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 مقدمه

ست که قرن سوالی ا ست؟ این  شر راها خدا کی سخ به  ب برای پا

، عشاااا هاها، قوانین، تمام جنگ و کشااااند  خودبه دنبال آن 

او و یا حتی به  رساایدن و خشاانود کردن و... بخاطرها فداکاری

ست ست؛  خود د ستاو بود  ا سخ به  این کتاب دربار  خدا و پا

شغول کرد   سالیان به خود م شما را در طول  ابهاماتی که من و 

هرآنچه پیش درآمدی از تا  کرد  امدر این کتاب ساا ی  .اساات

نیز بدنبال آخر ازگو کنم و در دانم را برای شااما بمی دربار  خدا

بسااایار زیباتر از  (بزرگترین قدرت بی انتها این) خدا بگویم که آن هساااتم

اساات  وجودی هن داریم. خدا همانذکه ما در  تسااا چیزهایی

جاز  اوبدون  که تد و نمی برگی از درخت ا  هیچ چیز بجز اواف

کافیسااات بی  بیاموزیداگر دوسااات دارید مط بی وجود ندارد. 

ن گفت ، شااااید این کتاب حرفی برایرا مطال ه کنیدآنطرفانه 

شد! شته با شکل  دا ساد  ترین  س ی دارم به  من در این کتاب 

دربار   و از تجربیاتی که در طول زندگی کسااار کرد  ام ممکن

خواهید پس اگر می. نمصااتبت ک مطالبی از این دساات وخدا 

در کتابخانه شاااما خدا را پیچید  درک کنید کتاب های بهتری 

از همه  داشته باشم یخواهم تشکر ویژ  امی در آخروجود دارد. 



 کتاب

 

عزیزانی که من را در نگارش این کتاب یاری رساندند، مخصوصا 

 .کنمهمسر عزیزم که این کتاب را به او تقدیم می

 

 اسفند

1398 

 



 

 اول : خدا چیست؟ بخش

و ت فی بود  مخ م انیدارای  فرهنگ هادر ها تا ساااال واژ  خدا 

یی که امروز میخدا ییشاااکل های مخت فی داشاااته اما یکتا

سیم  سان بود  و از نظر همهشنا ستمورد تایید  افراد یک  .همه ا

سی به  ست که آیا در موجودات دیگر نیز ح ص ی این ا سئ ه ا م

ست تا  دغدغهدارد یا نه؟ این وجود خدا درک نام  هر فی سوفی ا

شناخت وجود خدا را اثبات کند،  شکافی در بتث  اما با کمی مو

شد که قبل از رسیدن به خدا باید خدا متوجه این مهم خواهیم 

سی  سیدن به خدا را برر سی و این را  ی نی  کنیمرا  ر درک ح

نام  بار در می این حس ؛"حس عبادت خالا"به  ند هزاران  توا

انند ممی تواند اتفاق بیفتد، این حس  نیز زندگی ماشااینی امروز

 ایباشد و باالرفتن سود سهامتان در بازار بورس  از قاشتیا حسِ

ثل  حتی تانم ند های کودک دلب قدم  یدن اولین  مام این  ؛د ت

شما  مانند حسِها حس ست و  شیرین ا ساس عبادت  بدان اح

یاز می کنید. ند حال اینکه  ن یل بیولوژیکیاین حس می توا  دل

یک سوال باشد، یا بخاطر هوش جم ی بوجود آمد   شته باشددا

ست، زیرا از زمانی که ما  سخ ا شناخت خودمان بی پا شروع به 

حتی . این حس در ما وجود داشته است احساساتاین کرد  ایم 
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نام آنرا نات نیز وجود دارد، حسااای که   حسِ"توان می در حیوا

 ای خاص وظیفهبا انتخاب  هر مخ وقیگراشاات. " شااکر گراری

شد   ست، این وظیفه مانند همان خ ا  ساا ساتح ست ا یک  ؛ا

مخ وقی بی احساس و  چون ما سنگ رامثال ساد  این است که 

بوریم مج و درک نمیکنیم فاقد ش ور تصور می کنیم، وظیفه آنرا

با واژ  تا حا مط ر ها کمی  . مخ وقی کنیمادا را بازی کنیم 

عرضااه می به وقتش آنرا ه کمانند ساانگ وظایخ خاصاای دارد 

، آگاهی از این وظیفه زمانی اتفاق می افتد که مخ وق در کند

جایگا  و زمان مناسااابی قرار بگیرد، با اینهمه می توان نتیجه 

با  فاقی نبود  و هر ذر   عالم ات گرفت که هیچ رویدادی در این 

صی درحال انجامِ ست ای که انتخاب کرد وظیفه  نظم خا ، می ا

شد شتر کمی ارید . بگربا شرح دهم،بی ضوع را برایتان   ینهم مو

و گاهی را دارد گاهی وظیفه رفع تشااانگی  نوشااایدی که می آب

تل، گاهی و حتی یک آتش خاموش کردن  قا یک  باس  در ل

سان یا حیوانی غرق کردن  وظیفه غروب  کنونتا شما . را داردان

لرت برد  آن  شآرامو عظمت و از دیدن  را دید  اید دریاآفتابِ 

در اما همان دریا  ایدشاااگفت آمد   از این همه زیبایی بهو اید 

 ناگهان نظر مثبتو شود می سونامی عظیم  تبدیل به زمان مقرر

ضر  شما و شد خواهدی بی حد مرز شما تبدیل به تنفر  بهحا

یت قبول  ید بوداین واق  یل  که نخواه مانی دل یا ز همین در

شما دیگر دلیل لتظه ایو شما آرامش  ست ترس  ، پس شد  ا
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وظیفه یک مخ وق مشخص  وقتی حاصل می شود کهنتیجه  این

سد شود و  نداردپیروی مخ وق چار  ای جز ، و زمان مقرر فرا بر

 پیروی از م بود ت قی خواهد او عمل، زمانی که از آن پیروی کرد

ست که از شد زیرا وظیفه اش را خالا برای او برگزید  است و او

کامال همه چیز آگا ید در برابر فرمان او  با هی کامل دارد، پس 

ضای او بود ضی به ر شناخت وظایفی که خدا . 1مطیع بود و را با 

ستبرای تک تک مخ وقات خود  سبش  برگزید  ا و در زمان منا

 پی برد؛می توان به وجود خالقی عادل  ،توقع عمل بدان را دارد

های  تدا و انت باور نکردنی اب با نظمی  که  هر ف ل را می خالقی 

ند و مف ولی در  نداز دا حد و ا مان  به آن می  ه مل  را برای ع

 اسااات کهوابساااته  یدیگر مخ وقبه  مخ وق. وجود هر 2گمارد

 تالش می کنندواحد  از دانشاای خاص برای یک هد همه آنها 

 خداست.  دانش عظیمآن  که خالا

 هوشمندانه و بود  ش ور و ادراک دارای هستی عالم در ایذر  هر

)ی نی به وظیفه اش  می گوید تسااابی  را مت ال خدای ای ویژ  زبان با

 ازای درها آن همچنین، ی کند، که عمل بدان وظیفه همان تساابی  خداساات عمل م

 واکنش خودشااان از روی می دهد عالم در که اتفاقاتی تک تک

ک یتماشا کنیم آنرا مانند اگر تمام عالم را از باال  .دهندمی نشان

می یابیم درتر شااویم  بینیم، اما هرچه دقیا مجموعه واحد می
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به اجزای کوچک و کوچکتری به خودی خود این مجموعه که 

سیم ست تق )زیرا م نای بی ابتدا و انتها هیچ انتهایی وجود ندارد  و شد  ا

و ما برای متدود کردن و  ی نی اثبات دلیل وجود یک چیز، وجود همان چیز اسااات 

مان،هاانت یافتن نداز  درک خود حد و ا مک  یی در  به ک آنرا 

 ،در اصاالبدانیم که باید  ما .کرد  ایم م ادالت ریاضاای متدود

به هم  ی آنهمه اعضا واین مجموعه یک مجموعه بی انتهاست 

 تتقیقات .انددر تالش  صهد  مشااخیک و برای بود  متصاال 

 میان در که اسااات کرد  ثابت نیز پژوهشاااگران و دانشااامندان

به  وجود دارد،ک ادراش ور و _ نیز گیاهان حتی_ عالم موجودات

گونه ای که با شنیدن موسیقی یا صدایی خاصی از خود واکنش 

 یراتتغیی ندتوان قبل از وقوع بالیای طبی ی می و یا داد نشااان 

 می توان ازها آن مشااااهد   خود ایجاد کنند که بارا در ظاهر 

یر ال خاص بودن آن وقوعقر فاقی  گاهی ،ات یدا کرد آ  .الزم را پ

سان و عرفانی م نوی اب اد ز ا که ما بدان فطرت نیز می گوییم ان

ص یر بود  و هر لتظه او شهمراهابتدای تکامل  شید   را به  ک

ک به کم انتخابمیان را  خوب و بد یکی را برگزیند و این از تا 

 آن به رساااومتبدیل قوم  یکمنطقه ای تفاوت اق یمی و عادات 

 زمانی که انساااان ازبه همین دلیل اسااات که و  دوشااامی مقو

ست ستهدانآغازگری  خود را نیازمندکرد   درکبقا را  اهمیت . ا

اما اقوام است.  بی انتهایخدا همان آغازگر رسوم و همان قدرت 

خدا زیباترین نیروی جهان و تنها قادر  نگا  زیباتر این اساات که
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ستی ست ه ست،  و ا ست و  بلکهیک موجود نی یک وجود ا

ست و خواهد بود شه بوده و ه شر با .همی یک واحد  ت ریخ ب

برای  وبسااایار کوچک  را عالم،  مکان -به نام زمان انداز  گیری

می متدودرا  ماذهن  مکان -زمان .کرد  اساات درکقابل  خود

بدان این ) گیردمی از ما رابسااایاری از حقایا درک  و قدرتِکند 

ی که بشاار بدان می بالد و قوانین را به کمک آن وضااع می کند نیز از آن فکرم ناساات که همین 

عام ی اساات که  مکان-. زمان ساات و بی اراد  او به قو  فکریه ما نمی رساایدخدا

شما نمی ام تمآیند  و گرشته و به این ادراک برسید که  گرارد 

و در یک زمان در حال  به موازات هم دنیا های مادی و م نوی

  .هستند و شما در همه آنها حیات و ممات دارید سپری شدن

نگ یگ ب یه ب هانمی نظر ید ج ها گو هان  یک  ما و دیگر ج از 

و  د کرط انبسا شروع به دنیا ، سپساندشد   خ ا بزرگ انفجار

 افتدمی با سرعت بیشرتی اتفاق این اتفاق  دگررمی زمانچه هر

دست از  ود یرسپایانی خواهند  مقصدبه  همه جهان ها در آخرو

خواهد شد، حتی حرکت  بیسرد و همه چیز  و برداشتهانبساط 

همین خورشید زندگی بخش جهان ما نیز روزی خاموش خواهد 

اینطور واق ا اما اگر  ....مکان است -زمان پایانِ آن روز قط ا و شد

کرد که خواهید  را تجربهدر دین و ع م باشااد شااما یک تناق  

شک می اندازد سئ هو این  شما را به   جور در شمابا منطا  م

دربار  ع می  ی از نظریات مهمیکاکنون با شاااما  .نخواهد آمد
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ه ب موشااکافانه تری نگاهبا  تا بگرارید ماآشاانا شااد  اید ت خ ق

  میعاز نگا  با خ قت  که به ظاهر بپردازیم،ن ادیخ قت از نگا  ا

سیارتفاوت  سمانما زمین و  "گوید: می و در آن  ی داردب و ها آ

از شش روز . 3 "هرچه در آن است را در شش روز خ ا کرد  ایم

ای متاسبه انداز  گیری  با چه واحد مدت زمانکجا آمد  و این 

ست؟ سیاری از ع م شد  ا شش  گویندمی متفا القول و عرفا اب

و عد  ای دیگر نیز ، متفاوت اسااتروز شااما با شااش روز خدا 

شان  س در این رابطه چنیننظر ستان ما درت که ا  شش روز دا

در یک لتظه اراد  کرد  فقط خدا  و  ودنبزمینی شش روز  اصل

و  "شودمی باش پس" نی ی "4کونیَن فَکُ "، او گفته خواسته و 

که در این کتاب  دارد ی بسااایاریو گفتگو این خود جای بتث

مجالی برای چنین بتث هایی وجود ندارد، بتث دیگری شاابیه 

در عالم به همین مساائ ه دربین ع ما صااتت دارد که می گوید 

م نا حتی مخ وق هم نیاز به تفکر و صااار  انرژی برای انجام 

دیگری  اد مکانیب دادر  .شودمی خواهد،می و وقتی نداردکاری 

کار زی نیم ادالت پیچید  دیگر ید و می به  لتظه هرچه  هرآ

ها همگی  و این آنجا هستید جا بخواهیدکشود و هرمی بخواهید

 و قوانین متدود کنند  ذهنی تطابا عدمرازی اساات که  بیانگر

 و نظراتها . با همه این حر را اثبات می کندبرای خالا  مادی
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 117، سوره بقره آیه کریم قرآن4 



