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یلاعتم رما زا یرهپس تاور ؛مالم »چیه« روضح
غابد شورس

)(

 و دروآ یم رب رسباتک تشه رد »ناتسچیه« و »چیه« هژاو هک تسا مراهچ رتفد رخاوا زا هک دهد یم ناشن متاعبتت و تالمات

 رما نیا حاضا تهج ارهودنا قرش رتفد یاهتنا راعشا زا رعش دنچ .دنک یم دا »ادخ« زا یرهپس نآ زا شیپ ؛دوش یم ادیپ

 رد نادا یادخ ومسیئت اب هک یا یلاعتم رما ینع ،یلاعتم رما اب ههجاوم عون ود نایم ِناسون هب سپس .ما هدرک باختنا

 یا هژاو .تخادرپ مهاوخ ،دنک یم تاکح یتسه ندد هنارک یب و ینیعت یب و تریح زا نآ رد هک ار یا ههجاوم و تسا بسانت

 ریبعت لاح نیع رد ؛»ناتسچیه« و »چیه« زا تسا ترابع ،هداد تسد هب یلاعتم رما زا مود یقلت و ریوصت یارب بارهس هک

.تسا هدرب راک هب اج دنچ مه ار »مدع«

 رد ناتسمدع و مدع زا زین یولوم هنوگچ هک  ]۱[مداد حیضوت و مدرک ماویونثم رد انالوم راعشا زا یک زا ار »مدع« ریبعت رتشیپ

:تسا هدرک دا دوخ یکزیفاتم هاگن لیذ

نونغرا نوچ مدع مدرگ مدع س

نوعجار هیلإ انإ هک مدوگ

 »چیه« زا یتقو  مه یرهپس .تسا »ناتسمدع« یداو رد ینداهن یا  ،کولس یاوصق تاغ ،انالوم دزن هک تفر تراشا نینچمه

 و تیحسم ،تدوهی( یبرغ نادا کزیفاتم زا ًاموزل هک ارچ ؛دراد رظن دم احولت ار انعم نیمه ،دنک یم دا »ناتسچیه« و

 یخرب وداب اهنت رعش ،تاحیضوت نیا اب .تسا مسدوب اصخشم و مسیئودنه کزیفاتم زا رثاتم رتشیب و درب یمن هرهب)مالسا

:مهد یم رارق رظن حمطم ارهودنا قرش رتفد راعشا زارگد

:مدرک ادص و ،مدش هاس

؟»وا« هرد ،»نم هن« جوا وک ؟اه ندد ،اه ندرپ زرم وک

.وپب هتسب بل :دمآ ادن و

.تفگش ماج دش رپ ،دوب اهنت ،تفر یغرم

!داب اهنت ییاهنت ،داب اراوگ وت رب :دمآ ادن و

.دیچ یم »وا« ،دیچ یم »وا« رحس هوک رد متسد

.دیشروخ زا یموجه و :دمآ ادن و

.رتابز ،رتاهنت ییایند ،ماگ ره رد .الاب مدش هرخص زا

… !رتالاب ،رتالاب :دمآ ادن و

]۲[

]۳[
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:رعش یاهتنا ات

مه اهرد ،داب او مهز هدرپ ،دمآ »وا«

.مه اهرپ :دمآ ادن و

 ماو اب بارهس ،دسر یم رد ییاهنت اب هک ار یتریح  ؛دنک یم اقلا ار تریح یعون ،هدرب راک هب یرهپس رعش نیا رد هک »وا« ریبعت

 هک تسا یلاج .دنک یم هبرجت ،یتسه تباهم اب ههجاوم و ییاهنت و تریح هک یسک ؛تسا هدیشک ریوصت هب »وا« موهفم ندرک

.دوگ یم نخس »وا « زا ،»ادخ « موهفم یاج هب بارهس ،نیشیپ رتافد فالخ رب

 ریبعت بارهس هک تسا یراب نیلوا اجنا .وارت رعش ؛یسربهودنا قرش رتفد رد یدعب رعش هب و مرذگ ردداب اهنت رعش زا

 هب ار »چیه« ریبعت زین ،مداتف و مدود و متسکش و ،رتفد نیمه رد یرگد رعش رد .تسا هدرب راک هبباتک تشه رد ار »چیه«

:هداد طسبزبس مجح ورفاسم رتفد رد ارنآ اهدعب .تسا هدرب راک

مدیشا »رگن« بآ ،متفر نامز کاخ ،مدیچرب ار نارک هک ،آرد

.متسشنب ،مدناشنب هگن »گرب دص « ،مشچ هتیلافس رد

 هدوب انالومسمش ناوید ریثات تحت یرهپسهودنا قرش رتفد شارس رد هک متفگ رتشیپ .دیهد رارق رظن دم ار رعش یسامح نزو

سمش ناوید اصخشم و یولوم اب بارهس یا ههرب رد ،تسا هدروآ وا رهاوخ هک نانچ ،مه و دهد یم ناشن راعشا نزو مه ؛تسا

 اب هک یلاعتم رما زاذ یا یقلت و ریوصت اب هک یرما ،تسا یزوس نارک هبرجت ،»مدیچرب ار نارک« ریبعت .تسا هدوب سونام وا

 هک ینعم نیدب ،تسا دنمنارک ام یاه هبرجت مامت .دسر یم رد ،تسا ولهپ هب ولهپ و تسا هاسمه »ناتسچیه« و »ناتسمدع«

 حیضوت .هتفرگ رب هدرپ نامز رب ندوب طیحم زا ،شوخ ینطاب براجت رد بارهس هک مدد رتشیپ .تسادنم ناکم و دنم نامز

 زا نتفر رتارف ،دنا هتسز یبرغ تنس لد رد ا و یقرش تنس لد رد هک یناسک زا یخرب  ،یقارشا بان یاه هبرجت رد هک مداد

 نددرون رد ،یرهپس ،هلت تراهکا ،یترومانشرک ریظن ینردم ناکلاس براجت رد .دنا هتفگ نخس نآ زا و هدیشک رب ار نامز

