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  بودن شما و آمدنتان را به اینجا خوش آمد می گویم      

شما به اینجا دعوت شدید چون می توانستید بیایید یا می توانستید تصمیم بگیرید نیاییـد، ولـی         

عین، وقت معین و در جاي معینـی باشـید و بـه همـین دلیـل ایـن کتـاب        انتخاب کردید که در روز م

  .اکنون در دستهاي شما است که براي آن از شما تشکر می کنم

ولی اگر همه این کارها را به طور ناهشیارانه انجام داده اید، بدون آن که بدانید چـرا و چگونـه         

  .نیاز به کمی توضیح داشته باشد این کتاب به دستتان آمده، آن هم رمزي است که شاید

اجازه دهید با این جمله حرفم را آغاز کنم که این کتـاب کـامالً بـه جـا و درسـت و بـه موقـع،               

اکنون متوجه حرفم نشوید؛ ولی هرگاه آنچـه انتظـارش را    ممکن است. وارد زندگی شما شده است

  .نگیز این کتاب پی خواهید بردداشتید دریافت نمودید، آن وقت به فواید و آثار اعجاب ا

هر چیزي در زندگی به موقع خود اتفاق می افتد، ورود این کتاب به زنـدگی شـما از آن جملـه           

  .بوده و لذا به هیچ وجه استثنا به شمار نمی آید

و  آن چیزي که در اینجا پیدا می کنید همان چیزي است که مدتها بـود بـه دنبـالش مـی گشـتید           

آنچه در اینجا با آن روبه رو مـی شـوید، نـاچیزترین و شـاید اولـین تمـاس       . آن را داشتید آرزوي

  .واقعی شما با خداوند می باشد

البتـه چنـد سـال پـیش ایـن چنـین       . خداوند از طریق من، هم اکنون با شما صحبت خواهد کـرد       

این است کـه شخصـاً چنـین    موضوع، را مطرح نمی کردم، و دلیل که اآلن آن را بر زبان می آورم، 

نه تنها این ممکن اسـت، بلکـه چیـزي    . گفتگویی را داشته و بنابراین می دانم که این کار ممکن است

  .است که تمام مدت در حال اتفاق افتادن است، درست در همین جا و در همین لحظه
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همان گونه که باعـث  آنچه دانستنش اهمیت دارد این است که شما سبب شدید این اتفاق بیفتد،        

همـۀ مـا مسـبب حـوادثی هسـتیم کـه       . شدید این کتاب در لحظه کنونی در دستان شما قرار بگیـرد 

براي ما اتفاق می افتد و همه ما سهمی مهم در ایجاد شرایطی که منجر و به وقوع آن حـوادث مـی   

  .شود، داریم

نامه خشمگینانه اي بـه خـدا   . گردد بر می ١٩٩٢-٣اولین تجربه ام از گفتگو با خدا به سالهاي       

در . زندگی من باید تالش و مبـارزة بـی ثمـر و مـداوم باشـد      نوشته و از او پرسیده بودم چرا همه

همۀ زمینه ها، از رابطه هاي دوستانه گرفته تا روابط اداري یـا برخـورد و تعامـل بـا فرزنـدانم در      

ه علت را از خدا پرسیده و چـاره جـویی   در این نام. جز مبارزه و شکست نصیبی نداشتمهمه چیز 

  .کرده بودم

این که چگونه بـه سـؤالهایم پاسـخ داده شـد و آن     . در نهایت تعجب به آن نامه پاسخ داده شد      

بـه چـاپ   ) جلـد اول (گفتگـو بـا خـدا    به صورت کتابی تحت عنـوان   ١٩٩٥پاسخها چه بود، در مه 

خوانده باشـید اگـر ایـن طـور اسـت کـه نیـازي بـه          شاید اسم آن را شنیده یا حتی کتاب را. رسید

مقدمه این کتاب ندارید، ولی اگر با جلد اول آشنایی ندارید، امیدوارم بـه آینـدة نزدیـک آن آشـنایی      

چون جلد اول سؤاالت زیادي را درباره زندگی شخصی مـا مطـرح سـاخته، سـؤاالتی     . را پیدا کنید

و بیمـاري، تغذیـه، رابطـه هـا و بسـیاري دیگـر از        در مورد پول، عشق، جنسیت، خداوند، سـالمتی 

  .جنبه هاي زندگی روزانه که در این کتاب مطرح نخواهد شد

همانا اطالعـاتی اسـت کـه در    . اگر یک موهبت است که آرزو دارم خداوند به همۀ دنیا عطا کند       

ه کتـاب اول هـم   بنـابراین امیـدوارم پـس از خوانـدن ایـن کتـاب، بـه مطالعـ        . آمده است کتاب اول 

همـان انتخـاب خالصـانه اي کـه     . دلیل خواندن این جمالت چیزي جز انتخاب شما نیسـت . بپردازید

  .است که تا کنون داشته اید سبب آشنایی شما با این کتاب شده و نیز خالق کلیۀ تجربیاتی
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کـه   نوشته و مقدمه مختصري بـود بـراي اطالعـاتی    ١٩٩٦اولین صفحات جلد دوم در مارس       

روندي که منجر به نوشـتن ایـن مطالـب شـد، نظیـر کتـاب اول بـه نحـو اعجـاب          . اکنون ادامه دارد

که مـی توانسـت هـر سـؤالی      -روي یک صفحه سفید من سؤاالتی را می نوشتم. بودانگیزي ساده 

و هنوز سـؤال مطـرح نشـده پاسـخ در      –باشد و معموالً اولین سؤالی بود که به خاطرم می رسید 

  .و یا به من دیکته می نمود. گویی کسی آن را در گوشم نجوا می کرد. ش می بستذهنم نق

و کمی بیش از یک سـال   ١٩٩٣جدا از چند خطی که در باال آمده همه مطالب این کتاب در بهار      

اکنون مایلم مطالب را همان گونه که به ذهنم رسـید و بـه رشـته تحریـر در     . پس از آن، نوشته شد

  ... براي شما بازگو کنم آوردم عیناً

* * *  

قلم به دست، در حالی که کاغـذ   –همان طور که دستور داشتم  –است  ١٩٩٣یکشنبۀ عید پاك       

تصور می کنم باید به شما مـی گفـتم کـه خداونـد از مـن      . در مقابلم قرار دارد آمادة نوشتن هستم

مین از سه کتابی را که او و مـن  و شـما   ، دودومما قرار بود امروز کتاب . خواسته بود اینجا باشم

  .در حال تجربه آن هستیم، آغاز می کردیم

هیچ عقیده اي از مطالب و محتواي کتـاب نـدارم چـون آنچـه آمـده فـی البداهـه بـوده و نمـی                 

توانست هم جز این باشد چون این  من نیستم که تصـمیم مـی گیـرم محتویـات کتـابم چـه باشـد،        

  .وند استتصمیم گیرنده خدا

اگرچه به نظر احمقانه مـی رسـد،    –عید پاك سال گذشته خداوند گفتگویی را با من شروع کرد       

کمی قبل از پایان سـال ایـن گفتگـو بـه پایـان رسـید و بـه مـن         . ولی این چیزي است که اتفاق افتاد

  .دستور داده شد که امروز براي ادامه آن گفتگو اینجا باشم
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که این کتاب نـه تنهـا بـه     که شما هم با خداوند وعده داشتید، براي من مسلم است ناگفته نماند      

ظاهراً مدتی است که شما هم نظیر مـن، بـه دنبـال    . به شما نوشته شده استطریق من بلکه از . من

  .خداوند یا سخنی از جانب او می گشتید

ه بهترین راه یافتن خداوند بـوده اسـت   امروز ما به اتفاق، خداوند را پیدا می کنیم، و این همیش       

مـا  منظورم این است تا زمانی که . ما هرگز خداوند را در تنهایی پیدا نمی کنیم –به طور گروهی  –

ایـن  . چـون اولـین شـرط دور نبـودن از خداونـد     . خداوند را نخواهیم یافت .از یکدیگر  جدا هستیم

و تـا زمـانی کـه متوجـه     . ا از هـم جـدا نیسـتیم   است که بدانیم و به این واقعیت رسیده باشیم که م

هستیم نمی توانیم درك کنـیم کـه مـا در واقـع بـا       یکیما نشویم و به این حقیقت پی نبریم که همه 

  .خداوند یکی هستیم

  .می کنیم که از خداوند جدا و دور هستیمتصور خداوند هرگز از ما جدا نبوده و ما فقط      

لـذا  . ما ضمناً بر این تصوریم که از یکدیگر هم جدا هستیم. تداول استاین اشتباهی معمول و م     

سریع ترین راه براي یافتن خداوند، شناخت اطرافیان و مسائل آنها در قدم اول و شناخت جهـان و  

ما باید از یکدیگر خود را پنهان نکنـیم و بـه طریـق اولـی، از خـود      . جهانیان در گامهاي بعدي است

  .، کنار بگذاریمپنهان کردن را هم

  .اوقات و به همه کسدر همه . و فوري ترین راه حل براي این موضوع حقیقت گویی است      

ایـن  کـار را از خودتـان    . نشـوید  از همین حاال راست گویی را شروع کنید و دیگر هم متوقـف       

. راسـت بگوییـد   بعد در مـورد دیگـري بـه خودتـان    ). سعی کنید خودتان را فریب ندهید. (آغاز کنید

راسـت بگوییـد و    بعـد دربـاره دیگـري بـه دیگـري     . سپس درباره خودتان به دیگري راست بگویید

  .نهایتاً درباره همه به همه راست بگویید

حقیقـت  . این یک راه پنج شاخه اي به سـوي آزادي اسـت   .پنج مرحله راست گویی استاینها       

  .رها می کندشما را از اسارت 
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  .اب درباره حقیقت است نه حقیقت مربوط به من، بلکه حقیقت ذات خداونداین کت     

تصور می کـنم رونـد   . درست یک ماه قبل پایان پذیرفت –بین من و خداوند  –گفتگوي اولیه ما      

این کتاب هم مثل کتاب قبلی باشد، بدین نحو که من سؤاالتی را مطرح می کنم و خداوند پاسخ مـی  

  :سؤال کنم دفم را قطع کنم و هم  اکنون از خداونبهتر است حر. دهد

  خداوندا آیا گمان من صحیح است؟     

  

در حـالی کـه   . آري، با این تفاوت که در این کتاب من شخصاً موضوعاتی را مطرح می کنم      

