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.1مقدمه
مؿاله ضاتُه ٖ ی زین مؿالهای اؾت که نه تنها زض ٖال غطب ت ه زض ٖال قرط ننرع
هی اض مُطح ت ز ی نٓطات مرت ف ی متٗسزی زضتاض این م ي ٔ مُطح قس زض قالة
هعاضا مقاله ی کتاب ته اق ال مرت ف اظ وانرة متف رطا ی ان ؿر اا مرت رف مر ضز
تطضؾی ی اضظیاتی قطاض کطاته اؾت .قهس ما زض این مقاله ایرن اؾرت کره تره تكرطی ی
تح نل زیسکا ی ی اظ قاذمتطین ی مٗرطیفترطین ان ؿر اا م ترة کن تر زض قرط
تنؿت زض غاپن تپطزاظی که تا تحال هنچ تح ن ی ته ظترا ااضؾری زضتراض ایرن م ير ٔ
یو ز نساضز .اما ا ؿفه م تة کن ت که ننكنسا کنتاضی تننانگصاض این م تة اؾرت تقطیثرا
تطای ذ اننسکا تا حسیزی قناذته قس اؾت .زض این م تة تُ ض ذالنه زی تف ط تره
ْاهط متفایت ی متٗاضو قطقی ی غطتی ته ه پن نس یااتهانس .ته ؾررن زیگرط ،زض ایرن
م تة ان ؿ اا م تة کن ت اظ وی ه ننكنسا ،تاناته هاونیه ی ننكنتانی کنیری انسیكره
ٖقلکطا ی منُق کطای غطتی ضا تا انسیكه ش ت زیؿتی غاپنی هیطا تا زضی مایههرایی اظ
الهنات مؿنحی تطکنة نی ز ی ا ؿفهای زض ؾُ ا ؿفههای وهانی ته یو ز آیضز انس.
اما تا این حال ماهنت ی ذه ت زینی ا ؿفه م تة کن ت تنن متف طا ی ان ؿ اا این
م نة ذه تی مكتطک اؾت .ته ؾرن زیگط ،قن تف رط ایرن ان ؿر اا ٖینقرا ی شاترا
زینی اؾت .اظ نٓط این ان ؿ اا وایگا ضاؾتنن حقنقت ضا تایس زض زین یاات .امرا ایرن
ذه ت زینی ،م ي ٔ مقاله حايط ننؿت ی ذ ز مقالره میعایری ضا مریَ ثرس ی نرطاا
وهت تیهنس شهن ذ اننس تطای م ي ٔ ان ی مقاله حايط تنا قس.
قثل اظ این ه و تط ضیی تایس تنا کنن که یضیز ته مؿراله ضاتُره ٖ ر ی زیرن اظ نٓرط
ننكنتانی مؿت عم آ اؾت که نقُه آغاظ انسیكه ای ضا ته ٖن ا نقُه آغاظ مقاله ذ ز قرطاض
زهن ی آ ونعی ننؿت وع ننهن نؿ ( .)Nihilismزض این ن قته ؾٗی زاضی نكا زهرن
که وگ نه این ان ؿ ف تطای غ ثه تط ننهن نؿ زض ٖهرط حايرط مریک قرس ترا تطقرطای
اضتثاٌ تنن ٖ ی زین مًٗل تیمٗنایی ی تیذانیانی( )homelessnessتكط ٖهط حايط
ضا حل نیایس.

.2نیهلیسم بهمثابه نقطه آغاز
اواظ زهنس تا نقل ق لی اظ ننكنتانی اظ کتاب ذ زغ ثگی تط ننهن نؿ ای آغاظ کنن :
اظ یک ؾ ننه نؿ مؿالهای اؾت که اطاتط اظ ظما ی م را تر ز ی ضیكره زض شات
انؿا زاضز ی لصا مؿرالهای اکعیؿتانؿنالنؿرتی اؾرت کره زض آ اکعیؿرتانؽ ترطای
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ذ زـ ته مثاته یو زی تیتنناز( )groundlessآق اض میق ز .اظ زیگط ؾ  ،پسیرس -
ای تاضیری-اوتیاٖی اؾت کره م ير ٔ مُالٗره تراضیری قرطاض مریکنرطز .پسیرس
ننهن نؿ نكا میزهس که ظنسکی تاضیری ما تنناز ذ زـ ضا ته مثاته ضیح ٖننری اظ
زؾت زاز ی نٓام اضظقی که ت نهکا این ظنسکی ت ز ق ؿته قس ی ک نت ظنسکی
تاضیری ی اوتیاٖی تی-تنناز کكته اؾت(.)Nishitani 1990:3

ته نٓط این ان ؿ ف یيٗنت تاضیری ما ی مؿراله مٗنرا ی هرسف ظنرسکی تكرط زض ایرن
یيٗنت زض ونعی اطاؾ ی ؾاحت ظما ی م ا قطاض زاضز ،ؾاحتی که زض تیطتره هرای
ٖطاانی ی تیطته ش ت زیؿتی تایؿتی آ ضا وؿتی کطز ی زض این ؾاحتها یک مفهر م
مكتطک یو ز زاضز ی آ ق نناتا ()Śūnyatāیا تهنت 1اؾت کره ورسا اظ اکعیؿرتانؽ مرا
ننؿت .ننكنتانی ننع مثل زی ان ؿ ف زیگط م تة کن تر یٗنری ننكرنسا کنتراضی ی تاناتره
هاونیه میک قس «حقنقت» ضا زض تهنت پنسا کنس.
ته هط ضیی زغسغه ان ی ننكنتانی مؿاله ننه نؿ زض مسضننته اؾت .ای تطای حل مًٗرل
ننهن نؿ زض یه ه ایل ته ؾطا٘ ننچه میضیز ی هیاننس ننچه تط این تایض اؾرت کره ترطای
غ ثه تط ننهن نؿ تایس یاضز ننه نؿ قس نه این ه آ ضا کناض کصاقت .مؿاله ننه نؿ یرک
مؿاله مكتطک تنن تیامی متف طا م تة کن ت ؾت یلی ضاههای غ ثه ترط ننه نؿر نرعز
این متف طا کامال متفایت هؿتنس .ای تطای تثننن ضاتُه ٖ ی زین ته ؾرطا٘ ایرن مؿراله
ننهن نؿ میضیز .ته نٓط ای هر تیرس غطتری ی هر تیرس قرطقی هرط زی زض تراتال
ننهن نؿ کنط ااتاز انس ی پنسایف ا ؿفهها ی ٖ م مرت ف ک قفهایی ترطای ذرطیا اظ
این تاتال هؿتنس .اما زض اطهنگ غطتی مره نا زض ٖهط وسیس اظ ظما کالن ه ته تٗرس
تا ْه ض ٖ ی ن ین ی ا ؿفههای ٖقلکطای زکاضتی ،مفهر م مطکرعی ی محر ضی یٗنری
ذسا ضا اظ زؾت زاز اؾت .حصف ی َطز ٖ ت غایی اظ َثنٗت ت ؾٍ ٖ ر م انعی ری ی
ضیايی وسیس ی ؾ تػکتن قس پرػیهفهرای ا ؿرفی ،تاٖرر کطزیرس هر ال هنرت اظ
َثنٗت َطز ق ز ی ه این ه انؿا تا وانكنن کطز الگر ی ضیايری تره ورای الگر ی
کنفی زض پػیهف های زانكینسا زضتاب َثنٗت ،ذ زـ ضا ؾ غ مُ ق زض تطاتط اترػ ای
منفٗل ته نام َثنٗت قطاض زاز.
ته ؾرن زیگط ،وایگعینی تف ط ایماننؿتی محى ته وای تف ط الهی ی وایگعینی تف رط
کینتکطای ضیايی ته وای کنفنتکطای تف ط مؿنحی ی مسضؾری تره َثنٗرت ،ضذرساز
تعضکی زض ٖهط مسضننته اؾت که پنامس آ ونعی وع ننهن نؿ نث ز اؾت .ننكرنتانی ضا
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ی زین ته ی سیگط زنثال میکنس اما تا قن ی ضیـ ذال