.تسا کرتشم ِنیماضم زا یک نامز

 یریبعت ،»هاگن ام چیه ام « ؛رظنم ،ویتکپسرپ ینع رگن ِبآ ؛مدیشا »رگن« ِبآ و مدیچرب ار نارک نم :دوگ یم یرهپس ،یراب

 یم رعش همادا رد .دریگ یم لکش ام ناهج-تسز ،ملاع هب امش و نم شرگن و رظنم زا ینع ؛درب یم راک هب یرهپس ادعب هک

:دوگ

.مداد رس »آرد« زاوآ ،مداد رپ ناور هب ،ورین یادص هب ،دمآ یم وت یوب

.مدینش و ،مدزغل ادص ماب زا ،مدش هکچ ،دیچیپ یم وت کاوژپ

.مدود و ،مدد ارت چیه ک

.مدیمد و ،مدیشون وت یلجت بآ

 یچوپ و یتسین و nothingness یانعم هب هک یچیه؛دریگ یم رارق یرهپس تانع و هجوت لحم اجنا رد »چیه« ریبعت

.تسا ینیعت یب و » کا هدشمگ طابترا « ،»یگدنز داعبا تولخ « هدننک یعادت  هکلب ؛تسین

 هک دینیبب و دریگب رظن رد ار رعشیاضف امش .تسا یلاعتم رما اب ههجاوم نیمه نمضتم ،هودنا قرش رتفد رددو هاتوک رعش

 هک بارهس تاور هب یلاعتم رما زا مود یقلت و ریوصت .هدرب یم رس هب یا یونعم لاوحا هچ رد تارقف نیا شارس ماگنه یرهپس

:دنک یم ادیپ یرت یدج روهظ و زورب اجنا ، تساکیتسیئتن ییادخ

]۴[

]۵[

]۶[

]۷[

]۸[

]۹[
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.دآ یم ناش همهمه ،اه ین

.دآ یم ناش همزمز ،ناغرم

مک هگن و زاب رد

.تشد ییوس یب هب هتفر یمایپ و

،اهربونص ریز یواگ

.اهرپچ یور تدبا

نازیوآ یمهو یگرب ره نب زا

،ین یمالکو

.ین یمان

یگنریب هداج ،نییا

.یگنهآ مه دیشروخ ،الاب

 هک یمان ،تسین نایم رد رگد هک یمالک ،دوش یم هدد اهرپچ یور ییوگ هک یتدبا مه و تسا تشد ییوس یب زا نخس مه

 .تسا یرهپس تاور هب مود یانعم رد یلاعتم رما و »ناتسچیه« یاه هفلؤم ،روما نیا همه ؛یگنر یب و ،تسین نایم رد رگد

 یور تدبا ،ین یمان ،ین یمالک ،یگنریب هداج :دنک یم هفاضا دعب ؛تسا یزوس نارک نّیبم هک ،مدیچرب ار نارک دوگ یم

 هک یدولآ هم یاضف ،منک یم لمأت نآ نیماضم رد یتقو ؛ما هدناوخ اهراب ار رعش نیا .تشد ییوس یب هب هتفر یمایپ و اهرپچ

 ظیلغ هم رد امش هک یتقو دننام ؛ددنب یم شقن منهذ رد ،اه ملیف ِلائروس یاهاضف زا یخرب دننام ،تسا تریح زا نوحشم

.دراد یریوصت نینچ نم دزن هب نارک ندیچرب و یگنارک یب .دا هداتسا

 .درب یم راک هب رتصخشم یلکش هب و هرابود یرهپس ار »چیه« ریبعت اجنا رد .تسامداتف و ،مدود و ،متسکش و ،یدعب رعش

:دوگ یم رعش یادتبا رد

.مدرک او وت یاه نینط هب اهرد

.هاگن ز یتسه مدرک رپ ،مدنکفا ییاج ار مهاگن هکت ره

]…[

.برف زیوآ متسکش و

 زا ایند نیا لک ؛تسا برف انعم ک هب ایند نیا لک مسیئودنه نییآ رد ؟هچ ینع ؛»برف زیوآ متسکش و« :تسا یبلاج ریبعت

 ،دنریگب امش و نم زا ار هظفاح رگا .درادن یماود ،درادن یتابث ،منیب یم مهو و لایخ ملاع رد نم هچ نآ ینع ،تسا اام سنج

 مه هرطاخ نآ ؟ما هدرک رمع لاس داتفه ،لاس هاجن ،لاس لهچ ،لاس یس هک مراد یلیلد هچ ما هدش دنلب باوخ زا هک زورما

 زا نونکا و هدد مدآ هک تسا یباوخ سنج زا ،تسا لایخ سنج زا ،تسامش و نم نهذ شنطوم هک تسا یروما رب ینتبم

 یناسنا ،هدش رایشه هک یناسنا .هدش هداهن دیکأت تشگنا نآ رب مسیئودنه نیئآ رد هک تسا یتاکن زا زا نیا ؛هدش دنلب باوخ

]۱۰[.»برف زیوآ متسکش« و :هدرک ادیپ نطفت ایند نیا ندوب یتراع و لیصا ریغ ،ندوب هدنبرف و ابرف ،ندوب برف هب هک تسا
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 ار برف نیا دناوت یم صخش هک یقارشا بان یاه هبرجت نادب مه و هتشاد تانع مسیئودنه نییآ هب یرهپس مه ریبعت نیا رد

:دهد یم همادا دعب .تسا هدش نازیوآ ام یدوجو تکلمم نیمزرس و تایح هنحص رب راگنا هک یبرف ینع ،برف زیوآ .دنکشب

.شوه هتسه ات ،گرم هرهچ ات مدود و ،چیه ات مدود و

.مدزرل ،متشگنا دش رت وت رادد منبش زا .درد هرخص رب مداتف و

]…[

.مدوب اهر و ،متفر دوخز و ،مدروخ ،مدد یدیشروخ هکت ،یکرات هت

 .دریگ یم رب هدرپ بارهس یقارشا یاه هبرجت زا زین رعش نیا ،مدناوخهودنا قرش رتفد نیمه زا رتشیپ هک bodhi رعش ریظن