  .در کتاب اول این اتفاق کمتر افتاد

  

  می توانم بپرسم چرا این اختالف در اینجا وجود دارد؟      

  

کتاب اول مطالبی بود که توسط تو . چون این کتاب بنا به درخواست من نوشته می شود       

در حالی کـه در  . در کتاب اول تو فهرستی از موضوعات مورد نظر را در ذهن داشتی. آغاز شد

  .این کتاب تو موضوعی آماده نداري، به جز این که آنچه من اراده می کنم، انجام می دهی

  

  .کامالً درست است       

  

 –و سایرین  –امیدوارم تو . تو در موقعیت خوبی قرار داري) نویسنده کتاب( Nealeنیل         

  .اغلب در چنین موقعیتی قرار بگیرید
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ولی من همیشه تصور می کردم اراده تو، اراده من است و اگر اراده ما یکی است پس چگونـه        

  .را عملی سازماست که من نمی توانم اراده تو 

  

  ولی سؤال بدي هم براي آغاز گفتگو نیست، –سؤال پیچیده اي را مطرح کردي         

  .من هرگز نگفتم که اراده من اراده تو است. اجازه بده کمی به عقب برگردیم       

  

  .»اراده تو اراده من است«ولی در کتاب قبلی خیلی آشکارا مطرح کردي که        

  .و این دو، به یک معنا نیستند –ن طور است همی -        

  

  به یک معنا نیستند؟ آیا من غلط فهمیده ام؟        

  

اراده مـن  «این متفاوت است از ایـن کـه بگـویم     »اراده تو ارادة من است«وقتی می گویم        

ـ  .»اراده تو است د کـه  اگر تو تمام مدت طبق اراده من عمل می کردي، دیگر کاري باقی نمی مان

روند پایان یافته بود و تو بـه روشـنگري و   . در راه تکامل و پیشرفت معنوي خود انجام دهی

  .کمال دست یافته بودي

با یک روز طبق اراده و خواست من عمل کردن، تو می توانی به روشـنگري برسـی، اگـر           

  .ن گفتگوها نبودتمام عمرت بر طبق اراده من عمل کرده بودي دیگر نیازي به این کتاب و ای

در واقع اکثر اوقات تـو از اراده  . بنابراین آشکار است که تو طبق اراده من عمل نکرده اي       

  .و خواست من غافل بودي

  

  راستی من غافل بوده ام؟     
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  .بلی غافل بوده اي      

  

  .نمی گویی. پس چرا آنچه باید به من بگویی     

  

و . وقتی هم گوش می دهی، در واقـع نمـی شـنوي   . ش نمی دهیگوفقط، تو . من می گویم       

و وقتـی بـه آنچـه مـی شـنوي بـاور داري،        وقتی می شنوي، آنچه را شنیده اي باور نـداري، 

  .بنابراین گفتن این جمله که اراده من است کامالً نادرست است. دستوراتم را اجرا نمی کنی

دوم، به . ابتدا، به دلیل این که من از نیات تو آگاهم. از طرفی دیگر، اراده تو اراده من است       

. سوم به دلیل آن که خواسته هاي به حق تو را سـتایش مـی کـنم   . دلیل آن که آن را می پذیرم

  .چهارم این که آنها را دوست دارم، پنجم به دلیل این که آنها را از آن خود می دانم

و ایـن کـه    –ادي طبق خواسته هاي خود عمل کنـی  این بدین معنا است که تو مختار و آز        

  .من اراده تو را با عشقی بی قید و شرط با ارادة خود تطبیق میدهم

  . حال اگر می خواهی ارادة من ارادة تو باشد، تو نیز باید چنین کنی       

  .اکنون براي آن که طبق اراده و خواست من رفتار کنی باید به نحو باال عمل کنی       

ابتدا، باید از خواست و اراده من مطلع باشی، دوم بایـد آن را بپـذیري، سـوم بایـد آن را            

  .مورد ستایش قرار دهی، چهارم باید آن را دوست بداري، نهایتاً باید آن را از آن خود بدانی

 انگشـت شـماري  . تنها چند نفر به طور مداوم چنین عمل کـرده انـد   در کل تاریخ بشریت،       

تقریباً همیشه، تعداد زیادي، بسیاري از اوقات و عـدة بیشـتري از مـردم گهگـاه بـه آن عمـل       

اگرچه عده اي هم هرگـز   –در موارد بسیار نادر به آن عمل کرده اند  نموده اند و عمالً اکثریت،

  .طبق آن عمل نکرده اند
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  من جزو کدام گروه قرار می گیرم؟       

  

پاسخ این سؤال را بدانی؟ این که از این لحظه به بعد می خواهی جزو  آیا برایت مهم است       

  کدام گروه باشی، واقعاً برایت مهم نیست؟

  

  .چرا     

  ولی پاسخ تو به این سؤال چیست؟      

  

مایلم همواره طبق اراده تو عمـل کـنم و اراده تـو بـر مـن      . من دوست دارم در گروه اول باشم      

  .جاري باشد

  

  .این فکري قابل تحسین و احتماالً غیرممکن است       

  

  چرا؟      

  

ولـی ایـن را بـدان کـه، چنانچـه      . چون تو مراحل تکاملی زیادي داري که بایـد طـی کنـی          

رشد و تکامل تـو الزامـاً نبایـد در    . برسی بخواهی، می توانی در همین لحظه به مقام الوهیت 

  .طوالنی مدت صورت گیرد

  

  س چرا این همه مدت طول کشیده است؟پ        
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راستی چرا؟ تو منتظر چه هستی؟ امیدوارم بر این باور نباشـی کـه مـن تـو را از رشـد              

  .بازداشته ام

  

  .نه کامالً برایم روشن است که خودم مسبب پس رفت خود بوده ام        

  

  .بسیار خوب، همین اولین قدم در جهت تعالی است        

  

  چگونه می توانم موفق شوم؟. من دوست دارم به تکامل و تعالی برسم       

  

  .به خواندن این کتاب ادامه بده، این دقیقاً راهی است که تو را رهنمون می سازد        

  

  

          

  

       

  

  .نمی دانم از کجا شروع کنم. مطمئن نیستم این کتاب مرا به کجا می رساند

  

  .بپردازیم» وقت«سئلۀ اجازه بده به م      

  

  راستی من به چه مقدار وقت نیاز دارم؟     

٢ 
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می دانم وقتی مردم ایـن مطالـب   . ین اولین فصل تا فصل دوم به طول انجامیدهتقریباً پنج ماه ب      

آنهـا  . را می خوانند، تصور می کنند همۀ این نوشتارها بدون وقفه و به طـور پیوسـته انجـام شـده    

آنهـا درك نمـی کننـد کـه گـاهی      . این کتاب، بیست هفته طول کشیده ٣٣و  ٣٢ن بند نمی دانند که بی

  ما به چه قدر زمان نیاز داریم؟. اوقات ما بین لحظات وحی و الهام شش ماه فاصله افتاده است

  

اولین موضوع مـورد بحـث مـا    » وقت«منظورم این نبود، مقصودم این بود که اجازه بده        

  .باشد

  

گـاهی ماههـا طـول مـی     چرا یار خوب ولی ضمن این که حاضرم به این موضوع بپردازیم بس       

را به پایان برسانم؟ چرا بین دیدارهاي من و تو آن قدر فاصـله مـی    )پاراگراف(کشد تا من یک بند 

  افتد؟

  

مـن هرگـز از تـو جـدا و غافـل      . بنده عزیز و خوبم، من بین مالقاتهایمان وقفه نمی اندازم       

  .تو هستی که همیشه هوشیار و آگاه نیستی. نیستم

  

  چرا؟ اگر تو همیشه با منی چرا من از حضورت غافل هستم؟      

  

حقایق را بپذیر در پـنج مـاه گذشـته تـو     . چون زندگی تو را سرگرم سایر چیزها می کند       

  .همواره مشغول و درگیر بوده اي

  

  .مشغله زیادي داشتمتو راست می گویی من در این مدت        
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  .و همه اینها براي تو مهمتر از من بوده اند       

  

  .به نظر نمی رسد که واقعیت این طور باشد       

  

تو عمیقاً درگیر زندگی مادي بـوده  . از تو می خواهم خوب به رفتار و اعمالت دقیق شوي       

  .و کمترین توجهی به روحت نداشته اي

  

  .شی را گذراندمدوران پرتال       

  

طـی  . این خود نیز دلیلی دیگر است، براي آن کـه تـو بیشـتر بـه روحـت بپـردازي      . آري        

ماههاي گذشته خیلی راحت تر می توانستی با کمک من این سختی را پشـت سـربگذاري، پـس    

  .سعی کن ارتباطت را با من از دست ندهی

  

ی در آن میان ناگهان ارتباطم را از دست مـی دهـم   سعیم را می کنم که به تو نزدیک باشم، ول       

و بعد به گونـه  . درگیر درام زندگی –همان طور که اشاره کردي . ناگهان درگیر زندگی می شوم –

و پرواضـح اسـت   . دعا و نیایش نمی کنم. من تعمق و تفکر نمی کنم. اي وقتی براي تو پیدا نمی کنم

  .که چیزي هم نمی نویسم

  

هنگامی که تو بیش از همه نیاز به ارتباط با خـداي خـود داري   . در همین است طنز قضیه      

  .از او دوري می گزینی
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  چگونه می توانم بر خود تسلط پیدا کنم؟     

  

  .این کارها را متوقف کن     

  

  این را که می دانم ولی چگونه؟     

  

  .کار ممانعت کنی تو با تسلط یافتن به خود و با اراده، می توانی از این      

  

  .این کار آن قدرها هم ساده نیست     

  

  .از قضا خیلی هم ساده است      

  

  .اي کاش این طور بود      

  

شد، چون آنچه تو با صـداقت و صـمیمیت آرزو   اگر واقعاً مایل باشی کار ساده اي خواهد        

اصولی تو آرزوهاي مـن و   یادت باشد، اي بندة عزیز که آرزوهاي. ، خواسته من استمی کنی

  .اراده به حق تو اراده من است

  

بسیار خوب، آنچه من آرزو دارم این است که این کتاب تا ماه مارس پایان پذیرد و مـا اکنـون          

  .من آرزو می کنم دیگر پنج ماه فاصله بین نوشتارهایم وجود نداشته باشد. در ماه اکتبر هستیم
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  .ی همان خواهد شداگر واقعاً اراده کن     

  

