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 بر قله هاي ناامیدي  سخن ناشر

  سخن ناشر 

ــچ ـــ  لیاز ام »يدیناام يها يبر بلند«تحت عنوان  دیبه دستمان رس یکتاب شیپ يندـ

شناخت .ورانیچ شت سندهیکه از نو یبا توجه به  صدد برآمد میدا شر  نیتا ا میدر  کتاب را در مجموعه خود منت

ـــوت يمجموعه ها یو حت میکن ـــی متن فمطالعه  با یاما بعد از مدت .میدید هیکتاب ته نیاز ا زین یص کتاب ارس

در حول  سندهیو نظرات نو یو مذهب یاسیکه مربوط به موضوعات س نآاز  یمهم يم که قسمت هایمتوجه شد

سائل بود نیا ست ،م شده ا سخه انگل سهیبا مقا نیهمچن .در ترجمه کتاب حذف  سو یسیکتاب با ن آن  يو فران

متناســب با  نوانع چیاز متن انجام گرفته که به ه یتحت اللفظ يموارد ترجمه ها ياریکه در بســ میمتوجه شــد

صل یمعن شده در متن ا ضوع به ا در مجموعه  لیدل نیبه هم .ستین یو مطلب عنوان   نیبعد از عنوان کردن مو

ترجمه کامل  تیدر نها هک میبپردازن آدست به ترجمه مجدد و کامل با توجه به اهمیت کتاب که  میدیرس جهینت

از  میدان یالزم م که تقدیم عالقمندان می گردد. بوف انجام گرفت يآوا میت و به کوشــش یاز متن اصــل وایو شــ

ستاریکتاب چه در بخش و هیعوامل و دست اندرکاران ته یتمام کمال  یصوت يو اجرا لیو چه در بخش تبد يرا

  .میتشکر و امتنان را داشته باش

عاشقان  ياستبداد يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

و نا آگاه از  یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیسانسور و مخالفان شد

 شیاســت که به حقوق خو یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبســ کتاتورید کی يبرا شیحقوق خو

  .آشنا هستند

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در شت نیم سطح فهم و آگاهنگاه دا  يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ین 

هزار عنوان از سال 11 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا

 شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس 275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316

سال در اتحاد جماه 120از  سور را در م زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریهزار  عنوان کتاب در  سان  یخفقان و 

ــالم ي. در جمهورمیابی ــال به  یاس ــده در س ــد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ ش  نیا ٪97از  شیرس

ست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د ست. مکُ نیا یا صفر ا سرانه مطالعه  زانیتب 

ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیدر ا سال ا سالم يدر  ساز یا  75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار 

 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرســانده که از ا قهیدق

در روز  قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید قهیدق

  .است
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شر ستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا ن ست که در را سان يبه دو دهه ا صوت یاطالع ر شار   هزاران   یبه چاپ و انت

در ارتقاء  یکند سهم یم یعه ، سعمجمو نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم

  .مردم داشته باشد يداریفرهنگ و ب

 یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

شنا کردن ب شد. هدف ما آ شنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد  به حقوق  انیکردن خفتگان و نا آ

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

ست  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف شور ا هموطنان داخل ک

  .باشند یم قهیدر مضکتاب  هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکه به دل

رنگارنگ و دور نگاه داشته  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

شر شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يشده از قافله فرهنگ و تمدن ب مبرم به  رفرم و مبارزه  اجیو غرق 

  .دارد، بوجود آمد  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یفرهنگ

و  یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

  .و جهان قرار گرفته است رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یراتانتشا 2019در سال  

عبور از سانسور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیدر ا

صورت  انیرانیا يو با هدف گردش آزاد اطالعات برا شر  آثا گانیراداخل، ب شده اقدام و ادر ن سور  سان آثار را  نیر 

  .دینما یثبت جهان

س یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا شانیشود اگر م سرخورده و ناام نیوتیبه گ ر سور ج.ا خورده و  از  دیسان

شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایانت شر آوا ریمس نیشنا شته، ن بوف با افتخار  يقدم گذا

  .ثبت و انتشار   فراهم نموده است  يفرصت را برا نیا

 

بوف يآوا نشر  

  



 بر قله هاي ناامیدي  گاهشماري کوتاه از زندگی امیل چیوران

 

  ورانیچ لیام یکوتاه از زندگ يگاهشمار

ــچ ـــ آمد. شهر  ایبدن  ایلوانی, در جنوب ترانسينایراس کی, نزدویبیدر شهر س 1911 لیاپر 8در  ورانیـ

   د.باشیمجارستان م-شیاتر يامپراتوراز یهنوز هم بخش  ایلوانیدر جنوب ترانس ویبیس

ــ کی ورانیچ پدر ــ شیکش ــال  ورانیبود. چ ییایارتدکس رومان یحیمس ــتانیدر دب 1920_1928از س ــ یرس  ویبیدر س

است  ییهمان جا نیا کرد،یم لیست تحصدر دانشگاه فلسفه بخار 1929_1931از سال  يبود. و لیمشغول به تحص

 نیکه در واقع اول ،يدیناام يهايبر بلند "کتاب  1974برگســون نوشــته اســت. در ســال  يدرباره هِنر ياکه او مقاله

به مدت چند سال دچار  یدر دوران نوجوان ورانیچ شودیرا به نگارش درآورد، گفته م شودیمحسوب م يکتاب و

 تیوضع " يدیناام يهايبر بلند"اثرش  نیمسئله مرگ قرار گرفته بود که اول ریتحت تأث داًیدشده بود و ش یخوابیب

. در همان دیبخارســت به چاپ رســ اتیهنر و ادب ادیکتاب توســط شــاه کارول دوم، در بن نی.   اکندیاو را منعکس م

شد، هچن ورانیجوان به چ سندگانینو ادیمعتبر بن زهیزمان جا سال  نیاعطا  سفه را  سیتدر یگواه يو 1937در  در فل

  دو آثار نیبه خاطر نگاشتن ا 1937در سال  ورانیاز آن خود کرد. چ

 Cartea amăgirilor )االتیکتاب خ(  

  Schimbarea la faţă a României ) مسخ رومانیایی(  

شخص  کینوان و به ع دیگرد سیدر بخارست شد  و سپس عازم پار ياز موسسه فرانسو یلیبورس تحص کی برنده

 ای تیتابع یداشت؛ ب دهیعق رایوقت به زادگاهش برنگشت، ز چیعمر در آن کشور ساکن شد، او ه انیتا پا تیتابع یب

   به نام ییایاثر او به زبان رومان نی. آخراستروشنفکران  يبرا طیشرا نیمناسب تر یاحساس تعلق نداشتن به مکان

 Lacrimi şi Sfinţi  )سانیاشکها و قد(،  

  .ترك کرد منتشر شد سیکه بعد از آنکه بخارست را به قصد پار است

ـــالها نیب ـــاده و معمول یکودك دانش آموز زندگ کیهمانند  سیدر پار ورانیچ 1937_1949 يس را  یکامال س

 يدانشگاه سپر يارزان هتل، و غذا خور يهاخود را در اتاق یزندگ ،یکه به خاطر مشکالت مال ییتا جا گزراند،یم
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ـــالها زندگکردیم ـــتن اول ی. باالخره بعد از س ـــت داش ـــخت با در دس ـــه به نام تابک نیس  خیتار "به زبان فرانس

صر شارات گال "یتباهمخت سراغ انت سخه خط ماریبه  سو نیاول یرفت، ن شد،  رفتهیپذ Précis de ،يو يکتاب فران

ــپس به چاپ رســ یســیکتاب را بطور کامل چهار بار بازنو نیا ورانیچ ــتن به زبان ســدینو یاند، او مکرد و س : نوش

سه، ش هیشب يزیمن چ يآن برا رایبود، ز "نم یکار زندگ نیسخت تر"فران شلوار کوتاه" دنیپو ست. در  "کت با  ا

شد، اما همچنان ب de Précis  décompositionکتاب 1949سال  شر   سیاو در پار 1949_1990 يسالها نیمنت

ضعانه زندگ صورت کامال متوا صورت ن یداشت، حت ياساده یبه   یسیو بازنو نیوقت به عنوان مترجم و تدو مهیبه 

: من امرار معاش دهدیشــرح م نطوریخود را ا یخود زندگ يدر نوشــته ها ي. وکردیکنابها کار م یخط ينســخه ها

  " .داشته باشم یخوب یانتظار ندارم  که وضع مال کشم،پسیم رونیخودم را ذره ذره ب کنم،ینم

  :است ریکه در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شده اند به شرح ز ورانیچ یلاص  آثار

  ماردیانتشار از گل 1952سال _1

Syllogismes de I'amertume 

  ماردیانتشار از گل 1956سال  _2

La tentation d'exister 

   Prix Combat زهیو برنده جا ماردیانتشار از گل 1960سال _3

 Histoire et utopie 

   ماردیاز انتشارات گال 1964سال  _4

 La chute dans le temps 

    ماردیاز انتشارات گال 1969سال _5

La mauvais demiurge 

    ماردیاز انتشارات گال 1970سال _6

  Valéryface à ses idoles  ،L'Herne  

    ماردیاز انتشارات گال 1973سال _7



 بر قله هاي ناامیدي  گاهشماري کوتاه از زندگی امیل چیوران

  De l'inconvénient d'être né 

   ماردیاز انتشارات گال 1986سال _8

Exercises d'admiration, Gallimard,  
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  یشاعرانگ

 یو معان مشخصاتخودمان با  یمعرف پیچرا در  ؟میخودمان روبرو شو یواقع  شتنیبا خو میتوانینم راـچ

افتد، یم ها اتفاق ینظم یها و ب یسرکش ينچه که بعد از همه آهر  یسازمانده يبرا دانهیتالش ناامدر ارزشمند و 

خود  يوجود شتنیخو میکه تسل ستیخالقانه تر ن ایآ م؟یکنیم بیرا تعق ی. چرا  عبارات و اشکال مختلف معانمیهست

شعف  یو با لذت تیمیبا صم بهتر است  ؟میکرده باش نیرا مع يزیچ تیو ماه تیبدون آنکه خاص م،یدر درونمان شو

تر، رشد  یغن اریبس یبود با شدت میپس از آن  ما قادر خواها که چر میکنخود را پاك  یدرون يها یشانیپر ،زیانگ

و شکوفا  زدیآمیبارور در هم م یفیو ک یکم طیشرا کیدر  نشی. انواع بمیخود را احساس کن يومعن يتجربه  یِدرون

بلکه به  مغرور شدن، يسرشار از خود شدن ، نه به معنا ينوا. برا کی زشیخ ایموج  کیشود، مانند باال آمدن  یم

 دیخواه یم دیکن یکه احساس م  یزندگ تیبزرگ در درون خود، همچو نها یاز حس دنیتوانمند شدن ، رنج کش

باشد  که ما آن را  در درون خود بارها   یم  بیاحساس آنقدر نادر و عج  نی. ادیازمندین د،یجان خود را از دست بده

 ایپرسم که آیجان خود را از دست بدهم. و از خودم م یگکنم ممکن است از شدت زند ی. احساس ممیزنیم ادیفر

شما در درون شما با ضرب آهنگ   يگذشته معنو یکه همه زندگ یبگردم؟ هنگام یحیاست که به دنبال توض یمنطق

در درون  یکند و زندگ یمدفون را زنده م اتیکه احساس حضور کامل، تجرب یهنگام د،یآ یبه ارتعاش در م دیشد

آن همراه  اکه معموال احساس بدون ترس ب ،یدهد، آن هنگام  در اوج زندگ یخود را از دست م يعاد تمیشما  ر

 يعشقباز تیاست که عاشقان در نها  يزیبه چ هیاحساس شب نی. ادیشو یدر همان دم  گرفتار مرگ م د،یباش یاست م

 یتفاوت  از مرگ را داشته باشند زمانم یصورتک  یول با،یمرگ ز کیکه آنها  یکنند، هنگام یو اوج لذت تجربه م

تجربه  نیتوانند چنیم يافکند. فقط تعداد معدود یشان نظر م شکفتهتکرار شونده  بر عشق  یانتیاست که  اضطراب  خ

دارد وجود دارد، در  تینیبه ع ازیکه ن يزیسرکوب چ يبرا يخطر جد کیتحمل کنند. همواره  انیرا تا پا ییها

که  رسدیفرا م يلحظه ا رایز ،وجود دارد یو ناخودآگاه یمبرم به کنترل احساس ازین ينفجارا يمتوقف کردن انرژ

 ییو وسواس ها اتیشدن  است. تجرب زیلبر يرا مهار کرد . و پس از آن سقوط ، انتها یقدرت قاطع نیتوان چن ینم

وحشتناك  ياف به آنها نهفته است. تجربه ادر اعتر ،یکرد. که البته  نجات انسان یتوان با آنها زندگ یوجود دارد که نم

 یاست. اگر در مورد مرگ صحبت م رانگریو شود،یآن محفوظ م فتادناز اتفاق ا یکه در آگاه یاز مرگ ، هنگام

 ،ینیع یمعان رایز رد،یم یشما م یاز خود واقع يزی. اما در همان زمان، چدیکنیاز خودتان را حفظ م یشما بخش د،یکن



 بر قله هاي ناامیدي  شاعرانگی

ذهن است؛   یتگو آشف یپراکندگ انگرینما ییغزلسرا ل،یدل نی. به ادهندیدارند، از دست م یدر آگاه را که  یتیواقع

مداوم دارد.  انیبه ب ازیقابل انکار است و ن ریفرد است که غ یروحان  یمقدار خاص ازطراوت و شاداب کی نیا

و  قیتر، عم یدرون یه حس شاعرانگ. هرچيروبرو شو  شیخو شتنیبا خو یتوانیبه آن معنا است که نم یشاعرانگ

 نیچن رای؟ زعاشق شاعرانه تر است ای دهیاحساس انسان رنج را. چشودیم دتریشدن شد یرونیبه ب ازیمتمرکز شود، ن

قسمت وجود ما، از  نیتر یمیو صم نیتر قیمتفاوت هستند، اما از عم يریو جهت گ تیهرچند از نظر ماه ،یحاالت

 یاساس یتمیشخص با ر کی یکه زندگ ی. هنگامرندیگ یمنبع تابش، سرچشمه م کینند ما ت،یمرکز قابل توجه ذهن

فرد را از نو  کی تیشخص یاست که تمام  معن زیانگ رتیو تجربه چنان ح شودیبدل م یشود، به شاعرانگ یم روروب

نقطه در  نیبه باالترکه فرد  ابدی یتحقق م ی. آنچه در ما منحصر به فرد و خاص است، پس از آن، به شکلزدیآمیم

   .صعود کرده باشد یعرصه جهان

 ییرسد. درونگرا یم اتیآنها فرد به سر منزل ح قیاز طر رایآن ها هستند. ز نیعام تر زین یذهن يتجربه ها نیتر قیعم

بودن  مبتذل، عام يریمانده اند.  در تعب هیکه در حاش شودیم یکسان يبرا یقابل دسترس ریشدن غ یمنجر به جهان یقیحق

 ،يریتعب نیندارد. چن دهیپد تیفیبا مهار شدت ک يا انهیم چیآن وابسته است، و ه یبه گسترش کم دهیپد کی

بدون توجه  به آن ابتکار   ،یداند، محصول عدم تعادل روح یو نا مرغوب م یرامونیپ دهیپد کیرا  یشاعرانگ

وجود دارند که  يشود. افراد یاست را شامل م  قیطراوت و احساس عم ياندازه آن که دارا یب تیذهن یِ شاعرانگ

که تمام گذشته آنها به  یفقط در بحران مرگ، هنگام یبرخ شوند،یپرداز م الیخ یدشوار زندگ يفقط در لحظه ها

و  یکند،احساس تازگ یسرشان به آنها برخورد م يکه از باال ییرویشود و با ن یدر مقابل آنها ظاهر م یطور ناگهان

 یدرون  یشفتگآاست که  یزمان قایدق نیا شوند،یم الپردازیحاد و قاطعانه خ يپس از تجربه ها يارید. بسطراوت دارن

 قتیو حق شتنیدارند، با خو یتیهو یو ب تینیبه ع لیتما يکه به طور عاد يافراد نیشود. بنابرا یم انیآن ها نما

را به طور   شانیکه تمام منابع شخص کنندیرا تجربه م ی، احساسات شوندیکه مبتال به عشق م یاند، هنگام بهیغر شیخو

  .دهد یبروز م یقیحق

وسعت  انیب يبرا یشانکند که منابع فکر یثابت م سند،ینو یهمه در هنگام عاشق شدن، شعر م باًیکه تقر تیواقع نیا

. ابدییرا م یرمنطقیموارد غ ،یزندگ انیجر قیاز طر یکاف تینیدرون ع ی. شاعرانگاست فیو ضغ زیناچ اریبس یدرون

، ن شده در درون خود فکر نکرده ایددر خود و جهان پنها نچهمورد مشابه است. شما هرگز به آ کی زیتجربه رنج ن

، بر ستیاحساس رنج، که کمتر از مرگ ن یکه به طور ناگهان یهنگام د،یکنیم یمحتاطانه زندگ ایاش رامونیشما در پ

شما را ناخواسته در وسط   که دیکن یبا خود فکر م برد،یانتها م یب يها یسرگردان ي هیو شما را به ناح کندیشما غلبه م
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است  یدرون  یذات یبه خلوص و پاک یابیدست  ياز رنج و درد، در واقع به معنا یکند . شاعرانگ یفاجعه پرت م کی

و شروع به  شوندین  متوقف ماز آ یو بدون عوارض ناش یرونیب يشدن جلوه ها انیبا نما یدرون يکه در آن زخم ها

در زمان   یاز خون ، گوشت و اعصاب است. رنج واقع یفیرنج ، تصن ی. شاعرانگکنندیخود م تیمشارکت در ماه

تفاوت  یکه نسبت به جهان ب یهستند. فقط کسان  یخواص شاعرانگ يها دارا يماریتمام  ب باًیشود. تقر یآغاز م يماریب

احساسات   بروزو  تیفاقد شخص  يماریافراد در هنگام ب نیهم کنند،یم یگونه زندگ اهیو  گ زیهستند، افتضاح آم

به وجود آمده است، را از دست  يماریکه در اثر ب یتیخود را از شناخت  شخص ییرو توانا نیاز ا مانند،یم یباق

 ،یتصادف یاعرانگ. شیدرون یفتگیو ش یکامل آشفتگ يعارضه  کیمگر پس از  ستیممکن ن یدهند. شاعرانگیم

 چی. هرودیم نیاز ب زیآن ها ن یشوند، ارتباط درون دیاپدکه آنها ن یاست؛ هنگام یعوامل خارج یاصل يسرچشمه

 از یذهن يهايوجود نخواهد داشت. قابل ذکر  است که آغاز همه روانکاو یبدون جنون درون یلیاص یشاعرانگ

خود را به  يرود و جا یم نیمعمول از ب ين تمام موانع و مرز هاشوند، که در اثر  آ یآغاز م  یشاعرانگ يمرحله 

  دهد.  یم ،نوع خلوص است  نیو خالق تر نیکه از بارورتر یدرون یگانگیو  خود ب یدرون یمست

توان  یرو، جنون را م نیدهد. از ا یم حیرا توض یمراحل شناخت در  روانپزشک نیاول خاص شاعرانه، یژگیو نیا

حماقت.  شیتا در ستا میسیبنو  یرانگشاع شیدر ستا دیبا شتریما ب ل،یدل نیدانست. به هم  یزشاعرانگا  یآشفتگ ینوع

 یروان است که به طور  ناگهان يریمس کی یموجود است. شاعرانگ يفراتر از اشکال و نظام ها ،یحالت شاعرانگ رایز

بخشد،   یما م یبه زندگ يکامل و قو یتمیو ر برد یم نیاز ب يفشار لحظه ا کیما را با  یدرون یتمام عناصر زندگ

را پوشش  زیبنا شده ، که همه چ يو چارچوب ها با فرهنگ آرام سهیآل است. در مقا دهیا ییهمگرا کیدر اصل 

سکونت دارد:  انهیوحش تیفیدر  ک قاًیاست. ارزش آن دق  گانهیامر  کامالً ب تیدر واقع یحالت شاعرانگ  دهد،یم

   .خون، خلوص و آتش استفقط،  یشاعرانگ

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  !چقدر همه چیز دور است

  

   !دور است زیهمه چ چقدر

 ییو آرزوها دهایآرمان ها، ام، دوستان دیچرا با م،یانجام ده يکار ایدن نیدر ا دیفهمم که چرا با ینم نـم

 يها یهمهمه و آشفتگ يصدا گریکه د ییجا م،یبردیجهان پناه م نیاز ا يبهتر نبود که به گوشه ا ایآ م؟یداشته باش

را از دست  زیهمه چ م،یریبگ دهیو ناد  میها را انکار کن یفرهنگ و جاه طلب میتوانست یشود؟ آنگاه م ینم دهیشن جهان

   ما شده  است؟ دیعا يزیجهان چه چ نیمگر از ا. میاوریرا  بدست ب يزیتا چ میتالش کن نکهیبدون ا میبده

روزمره  یناکام و تنها هستند. در زندگ د،یستند که ناامه یکسان نهایندارد، ا یارزش شانیهستند که منفعت برا يافراد

کشکمش  نیبا تمام ا م؟یصادق  باش کامال گریکدیدر مقابل  دیما با ای، آحال نیبا ا ی! ولمیهست کیبه هم نزد یلیما خ

     شد؟ میچه مقدار از سرنوشت خود آگاه خواهتا ها، ما با شناختن عمق روحمان، 

ما   یو نماد زندگ یاز سرشت انسان يتنها مردن نماد ایکه آ میاز خود بپرس دیکه با میهست تنها یآنقدر در زندگ ما

و مردن در جامعه نشانه ضعف و نقض   یبه زندگ لیم افت؟یخاطر  يلحظه تسال نیتوان در آخر یم ایآ ست؟ین

قادر  اگر د،یریو تنها بم دیشورها  يکه  در گوشه ا ستهزاران بار بهتر از آن ا طیشرا نیاست.  ا  یدر زندگ یمیعظ

و  ندیبب یبدون آنکه کس د،یجان بسپار  گرانیو ساده و دور از چشم کنجکاو د يا شهیبدون  احساسات کل  دیباش

   .دیپاسخ ده دیهزاران اما و اگر را بخواه

 دهند،یقرار م ریرا تحت تاث گرانیکه د رندیگیقرار م یدست هستند و در وضع رهیکه در بستر مرگ چ ياز افراد من

دوستانشان  انیکه  انسان ها به بودن در م يسوزان تر هستند. عالقه ا ییاست که اشکها در تنها نینفرت دارم.  مگر نه ا

در  یعنی یزندگ يلحظه ها   نیدر اخر ستنیو تنها ز یناتوان س،دارند، فقط به خاطر تر یلحطات زندگ نیدر واپس

 یهم، مرگ را فراموش کنند. آنها فاقد احساس  قهرمان یآخر زندگ يدر لحظه ها خواهند یزمان مرگ است . آنها م

حد  یب یترس کننده همراه با وضوح و وانهیکنند و از احساسات د یچون و چرا هستند. چرا آنها درب ها را قفل نم یب

  برند؟ یو مرز رنج نم
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ما خارج از  دسترس  يبه همان اندازه برا زیهمه چ ،یادگشرایط دورافت نیدر ا  ای. اما آمیدور افتاده ا زیما از همه چ 

مرگ  یعامل اصل یبه زندگ دینور ام یوقت یاست، حت یینوع  مرگ، مرگ در تنها نیتر یو اساس نیتر قیعم ست؟ین

  .شود یم

 دیسپر ی. و از خود مدیشویاز خود  مرگ جدا م یاز عشق، لبخند، دوستان و حت ،یشما، از زندگ یلحظات نیدر چن 

   .وجود دارد يگرید زیخودتان  چ یهودگیو ب ایدن یهودگیو ب یاز پوچ ریغ ایکه آ

   

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  عدم تمایل به حیات

  

   حیاتبه  لیامت عدم

    

که بعد از آن فرد احساس  یاتیتوان  از آنها جان سالم به در برد، تجربیوجود دارد که نم یاتیجربـت

 يبه مجموعه ا یکه در زندگ یست داده است. هنگامخود را از د يمعنا زیمعنا ندارد، و همه چ زیچ چیکند که ه یم

وجود دارد با آغوش  یخطرناك  زندگ يمرزهارا که  در  یطیتمام  آن شرا د،یرس یم کالهایها و راد تیاز  محدود

اغواگرانه   تیمتداول، جذاب يحرکات روزمره و آرمان ها د،یکنیرا کوك  م یو با آن آهنگ زندگ د،یریپذ یباز م

 یزندگ يساز ینیع ينهفته خود برا ياستفاده از استعدادها قیفقط از طر  یزندگ يدهند. ادامه  یدست م خود را از

 ت،یداشت. خالق دیخواه ینامتناه یتیقابل تحمل، در نوشتن، از جنس ریغ ياز فشارها ییرها يبرا ییتوانا شود،یانجام م

    .مرگ است يتنها راه نجات موقت از پنجه ها

بپاشم . از هم فرو دیچشم انداز مرگ، با لیو به دل کندیبه من عرضه م یزندگ  کهيزیبخاطر هر چ کنم یم احساس

با هر  .زارمیدهد، ب یجهان به من ارائه م نینفرت و از هر آنچه که ا ،يدیعشق، ناام ،ییکنم که از تنها یاحساس م

فرد  ط،یشرا نیا افتنی. در صورت شدت شومیمنبسط م شد،باد شده با شیکه فراتر از گنجا  یتجربه همچون بادکنک

 يشویوار منبسط م وانهید ،یکنیخواهد نشست. در درون خود  رشد مفرو یحالت، به گرداب پوچ نیدر ناباورانه تر

 یکیتوسط تار ییکه روشنا ییجا د،یرس یم یپرتگاه زندگ يشما به لبه  ماند،ینم یباق یتیمحدود چیکه ه یتا زمان

 یهم  فراوان ی. زندگدیرویو عدم  فرو م یستیدر درون ن یوحش يمانند گردباد  یو از آن فراوان شود،یم  ربودهشب 

    .همراه هم خواهد داشت شهیرا هم یهم کمال وهم  افسردگ ،یو هم  پوچ

در  یزندگ کنم یاحساس م برد؟یفرو م یرا به پوچ که ما مانیدرون يبا گرداب ها  ییارویما در رو میهست  يزیچ چه

   . از حد ترك خورده است شیو عدمِ تعادل ب یدرونم از شدت سخت
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 ي. در کرانه هاکندیبه هوا پرتاب م  يگرید زیکه انسان را  همراه با هر چ ،یاست مهار نشدن يمانند انفجار نیا

 االتیتوهمات و خ ات،یذهن  نهایاما همه ا د،یندار تانیدرون یزندگ يبر رو یتسلط چیه د،یکنیشما احساس م ،یزندگ

 یارتباط چیدر درون شما در حال جوش و خروش هستند و ه  يا ختهیکنترل و افسار گس رقابلیغ يروهایهستند، و ن

مرگ  يبرا يفرصت و بهانه ا زیهمه چ یزندگ هیندارند. در حاش يو فرد یقطع تمیر کی ایشخص  یبا مرکز درون

   .است

است به درون   یجهش تیموقع نیدر ا ينچه وجود ندارد. هر تجربه اآد دارد و هر به خاطر هر آنچه وجو دیریمیم شما

تشنج  کیکرده است، با  شکشیبه شما پ یکه زندگ يزیو هر چ دیکردن هست یشما  در حال زندگ ی. هنگامیپوچ

 يزیچ دیتوانینم گریکه د دیا دهیرس يبه مرحله ا مادهند، ش یم تیماه رییتغ فیقابل توص ریغ یو با شدت یو آشفتگ

اگر شما همه  احتماالت تجربه را به طور کامل به  یحت نمانده است که بتوان تجربه کرد. يزیچ رایز د،یرا تجربه کن

 یاحساس م ی. و وقتدیتجربه را تا سر حد امکان استفاده کرده باش نیتر يادیاست، بن یکاف نیهم د،یکار نبرده باش

 یاندوهناك م انیپایب انیجر نیبه ا دیاتمام آنچه تجربه نکرده د،یعشق هست ایو  يدیناام ،ییکه در حال تنها دیکن

  .ونددیپ

 یکمال در سطح درون ياز استفاده  یناش د،یرا پشت سر بگذار ییگردبادها نیچن دیتوان یاحساس که شما نم نیا 

که در  یکشند. کسانیو زبانه م شوندیندارند،  محصور م يزیکه راه گر يکوره ا کیدر  یزندگ يشعله ها .است

 یدر امان ماندن دارند وقت يبرا يزیآنها چ ایاما آ تند؛کنند از ابتدا در امان هس یم یانحصار زندگ از آن رونیب يفضا

شما را در محدوده خطر  ،یدرون يتجربه ها انینجات دادن دارند؟ طغ يبرا يزیچ ایندارند. آ یآگاه يخطر چیاز ه

تواند خودش را انکار  یخود را در بطن تجربه گسترش داده است، م يها شهیکه ر یتنها زندگ رایز دهد،یقرار م

 يادعا ندارند که بعد از خلسه ها انیاز حد محدود است، مگر صوف شیبزرگ ب جاناتیتحمّل ه يبرا ی. زندگدکن

 یرا ط یزندگ يعاد يزهامر يکه در  ورا یوصف، کسان نیندارند؟ پس با ا ستنیتوان و تحمل ز گرید یطوالن

  توانند داشته باشند؟ یم یزندگ نیاز ا ياند چه انتظار دهیانزوا و مرگ را چش ،يدیکرده اند، طعم تلخ ناام
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    یبه پوچ اقیو اشت شور

است،  که   دهیرس یزندگ يتهایمحدوداین درجه  از که به  یکس ایوجود ندارد. آ یاستدالل چیهـ    

را با هم داشته باشد؟ البته که نه ، واضح است که  گریو موارد د یمالحظاتِ اخالق علتها، معلولها، بتواند استداللها،

 ،يدیدر اوج ناامدارد.  تیاهم یزندگ يبرا زهیانگ یفقط اهداف ب یشخص نیچن يامکان ندارد. برا يزیچ نیچن

 ی. وقتدفکنَیهرج و مرج  ب این ا به درونر  یمنیاهر يپرتو کیتواند  یاست که هنوز م يزیتنها چ یبه پوچ اقیاشت

 یتوان زندگ ینکنند، چگونه م تیرا هدا یزندگ ره،یو غ یاجتماع ،یمذهب ،یشناس ییبایز ،یمتداول اخالق لیهمه دال

مطلق، دوست داشتن  یهودگیبا عشق به ب ،یحفظ کرد؟ تنها با ارتباط  با پوچ یچشدن در برابر پو میرا بدون تسل

   .را حفظ کرد یبتوان زندگ دیکند. شا  يساز هیرا شب یماده باشد تا بتواند  توهم زندگ تیماه که فاقد يزیچ

که  یفقط در کس یبه پوچ اقیخوانند. اشت یخندند و کرم ها آواز نم یکوهها نم رایتوهم است، ز کیمن  یزندگ

  یعال يها یسینوز قادر به تحمل دگردحال ه نیتواند رشد کند. با ا یرا در درون خود نابود  کرده است، م زیهمه چ

 زیماند. چه چ ینم یباق یبه پوچ اقیجز اشت یندگدر ز يزیرا از دست داده است چ زیکه همه چ یکس ياست. برا

  ؟ییهايکار بیرا به حرکت درآورد؟ چه فر یشخص نیتواند چن یم یدر زندگ يگرید

. اما  من فقط، گریو موارد د یپرست ییبای، فرقه ز یافع عموممن ت،یبشر يبرا یو از خود گذشتگ ثاری: اندیگویم یبرخ 

گذشته اند و خود را رها  نهایاز همه ا - یمدت کوتاه يبرا یکه حت  انمد یدوست داشتن م  ستهیرا شا ییآنها

 دینتوایصحبت کنند. شما م یکرده اند. فقط آنها حق دارند درباره زندگ یاند. فقط آنها به طور مطلق زندگساخته

نه  از  د،یکن یم یابیزو شجاعت با یقهرمان قیمسلم است که شما آن را از طر نی. اما ادیکن یابیآرامش را باز ایعشق 

حال من به شما  نیدارد؟ با ا یفاسد  شده چه تفاوت زیچ کی ایتکه چوب  کیسنگ،  کیبا   يوجود نیراه جهل. چن

بزرگ را   انیعص ایجنون  کی دی. شما بادیشو  لیفاسد تبد  زیچ کی ایبه سنگ، چوب و  دی: اگر بخواهمیگو یم

 د،یشو یم ریکامالً تطه د،یدیرا چش یمسموم کننده پوچ يها ینیریتمام ش شماکه  یفقط هنگام  د،یدر خود  پنهان کن

   تند؟سیپوچ ن ییهمه اظهارات نها ایدهد. و آ یآن سوق م یینها انیصورت است که شما را به ب نیتنها در ا رایز
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 شیآن ها هر حادثه و پ يها را  بچشند، برا یاست  که   فقط طعم و زهر  تلخ نیافراد چن یو سرنوشت برخ ریتقد

گفت یبه من م یشکنجه است. اگر کس يبرا دیجد يتجربه، بهانه ا ور است و هرآو درد زیانگ رتیح يآمد، حادثه ا

 ینیمالك ع ایآ دم؛یپرس یاص هر فرد است، بعد از آن من مدارد، و مربوط به ذات خ یذهن لیدرد و رنج دال نیچن

 ایبرد  یاز من رنج م شیمن ب هیکه همسا دیتواند با دقت بگو یم یرنج و درد وجود دارد؟ چه کس دنیسنج يبرا

توان مطابق با یرنج را نم رایوجود ندارد. ز ینیاستاندارد ع چیاست؟ ه دهیاز همه ما عذاب کش شیب یسیع نکهیا

شود و یاحساس م یکرد، بلکه فقط آنگونه که در آگاه يریمزاج اندازه گ یموضع کیتحر ای یارجخ کیرتح

معنا  یمنظر، بحث درباره سلسله مراتب دور از ذهن و ب نی. افسوس که از ادیتوان رنج را  سنج یشود م یمنعکس م

آن را با تمام  میهستند. اگر بخواه حدودو ناممعتقد است رنج او  مطلق  رایز ماند،یاست. هر فرد با رنج خود تنها م

 یها، بشکنجه نیتر دهیچیعذاب ها و پ نیبه وحشتناك تر م،یکن سهیکه  تا به امروز وجود داشته مقا ایدن يرنجها

که زنده زنده در  یهمه کسان ن،یکرد، همه مطرود میها برخورد خواه انتیخ نیمرگ و دردناك تر نیرحمانه تر

یچقدر  م م،یکن سهیتا به امروز مقا ایدن يآن را با تمام رنجها میاگر بخواه ،مرده اند یگرسنگ از اید آتش  سوخته ان

   م؟یخود را کاهش بده یشخص يرنجها  میتوان

 یواقع يحال، به معنا در گذشته و گرانید دنیو نه با رنج کش میهست یما فان يفکر که همه نیبا ا نهکس  چیه رنج

  نیکند، با ا یو ناقص است، فرد قرار است فقط زندگ تیکفا یب يجهان  که از نظر ماد نیدر ا  رایز. ابدی یتسال نم

در درون خودش  مطلق است. به  یکه  هر موجود ذهن رخاط نیآرزو که وجود خودش را مطلق جلوه دهد، فقط به ا

است. پس چگونه ممکن است  خیارمرکز ت ایمرکز جهان   ایکند، که گو یم یزندگ  يطور یهر انسان لیدل نیهم

را درك کنم، در  گرانیاز  رنج خودم بکاهم. رنج و عذاب د  نکهیا يتوانم برا یاو مطلق نباشند؟ من نم يرنجها

مفید د توان ینم یرونیب زیچ چیاست، که در آن ه یداخل تیوضع کیرنج  رایربط است، ز یب  سهیمقا یمواقع نیچن

    واقع شود.

 يبه اندازه توانستیانسان م کید اگر چهره اافت یم یدارد. چه اتفاق میعظ یتیصر به فرد بودن رنج ها مزو منح گانهی اما

 يها یرنج ها و آشفتگ توانستیانسان م کی يد اگر چهره اافت یم یچه اتفاق اش را نشان بدهد؟ یرنج درون یکاف

 میتوانست یهنوز هم م ایشده بود آ انیچهره اش ع او در یدرون يکند، اگر  تمام عذاب ها انیب یرا به درست شیدرون

  م؟یبا او  ارتباط برقرار کن
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که در درون ما  یکرانی، اگر احساسات ب؟ میپوشاند یبعد از آن در هنگام گفتگو صورت خود را با دستانمان نم ایآ

کس جرات  چیصورت ه نی. در اممکن خواهد بود ریواقعا غ یزندگ ،شود انیدر خطوط صورتمان نما ردیگ یشکل م

و خطوط صورت  هایدر برجستگ زیب و غم انگیعج ریتصو کی راینخواهد داشت، ز نهینگاه کردن به خود را در آ

  .شوندیم  ختهیآم گریکدیاشک با   ریناگز لیو س ابند،یتوانند بهبود  یکه نم ییاز خون، زخمها يبا لکه ها و آثار يو

  یبه سرخ میعظ یکه با فوران نم،یاز  خون را  بب یکنم اگر  آتشفشان یم را در خود احساس  بیترس عج یمن نوع 

توانستم  یاگر م ایشکند ،  یروزمره را در هم م یزندگ یراحت و سطح یهماهنگ ،يدیناام یکنندگ ابودآتش  و ن

را  ییتنها تیمزصورت ما واقعاً  نیشد. فقط در ا یساخته م نیخون يپنهان را باز کنم، از ما انفجار يهمه زخم ها

 رقابلیکند و آن را غ یبه  سکوت م وادارما را   ي. که رنجهامینه یکرد، و آنرا ارج م میدرك و احساس خواه

 مانیکه از آتشفشان درون ن،یکند،  تا با انفجار خون یاز رنج که در وجود ما تراوش م یکند. زهر ناش یم یدسترس

  رد. ج  وجود دادر رنکه زهر  رایرا مسموم کند. چه بس ییایدن زد،یخیبرم

 ياز انزوا یناش دهیتوجه ما را  از پد دینبا زیچ چیو آسمان است. ه نیزم نیاحساس معلق بودن ب یواقع يو انزوا ییتنها

 یکرانیب یانسان در روبرو شدن با پوچ یفان عتیاز طب یشیهولناك  نما  تیشهود با شفاف کیمطلق منحرف کند: 

حال خطرناك  نیپرثمر و درع اریما بس یدرون یزندگ يکه برا - يانفراد يها يرو ادهید. پکن یجهان را  فاش م

انسان که منجر به مکاشفه  انسان در جهان  يابهام آمیز را در انزوا زیچ چیکه ه ردیصورت بگ يابه گونه  دیبا-است، 

   .شود،  را نپوشاند یم

کنند و عالقه  ییتوانند دلربا یمعمول نم يتهایاز جذاب کی چیه هدر هنگام عصر ، ک ژهیبه و يانفراد يهایرو ادهیپ

در مورد جهان  ییاست. سپس مکاشفه ها يخود  ساز دیمتناسب با روند شد نهایفرد را منحرف کنند، همه ا یشخص

جدا کرده است،  یکه خود را از زندگ  یگنگ يها ههمان گوش زند،یخ یبر م یروان آدم يگوشه ها نیتر قیاز عم

و   ستنیهمه در  مرگ ز نیا  کهیتنها باشد. در صورت اریبس دیفرد با ت،یبه معنو دنیرس ي. برایزندگ ياز زخم ها

 باًیکند که شکوفا شدن روح در آن  تقر یرا پوچ و باطل م یآنقدر زندگ ییوجود دارد. تنها یدرون يهاکاوش نهمهیا

 یقیدارند، زخم عم يقو يا هیبزرگ و روح یکه روح ینکسا ستین زیشگفت انگ نیا ایشود. آ یتحمل م رقابلیغ

روح   هیهستند که بر عل یهمان کسان نهایشناسند، ا یوارد کرده است را خوب م یرا که هنگام تولد ، روح به زندگ

    کنند؟ یشورش م
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 نیکمتربدون  اند،را  متحمل نشده یهست انیدردناك بن يو تناقض ها یزندگ يکه هرگز رنج شکنجه هاکسانی 

که واقعاً  ی. کسانزندیخ یکنند و به پا م یم امیهستند که در دفاع از روح ق یهمان کسان ست،یروح چ نکهیشناخت از ا

تواند از ته   یکس واقعاً نم چیدانند. ه یفاجعه م کیآن را  ایکنند  یآن را با غرور تحمل م ایشناسند،  یروح را م

 ی. چگونه مرساندیم بیآس یکه وجودش  به زندگ يزیخوشحال باشد، چ  یورد مخرب زندگاتدس نیقلبش از روح ا

روح نشانگر  ورداشت و لذت برد؟ حض تیرضا یاز زندگ یختگیو خودانگ تیمعصوم ت،یتوان بدون داشتن جذاب

 يرا به واسطه  يجرات صحبت از رستگار یدارد. چه کس یبزرگ و رنج طوالن ییکه  تنها ،یوجود نقض در  زندگ

 افتی ییتوان از آن رها یکند، که فقط به واسطه روح م یم جادیا یاضطراب یدر سطح درون یزندگ نکهیارد؟ اروح د

روح به عدم تعادل، اضطراب و  قیانسان از طر مییاست که بگو آنمحض است.  برعکس، درست  تر  یبیدروغ و فر

 يزیشناسند، از خطرات روح چینمرا  یکه خطرات زندگ یکسان دیانتظار دار رسد. چطور یعظمت م نیهمچن

نشانه عدم تعادل  ،یزندگ  تیروح  نشانه جهل بزرگ است، همانطور که دفاع از حقان  يبدانند؟ استدالل درباره 

لذت  یاز زندگ ماریانسان ب کیانکار است؛ فقط  رقابلیغ تیواقع کی یزندگ ،يانسان عاد کی ي. براستبزرگ ا

کند و نه  شیرا ستا یتواند زندگ یکه نه م  یاما انسان . وختیکه  انگار فرو نخواهد ر کندیم شیو آن را ستا بردیم

  شود؟ یکند، چه م شیتواند  روح را ستا یم

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  من و جهان

  

    و جهان من

در درد و رنج و  غم  ییدهد. چه معنا یمعنا جلوه م یبا وجود من جهان ب نیوجود دارم؛ بنابرا نـم

 یشود. به نظر م یم یمعن یپوچ و ب تیاو شده است؟ اما در نها یزندگ زیهمه چ  انسان جود دارد که درد و رنج کی

است  که  یمعن نیتواند تحمل کند، قطعا به ا یمثل من را  م یکس ایمشقت است؟ اگر دن ایدن نیتنها قانون در ا  دیآ

 یناخالص نیزمان اآنقدر بزرگ است که با گذشت  یزندگ ییکذا دیمن، به اصطالح خورش یزندگ يها یناخالص

 میکردند و به من ظلم کردند، بالها مالیمن را پا یزندگ ستیناشا يکنند. صفتها و رفتارها یرا تار م دیها، نور خورش

   .برحقم  را از من  به سرقت بردند يو تمام لذت ها دندیچ وازرا در اوج پر

را به کار بستم  یمنیکرده است، طلسم اهر لیتبد فرد ممتاز  کیکه من داشتم  من را  به  يوار وانهید اقیو اشت شور

 یپرزرق و برق و باشکوه یینوزا ایتولد مجدد  يمن  برا يمقدس را بدست آورم. و انرژ يبتوانم هاله ا ندهیتا در آ

بودن جهان که  فیگرفت، ضع یجهان نشات م نیبودن ا نهعاقال ریو غ یرحم یصرف شد، همه آنها از ضعف و ب