14 داستان خدا 

که نتوان می فت  جه گر فالگر قرار نبود  خدا تی یک سااا ثل  م

ساخت  شروع به  شت میزش و  شیند پ   قاعدما با کند، عالم بن

مان کان-ز چک تر یَ ن  َمتدود  این کُ م چک و کو کون را کو

ای برو قابل درک قابل فهم  داشاااته باشااایمتا دنیایی کرد  ایم 

تدودِ زمینی بشااارِ تدود  ای را  م مل در چنین م تا توان تت

شد شته با شش روز .دا ست  ستان ماد مهم نی شش روز واق ی ا  ،

 ، مهم اینتصوری از شش روز در قوانین متدود این دنیاباشد یا 

شما در عین  ست که در عالم م نا زمان و مکان اهمیتی ندارد،  ا

ر پی د بینید، گرشااته را نیز مثل یک فی م حال که آیند  را می

بینید، در عین حال که اینجا ایساااتاد  اید در یک مییکدیگر 

 د و این ی نی همه چیز در یک بُ حضاااورداریدگر نیز جای دی

 ریگددنیای امروز ما  در ت اریخ م مول با و اساات دیگر متفاوت

 نقطه آغاز و پایانشاار و روز برای انسااان اولیه . به کار نمی آید

قل بود  و این مهم  ما را از ت  ته  ته رف قت امر رف بار  حقی در

درک چیزهایی را پیدا  نتواعقل رفته رفته همین قو  واداشته و 

ما ساااخته می و فقط برای رفع نیاز  هسااتند ابزارگونه کرد  که

مکان هستیم تا ابزاری _شوند، در اصل ما مهندسان در بند زمان

در حد و انداز  پرچین کوچکمان بساااازیم و نه ابزاری برای رها 

ها از اگر وجه زمان را . کردن پرچین و عبور از مرز متدودیت 

تمام آنچه که این که  درک خواهیم کرد حر  کنیمم ادالتمان 

ر د جم گی، ساخته استدیگر را دنیا و تمام دنیا های ناشناخته 
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و آیند ، همه در یک  و حال گرشاااتهو  اتفاق افتاد  لتظهیک 

برای  موضااوعدرک این  .شااد  اساات و تمام اتفاق افتاد  لتظه

زیرا او به دنبال  ،اساتدشاوار  بسایاربشار امروزی متدود عقل 

اما برای عرفای  مجدود کردن اساات و نه رها کردن و رساایدن،

 و کارهایی را انجام گرشته اصال غیر واق ی و ناباورانه نبود  است

ست سان امروز خارج از درک و عمل ا من  .می داند که از نگا  ان

 با جم ه شما س ی دارم این مطالر را به گونه ای مطرح کنم که

 می توانیدشااما  .نشااویدمواجه " اساات پوچدنیا  چقدر پس"ی 

وچ پ که برایتان شرح دادم اصال یمکانیزم اینباور داشته باشید 

که خی ی  "یک لتظه"که این  کنیمتصاااور  یمتوانمی و نبود 

صتبت کردیم مثل یک فی م  شتهروی دور کُدربار  اش   ند گرا

زندگی مثل یک . تغییر داد  ایم "زندگی" را بهنامش ما و  شد 

فریم به فریم در  ا آرامش،همه چیز بو آهساااته دارد دور  ،فی م

است بخاطر همین . عبور می کنداز ج وی دیدگان ما طول عمر 

خ ا می کنیم  پیچید  تر ابزار  مارویم، می پیش که هر چقدر

ما   باز همماشاااین آالت و کشااافیات همین باز هم در میان ا

در  ،ه دنبال حقیقت می گردیممی کنیم و ب شدگی گماحساس 

ست صورتی که حقیقت انتخابِ شا بودن یا نبودن ا اب انتخ. عا

و  دستدر آن است که هر چه بیشتر  یدرست مثل یک باتالقنا

شتر می زنیدپا  ص ینکته  .درویمی فرو در آن بی ست که  ا این ا

 این مهم وبدهند  تورا به  آنچه می خواهیاول باید رها کنی تا 
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م چشاایک به فقط یک عمر تالش اساات.  عالم قانون بازیترین 

ه چیز مثل یک هم شما می بینید کهو ی دود می شودبر هم زدن

 ،که تصاامیم گرفتیم هسااتیماما این خود ما  دود به باد می رود

هر انتخابی که می کنیم، حاصل انتخابی است که در آغاز خ قت 

لتظه به ما داد   در عالم سالم کرد  ایم و همه را یکجا در همان

ع مَپس طَ ؛بینیممی آنرا فریم به فریم آهسته  اند اما ما در زمین

ست و  ست چون همه پوچ ا سر قدرت و مال بی فاید  ا برای ک

جای دیگری اسااات این مط ر را درک کرد  . هرکسحقیقت 

پول و ثروت و جایگا  و  .شد و هرکه نفهمید باختپیروز میدان 

تا از  اند که به انسااان داد  شااد  قدرت همه مخ وقاتی هسااتند

به  و مساایر را برای خود و دیگر مخ وقات هموار کند ،طریا آن

شسری تر و راحت تر به خالا آن  کمک  مثل ود. درستنزدیک 

شمع پروانه ای که به دور  شوق نور   در نورتا خود را می گردد  )م 

سوزاند؛ پروانه   ندکمی  )حقیقت  دیگران را نیز با خود غرق در نورب

و انسان همان پروانه عاشا است و خدا همان م وشا، سوختن 

شا به م شوق شقانه عا سیاری از مردم .نیز نمادی از وصال عا  ب

ند که فکر در این ت ی کمک به یک بجااگر واهی غرق شاااد  ا

ت کار درس نمی کردندرد شدن از خیابان به او کمک  براینابینا 

ها به منزله ی انجام یک ف ل  آن این کار و بودند را انجام نداد 

ست  ست که بود  نادر ست خدای مت ال کار نیز  نایا خال  خوا

ست،  ست که می گویدا شد  در ما ی نیک این یک تفکر نهادینه 
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کامل بودن در  یک تناق اما این  ؛تنها صاافت خداسااتکردن 

 ،متفاوت استبا تمام ت اریخ ما در این چند پاراگرا  خداست و 

ست و نمی خواهیم او را بتث ما درب شمول بودن خدا ار  جهان 

ه ک ما باید به این باور برسیم. متدود به یک یا چند دسته کنیم

ما همه از خداییم و  نا ال"سااات. خدا نیزمقصاااد  نا هلل و ا  هیا

ست  "5راج ون شهادت می و کامل ترین و زیباترین کالم عالم ا

یباترین ز ،و این خدا برای خداساااتاز خدا و همه چیز دهد که 

ست و او ستها زیبایی  م نا و مفهوم ست کهوجود عالم ا این . ا

ست و با زیبایی که از نگا   ای زیبایی یک م نای بی حد و مرز ا

متفاوت اساات. این  ،مخت فی دارد م یار انداز  گیریمن و شااما 

، )زیرا فطری اسااات  دارد واحد زیبایی برای تمام هساااتی یک ت ریخ

 هستند تیاصف ها و این خدا هستند مخ وقبدی هر دو خوبی و 

ما برای  مانبهتر درک که  جه عم کرد مال خود و روی  نتی اع

شر و روز _گراریم دیگران می ست مثل ت ریخ   و اگر آنرا _در

کار م بگوییم توانیمی آیا بازهم ،حر  کنیماز دایر  لغاتمان را 

و  نمی شاااودزیبایی خدا کم و زیاد ؟ دقیقا چیسااات خوب و بد

یم با یک سنگ متک حد و بتوان تانیست  هم قابل انداز  گیری

 انکارناپریر برای آن ت ریخ کرد، زیبایی خدا یک اصااال مرزی

ید که در کودکی را تصااور کن اساات و باید به آن باور داشاات.

                                                           
 156آیه  ،سوره بقرهکریم، قرآن  5 
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تن به انجام  اسااات، اگر متفل دزدان و نابکاران پرورش یافته

 بد یا داداو به را بودن  خوب باید صااافت ندهد، کارهای زشااات

 وجام ه بدکاران از نظر  ی اسااات کهت ریف خوب و بد؟ رابودن 

شمندان و فرهیختگان  ست باهمجام ه اندی ار ک ، ی نیمتفاوت ا

کار خوب  دیگریو کار بد  اساات دیگریکار بد  یک گرو خوب 

، همه چیز در این عالم نسبی است و برداشت ما خوب است آنها

است و کار عجیر نکته بسیار این  .6ت ریخ می کندو بد بودن را 

سبت به عر   ست و ن سبی ا خوب و بد در دنیای ما یک چیز ن

بسته به جهت نگا  ما  جام ه و هد  قبی ه ما قابل تغییر است و

 مامت پسگرار است هم روی آن تاثیرزمان  تغییر می کند، حتی

اما  ؛باشااادقابل اعتماد  یک سااانجش غیرما می تواند  ریخات 

صفت ما  هک ببینیم در می یابیمرا از نگا  خالا ها زمانی که این 

صمیم بگیربرای خدا ت یین و تک یخ نباید  ، یمکنیم و بجای او ت

ست، ما خدا خود خالا همه اینها  اگر روی برا ها صفتچرا این ا

ها را قضااااوت می کنیم. گراریم و آن از نظر من و  دیگران می 

کنند خدا زیباسااات و هر چیز که می کرکه مثل من فها خی ی

 زیباست.  خ ا کرد  نیز
  

                                                           
 برداشتی از صحبت های شکسپیر که می گوید:6 

(There is nothing either good or bad, but thinkings makes it so) 
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 هستی یک مدار الکتریکی است

ستیاین پاراگرا   صال هد  ما این  برای درک بهتر ه ست و ا ا

یم بیای. نشااان دهیمنیساات که دنیا را به شااکل یک ماتریکس 

مام  مدار الکتریکی فرض کنیم هساااتیت یک  اجزای  که از را 

 م،،، الپیچ ت داد زیادی سیم مخت فی تشکیل شد  است، مثال

تصااور کنید که حال  یک ک ید روشاان و خاموش. منبع تغریه و

شما به م نای  شدن زدن ک ید و تولد  شن  سیم ) مداررو ورود برق به 

 زندگی شااماساات وهمانند عمر و جریان برق این  باشااد؛  هاپیچ

ست که مخت خ  و انواع ها انداز در ها سیم به م نای را  هایی ا

ید خاب کن ید ان ندگی می توان ز ایکی از طال، یکی مثال ، در ز

ستید که به کمک  و... . این برنجاز مس، یکی جنس  و  قشما ه

 یک از این برق را از کدام که جریانیریدگمی تصااامیم انتخاب

روشاان  ، در حقیقتچراغ این نور .برسااانید الم،به  هامساایر

خالا همه به عنوان  اگر خدا را وجود خداسااات؛کنند  حقیقت 

ساز و کار را می ،کنیمباور چیز  خالا خ ا کرد  دانیم تمام این 

شما می ست کهو خدا سیم را انتخاب می کنید و داند   هرکدام 

از اینکه طال باشااد یا حتی  د فارغانتخاب کنی کههم  را یساایم

ان )زیرا سرآغاز همان پای فتدیقرار است باقی چه اتف در آخر ،سیم نارسانا

 مسیر عبور برق در . این نقشه را  و قو  انتخاباست و نتیجه یکی است 

 و انتخاب ها تصمیم .استم نای آزادی انتخاب انسان به ها سیم
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ست خوب های شد  ما و در سیر نور با به م نای انتخاب که در م

و تصاامیمات ، اساات رنور بیشاات تولیدو  )رسااانا ساایم های طال 

نارسانا یا کم ی نادرست و دور از مسیر خدا مثل انتخاب سیم ها

سانا ست  ر ست مثل نتیجه مط وب را  کها به ما نخواهد داد، در

زندگی که نتیجه همان قضاااای الهی اسااات اما اینکه ما چه 

ست سیدن به آن انتخاب کنیم متفاوت ا سیری را برای ر زم ال. م

که نور به م نای در به ذکر اسااات  ماو  حقیقت اینجا   بینش 

می تواند همچنین به هسااتی و خالا اساات و این نور  تنسااب

  .کند مسیر را برای دیگر مخ وقات روشن
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اما تک  خالصه شودساد   گوداستان عاشورا شاید در چند دیال

جای بتث دارد و من قادر به دنیایی اسااات و تک این ک مات 

 عالم سالم ازها این دیالوگ زیرا، حالجی تمام این م انی نیستم

توانیم ظاهر آنها را درک می هساااتند و ما تنها جنس م نا و از

شیرینکنیم سل  شما بگوید مرگ را همچون ع سی به   . وقتی ک

بینم، اوج شاااکو  را دارد به رن من و شاااما می کشاااد اما می

که زنجیر ت اریخ ابتدایی خودمان هسااتیم  شااما من و ازخوردب

 بدگمان می شویماینکه اول ، داشت بیشتر نخواهیمبرداشت دو 

او را فکر می کنیم  _زیرا این برای ما ساااد  ترین کار اساات _

شوی مغزی داد   ست سانی و  اندش شود ان ستقبال مگر می  به ا

 ب د اگر خی ی انساااان فرهیخته ای باشااایم کمیو  مرگ برود؟

ر که او داساات  این تر به قضاایه نگا  می کنیم و آنموشااکافانه 

چیز دیگری گفته و خواساااته اش مقتول شااادن  کالمشپس 

نیست ب که کالم او بیانگر پوچی عالم مادی و خبر از پیروزی ای 

جان ما تنها هدیه ایساات که فقط برای  ،فراتر از تصااور ماساات

ماساات و گرشااتن از آن اوج بخشااندگی اساات و شااهادت تنها 

از عسل شیرین واق ا  مسیر مستقیم به سمت نور است؛ و مرگ

چه  از جان گرشااتندربار   پرساایدند زمانی کهاگر  تر اساات.