  .بسیار خوب     

  

  .مگر این که تو واقعاً نخواهی         

  

  آیا این بازي باید ادامه داشته باشد؟! آه خداي من       

  

تو مرتب عقیده ات را . نه، ولی این روشی است که تو براي ادامه زندگی انتخاب کرده اي        

اي است که صرف نظـر از آنچـه پـیش آیـد، بـه       یادت باشد، زندگی رودخانه. تغییر می دهی

  .حرکت و جریان خود ادامه می دهد

تصمیمی که امـروز  . تو خالق واقعیت در هر لحظه از زندگی هستی. روند ادامه دارِ خلقت       

ولی رمـز موفقیـت بـزرگ مـردان ایـن بـود کـه        . می گیري اغلب انتخابی نیست که فردا داري

می کردند و پیوسـته انتخـابی صـحیح داشـته و ثبـات عقیـده و        همواره یک چیز را انتخاب

  .پایداري داشتند

  

  بارها و بارها؟ آیا یک بار کافی نیست؟       

  

  .آن قدر باید تجربه کنی تا اراده ات در واقعیت تو تجلی کند       
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ان چنـد  براي عده اي این کار سالها طول می کشد، و براي برخی چند مـاه و بـراي دیگـر           

نزدیک به آن هستند چند روز، چند سـاعت،   هفته، براي آنهایی که تعالی روحی پیدا کرده و یا

  .براي عالمان، خلق کردن، فوري است. یا حتی چن دقیقه

هر وقت احساس کردي فاصلۀ میان تجربه و اراده ات از میان رفته بدان که به راه سلوك         

  .نزدیک شده اي

  

» تصمیمی که تو امروز می گیري اغلب از انتخابی که فردا مـی کنـی متفـاوت اسـت    «تی تو گف        

  منظورت این است که ما هیچ وقت نباید ذهنیت مان را تغییر دهیم؟

  

عقیده ات را هر قدر می خواهی تغییر بده، ولی این را بدان کـه بـا هـر تغییـر ذهنیتـی               

  . دیدار می شودکل عالم هستی پ تغییري در جهت و مسیر

 .، عالم هسـتی را بـه حرکـت وامـی داري    »تصمیم می گیري«وقتی در مورد چیز خاصی          

از آنچه بـه تصـور    بسیار لطیف تر و پیچیده تر –نیروهایی فراسوي قدرت درك و ادراك تو 

ـ . در فرایندي درگیر هستند که تو تازه شروع به درك پویایی پیچیده آن نمـوده اي  –آید  ن ای

انرژیهاي در تعاملی هستند که کـل   نیروها و این فرایند، همه بخشی از تار و پود خارق العادة

  .آنها، در ذات من نهفته هستند. می دهندعالم هستی را، که تو زندگی می نامی، تشکیل 

  

  این طور نیست؟. پس وقتی من ذهنیت ام را تغییر می دهم مشکلی براي تو پدید می آورم       

  

ولی ممکن است چیزها را براي خودت مشـکل   –تو نمی توانی براي من مشکلی بیافرینی        

بنابراین در مورد هر چیزي یک تصمیم و یک ذهنیت داشته باش و ذهنت را از هدفی کـه  . کنی
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روي آن یـک چیـز تمرکـز کـن و روي آن     . مبـدل سـازي   منحرف نکن تا آن را به واقعیت داري

  .بایست

ر از ثبات فکر همین است، اگر چیزي یا هدفی را در زندگی انتخاب می کنی، بـا تمـام   منظو       

به طـرف هـدفی    !به راهت ادامه بده. قدرت و وجود به آن  پاي بند باش، ضعیف النفس مباش

  .که داري جلو برو، مصمم و قاطع باش

  

  را به عنوان پاسخ قبول نکنم؟» نه«یعنی        

  

  طور است دقیقاً همین        

  

، جواب درست باشد چه طور؟ اگر آنچه خواستۀ مـا اسـت بـه خیـر و صـالح مـا       »نه«ولی اگر       

  نباشد، و منافع ما را تضمین نکند در آن صورت تو آن را به ما نخواهی داد؟

  

تو هرچه را در زندگی طلب کنی و به دنبال آن بروي به دست خـواهی  . در اشتباه هستی       

  اخیراً نگاهی به زندگی ات انداخته اي؟. تفاوتی نمی کند» بد«، یا »بخو«آورد، 

  

واین کـه اگـر چیـزي     –ولی به من آموخته شده که هر چه بخواهم نمی توانم به دست بیاورم       

  .نخواهد داد به صالح ما نباشد خداوند آن را به ما

  

که داري مأیوس نشـوي مـردم   وقتی تو در طلب چیز خاصی هستی براي آن که از هدفی        

ابتدا اجازه بده در مورد رابطه اي که میان ما برقرار اسـت  . براي دلداري این حرفها را می زنند
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من چیزي بـه  . تو در زندگی خواسته ها را به طرف خود جلب می کنی. تو را قدري روشن کنم

  .در کتاب اول در این مورد به تفصیل صحبت شده است» نمی دهم«تو 

من چیـزي را  . ثانیاً، من در مورد آنچه تو به سوي خودت جلب می کنی قضاوتی نمی کنم       

  ).تو هم بهتر است این کار را نکنی( نمی نامم » خوب«یا » بد«

تـو  . تو به تصویر خداوند خلق شده اي و به او شـباهت داري  –تو موجود خالقی هستی        

ضمناً ممکن است هر آنچه می خواهی بـه  . ست آورياست هر آنچه انتخاب می کنی به د ممکن

  .دست نیاوري در واقع اگر تو بیش از حد طالب چیزي باشی، آن را به دست نمی آوري

  

تو در کتاب اول هم توضیح دادي که خواستن افراطی چیـزي، دسـت یـابی بـه آن  را     . می دانم      

  .به عقب می اندازد

  

  هم به خاطر داري؟درست است، آیا دلیلش را         

  

اعـالم   –چون افکار خالق هستند و فکر خواستن چیزي، اعالمـی اسـت بـه عـالم هسـتی             

  .که عالم هستی آن را به واقعیت مبدل می سازد –واقعیت 

  .آفرین بر تو. دقیقاً همین طور است، تو خوب متوجه شدي و درك کردي       

مـی  «فالن چیز را » من«که تو می گویی لحظه اي . کندبلی عالم هستی این چنین عمل می        

و همان تجربه را دقیقاً نصـیب   »در واقع به این چیز نیاز داري«عالم هستی می گوید » خواهم

  !آن چیز را» خواستن«تجربه  –تو می سازد 

بگذاري ذهن، آن را بـه عنـوان فرمـانی از جانـب تـو مـی       » من«هر چه را تو پس از کلمه         

  .برآورندة آرزوها همیشه آماده است که خواستهاي تو را برآورده کند. ذیردپ
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هر چـه را در تصـور داري، احسـاس    ! هر چه را تو به سوي خود بخوانی من خلق می کنم       

  .می کنی، می گویی، کافی است به سوي خود بخوانی، و دقیقاً همان خواهد شد

  

  چرا من به این همه زمان نیاز دارم تا چیزي را خلق کنم؟بنابراین ممکن است توضیح دهی که      

چـون  . ابتدا تو باورنداري آنچه را انتخاب می کنی به دست خـواهی آورد . به دالیل متعدد      

بهتـر  «چون مرتب در کشاکش هستی کـه چـه چیـز از همـه     . نمی دانی چه چیز را انتخاب کنی

باشد، بـه  » خوب«ردي که آنچه انتخاب می کنی چون تو از قبل دنبال این تضمین می گ. »است

  .همین دلیل مرتب عقیده ات را عوض می کنی

  

چه چیـزي بـراي مـن از همـه      من نباید ببینم: اجازه بده ببینم آیا آنچه گفتی درست درك کردم      

  بهتر است؟

  

نتخابهـا را  طرز فکـر، ا  این. ، یک واژه نسبی است و بستگی به صدها متغیر دارد»بهترین«      

آیا ایـن   –به هنگام تصمیم گیري فقط باید یک نکته مورد نظر قرار گیرد . خیلی مشکل می کند

کار مبین خودواقعی من است؟ آیا این انتخاب نشان دهندة کسی است که من انتخاب کـرده ام  

  ؟»باشم

انی کـاري  تـو مـی تـو   . در واقع همین طور هم هست. همه زندگی باید چنین اعالمی باشد       

  .کنی که این اعالم به طور تصادفی یا کامالً بر مبناي انتخاب تو صورت گیرد

زندگی اي که معیار آن انتخاب باشد، زندگی اي است که آگاهانه طی شده ولی آن زنـدگی        

  .که براساس شانس و تصادف باشد، با واکنشهاي ناآگاهانه اي همراه خواهد بود
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وقتی تو بازتاب نشان می دهی، کـار  . عملی است که قبالً هم انجام شده واکنش، پاسخ به       

سـپس در بانـک   . خود و چیزي که می خواهد برایت پیش بیاید را از قبـل ارزیـابی مـی کنـی    

حافظه ات براي همان تجربه یا تجربه مشابه جستجو می کنی و همان کاري را که قـبالً انجـام   

  .آن چه انجام می شود، ناشی از ذهنیات تو است نه روحدر نتیجه . داده اي تکرار می کنی

روح، تو را وادار می کند که در حافظه ات به جستجو بپردازي و ببینی چگونه می تـوانی         

این تجربه کاوش روح اسـت کـه   . تجربه اي از خود واقعی ات در لحظه کنونی به وجود آوري

از هر فکـري خـالی باشـد تـا بتـوانی بـه آنچـه        بارها در مورد آن شنیده اي، ولی ذهنت باید 

  .روحت دستور می دهد عمل کنی

زمانی که تو وقتت را صرف این می کنی که ببینی چه کاري از همه بهتر است، تنها وقتت        

  آیا بهتر نیست در وقت صرفه جویی کنی تا این که آن را هدر دهی؟. را هدر می دهی

 .ت این است که به آنچـه ذهنـت دیکتـه مـی کنـد عمـل نکنـی       بهترین صرفه جویی در وق       

تصمیمها به عجله گرفته می شوند، انتخابها فوري صورت می گیرنـد، چـون روح تـو، بـدون     

بررسی، تجزیه، تحلیل، و استفاده از تجارب گذشته، و تنها با توجه به مورد فعلی، خلـق مـی   