به  لیدل نیاست. به هم رممکنیدر حرارت  باال غ یکرد. زندگ یرا در درون من بارور م یو ناتوان ینفم يتمام انرژ

 ورسد،  یم  انیطغاست که به مرز دیآنقدر شد یدرون ییایپو مضطرب، يام که  در درون انسانها دهیرس جهینت نیا

 یکه زندگ یکسان يبه سقوط هستند. نابودرا ندارد، محکوم   یزندگ یحرارت معمول رشیپذ ییکه توانا یکسان

دهد یم حیاز نقصان آن است، که توض يجنبه ا نیاست، اما همچن یزندگ یمنیاز صفت اهر يدارند، جنبه ا رمعمولیغ

است،   يعاد طیکه همان شرا  یمعمول يافراد  در دما نیاست. فقط ا گانهیما انیم يبرا یموهبت یکه چرا زندگ

توانند نفس  یم یو به سخت ست،یدرآن  مقدور ن اتیح يباال که ادامه  یدر درجه حرارت گرانیکنند. د یم  یزندگ

دارم و   یروش در زندگ کیمن فقط  رایداشته باشم، ز ایدن نیا  يبرا يزیتوانم چی. من نمندیآ یدر م يپا بکشند از

و  قیمن طر د؟ی، انسانها گله مند هست ياکاریو ر یناسپاس ،ییشما از  انتقام جو  ایو مشقت است. آ ذابآن هم  ع

 د،یهمه نسل ها به کار ببر يهمه نقصان رها کند. آن را برا نیکنم تا شما را از ا یم شنهادیروش مشقت و عذاب را پ

                              !باشم دیمف تیبشر يبرا  قیطر نیمن بتوانم  از ا دیکند. شا یخود را آشکار م ریبه سرعت تاث
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 قیو از طر د،یدچار کن یلحظه زندگ نیدارو به رنج و عذاب در اخر قیتزر ایرا با شالق، آتش و  یانسان هر 

با  یپاک نیا و افتیشگفت دست خواهد  یتیو معصوم یخواهد شد و به پاک شیوحشتناك، تن او پاال يهاشکنجه

 نی. من به شما تضمافتدیب ياز پا نکهیرار کند تا اآنقدر با ترس ف دیو بگذار دی. سپس او را رها  کنشودیمرگ کامل م

را به  ایتوانستم، تمام دن یکرد.  اگر م سهیتوان مقا ینم يروش عاد چیآن را با ه زِیانگاثر شگفت  نیکنم که ا یم

 یلاص يها شهیتمام ر انهیموذ  توانمیبرسند؛ من م یخالص زندگ ي شهیتا به ر  کردم،یقابل تصور دچار م ریعذاب غ

که  ی. آتشدمیبحشیمتفاوت و تازه م یو  حرارت  روینابود کردن آنها،  بلکه به آنها ن يرا به آتش بکشم ،نه برا یزندگ

 یزندگ بیترت نی. به اآوردیبه همراه م یهانیک یشکل ریبلکه تغ اوردیبه بار نم یرانیانداختم، و یم انیمن به جان جهان

 يایرو نیدر ا دیرو ها نبود. و  شا انهیم يمناسب برا یطیمح گرید  ایدن کردند،یباالتر سازگار م يخود را  با دما

    .نباشد يابد یذات  زندگ گریمرگ د ز،یانگشگفت

است که فکر  بیعج نیو دو ساله شده ام  نوشته شد. همچن ستیکه من ب ی، هنگام1933 لیآور 8سطر امروز،  نیا (

  .) شده ام مرگ متخصص يدر مسئله  گریمن د کنمیم

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  بیزاري و رنج

  

   و رنج يزاریب

 ياحساس همانند احساس محو شدن در رودخانه ا نیا د؟یشما با حس ترسناك ذوب شدن آشنا هست ایآ

است، در  تیکه در شما استوار و پراهم يزیشود؟ هر چ یبا حل شدن جسم نابود  م  "خود"روان است ، که در آن 

احساس دردناك  کیاز  قایماند، سر شماست. من  دق یم یکه باق يزیشود ، و تنها چ یذوب م  ندهیفرسا يروند

که فقط سر  دیکن یاحساس م د،یکابوس توهم زده هست کیمبهم و نامشخص. انگار  در  یکنم ، نه حس یصحبت م

مبهم و اضطرب آلود  یبا فرسودگ یشباهت چیاحساس ه نیمانده است. ا یگاه، بدون بدن باق هیو تک هیشما، بدون پا

 یم لیشما را تحل ياست که تمام انرژ یفرسودگ کی نیندارد؛ ا ییایخولیالم ییایرو يدر خواب ها ایساحل و  در

   .و خشنود کند یتواند شما را راض ینه توهم نم د،ینه تالش، نه ام گریبرد. د

گرفتار در  د،یستیعمل کردن ن ایشما قادر به فکر کردن  د،یخاطر  فالکت و رنج، هوش خود را از دست  داده ا به

که  یمطلق يدما د،یا دهیرس یزندگ ی، شما به مرز نف یمانیمانند لحظات پش د،یهست ییو تنها نیسرد و سنگ یکیتار

خالص  اقیرنج و عذاب،  تالش با شور و اشت  یواقع يناشود. مع یمنجمد م یتوهمات در مورد زندگ نیدر آن ، آخر

احساس،  نیدر چنگال مرگ است، در ا یکننده زندگ دیناام يارزات و تقالبلکه مب ست،یبالعوض  ن يپرداز الیخ ای

 ایتوان جدا کرد. آ یو مرگ  نم یعذاب را از فرسودگ ي شهیشود. اند یآشکار م  يبه طور سرسام آور یفرسودگ

که  یان سرنوشتعذاب به عنو ریتفس ؟يزیچه چ يو برا یتواند به عنوان مبارزه باشد ؟ اما مبارزه  با چه کس یعذاب م

برداشت کامالً نادرست و باطل  نیکه خود هدف خودش است،  ا يبه عنوان نبرد ای  ابد،ییمنزلت  م یهودگیتوسط ب

الوقوع است،  بیقر یکه مرگ در زندگ ییو مرگ است. از آنجا یزندگ نینبرد ب ي، عذاب به معنا قتیاست. در حق

 یزندگ نینامم که در نبرد ب یرا رنج آور م  یشینما يمن فقط لحظه هامملو از  عذاب است.  یتمام زندگ باًیپس تقر

 یاتفاق م یوقت ی. درد و رنج واقعمیشو یکه  آگاهانه و دردناك با حضور مرگ روبرو م یلحظات نم،یب یو مرگ م

و نابود   ریشما را برگشت ناپذ یاحساس فرسودگ یوقت د،یگزاریو عدم قدم م یستیمرگ به ن قیشما از طر هافتد ک

اگر ممکن باشد شما  یمرگ دارد، حت يروزیاز  پ ینشان یشود. هر عذاب واقع یجدال مرگ برنده م نیکند در ا یم

   .دیخود ادامه ده یبه زندگ یبعد از آن احساس فرسودگ
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 يماریب کی هیدرد و رنج شب ایاست. آ ینشان قطع کی يدارا یوجود ندارد. هر عذاب یالیخ زیچ چیه یآشفتگ نیدر ا 

  یمرگ را در زندگ شرفتیرنج آلود نمودار   پ يدهد؟ لحظه ها یما را عذاب م یکه به طور دائم ستیال عالج ن

 نیحاصل وجود  اختالل در تعادل ب  نهایکه همه ا دهندیم نو افکار  ما نشا یدر آگاه یشیکنند، نما یم میما ترس يبرا

را به درجه صفر  یکه زندگ یاحساسِ فرسودگ نیمگر با ا ستین ریامکان پذ یلحظات نیو مرگ است. چن یزندگ

است. مرگ اتفاق منزجر کننده است، و  یرانیو و هیلحظات رنج آلود، نشانگر تجز یبرد. فراوان یمطلق خود فرو م

ر را کا نیشما ا د،یریبم دیخواه یم یوقت یو مورد طبع انسان باشد. حت ندیتواند خوشا یاست که نم  یذهن شغلهتنها م

: دییگو ی. با خود مدیده یبخاطر آن است که مرگ را با  خواست خود انجام نم نیا د،یده یمحض انجام م یمانیبا پش

و  یستیاست که  خود را بدست ن  یتجربه  کسان حساس،ا نی. ارمیخواهم بم یاما متاسفم که م رم،یخواهم بم یم

دائمی  یمشغله ذهن لیهستند که به دل يافراد دیتصور کناحساس، احساس مرگ است.  نیتر عیسپارند. فج یم یپوچ

  .دانستم یجهان نم نیدر مورد خودم و ا يزیکاش  چ يکنم، ا یمرگ، خواب را بر خود حرام کرده اند. آرزو م

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  ناامیدي و مسخره گی

  

   یو مسخره گ يدیناام

 شهیضطراب رو ا أسیرا که در در  يافراد نند،یب یم زیو تمسخر آم یمعن یرا ب ایافرادي که دن انیم رد

نکته مهم  نیدارد. توجه به ا يشدت  کمتر گریمشکل در افراد د نی. اافتمی دهیچیو پ بیعج ییاند،  انسانهادوانده

تر  قیعم یتصور است. پس چه حس رقابلیغ دیبدون  احساسات شد  یدانستن زندگ یمعن یاست که، گروتسک و ب

شود،  یظاهر م یمنف اریبس طیفقط در شرا  یدانستن زندگ ینمع یوجود دارد؟ گروتسک ب يدیتر از ناام  یعیو طب

   .است یباف یمنف انگریمعنا شدن نما یب ایشود. گروتسک  یم  انیاضطراب بزرگ  نما یآنگاه که از فقدان زندگ

 دهد،یسوق م یباف یمنف يشخص را به سو يو منزجر کننده ا بیبا  اشکال عج  يکه صورتک انسان گونه ا یهنگام

و رنج را  يدیتوانبه وضوح مشاهده کرد، خطوط چهره ناام یرا م یتیاست که در چهره شخص نارضا یزمان قایدق

ماند، و افکار  یم رهیدر دوردست خ  يا هیسا ونگاه  شخص در  نور  ،یهنگامه وصف ناشدن نیکنند, در ا یم انینما

 یانیبازگشت، جز  در ب رقابلیو غ دیواقعا شد يدی. ناامماندیدست گرفتار  م نیهم فاتیاز  تحر یفرد در امواج

 ياریو هوش تیشفاف ،یمطلق آرامش است، آن حالت پاک یجهان  نف یمسخرگ رایز ست،ین فیگروتسک قابل توص

با  یخوابیب یمتوال يتا به حال پس از شب ها ایمتفاوت است. آ يا دکنندهیناام زیو هر چ یوچکه با هرج و مرج، پ

را تحمل  یخواب یعذاب ب ایآ د؟یا دهینسبت به خودتان رس زیانگ رتیو احساس ح تیبه رضا نهیخود در آ دنید

 یم ییاحساس تنها ایدن نیا در یوقت د،یشب برس يتا به انتها دیکنیم يشمار قهیشب همه شب دق  یوقت د؟یکرده ا

 خیشما تار ی، و با وجود زندگاست خیماجرا در تار نیترمشما مه  یزندگ يرسد ماجرا یکه به نظر م یهنگام د،یکن

آتش در  يشعله ها نیکه وحشتناك تر یهنگام بازد؟یرنگ م خیشما تار یبا وجود زندگ ایشود؟ آ یم یاز معنا ته

منحصر به   یجهان نیوجود شما تنها و منحصر به فرد در  جهان است و همچن د،یکن یم رتصو ایآ  کشد،یشما زبانه م

 يآن لحظات همانند رنجها دیشما ساخته شده است؟ حتماً  با  دنیرنج کش يفقط برا  يزیفرد و جدا افتاده از هر چ

  د،یبتوان یبه راحت دیکنیبه خود نگاه م نهیدر آ یحالت وقت نیپشت سر گذاشته شود، در ا  شمار یاندازه و ب یب

تمام و کامل است،  یرسودگاز ف يریتصو نی. ادیمعنا دانستن خود داشته باش یروشن از خود و تفکر ب يریتصو

 ایدست و پنجه نرم کرده است. آ کیوحشتناك و   تار يدر پرتگاهها یمیوخ یناآشنا که  با رنگ باختگ یصورتک
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را در  يدیناام يژرفا که است يزیچ نیا  ست؟یهولناك ن يپرتگاه در صخره ا به هیشب يدیمملو از  ناام يچهره  نیا

. چه خوب خواهد بود میکن یو کرنش م میتعظ احساسدر برابر  آنها  همیشه که ما انتها   یب يخود دارد، وسوسه ها

 يدیکه از ناام  یزندگ تنمعنا دانس یافکار ب یدگیچی! پردیخالء نامحدود بم کیبتواند با پرتاب خود به  یاگر کس

تنش ها واقع  نیدتریدر شدو آشوب  انیطغ ایجادو  یدرون  يانسان، رفتارها تینشان دادن  ظرف يشود، برا یم یناش

و خالص رسم کرد و  نشان داد؟ گروتسک  ندیاعذاب عمق  خود را در خطوط خوش نیشود . چگونه ممکن است ا یم

  .کند یم یو کمال نف یهماهنگدر  سطحی است، يادهیاو یا  کیکالسرا که در اصل، هر آنچه 

کردن  یاست که گروتسک با  مخف یهید بدکن یرا درك م یدرون جاناتیکه اشکال مختلف ه یهر کس يبرا 

باشد،  دهیخود را د یزندگ يمعنایب يکه چهره یکند.  هر کس یم انیب میمستقریاحساسات ناگفته آنها را بطور غ

 نایوحشت و اضطراب را ع نکهیا جزبا اضطراب دردناك همراه است. گروتسک  يدیناامکه کند  یهرگز فراموش نم

  تواند انجام دهد؟ یم يچه کار گریکند، د یم انینما

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  پیش گویی درباره جنون

  

  

     درباره جنون ییگو شیپ

. اما سخت و دشوار است م،یاز ما محکوم به جنون هست یلیمسئله که  خ نیدرك ا یطور کل هـب

مانند بارقه رعد و برق که در مدت زمان  ياریو هوش یلحظه، آگاه کیکه در  ییجا قایدر هرج و مرج، دق دنیلغز

الهام  مطلق یاز شاعرانگ میعظ تیبا خالق یصفحات ناست. نوشت فیتوص رقابلیفاجعه غ کید، ده یرخ م یکوتاه

 د،یریگ یقرار م یفتگیو ش یاست که در آن شما تمام و کمال در اسارت سرمست يزیهمان چ نیا ن،یبنابرا .ردیگیم

توان نوشت، که بازگشت به تعادل  یم توان عاشقانه نوشت. یبرجسته است که م یو اما تنها  در همان حالت تنش روان

 یعیطب یجلوه داد، و زندگ يرا هنوز هم عاد یزندگ یمداوم يتالشها نیتوان بعد از چن یتوهم است. نم کی یواقع

را ندارند.  يروال عاد ينگهدار ییو توانا جوشند،یهمچون گذشته نم گرید ،یهست تیمیصم يچشمه ها را گذراند.

 یاتیتجرب نیاز جنون فقط پس از چن یآگاه شیدهند. پ یو اعتبار خود را از دست م ییکارا یدرون يتهایو تمام واقع

 ییگو دهد،یاز دست م تیخود را نسبت به زمان حال و واقع یعیو حس طب تیشود. شخص احساس امن یظاهر م

امناسب باعث که جو ن نجاستیکند. ا یصعود م نیاست و به جهان خارج از جو زم یشخص در حال عروج ملکوت

و تفکر  را به  آوردیبه مغز شخص فشار وارد م دیشد يها یرنج ببرد. آشفتگ جهیو سرگ یشود، شخص از گنگ یم

 رند،یگیما از آن سرچشمه م اتیکه تجرب ،یاست که: حاالت ترسناك ذات نیا تیکند، گرچه واقع یتوهم آلوده م

شود،  یم زاده یفیتوص رقابلیچنان وحشت غ شیتشو نیاز ا شود. یم انینما یاحساسات نیچن قیفقط و فقط  از طر

که انسان را آزار  ستیفقط ترس خفقان آور از مرگ ن نیکند. ا یشما را به هوا پرتاپ م ای زند،یم نیکه شما را به زم

 ند،دهیرعد و برق رخ م يمانند بارقه ها شتر،یاست که به ندرت اما با شدت ب يگریوحشت د نیشک ا یدهد؛ ب یم

   .بردیم نیرا از ب ندهیبه آرامش در آ دیام يها شهیر شهیهم يکه برا یناگهان یآشفتگ کی

است  نیاست. نکته واقعاً وحشتناك در حالت جنون ا رممکنیاز جنون غ بیعج ییگو شیپ نیا قیدق میو ترس یطراح

. به میکن یرا هم احساس م یزندگ عدم وجود  یبه گونه مطلق و قطع م،یکن یم یهنوز زندگ نکه،یا نیکه، ما در ح

ما هستد را از دست  یستیز يمربوط به عملکردها هخود  را ک یکه آگاه یدر حال م،یده یادامه م دنیخوردن و نوش
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و خاص خود را که در جهان  يفرد اتیحالت شبه مرگ است. در جنون ، شخص خصوص کیفقط  نی. امیدهیم

که او نسبت به جهان دارد  را  ،یاز آگاه یخاص يریو جهت گ یشخص دگاهیدمنحصرا به او تعلق دارند، از جمله،  

   .دهد یرا از دست م زیهمه چ  ،ی. در مرگ، شخص با سقوط در پوچدهدیاز دست م

معمولتر از، ترس از مرگ، ترس  یاست، اما در واقع، وحشت يادیو بن یو اساس داریترس از مرگ پا لیدل نیهم به

از عدم مرگ  يترس فطر نجای. پس در اشودیما م یدرون شیحضور ما موجب تشو ي مهین است، که در آن یجنون

  .تر است دهیچیمطلق پ

از نظر  را،یدارد. ز ينظر هیتوج کیسؤال فقط  نیپاسخ به ا ست؟ین یزندگ  يها یجنون راه  فرار از بدبخت ایآ اما

گنگ و  ییدر فضا یبه عبارت ایمتفاوت،  یروش کی حال و مضطرب با  شانیانسان پر يمسئله برا نیا یو واقع یعمل

 دهیچیپ زیجنون آم طیانسان  در  شرا یخودآگاه ياریهوش ازجنون را ترس  يدرباره  ینیب شیشود. پ یظاهر منامعلوم

ه خودآگاه و ناخودآگا نیو اتحاد دوباره ب يبازگشت به حالت عاد يانسان ترس از لحظه ها شهیدر اند رایکند ، ز یتر م

 جنون شود،یفاجعه آنقدر دردناك است که خود باعث م يمدهایاکه پ یطیخصوص، در شرااست، ب دهیچیپ  اریبس

  .شود داریدر درون شخص پد يشتریب

 ینیب شیبا پ یانسان چیه رایشود، ز یانسان نم بیاز جنون نص یو پاک يرستگار چیاز عارفان، ه یلیبالعکسِ نظر خ 

 یوجود دارد، غلبه کند. اگر کس ياریو هوش یکه احتمال دخالت خود آگاه یود در لحظاتبر ترس خ تواندیجنون نم

از قدم  یحال ترس نیداشته باشد ودر ع یآگاه خودموجود در درون   يها و راهها ییخود از روشنا یدر زندگ

استقبال  یرونیو ب یقادر خواهد بود از هرج و مرج درون یشخص نیچن شکیها نداشته باشد، براه نیگذاشتن در ا

   .کند

 نی. از آنجا که اغلب مجانکندیم نیآن شخص، مشخص و تع یو ذات يادیبن طیخاصِ جنونِ هرشخص را، شرا شکلِ

غالبتر و مشهودتر است.  یوانگید یافراد از شعف و شادمان نیدر ا ریناگز یو افسرده هستند، جنون افسردگ حالیب

که در تفکر   یدارند، در حال یبه خودکش لیتما آنهاهمه  باًیاست که تقر عیشا وانگانید نیچنان در ب یشدت افسردگ

راه حل مسئله  یمتفکران خودکش نیرسد. ( در واقع در ب یمسئله ساز به نظر م اریراه حل بس کی یافراد عاقل خودکش

  .)ستین

که، جنون باعث شود  رمیپذ یم یو جنون را وقت یدیوانگ یعنیبدهم ،  یوانگیشرط، تن به د کیدوست دارم با  من

تمام از صبح تا شب هلهله و  یالیخ یباعث شود که با ب یو سرخوش یباشم. سرزندگ يمن آدم شاد و سرزنده ا



 بر قله هاي ناامیدي  پیش گویی درباره جنون

برسانم. اگرچه من با تمام  انیبه پا يگونه ا سمشکل وسوا چیخوب و بدون ه هیرا با روح یکنم. و کل زندگ یشادمان

از آن  يزیچ چیوجود  خواهان ه نیبا ا .میآیشود، به وجد م یم جادیا لسه در درونمکه در اثر خ ییوجود  از روشنا

 اریرا به دنبال خواهد داشت.  من بس یمیعظ یافسردگ ،یسرخوش و یدرون دانم که همه آن آرامش یم رایز ستم،ین

ذرات  نند،ک دنیفم شروع به باربه جهان اطرا و گرم از درونم بگذرند، و یاز ذرات نوران يآن، رگبار يبه جا لمیما

 کیکنند،  تمام جهان را دگرگون رد،یگ یخود که از عمق وجود من سرچشمه م یختگینور و گرما با قدرت برانگ

در  نیا نایقیدر جهان شود.  يکه باعث حفظ آرامش ابد یانفجار تابناك از نور، به دور از هر نوع درخود فرورفتگ

همه جهان آزاد و رها، چون مرغان سبکبال در  رایخواهد بود. ز يهر خلسه و درون نگر تر از ییماورا اریبس یطیشرا

شعف شناور  يانتهاینور ، در کهکشان ب يایرؤ نیدر ا دیرا با ایهم خواهند بود. تمام دن يحال پرواز و لبخند به رو

 ،یالیپهناور خ يایدن نیذت ببرند. در اقابل لمس است ل ریوضع موجود که شفاف و اما غ نیاز ا دیبا انیکرد. همه جهان

انسانها را  يسرزنده ا نیسرزم نیبروند. سپس در چن نیب از دیبا يضرور ریغ ي، اشکال و حجابها  تهایموانع و محدود

  .نور جان بسپارند يو گرما ی. تا از زاللدیرها کن
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  مرگ

کنند و  یم يشما را منزو ای بیسواالت عج نی، اوجود دارند که به محض روبرو شدن با آنها ییپرسشها نجایا در

داشت. از آن  دیاز دست دادن نخواه يبرا يگرید زی. در واقع بعد از آن شما چشوندیشما م یستیباعث مرگ و ن ای

 ،یزندگ مختلف يفرمها يشما  برا يتالش معنو -کردند  یم ریسابق که ذهن شما را درگ "يجد" يپس مشغله ها

 -شودیشما حاصل م اتیکه در اثر محدود بودن تجرب يدیدسترس، ناام رقابلیغ يزهایشما به چ ریاپذن يریس اقیاشت

 ياهمان نقطه نی. اشوندیم لیمشخص تبد تیباال و فاقد جد ت،یپا افتاده با حساس شیساده  و پ يبه جلوه ها نهایهمه ا

در  ای یتوخال يتهایو شخص ياز آرامش معنو جانی. من در اکندیپرخطر  نفوذ م يکه انسان در قلمرو رازها تاس

 يزنم که لحظه لحظه یحرف م يوار وانهیکشمکش د کیکنم،  بلکه از  یصحبت نم ياز افراد جد انهیاصطالح عام

با مشکالت کامالً  ییارویروقیکه از طر یبحران طیشرا نیدر ا دهد،یم وندیپ تیو ابد یشما را به جاودانگ یزندگ

مشکالت و مسائل منحصرا زائده  نیکل ا رایز ابد،یدست  يادیبن تیبه جد تواندیشخص نم ده،یچیال پو کام ،يصور

 ستیالیستانسیوجود ما ندارند. فقط متفکر وجودگرا و اگز یانیبا ساختار بن یارتباط چیو عقل هستند، و ه ياریهوش

زنده  قتیحق نیو ا او زنده است يبرا قتیحق اریو افکار خود داشته باشد. ز یرا در زندگ یتیجد نینچنیا ستقادر ا

اساس  یو ب دهیفا یب يها یگمانه زن  قیوجودگرا از طر کیاست و  يو اختالل وجود یاز عذاب درون یاو ناش يبرا

  د.کنیاستدالل نم

با تقکرات  ینکند، به مرور زمان انسا یفکر م دن،یشیلذت اند يگرا ، که براذهن ای یمجموعه تفکرات انسان انتزاع ریز

است. من شخصا  اتیتفکر، عدم تعادل ح نیبا ا یبوجود آمدن انسان لیشود. در واقع دل یم داریپد ییوجود گرا

 ییها دهیکار مشارکت دهد، و ا نیانسان از جمله: گوشت و خون را در ا يرا دوست دارم که تمام وجود يا شهیاند

 ایدهم. آ یم حیترج یالیو خ یشوند، را به تفکرات ذهن یم انینما یروانيها یافسردگ ایو  یجسم يرا که از  تنشها

مشقت  واست، به فرض مثال، عذاب  دهیرس انیبه پا شمندانهیمثال اند یسطح يها يکه زمان باز اندافتهیمردم هنوز درن

است، حال سوال مهم   وسواس گونه یتر از تفکراتروشنگرانه يدیاز سر ناام ادیفر ایاز هجوم ناآگاهانه مهمتر است، و 

ارزش  میخواهیاست پس چرا ما نم نینسبت به لبخند ندارد؟ اگر چن يتر قیعم يها شهیاشک ر ایاست که: آ نیا
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زاده  قتیحق نیا شکیکه در درون ما زاده شده است، ب یقیحقا م؟یریموجود را بپذ قیمنحصر به فرد حقا

  .کنندیکار مخود ماست از درون ما آش ژهیرا که و یتیشده،واقع

مسئله  نیخطرناك تر تواندیم یتواند به تفکرات پرشور مرگ، که به عبارت یکه فرد م میریبپذ میخواهیچرا نم 

مرگ  رایباشد، ز یمتفاوت با زندگ یشناس یتا از منظر هست ست،ین یرونیب دهیپد کیموجود باشد، بپردازد ؟مرگ 

به  ان،یحیمس ي دهیبه عق ژهیاعتقاد عموم، به و الفمرگ، بر خ ریسوجود ندارد. قدم گذاشتن در م یمستقل از زندگ

متفاوت  یبا زندگ یفیاست، که از نظر ک يا هیوارد شدن به ناح نیاخر انسان، و همچن  ينفس ها دنیکش يمعنا

اك مرگ کشف شود تا بتوان پرتگاه دهشتن يبرا یراه یبدان معناست که در طول زندگ شتری. بلکه بستیباشد، نیم

  .کرد دایپ اتیح یاساس يها نشانهمرگ را در 

دارند، گذار از  ی) که باور به جاودانگعهی(وابسته به علم ماواطب یکیزیاعتقادات متاف ریو سا تیحیدر تفکرات  مس 

 يعاد یبا زندگ یکیزیاز نظر متاف گرانید يگسترش و وارد شدن به قلمرو ها نیاست، همچن يروزیپ کیمرگ  ریمس

بودن مرگ در  یدرون يعذاب، در افشاگر یبه نظر من احساس واقع ،ییدگاههاید نیاست. برخالف چنمتفاوت 

ما کامالً  هیممکن است که فرض ایاست؟ آ ابینادر و کم نینچنینهفته است. اما چرا احساس تجربه رنج داشتن ا یزندگ

  باشد؟ ریمرگ امکانپذ یعالمت تیماه رشیمرگ، تنها با پذ یکیزیمتاف یو طراح مینادرست باشد و ترس

 یزندگ  يعذاب و مرگ را تجربه کنند. آنها طور توانندینگر هستند، نم یکه سطح يو افراد يسالم، عاد افراد

 کیتفک یمقوله مرگ را از زندگ انهیبا سطح فکر عام ییدارد. انسانها یقطع یسرشت و ذات ،یزندگ ایکنند که گویم

 ینسبت به زندگ يتر انهیواقع گرا يفراتر از آن معنا لکهبخشند، ب یم تینیع ید زندگکنند، نه تنها به مرگ همانن یم

 چیشناسند،  به ه یم د،یآ یم رونیکه از ب یاتفاق ای یک عاملاست که آنها مرگ را  لیدل نیدهند. به هم یبه او م

است که  نیا یانسان معمول يدلهره ها نیاز بزرگتر یکی.  شوندیمتصور نم یزندگ یدرون ریتقد کیوجه مرگ را 

آغاز  یتنها زمان یکیزیمتاف يمرگ است. مکاشفه ها یِزندان یکه آنها فراموش کنند، که خودِ زندگ دیایب يروز ادامب

لوحانه او ساده یختگیخودانگ نیگزیدردناك جا یبرود و کشمکش نیاز ب بیفرد عنقر یشود که تعادل سطح یم

 یگفت که وجود خارج  توانیکه عمال م تاس ابیآنقدر نادر و کم يعاد از مرگ در افراد یآگاه شیشود. پ

هر  يمتزلزل شوند،  ورا یزندگ  يها هیکه پا کندیبروز م یاز مرگ فقط زمان یآگاه شیکه پ تیواقع نیندارد. ا

و  نشیب انسانها است؟ یدر زندگ یدرون دهیپد کیمرگ  ایاست که آ  تیمسئله حائز اهم نیاثبات ا د،یشک و ترد
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 نیچقدر توهم زا است، و همچن یزندگ یکپارچگیدهد که اعتقاد به  یموضوع، به ما نشان م به یو فلسف قینگرش عم

   . است رشیمستحکم و قابل پذ یموضوع مرگ، تا چه اندازه منطق یکیزیباور داشتن  به بستر متاف

روان  یآگاه نیکند؟ ا یم رممکنیرا غ یندگاز مرگ ز یاست، چرا آگاه ایماندگار و پا یمرگ در درون زندگ اگر

اتفاق  اتیح یشور اساس یجیتدر لیتقل قیاز طر یروند مرگ به سادگ رایز  کند،یرا آزرده نم یو خاطر انسان معمول

مدت که  یاست، درد، رنج و مشقت طوالن دركقابل  یفقط عذاب ساعت آخر زندگ يفرد نیچن يافتد. برا یم

 یقبر ، هر قدم در زندگ ي. از چشم انداز وجودستیاو قابل درك ن ياست برا يبشر  یزندگ و اساس ادیمربوط به بن

درك   ییکه توانا یانسان معمول کیاست.  یاز پوچ يتنها نشانه  ،یمرگ است و حافظه فرد از زندگ يبه سو یگام

 يبه سو یزندگ ریطول مس در یجیتدر يشرویو درك از پ یآگاه شیپ چیشخص ه نیرا ندارد، ا یکیزیمتاف  نیقوان

مرگ را ندارند. اما  رییقابل تغ ریاز سرنوشت غ ختنیگر ییتوانا يگریکس د چیمرگ را ندارد، اگرچه نه او و نه ه

شود که وجود آنها تمام   یم يشواهد حضور مرگ چنان قو شود،یم لیزا یشخص در زندگ ياریآن هنگام که  هوش

از مرگ  یبرد. داشتن آگاه یم نیرا از ب یعیو همه حرکات هوس آلود طبنشاط آور  يهااقیها، اشت یساده لوح

معنا و  یها همه ب يها و افسونگر ياغوا گر ،یتکلف زندگ یآشفته و کامالً نابود کننده است. اشعار ساده و ب يزیچ

پوچ و  زیاو ن یاتیت الهانسان و توهما یینها يطرحها زانیبه همان م نها،یآمد همه ا ی. در پرسندیمحتوا به نظر م یب

  .ارزش خواهند شد یب

کشد،  یرا م یچگونه درخت نکهیمثال: ا يگسترد، برا یجهان م نیچگونه مرگ دامن خود را در ا نکهیا دنیفهم يبرا 

 کیکند، چگونه مانند  ینابود م را ساله نیچند يتمدن ها ایرنگارنگ و  يکند، چگونه گل ها ینفوذ م اهایو  در رو

ها  و  یمانیمرگ  فراتر از اشک ها و پش بدان معناست که نیا افکند،یم هیبه جان افراد و فرهنگ ها سا رانگریو يبال

که چطور این کس که عذاب وحشتناك مرگ را تجربه نکرده است،  فراتر از نظام و اشکال است. هر نیهمچن

وحشتناك  یکه توهم نیخشمگ يشدن در چنگال مار مانند گرفتار ایو  ابد،ییخون انتشار م انیو همانند جر زدیخیبرم

 جادیکه  باعث ا یدرون افتهی رییتغ تیو وضع یزندگ یمنیاز سرشت اهر دلیل است که نیبه ا آورد،یم دیرا پد

موضوع  نیا درك يشرط الزم برا یمست اهیس تیوضع نی. چناست خبر یشود، ب یم یدر زندگ یمتعال ییرهایمس

و وجد  جانیحاصل از ه یو سرخوش یمست کی نیجهان را دارد. ا نیا يفور افتنی انیپا ياست که چرا فرد آرزو

شده  دیتصع یکند، و شما به خلوص یم ریشما را با شکوه و عظمت خود تسخ یبهشت يکه در آن چشم اندازها ست،ین

 یمست اهیاین در عالم معنا، س بردهد، افزون  یخود را از دست م هومنه تنها اعمال انسان مف که د،یرسیدر عالم معنا م

 يو عذاب آور است، که در آن مرگ با وسوسه وحشتناك کابوس وار چشمان مار  رانگریوار، خطرناك، و وانهید
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 که دیشویم کینزد یقین است که آنقدر به ذات حقآ  يبه معنا ریاحساسات و تصاو نیشود. تجربه چن یظاهر م

شکل خود در درون شما شکوفا  نیتر زیشگفت انگو  نیتر کیو به  درامات زندیریو مرگ فرو م یتوهمات زندگ

  .شوندیم

مرگ و  نیو مرز ب زدیآمیوحشتناك در هم م طیشرا کیو مرگ را در  یمشخص، زندگ یلیخ يو عذابها رنج

 زیوسوسه انگ ییپروا یانسان را از ب یِ اشک و احساس درون انه،یو وحش یمنیاهر يبرد: خصلتها یم نیرا از ب یزندگ

جاده که  نیکردن در ا قیطر یشود و ط یآن به مرگ ختم م يکه انتها يریکردن در مس ی. زندگردیگ یم هیبه عار

 نی. در استین یدر زندگ یمنیاهر ياز تناقض ها گریشکل د یجز تجل يزیاست، چ یسرشار از درد و رنج طوالن

از  شیدر گسترش ب شتریب یبودن زندگ یرمنطقی. غشوندیده مزا یزندگ ينابود يتناقض ها، فرمها و اشکال فقط برا

 يبه جا دیجد يکردن محتوا نیگزیجا يبرا انهیوحش الیام  نیشود، ا یها آشکار م اقضتن يحدِ اشکال و محتوا

د که بتوان است ی. سعادتمند آن انسانکندینم رییتغ تیفیک ینیگزیجا نیدر ا کهیها، در تکاپو هستند. با وجود یمیقد

را مجذوب خود کند، و نسبت به   هبتواند همه امکانات  ارائه شده در هر لحظ مخمصه رها سازد. تا نیخودش را از ا

گناه بودن تنها یاعتنا باشد. معصوم و ب یب رد،یگ یقرار م شیرو شیکه در هر لحظه در پ يآزار دهنده ا يها یابیارز

متصور  یزندگ  يمدت را برا یعذاب طوالن ينگرش لحظه هاکه احساس و  یکسان ياست. اما برا يراه رستگار

   .آنها وجود ندارد يبرا یراه نجات چیه دهیچیپ ریمس نیا ساده است. در ؤالس کیشوند، مسئله نجات یم

برد. البته  یمرگ  پ تیبودن موجود یتوان به درون یراحت م ،یمدت افسردگ یطوالن يو احساسها يماریدر زمان ب 

 تیظرف ،یافسردگ ای يماریهستند، و به اندازه ب یو شخص یاتفاق بایوجود دارد، که آن راهها تقر زین يگرید يهاراه

   .نشانه مرگ را ندارند لیو  پتانس

امر باشد که احساس  نیتواند اثبات ا یفقط م م،یدر جهان منظور شو یرسالت فلسف کی ها يماریب يبرا میبخواه اگر

شکننده باشد. در  تواند،یتوهم تا چه اندازه م نیا تیه اندازه توهم آور است و در نهاتا چ یدر زندگ یجاودانگ

 يها تیما را به واقع ،يماریدارد. اصل  وجود ب دوجو یدر زندگ نهیزم شیمرگ همواره به صورت پ ،يماریب

 يا دهیمرگ به عنوان پد تواند آن را درك کند. جوانان از ینم یدهد که انسان سالم و معمول یم وندیپ یکیزیمتاف

 یبندگیکند، همه توهمات و فر یبا تمام قدرت به آنها غلبه م يماریب کی یکنند. اما وقت یصحبت م یخارج از زندگ

شود.  یم یناش يماریهست که از ب یکسان يعذاب برا ،یجهان، تنها عذاب واقع نیروند. در ا یم نیاز ب ان،جوان

 يبرند ، قادر به درك محتوا یکه واقعاً رنج م یدارند. فقط کسان ییو خودنما یمشقت ها نشان از فضل فروش گرید
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. و شوندیزاده م ییبای: عشق، رقص و زيها یهنگدر هما گرانیرنجها هستند. و اما د تینها یبودن ب يو جد یواقع

،حرکات موزون  زیگهوس ان يرفتارها ایعشق ساده لوحانه   يحاضرند، تا در ازا لیاز افراد با کمال م ياریبس

 رشیدارند، پذ لیتما زین ياریشوند، را رها کنند. و بس ی، طاعون و مرگ حاصل م يدیناام قیرا که از طر یکیزیمتاف

    .کنند یکه حاصل وجود رنج و درد است، از همه آنها چشم پوش یمقام منزلت و یشادمان

شود.  یختم م يروزیبه پ شیکه شجاعتها ینه قهرمان مقاومتی، یقهرمان کیها قهرمانانه هستند ، اما  يماریب همه

 ي، بلکه برا ماریافراد ب يصدمات نه تنها برا نیکند. ا یدفاع م یاز دست رفته زندگ يگاههایاز پا يماریب یقهرمان

 يرهایتفس ن،یرایآورد. بنا یوارد م يریجبران ناپذ ارتبرند، خس یرنج م یکه مکرراً از حمالت افسردگ یکسان

دچار  يریکه به طور چشمگ یاشخاص انیترس از مرگ، بخصوص در م يبرا ،یمنطق هیتوج چیه یفعل یشناختروان

حالت  نیاشخاص است. ا نیا یفهم اساس دیکل ،ی. درك ساختار حاالت افسردگابندییهستند، را نم یافسردگ يماریب

 کیخود نزد یدرون تیانسان را به واقع ابد،ی یم شیو دردناك افزا وستهیاز جهان به طور پ ییجدا آنها، که در 

 یبه سمت کانون اساس یداخل يفضا کیخودش کشف کند.  تیشود که او مرگ را در ذهن یکند و باعث میم

اتفاق  کیکند.  یم هکه معموالً آن را پوشانده است غلب یو بر همه اشکال اجتماع ابدییگسترش م تیذهن

و مرگ  یرا که زندگ يمنطقه و محدوده ا قایدق رود،یفراتر م یداخل يفضا از یعنیمرکز،  نیکه از ا ی،هنگاهیدرون

  .کندیاند را کشف مختهیدر هم آم

  

با ضربات  یکه ضرب آهنگ زندگ است ییوجود جدا نکرده، جا یکه انسان هنوز خود را از منشا اصل ییجا

از  یاحساس ،یبودن مرگ در زندگ یاز درون یآگاه ،یکند. در موارد افسردگیکار م یرمنطقیناهماهنگ وغ

   د.ابیینم نیکند که هرگز تسک یم جادیرا در فرد ا یدائم يقراریو ب یتینارضا

و  یتوان مرگ را بدون پوچ یکند. نم یم نهیرا در درون فرد نهاد یستیاز عدم و ن  يا هیسا یحضور مرگ در زندگ

. با ستین یجز ترس از پوچ يزی. ترس از مرگ، چمتصور شد انهیگرا یاصل منف کیرا بدون  يا یو زندگ یستین

پوچ   يبرا یفرض شیما اثبات کند که مرگ پ يراتا ب کند،یپرتاب م یو پوچ یستیمنطق مرگ ما را به درون ن نیهم

 اتیدر ح یستیو ن یپوچ یینها يروزیپ يبرا ینشانه واضح یبودن مرگ در زندگ یانسان است. درون یبودن زندگ

 نیراه و در ا کیمگر  ندارد، يگرید يکه حضور مرگ معنا کنند،یاستدالل م نیچن نهایا ن،همهینابراانسانها است، ب

  .کندیباز م یراه را به سمت پوچ جینامشخص، مرگ به تدر ریمس
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 يتراژد نیفاجعه بار ا انیاست، اما پا یخیانسان در طول  تار رینظ یبخش و ب یتنها تفکر  تسل تیاعتقاد به ابد گرچه

   .دهد یباور ساده لوحانه را نشان م نیانسان، توهم پنهان شده در ا يتراژد ژهیو به و یزندگ

 یاساس تیترس از مرگ است. وجود انواع مختلف ترس صرفاً مظهر همان واقع ،یتنها ترس و وحشت واقع قتیحق در

 نیاز ب یبا استدالل ساختگکنند ترس از مرگ را  یم یکه سع یمختلف آن است. کسان يدر جنبه ها یروانشناخت

در درون انسان را از  یترس واقع یلیو تخ یانتزاع يتارهاتوان با استفاده از ساخ ینم رایز کنند،یببرند، کامالً اشتباه م

که به  یکسان یاز آن هراس داشته باشد. حت دیبا ردیمسئله مرگ را در نظر بگ يکه به طور جد یبرد. هر کس نیب

ک یآنها  مانیبودن مرگ و ترس آنها از مرگ است. در ا یباور به جاودانگی آنها از درون نید ، ااعتقاد دارن تیابد

هستند نهفته است  میاست و تک تک انسانها در آن سه یزندگ يارزشها يکه دارا ینجات جهان يتالش دردناك برا

است.  تیدر ابد یبا ذات جاودانگ یانبه جه یابیو دست یدر  زمان زندگ یذات یشکستن و غلبه بر پوچ يبرا یتالش  -

 ستیناشا يروشها نیو همچن یرمنطقی. مقابله غکشاندیم يانسان را به نابود یمذهب مانیروبرو شدن با  مرگ بدون ا

 يخواهد داشت. فرمها و دسته بند یمرگ در پ يبرا ریو نامربوط داشتن در  هنگام مقابله با مرگ عوارض جبران ناپذ

تواند با مرگ  یم ییخِرَدگرا ای ییآرمان گرا ایو مرگ  نخواهد داشت. آ یاز زندگ یست و کاملدر يهرگز  معنا

درمورد  زیچ چیه باًیمکاتب و فلسفه ها تقر ریحال سا نیممکن است. با ا ریغ يکار نیکند؟ مسلم است که چن مقابله

   .است يدیامنا ياز رو يادیفر ای. تنها نگرش معتبر آنها، سکوت مطلق ندیگو یمرگ نم

که من وجود داشته باشم ، مرگ وجود  یتا زمان رایندارد ، ز یقابل قبول هیمعتقدند که ترس از مرگ توج یبرخ

رنج و   بیو غر بیعج اریبس دهیافراد پد نیوجود نخواهد داشت. ا "یمن "گرینخواهد داشت، و به محض مردن ، د

 شیکه پ یتواند به انسان یم یبه  چه راحت مرگمن و  نیب یعمصنو زیتما نیرا فراموش کرده اند. ا یجیمشقت تدر