 هب ا دوش هتخوس اه هنارک تسا رارق هک ییاج ؛»ناتسچیه« نامه ؛چیه ِتمس ات ندود ،تسا برف زیوآ نتسکش زا نخس

.دنوش هدیچرب اهنارک ،مددوارت رعش رد هک یریبعت

 ِبان لاوحا زا ،»مدروخ ،مدد یدیشروخ هکت« دوگ یم هک نیا .تسا یرهپس یقارشا -ینطاب یاه هبرجت زا یک یراوخرون

 یمایپ و رعش یاهتنا رد ؛ما هدروخ رون هک دوگ یم بارهس ،زبس مجح رتفد رد یرگد یاج .دنک یم تاکح یلیسناتسزگا

:هار رد

.داد مهاوخ یتشآ

.درک مهاوخ انشآ

.تفر مهاوخ هار

.دروخ مهاوخ رون

.تشاد مهاوخ تسود

 یم فراعتم تلاح رد ار رون امش و نم .دنک یم تاکح یدوجو هبرجت و یلاب کبس و یراب کبس و تطاسب یعون زا یراوخرون

 و تسا یکیلبمس رما  ،ریوصت نیا .تسین یندروخ رون رون هک ،دشدنا یم نادب و دنک یم روصت ار یراوخرون رتمک ناسنا ؛مینیب

.دنک یم لیصا و فرژ یا هبرجت زا تاکح

 .هدش ریرقت نونکات هک تسا ینیماضملمکم و دوم و تسا هدمآ رتفد نیا رد هک یدعب رعش ؛موربشاین رعش تقو رس هب

 تسا بلاج ؛تساهودنا قرش رتفد رد یرگد رعش ،شاین نیا .مداد رارق ثحب درومباتفآ راوآ رتفد زا ارشاین رعش رتشیپ

 یرهپس رب ینطاب هبرجت رد هک تسا ییادخ زا نخس ،تسا بطاخت یعون زا نخسباتفآ راوآ رتفد رد شاین زا ریوصت نآ رد هک

:دوگ یم هک اجنآ ،تسا هدش یلجتم

:مدش ادج غیتس زا

.مدش هدنب و ،مدمآ کاخ هب نم

.یدش ادخ و ،یتفر الاب وت

 و دنوادخ اب ههجاوم یعون زا بارهس ،شاین نیا رد .دش هتشاذگ ثحب هب رتشیپ هک تساباتفآ راوآ رتفد ردشاین رعش نیا

:دهد یم حیضوت ار نیا یرهپس مهباتفآ راوآ رتفد رد بارحم رعش رد هک هنوگ نامه ؛دوگ یم نخس وا اب ینابز بطاخت

]۱۱[
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.یا همزمز و دوب یتسه

]…[

:یی»وت« و دوب »نم«

.یبارحم و زامن

 کاخ هب ،ینابز بطاخت .دوش یم هدد دنوادخ و دشاب یرهپس هک کلاس نایم بطاخت یعونباتفآ راوآ رتفد ردشاین رعش رد

 دنچ ینع ،هدش هدورسهودنا قرش رتفد رد هکشاین رعش رد هک تسا بلاج اما ؛ندش ادخ و نتفر الاب هب ،ندش هدنب و ندمآ

 یب و یگنارک یب و ینیعت یب ،دوگب نخس دنوادخ اب ِبطاخت زا هک نیا یاج هب بارهس و هتشگ توافتم هبرجت نیا ،دعب لاس

 رد ار هبرجت نیا و ؛تسین نایم رد هنارک ،تسین نایم رد زرم ،تسین نایم رد مان اجنا رد ،رگد ینخس هب .دشک یم رب ار یمان

:تسا رارق نیا هب رعش نیا زا ییاه شخب .تسا هتفرگ هلصاف ،هدیشک ریوصت هبباتفآ راوآ رد هک یشاین زا و هتخرشاین رعش

دشاب یدیشروخ دوش هرطق ره ،دکچ هرطق دص تناتشگنا رس ز ات ،ناشفا یتسد

.نزور نزور دنکب ار ام بش ،رون نزوس دص هب هک

.گنر یب شاین و ،بات یب ام

.وت ندیشوین دروخرد دزیخ یدورس هک دشاب ام بل رب ناشنب ،نک یدنخبل ترهم زا

،میفاکشب یروش هب هک دشاب ام رس رب درابب هک ،تسرفب ،نک یربا یلجت ز .مییاشامت ناهن هتسه ام

.مدنویپ وت دیشروخ هب و میلابب هک دشاب

:دوگ یم رعش مود شخب رد  .نیعت یب  و گنر یب ،تسا گنر یب شاین اجنا رد

الاو زا موش هدنکآ ،مدرگ یهت هک دشاب زاونب ار ام ،اریمان شمارآ زا نک همخز

.یشوماخ »تن«

 یشوماخ و توکس رد هک یکولس ؛تسا ینطاب کولس یالاو هبترم ،تسا نانع مه ینیعت یب و یگنر یب اب هک »یشوماخ« ریبعت

:تفگ یم یرمق یرجه متفه نرق رد انالوم ؛تسا هدرک هدافتسا نیزورما ریباعت زا یرهپس اجنا رد .دنک یم ادیپ روهظ و زورب

یتشاد ینابز یتسه یکشاک

یتشادرب اه هدرپ ناتسه ز ات

نآ زا یتسه مد یا ییوگ هچ ره

نادب یتسب ورب رگد هدرپ

]۱۲[

]۱۳[
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 امک ،هدرک هبرجت هک ار هچنآ دناوت یمن کلاس هک ؛تسا هنافراع یگدنز کژارت هوس و نابز تیمک ِندوب گنل هب رظان نخس نیا

 دینیبب نونکا .تسا هنارک یب یلاعتم رما و تسا دنمنارک دوجوم هب قلعتم نابز اریز ،دنک یدنبتروص و دروایب نابز رد ،هقح وه

 ».یشوماخ »تن« الاو زا موش هدنکآ ،مدرگ یهت هک دشاب« :هدرک هدافتسا یفیطل ریبعت هچ زا نومضم نیمه یارب یرهپس هک