  .می هدذهن واکنش نشان . روح خلق می کند: یادت باشد .کند

روح از روي خرد می داند تجربه اي که تو در این لحظه داري تجربه اي اسـت کـه قبـل از           

= قبـل  ( Pre-sentمنظور از . هر گونه آگاهی هوشیارانه، از جانب خداوند برایت فرستاده شده

Pre ( ) فرستاده شده =Sent (│ )در در حالی که تـو  . همین است )تجربه از قبل فرستاده شده

از این که تـو چیـزي    چون قبل –جستجوي آن هستی، آن تجربه از پیش برایت فرستاده شده 

لحظه فعلی موهبت بزرگی از جانـب خداونـد   . به خواسته ات پاسخ داده ام» من«را طلب کنی 

  .به آن اطالق شده است Presentاست و به همین دلیل واژه 
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قعیتی را که تو براي تصحیح افکار نادرسـت  روح به طور شهودي کاملترین شرایط و مو      

  .خویش به آن نیاز داري برایت فراهم کرده و واقعیت وجودي تو را به تو می نمایاند

روح همواره در این آرزو است که تو را به خداوند برگرداند، تا تو را به منزل اصلی ات به       

  .سوي من بیاورد

چون . و بنابراین مرا بشناسد –ا به طور تجربی بشناسد روح همواره قصد دارد تا خود ر       

روح می داند که من و تو یکی هستیم، اگر چه ذهن این واقعیت را انکار مـی کنـد و جسـم ایـن     

  .انکار را نمایش می دهد

بنابراین در لحظات تصمیمات بزرگ، به جاي پیروي از ذهن، از آنچه روح به تو می گوید،       

  .پیروي کن

  .روح آنچه را که ذهن نمی تواند تصورش را بکند، درك می کند      

اگر وقت را صرف این کار که چه چیز از همه براي تو مفیدتر است بکنی، انتخابهاي تـو از        

  .روي احتیاط، تصمیمهایت همیشگی، و سفرت سرشار از انتظارات و توقعات خواهد بود

  .راتت غرق خواهی شداگر دقت به خرج ندهی، در انتظا       

  

  چگونه باید به روحم گوش دهم؟ولی ! پاسخ کاملی بود      

  

احساساتت را دنبال کـن  . روح از طریق احساس صحبت می کند، به احساساتت گوش بده       

  .و به آنها احترام بگذار

  

  .تاده اماف» دردسر«ولی تجربه به من نشان داده هر وقت از احساساتم پیروي کردم به        
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  .بودن معنی می دهد »در امان«و توقف داشتن، » دردسر«چون از نقطه نظر تو رشد،        

نمـی انـدازد، چـون احساسـات     » دردسـر «احساسات هرگز تو را به : این را به تو بگویم         

  .حقیقت وجود تو هستند

ـ                 ات را دنبـال نکنـی و   اگر بخواهی زنـدگی را بـه گونـه اي بگـذرانی کـه هرگـز احساس

تصمیمهایت را براساس تجزیـه و تحلیـل   . را از فیلتر ذهن عبور دهی، به جلو برو احساساتت

ذهن از موقعیت بگیر، ولی در این تصمیم گیري نه به دنبال شادي باش و نه بـه دنبـال خـود    

  .واقعی ات

  .شادي واقعی از ذهنیت رها است: این را به خاطر بسپار        

اسـت، چـون آنچـه    »  بهتـر «به روحت گوش دهی می دانی چه چیزي براي تو از همه  اگر        

  .براي تو از همه بهتر است همان چیز، واقعی است

وقتی تنها براساس واقعیت عمل می کنی به سرعت خود، در راهی که در پیش داري، مـی          

براساس حقیقت موجود، خلق می » حقایق گذشته«وقتی تجربه اي را به جاي توجه به  .افزایی

  .کنی، چنان است که گویی خود را از نو می سازي

چرا خلق واقعیتی که تو به وجود می آوري باید آن قدر طول بکشد؟ علت این است که تو        

  .با واقعیت زندگی نکرده اي

  .حقیقت را بشناس خواهی دید چگونه رها و آزاد می شوي       

ذهن همواره به . این اگر به حقیقت رسیدي، دیگر ذهنت را در مورد آن تغییر مدهبا وجود        

از ذهنیـت  . این کار را متوقف کـن . است» بهتر«دنبال این می گردد که چه چیز براي او از همه 

  .خود  بیرون بیا، به شعور و احساست روي بیاور
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نی آنچه احساست بـه تـو دیکتـه    یع. همین است» کمک  گرفتن از شعور و خرد«منظور از       

فکر صرفاً فکر است، چیزي که زاییدة ذهن است ساخته و . می کند و نه فکرت، آن را عملی ساز

  .واقعیتها هستند –ولی احساسات . است پرداخته هاي ذهن

  .احساسات زبان روح است و روح تو واقعیت تو است      

  

احساسات خود را صرف نظـر از منفـی یـا مخـرب بـودن      آیا این به این معنا نیست که ما باید       

  آن، بیان کنیم؟

  

ایـن کـه تـو چگونـه     . احساسات نه منفی هستند و نه مخرب، آنها صرفاً حقیقـت هسـتند          

  .حقیقت را بیان می کنی، این، اهمیت دارد

آید، و اگر  به ندرت پیش می وقتی حقیقت را با عشق بیان می کنی نتایج منفی و زیانبار        

پیش آید به علت این است که شخص ثالثی انتخاب کرده حقیقت تو را به گونـه اي زیانبـار و   

  .در چنین صورتی تو ناگزیري با پیامد آن عمل روبه رو شوي. یا منفی تجربه کند

با وجود این مردم مرتـب  . مسلماً بیان نکردن حقیقت هرگز کار شایسته و مناسبی نیست        

آنها به قدري از روبه رو شدن با غم یا به وجود آوردن نـاراحتی و  . ار را انجام می دهنداین ک

  .ناخرسندي ترس دارند، که حقیقت را به کلی می پوشانند

آن قدر که رساندن پیامی مهم اسـت، دریافـت کـردن آن مهـم     : این را به خاطر داشته باش        

  .نیست

که دیگري حقیقت تو را چه قدر خوب دریافت کرده به عهـده  تو نمی توانی مسؤولیت این        

منظورم از خوب ابالغ کـردن، بـه   . بگیري، فقط می توانی از خوب ابالغ کردن آن مطمئن شوي
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این اسـت کـه چـه قـدر از روي عشـق و مهربـانی،        روشنی پیامی را رساندن نیست، منظورم

  . ده ايشجاعانه، یا از روي احساس و یا کامل پیامت را رسان

. یـا حتـی حقیقـت سـاده نیسـت     » حقیقت ظالمانـه «، »نیمه حقیقت«منظور من از حقیقت         

  .پسندیده نیستمنظورم حقیقت است حقیقت کامل، و هیچ چیز جز حقیقت براي خدا 

بخشی که براي خدا پسندیده است، بخشی است که کیفیتهاي ربـانی عشـق و شـفقت را             

ن من همواره براي برقراري ارتباط، از این طریق به تـو کمـک مـی کـنم،     چو. متجلی می سازد

  .البته در صورتی که تو از من بخواهی

است بیان کنـی ولـی نـه بـه     » منفی«تو این حق را داري که حقیقتی را که قویاً  بنابراین        

  .گونه اي مخرّب

هر . برد، بلکه مخفی نگاه می دارد شکست تو در بیان احساسات منفی، آنها را از بین نمی        

چیز منفی که پنهان نگاه نگاه داشته شود، به بدن صدمه مـی رسـاند، و بـه روح تحمیـل مـی      

  .شود

  

ولی اگر شخصی افکار منفی مرا در مورد خودش بشنود، حرفهاي من روي رابطه مـان تـأثیر         

  .یان شده باشدهر چه قدر هم این افکار دوستانه و مهربانانه ب. می گذارد

  

  .نگفتم چگونه و به چه کسی –منظور من بیان کردن و رها شدن از افکار منفی بود        

منفـی داري در میـان   همۀ منفی گوییها الزامی ندارد با شخصی که نسبت بـه او احسـاس          

است کـه در خـود مخفـی نگـاه داشـتن آن       الزم  بیان این احساسات در صورتی. گذاشته شود

  .کپارچگی تو را به هم می زند یا سبب شود دیگري دروغی را باور کندی
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منفی گویی هرگز نشانه و عالمت حقیقت غایی نیست، اگـر چـه در حـال حاضـر حقیقـت             

این اظهارات ممکن است از بخش شفا نیافته تو خارج شوند که اکثـراً هـم   . گویی به نظر برسد

  .همین طور است

فقط با بیـرون  . یل بیان آنها و رها کردن خود از تحمیل آنها است که مهم استبه همین دل        

به راحتی و به روشنی می توانی ببینی که آیا  –راندن آنها، با قرار دادن آنها در مقابل خودت 

  .واقعاً به آنها باورداري یا نه

از بیـان آنهـا و    و پـس  –حرفهاي زشـت و ناپسـند     -همه شما گاهی حرفهایی می زنید         

بـه  » واقعـی «بیرون ریختن احساسات منفی است که متوجه می شوید آنها دیگر مثـل سـابق   

  .نظر نمی رسند

و صرفاً پس  –از ترس گرفته تا خشم و خشونت  –همه شما احساساتی را بیان کرده اید         

سات خشم آلـود  از رها شدن از آن غضب و خشم بود که متوجه شدید دیگر واقعی بودن احسا

  .چند دقیقه پیش را احساس نمی کنید

احساسـات زبـان روح   . ننده باشـند از این جهت احساسات می تواند اغوا کننده و گمراه ک       

است، ولی شما باید مطمئن باشید که در حال گوش دادن به احساسات واقعی خـود هسـتید و   

  .نه به احساسات جعل شده در ذهنتان

  

چـه  . اکنون وضعی پیش آمد که من به احساساتم نیـز دیگـر نتـوانم اعتمـاد کـنم     ! منآه خداي       

من تصور می کردم احساسات راه رسیدن به حقیقت است و ایـن چیـزي اسـت کـه تـو مـی       ! عالی

  .خواهی به من بیاموزي
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ولی گوش کن، موضوع پیچیـده تـر از آن   . من همین تصمیم را دارم. بله همین طور است        

و آن، احساسـات   –بعضـی از احساسـات واقعـی هسـتند     . ت که تو آن را اکنون درك کنـی اس

ــی و ســاختگی هســتند و آن   –نشــأت گرفتــه از حقیقــت اســت   و برخــی از احساســات جعل