   را به ارمغان آورد؟ يخاطر تیاز مرگ دارد ، رضا يقو یآگاه

تواند یبرخوردار است، م یبرگشت رقابلیاز احساس غ قاًیکه عم یکس يبرا ايرکانهیز شهیاند ای یاستدالل منطق چه

اعتبار است. غرور فالسفه  یب یبر اساس استدالل منطق يمسائل وجودطرح  يداشته باشد؟ تمام تالشها برا  ییمعنا

را  يماریب يمعنو ییایهستند که زا و متکبرتر از آن ننداز آن است که به ترس خود از مرگ اعتراف ک شتریب اریبس

  .رندیبپذ

  .است اکارانهیر رشیسازش و پذ کیفالسفه درباره مرگ  تامالت
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فراموش کرد که فلسفه هنر پوشاندن  دی. نبالرزندیاز ترس مرگ بر خود م يگریس داز هر ک شیآنها ب قت،یحق در

با  شهیباشد، که هم یفسخ م رقابلیبرگشت و غ رقابلیغ یخود احساس نیاست. ا ینقاب زدن بر درد و رنج درون  ایو 

مانند عشق،  يزیاما چ با ترس منجر شود. ختهیآم اكدردن رشیپذ کیتواند به  یاز عذاب همراه است، که م یآگاه

مرگ وجود  يبرا يو قاعده ا کیتکن چیه رایتوان آموخت، ز یبا مرگ وجود ندارد. هنر مرگ را نم يهمدرد ای

شود.  یتجربه م دیو شد ینامتناه يرنجها قیاز طر ،ییعذاب توسط هر فرد به تنها يریبرگشت پذ رقابلیندارد. غ

نوع عذاب وجود دارد،  کیآنها فقط  ي. براستندیدر درون خود آگاه نو آرام،  یجیمردم از وجود عذاب تدر شتریب

لحظه  نی. فقط چنشودیمطلق احساس م یستیاست که بالفاصله قبل از سقوط در ن یآن عذاب واپسین لحظات زندگ

 ياجهت آنان به ج نی. به همرندآو یانسان به وجود م یرا در آگاه اتیاز عذاب هستند که منشا مکاشفات ح ییها

انتظار دارند. اما لحظات  یزندگ یانیرا از لحظات پا زیو روشنگرانه عذاب، همه چ یجیتدر يدرك معنا يتالش برا

اند، نادان خواهند  کردهیاشخاص همانطور که در جهل  زندگ نیآشکار خواهند کرد. ا یکم یلیابهامات خ انیپا

  ست،ین نشیو آفر تیخالق يتنها برا یفیک يزمان بند ابد،ی یبه مرور زمان گسترش م یکه آشفتگ ییمرد. از آنجا

شود: که  یصورت آشکار م نیزمان به ا یمنیو صفت اهر يشود، خو یمرگ هم مربوط م کیدرامات دهیبلکه به پد

 یمتعال تداللاس کیزمان  به سمت  نی، بدون اتالف کمتر يو نابود  نشیو هم مرگ، هم آفر یدر آن هم زندگ

   .ابدی یتکامل م

 یما ظاهر م يفطر التیو تما شاتیتحمل در برابر گرا رقابلیضرورت غ کیبازگشت، که به عنوان  رقابلیغ احساس

تحمل  رقابلیاز سرنوشت غ دیتوان یاعتقاد که شما نم نیزمان قابل تصور است. ا یمنیشود، فقط به واسطه سرشت اهر

عذاب  انگریخود ب نیانجام نخواهد داد، و ا  يارک بیتخر ریو زمان جز آشکار کردن روند چشمگ دیخود فرار کن

باشد؟  یتوان در پوچ یاما رستگاري چگونه م  ست؟ین يرستگار یخود نوع یستین ایبازگشت است. پس آ رقابلیغ

 ریکامل وجود، امکان پذ ابیتواند در غ یاست، پس چگونه م رممکنیغ بایتقر یهست قیاز طر ياگرچه رستگار

   باشد؟

جاودانه  نیجهان با قوان نیا دی، اجازه دهممکن شود یهم در وجود و هم در  پوچتواند نمی يه رستگارک ییآنجا از

  !شود نابود خود 
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   ایخولیمال

روح و روان انسان  ایخود قبول کند،  يرا برا يا ژهیو یرونیاست شکل ب لیما ای یانسان در هر حالت وانر

 یمکاتبات و هماهنگ ینیو ع یسطح ذهن نیب یروان قیو عم دیه حاالت شد. در همکند خود دگرگون  تیرا مطابق ماه

تصور است. هر آنچه را که از نظر  رقابلیغ ستهو ب کنواختی يفضا کیوجود دارد. شور و شوق فراوان در  یکینزد

  .ندیبب ياز خود وجود رونیچشمان خود در  ب اب که مشتاق است اری، بسدهدیانسان را آزار م  یدرون

صورت و  یدرون جانیو ه یبلکه به سرمست ست؛ین یمطلقا درون ییکمال گرا کیخلسه) هرگز  (وجد، ياکستاز 

 يتمام مشخصه ها میتا بتوان میاندازیفرد مجذوب ب يبه چهره  ینگاه یاست به سادگ ی. کافدهدیم یرونیب يظاهر

   .میدرك کن یاو را به روشن یتنش و اضطراب درون

حد و حصر است.  یب يحالت گستره ا نیا رایدارد؟ ز اجیاحت یرونیو جاودانگی ب تیبه ابد ییایخولیحالت مال چرا

سطوح مثبت  ت،یشور و شوق، خشم و عصبان ،یعبور کرد. سرزندگ یمنف ایآن به صورت مثبت  يتوان از مرزها یم

. منشا آنها از افراط روندیفراتر م يعاد ياز حالتها وشکنند  یگونه هستند که موانع محدود کننده را م انیطغ یبا شدت

فراتر  یزندگ ،یحاالت مثبت نی. در چنردیگیسرچشمه م یآشکار در روند زندگ یسرزندگ ،یدر زندگ يرو ادهیو ز

 نیآن است که اگر ا يکند، بلکه برا یکه خود را نف ستین نیالبته به خاطر ا رود،یخود م یعیو طب يعاد ياز مرزها

 يرو ادهیز ییتهایموقع نیخواهند شد.در چن يکننده تر رانیسوزاننده تر و و یقیاعث  بروز حرها رها نشوند ب يرژان

کامال  ییمعنا یروان يعبور از مرزها یمنف یروان يمعکوس خواهد شد. در حالتها جهیباعث بوجود آمدن نت هیرو یب

 یکامال برعکس رخ م یطیکه در شرابل رد،یگ ینم رچشمهکمال س يزیامر از سرر نیا رایمتفاوت را خواهد داشت، ز

دواند تا در  یم شهیهمانند سرطان ر جیو بتدر دیآ یشخص بوجود م شهیدر عمق اند یروان یتیهو یخال ب کیدهد. 

   .کندیپرتاب م یستیشخص را به ن تینها

که  دارد یو خستگ یحالت فرسودگ کیدر  شهینهفته است, ر ایخولیکه در مال یبه سمت پوچ يشرویپ احساس

 ینبض درون ،یمنظم زندگ تمیکند. ر یانسان را از جهان جدا م یفرسودگ نیاست. ا یمنف یروان يهمه حالتها یژگیو

انسان  زیتما يالزم را برا طیشرا یرا خستگیدانش است. ز یعیعامل  طب نیاول ی. خستگکندیم فیآن را  ضع یعیطب

 نیکه جهان در مقابل انسان قرار دارد. همچن دهدیر سوق ممنظ نیفرد را به ا ،یکند، فرسودگ یم جادیاز جهان ا
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را  یاتیمبهم از عالئم ح شینما شیپ کیو فقط  کشد یم نییپا یزندگ یعیانسان را از سطوح طب یاحساس خستگ

نامشخص  یکه در آن قسمت، زندگ دیآ یاز روان انسان به وجود م ياز محدوده ا ایخولیمال نیابراآورد. بن یفراهم م

 یزندگ يدانش و نامساعد بودن  آن برا يبرا طیمستعد بودن شرا انگریخاستگاه، ب نیثبات و مشکل ساز است. هم یب

    .دهد یم حیرا توض

 ییجدا ا،یخولیدارد، در مال یکیارتباط نزد یزندگ يفرد يبا جنبه ها یروان يعاد يکه شخص در حالت ها یحال در

 یاساس انیبن ب،یچشم انداز عج کیو  يانفراد يآورد. تجربه ا یوجود ماحساس مبهم از جهان را به  کیاز آنها 

 ،ینیو ع زخاصیاز هرچ افتهیارتقا  یآورد. جدا افتادگ یدر م يماد ریرا به حالت غ زی. همه چزدیر یجهان را در هم م

پرواز  ،يصعود نیچن . درابدییم يشتریشود، وسعت ب یم یکه همه آنچه از ماده ته رساندیم يفرد را به چشم انداز

  .وجود داشته باشد تواندینم ییایخولیمال یحالت روان چیبر فراز جهان، در ه یبه اوج، اوج

توانند باعث ارتقا انسان و اوج گرفتن او شوند، بلکه  یمداوم، نم یباف یبه منف لیتما ایو  يدیخشم و ناام ای غرور

 تعالیمنجر به   تیشود، در نها یم یناش یاز وجود خستگ مبهم، که يپرداز الیمدت  و خ یطوالن يها شنیتیمد

 یرها شدن به منظور لذت بردن از  زندگ نیاما ا . آوردیبال در م یو کرخت ایخولی. انسان در حالت مالشوندیانسان م

 یزدگ سودا ای ایخولیدر مال ییتنها يکردن است. معنا یزندگ اهویتنها بودن و دور از ه يبلکه برا ست،ین يویدن

 بیهوده ند،هست ایخولیکه دچار مال يارتباط ندارد؟ نگاه افراد یرونیو ب یدرون انیپا یامر به احساس ب نیا ایآ ست؟یچ

عشق اشتباه گرفته  ییایو زا يمرز حد و یبا ب  دینبا  ،ییایخولیو ابهام مال یدرون یکرانگیو بدون چشم انداز است. ب

افراد  ياز خصلتها نیو همچن ستین فیآن قابل توص يطلبد که مرزها یرا م ییفضا یسودازدگ ایو  ایخولیشود، مال

 يبه  تجربه عاد افتنیدست  يکه برا یاست، در حال قیدق ایمشخص و  فبدون اهدا ین زندگگذرا ،ییایخولیمال

  .است ازیو قابل لمس مورد ن ینیو اشکال ع اءیاش ،یزندگ

دور و خارج از  يها تینها یکند. نگرش  او به ب یخود دور م یعیطب طیاز محانسان را  ا،یخولیمال لیافتادن به دل جدا

جهان واضح تر و  تینها یما از ب یتصور کند که او تنها و تنها مانده است. هرچه آگاه نیشود چن یدسترس باعث م

بودن خود داشته  يداب ایو  يرینسبت به فنا پذ يتر هوشمندانهتر و  قیدق يشود باور یقابل فهم تر باشد، باعث م

 یگاه ایعذاب کمتر است و  نیا ایخولیدلهره آور است، اما در مال یآگاه نیا تهایاز موقع یدر بعض ی. گاهمیباش

  .ستههم  ندیانسبتا خوش یاوقات حت
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 يابرنابر نیبه ا یکس یاست؛ اما وقت يدیناام یانسان عامل اصل یبودن درون ریبودن جهان و فنا پذ تینها یب نیب تقابل

جهان  نیدر ا یو انگار زندگ شودیکاسته م یجهان ينابرابریها نیکند، از عذاب ا ینگاه م ییایخولیمال يدر حالت ها

 نیانسان است،  در ا یوقفه دردناك در زندگ کی يبه معنا ،یواقع یی. تنهاشودیم ظاهر بایز يامارگونهیبا چهره  ب

چشم  يبه معنا ییدر تنها یبا فرشته مرگ خواهد داشت. زندگ ییدر تنها بیعج یحالت انسان مبارزه و کشمکش

شوند یم ایدن ارَكکه ت یاست. کسان ییدر تنها یاست. مرگ، تنها شگفت یاز تمام انتظارات و توقعات در زندگ یپوش

و  تیبا رضاخواهند  یآماده کنند، بلکه  م یزندگ يخود را برا نکهینه به خاطر ا رند،یگیکناره م يویدن یاز زندگ

منتشر نشده  یها و غارها درباره زندگ ابانیتا به امروز از ب یامیپ چیباشند. ه یخوش زندگ انیپا يرایخاطر پذ بیط

  م؟یآغاز شدند، طرد نکرد ابانیب ازکه را  یانیما تمام اد ایاست. آ

را  یزندگ انیاز سقوط و پا یآخرالزمان دگاهید کیکرده اند،  ایکه تارَك دن يافراد ياهایو رؤ هایهمه روشنگر 

   .آورد یرا به همراه نم يروزیکمال و پ چیه ینیافراد عزلت گز نیا يدهد، برا یآشکارا نشان م

تابحال  ایدارند. آ یشناخت ییبایز تیافراد شخص نیاوقات ا یگاه یدارد. حت يعمق کمتر ییایخولیانسان مال يانزوا

انفعال  نیهم لیدارند به دل ایخولیکه مال يافراد د؟یا دهیشن يزیذت بخش چل يایخولیاز مال ای نیریش يایخولیاز مال

  .هستند ییباال یشناخت ییبایز يو خو عتیطب يدارا

شخص باشد مشخصه نگرش  تیکه متناسب با ذهن يزیهر چ یانتخاب تصادف ایانسانها  با انفعال متفکرانه و  نگرش

تماشاگر که به  کیو انسان،  است شینما کیاز   يمانند صحنه اداند. جهان ه ینسبت به جهان م یشناخت ییبایز

از تضاد  زیو ن کیرا از وجه تراژ ،آنیشینما يا رهبه عنوان منظ ،یکند. تصور زندگ یطور منفعالنه آن را تماشا م

که در ،  یشناس ییبای. تجربه زکشاندیم یدردناك زندگ شیاو را به نما يکه چون گردباد کند،یم یته یذات يها

 یدر تجربه نهفته است آگاه یکه به صورت ذات یبزرگ ياز تنش ها یبه سخت رند،یگ یقرار م ریآن لحظه ها تحت تأث

 ،يپرداز الی. خافتیمطلوب دست  جهیتوان از آن به نت یسرنوشت هستند م لهیکه لحظات ابزار و وس ییدارند، از آنجا

  .است بیغا یجهان دگاهید يه  در تراژداست، ک یشناس ییبایز يهمه حالت ها يبرا يمحور

 لیبه دل ا،یخولیحال مال نیهستند. با ا ایخولیمال یشناخت ییبایاز عناصر ز  ریدلپذ يها یو دلگرم ياپردازیرو انفعال،

تر هم است  عیکه  نسبتاً شا اهیس يایخولیاز آن مال ریبه غ رای. زستین یشناخت ییبایکه دارد، صرفا  ز یاشکال مختلف

   .ود داردوج
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 بیاحساس لذت عج نیتابستان ا يشما در بعد از ظهرها ایآ ست؟یچ نیریش يایخولیمال م،یبدان میخواه یابتدا م در اما

 یتیاز ابد یو آن هنگام، با آگاه دیکن یرها م یخاص شهیگونه فکر و اند چیکه خود را بدون ه دیرا تجربه نکرده ا

 يمعنو يدهایو همه شک و ترد يویدن يها ینگران همه ای؟ گوري می شودجاشما  درون در يعاد ریغ یآرام، آرامش

شوند همه سؤاالت،  یآن باعث م يهایاغوا گر  رایروند، ز یاز ابهام فرو م يا هیجهان در ال ییبایز شیدر مقابل نما

در  يمعنو يدهایو همه شک و ترد يویدن يها یرسد که همه نگران یجلوه داده شوند. احمقانه به نظر م يضرور ریغ

کنند. فراتر از آشوب و  زیآن، همه سواالت را ناچ يشوند، و اغوا کننده ها دیبه اتفاق ناپد بیقر ییبایز شینما ابلمق

. آرامش، بردیخود ساخته لذت م یونادان بیموجود آرام از شکوه و عظمت اطراف خود با فر کیجوش و خروش، 

که از مشخصه  ،یمانیپش نیاست. همچن يضرور ایخولیمال يکه برا یو جوهر و ذات عدم وجود هر نوع شدت یعنی

   .دهد یاست، که افسوس خوردن عدم شدت در آن را گسترش م ایخولیمال یذات يها

از لحاظ  یمانیشود. پش قیکه موجب رنج عم ستین دیباشد، هرگز آنقدر شد داریممکن است پا یمانیگرچه پش اما

دهد که  یبه ما نشان م نیمرگ است. ا يبه سو یزندگ انیاز م  يشرویکند:  پ یم انیرا ب قیعم دهیپد کی یعاطف

در من و از من مرده است. من فقط اراوح   هک خورمیرا م يزیدر درون ما مرده است. من افسوس چ ییها زیچه چ

که  ین  در حالکند: زما یزمان را آشکار م یمنیارزش اهر یمانیکنم. پش یاحضار م یگذشته را به زندگ اتیتجرب

   .شود یخود آغازگر مرگ م ی، به گونه ضمن شودیباعث  رشد م

در افسوس،  رایآنها را متوقف سازد، ز ایخود را فلج کند و  يکند بدون آنکه آرزوها یم کیانسان را تحر یمانیپش

و متمرکز  يحالت جد ایخولیدر راه است. مال يهنوز هم تا حدود ندهیاصالح گذشته و آ رقابلیغ ياز کانونها یآگاه

و  يریناپذ رییفاقد حس وحشتناك تغ رایباشد، ز هبوجود آمد یجسم یعیطب يماریب کیکه توسط  ستیو بسته ن

 جهیموقت است، درنت يخلق و خو کیهم   اهیس يایخولیمال ی. حتباشدیم یکشنده است که مختص غم و اندوه واقع

 ست،ین بیفرد هرگز به طور کامل غا ییایرو تیشخص اهیس يایلخوی. در مالباشدیشخص نم یذات صهیو خص یژگیو

با  یصفات مشابه يو لذت بخش دارا نیریش يایخولیباشد. مال یواقع يماریب کیتواند  یهرگز نم اهیس يایخولیمال

 يها روان از مشخصه یو تعال ییایمبهم بودن احساسات، رو ،یرونیب یسرانجام یب ،یاست: خال درون  اهیس يایخولیمال

آنها آشکار است. ممکن است که چند  یاطفع يتنش ها دگاهیآنها فقط از د زی. تماباشدیم ایخولیدو مال نیمشرك ا

حالت مشخصا حاد   نیالبته ا ا،یخولیخود مال عتیو طب تیشود تا از ماه یناش تیاز ساختار ذهن شتریب ییایخولیمال یقطب

مند کنشگرانه بهره يها لتیاز فض شتریشاعرانه ب يها لتین است. او از  فضحالتها در نوسا ریاز سا شتری، بلکه ب ستین

   .شودینم دهیاست که هرگز در غم و رنج حاد د یو وقار خاص لتیفض يدارا ست،ا
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چشم انداز،  يرنسانس، که دارا ای يچشم انداز هلند عیاست. چشم انداز وس ییایخولینشانگر مناظر مال یبرازندگ نیهم

نور  يپرتوها هستند، تاللو تیاز ابد يدره ها  بدون عالمت و نشانه، نماد يها چیجاودان است، پ يها هیسا چراغ ها و

زنند، و  همه آنها  یرا که عاقالنه لبخند م ییانسانها يها یمانیدها و پشیو ام بخشدیم يرا روح معنو يماد يایآن   دن

 میتوان یم يچه کار": دیرسد،  با تأسف و غبطه بگو یبه نظر م ییدورنما نیزنند، در چن یدم م یو راحت یاز آسودگ

 دایشدن پ میو تسل یتسل يبرا یها فرصت ییایخولیهمه مال انیدر پا "!میاست که، ما دار يزیچ يهمه  نیا م؟یانجام ده

 يعاد قیاندوه عمآورد، که در غم و  یفراهم م ندهیدر آ یهماهنگ يرا برا یآن امکانات یشناخت ییبای. جنبه زکنندیم

 بایز یالیکه به خ يریدر مس ایخولیدهد،اما مال یقرار م بازگشتیب يریانسان را  در مس ی. اندوه جسمانشودینم افتی

  .کند یحرکت م مدانجا یو فرح بخش م
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   ستیمهم ن زیچ چیه

 نیچند ،ایدن نیتواند مهم  و موثر باشد؟ وجود من، در ا یو فکر کردن  من چقدر م دنیکش نجر

 یو آرامش یو آنها را  نسبت به زندگ دادهقرار  ریتواند تحت تاث یشوند م یم يرا که آرام و نا آگاه سپر یزندگ

 يو وجود من، خود تراژد شیدایباورم که داستان پ نیکند؟ گرچه من به شخصه بر ا تیدرست هدا ریدر مس یواقع

مطلق  یتیاهم یبر ب نها،یبر همه ا یدارد. با آگاه خیدر تار هایتر از سقوط امپراتور میعظیبس ياست، تراژد یمیعظ

 یخود، وجود خود و زندگ رامونیو پ ایدن یتیاهم یام و با توجه به ب رفتهیکامال پذ ،ستمین چیعالم ه نیکه در ارا خود 

خود و  نیکه بگرفتم  یقرار م یطیکنم. من اگر در شرا یتصور م نشیآفر یخود را تنها وجود واقع شیدایخود و پ

از  یترس نکهیکردم، بدون ا یرها م شیها یو رفاهش و خوش نیرا با قوان ایدن تیرا انتخاب کنم با قاطع یکی ایدن

من رنج آور است،  يبرا یزندگ نیا نکه،یا وجودکردم. با  یرا انتخاب م میو پوچ بودن داشته باشم، خود واقع ییتنها

و  یوجود ندارد که زندگ یزندگ نیدر ا یبا ارزش يزهایمن چ دهیبه عق نکه،یا يکنم؛ برا شیتوانم  آن را رها ینم

کنم  یم یچرا زندگ دانمینم قتایآنها نابود کنم. اگر بخواهم کامال با خودم صادق و روراست باشم، حق يجانم را برا

 لیدل چیاست که بدون ه یمنطق زندگ یب تیآن  در ماه لیدل ادیشوم. به احتمال ز یکردن خسته نم یاز زندگ او چر

هنوز هم  ایافتاد؟ آ یم یوجود داشت چه اتفاق یزندگ يپوچ برا يها زهیادامه دارد. اگر فقط انگ یو منطق و استدالل

 ای دهیا کی يشدن برا یجهان ارزش نابود شدن و قربان نیباورم که ا نیمن بر ا  م؟یبنام زهیآنها را انگ  میتوانست یم

ما جان و  يصدها انسان در راه سعادت و روشنگر نکهیاز ا میما  امروز چقدر خوشبخت تر هسترا ندارد. اما  دهیعق

 رامن خود  یخوشبخت يبرا  ایدن نیدر ا یاگر کس ؟یآگاه ؟ي؟ روشنگرخود را از دست داده اند؟ سعادت یزندگ

 یخوشبخت توانم و دوست ندارم ینم من نکهیا يو ناراحتم، برا یناراض شیاز پ شیبه خطر انداخته و مرده باشد، من  ب

اند. من مرده یبنا کنم که به خاطر خوشبخت یگور کسان يخود را بر رو یداشته باشم و زندگ گرانیمرگ د يرا به بها

کنم و در مغز من  یدرك نم رایز .مسئولم خیتار  يها یتیو نارضا هاکنم من در برابر همه رنج  یاحساس  م یگاه

خواهد شد،  یبزرگ ياند. تراژد ختهیما جانشان را از دست داده اند و خونها ر یزندگ يبرا ياجنگد، چرا عده  ینم

 دیمن با ایو خاك شود، آ زدیفرو ر خیتار دیکه آنها از ما خوشبخت تر بوده اند. بگذار میوانمود کن نیچن میاگر بتوان



 بر قله هاي ناامیدي  هیچ چیز مهم نیست

مبهم شود؛  ییمضحک باشد؛ رنج، معما یشیمرگ نما دیناراحت و نگران باشم؟ بگذار خیتار نیا یدگرگون يبرا

شود؛  یو نسب زیناچ ،يدیناام دی. بگذاریمنیباشد تا اهر یمنطق ،یزندگ کیالکتیمعقول ؛ و د  یزندگ ؛يدیپل اقیاشت

تمام از خود  تیبا جد شهیبماند!  هم یشوخ کی ،ییرایتوهم  و  م کی ،یستیواژه بماند؛ تجربه ن کیفقط  ،یجاودانگ

بهتر نبود  م؟یابیابهامها را ب ای میمسائل را آشکار ساز میتا بتوان م،یکنیچرا سؤال م ست؟یهمه چ نیا يپرسم معنا یم

همواره  میچرا که اشکها ستم،یاما من هرگز نگر کردم؟یساحل دفن م يشن ها  ریمطلق، در ز  ییرا، در تنها میاشکها

  .ختندیر رونیب میاز چشمها میشکهاا یبه تلخ میها شهیشده اند و اند لیو تفکر تبد  شهیبه اند
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  جانیبا وَجد و ه آرامش

که  ابندی یو در م کنند،یفکر م يویبه مشکالت دن یشکاك هستند، وقت کهیکسان يبرا دانم،یمـن

خلسه  نیو پرخطرتر  نیتر قیعم - شندیاندیدرباره خلسه م عایچرا سر ست،ین یآنها حل شدن يبرا يزیچ ایدن نیدر  ا

  نانیبا اطم تواندیآن نم لهیانسان به وس قع. در واردیگ ینشات م یزندگ يادیبن ياست که از  سرچشمه ها ي، خلسه اها

مسلم و آشکار  يبه حد یکیزیاما احساس مشارکت و حضور ف ابد،یدست ب یزندگ رامونیپ یبه دانش واقع یقطع

انسان دروازه  يشرایط خاص برا نیگذارد. در ا یم را پشت سر یدانش عموم يها ياست که تمام مرزها و دسته بند

شهودها  نیشود، که در آن ساده تر یگشوده م یزندگ  یتقال و رنج و درد، به خلوتگاه درون اسرسر يایدن نیاز ا يا

ذوب  یبه تمام ،يماد يو فرد یسطح يهاهی. الافتیدر خواهد  یباشکوه و عظمت باور نکردن یکیزیرا در خلسه متاف

بدون از  یواقع یکیزیاحساس متاف ایآ هدانم، ک یکنند. اما من نم یرا آشکار م یو ذات واقع یوند و عمق  اصلش یم

از اتفاقها و  یزندگ هیتنها با تصف یزندگ یاصل انیوبن شهیبه عمق و ر دنیممکن است؟ رس يرفتن اشکال ظاهر نیب

وجود  یکیزیمتاف يکه در  تمام نظام ها یکیزیفمتا ياحساسات وجود گر،یاست. از طرف د ریتصادفات امکان پذ

 کرهیاز خلسه وجود دارد که، با در نظر گرفتن پ یخاص خلسه دارند. انواع مختلف يدر فرمها شهیدارد به طور کامل  ر

توان، انواع خلسه  یاما چرا نم . شودیشخص نم یخلسه  الزاما منجر به تعال ،یخاص هر انسان یو ذات يمعنو يها يبند

است که در مقابل منشا  يا خلسه یکیزیمتاف سمیالیستانسیداشت؟ اگز کجایشخص خاص  کیمختلف را در  يها

در اثر در خود  ياست، رستگار یسرمست تینها نیا یتیموقع نیدر چن  د؛یآ یکه آغازگر جهان است بوجود م ،یاصل

 تیفرد با وجود نوران نیدر درون ا یعالت د،یآ یبوجود م یدرون یفرو رفتن و تفکر کردن نسبت به ذات خودشناس

 یکیزیجهان متاف نیا انیو  بن هیاست، پا نیجهان به همراه خواهد داشت.  چن نیا بارهاز جنون را در یدگاهید ،یذات

 یلحظات آخر زندگ نیدر ا یحت ی. هر نوع خودشناسشودیانسان گشوده م يلحظات حیات به رو نیکه در واپس

مرحله  نیآخر هی. شباستپرخطر  یزندگ نیدر لحظات واپس یقیحق جانِیبا آنکه هر نوع وَجد و ه اعتبار است،  يدارا



 بر قله هاي ناامیدي  آرامش با وَجد و هیجان

»  .است یاهیرب النوع س سیریاوز« :  ندیگو یم ییدانش و حکمت نها يکه به جا يمقدس مصر يها نییتشرف در آ

 يساختار يها شهیر جانی. در وجد و هرفتیپذ وجه عشق را نخواهد چیبه ه یاست،  ول ریوجود، مطلقا باور پذ نیبنابرا

  یاست که به راحت يزیحکمت چ  یرا شامل خواهد شد، ول یگانگیاز جنون و از خود ب یشکل یزندگ  یو اساس

 ی. وقتردیباشد، مگر  آنکه انسان در انزوا قرار بگ یخودشناس يبرا يتواند فاکتور یپس نم یآن را تجربه کن یتوانینم

است که در وجد و  یزمان قایدق ،يو از جسم خود رها شده ا یهست يجهان شناور يبر باال یکن یکه  احساس  م

که به جهان  یکسان یحت نکه،ی. قابل  توجه اباشدیجنون م يمناسب برا یطیمح طیشرا   یی. انزوا و تنهایهست جانیه

خود را  جان،یاست که جنون وجد و ه نیاز ا ریرا تجربه کنند. مگر غ يخلسه ا نیچن توانندیماورا شک دارند هم م

آنکه از  یکس، ب چیکند؟ ه یآشکار م يدیاست، با شک و ناام یو باور ذات نیقیبه  کیکه نزد یحالت نیا انیاز م

 شیپاال  ازمندیاندازه ن کیشده باشد، خلسه و وَجد را تجربه نخواهد کرد؛ چراکه هر دو حالت به  يدیدچار ناام شیپ

 يوجود يانهایبن اندازهبه  یمتفاوت هستند ول کیزیهستند، اگرچه در انواع اصل متاف یزندگ ینو اساس درو انیبن

     .هستند دهیچیانسان پ
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  تیاهم یو ب متناقض

حرکت  کیآنها فکر کردن  يبرا سند،ینو یم يبشر يکه با الهام از معنویات و ماورا یسانـک

 کپارچهی يافراد خود را برا یطیشرا نیدر چن .شود یظاهر م یعصب مستیاست که توسط س يآگاه و بدون اراده اناخود

 یو دغدغه ها که در عمق تفکر انسان بدون اراده شخص هایریدرگ نیکنند. ا ینم ریو منظم کردن افکار خود درگ

تضادها  در راهبرد آن ندارد. فقط یدخالت چیاست که شخص ه يمحروم و خسته کننده ا ینشان از زندگ افتد،یاتفاق م

ها به طور تناقض نی. چرا که اکنندیم تیانسان را تقو يمعنو یبزرگ و خطرناك هستند، که زندگ يهاو تناقض

از  يکه اطالعات محدود یآورند. کسان یرا فراهم م یدرون يو خواسته ها اهدافسرشار از  یزندگ يخود بخود

مخالف  تواندیحالت، منابع اطالعات محدود آنها  نم نیا دارند و هرگز در لبه پرتگاه قرار نگرفته اند در اتیمعنو

افراد چگونه  نی. استین يو معنو یدرون يتضادها صیعمل کنند، چون شناخت محدود آنها قادر به تشخ گریهمد

و عشق را در  یپوچ ،یآشفتگ ،يدینفرت، ناام کهیکنند. کسان انیب یسرگردان نیخود را در ا دیتواند تنفر شد یم

د. آنان که نشو یو زنده م رندیم یاحساسها م آن  ود احساس کنند، با هر هوس کوچک در هر مرحله از بروزدورن خ

تنها  شهیو غوطه ور شدن در درون خود هم انیفاصله گرفتن از اطراف لیبدل رند،یگ یقرار م یمرحله زندگ نیدر باالتر

جامعه باشند؟ همه  کی ستمیاز س یحال جزئ نیو در ع خود غرق شوند ییدر تنها انندتو یافراد چگونه م نیهستند. ا

نظام باشند. شکل،  کیمناسب در درون  يبند میتقس کیدر  ایو  رندیچهار چوب قرار بگ کیتوانند در  یم نهایا

از خود انسان  رونیب بهانسجام تفکر فرد  يبرا یدرون يرویاست که که در اثر فقدان ن ینظم، طبقه و چهار چوب طرح

 یزندگ رایها را بشناسند، ز یآشفتگ نیا دیبا یزندگ میعظ يو کشمکشها و تنشها هایریکند. درگ یم دایپ لیتما

توان با تمام توان  یم ینوع آشفتگ نیمقابله کردن با ا يو آشوب است. آیا برا انیسرشار از طغ ییو ماورا يمعنو

که آشوب را دوست  یکرد؟ کس لیتبد یگمو سردر یبه تب و تاب درون را یدرون يروبرو شد و تضادها یدرون

در  یقیاز روح و روان صحبت کند، ارزش حق دینبا ندیب یم زیرا ناچ يماریکه ب یباشد. کس نندهیتواند آفر یندارد نم

که در عمق وجود  دهستن ییزهایچ نهایکشد، ا یکند و خود را باال م یاست که با الهام از آن فرد رشد و نمو م يزیچ



 بر قله هاي ناامیدي  متناقض و بی اهمیت

ارزش باشد، در  یثمره کار، تالش کوشش ب یکنند. وقت یم دایو از درون ما در رفتار و اعمال ما نمود پ ما هستند

  .شود یحاصل تفکر و عقل مالل آور و خسته کننده م تینها

 ییبایدامنه ز ،یمهم زندگ عیو وقا  اساسیو  يجد  يها تیشدن به واقع کی، چگونه با نزدقابل توجه است که  

  .کنند ینم یرا نف یشناس ییبایشود. مرگ، رنج و اندوه، ز یم کیبار جیبتدر یشناس

دانم، و  یرا  منزجر کننده تر از مرگ نم يزیچ چیکامالً با تصورات انسان  متفاوت هستند. من ه ییبایو ز مرگ

 یمرگ را نفتوانند  یاز شاعران م یتر و بدتر از مرگ وجود ندارد! چگونه برخ يجد زیچ چیباور دارم، ه نیهمچن

مسخره است  نیببخشند؟ ا بایز يو به مرگ چهره ا  پوشانند،آنرا را ب  يتوانند با نقاب هنرمندانه ا ینم یکنند که حت

و صفات  اتیاعتراف کنم که خصوص دیکند. من با یم نیوجودش را تحس شهیکه هم یکه آدم از مرگ بترسد در حال

کنم و هم  دوست نداشته باشم.  نیتوانم هم تحس یاست که من م يزیتنها چ نیکنم. ا یم نیمرگ را تحس یمنف

 دیام یمن چنان گسترده است که حت يدیدهد. اما ناام یقرار م ریآن، من را تحت تاث یتینها یو ب ظمتو ع یبزرگ

. مسیتوانم در مورد تناقضات مرگ بنو یدهم. اما چرا من مرگ را دوست ندارم؟ فقط م ینم يدر خود جا زیمرگ را ن

 یهم در مورد مرگ نم يمقدمه ا یحت ودهد که ا یداند، نشان م یدر مورد مرگ م یقطع زیکه چ دیبگو یهر کس

همراه  زیخود، بلکه مرگ خودش را ن ینه تنها زندگ یکند. هر شخص یداند، اگرچه آن را در درون خودش تحمل م

است. به نظر من غم و اندوه به طور دائم نقش  دهیو کش یممتد طوالن ریمس کی یکند. چرا که زندگ یبا خود حمل م

از  دیموقع با نیکند، در ا یکند شخص احساس عذاب م یغم و اندوه بروز م یوقت د،مرگ دارن رشیدر پذ یمهم

  کنند؟ یاحساس م یکه افراد با آن مرگ را در زندگ ستین یروش نیا ایخود بپرسد، آ

شوند مخصوصا اگر در حالت  یکه هرگز متوقف نم يرار و رموزاست اس یدر زندگ زیاسرار آم یو اندوه راه غم

اسرار  ت،ینها یاز اسرار ب یاسرار وجود داشته باشد، غم و اندوه متعلق به گروه يبرا یاسی. اگر مقدیباش دیشک و ترد

 ینمخوشحال هستند که هرگز فکر  یکه: فقط کسان ستمن قابل اثبات ا يهستند. برا فیتوص رقابلیبدون مرز و غ

  .باشد يضرور یلیکه خ يکنند، به جز در موارد

است که بهار  وید کی هیشب ی. تفکر واقعستیاصالً فکر نکردن ن يبه معنا ییزهایچ نیچه فکر کردن در مورد چن اگر

 تیبه مطلوب د،یسؤال کن د،یکند. تمام وقت فکر کن یآن را فاسد م يها شهیر يماریهمانند  ب ایکُشد  یرا م یزندگ

 یروح و زندگ شیرا که باعث فرسا يافکار د،یکن اسرا احس یزندگ  يها یها و  خستگ یآشفتگ د،یشک کن خود

شما هستند، همانند خط دنباله دار از  یاز زندگ کیدرامات ينماد نهایهمه ا رایز د،یبگذار سر شوند را پشت یشما م
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در  نینفر کی شکلکه تأمل و فکر کردن به  دیهست یاست که شما آنقدر ناراض یبدان معن نیدود و خون، همه ا

وجود   يادیز زهایجهان چ نیاشود. در  یدر درون شما م دیشد انیخود باعث عص نیکه ا گردد، یروان شما ظاهر م

پرسم،  یشود. من از خودم م مانیپش دیکس نبا چیه حال  نیکرد، اما در ع یمانیاز آنها اظهار پش توانیدارند که م

  نه؟ ایکردن است  یعذرخواه ستهیمن شا يبرا ایدن ایآ

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  عدم رضایت کامل

   کامل تیرضا عدم

که  ییدر هر جا م؟یرا داشته باش یاز زندگ تیو رضا یاحساس راحت میتوان یاز ما هرگز نم یرا بعضـچ 

چه با مردم  و چه  بدون  ،یاز همه امکانات زندگ رونیکامل و چه در ب شیچه در رفاه و آســا ،کند ینم یفرق میباشــ

 نیآزارتر یو ب د،یندار یتیمســئول چیه ورتصــ نیدر ا رایدارد، ز يزیشــگفت انگ امدیپ گرانیگرفتن د دهیناد ؟آنها

ش يبود. افراد دیشخص جامعه خواه دارند و در رابطه با خود و جهان اطراف خود دانش و  ییباال ياریکه درجه هو

شــخص  یبه زندگ يادیز يکرد، دانش ضــررها را تجربه خواهند یفراوان يبا تنشــها یدارند، زندگ یکامل یآگاه

ساس م یمآگاهی همانند زخ .زندیم ست که مدام دردش را اح سان بودن برادیکن یا که مدام از  يموجود ي. آیا ان

مسئله   من از انسان بودن خسته شده ام، اما ست؟ین زیاست غم انگ ریو مرگ درگ یزندگ نیناراضی است و ب یزندگ

ستیمهم ا ستمیماگر  که نجا شتم به چه موجود لیدهم، تما رییرا تغ طمیشرا توان  ییمن توانا دهم؟ تیهو رییتغ يدا

و فلســفه را  خیشــوم که تار لیتبد یاگر من به انســان گر،یاز طرف د .خودم را ندارم یزندگ برايدوباره  يزیبرنامه ر

ــد و در ا ــته مهارت و توانا نیبلد باش ــد باز هم از ییرش ــته باش ــ یزندگ کامل را داش فکر  یخواهم بود، وقت یناراض

به انواع  ،یبیراه حل تقر کیتوان با  یم ایبه نظر من فوق العاده مسخره است. آ تیکنم در حال حاضر آن شخصیم

شت؟  آ یذهن آگاه يکارکردها س ایدا  ی) زندگواناتی(نه فقط همانند ح ،حیات يتواند فراتر از روال عاد یم یک

شتن  به انواع پصورت با ا نیکند، در ا ضطراب که در  یآگاه ،یذهن يها یدگیچیشراف دا مختلف  يها حوزهو ا

من  کهیناب نخواهد بود؟ از آنجائ ياســطوره ا گریجاودانه، د یداشــتن زندگ يقابل دســترس هســتند، آرزو یزندگ

 یانسان باشم. ول کیخواهم  ینم گریدهم. من د یو انسان بودن  استعفا م تیخودم هستم، من از بشر ینگران زندگ

 دیکن یازدواج م د،یکن یکار م یاسیو س یاجتماع ستمیس کی يراب یبکنم؟  وقت دیمن چکار با یمیتصم نیچن يبرا

ـــروع م دیجد یزندگ نفر کیو با  ـــعف خود يبرا د؟یکنیرا ش  ییبایو ز یاخالق يآرمانها يبرا نیو همچن نقاط ض

ست و  یلیخ نیا د؟یجنگیخودتان م یشناخت شر يبراکم ا  دایپ ییاگر خودم را در تنها یمن حت  ست،ین یکاف تیب

  ستم؟یندارم، تنها ن يانتظار چیجهان ه نیمن که در حال حاضر از  ا ای. اما آکنمیم يریکناره گ تیاز بشر نم،ک

یا  ـــالح آ هایص هان از ب يت ه نیج فت،خوا هان امروز بخواه د ر ندگ  میاگر در ج س نف جیرا و روزمره یفراتر از ز

  .میخواهد بود که انتظارش را داشته ا زیجهان به نظرمان همان اندازه شگفت انگ میکه هست یی؟ در جامیبکش
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   با سوختن یپاک

ــ يها اهر ــت يبرا ياریبس ــاس غ یابیدس ــم و  يرمادیبه احس ــدن از جس تن وجود دارد، البته اگر هم و رها ش

از  یکیکنم که  آتش گرفتن و سوختن تن  یوجود، من فکر م نینباشد مسلما دشوار است. با ا هودهیآن  ب يبندطبقه

 ییبا صدا  سوزد،یو م ردیگیم تن شما آتش یپاك شدن است. پاك شدن به واسطه سوختن: وقت يراهها برا نیبهتر

 یهمانند جهنم شود،یم دهیآتش بلع يتن شما ذره ذره  توسط شعله ها شود،یم دهیکه از  شکستن و جرقه زدن شن

سان گناهکار ساز ادیبا آتش چنان بن ی. پاکبلعدیرا در خود م يکه ان سان  را پاک سم  را  انیکه بن کندیم يان تن و ج

را  دهدیانسان معنا م یکه به زندگ ییرویو ن سوزانندیرا م یزندگ انیآتش بن ي. امواج گرما و شعله هابرد یم نیاز ب

ستر خود دفن م شگر يو خو کندیدر خاک ست، به آرمان تبد يپرخا سان ا  کیدر  ی. زندگکندیم لیکه در نهاد ان

ــم با آتشرودیحمام آتش فرو م ــدن جس ــش غ  ،. در پاك ش ــورات خ  یناز درخش ها تاللو  ییبایبا انوار ز یالیتص

ضع نی. در ابابدیم صورت کامال غ تیو سان به  شدن ان ست که در آن شخص چ يرمادیپاك  شعله  ستین يزیا جز 

صان آ ست. جا يهمان خلوص معنو نیو ا تشرق سان ا سم رها م ییان سان از ج ست شودیکه ان خود را در  یو تمام ه

ـــعله ها ـــان اتش م يش ـــت که بر گرانش غلبه م نیهم قای. دقندیبیم تبلوررقص از تمام متعلقات رها  ،کندینطقه اس

سان اوج م ،شودیم  ریس نیا انی: در پاستیماجرا ن يهمه نیا اشود. ام یم لیتبد ایرو ایبه توهم  یو زندگ گیردیان

ـــ يحس کنجکاو کی ،تحول ـــاس غ دهد،یرخ م کالیو پارادوکس خود را به  يگونه جا ایروبودن  یواقع ریاحس