غ ثه تط آ ضا زض نعزی ی ٖ
ذ زـ.
ننكنتانی زض کتاب ذ ز غ ثگی تط ننه نؿ زض کفتگ تا متف طا مغطب ظمنن مثرل ننچره
ته مؿاله  nihilismاظ ونثههای تاضیری ی اوتیاٖی آ میپطزاظز .اارعی ترط ایرن ،ای زض
این کتاب ازٖا میکنس که ننهن نؿ نه تنها ذه ت اطهنگ مغطب ظمرنن ت ره ذهر ت
اطهنگ غاپنی ننع اؾت .ای زض مقالهای وننن ازٖا میکنس:
تاکن مٗناض اضظقها یٗنی قال ز نهایی تیامی ان ل مثتنی تط ذرسا یرا قرایس تر زا
ت ز اؾت .امطیظ قال ز نهایی تیامی مٗناضهای اضظـ ؾؿت قس انس یيٗنتی که
میت انن آ ضا ته ن ضت ننهن نؿ ت ننف کنن ی یاقٗا مؿراله تننرازی ٖهرط مرا
هینن اؾت(.)Nishitani 1986:120-121

یی زض کتاب زین ی ننؿتی ته وایگا ننچه زض پطزاذتن ته ننهن نؿ اشٖرا نیر ز ی ترط
این تایض اؾت که ننچه تا پطز تطزاقتن اظ تهنّت هؿته تیس غطتی ذرسمت تعضکری تره
ا ؿفه کطز اؾت .ته ظٖ ای تكرنم ننچه کامال زضؾت ت ز ی لصا تا الهام اظ انسیكره-
های ای میذ اهس نكا زهس که ق نناتا تنها پاؾرد تره ایرن مًٗرل اطهنگری اؾرت .ای
مٗتقس اؾت که تیطته ننؿتی هر زض وهرا تننری پ ظیتن یؿرتی ٖ ر م وسیرس ی هر زض
اکعیؿتانؿنالنؿ ی زین ی الهنات مؿنحنت یو ز زاضز .این زی وطیا ا رطی زی قُرة
متًاز ه هؿتنس .ی ی کامال ٖنننتکطاؾرت ی زیگرطی شهننرتکرطا .یی منتقرس هرطزی
ضیی طز اؾت .ونان ه اقاض قس زض پ ظیتن یؿر هرط نر ٔ غایرت ی ال هنرت اظ وهرا
حصف قس ی ٖامل قرهی ننع کناض کصاقته میق ز یلری زض اکعیؿتانؿنالنؿر مفهر م
ننؿتی یا ته تٗثنط ؾاضتط  néantتركی اظ اکعیؿتانؽ اطزی اؾت کره قاترل ٖننری قرس
ننؿت یٗنی نییت ا آ ضا ایتػ آکاهی قطاض زاز .این ننؿتی ته اطز ام ا آظازی میزهس
ی این ن ته اؾاؾی که ؾاضتط زض ت ننف ننؿتی تط آ تأکنس زاضز.
ننكنتانی اظ ت زیؿ ی مفاهن ت زیؿتی زض ا ؿفه ذ ز ضا تطای مؿاله ننه نؿر ی ضاتُره
ٖ ی زین ننع اؾتفاز می کنس .کتاب زضتاب ت زیؿ ای که میی ٖه ای اظ ؾررنطانی-
هاؾت زض پی اییاز پ ی تنن ت زیؿ ی زین تا زننرای مرسض اؾرت کره زض آ ٖ ر ی
ت ن ل غی منانه ذ تی تا زین ی ت زیؿ نساضنس .ضاترطت کراضتط مترطو انگ نؿری ایرن
کتاب زض مقسمه این کتاب ته این م ي ٔ مه وننن اقاض میکنس:
ت زیؿ هیچ تازتازکی اؾت که زض قاذه های زضذتری کنرط کرطز ی اظ تازهرای
تغننط ضیظکاض زیض ااتاز اؾت یٗنی اظ تغننطات ؾ الضیعاؾن  ،ت ن ل غی ٖ ،ر ی
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زین تُ ض ک ی وسا ااتاز اؾت ،زننایی که ق اف تعضکری ترنن وامٗره ؾر الض ی
زین ته یو ز آمس اؾت« .تراَن» زیرن اضتثراَی ترا «ذراضا» زننایؿر الض نرساضز.
مًی ان ی این ؾرنطانی ها یااتن ضاهی پطکطز ایرن قر اف اؾرت ترا زیرن ی
ت زیؿ ضا ته زننای مسض پن نس ظنس(.)Nishitani 2006:5

ننكنتانی ته زی زلنل ته مفه م «ننؿتی» یا «ننهن نؿ » یرا «قر نناتا» ٖالقره زاقرت .ی ری
قنفتگی َ النی مست ای ته ت زیؿ ماهایانا ی مفه م«ق نناتا» وه این مفه م اظ وایگرا
تطوؿتهای زض تف ط ت زیؿتی تطذ ضزاض اؾت .ته یاز زاضی که ای هیاننرس ننكرنسا مرستها
شِ  2تیطین کطز اؾت .ای زض ی ی اظ ن قتههای ایاذط ٖیطـ تحت ٖن ا «م اوهره ترا
تهنّت ( »)Encounter with Emptinessکاض ا ؿفیاـ ضا وننن ت ننف میکنس:

من زاضم ته ؾاذتن اثط ا ؿفی ته مثاتة انسیكنس ته امط ناانسیكنسنیِ تننازی ا ط مری-
کن زضؾت مثل کاضکط ضیظمعزی که زض معضٖه ٖ فهای هطظ ضا «تا تن ی که زض زؾت
زاضز میکَنس ی زیض میانساظز یلی زض ٖنن حال میک یس که زؾرتاـ ذرالی اؾرت»،
این مؿتقنیا ننؿتی مُ ق ضا ٖنا میؾراظز .اظ ونرنن زیرسکا ی منٓرطی مریذر اه
تؿناضی اظ مؿائل ضیظما ضا ضیقن ؾاظم(.)Nishitani 1989:3