  .احساساتی است که ساخته و پرداخته ذهن است

که به صورت و  افکاري. تو هستند» افکار«نیستند بلکه » احساسات«به عبارت دیگر آنها         

  .در نقاب احساسات ظاهر شده اند

آنها افکاري هستند زاییدة تجارب قبلی تو و بر اسـاس تجـارب بـه دسـت آمـده توسـط              

گاهی، وقتی داري دندانت را می کشی یک نفر از خـود شـکلک در مـی آورد و گـاهی     . اطرافیان

اسـت اصـالً دردي را هـم    ممکـن  . در مـی آوري  وقتی داري دندان می کشـی از خـودت شـکلک   

واکنش تو ممکن است کـوچکترین  . احساس نکنی ولی به هر حال از خودت قیافه اي می سازي

ارتباطی با واقعیت نداشته باشد و فقط بر اساس درك تو از واقعیت یا آنچه در گذشته بر تو 

  .اتفاق افتاده، باشد

و در اینجـا بـودن اسـت، و از خـود     بزرگترین چالش تو به عنوان انسان، در این لحظـه          

این عمل، که افکاري در مورد لحظـه کنـونی، از خـود    . فکري در مورد لحظه کنونی خلق نکردن

بـدون   »فرسـتادي «لحظه اي که از قبل، خـودت  . (در لحظه باش. خلق کنی را رها و متوقف کن

ایـن لحظـه بـه     به خاطر داشته بـاش ). آن که پیش فرض یا ذهنیتی در مورد آن داشته باشی

حقیقتـی کـه   . لحظه اي که حاوي بذر حقیقتی شگرف است. صورت یک موهبت به تو عطا شده

ولی هنگامی که آن لحظه رسید فـوراً شـروع بـه سـاختن     . آرزو می کردي به یاد داشته باشی

به جاي در لحظه بودن، تو بیرون از لحظه ایسـتادي و آن را مـورد   . افکاري در مورد آن کردي

  .قرار دادي و لذا عمل قبلی ات را یک بار دیگر تکرار کردي قضاوت

  .حاال به این دو کلمه خوب نگاه کن
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  ).Reactive(واکنش نشان دهنده 

  )Creative(خالق 

را در جاي مناسب خـود قـرار    Cحروف سازنده هر دو کلمه یکسان هستند، وقتی حروف        

  .دمی دهی به جاي واکنش نشان دهنده، خالق می شو

  .کامالً برایم روشن شد       

  

  .بسیار خوب، خداوند این چنین است        

ولی ببین، نکته اي که من به آن اشاره دارم این است که وقتی تو با ذهنی پاك به لحظـه          

اي می رسی بدون داشتن هیچ گونه پیش فرضی در مورد آن، می توانی خود واقعی ات را بـه  

  .جاي آن که آنچه قبالً بودي دوباره نمایش دهیوجود بیاوري، به 

زندگی فرایند خلق کردن است، ولی تو برخوردت بـا آن طـوري اسـت کـه گویـا زنـدگی              

  .فرایند تکرار اعمال گذشته است

  

می تواند در لحظه حادث شدن چیـزي، تجربـه قبلـی اش را     چگونه یک انسان منطقی و مستَدل      

نیست اگر انسان تجربیات گذشـته را بـه یـاد آورده و بـر     ) نرمال(آیا طبیعی . دبه فراموشی بسپار

  اساس آن عکس العمل نشان دهد؟

  

کاري است کـه تـو بـه طـور معمـول      » عادي«. شد ولی طبیعی نیستممکن است عادي با        

وضعیتی است که تـو در آن حالـت هسـتی، هنگـامی کـه سـعی در       » طبیعی« .انجام می دهی

  !بودن نداري» عادي«
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طبیعی و عادي یکسان نیستند، در هر موقعیت خاص تو ممکن است کاري را که معمـوالً           

  .انجام می دهی، انجام دهی، یا ممکن است کاري که به نظر طبیعی می رسد، انجام دهی

  .هیچ چیز طبیعی تر از عشق نیست: این را بگویم        

. حبت کاري را انجام دهی، بدان که به طور طبیعی عمل کـرده اي اگر تو از روي عشق و م        

اگر از روي ترس، از روي بی میلی، یا از روي خشم واکنش نشان دهی، ممکن اسـت بـه طـور    

  .عادي عمل کنی ولی هرگز به طور طبیعی عمل نکرده اي

  

بـرآورده انـد کـه     وقتی همه تجربه هاي قـدیم فریـاد  . چگونه می توانم از روي عشق عمل کنم       

  .لحظۀ خاصی هست که ممکن است دردناك باشد

  

ببین در حال حاضـر  . در حال باش. تجربه گذشته را فراموش کن به لحظه کنونی بچسب        

  .چه کاري می توانی بکنی که به خلق خود جدیدي از تو، کمک کند

  .ی دهییادت باشد این کاري است که تو در حال حاضر داري انجام م       

تو به این صورت، در این لحظه، در این مکان به دنیا آمدي تا خود واقعی ات را بشناسـی         

  .و آنچه را که دوست داري باشی، خلق کنی –

زندگی روندي ادامه دار، بدون پایان و در حال خلق مجدد . این هدف و مقصود زندگی است      

  .ایده اي که از خودداري خلق و مجدداً خلق می کنی تو دائماً خود را به تصویر بهترین. است

  

ولی این بیشتر، شبیه آن مردي نیست که از پشت بام خود را پرتاب کـرد بـا ایـن اطمینـان کـه            

نادیـده گرفـت و   » تجربه مشاهده شده توسط دیگران را«و » تجربه گذشته«او . می تواند پرواز کند
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ایـن  چنـدان   . »مـن قابلیتهـاي خـدا را دارم   «ت فریاد مـی کشـید   از بلندي پرید در حالی که تمام مد

  .دلچسب به نظر نمی رسد

  

انسـانهاي  . افراد به نتایجی به مراتب مهمتر از پرواز دست یافتـه انـد  : این را به تو بگویم       

  .بیماري را شفا داده اند، مرده را زنده کرده اند

  

  .ستتنها یک نفر به این مهم نائل شده ا      

  

  تو تصور می کنی خداوند فقط به یک نفر چنین قدرتی عطا کرده است؟       

  

  .تا آنجا که من می دانم یک نفر این قدرت را داشته است      

  

  این طور نیست، چه کسی دریاي احمر را جدا کرد؟       

  

  .خداوند        

  

  بلی، ولی چه کسی از خداوند آن را در خواست کرد؟       

  

  ).ع(حضرت موسی       

  

  دقیقاً، و چه کسی از من خواست بیمار را شفا دهم و مرده را زنده کنم؟        
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  ).ع(حضرت عیسی        

  

همین طور است، ولی تو تصور می کنی کاري که موسی و عیسی انجام دادند تـو نمـی            

  توانی انجام دهی؟

  

  .این، دو چیز مختلف است. نها از توطلب کمک کردندولی آنها کاري انجام ندادند، آ        

  

بسیار خوب فرض کنیم آنچه می گویی صحیح است تو تصور می کنی نمی توانی همین         

  معجزات را از من بخواهی؟

  

  .تصور می کنم بتوانم      

  

  آیا من آنها را اعطا می کنم؟       

  

  .نمی دانم      

  

) ع(این همان چیزي است کـه تـو را از عیسـی    . در همین جا است) ع(اختالف تو و موسی        

  .متفاوت می سازد
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بسیاري از افراد تصور می کنند اگـر بـه نـام انبیـاء چیـزي از تـو در خواسـت کننـد بـه آنهـا                  

  . خواهی داد

  

ـ    . بسیاري از افراد بر این باورند         ی چـون  آنها تصور می کنند قـدرتی از خـود ندارنـد، ول

اگـر چـه خـود    . قدرت انبیاء را مشاهده کرده اند، به نام آنها از خداونـد درخواسـت مـی کننـد    

چرا شما آنقدر شگفت زده اید؟ این کارها و بیشتر از آنها از شما هم سـاخته  «عیسی می گفت، 

  .عده اي تا به امروز هم آن را باور ندارند. ، ولی مردم نمی توانستند آن را باور کنند»است

همه شما تصور می کنید آدمهاي بی ارزشی هستید، بنـابراین بـه نـام عیسـی یـا مـریم               

مقدس، یا سایر قدیسین یا هر نامی که به نظرتان مقدس می آید، به جز نام خودتـان اسـتمداد   

  !می طلبید

اهی جستجو کن پیدا خـو « . درخواست کن، دریافت خواهی کرد –ولی این را به تو بگویم        

  .در را بکوب، به روي تو باز خواهد شد» .کرد

  

  منظور این است که از بلندي بپرم و آن گاه پرواز خواهم کرد؟      

  

البته وقتـی از  . بسیاري از دیوارها عبور کرده اند. بسیاري از افراد پروازهایی داشته اند       

  .جسم شان خارج شده اند

  

و پیشنهاد نمی کنم کسی از بلنـدي   –ده ام که از دیوارها عبور کند بله بله ولی من کسی را ندی      

  .بپرد چون نتیجه اي جز زیان رساندن به بدن ندارد
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آن مرد با پریدن از بلندي موجب مرگ خود شد براي این که هرگز نمی توانست با تـالش         

  .براي نشان دادن جدایی خود از دیگران، خود را خدا بنمایاند

مردي که از بلندي خود را پرتاب کرد، در دنیاي خودفریبی زندگی می کرد و خـود را جـدا          

و با این ادعا که من قدرت خدایی دارم، نمایش خود را با یـک دروغ  . از سایرین و از تو می دید

کار او خواسـت   .امیدوار بود خود را جدا از سایرین، قدرتمندتر و بزرگتر نشان دهد. آغاز کرد

  .س بودنف

آن . که نماد جدایی و تفرق است هرگز نمی تواند نمایش وحدت و یگانگی را بدهد – نفس        

مرد با این تالش که خود را خدا بنمایاند، فقط جدایی خود، و نه وحدتش را بـه کـل موجـودات    

نشان داد و با این عمل تمامی سعیش براي نشان دادن خدایی بودن خود، بـا شکسـت مواجـه    

  .شد

و دیدن وحدت و تمامیت با کـل هسـتی و    –عیسی، برعکس آن مرد، با نشان دادن وحدت        

از این نظر هوشیاري او و هوشیاري مـن یکـی   . همه موجودات، خدایی بودن خود را نشان داد

و در این موقعیت، آنچه را که او فـرا مـی خوانـد، در واقعیـت ربـانی او، در آن لحظـه       . بودند