شدن م ستر  ساس خاک شدیاح شدن با آتش با چن تای. نهابخ سه ا نیپاك  ش یهنگام ابد،ییخاتمه م يپرو  یکه فروپا

سو ن،یزم یدرون شما را  ست، وقتوجود  ستند، د یدر تَل زیهمه چ یزانده و خراب  کرده ا ستر ه  زیچه چ گریاز  خاک

  د؟یمانده است که تجربه کن یباق

سترها یوقت  سم خود که در يبه خاک شه ج شده اند فکر م يچهار گو غم و  ز،یجنون آم یلذت کنم،یجهان  پراکنده 

صبان ساس م یب تیع صر در درون خود اح شدن  يذره ها  دارم نیقی ی. ولکنمیحد و ح ستر  صان که در اثر خاک رق

  .در چشم جهان خواهند شد يابد يشود خار یجسم من در فضا کاشته م
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همه  نیبنابرا ؛دهندیخود را از دست نم  تیو معصوم یگناهیب یزندگ يهایافراد، در سخت يمهــــه

 يرا از رو یعمل چیاما ه کنند،یم یهســـتند که ســـاده لوحانه زندگ يد. افراســـتندین یخود ناراضـــ یافراد از زندگ

صومدهندیحماقت  انجام نم ست که  نواقص را در درون اف تیموقع کی تی. مع شق  -بردیم نیاز ب رادناب ا اما با ع

عت به سر شهیاشخاص هم تیو جذاب تینهاده شده است، معصوم عتیدر  طب یکه به صورت ذات یکیو ارگان يزیغر

. با زنندیدست م یزندگ یهستند که به هماهنگ یافراد کسان نیا ابد،ییدرنگ آنرا درم یو شخص ب شود،یکشف م

ــت ادغام م دافرا نیکه مورد عالقه ا ،یزندگ ــوندیخاص اس ــوندیم یکی یبا زندگ تیو در نها ش افراد در   نی. همش

 تیرفتن کامل معصـــوم نیاز ب يبه معنا یشـــخاص فروپاشـــا نیا ي. براجنگندیم  یزندگ ماتیبا نامال يدیناام اوج

ست، آن موهبت و هد شتن هیا ست دا صل م یدو شناخت حا سط دانش و  شمن زندگ شود،یکه تو س ید الجرم  ت،ا

شد. ب ست، لذت بردن از زندگ يبارور برا يا نهیزم یو پاک یگناه ینابود خواهد  شوق ا شور و  شق و  صلت یع  یخ

ست که به طور طب ستدر  یعیا سان موجود ا صوم یگناه یو ب روان ان ست یعیطب تیدر جذاب تیو مع شده  یه نهاده 

به  ي. برادیآیبوجود نم يزیاز آن احساس غم انگ بعداست که  ییتضادها ياست. تجربه، در ناخودآگاه انسان دارا

شاد ست آوردن  سته با تفکر  دیناب، نبا يد ضاد زندگمتناقض و مآگاهانه و دان فاجعه بار  درباره  ای، و را گذراند یت

و اختالل در  ختنیمســـتلزم گســـ نایقیو  اســـت دهیچیکننده و  پ جیگ اریدانش بســـ نیا رای،  زبودن  مرگ با خبر بود

کند، اما از عشـــق اســـتقبال  یو مرگ مقاومت م یزندگ يدر برابر تراژد یگناهیو ب  تی. معصـــومباشـــدیم یزندگ

 يادیو بن زهیافراد غر نیا شوند،یندارند و آزرده خاطر نم یمشکل یدرون يادهاهرگز با تض ،گناهانبی رایکند، زیم

مرگ به شدت  يشده، تراژد ایکرده و تارك دن جدا یکه خود را از زندگ یآن کس يدارند. برا یبخشنده و  اساس

ــت، ز ــات نه تنها در درون خود او بلکه ب رایدردناك اس ــا نیتناقض فقط دو  نجای. در اندیآ یجهان بوجود م ریاو و س

 رندیگ یدو نشات م نیاز ا دگاههاینگرشها و د هی. بققهرمانو  زیوجود دارد: ساده لوح، معصوم و متما ینگرش اساس

را انتخاب  یکیدو   نیا نیب دیاز ابتذال و حماقت، افراد با يریجلوگ يدو نگرش است. برا نیدر ا ادشانیو بن شهیو ر

ـــ يکنند. اما برا ـــ يمرتبه ا نیکه به چن یکس ـــت، د دهیاز انتخاب رس  نهیرا به عنوان گزگناهی بیتواند  ینم گریاس

شد، بنابرا یانتخاب شته با که از  يافراد يبرا یقهرمان ای زیمتما نهیماند.  اما گز یم یباق یانانتخاب قهرم کیفقط  نیدا

ند و  یزندگ ند ا دهیبر ایجدا شـــده ا افراد از تحقق  نیا رایاســـت، ز نینفر کیو هم  ازیامت کیهم   ،نهیگز نیا
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ــبخت ــتند. قهرمان بودن  یخوش ــمول کلمه جهان ایو  یجهان يدر معنا -خود ناتوان هس  يروزیپ يوآرز يبه معنا -ش

حرکت  یفراتر از زندگ يشود. قهرمان ساختن از خود به معنا یفقط با مرگ حاصل م  يروزیپ نیمطلق است. اما چن

ست. ا ش کیخود  نیکردن ا ست، حت یدردناك به عمق پوچ یجه ست قهرمان آگاه یا شد که  یممکن ا شته با ندا

را از دست داده اند.  یمعمول يگاهها هیهستند، تک انیمپش و که نادم ي. افرادردیگ یسرچشمه م یاو از زندگ يانرژ

س صوم یگناهیکه مربوط به ب یو عمل ریهر م صوم تیو مع ست به مع ست ممکن ا شود، در نقطه تیا مقابل آن  ختم  ن

ســخن  یســتین يها يتوان از اغواگر یم ایشــرایط بوجود آمده آ نیکند. در ا ریمســ یط یو پوچ یســتین يدر راســتا

که آنها مرموزتر از آن  هســتند، که بتوان از اســرارشــان پرده  میاضــافه کن دیبا م،یرا انجام ده کار نیگفت؟  اگر ا

  .برداشت

   



 بر قله هاي ناامیدي  واقعیت تَن

  تَن تیواقع

بدن و تن را به عنوان اساس  دنیکش ریاز افراد به  تصو ياریکنم، چرا بس توانم درك یهرگز نم نــم

شـــرایط را در خارج از  اتیمعنو توانندیهمانطور که هرگز نتوانســـتم بفهمم چگونه م نامند،یم یزندگ توهم انِیو بن

شوند، در حال يویدن یزندگ زیانگغم صور  ضات و ک نیکه ا یمت ستتفکر مملو از تناق شدیها م یا سئله نایقی. با ي م

صاب و اندامها  نیا عدم آگاهی   دلیلبه  دیبافوق  شت، اع شدافراد از گو را  یعدم آگاه نیوجه ا چی. اما من  به هبا

سان و پ یکنم، من معتقدم که آگاه یدرك نم شتن از وجود ان شبخت يشرط الزم برا رامونش،یدا ست.  یخو افراد ا

سان ستند و هنوز هم تما یزندگبودن  یمنطق ریبه غ نوزکه ه یک سته ه ضرب آهنگ طب تمهایدارند به ر لیدلب  یعیو 

شته، آگاه شوند، از آنجا یکه قبل از تولد دا شند و مجذوب آن  شته با سان به حالت  کهییکامل دا سم ان که بدن و ج

سب دانش و آگاه يبه طور مداوم برا یواقع ست، ول یک ضر ا ستند. نیا یحا سم خود غافل ه ضور  نیا افراد از ج ح

که شما دائماً از اعصاب، پاها، معده و  ستین يماریب کی نیا ایدر وجود بشر است. آ يادیبن  يماریب کی انگریدائم ب

ـــ ـــتن همه ا د؟یقلب خود آگاه باش  تیواقع کنند؟یخود  را رها نم يعاد ياندامها عملکردها ایآ ها،یآگاه نیبا داش

سمان شتناك تر یکی دنبودن  ب یج ست. روح بدون عذاب تن و آگاهحقیقت نیاز وح س یها سا صب تیبدون ح  یع

سترده چه خواهد بود؟ چگونه م سمان يپیکرهبدون  یزندگ توانیگ و  دیموجود آزاد و بدون ق کیرا به عنوان  یج

سان ها صور کرد؟ فقط ان سئولیسالم و غ يبند روح ت فکر   نیچن انندتو یروان درك کننده ندارند م و که روح رم

 يناهنجار کی یاست. روح در زندگ ماریب يموجود ،در وجود انسان است و انسان يماریب کی  يند. روح زادهکن

ــت.  من که در طول زندگ ــ زهایچ یلیخود از خ یاس ــت کش ــده ام چرا نبا دهیدس ــرف ش ــت  دیام و منص از روح دس

شم؟ اما ا ش نیبک ست ک شته از ا دن،ید ست یدر زندگ يمارینوع  ب کیکه  نیگذ  يماریاول از همه امتناع از ب ای، آا

  ست؟یروح ن
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  دانم ینم من

ـم  ممنوع است؛  يزیمجاز و چه چ يزیاست؛ چه چ اشتباه يزیدرست و چه چ يزیدانم چه چ ین نمـ

ضاوت کنم و همچن  ستمیمن قادر ن ستا يزیرا ندارم چ نیا ییتوانا نیق در  نهایکدام از ا چیانجام ه يکنم. برا شیرا 

دانش  يتئور کی ریگاز مردم هنوز هم در یکه برخ کنمیم وجود ندارد. من تعجب یمعتبر و اصول ثابت اریمعجهان 

شم، در واقع اهم یشناخت يها هینظر ایو  صادق با شما و با خودم  ستند. اگر بخواهم با  به رابطه و  یتیدر باره جهان ه

کنم یمواقع احساس م ی. در بعضستیشناخته شدن ن ستهیشا ایکه دن لیدل نیفقط به ا شوم،یشناخت قائل نم تینسب

با ا یکه دانش کامل ـــ ریجهان را ز نیا يمحتوا توانمیدانش موجود م نیدرباره جهان دارم،   یو رو کنم. در بعض

ــت م یاطراف من معن يایاوقات، دن ــله همه چدیآیآن با عقل جور در نم زیچ چیدهد و ه یخود را از دس  زی. بالفاص

وجود دارد که  ايگونه والیو ه یمنیاهر یمن تلخ روندر د رایز رد،یگیبه خود م یطعم تلخ يتفکر نینپس از چ

من ســخت  يچقدر برا یتلخ نیکردن ا فیتعر دم،یبار فهم نیاول يدهد. اکنون برا یمرگ را ناعادالنه جلوه م یحت

 هیبوجود آوردن اســاس و پا يود را براوقت خ کنم،یخاطر اســت که با خودم فکر م نیبه ا دیو دلخراش اســت. شــا

لحظه خاص  نیباشد. در ا یم يتئور شیآنها در مرحله پ يکنم، در واقع همه یساس تلف ما یب يئورو ت هینظر کی

که به  یدر من نمانده اســـت. به نظر من تمام اشـــکال و اصـــطالحات يدیبارقه ام نیاعتقاد ندارم و همچن يزیمن به چ

 یگذشته ندارم، در حال ای ندهیبه آ تنسب یاحساس چی. من هانددادهخود را از دست  یمعن دنبخشیم تیجذاب یزندگ

شده ام  دیمن هستم که ناام نیدانم ا ینم کشم، مسموم است. اما یزمان حال که من درآن نفس م رسدیکه به نظر م

..  من ســـتیمن ن یدرون يدیود ناامخودکار وج يدر درون من به معنا دیعدم ام رایز !کننده اســـت دینام طیشـــرا ای

باختن در من نمانده اســت.  يبرا يزیچ چیام و ه ســتادهیا رایکه دوســت دارم بنامم، ز يزیهر آن چ را خود  توانمیم

ستند و پرندگان در اطراف من  رامونیرا باخته ام! گل ها در پ يویدن يزهایمن همه چ رایز شکوفه زدن ه من در حال 

  !دور هستم زیکنم که چقدر از همه چ یا من احساس مخوانند! ام یآواز م

   



 بر قله هاي ناامیدي  تنهایی فردي و کیهانی

  

  یهانیو ک يفرد ییتنها

تنها  ایخود را در دن یعنیدر جهان،  ییاحساس تنها  یکیتوان تجربه کرد:  یم قیرا از دو طر یینهاـــت

ساس کن ساس تنها یدوم م،یاح شان انیرا در م ایدن یعنی ا،یدندر  ییاح ساس کنکهک  کی يفرد یی. تنهامیها تنها اح

کرد.  ییتوان احســاس تنها یم عتیبموجود در ط یعیطب يها ییبایز انیدر م یاســت. حت یشــخصــ يماجرا ایدرام  

در  یکننده بودن زندگ دیناام اینســبت به شــکوه و عظمت جهان و  یتفاوت یطرد شــدن از جهان، ب ایفراموش شــدن 

ساس تنها يجهان ماد ستند، که د ییعوامل بوجود آمدن اح ها روبرو  یها و ناکام يروزیصورت خود را با پ نیر اه

سان من نی. البته امیشو یخود غرق م یدرون يها زیدر افت و خ تاینها و مینیبیم شت ان سرنو ست. از  يوزعاقبت و  ا

ساس تنها گر،ید يسو شات بگ یازآنکه از رنج درون   شیپ ،یهانیک ییاح سان ن ش یآدم یذهن یاز آگاه رد،یان  ینا

ـــود،  ـــکوه و  نیدر ا يریجهان تاث ینیبودن ع  چیاز تنها بودن و ه یآگاه جهیدر نتش ـــت ندارد. انگار همه ش برداش

گذارند.  یرا پشــت ســر م  یگورســتان کنواختیو پس از آن کســالتِ  روندیم نیاز ب کبارهیجهان به  نیا يعظمتها

 خبندان،یعصر  ییدر تنها دهیچیمتروك و پ به صورت میکه نسبت به جهان دار یدگاهید ریاز آنها تحت تأث ياریبس

 دیکند. اما با یها را آزرده م یلیخ الیخ نیرا هم در خود ندارند، که ا مد دهیکم نور سپ ياز  بازتاب ها ايبهره یحت

 ایدن ییکه تنها یکس ای کندیخودش را احساس م ییکه تنها یکس ،تر است نیغمگ تیموقع نیدر ا یگفت چه کس

 ییتنها يطبقه بند  يبرا دیداد. از آن گذشــته، چرا با پاســخ توانینم یبه راحت را پرســش نیا کند؟  یرا احســاس م

که بعد از  من  یکسان يبرا یمن آن را به صورت کتب ست؟ین ینفر تنها باشد  کاف کیکه  نیهم ایزحمت بکشم؟ آ

ـــتگاراعتقاد ندارم  ییبه نام تنها يزیکه من به چ ارم،ذگیبه جا م ندیآ یم ـــت.  يو فراموش کردن تنها راه رس اس

به ایکنم و دن اموشرا فراموش کنم ، خودم را فر زیهمه چ خواهمیم با توجه   نیبر ا يویدن نیقوان را فراموش کنم. 

آتش  رایز کند،یرا غرق م ایمن دن ي. اما اشکهاسندینویرا  فقط با اشک م یموضوع واقف هستم که اعترافات واقع

 کنمیتصور م هاگرچ رایز .ندارم اجیاحت تیو تسل قیتشو ت،یمن به حما .کندیم لیرا به خاکستر تبد من آن یدرون

من تنها  رایرحم  هستم! ز یب اریسخت و بس ،يقو یلیخ کنمیوجود احساس م نیانسانها هستم، با ا نیمن از پست تر

ـــ ـــتم که بدون ام یکس در مورد  -و جنون  یوانگید تینها نیه اک .کنمیم یو تناقض زندگ یدر اوج قهرمان ،دیهس

 یو از روح و آگاه بســپارم یآشــفته و ناآشــکار خود را به فراموشــ اقیاشــت دیخواهد بود!  با یهانیو ک يفرد ییتنها

ـــ دیدارم: و آن ام دیام کی. اما من هنوز هم زمیبگر ـــت.  اما من دق یبه فراموش  ای دیام نیا ایآ دانمینم قایمطلق اس
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ـــت؟ آا يدیناام ـــت؟ین ندهیآ يدهایتمام ام ینف نیا ایس بدانم  که  خواهمینم یتبدانم، ح  خواهمیدر واقع من نم س

ــتداللها، آزردگ نقدری. چرا ادانمینم ــکالت، اس از مرگ الزم  یها وجود دارند؟ چرا آگاه یو ناراحت یمســئله، مش

   شت؟ادامه خواهد دا يو فلسفه ورز دنیشیهمه اند نیا یاست؟ تا چه زمان

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  رستاخیز

  رستاخیز

خوشحال، زن و مرد، متاهل  ایافسرده و  ، نیو جوان، غمگ ریکه همه افراد، پ نمیرا بب يمشتاقم روز اریســب

بکشند و خانه و  یدست از کار و زندگ ا،ینسبت به دن ينگر یو سطح يسهل انگار ياز رو ای يجد مجرد، به طور ای

و  ابانهایدر خ گریخود صـــرف نظر کنند، مثل موجودات د يها تیلو مســـئو فیمحل کار خود را رها کنند، از وظا

ــوند و از انجام فعال عتیطب ــئول يو کارها تهایرها ش ــرباز زنند و مس در آن  رند،یرا نپذ یکار و عمل چیه تیروزمره س

ظه گذار يلح کار ب دیخاص، ب به  گان  ها هودهیو ب یمعن یبرد کار ند،  مه ده تأث ییخود ادا حت  ـــرا  ریکه ت  طیش

شا سته برا ندیناخو سل ها يو هولناك و جبر ناخوا سانند،یبه انجام م يبعد ين شر ریو به خ ر و  کنند،یکمک م تیب

جان و عمر  ندهیآ يهانسل يانسانها برا نیا کنند،یم انیداران و زورگو هیو عمر خود را وقف سعادت سرما یزندگ

شته اند، روز یو زندگ شده انتقام زندگ یهمانیراد از ماف نیخواهد آمد و ا يخود را گذا و فرو خورده و  میعق یبرپا 

ـــته خود را خواهند ـــت نخورده باق یگرفت. انتقام از زندگ نابودگش ـــت، و بردگان ه یکه دس  نیوقت ا چیمانده اس

شرا یزندگ ست جامعه نم يو بهبود رییوقت امکان تغ چیکه ه یطیرا لمس نکردند. انتقام از  . دده یرا به افراد فرو د

روند  یدرخت زندگ شــهیهم يبار برا کی دیرود، بگذار یم نیاز ب یشــدن، به تمام میو تســل مانیکه همه ا یهنگام

 یهستند که حت یکسان نانیبرند، ا یکه در سکوت و انزوا رنج م یکسان دیرشد خود را از دست بدهد. بگذار يعاد

شکا سته و در درون خود هم  صدا ادیراد با تمام وجود فراف نیا دیبگذار کنند،ینم تیآه و  بیو غر بیعج يبزنند، 

ـــر دیهمه عظمت و قدرت بلرزاند. بگذار نیرا با ا یکنند، تا جهان جادیرا ا يکننده ا دیو ناام زیآم دیتهد  عتریآبها س

ــهیدرختان ر ند،یبه جنبش درآ يزیآم دیو کوهها به طرز تهد ابندی انیجر ــرزنش ابد کیخود را مانند  يها ش  و يس

با  واناتیح و ســردهند و به ســمت طعمه هجوم آورند یبیمه يپرندگان مانند کالغها صــدا ،جاودان آشــکار ســازند

ــوند. تا بر اثر ا ــت پراکنده ش ــوند. بگذار نیترس و وحش ــت ناتوان از حرکت ش آرمان ها و اهداف  دیترس و وحش

فلسفه  هنر را دروغ؛  ،یمعن یو باورها پوچ و باعتقادات  یجوالنگاه زندگ نیدر ا دیباطل شناخته شوند. بگذار يبشر

ـــوخ کیرا  ـــتیدر اوج و  زیهمه چ دیکنند ..  بگذار یتلق یش ـــد. بگذار پس و  نیزم يتوده ها دیو فراز و فرود باش

ـــود به هوا جهش پ یجدا م نیکه از زم ییهاتکه ـــوند. بگذار دایش در  اهانیگ دیکنند و در باد فرو روند و خرد ش

آتش  دیکنند. بگذار جادیا یو ترسناک بیو غر بیعج يناهمگون خود را بگسترانند و طوفان ها يآسمان شاخه ها

سرعت صدا یباور نکردن یسوزان با  شود و با  شتناک يپخش  را در خود غرق کند تا  زیهمه چ کندیم جادیکه ا یوح

از دســت  افرم خود ر یهندســ يهمه شــکلها دیاســت. بگذار کینزد ایدن انیبداند که پا زین وانیح نیکوچکتر یحت
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فرو  کریطوفان غول پ کیجهان را در   نیبه پاخاســته، ســاختار ا یشــکل بمانند و هرج و مرج و آشــفتگ یبدهند و ب

صدا کی دی. بگذارشودیبرپا م يو هنگامه ا اهویه یطیشرا نیبرد. در چن سر و  شود،  جادیفوق العاده ا يبرخورد و 

 ،یانیو در مواقع پا شود جادیا ریوصف ناپذ یو آرامش يابد یتآن سکو ید، ودر پکن رانیوحشت  انفجار همه را ح

شر سد، بگذار يدر آن لحظات ناب فوق ب شر دیبه نقطه انفجار بر ست: ام تیتمام آنچه ب ساس کرده ا  د،یتاکنون اح

 يروزیپ یلحظات نیچن ایآنماند.  یاز آن باق زیچ چیمنفجر شود که ه ییرویو نفرت، با چنان ن يدیعشق، ناام ،یمانیپش

  ست؟ین ،یستیعدم وجود و ن ییو آخرالزمان نها یپوچ ایو آ باشد؟ینم یستیعدم و ن

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  قلمرو  رنج

  رنج قلمرو 

  

ــم  یبرند؟ چرا فقط بعض یرنج م يماد یافراد از زندگ یپرسم؛ چرا فقط بعض یاکثر اوقات از خودم م نـ

شــوند تا در قفس  یهســتند انتخاب م یمشــغول زندگ يدجهان که به صــورت عا تیهمه جمع نیا انیاز افراد از م

ش خیو مدام به چهار م رندیشکنجه قرار گ ش قیما را از طر داوندشوند؟ اکثر مذاهب معتقدند که خ دهیک  دنیرنج ک

ـــ نکهیا ای کند،یامتحان م ـــتن در زندگ دنیما با رنج کش ـــقت داش ـــتباهات و  یو مش تاوان و تقاص گناه ها و اش

ـــانها دانیم،یاگر چه همه م ،میدهیخود را پس م يهایمانیایب ـــ هاتیتوج نیبا ا یمذهب يانس  یخود را قانع و راض

، کرده دایپ یخودســرانه و ناعادالنه بودن رنج آگاه  شیدایکه به پ یکســ ياســاس برا یب هاتیتوج نی. اما اکنندیم

نگرش  نی. با ادنشویرنج و غم و درد م ریدرگ ترشیگناه و معصوم ب یشده افراد ب دهی. چرا که به تجربه دستین یکاف

ـــوع رنج، نت ـــله مراتب چی. رنج هدارددرد و رنج وجود ن يبرا يمعتبر هیتوج چیکه ه میریگیم جهیبه موض ـــلس از  یس

ــ نیارزش ها را ندارد. جالب تر ــت. افراد رنج  یبه مطلق بودن رنج درون دهیجنبه رنج، اعتقاد و باور افراد رنج کش اس

 کشم،یکه فقط من رنج م کردمیمن تصور م شهیکه آنها انحصار مطلق رنج را دارا هستند. هم کنندیتصور م دهیکش

ش ایدن نیدر ا کردمیفکر م شکال متعددِ دانمیهم م را نیوجود، من ا نیرا دارم، با ا دنیفقط من، حق رنج ک به  که ا

شد شتناك تر  و  ستخوانها کنده م ییتکه هاوجود دارند، هم  از رنج من دتریمراتب وح شت که از ا و  شودیاز گو

 یوحشتناک يو رنجها تهایهمه جنا نهایا شود،یم یو متالش شودیچشمان آدم تکه تکه م يکه در جلو یبدن زد،یریم

ــتند که در جا ــوندیهر روزه تکرار م ایدن يجا يهس ــد،یآدم از خود م نهایکوتاه به ا ی. با نگاهش چطور ممکن  پرس

ـــت، ـــد، چگونه م نطوریو اگر ا افتد،یب یاتفاق نیچن اس ـــتانها گریاز آخر و عاقبت و د توانیباش  لیقب  نیاز ا ییداس

اســت که در برابر رنج  تمام شــجاعت خود را از  یمن ســخت و ناشــدن يتحمل رنج و درد چنان برا صــحبت کرد؟

 ،یرحمین وجود دارد. نشأت گرفتن رنج از بچرا رنج در جها فهممینم رایز شومیو سرگشته م دی. ناامدهمیدست م

وجود  يبرا یهیتواند توج ی. اما نمدهدیم حیتوضو وجود رنج در جهان را  یزندگ یصفت طانیبودن و ش یرمنطقیغ

شد.  شته با سبت به زندگ يشتریب هیصورت رنج توج نیدر ا دیشا ایرنج در جهان دا شد. آ ین شته با وجود  ایالزم ندا

 دینا خودآگاه در درون انسانها است؟ چرا نبابصورت رنج کامالً  یمنطق لیدل ایبوده است؟  يرورض یرنج در رندگ

  یســتیعدم، و بودن به ســمت ن يفکر که وجود به ســو نیبا ا م،یده یو عدم آشــت یســتین یینها يروزیپخودمان را با 
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ــتیعدم و ن ایآ رود؟یم شیپ ــت؟یمطلق ن تیواقع نیآخر یس و قابل  زیدازه خود جهان چالش برانگتناقض به ان نیا س

  .تامل است

برم هرگز  یمواقع از وجودش لذت م شتریب یاست، حت يزیمن محرك و چالش شگفت انگ يکه رنج برا يوجود با

در درون  یدرد و رنج به مدت طوالن رایداشــته باشــم، ز يا هیدفاع میدر توانم نبوده اســت که از وجود رنج در زندگ

ـــان الن یزندگ ـــتند  داریاماندگار و پ ،یقیواقع رنجها حق در .دنیگزیه مانس  "خود" هیهرچند که در مراحل اول -هس

ساز ص کرده  يپاک ضعمی دهد قلیو روان را  ستدالل کردن را ت کنند، حواس را کُند  یم فی. رنجها قدرت و توان ا

ــت یرا نابود م زیهمه چ تیکنند، ودر نها یم ــور و اش ــتِ ز يراداوطلبانه ب اقیکنند. ش ــور  نادرس  ییبایرنج، فقط تص

شتباه م یکه رنج را با سرگرم یو هنردوستان تازه کار است، کسان سوزان،شناسان و دل که در  فهمندیو نم رندیگیا

وجود دارد که به  یغن يبارور کیو  رانگریو و رومندین بیمه يانرژ کینهفته اســـت،  یمثبت و منف يرنج  دو انرژ

معلق بودن در  يبه معنا ،یو درد در  زندگ جتحمل کردن انحصار رن میدانی. اما ما همه مدیآ یگزاف بدست م يبها

 یزندگ يکه به خاطر مشـــقتها يمانند پرتگاه هســـتند. افراد یزندگ يها یزنجها و ســـخت رایپرتگاه اســـت، ز يباال

 ییو بهانه ها هاتیدارند توج یسع کنند،یم یکه اقدام به خودکش يترسو هستند. در واقع افراد  کنند،یم یخودکش

 یعقالن يو اراده ا میتصم چیه قتیدر حق رایخود ابداع کنند، ز یگذاشتن بر عدم جسارت و ناتوان وشسرپ يرا برا

  د.کن یم نییتع شیاست  که آن را از پ یو پنهان یذات لیوجود ندارد، تنها دال یخودکش يبرا

کنند آگاهانه افراد سعی می نیا .براي مرگ دارند يگونه ا ماریبو کشش  لیکنند یک تماکه خودکشی می کسانی

در آنها چنان نامتعادل است  یتوانند آن را به طور کامل سرکوب کنند. زندگدر برابرش  مقاومت کنند اما کامالً نمی

سامان دهد. در آنرا سر و  يها یکند و آشفتگ نییتع مشخصآنها را به طور  ریمس تواندینم یاستدالل منطق چیکه ه

شرا چیه ش یطیزمان و  ستدالل منطق لیدل کیمگر آنکه شخص  افتدیاتفاق نم یخودک درباره  یو تفکر و تامل یو ا

س یپوچ بودن زندگ شد. اگر ک شته با ستدالل  نیبا ا یندا ستان بگوید ا سانهانیز که در دوران با وجود  يخردمند يان

 نیکه آنها فقط به ا دهمیمن پاســخ م ،و جان خود را فنا کردند یو زندگ درفتنیو انزوا  فرو م ییداشــتند  که به تنها

ـــان خفه کرده بودند یکه زندگ لیدل ـــتند خود را در زندان تنها یم را در خودش حبس کنند. فکر کردن به  ییتوانس

شد که به زندگ نیتر طرناكو خ نیتواند مهلک تر یم يهر فرد يبرا یزندگ انیمرگ و پا وارد  شخص یضربه با

است.  دهید يریتفکر صدمه جبران ناپذ نیشک بارها از ا یب کندیکه مدام به رنج و درد فکر م یذهن رای. زآورندیم

ش ایموجود در دن یخارج لیکس به دال چیه شخاص فقط به دل ینم یخودک ست  یعدم تعادل درون لیکند، بلکه ا د

تفاوت هستند، و  یب یبرخ شوند،ینامطلوب مشابه روبرو م طیافراد با شرا ی. وقتزنندیخود م يبودو نا یبه خودکش



 بر قله هاي ناامیدي  قلمرو  رنج

 ،یاز خودکش یوسواس ذهنبردن  نیاز ب ي. براکنندیم دایپ لیتما یبه سمت خودکش یبرخ شوند،یآشفته م یبرخ

شد که همه مرزها یچنان عذاب درون دیبا شته با سته  يوجود دا شک سته   جهیسرگ کیجز  يزیو چ شوندخود خوا

  . اندنم یو قدرتمند باق بیگردباد عج کی فاجعه بار،

ش شد؟ آنها م حیات دفاع از  يبرا تواندیم یچگونه خودک ش ندیگویبا ش یکه خود ک  نیو ا  ستها يدیاز ناام ینا

توان  یکه زندگ دیترا داشـــ ییانتظارات و خواســـته ها د،یداشـــته ا یبه زندگ يادیز لیبدان معناســـت که شـــما تما

 یکرده  قبل از  آن اصــال  زندگ یکه خودکشــ یکســ  یی!  گونیو اســتدالل دروغ لیشــت. دالبرآوردن آنها را ندا

  .رنج و درد  نداشته است ،یجاه طلب د،یوقت ام چیکرده ه یاگر زندگ اینکرده است، 

ــ لیدل ــت  که  افراد به  نیا یخودکش ــندیباور ماین اس به خاطر  ي افکار چنینکنند،  یزندگ دتوانینم گریکه د رس

. حال شـــودیم جادیا یوحشـــتناك و هولناك درون يتراژد کیبلکه به خاطر وجود  د،یآیو هوس بوجود نم يهو

افراد  نیا یخودکش دیاست پس با نیاست؟ اگر چن یندگدفاع از ز يبه معنا یدر زندگ یناتوان ایآ نجاست،یسوال ا

هســتند، و   یخودکشــ يبرا یهاتیو توج لیبال دالدانم که چرا مردم هنوز به دن یمن نم يرو نیقابل تامل باشــد. از ا

ــخره تر از ا زیچ چیجلوه دهند. ه تیآنرا کم اهم خواهندیم ــتین نیمس ــ کیکه  س ــ وهیش مردم  نیرا در ب یخودکش

 یدر زندگ يریاز هر نوع درگ یکه خودکشــ ی. در حالدیکن میاشــراف زادگان و فقرا تقســ نیو آنرا ب دینمرســوم ک

 جانیه یزندگ ي. چون با نابودشودیافراد م یدر زندگ زهیو انگ جانیه جادیباعث ا  هایریدرگ نی. اکندیم يریشگیپ

ــودیخاموش م زین ــانی ش ــخره می به. من کس ــی را مس ــوع را  دهم،ینم یتیمکنند، اهکه خودکش زیرا آنها این موض

  بیرا که باعث تخر یعوامل عشــق در وجود افراد نیبه معناي عشــق غیرقابل اجرا اســت، ا یکه خودکشــ فهمندنمی

 موعوداز زمان  عتریافراد  منجر به مرگ ســـر يتحقق برا رقابلی. احســـاســـات غ کندینابود م شـــودیروح و روان م

که  یبزرگ ياما شور و شوقها کنند،یم ریمس یط یبزرگ، درد و رنج آهسته که در زمان طوالن يهای. ناکامگرددیم

  .روندیم نیرعد و برق از ب کیبا سرعت و همانند  درد و رنج هستند، يکننده یخنث

ــ من ــانکنمیم نیفقط دو نوع آدم را تحس ــان وانهیکه بالقوه و ذاتا د ی: کس ــتند و کس به  لیکه به طور بالقوه تما یهس

ـــ ـــور و ه رمیفقط از آنها  الهام بگ توانمیدارند، من م یخودکش و  یدر زندگ یعال جاناتیچون فقط آنها قادر به ش

 یاعتماد به نفس عال  يمثبت دارند، دارا یکه زندگ یکسـان يهسـتند. من فقط برا یعال يمعنو یزندگ يریل گشـک

کامل دارند احترام  تیرضا یدارند و از تمام شراط زندگ دیخود ام یزندگ  يندهیهستند، نسبت به گذشته، حال و آ

  .قائل هستم
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در داخل  دی. من بابرمیمتنفر هستم از مرگ هم رنج م یاز زندگمن به همان اندازه که  رایز کنم؟ینم یخودکش چرا

 دهم؟یانجام م يچه کار نیزم يهســـتم و در رو نیزم نیچرا من در ا دانمیجوشـــان انداخته شـــوم! نم گید  کی

 کی. من همانند آوردیکه جهان را از هراس به لرزه در م انهیوحشــ ادیبزنم، فر ادیکنم دوســت دارم فر یاحســاس م

  .خود ببلعم یپوچ يرا به آتش بکشم و همه جهان را در شعله ها ایعد و برق آماده هستم تا دنر

ها يدیو ناام ها آرزوها، شوق ،یکیجهان هستم، جانور آخرالزمان پر از آتش و تار خیموجود در تار نیتر والیمن ه  

من با افکار متوهم  منقبض  شوم،یرو ممتعارض و ناهمگون روب يهستم که با پوزخندها یصفت ویهستم. من جانور د

 نیب ریوصف ناپذ یبا لذت رم،یرشد کنم و بم توانمیمآن  کیمنبسط خواهم شد، در  یزندگ تینها یو در ب شومیم

ســم ها  نیعطرها و مســموم تر نیخوشــبوتر نیمن روانم ب رایمعلق هســتم ز   ایدن ياز همه يدیو ناام یبه پوچ دیام

ها هستند،  هیوجود من سرشار از عشق و نفرت خواهد بود، من واقف هستم که چراغها قاتل  سااست.  افتهیپرورش 

ــعله ها يوجودمرگ نماد  ــان آن نماد زندگ يمن، نورها و ش ــ یرقص ــت،  با خاموش . رمیمیم زیچراغ من ن یمن اس

ـــعله هاجرقه ـــورت لحظه ا رندیمیدر من م یزندگ يها و ش ـــوندیدوباره زنده م همانند رعد و برق  يفقط به ص .  ش

  .ذهن و روان من را احاطه خواهدکرد يگوشه ها یکیتار

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  عشق بازي مطلق

  

  مطلق يباز عشق

ــم و در فضا  میدرآ يشوم، همانند گرد و غبار يشوم، جار تالشیم خواهمیبا تمام وجودم مشتاقانه م نـ

شوم شان يذرات وجود .معلق  ستره کهک ست هیکه تجز من در گ در خلقت خواهند بود.  شاهکار من نی، بهترشده ا

ــ ــم م اریمن بس ــاس ــتاقم و با تمام احس ــت زالیانتها و جهان ال یب يایدر دن خواهمیمش ــوم تا همه هس با لذت  یذوب ش

 بیعج يزیرستاخ يایرو کیما  انیدر هذ شود،یم جادیکه ا یلذت نیوبا ا شوند حلدر من  یشدناوصف ن یِجسمان

 هیمرموز و سا يما جلوه ها يایرو دی. بگذاردیآ دیاست، پد یروان يها شنیکه همانند همه ب زیوشگفت انگ بیو غر

ـــعله  دیبگذارجهان را در درون خود فرو برد،  یعموم يریدرگ کی دیوجود آورند، بگذار بهرا  روزمندانهیپ يها ش

عف بکشـــد، و شـــ يآن به نابود يها یدگیچیمراه مرگ و په را  به ریو وصـــف ناپذ یجنجال يآتش لذت ها يها

ــتین ــقبازاورندیرا به وجود ب یو پوچ یس ــعار و غزل ي. عش ــک ،انیهذبا تنها  اتیبا اش ــدیخود م ییِنها بیان لبه ش . رس

شقباز شعار، ب يع شق باز يلحظه ها اتیغزل انیمطلق با ا ست. در ع شته ا  شود،یم لیتبد تیبه واقع انیمطلق، ب يگذ

روشن و آشکار  اتیجزئ  یحت زیبلکه همه چ ست،ین یزئج تینیع تجسم ناقص و کی گریاحساس د طیشرا نیدر ا

مطلق  يبازکنند. عشق یو بدن شما در آن شرکت م یزندگ ،یکل هست کهشما، بل تیهستند، نه تنها هوش و حساس

نخواهد  يو جداگانه ا یرونیب ینیهرگز شکل ع یاتیغزل نیاست. چن دهیمطلق رس یاست که به خودشناس یسرنوشت

 شیکه تجربه در حال نما ین شناخت از گوشت و خون شماست. تنها در آن لحظات مهم، زمانآ يهمه رایگرفت، ز

 نیا رایاســت، ز تیاز عمل و واقع يا زهیآم يعشــقباز ن،یتنها تجربه آن مرگ اســت. بنابرا و شــود یم داریاســت پد

سی يمطلق در معنا  ياست. عشقباز تیبلکه خود واقع ستین تیواقع یتجل گریعمل د شعر و احساسات  ارب باالتر از 

ــت و ب ــتریاس ــت اجبار کیزیبه متاف ش ــرنوش ــت، در کینزد يو س را به کام مرگ  زیدارد همه چ لیتما واقع، تر اس

  .از  وجود مرگ هستند يبشر نشانه ا یمهم در زندگ يزهایچ يبکشاند. همه

باعث  یاحساس نی! چنستندین يزارسپاسگ وروشن شدن، درك  ک،یمطلق! قادر به تفک یافراد با احساس سردرگم 

   .کنندیتجربه نم  یو دائم کسانیآن را به طور  لسوفانیشاعر شود، اما همه ف یلسوفیکه هر ف شودیم

کنند. روند  هیبه استدالالت فلسفه تک توانستندیشک نم یرا درك کنند، ب یاحساس نیچن توانستندیم لسوفانیف اگر

تصورات و  يایدن کیدرام است. شما از   شینما کیشاعر، مانند  کیبه  فلسویف کیشدن  لیتبد یچگونگ ریس
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سات پرتاب م ییایبه دن التیتخ سا که در روح  يخارق العاده ا يها و چهره ها شکل انیدر م د،یشویاز گردباد اح

  .دیریگیقرار م ،هستند ریدرگ

که  یشــیکند؟ نما ينظام مند فلســفه ورز يتواند به گونه ا یاز روح، هنوز م يا دهیچیدر درام پ  گریباز کی چگونه

به  لیم يشــود، ترس از مرگ رو در رو یروبرو م یکیزیبا اضــطراب متاف یاثر وابســته به عشــق شــهوان کیدر آن، 

 متناقض با غرور يدیکند،  ناام یمتناقض قد علم م یماندر برابر  قهر ایترك کردن  کامل دن رد،یگ یقرار م یگناهیب

ــگویکند، پ یمقابله م ــتادگیا یو دلهره و جنون در برابر گمنام ییش بلند پروازانه در برابر  الیآرزوها و ام کند،یم یس

ست، فر شناس ماندن در تقابل ا سکوت ادینا  نیا تمامبا وجود  رد،یگیقرار م یدر برابر پوچ ییآرمان گراو  در برابر 

  رت منظم به فلسفه بپردازد؟به صو تواندیانسان هنوز هم م ایتناقضها آ

سانها به  توانندیآنها فقط م نیاند. بنابرا دهیمطلق رس یشروع کرده اند و به سردرگم یانتزاع يایهستند که از دن ییان

 تیاهم يجنون هنوز  هم دارا مطلق، فقط لذات و عذاب و یکنند. در حالت سردرگم يصورت شاعرانه فلسفه ورز

  .است اریبس

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  معناي مهربانی

  

  ربانیمه يامعن

وجود  میدار یکه ما به صورت کور کورانه نسبت به زندگ یفراتر رفتن از وابستگ يبرا يادیز يها اهر

ـــت، که ما ارتباط خود را با ن قیدارد، اما فقط از طر  نی. امیکنیحفظ م یعقالن ریو غ یمنطق ریغ يروهایرحمت اس

ساده لوحانه  تیاست که جذاب یهدف یب یسرخوش رایاست، ز يویدن یدر زندگ هودهیجهش ب کی ییارتباط به تنها

و تاب و حرکات  چیاســت. پ يمعنو يایدن ي. رحمت لذت اوج گرفتن به ســمت باال به ســوبردینم نیرا از ب یزندگ

و بدون  ياراد ریغ بصورت  بال زدن ، یپرواز ملکوت نیاست، در ا يماد ریسبکبال و غ يپرواز يموزون نشان دهنده

    ست؟یخواسته ها ن انیب ينوع رقص برا نیبهتر یناب در دوران جوان ياهایرو ها،لبخند ای. آردیپذیتفکر انجام م

خود را  یو هارمون یخاص هماهنگ يها تمیسرشار از نشاط خالص و ناب است، بدون آنکه  ر ی، زندگمهربانیدر   

ـــت بدهد. در ا عالقه و محدود در درون   بدون    يز. باردیگیگونه به خود م ایرو یحالت یزندگ تیموقع نیاز دس

ــده انجام م يمرزها ــخص ش ــودیمش ــا کی بیترت نی.  بدش موجود،  ي. انرژآوردیم دیپد ياز آزاد ندیتوهم خوش

ـــان مه ياز جنس نور برا ییاهایرو مبدل  يرینظ یب یدرون انیو طغ يدیبه ناام اهایرو نیا تیکه در نها کند،یم ایانس

فرد از وضـــع موجود  تیو رضـــا يویدن یزندگ یباعث هماهنگ ییماورا يایرحمت دن گریخواهد شـــد. از طرف د

اتصال به  یگاه کند،یو انزوا نم ییهرگز احساس تنها ندیمتصل بب زالیرا به رحمت ال دخو يموجود ی. وقتشودیم

سازگار یکه در آن زندگ کند،یم جادیمتوهم ا يایدن کی يماورا ضادها و نا و خود را  کندیم یموجود را نف يهایت

ـــات، واقع ند،یبیباالتر از هر نوع نقد م ـــ يکامال اجبار یو آگاه اتیکه در آن حالت تناقض  دهیو به طور موقت پوش

ـــوند،یم ـــخص م يماد ریغ لطفبا وجود  ش ـــد اما هرگز پاك و  ییواال يحالت و رفتار معنو تواندیش ـــته باش داش