 که هیچ چیز جز عشاااا دادی چیزی برای گفتن داری و جواب

بخشاااش و آزادی  آن زمان اسااات که به م نای واق ی ،ندیدم

. مرگ پایان رسید  ای و پرد  های عالم غیر را درهم درید  ای
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ست، ست.شروع ب که نی سی که  ی دیگر ا شدک  م نا را یافته با

به دل نه ای  نه کی نه می دیگر  ، داردجمع کردن  طمعگیرد و 

ا و هفقر تمام ایناینکه دلیل بخشااد تا بدساات بیاورد. می ب که

ستی ها، ست تنها ها و خونریزیها جنگ  تنگ د یک دلیل  چی

ست ض  ا ست.  "تعادل"و آن  وا سان همها قبل از خواندن ها ان

گی افرادی را بخوانند که باعث آغاز این عاشاااورا باید زند واق ه

شد شینه  و دریابندند   ااتفاق تاریخی  شانپی سب صل و ن ه چ و ا

چه بود  و  متکمه پسااندشااان برای چین واق ه ای بود ، دالیل

ستان به این نقطه  سد که برای جهانیان ب د چگونه این دا می ر

اتفاقی از چندین سال هنوز جای بتث و نظر دارد، مگر می شود 

مهم نباشااد و این همه سااال موافا و مخالفانی پیدا کند، اصااال 

اق ه و. اگر مسئ ه ای مهم نباشد، موافا و مخالفی پیدا نمی کند

در طول تاریخ بساایار هایی داسااتان  چنینعاشااورا و شاابیه به 

واق ه بر اساااس عقاید مساایتیت می توان  تکرار شااد  اساات و

اکر  ؛مثال انتخاب کرد را برای  وب شاادن عیساای بن مریممصاا

سیم  شنا سی  را ب ساناو نیز حتی کینه خوب م ورا اهایی که  ان

و برای آمرزش  بخشااید  آن ها رارا ندارد ب که  مصاا وب کردند

بود  و به نور رسااید   نور زیرا او نیز ازاساات  آنها دعا هم کرد 

داسااتان این  .اساات و دیگران را هم می خواهد به نور برساااند

زهد پیشااه یا را رها کنیم و به گوشااه ای رفته و نیساات که دن
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توانی باید می اسااات که تاچنین این دنیا ، ب که قانون بازی کند

 انجام وظیفه همینهم از آفرینش جانانه بازی کنی و هد  ما 

ست شنا  ا سئ ه باید با ت ریخ قائد  ع یت آ و برای توجی  این م

شید سی بن مریم. با ست، باید از گوید دنیا مثل یک پمی عی ل ا

 . یکی دیگر از داسااتان های7آن گرر کرد تا به مقصااد برساایم

شابه و ستان قربانی کردن ،قابل تامل م شدن دا ست، ا یا قربانی 

مد  را  که این رسااام از کجا آ به این های دیگر  ید در کتاب  با

ه کپدیدار می شااود  اما زیبایی داسااتان زمانی دنبالش بگردید

شت ضر به گر سی حا صمیممی ک گیرد که رها می شود، ی نی ت

ست که  کند. شتن از جان ا شتن، گر سخت مهمترین گر سیار  ب

ست ست ندارد . و مرد میدان می خواهد ا سان عاق ی دو هیچ ان

شی کند  شدن خودک ستور قربانی  شدن در برابر د س یم  اما ت

با اراد  اساات که مرگ نوعی رهایی  نوع زیرا این متفاوت اساات

صی  آنقدر در م نا قوطه ور بود  نبی . ابراهیمتداتفاق می افشخ

شته بودابتدا که  شدن نیاز به  ،از جان خود گر اما برای ابراهیم 

 که نهایت خ وصمی کرد انتخابی باید و  داشااتآزمونی بزرگتر 

شود. آن آزمون  و نور در نور دهد سیم پیچ های طالیش را نشان

نیا د فردگدل ترین ر به سن! شما اگرهایی از عزیزتر از جانش بود

را ساااراغ  چیزید از جان خود عزیزتر هم باشاااید باز اگر بگوین

                                                           
 43"الدنیا قنطره فاعبروها و ال تعمروها"، کتاب االمالی، شیخ مفید، ص  7 
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خواهید گفت از جان فرزند، عزیزتر نمی شناسم.  جم گیدارید؟ 

از جان ما شکل گرفته و پا به است که  فرزند همان مخ وقیاین 

گرشتن از آن بسیار سخت است چه برسد که پس  دنیا گراشته،

 طول این داسااتان دراتفاق بیفتد. مشااابه  به دساات خود ما این

شد  ا ستان م رو  ست تاریخ چندین بار تکرار  و  ینب ی قوبدا

ستان فرعون و مرگ پسرش در زمان موسی نبی یوسخ  نبی، دا

و مثال هایی از این دسااات که با مرگ عزیزی مسااایر اتفاقات 

تاریخ تغییر می کند، پس می توان نتیجه گرفت ساااخت ترین 

را  و با حاال که  ی رساایدن به نور واق ی همین اساات.آزمون برا

جم ه شوید که م نای می متوجه آشنا شدید،روزگار  رسم بازی

. چیسااات "افتد مگر به فرمان خدانمی از درخت یبرگ"ی 

  اقطمدی آ هر پیشپشت پرد  عدم توجه به زیبایی در  مشکلِ

ماسااات. وقتی دربار  این  نگا  و درک به دلیل عدم تکامل در

  آفرید مخ وقاتمنظورم این است که  مط ر صتبت می کنیم،

در این را  به بسااایاری از آنها نیز شاااوند تا انتخاب کنند و می

با این انتخاب ها کنند و می به وظیفه شااان عملبهترین شااکل 

در نباید فراموش کرد که آنها اما  می رساااند در آخر به نورنیز 

می توانسااتند اتخاب کنند اما از را  های زیادی  رامساایرشااان 

بینید می اگر نورهای دیگران اسااتفاد  کردند تا به نور برسااند.

سی  ست ، آناز جانش بگررد انتخاب می کندک که ب  ،حماقت نی
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را  درست است و ما برای درک این جم ه خی ی نا پخته  انتخابِ

تبت خواهم دربار  شیطان هم ص در ادامه همین کتاب هستیم.

کرد، اما تا آن زمان باید بیشااتر به این نکته توجه کنیم که خدا 

دا خ ب که یک وجود اساات و باید بدانید کهموجود نیساات، یک 

هانی دخدا جایی برای نشستن یا انکار ناپریر است.  یک حقیقت

ندارد لر این جم ه از ع ی .برای تک م  طا مام اول  بن ابی  ا

ن چیزی را ندیم، مگر که قبل م" گوید :می شاای یان اساات که

آن چیز خدا را دیدم، و ب د از آن چیز خدا را دیدم و در آن خدا 

گوا  همه صااتبت های ماساات، هرچیز که  خود این. "8را دیدم

ستراحتمی تکان سیتاد  یا در حال ا کشته می شود یا  ،خورد، ا

در حال انجام وظیفه اند و همه  می زاید می کشاااد و یا حتی

 ما قادر به دیدن آن کههساااتند  وجود حاج و  ای از  جم گی

سر  حقیقت ق مخ و اتفاق و عم ی در عالم،هر  نیستیم؛با چشم 

شود، نمی م و کسی کشته  ایهمین خدایی است که م رفی کرد

 شود و کسی چیزی کشخنمی ماند، کسی متولدنمی کسی زند 

مخت خ دایر  اختیاراتی که حا به شااکل های کند مگر در نمی

انسان  هستیم، روبرو با این سوال هاحال  .به او هدیه داد  است

ست؟ حقیقت وجود  شد  ا سان برای چه کاری خ ا  ست؟ ان چی

سوال سخ تمام این  ست؟! پا سان چی صل آیند  ها دنیا و ان در ف
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شما کمک سیدمی آمد  و به  شنا )زیرا آغاز خدا  کند تا خود را بهتر ب

ست  سی ا شنا سی با خود ست از ج و  حا، البته. شنا صویری ا سان ت  ان

خدا خود حقیقت اساات اما ما تصااویری از  ،در آیینه یتصااویر

اوییم که با اینکه نمایانگر او هساااتیم اما با حقیقت او فاصااا ه 

به خودی یار داریم زیرا خودا  یک حقیقت  بسااا ثال خود  بی م

و دنیا باریکه ای از آن نور که روشااانگر  9اسااات.خدا نور اسااات

ست؛حقیقت  شد ا  می توان همه چیز را دید اما نور زمانی که با

ما توان دیدن نداریم، نگاهی دیگر این است که زمانی که نباشد 

 تاریکیمی توان نتیجه گرفت که  آیا شااد  ایم. منعاز دیدن  ما

جواب من این اساات که تریکی ؟ نور اساات به م نای عدم وجود

ین جمالت کمی خواهد که شاااما ببینید. درک ا نور نمیی نی 

کرد، نگاهی که می نگا  اساات اما باید از زاویه ای دیگر سااخت 

 گوید همه مخ وقات دارای ش ور و وظیفه ای خاص هستند.
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 دوم: انسان بخش

شروع   ش ر  سان را از یک  من م ک  "کنم : می بتث دربار  ان

یر خراب بودم و فردوس برین جااایم بود، آدم آورد در این دِ

سیار جای فکر کردن دارد.  " 10آبادم ست که ب ش ری ا ما به این 

سانعنوان  ستیم در این جهان  ان شاید ه  را های دیگریچیزاما 

ل یک انسان کامواق ا ؟ آیا ما باشیمبا خود به این دنیا آورد  نیز 

 ؟یم  موجودی مجرد از بقیه مخ وقاتیمو یا فکر می کن هسااتیم

سخت افزار ها آیا ما مثل کامپیوتر که دارای یک نرم افزار و یک 

ستند سمبخش شامل یک ما نیز  ه  انیروحبخش  و یک  انیج

 ما چه هستیم؟است، سوال اص ی اینج؟ هستیم

شد  کوچک و بزرگ جزء   یاردهایاین جهان از م شکیل  ست ت ا

کدام ازکه  نه هر  با نظمی اعجاب انگیز و هوشااامندا ها  با  ،آن

 ساااازند.می را مادنیای  ،در کنار یکدیگر ی مثال زدنیشااا ور

ضی  دادم همه چیز در یک لتظه  بخشدر همانطور که  قبل تو

ست پایان یافتهلتظه  همان در وشد  خ ا  نیاز  همه این ها ؛ا

ما آنرا  که  نامیم خدابه وجود دلی ی موجه دارد  خدا  این .می 

ی که هایچیزتمام و غیر مادی را به همرا  مادی  تمام دنیا های
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هایش ، وجود دارد ها در آن تا انت تدا  جا خ ا نمود  را از اب یک

و بساطش را خودش جمع نمود  است، اما این تمام ماجرا  است

شروع  سیر برای  ست، این فقط ابتدا و انتها بود اما انتخاب م نی

آغاز ها و رسااایدن به هر یک از پایان ها به انتخاب از هر یک 

ستخود   ی مادی و غیر مادی به موازات همهمه این دنیا ها .ما

شت؛ د و وجود خواهندنوجود دار سان  دا این  قادر به درکاما ان

و ساا ی در پیچید  تر  نیسااتعمیا و پیچید   ماهیمفحجم از 

ماجرا دارد، ق کردن  مان تحقی کان-ز ما را از  پیچیدگی فهم م

در حال زندگی در گرشته و  تمام عوامل بیشتر می کند؛ زیرا ما

ما شاا بیشااترقط ا  هسااتیم. نیزاین دنیا و آن دنیا آیند ، و در 

را  12و یا سااریال آلمانی دارک 11فی م ماتریکساولین قساامت از 

شتنددر هر دو جهان حضور  لتظهآنها در یک . دید  اید و نه  دا

یک عالم نبودند ب که در زمان های  تنها مقید به حضاااور در

ست که درها این مثال .مخت خ نیز گرر می کردند  کبرای این ا

سبت بهبهتر سا ی ن شید ئلم شته با  ردید یا تای ایو دلی ی بر دا

  نیست. این نوع موضوعات

شما  شاید برای  ضی  مجموعه بودن اجزای عالم،  با توجه به تو

شد شد  یک ذر  ازبدانید ه ک هم جالر با شکیل   چه اجزایی ت
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در بینید میبه عنوان یک جزء مجرد  وقتی شااما آب را ؟اساات

مولکول های آب  مجموعه ای ازاصاال آن آب خود متشااکل از 

نگا  کنید چیز دیگری خواهید  اگر از زاویه ای دیگر به آن .است

 و تشاااکیل شاااد یک جزء کوچکتر به نام مولکول از آب  دید،

کوچکتر به نام اتم اسااات. اگر به  مل یک جزءشاااانیز مولکول 

از اجزای  آندرون  کااه ابر الکترونیکیدرون اتم نگااا  کنیااد 

 ؛اساات تشااکیل شااد  ، پروتون و نوترونالکترون مخت فی چون

 میساای باریون ساااخته -به نام امگا اجزاییپروتون و نوترون از 

شکیل  ازنیز و آن  شود ستذر  ای به نام کوآرک ت که  شد  ا

ستنبه نام  اجزاییاز آن  خود سترینج ه حتی با این د و چارم و ا

 نیز از همه ریز بینی هم باز به انتها نرساااید  ایم و همین ذرات

بشر  )که اندپ )باال  و داون )پایین  تشکیل شد  آ ذراتی به نام 

تا اینجا ج و آمد  و م  وم نیسااات این تجزیه تا کجا ادامه فقط 

گر بخواهیم کل عالم را هم حتی اخواهد داشااات، اما می دانیم 

تدایی برای آن نمی  ها و اب باز هم انت طه جمع کنیم  یک نق در 

بشر چیزهایی است که تمام این . 13و همینطور الی آخر...  یابیم 

شناخت دنیای پیرامون خود  شخ  به امروزتا برای  ستک  کرد  ا

توی تو در تو قرار ما در یک هزار  اساات که مساائ هاین بیانگر  و

ها  داریم مام  خالا ؛قراردارنددر هزار تویی دیگر نیز و همه آن ت
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جز خدا و همه این مجموعه را باهم خدا  نیست کسی این چرخه

 دارایتنها ا من و شااامکه بدانیم این را نیز حال باید  می نامیم!

