
فصل ششم: تسلی بخشی برای سختی ها و مشکالت
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حســنظن فالکــت، و بدبختــی احســاس بــه نســبت فالســفه از اندکــی تعــداد
کاهــشرنــجوعــذابآمیختــه داشــتهاند.زندگــیحکیمانــههمــوارهبــاتــالشبــرای
و نفــس تحقیــر عصبانیــت، و خشــم ناامیــدی، اضطــراب، احســاس اســت: بــوده

عاطفــی. شکســت

2
ــرفالســفههمــواره»بیخاصیــتو کث ــها ک ــود ــردهب ک ــشنیچــهخاطرنشــان فردری
بهدردنخــور«بودهانــد.ویدرپاییــزســال۱888بــااحســاسشرمســاریوآشــفتگی
کــهاولیــنانســانشایســتهومعقــولباشــم.ازایــن گفــت:»سرنوشــتمــنایــناســت
کــهروزیمــردممــرامقــدسبنامنــد«؛وایــنتاریــخرادرحــدودطلــوعهــزارۀ میترســم
کــهمــردمدرســال۲000  کنیــم کــردهبــود:»بیاییــدچنیــنفــرض ســومپیشبینــی
اجــازهخواهنــدیافــت)آثــارمــرا(بخواننــد.«ویاطمینــانداشــتمــردمازآثــارشلــذت

خواهنــدبــرد:
کتابهــایمــن،یکــیازنادرتریــنامتیازاتــی گرفتــن کــهدردســت بــهنظــرمیرســد
کــسمیتوانــدبــهخــودشبدهــد.حتــیتصــورمیکنــمچنیــنشــخصی، کــههــر اســت
گــرنخواهیــمچیــزیدرمــورد کفشهایــشرادرمــیآوردـا کتــاب، هنــگامخوانــدن

ــم. پوتینهــابگویی
کــهنیچــهبهتنهایــیدرمیــانســایرفیلســوفان ایــنقطعــًایــکامتیــازبــود،چرا
کــسبــهدنبــالاحســاسرضایــتوخوشــحالی کــههــر بیخاصیــت،دریافتــهبــود

اســت،بایــدهرگونــهســختیومشــکلرابپذیــرد:
کدام»امکان«ی شــمامیخواهیددرصورتامکان،دردورنجراازمیانبرداریدو



210 ▪ تسلی بخشی های فلسفه

ازایــندیوانهوارتــراســت؛مــاچطــور؟بــهنظــرمیرســدمــاواقعــًامیخواهیــمدردورنــج
کــههســت،بدتــرکنیم! راافزایــشدهیــموآنراازآنچــه

گرچــهنیچــهدربیــانبهتریــنآرزوهــابــرایدوســتانش،بســیارمبــادیآدابو
دقیــقبــود،امــاقلبــًامیدانســتآنهــابــهچــهچیــزینیــازدارنــد:

کــهنســبتبــهآنهــااحساســیدارم،آرزویرنــج،ناامیــدی، کســانی بــرایتمــام
کــه بیمــاری،بدرفتــاریوبیحرمتــیمیکنــم؛آرزومیکنــمازرنــجوعــذابعمیقــی
تحقیــرنفــس،عــدماعتمادبهنفــسوانــدوهحاصــلازشکســترابــههمــراهدارد،

نباشــند. بیخبــر
گرچــه ــهاینجــارســید، کارشب ــدچــرا ــوانفهمی ــهمیت ک ــناســاساســت ــرهمی ب

کــردهبــود: خــودشهــمآنراپیشبینــی
کنونبه)بشریت(اعطاشدهاست. کهتا بزرگترینموهبتی

3
نبایدازظاهرافرادبترسیم.
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چیــزیجــزیــک کــهبــرایاولیــنبــارمــارامیبیننــد...معمــواًل ازنظــرافــرادی
کــهبــهچشمشــانمیآیــدوتمــامشــخصیت ویژگــیشــخصیمنحصربهفــردنیســتیم
ســبیلهای فــرد، معقولتریــن و نجیبتریــن گــر ا بنابرایــن میکنــد. تعریــف را مــا
اوراتنهــابــاســبیلهایآویزانــشمیشناســندوماننــد بــزرگداشــتهباشــد...معمــواًل
گاهــیخشــن کــهزودعصبانــیمیشــودو یــکشــخصنظامــیبــااوبرخــوردمیکننــد