  .رسدینم یهرگز به اوج تعال رای. زشودینم شیآالیب

به اوج تنش ها یزندگ يتجارب عاد  ـــدگ ایو  یانیهذ يرا هرگز  به پرتگاه محو ش  رایز د،یمنتقل نکن یندور یل

وســوســه  ییاز قانون، رها ییرها ییقانون جاذبه  آزاد کند. وجود رحمت ماورا  ایرا از نماد مرگ  یزندگ تواندینم

از صفات  انه،یگرا یآن است. فراتر از رفتن از افکار منف یمنف يها شیو گرا یزندگ منیاهر ياز پنجه ها یفرع يها

ست، بنابرا یژگیو  و شان تر و نوران یکه در حالت وجود رحمت، زندگ ستیتعجب ن ين جایرحمت ا تر به  یدرخ

  .استآراسته شده یدرخشان يکه با پرتوها رسد،ینظر م
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بانیوجود  با ندگ مهر مه منف و عبور از يویدن یو فراتر رفتن از ز ـــي ها یباف یه لت  نیوهمچن ن،یاطیش خا د

َسبُک يهایهارمون صعود م یهماهنگ و  سعادت  سان به مرتبه  سرکندیروان، ان سان از  ،یمذهب مانیاز ا عتری.  که ان

به آن دســـت م يریرنج، درگ قیطر طف و ل در کنار قایوجود دارد، که دق انجه نیدر ا یچه تنوع ابد،ییو نزاع 

س یرحمت، ترس دائم شکنجه ب سانها بوجود م يبرا ياریو  صدیآیان شخ ضطراب جهان ی.  را  یکه ترس مطلق و ا

 يکه به رحمت ماورا یرا درك کند. کسان یمرگ و جسم انسان نیب زیمبارزه جنون آم تواندیتجربه نکرده است، نم

ــمان ــم مارانیب يقراریدارند از درك ب مانیا یجس ــات جدقادر خوا يماری. فقط بخبرندیب یجس ــاس و  يهد بود احس

   بودن ماریداشته باشد. ب یشناس ییبایتواند ارزش ز یفقط م ست،ین يماریرا به وجود آورد. هر آنچه زاده  ب یقیعم

 ،ارتفاعات نیوجود ا یحالت نی. اما در چنمیکن یزندگ يدیناام اوجناخواســته در  ایاســت که خواســته  نیا يبه معنا 

ــکافها ــناک يپرتگاه ها و قیعم يش ــتنی. زکنندیم ینیب شیرا پ یترس ــپر یعنیدر ارتفاعات  س در  یکردن زندگ يس

 کیســـقوط کرد. اما وجود لطف و رحمت  دیبارها و بارها با جَرَمبه ارتفاعات ال دنیرســـ يکنار پرتگاهها، پس برا

 یوحشت چیاست و ه خبریحالت شخص  از سقوط ب نیاست، که در ا یخوشبخت یحت ایو  ،يحالت قناعت و خرسند

ستند؟ آدهدیهم به خود راه نم شادتر از مردان ه شبخت تر و  که در آنها لطف و  ستین لیدل نیبه ا ای. چرا زنان خو

قرار  طیاز شــرا یتیو اختالالت و نارضــا يماریب ریتحت تأث زیاز مردان اســت؟ آنها ن  شــتریتر و ب عیشــا ت،یعصــومم

ـــت رند،یگیم ـــوم مهربانی. اما لطف و رحمت در آنها غالب اس به زنان   يظاهر یتعادل و هماهنگ کی تیو معص

شد،یم شها بخ ستند. ز منیا يزنان از نظر معنو شودیو خطرناك منجر  نم زیغم انگ يکه هرگز به تن  یدوگانگ رایه

داز چشم ان  ،یکیزیمتاف يها يو روح در زنان کمتر از مردان است. احساس برازنده بودن منجر به افشاگر یزندگ نیب

 ییرمز و رازها ي. زنان داراشــودیکند، منجر نم یرا مســموم م یکه همه لحظات زندگ یانیپا جیو درك نتا قتیحق

ــتند که هرچه ب ــتریهس ــکوت مدیدرك کن دیتوانیکمتر م د،یدرباره آنها تفکر کن ش  کنند،ی. مردان در مقابل زنان س

ـــ مانند،یخاموش م ـــکوت در برابر لیاما دل رود،یذات جهان به فکر فرو م یکه در برابر جوهر پنهان یهمانند کس  س

بردن به  یپ يبرا گریرمز و راز ساده هستند، به عبارت د يکه زنان دارا یدر حال .قابل فهم بودن آن است ریغ ، جهان

 یکسان يهستند. برا یاز زندگ يبلکه آنها عنصر ستند،یجدا ن یاز زندگ یلیراز زنان خال کلمات وجود دارد. زنان خ

ـــتگار رندیگیقرار م يدیناام اوج که در  ـــانس موقت کی ينجات و رس ـــت، ز یش توانند به  یم قیطر نیاز ا رایاس

ست  ایدن يمعنو زالیاگر رحمت ال نی. بنابراردندبازگ یگناه زندگ یو ب آگاهناخود يهالذت شد، د را نجات نداده با

  .کم توانسته است زنان  را نجات دهد
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  و ترحم يدلسوز یپوچ

ــچ  نیکه هنوز ا یداشته و آرمانگرا باشند، در حال الدهیا یزندگ توانندیاز افراد هنوز م یبعض گونهـــــ

ـــنوا، و مجنون در جهان وجود دارند؟ چگونه م نا،یهمه افراد  ناب  يگریلذت ببرم که د يپروا  از نور یب توانمیناش

 نیما ظلم در حق مجان ییو دانا ياریهوشــ ایلذت ببرم؟ آ ودبشــن تواندینم يگریکه د ییصــدا ای ندیآنرا بب تواندینم

و عطوفت   دهیفا ی. افکار بدهمیهمه شــجاعت و اراده ام را از دســت م کنمیفکر م ییزهایچ نیبه چن یوقت ســت؟ین

ترحم کنم.  یپخته و کامل را ندارم که بتوانم نسبت به کس يهمانند انسانها یمن احساس رایرسند، ز یبه نظر م هودهیب

شتن به د یاز طرف ساس ترحم دا سطح گرانیاح شانه  شتها ينگر ین سرنو ست:  ست خورده و بدبخت يا  يها یشک

ــما را به فر ای امانیب ــنگدل م ای ،داردیمو فغان وا ادیش ــما را س ــت،دکنیش در واقع   بلکه . ترحم نه تنها ناکارآمد اس

 يگریبه د دیتوانیچگونه م د،یبریرنج م یبه طرز نامحســـوســـ خودتان یوقت ن،یســـت.  عالوه بر اههم  زیآم نیتوه

 چی. هنوز هم تا به امروز هکندینم دیمق زیچ چیاســت که شــما را به ه جیرا  نیچن يرو نیشــفقت از ا د؟یترحم کن

 ستین نیگفت که او به خاطر  ما مرده است، در واقع چن ینمرده  است. پس هر کس يگریاز رنج د ایدن نیکس در ا

  .خود به خاطر ما نمرده، بلکه او کشته شده است لیبه م او
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   و اخالق یجاودانگ

س تا  ستهن یامروز هم ک شخ توان ست  يزیدهد، چه چ صیت ست. در آ يزیچه چ ایدر ست ا  زین ندهینادر

سب گونه نیهم شد، ن ست که نم نیندارد، مهم ا یتیچندان اهم یعبارات نیبودن چن یخواهد  ستفاده  ریخاز  میتوانیا ا

شان بگذار میآنها بگذر ست و  يزیچچه  دانمیمن نم  نکهیقابل توجه ا  .میو کنار ست، با  يزیچه چ ایدر ست ا نادر

ــ نیا ــکنمیم میحال، من اعمال و رفتار را به خوب و بد تقس ــوال کند که چرا چن ی. اگر کس انجام   یعمل نیاز من س

ـــتفاده م يزیبه طور غر یاخالق يارهایمن از مع رایبه او بدهم. ز یجواب توانمینم؟ دهمیم  ی. بعد از آن وقتکنمیاس

تاردر مورد ر جد ف جام ا يبرا یهیتوج کنم،ینظر م دیخودم ت نابراکنمینم دایکار پ نیان  جهینت نیچن توانیم نی. ب

 لیتشـــک یزندگ ينظام عاد هیبرپا گریآن د يارزشـــها رایو متناقض هســـتند، ز دهیچیپ اریبســـ اتیگرفت که اخالق

با  یسطح اریبس يا طهرابدر آن که  . محدوده اي متبلور شده اند یمحدوده خاص متعال کیشوند، بلکه فقط در ینم

ص یزندگ یمنطق ریو غ یاتیح يروهاین شخ ستفاده کلمه نهد؟یم انیرا بن ینظام اخالق کی یدارد. چگونه   يمن از ا

 يروزیپ يبرا ندیگویبه شما م اتیاست. اخالق یمعن ینخ نما و ب اریبس واژه نیا رایز شود،یحالم بد م یلیخ "خوب"

ـــما  اتیالبته اخالق د؟یکار را انجام ده نیکه چگونه ا ندیگویم نیهمچن ایآ ی! ولدیها تالش کن یکیو ن هایخوب به ش

فقط کلمات پوچ و  هانی. اگر چه ادیانجام ده ثاریخود، احترام و ا فیانجام وظا قیکار را از طر نیخواهد گفت: ا

اعتبار نشان داده شود. تا آنجا  یبرهنه، باطل و ب تیدر مقابل واقع یهستند، و باعث خواهند شد، اصول اخالق یمعنیب

اشــکال و اصــول و  از يعار ایدن کیمن  »ارزشــی خواهد داشــت؟بدون آنها  یزندگ ایآ« : پرســدیکه فرد از خود م

و  یکه فقط از درست ییرا تصور کنم، جا ایو رو الیاز خ ییایارم. من دوست دارم دنمطلق  را دوست د يریناپذ نیتع

وجود  یمنطق هیتوج چیو اشتباه ه ینادرست  يوجود داشته باشد برا تیدر آنجا که واقع رایز کنند،یصحبت م یراست

صورت شت، در  ست چرا قوان یعقالن ریذاتا غ تیکه واقع ینخواهد دا ست و  نیب دیچرا با شود، یم میتنظ ینیا امر در

شتباه تم شو زیا ست. با ا نیاز ا ریغ  يتوان حفظ کرد؛ و باور یرا نم اتیاخالق م؟یقائل  شتباه ا سان نیا  یحال هنوز ک

که منجر به  شــودیانســان م يویدن التیتما ياز گناه باعث ارضــا تیو رضــا يویدن يهســتند که اعتقاد دارند؛ لذتها

. آنها شـــودیم یخوب اســـت که باعث جاودانگ يتنها کارها نکهیا زین. شـــوندیگذرا مکوتاه مدت و  يها يروزیپ

ـــ یکیجهان، ن نیا يها یبدبخت انیکنند که در پا یوانمود م ـــد، اما ا روزیپ لتیو فض نکته را از قلم  نیخواهند ش
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ـــ یاگر جاودانگ که  اندازندیم ـــطح يها یخوش ـــقادر خواهد بود هما آیا  ببرد، نیرا از ب یس  لت،ین کار را با فض

  ؟انجام دهد زین اتیخوب و اخالق يکارها

شد؛ بلکه  ای ریخ يروزیبه پ یجاودانگ  سانیرا  همهشر منجر نخواهد  ست که اپکندینابود م ک ها  يکوری. احمقانه ا

از  ایآ ؟کندیاز لذت بردن مرا جاودانه م شیب دنیچگونه رنج کش م،یکشور محکوم کن نیدر ا یرا  به بهانه جاودانگ

 ایو  دیوجود دارد؟ اگر رنج بکشــ يگریشــخص و لذت د کیعذاب  نیب يدار یتفاوت معن ،ینینقطه نظر کامالً ع

 تیابد يبرا ینیع یراه چی. هدیخواهد بلع شــهیهم يشــما را برا یســتین ،دیاز رنج را پشــت ســر بگذار يعار یدگزن

سات ذهن سا ست که در لحظات نامتعا یوجود ندارد ، فقط اح صورت تجربه ظاهر ما  زیچ چیه شوند،یرف زمان به 

 باتریز یحت يگریتوهمات د یوقت م،یمسموم کن یتوسط انسان خلق نخواهد شد. چرا  ذهن خود را با توهمات اخالق

کنند، در واقع آنان  به انعکاس نامعلوم  یصحبت م یدر برابر جاودانگ یاخالق يکه از رستگار یوجود دارند؟ کسان

مردان به اصطالح با   راینخواهد بود. ز نیوحشتناك تر از ا یدر زمان نامحدود  اشاره دارند، البته دروغ یعمل اخالق

ض س لتیف سر ییوهاتر ستند که  سان عتریه صورت یاز ک شده اند، از جهان به  کامال خود آگاهانه  یکه در لذت غرق 

  شتریچند سال  ب ایدرست باشد، ده سال  هیقض نیعکس ا نکهیصورت، با فرض بر ا نیدر ا یخواهند شد. حت دیناپد

که به  ستمین ی. من هرگز  کساست یاز دست دادن  و هدر دادن زندگ یبخش تیرضا دوام خواهند آورد؟ هر لذتِ

ـــ هینام رنج، عل کنم. مگر  یواگذار م یکنم. گفتن از عواقب لذت را به افراد معمول غیتبل يرو ادهیو ز یلذت، خوش

 ی. فقط افراد متوسط   و معمولکنمیاست که من تصور م يزیاز آن چ شتریب یلیکه عواقب لذت خ است نیاز ا ریغ

 د،یبخند ای دیکن هی. گردیقطره بنوش نیلذت را تا آخر يو سپس جرعه ها دی. پس رنج بکشرندیبم يریاز پ خواهندیم

سر ده ایآواز در مورد مرگ  د،یبزن ادیرا فر يشاد ای يدیناام شق   اتیدوام نخواهد آورد!  اخالق زیچ چیه رایز د،یع

  .کنند لیاز دست رفته تبد ياز فرصت ها یسلسله طوالن کیرا به  یتوانند زندگ یفقط م
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  یو جاودانگ زمان

از  را یقابل قبول و ینیدرك کرد. تصــور ع یتجربه ذهن کیهمانند   توانیرا فقط م یو جاودانگ تیبدا

ــت، ز توانیآن نم ــان در  یگزند رایداش ــان از   نیقرار دارد و ا يمحدود یدوره زمان کیانس خود مانع از درك انس

ــتهیروند پ کیبه عنوان  تینهایمفهوم ب ــاس  زانیبر م یتجربه جاودانگ ن،یابرادر زمان خواهد بود. بن وس ــدت احس ش

س یذهن ست. راه جاودانه ماندن در م سته ا ست. بنابرا يفراتر از زمان عاد يریواب سخت در برابر زمان  دیبا نیمعلق ا

زمان  به  يدر ماورا يکه دروازه ا يلحظه ها برطرف شــد، لحظه ا ینیســراب جانشــ نکهیمبارزه کرد، تا به محض ا

 یزندگ یمسرت بخش یدر جاودانگ تواندیکامال م یخواهد بود که هر شخص يهمان لحظه ا شودیم هگشود تیابد

از  یحس ناشــ کیکه  یطیشــود؟ در شــرا لیتبد یبه جاودانگ تواندیملحظه  کیچگونه  نجاســتیاما ســوال ا .کند

به زمان دارند، هر لحظه را در  بتنس يکه شعور مشتاقانه و آگاهانه ا یکسان شود،یم جادیبودن زمان ا یکمبود و نسب

شــرط و  چین هبدو نیو همچن نده،یحال و آ نیب یارتباط نیتنها با قطع چن کنند،یم يســپر کینزد يا ندهیآ شــهیاند

ـــروط ـــخص را به جاودانگ تواندیکردن، م یدر زمان حال زندگ یش  ینوع یکند. هر تجربه جاودانگ کینزد یش

به  دنیرســ يالزم برا ياز افراد قادر خواهند بود تنش ها یاســت. تعداد کم يبشــر یدر زندگ میعظ یجهش و تحول

 یبه جاودانگ دنیشیآورند. طول مدت زمان تعمق و اند را تاب دیآیم شیپ یجاودانگ ریتفکر سعادتمندانه که در مس

شت به حالت عاد تیبلکه آنچه حائز اهم ست،یمهم ن ست. بازگ شدت تفکر ا ست،  ش يا شه دار   نیا دنباعث خد

ـــود،ینم یتجربه غن ـــ یتأمالت نیتداوم و تکرار چن گریاز طرف د ش ـــتند: فقط از طر اریبس تکرار مکرر  قیمهم هس

را تجربه کرد، فقط بواســطه جدا  تیابد ینیو درخشــان فرازم یمتعال يو لذتها ،یجاودانگ زینگطمع شــعف ا توانیم

ــر از لحظه ها یزندگ یکردن زمان آن ــ به ندهیآ يدر حال حاض  یاز نظر ذهن .میدهیم یمطلق از نظر ذهن یآن ارزش

وجود  تیدر ابد یمانیو پش دیام چیهندارد.  يارتباط معنا دار ياز لحظات فرد یطوالن يجاودانگی زمان با سلسله ها

ــتنیندارد، ز ــخص به خود یعنیدر هر لحظه  س ــب يش ــل تیخود از نس  يماندگار .دزیگریها و مقوالت م قهیزمان س

شخص  ستنیز يفطر ی. در زندگمیشویکه زمان ما را در آن حبس کرده است رها م یدر زندان یعنیزمان،  ياماور

س نیشیبا زمان پ یبدون همزمان ست: بدون موقت ممکنریغ نیو پ  یشیو نما کیدرامات تیماه یبودن زمان، زندگ یا

نسبت  داده  یکه به آن لحظه از زندگ یزمان باشدداشته  ییباال جانیشور و ه ی. هر چه زندگدهدیخود را از دست م

است، که   يشماریاوت و بمتف يهایریشامل جهت گ یزندگ ن،یآشکارتر و برجسته تر خواهد بود. عالوه بر ا شودیم



 بر قله هاي ناامیدي  زمان و جاودانگی

صـحبت  یاز زندگ ی. وقتشـودیبه آنها فقط در زمان حاصـل م یابی. دسـتکنندیرا دنبال م یاهداف و مقاصـد خاصـ

هستند.  تیلحظه ها  تجربه ابد افتد،یاما جاودانگی در خود لحظه اتفاق م ،یزندگ يلحظه ها دییگویمشما  د،یکنیم

 یحس ذات کی يکه دارا یاست. کسان یزندگ يبر لحظه ها يروزی، فتح زمان، پاست یفارغ از  زندگ تیتجربه ابد

 ریاز مبارزات چشمگ نیمشرق زم ياز فرهنگها یهمانند بعض ستند،یزمان ن ریهستند، همانند ما اس یو تفکر جاودانگ

ــمه يو جاودانگی برا تیدانند، هنوز هم، تعمق در ابد ینم يزیغلبه بر زمان چ يما برا ــرچش ــش  يما س تفکر و پرس

شم اندازها و لذت ها يها ست. نم بیو غر بیعج يمتعدد از چ سرنوشت  یرا همانند زن یجاودانگ توانیا که همه 

وسوسه جذاب صلح و آرامش و  تیچرا که در عشق به ابد د،ینفر است دوست داشت و به آن عشق ورز کی دیو ام

  .نهفته است یرحمت آسمان
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  یو جاودانگ خیتار

ـــــچ  م؟یجامعه در زمان خود باش یو اجتماع ینگران مشکالت فرهنگ ای م،یکن یزندگ خیدر تار دیبا راـ

بوجود  خیکه در تار ییعذابها و رنجها رشیخودم را به پذ توانمینم گریخســته شــده ام. من د خیمن از فرهنگ و تار

شت  خیو تار میریبگ یشیپ خیاز تار دیوادار کنم. ما با دیآیم شته رها کن ایخود و  رسرا در پ صورت م،یدر گذ  یدر 

ما  يکه برا یخود را از دســت بدهند. زمان یزمان تیاهم ندهیکه گذشــته، حال و آ میکار را انجام بده نیا میتوانیم

شد که چه موقع و در کجا زندگ یتیاهم شته با ست که د یزمان قایدق م،یکنیم یندا   میکنینم یزندگ خیدر تار گریا

ست خیتار زرها او  سان کنمیم یمن که امروز زندگ ای. آمیه سبت به ک سال پ شیکه  ب ین صر  شیاز چهار هزار  در م

 کردندیم یزندگ ییکه در دوره ها یدارم؟ احمقانه است که به کسان يبهتر یزندگ طیشرا کردندیم یباستان زندگ

اکتشـافات دانش مدرن  ای تیحیکه مسـ هسـتند یآنان همان اشـخاصـ .میترحم کن م،یدوره را دوسـت ندار که ما آن

 چیحال ه نی، همه حق دارند و در عوجود ندارد یاز سبک زندگ یسلسله مراتب چی. از آنجا که هدانستندیامروز را نم

اصـــول و قواعد بســـته و مطمئن که  يجهان اســـت، و دارا کیخود  ییبه تنها یخیندارد. هر دوره تار یحق یکســـ

ــت.  و  ــوص زمان خودش اس ــد، به  جادیرا ا يدیجد خیتار ،یزندگ یکیالکتیکه حرکت د یزمان تامخص نکرده باش

ـــتقل خود باق کیهمان اندازه در درون  ـــته را  یکه برخ کنمیمن تعجب م ماند،یم یفرم محدود و مس افراد گذش

ـــت. آرمانها یارزش و ب یدر نظر من پوچ و ب خیکل تار کنند،یمطالعه م ما چه  اکانین داتااعتق و باورها، اعتبار اس

من  يداشــته باشــد، اما شــناخت و دانســتن آنها برا تواندیم یخوب ارینکات بســ يبشــر  يدارند؟ دســتاوردها یتیاهم

ـــتریب یندارند. من در تأمل جاودانگ یتیاهم ـــت،ینفس هم ن کی. ارزش جهان که با اندازه رمیگیآرامش م ش تنها  س

 یکس چی. هنمیبینم خیانسان و تار نیب يدر رابطه  ياست، من هیچ اعتبار راعتبا يدارا یانسان و جادانگ نیب يرابطه

ته را از رو خیتار ـــ تأث کند،یو هوس انکار نم يهو يگذش ـــت تنها تحت  دلخراش و  يفاجعه ها ریاما ممکن اس

 یانتزاع فاًصر يمراقبه ها شود،یم یاز غم و اندوه بزرگ ناش ییها ینف نی. چنردیصورت بگ خیانکار تار ندیناخوشا

ـــوندیم خیتار یکمتر باعث انکار و نف خیدر مورد تار ـــه نیاز ا شیب  خیدر تار خواهمینم گری. اکنون که دش  میس

شر جهیباشم، در نت شنده و دردناك فراتر از تخ یاندوه کنم،یرا انکار م تیگذشته ب صور ، مرا احاطه کرده  لیک و ت

شده است؟  در درون من  داریافکار ب نیوخاموش بود، اکنون با ا نهفتهدر درون من  یدرد مدت طوالن نیا ایاست. آ

هنوز از  توانمیزده اســـت. چگونه م رقصـــان درون مرا آتش يهمانند شـــعله ا یطعم تلخ مرگ وجود دارد، و پوچ



 بر قله هاي ناامیدي  تاریخ و جاودانگی

 نیگتا سر حد مرگ غم  نم،یغمگ یلیمن خ یحرف بزنم، وقت یشناس ییبایاز ز توانمیصحبت کنم، چگونه م ییبایز

حد ممکن که از عناصر  نیدر باالتر یبه آگاه  خیبدانم. با پشت سر گذاشتن تار يشتریب زیچ خواهمیهستم؟ من نم

صل ست م یجاودانگ یا سان را به عرصه ا ،یآگاه يدر درجه باال ی. جاودانگافتیدست  توانیا برد که در  یم يان

ضادها و ترد ست م یمعن دهایآن ت شما زندگ ییاجی یعن دهند،یخود را از د  نی. ادیکنیو مرگ را فراموش م یکه 

شو سان را ت ست که ان ست  يتا برا کندیم قیترس از مرگ ا ست یبه جاودانگ افتنید آورد آن تالش کند که تنها د

  گفت؟ توانیچه م يماد یاما درباره بازگشت دوباره از جاودانگی به زندگ است. یفراموش
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    دیانسان نباش گرید

رها  وانیانسان ح رایاست، ز نیو غمگ یناراض وانیکه انسان ح شومیمتقاعد م شتریو ب شتریروز ب رــه

 عتیطب ،کند. قبل از بوجود آمدن انسان دایکردن  را خودش پ یراه زندگ یاست که  مجبور  شده در زندگ يشده ا

سان از آزاد دهیمثل او را به خود ند يهرگز موجود سارت شتریهزار برابر ب تعیخود در طب يبود. ان که  یاز زندان و ا

ــتیتعجب ن ي. جابردیرنج م آورد،یاو به ارمغان م يبرا عتیطب ــان،  گل  يبه جا کندیکه او اغلب آرزو م س  ایانس

شد، وقت عتیدر طب گرید یاهیگ کی سطح از تفکر م یبا سیبه آن   کیو ناآگاه، مثل  هوشیکامالً ب دیکه بخواه دیر

ــان یو پوچ يدیبه مرحله ناام د،ینک یزندگ اهیگ ــ تیدر انس ــرا شی. اما اکنون که از پدیا دهیرس ــان بودن  طیبه ش انس

در زمان  خ،یســـاختن تار یعنیانســـان بودن  دانمیگل عوض کنم؟ حال که م کیخود را با  يجا دیآگاهم،  چرا نبا

شتن آرمانها و آرزوها برا یزندگ ست. جز ا گرانیخود و د يکردن و دا من وجود دارد؟  يبرا يگرید زیچه چ انهیا

کامالً  یواقع يانســـان بودن به معنا رایاســـت، ز يتراژد کیعمدتا  نیاســـت! اما ا یعال زیچ کیالبته، انســـان بودن 

ــیتر و نما دهیچیمتفاوت تر، پ ــ یزندگ یعیتر از حالت طب یش ــخص ــت. ش با  یزندگ يو تراژد زیغم انگ تیکردن اس

سما نییپا ش ینآمدن به مرتبه ج سان تماشودیم دیناپد جیجان، به تدر یب ایو ا و رنج جهان را  يدارد که تراژد لی. ان

. من به انسان بودنم ماندیم یحل باق رقابلیغ او مسئله ينجات و رستگاري برا لیدل نیدر انحصار خود درآورد به هم

حال را عمال تجربه  نیکه ا یکســـان قطانســـان خوب بودن به چه معناســـت. ف دانمیمن فقط م رایز کنم،یافتخار نم

  ند تاتالش در  آنها دائما قصد دارند و رایز کنند،یبودن خود افتخار م انسبه ان یناآگاه ينکرده اند به شدت و از رو

 واناتیو ح اهانیاز گباالتر  یلیخهســتند که  يانســانها افراد انیاســت: در م یعیبه انســان شــوند. لذت آنها طب لیتبد

بودن  یانســان بودن به معنا اســت و انســان واقع دانندیکه م ییآرزو دارند که انســان شــوند. اما آنها نیبنابرا  ،ســتندین

سان باشند. اگر م يزیچ آرزو دارند هر ست،یچ ستمیبجز ان  عتیاز موجودات در طب هر روز فرم و قالب متفاوت توان

ـــکل ت وان،یح ای اهیگ ،خود انتخاب کنم يرا برا  ای ابان،یهرز، خار ب يعلفها کردم،یگلها را امتحان م کتکمن ش

باد؛  انهیتاز ریدر ز یکوه ایرها شده در ساحل  ییایجلبک در ده،یچیپ يبا شاخه ها يریدرخت گرمس کیگل رز؛ 

 هانیاو رام شــده،  یاهل یوانیح ایدرنده در جنگل  یوانیخوش الحان ؛  ح يپرنده ا ایآواز، بد یکالغ ؛يپرنده شــکار

همه گونه ها را  یزندگ دی. بگذارکردمیرا امتحان م نهایمن خواهند بود من همه ا يو متنوع برا بایز ییهاانتخاب

ـــ   رییتغ اطیمن با ظرافت و احت دیرا امتحان کنم، بگذار عتیطب فیکل ط دیو ناخودآگاه تجربه کنم، بگذار انهیوحش



 بر قله هاي ناامیدي  دیگر انسان نباشید

 دیاســت. خواه نشیحالت تحول آفر نیتر یعیکه طب ییگو عت،یبا آهنگ آرام و گام به گام تحول طب يرییکنم، تغ

سرگردان  اهایمتروك و عمق در يدید چگونه درکوهستانها دیخواه  کنم،یچگونه النه ها و غارها را جستجو م دید

شت ها را تجربه خواهم کرد! فقط  یزندگ شوم،یم  نیرا در ا ینوع زندگ نیا یهانیک يماجراجو کیدر تپه ها و د

به دوباره  لیتما وانات،یو ح اهانیگ يها در قلمرو یسیاز دگرد يمجموعه ا دیتجربه کند، شا تواندیخاص م طیاشر

تواند یفقط م وانینهفته  باشد که ح تیواقع نیدر ا وانیخواهد کند. اگر تفاوت انسان و ح داریانسان شدن را در من ب

 -از خودش باشد ریغ يزیچ یعنی -شود لیاز انسان تبد ریغ يزیچ ربه ه تواندیکه انسان م یباشد در حال وانیح کی

  .از انسان هستم ریغ يزیپس من هر چ

  

  

  

   



 AVAYeBUF.com                                                                          امیل چیوران

  

  و جادو سحر

سحر و جادو تصور کنم، آن دسته  يافراد را به واسطه يقابل باور است که لذت و شاد ریسخت و غ یلیمن  خ يبرا

ساس م ياز افراد ست و ه در محدوده قدرت زیکنند همه چ یکه اح ستا یآنها در زندگ يبرا یمانع چیآنها ا  يدر را

شاد ییباور دارند. قدرت جادو ییجادو قدرتهستند کا به  یکسان نهایبه اهدافشان وجود ندارد، ا دنیرس  يفقط به 

شنده بودن وجود اثر رقابلیو از غ شود،یمنجر م شت بودن و ک ساس ا افت؛ی توانینم درآن يبرگ  دیتوانیم نکهیاح

سـرشـار از  شـودیباعث م نهایهمه ا د،یرا در انحصـار خود نگه دار زیهمه چ دیتوانیم نکهیا د،یرا انجام ده ير کاره

شما را با جهان  جانیه سیتفکر م نیبه ا تیکند، در نها یکیبودن،  س یکه تو خود جهان دیر تو  نهیو قلب جهان در 

شک نهایا تپد،یم صور بر ریدهنده غ لیموارد ت ست يشاد ياقابل ت سرم سان یو  سحر  یک ست که از قدرت جادو و  ا

 رقابلیوجود داشـــته باشـــد هرگز غ يماریآنها ب دگاهید اگر در ای داند،ینم يزیچ يماریاز ب يجادوگر برخوردارند.

را  یزندگ یمنیو اهر یجادو جوهر منف کند،یم دایپ زیهمه چ يرا برا ییمعادل ها ییجادو ینی. خوش بستیدرمان ن

سرنوشت و مرگ را  ،یدرك غلبه بر درد، بدبخت ییبرخوردار باشد، توانا تینوع حساس نیکه از ا ی. کسکندیرد م

بودن  یو جهان يریاجتناب ناپذ رد،یگیم دهیقابل بازگشت بودن را ناد ریامر غ ییکرد. توهمات جادو اهددرك نخو

س ،ی. از نظر ذهنردیپذیمرگ را نم ست ز اریجادو ب سان  شود،یم يشاد یمنجر به حالت تعال رایمهم ا که در آن ان

 ســت،یاز مرگ ن یذهن یجز  آگاه يزیهرگز نخواهد مرد. مســئله مرگ شــامل چ ییکند که گو یم یچنان زندگ

سقوط آنها به پوچ یآگاه نیکه ا یکسان يبرا ربط خواهد بود.  یمرگ کامال ب قیاز طر یخاص از مرگ را ندارند 

ــیم یوقفه درباره مرگ به اوج آگاه یتأمل ب قیما از طر ــانمیرس از مرگ دارند و آن را به عنوان  یکه آگاه ی. کس

ـــت مرگ برا یقابل حل و ب ریاند، امور غ رفتهیپذ یدر زندگ یعیروند طب کی  نهایدارد، ا ینیع تیآنها واقع يبازگش

سان يتر دهیچیافراد به مراتب پ ستند. ک ساس م یه ش وده،هیتالش آنها ب کنندیکه اح ست.  رممکنیآنها غ یمانیو پ ا

ساس واقع شانه مرگ برا تیا شرط تیدر غلبه بر محدود یزندگ یناتوان شود،یم داریآنها پد يبه ن  دایپ یها حالت 

ـــروریکوچک و غ يزهایچ يجادو برا کند،یم ـــد،یبه نظر م دیمف يرض روبرو  یکیزیمتاف تیواقع با یاما وقت رس

است که  یمسائل نیاوقات، سکوت الزمه برخورد با چن شتریب ماند،یو از پاسخ دادن در مکامال ناتوان است  شود،یم

ست سبت به مرگ و م ی. اگر آگاهندسحر و جادو از آن ناتوان ه ش ریکامل ن شته با ص یو به ناتوان میدا خود در  یشخ

ژســـت  دیتوانینم یتبار، که ح بتیمصـــ يریبدون درگ دیاگر بخواه م،یواقف باشـــ یبرابر مشـــکالت بزرگ زندگ



 بر قله هاي ناامیدي  سحر و جادو

ستق ریدرگ يخود به معنا نی. که البته ادیریدانا و آگاه را بگ يآدمها سئله بن میشدن م ست، که از  یزندگ نیادیدر م ا

  .ردیگیقابل شناخت نشات م ریدسترس و غ رقابلیغ تینهایب يایدن
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   تصور رقابلیغ يشاد

ـش  ـ  ای یبه آدم آهن دیگرفت میهستند، که اگر تصم یماتو عذاب فقط مقد يدیکه ناام دیکنیما وانمود مـ

ــو لیربات تبد ــما بر ا ی. وقتدیبر آنها غلبه کن يباید با اتحاد و همفکر د،ینش ــ نیش ــاد دیباور باش ــ يکه ش  لهیتنها وس

ستگار ست در نت ير ضع ریممکن را تحق يهمه راهها جهیا شتن به عذاب را  ایکرد. آ دیخواه فیو ت سواس دا شما و

شاد يها زهیو انگ دینامیم یهخودخوا شما توان ا د؟یکنیم دایسرور پ و يمحرك را فقط در  شته  نیالبته اگر  را دا

اگر از  م؟یکن افتیدر بیرونرا از  يشـــاد میتوانیم چگونه میدانینم . اما مادیرا به ما عرضـــه کن يشـــاد نیا دیباشـــ

 دهیفایکامالً ب رونیب يایاز دن دنیتراوش نکند، کمک طلب يشعف و شاد نیما ا يادیو منابع بن یدرون ياسرچشمه ه

جنون است چگونه  ریکه اس یشاد باشند! کس توانندیکه نم یکسان يبرا يبه شاد هی. چقدر راحت است توصاست

را با تمام وجود درك و  يهســتند شــاد قمشــتا یلیکه خ دیتصــور کنرا  یکســان دیتوانیم ایکند؟ آ يشــاد تواندیم

که باعث  یانســانها اســت، جنون نیکه هر لحظه در کم یجنون ؟از جنون در هراس هســتند شــهیکنند، اما همتجربه 

شکنجه زندگ شودیم شوره و  سپر یمدام در دل شوره ا نیکنند، به چن يرا  و ترس از مرگ  یآگاه ،يشکنجه و دل

سعادت باشد، اما فقط به شکل و  ممکن است از حاالت ی. خوشبختشودیم افزودهبه مراتب سخت تر  یطیهم با شرا

س توانیم یعیطب وهیش شادیبه آن ر ش ابدی انیپا يعذاب ما هم روز دی.  شت  ریو تقد میو ما هنوز هم زنده با سرنو و 

بهشت  يدروازه ها ایمشتاقم بدانم آ اریاما بس دانمیر کرده باشد. من نمرما مق يرا برا  زیآرام و مسالمت آم یسعادت

شاد  میتوانیکه ما نم ییکنم. از آنجا دایآنها را پ دیمن بسته خواهد ماند؟ و من نتوانستم هنوز کل يرو به شهیهم يبرا

همان راه رنج و مشــقت  یوانگیجنون و د قتیاســت، راه و طرمانده یمشــقت و عذاب باق قیما  تنها طر يبرا م،یباشــ

 م،یکن یزندگ زیجنون آم را تا به آخر و به صورتدرونمان  يفاجعه دی. بگذارمیکن یعذاب را زندگ دیاست. بگذار

از دود وجود خواهد  ياکهیفروکش کند، فقط بار یآشـــوب درون یوقت .ماندیم یما باق يبرا انیتنها آشـــوب و طغ

ندارد،  هیو توج شیبه ســتا يازیخواهد زد. خالص، پاك و ســخاوتمندانه، که ن ادیما همه را فر یآتش درون ،داشــت

چنان اغوا کننده  گرانید يبرا يکه شاد یشدن ندارد. در حال نهیو نهاد يروزیپ يبرا یشانس يدیابر ناامدر بر يشاد

   .ستین شیب يا چهیباز يو مستاصل شاد دیافراد ناام يالزم ندارند اما برا يشاد يبرا يکدام بهانه ا چیاست که ه



 بر قله هاي ناامیدي  شادي غیرقابل تصور

ــترازیب تینهایمطلق ب يدیناام يها یدگیچیمقدمات و پ  ــاد ش ــتم يش ــت که ورود از   لیدل نیبه هم ایآ .حض اس اس

  خود را از دست داده اند ممنوع کرده اند؟ دیکه ام یکسان يبهشت را برا يدروازه ها
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   رنج ابهام

ــک  را  یمانیاحساس پش نیو مبهم تر نیکوچکتر ،يماریب ایکه پس از تحمل درد  افتی توانیرا نم یسـ

شد، با وجود اینک سانتجربه نکرده با شدت ز یکه مدت طوالن یه، ک سالمت يبهبود يآرزو برندیرنج م ادیو با   یو 

از وجود شما باشد، غلبه  ی. اگر درد بخشکنندیرا تجربه م يریجبران ناپذ فقدان در روند بهبود خود احساس  ،دارند

و افســوس را بر دل  ودشــیبر رنج باعث عذاب دوباره در انســان م یرگیچ نیبزرگ خواهد بود و ا يا عهیبر آن ضــا

شاد يبخش وجود نی. من بهترگذاردیم يجا ست داده ایتمام آنچه که دارم و  نیو همچن مایدرون يخودم،  ام از د

ـــتم. بنابرا ونیرا مد را ندارم که به آن  نیتوان ا گریکنم، از طرف د نیرنج را لعن و نفر توانمینم نیدرد و رنج هس

و مبهم همانند افسون  بیعج یاس من نسبت به درد و رنج واقعا دشوار است. حساحس فیعشق بورزم، در واقع توص

  .است شیرازآلود و مرموز گرگ و م

به سازش با مرگ  ازمندیکامل، ن ياز نابود يریبه منظور جلوگ رایتوهم است، ز کیرنج  قیبه سعادت از طر دنیرس

شد،یو درد م ریو م سا با سر نیتوهم آخر نیا هیدر  شمه هامنابع و  تن  ازی. تنها امتشودیاز درون دود م یزندگ يچ

ش ست، اما ا ییرها يبرا ياز احتمال بالقوه بهبود یمانیدادن به رنج در پ ساسنیاز رنج نهفته ا چنان مبهم و گنگ  اح

ــت که اثر ــان نم یبر آگاه ياس ــ ییدردها یحت گذارد،یانس ــتند ا یکه رو به خاموش مبهم را با خود  یناراحت نیهس

ـــ ییگو کنند،یمل مح ـــت  دوباره به تعادل، مس ـــدود  نیجذاب و در ع يقلمروها ریکه بازگش حال رنج آور را مس

ــد. از آنجا که درد و رنج ز یتوان بدون نگاه ینم که کندیم ــر از آنها جدا ش ــت س ما  يرا برا ییبایبا حقارت به پش

ما از  اینور شده؟ آ نیو نگاه ما مجذوب کدام ما روشن شده است يشرایط برا نیدر ا يزیآشکار نکرده است، چه چ

  م؟ینور هست يدر جستجو نیکه چن میا دهیرنج کش یکیتار

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  همه گرد و غبار است

  

   گرد و غبار است همه

مرگ  ،يدیاست، ناام ممکنریوجود دارد که شمردن همه آنها غ یپس زدن زندگ يبرا يادیز لیالد 

ضحتر یسرانجامیو ب شد اما تواندیآن م لیدال نیاز وا  .وجود دارند یو درون یتعداد هم علل ذهن نیتعداد به  هم با

ـــت انیدر م یزندگ يکه پا ییدر جا رایز ـــها ،اس  تیبه واقع نکهیبدون ا کنندیکار م ما ختهیخود انگ يفقط واکنش

از  که انسان یبنامد. مگر زمان ییگرا تینآنرا ذه یدارد اگر کس یتیچه اهم .آن توجه داشته باشند یو نادرست یدرست

 یجهان يبرا یراه ییگرا تیذهن نجایدر ا رودیم یو به سمت جاودانگ کندیعبور م یلحظه به صورت آن کی انیم

ــدن ن ــت؟یش ــ ییتنها يرامردم ب س ــتند! هر چ یکم اریارزش بس ــد را محکوم  يزیقائل هس ــول انزوا باش را که محص

 نشیتوهم هستند که همه آنها در آفر نیآنها عاشق ا رایز پردازدیم یاجتماع يارزشها شیو منحصراً به ستا کنند،یم

سه نیا شها  سودابوده میارز ست ياند. همه آنها   دوارندیو آنها ام پرورانند،یسر م ربزرگ را د يها تیبه موفق یابید

به به گرد و غبار شوند دود شوند و  لیتبد ستی. انگار قرار نابندیدست  یوردها به جاودانگآ دست نیا  قیکه از طر

  !هوا بروند

ــتعفا م یاگر آنها مرا خدا م دمیناام زیاز همه چ من ــله اس و اگر جهان فقط من بودم، من خود را  دادمیکردند، بالفاص

و ناپدید شوم. در شگفتم  لیتا به قطعات کوچکی تبد کردمیوجودم را از هم جدا م يتمام بندها .کردمیتکه تکه م

  دانم؟یا مر زیهمه چ کنمیم الیخ یچگونه گاه
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  از عشق ُفرمیو شوق به عنوان  شور

ها  يدیناام هیکه در سا یکسان ياشکال متنوع برا نیاست که ا يداریاشکال ناب و ناپا يدارا یندگز 

از قناعتِ  ياســت، به مرحله ا انیدر جر یمانع چیآنها بدون ه یکه زندگ یکســان ســتند،یمشــخص ن کنندیم یزندگ

 زیسحرانگ ي. شور و شوق نوررسدیم ظرجذاب تر از معمول و پر از نور به ن ایآنها دن يبرا که رسندیلذت بخش م

 شیخو شــتنیفراموش کردن خو يبرا یشــکل خاص از عشــق اســت که راه کی نیا افکند؛یدر ســرتاســر جهان م

داده  يخود جارا در  يادیز يعشق جنبه ها و انحراف ها نیاست، و همچن يشماریب يچهره ها ياست. عشق دارا

ست به هم ست. هر علم يابر یشکل معمول افتنی لیدل نیا شوار ا شق بحث کند ابتدا به دنبال  یآن د که در مورد ع

عشــق به هنر  ایو  عتیدو جنس، عشــق به خدا، به طب نیعشــق اســت. همانگونه که از عشــق ب یاصــل يجلوه ها یتجل

شت توانی. مندیگویسخن م شکل اقیاز ا صحبت کرد. کدام  از یبه عنوان  شق  شکل اول کیع ضرور هیفرم و   يو 

