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 خودپسندي و غرور

ص خا يا نهیدر زم شیخو ةاست که غرور، اعتقاد راسخ به ارزش فوق العاد نیو غرور در ا يخودپسند انیتفاوت م«
و و  ردیگ یغرور از درون انسان نشات م ن،یاست...بنابرا گرانیدر د ياعتقاد نیچن جادیخواست ا ،ياست، اما خودپسند

 یابیدست  یعنی رون،یاز ب یجلب قدردان ياست برا یکوشش يسنداست، اما خودپ شتنیاز خو میمستق یقدردان جه،یدر نت
تناك . وحشستیما ن ادیانواع شناخت، تحت انق ۀدارد و مانند هم شهیاست... غرور در اعتقاد ر یبه قدردان میمستق ریغ

 گرانینب داز جا دیو تمج نیاست که خواستار تحس يدمانع آن، خودپسن نیبزرگ تر گر،یدشمن آن، به عبارت د نیتر
  ». وجود دارد شیاست که از پ شتنیبه خو يشالوده بنا کند؛ حال آنکه اساس غرور، اعتقاد نیرا بر ا شیاست تا احترام خو

است.  يمحمد مبشر ۀنوشته آرتور شوپنهاور، ترجم ،»یدر باب حکمت زندگ« فوق، متعلق به فصل چهارمِ  فقرات
روح  يه ااثر درخشان هستم؛ تجرب نیا تیبا محور» شوپنهاور ۀفلسف«  سیاست در کار تدر یآورده بودم که دو ماه شتریپ

  نواز و فرحبخش.
از  ی. فصولدیبه دستم رس ياری یترجمه رضا ول ،یمگ انیبرا ۀ، نوشت»شوپنهاور ۀفلسف« کتاب  ،یبه لطف دوست راًیاخ
از جمله  ،یفارس کتاب به زبان ۀاز ترجم یو فصول افتمی یگذشته مجال ۀا قبال خوانده بودم، هفتاثر ر نیا یِسیانگل ۀنسخ

  بردم. است، در مطالعه گرفتم و لذت سمیبود نییشوپنهاور و آ ۀلسفف انیفصل پانزدهم را که متضمن ربط و نسبت م
 يموزه هابا آ یبیخودشناسانه  دارد، قرابت غر يها هیکه سو »یدر باب حکمت زندگ« از فصول دوم تا چهارمِ  یفقرات 
 یاتیاب قیفصول، به تفار نیدارد. هنگام خواندن ا يمولو رینظ یرانیا يعرفا ۀخودکاوان یِسخنانِ حکم نیهمچن ،یستیبود
ود زمزمه کردم با خ» اطراف یهجوم خال« شد و سر برآورد؛ آنها را در یموالنا در ذهنم تداع» شمسِ وانید«  و »يمثنو«از 

  را تجربه کردم:   یمشحون از سبک یو اوقات
  

  نــــــــــــمک گانهیخود کن کار ب کار    نــــــــــــــــمردمان خانه مک نیزم در
  هــــــــــــــرا تو ز خود نشناخت گرانید    هــــــــــــــخود را باخت گاریتو در ب يا
  قـــــــــــتا به حل یمان شهیغم و اند در    قـــــــــــتو ز خل یزمان تنها بمان کی

  شیبام خو یشیفرش خو یشیخو صدر    شـیدام خو یشیخو دیص یشیخو مرغ
  
  :و
  

  شــینخورده باده شان هم خون خو يانگور خون    شـــــیخو رونیشمع و شاهد از  ستیرا ن عارفان
  شــــیو دم به دم مجنون خو شیخو یلیل عارفان    دـــــــــــــشدن یلیاندر جهان مجنون ل یکس هر

  شیموزون خو يخود شو تا شو زانیم نیاز ا بعد    نــــــــــــــــیموزون ا یساعت یآن زانیم یساعت
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  یــــــیتو دایو نهان و هو جهان    یــــــیمرو! نک تماشاتو تماشا
  ییو آنجا تو نجایمقصود از ا که    يا روـو چه آنج يرو نجایا چه
  یـــیپازهر و درمان غمها تو که    وـــــمج رونیدرمان غمها ز ب تو

 یــــــیسر و پا تو دیاین انیپا به    وــــــــز ت میبگو امتیتا ق اگر