:دوگ یم بارهس ،هودنا قرش رتفد زا bodhi رعش رد .دشک ماک رد ودنک هطاحا دوخ هربنچ رد ار ام یشوماخ هک دشاب

.دوب هدش اوگ یشوماخ ،شوماخ نآ ،شوماخ نیا ،شوماخ ناکم غرم

 :دوگ یمهودنا قرش رتفد ردشاین رعش رد نونکا ؛تشادن نداد نالوج یارب ییاج مالک هک ؛دوب هدش اوگ یشوماخ ِدوخ

:دوگ یم رعش یاهتنا رد دعب .یشوماخ »تن« /الاو زا موش هدنکآ ،مدرگ یهت هک دشاب

مان وس ره ،زرم وس ره

ناکم و نامز دراورم زا نارذگ ،یلکش یب زا نک هتشر

دنامن هک دشاب ،زیچ همه ددنویپ مه هب هک دشاب

.مان دنامن هک ،زرم

.تسا هتسخ ییاهنت رپ !تسد زا رود یا

نازوب یروش ،هاگ هگ

.شوماخ دوش وت رد ندرپ رایش هک دشاب

 هب هک تفگ یم نخس ییادخ زا ،دوبیصخش وا شاینباتفآ راوآ رد .تسا یرهپس رخأتم ِشاین تاموقم زا ریباعت نیا همه

 رتارف ریبعت مه زاب اجنا رد .تسا هدش لکش یب و گنر یب وا شاین ،هودنا قرش رتفد رد اما ؛هدمآ نییا هک یا هدنب و هتفر الاب

 ِفراعتم براجت ندوب دنم نامز و دنم ناکم باب رد .هداهن دیکأت تشگنا نآ رب یرهپس هک مینیب یم ار نتفر ناکم و نامز زا

 نامز زا ِنتفر رتارف و یزوس نارک  اب درف ،هناهاگآربا بان ِبراجت رد ،یرهپس نوچ یرعاش و کلاس تاور هب ؛مداد حیضوت یناسنا

.دوش یم هجاوم ناکم و

 دوخ هربنچ رد میهافم و اه مان و اه زرم ار ام .هتشگ نیجع یمان یب و ینیعت یب و یگنر یب و یزرم یب اب یرهپس رخاتم ِشاین

 یلدنص نیا ؛میناوخ یم یمان اب ار اه هدد و ءایشا ،مینک یم ادص یمان اب ار یرگد و مراد یمان ام زا ک ره .دنا هدرک هطاحا

 زرم هک هتبلا ،تسین ییایفارغج زرم طقف زرم ؛مراد ییاه زرم و .اذه یلع سق و تسا هناخدور نآ و تسا ناویل نیا ،تسا

 یم »یلدنص« امش هب نم رگا ینع .مراد مه یموهفم یاه زرم اما ؛دراد دوجو اهروشک طباور و تابسانم رد هزورما ییایفارغج

 هک اهزرم نیا و مییام .تسا زیم دعب هب اجنا زا و تسا یلدنص اجنا ات ینع ؛دراد یروغث و دودح »یلدنص« موهفم ،موگ

 نوماریپ ناهج رد اه هدد ؛تسین یلدنص دعب هب اج نیا زا ینع ،»تسا یلدنص نیا« .دهد یم لکش ار هملاکم و همهافم

 وس ره ،زرم وس ره دوگ یم بارهس .دوش یم رادانعم نام نانخس و مینک یم دارم نییعت اهنآ یراذگ مان اب ام و دنراد ییاهزرم

 ِدراورم زا رذگب هک دوگ یم دوخ یونعم ِشاین و هبرجت نیا رد .ما هدش هدنکآ اه مان و اهزرم زا هرمزور هبرجت رد ام ینع ؛مان

 تحاس زا دهاوخ یم ؛»مان دنامن هک ،زرم دنامن هک دشاب ،زیچ همه ددنویپ مه هب هک دشاب« :رذگب زرم و مان زا ؛ناکم و نامز

 یم یا یزرم یب و یمان یب تحاس و هبترم هب کلاس یتقو ».تسا هتسخ ییاهنت رپ !تسد زا رود یا« :دورب رتارف اهمان و اهزرم

.ددرگ یم هجاوم فرژ ِیونعم ییاهنت اب ،دهن

:»چیه لگ ات« رعش ؛تسا هدمآ زین رعش نیا ناونع رد »چیه« ریبعت ؛مزادرپبهودنا قرش رتفد راعشا زا رعش نیرخآ هب
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!هایس هچ اشامت و ،دنلب هچ ناتخرد و میتفر یم

.چیه لگ ات ام زا دوب یهار

]…[

.دراب یم ام رس رب نامز و ،دیسرت یم ام زا کاخ ،میتفر یم

.دندناشفا ییاوآ اه ناهن و ،باوخ زا درپ هطرو :مددنخ

.هاگن هتشر ک قفا و ،نارگن نابایب و ،شوماخ ام

.باوخ رپ اه نیمز و ،ییاهنت رپ متسد نم ،رود رپ تمشچ وت ،میتسشنب

 هنارک هک هک فراعتم یگدنز رد تسا دقتعم بارهس .تسا »ناتسچیه« سنج زا هک »یچیه« ،مدوب ناور چیه ِلگ تمس هب

 نآ ؛میشاب هتشادن »ناتسچیه« و »چیه لگ« زا یظح و کرد نادنچ داش  ،دنا هداد رارق دوخ هربنچ رد و هدرک راتفرگ ار ام اه

 ار ترثک نیا تش ِس  و دور یم تریح تقو رس هب ودریگ یم رارق یزوس نارک ماقم رد درف و دوش یم زاغآ هک یسفنا رفس

 یم هتسجرب »چیه« هک تساهودنا قرش رتفد یاهتنا رد .ددرگ یم هناور ناتسچیه و چیه لگ تمس هب ییوگ ،دنک یم هبرجت

 قرش رتفد رخاوا ِشارس ماگنه هک دآ یم رب نینچ .دوگ یم نخس »چیه« زا بارهس  اج راهچ ا هس ،رتفد نیا لک رد ؛دوش