ستیم  یک جزء مجرد سان"  که به آنه  تا کنون .می گویند "ان

سان باید شناخت ان همان  روح ،مراج ه می کردیمبه روح  برای 

گرم  21نتیجه گیری دربار  آنکه  این . اساات م رو  14گرم 21

ست ادامه  ست اما بهتر ا ست هنوز زود ا این مطالر را برای چی

سیدن به  سانر ستی ان ست  چی م آدکه مطال ه نمایید. عجیر ا

به عنوان خود ر ها مه  متورا  عالمه می در نظر اجزای این 

ست بود   و در تالش گیرفته خود را به عنوان یک موجود واحد ا

در صاورتی که آدم خود متشاکل از اجزای مخت فی  م رفی کند

ست که مجرد از بقیه به حیات خود  سان )روح  ا ست و فقط ان ا

بینید  م که هر آنچه که میتوضی  دهالزم است  ادامه می دهد.

 ی نی شااما فقط چیزی را بینید!می آن چیزی نیساات که واق ا

شما  .ببینیدبینید که باید یم شم  سیار  ازچ ید  و پیچاجزای ب

شد  شکیل  شمندی ت ست و همه  هو ارای اجزای نیز د این اجزاا

 اجزا و همه این هسااتند فوق ال اد  پیچید  تر و هوشاامندتری

شد  ای)روزانه  صورت از قبل ت ریخ  غیر ارادی کارهایی را   به 

باید  دهند. انجام می بگیرند اجاز  از شاااما حتی اینکه بدون )

شیکه  شک کنیم ست اما ارادی  مااز کارهای  بخ مطمئن باید ا
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)ی نی آن چیزی که به آدم بودن ما  که رفتار فیزیکی ما باشاایم

 به عنوان یکی از مخ وقات با این شاااکل ظاهری اشاااار  دارد 

مجرد از روح انساااانی درحال حیات و  ،و بدن اساااتغیرارادی 

زند و اگر می ی نی ق ر شاااما اگر بخواهدن ای؛ ممات اسااات

 نخواهیددتان روی ق ر خوبشما هیچ کنترلی و زند! نمی نخواهد

شت ستیدقط ا شما  .دا رخی بطبا گفته  .چیزی جز فکرتان نی

جسااام ما  .شاااودمی نامید  "روح"این فکر،  متققان و بزرگان،

تمام کارها و  .15همچون کوز  و روح ما ندای درونی آن اسااات

 خاتمهو در همان نقطه  شد  صورات شما از همان نقطه شروعت

شاروع صافر از که هم می تواند ای مثل دایر   یابد؛ درسات می

ستگی360 ازو هم  شود شما دارنوع به  ؛ این ب که از  ددیدگا  

 به ی وجودی شااما،بقیه اجزا .کدام جهت به مساائ ه نگا  کنید

شد  ست شما امانت داد   راحت تر به کمک آن ها، تا بتوانید  ا

ما تک تک ش رسیدگی کنید. ی فانیبه وظایخ خود در این دنیا

چیزی نیساتید جز افکارتان، و هرآنچه که می بینید و حس می 

ست جز بازخورد افکارتان. کنی در حال انجام نیز روح د چیزی نی

نیز با در متول کرد  اساات و خدا اساات که خدا به او  وظایفی

عادل  توانش نظر گرفتن فه دارد، زیرا او  جام وظی ظار ان از او انت

ست. هر شما مط ا ا سد،  فکری که به ذهن  ستوراتمی ر ی از د
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شود شما نهاد  می  شکل در  ست که به این  هر "و  ؛طر  خدا

حتی  .به ذهن بشاار برسااد قط ا ساااخته خواهد شاادکه چیز 

که اگر قرار به ساااخت آن نبود اصااال به ذهن  ؛عجیر ترین آنها

ما قات  ."کردنمی خطور شااا عه ای از مخ و ما مجمو بدن شااا

ه باست تا بتواند  شد  خ ا )مرد و زن خاصی خداست که به شکل 

این ان بودنش را به درساااتی انجام دهد. کمک آن وظایخ انسااا

اساات. حال  شاامایل، در این عالماین  با ،انسااانوجود حقیقت 

سی در  سی نابینا به دنیا آمد  یا چرا ک سالگی  40اینکه چرا ک

سخربرق را  سی  یا کند ومی م سخت  70اینکه چرا ک سال در 

یا اینکه چرا می زندگی )مثل فقر و بیماری  مادی ترین حالت کند و 

سی بیمار ی دارد که درک آن در توان ، تدبیر و حکمتشودمی ک

ست، اما ما می سان نی شه، همه چیز در ت ادل  ان دانیم که همی

ست ست و هر م  ول عامل ع تی و هر ع تی عامل م  ولی ا ما  .ا

با همه سااختی ها باید در مساایر طالیی و رساایدن و رساااندن 

 بدنمان مالکدر اصااال ما  .به ساااوی نور قدم برداریمدیگران 

 دهیمبنیستیم که بخواهیم برایش تصمیم بگیریم یا به او فرمان 

حتی به دلیل از دساات دادنش از خالا و مالکش شااکایت و یا 

کنیم، ما فقط باید امانت داران خوبی باشاایم و هر لتظه شاااکر 

صت  ستیم همین فر شیم، زیرا می توان ضورمان در این عالم با ح

ا تمیشود  اینکه چرا گوسفند متولد .کوتا  را هم از دست بدهیم

اد  استف اوگوشت  ما ازشود و  ذب تولید مثل کند،  ع خ بخورد،
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ست؛ ،کنیم سیرها  ما فقط حقیقتی دارد که از درک ما خارج ا م

 اما اینکه .بخوریم تا چطور بخوریم و چه چیز را انتخاب کنیم را

بدن به را خود  ا چیسااات و به چه چیزهایی نیاز داردم بدن نیاز

 ها قبلسااال  .را می دهد و ابراز نیاز می کندهایش ما هشاادار

شد  بود که  ضای بدن"می گفتآموز  هایی به ما نازل  شما  اع

سخن در  "16چرا با من چنین کردیکه و می گویند د نآیمی به 

)به عنوان مخ وقی  شااما هرکدام از اعضااایاساات که  اینگوا   که این

بدن شاااما و انتخاب وظیفه اش در  مجرد  مورد بودنش بر روی 

سان  ست که در آزادانه انتخاب کرد  اما این ان انجام وظیفه اش ا

ست،  سخر او مداخ ه ایجاد کرد  و چون فکر میکرد  همه چیز م

ستفاد  ای از آن میکرد . ست، ما باید گاهی از اما  هر ا چنین نی

تک تک اعضاااای بدنمان تشاااکر کنیم، از همه عالم باید بابت 

هرچه به ما داد  اند و تالش می کنند تا ما را در مسااایر نگه 

شکر سیرِ در انتخابِکنیم، باید بدانیم آنها  دارند ت سید م ن به ر

و نه وجود یا عدم  د بودنخواه ما های در تسااخیر انتخاب ،هد 

وجودشااان، زیرا همه اینها در عالم سااالم بر حساار توان انجام 

وظیفه مان به ما داد  شااد  اند و پس از انجام وظیفه ما را ترک 

خواهد ماند و  زمینمی کنند، مانند جسمی که پس از مرگ در 

از  شاامادساات . انسااان اساات که به ادامه مساایرش می پردازد
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است که  مجردو خود یک مخ وق است شکیل شد  هزاران جز ت

شود جداگانه سیدگی می  سابش ر ست سوالی که .به ح  مطرح ا

اگر کمی با کامپیوتر  ؟اعمال انسااان چگونه اساات اساات که این

شید شنا با سی ه الکترونیکی که می آ صی دانید که هر و عمل خا

 17فقط خواندنیحافظه دهد دارای قط ه ای با نام  انجام می را

در  ای رابرنامه ای از قبل ت یین شد   ،سازند  دستگا  است که

مثال اینکه ت ویزیون خانه شاااما با دکمه پاور دهد. می آن قرار

ست تا در سیهمین قط ه  بخاطر وجود یا نه، شود روشن ستم ا

م، تصویر برسد و صفته فشرد  شدن این دکمه برق به ال )کهدستور انتخاب شد  را 

حال قط ه دیگری وجود دارد به نام . را اجرا می کند  روشااان شاااود

ند می حافظه جانبی که وظیفه آن ثبت اطالعات اسااات و توا

در مت ی به نام پرچم ذخیر  اطالعات را حتی پس از پاک شدن 

ستم نیز کند که ح سی شدن از روی  صورت پاک  فردی تی در 

ط ه قآنرا بازگرداند.  دسترسی پیدا کرد  وبه آن می تواند  خبر 

وظیفه که  18مرکز اصااا ی پردازشدیگری نیز وجود دارد به نام 

و اوست  ،تت یل مسائل و پردازش آنها برای سایر اجزا است اش

، نرم داردو راهبری مابقی اجزا را س ی در را  اندازی سیستم که 

جای می گیرد اما متل مشااخصاای ندارد، اما با  CPUافزار در 

الگوریتم هایش تمام ساااخت افزارها را ادار  می کند، اما اجزای 
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ساایسااتم به تنهایی یک جزء کامل و قابل تغییر هسااتند اما در 

به کمک . یک ساایسااتم قابل فهم و قابل اسااتفاد  می شااوند

 وظایخ را به ،ROMخواندن وظایخ از روی ل و ساایسااتم عام

وساای ه ای ها  کند که همه اینمی دسااتورات قابل فهمی تبدیل

سازد به نام را  ستممی  این قط ات ما می دانیم که همه و  سی

و جم گی یک سیستم واحد را با  اندنصر شد   یروی مادر برد

ما که اسااات بدانیم جالر خی ی  .ظواهر مخت خ می ساااازند

سیار بهکنیم که می خ ا را هاییچیز  و هستندشبیه  خودمان ب

در ما و ساایسااتم هایمان  داد  ها .ساااز و کارشااان مثل ماساات

صورت لزوم به ما  فطری ROMوجود دارد، و در  نهفته اند تا در

انسان نیز یک جزء بی جان . اجرا در آمد  و هد  را دنبال کنند

پا به الهی   شااادن روح دمید باکه در بسااایاری از روایات بود  

ست شته ا صه وجود گرا سان وظیفه این CPU .عر که  داردرا  ان

کرد  و آن ها را به سااوی اهدا   بدن را هماهنگ سااخت افزار

 وها کامپیوتر از طریا ساایم پیچیک ابرو مثل  هدایت کند خود

را  نیز وظایفشانآنها  ،برساند اعضای دیگررا به ها پیام دیگر اجزا

تمام اطالعات را  ثبت وظیفهبخش حافظه هم دهند. می انجام 

انسااان دربار  فهم بهتر ها، مثال نوع د  از این ه .بر عهد  دارد

را گفتم چون ممکن است  این ؛خودش و نوع ساز و کارش است

ه کایم این فرضاایه  کردن مطرحما در حال فکر کنند ها ب ضاای

وسی ه  ایننیست، زیرا  اینطور است، اماکامپیوتر نوعی  انسان نیز
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از عَدَم بوجود نیامد  اساات و آغازگر حضااورش در این زمانه ما 

خود ما هم مخ وق اسااات که خالقی دارد و هیچ یک و  بود  ایم

نمی تواند هم ردیخ با آغازگر خود باشاااد، و این خال  حقیقت 

هد  از اما انسااان را یافتیم، ساااز و کارش را یاد گرفتیم  .اساات

سانام ی نداریم. آن آگاهی ک سیار هد  ان سشگفت انگیز  ب ت؛ ا

جود نیست و یک وجود بی کران خدا را توضی  دادیم که یک مو

ست، ممکن الزم الوجود و خالا تمام  خود به تنهایی این وجود ا

درست در را و همه چیز  و عادل است ست. خدا منظما هاالوجود

ر قرا شااودم کاری که باید انجادر مساایر مت ی که باید باشااد و 

شد تا در ک .می دهد ساخته  سان  تکه  ،خدادیگرِ نار مخ وقات ان

کنند خدا می فکرها را کامل کنند. خی یهساااتی  پازلِهای 

ستاد سان را به روی زمین فر ست که ان تا عبادتش   موجودی ا

ست که نیاز به چیزی  شدکند، اما مگر خدا موجود ا شته با ؟ دا

او ق با عشااا او را ، انسااان عاشااامثل  م،خدا را باور کنیوقتی 

ست و و در می یابیم که او درک میکنیم شد ه ه و عالم ب باید با

. انسان نیز مخ وق همان خدا و دلیل وجود اوست که پابرجاست

شی از طبی ت ست که  یبخ شد؛ا آمدنش هم زمانی  برای باید با

مقرر انی زمقط ا و برای رفتنش نیز  م ین وجود داشاات اساات

ست شکل ز به همه چی ما باید. شد  ا سجم جموعه میک به  من

تمام هساااتی یک مجموعه بزرگ اسااات که از  نگا  کنیم، زیرا

و همه آنها مخ وق می یاردها جزء کوچکتر تشااکیل شااد  اساات 
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رد؛ اجالبی د و پیشینه نسان داستان. اوجودی به نام خدا هستند

به مرح ه اسااات و برای درک مرح ه امروزش  مخ وقی مرح ه 

توشااه ساافرش را تا  داردخدا ج و  هایی از  در شااناخت ساا ی

رار در ابتدای خ قت مورد آزمایش قها ما انساااان. کندکامل تر 

اگر  د کهبو بیانگر این بود،گرفتیم؛ این آزمایش بیانگر همه چیز 

هد  خ قت انسان  ین موجودات هدفمند ساخته شد  اند.همه ا

در تصااویر زیبای اساات. بود   "انتخاب"فریضااه بخاطر تکمیل 

شی ،خ قت ؛ به شدمی تکمیل ،که مرتبط با انتخاب بود باید بخ

به  کاری ندارم که انسااان یک روز  همین دلیل بشاار خ ا شااد.