زلنل زیم وؿتی ی ا ؿفی تطای یااتن مٗنای تهنّت ی پطؾف ا ؿفی اظ مٗنای ظنرسکی
اؾت که زض کتاب زین ی ننؿتی ای تنكتط مُطح قس اؾت .زض کتاب زیگطـ یٗنی ذ ز
غ ثگی تط ننهن نؿ تا مؿاله ننهن نؿ اظ ونثههای تاضیری ی اوتیاٖی زضکنط مریقر ز ی
هینن زضکنطی تاٖر میکطزز که تا متف طا غطتی ته ییػ ننچه زیال گ کنس.
ننكنتانی زض ایایل قط تنؿت زض غاپن ایلنن متف طی ت ز که ترا ننچره ی انسیكرههرای ای
آقنایی کامل پنسا کطز .میت ا کفت که ننچه تأثنط ظیازی زض ت ین تف ط ننهن نؿرتی زض
ا ؿفه ننكنتانی زاضز .ذ ز ای زض کتاب ذ ز غ ثگی تط ننه نؿ نطاحتا اٖالم میکنس کره
«یقتی که و ا ت زم وننن کفت ظضتكت ضا هطوا که میذ اؾت تطیم تا ذ ز می تطزم.
این کتاب انینل من ت ز»( .)Nishitani 1990:xxننكنتانی تنف اظ هط متف ط زیگط م تة
کن ت تحتتأثنط تف ط ننچه قطاض کطاته اؾت .نه تنها ننچه حً ض تؿرناض پطضنگری زض زض
کتاب مصک ض زاضز ت ه این کتاب ته ٖن ا تفؿنط ا ؿفه ننچه محؿر ب مریقر ز .اکرط
تگ ین که ننكنتانی ننچه غاپن مٗانط اؾت ونسا تیزلنل نگفتهای  .اما زض آ زیض  -زض
غطب ٖطنه تطای ٖ کطایی ی ؾ الضیؿ ونا تاظ قس ت ز کره انسیكره زینری هرنچ
و النگاهی نساقت .اظ زیگط ؾ  ،ننكنتانی تا هایسکط ننع آقنایی زاقرت ی کتراب هرا ی
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ن قته های ای ضا ذ انس ت ز ی قسیسا قنفته تح نل اکعیؿتانؿالنؿتی ای قس ت ز .کتراب
وننن کفت ظضتكت ننچه تطای ننكتانی ته کفته ذ زـ ح انینل ضا زاقت.3
ننكنتانی مٗتقس اؾت که مؿاله ننهن نؿ ی ق نناتا ه مؿراله یور زی (اکعیؿتانؿرنال)
اؾت ی ه مؿاله تاضیری که هط کؽ زض یه ه ایل تا آ م اوه مریقر ز .تره نٓرط یی
تطای حل مؿاله ننهن نؿ تایس اظ منسا آکاهی ته منسا ننؿتی(قر نناتا) تطیییرای ماننرس
ننچه می ذ اؾت تط ننهن نؿ غ ثه کنس آ ه نه اظ تنطی ت ه اظ زضی ذ ز ننهن نؿر .
ونان ه ته نٓط ای «ننچه زض غ ثه تط ننهن نؿ ته ت زیؿر ی تره ییرػ تره قراذة ماهایانرا
نعزیکتط اؾت»( .4)Parkes 1996:13الثته ننچه تط انسیكه ؾایط ان ؿ اا این م تة مثل
تاناته هاونیه نف ش زاقت که زض اینیا اطنت پطزاذتن ته آ ننؿت.5

.3رابطه علم و دین
ننكنتانی زض کتاب زین ی ننؿتی ته نطاحت اٖالم میکنس که «مؿاله ٖ ی زین تننازی-

تطین مؿالهای اؾت که انؿا مٗانط تا آ م اوه اؾت»( .)Nishitani 1982:47پنامس این
ننه نؿ تنگانگی انؿا تا ذسایا ی زین ؾنتی اؾت کره اغ رة اظ آ تره «ؾر الضیعم»
تٗثنط میکننس .این ؾ ال مُطح می ق ز که آیا ٖ ت تنگانگی زض ٖهرط حايرط ٖ ،ر ی
هیطا تا آ ت ن ل غی تطذاؾته اظ نٓطیه های ٖ یی اؾت؟ ننكنتانی تط این ترایض اؾرت
که ٖ ی ٖ کطایی ی ته تٗثنطی ٖ پطؾتی ی ؾ ء اؾتفاز ناتیا اظ ٖ منیرط تره ایرن
ننه نؿ قس ی تا کناض نهاز زین اظ ٖطنه ظنسکی اًا تطای ننهن نؿ تراظ قرس اؾرت.
ننكنتانی زض مقاله «ٖ ی ش » مین یؿس:
یاقٗنت این اؾت که نتنیه ٖ ی تطذی ا ؿفهها ٖ ،یی ی ٖ کطایانه ،این قس که
احؿاؼ مصهثی تكط تًٗنف کكته ی ق اکنت ی تی تفایتی نؿثت ته اییا مصهثی
ته تسضیج قن ٔ اطایانی یااته اؾت()Nishitani 1965:83