.هدوب هدرک زاب دوخ یارب ییاج یرهپس هتسز هبرجت رد ،تسا ناتسچیه شنطوم هک »چیه لگ« ،هودنا

بآ یا یادص اب ادتبا رد ، دراد رصاعم ناریا یرنه و یرعش یاضف رد هدش تیبثت ییاج هزورما و میسانش یم ام هک یا یرهپس

 .دور یم نخس ،ناش نیماضم و اهنآ هرابرد زورما و تفا یتلزنم و ردق مه وا نیشیپ یاهرتفد هک دوب نآ زا دعب .دش هتخانش

 »شرآ« هلجم رد و۱۳۴۴ لاس رد ادتبا »!مردام شوماخ یاهبش راثن« :تسا هدرک مدقت شردام هب اربآ یا یادص بارهس

 هدش رشتنم ۴۴ و هدورس ۴۳ لاس ؛هدورس ارنآ ۴۳ لاس ناتسبات رد »رانچ« هرق رد هک هدش هتشون رعش یاهتنا رد .دش رشتنم

 س .دش رشتنم »شرآ« یبدا هرشن رد۴۵ و۴۴ یاهلاس رد ،رفاسموبآ یا یادص ینع ،بارهس دنلب هموظنم ود ره .تسا

.دوش یم هنادواج ام نایم رد وا رعش و مان ،نوماریپ ناهج هب یرهپس صاخ هاگن و شارس ِکبس ببس هب  ،رثا ود نیا راشتنا زا

 رما و ادخ هرابرد یرهپس اجنآ رد هک ارچ؛درک مهاوخن ینادنچ فقوت ،راد یرایسب فیطل نیماضم هکبآ یا یادص رد ،یراب

 رد .تسالاب »یلاعتم رما « هب نتخادرپ ِدماسب هتبلاهاگن ام ،چیه ام وزبس مجح ورفاسم رد .تسا هتفگ نخس رتمک یلاعتم

:دنک یم ادخ هب یا هراشا بارهس ،بآ یا یادص یادتبا

:تسا یکدزن نیا رد هک ییادخ و

.دنلب جاک نآ یا ،اهوب بش نیا یال

.هایگ نوناق یور ،بآ یهاگآ یور

 رکش و دوشب نیرکش ْامامت رگا هک یناویل لیثمت نامه .تسا مئالتم و بسانتم ،یلاعتم رما زا کیتسیئتن ریبعت اب هراشا نیا

 رد ِّلاح نینچ نیا یرهپس رظنم زا مه ادخ ؛تسا هدش نیرکش نازیم ک هب ناویل یاج همه هک ییوگ ،دوشب لح نآ رد بوخ

 ،تسا دنلب جاک نآ یا هک ییادخ ؛تساهوب بش نیا یال هک ییادخ :دوگ یم هک تسانعم نیمه هب و هتشگ تعیبط و یتسه

 هراشا دوخ یکدوک نارود هب بارهس ،رعش همادا رد.تسا هدش رپ ادخ نیا زا یتسه و تسا هایگ نوناق و بآ یهاگآ یور

 زا هک یریباعت .تسا هدیچ یم شناد یب توت و هدروخ یم هفسلف یب بآ و هدوج یم ار ادخ لاک هویم هک هک یراگزور ؛دنک یم
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 هک دریگ یم رب هدرپ ییاه هبرجت زا ،ادخ لاک هویم ؛دنک یم تاکح »یلاعتم رما« هلوقم اب یرهپس ههجاوم ندش رت یدج

 یتسه نیرب ِتحاس اعسوت و دنوادخ اب یرت فرژ ههجاوم یرهپس ،دعب هب ینامز زا ،هدوب بارهس یرکف توابص نارود لوصحم

.دنک یم ادیپ

 اب و مزادرپ یم نآ هب راصتخا هب هک رتفد رخآ رد زج ،دآ یمن نایم هب یلاعتم رما زا ینخس نادنچبآ یا یادص رتفد یاهتنا ات

 خرس لگ زار میناوت یمن ام هک دوگ یم نخس نیا زا یرهپسبآ یا یادص رتفد یاهتنا رد .منک یم متخ ار لاقم نیا یا هلمکت

:ظفاح ریبعت هب .ندرک هبرجت یزار ناسب ار یتسه ینع »خرس لگ زار« ؛میسانشب لماک روط هب ار

تساجک دوصقم هگلزنم هک تسنادن سک

دآ یم یسرج گناب هک تسه ردق نآ

: و

شقن رایسب هداس دنلب فقس نیا تسیچ

تسین هاگآ ناهج رد اناد چیه امعم نیز

 کیکفت زا نم .تسا هدش هتفرگرب یقرش نادا و نوتم زا ،هتشاذگ مه همویگ رد و هدرب راک هب اجنا رد یرهپس هک »زار« ریبعت

 تهج ،هتفر راکب رصاعم یوسنارف تسیلایسناتسزگا فولسیف ،لسرام لیرباگ یاههتشون رد هک»هلئسم« و »زار« نایم

 همه ؛دنا هلئسم سنج زا نوماریپ ناهج ِروما زا یریثک دوگ یم لسرام .منک یم هدافتسا ،هدرک دارم یرهپس هک هچ نآ حاضا

 مه زاب اما ،دشکب لوط لاس تسیب هلئسم ک لح تسا نکمم دنچ ره ،تسا هلئسم ،دنلوغشم نآ اب نادنمشناد هک هچ نآ

 داتسا نارهت هاگشناد رد هک مراد ناریا رد یتسود .دنک ادیپ هطاحا نآ رب دناوت یم ناسنا لوصالا یلع ینع ؛تسا هلئسم

 رد مه اب تبون دنچ ،مدوب ناریا هک یماا .تسا هتفرگ هسنارف رد ار شارتکد و  هتفر هاگشناد ،یضار دایپملا زا و تسا یضار

 ینادیضار طسوت لاس دص زا س هک درک یم هراشا تایضار ملاع رد ااضق زا یخرب هب وا ؛مدرک وگتفگ یضار و هفسلف باب