اسااات،  و تکامل موجودات بود  طبی ت زمین آمد  یا عام ش

مهم این است که برای من حداقل یک چیز مشخص است و آن 

 تا این لتظه."انتخاب اسااتنسااان هر لتظه در حال ا "اینکه 

سانی هنوز  سید  که هد  از خ قت دیگر هیچ ان به این درک نر

ضای این مجموعه چ ستاع شن ا سئ ه کامال رو ست اما یک م  :ی

ای از اعضااای  مجموعه کامل کنند  یهر عضااو این مجموعه " 

ست شی از این  ."دیگر ا شد باید در بخ سان تماما روح با اگر ان

، که خود ردنام دا" جسااام "  کالبدیرد و آن دنیا قرار بگ کالبد

هدفش حفظ و  که ،مجموعه ای از مخ وقات اساااتنیز جسااام 

دارد  ینیاز به نرم افزار کالبدحال این  .است انسانکمک به این 

 نام شماآیا  ش دهد.را نشان دیگرکه مسیرهای طال و مسیر های 

سوال ب؟ را می دانیدنرم افزار  این  سخ به این   اید بخشبرای پا
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از دستش کارهای عجیبی   روح)انسان این  ب دی را مطال ه کنید.

ید ند می ؛بر می آ عه  باتوا بخش عظیمی از دیگر اجزای مجمو

شته  شد و دلیل همکاری دا ضور او در این عالم نیزبا تکمیل  ح

ست شته با انتخاب .دیگر مخ وقات ا س ی دا شر  سیر  ،روح ب م

سخت تر سهل تر مجموعه را  حرکت این امر ه این کند کبو یا 

شر انتخاب کرد  ی نی نیست.خارج نیز از قدرت خدا  اگر روزی ب

اول از همه انتخاب او بود  که مسیر  ،آسیر برساند خود بدن به

سیرتر را برگزیند و دوم اینکه این سخت  سط خد از قبل م ا تو

 یمانتخاب که  استو این بشر  )زیرا خدا کامل است شد  خ ا برایش 

سیر را  کند سمت حد  کدام م سیر به  انتخاب و در طول آن م

سیرتوان میکه این جالر تر حرکت کند،  را نتیجه اتفاقات این م

نامید، زیرا هر عمل شما قاعدتا یک عکس ال م ی را جزا یا ثواب 

و وس ت دادن به روح بشر هر روز در حال پیشرفت  در پی دارد.

کند تا می کمک ،انتخاب بشاار در این مجموعه با هد اساات؛ 

سان تردیگر مخ وقات نیز از طریا  سیرهای آ سند و  م به نور بر

 .رندرا دادیگر مخ وقات نیز وظیفه رساندن همین بشر به آن نور 

کار خارق ال اد  ای  ،اگر نسوزاند آتشی که وظیفه سوزاندن دارد،

ب که هد  و وظیفه اش شااااید در  آن لتظه عدم انجام نداد ، 

سوزاند سوزاند تقدیر بر پس هرجا  ،19ندن بود سوزا شد می  و با
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شد دستورهرجا  شما  سوزاندنمی نبا شد، زیرا اگر  )اما نباید منکر قوانین این عالم 

به پیروی از همین قوانین هساااتید  عالم زندگی می کنید م زم  بشااار در زمان  .در این 

 درخواسااات کرد  و همه رارا  شخ قت همه چیزهای مورد نیاز

 در این روح همه چیز دارد، زیرا باید یکجا به او تقدیم کرد  اند؛

شد تا مجموعه  سفر شته با شوداش دا مسئ ه  "انتخاب ". کامل 

ص ی تفاو ست. ا شر با دیگر مخ وقات عالم ا  اینکه کدام حر ت ب

تصااامیم بگیرد  یا ندهد،انجام دهد را نزد، چه کاری  یارا بزند 

سازد یا تخریر کند ست. ،ب شات گرفته از قانون انتخاب ا  همه ن

جام کارهایی را ان نات و دیگر مخ وقات همه  هان، حیوا می گیا

نور  دهند که یک مساایر بیشااتر ندارد و آن حرکت در مساایر

حال اینکه ما توانایی انتخاب چندین مسااایر را  حقیقت اسااات،

کند. بشااار با تمام می زیبایی این خ قت را دو چندان که داریم

صه وجودامکا ست که او را می نات پا به عر گرارد و این انتخاب ا

سد و  .کرد  مجموعه متمایزاین در  سان خود باید به هد  بر ان

برای او هموار کنند و با او دیگر مخ وقات خ ا شدند تا مسیر را 

ایجاد دیگر موجودات و دیگر  ع تجود او وهمرا  شوند، به نوعی 

سیرهااینکه چرا من  ستند.م  ول وجود او هموجودات نیز  را  م

خاب می مام  ع ت و م  ولیکنم می بینیم و ب د انت دارد. ت

ستان خدا  ست؛ در این دا شکل گرفته ا برپایه همین انتخاب ها 

سیر شم  کرد  اند تا انتخاب عد  ای م شرچ به روی حقیقت را  ب

 د.ندار انسان هادن چشم س ی در بازکر عد  ای دیگربپوشاند و 
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سئ ه  ست هم،مم سیدگی و پرورش روح ا زیرا که هرچه این  ؛ر

ست تری  شتروح را آزادتر کنیم، انتخاب های در و  خواهیم دا

شیم شته با ست تری دا در این مجموعه  هرچه انتخاب های در

 مجموعه و اعضاااای خ قت مانند چرن دند  خواهیم بود.تر موثر

بود  و جم گی ع ت و م  ول های یک سااااعت به هم متصااال 

ضای  بازخوردباعث ایجاد یک  عمل هرکس. یکدیگرند در کل اع

حتما باید به  ،باشاایمخوبی  اگر بخواهیم انسااان اساات. مجموعه

بد مجموعه به خوبی  کال نات، گیاهان، هوا،زمین و...  بدن، حیوا

انتخاب های بهتر باعث  به آنها رساایدگی کنیم، کنیم و برخورد

ی داشااته باشااند و بهترانتخاب های کل مجموعه می شااود تا 

اعمالش تواند با می اینکه تصاااور کنید یک نفر د.نکنعمل  بهتر

یک  ،مساایرش منتر  کند و به مقصااد نرساااندمجموعه را از 

شتبا  است،  از قبل  اعمال تمام اعمال و نتیجه آنچراکه تصور ا

، برای همه آنها یک را  حل وجود دارد پیش نویس شد  است و

ت و پاداش و جزای کوچکترین اعمال زیرا خدا عادل مط ا اساا

سبه می کند سیاهی  که اگر اینطور ؛را متا شر  نبود در پی هر 

ار در کبهاری  یزمستانهیچ ب د از  صب  سپیدی وجود نداشت و

. این نتیجه همان نظم زیبا و خارق ال اد  اساات که خبر از نبود

 مسیرهای که کمک او دهد تامی همه چیز تمام را به مامخ وقی 

 را انتخاب کنیم. درست بیشتری



 

 سوم : شیطان بخش

 د های دیگر صتبت کردیم و گفتیم در فصل های قبل دربار  بُ

 آغازین، در همان لتظه و شاااد  ان در یک لتظه آغازکه جه

درحال  عالم دیگر هر لتظه در اب ادما در  .ه اساااتپایان یافت

هستی  کلایفی دیگر و به شک ی دیگر؛ اما با وظهستیم زندگی 

یک مجموعه با اعضااایی بساایار زیاد اساات که با نظمی خاص و 

شخصهدفی  شر  وظیفه ،انتخابست. در حال انجام وظیفه ا م ب

خدا است، بشر در  و رسیدن به افکنی نور ،عالممجموعه  در این

بین موجودات عالم همچون فانوس دریایی، مخ وقات را به سوی 

حقیقت هدایت می کند و بخاطر همین مسئ ه است که ساح ی 

فه اهلل  "به او  ند "خ ی نه فکر کنیم . 1می گوی دیگر  ،اگر اینگو

در مقابل خدا تصااور کنیم، که اگر  را شااخصااییا  عم ینباید 

ض خ و ناتوانی خالقی قادر و توانااینطور بود،  شان دهند   ی م ن

ساات که او نیز . شاایطان نیز یکی از اعضااای این مجموعه ابود

فه ای خاص اسااات و مخ وق خداسااات؛ دارای و دارای او ظی

ایان نم )به گونه متفاوت نور خدا را بتواند ی است تا هایو ابزارها ویژگی

ش مشخص هدف یچیستکند. حال که او یک مخ وق است باید 
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شیطاندربار  بخواهیم  اگر .شود در قام یصتبت کن اب اد مادی 

 عوالم اب اد ،ماد  قوانین عالمجز ما بزیرا ؛ نیساااتیمبه درک آن 

 شخ ا کرد ، خودعالم را  شخودخدا . شااناساایمنمی را دیگر

می انتخاب  که نتیجه کاری شخودو حاال قدرت انتخاب داد ، 

 هر چیز آگا  اسااات. نتیجهاز  درصاااورتی کهدهد را می  کنیم

ا شد  و که برای کمک به بشر خ  شیطان همان مخ وقی است

صار نام او راما  شته انتخاب" به اخت ست که 1گراریممی  "فر . او

ما هسااتیم که  این دهد ومی را به بشاار نشااانها مساایر ب ضاای

شما کنیم. می انتخاب سیر به  شنید  ایدهمه  که بخاطر یک 

ه و چ ! اما چه کسی پیشنهاد سیر را دادزمین فرستاد  شد  اید

ات یکی از مخ وقیز ن؟ شیطان کسی انتخاب کرد که بخورد یا نه

و وظیفه اش مانند  اساات خاص خ ا شااد  هدفیبا  و بود  خدا

ی منتصااار به فرد دارای ویژگی هاییعالم این  تمام موجودات

ست سختشیطان  .ا سان و  سیر های آ شان می  م شما ن را به 

 ای"  که یاد آور می شود و در مواجهه با هر اتفاقی به شمادهد 

قدرت به نام اساات  قرار داد  شااد بتی تو موهانسااان، در بطن 

ستید که میان خوب و خوبتر ؛ پس این"انتخاب سیر  2شما ه )یا م

                                                           
البته برای درک بهتر از کلمه فرشته استفاده شده و در اصل او نیز یکی از اعضای 1 

 ده های کمکی بشر استمجموعه خدا و یکی از چرخ دن

واژه خوب و خوب تر بخاطر این مسئله است که حقیقت یکی است اما مسیر رسیدن به 2 

د یا آسان، مسیر خوب، مسیر های سخت برای رسیدن حقیقت می تواند مسیری سخت باش
 به خدا و مسیر های خوبتر، مسیر های آسانتری برای درک حقیقت است.



  43 داستان خدا

 

گزینید. اینکه می را برمورد انتخاب خود  مساایر های سااخت و آسااان 

کنید می رزد و انتخابلمی دلتاننیازمند شااما با دیدن یک فرد 

شان دهند  ، که به او کمک کنید یا نه شیطانن ر د قرار گرفتن 

ست شما سیر  ست که  این ،م شما  شیطانبدان م نا سر را   بر 

 این را پیشنهاد دهد وبزک شد  به شما دو مسیر  تار شد  حاض

زمانی که بدون فکر  شااما هسااتید که یکی را انتخاب می کنید.

