
 

  فصل سوم

  ....حق مطلب ھستندقاصر از اداي کلمات 

  

در دنيای او ارتفاع . که فقط طول و عرض را می شناسد ،کسیدو وجھی را تصور کنيد یموجود"

   ".می شناسدطول و عرض تنھا ابعادی ھستند که او  .معنی ندارد

را به او بسکتبال توپ بخواھيم ه ما کچنان .بسکتبال بازی کنيم مخلوقما می خواھيم با اين "

از آنچه که در دنيای اطرافتان می  یشما ديد محدود .خودتان را در موقعيت او تصور کنيد ،بشناسانيم

انسانھای درک نسبت به  يتانتوانا. می توانيد ببينيدتنھا طول و عرض اشياء اطرافتان را  ،گذرد داريد

و  چند بعدیشي  تصويرو مسطحت باف يکمايز بين ت. است شده يک بعد محدود درکبرای عادی 

  . است غير ممکنکامالً برای شما  فھم آنھا

   "او چه می بيند؟، دو بعدی می شود  مخلوقبسکتبال وارد دنيای يک توپ  زمانيکهريچارد، "

شايد در در حقيقت،  .تجربه کنديک خط صاف را  در نظر دارد کهاو " :  ريچارد مکث کرد و گفت

پس يک سری صفحه صاف تا زمانيکه به آن طرف توپ برسد و آن وقت س، يک نقطهفقط  ابتدا 

   "  .دوباره آن نقطه می شود

زمانيکه چيزی را تجربه می کند، در حقيقت ، که دوست دو وجھی ما، ، ريچاردشته باشتوجه دا"

 وقتی او يک سری صفحه مسطح می بيند که عبور. چيزی را تجربه می کند که اصالً وجود ندارد

يک  .اتفاق نيفتاده است در حقيقت چيزی در حال اتفاق افتادن است که ھرگز ، او می بيندمی کنند

، او اين را اينگونه تجربه می کند چهاگر ،نيست صفحه ھای مسطح از بسکتبال مجموعه ای پتو

   ."است شیء کرویدر حقيقت يک توپ 

چيزی به نام ،بسکتبال  پتودر تجربه اش از  دو بعدی مخلوقاين . يموبيا يک قدم جلوتر بر ،حاال"

که يياز آنجا. ندارد نقشیزمان ھيچ تجربه  ،ھمين جاست پتو ،من و توبرای  .کرده است خلق ،زمان

می کند و  تجربهابتدا يک قسمت توپ را  ،نمی شود لحظهتوپ در يک  معنی کلمهاو شامل ادراک 

شیء که برای من و شما تنھا  ،ناگھان. وسط اوستزمان تاين چگونگی اختراع . سپس قسمت ديگر را

برای ما با يک نگاه مشخص  آنچه که. با يک نگاه مشخص می شود برای او محدود به زمان می شود

  . دارد ای که قدرت فھم محدودی دارد احتياج به تجربيات جداگانه خلوقیبرای م، می شود

تجربيات جداگانه خود اسامی مختلفی اختصاص  دو وجھی به مخلوق  ممكن است تصور كنيد كهحاال"

خود نيز  ،شناسد ھر وجه توپ را میھمانطور که . نامدمی دھد، او اولی را جو، دومی را ماری، می 



 

يک او در نتيجه  .با ھر تجسم تغيير می کند او خصوصيت و اندازه، شکل، ماھيت.تغييرمی کند 

  !که ھرگز وجود ندارد می کندبه تجر دنيايی راو  اختراع می کند ادراک محدود

ه گفت. برای ذھن انسان بسيار مشکل است ،استفھميدن اين مسئله که اصلی مھم در زندگی انسان " 

تو نمی توانی مشکل را با ذھنی حل کنی که آنرا به وجود آورده : انيشتين را به خاطر بياوريم که

اتفاق نيافتاده است و  حقيقته ھرگز درمحدود است، چيزی را تجربه می کنی ک تو اگر درک !است

به ما اغلب آموخته شده که واقعيات ادراکی تنھا در ذھنمان وجود  .تذھن توس واقعيت تنھا آن

اعتقاد داشته باشيم که آن واقعيتھا در دنيای بيرون از ما  که ھمچنين به ما اين چنين آموخته اند.دارند