  .ی می شدمقدس، متجل

  

حاال چیزها به نظرم ساده تر مـی  . پس با هوشیاري ربانی، انسان می تواند معجزه آفرینی کند      

  .رسند

  

آري قضیه ساده تر از آن است که تصور می کنی و بسیاري از افراد به ایـن هوشـیاري           

  . نها مستثنی  نیستیدست یافته اند، و تو هم از آ) ع(دست یافته اند، بسیاري به قدرت مسیح 
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  چگونه؟        

  

با جستجو و طلب، با انتخابی صحیح، ولی این انتخاب است که هر روز و هر لحظه باید          

تـو بـه طـور     –این انتخاب باید به صورت هدف و مقصـود از زنـدگی در آیـد    . صورت بگیرد

اب انگیز زندگی و هستی خـود را  و اگر هم بدانی، حتی اگر دلیل اعج. آگاهانه این را نمی دانی

  .بدانی، ظاهراً نمی دانی از جایی که هستی چگونه به آنجا برسی

  

  چگونه می توانم از جایی که هستم به جایی که باید باشم برسم؟. که این طور       

  

در را بکوب بـه روي تـو   . باز هم می گویم، جستجو وطلب کن، گمشده ات را خواهی یافت      

  .هد شدباز خوا

  

در هستم و بـا عـرض پـوزش دیگـر از     » کوبیدن«و » جستجو«سال است در حال  ٣٥باور کن      

  .این همه تالش خسته شده ام

  

درست نمی گویم؟ اگـر چـه تـو نمـره     . اگر نخواهی بگویی دچار فریب خوردگی شده اي        

ت در طلب و جستجو سال اس ٣٥می گیري ولی با این حرفت که » تالش«خوبی براي این همه 

  .هستی، به هیچ وجه موافق نیستم

کـه   –سال است گاه و بیگاه، در طلب و جستجو بـوده اي   ٣٥اجازه بده باور کنیم که تو        

  .اکثر آن اوقاتی بوده که از تو تالشی سر نزده است
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کل به مـن  در گذشته، هنگامی که تو جوان بودي فقط در مواقع نیاز و روبه رو شدن با مش      

به بلوغ و بزرگسالی رسیدي متوجه شـدي کـه ایـن     با گذشت زمان هنگامی که. رو می آوردي

احتماالً رابطه درستی با خداونـد نبـوده و در صـدد برآمـدي رابطـه معنـادارتري را درپـیش        

  .در آن موقع هم گهگاه یاد من می افتادي. گیري

با پروردگار، فقط از طریق برقراري ارتبـاط  بعدها وقتی به این نتیجه رسیدي که وحدت         

با خداوند عملی است، رفتارها و برخوردهایی را در پـیش گرفتـی کـه بـه ایجـاد ارتبـاط بـا        

  .خداوند منجر و منتهی می شد، ولی در این راستا هم تالشت پیوسته و پی گیر نبود

و ذکـر شـرکت مـی کـردي     تو مراقبه می کردي، دعا و نیایش می کردي، و در مراسم دعـا         

ولی نه در مواقعی که به سود و مناسب براي تو بود، بلکه فقط در مواقعی که احساس خـوبی  

  .داشتی

اگر چه در لحظات برقراري ارتباط، آنچه تجربه کردي شگرف و با شکوه بود، بـا وجـود           

ی سـپري کـرده   از عمرت را با احساس جدا بودن از من ونه احساس وحدت و یگـانگ % ٩٥این 

  .اي

تو هنوز هم تصور می کنی یعنی تعمیر ماشین، پرداخت صورت حساب و انتظاراتی که         

از رابطه هایت با اطرافیان داري، یا این که زندگی نمایشنامه اي است کـه تـو آن را اجـرا مـی     

  .کنی و نه این که تو خالق آن باشی

الق این نمایشنامه هاي پی در پی هستی؟ تو واقعـاً  تو هنوز هم باید یاد بگیري که چرا خ       

  .خود را مسؤول اجراي آنها کرده اي

. تو ادعا داري معنی زندگی را درك کرده اي، ولی بر مبناي درك خـود زنـدگی نمـی کنـی           

تو ادعا می کنی کـه  . ادعا داري راه ارتباط با خداوند را می دانی ولی آن راه را دنبال نمی کنی

  .اده درستی قدم گذاشته اي ولی در آن جاده راه نمی رويدر ج
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  .سال است در جستجوي من هستی ٣٥و آن وقت نزد من آمده و ادعا داري        

  ... من تنفر دارم از این که تو را فریب دهم ولی       

ـ        تی اکنون وقت آن رسیده که فریب خوردگی را رها کرده و خودت را آن طور که واقعاً هس

  .ببینی

را داشته باشـی؟ پـس   ) ع(تو دوست داري که نَفَس مسیح : اجازه بده این را به تو بگویم       

قبول نمی کنم اگر بگـویی نمـی دانـی    (هر روز و هر لحظه مثل مسیح باش و مثل او عمل کن 

در هـر مـوقعیتی مثـل مسـیح      ).او راه را به تو نشان داده اسـت . مسیح چگونه رفتار می کرد

درست نیست بگویی نمی دانی چگونه مثل او باشی چـون او دسـتورات را بـه تـو داده     (اش ب

  ).است

من هر روز و هر لحظه در حـال  . اگر راه را جستجو کنی خواهی دید که بدون کمک نیستی       

من همان صداي خاموش درونم که هر لحظه به تو می گویم چـه راهـی را   . راهنمایی تو هستم

و به چه واقعیتی،  –، و چه جوابی بدهی، چه عملی را اجرا کنی، چه حرفی بزنی در پیش گیري

  .در صورت جستجوي ارتباط واقعی و وحدت با من، برسی

  .فقط باید به من گوش کنی      

  

  .تصور می کنم نمی دانم چگونه باید جلو بروم     

  

ی روي، خیلی سـاده بـه همـین    تو هم اکنون داري راه درست را م! این بیهوده گویی است      

  .کار ادامه بده
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من نمی توانم با یک یادداشت راه بیفتم و مرتـب کـارم را متوقـف کـنم و یادداشـتی بـراي تـو             

  .بنویسم و به امید پاسخ بنشینم

  

  .آري، تو می توانی. و اکنون من پاسخ دیگري براي تو دارم! پاسخ بسیار خوبی دادي      

است که اگر کسی به تو می گفت می توانی با خداوند ارتباطی مستقیم داشته  منظورم این      

باشی به شرط این که یک یادداشت و قلم تمام مدت با خود همراه داشته باشی، ایـن شـرط را   

  می  پذیرفتی؟

  

  .که قبول می کردمالبته        

  

بنابراین تو را چـه مـی   . توانییا می گفتی نمی . ولی قبول کن این کار را انجام نمی دادي       

  شود؟ حرف حساب تو چیست؟ و حقیقت ماجرا چیست؟

ولی من برایت خبر خوشی دارم و آن این است که تو حتـی بـه یـک یادداشـت هـم نیـاز              

  .من در قلم زندگی نمی کنم من در درون تو مأوا دارم. من همیشه با تو هستم. نداري

  

  ی من چگونه این حقیقت را به خود بقبوالنم؟این کامالً درست است ول      

  

البته که می توانی بقبوالنی، این چیزي است که من از ابتدا از تو خواسته ام بـه آن بـاور          

ایـن مرکـز ثقـل همـه     . این آن چیزي است که همه بزرگان دین از تو خواسته اند. داشته باشی

  .این حقیقت نهایی است. تعلیمات دین است

  .من همواره با تو هستم، حتی با پایان زمان       
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  آن را باور می کنی؟      

  

  .آري باور می کنم بیش از هر زمان دیگري      

در (اگر این کار که قلم و یادداشت به دسـت بگیـري   . بسیار خوب پس از من استفاده کن         

اگر ایـن  . هر روز و هر ساعت .مؤثر است، بسیار خوب، اغلب اوقات همین کار را بکن) مورد تو

  .کار، الزم است، آن را ادامه بده

هر کاري می توانی انجام بده، هر کاري که الزم مـی  ! به من نزدیک شو. به من نزدیک شو        

آواز بخوان، زنگـی را بـه   . ذکري به جاآور، به طرف قبله تعظیم کن. شماري، دعا و نیایش کن

  .کتاب بنویسمراقبه کن یا . صدا در بیاور

  .هر کاري که مناسب می دانی، انجام بده       

و مـرا   –هر کدام از شما ذهنیتی ویژه خود دارد، هر یک از شما درك ویژه اي از مـن دارد         

  .برحسب ذوق خود خلق می کند

 و براي تعدادي نه مـرد  براي عده اي از شما من مرد، براي عده اي زن، براي برخی هر دو       

  .و نه زن هستم

براي برخی من انرژي خالص، و از نظر عده اي احساسات غایی کـه تـو عشـق مـی نـامی            

  .درباره من ندارند فقط می دانند که من هستمو تعدادي هم کوچکترین عقیده اي . هستم

  :ولی اصل این است      

  .من هستم      

در . در خوشیدي که تـو را گـرم مـی کنـد     که موهاي تو را نوازش می دهد، من در نسیمی       

  .بارانی که بر گونه هایت می نشیند وجود دارم



 
٣٧ 

در شمیم گلهایی که فضا را عطرآگین می کند، در گلی کـه رایحـه آن در هـوا پراکنـده مـی            

  .شود و در هوایی که رایحه گلها را در همه جا پخش می کند، حضور دارم

من فکر و ایده اي هستم که تابنـاکترین  . تهاي آخرین فکر تو هستممن ابتداي هر فکر، و ان       

مـن  . من شکوه ناشی از شـکوفایی آن لحظـات مـی باشـم    . لحظه تو را درخشندگی می بخشد

احساسی هستم که به زیباترین خـدمتی کـه تـو در زنـدگی ات انجـام دادي، جلـوه، گرمـی و        

بارها آن احسـاس گرانبهـا را کـه بـوي     من بخشی از تو هستم که بارها و . روشنی  می بخشد

  .الوهیت می دهد آرزو کرده است

هر عملی، هر تشریفاتی، هر گونه مراقبه، فکر، آهنگ، کلمه، نمایش و خالصه هر کاري کـه         

  .و نزدیک می کند، آن را انجام بده) مربوط می سازد(تو را به من 

  .آن را به یاد من انجام بده

  

   

  

  

  

  .گر بخواهم آنچه تا این لحظه به من گفتی خالصه کنم، ظاهراً به نکات زیر می رسما           

 زندگی روند ادامه دار خلق و آفرینش چیزي است. 

