربار یو همدل

د؛ مل کرأآن ت نیدر مضام بار خواند و مکرراًچند دیکتاب را با نینواز. اآموزنده و روح يکاوهستم؛ کند و  يمبشر
، »اتو مکاف تیجنا«، »برادران کارامازوف« رینظ شود؛یبار خواندن، حقش ادا نم کیاست که با  ییهاآن دست کتاب از
   ،»يمعنو يمثنو« ،»یفلسف یرساله منطق«

  »....هشت کتاب« ،»ریهبوط در کو« ،»داتیتمه«
د، از خود کرده بو ۀفتیرا ش يچون تولستو یبزرگ ةسندیآخر عمر شوپنهاور منتشر شد و نو ۀاثر که در ده نیا

  است: یسعادتمند در روزگار کنون یکردنِ زندگ شهیاحراز سعادت و پ یو چگونگ یجنس حکمت عمل
س را بر نف یتنها فراغت، امکان تملک آدم رایهر انسان است، ز یزندگ ةثمر م،یبهتر بگو ایفراغت، شکوفه، «
 در درون خود هستند... یواقع يزیخوشبخت دانست که مالک چ دیرا با یکسان رونیآورد، از ا یبه وجود م شیخو

و هر  باشد نیاوست. به هر اندازه که چن خود ابد،یتواند به آن دست یکه هر کس م یمنبع نیترو بزرگ نیبهتر .
  ».تر استمندهمانقدر سعادت ابد،یها را در خود بسرچشمه لذت یقدر که آدم

بخش خود بودن قوام ریدر ضم يزیجستن و مالک چ شیها را در درونِ خولذت ۀشوپنهاور، سرچشم تیروا به
ز خود ا گرانید ریاست و با تصو گرانید دیو تمج دییأبدست آوردنِ ت یکه در پ یمند است. کسسعادت یزندگ
ندارد، در واقع در درونِ خود  ییهاو تن ینیبا خلوت گز یگذرد و انس یکند و تمام اوقاتش در جمع میم یزندگ

ه مالک ناخرسند است؛ چرا ک شیو از بسر بردن با خو ابدییو نم ندیبینواز نمو چشم یداشتنو دوست ریدلپذ يزیچ
 يهابا خود به بهانه یِمیواسطه و صمیو ب انیاز مواجه شدنِ عر دائماً رونیاز ا ست،یدر درون خود ن يزیو صاحب چ

  زد.یگریگوناگون م
 يهالذت ۀکه سرچشم یاست؛ کس شیشناخت خو يبرا یکردنِ اوقات فراغت، مالك و محک خوب يسپر ةنحو

 يرا در خلوت سپر ینه تنها از بسر بردنِ با خود و اوقات ند،یبیو م دیجویرا در درون خود م لیو اص یتیعار ریغ
 ریچشد و زیرا م یژرف یِدرون ییگردد و آرامش و شکوفایسرخوش م و زیآن پر و لبر شود که ازیکردن، ملول نم

  کند: یلب با خود زمزمه م
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 تیتا برا ایب«و  »ستیجار تیتا ابد ینارون هیسا ییتنها نیتنهاست/ و درا نجایآدم ا«، »است ییئشئه تنها اتیح«
  »....من بزرگ است ییازه تنهاچه اند میبگو
  :و

  یــــیتو دایجهان و نهان و هو    يوــــتماشا مرو! نک تماشا ت«
  ییو آنجا تو نجایکه مقصود از ا    يو چه آنجا رو يرو نجایا چه
 »ییکه پازهر و درمان غمها تو     وـــمج رونیدرمان غمها ز ب تو