پس توھين و بی احترامی را به  !اليکه آنھا واقعيت ندارنددر حو آنھا واقعيات ھستند واقعيت دارند 

ما از ديگران رنجيده و ناراحت می شويم، ديگرانی که واقعيتھای ديگری . آسيب روحی اضافه کنيد

  .را به جز آنچه ما قبول داريم، قبول دارند

او .ياموزندمی خواھند در مورد بسکتبال مطالبی به او بتصور کنيد والدين دوست دو بعدی ما "

 را موجودات دو بعدیتمام »  تجربيات بسکتبال«او  .را مطالعه کرده است بسکتبالتوپ  تاريخچه

 ست، آيا وقايعی بوده است که ھرگزاز آنھا صحبت شده ا گذشتهھر آنچه که در . است مطالعه کرده

موضوع را به توانند  نمیکه اصالً وجود نداشته  تجربياتیمکتوب از شرح وقايع ؟اتفاق نيافتاده است

آنھا ، توپ بسکتبال يک سری اتفاقات جدا شده توسط زمان نيست. به او بياموزند یصورت صحيح

ھر زمان که . ھستند تصورات محدودکه زائيده يک ذھن با  می رسندبه نظر واقعی  تنھا به اين دليل

  . ه استتحريف شد ھميشهيک بعد در يک سيستم ادراکی حذف شود خروجی آن سيستم 

ما چيزھايی  باعث شود که، محدود در مورد واقعه ای درک آيا اين امکان دارد که داشتن ،ريچارد"

  "؟را تجربه کنيم که ھرگز اتفاق نيفتاده است

   ".اين طوری حدس می زنم": او جواب داد

ذھنش  تنادرسواقعيات مان در ناديده گرفتن دوست دو بعديما مشغول کمک به چگونه در حاليکه "

آيا فکر می کنی اگر من و تو با او  ؟کمک کنيمبسکتبال واقعی  می توانيم به او در تجربه کردنھستيم 

با ما بيايد و  می توانيم از او بخواھيم تا، بسکتبال واقعی چيستتوپ صحبت کنيم و به او بگوئيم 

   دارد؟ معنايیھيچ  در واقعيت اوبسکتبال بازی کند؟ آيا توضيحات ما 

فکر می کنی او  ، آياوقتی ما به او می گوئيم که تجربه او ھرگز اتفاق نيافتاده است: "ز او پرسيدم ا

  "؟ممکن است توھين آميز و تھاجمی برخورد نکند

او را بشنوم، شما فکر می کنيد کی ھستيد؟  صدای ھم می توانم االنمن ھمين ": ريچارد زير لب گفت

   !"تجربه کرده امھای صاف را ھميشه آن صفحه ،  می دانممن 



 

تجربه بسکتبال را به عنوان يک سری صفحه مسطح  توپاو، مشکل اين است کهالبته ، " : من گفتم

تو چگونه می خواھی به او توضيح بدھی که او چيزی را تجربه کرده است که ھرگز " ".کرده است

 توپ که می توانيم به او بياموزيمما  آيا ؟ما با او چه کار می توانيم بکنيم"وجود نداشته است؟ 

تمام تا او  بدھيم  توضيح کافی بسکتبال چيست؟ آيا اين امکان وجود دارد به او در مورد بسکتبال

ھر چيزی که والدين او، زندگی  ؟ تجربه او ؟دو بعدی خود را رھا کند تجربياتو  ريفاتع و ذھنيات

    ؟او آموخته اند به مذھبی و عناصر حکومتی مقامات، تجربيات ، 

 آيا فکر می کنی او قبول خواھد کرد و می گويد، بله، من حرفھای شما را قبول دارم و تا به حال" 

ً ھرگز اين گونه نخواھد بود. اشتباه می کردم کلماتی که در آن ھمه وجود  آيا فکر می کنی با. مسلما

چرا که کل  ،بديھی است که نه ؟ھمانیبسکتبال را به او بف پتو ذھن دارد می توانی به درستی معنی

کلمات او تنھا . مخلوقات دو بعدی است وانحرافات  ،لغاتی که او می داند بر اساس تجربه محدود 