عشق به خدا است  لیمعتقدند که  عشق اص اتیاله يعلما شوند؟یم یاشکال عشق از آن ناش هیعشق است که بق يابر

شق در ب هیو بق شکال ع سانها بازتابها نیا شق بن نیرنگ باخته ا يان ستند. وجودگرا يادیع  ییبایز يها شیگرا ای انیه

شناسان اصالت و سرچشمه عشق را،  عشق به  ییبایزاست و  عتیعشق به طب نیادیعشق بن نیمعتقدند که ا یتشناخ

 یجنس التیتما ،ینوع محبت و وابستگ چیبدون ه شناسانستیز يسرچسمه عشق برا ب،یترت نی. به همدانندیهنر م

ــت، و اما برا نیمحض ب ــان يموجودات اس ــاس وجود   باور کیزیکه به علم متاف یکس ــق احس ــمه عش ــرچش دارند س

ـــت، با ا یهانیوحدت ک ـــق که آنها از آن ازیاز آنها قادر نخواهد بود اثبات کنند فرم کی چیحال ه نیاس دفاع  عش

ست، ز نیمعمول تر کنندیم شکال در روند تار نیا راینمونه موجود ا شده يبه قدر خیا  چیاند که امروزه هدگرگون 

ص فیتعر کی نانیبا اطم تواندیکس نم شد. اما من معتقدم که فرم ا شته با شخص از آن دا شق ب لیم زن و مرد  نیع

س رد،یگیشکل م شبکه ا یکه نه تنها در رابطه جن سها يبلکه درون  سا شار از اح  ای. آشودیمتبلور م یعاطف يسر

بر دوام و  ابدییم یتجل عشق در رفتارها یکرده باشد. وقت یهنرخودکش ای عتیکه به نام خدا، طب دیشناس یرا م یکس

صر به فرد م زیرا به خاطر آنچه که او را در جهان متما یشخص زن کی ی. وقتشودیشدت آن افزوده م  کندیو منح

شود،  قیآن عشق عم نیگزیتواند جا ینم زیچ چیه رسندیم اقیاست که به اوج اشت یطیشرا نیدوست بدارد: در چن

شکال د سو گریاگر چه همه ا شق، به  ستقالل طلب يع ش شیگرا یا شق بخ شکال ع شق  نیاز هم یدارند، اما همه ا ع

لت کل يادیبن ند. در حا ـــت ـــت یهس ـــق قرار نم اقیاش حال دهد،یرا در قلمرو عش با وجود گرا یدر   يها شیکه،  



 بر قله هاي ناامیدي  شور و شوق به عنوان فُرمی از عشق

 يمرموز انســان  مشــتاق دارا يشــهایدر جوهر عشــق دارد، با وجود گرا قیعم ياشــهیر اقیانســان، اشــت خواهانهیآزاد

لذت بردن از  يمازاد که فقط برا ییرویک انســـان با نیتوســـط  زیجمع کردن همه چ ییاســـت. توانا یهانیک رشیپذ

صرف م شتاق و عالقه مند هکندیانجام آن  سان م سبه ا چیه کند،ینم تیرا رعا ياریمع چی. ان . دهدیانجام نم يمحا

است  یکس یاساس يهایژگیبه هدف و خلسه از و یابیت. لذت دسباشدیگذشته مقرار، و از خود یرها، ب یاو به تمام

ــ يبرا یزندگکه  ــمت قله ها یاو جهش ــدت منف يروهاین يکه بر فراز آن بلند آوردیرا فراهم م ییبه س  یمخرب ش

 توانندیاما آنها  چنان گذرا هستند که به ندرت م م،یارا تجربه کرده اقی. همه ما لحظات اشتدهندیخود را از دست م

ســاختار  یغالب اســت و شــور و شــوق  فاکتور اســاســ آنهادر  اقیکه اشــت يا اثرگذار باشــند. اشــاره من به افرادبر م

به هدف  دنیدر واقع رس ایو  ستیشکست هدف آنها ن رایندارند،  ز ی. آنها از شکست اطالعباشدیآنها م تیشخص

ـــتریقرار دارد آنها ب تیآنها در درجه دوم  اهم يبرا آنها بدون  کنند،یعمل و لذت انجام کار تمرکز مابتکار  يرو ش

به اقدام عمل نکهیا ـــروع   کنندیبه ابتکار و لذت انجام  کار فکر م رایز کنند،یآن م یبه عواقب کار فکر کنند ش

شخص را   تیبه موفق دنیاما نه رس ست،یاعتنا ن یکامال ب تیندارند، اگر چه فرد مشتاق نسبت به موفق نیجز ا ياچاره

ست خورن دار کندیم کیحرت شک ساس  ص نی. چندو نه از نبودن آن  اح س نیآخر یشخ ست که در ا یک  ایدن نیا

انحطاط  لیها دل نیهم ای:  آمیکنیپاافتاده تر و نامنظم تر از آن است که ما فکر م شیپ یشکست خواهد خورد. زندگ

 یجیباعث کند شدن تدر نهایا ایو  ست؟ین ما یزندگ یدرون يها تمیو زوال ما، از دست دادن نشاط، سخت شدن ر

را از  یما  در روند استقبال سخاوتمندانه و مشتاقانه زندگ لیو تما ییرایاتالف، پذ ندیفرآ نیست؟ایما ن یاتیح انیجر

مثل اکثر مردم مرده به  اگر چه ممکن اســـت گران،ی. دکندیحفظ م يریخود را تا پ ي. تنها مشـــتاقان انرژبردیم نیب

شند، ول امدهین ایدن شان م یبا شتاقان واقعرندیمیحتما قبل از زمان مرگ ستند! آ ابیچقدر نادر و کم ی. م توان  یم ایه

  باشند؟ زیرا تصور کرد که همه در آن عاشق همه چ یجهان

شد، چن یجهان توانیم ایآ شتاقان با شت که پر از م صو نیدا صو بندهیاز جهان، جذاب تر و فر يریت شت ریتر از ت  به

ست. ز سخاوت در آن بر هر آنچه در پوچ رایا خواهد بود.  يادیارزش ز يو دارا ردیگیم یشیوجود دارد پ یافراط 

در امان باشــند، از  یزندگ یمنیاهر يهابود از وســوســه دمشــتاقان به خاطر  اعتقاد به دوباره متولد شــدن قادر خواهن

س یزندگ یپوچ شند، زندگ یهرا شته با شتاقان  يبرا یندا شت رایندارد، ز يزیبُعد غم انگم شکل اقیا  یاز زندگ یتنها 

 يخبریموهبتِ ب نیاست، از ا اقیبه اشت هیشب اریکه بس ییبایلطف و ز ی. حتکشدیدر برابر مرگ م ياست که پرده ا

شتاز مرگ کمتر بهره برده یمنطق ریغ وق ف نیاست. تحس ییایخولیسرشار از افسون مال ییبایز اق،یاست. بر خالف ا

ـــتاقان به خاطر عدم توانا ـــ ییالعاده من از مش ـــودیم یمن از درك آنها ناش  نیدرك کنم، چگونه چن توانمی. نمش
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سانها ش ،يدیغم و ناام ،یستیکنند که مرگ، ن یزندگ ییایدر دن توانندیم ییات شد. د نیهمن شوم آنها با  دنیو همدم 

 تفاوتیب تینسبت به موفق توانندی. افراد مشتاق چگونه مکندیمرا متعجب م اریبس شوندینم دیکه هرگز ناام يافراد

به خود  یبیعمل کنند؟ عشق درشور و شوق چه شکل متضاد و عج لتیفض هیفقط بر پا توانندیباشند؟ آنها چگونه م

شق هر چه عمردیگیم شد فرد قی. ع شق م یمردان د،یآیتر به نظر م يتر با صانه و با همه وجود عا از  شوندیکه خال

باشــد،  عملکرد آن مهمتر خواهد بود.  دتریزمان ناتوان هســتند: هرچه عشــق شــد کیزن در  نیدوســت داشــتن چند

شور مرد کی دیبگذار شق پر صور کن يع شوق را ت شقش را رو یزن دونب يمرد م،یبدون مع او تمرکز کند.  يکه ع

    عشق نخواهد بود؟ یجز فراوان يزیعشق: چ نیا ایآ

 دهیعشق نورز لیو اص يادیکه هرگز به روش بنیوجود دارند در حال دنیعشق ورز يباال برا ییا تواناب ییانسانها ایآ 

خود را به  نکهیا ينشده است. عشق مشتاقانه به جا نییتع شیبرا یاست که هدف مشخص یباشند؟ شور و شوق عشق

شور خود را با احت گرانیسمت د شق پر صرف م يدر کارها خاصو دانش  اطیسوق دهد، ع . کندیسخاوتمندانه، 

در عشق  تیاز جنس يبدور است، دور تیاز جنس اقیاز همه اشکال عشق، اشت يشوق فرزند برتر اروس است. جدا

 اقیرو در اشـت نیخود را رها سـاخته اسـت. از ا یجنسـ ییاسـت که از نمادگرا یاز عشـق عرفان شـتریب اریبسـ اقیاشـت

ضطراب س دشو یکه باعث م یا س تیجن سنقش ا سان یا شتاق در واقع  يباز یدر روابط ان سان م ست. ان کند، در امان ا

دردناك  يدهایاز ترد نکهیبدون ا کندیو درك م فهمدیرا م زهایچ یلیفرد بدون مشکل است. انسان مشتاق خ کی

 یراضاو را  زیچ چیه رایرا حل کند ز یمشکل چیه ستیو احساسات آشفته آن آگاه شود، شخص مسئله پرداز قادر ن

 توانیم يزیمعصــومانه، چ یمنطق یرها کردن و نه از ب يمشــتاقان برا ی. در او نه از موهبت از خود گذشــتگکندینم

کرد. در افســانه کتاب مقدس دانش به  دایتوان پ يحالت آن اثر نیو نه از پارادوکس جذاب عشــق در ناب تر افت،ی

است  تیواقع نیاز  ا یمشتاقان ناش یوز ابداع شده است. سرخوشکه تا به امر تاس ياافسانه نیتر قیعنوان گناه، عم

ـــتند. چرا نبا اطالعیو درك کردن ب دنیفهم يکه آنها از تراژد  رهیاز ت یرا گفت؟ دانش واقع یناآگاه نیا دیهس

و  نیریشــ یتیومجهان را با معصــ نیآماده هســتم تمام مشــکالت دلخراش ا  لیها اســت، من با کمال م یکیتار نیتر

    .ناخودآگاه عوض کنم

شما را از هم جدا م يبلکه تکه ها ابد؛ییو ارتقا نم رودیروح باال نم  شوق، همانند زکندیبدن  شور و  و  ییبای.  در 

آن نهفته  ریو وحدت نفوذناپذ نینخست يریناپذ میتقس نیدر ا یراز خوشبخت کند،یمخالفت نم یجادو، روح با زندگ

شت شما از گروه م ست. اگر  سم دوگانگا شما از  ستند،  شها، تنش ها و  ی. زندگدیدانینم يزیچ یاقان ه معموال با چال



 بر قله هاي ناامیدي  شور و شوق به عنوان فُرمی از عشق

ــت یمبارزات يمخالفت ها ــت کند،یخود را حفظ م يو بهره ور يبارور ک،یاگنوس و به  دیآیبر آنها غالب م اقیاما اش

  .ابدییدست م تیو عشق بدون جنس يبدون تراژد یزندگ
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   یکیو تار نور

ــن  ـــ ـــ ــــ اشتباه  يرهایتفس ریتحت تأث یبه خوب یخیو تار یفلسف يها ستمیادرست بودن همه سـ

متوجه  یادعا دارند که بشــر، وقت یبرخ  نی. بنابراشــودیم انینما ،یو عرفان یشــرق انیدر اد ،یکینور و تار یدوگانگ

شد، اول یمتوال رییتغ شب  نور و   بیترت نیشد، به ا صورمترا همانند مرگ  یبرابر کرد و دوم یرا با زندگ یروز و 

 یکاف ،یخارج حاتیاما همانند همه توضــ یعیطب يریتعب نیرســاند. چن یکیزیاصــول متاف نیادیرا به درجه بن یکیتار

ارزش دارد که به طور  یکسان يآنها فقط برا یبا وجد و خلسه مرتبط است. دوگانگ یکیمسئله نور و تار رایز ست،ین

ها  هیاند. وجد و خلسه، ساو اسارت، کامال آشنا شده یو ذهن يبا وسواس فکر ،یکیو تار رنو يروهایتوسط ن یمتوال

مطلق  یکینور در تار يهانشانه نیاست که با کوچکتر يباز کی نیا زد؛یآمیبا هم م بیعج یو جرقه ها را در رقص

ـــگرف از بارقه ها يو جلوه ا دیآیبوجود م  نیوجود، ا نی. با اتندیهم م رمرموز را د یکینور در تار زانیگر يش

سان را مجذوب خود م رایز ست،یساده ن قت،یحق يهمتا بایپر نقش و نگار ز شینما . داردیو در خود نگه م کندیان

در حال مرگ  یکیهمه نور و تار نیبه خاطر ا د،یکنیاســت که در آن احســاس م ییاوج خلســه و وجد احســاس نها

و تمام اشــکال جهان را محو و نابود  کندیاطراف خود را پاك م ایخلســه اشــ کهاســت  نیا تی. شــگفتا! واقعدیهســت

سا کی ماندیم ي. آنچه بر جاکندیم ض هیپروژه بزرگ از  ست. تو صف نیا یچگونگ حیو نور ا س هیانتخاب و ت  اریب

 یپرست طانیا در شما ر ینوسان نی. چنشوندیما نگه داشته م کینزد نینچنیا يرمادیغ يها هیسا نیدشوار است، چرا ا

جز نســبت  ياســت چاره ا يمانده از خلســه در جهان بشــر ینور و ظلمت تنها آثار باق یوقت کندیخلســه وارد م یذات

اشــکال عرفان در طول  گریهمانند د ،یشــرق انیوقوع خلســه در اد ی. فراوانمیمطلق به آن ندار تیشــخصــ کیدادن 

ض یاثبات خ،یتار ست.  هیبر فر شده ما ا ض رایزمطرح  ست، و وجود  زیما همه چ هیدر فر به طور مطلق درون خود فرد ا

ـــه و وجد ارتباط ایاز فرد  رونیکدام به ب چیه ـــا یدرون انیطغ نی. اندارد یخلس نور  يها و بارقه ها هیبودن، فقط  س

شان م یدرون سرعت محو م تیکه در کنار آنها، جذاب دهد،یرا ن سه به حدشودینور و روز به   یجوهر ذات از ي. خل

وجد و خلسه  قی. جوهر ناب و خالص، که از طرکندیم جادیرا ا یکیزیاز توهم متاف يریکه تصو شودیم لیخود تبد

ستند، اما غ يرمادیغ شوند،یدرك م سرگ يماد ریه سواس م جهیبودن خود آنها باعث   ییکه تنها راه رها شودیو و

  .دیکن لیتبد یکیزیمتاف را به اصول هایدلمشغول نیاست که تمام ا نیاز دست آنها ا

   



 بر قله هاي ناامیدي  عزلت گزینی

  

  ینیگز عزلت

که  دیارا به خود گفته نیو ا دیاخود بوده رامونیدر پ يدرد و مرگ افراد ،يریشما شاهد پ تماــح

ــت و لذت کیلذت  ــازگار انیجوتوهم اس ــد یدرک يویدن یزندگ ياز ناس  چیکه ه دیندارند، آنزمان که متقاعد ش

ـــت، از دندر جهان دوام نخواه زیچ ـــما اعالم کرددیکرد يدور اید داش و مرگ  يریاز تولد، پ نکهیا زقبل ا«: دی. ش

با  ،ینیعقب نشـــ يوجود دارد. به جا ياریدر انکار غرور و نفس، رنج بســـ »کنم، من بازنخواهم گشـــت. داینجات پ

سه و توهم، د انیبزرگ از طغ شیو بدون نما اطیاحت شما لذت ها د؛یریگ یم دهیرا ناد گرانیو نفرت، خل  يدر واقع 

گذاشتند، آنها باور داشتند که بر  ابانیدست شستند و سر به ب یکه از زندگ ،ی. عارفاندیکنیآنها را با تکبر محکوم م

سان غلبه کرده است. مطلق را به آنها داده ییتوهم رها ،یبه جاودانگی ذهن افتنیاند. اعتقاد دست تمام نقاط ضعف ان

ـــر زیرآمیتحق و تفکر يویم کردن لذت دنوجود، محکو نیبا ا ـــبت به بش ـــاز یناتوان ت،یآنها نس  يآنها را در رهاس

دست  زیکنم و از همه چ ینیصحرا بروم، و عزلت گز نیتر. اگر قرار باشد به ترسناكدهدینشان م شیخو شتنیخو

را در سر نخواهم داشت.  نشایخوارشمردن مردم و لذتها الیکنم، باز هم هرگز خ یو در خلوت مطلق زندگ م،یبشو

ـــوم، به هم ،ییو تنها ایترك دن قیاز طر دامکان ندار دانم،یمن م رایز  هیمن باور دارم مثل بق لیدل نیواقعاً جاودانه ش

بدانم؟  قتیو حق یراه خود را، تنها راه راســـت دیکنم و خوار بشـــمارم، چرا با ریرا تحق گرانیخواهم مرد، پس چرا د

 چیه دانمیرا م نیو مرگ هستم و ا يریهستند. من شاهد درد، پ یفاقد فهم و درك و شعور انسان بزرگ امبرانیهمه پ

را خراب کنم؟ رنج و  گرانید یو دانش، لذت و خوشــ یآگاه نیبا ا دیبر آنها غلبه کند. اما چرا با تواندینم یانســان

 رمیحتا اگر قرار باشد جذام بگ شومینم یراضحال هرگز  نیبا ا شود؛یمنجر  م ایبودن ترك دن ریزناپذیبه گر یآگاه

ست. آ یتیهر عمل محکوم رایرا محکوم کنم، ز گرانیلذت د دهمینم ازهبه خود اج سادت ا شار از ح بودا و  نییسر

  .کشندیاست که رنج م یکسان نهیانتقام و ک تیحیمس

من  رایکنم، ز يم و جشــن و شــادکن شیرا ســتا یداشــتم خوشــگذران لیتما اریهنوز در زجر و عذاب بودم، بســ اگر

غلبه کنند. چرا  یزندگ يبر تصور ناسازگار توانندیم یفقط تعداد کم رایز دانم،ینم یانسان چیه ستهیرا شا ایترك دن

ــازگار ــت  که فرد در ب حملت رقابلیبه همان اندازه تلخ و غ يکه در جامعه ناس ــرگردان و ب ابانیاس هدف و تنها  یس

  !از افراد معصوم و ساده لوح است شتریب اریبس نانیچقدر توهمات عزلت گز دیفکر کن نی. فقط به اشودیم
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به ذهن  يتفکر نیتجسم کرد که چطور در ابتدا چن یبه راحت توانیچنان سخت است که نم ایترك کردن دن تصور

را  يفرد یو پوچ  ینهای، مرگ ک ریبا عرق ســرد، رها شــدن ناگز ییلرزها يدیبشــر خطور کرد. آنانکه در لحظه ناام

  .دانندینم يزیچ ای، از مقدمات ترسناك ترك دنندتجربه نکرده ا

ـــکل  نیاگرچه ا م؟یرا انکار نکن زیباره همه چ کیتا به  میکجا برو دیاما چگونه؟ با م؟یکن ایترك دن دیبا ایآ تنها ش

ما  يآب و هوا طیشرا ستند،یرس ما ندر دست یبه راحت یواقع يرهایکو ما میو اقل نیاست. در سرزم ایترك دن یواقع

ست.  ابانیسر به ب يبرا یکاف طیفاقد مح شتن ا ش ریکردن ز یزندگ بدونگذا فقط فکر  نکهیو ا ریسوزان کو دیخور

ما با سقف  ایآ م،یکن يروزگار را سپر شیآرام خود با آرامش و آسا يو در خانه ها میجاودانه را داشته باش یزندگ

ش میتوانیسر خود م يباال يها ش نکهیا ای م؟یمقدس با س ینیو عزلت گز یبدون خودک س نیبه چن دنیر  ریغ یتقد

عظمت  ایآ افت،ییما تحقق م یدرون يمدرن اسـت. اگر صـحرا یشـیو نما يباز کیفقط  نهایاسـت، و همه ا مکنم

ــویچرا منفجر نم کرد؟یما را خُرد نم یابانیب نیچن را به  ایندارد تا بتواند دندر درون من وجود  یکاف يانرژ ایآ م؟یش

شاد ایآ ست؟ین یکاف ایدر دن یزندگ وبردن نور  نیاز ب يبرا یوانگید نیا ایلرزه درآورد؟ وآ من  يهرج و مرج تنها 

   شود؟یمن م يکه باعث نابود ستیتنها لذت من ن يقراریب ایآ ست؟ین

سقوط من ن يپروازها ایآ  شق در ایو آ ستند؟یمن باعث  ستم از طر ایآ ست؟یمن ن یونانفجار همان ع  قیفقط قادر ه

ممکن اســت که شــناخت نســبت به حاالت ناب را مطلقا بر من ممنوع کرده باشــند؟  ایعشــق بورزم؟  آ یخودباختگ

اروس  ایبا مرگ نبرد نکردم؟ آ یهمه مدت به اندازه کاف نیمن ا ایآ رد؟یگیزهر در عشق من از کجا نشات م نهمهیا

شمن من دیبا زین شد؟ چرا ا د ست، وقت نطوریبا شق در من دگر باره متولد م یا سمیچنان م شود،یع ضرم  تر که حا

 خواهدیکه دلم م نجاســتیا ی. بدبختکنم يریاز رشــد عشــق در درون خود جلوگ دیببلعم، تا شــا کجایرا  ایتمام دن

شق شد کند از ع شق در درون من ر شوم تا دال یع سته  شک شم، ز رنج يبرا يشتریب لیناکام دل شته با فقط  رایبردن دا

شق تحق شان م یواقع ریع سان  ن س ای. آدهدیرا به ان شم مرگ  یآن ک شم بر چ صورت مرگ نگاه کرده  و چ که به 

  رد؟یمعشق ب يبرا تواندیاو هنوز م ایعاشق باشد؟ آ تواندیانداخته است هنوز هم م

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  برکت بیخوابی

  

   یخوابیب برکت

ــه  یکیجز نور و تار يزیو چ کند،یاز وجود انسان پاك م و مشروط را نیکه خلسه، امر مع مانطورــــ

 يتا طعمه وســواس ها کندیو شــما را تنها رها م برد،یم نیکثرت و تنوع جهان را از ب زین یخواب ی. بگذاردینم یباق

 يجار ي! آواکنندیتراوش م یخواب یب يدر آن شــبها يافســونگر بیو غر بیعج يها. چه نغمهدیخود شــو ییتنها

ــده ــحرانگ ش ــت، اما در ا زیآنها جذاب و س ــ ییهانوا، رگهموج خوش نیاس ــان را از  یمانیاز  پش وجود دارد که انس

 رایدشــوار اســت، ز یلیمن خ يبرا یمانیاســت؟ گفتن از آن پشــ یمانیچه نوع پشــ نی. اداردیبه خلســه باز م دنیرســ

است  تینها یهم ضررش ب دیشا ایاست.  یاکدردن عهیچقدر ضا دیفهم توانیکه نم تاس دهیچیپ يبه قدر یخوابیب

. کندیم یاحساس واحد بر همه ذهن انسان حکمران ایفکر  کی ،یخوابیب يکنم. در طول تمام شبها انیب توانمیکه نم

شمه  نیو هم س يسرچ سرارآم یقیمو شبهاشودیشب م زیا  فیو لط  میمال نقدرآ یتحول نیبا چن یخوابیب ي. افکار 

ـــتند که م ـــطراب جهانتوان یهس ـــان تحر یند عمق اض کنند. خود مرگ، گرچه هنوز، مخوف و  کیرا در روح انس

. با آوردیبه دست م ییایقیموهوم و موس یتیفیک ابد،ییم فیلط یو وضوح تیشفاف یهولناك است، اما در شب نوع

س غمهمانند  یخوابیب يشبها نیوجود، غم و اندوه ا نیا ست، که در آن رمز یشرق یقیدر مو شق  ا و راز مرگ بر ع

  .دارد يبرتر
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   عشق ي استحاله

عشق دخالت دارد،  شیدایدر پ زیبر تولد عشق حاکم است. عالوه بر آن احساس ذوب شدن ن يخردیبــــ

رفتن همه  نیبهتر از ب ریذوب شدن به تعب یذهن ریآن را بهتر از تأث يزیچ چیاست و ه مانهیارتباط صم یعشق نوع رایز

 یارتباط واقع سـت؟یبودن ن يجامعه ا ای ییو عام گرا یعشـق همزمان اختصـاصـ ای. آسـتیآن ن انگریب ،تیموانع فرد

را عاشقانه دوست دارم، اما از آنجا که او نماد همه  ی. من شخصشودیحاصل م گریفرد د کیحضور  قیفقط از طر

ساده لوحانه مرا در ذات همه چ زیچ ست، ناخودآگاه و  شق، و يعه ا. جامکندیم میسه زیا ص ژهیبودن ع  تیبودن خا

شق را پ ست. تعال شودیم يفرد پنجره ا رد؛یگیفرض م شیع شده ا شوده  شد  یکه بر جهان گ شق از ر شقانه ع عا

شق برم یمنطقیب شق واقعردیگیشدت اوج م يو تا منتها زندیخینهفته در ع ست که تما يقله ا ی. ع س التیا  یجن

   .و رشد آن شوند دنیو بال يگرمانع جلوه توانندینم

س التیتما  صر به فرد خود را دارند. با تمام ا يقله ها زین یجن س توانیاگرچه نم نها،یمنح شق را بدون رابطه جن  یع

ــور کرد، اما ا ــق م یبیعج دهیپد نیتص ــ تیموقع م،ینامیکه ما آنرا عش ما خارج  یرا از مرکز خودآگاه یرابطه جنس

را، اگر نه در  یجنس التیکه تما آوردیرا به دست م تیمیصمو  یاز تعال ياهاله پاك، ی. معشوق، با وسواسکندیم

 رییدو جنس مخالف وجود ندارد، فقط تغ نیب يعشـــق معنو چی. هراندیم هیبه حاشـــ ،ی، حداقل از لحاظ ذهنیتواقع

سان التیشکل تما شق خود  ینف شوق خود را چنان با عا سطه آن مع ست که بوا  تیاز معنو یهمکه تو کندیم یکیا

شدن رخ م نیشود. فقط در ایم جادیا ساس ذوب  ست که اح سم با دهدیصورت ا به لرزه  یمتعال یدگرگون کی: ج

 شود،ی،ذوب م سوزدیم یبا آتش درون دهد،یاز دست م ياراد ریجسم مقاومت خود را به صورت کامال غ افتد،یم

  .گرددیم يجار یمهار نشدن يهمچون گدازه ا

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  انسان، حیوان دچار بیخوابی

  

   یخوابیدچار ب وانیح ان،انس

   

ــه ترسناكِ نه تنها  تیبه اهم قیعم ياست، شهود دیخواب مترادف و معادل ام دیگویکه م یرکســـــ

ست! اهم یخواب یخواب بلکه ب شته ا سه م میچنان عظ یخواب یب تیهم دا سو ست که من و سان را ح شومیا  یوانیان

معقول هســتند،  ما انســان ها را  ســانرا که به اندازه ان گرید اناتویدارد ح یلیبخوابد. چه دل تواندیکنم که نم فیتعر

نام یمنطق وانیح ـــت م؟یب بد.  نشیدر کل آفر يگرید وانیح م،یما آگاه هس ما نتواند بخوا وجود ندارد که بخواهد، ا

تازه  يزآغا يداریو هر ب روندیم نیآن کامالً از ب يها و وسواس ها یدگیچیپ ،یاست:  درام زندگ یخواب فراموش

ست. بن نینو يدیو ام ستگیناپ یزندگ نیابراا شود. از  یم جادیا یدائم يایتوهم اح کند،یخود را حفظ م ریدلپذ یو

ساس غم و اندوه، ناام جادیباعث ا یخواب یب گر،یطرف د سالم  براي  .شودیجبران م رقابلیو عذاب غ يدیاح سان  ان

ساعت خواب تمام جهان را  کی يکه حاضرند برا یاو از کسان تازه است: یسرگرم کیفقط  یخواب یب  - وانیح -

ــند چ یبه تباه ــت م دنیتختخواب هماند د دنیآنانکه از د ای  داند،ینم يزیبکش ــکنجه گاه  وحش  چیهم ه کنند،یش

ــت دادن ام یارتباط تنگاتنگ يدیو ناام یخوابیب نی. بداندینم زیچ ــت دادن خواب همر دیوجود دارد. از دس اه با از دس

  .است

اما در جهنم هرگز  د،یدر بهشت بخواب دیتوانیم شهیبهشت و جهنم وجود دارد: شما هم نیاست که ب یتفاوت قایدق نیا

ــان را با گرفتن خواب از او  و دادن دانش وآگاهدیخواب توانینم ــان را مجازات م ی. خداوند انس  ای. آکندیبه او انس

   شود؟یکه در زندان ها اعمال م ستین ییشکنجه ها نیاز ظالمانه تر یکیاز خواب  تیمحروم

آنها ، انزجار  يها یافسردگ لیامر دل نیهم برند؛یو از آن رنج م شوندیم یخوابیدچار ب وانهید ياز انسان ها ياریبس

ـــ يها زهیو انگ یاز زندگ ـــدیآنها م یخودکش ـــب زنده دار ای. آباش ـــات، توهمات ش ـــاس که از خواص  ،ياحس

سخواب سان ست؟یجنون ن یت، نوعزدگان ا شت بام ها ای کنندیها پرتاب م دخانهکه خود را از پل به رو یک  ياز پ

ش شوندیسنگفرش ها پرتاب م يبلند به رو ش نهایهمه ا کنند،یم یو اقدام به خودک سقوط و  ي زهیاز انگ یحتما نا

   .شودیم ختهیبرانگ یکننده اعماق نابسامان ذهن جیجاذبه گ
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. دیفهم دیو خواه دیدر من وجود دارد: جستجو کن زیباشد؟ همه چ تواندیمرج است، اصالً چگونه م من هرج و روح

س  نینکرده است، نخست دای: اما هنوز همه عناصر آن کامالً تبلور پگرددیهستم که قدمتم به آغاز جهان بازم یلیمن ف

حد تنش؛ در من  نیج تناقص دو اصــل، آخرهســتم ، او لقهســتند. من تناقض مط انیهرج و مرج ها در درون من نما

  .دیمطلق، خواهم خند یلحظه، در مقابل پوچ نیهستم که در برتر  یمن کس رایشود ز داریممکن است، پد يزیهر چ

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  !حقیقت، عجب واژه اي است

  

  ت!اس يعجب واژه ا قت،یحق

صال  یحماقت نیبزرگتر ل،یسرکوب م قیاز طر ،ییرها ي دهیا ست. ا سان خطور کرده ا ست که به ذهن ان ا

سهل يرا برا یچرا زندگ م؟یآن کم کن ياز ابتدا و انتها ایو  میکنیرا کوتاه م یا ما زندگچر  يانگارمنفعت کم مثل 

ـــهامت نیچگونه چت م؟یکن ینابود م يکامل و توهم آزاد ـــانرا از خود ن یش از  دیدهیو به خود جرات م دیدهیم ش

را در درون  شیهاانسان که خواسته کی يمن برا د؟یاهرا در خود خفه کرد یبعد از آنکه زندگ د،یحرف بزن یزندگ

احساس و  یب لسوفینسبت به ف يشتریکننده است، احترام ب دیو ناام ندیناخوشا شیخود نابود کرده است، عاشقانه ها

 یدگبروند تا زن نیهمه آنها از ب دیخواهد بود! با یچه چشم انداز وحشتناک لسوف،یپر از ف ییای. دنممغرور قائل هست

   .کند دایادامه پ یمنطق ریکورکورانه و غ - یعیبه طور طب

ــان ها من ــت و خون خود رنج را تجربه  قتیاعتنا به حق یب ياز حکمت انس ــاب، گوش ــتم، آنها که با اعص متنفر هس

ضطراب درون یکیزنده و ارگان قیاند. من فقط حقانکرده ستند یرا که زاده ا ست مخود ما ه ساندارمی، دو که  ی. ک

ست شهیو تفکر زنده و به روز دارند، آنها هم شهیاند ستدالل چیه ند؛بر حق ه اگرهم  یو حت آنها وجود ندارد هیبرعل یا

شد، دوام ز شته با شت. من تعجب م يادیوجود دا سانها کنمینخواهند دا وجود دارند که به  ییکه چگونه هنوز هم ان

  وجود داشته باشد؟ تواندینم یقتیحق چیاند که هنکردهخردمند هنوز درك  يانسانها ایهستند. آ قتیدنبال حق
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   هاشعله ییبایز

سب و هماهنگ يهاشعله ییبایز شعله ور  بیو غر بیعج يدر باز ،یآتش، فراتر از هر تنا ست.  آنها نهفته ا

 يداراسوختن آنها  تیغم و شجاعت است. شفاف ،يدیو ناام یگناه یب بت،یاز لطف و مص يشدن شفاف آنها نماد

ص ست و  یسبک خا ست. ا میعظ صیتخل کیاز  نایقیا شات گرفته ا ش یکاش تعال ين بُرد و مرا به  یمرا باال م نیآت

 یآتش احاطه شـــوم  و به مرگ یو پنهان فیظر يهاکه توســـط زبانه ییجا انداخت،یآتش م ياز شـــعله ها ییایدر

 جادیدم را ا دهیاب و شــگوهمند همانند نور ســپمرگ ن کیآتش توهم  يشــعله ها ییبایســرمســتنانه جان بســپارم. ز

 يفقط پروانه ها در شــعله ها ایآراســته و ســبک اســت. آ يســوختن بالها مچونآتش ه ي. مرگ در شــعله هاکندیم

  دارند؟ یفیچه تکل شوندیم دهیآتش درونشان بلع يپس آنان که توسط شعله ها رند؟یمیآتش م

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  خرد ناپایدار

  

  داریناپا خرد

آنها تنبل، ترسو و محتاط هستند.  رایمتنفرم. ز نامند؛یم میکه خود را حک يردمندخ ياز انسانها نــــم

ــات تحق ــاس ــداقت ف ریمن احس ــوفانیکننده را به ص ــبت به لذت و درد ب ،یلس  حیترج کند،یتفاوت م یکه آنها را نس

و نه  شــناســدیرا م اقیبرده اســت نه خطر و اشــت یینه ترس از مرگ بو جان،یشــور و ه ينه از تراژد می. حکدهمیم

. آنها دهندیو پند م کنندیبا ضرب المثل ها صحبت م لسوفانی. فداندیرا م یمتعال ایو گروتسک  انه،یوحش یقهرمان

ست س چیه کنند،ینم یزندگ یبه در سا سوفیف کنند،یرا درك نم یاح منتظر  شیندارد، در کلِ زندگ ییآرزو چیه ل

 ی. انسانکندیآور آن را تحمل مو عواقب رنج دهدیرا سر و سامان م یندگز يها ي. او تمام ناسازگارستین يزیچ

 ی. زندگباشــدیم گرانینســبت به د يتر دهیچیپ اریانســان بســ شــکیب برد،یحد و حصــر رنج م یکه از اضــطراب ب

سانها ست، ز یخردمند پوچ و ب يان ست. وجود یته يدیاز تناقض و ناام رایهدف ا ش يا ش ارسر ضات آ  یتاز تناق

س ریناپذ سلتر و خالقانه یغن اریبه مراتب ب ست. ت سانها میتر ا ش شانیخردمند از خأل درون يان  نیدر ا شود،یم ینا

  م.نابود شو یاز پوچ نکهیتا ا مبسوزمآتش  در دهمیم حیحال من ترج نیندارد. با ا یآنها دخالت یمسئله آتش درون
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   انیبه طغ بازگشت

ــب ـــ  ياهویه دی! بگذارمیداشته باش نینخست پیدایشجهان در هنگام  ییهرج و مرج ابتدا بازگشتی به دیگذارـ

 یهست تشکیل که قبل از   میپرتاب کن يخودمان را به درون گردباد دی! بگذارمیرا تصور کن نیو گرداب نخست هیاول

 زیهمه چ دی! بگذارافتدیب و جنون به رعشه وششاز ک نیبودنمان در آن پرتگاه آتش دیداشته است. بگذار یوجود ازل

 یانیبطور کامل در هذکه  میرا داشته باش نیتا توان ا  م،یاحاطه شو یثبات یو ب یکه ما، با سردرگم یینابود شود تا جا

 يبه گردباد ها یکنون ياز فرمها نیو همچن ،یثبات یبه هرج و مرج و ب یهانیراه ک نیو از ا میمشـــارکت کن ریهمه گ

از  یوارونه، اما ناشــ یکامال برعکس اســت: آخرالزمان نشیجهان آفر ي هی. تجزمیبرگرد نینخســت میو عظ رخانچ

 نیرا تجربه کند، به آشــوب آغاز یآخرالزمان جهیقبل از آنکه ســرگ خواهدیکس نم چیمشــابه اســت. ه يها زهیانگ

   .بازگردد

 رینظ یهندسه ب، آن قارن متناقضمت يآن غوغا ه،یپرت شدن به گرداب آشوب اول شهیمن از اند یو خوشحال وحشت

  !است میاز هر احساس و فرم، چقدر عظ يآشوب، عار

 یبه دگرگون لیم یهانیپنهان اســت، درســت همانطور که در هرج و مرج ک يفرم و شــکل بالقوه ا يهر گردباد در

ــت. بگذار يبالقوه ا ــده اس ــمار یتعداد ب دیپنهان ش ــکال بالقوه غ يش خود  اریرا در اخت تهافیو تحقق ن یواقع ریاز اش

هم اکنون از  ایگو د،یبه لرزه درآ نشیآفر ییابتدا یهانیدر درون من با اضــطراب ک زیهمه چ دی! بگذارمیداشــته باشــ

   !میآیم دیپد یستیعدم و ن

  .کنم یجهان زندگ نیا انیپا ایدر آغاز  توانمیفقط م من

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  کنایه و خود وارونه گویی

  

   ییخود وارونه گو و هیکنا

  

جاســت که  نیهم د،یبرد نیرا به طور کامل از ب یو تمام اشــکال هســت دیکرد یرا نف زیهمه چ یقتو

س زیچ چیه گرید شما با خنده  تواندیشما نم یباف یمنف ریدر م سالم به در بَرَد، حاال  س هیبا گر ایجان  جز  یبه چه ک

ش اهپناهگ نیبه ا لیاگر چه خودتان هم ما ؟دیمتوّسل شو دیتوانیخودتان م شاهد سقوط کل  یهنگام .دیبودن نبا که 

شما ن ماندینم یباق يزیچ گریبعد از آن د د،یجهان بود  ز،یآمهیحد و حصر کنا ی. سرشت بدیسقوط کن زیجز آنکه 

ــتهیو پ فیظر هیمنظور من کنا نجای. البته در ابردیم نیرا از ب یزندگ يتمام محتوا ــ راس ــت، که ناش ــاس  یاس از احس

اما  - برندینشان دادن جدا شدن خود از جهان به کار م ياز آن برا یکه برخ يا هیکنا -ستین یسطح يغرور و برتر

 یاشــک، تشــنج و حت نیگزیجا لیاصــ هی. در واقع کنازنمیحرف م يدیو ناام زهیتلخ و غم انگ هیاز کنا نجایمن در ا

ــا يهاخنده ــودیم تکارانهیو جنا ندیناخوش ــطحزحمتکش و افراد  افراد هیکنا نیب يادی. تفاوت زش وجود  یتنبل و س

شانه ناتوان انیدر م هیدارد. کنا شرا یافراد زحمتکش، ن صوم و ب یطیمزمن در  ست که فرد کامال مع ست، در  گناهیا ا

ست دادن ن یناتوان نیکه ا یحال ساس از د در مورد دوم؛ از  هیکنا گریاز طرف د شود،یهمراه م یاتیح يروهایبا اح

ست یجبران ب رقابلیضرر غ نیا شنج درون هیافراد منعکس کند. کنا یآن را در آگاه ستی، و قادر نبهره ا عمق  ،یت

را فاش  یارتباط و درك انســان ته،یخودانگخ نبود عشــق نیو همچن کند،یم انیو چروك چهره را نما نیخطوط و چ

 رایز کند،یم يزاریاحساس ب خودجوشسربسته است، که از حرکات ساده لوحانه و  تنفرو  ریتحق کی هی. کناکندیم

ست. با ا یفراتر از افکار افراد ب هیکنا نیا ساده لوحان ا ساده  هیکنا نیا يوجود، افرهد دارا نیمنطق و  سبت به افراد  ن

و  یخود از سادگ نیقادر به آشکار کردن  تحس  ییچون انسان کنا دیآیمسخره به نظر م اری. بسخوردیلوح غبطه م

در وجود خود  ییموجود کنا نیا یصفات منف نیحسود و مسموم است، با تمام ا ز،یآم هیست، انسان کناین تیمعصوم

ــودیمچاله م ــ زیتلخ و غم انگ هیکنا نی. در نظر من، ارودیو به انزوا م ش  الیخیو ب نیافراد بدب هیتر از کنا یواقع اریبس

ــت. ا ــت تیواقع نیاس ــت به مرور زمان آ ترتر و آزار دهنده زیغم انگ یکه خودپرس ــکار ماس ــودیش  یگی. خود کناش

ست نه لبخند، حت سوس ا شته از اف شند. خود کنا نیاگر ا یسر سوس ها کامال فروخورده با  يدیاز ناام یانیب  یگیاف

اقدامات شما  ،یشوم و سم يخنده ها انیپس طغ نی. از ادیهست ياو انسان خود باخته د؛یرا گم کرده ا ایاست. شما دن
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برائت از لبخند،  يها رانهی. بر فراز وداردیخود نگه م ریو آنها را در تســـخ دهدیقرار م بیهر مرحله تحت تعق ررا د

سر در م يآور، پوزخندشرم یشبح سک دهیچیدر هم پ قتایکه حق آورد،یآزاردهنده  و  یبدل يهاتر از آنچه در ما

  .خواهد بود ،اشتمصر باستان وجود د يسخت تر از آنچه در مجسمه ها نیهمچن

  

    



 بر قله هاي ناامیدي  فقر

   رفق

شده يادهیپد يو ندار يزیچیقبول کنم که فقر و ب گرا سان مقدر  شت ان سرنو ست که کال در  ست، ا ا

شد، تن دهم. در چن يکه ادعا ینوع مکتب چیه به توانمینم گرید شته با صالحات دا آموزه ها به  نیهمه ا یمکاتب نیا

آنها خودشــان بدون اطالع از  رایندارد، ز جودو يرفق چیه واناتیح نیخواهند بود. در ب هودهیاندازه احمقانه و ب کی

فقط انسان است که همنوعان خود  رایاست، ز یمنحصراً انسان يادهی. فقر پدکنندیم یسلسله مراتب و استثمار زندگ

  .باشند زاریحد قادر هستند از خود و همنوع خود ب نی. تنها انسانها تا اردیگیم یرا به بردگ

 انیمبنا اســتوار اســت که فقر را تا حد امکان برجســته کنند و به جهان نیجهان بر ا نیدر ا اهانهرخویخ يهاتالش تمام

ـــتناك تر و غ ـــان دهند، در واقع آنها فقر را وحش . فقر، همانند کنندیم انیمطلق نما یخانمانیفهم تر از ب رقابلینش

سانرانهیو سفو باعث  دهدیآزار م تیها، ما را با فقدان ان سان ها  تماشودیمما   تا شرا یلی. ان را که باعث  طیندارند 