 تروص هک یتایفشک همه … و تایضار و یژولویب و کزیف رد ،مینکب هدافتسا لسرام کیکفت زا میهاوخب رگا .تسا هدش لح

 ،لاس ود تسا نکمم دنچ ره ؛دوش هریچ اهنآ رب دناوت یم لوصالا یلع ناسنا ینع ؛دنریگ یم رارق »هلئسم« لیذ ،دریگ یم

 یم »زار« اهنآ هب لسرام ؛تسا طاحم نآ رد ناسنا هک تسه ملاع نیا رد یرگد روما اما .دربب نامز لاس تسود ا ،لاس تسیب

 هصق ،یسدق تحاس یتسیچ هصق ،یگدنز یانعم هصق .دنراد همادا دبا ات و تسا یندشن لح اهزار نیا تسا دقتعم وا .دوگ

 تسانعم نیدب .دوش یمن فوشکم ام رب میتسه ناکم و نامز دنب تخت هک یمادام ،اهزار نیا ؛دنا خنس نیا زا …گرم ِیتسیچ

:دوگ یم یرهپس هک

،خرس لگ »زار« یئاسانش تسین ام راک

تسا نیا داش ام راک

.میشاب روانش خرس لگ »نوسفا« رد هک

.مینزب ودرا ییاناد تش

]۱۶[

Page 8 of 12یلاعتم رما زا یرھپس تیاور ؛میالم »چیھ« روضح

01/29/2019https://zeitoons.com/60053



 .دنتسهیا هرازگ شناد اهنآ ،رت قیقد ینخس هب ؛تساشناد هرمز رد همه ،یناسنا مولع و یبرجت مولع رد جیار ثحابم

 یمن قئاف اهزار نیا رب هک مینادب داب ،مینک یتسرد یدنب تروص ار یتسه اب دوخ هطبار میناوتب ام هک نیا یارب دوگ یم بارهس

 یم هک تسا ییاناد و  شناد ددم هب هک مینکن رکف ینع ؛مینزب ودرا ییاناد تش  داب اهنآ رتهب مهف یارب لاح نیع رد .مییآ

 ددم هب هچنآ ،لسرام لیرباگ کیکفت قباطم .دنوش لح ییاناد ددم هب هک دنتسین یروما هرمز رد اهزار ْالصا ؛درک لح ار اهزار ناوت

.زار هن تسا هلئسم ،دوش یم لح ییاناد

 اب ییاناد ،فراعتم یانعم رد .تسا یترومانشرک هتشون ،یگتسناد زا ییاهر ریثات تحت و دآ یم یقرش تنس زا یرهپس

 یقلت دهاوخ یم یکلاس رگا هک تسا رارق نیا زا یتروم انشرک یافتقا هب یرهپس نخس .تسا هداوناخ مه و نانع مه یگتسناد

 روبع ،تساه هرازگ هرمز رد هچنآ و یتفرعم ماظن ،دوخ تادَقتعم هعومجم زا داب ، دنک ادیپ نوماریپ یایند زا یفرژ کرد و

:تسه یا هلصاف هشیمه و تسین نکمم لصو دنچ ره ،ددرگ رود یاهقفا درون مه و دور رتارف و دنک

.مینکب یلاخ و رپ تدبا زا ار هر

.مراذگب نیمز هب وتسرپ شود زا ار شناد راب

،ربا زا میناتس زاب ار مان

.ناتسبات زا ،هش زا ،رانچ زا

.مورب تبحم یدنلب هب ناراب رت یا یور

.مینکب زاب هرشح و هایگ و رون و رشب یور هب رد

تسا نیا داش ام راک

نرق و رفولین لگ نایم هک

.مودب تقیقح زاوآ یپ

 ناتسبات ،هش ،رانچ ،ربا زا مان ندناتس !مودب تقیقح زاوآ یپ هکلب ،مینک بحاصت و مروآ گنچارف ار تقیقح میناوتب هک نیا هن

 زا هکبآ یا یادص رتفد یاهتنا رد مه نیا .مرذگب اهزرم و اهمان زا داب :مددهودنا قرش رتفد رد هک تسا یریبعت نامه

 ندش روانش و یگتسناد زا ییاهر و ییاناد تش ندز ودرا نمضتم هک یا ههجاوم ؛دوگ یم نخس یلاعتم رما اب ههجاوم یعون

 .ددرگ فوشکم یسک رب تسین رارق و دنام یم دابالادبا ات خرس لگ زار هک رما نیا هب نتشاد تانع و تسا خرس لگ نوسفا رد

.دهد یم تسد زا ار شندوب زار ،زار هک مینکن رکف ؛تسا زار ،زار

 رعش مان .تسا هدمآ راب دنچ »ناتسچیه« ریبعت نآ رد هک منک یم داهشتسازبس مجح رتفد راعشا زا یرعش هب ناا رد

:تساهظحل رد یا هحاو

،دییآ یم رگا نم غارس هب

.مناتسچیه تش

.تسا ییاج ناتسچیه تش

تسا ییاه دصاق رپ ،اوه یاه گر ناتسچیه تش
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.کاخ هتوب نیرت رود هدشاو لگ زا ،دنرآ یم ربخ هک

حبص هک تسا یفرظ ناراوس نابسا مس یاه شقن ،مه اه نش یور

.دنتفر قیاقش جارعم هپت رس هب

.تسا زاب شهاوخ رتچ ،ناتسچیه تش

،دودب یگرب نب رد یشطع میسن ات

.دآ یم ادص هب ناراب گنز

تساهنت اج نیا مدآ

.تسا یراج تدبا ات ینوران هاس ،ییاهنت نیا رد و

،دییآ یم رگا نم غارس هب

درادرب کرت هک ادابم ،دییایب هتسهآ و مرن

.نم ییاهنت کزان ینیچ

 و »ناتسبرغ« هدننک یعادت هک هدننک ریگلفاغ یسح ؛دنک یم رود یاهقفا درونمه ارت و دنز یم جوم رعش نیا رد یبرغ ّسح

