روح چیست؟
ثشاستی سٍح چِ هؼٌب داسد ؟ آیب تب ثحبل ثِ ایي سئَال فکش کشدُ ایذ .اگش ثِ کتب ة لغتٌبهِ اًگلیسی ثِ
فبسسی هشاجؼِ کٌیذ  .هؼب ًی هتفبٍتی اصسٍح هطبّذُ هی کٌیذ .هخل سٍح  ،جبى  ،سٍاى  ،ضجح  ،جي ٍ الْبم
 ...اگش ثِ لغتٌبهِ آلوبًی ثِ فبسسی هشاجؼِ کٌیذ  .ثبایي کلوبت ثشخَسد هی کٌیذ  .هخل هؼٌَیت ،سٍحیِ ،
رّيَّ ،ش ،جبًذاس ٍ سٍاى ٍ  .....ثب هشاجؼِ ثِ کْتت ادثی ٍ یب ّش کتبثی اهخبل آًْب دس ثبسُ سٍح  ًِ .تٌْب اص
سٍح چیضی هتَجِ ًوی ضَیذ  .ثلکِ ثیطتش اص قجل گوشاُ ٍسشگشداًتش هیطَیذ .ثِ دلیل ایٌکِ هَلفیي ایي
ًَع کتبثْب ّن اص سٍح اعالػی ًذاسًذً ٍ ،وی تَاًٌذ ثِ هب کوک کٌٌذ .کلوِ سٍح دس ادثیبت هب ثب تشکیجْبی
هختلفی استفبدُ ضذُ است .دس ّوِ ادیبى هؼتجش جْبى ّن،اص آى ثبسّب ٍ ثبسّب ًبم ثشدُ ضذُ است .ثخبعش
ّویي ثٌظش ّوِ هب خیلی آضٌب هی آیذٍ ،لی ثب ٍجَد ایي آًشا ًوی ضٌبسین.
ثغَس سٍصهشُ ٍ ػبهیبًِ هب کلوبتی هبًٌذ ،سٍح پبک یب سٍحص ضبد ،یب ػزاة سٍحی ٍ یب کلوبتی اهخبل ایي سا
استفبدُ هیکٌین .ثذٍى ایٌکِ هتَجِ ثبضین ،کِ هب دس ثبسُ چِ کلوِ ٍاالئی صحجت هی کٌینّ ٍ .یچکس ّن
کِ تب ثِ حبل ًتَاًستِ است آى سا ثجیٌذ ،یب لوس کٌذّ .وِ اعالػبت هب اص یکسشی کلوبت ًب هفَْم ٍ ثی
هحتَا تطکیل ضذُ است  ٍ .اص ًقل ٍ قَل کشدى ایي کلوِ ّیچگًَِ ثین ٍ ّشاسی ّن ًذاسین ّ .وچٌیي دس
ًوبیطْبی دسام ٍ کبسّبی ٌّشی اص سٍح ثِ ػٌَاى ضجح ٍ یب جي استفبدُ هی کٌین .فقظ ثشای تشس ،یب خٌذُ
ثیٌٌذُ  ،آًشا ثکبس هی ثشین .دس ثسیبسی اص ادیبى ،اص سٍح ثشای تشسبًذى هؼتقذیي ثِ آى دیي استفبدُ هی کٌٌذ
 .دس ثؼضی اص ادیبى هؼتجشجْبى ،سٍح ثؼذ اص هشدى ،هغشح ٍ ضٌبختِ هی ضَد  .هخل آًکِ گفتِ ضذُ است ،کِ
سٍح دس ضت اٍل قجش ثِ کبلجذ هشدُ ثش هی گشدد ٍ ،هشدُ سا ثشای هذتی صًذُ هی کٌذ ،تب ثتَاًذ آى ضخص ثِ
سئَال ٍ جَاة هلکِ ضت اٍل قجش جَاة ثذّذ ٍ ،جَاة کبسّبی ًیکص ( حَاثْب ) ٍ یب اػوبل ثذش

(

گٌبّبًص ) سا ثگیشد ٍ سٍح دس آى هَقغ قضبٍت هی ضَد.