بسکتبال سه  پتو دننکه بتوا کلماتی در زبان او. آشناستمنعکس کننده واقعياتی است که او با آنھا 

   ".دنوجود ندار دنبدھوجھی را توضيح 

 ،خير ؟که تجربه نکرده ايم کلماتی داريم آنچهآيا ما برای . اين مسئله در واژگان انسانھا فکر کن به "

چند  ،ھرگز برف نديده بوديمو اگر فلوريدايی بوديم . داريم خود مشترک تجربياتما تنھا کلماتی برای 

مناسب تجربه ما که  ،ه لمشايد سه يا چھار ک ؟کلمه توصيفی مختلف ممکن بود برای برف داشته باشيم

مسلماً ما کلمات توصيفی زيادی برای برف نداشتيم چرا که برف قسمت عمده زندگی ما . با برف بود

  ."نبود

من می دانم . اوضاع متفاوت می شودم، با يک اسکيمويی صحبت کنياگر ما به آالسکا برويم و اما "

. محيط زيست آنھاستکه برف جزء اصلی چرا  ،د و اندی کلمه در مورد برف دارندآنھا حدود ھفتا

ی را به درستی برف شرايطتو و، سفر کنمآالسکا کشور  بهصحرا نوردي  برای بخواھممن  ،اگر

 .و جان خود را از دست بدھمکنم که مناسب نباشند  استفادهممکن است من از کفشھايی ، توضيح ندھی

در  وھنيات استفاده می شوند با تجربيات ذھن واقعيات موجود در ذھن و کلماتی که برای ارائه آن ذ

که در حقيقت توسط فرھنگ شخص محدود می  محدود می شوند تجربيات آن ذھنحقيقت توسط 

  ". شوند

آيا راھی برای  .را تجربه کرده استبسکتبال بازی دوست دو بعديمان تغيير کرده و بيا تصور کنيم "

ً بال واقعاو ھست که به دوستان خود توضيح بدھد بسکت تصور کنی ھيجان او راچيست؟ آيا می توانی  ا

 شاو به دوستان. درک کرده استمعنی واقعی بسکتبال را  اکنوناو زنجيره تاريخ را شکسته و؟

بسکتبال  حقيقت را در مورد توپباالخره من «، با شور و شوق فراوان می گويد، شدهنزديک 

نيست که به  ماھيچ کلمه ای در دامنه لغات  !چند لحظه صبر کن ...آنھا ...آه ... آه ... آنھا  ،فھميدم



 

آنچه که تجربه کرده ام به تو در مورد چگونه می توانم  .کند صيفبسکتبال را توتوپ صحيح  طور

چيزھای زيادی است که من  ،می دانی،او تنھا می تواند بگويد که تصور کنيد  شما ممکن است ؟بگويم

   ".را بفھمیآنھا  ا تو نمی توانی می خواھم به تو بگويم، ام

تمام کلمات دنيای ما ھيچ استفاده ای در دنيای او ندارند چرا " :گفتمرا قطع كرد و ريچارد صحبت

توضيح را  کامالً متفاوت یواقعيت ھستند،  حقيقت يکسانیاگر چه بر اساس  ،می دانداو که کلماتی که 

   ."می دھند

 آنچهمتفاوت ازاين ھمه می تواند  زندگی ، چگونهدو سوال شماست ھر  من موافقم، اين ھمان جواب"

بسکتبال چگونه چيزی به جز يک سری  توپ «،  و سئوال دوست ما دريافته ام؟باشد که من آن را 

 "؟که توسط زمان از ھم جدا شده اند، صفحه مسطح است 

   "؟چگونه اين مشکل را حل می کنی" :پرسيد او 

اودر  آموخته ھایدرباره  سوال در ھر موردیترغيب مخلوق دو بعدی به  دانمبھترين راھی که می "

آن گونه كه او اگر او تشخيص داد آنچه که تجربه کرده ھرگز. است تجربياتشمورد توپ بسکتبال و 

تی را که واقعيھر بتوانیاگر. جديدی داردبه چشم انداز ورود، شانسی برای اتفاق نيفتاده فكر مي كرده

در ذھن او ايجاد را بسکتبال توپ ديد جديدی از و  کنون در ذھن خود پذيرفته است را پاک کنیتا  او