آن زمان است که ، درست کدام است مسیرکه طمئن هستید م

 مسیر صتی  و حقیقت را درک کرد  اید ،گرفت می توان نتیجه

کسااای را مجبور به انجام شااایطان نه . را ق با انتخاب کرد  اید

؛ ب که باز می داردرا شخص عمل اری می کند و نه از انجام آن ک

را به  انتخاب امانشااان می دهد  )به شااکل دلبرانه ای را ها  مساایرفقط 

ی زندگ شیطاندید  اید که  ها. اگر شما در فی م شما می سپارد

عالم  مخ وقات اینیا دلیل بیماری  ،کشااادمی به آتششاااما را 

همه داسااتان هایی  ،موجودی را قربانی می کنداینکه یا  ،اساات

شه شتر گی ستند. برای فروش بی ست و  ه تنها قادر مط ا خدا

ست.هر عم ی  نتیجهست که آگا  از او ست  ا عرابی به اگر قرار ا

شود، سی وارد  ضوی از بدن ک سی یا حتی ع شود  ک ط ا قجدا 

شااااید دلیل  ؛وجود دارد آن اتفاق در پس پرد  حکمت و رازی

ضو  شد کهنقص یک ع س این با ضا به ت ادل بر این  د ونبقیه اع

کنم که می من در روزگاری زندگی  .ما پوشید  استشبر  ت ادل
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و  یرا چین عد  ای آن وشااد   عالم گیر 1ویروساای به نام کرونا

که  کندمیهم  فرقیواق ا آیا اما  ؛می خوانندآمریکایی عد  ای 

؟ چه کسی می تواند ادعا باشدخ ا شد  کدام مخ وق  به دست

 دساااترا مخ وقات دیگری بشااارِ ناتوان بتواند زندگی ند که ک

ست،هم این بیماری  خوش تغییر کند؟  وا یکی از مخ وقات خدا

 اسااات. "یادآوری"آن وظیفه دارد و خاص هد  و وظیفه ای 

همرا  ما بود   دنیاکه در این  ی استمخ وقات وها ن مت یادآوریِ

بیماری بال نیسااات؛  .بودیمتوجه ما نسااابت به آن ها بی اند و 

 انتخاب هایهمین نتیجه  جهنم نیز وبهشاات مرگ بال نیساات؛ 

اینکه  .بر ما نازل می شااودکه هر لتظه و با هر انتخاب  ساات،ما

 ،کنیدرا انتخاب تری  درساات هایمساایر و بتوانید شااما بدانید

و انتخابی بجز این،  ،شاااما را آشاااکار می کند بهشااات شخود

شما به ارمغان خواهد آورد سم کالبد  .جهنمی را برای وجدان  ج

ست شما یک امانت ست  از طر  خالا ا و آن هدیه هم ابدی نی

در اصل هیچ چیز است، فنا پریر  ،این عالم در و مانند همه چیز

ست. ست و این یکی ازدر این عالم ابدی نی د به بای قوانین عالم ا

که  این نا این ید :  خوب فکر کنیماز موال مه "که می گو یا ه دن

مه هیچ، یا ه هل دن  ."ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ هیچ و ا

ش جزوی از یک چرخه بزرگ یکه با قاب یت هاد بفهمانسان باید 

                                                           
1 Covid-19 
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گرارد. شاایطان و می برروی کل مجموعه اثر اوو هر عمل  اساات

نشانه ای از وجود خدا بداند و کمک را هر یک از دیگر مخ وقات 

د  و هآنان که  نگا  کنند.به دنیا  دیدتا دیگران نیز با این  کند

ه و ب دارند خود ابدیمسیر را یافته و س ی در زیباتر کردن روح 

 زندگی چرخه کنند تامی کمک  می ورزند؛دیگر مخ وقات عشا 

سان های کام ی شکل کار کند، آنها به بهترین ستن همان ان د ه

در تاریکی جهل بشاار را با چراغ هایی که حقیقت را روشاان که 

به قات را  ند، مخ و مایی می  می کن قت الهی راهن ساااوی حقی

 د.نکن



 

 مرگچهارم :  بخش

شاید در ادیان مخ   صل ت ریخ مرگ  شد اما در ا ت خ متفاوت با

مشترک است. اعتقاد به دنیای پس به این موضوع همه آنها  نگا 

 ؛داشتهدر تمام ادیان وجود  برزن و قیامت ،پاداش جزا و ،از مرگ

 دارند. نیز مشابهی ت اریخدر برخی موارد حتی 

سان،  ستکالبد ظاهری ان بقای  ،مجموعه ای از مخ وقات دیگر ا

ا برای بق آنها، وابسته است مجموعهدیگر  اعضایاین مجموعه به 

 مخ وقی دیگر اسااات که هم خوراکد و آن ندار خوراکنیاز به 

به مانند  چرخه این !اسااات دیگر از مخ وقات ای مجموعه ،خود

های  که ماهی یمثل ماهی بزرگ، دایر  هایی تو در تو اسااات

قاترا می ب  د کوچکتر یاز یکریگر این چنین هم  ، مخ و غر ه ت

 مواداگر خوب به ؛ ی داردجالبساااز و کار  دنیا بساایار می کنند.

  ادکه هر م بینید ، مینگا  کنید ها خوراکیتشاااکیل دهند  

 شروع به تجزیهبدنتان  اعضای شود،می تانخوراکی که وارد بدن

ستفاد  مجدد از  ضم و دفعکنندمی آنو ا تا  . چرخه ی تولید، ه

زیرا هیچ چیز در این عالم  داشته باشد؛می تواند ادامه بی نهایت 

 ؛از بین نمی رود ب که از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شاااود

 درست مثل مرگ.
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این  هساااتیم،بی پایان اما هدفمند در یک چرخه در اصااال ما 

باز چرخه هیچ یک نمی گا  از حرکت  ها از  تد و همه آن ایسااا

شمه شات می گیرند سرچ  د؛نگردیم باز همان جابه  او مجدد ن

است  خداست. زیبایی این چرخه همین اص ینام سرچشمه که 

همین لقمه ای . کندمی رها و وابسااتگی مالکیتبند که ما را از 

 قط ه ای از کل هستی است و باز هم بهگرارید می که در دهان

همین قوانین  ازهم شاااما  جسااام گردد؛می باز همین هساااتی

ما برای ش و تا ابد که برای شماست چیزیتنها  ،پیروی می کند

 باقی خواهد ماند، انسانیت شماست.

خود گوش  ندای بدنبه در حقیقت شااوید، می اگر شااما گشاانه

 بی برای در آغوش کشااایدن مخ وقاتی دیگردارد  که می کنید

مثال وقتی ساایبی می خورید در حقیقت شااما  .قراری می کند

  ید و سیر ب دی که را می ب یدارید تمام اندیشه های کشاورز

را انتقال می دهد  وید، تمام افکار شامامی راز دانه سایر شاما 
را  انتا جایگا  خودت یدآزاد و رها باشا .)روزی حالل ی نی درک همین مط ر 

به  کهاست بشر ، آزادی مهم ترین اندیشه ددر مجموعه پیدا کنی

صتی  ست کمک آن به گزینش  سیرهای در هر  .می انجامد م

ما در . بدانیدحاصاال تجزیه گرشااتگان  ،ا که امروز داریدآنچه ر

 خصوصیات مادیداریم و به دلیل بسیار ویژ  جایگاهی عالم این 

 اگر مادی هسااتیم.مجبور به حضااور در کالبدی دیگر مخ وقات 

انسانی شماست را از دیگر مخ وقات  حقیقتهمان  کهما روح ش
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خی ی از مسااائل متوجه  ،را بیشااتر بشااناساایمبدانیم و آن مجرد

 .شد خواهیم

شخص در هر لتظه  زیرا زمانی ، تواند مرگ را تجربه کندمیهر 

 و م نایی نداردمادی برایش که خود را مجرد بداند دیگر کالبد 

به امانت گرفته در این عالم می گرارد و که آن را مانند لباساای 

روح ؛ )مثل فکر  اسااات مادی کالبدمی رود. روح بدون شاااکل یا 

 یو قالر های گوناگونها تواند در شاااکلمی قی اسااات کهمخ و

 .باشاادرفت و آمد در  ظاهر شااود و در بین جهان های مخت خ

در تمام عالم این روح و ی یکتاسااات دارای روحکل جهان ما 

 در هر مخ وقی متج ی شد  است.و مادی ما 

)ی نی تواند روح طبی ت می و احترام به آندوست داشتن طبی ت 

تک  کالروح  قات در  تاتبتک مخ و با نات د ن مادات و حیوا ندنوازش  را  و ج و این  ک

هرچه به این عالم  .زیبایی هم خواهد داشااتمهربانی بازخوردی 

ستد شه بدهی همان را به تو باز پس می فر میان دین و . ما همی

ع م منشا تمام دانش هاست  وع م فقط از آن خالا است نه ع م زیرا  )البته انسان دانش دارد ع م

ستیمو ما فقط  شی از دانش ها ه ستفاد  از بخ ستیم  قادر به ا ضاد ه نمی اما ،در ت

که هر دو در  ندیکی  باطندانیم  گا  .هسااات ها  ما، در ن ظاهر

ستند متفاوت ست کههم و دلیل آن  ه سان ها  این ا ا ب توانندبان

نها یکی را آ میانو از  دید مسااایر های متفاوت را انواع فکرها 

ها با دیدگا   برساااند؛ ب ضااای غاییمقصاااد انتخاب کنند و به 

 پریرا و دینی. یب ضی دیگر با نگاهکنجکاوانه و ع می و 
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سم را به روح ،ع م سد و آنرا "انرژی" ا شنا شری اینطور  می   ت

 ب که ،و نه از بین می رود به وجود می آیدانرژی نه "  کند :می 

هرچه در عالم وجود  ."1شااودمی تبدیلاز حالتی به حالت دیگر 

به نوعی با انواع  _چه در حال سکون و چه در حال حرکت_دارد

 ی از این توضااای  مختصااار بیانگر خی .ارتباط اساااتانرژی در 

اوری های بسایاری دن ع وم و فنمطالر اسات و باعث بوجود آم

و منشا برای هست شدن ماست  این انرژی .  استدشدر جهان 

ست این انرژی شدنی از تمام انرژی ها ا به  که ما ،منب ی تمام ن

نرژی هستیم حال تبادل اهر لتظه در ما در  .آن خدا می گوییم

مان )به هوانین نیوتون دارای عکس ال م ی و این انرژی بر اساااس ق

توقع پس دهی، عشااا ب به دنیا اگرمثال  اساات، عکس انداز  و در مساایر 

)اما خدای رحمان همیشاااه مثل مادری  داریهم عشاااا گرفتن همان مقدار 

 .پیشنهاد می کند به ما مهربان گزینه های بهتری را هم با سود بیشتر 

یکی از  دارای انواع مخت فی هساااتند؛نیز ها انرژی ،با این وجود

اسااات،  انرژی های مثبت و دیگری انرژی های منفی ،انواع این

ش .ارددیگر مخ وقات وظیفه و هدفی د نیز به مانندانرژی  ما اگر 

میبه خوبی  رفتار کنید او پاسااخ شااما را با روح طبی ت خوب

مروز مواجه ا اگر .هسااتنددارای شاا ور  تمام مخ وقاتزیرا  ؛دهد

مان  ی کشااااورزیهااگر زمین ، ی بی ط مهامیو با شاااد  ایم 

                                                           
 قانون پایستگی انرژیبرگرفته 1 
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ستدیگر  سالی  ،دنبارور نی شک ی یحکم فرما تمام زمیندر اگر خ

، مقصاارش اساات زیاد شااد خی ی و اگر بالیای طبی ی  می کند

ستیم و دلی ش انتخاب های مقط ا خود  ست؛ا ه دلیل  ما بود  ا

 قوانینِدر  بی نظمی و آشااافتگیایجاد یک  ،این همه مشاااکل

 است. منظم عالم

یک مخ وقات یک وظیفه  ،بجز وظایخ اصااا ی عالم هر  دارای 

ستند؛  شدنآن  وفرعی نیز ه سان  همگام  ستبا ان نزدیک  ،ها

ستاین  مثال برایترین  سان ها که عالم  جم ه همان ا مسخر ان

 .1است

ها ر اتفاق می افتد، پس از مرگ اتفاقاتی کهیکی از جالر ترین 

 در کالبد انسااانی یا دیگر موجوداتاساات که ای انرژی  شاادن

تواند بزرگ یا کوچک باشااد. می این انرژی وجود داشااته اساات،

ند می مخت فی اسااات کهمرگ دارای اب اد  یا حتی توا یکبار و 

شما به عنوان یک چندین بار رن دهد؛ ست  در ات، مخ وق ی ازپو

ود؛ درساات شاامی جدید متولدپوساات میرد و  م ینی می زمان

 مثل س ول های دیگر بدنتان.

نمایشااای عظیم از قدرت یک هوش برتر و ای اتفاقات  همگی

 سته به وظیفه ایب .است دیگر وجود یک زندگی در پس زندگی

نیز متفاوت اسااات.  تولد و مرگ هر مخ وق، دندارمخ وقات که 

                                                           
  20آیه قرآن کریم سوره لقمان 1 
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شما از کالبد خود جدا  می د و ط م مرگ راویشمی زمانی که 

پرد  ها کنار و  می شویددر حقیقت درب د دیگری ظاهر  چشید،

را به دست می آورد، از آن به ب د بینایی واق ی روح شما رفته و 

و با آن ارتباط برقرار  لمس کرد ی را درک توانید روح هسااتمی

 کنید.