 ِیناا تارقف ،مدد ؛ یرهپس رازم رس رب لاهدرا دهشم مدوب هتفر هک شیپ اهلاس .تسا »تبرق یاه فلع « و »هناخ ناهن«

 تلفغ « راچد ،تارقف نیا ندرک همزمز اب ،ناشاک ریوک ِتوکس لد رد .تسا هدش کح شرازم گنس یور ربهظحل رد یا هحاو

 ناتسچیه تش .مدز مدق »تقو دادتما رد « و مدود »ندوب هت ات « و مدرک لابند »دیپس نتم ات ار تاور ّدر « و مدش »یکا

 زاب شطع و شهاوخ رتچ ناتسچیه تش  ؛دنراد نردم کلاس یارب یزاون حور و زغن یاهربخ هک تسا ییاهدصاق رُپ اوه یاه گر

 ات و تسا یراج تدبا ات هک ینوران هاس  ؛تسا نوران هاس و ییاهنت و قیاقش و ناراب و میسن زا نوحشم ناتسچیه تش ؛تسا

.دراد روضح اهتنا

 یرهپس بارهس نافرع و رعش هب رظان ارتبرق یاهفلع مرحویرهپس یدروجال هفسلف،یرهپس رهپس رد رثا هس نونک ات.۱

 هدش شاریو و حقنم تروص ،باتک نیا .تساحبص سیخ ضبن  هدشن رشتنم باتک زا یلصف ،ور شیپ راتشون .ما هدرک رشتنم

 نمضتم و هدش رازگرب وتنروت رهش رد »یدرورهس داینب « رد هتشذگ لاس هک تسا یرهپس نافرع و رعش هرابرد ماهراتفگسرد

.دوش رشتنم رگد هام ود اتحبص سیخ ضبن  مراودیما .تسا یرهپس یِونعم ثاریم باب رد هدنراگن ِیلیمکت تاعبتت و تالمات

 قرش رتفد طساوا ات »یلاعتم رما « هلوقم هب رظان راعشا ،نیشیپ لصف رد .تسا راشتنا تسد رد باتک ِمراهچ لصف هلاقم نیا

 هب و دوش یم هضرع ،تسا یتسه ِیسدق تحاس زا یرهپس تاور نمضتم هک ثحب نآ همتت لصف نیا رد .دش رورمهودنا

.دوش یم هتخادرپ ؛تسا »ناتسچیه« و »چیه« ،»وا«  ِمیهافم ِنمضتم هک یراعشا

اهتشونا وعبانم

 یرهپس بارهس نافرع و رعش هب رظان ار تبرق یاه فلع مرح و یرهپس یدروجال هفسلف ،یرهپس رهپس رد رثا هس نونک ات .]۱[

 هدش شاریو و حقنم تروص ،باتک نیا .تساحبص سیخ ضبنهدشن رشتنم باتک زا یلصف ،ور شیپ راتشون .ما هدرک رشتنم

 نمضتم و هدش رازگرب وتنروت رهش رد »یدرورهس داینب « رد هتشذگ لاس هک تسا یرهپس نافرع و رعش هرابرد ماهراتفگسرد

.دوش رشتنم رگد هام ود ات  حبص سیخ ضبن  مراودیما .تسا یرهپس یِونعم ثاریم باب رد هدنراگن ِیلیمکت تاعبتت و تالمات
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 قرش رتفد طساوا ات »یلاعتم رما « هلوقم هب رظان راعشا ،نیشیپ لصف رد .تسا راشتنا تسد رد باتک ِمراهچ لصف هلاقم نیا

 هب و دوش یم هضرع ،تسا یتسه ِیسدق تحاس زا یرهپس تاور نمضتم هک ثحب نآ همتت لصف نیا رد .دش رورمهودنا

دوش یم هتخادرپ ؛تسا »ناتسچیه« و »چیه« ،»وا«ِمیهافم ِنمضتم هک یراعشا

theism

 بدا و نابز ناتسگنهرف و سمره ،نارهت ،دحوم یلع دمحم همدقم و حیحصت هب ،یونعم یونثم ،یخلب دمحم نیدلا لالج

.۳۹۰۸ تیب ،موس رتفد ،۱۳۹۶ ،یسراف

.۱۳۸۹ ،دازهب تاراشتنا ،داب اهنت ،هودنا قرش رتفد ،باتک تشه ،یرهپس بارهس

.دناوخ داب وارَت ًارهاظ اما ،تسانعم هچ هبً اقیقد مناد یمن

temporal-spatio

 ا دیناد یم الامجا راگنا دا هتفگن نخس نآ هب عجار هک یمادام ،تسا رارف میهافم و تالوقم نآ زا نامز ،نیتسوگآ لوق هب

 تبحص نامز هب عجار تسا تخس ردقچ هک یمهف یم ،یوش یم کدزن نآ هب یتقو ؛یچ ینع دیناد یم هک دینک یم رکف

 همه ،شیپ هتفه ا ،یالوج ۲۳ هبنشک زور ۲ تعاس الثم متفگ هک روط نامه .درادن نوماریپ ناهج رد یررقت و نیعت نامز !ندرک

 ام براجت مامت لاح نیع رد .دنرادن ینیعت نوماریپ ناهج رد ناکم موهفم نانچمه و نامز موهفم دوخ .تسا نامز قیداصم

 فراعتم و هرمزور یاه هبرجت اهنآ لیذ ام هک دنا ینیشیپ تالوقم و میهافم دادع رد تناک لوق هب و دنا دنم ناکم و دنم نامز

.مینک یم یدنب تروص ار دوخ

perspective

pantheistic

 رکفنشور و هدنسون و هوژپ هفسلف ،سانشدنه ،ناگاش شویراد رتکد لزنم راب ک ،مدوب ناریا هک یماا :منک لقن یا هرطاخ

 اهلاس و هدرک دنه هب یددعتم یاهرفس وا .تشاد ییابز و هتسارآ هناخ نارهت کجنلو رد ناشا .مدوب هتفر ،یناریا رصاعم گرزب