کــرد. ــااورفتــارخواهنــد ــرهمیــناســاسنیــزب وتندخــووب

4
او نمیکــرد. فکــر اینگونــه مشــکالت، و ســختیها مــورد در همیشــه نیچــه
بیستویکســالگی ســن در کــه بــود فیلســوفی مدیــون را خــود اولیــۀ دیدگاههــای
ســال پاییــز در دانشــگاهالیپزیــکتحصیــلمیکــرد. در بــود،هنگامیکــه شــناخته
کتابهــایدســتدومدرخیابــانبلومنــگاسالیپزیــک، ۱8۶۵،دریــکفروشــگاه
بــود؛ برداشــته را وتصــور« اراده ماننــد کتــاب»جهــان از اتفاقــینســخهای بهطــور
کــهنویســندهاشپنــجســالپیــشازآن،درآپارتمانــیدرفرانکفــورتواقــعدر کتابــی

کیلومتــریغــربالیپزیــکازدنیــارفتــهبــود: ۳00
گرفتــموشــروعبــهورق کامــاًلناآشــنادردســت )کتــابشــوپنهاور(راماننــدچیــزی
کتــابرا گوشــمزمزمــهمیکــرد:»ایــن کــدامنــدایدرونــیدر کــردم.نمیدانــم زدنآن
کامــاًلبرخــالفعــادتمعمــولمــنبــود، بــهخانــهببــر.«بههرحــالایــناتفــاقرخدادو
کتابــیعجلــهنمیکــردم.وقتــیبــهخانــهبرگشــتم،خــودمرا کــهبــرایخریــدهیــچ چــرا
گنــججدیــدمرادردســتداشــتماجــازهدادم کاناپــهانداختــمودرحالیکــه گوشــۀ روی
آننابغــۀپویــاومحــزونمــراتحــتتأثیــرقــراردهــد.درهــرخــطآن،فریــادانــکارنفــس،

نفــیوتســلیمورضــابلنــدبــود.
مــردپیرتــر،زندگــیمــردجوانتــرراتغییــرداد.شــوپنهاورعقیــدهداشــت،پایــهو

کتــاب»اخــالقنیکوماخــوس«اســت: گفتــارارســطودر اســاسحکمــتفلســفی،
انسانعاقلودوراندیش،برایآزادیازدردورنجتالشمیکند،نهبرایکسبلذت.
کــه کــهدرپــیرضایــتخاطــربودنــدایــنبــود کســانی مســئلۀمهــمبــرایهمــۀ
امکانپذیــرنبــودنآنراتشــخیصمیدادنــدوبهاینترتیــبازاضطــرابوتشویشــی

ــد: ــابمیکردن ــد،اجتن ــهســراغمانمیآی ــهآنب ــرایدســتیابیب ب ــهمعمــواًل ک
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ــا )مــابایــد(هــدفخــودرانــهبــهچیزهــایخوشــایندومطبــوعدرزندگــی،بلکــهت
کنیــم...بهتریــنتقدیــر حــدممکــنبــهاجتنــابازمصیبتهــایبیشــمارآنمعطــوف
کــهزندگــیرابــدوندردورنــجزیــاد،چــهجســمانیوچــهروحــی، کســیاســت ازآِن

گذاشــتهاســت. پشــتســر
وقتــینیچــهبعــدازآناتفــاق،بــهمــادربیــوهوخواهــرنوزدهســالهاشدرناومبــورگ
پیشــرفت و غذایــی رژیــم بــه راجــع معمــول گزارشهــای بهجــای نوشــت، نامــه
ــکارنفــسوتســلیمورضــارا ــارۀان ــدخــوددرب مطالعاتــش،خالصــهایازفلســلفۀجدی

کــرد: بیــان
کنــدهازرنــجاســتوهرچــهبیشــترتــالشمیکنیــمتــا کــهزندگــیسراســرآ میدانیــم
ازآنلــذتببریــم،بیشــتراســیرآنخواهیــمشــد،بنابرایــنبایــدازخوشــیهایزندگــی