 یبه یاد دارم فی م های زیادی به این موضااوع پرداخته اند و یک

اب اد  اساات، آواتار روح را از کالبدی با 1از آنها فی م م رو  آواتار

شخص به ب دی دیگر ستد می م ما  برای فهم در این فی م که فر

ه آنها مستیقما ب. اندکرد   زمینیفرا شبیه به موجوداتی تآنها را 

می خود 2شاادند و آنها را مسااخرمی ارواح هر مخ وقی متصاال

ند فاقکرد ند هر لتظمی . این ات ما توا که بخواهید برای شااا ه 

نای این درست م و  ،کافیست انسان بودن خود را دریابید بیفتد؛

ست و حقیقی  صولمرگ ا شدن متدودیت  مت شته  مرگ، بردا

ستکالبد زمی های  ا و انرژی هایینیروه دربندکه  ؛ کالبدینی ا

 ند.نمی دهنمایش را حقایا م نوی است که 

شین شته اند بن صتبت افرادی که تاز  از مرگ برگ د، یاگر پای 

می رساد را نور داالن که به یک  مشاابه دربار همگی توصایفی 

زیباترین  ند.  ای نی از ساایاهی به سااوی نور حرکت کرد دارند،

ها نیز همان  کنند ت ریخ برای دیگران وانندتمی ج و  ای که آن

                                                           
 2009فیلم آواتار، اثر جیمزکامرون، محصول سال  1 
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ست ست  این اولین. نور ا  ؛دید  ایم را ینور چنین ماکه باری نی

ان سااات در ج وی دیدگانمدر مانور در زمان تولد داالن اولین 

، ندبودمی قادر به سااخن گفتن اگر کودکاناساات.  نمایان شااد 

می نور  را دربار از مرگ برگشاااته  فراداهمان ت ریفی  احتماال

 .ندداشت

شن شود همه چیزمی کودک زمانی که متولد او است، برایش نا آ

حاال اما ی بود  او در تاریک، ستا حاال در خشکیاما در آب بود  

)اما او در اسااات و همه چیز برایش حس جدیدی دارد  نور غرق در

اما نمی تواند تصوری داشته باشد، ی نی او همان طور که در  _در رحم مادر_این دنیا حضور داشته 

عالم بیرونی مادر حضااور داشااته ب که همزمان در عالم درونی مادر نیز حضااور داشااته، درساات مثل 

عالم حضاااور داریم و هم در عوالمی دیگر   که هم در رحم این  ما  خی ی ن و ایهمین امروز 

ست! کسانی که از مرگ برگ صویر را جالر ا شته اند نیز همین ت

شته اند، " دارند: شنا، حس و حالی که قبال ندا مت ی جدید و ناآ

هن ما ها باید در ذ ب همه اینخو" احساس آزادی و سبکی و... 

شد. ما در هر مرح ه  سفر تکامل مان با شویم؛ می شگفت زد از 

باشاااد که می این یا  ند دلی ی بر وجود چندین دن  داخلدر توا

 شوند!می از هم تفکیک مکانی_یکدیگر قراردارند و با واحد زمان

جدا   بدن)ود از متل خدمت خ ، روح)انرژی شاااما منبع زمانی که 

ک ی شااما کم می شااود، پس آیا می از وزن  گرم 21 ،می شااود

گرم  21همان فقط  که انساااان واق ی توان این نتیجه را گرفت

 است؟ 



  53 داستان خدا

 

برای ماندن در این انساااان آن اتاق کاری اسااات که  ،جسااام

داد  شااد   اجار به ما  نامگراری کردیم  که ما به عنوان طول عمر)زمان _مکان

 است.

 ،تتمام خ ق .نیز هستا در عین سادگی بسیار پیچید  دنیای م

در  ت،سیا بهتر بگویم م نا در م نا ؛است ی دیگردر دنیا ییدنیا

ست.عالم حقیقت  سبز چیزی جز م نا نی سبز را  شما رنگ   اگر 

شاااید دلی ش این اساات که مغز شااما جوری برنامه  ،بینیدمی

 .ریزی شد  که به این رنگ بگوید سبز

اکثر کسانی که از مرگ برگشته اند تصاویری از گرشته، حال و 

نها در یک لتظه کنند که همه آمی گویند و تاییدمی آیند  خود

 هر کجا و هر زمان که می خواسااتند بود  اند، اینو بدون تفکر 

اراد  که ی نی در یک لتظه اسااات خومان  "کن فیکن"همان 

ید  ظه ومی کن مان لت ید ه ید؛ می پد ته دیگر خود اینآ  ینک

شان می دهد ما از خالقیم و به خالا باز می گردیم و ست ا که ن

 .مکان است_اوست که مالک زمان

نشاااخوار  ،ابدیتگرم انرژی م  ا در  21آن با ا م ،پس از مرگ

بدون  در ابدیت ما دهیم.می و تصااوراتمان را انجامها تمام دید 

ک ند  ای  تدود کن به قوانین م جه  مان تو مان برای خود ه خود

 گراشته ایم به تکامل خود ادامه می دهیم.

 سخن اگر کودکان ،دنیامادری به نام خروج از رحم  ی نی مرگ 

مادر ،ندگفتمی یای رحم  بار  دن جالبی در های  ما  چیز برای 
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شتند و این  چطور در شدیم از اینکه می مت جربودیم که  ما دا

زندگی می و نمناک در آن فضاااای کوچک گرشاااته، عمری را 

 آدمیانیز همین تصور را دربار  نمیرد می قط ا کسی که کردیم؛

این همه  فناوری،همه  این و ناتوان! . چقدر کوچک هساتیمدارد

در که  اندذر  ای ناچیز این ها همه  ،ماشاااین آالت و کارخانه

نخواهند داشاات و ما را پس جهان دیگر هیچ ت ریخ و مفهومی 

ند، درسااات ها می بر مه این مان را از ه نا   ند ثل  از مرگ ب م

ضر نیست به رحم بازگر یکودک شما نیز که حا  پس از مرگدد، 

 نخواهید بود. دنیای امروزتانشت به حاضر به بازگ

یک هم انکنون شاااما از ی بگویید که فرد ، اگر بههمهبا این  

به  ممکن اساات، متافظت می کنیددرون خود  در دیگر انسااان

پر اساما هنگاهی که توضی  دهید  کنند؛سالمت عقل شما شک 

ید می و تخمکی بدن تول تل شاااود،  که در  مان و م اگر در ز

شد سبی با سامی، منا شود نی شود ان سفر به کرات  فردا روزکه ب

سان تر  دیگر شود ند و یاکمی را آ شکسپیری دیگر  پس  !شاید 

سپرمی  نتیجه گرفتاینطور  توان می ضر نیز ا که ما در حال حا

می وارد )تخمکی  دیگر یک عالم در دنیا هساااتیم، که با مرگ به

در ب دی دیگر. جالر است  شود موجودیمی شویم و حاصل ما

)مثل ژن  بریممی یا مقداری از دنیای قبل را با خودکه ما در هر دن

مثال تاکنون به این فکر کرد  اید که چه چیز را از دنیای  .هایمان 

 خواهید به دنیای ب دی ببرید؟می قبل آورد  اید و چه چیز را
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سد سانی با ج ش ؛میردنمی هیچ ان سد برای  ست که زیرا ج ما نی

وق مخ ها تشااکل از می یاردشااما م کالبد بخواهید با خود ببرید،

ست که سان متافظ دیگر ا در  بدنکالبد . کنندمی تاز گوهر ان

وظیفه  و اهد کردتمام تالشااش را خو مساایر رشااد در این عالم،

 باشم.نیز باید مراقر این امانت گرانبها  اش همین است؛ ما

، در خارج از جو زمین مانند فضااانوردان که برای حضااورانسااان 

ود در برابر شااارایط جدید د تا از خخاصااای دار نیاز به لباس

گرم باشد؛  21ی است تا مراقر آن لباس متافظت کند، جسم ما

های قب ی و ب دی ن یا قر در دن ما بود  یز مخ وقات دیگری مرا

 .اند

اسااات، تولدی که خوا  ناخوا  برای همه رن می مرگ یک تولد 

منتظر خواهد  نمی خداوند رحمان و رحیم است و هیچگا دهد. 

 تجربه کند؛داس و چکش  را باشیند تا مخ وقش لتظه مرگ نب

از روحشان دهند که وقتی می شهادت از مرگ برگشته ها بیشتر

سم خارج  شودج صال  ،می  ساس ناراحتی نمی کنند، ب که ا اح

 شااادی و شاا خ، رهایی از تمام دردها وغوطه ور در  ب د از آن

ن امیدوار بود که مرگ توامی با این همه. احسااااس ها را دارند

سل  ستشیرین تر از ع ست و دریچه ای ا برای ورود به عالم  ا

 م نا.

زیرا ، کنید میو لمس را درک  یدیگر ، جهانپس از مرگشاااما  

 جسم مثل یک اتاقک می شود؛برداشته  انی شمافی تر جسم دیگر
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ست که هرچه سودگی، گررمیزمان  ا ستهد، به دلیل فر می  کم

می نور های حقیقتآید که می سااوراخهایی در آن بوجود شااود.

ند از  تر شااادن این  عبور کنند. برای م موس روزنه های آنتوان

ینید بب کمی دقیقتر به اطرا  نگا  کنید. خواهم مفاهیم از شما می

سن ترکه افراد هرچه  شتری می  ،شوندمی م شان قوت بی اعتقادات

 ،شود. کودکیمی قوی ترمتکم و   مثل سیمان) و فهمشان از خداگیرد 

بدون کوچکترین  نور اساات، در حال ساااختی ساااختمانبه مانند 

بخاطر  ،نشاایندمیرسااد و در دل و جان میروح آیینه به  دخالتی

سئ ه همین  ست که کودکان را م صوم" ا مرگ نیز . نامیممی " م 

شما، دیوارهای اطرافتان را تخریر کند و حقیقت می مثل کودکی 

 این راز مرگ است. و شودمی ا به روح می رسدر آشکارو نو



 

 خواببخش پنجم: 

 رن میخواب اتفاقی است که هرروز  برای بشر و دیگر حیوانات 
خبر دارد. اما کمتر کسااای دربار  حقیقت این اتفاق مهم  ،دهد

ش سیاری از اندی مندان به عنوان یکی از مهمترین نیاز خواب را ب
را نمونه ای از  آنپژوهشااگران دینی  .دانسااته اند بشااریهای 

دانند، اما حقیقت ماجرا مسااائ ه دیگری اسااات. می پرواز روح
در زمان خواب نشااان دهند  یک نکته بساایار مهم اسااکن مغز 

در حال ف الیت  همدر زمان خواب  ،که مغزاست  است و آن این
 .را بشناسیدی درک خواب ابتدا باید کارکرد مغز برااست. 

ندی اطالعاتی جمع آوری، مغز مت ی جهت  قه ب پردازش و طب
به صاااورت داد  به آن  ، اطالعاتاسااات که در طول زندگیمان

؛ داد  ها کندمی توابع عملماشین  می شود. مغز همچون تزریا
لر  را قا به اطالوارد  حواسانواع در   عاتکرد ، پس از پردازش 

نات و کند. جالر اسااات بدانید که می قابل فهم تبدیل حیوا
هان  یا ما خوابگ ثل  ند؛می نیز م عاتی این  بین ی نی در ساااا

را کند کرد  و در بخشااای  خود فیزیکیمشاااخص ف الیت های 
 کنند.می را سری ترها دیگر جریان داد 

م نوی و  اب ادمخ وقی مجرد اسااات و  )خارج از کالبد فیزیکی انساااان 
 ی و مادی اش اهمیت دارد.فیزیک اب ادروحانی آن بیشتر از 
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اگر  کند.می اطالعاتی را کسر ،انسان با برقراری ارتباط با جهان
ند مرگِبه خواب را  مدت مان تا    توانمی، در نظر بگیریم کو

شم باکه  گفت ستن چ شمدر زمان خواب سر ب  های )بینش  ، چ
ستراحت د.شومی برای ما بازدیگری   خواب یک مکانیزم برای ا
تاثیری ندارد. این ها روی برخی ارگان برو بدن اسااات  دادن به

   وبود کما فردی که دردر بررسی موضوع زمانی آشکار شد که 
پس از بهوش آمدن دربار  اتفاقات زمان بی هوشاای سااوال می 

حر   پس از بهوش آمدن شااروع به صااتبت دربار  پرسااند، او
و او شنید   شد  زد  در اطرافشکه در زمان کما  می شودهایی 

ست نیز می که او هرگز ندید حتی دربار  برخی اتفاقات  ؛ بود  ا
 .کند صتبت تواند

مثال  .ما با تک تک ساا ول هایمان امکان شاانیدن و دیدن داریم
س ما اما سیناپ نیمزببا گوش حر   بشنویم وبا دست  یمتوانمی

)ی نی امکان انتقال این داد  ها را از طریا این اندام به مغز ندارد 

 ما تا کنون درک نکرد  ایم که چرا این امکان وجود ندارد 

زیبایی  1ه ن ک ر ساات.نیدن او شاا فراتر از دیدن ،درک کردن

یا آبی دریا و صاادای ، را به تصااویر کشااید  گل رز ساارنِ رنگِ
 ؛تاسصخ کرد  که انگار در برابر آنها ایستاد  مرغابی را چنان و

دن یشاان نه تواندر صااورتی که او نه مثل من و شااما می دید  

                                                           
 1968-1880نویسنده نابینا ناشنوا آمریکایی 1 
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شته شته .دا شم و گوش نیاز ندا  ز، ب که ااو برای این کارها به چ
 .را درک کرد  استچشم دل این م انی 

ست که حواس ما در زمان الزم همه  با این خی ی دور از ذهن نی
 ندید  ها را ببینیم وتا  ،بگرارند دریافت باز را برای یدریچه های

 ب اداناشنید  ها را بشنویم و پریرای چیزهایی باشیم که نیاز به 
ندارند، مثل مادری که حس درد کودک خود را از فاصاا ه مادی 

سئ ههای دور هم حس می کند باب میل متققان دینی  . این م
ست از این کتاب دست خالی نیز ارید متققان ع می را راما بگ ؛ا

می مغز در طول روز داد  های بسااایاری را جرب بدرقه نکنیم.
کند تا مغز توانایی طبقه بندی اطالعات را خواب کمک می کند.