 ناشا رخاوا نیا رد .هدش هتشاگن هسنارف هب ادتبا رد ناشا راثآ زا یریثک و تسا هسنارف انعم ک هب شلوا نابز .هدوب اورا نکاس

 ،تشگ رازگرب وتنروت »ِیدرورهس داینب « رد شیپ لاس دنچ هک »یسانش ناگاش« هرود رد .دومن رشتنم یراثآ مه یسراف نابز هب

 قافتا هب هک راب ک .تفرگرارق یسررب دروم نامز نآ ات ناشا راثآ مامت ،دوب ۹۳ لاس رد ناگاش بانج یگلاس داتشه اب نامزمه

 دنلب تفگ هک هک دوب بورغ کدزن ،مدرک یم وگتفگ مه اب و مدوب هتفر ناگاش رتکد لزنم هب یمشاه روصنم مزیزع تسود

 هب بارهس دوخ ار نیا ؟دینیب یم ار نیا :تفگ ام هب دعب .دوب ولبات دنچ قاتا نآ لخاد .مورب لزنم یاه قاتا زا یک هب ات دوش

 هک وا دوخ کمک هب یرهپس راعشا زا یخرب .دنتشاد یتسود رگدک اب یرهپس بارهس و ناگاش شویراد .تسا هداد هده نم

 نآ رب ییوکین همدقم ناگاش .تسا هتشگ رشتنم و هدنادرگرب هسنارف هب ناگاش شویراد همجرت نینچمه و تسناد یم هسنارف

 یارب ار نآ بارهس ؛مراد دا هب بوخ ار یشاقن نآ .تسا هدناجنگ دوخهدشمگ یاهاضف یوجتسج رد  رثا رد ار نآ و هتشون

 و نشور همین ریوصت  ،یشاقن قمع رد .دش یم متخ یا هدکهد هب ییوگ هک دوب یریسم و هداج ،ولبات .دوب هدرک اضما ناگاش

 همه ؛تسا خنس نیمه زا همه ملاع ؟دینیب یم ار نیا :تفگ ام هب ناگاش سپس .دروخ یم مشچ هب مه یا هناخ زا یفافش همین

 یرپس وت لایخ و باوخ رد همه ،هتشذگ هچنآ یمهف یم هزات راگنا ،یوش یم رادیب باوخ زا هک یتقو و تساام سنج زا ملاع

 تنس رد ًاقافتا .تساام سنج زا ملاع هک دنتفگ ار اجنآ ات ،دنتفگن ناشا ،منک یم هفاضا مدوخ ار رخآ ریبعت نیا .تسا هدش

 یتسه ندوب برفلد ا ندوب یتقوم و ندوب باوخ هصق اب و دراد یتبارق نومضم نیا اب هک هتشگ لقن ربمایپ زا یریبعت ام یند

 ،ییوگ .دنوش یم رادیب هزات دنریم یم هک یتقو ،دنا باوخ ایند نیا رد مدرم ؛اوهبتنا اوتام اذإ ماین سانلا :دراد یقیثو طبر

.موش یم رادیب هزات ،مریم یم یتقو و مینیب یم امش و نم هک تسا یدنلب باوخ یگدنز

]۲[

]۳[

]۴[

]۵[

]۶[

]۷[

]۸[

]۹[

]۱۰[
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.»شاین« رعش ،باتفآ راوآ رتفد ،باتک تشه

.»بارحم« رعش ،باتفآ راوآ رتفد ،باتک تشه

.۴۷۲۷-۴۷۲۸ تایبا ،موس رتفد ،یونعم یونثم

personal

 مسا اب نوتس نآ رد  .»بآ یهاگآ یور « ناونع اب متشاد ینوتس روشک یلخاد تارشن زا یک رد لبق لاس تسیب ادودح

 رشتنم یگتفه تروص هب ار یرهپس باتک تشه راعشا نیماضم زا دوخ ماا نآ یقلت و کرد و مدز یم ملق افو شورس راعتسم

.مدرک یم

mystery and problem

knowledge

knowledgepropositional 

beliefset of 

 و کیتونمره هب نخس ،یظعاو مالسالا هجح اب »یحو« هب عجار فرش هاگشناد رد یپیاکسا یا هرظانم رد شیپ لاس ود

 ؛تسا یکتکلاد هطبار ک نتم اب ام ههجاوم مداد حیضوت و  متفگ نخس شوخ یصخش هبرجت زا نم اج نآ .دیسر نتم شناوخ

 هبرجت ،ددرگ یم زاب نتم هب هک دعب لاس دنچ و دراد نتم زا یریوصت ک ،دیناوخ یم ار نتم امش .تسا دنآ و دنور ک ینع

 یمن هتشذگ رد هک دینیب یم نآ رد یتاکن و دیناوخ یم ًاددجم ار نتم ،هتسز هبرجت نآ لیذ رد و تسا هدش ضوع امش هتسز

 ًالماک اما ؛دشک یم رب ار یهاوخبلد شناوخ و دهد یم هزاجا ندناوخ ار ینتم یکبس ره و عون ره هب هک نیا هن هطبار نیا .ددد

 لاس جن و تسیب رب غلابباتک تشه اب نم .دراذگ یم هحص هدنناوخ و نتم نایم یدنآ و دنور و یگولاد و وت رد وت هطبار رب

 یوحن هبباتک تشه راعشا ِنیماضم یخرب ریخا لاس دنچ رد .ما هدناوخ ررکم رد ررکم ار نآ و مسونأم یدج وحن هب هک تسا

 هنقح ماقم رد هک مدیسر هجیتن نیا هب و مدمآرب رما نیا لیلحت و یواکاو یپ رد .مدیمهف یمن هنوگنا رتشیپ هک ممهف یم

 فلؤم و نتم نایم یدنآ و دنور و یکیتکلاد هطبار تائاضتقا هکلب ؛ما هدوبن ندرک دراو نتم هب ار یزیچ هنافلکتم ینع ،ندرک

.دهد یم خر شناوخ رد لوحت نیا ؛یرنه -یونعم -یماهلا نوتم رد ًاصوصخ .تسا هدرب شیپ و هداد قوس ار نم 

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(
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