 رمز موفقیت سالکان بزرگ پایداري و  استواري در عقیده و تزلزل ناپذیري آنها است. 

 »را به عنوان پاسخ قبول نکن» نه. 

 ه و بر زبان می آوریم می توانیم خلق کنیمما هر آنچه را که، احساس کرد. 

 زندگی می تواند روند خلق کردن یا واکنش نشان دادن باشد 

٣ 



 
٣٨ 

 روح خلق می کند، ذهن بازتاب نشان می دهد. 

 روح چیزي را که ذهن نمی تواند به تصور بیاورد درك می کند. 

  که چگونـه مـی    این(است  »بهتر«در پی و در تالش این مباش که چه کاري براي تو از همه

توانی بهترینها را به دست آوري، حـداقل ضـرر را بکنـی و آنچـه دوسـت داري بـه دسـت        

 .خود واقعی تو استکاري را شروع کن که احساس می کنی نشان دهندة ) آوري

 آنچه براي تو از همه بهتر اسـت چیـزي اسـت کـه بـراي تـو       . احساسات، واقعیت تو هستند

 .واقعی است

  احسـاس  » بایـد «آنها عقایدي هستند در مورد این که تـو چگونـه    ستند،نیافکار، احساسات

کنی، هنگامی که افکار و احساسات مغشوش و در هم می شـوند، حقیقـت تیـره و تـار مـی      

 .گردد

  ،ذهنیت خود را کنار بگذار و از خرد وشعورت فرمان بگیربراي بازگشت به احساسات. 

  کنی زندگزمانی که به حقیقت خود رسیدي، با آن. 

          احساسات منفی احساسات واقعی تو نمـی باشـند، آنهـا افکـاري هسـتند کـه تـو در مـورد

 .چیزي داري، اساس آنها تجربه اي است که از خود و دیگران داري

  اینجا و اکنون خلق می شود، نـه ایـن   حقیقت خالص تجربه قبلی نشانه حقیقت نیست، چون

 .که تکرار عملی باشد

  یعنـی لحظـه اي کـه از قبـل     (به هـر چیـزي، در حـال زنـدگی کـن      براي تغییر واکنش خود

و قبل از این که تو فکـري در مـورد آن داشـته باشـی، در ذهنـت       Pre-sentفرستاده شده 

 .به عبارت دیگر، در حال باش، نه در گذشته و نه در آینده...) بوده 



 
٣٩ 

 اسـت  هـا واقعیتـی   تنلحظه فعلی . گذشته وآینده فقط می توانند در فکر وجود داشته باشند

 .در لحظه بمان. که وجود دارد

 جستجو کن، پیدا خواهی کرد. 

 چـه بـه صـورت دعـا     . از همه فرصتهایی که تو را به خداوند مربوط می سازد، استفاده کن

که به تو کمـک  » هر آنچه«مراقبه، انجام مراسم مذهبی، مطالعه، نوشتن و . چه نیایش. باشد

  .در ارتباط باشیمی کند با خالق کل عالم هستی 

     چگونه مطالب را فهمیده بودم؟

  

  .تا اینجا بسیار خوب مطالب را درك کرده بودي، اکنون می توانی با آنها زندگی کنی           

           

  .سعی خود را می کنم         

  

  .بسیار خوب          

  

ده بودیم شـروع کنـیم؟ در مـورد    خوب، آیا اکنون می توانیم از آنجایی که صحبت را قطع کر       

  .زمان برایم بگو

  

  .جز زمان حال به چیز دیگري نیندیش       

  .اکنون بفهم. درباره آن قبالً محققاً چیزي شنیده بودي، ولی آن را درك نکرده بودي       

همـه آن  » اکنـون «. لحظه اي جـز لحظـه فعلـی نیسـت    . زمانی جز زمان فعلی وجود ندارد       

  .ست که وجود داردچیزي ا



 
٤٠ 

  

  چطور؟» فردا«و » دیروز«در مورد       

  

آنها تصورات ذهنی هستند، ساخته و پرداخته هاي ذهنی کـه در واقعیـت غـایی وجـود             

  .ندارند

هر آنچه زمانی اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر در شرف وقوع         

  .است

  

  .تو نمی شوم متوجه حرف       

  

نمی توانی به طور کامل حرفم را درك کنی، ولی می تـوانی شـروع بـه درك آن کنـی، و             

  .همان شروع و گرفتن ایده، سرنخ همۀ چیزي است که به آن نیاز داري

  .خوب گوش بده... پس        

ور عمودي و است که به ط زمان، عامل نسبیت. نیست) Continum(یک پیوستار » زمان«        

  .نه افقی وجود دارد

به اصطالح یک خط زمـانی   –کشیده شده » چپ به راست«به آن به صورت چیزي که از         

که از تولد تا مرگ براي هر فردي ادامه دارد، و از یک نقطه محدود تا یک نقطـه محـدود دیگـر،    

  .براي عالم هستی، وجود دارد، نگاه نکن

است به آن به صورت قرقره اي کـه نماینـده لحظـه    » باال به پائین«ز یک چیز ا» زمان« -       

  .ابدي کنونی است نگاه کن



 
٤١ 

اینهـا  . حاال برگهاي کاغذي را روي این قرقره مجسم کن که یکـی روي دیگـري قـرار دارد           

همـه ایـن   . هر عاملی جدا و مشخص ولی همزمان بـا دیگـري وجـود دارد   . عوامل زمان هستند

  ... .هر چه قدر که تا کنون بوده  –هر چه قدر که می خواهد باشد  –جا اوراق یک 

  .لحظه ابدي کنونی –این لحظه  –فقط یک لحظه وجود دارد         

  .درست در لحظه فعلی است که همه چیز در حال اتفاق افتادن است        

ـ زمانی براي انتظار کشیدن باقی نمانده . من خداي رحمان هستم         ت خداونـد  تا تو به عظم

من می خواستم خودم را از طریق تـو تجربـه کـنم،    . من دنیا را این چنین خلق کردم. پی ببري

  .چون این تنها وسیله اي بود که می توانستم خود را به توبشناسانم

  .هست) به صورتی که می بینی(فقط  -همه چیز –براي زمان، آغاز و پایانی نیست         

خفتـه و پنهـان    –جایی است که تجربه تو و باالترین رمز تو ) هستی(درون این بودن در         

کـه  » جـایی «و هـر  » زمـان «تا هر ) Isness(تو می توانی با هوشیاري، درون این بودن . است

  .انتخاب کنی جلو روي

  

  منظورت این است که ما می توانیم با زمان سفر کنیم؟       

  

و تـو بـه    –در واقع همه شما حرکت کرده ایـد  . ي از شما حرکت کرده اندو بسیار –دقیقاً        

. طور منظم و معمول چنین می کنی، با چیـزي کـه آن را وضـعیت یـا حالـت رؤیـا مـی نـامی        

تو نمی توانی آگاهی را نگاه داري ولی انرژي مثـل چسـب   . بسیاري از شما از آن آگاه نیستید

که به این انـرژي حساسـیت    –قدر زیاد است که دیگران  به تو می چسبد، و گاهی مقدار آن، آن

تـو از آن انـرژي اضـافی یـا     » آینـده «یـا  » گذشـته «می توانند چیزهـایی را دربـاره    –دارند 

  .باقیمانده بیرون بکشند



 
٤٢ 

آنها این باقیمانده را می خوانند یا حس می کنند و تو آنها را غیبگـو یـا روانشـناس مـی            

خود، این را درك مـی   آن قدر هست که حتی تو، با هوشیاري محدود یماندهگاهی این باق .نامی

  .کنی که قبالً اینجا بوده اي

  .همان احساسی که به کمک آن انسان می فهمد موقعیت فعلی را قبالً تجربه کرده است        

او  آري، همان احساسی که وقتی تو با فردي روبه رو می شوي، حس می کنی تمام عمـر          

  !را می شناخته اي

احساسی واقعی، تو ایـن روح را همیشـه مـی    . این احساسی شگرف و حیرت انگیز است        

  .شناخته اي

  .یک واژه مربوط به حال است» همیشه«        

که روي قرقره تو قرار داشته به باال یا پائین نگاه » ورقه کاغذي«بنابراین تو همواره از          

چون بخشـی از تـو روي هـر ورق     –اوراق دیگر از جمله خودت را در آن دیده اي  کرده و همه

  .کاغذي وجود دارد

  

  چنین چیزي ممکن است؟چه طور        

  

زمانی نبوده که تو نباشی و در . تو همواره بوده اي، هستی، و خواهی بود: به تو بگویم        

  .آینده هم چنین نخواهد بود

  

از دیگـران  پیرتـر  آیا بعضی از روحها ! قدیم چه طورروحهاي در مورد مفهوم ! ولی صبر کن      

  نیستند؟

  



 
٤٣ 

من همه چیز را یک جا به وجـود آوردم، و همـه چیـز در حـال     . وجود ندارد» قدیمی ترین«       

  .حاضر وجود دارد

کـه بـه آن اشـاره مـی کنـی، بـا سـطوح آگـاهی یـک روح          » جوانتر«یا » پیرتر«تجربۀ          

شما همه، جنبه هایی از هستی، یا به طور . بخصوص یا جنبه اي از هستی ارتباط پیدا می کند

هر بخشی، نسـبت بـه کلّـی کـه در درون آن مـأوا      . ساده، بخشهایی از آنچه هست، می باشید

  .هر عاملی، عالمت و مهر مخصوص خود را حمل می کند. آگاهی دارددارد، 

بـه  . جنبۀ فرديِ کل، از خودش آگاه می شـود . بیدار شده استتجربۀ هوشیاري » آگاهی«       

  .عبارتی دیگر، خودآگاه می شود

آن گاه به ایـن آگـاهی و حقیقـت    . سپس و به تدریج از همه چیزهاي دیگر آگاه می شود         

  .این که همه کثرتها در واقع در یک وحدت خالصه شده اند –می رسد که دیگرانی وجود ندارد 

  .و عاقبت از من خداي تبارك و تعالی آگاهی پیدا می کند        

  

  .خدایا تو چه قدر بزرگ و توانا هستی       

  

تـو تصـور   . این تنها جایی است که ما با هم توافـق نـداریم  . ولی تو هم بزرگ و توانایی        