دســتبکشــیموبــهپرهیــزگاریرویآوریــم.
ــه: ک ــودودرجــوابنامــهاشنوشــت ــرایمــادرشبســیارعجیــبب ایــنمســئلهب
ــیپــرازاخبــار«دوســت ــدازۀنامــۀمعمول ــهان ــدراب ــااینگونــهعقای »ایــننــوعتظاهــری
کنــدومراقــبتغذیــهاشباشــد. کــهبــهخــدااطمینــان کــرد نــداردوپســرشرانصیحــت
ــه ــیمحتاطان ــکزندگ کاهــشنیافــت.نیچــهی ــکاراو ــراف ــرشــوپنهاورب ــهتأثی البت
ــرد،اهمیــت ک ــه ــردی«ارائ ــوان»توهمــاتف ــهتحــتعن ک ــرد.درفهرســتی ک راشــروع
زیــادیبــرایرابطــۀجنســیقائــلشــدهبــود.دردورانخدمــتســربازیدرناومبــورگ،
عکســیازشــوپنهاوررارویمیــزشقــراردادهبــودودرلحظــاتســختفریــادمیکشــید:
کرســیزبانشناســی کســب کمــک!«درســنبیستوچهارســالگیوبعــداز »شــوپنهاور،
ــر۱شــد، گن کازیمــاوا ــۀریشــاردو ــازل،مجــذوبحلقــۀصمیمان کالســیکدردانشــگاهب

کــهآنهــانیــزعاشــقفیلســوفدوراندیــشوبدبیــنفرانکفــورتبودنــد. چرا

5
سـپس،بعـدازبیـشازیـکدهـهدلبسـتگیبـهشـوپنهاور،درپاییـزسـال۱87۶،
کـردودچـارتغییـراتفکـریشـدیدیشـد.اوقـراربـودبـهدعـوت نیچـهبـهایتالیـاسـفر
کـهیکـیازطرفـدارانثروتمنـدومیانسـالهنـربـود،چندماهی مالویـدافـونمایزنبـوگ
گروهیازدوسـتانشدرویالییدرسـورنتوواقعدرخلیجناپلبگذراند. راهمراهبااوو

1.RichardandCosimaWagner
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کــهدریــک کنــشنیچــهنســبتبــهرســتورانویــالروبیناچــیرا مالویــدااولیــنوا
کــردهاســت: خیابــانپردرخــتدرحاشــیۀســورنتوقــرارداشــت،اینگونــهتوصیــف
تــه از و بــود بــودم.بســیارخوشــحال بانشــاطندیــده راچنیــنســرزندهو او »هرگــز
کــوه دلمیخندیــد.«ازپنجــرۀاتــاقپذیرایــی،چشــماندازخلیــج،جزیــرۀایســکیاو
درختهــای از کوچکــی بــاغ خانــه، مقابــل در و بــود قابلرؤیــت وزوو آتشفشــانی

کــهبــهدریــامنتهــیمیشــد. انجیــروپرتقــال،ســرووانگــورقــرارداشــت
کــوهوزوو، ــی، ــدوازویرانههــایشــهرقدیمــیُپمِپ ــاندرآنجــاشــنامیکردن مهمان
کــه کاپــریومعابــدیونانــیواقــعدرپســتومبازدیــدمیکردنــد.غذاهــایســبکی جزیــرۀ
کتــاب بــاروغــنزیتــونطبــخشــدهبــودرامیخوردنــدوشــبهادراتــاقپذیرایــیبــاهــم
کــوببورکهــارتدررابطــهبــاتمــدنیونانــی،آثــارمونتنــی،ال گفتارهــاییا میخواندنــد:
 DieBrautvonKorinthگوتــهبانــام برویــر،اســتاندال،ترانــهی روشــفوکو،ُوِونــارگ،ال
کتــابقوانین ونمایشــنامهاشبــاعنــواندختــرنامشــروع،آثــارهــرودوت،توکودیدسو
افالطــون)گرچــهشــایداعتــرافمونتنــیبــهانزجــارازافالطــون،باعــثشــدهبــودنیچــه
هــمازافالطــونخســتهشــود:»مکالمههــایافالطونــی،آناســتداللهایخودپســندانه
کســینوشــتههایحکیمــان کــه وبچهگانــه،تنهــادرصورتــیمیتواننــدجــذابباشــند

کســالتآوراســت«(. فرانســویرانخوانــدهباشــد...افالطــونبســیارخســتهکنندهو
بــاروغــن کــهنیچــهدرمدیترانــهشــنامیکــرد،غذاهــایطبخشــده همانطــور



https://yushita.com/product/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c/
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