 .داشته باشدبه شیو  ای حیرت آور 
برخی از شاااما در زمان نصااار یک نرم افزار برروی کامپیوتر 

 رای نصر، موسیقیدید  اید که که در زمان انتظار ب شخصیتان،
 نمایش راینه تان برایروی صفته  ی،تصویری دلنشین خاصی یا

 رفتن هدردلیل این کار ج وگیری از شود.؛ شما نمایش داد  می
ص ه در  شابه چنین  طول مدت زمانحو ست. مغز نیز م انتظار ا

برای طبقه بندی اطالعات ،  "خواب"با نام دارد و آنرا مکانیزمی 
نه ای طرز هنرمندامغز به انجام می دهد. پردازش شاااد  مغز، 

شنید  ها و اتفاقات روز، حر  های نزد  سات و  سا ، فکر ها، اح
مکان های دید  شااد  تان را به قابل فهم ترین شااکل ممکن به 

 گرارد.نمایش می
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شامل نمونه های دیگری از این کار شای فال قهو ، کرد مغز  تما
 با غ ط های امالیی یک متنصتی   ابر های آسمان و یا خوانش

ست،  نهفته شکالتمغز با دیدن این ا را  آنها تا س ی می کند م
و با  درکقابل  مفاهیمیبه هنرمندانه ترین شاااکل ممکن، به 

د یتفسااایر کنید، با اگر می خواهید خواب را کند. ل یبدتم نا 
  و آنرا دبیدار شااادن، خواب خود را بیاد آورپس از بالفاصااا ه 

س شت کنید؛  سرند کرد  یاددا ص ی خواب را   و ب دپس نکات ا
مان )که هگرشاااته تان روز  تمام اتفاقاتمثل پازلی بهم ریخته، به 

ها را کنار هم آخر یافتهدر  خوب دقت کنید، تکه های پازل شااما هسااتند 
شد که  بگرارید و ب د ه طبقمغز برای  ساز و کارمتوجه خواهید 

 بود  است.الر جاطالعات در زمان خواب، یک حقیقت  بندی
 دانیم که بدن برای خواب ماد  ای به نام مالتونین ترشاا میما 
شم کند،می شدن چ سته  صویری تاریک را میانبا ب شما ت  تان 

ید که دراز ساااوی دیگر می ؛بین کار  دانیم  مان خواب مغز از  ز
 پس چشم شما تصویری از متیط اطرا  دریافت نمیافتد، نمی

ه شااکل پرد  ای ساایا  رنگ درک کند، اما شااما فقط آن را ب
که می حال، مغز برای این ید.  که واق ا چیزی ببین نه این ید؛  کن

شید که او به  شته با زحماتش هدر نرود باید کاری کند. به یاد دا
ست؛ پس باید بخش های دیگر را که  شما را خواباند  ا سختی 

اگر کمی با تصاااویر )دی هایشااان باز اساات را ساارگرم کند هنوز ورو

شید، میهو شنا با ختی س دانید که نمایش یک تصویر سه ب دی در فضایی دو ب دی کار لوگرافیک آ
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این تصویر در ذهن شما ثبت شد  و چشم باید آنرا ببیند و  نیست 
گوش بشاانود تا عمل خواب کامل شااود. مثال اگر روز قبل فکر 
کرد  باشید که شیرینی دوست دارید، مغز ممکن است در زمان 

شما پیشنهاد نمایش فی می را بدهد که در آن با پرش از خواب به 
شما به خود در اصل  .شودتان حس نط م شیرینی در دها ،هواپیما

صاویر   را که دم دستی بودند وشیرینی فکر کرد  اید اما مغز این ت
 را در سااطل شااتهگراز ثبت و نقاشاای اش در مغز می مدت زمانی

که در زمان  هسااتندهمان تصاااویر و صااداهایی  هاآن ریزد.مغز می
بتث بساایاری دارد. این مکانیزم جای  دید  و شاانید  اید.خواب 

فاق میچرا ب ضااای خواب اینکه مثال تدها ات نه  ؟اف یا اینکه چگو
یمکامل در خواب با جزئیات  ،مت ی را که قبال هیچگا  ندید  اید

مات در خواب به شما ها و الهابرخی از پیش گویی چگونه یا بینید؟
  شود؟می ت قین

افتد، دلی ش این اسااات که ها اتفاقی میاینکه چرا برخی خواب
شما در طول روز در حال دیدن آن اتفاق بود  اید و بدان موضوع 

 ROM فکر کرد  ایااد. از طرفی بخشااای از مغز مثاال یااک
شد  کامپیوتری  شم )که از قبل برنامه ریزی  ر ا دتمام اطالعات مورد نیاز 

انتخاب شماست که چقدر این بسته به آن قرار داد  شد  است. 
سازی  ضا برای آزاد  ستفاد  کنید. این اطالعات نیاز به ف از آنها ا

کند. پس دور از دارند. مغز در زمان خواب این فضااا را ایجاد می
صی را انجام  شما فردا روزی، زمانی که کار خا ست که  ذهن نی
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ا  باشاااید! و با آگاهی در ناخودآگاهتان دهید از نتیجه آن آگمی
 شروع به ساخت نتیجه کنید.
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 کالم آخر

انسااان و جهان در ارتباطی تنگاتنگ، درون یک مجموعه واحد، 

در حال تالش برای رسیدن به نور هستند. در اصل، آنها از خود 

یل برای آفرینش اسااات. به درون خود می ها دل ند؛ و این تن رو

یم سااوالی اشااتبا  اساات؛ زیرا باید در این اینکه چرا متولد شااد

چرخه جای میگرفتیم و یک اتفاق الزم الوجود اسااات. بسااایار 

زیباست اگر بپریریم که ما باید می بودیم؛ پس حاال که هستیم 

 وظیفه مان را به درستی بشناسیم و آنرا انجام دهیم.

ها هستیم که عقل داریم و از طرفی اگر فکر کنیم فقط ما انسان

ضوی از یک  در ست. زیرا همه ع شتبا  ا این جهان یکتاییم نیز ا

صانی  ست. پس نق مجموعه ایم و آن مجموعه نهایت همه چیز ا

 وجود ندارد؛ دلیل اختال  ما وظیفه های ماست.

صور  ستند. اتاق تاریکی را ت سان های کامل همه یک جریان ه ان

س  ت. یککنید که یک لوله با روزنه هایی در آن قرار داد  شد  ا

شااود و از طر  آن منبع نوری قرار دارد که نور از آن تاباند  می

شااود. می توان تجساام کرد که اتاق سااوی دیگرش خارج می

شوند نمادی از جهان ماست و نور هایی که از روزنه ها خارج می

و بخشاای از اتاق را روشاان می کنند، انسااان های کامل اند؛ و 

کند و حقیقت را آشااکار می انتهای نور که همه اتاق را روشاان

 است.)ارواحنا فدا  کند، بقیت اهلل اعظم می
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بسیار زیباست که بدانیم هرکدام از ما به سان یک چرخدند  در 

ست. پس  ستیم که هدفمان نمایش زمان ا ساعت بزرگ ه این 

میرد، بدان م ناسااات که زمان ت وی  باید بدانیم که هرکه می

چرخدند  فرا رساااید  اسااات. تولد نیز نماد جابجایی چرخدند  

زندگی ما کهنه و قدیمی با چرخدند  جدید اسااات. هرکس در 

، وظیفه ای دارد. به شاااما کمکی خواهد کرد و )یا متولد شاااد آمد 

ضافه خواهد کرد. هر کس رفت  شما ا شما رفت چیزی به  ، )یا از دنیای 

به شااما چیزی یاد داد  و فرصاات پیشاارفت را برای شااما ایجاد 

کرد  است. حضور هیچ انسانی در دنیای شما بی دلیل نیست و 

ست تا چیزی به  شما بگیرد. آمد  ا شما بدهد؛ یا آمد  چیزی از 

 هر طور که نگا  کنیم، شما برند  اید!

ها به م نای متبت و برپایی عدالت روغن کاری این چرن دند 

ستم و چرن دند  ها می  سی ست، که باعث بهتر کار کردن کل  ا

دهد و شود. نمادی از ساعتی است که زمان را درست نشان می

ر درست خود است. اما اگر زمانی چرن این ی نی جام ه در مسی

کرد، باید بدانید گردید، یا اصطتکاک زیادی ایجاد دند  ای هرز 

که یا جای او در زندگیتان اشتبا  است، یا جای شما آنجا نیست. 

ست خود را  ست که متل در پس آنچه که باید یاد بگیرید این ا

 پیدا کنید.

خ وقات مخت فی دنیای مادی که ما می شااناساایم متشااکل از م

ستند. ت دادی از  سر قابل رویت نی شم  ست که همه آنها با چ ا
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آنها فقط با چشاام دل دید  می شااوند. تالش کنید همه چیز و 

همه کس را با چشاام دل ببینید، تا دیگر فکر نکینید این لباس 

ظاهری که ما به عنوان درخت و حیوان و زن و مرد به تن کرد  

ن ها فقط لباس هایی هستند تا بتوانیم ایم حقیقت دارد. ب که ای

ضا نوردی که برای  ست مثل ف این دنیا را قابل پریرش کنیم. در

ن ، وگرنه از بیبرروی ما  نیاز به لباس فضانوردی داردپیاد  روی 

ستند تانیز ها این لباس خواهد رفت. سی ه ای ه  مرح هما این  و

 را به خوبی پشت سر بگراریم.

اسااات از هزاران مرح ه ای که به صاااورت یک مرح ه  دنیای ما

 پس به دنبال دلیلِپیشاااروی هساااتند. درحال  ،یکدیگر موازیِ

شید؛ سوال را  "شدن" دنبال دلیلِ بودن نبا شاید این  شید.  با

سید که شدم و  بپر سان  سنگ! این تنها آن چرا من ان دیگری 

 ی خودخود همه آنها به خالا. خ قت اساات یکی از برهان های

سوال عامل هر د سخ هر  ست که بیانگر خواهد بود.لیل و پا  خدا

سیر ست و  حقیقت واق ی م شه ثابت ا ست؛ زیرا حقیقت همی ا

 مسیرهاست که تفاوت را ایجاد می کنند.

پس دلیل اینکه امروز  .دهندمی اگر شما تشنه باشید به شما آب

هم این  شااماخود  د، این اساات که خود خواسااته اید.اینجایی

ست که  سی نی ست، _ دبه تن کرد  ایلبا منظور از لباس رنگ پو

سان  شد و منظور از ان صدا، و هر چیزی که فانی با مو، قد، وزن، 

 . درا سیراب کنی انروحت یدپس تالش کن  _روح واق ی اوست
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آخر اینکه امروز بشر با بیماری همه گیری دست و پنجه نرم  در

ند یدکه آنرا  میک ند. می 19-کوو ماری اول خوان بار این بی ین 

شد  یمثل یک بالنیست که برای آگاهی مردم  ی همه گیر نازل 

وظیفه ای دارد و در زمان مناسااار در مت ی  بیماری اسااات.

سر وارد  شود برای ؛ ودوشمی زندگی هرکس منا  ت نگری می 

شااوند. ت نگری آگا  تر  ، اما می خواهندآنهایی که آگا  هسااتند

 اند.است برای آنهایی که هنوز آگا  نشد  

شاید بَ ست. اما  ،ال بنامیمکرونا را  همه چیز در این عالم ن مت ا

وظیفه دارد؛ آنهم جمع کردن فقط یک مثل هر بالیی پس کرونا 

. ماسااتهمیشااه مسااخر برای فکری که این عالم ابدی اساات و 

ست؛ ساد  ا شر از  خی ی  شم برهم زدن هزاران هزار ب به یک چ

هاب سااانگ و نتظر شاااهمیشاااه که نباید م ند رفت.بین خواه

شیم. شدن دریا با ن قرم جز   ی خودخودکرونا به این  شکافته 

ست، برای اینکه  شتر درک کنیم ارزشما  یک لتظه دیدار را بی

 و از حاشیه ها دست بکشیم.

شاااید بگوییم فالن کشااور یا فالن شااخص آغازگر این بیماری 

ست شید . لیکنا ه کدانید ، میاگر کتاب را خوب مطال ه کرد  با

دساات به  موظخ شااد ،مخ وقی که  هر ن متی باید به وساای ه

شید دیگرمخ وقات برسد. صی نبا سم شخص خا  ،پس به دنبال ا

سم خاص نیز ع مش را از جایی گرفته که همه چیز از  زیرا آن ا

 آن اوست. 
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که از  تان امیدوارم  ید. برای باشااا لرت برد   ندن این کتاب  خوا

را  جهان مادیش از پیش بی آرزوی شااادی و سااالمتی دارم، تا

ید. ها کن ید. من هم  ر قت پرواز کن مت حقی به سااا ید  تا بتوان

مخ وقی مانند همه شما هستم و در تالشم تا وظیفه ام را دریابم 

قات کمک کنم.و  به دیگر مخ و ما هم در  بتوانم  یدوارم شااا ام

هر روز و هر شاار  ،مساایر تالش برای کمک به دیگر مخ وقات

ها روی که همه جهان   روز جبران باشید.کر کنید و آمادخوب ف

 جدید متولد شود. ییکدیگر را در آغوش گرفته و جهان
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