   ".در زندگی خود ايجاد کند یجھشاو ممکن است –کنی 

يايی چھار بعدی زندگی می کنيم، ، که ما در دنصحبت کرديم ،کردهما از عقيده ای که انيشتين مطرح 

ً حقي ،به عنوان يک انسان، آيا ما" بسکتبال  توپدو بعدی ھستيم ؟ آيا ما می توانيم  مخلوقاتدر مقام  قتا

آيا اين باعث  ؟نيستيميک بعد ادراکی خود در حال از دست دادن آيا ما را دنيای خود بناميم ؟ 

، آيا ما می توانيم با مطالعه کافی استندگی نمی شود؟ اگر چنين زجلوگيری ما از تجربه واقعی 

ما به منظور دستيابی به حقيقت تمام الزم است ؟ آيا يدا کنيمپ حقيقیمورد زندگی  کلماتی مناسب در

   "تجربيات گذشته خود را فراموش کنيم؟

  

می من معنی سواالت را نه است ، اما  منطقینچه که مطرح کردی برای من آ" ، ريچارد جواب داد

 . مرا گيج می کندم نھا ھآفکر کردن به   تنھانھا را می دانم، اسخ آپو نه  دانم

به ھر آنچه  تا تورسيدم پ، آنھا را از تو رسيدمپنبرای مشخص شدن جواب از تو من اين سواالت را "

کنيم و نقبول تا زمانی که ما مسئوليت  .مظنون شویفکر می کنی می دانی و تجربه کرده ای 

، دشمنی .حقيقت ندارند، واقعياتی را برای خود شکل می دھيم که حقيقت زندگی را درک نکنيم

يتی که ما قعخصومت و ترس تنھا نشا نه ھايی در ذھن ما ھستند که به ما ياد آوری می کنند که وا

 ". تجربه می کنيم اشتباه است



 

مطالب ارجاع داده شده به دنيای واقعی شامل زندگی می کنند که  یبسياری ازمردم در دنيايی ادراک" 

ادراک  .در مورد زندگی واقعی است که کامال با حقيقت منافات دارد و از ھر گونه واقعيت ،شدميبا

اين عمل توانايی .پوششی از دنيای واقعی استست که ی ساخته شده در درون ذھن خود شماداستان

مردم تمايل دارند به جديت روی عقايد اشتباه خود  .را در زندگی شما نابود می کند حقيقت تجربه

غلطی زندگی . به آنھا بستگی دارد، که در نظرآنھا ، اين گونه است زندگی  که انگارافشاری کنند پ

حقيقت بزرگترين ، بنابراين . کتمان حقيقت است  وابسته به حفظيش گرفته اند پدر که بيشتر مردم 

چنانچه حقيقت را  ،حقيقت نيازمند تجربه عشق و شادی است،سير باطل است اين يك  .استدشمن 

زمانی که ما حقيقت را انکار می کنيم  .ه عشق و خوشحالی در زندگی غير ممکن استتجرب ،ذيريمپن

خود را درگير چرخه ای احمقانه و ديوانه وار می کنيم که در آن تنھا درد و ناراحتی را به خود و 

خود به دست خود ھدايای زندگی خود را که به ما تقديم شده از دست می ميل می کنيم و حديگران ت

  .دھيم

  

  :  انديشه کليدی

 –بيل سي ديويس 1آقاي  .اکنون که حقيقت عنوان شد زمان تجربه عشق واقعی فرا رسيده است

  . نمايشنامه

  

از زندگی خود بايد با حقيقت زندگی  ینفسدر ھر .متمرکزشوندحقيقت  تمام فعاليتھای ما بايد روی

ر از شادی بدون ھيچ پنين ديگر زندگی صحيح و به تمام قوا مرحله برسيد، زمانی که شما به اين کنيم

، اما بدون حقيقت و به طور غير ارادی و خود به خود از آنھا تبعيت می کنيدی می بريد پتالشی 

  ھند روياھاي من  –ماھاتما گاندي  2.مشاھده قوانين و اصول زندگی غير ممکن است

                                              
1. Bill C. Davis, the play Mass Appeal 
2. Mahatma Gandhi , India of My Dreams 

 