  .رسانندبرا به انجام  یانسان فهیوظ نیا توانندیم یکه به سادگ یدهند، در حال رییرا تغ شودیم تیانسان ریتحق

 میآگاه هم یانیپایحال از ب نیکن کنند، در ع شهیفقر را ر توانندیکه انسانها اگر اراده کنند م میکامال واقف هست ما

. فقر در شــودیظاهر م اشیمنطقیو ب ينظرکه در آن انســان با تمام تنگ میکن یرا احســاس م یو طعم تلخ اضــطراب

 یبه زندگ لیم کنم،یبشر است. هر وقت به فقر فکر م انیپایب یرنگ باخته از فقر درون یتنها بازتاب یاجتماع یزندگ

در آنجا بتوانم فقر را بهتر  دیها هم سفره شوم، شا نیو با زاغه نش اندازمیب قلم خود را دور دی. من بادهمیرا از دست م

 آن يبه فساد و گسترش بقا کنم،یکتاب مسموم درك کنم. هر وقت به فقر ناگوار انسان فکر م کیو کارآمدتر از 

ــم،یهولناك م ماریب کیمثل  ــتناک أسیو  يدیناام رس ــان، اکندیمرا گرفتار خود م یوحش به  ،یمنطق وانیح نی. انس

برادرانه، با صــداقت تمام  یهمدل يبه نشــانه  یبه راحت دیمقابله با فقر، با يها برا يدئولوژیها و ا هیســاختن نظر يجا

و بدون شک سقوط  کندیم دیانسانها را تهد يگرید زیاز هر چ شیببخشد. فقر در جهان ب يگریباالپوش خود را به د

ــت. در مقابل فقر، من  یمیعظ یو دگرگون انفجار ینیببزرگ وانیح نیچن ــ یحت به همراه خواهد داش هم  یقیاز موس

 ای یمکاتب اجتماع نیاز چن توانیچگونه م ن،یمحض اســت. بنابرا یعدالتیب یاجتماع یزندگ يشــرمنده ام. جوهره

   کرد؟ تیحما یاسیس

مه چ فقر ندگ زیه ـــتنیو ز  برد یم نیاز ب یرا در ز ندش س ناك، چ ـــت ندیم زیآور و نفرت انگرا وحش نار ک . در ک

ــراف یمهتاب يهاچهره ــت، و دوم جهینت ،یوجود دارد: اول زیفقر ن یدگیرنگ پر ت،یاش ــل موم یظرافت اس  ییایحاص
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ــدگ ــد،یو فقر م يدر اثر ندار یش ــبح و ز رایز باش ــان را به ش ــا یندگفقر انس موجودات  کند،یم لیها تبد هیرا به س

و  ریاز تطه ياز فقر هســتند اثر یکه ناشــ ییخواهند بود. بلواها یهانیهولوکاســت ک کی همانند بازماندگان یبرزخ

سراپا نفرت، تلخ شیپاال ش یندارند. همه آنها  شرارت ک ستند که به  شهوت ه اند. رفته نیاند و ظاهرا  از بشده دهیو 

تفاوت که  نیغش در انسان باشد. با اغل و  یب یو فروتن یپاك، آسمان یمنشا روح تواندیم ،يماریب يندازهفقر به ا

 یعدالتیداشــت. ب یشــورش نســب توانینم یعدالتیاســت. در برابر ب انهیو انتقام جو یطانیشــ توزانه،نهیفقر ک یِفروتن

  .ستین یانیفقرِ انسان را پا رایز طلبدیم انیپایب ينبرد

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  پرواز از صلیب

  

   بیاز صل پرواز

ــب ندارند. به همین  یفرق چیه کنندیخود شک نم يهاه گفتهکه هرگز ب يبا افراد امبرانینظر من پ هـ

ست ندارم، ول امبرانیمن پ کهیدلیل، با وجود صال دو صب بدم نم یرا ا  دیآیم شیآنها کمتر پ رایز دیآیاز افراد متع

از  هارانیکه هوشــ یتعداد دفعات  ســنجم،یم دشــانیترد ییرا با توانا ایخود شــک کنند. من ارزش انب يکه به باورها

ــان گونه جلوه مکنمیم یابیارز ،کنندیخود دفاع م يها و باورهاگفته ــک آنها را واقعاً انس ــک آنها  دهد،ی. ش اما ش

 یاخالق تیو ترب میتعل غ،یتبل ،ییمطلق گرا يدر آنها در راستا زیاست. هر چ يو عاد یمعمول ياز انسانها رتریچشمگ

ـــت. آنها م ـــتگاربدهن میرا تعل گرانید خواهندیاس ـــانند، واقع يد، تا آنها را به رس ـــان دهند،  تیبرس را به آنها نش

 تواندیم دیدارد. فقط ترد يبرتر گرانید قیبر حقا کنندیم انیکه آنها ب یقیدهند، انگارحقا رییســـرنوشـــتشـــان را تغ

ــتن پ دیدتر يبرا ایکند. اما آ زیمتما وانگانیرا از د امبرانیپ ــت؟  رید یکم امبرانیداش ــده اس ــنش ــور  یآن کس که تص

 يبر رو قتاینه بر فراز کوه، بلکه حق حیخود شک کرد. مس شهیاند نیلحظه به ا نیپسر خداست فقط در آخر کردیم

شت. من  دیترد بیصل سانها بیصل يبر رو یوقت یسیدارم که ع نیقیدا شت ان سرنو شک  یب يبود به  شان ر نام و ن

ست،یو اگر م دیورزیم شه نیبه پنهان تر توان س ییجا خت،یگریجهان م گو ستگار ای دیام  يبرا یکه هیچ ک به  ير

ــربازان روم ییاو را به تنها توانمی. من مکردیاو التماس نم ــور کنم که با التماس از آنها م یبا س او را از  خواهدیتص

سان به  نیطن گریبرود که د ییو اجازه دهند به جا نندک شیبکشند و رها رونیها را ب خیم اورند،یب نییپا بیصل رنج ان

 ییاز آن به روشــنا شیبلکه او ب -بودبه رســالتش را از دســت داده مانیکه او ناگهان ا لیدل نیگوشــش نرســد. نه به ا

دشـــوارتر از مرگ  يمردم عاد يبرا گران،یمرگ د دنیتحمل د کهیاز آنجائ -شـــود شیاندبود که شـــک دهیرســـ

ست. ع انشخود صل یسیا ش بیبه  شت که فقط با قربان مانیا رایشد ز دهیک  روزیپ شیو باورها هادهیشدن او، ا یدا

   .خواهند شد

از خودتان دســـت  یحت، از هرآنچه متعلق به شـــماســـت  دیبا م،یاوریب مانیما به شـــما ا نکهیا ي: براندیگویمردم م 

ــ ــمانتتان . آنها مرگدیبکش ــما م يبرا یرا به عنوان ض ــحت اعتقادات ش را که، با خون  ير. چرا مردم آثاخواهندیص

آنها را از هرگونه درد و رنج دور نگه  دن،یضمن حفظ توهم رنج کش يآثار نیچن رایز کنند؟یم نینوشته شده تحس
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 یستیساد يمردم عاد نی. تحسنندیشما بب يخطوط  نوشته ها نی. مردم دوست دارند رد خون و اشک را در بداردیم

   .است

س مرد،ینم بیصل يبر رو یسیع اگر سانهاشدینم روزیپ تیحیم شک دارند. برا يزیبه هرچ یفان ي. ان  يجز مرگ 

 ای زدیاز مصلوب شدن بگر توانستیم یبه راحت یسیاست. ع تیحیبراعتبار اصول مس ییاثبات نها حیآنها، مرگ مس

 یخدا زندگنسبت به  طانیش رایز ست،ین یزندگ ستهینبسته است شا مانیپ طانیکه با ش یشود! کس طانیش میتسل یحت

 بمیو فر بندرت مرا وسوسه کرده طانیباشد که ش تواندیم نیمن ا يهایمانیاز پش یکی لی. دلدهدیرا نشان م يبهتر

اند که خداوند هنوز درك نکرده انیحینجاتم دهد. مس طانیها دوستم نداشته که از شر شداده است. اما خدا هم آنقدر

ــله دارد. من به خوبش از آنچه آنها از او دورند، از آیب ــان دلزده  توانمیم ینها فاص ــور کنم که از انس خداوند را  تص

شـده  نیخشـمگ نشیبودن آفر تیاهمیکه از ب يانسـانها فقط طلب کردن بلد هسـتند، خداوند نیا رایشـده اسـت، ز

ــمان و زم شیب نیهمچن ــان از آن بهره م نیاز آن از آس ــده اند،  و من او را بردیکه انس که در حال  نمیبیم منزجر ش

به ســخنان و  یاگر ســربازان روم افتادیم ی. چه اتفاقختیگریم بیکه از صــل یســیاســت، همانند ع یســتیبه ن زیگر

 هتا  فرار کند؟ او مطمئناً ب دادندیو اجازه م دندیکشــیم نییپا بیاو را از صــل دادند،یگوش فرا م یســیع  يالتماســها

هان برا يگریگوشــــه د ظه  ياز ج فتینمموع که فقط م ر فتیبل ها ر مدرد رد،یبم ییتا در تن مردم و  يبدون ه

شکها ست. اگر فرض را بر ا شانیا ضرع ا نکرده  يغرورش التماس آزاد يکه از رو میریبگ نیکه مملو از ترحم و ت

پسر خداست. با واقعاً اعتقاد داشته باشد که او  دیفکر به ذهنش خطور نکرده باشد. او با نیکه ا کنمیاست، من باور نم

ستینم ،یعال ياعتقاد، در آن لحظه فداکار نیوجود ا شک و ترد توان مرگ  يوالیو ترس افتادن در چنگال ه دیبه 

شک نم یسیبر ع یلحظات ب،یصل يمقاومت کند. رو شت که اگر  ش کردیگذ ست، پ سر خدا . او شدیم مانیکه پ

   .شوند روزیپ دشیو عقا دهیا ریمس نیپذیرفته بود تا از ا يبه فرد رمرگ را به گونه منحص

داشت،  يکمتر ياو شکها و تاسف ها کنم،یساده تر از آن باشد که من تصور م یسیخوب ممکن است که ع اریبس

ــمان رایز ــا آس ــک کرد. از طرف د یاو در هنگام مرگش تنها به منش ــ دیما چنان غرق در ترد گر،یخود ش  یمانیو پش

ست ست. من از ع الیخ کندیاز ما جرات نم کی چیکه ه میه به خاطر موعظه ها ، اخالق ،  یسیکند  که فرزند خدا ا

بود،  یمانیکه لحظات شـــک و پشـــ اشیزندگ زیمتنفرم، من او را تنها بخاطر لحظات واقعاً غم انگ مانشیها و ا دهیا

 ياگر قرار بود از رو رایز پندارم،ید  و نه آنها را دردناك منجالبنه من  يبر الحظات  نیکه ا  هرچند دوســـت دارم،

ش ضاوت کن دنیرنج ک س م،یمردم را ق شا یدگانیرنج د اریچه ب شتند قبل از ع یستگیبودند که  خود را فرزند  یسیدا

  !خدا بنامند
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    يابد نییآ

ـم و چه از عمق  یرونیب  رامونیمضاعف را، چه از پ ياجهیسرگ  نکهیرا ندارم بدون ا نیا ییتوانا نــ

و خودم را به گردباد  امدهیبه ناگهان از وجود خود دســت کشــ ،ییگو -صــحبت کنم تینها یم از بدرونم تجربه کن

 یدسترس رقابلیو غ يابد ينقطه کی سمتمن به  ریام. مسرا در فضا شروع کرده یحرکت شهیانداختم و با سرعت اند

حرکات  جادیآور گردباد باعث ا جهیمنتقل شود، دوران سرگ يتصور رقابلینقطه به فاصله غ نی. هرچه اشودیختم م

شان و ز نهایاز ا چکدامی. که هشودیم يتر عیسر شکال پ ستند،ین بایدرخ شعله يادهیچیبلکه آنها ا را  یهانیک يهااز 

 کیآخرالزمان نزد ییگو چرخد،یم زیو با ســـرعت وحشـــتناك وجنون آم افتدیجهان به لرزه م یتدارا هســـتند. وق

ــودیم ــاس عج نی. بدون تجربه اش ــرگ بیغر بیاحس را  تینامحدود ابد يتوان معنا یجهان نم انیاز پا آورجهیو س

ست: ا تینها یپارادوکس ب نیدرك کرد. ا ساس، پا نیا  شیحال آن را ب نیکند و در عیم انینما تریرا واقع انیاح

هایب رایز ســـازد،یم رممکنیغ شیاز پ ـــودیمنجر م یوچبه پ یو هم از نظر مکان یهم از نظر زمان ت،ین . چگونه ش

ـــر خود ازل یوقت میابیدســـت ب يزیبه چ ندهیدر آ میتوانیم  جهیبه نت یعمل چیکه در آن ه میدار یتیدر پشـــت س

س ست؟دهینر شت، تا امروز برا ییمعنا ایاگر دن ا شده يدا شکار   توانمی. چگونه هنوز ممیشناختیبود و ما آن را مما آ

کدام بر ما آشکار نشده  چیکه نا بحال ه یبر من افشا خواهد شد، در صورت ایدن يرازها ندهیباور داشته باشم که در آ

ست؟ اما من واقفم که دن ست اما به نظر من ا تینهایب ایهمه ادعا دارند دن کهیندارد؛ با وجود ییمعنا چیه ایا تفکر  نیا

صل و بن ست. معنا فقط در  یمنطق ریغ انیاز ا ست، جاجهان محدود قابل ت کیبوده ا ست  به  ییصور ا که فرد قادر ا

سته ست  شیهاهمه خوا شت ما وجود دارد ، نقاط  يریجلوگ يبرا ییها تیکه مرز ها و محدود ییجا ابد،ید از بازگ

شن، که تار سمت هدف را خیمرجع رو شخص هدا یبه  سط تئور تیم ست. ب ینیب شیپ شرفتیپ يکند، تو  یشده ا

ست.  یکامالً موقت رایز شود،ینم یمنته یهدف چیبه ه تینها س تینها یبا ب سهیدر مقا "زیهمه چ"ا ست.  زیناچ اریب ا

باشد. چگونه را داشته یو فراموش نشدن قیشود، تجربهء اضطراب عم جهیدچار سرگ نکهیتواند بدون ا یکس نم چیه

   هستند؟ ياندازه ابد کیهمه به  یبر حس اضطراب غلبه کرد وقت توانیم

ــئله معنا را غ يبرا یحلهرگونه راه  تینهایب ــازدیم رممکنیمس فاقد  تینها یب لیکه جهان به دل کنمیفکر م ی. وقتس

 ایانسان دارد؟ آ يبرا يادهیچه فا "معنا". گذشته از آن ردیگیوجودم را فرا م یعیطب ریلذت و شعف غ شود،یمعنا م

. از دهدیسوق م یمنطقیو ب یاشیو ع یسرمستيجهان را به سو طلقم ییمعنا یب م؟یکن یبدون معنا زندگ میتوانینم

ـــخص  دی! اجازه دهمیکن یراحت و آزادانه زندگ دیندارد، بگذار ییمعنا ایآنجا که دن  يآرمانها ایبدون اهداف مش
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آن را  مو خ چیپر پ ریمس م،یندازیب تینها ی. خود را در آغوش گردباد خروشان بمیکن يرا سپر یزندگ یافتنیدست ن

! میمطلق آن عشــق بورز ینظمیو هرج و مرج و ب یهانیو به جنون ک میآن بســوز يدر شــعله ها م،یل کندر فضــا دنبا

کردن  یآن را درك کند. زندگ يرا در خود پرورش دهد تا بتواند معنا یهانیهرج و مرج ک نیا يبذرها دیشخص با

 انیت که در هرج و مرج و طغاســ یدرســ نیتر ترســناكآن،  يمدت بر رو یتمرکز طوالن نیو همچن ت،ینهایدر ب

ـــهیتا ر تینهایگرفت. ب ادی توانیم از  کند،یرا مختل م تانینظم موجود در زندگ کند،یوجودتان متزلزل م يها ش

دانســـته و ناخواســـته  زیرا ناچ یتصـــاف يپا افتاده و کم ارزش و اتفاقها شیامور پ کندیشـــما را وادار م گریطرف د

   .دیکنفراموش 

حد و  یب يخود را به محدوه ا تینهایدر ب میتوانیهنوز م م،یدهیرا از دســـت م مانیدهایهمه ام یقت! ویســـعادت چه

شوب فراگ م،یمرز پرتاب کن شو یجهان ریو با گردباد و آ سط جنون میهمراه  سان بتواند، تو ست که ان شادمانه ا . چه 

 شد،یاندیبا وجود جنون کمتر به مرگ خود م فرد یحالت نیخود داشته باشد، در چن اریوقفه را در اخت یحرکت ب نیا

 نیبرداشــت شــود که ســقوط ما از ا نیچن دیحد و مرز را تحقق بخشــد! بگذار یب یو تعال یعموم تیبربر يتا آرزو

ـــت،ین یجیانقراض تدر يگردباد به معنا  یزندگ نیآغازگر ا تواندیبلکه تداوم رنج و عذاب ما در هرج و مرج م س

تا گذشتن ما از  ندیایمرگ به سراغمان ب ییدر تنها گریپر سوز گداز و پردردِ درام نامحدود بار د حال دیباشد. بگذار

  .کند تیجهان را تقو نیمعنا بودن ا یباشد که راز و رمز ب ییروشنا هیشب یستین

صل یکی  صر ا ست. وقت ینف تینهایب یاز عنا شکل آن ا را که  يزیچهر  افتد،یبه طور مطلق اتفاق م تینهایب یفرم و 

 کندیم انیرا ب تینهایوجه ب نیکه به بهتر ستین يهنر یقیموس ای. آبردیم نیتمام شود از ب ایمتبلور و  رد،یشکل بگ

شناور جذاب و غ رایز شکال را در حالت  صف زا ابلق ریهمه ا آنچه تکه  لیبه تکم شهیفرم هم کند؟یو نابود م لیو

 پردازد؛یم تینهایآن، به محو کردن چشم انداز جهانشمول ب يمحتوايزسازیتمادارد و با م لیتکه و پراکنده است تما

  .کندیم تیاز هرج و مرج فعال یزندگ يزدودن محتوا يفقط برا نیبنابرا

 انینما دیشـــد يخالص را به همانند ضـــربان ها تیخود، واقع ییاز  توهم هســـتند که فراتر از شـــکوفا یحالت فرمها

اســـت که هرگز به  ییاغوا کردن مرزها شـــود،یم یز حد به فرم از عشـــق به کرانه ها ناشـــا شیب لی. تماســـازندیم

  .انجامدینم یکیزیمتاف يها يافشاگر

ـــ ک،یزیمتاف  ـــمه م تینهایاز تجربه ب یقیمانند موس ـــرچش ـــد م تی. هر دو در اوج خالقردیگیس و باعث  کنندیرش

ـــرگ ـــوندیم جهیس ـــهی. من همش ـــوال را با تعجب از خ نیا ش ـــمیودم مس ـــان پرس حوزه ها  نیکه در ا یکه چرا کس
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شده وانهیاند همهء آنها دخلق کرده ییشاهکارها سن دارد  اجیاحت يبه چنان تمرکز يگرید هنراز هر  شیب یقیاند. مو

ندیکه فرد م ظات خالق یدر پ توا به راحت نشیو آفر تیلح مه  یخود  هد. ه بد قل خود را از دســــت  ذهن و ع

 یهمه کسان ایشوند. آ وانهید ایکنند  یخودکش دیبا ایخود  تیبزرگ در اوج قدرت خالق دانانیقیآهنگسازان و موس

 توانیندارند م یمفهوم چیه گریهنجار و ناهنجار بودن، د ســتند؟یجنون ن ریمســ یطهســتند در  تینهایکه مشــتاق ب

ــت داده يدرك کرد که آنها معنا ــه ب دیاند. بگذارخود را از دس به همه آن  دیبگذار م،یکن یزندگ تینها یدر خلس

و تنها  میساز رانشانیو و میببر نیفرم ها را از ب دییایب م،یعشق بورز ایریحد و مرز هستند صادقانه و ب یکه ب ییزهایچ

   .میبگذار انیاست بن تینهایب نییبدون فرم و شکل را که آ نییآ
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  شکل ابتذال رییتغ

خود را بدست آورم،   تیهر روز نخواهم توانست معصوم نکهیا  ایآنجا که من فوراً نخواهم مرد و زا

ـــت،  یمتیبه هر ق دیو جنون محض خواهد بود، با یوانگید ،يتکرار يبه طور روزانه انجام حرکات و رفتارها که اس

ــود. چقدر غم انگ رییتغ يبر ابتذال غلبه کرد و راه را برا ــت زیو تحول گش ــانها دنید اس ــان را  ییانس دور که خودش

شت خود را انکار م يمجدد نور يایاح يو به جا زنند،یم سرنو ست از  رایز کنند،یدر درون خود،  سته م آنان ناخوا

چرا لبخند  م؟یاست را بدست آور نیاز رنج، درد و آزار، آنچه بهتر میخواهینابسامان خود هستند! چرا ما نم یکیتار

شاد شمه ها روزنه نیاز ا میتا بتوان میندار سرا پا يو  سرچ ست ب بخشاتیح يبه تمام  دو  ي. همه ما دارامیابیآن د

از دستان خود  میتوانیو با مهارت خاص م فیحرکات ظر قیچگونه از طر کندیکس فکر نم چیاما ه م،یدست هست

ما دوست  م،یکنیم نیتحس یاثر نقاش کیما دستان خالق در را در  م،یاستفاده کن مانیها شهیاند میانتقال و تفه يبرا

 شــوند،یما ســخت ناتوان و معذور م یفاجعه درون انیدســتها در ب نیاما هم م،یآنها صــحبت کن يدر مورد معنا میدار

ـــخت و ناهماهنگ م انیرا نما يزیما چ یدرون ياگر بخواهند از تراژد ـــفت و س  چیکه انگار ه مانندیکنند چنان س

خاص،  یفیط يدســتها دارا نیا میرا فرض کن يماد رینه و غشــبه گو یرا نداشــتند، اگر دســت يکاروقت توان انجام 

متشــنج را همانند  اســپاســم دم آخر  ،یعصــب يخواهند بود، که حالتها یقابل لمســ ریغ يرمادیشــفاف مانند بازتاب غ

 ن،یســنگ دســت کیپس  اشــد،نب نینچنیاگر ا ایخواهند کرد،  انیرا نما شــودیکه جســم خشــک و ناتوان م یزندگ

از لبخند  ایها از دردها و رنجها و افسوس شتریبه ما ب دیو سخت خواهند بود! دست ها با رحمانهیب ز،یآم دیدست تهد

ـــت هم یمحض زاده تحول مداوم و دائم انی. موهبت بندیدعا  بگو ای  يمرکز نور کیما را به  یدر پ یتحول پ نیاس

ما باشد  تیکه شامل فرد يگرید زیه صورت و هر چ. اگر نه فقط دستان ما، بلککندیم لیتبد دیقدرتمندتر از خورش

ضور و وجود برخ شرکت خواهند کرد. ح ست جان،یاوج ه يمعنا گرانید ياز افراد برا یدر آن  شنگر ایو  ،یس  يرو

هسـتند که در  یارتباط یندارند، بلکه آنها فقط در پ یاطالع چیبودن ه ختهیاز باطل و گسـ يافراد نیخواهد شـد، چن

آرامش باعث  نیدر ع یعنیآور هم هست   جهیبه اوج به همان اندازه که لذتبخش است سرگ دنیاط رسآن ارتب ریمس

شوب م ضطراب و آ شاشودیا ساس آرامش عج لیدل نیبه هم دی.  ست که من اح سوس  دانمیم رایز کنم،یم یبیا اف

 ســتین ینیب شیکه قابل پ يادهنیترس از آ ای. آدواندیم شــهیر وهو همانند غم و اند شــود،یمتورم م کندیرشــد م

صل شکل ا ست؟  یم ضطراب درون ایمن ا شت و ا ضطراب در مورد مرگ، بر توان و قدرت زندگ یمن وح  یدارم؟ ا
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ست آ سواس به زندگ نیبا ا توانمیم ایمن غلبه کرده ا است  یاتفاقها از درون زندگ نیهمه ا ایخود ادامه دهم؟ آ یو

 تی. شخصشودیساخته و آماده م یصفت ویگروتسک د لیدر من تخ باشد؟یم يویدن ارزشیپوچ و ب يایرو کی ای

ضطراب من نیا یمنیاهر ست  جهان در ا شده ا سرت ها، رو یبیترک -متمرکز  شخص و مبهم، و ياهایاز ح غم و  نام

ستند. آنچه ما بر رو یواقع ریاندوه غ شانیم نیزم يه ست  يغبار بلکه همانند دود و گرد و ستین لهاگ حهیرا م،یاف ا

  .آمده باشد دهیپد یتحول ناگهان کیکه بعد از 
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  غم و اندوه میعظ بار

ـــت،یتر و دردناکتر از مرگ ن میعظ یاز غم و اندوه مرگ وجود دارد؟ قطعاً غم ریغ يگریغم د ایآ  س

 يشــتریب یخســتگ . در غم و اندوهباشــدیم ایو رو تیاســت، که البته فاقد جذاب دیو ســف اهیســ یغم و اندوه واقع رایز

حاد ســـوق  یو افســـردگ ،یاز زندگ انزجارفرد را به  لیدل نیوجود دارد. به هم یســـودا زدگ ای ایخولینســـبت به مال

 یفرد است، در حال يانعکاس ها و واکنشها ریاست که: اندوه تحت تأث نیاندوه و درد در ا نی. تفاوت عمده بدهدیم

سنگ یعنیکه مورد دوم  ساس را بر دوش م مهلک ماده ینیدرد  شدیاح سرانجامِ هر دو فقط به مرگ ک . هر چند که 

شق ورز زهرگ شوند،یم یمنته شهوان یتعال ای دنیبه ع شق  سته به ع شد. اروس به معنا یواب  ستنیز يمنجر نخواهند 

سته به عشق شهوا یذات تیبا توجه به معصوم -است که  یبدون واسطه در ضرورت رازآلود زندگ  -ینهر تجربه واب

 میدر شرکت مستق یناتوان يمعنابه  دن،یرنج کش ایناراحت بودن  گر،ی. از طرف دکندیم جادیرا ا ياز  آزاد یتوهم

صورت ارگان ست. غم و اندوه و همچن یزندگ ریس انیدر جر کیو به  شان م يرنج، وجود برا نیا  رای. زدهندیما  ن

 شودیم یاضطراب جادیباعث ا ییجدا نیا م،یآگاهاه شو ینین عخود از جها ییبه جدا میتوانیدو م نیا قیفقط از طر

  .بخشدیم کیتراژد یتیفیفرد ک تیشخص بهاضطراب ناخواسته  نیکه ا

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  خود تخریبی از طریق کار

  

  کار قیاز طر یبیتخر خود

. کنندیکه خودشان را فراموش م ییتا جا کنندیاز حد مجاز کار  م شیب یبه طور کل نسانهاا

تالش  کیکرده است.  کار کردن به خاطر خود کار، لذت بردن از  لین به لذت تبدانسا است که نیکار لعنت و نفر

ـــور کن ثمریو ب جهینت یب ـــت، تص ـــخت قانع کن مخودتان را با کار کردن مداو دیتوانیکه م دیاس  کهیدر حال د،یو س

 یو انســـان را ب و بدون وقفه کســـل کننده اســـت یهســـتند، کار دائمدرك رقابلیو غ زینفرت انگ زهایچ نیا يهمه

 دهند،یم رییتغ ایاشـ ینیبه قلمرو ع ی. کار مرکز توجه انسـان را از قلمرو ذهنکندیم تیخاصـیو ب تیهو یب ت،یاهم

سان د جه،یدر نت شان نم يا قهعال گریان شت خود ن سرنو ش قیحقا يبلکه بر رو دهد،یبه  متمرکز  خود رامونیپ يایو ا

 يبرا ییانســان باشــند ناخواســته به ابزارها یزندگ یو تحول درون یدائم یث تجلباع توانندیکه م ییزهای. چشــودیم

سان از خود درون شوندیم لیتبد ییو خودنما يسازظاهر ست م شیخو يجودو ای یو به مرور زمان ان شدید . در ک

مشـــغول  یدن دائمکار کر قیخود را از طر گریانســـان د شـــود،یگفته م یرونیمطلقا ب يتهایمدرن، کار به فعال يایدن

داشــته  یشــغل دیاز ما با کیهر  نکهی. اســازدیدارد، م ازیخود ن شــرفتیارتقا و پ يرا که برا ییایبلکه اشــ ســازد،ینم

 لینشان دهنده تما نیا ستد،یما ن هیو روح طیکه احتماالً مناسب شرا میبپرداز یاز زندگ يبه شکل ساده ا دیبا م،یباش

 دیخود مف یزندگ ریو ادامه مســ هیروح يانســان اســت. انســان کار را برا  هیحبه کارکردن جهت خســته کردن رو

مشغول کار است، ناخودآگاه خود  ینانسا ی. وقتدهدینشان م يدیاو را به شر  و پل شیاو گرا اقیاشت نیاما ا داند،یم

کار،  قیحماقت است. از طراز جنس  شتریبلکه ب ست،ین شیآالیاو ساده و ب يفراموشکار نیاما ا کند؛یرا فراموش م

ــان از   ــوع تیموقع کیانس ــناخته یموض ــوع بزرگتر و ناش  کیاو به  گر،یبه عبارت د کندینقل مکان م يتربه موض

صل و بن یوانیح- شودیم لیتبد وانفرا يهابا نقص یوانیح ست، و آنرا به کنار زده و  انتیخود خ انیکه به ا کرده ا

نه به صــورت خودخواهانه بلکه از نظر  -خودش  يکردن برا یزندگ يســت. به جامرحله ناشــناخته شــده ا کیوارد 

سدیم یبه بالندگ کیو اتومات يمعنو سان به برده ناتوان و مفلوك در درك واقع -ر ست. شده لیتبد یخارج تیان ا

ـــفه کجا رفت؟ جنون متعال یتعال ،یینایآن همه وجد، ب ـــت؟ لذت منف ای یو مکاش ـــرارت کجاس که  یلذت ناب ش

کار  نیروزمره است. چرا ا یدر زندگ يفکرنشاندهنده وجود فقر و ابتذال و کوته کند،یم دایشخص در کار کردن پ

ـــتباه ب کرارو دوباره بدون ت دیرا کنار نگذار هودهیب ـــروع نم دهیفا یهمان اش و  یذهن یآگاه ایآ  د؟یکنیدوباره ش
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ــ يبرا ییدانا ــت؟ین یکاف یبه جاودانگ دنیرس ــاس براا نیا س ــت که تحرك و فعال یجاودانگ ای تیابد يحس  تیاس

 نیدر قلمرو ا يشتریب ي. هرچه کاالهاباشدیم یکننده جاودانگ یکار نف رایاست، زبرده نیکار را در ما از ب واروانهید

تر و دور یو جاودانک تیباشد، از ابد شتریما ب یهرچه شدت کار خارج ایو میکنیم رهیو ذخ میآوریجهان بدست م

محدود  دگاهیرو د نی. از اشــودیما م يقابل دســترس برا ریغ ییایبه رو لیتبد یجاودانگ جهیدر نت م،یشــویدورتر م

ـــت. من کار را با ه کارابتکار اف ،يافراد فعال و پرانرژ يبرا ـــه  کی چیو اقدامات آنها اس ـــوس  ایاز منافع منفعل و وس

و  تحركیتنبل و ب یفرد باهوش ول کیحال، من  نی. با اکنمینم سهیمقا یافتنیبا تحوالت دست ن یمبهم وحت ییایرو

ـــتناك ترج ریتحمل ناپذ تیبا فعال يناظر را به فرد را  یتنبل دیمدرن، با يایکردن دن داریب ي. برادهمیم حیو وحش

سان تنبل درك دق سان فعال و تال ،یکیزیمتاف تیاز واقع يترنانهیزبیو ت يتر قیستود. ان سبت به ان  یکیزیشگر کار فن

   .دارد

در  یاند، احســاس پوچمن را مجذوب خود کرده کنندیم جادیرا بر فراز جهان ا يرینظیدور، که خال ب يهافاصــله

 يشــروی. در روند پشــودیدر تن و جان من روان م یقابل وصــف ریغ فِیســبک و لط عی. و همانند ماکندیمن رشــد م

شا ساس مر تینهایبه ب يادروازه یشیخود، گ ضور مرموز متناقض تر نیکه ا کنم،یا اح سات را در من  نیح سا اح

شته يکه تا به امروز برا آوردیم دیپد سان خانه دا ست. با ازنده ماندن در روح ان س نیا شحال و  ریتفا من همزمان خو

ض ستم. هم لذت و هم ناام یمتعال ،ینارا سرده ه  شوند،یم رهیچ خود بر من یشکل هارمون نیتردر متناقض يدیو اف

ــادمآنچنان  ــکها نیحال آنقدر غمگ نیو در ع ش ــتم که اش ــتند. حت نیمن منعکس کننده کائنات و زم يهس به  یهس

  .نبود نیزم نیا يبر رو یمرگ چیکاش ه يا کنم،یخاطر  لذت غم و اندوه هم که  شده، من آرزو م

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  درك و احساس پایانی

  

  یانیو احساس پا درك

ـم ـ  ییزهایو چ دادهایسرانجامها صحبت کنم. من تنها به رو ير مورد غم و شادرا دارم که د نیا ییفقط توانا نــ

شکار ساز شان م يکه بدون مالحظه و  شما هرگز آن را جز در تالطم و اندوه، عالقه دهند،یخود را ن ستم. که  مند ه

 نیا یراســت م؟یا دهینرســ میهمه آنچه دار انیپا بهما  ای. آافتی دینخواه یلحظات زندگ نیآخر جانِیو ه یســر مســت

 ایآ رد؟یگیما نشات م ییغم و اندوه نها ،یاست که از  لذت انحراف نیجز ا ایآ ست؟یچيبرا یستیهمه اضطراب و ن

ـــق واال لیدل ـــتیاز ن یو جاودانگ تیابد يما برا يعش ـــت؟ آ یو گذرا بودن زندگ یس  تواندیواقعاً وجود م ایاس

  .شدن ما شود وطن یخانه و ب یما و باعث ب يبرا یدگاهیتبع

صبان دیاز آن با شتریخودم مبارزه کنم، ب هیعل دیبا من شتم ع سرنو شکل  رییرا که در برابر تغ یشوم، تمام مقاومت یاز 

 یکینور و تار ي، فقط  آرزومن يبرا دینابود شــوند. بگذار شــهیو از ر یاســاســ دیمن وجود دارد، با یمن و دگرگون

شد که هر  شد! با شته با شان  ایسقوط، پرواز  ای يروزیاقدامات من پ از کیوجود دا ست همه  سانیشک شند!  ک با

ــرعت  یزندگ دیبگذار ــد کند و بم کیبه س  نیبودن ا یکه ابتذال و منطق دی. اجازه ندهردیرعد و برق همراه من رش

ـــکنجه ها ،يوجود عاد  ز،یبردن از لحظات غم انگلذت دیرا خراب کنند. نگذار  یدرون يلذت ها و عذاب و ش

  !من را نابود کنند يو شاد دیام نیآخر

سمان دیشد يزاماندن در لحظات تنش زنده سان امت يبرا یج شان کم عقل ست،ین ازیان ست. آ یبلکه ن  ایو حماقت او

لذت  کیبعد از  اتیاست؟ بقا و ادامه ح یوجود داشتن ساده کاف ایو يعادطیبازگشت به شرا يزنده ماندن فقط برا

ــ ــاده به اندا یجنس ــتیزه  تجربه زس ــ یمعنیب انهیپوچگرا یس درك کنم که چرا مردم در  توانمینم نیهم يبرا ت،اس

ـــ ـــم خودکش ماندن را امر کنند؟ینم یهنگام ارگاس ند؟یو مبتذل نم يعاد ریغ يچرا مردم زنده  لرزش  نیچن دان

خودمان  دیلذت ما را نکشد، با نیکند، اما اگر ا لیما را به خاکستر تبد هیدر عرض چند ثان دیهرچند کوتاه با يدیشد

 نیخود استفاده کرد، با ا ينابود ياز آنها برا توانیانواع مختلف مرگ که م ارندی....چه بسمیاقدام کن یعمل نیبه چن

 یو قابل درک یبه مسلم یدست بزند، که مرگ یجنس یکس شهامت و اصالت آن را ندارد که به خودکش چیحال، ه

 شود،یآغاز م یو جنس یاز اوج لذت جسم یستینوع مرگ گذر به سمت ن نیکه البته در امرگها است،  گریانواع د

ــ نیپس چرا ا ــنا  م؟یریگینم شیلذتبخش را در پ ریمس ــش روش ــ ییدرخش ــ یتلخ در فراموش  ینهفته در لذت جنس
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 گریانســان د ی. وقتســتین يظاهر يالپردازیتوهم و خ کی یمرگ جنســ گرید نصــورتیکه در ا کند،یم تیکفا

داشته باشد از آنها به  یکه در زندگ يرا نداشته باشد، در هر تجربه ا یزندگ يوجود عاد تیو واقع یکنواختیتحمل 

ـــت ـــ يبرا یعنوان فرص ـــتفاده م یخودکش خارق العاده از وجد و  يحالتها نی. عدم امکان زنده ماندن از چنکندیاس

ست و به  نابود جان،یه شک شمحض خو يوجود را درهم خواهد  شک نخو چیه گری. پس از آن ددیاهد ک  اهدکس 

 نیریش يبه آرزو رینظیکردن چشم انداز ب نیتحس ایها  یاز سمفون یپس از گوش دادن به برخ يادیکرد که افراد ز

  .ابندییمرگ دست م  یعنیخود 

ضع سان ا تیو شده از زندگ نیان ست، ز  زیغم انگ یلیخود او هم خ يبرا ،یجانور رانده  شها رگید رایا ساده  يارز

ض یزندگ ست که م نیهم یزندگ وانات،یح ي. براکنندینم یاو را را شار از  يبرا یزندگ یول گذرد،یا سر سان  ان

 رایبرگشت است. ز رقابلیغ یعالمت سوال صدعالمت سوال و صد در  کی یانسان، زندگ يابهام و سوال است، برا

ـــان هرگز ه ـــخ چیانس ندارد؛   یینه تنها معنا یزندگ جهیدر نت افتیهم نخواهد  ندهینکرده و در آ دایآن پ يبرا یپاس

  .داشته باشد ییمعنا تواندیهم نم ندهیهرگز در آ

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  شیوه و رفتار اهریمنی رنج

  

  رنج یمنیو رفتار اهر وهیش

 ادیفر يتا از شاد ند،یآینم رونیوجود دارند، چرا آنها ب يخوشبخت و شاد يجهان انسانها نیدر ا گرا

 رند؟یگیم شیدر پ يشتنداریو خو اطیهمه احت نیها اعالم کنند؟ چرا ا ابانیدر خ خود را یبزنند، سعادت و خوشبخت

را که داشــتم در درون خود  ییزهایهمه آن چ م،مداوم برخوردار بود یتیاز آرامش و رضــا ،ياگر من به خاطر شــاد

ــتمینگه نم ــخاوتمندانه  با دداش ــتراك م گرانی. بلکه من آنها را س ــتمیبه اش ــط  کردمیرا رها م. خودم گذاش تا توس

وجود  یو سعادت ي. اگر شادمیایاست به حرکت در ب دهیبخش یکه در من وجود دارد و به من زندگ یجوشان يروین

ــد، و تا حد امکان به اطراف گرانیآن را با د دیدارد، با ــترك ش ــا انیمش ــحال و  دیمنتقل کرد. پس ش افراد واقعاً خوش

شان به  یاز نا آگاه یاندک يخود را در ازا یاز آگاه یبخش میهم بتوان دیشا ای، شادمان از سعادت خود آگاه نباشند

ــک و فرمیآنها وام بده ــر اش ــراس ــهرع یو لذت به تمام ادی. چرا رنج س ــان همانطور که از  ش ــت؟ اگر انس و ترس اس

شته به طور مداوم احرا که قبال  ییآگاه باشد، ناچار نخواهد بود، لذتها زین شیخود آگاه است، از لذتها يدردها  ایدا

  و غم و اندوه در جهان عادالنه تر خواهد بود؟ يشاد عیتوز ایانسان باشد آ یدر زندگ ياهیرو نیکند. اگر چن

اشغال  يهر فرد یدر آگاه یمهم گاهیاست که درد ها جا لیدل نیبه ا قاًیدق شود،یفراموش نم یاگر درد به راحت پس

س يزهایچ دیحتما با اند،دهیکش يادینج زکه ر ياند. البته  افرادکرده سانها ياریب  یکسان يعاد يرا فراموش کنند. ان

ــتند که چ ــ یلفراموش کردن ندارند. در حا يبرا يزیهس ــخص ــکال تیکه دردها ش مبهم  با خطوط  یدارند، لذتها اش

ستند که راحت ذوب م شخص ه شاد ادی. به روندیم نیو از ب شوندینام سعادت و  ش يآوردن  آن،  رامونیپ طیراو 

س ست اریب شرا جیو خاطره درد مه ادیکه  یدر حال -سخت ا ست و  آنرا دردناك  شتریآورده ب دیکه آن را پد یطیا

سعادت  برندیلذت م یکه از زندگ يافراد -فراموش کرد یبه طور کل توانیلذت را نم ن،ینابرا. بکندیم و احساس 

حالت  نیدر بهتر دهیکه اشخاص رنج د یدرحال شوندیک و شبهه مدچار احساس ش یفقط اندک یدارند در کهنسال

که  شودیخودخواهانه است و باعث م یگباشند که ادعا کنند لذت بردن از زند ی. اگر کسانرسندیتلخ م یمیبه تسل

ا از ر یواقع یشدن به زندگ کینزد گرید یتعصب همان اندازه که گروه نیقطع شود، ا یواقع یرابطه انسان با زندگ

 هیتعصب ها منزجر کننده هستند. منشأ کتابی آنها بر عل نیا طیاست. در هر دو شرا شرمانهیب دانندیم سریرنج م قیطر

  .رساندیرا، که تا انتها انجام شده به اثبات م یو ارزش تجربه واقع کندیها اعالم جرم م ههمه کتابخان
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صور س ت شق، اگ يبرا یاز رنج به عنوان راه انیحیم صل مییر نگوع ساً  توانیم یآن، ول یاز همان دروازه ا سا گفت ا

ست. اما آ بیدروغ و فر س ایا شتباه کرده کی نیفقط در ا تیحیم ست؟ آمورد ا شتباهات آنها فراتر از ا ایا نکته  نیا

سقرار نگرفته سخن گفتن از رنج به عنوان راه ر ست؟  شق، به ا دنیا ست که ه نیبه ع صفات اهر زیچ چیمعنا  یمنیاز 

شما از پله ها نیا رای. زمیدانیرنج نم ست که  ضح ا سمت پا دیتوانیبلکه با رنج فقط م د،یرویرنج باال نم يوا  نییبه 

به  نجقطعا شــما با ر شــود،یبه بهشــت ختم م يگریبه دوزخ و د یکیدو انتها دارد  ریمســ نیا رایز دیســقوط کن ریمســ

است  یکیشادمانه است جاودان و ماندگارتر از تار یزندگ ریطول مس کننده که در رهیخ ي. نوردیرس دیبهشت نخواه

  .با رنج و درد همراه است یزندگ ریمس يکه در انتها

و از  ،یاز مرکز شــما را از مرکز زندگ زیگر يروین کیمانند  شــود؛یم يقابل باور ریو فاصــله غ ییباعث جدا رنج