الثته زض نٓط زاقته تاقنس که الهنات ی ا ؿفه ؾٗی کطز انس ته نحر ی تره حیرالت ٖ ر
پاؾد زهنس یلی ضیـ ی متسل غی آنها اظ زیس ننكنتانی متأثط اظ انسیكه ایماننؿتی ی ٖقل
کطایی مسضنی ت ز که هیر نی تنكتطی تا ٖ زاقته تا زیؾتی تا اییا مصهثی .تناتطاین
ننكنتانی زض مقاله مٗطیف «ٖ ی ش » نتنیه تالـهای ا ؿرفههرای مرسض ترطای حرل
مؿاله ضاتُه ٖ ی زین ضا کامال ناضيایتترف ت ننف کطز اؾت(.)Ibid,85
ااعی تط این ،تایس کفت که این متف ط تالـهای تراضیری مؿرنحنت ترطای حرل ایرن
مؿاله ضا ننع ناکاای زانؿته ی زض کتاب زین ی ننؿتی مین یؿس که «مرن ا رط نیریکرن
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مؿنحنت قازض تاقرس زض م اوهره ترا ایرن م ير ٔ ٖینقرا آ ضا حرل کنرس»(
 .)1982:61اظ اینطی مٗتقس اؾت که «مازامن ه مؿاله ٖ ی زیرن تره یرک ؾرُ تننرازی
نطؾنس که زض آنیا پطؾف اظ ذسا ضا ته ٖن ا مؿاله ان ی ذ ز قطاض نسهنس ،نیریتر انن
تگ ین که یاقٗا تا این مؿاله ضیتطی قس ای  .مؿاله تؿناض وسی اؾرت»( .)Ibid,47کراهی
زض وسال تنن ٖ ی زین تیمٗنایی ی ننهن نؿ ضا تقهنط ٖ ر مریزاننرس نره زیرن .الثتره
ننكنتانی ٖ ضا مقهط میزانس و نه تنها تاٖر ال هنتظزایی زض نگا ما ته وها قس
ت ه ته ظٖ ای حتی تاٖر انؿاننتظزایی اظ آ ننع قس اؾت .تناتطاین ٖ نگا انؿرانی
ته وها ضا تا ؾ الضقس وامٗه تكسیس کطز اؾت ی امطیظ تراضظتطین ذهر ت زننرای
کن نی ما این اؾت که ٖ ی ت ن ل غی ؾ ُه مُ ق تط ظنسکی تكط زاضنس(.)Ibid, 227
ننكنتانی تا هایسکط م ااق اؾت که تكط امطیظ زض ٖرنن حرال کره ترا کیرک ت ن لر غی
ذ زـ ضا اظ ؾنُط ق اننن َثنٗت ضهایی تركنس یلی ته هیا انساظ ننع اؾنط ی ؾ ُه
ت ن ل غی ی ق اننن ٖ یی آ قس اؾت .تنن کنتطلکننرس ی کنترطلقر نس یرک ضاتُره
مٗ ؼ تطقطاض اؾت؛ یٗنی اظ یک َطف کامال میهع ته ماقنن ی ت ننرک قرس ی اؾرنط
آ کكته ی اظ زیگط ؾ  ،ذ ز ضا اظ َثنٗت ضهاننس ی تا آ تنگانه قس اؾت .این هیا
ونعی اؾت که ننكنتانی هیهسا تا هایسکط اظ آ ته تیذانیانی( )homelessnessتكرط
مٗانط تٗثنط میکنس .زض وننن یيٗنتی اؾت که ننكنتانی میک یس اکنر ننه نؿر ظیرط
پای تكط قطاض زاضز.
ننكنتانی تط این تایض اؾت که یقتی نگا ٖ نگا ٖنننتکطایانه ی مُٗ ف ته اترػ هرای
مازی تاقس ااق وؿتی ی تحطی مصهثی حقنقت تطای هینكره تؿرته مریقر نس ی تكرط
ونعی وع ماز ی ااق زیس ضئالنؿتی ی ماتطیالنؿتی ضا زض مقاترل زیرسکا ذر ز نر اهرس
زاقت .ننكنتانی ته این م ي ٔ اقاض میکنس ی مٗتقس اؾت که ٖ وكیا ما ضا نؿثت
ته ام ض مٗن ی ک ض میکنس ی اظ ا ؿفه ی زین زیض می ؾاظز:
Nishitani

زیسکا ٖ یی تنانگط نگطقی – احتیاال نگطـ ماه یاـ -اؾت که زض آ نره تنهرا

ما ضا ته وك پ قی اظ زین ت ه هیچنرنن تره وكر پ قری اظ ا ؿرفه یامریزاضز...
تناتطاین ٖ زیسکا ٖ یی ذ زـ ضا حایی حقنقت مؿ یی میزانس کره مریت انرس
ذ زـ ضا اظ آ منٓط زض تیام وهات ت ونه نیایس تُ ضی کره امر ضی مثرل زیرن،
ا ؿفه ی هنطها ونعی تنف اظ ٖقنس ی پنساض شهنی ننؿتنس()Nishitani 1982: 78

این ان ؿ ف تط این تایض اؾت که ضیی طز ی نگا ایتػکتن ٖ ی نگا ؾ تػکتن ٖ زض
ٖهط حايط زی نگا مانٗه الییٕ هؿتنس .حال پطؾف ای این اؾت که این زی نگا تراه
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ته مثاته یک نگا ته یاقٗنت پصیطاته ق ز .ننكنتانی زی ضا کطیع اظ مًٗرل ضاتُره ٖ ر ی
زین ضا ته ٖن ا تسیلهای می ن ضز میکنس .ی ی این اؾت که ٖ ی زین نییت اننس ترا
ه تٗاضو زاقته تاقنس و هط زی زاضای ح ظ نگطـ ذال ذ زقا هؿتنس ی لرصا
کامال متفایت اظ ه هؿتنس ته این مٗنا که زض ؾُ ح متفایتی قطاض کطاتهانس .اما ننكنتانی
میک یس کطوه این زی زض زی ؾُ متفایتی قطاض کطاتهانس یلی یک مطظ مكتطک زاضنس:
مطظی که هط زی حنُه ضا اظ ه وسا می کنس یلی زض ٖنن حال این مطظ مكتطک تره
هط زیی آنها تٗ ق زاضز .ضیكه های تٗاضو ٖ ی زین مح زض یک ونن مرطظی
پنها قس انس()Nishitani 1965: 77-78

ضا کطیع زیم این اؾت که ٖ نه تا شات زین ت ه تا وها تننییی که ازیرا اظ قرسی -
االیام پصیطاته قس ی شاتی زین ننؿت ،تٗاضو زاضز .زض این م ضز ننع ننكتانی زض زیرن ی
ننؿتی این ته ض ی ت قی اظ ضاتُه ٖ ی زین ضا ضز میکنس ی يرطیضت اوتنراب ناپرصیط
زین تطای ظنسکی تكط ضا ک قعز میکنس.
ٖنهطی اظ حقنقت زض اینیا هؿت یلی نه کل حقنقت .تطای یک زین ایرن ا ؿرفه
اؾاؾی ونعی ننؿت که تت ا ترا اضاز آ ضا تغننرط زاز مثرل لثراؼهرا .زیرن ترطای
ظنسکی قطٌ اؾاؾی اؾت هیانُ ض که

آب تطای ماهی()Nishitani 1982:77

اما زین ونؿت؟ هسف زین تطای ما ونؿت؟ وطا ته زیرن ننراظ زاضیر ؟ اینهرا ؾر االتی
اؾت که ننكتانی زض نفحه ایل کتاب زین ی ننؿتی میپطؾرس( .)Nishitani 1982:1ایرن
ؾ االت يطیضت یو ز زین زض ظنسکی تكط ضا نكا میزهنس .یی مٗتقس اؾت که زیرن
تا ذ ز ظنسکی تكط ؾطیکاض زاضز ی لصا يطیضت آ اظ يطیضت غصا ترطای ظنرس مانرس
تنكتط اؾت .یلی ای میک یس:
ما ته زین نناظ زاضی نه ته ذاَط نٓام اوتیاٖی ،ضاا تكطی یا اذال ٖی می .اینهرا
ته ضات اقتثاهی هؿتنس یا حساقل ذ ٍ ایل یتها محؿ ب میق نس .نثایس ته زین
اظ منٓط ؾ ز ی منفٗت نگطیؿت(.)Ibid:2