ثؼذ اص آى سٍح هب ثبیذ هٌتظش ثوبًذ تب دس سٍص قیبهت ّوشاُ ثب جسن هب کِ دٍ ثبسُ هتَلذ ضذُ ثِ ثْطت ٍ یب
جٌْن ثشٍد .الجتِ ایي تؼشیفی است کِ ثِ هب اسث سسیذُ است ٍ .لی ًکتِ قبثل تَجِ ایي است کِ  ،هب قجل اص

هشدى اص سٍح ّیچگًَِ اعالػی ًذاسین ٍ ،لی ثؼذ اص هشدى ثب سٍح خَدهبى سٍثشٍ هی ضَین .ثَداییبى هؼتقذًذ
کِ سٍح اص هولکتی ثِ هولکتی دیگش حشکت هی کٌذ ٍ ،ضخص هشدُ کِ ،سٍح اص آى جذا ضذُ است  ،دس جسن
ًَصاد دیگشی حلَل هی کٌذ ٍ دٍ ثبسُ ثِ صًذگی ًَ دس کبلجذ جذیذی اداهِ خَاّذ داد ٍ اص ًظش دیي ٌّذٍ ،
سٍح ًَسی است کِ اص حضشت ضیَا ( یکی اص خذایبى ) ثِ ثذى ّش کس هٌؼکس هیطَد ٍ .لی ثؼذ اص هغبلؼِ
کشدى سٍح دس ادثیبتْب ٍ ادیبى هختلف ثشای ّوگبى ٍاضح ٍ آضکبس ا ست ،کِ ّیچکذام ثب سٍح آضٌب ًیستٌذ.
ًویذاًٌذ کِ سٍح یؼٌی چِ  ٍ ،دلیل ثضسگ آى ،خَد هب ّستین  .کِ خَدهبى سا ًوی ضٌبسین  ٍ .اگش هب قبدس
ثِ خَدضٌبسی ثبضین  .سٍح ثِ خَدی خَد ضٌبختِ هیطَد ٍ ًیبصی ثِ کبٍش ٍ تحقیقبت دس ادیبى هختلف
ًوی ثبضذ  .هب دس جْبى ثب هیلیًَْب تؼشیف سٍثشٍ ّستین .
ٍلی ثبیذ ثذاًین کِ فقظ یکی اص آًْب حقیقت ا ست  .حقیقت ایي است کِ هب ثبیذ ثِ داًطی ثشسین کِ
ثفْوین کِ هب سٍح ّستین  .هي ٍ ضوب ٍ ّوِ اًسبًْب سٍح ّستین ًِ .آى جسوی کِ هب آى سا هطبّذُ
هیکٌینً .کتِ قبثل اضتشاک دس ّوِ ادیبى هؼتجش جْبى ایي هغلت هی ثبضذ ،کِ هحل استقشاس سٍح دس قلت
ّش اًسبى هی ثبضذ  .ثذى هب حبهل ٍ ًگْذاسًذُ ٍ هشکت ٍ یب هؼجذ سٍح هی ثبضذ ّ،وبى سٍحی کِ خذاًٍذ دس
قلت هب هستقش کشدُ است  .اهب دس قشى اخیش دس ثبسُ ثذى ٍ ،ایي هؼجذ ،تحقیقبت ثسیبسی ثؼول آهذُ است ٍ
هغبلؼبت صیبدی دس ثبسُ آى ضذُ است  .دس هَسد ثذى پضضکبى ثْتش هیتَاًٌذ اعالػبت الصم سا دس اختیبس ضوب
ػضیضاى قشاس ثذٌّذ ،چشا کِ اداهِ ایي هغلت  ،ساجغ ثِ ثذى دس ثحج هب ًوی گٌجذ  ،ثشای ضٌبخت سٍح ،هب
ًیبص ثِ ٍسبیلی داسین  ،هخل ثشسسی یک کطَس ،کِ ًیبص ثِ ًقطِ هَسد ًظش داسین  .ثب داضتي ًقطِ آى کطَس
هی تَاًین .ثِ هطخصبت آى آضٌب ضَین .یؼٌی ًقطِ  ،ػبهل ضٌبسبئی آى کطَس هیجبضذ .هولکت سٍح  ،یب
ضٌبسبئی هکبى سٍح ً ،یبص ثِ یک ػبهل ( ًقطِ ) داسد ،کِ آًشا ثطٌبسین.