با تالش در  یدارد. اصل اله شیبه سمت وحدت گرا زیه چاست که هم ییجا یمرکز زندگ کند،یقلب جهان دور م

اصل  کی ،یطانیاصل ش گر،یکند. از طرف دیم ییشناسا زیخود را در جوهر همه چ یهانیو مشارکت ک قیجهت تلف

  .همه رنجها است يها یژگیاز و نیاست که ا یو دوگانگ یختگیدر هم آم

 ییایناخودآگاه به پو د،یشویم کیشر یزندگ  يعصومانه در بازلوحانه و مشما ساده ،يماد ای يلذت معنو قیطر از

. آورندیکل وجودتان را به ارتعاش درم یمنطق ریغ يوجودتان با لرزش ها ياز ذره ها کیهر  د،یوندیپیم "وجود"

شدن از دن ض ومفرط  ییرنج منجر به درونگرا قیاز طر ایجدا  سطح باال شود،یم یمتناق صل آن   یهاز آگا ییکه حا

ــبت به جهان م ــد،ینس ــرا نیدر جن باش ــکوه و عظمت، و غم، درد و اندوهها یطیش  به امر کامال شیجهان، با همه ش

ــودیم لیتبد یو متعال یخارج ــ نینچنیا نی. بنابراش ــته از جهان، بس ــس  ،يریناپذو جبران بیعج یتیتنها با موقع اریگس

 نی. با امیاست فراموش کنفقط آنچه را که باعث رنج ما شده میخواهیما م م؟یرا فراموش کن يزیچ میتوانیم هچگون

و  چیاز پ یبرخ انیدر جر میکن يدر ذهن خود نگهدار میدار لیما قابل ارزش هســـتند و تما يکه برا یحال، خاطرات

سته خود . آنها ناخوامیرا  فراموش کن زهایچ یبعض میخواهیم ی. اما وقتشوندیم دیو متناقض ناپد رحمانهیب يتاب ها

  .کنندیدر ذهن ما ثابت م شهیهم يرا برا

  :به دو دسته تعلق دارند یبه طور کل انسانها

شرا يبرا ایکه دن یکسان  ایهستند که دن یافراد کسان نیا آورد،یفراهم م يساز یجهت درون ییهاو فرصت طیآنها 

سادده کیفقط  ،ینیوجود ع یواقع ییدرونگرا ي. براماندیم یباق ینیو ع یآنها خارج يبرا ست، زبهانه   رایلوحانه ا

شته با تواندیم بیترت نیفقط به هم ییدرونگرا از  يرا بدون وجود  تعداد ینیع ییرگرایتقد گرید ی. از طرفشدمعنا دا



 بر قله هاي ناامیدي  شیوه و رفتار اهریمنی رنج

ـــ توانیتوهمات نم ـــاخ و برگ داد و توج لیتفص ـــتند،  یینقض ها يتوهمات هم دارا نیکرد. البته ا هیکرد ش هس

صل ست که به راحت نیها انقص آن نیتریا شخ کیوبا نگاه  یا شان برمال م صیفرد نافذ قابل ت ستند، و راز . شودیه

سوز سانها آتش  شم  همه ان سنندیبیرا م عتیطب يمنظره ها ایطوفان، انفجار  ،يچ شعله ياری. اما چگونه ب  يهااز آنها 

به  ییدارند که رنگ و بو یدرون ییبایآنها ز چه تعداد از نند؟یبیها را نم یهارمون ایآتش، رعد و برق، گردبادها 

شند؟ برا یسودازدگ سانها يخود ببخ ست، زندگ روحیسرد و ب تینیع شانیبرا عتیطب هتفاوت، ک یب يان  یحت یا

  .دیآیبحساب م رفته از دست ياز فرصتها يامجموعه یاو زندگ ياست، برا یکه سرشار از  لذت  و شادمان یزمان

ـــب آن انزواعذاب من د هرچقدر ـــد، به تناس انزوا همان   نیا جهیمن بزرگتر خواهد بود، در نت یدرون يردناك باش

اگرچه من  دهد،یدر دســـترس من قرار م شیاز پ شیراب ییو تنها رد،یگیقرار م ایمن و دن نیاســـت  که ب يافاصـــله

 ایو لذت  يشــاد جادیواره باعث ابودن خود، هم یکلکنم. وجود، با چند شــ دایخودم  پ يبرا یدر آن هدف توانمینم

ستم در آن معنا شودیاوقات هر دو م یاندوه و گاه مواقع،  ی. در بعضابمیرا ب یمتعال ینیو ع یینها ياگر چه من نتوان

ــت، در حال یبودن جهان کاف ییو نها تیقطع هیتوج يگل برا کی ییبایاز نظر من ز  يابرها گر،یکه در مواقع د یاس

س وچکک شه دار  مکه  آرامش آ سبت به جهان دوباره برم رهیت ینیبدب کنند،یمان را خد سانزدیانگیو تار مرا ن  ی. ک

  .کنندیکشف م نینماد ییمعنا عتیطب يجنبه ها نیزتریدر ناچ پردازند،یم ییاز حد به درونگرا شیکه ب

است  یتصور هولناک نم؟کیدر درون خودم حمل م امدهیخود د یاست که من هر دم، آنچه را که در زندگ چگونه

ـــها و امور متعال میکه فکر کن ـــت، ترس مغز واحد جمع کرد.  کیتوان در  یرا م یهمه آن مناظر، کتاب ها، وحش

اوقات بر  ی. گاهکنندیم ینیبر دوشــم ســنگ وبه من منتقل شــده اند،  تیکه همه آنها، به عنوان واقع کنمیاحســاس م

 شود،یم یو درون یذات یمنجر به فروپاش ییه آنها را فراموش کنم. درونگراهم دهمیم حیو من ترج کنندیمن غلبه م

تعجب آور  ایآ نی. بنابراکندیشما را خرد و مچاله م ياز حد شیب ینیو با فشار و سنگ کندیجهان بر شما نفوذ م رایز

  شوند؟یمتوسل م -ه تا هنراز ابتذال گرفت -يزیفراموش کردن به هر چ يو برا کنندیم نیاز آنها چن یکه بعض ستین

ها  دهیا  رایداشــته باشــد. ز يادهیا تواندیم یواقفم که هرکســ زیامر ن نیندارم، فقط دلمشــغولم و به ا يادهیا چیه من

  .اندنشده یهرگز باعث سقوط کس
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  ضمنی یوانیح انسان،

ــه ــــ ــــ چرا که هستند،  یزندگ يامدهایدارند: آنها منتظر پ یمشابه يانسانها نقص ها مهـ

صــرف  یدر زندگ اقیشــوق و اشــت یرا ندارند. چرا به اندازه کاف یجســارت روبرو شــدن با تک تک لحظات زندگ

 گریکه د میکن یدگزن میریگیم ادی یهمه ما فقط زمان م؟یکن لیتبد تیابد کیآن را به  يهر لحظه میتا بتوان مینکن

شت شم دا ضر زندگ ما در رای. زمیخود ندار یاز زندگ یانتظار و چ مبهم و  يا ندهیبلکه در آ میکنینم یزمان حال حا

انتظار  یزندگ یآن يهاواســـطه از لحظه یو ب يفور يبجز درخواســـت ها يزیچ يبرا دی. ما نبامیکنیم یدور زندگ

 "اکنون "نجات و رستگاري بدون چیه م،یخود قرار ده ستنیرا سرلوحه ز براز زمان ص یبدون آگاه دی. ما بامیبکش

سان موجودو ست که د يجود ندارد. اما ان سدیرا نم "اکنون" ای "لحظه" گریا ست که در   یوانی. در واقع او حشنا ا

  .باشدیزمان محصور م

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  حقیقت غیرممکن

  

  رممکنیغ قتیحق

خواهد شد که ما  ّسریم یزمان یخوشبخت ایآغاز شود؟ آ دیبا یما از چه زمان یوشبختــــــــخ

ش شت، ول یقتیحق چیدر آن زمان هکه  یدر حال میخودمان را قانع کرده با پس  نیهمه نجات از ا یوجود نخواهد دا

بودن  رممکنیبه غ رایز آورد،یمطلق ســربرم یپوچ ایو  زیچ چیه قینجات و رســتگاري از طر یحت شــود،یم داریپد

شحال نم ياعتقاد قتیحق س يراه برا کیفقط  شود،یندارد و از آن خو ستگار دنیر بته  او وجود دارد ، که ال يبه ر

  .نخواهد کرد دایهرگز آنرا پ
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  تیفرد

 ایو  انجامدیب ینیبمحروم هستند، ممکن است به خود بزرگ مانیکه از ا يافراد يبرا ییردگراـــــــف

شوند، ا يریخود تحق يماریافراد به ب نیا دیشا ص نیدچار  شق ب يتهایشخ ست ناگهان به ع از حد  شیخاص ممکن ا

 نیخود را زودتر از وقت تع اشخاص نیاز خود متنفر شوند. اما در هر صورت، ا  اریبس ایو  ابندینسبت به خود دست 

ست به درجه خدا تیفرد جهیدر نت کنند،یم ریشده درگ ساند و  ییشما را ممکن ا ش دیشا ایبر سطح  تنزل  یطانیبه 

  .دهد

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  گونه انسانی

  یانسان گونه

 دیبه انسان خردمند دست بکشد. او با شدن لیتبد ایبودن  یناطق و منطق وانیاز گونه ح دیبا نسانا

خود، آماده است  یزندگ یتعال يانسان برا ندازد،یبه مخمصه ب خطرناکش التیرا به خاطر تخ زیشود و همه چ وانهید

ــتن از تمام تعلقات جهان، مرگ را بپذ  یرا در جهان اشوعدهیندارد ول ایدن نیآنچه که ا يبرا نی. و همچنردیبا گذش

باشــد که از انســان خردمند بودن  نیا دیبا یهر انســان يآل برا دهیمرگ را قبول کند. هدف ا اقیند با اشــتاداده گرید

   ت.اس یمطلق تنها راه قابل دسترس ياز انسان بودن، خودسر يریجلوگ يکند برا یچشم پوش
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  کالم کیدر  عشق

است، که از  ينند خردهما رد،یگیسرچشمه م يویدن یکه از رنج و درد زندگ تیبه بشر شقـــــــــع

اند. آنهامسموم شده يو سرچشمه هر دو دهیها پوس شهیدر هر دو مورد، ر رایباشد. زحاصل شده یو درماندگ یبدبخت

را بارور کند.  گرانیدروح  تواندیاســت،  م انیو ســخاوت صــادقانه در جر یفقط عشــق خودجوش که با بخشــندگ

 تیشفاف يتا مبادا اشعه ها کشدیو آه نم کند،یناله ها را در خود پنهان ماز اشکها و  ياریعشق زاده شده در رنج، بس

عشق وجود دارد  نیدر ا ياز حد شیو انکار نفسِ ب شیها، لکه دار کند. رنج و تشو یخود را با وجود تلخ ییبایو ز

ها را همه خطا شـــرایط شـــما نیدر ا رای. زدیایعشـــق بدســـت ن نیاز ا تینهایب يبردبارجز  يزیچ شـــودیکه باعث م

 ایاما آ د،یکنیم هیها را توج یآن همه کاست یو در پ د،یریپذیم یسوال چیرا بدون ه افتدیو آنچه اتفاق م د،یبخشیم

ست؟ چگونه م يزیچ نیچن شق ا شق بورز یتوانیهنوز ع  نیا قتیدر حق کنند؟یم ذفتو را از همه جا ح یوقت يع

همانگونه  قای. دقدهدیاســت به طور کامال عادالنه  نشــان م زیچ چیو ه زیچ همه نینوع عشــق، خال روح را که معلق ب

ستهکه در دون شک شدارو و راه درمان  شدن، تنها نو ست، و اما در اژوان  س نیشدن قلب ا شق چیه ت،یحیمیان م  یع

سدینم سر بردبارشنا سرا ش ي:  ست، که کنا فقتو  شق را نما ياهیا شق را کنند،یم انیاز ع درك و تجربه  تا خود ع

  .کرده باشند

  

  

   



 بر قله هاي ناامیدي  هیچ چیز مهم نیست

  

  ستیمهم ن زیچ چیه

 یمجاز است، ول زی. همه چستین ریامکان پذ زیچ چیوجود ه نیبا ا یممکن است، ول زیچ مهــه

 تیاهم میریگیم شیرا در پ یچه راه يانجام کار يما برا نکهیا م،یرا به طور مطلق ندار يزیباز هم ما اجازه انجام چ

 تیاهم يبه آنچه که هدف ما بوده دارا دنینرس ای دنیرس نیندارد, و همچن يبرتر يگریبر د یشرو چیه رایندارد، ز

وجود  حیتوض کی زیهمه چ يندارد. برا یو خاموش ماندن تفاوت دنیکش ادیهمانند فر مانی. داشتن و نداشتن استین

اســت و در  یواقع زی، همه چما هســتند وجود ندارد یکه هدف زندگ ییشــرح موضــوع ها يبرا يزیدارد، و هنوز چ

ـــت. زندگ يو فانتز یواقع ریغ مینیبیحال آنچه ما م نیع ـــت و همچن يعاد ریو همزمان غ ،يعاد یاس اتفاقات  نیاس

ـــکوهند ول نکهیا نیموجود در ع ـــتند، ه یروح و ب یب یباش ارزش ندارد و  گرید يزهایاز چ شیب زیچ چیرمق هس

شد، چرا از غستین گرید يهادهیبهتر از بقزه ا يادهیا چیه نیهمچن  نیغمگ مانیهاو اندوه م. پس با تمام آنچه گفته 

 ياشوند؟ به اندازه یدرد ناش ایما از لذت  يدارد اشکها یتیچه اهم م؟یبریخود لذت م جانیو ه يو از شاد میشویم

شق بورز دیدار تیکه ظرف شاد دیع شات م يو همزمان با آن از  شق ن شمتنفر  ردیگیکه از ع را در هم  زی. همه چدیبا

که در جهت  دیباشــ یکه در هوا رقصــان اســت، گل دیبرف باشــ يادانه د،یهم مخلوط کن او با تالش فراوان ب دیزیبر

سمت پا انیجر ست نییآب به  ش -شناور ا شته با ش د،یندار يازیبه آن ن یوقت دیشجاعت دا سو و بزدل با  یوقت دیتر

سدیده شجاعت به خرج کند،یم جابیا طیشرا ش رندهب دیشما هنوز هم بتوان دیشا داند؟یم ی! چه ک واقعاً  ای! آدیبا

ست؟ آ شما مهم ا شدن در ا يبرا يزیچ ایباختن و بردن  ضرر و ز ایدن نیبرنده  ستآوردها   انیوجود دارد؟ در همه د

ضرر نیوجود دارد و همچن ستآورد وجود دارد. چرا با کی يدر هر  ضع کیدر  شهیهم دیسود و د شخص و  مو م

شن و کلمات معن يهادهیدنبال ا بهیقطع ش ارد یرو ساس م م؟یبا سؤاالت کنمیاح سخ به تمام  من   يکه برا یمن در پا

  .آنها ندارم يبرا یجواب چیبواقع ه رایز زمیبر رونیاز دهانم آتش ب دیشده است با دهیاز من پرس ایمطرح شده است و 
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  شر يسرچشمه

با اندوه هم  میتوانیدر واقع با مبارزه با خودمان م م؟یو اندوه مبارزه کن یناراحتبا  میتوانیم گونهـــــــــچ

دائماً به خود  میتوانستیندارد. اگر م یارتباط رونیو به اتفاقات ب شود،یم یاز درون ناش یناراحت  نکهیا يبرا م،یبجنگ

 یحواس ما بستگ تیما هستند که به حساس ياریو هوش یاز آگاه یو اتفاقات، بازتاب طیکه همه شرا م،یکن يادآوری

ستیدارند، پس از آن م شفاف یبه حالت میتوان ست  تیاز  صل تیکه واقع م،یابید سبت ا  ي. ما براابدییمخود را باز ین

 یناراحت هانکه خوا میرا دار نیبلکه فقط توان ا میدر سر داشته باش یشادمان يسودا میتوانینم ،یبه خوشبخت دنیرس

   .میمتر باشو رنج ک

بزرگ  یناراحت کیکه کودن و احمق بودن بعد از  یشگرف است، در حال یکردن نشانه استقامت یزندگ يدیناام در

اســت. از طرف  یدرون داریتســلط بر خود و تالش مســتمر و پا یناراحتنقض و کمبود اســت، الزمه کاهش ينشــانه

 د؛یگرفت شیو اندوه را در پ یناراحت ریکه مس یاست. هنگام دهیفا یبه سعادت کامال ب دنیرس يبرا یهر تالش گر،ید

  .بازگشت است یب ریمس نیا رایز د،یو تکرار کن دیخود را دوباره برگشت بزن ریمس دیتوانینم

شاد بودن در نها توانندیافراد م  شادمان تیدر  سند پس در  شا يهایریموجود غافلگ يهایبه اندوه بر  يشتریب ندیناخو

سبت به ان ست. وقتن شادمان  م یدوه نهفته ا شحال و  ست به نظر م يبرا ایترحم دن میشویخو سدیما در  ی.  اما زمانر

ــت نیکه غمگ . اگرچه کامالً میکنیموقع تجربه مجز آنچه که آن بودیم يزیهر چ ایکاش دن يا م؛یکنیآرزو م میهس

.  میکنیم ریتعب یکیزیرا به نقص متاف یص شــخصــوجود نق نیدر درون خود ماســت، اما با ا یکه منبع ناراحت میآگاه

. ما با ندک قیخود را در جهان تصد یکیکه تار ستیسخاوتمندانه ن یو اندوه هرگز به اندازه کاف یاز ناراحت ياریهوش

شها م،یکه بار خود را سبک کن میدواریام ینیع خود با مشکل یو درون یفالکت ذهن ینیگزیجا که در  ییو از سرزن

ست و با قتیحق سفانه از همه آنها گر م،یبه آنها بپرداز دیمربوط به خودمان ا  يساز ینیع نی. چنمیشویمزانیاما متا

ندوهمان را عم به عنوان مرگ و م باو  کند،یم ترقیدر واقع ا ئه آن  مال ،یهانیک ریارا باعث  یراه را بر هر احت که 

شد م رتریتحمل پذ ایکاهش اندوه و  سان با شاددبنیشدن ان شگفت ندی. نظم ناخو ضطراب کمتر و   يهایاندوه باعث ا

 کی نیا کند،یرنج را محدود م تیوگســترش فعال نشــاندیعذاب را فرو م یبه راحت رای. زشــودیم يدردناك کمتر

  .پوشاندن چهره عذاب است ينقاب رازآلود برا نیو همچن ،یدرام داخل يبرا ینقاب درون



 بر قله هاي ناامیدي  ترفندهاي جادویی زیبایی

  ییبایز ییجادو يترفندها

ـه ـــ  ،ییبای. در زشودیم شتریب ییبایبه ز تشیحساس شود،یم کیانسان به سعادت نزد رچهـ

را همانطور  بایشــئ ز کی. ما دکنیم دایخود را پ يوجود لیو دل ابدییخود را بازم يو معنا شــودیم هیتوج زیهمه چ

 یاز آن شکل ریآنها را غ میتوانیکه نم کندیما را خوشحال م يمنظره به حد کی ای ینقاش کی. میریپذیکه هست م

صور کن ست ت صد ،ییبایز يلوا ری. قرار دادن جهان زمیکه ه ست که با نیا قیت ست که جهان همانگونه ا صور ا  دیت

شد، پس همه چ شکوه یهماهنگ يدارا زیبا ست، و حت یبا  به جز افزودن  يکار چیهم ه يوجود یمنف يهاجنبه یا

ما را نجات نخواهد داد، و رســتگاري برایمان به بار نخواهد آورد، اما  ییبای. زکنندینم يبه شــکوه و افســون آن کار

شاد ییتوانا سوال ا کترینزد يآن را دارد که ما را به  ست؛یکند. حال  ضادها ییبایز ایآ نجا در امان خواهد  ایدن ياز ت

ـــت که فقط از منظر ع تیواقع نیدر ا ییبایخاص ز تیو جذاب تیماند؟ ماه ـــت، ز زیآمتناقض ینینهفته اس  ییبایاس

 یو نامتناه تینهایفرم، به اشـــکال ب قیامر مطلق از طر ییو بازنما شی: نماکندیم انیب نگونهیتناقض را ا نیا یشـــناخت

شدیم ینیشکل محدود وع سم امر مطلق که در عبارات نی. ابخ صورتبند یتج  يخود را فقط برا شود،یم يمحدود 

موصوف  نیتنها تضاد ب نیا گرید دگاهیاز هر د کند،یشناسانه بر او غلبه م ییبایز ساتکه احسا کندیم انینما یکسان

ــت. به هم ــفت اس ــبه ا رقابلیآل، مقدار غ دهیا ییبایدر هر ز ل،یدل نیو ص  ن،یتوهم وجود دارد. اما  بدتر از ا يمحاس

در  نیهمچن ست،ین -باشد  دیبا کهجهان آنطور  نکهیا یعنی -آل  دهیا ییبایهر ز یفرض اساس شیاست که پ یتیواقع

  .باشد به جز همانطور که هست یهر شکل توانستی. در واقع، جهان مدهدیبدست نم یثابت جهینت قیدق یبررس
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  انسان يناسازگار

اصرار دارند  شهیهم ایو  ابندیدست ب یعال يزهایاکثر انسانها به طور دائم در تالش هستند به چ راــــچ

 يویدن يآفتاب سوزان کار کنند تا به خواسته ها ریدر ز نکهیا يبه جا ستیبهتر ن ایفوق العاده برسند؟ آ يتهایبه موقع

بدست  يبرا يزیکنند؟ اصال چه چ يرا سپر گارروز یاضاف یساکت و آرام بدون استرس و تحرک ییبرسند در فضا

ســکوت را فراموش کرده  يانســان معنا دیآیبه نظر م ســت؟یچ يبرا یهمه تالش و جاه طلب نیآوردن وجود دارد؟ ا

ست. اگرچه آگاه صان ،یا شر اتیح يبرا یفرزند خلف و نق ست. اما به طور عموم دل يب سازگار يبرا یلیا در  ينا

شد یهمه افراد وجود ندارد بلکه برعکس، آگاه سان قادر  ی. در برخشودیدر آنها م یاتیح زیغرا دیباعث ت موارد ان

ــت،یدر زمان حال ن یبه زندگ ــان چ س ــتند ول يبار نهایکه در واقع همه ا کندیرا جمع م ییزهایانس  یبر دوش او هس

سته به مرور زمان مقهور آنها م  یقابل تحمل است. آگاه ریغ اجعهو ف بتیمص کیاو  يبرا ندهی. تصور آشودیناخوا

س سته تق سانها را به دو د ست، که البته هر دو گروه به  میان ضاندازه نامت کیکرده ا سان یوازن و نارا ستند: ک که  یه

مســتعد آن هســتند که تحت فشــار و اصــرار  نهایدارند ا واريخودآزار و تراژد ياهیدارند، روح ییبه درونگرا لیتما

ست آوردن و مالک شدن قرار گ هب يبرا یستیالیامپر سان را تبد وانیح ياریو هوش یآگاه .رندید سان و ان به  لیرا ان

ــت، اما کرده وید ــاس ــت. مهم ن لیرا به خدا تبد یهرگز کس ــتینکرده اس که  بالدیتا چه حد بر خودش م ایکه دن س

ست  سته ا صل نیاز هم یکیتوان سانها را به  سانها بیان شد. از ان ساد اجتناب کن نفوذقابل  ریغ يبک  رایز د،یدر مقابل ف

ــلگیب ــت. اگر اخالق را کنار بگذا یو ب یحوص ــته کننده اس  توانندیم يزیآنها درباره چه چ میرروح بودن آنها خس

ــ ــجاعت نکرده یحرف بزنند؟ هر کس ــد، موقعکه فراتر از اخالق ش را  به طور کامل کاوش نکرده  یزندگ يتهایباش

که اخالق  شودیآغاز م ییاز آنجا یشکل نداده است. وجود ناب و خالص انسان رییرا تغ وداست  و هرگز گناهان خ

و به صورت کامال ناخود  د،یروبرو شو یبه صورت تجرب زیبا همه چ تواندیآن است که م برسد. فقط پس از انیبه پا

شـــما  يرا برا تیبه موفق دنیرســـ يهااگر راه یحت د،یریبگ دهیرا ناد زیهمه چ اندازد،یرا به خطر ب یآگاه همه زندگ

ــدود ــ يبرا یمانع ایکنند. و مس ــما ا يروزیپ يبه قله ها دنیرس ــماریب راتییتغ قیز طرکنند. فقط ا جادیش به  توانیم ش

س يمحدوده ا شخص ر ست. ا  زیکه همه چ دینام ش ییمحدوه همان جا نیدر آن مجاز ا ست که روح بدون پ  یمانیا

که کشف نشده باشد  یاز زندگ یو شکل ریمس چیکه ه يتا حد کندیگروتسک پرتاب م ای ،یخود را به ابتذال، تعال
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ـــتبداد حاکم بر وج یباق ـــودیم دیناپد يود عادنماند. اس ـــلت درون نیا ش  نیگزیمطلق جا یختگیبا خودانگ یخص

 تواندیهم م هنوزاخالق  ایدارد، آ یکه وجود، قانون خودش را در درون خود به صورت کامال ذات ی. در حالشودیم

سخاوتمندتر -باشد  يموجود نیدر خدمت چن حاضر  انهیاپوچ گر وهیش نیهست چرا که با هم زیوجود ن نیاحتماالً 

و  دنیاگر قابل بخش یچشم بپوشد حت یجهان وجود دارد را ببخشد و از همه هست نیتمام جهان و آنچه در ا شودیم

    و سخاوت ینباشد. بخشندگ یچشم پوش

سنت ینیماش یدر تقابل با زندگ یندارد، و همچن بخشندگ يبا اخالق سازگار   . هر ردیگیقرار م یو آداب و رسوم 

با  ياســت که مردم عاد بیعج یچشــم پوشــ کیاســت،  زهیو انگ هدفیب یِچشــم پوشــ کیتمندانه، عمل ســخاو

نقطه عطف  نیو ابتذال نابود شـــدن خود را پنهان کنند. از هم یتا پوچ کنند،یم هیخود توج يحجاب اخالق آنرا برا

شدن اخالق شته  ست که آنچه حق ییکذا اتیکنار گذا شروع به خود یاخالق قتاًیا ست  شکارتر کنند،یم یینماا  نیآ

ستور به انجام ندادن کار یاخالق نیدر قوان ينظرکوته ست. تجل گرانیبه د يد سمت رشیو پذ یا از  یروح به عنوان ق

سان خود  شا يتراژد کیوجود ان ست که  ضا يبرا دیا شد. البته در ا يار شده با سان اختراع  تن  يتراژد نیروان ان

سان جا ص يبرا یگاهیان ست، تن تبیرنج و م شده ا شرا یروح فرض  ص طیکه ناگهان از  خود را  بتیدرد و رنج و م

ستش را باز کنند از زندان مرگ ب يرهایکه زنج یهمانند زندان کندیرها م سع جهدیم رونید دارد از بند و  یو دائما 

سارت درآورده یشهوان زیکه غرا يریزنج شود. انگاش را به ا ستگ يها زهیاند رها  سم  یذات ینو ناتوا یخ بدن و ج

را دارد که  نیکه فقط کاوش و کنکاش در همه انواع و اشکال لذت توان ا دهندیسوق م أسیو  يدیانسان را به ناام

ـــردرگم نیبه ا عرف در جامعه باعث  ریبدهد.  و اما لذت بردن از گناه و ارتکاب به اعمال غ بخشثمر یفیتخف یس

ــخص م ــطراب آزاردهنده در ش ــود،یاض ــد،یظر مبه ن ش ــده یبه خون لیکه روح تبد رس ــت، که همانند نش  يرویاس

  .است انیتن، در حال جر يماندگار در رگها

شاف شارکت و دخالت روح  اتفاق ب تواندیاحتماالت نم اکت اراده  کیانجام عمل نامتعارف و ناهنجار  افتد،یبدون م

در انســان باشــد؟  تیمظهر و نماد فرد یخارج بدون مداخله  تواندیچگونه م یاســت،پس تن آدم تیفرد يروزیو پ

ش  ختنیاختالط و درآم شت و روح، خون و هو سانیکه با فطرت غ ،ياریگو شد  یران شرور همراه با س اثر کیو   اریب

که آموزش  یلتیدر دام رذ ایکه توســط شــرارت احاطه شــده و  یتیانســان از موقع يبرا زیچ چی. هکندیم جادیا یغن

عملکرد آن را  دیحالت، با نیدر بهتر ست،ین هیشر قابل توج یکاهش عقالن نی. بنابراستیت بدتر نداده شده افتاده اس

سا يشر را برا ریو تقد ییایجدا کرد تا زا شکار  رییتغ  انیشر  را از بن توانندیکه آگاهند چگونه م ینک شکل دهند آ

ــناخت و آگاه توانندیکرد، آنها م ــ یبا ش ــمت  يکجرو ریمس ــر را به س ــیبی به  یکیو ن یخوبش منحرف کنند تا آس
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ستفاده م يمعناست که از جنبه ماد نیو مبتذل به ا ییجنا يشخص نرساند. انحراف آن به روشها در  یول شودیآن ا

شکل غ ضا يماد ریمقابل جنبه و  سازنده ف ست  س لیآن که ممکن ا شد را ناد ياریب س ي. برارندیگیم دهیبا به  دنیر

شر را ناد يشور و انرژ د،یو نبا توانیاز ارتفاعات، نم یبرخ ضطرابِ رذ م،یریبگ دهینهفته در   دیرا نبا لتیدر واقع  ا

او از شر به عنوان  نکهیمگر ا م،یسرزنش کن دیشر در فطرت و ذاتش نبا جودرا به خاطر و یانسان چی.  همیکنار بگذار

  .کند لیو آن را به هدف تبد دیبار خود سود جو لتیرفتار رذ يبهانه برا
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  شدن میتسل

که به صورت  يافراد شود؟یم نیباف و بدب یشخص به مرور زمان منف کیکه  افتدیم یاتفاق هـــچ

ست م یعیطب س دهندیجان خود را از د هر روز در جهان پهناور رو  رندیپذیمرگ را م شانیبه آرزوها دنیو بدون ر

ـــ یبه فزون ـــت، مص ـــفتگ بتیاس ـــته از آش که باعث  ،یخارج كنوع محر چیو بدون ه یروند قیعم يها یبرخاس

را خفه  اتیح يرویخواه ناخواه ن نهایاند، و وجود همه ارا کامال احاطه کرده شــوند،انســانیمداوم م يها یافســردگ

ـــهیو ر کنندیم ـــور اکنندیرا نابود م یزندگ يها ش  یاتیح زیغرا ایو  یعینقض طب يدار ن،یفرد بدب کی نکهی. تص

ست، ک یفیضع شتباها صور و تفکر ا ست.  در حق یامال ت س چیه قت،یا که  ییمگر آنها شود،ینم ینیدچار بدب یک

شقانه زندگ ست بدارند، اگر چه ا یعا شق به زندگ نیرا دو شد، فرآ ،یع صورت ناخودآگاه با سبت به  ینیبدب ندیبه  ن

 رایز دهند،یخود را نشــان م یگمختلف از جمله افســرد يهایماریبه صــورت ب ندهیدر آ رامونیپ يو اتفاقها یزندگ

توان  یاســت که به راحت ییباال یشــیفرســا تیچنان ظرف يپرداز دارا الیپرشــور و خ ياغلب در انســانها ،یافســردگ

و  فیضــع يدر انســانها یبلعد در خود داشــته باشــد. افســردگ یکه ســاحل را م یرا همانند موج یزندگ کی دنیبلع

 یشــده را دارد. بلکه افســردگ نیاز حد و مرز تع بورو نه توان ع شــود،یم یوحو بحران ر ینه باعث تنش درون نیبدب

ـــانها ـــود،یآنها م یجیکلمه باعث مرگ تدر کیو در  یناتوان باعث دلمردگ يدر انس در رفتار خود  نیفرد بدب ش

ست، که ا یعیتناقض طب کی يدارا شخص به  رقابلیغ يتناقض ها نیا شد کیکنترل در درون   دیجوش و خروش 

سردگاز بیکتر نیا ای. آانجامدیم ش يهایاف سرخو ضع کی جادیباعث ا یاپیبه همان اندازه پ ییها یمکرر با   تیو

و  شوند،یم یو خستگ یروان يباعث ضعف در نشاط و شاد یکه حمالت افسردگ داستیناگفته پ ست؟یمتناقض ن

ـــمت تحل ـــخص را به س  یقابل کنترل در زندگ ریغ يهامات و حملهاقدا نهایچرا که همه ا برند،یم شیپ یروان لیش

 یو سرگرم دیآنها بتوانند با کار شد دیوجود ندارد: شا یمبارزه با آنها در زندگ يبرا يکارآمد یراه چیهستند، که ه

شاط و ب يبه طور موقت فروکش کنند، فقط افراد س يقراریکه از موهبت ن سا ستعداد عم یاح ستند ا  قیبرخوردار ه

شکست خورده باشند  یخود بارها در مبارزه با افسردگ یشخص یکه زندگ یتافراد وق نیخود دارند. ارا در  ینیبدب

سان چنان در روان و  یمنیدرنده اهر يخو کیهمانند  ینیببد یعنی شوند،یم لیتبد ندهیاز آ دیباف و ناام یمنف یبه ان
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شود که انسان آگاهانه  یم داریوشت انسان پدو اصالح در سرن رییقابل تغ ریغ يریکه مس ردیگیم يرفتار شخص جا

  .ندیب یجبران آنرا را در خود نم ایتوان اصالح 
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  سکوت يچهره

 د،یشویسکوت کردن در برابر هر نوع اتفاق ارزش قائل م يکه برا دیرسیم یاز زندگ يکه به مرحله ا ینگامــــه

س انیدر واقع به بن سا  هیکه سکوت کردن و در حاش دیادهیباور رس نیو به ا دیادهکر دایاعتقاد پ هیدر حاش یزندگ یا

ـــ نیماندن بهتر ـــت. عکس العمل افراد یمقابله و مبارزه در زندگ وهیش  یاند و به زندگکرده ینیکه عزلت گز ياس

ـــتند که اعتقاد و باور انیاد انگذارانیافراد بن نیا قتیاند، در حقتن داده اهویو دور از ه يانفراد به اعمال  قیعم يهس

 ینیزمعتقدان به عزلت گ ي. برامیکنیدارد که ما فکر م يزیباالتر از آن چ یآنها ارزشـــ نیخود دارند ســـکوت در ب

 دیایبه نظر ب زیآن افراد چنان نفرت انگ يبرا گرانید دهیچیقابل تحمل بوده باشد و مشکالت پ ریغ دیحضور انسانها با

   .دندهن تیاهم يگرید زیکه به جز سکوت به چ

ــتگ ــتعد ا یخس ــت، ز جادیمزمن مس ــکوت اس ــرا رایس ــت م یکلمات معن طیدر آن ش ــدا دهند،یخود را از دس   يص

ـــع میگوش را آزار خواهد داد؛  مفاه یکیمکان يهاچکش ـــوند،یم فیض ـــت  ریعبارات قدرت تاث ش خود را از دس

ـــلیها بکلمات همانند واژه دهند،یم ـــوندیم ثمریو ب حاص و  کنواختی ياهمانند همهمه رونیبجهان  زی. افت وخش

صله شت اینوع عالقه  چیه جادیخواهد بود که قادر به ا يدور يهازجر آور از فا . پس ستیدر فرد ن يو کنجکاو اقیا

که از دور دست  ییخواهد بود؟  صداها دهیفایموارد کامال ب نگونهیدر ا ،يریموضع گ ده،یابراز عق د،یکنیشما فکر م

حل همه  يوار برا وانهیخواهند داد. پس از تالش و کوشش  د شیروح شما را افزا اضطراب سندریبه گوش شما م

شکالت، در پ ش یم ساعت عال ،يدیدر اوج ناام دنیرنج ک شفه خواه یدر   تیکه تنها جواب، تنها واقع دیفهم دیمکا

  .کردن است اریممکن، سکوت اخت
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  یدوگانگ هنر

 يو متدها کیکرد و همه آنچه تکن یزندگ دیگرفت، بلکه با دای توانیرا نم یروانشناس يوشهار

شناس س -تجربه کرد یدر طول زندگ دیاست را با یروان شنا  کنند،یم ینیب شیرا پ یاحتمال يفقط اتفاقها یعلوم روان

شت دیرا ندارد که کل نیتوان ا یعلم چیه رایز سان را دا شد. ه هرمز و راز روان ان ص چیبا شناس روان تواندینم یشخ

ــود مگر ا یخوب ــمت خود و قرار دادن خود به عنوان نکهیش ــ س،یک با چرخش به س ــخص و روان خود را مورد  تیش

 يبا رمزها دیببرد ابتدا با یپ گرانید یروان يها یدگیچیروانشــناس بتواند به اســرار و پ نکهیا يمطالعه قرار دهد.   برا

شنا  یدرون شناس  دیخواهیپس اگر م شود،خود آ شروع  دیشما ابتدا با دیشو روان شناخت روان را از درون خود 

را درك  يو شاد یخوشبخت دیتا بتوان دیو ناخشنود باش یناراض یبه اندازه کاف دیروانشناس بودن، شما با ي. برادیکن

و آنقدر مســتاصــل  د،یمبدل شــو یوحشــ نبه انســا دیبتوان دیکه هر لحظه اراده کن دی. آنقدر بر خود مســلط باشــدیکن

که  دیمزاج باش ی. چنان دمدمدیکنیم یآتش زندگ انیدر م ایدر صحرا و  دیکه ندان دیباش دیدرمانده و به شدت ناام

کامال  تیدو شــخصــ نیکه ا یدر حال دیشــو لیبرونگرا تبد یتیآدم درونگرا به شــخصــ کیلحظه کوتاه از  کیدر 

  .دیباش یانحرافات اخالق نیو مذهب و همچن ییبایز از يقو یشناخت يزمان دارا کیدر  دیمتضاد هم هستند. شما با

شناخت درك شته باش قیعم يا شهیاست که به اعمال خود اند یخوب حاصل زمان یروان کردن با تفکر  یزندگ م،یدا

ــخص خود را در زندگ يا یزندگ یعنی ،یخودآگاه تکه  يا نهیخود را در آ یو زندگ ندیبیم گرانید یکه انگار ش

 یروانشناس نگاه کی نکهیاز خودش هستند، ا ییروانشناس، همه انسانها تکه ها کی ي. براکندیم تکه شده مشاهده

نهفته و نامحدود  يمعنا اسـت که روانشـناس مزبور در درون خود احسـاسـها نیدارد بد گرانینسـبت به د زیآم ریتحق

و درمان  کیعشــق، به تکن ياز رو یناســروانشــ چی. هکندیم یانســان ریرفتار ع نیدارد که او را وادار به چن ياریبســ

ساد ینوع شتریشغل ب نیا شود،ینم مشغول گرانید یروان با تصرف ابعاد  گرانید يبه نابود لیاست، که تما سمیاز 

. روانشــناس باعث ردیگیافراد مســتأصــل صــورت م نیا زیآمبردن هاله راز نیبا از ب نیروان آنها و همچن یخصــوصــ

صرف امور ناچ یدرون يع و انرژمناب یبه راحت شوندیم شوند.  یاز زندگ ادشوند و افر زیافراد  سته و دلزده  خود خ

هنوز چنان  ياریو هوش یخودآگاه یداشته باشند از طرف یکه دوستان ستندیساده ن یحالت به اندازه کاف نیافراد در ا

شک  شهیبلکه اند ستین یروانشناس و شک داشتن آغاز کار ینیبدب دهد،یفعال است که اجازه انتخاب معشوق را نم



 بر قله هاي ناامیدي  هنر دوگانگی

اســرار  هیتجاوز به درون ما يبرا عتیمجازات طب ینوع نیاســت، در واقع ا یکار روانشــناســ یعیطب انیآلود ذات و پا

. شــودیم گرانید میو آگاهانه وارد حر يخرد یو با ب کندیعدول م عتیطب نیاســت که از قوان یانســان يبرا يبشــر

 یبه خفت و سرخوردگ تایدارد که نها تیبشر يو آرزوها یدر زندگ يزیکوچک و ناچ چنان سهم یدانش روانشناس

داده،  تیکه به بشــر یشــیانســان باشــد حتا دانش با تمام آســا تیمعقول و در حد ظرف دیبا زیهمه چ رای. زدهدیتن م

ـــت ولوجودش در حد معقول آن لذت ـــد و از حد و حدود  ادیز یوقت یبخش و آرامش دهنده اس خود بگذرد باش

 نیاز هم دیده شیدانش خود را افزا دیدار لیکمتر تما دیبدان شـــتریب درهرچه ق لیدل نیبه هم شـــود،یباعث نفرت م

را درك  يزیخود چ یدر زندگ نایقیباشد،  دهیرا نچش یرنج و درد دانستن و آگاه یاست که گفته اند هر کس يرو

  .نکرده است
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   مزخرفات

سکوت ابد کیتاك  کیت يصدا یقتو سوده  شکندیرا م تیساعت  شما را که با فکر  آرام و آ و 

ـــاس  يتوز نهیهمه ک نی. چگونه با اکندیم دارتانیب ،دیاخفته ـــت دادن آرامش خود احس و نفرت که در اثر از دس

ــوبود از پوچ بودن دیقادر خواه دیکرد ــت از پ د؟یزمان منزجر نش ــرویچطور ممکن اس ــو به يش  هنهمیبا ا ندهیآ يس

چرا  دیاتا حاال با خود فکر کرده اید؟ایاحســاس تنفر نکن کنندیمزخرفات که درباره تکامل و توســعه جهان ســرهم م

شاگر م؟یکن یدر زمان زندگ دیچرا با م،یجلو برو دیبا به آن  ریخالل ناپذ یتیمز ،یلحظات نیزمان در چن یناگهان ياف

ــدیم ــاگر نیخود ندارد. البته ا اندنینما يبرا يگریزمان د حظات،ل نیاز هم ریکه غ بخش و انزجار  ریثمره تحق يافش

ــد ــبت به زندگ دیش ــت. اگر ا یبه ادامه دادن زندگ لیعدم تما ،ینس ــب اتفاق ب نیاس ــفه در ش ــاس  افتد،یمکاش احس

از  يدور لیخاص، شما بدل طیدر آن شرا رایزمان افزوده خواهد شد، ز یدر طول شب به پوچ ییوصف تنها رقابلیغ

شو دیبا ت،یعجم شما  د،یبه تنها با زمان روبرو  کاهش گرفتار  رقابلیغ یدوگانگ کیشخص و زمان در  یعنیهر دو 

که مدام  یستیشما نخواهد بود بلکه خود زمان به ن يکنش ها زبانیم گرید یشبانگاه یدلتنگ نیزمان در ا شود،یم

ست تبد سعه ا شخص را  يایخواهد بود که از دن يکهنه ا همانند زخم پر درد خود نی. اشودیم لیدر حال تو ماورا 

 کی ياز ناقوس عزا که برا یهولناک ياهویســـکوت حکمفرما شـــد، ه زیغم انگ ي. پس از آنکه صـــدادهدیآزار م

ــودیجهان مرده نواخته م ــچدیپیاش در همه جا م نیطن ش ــت توانا ی. فقط کس  ییکه زمان را از وجود جدا کرده اس

شت، او که از وجود گر کیدرامات يایدن نیدر ا ستنیز ست در ز زانیرا خواهد دا رحم زمان لگد مال  یب يپاها ریا

را از  نیدوانده و ســرتاســر زم شــهیر نیزم يچگونه اســت که زمان، مانند مرگ، بر رو شــدیاندیو با خود م شــودیم

  .وجود خود  پر کرده است
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