ؾ ال زین این اؾت که ا ؿفه یو زی آزمی ونؿت؟ هسف اظ ظنسکی آزمری ونؿرت؟
اکط تر اهن کالم ننكنتانی ضا زض قالة ظتا ٖطارانی م لر ی ذ زمرا تنرا کنرن تایرس
تگ ین :
ته کیا میضیم آذط ننیایی یَن
اظ کیا آمس ام آمسن تهط وه ت ز
ننكنتانی مًی این تنت ضا زض قالة ؾ االتی مُطح میکنس« :وطا من ظنسکی میکرن ؟
اظ کیا آمس ام؟ ته کیا ذ اه ضات؟ یقتی این ؾ االت ضا زض مر ضز ذ زمرا ی مٗنرای
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یو زما میپطؾن پطؾف زینی زض وا ما تنساض میق ز .اما ته ظٖر یی ایرن تنرساضی
تاٖر میق ز یک ک زال تیانتهایی ظیط پای ما آق اض قر ز .مرثال زض مر ضز مرطگ ایرن
َ ض ننؿت که مطگ زض آینس زض انتٓاض نكؿته تا ته آ نعزیک ق ی ت ه اظ ترسی ت لرس
مطگ ضا تا ذ ز زاضی »(.)Ibid:3
زض کناض این ته ی ی ت قی اظ زین اواظ زهنس اظ منٓطی زیگط ته تٗاضو ٖ ی زین زض
انسیكه ننكنتانی نگا کنن  ٖ .تطای ما وهانی ضا ته مٗطو نیایف می کصاضز که کرامال
متفایت اظ وهانی اؾت که ازیا زض کصقته تطای تكرط تره نیرایف مریکصاقرتنس .ازیرا
ؾنتی تا یک ؾاذتاض ؾه یوهی وها ضا نیایف میزازنس :ذسا ،وها ی انؿرا  .زض ایرن
ته یط َثنٗت ت ؾٍ ذسا ذ ق قس ترطای این ره زض ذرسمت انؿرا تاقرس ی انؿرا زض
ذسمت ذسا .تناتطاین َثنٗت یا وها یک یاقٗنت غایتقرناذتی تر ز کره زض آ ضیح،
ظنسکی ی قرم ی تس زض هیاهنگی تا َثنٗت غرایتی اطاَثنٗری ضا زنثرال مریکطزنرس.
ننكنتانی مؿاله ذسا ضا ته ضاتُه ٖ ی زین ننع نؿرثت مری زهرس .ای زض زیرن ی ننؿرتی
ضاوٕ ته این م ي ٔ می ن یؿس« :تا ظمانن ه مؿاله ٖ ر ی زیرن تره ؾرُحی نطؾرس کره
مؿاله ذسا ضا ته ٖن ا مؿاله تننازی ذ زقا لحاِ ن ننس نیی ت انن تگ ین که ترا ایرن
مؿاله م اوه قس ای »(.)Nishitani 1982: 47
اظ ؾ ی زیگط ،تا ْه ض ٖ ن ین زض ٖهط وسیس ٖ ،تطای تكط وهرانی ضا تره نیرایف
میکصاضز که ٖاضی اظ ن ٔ ٖنهط غایی ،الهی ی ضیحرانی اؾرت ی تقر ل ه ؾرطل وهرا
کالن های زض آ ظتا َثنٗت ظتا ضیايی ی هنسؾی ی زض این َثنٗت ظیؿرت وهرا مرا
ٖاضی اظ هط ن ٔ غایت ی ظنسکی ت ز.
تات وه ته این زی نیایف متفایت اظ وها میتننن که زین تط تننكری غایرتقناؾرانه اظ
ضاتُه ذسا ،وها ی انؿا اؾت اض اؾت ی ٖ ته زنثال حصف این تننف غایتکطایانره اظ
َثنٗت اؾت .اکط تر اهن زیسکا ننكنتانی ضا نؿثت ته این مؿاله ضیـ کنن تهتط اؾت
زیتاض ته مقاله «ٖ ی ش » ای ضو ٔ کنن  .ای مین یؿس:
ما زیگط نییت انن آنُ ض که ان ؿ اا تاکن انیام زاز انس زض ورایی تایؿرتن کره
تنن وهانی که تحت حاکینت م اننؿر ( )Mechanismاؾرت ی وهرانی کره قرطاض
اؾت تحت حاکینت غایت قناؾی تاقس ( )teleologyقطاض زاضز ی ؾرپؽ زیمری ضا
اطاتط اظ ایلی تسانن یا ؾٗی کنن کل نٓام ضا زض یک ؾ ؿ ه مطاتة غایرتقناؾرانه
تحت ماهنت مُ ق ذسا زیتاض ؾاظمانسهی کنن  .اکن ما تایرس تپرصیطی کره تننرا
«ضیحی» یو ز ما یٗنی تننانی که تاکن کل نٓرامهرای غایرتقرناذتی زض زیرن ی
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ا ؿفه اظ آ ته یو ز آمس انس ی تطآ اؾت اض کكتهانرس ،ی ثراض ترطای هینكره کرامال
نات ز قس انس ٖ .هیچ اطقتهای تا یک قیكنط تط وها غایتقناؾی حی رهیض
قس اؾت)(Nishitani 1965:85

زین ضیی طز غایت قناؾانه ضا نؿثت ته وها زاضز ی این زض تقاتل تا ضیی رطز ٖ ر تره
وها اؾت .ننكنتانی این تقاتل ٖ ی زین ضا ته ؾاحت ظنسکی انؿا ننع تٗین میزهس
ی مٗتقس اؾت که زین مح ض ان ی ذ زـ ضا تا یک ق ؼ نٗ زی تنا میکنس یٗنی اظ
ماز قطیٔ میکنس ته نفؽ ،حنات ی ذسا میضؾس ی زض مقاتل ٖ محر ض انر یاـ ترا
یک ق ؼ نعیلی تثننن میکنس یٗنی ام ضی مثل ذسا ،حنات ،نفؽ ضا ته ماز تنرعل مری-
زهس .ته ؾرن زیگط زین هط ونعی ضا ته ظنسکی اطی میکاهس ی ٖ هطونعی ضا ته امرط
مازی اطی میکاهس .اظ اینطی مح ض زیرن ترط «ظنرسکی» اؾرت اض اؾرت ی محر ض ٖ ر ترط
«مطگ») .(Nishitani 1965:84اکط تر اهن این ق ؼ ها ضا تره نر ضت تهر یط تطؾرن
نیاین ته یط ظیط قاتل ته ض اؾت:

تناتطاین میتننن که ؾطوكیه تیپایا ظنسکی زض زین تا ذسا می ن میق ز حال آ کره
زض ٖ ؾطوكیه ظنسکی زض ماز آغاظ ی ته آ ذت میق ز ی تره هیرنن زلنرل اظ نٓرط
ننكنتانی مطگ زض ٖ ی ظنسکی زض زین ته ٖن ا کان انر ی مُرطح مریقر نس .اکرط
وننن اؾت وگ نه تایس اظ ضاتُه ٖ ی زین نحثت کنن ی اظ هیه مهیتط اظ این ضاتُره
زاأ کنن تطای این ه ظنسکی تكط ضا تهتط ی اظ تیمٗنایی ی ننهن نؿ ضها ؾاظی ؟
راُحل!
زض پاؾد ته ؾ الی که مُطح کطزی تُ ض ذالنه تایس تگ ین که ته نٓط ننكنتانی کنیی
تنها ضا حل ضاؾتنن تطای آقتی تنن ٖ ی زین ی زض نتنیه ترطای مٗنرازاضکطز ظنرسکی
این اؾت که زین زض تطاتط ٖ مقایمت ن نس ت ه ٖ ی تننف ٖ یی ضا ته تٗس یو زی
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(اکعیؿتانؿنال) ذ زـ تثسیل کنس تا تت انس ه زضکی ضیقن اظ یاقٗنت ٖننری ی مرازی
زاقته تاقس ی هیعما زضک ی اهیی ضاؾتنن ننع اظ یاقٗنت های زینی زاقته تاقس.
مٗی ال تننف زینی نؿثت ته وها ی انؿا زض تًاز آق اض تا تننف ٖ یری تره وهرا ی
انؿا قطاض زاضز .زین این تننف ضا ته نام ذرسا ی انؿرا زض تطاترط ٖ ر مُرطح مریکنرس.
مازامن ه قرم زین ضا هیچ پناهگا کطم زض تطاتط زننای ؾرطز ٖ ر ت قری مریکنرس
نییت انس ته تنناز ی ضیكه نفؽ آزمی ضا یاتس و قرم نییت انس کرامال ترا یاقٗنرت
مطگ م اوه ق ز.
ننكنتانی تط این تایض اؾت که یقتی ما ته نتایج ٖ مسض میانسیكن  ،این امرط مرا ضا تره
اطاؾ ی مطظهای ٖ یٗنی ته ؾاحت ا ؿفه ی زین میتطز ی این ونرعی اؾرت کره تره
تٗثنط ننكنتانی «این ونعی اؾت که تا ذ ز ٖ نییق ز ته آ زؾت یاارت ی حتری ترا
یک ا ؿفه ٖ یی ننع نییت انن ته آ ضا پنسا کنن ور ا ؿرفه ٖ یری ننرع زض نهایرت
ضیی طز ٖنننتکطایانه ته ٖ اتراش میکنس»).(Nishitani 1965:86
هیانُ ض که زض ؾُ ض پنكنن اقاض قس ،اظ نٓط ننكرنتانی مرطگ زض ضیی رطز ٖ یری تره
وها ی ظنسکی زض ضیی طزی زینی ته وها ته ٖن ا مح ضی اؾاؾری ت قری مریقر ز.
یلی و مطگ ی ظنسکی اظ زیس ننكنتانی زی ونثه یو زی اکعیؿرتانؽ تكرطی هؿرتنس
پؽ نییت ا ٖ ی زین ضا زض اکعیؿتانؽ تكطی زی ونع وساکانه ی متٗاضو پنساقت.
مؿ یا تأثنط ا ؿفه اکعیؿتانؽ هایسکط تط کل انسیكه ننكتانی آق اض میقر ز .تنراتطاین،
یايرر اؾررت کرره ننكررنتانی تحررتتررأثنط اکعیؿتانؿنالنؿرر هایررسکط ضیی ررطزی
اکعیؿتانؿنالنؿتی ته مؿاله ضاتُه ٖ ی زین زاضز ی اظ اینطی زض ذه ل این ضاتُه تط
این تایض اؾت که ما تایس ته نقُهای تطؾن که زض آ «زننای ظنسکی ٖ مسض هیچر
6
منسانی نیایف زاز ق ز که زض آ مطگ ته مٗنرای زینری آ یرا مرطگ ترعضگ ( Great
 )Deathآنُ ض که زض ش ت زیؿ کفته میق ز ،ته نح یو زی یا اکعیؿتانؿرنال تحقرق
یاتس») .(Nishitani 1965:91یی زض ازامه میااعایس:
این ه قأ مٗی لی وها ت ؾٍ ٖ تطحؿة مازیت تسی حنات تثنرنن مریقر ز
تطای متف طی مٗنا زاضز که تا ٖ ته نح اکعیؿتاؾنال م اوه میقر ز یٗنری آ ضا
هیچ مؿالهای مطت ٌ ته اکعیؿتانؽ (هؿتی) ذ زـ میپصیطز ی وها ٖثراضت
اؾت اظ یک منسا مطگ اکعیؿتانؿنال تطای ذ زـ ی تطای کل تكطیت (Nishitani
).1965:88
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ننكتانی هیعما تا ت ؾل ته تح نل اکعیؿتانؿنالنؿتی هایسکط ته ؾطا٘ مفهر م ت زیؿرتی
مطگ تعضگ ننع می ضیز ی مٗتقس اؾت که اکط زین ؾاحت ٖ ضا یٗنی وها ضا هیچ
ؾاحت یو زی ذ ز ت قی کنس تایس زض وننن منسانی اطز اظ نفؽ ذ یكتن زؾت ت كس
ی ذ ز ضا ته ضیی مطگ تعضگ تگكایس).(Nishitani 1965:96
ننكنتانی ته مفه م مطگ تعضگ ش ت زیؿ مت ؾل می ق ز ی هیچننن مؿاله مرطگ زض
انینل ننع اقاض می کنس که زض آنیا کفته قس که تطای نیات ظنسکی ذ یكتن تایرس اظ
آ زؾت کكنس ی این وها ذانه ضاؾتنن ضیح آزمی ننؿت .ننكنتانی زض کتاب زیرن ی
ننؿتی تا ضیی طز زینی ی اکعیؿتانؿنالنؿتی ته زننای مازی ٖ وننن مین یؿنس:
زننای ٖ ن ٖی زننرای مرطگ ترعضگ اؾرت زننرایی کره زض آنیرا تیرامی
تیایعات ٖكق ی نفطت ،زضز ی ذ قی ،ذ تی ی تسی ی حتی تیرایع مرن ی
زیگطی هیگی اظ تنن ضاتهانس .میت ا وننن وهانی ضا وها ترسی انؿرا
نامنس .اما نقُه ق ت زیسکا ٖ یی زقنقا زض این یاقٗنت نهفته اؾت کره ترط
پایه یک وننن وهانی ،مطگ تعضگ هیه ونعهای انؿانی ضا پكت ؾط مری-
کصاضز .این م يٗی اؾت که وسا اظ ؾ غ انؿانی قرم اقناء ضا ته نحر
ٖننی میتننس ی