آى ًقطِ ساٌّوب ٍ ّذایت کٌٌذُ هب چیضی ًیست .جض کٌذالیٌی کِ دس هجحج کٌذالیٌی آى سا هفصأل تَضیح
دادُ اینٍ .لی دس ایي قسوت ثبیذ گفت کِ اص ثشکت حشکت کٌذالیٌی دس ّش ضخص ٍ ثب پیَستي ثِ سٍح ٍ
سٍاى  ،دس ثذى هب ّیجبى ٍ استؼبضی ثِ ثبس هی اٍسد ٍ .یک لشصش ٍ یب یک استؼبش هالیوی اًذام هب سا دس ثش هی
گیشد  .دس ایي حبلت اًسبى هخل یک پشًذُ احسبس سجکی کشدُ ٍهی خَاّذ ثِ کْکطبى پشٍاص کٌذ ٍ ،ثِ ّوِ

اًسبًْب ًَیذ آصادی ٍ پیًَذ سٍح ٍ جسن سا ثشسبًذ .دس ایي حبلت است کِ ضوب ثب سٍح خَدتبى آضٌب هی ضَیذ،
ٍ یَاش یَاش هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ سٍح ثِ ضوب کوک خَاّذ کشد .کِ چگًَِ ثتَاًیذ ثذًتبى سا دس کٌتشل
خَد دسآٍسیذ ٍ ،تَسظ آى ّذایت خَد سا ثِ دست ثگیشیذ  .ثب ثشخَسد ٍ ثب آضٌبئی ثب ػکس الؼول ّبی ثذى
خَدتبى هتَجِ هیطَیذ .صهبًی کِ ضوب ثب سٍح خَد پیًَذ پیذا کٌیذ  ،ثذى ضوب اص جولِ دستبى ضوب گَاّی
خَاٌّذ داد ،کِ آیب ضوب ثب سٍح خَدتبى ٍ یب ثب خبلق خَدتبى استجبط داسیذ یب ًِ ؟ ایي گَاّی ًطبًگش سٍح
هیجبضذ .کِ ضوب ثِ آى هلحق ضذُ ایذ ٍ هؼٌبی سٍح سا ػوأل احسبس هیکٌیذ .
دیگش ًِ دس کتبثْب ٍ ًِ دس فشٌّگْب ٍ دس هزاّت ثِ دًجبل آى ًوی گشدیذ ،ثلکِ خَدتبى ثب آى آضٌب ضذُ ایذ ٍ
ثب آى ثشخَسد کشدُ ایذ ٍ ثب آى ػوأل استجبط ثش قشاس هی کٌیذ .دس صًذگی سٍصهشُ ،سٍح خَدتبى ،ساثظ ضوبٍ ،
خذاًٍذ ٍ کل کبئٌبت خَاّذ ثَد ٍ سٍح ّویطِ ثِ ضوب کوک خَاّذ کشد کِ ثِ سئَاالتی کِ تَسظ تفکش ٍ
ػلن خَدتبى کِ تب ثحبل ثِ آى ًشسیذُ ایذ ٍ ّویطِ ثذٍى جَاة هبًذُ است ثذست ثیبٍسیذ  ٍ ،ثِ آساهطی
ثشسیذ کِ هیلیًَْب اًسبى دس پی آى ّستٌذ  .اهیذٍاسین ثب ایي هغلت چکیذُ دس ثبسُ سٍح،تَاًستِ ثبضین گَضِ
ای اص سَالْبی ضوب سا دسایي ثبسُ جَاة دادُ ثبضین .کِ ٍاقؼأ جبی ثحج ثسیبس داسدٍ .لی هتأسفبًِ اهکبى
ثحج کلی سا دس ایي صفحِ سا ًذاسین .اهیذٍاسین ضوب هتَجِ هفَْم سٍح ضذُ ثبضیذ ٍ ثِ آى ثِ صَستی
ثٌگشیذ کِ ٍاقؼیت داسد ًِ ،آًکِ ثِ هب گفتِ اًذ.

