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ا دوست ر تواند آنگونه که خود هست، باشد. پس هر کس تنهاییکس فقط وقتی که تنهاست می هر
ناپذیر هر جمع اجبار، مالزم جدایی. دار آزادي هم نیست، زیرا فقط در تنهایی آزادیمدارد، دوستنمی

ا تواند بهر کس فقط می ... نظر کنندصرفاز فردیت خود  خواهد کهاست. هر جمعی از افراد خود می
 هاي فردي و مزاجی هر چند اندكباشد نه با دوست یا همسر خود، زیرا تفاوت خود در هماهنگی کامل

تمام عیار روح، که بعد  شوند. آرامش عمیق و حقیقی دل و راحتباشند، همواره به ناهماهنگی منجر می
که  هر کس زمین است، فقط در تنهایی قابل دسترسی است...		از نعمت سالمت، باالترین نعمت روي

 تواند به خود قناعت کند، باید انسان خوشبختی باشدمی فقط به خود وابسته است و
 

شتۀ آرتور ، نو»زندگی در باب حکمت« فقرات نغز روح نواز، متعلق به فصل پنجمِ اثر گرانسنگ این
در این » آزادي«و » تنهایی«شده. نسبت میان  رسی برگرداندهشوپنهاور است که توسط محمد مبشري به فا

، آزادي در معناي »آزادي«کاویده شده؛ روشن است که مراد وي از  فقرات به نیکی توسط شوپنهاور
ر به منصۀ بیشت گفت هر چه انسان، ارادة آزاد خود راکلمه و نه سیاسیِ آن است. کانت می اگزیستانسیلِ

در تالئم با آزادي فلسفی و وجودي است  است؛ ارادة آزادي که» انسان تر«مال کند، ظهور برساند و اع
اي تنهاییِ عمیق وجودي، شرط الزم بروز و ظهور آزادي است، آزادي و مقوم انسانیت. به نزد شوپنهاور،

 .بخشِ انسان بودن و خوشبختی است که قوام

روح است  تمام عیار سب با تحققِ آرامش حقیقی واین سخن سپهري، در تنا». حیات نشئه تنهایی است«
 اي که پس از سالمتی، باالترین نعمتتنهایی شود؛که به روایت شوپنهاور در تنهایی معنوي محقق می

و گوش سپردن به صداي هستی و تجربه کردنِ » اطفاي تموجات ذهنی« است و با قناعت کردنِ به خود و
 این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا«رسد، که: مییر درخاموشی در ژرفاي ضم حیرت و سکوت و

گ/ پرده ندا کم رن شده بود/ آن پهنه چه بود، با میشی، گرگی همپا شده بود/ نقش صدا کم رنگ/ نقش
 .»مگر تا شده بود؟

تجربه و مزه مزه  را» هجوم خالی اطراف«میزانی که سالک مدرن با تنهایی معنوي مانوس است و  به
 اي که در احوال و گفتار و رفتارش ریزشبرد؛ طمانینه، آرامش و سکینه و طمانینه را نصیب میکندمی
 :شنوند، کهچشند و بوي خوش آنرا میکنند و میحس می کند، به نحوي که دیگران هم آنرامی

  در درونشان صد قیامت نقد هست
 تـکمترین آنکه شود همسایه مس

 