میاهیس).(Nishitani 1982:347

ننكنتانی می ذ اهس ضیح ٖ یی ضا ته شات زین تسمس .زض ٖ ن ٖی غناب انؿا مُرطح
اؾت ی تا ظمانی که این غناب اؾت مؿاله آقتی ترنن ٖ ر ی زیرن ضخ نر اهرس زاز .اظ
زیگط ؾ ذسا ته ٖن ا م ي ٔ زین اظ وها ظنسکی متٗال اؾرت .پرؽ ترا ظمرانی کره
انؿا زض زننای ٖ ی ذسا زض زننای ٖ ته ه نطؾنس این ضاتُه می ن ننؿت .تنراتطاین
زین تایس زننای ؾطز ی ذكک ٖ ضا ی ٖ زننای الهی زین ضا ته ٖن ا زننای یو زی
یا اکعیؿتاؾنال هط یک تساننس ی پػیهفهای ذ ز ضا اظ این ونثه یو زی آغاظ کننس .تره
ؾرن زیگط زننای مطگ ی تاضیک ٖ ی زننرای ظنرسکی ی ضیقرن زیرن تایؿرتی مر ضز
پصیطـ ت أما هط زی تاقنس .ته کفته ننكنتانی کنیی نیات زینی تایرس نیرات ٖ یری ضا
تپصیطز .زینی که زیس منفی ٖ ته ظنسکی ی حنرات ضا کرامال تپرصیطز مریت انرس پرصیطای
حقنقت تاقس .زض وننن یيٗنتی اؾت که نفؽ ضاؾرتنن آزمری مری ت انرس مرطگ مننرت
ذ یف ضا تپصیطز ی اظ ن مت لس ق ز .ننكنتانی مین یؿس:
زننایی که ذ ز ضا زض یک وننن منسانی ته نیایف میکصاضز زننرایی اؾرت اطاؾر ی
زننای م انن ی ی زننای غایت قناذتی .این زننا هیعما هط زیی آنهاؾرت ی هرنچ
یک اظ آنها ننؿت .این زننا نه زننای ٖ یی نطف اؾت نه زننای ٖطاانی نطف ،نره
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زننای «ماز » نطف اؾت نه زننای «ظنسکی» نطف .ته ؾرن زیگط ،نه زننایی اؾرت
که نطاا ونثه مطگ زاضز نه زننایی اؾت که نطاا ونثه ظنرسکی زاضز .هطونرس ایرن
زیسکا های متٗاضو ته تطتنة ؾهیی اظ حقنقت زاضنس ،اما این حقنقت که یک نگا
یاحس ضا میَ ثس تایؿتی هیعما هط زی ونثه ضا زاقته تاقس).(Nishitani 1965:93

این تفؿنط اظ ضاتُه ٖ ی زین اییاب می کنس که مطگ ی ظنسکی زضه تننس تاقرنس ی
این هیا ته یط اکعیؿتانؿنالنؿتی اظ اکعیؿتانؽ زاظاین هایسکطی اؾت کره ننكرنتانی
آ ضا میپصیطز ی مٗتقس اؾت که هط زی ونثه یو زی یٗنی مطگ ی ظنرسکی زض انؿرا
ویٕ قس انس .پؽ میت ا ٖ ی زین ضا تاه ته نح اکعیؿتاؾنالنؿتی ویٕ کطز.
ننكنتانی زض تطضؾی ضاتُه ٖ ی زین هی اض ؾٗی کطز اؾت ٖ ضا زض زین مؿتحنل
ؾاظز یلی این ته مٗنای زینی کطز ٖ ننؿت .ای مٗتقسی اؾرت کره نر ٖی تالقری ی
پن نس تنن این يطیضی اؾت .ای زض ؾاحت ٖیل ٖ ضا نقس مری کنرس نره ترطای کنراض
کصاقتن آ ت ه تطای کكانس آ ته ؾاحت هرای اکعیؿتانؿرنال یور ز آزمری ی تره
مؿائل تننازی یاقٗنت .اظ نٓط این ان ؿ ف هیانُ ض که زض وها مسض ننهن نؿ ضیكه
زیانس اؾت زض تف ط ٖ یی مسض ننع ننهن نؿ یو ز زاضز ی تطای غ ثه ترط آ تایرس ترا
ننهن نؿ ٖ یی م اوه قس ٖ .ی زین تایس ذ ز ضا زض مٗطو نقس ا ؿفی قرطاض زهنرس
اکط تر اهنس ته امط اکعیؿتاؾنال انؿانی ت وه کننس .ننكنتانی تط این تایض اؾت کره شات
ٖ تا شات انؿا هط زی ته ؾاحت یاحسی می پطزاظنس.
ته نٓط ننكنتانی ٖ ی زین قثل اظ زیض مسضننته ی ٖهط ضیقنگطی مفه م ذسا مٗطارت
زینی ی مٗطات ؾ الض ضا ته ه پن نس می زاز یلی تا َطز ی اذطاا ذرسا اظ َثنٗرت ی
نفی ٖ ل غایی اظ وها ت ؾٍ ٖ مسض  ،این یحرست اطیپاقرنس()Heisig 2001: 240
ی تالـ تطای آقتی وعمنت های زینی تا تثننن های ٖ یی تالقری ترطای تاظکطزانرس
این یحست زض ؾُ اه ٖقالنی ی ا ؿفی اؾت که ننكنتانی تا کیک ننچه ی هایرسکط
ته زنثال آ اؾت .مؿاله اؾاؾی تطای ننكنتانی ٖثاضت اؾت اظ ق اف ی زیپاضکی ترنن
زی نح متٗاضو اکعیؿتانؽ یا هؿتی انؿانی زض وها کره ٖ ر ی زیرن ٖطيره مری
زاضنس .تطای حل این مؿاله الظم اؾت یک ایماننؿ تاظ ق ل کنطز که زض آ تط مٗنای
ظنسکی تكط تأمل ق ز نه یاقٗنت انعی ی یا یاقٗنت الهی که ته تطتنة ٖ ی زیرن تره
ٖن ا م ي ٔ پػیهف ذ ز قطاض زاز انس .ته نٓط ننكنتانی هط زی یاقٗنت مر ضز تحرر
ٖ ی زین ما ضا اغفال ی کیطا کطز انس ٖ .ما ضا اظ َثنٗرت تنگانره کرطز زض حرالی
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َثنٗت تركی اظ یو ز ماؾت ی زین ننع ذسا ضا اظ َثنٗت انعی ی وسا کطز ی تاٖرر
تنگانگی تكط تا َثٗنت قس اؾت .زض حالی که تره نٓرط ننكرنتانی انؿرانها ظاز زننرای
َثنٗی هؿتنس که َثنٗت تركی اظ اکعیؿتانؽ آنهاؾت.

.4نتیجهگیري
تا ت وه ته آنچه که تا اینیا کفته قس ته نٓط می ضؾس که ننكرنتانی کنیری مری ک قرس
هیعما اظ زی ضیی طز ته ْاهط متًاز انسیكه قطقی (ت زیؿتی) ی انسیكه غطتی (ننچره
ای) ته مؿاله ضاتُه ٖ ی زین تپطزاظز .اما و این زی ؾراحت زض تف رط غطتری شاترا
زاضای مطظتنررسی ی زض نتنیرره زاضای زی ح ر ظ مٗطاررت قناؾرری وساکانرره ای هؿررتنس،
ننكنتانی تا کیک ن ٖی انسیكه هایسکطی که زض آ تط تٗسی یو زی یرا اکعیؿتانؿرنال
انؿانی ی ننع مٗنای ظنسکی تیطکع زاضز ،این ق اف اییاز قس تنن ٖ ر ی زیرن ضا پرط
کنس .م اقنت یا ٖسم م اقنت زض انیام این کاض ذ ز م ي ٔ پرػیهف زیگرطی اؾرت،
آنچه زض این ن قته ؾٗی کطزی ذ اننس ضا ته ؾریت آ ؾر زهرن ایرن اؾرت کره
هی اض ضا زیگطی تطای یضیز ته مؿاله زیطپای ٖ یو ز زاضز ی این امط ضا مری تر ا
زض ا ؿفه م تة کن ت تُ ض ٖام ی ا ؿفه ننكنتانی کنیی ته َ ض ذرال یاارت .ن تره
مه زیگط اؾت که تط ذالف ته ض ؾ ثی ی منفی اظ ننهن نؿ زض غطب ،زض کنه انسیكه
ش ت زیؿتی ان ؿ اا م تة کن ت  ،یاقٗنت تننازی ضا تایس زض «ننؿتی مُ ق» ته ٖن ا
یاغ ک نسی این م تة یاات.

پینوشت
 .1ق نناتا ( :)Śūnyatāتهی ت ز  ،ذالی ت ز  ،ت ز و هط ی شات زاقرتن مٗرانی مرت رف یاغ
ؾانؿ طیتی  Śūnyatāاؾت .زض م تة ماهایانا اطزی که ش تیطین میکنس ته ؾرُ قر نناتا
میضؾس .اما مًی ی مفه م ؾ نناتا ه ته حالت یا ضیی طز زینی تره آکراهی ی تنرساضی ی
ه قناضی اقاض زاضز ی ه ته مٗنای تیطکع زض تأمل اؾت ی ننرع کراهی تره ؾرثک ی قرن
اذالقی اقاض زاضز .اما اظ هیه مهیتط ت ننفی اظ یاقٗنت اؾت کره زض آ هیره اقرناء شاترا
زاضای َثنٗت ت زا هؿرتنس .امرا َثنٗرت تر زا ننرع شاترا هرنچ ی تهری-تر زکی ی ذرالی یرا
ذالء( )voidاؾت .تطای مُالٗه تنكتط زضتاض این انُالح ی انرُالح هرای زیگرط زض ایرن
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ن قته ته قؿیت یاغ نامه این کتاب مطاوٗه نیاینس :انرغطی،محیس ( )1336م ترة کن تر :
آقنایی تا ا ؿفه غاپن ،تهطا  :نكط ققن ؼ
 .2ش ( :)Zenیاغ  Zenغاپنی قس یاغ وننی  Chanاؾت ی یاغ ونننی  Chanننع وننری قرس
لفّ ؾانؿ طیت  dhyanaت ز اؾت .اما ضیكة تاضیری شِ ته ت زیؿ ایلنه هنس تطمیکطزز که
زض آنیا حالت ٖینق مسیتنكن ضا  Samadhiیا «تیطکع» مینامنسنس ٖ .ت این ره مسیتنكرن یرا
تأمل تطای شِ انتراب قس این اؾت که ت زا اظ َطیق تیطین تأمل ی تیطکع یا مسیتنكن تره
ضیقن قسکی یا ننطیانا( )nirvanaضؾنس .زض کناض این انُالح ،شاش ننع مُرطح مری قر ز.
شاش ( :)Zazenقناذته قس تطین حالت تیطین شِ  ،مسیتنكرن زض حالرت نكؿرته اؾرت کره
ننكنسا ننع آ ضا انیام می زاز .این حالت ضا  zazenمی ک ینرس .شاشِ ( )zazenکران ٖیرل
شِ ت زیؿ محؿ ب میق ز .هسف شاشِ اقرٍ نكؿرتن اؾرت یٗنری تره تٗ نرق زض آیضز
تیامی اا اض ،ذناالت ،احؿاؾات ی غنط اؾت تیآن ه تا ونعی زضکنط ق نس.
 .3یی زض اهینت نف ش انسیكة ننچه تط انسیكه ذ زـ میک یس«:یقتی و ا ت زم ٖازت زاقرت
کتاب وننن کفت ظضتكت ضا تا ذ ز ته هط وا تثطم .این کتاب انینل مرن تر ز»( Nishitani
 .)1990: xxیی حتی میک یس که ما زض ؾرُ ذ زمرا غر لهرایی مثرل پاؾر ال ی ننچره
نساضی .
 .4الثته تنن اثط ننچه ی تف ط ت زیؿتی ضیاتُی زیس میق ز که میت انس زض ح ظ ا ؿفة تُثنقی
ی زض منسا پػیهكی نتایج پطتاضی ته هیطا زاقته تاقس .پاضکِؽ مٗتقس اؾرت کره «ننچره اظ
َطیق ق پنهایض تا ت زیؿ آقنا قس تر ز ی اهر ای اظ ت زیؿر تره اقر ال ت زیؿر ایلنره
هننایانا محسیز ت ز اؾت .لصا ننچه تا انسیكه ت زیؿ متأذط یٗنی م تة ماهایانا آقنا نث ز
اؾت»(.)Ibid:13
 .5ای زض کتاب ا ؿفه ته مثاتة ت ته ازٖا میکنس که «مه ننؿت ونس تاض ؾٗی کرطز ام آ {ونرنن
کفت ظضتكت} ضا تر ان  ،آ ضا نفهینسم .اما اکن ی ی اظ کتابهای زلر ا مرن اؾرت ی
این ضا ق یا مسی ت ته میزان  .آم ظ اَتطمطز که ْاهطا تطذالف انسیكره مرن اؾرت ،زلن ری
تطای ت ته یااتهام»( .)Tanabe 1990:115یا مثال زض هیا کتاب تاناته مفه م  zangedoضا ترا
مفه م تاظکكت اتسی ننچه مقایؿه میکنس.
 .6تنساضی نؿثت ته َثنٗت حقنقی ذ یف ن ٖی مطگ نفؽ اؾت ونعی کره زض ش  ،مرطگ ترعضگ
کفته میق ز .این ن ٔ مطگ ،مطگ ٖازی که ته مٗنای تطک وها ظنس ها ننؿت ت ره ضهرایی اظ
وطیا تیپایا ت لس ی مطگ یا ؾامؿاضا اؾت .اما زض ٖنن حرال آ یرک ت لرس زیتراض زض یؾرٍ
ظنسکی این وهانی اؾت یٗنی ؾیؿاضا زض ننطیانا اؾت.
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