  .نمی کنی بزرگ و قدرتمند باشی

  

چگونـه مـی    –همه پلیـدیهایم را   –ي خودم را می بینم وقتی ویژگیها، نقطه ضعفها و اشتباهها       

  .توانم خودم را بزرگ بشمارم

  

  .این را به تو بگویم پلیدي وجود ندارد  



 
٤٤ 

  

  .اي کاش این حقیقت داشت 

  

  .تو به همین شکلی که هستی، موجود کاملی هستی  

  .اي کاش این هم حقیقت داشت

  

یـک بچـۀ کوچـک    . به دلیل این کـه نبـات اسـت   یک درخت ناکامل نیست . این حقیقت دارد       

چون او بعضی کارها را انجـام  . بچه در حد خود کامل است. ناکامل تر از یک انسان بالغ نیست

  .نمی دهد، چون بعضی چیزها را  نمی داند، این ویژگیها او را ناکامل نمی سازد

یستد، خودش را به مـادرش  می ایستد، می افتد، دوباره می ا. بچه مرتکب اشتباه می شود       

  ولی آیا همه اینها از او آدم ناکاملی می سازد؟. می آویزد

  .این بچه در  حد خود کامل است، کامالً سالم و قابل ستایش و تحسین! درست برعکس        

  .تو هم همین طور        

  

بـه دیگـري و خـودش    . نشده، به طور آگاهانـه نافرمـانی نکـرده    ولی کودك کار غلطی مرتکب       

  .صدمه نزده است

  

  .بچه درست را از نادرست تشخیص نمی دهد         

  

  .دقیقاً همین طور است         

  



 
٤٥ 

  .تو هم همین طور هستی        

  

. من می دانم آدم کشی کار غلطی است، دوست داشـتن کـار درسـتی اسـت     .می دانمولی من        

می دانم غصـب کـردن چیـزي کـه بـه مـن       . درست استمی دانم صدمه زدن غلط و شفا بخشیدن 

  .تعلق ندارد، سوء استفاده از سایرین و عدم صداقت، بد است

  

  .باشند» درست» «نادرستها«من می توانستم نمونه هایی نشان دهم که همه این         

  

  .تو مرا دست انداخته اي       

  

  .این یک واقعیت است –به هیچ وجه         

  

  .وجود دارد، قبول می کنم استثنایی قانونی گر می خواهی بگویی در هر ا       

  

  .اگر در قانونی استثناء وجود داشته باشد، آن دیگر قانون به حساب نمی آید        

  

  نیست؟نادرستی آیا می خواهی بگویی که کشتن، صدمه رساندن و مال کسی را گرفتن کار        

  

  که تو بخواهی چه کاري انجام دهی؟بستگی به این دارد         

  



 
٤٦ 

گـاهی فـردي نـاگزیر    . بسیار خوب فهمیدم، ولی این هم، این گونه اعمال را موجـه نمـی سـازد         

  .است براي رسیدن به هدف خوبی کار بدي مرتکب شود

  

  .چون آنها وسیله اي براي رسیدن به هدف هستند. پس این عمل را نمی توان بد نامید         

  

  آیا هدف، وسیله را توجیه می کند؟       

  

  .به عقیده تو این طور است        

  

  .به هیچ وجه       

  

هستی داري چه کار می کنی؟ همین طور که جلو می روي قانون هـم وضـع    هیچ متوجه        

  .می کنی

  .آیا متوجه نکتۀ دیگري هم شده اي؟ که این کار به هیچ وجه غلط نیست        

  .این همان کاري است که قرار است تو انجام دهی        

بـا  . همه زندگی روند این نتیجه گیري است که خود واقعی تو کیست و تجربه کـردن آن          

وسعت بخشیدن به دید خود، تو می توانی قوانین جدیدي به وجود آوري کـه جنبـه هـایی از    

داري وسـعت بیشـتري پیـدا کنـد،     » خـود «هر چه عقیده اي که نسبت بـه  . زندگی را بپوشاند

. بایدها و نبایدهاي بیشتري، بله ها و نه هاي بیشتري که آن را احاطه کند به وجود می آوري

  .چیزي که در برگرفتنی نیست» دربرگرفتن«اینها مرزهایی هستند براي احاطه کردن و 



 
٤٧ 

قـدر نامحـدود هسـتی    چیزي نیست که بتوانی آن را در حصار نگاه داري، تو همان » تو«        

با وجود این تو می توانی در مـورد ایـن خـود نامنتهـا از طریـق      . که عالم هستی نامنتها است

  .تصویر و تصور ایده و عقیده اي خلق کنی و سپس مرز و حدودي براي خود قائل شوي

  .به عبارتی، این یگانه راه شناخت خود به عنوان پدیده اي ویژه می باشد       

بنـابراین در جـاي بخصوصـی نیسـت، چـون اگـر       . خداوند هستی، همه جا حاضر است         

خداوند در جاي خاصی باشد، پس در جاي خاص دیگري نباید باشد، و ایـن در مـورد خداونـد    

  .نمی تواند صادق باشد

من همه جا حاضر هستم و چون همه جا هستم، پس هیچ جـا نیسـتم و اگـر هـیچ کجـا               

  ا هستم؟نیستم، پس کج

  .اکنون در همین جا        

آیا اکنون حـرفم را بهتـر مـی فهمـی؟ متوجـه      . در مورد تو هم این موضوع صدق می کند        

خلق کرده اي صرفاً براي آن که خـود  » نادرست«و » درست«شدي تو چگونه عقایدي در مورد 

  واقعی ات را توصیف کنی؟

و می بینـی کـه تـو هـم     . تو کسی نیستی –مرزبندیها  –می بینی که بدون این توصیفها         

  مانند من چگونه با تغییر دادن عقایدي در مورد خود واقعی ات، مرزبندیها را تغییر می دهی؟

  

خیلـی   –مرزهـاي شخصـی خـودم را     –متوجه مطلب شدم ولی به نظر نمی رسد من مرزهـا         

تار، دزدي و به دیگران صـدمه رسـاندن کـار    کشت و کش از نقطه نظر من همیشه. تغییر داده باشم

قوانین اخالقی بزرگ از بدو تاریخ بر مسند خود بوده اند و همگـی بـر   . غلط و نادرستی بوده است

  .آن توافق داشته اند

  



 
٤٨ 

  پس چرا این همه جنگ و خونریزي وجود دارد؟       

  

  .یده وجود داردچون همیشه افراد قانون شکن پیدا می شوند، در هر سبدي چند سیب گند

  

شاید درك و قبول آنچه اکنون برایت شرح می دهم و در صفحات بعدي نیز به آن خواهم        

این مطالب آنچه را تو تا کنون به عنوان حقیقـت در  . پرداخت براي عده اي بسیار مشکل باشد

یـدا کنـد   سیستم فکري خودت پذیرفته  بودي نقض می کند، ولی اگر این گفتگو بخواهد ادامه پ

بنابراین به تعدادي از ایـن  . من نمی توانم اجازه دهم تو با این ساختارها به زندگی ادامه دهی

  ضر هستی؟آیا حا. عقاید باید در این کتاب پرداخت

  

خوب آنچه قبولش مشکل است و تو مـی  . از اخطاري که کردي متشکرم. تصور می کنم باشم       

  خواهی برایم بیان کنی چیست؟

  

فقط اختالف عقیـده  . شده اي وجود ندارد» سیب فاسد«: آنچه می خواهم بگویم این است        

این را بدان که کسی با توجه به دنیـایی کـه در آن زنـدگی    . وجود دارد، بین تو و عده اي دیگر

  .می کند کار نادرستی انجام نمی دهد

  

می دانـم چـه کـاري درسـت و چـه کـاري       من . دنیایی آنها کامالً به هم ریخته است پس الگوي      

نادرست است و اگر عده اي این حس تشخیص را ندارند، این از من که این حس تشـخیص را دارم  

  .که دیوانه اندآنها هستند در واقع . آدم دیوانه اي نمی سازد

  



 
٤٩ 

  .این دقیقاً همان ایستاري است که موجب وقوع جنگ می شود        

  

مـن دقیقـاً اینجـا داشـتم چیـزي را      . من عمداً داشتم این کـار را مـی کـردم   . نممی دانم، می دا        

ولی چه طور می توانم به مردم چنین پاسخی دهـم؟  . تکرار می کردم که از افراد بسیاري شنیده ام

  .من چه باید بگویم

  

ـ  » درسـت «و » غلط«تو می توانی به آنها بگویی که عقاید مردم در مورد           اوت از هـم متف

و از فرهنگی به فرهنگ دیگر، از دوره اي به دوره دیگر، از مـذهبی بـه مـذهب دیگـر، از     . است

حتی از خانواده اي به خانوادة دیگر، و از فردي به فرد دیگر، تغییر می ... مکانی به مکان دیگر 

بـه  تو می توانی اشاره کنی، کاري که در برهه اي از زمـان درسـت   . و تغییر کرده است –کند 

به عنوان نمونه، بستن آنها به ستون و سوزاندن ایشان به عنـوان جـادوگر،    –نظر می رسید 

  .گرفته می شوددر نظر » غلط«امروزه 

توصیفی است که نه تنها » نادرست«و » درست« تو می توانی به آنها بگویی که توصیف       

ـ «توسط زمان بلکه با جغرافیاي ساده به وجـود آمـده، از جملـه     در برخـی از  » ود فروشـی خ

. کشورها کاري زشت، غیرقانونی و غیراخالقی و چند مایل آن طرف تـر کـاري قـانونی اسـت    

پس قضاوت در مورد این که شخصی کاري را به غلط انجـام داده، بـه کـاري کـه آن شـخص      

  .انجام داده برنمی گردد بلکه به مکانی برمی گردد که این کار در آن انجام شده است

  .اکنون ناگزیرم آنچه در کتاب اول گفتم مجدداً تکرار نمایم       

هدف از این کتاب و همه کتابهایی که جنبۀ سه گانگی دارد، این است که نوعی آمادگی بـه         

آمادگی براي یک نمونۀ جدید یک درك جدید، نقطه نظري وسـیعتر و عقیـده اي    –وجود آورد 

  .بزرگتر



 
٥٠ 

نمی تواندبدون بد وجود داشته باشد و لذا تصور تو بر ایـن اسـت    در واقعیت تو، خوب        

  .که این در مورد خداوند هم مصداق دارد

. و شیطانی هـم وجـود نـدارد   . وجود ندارد» بدي«جایی که من هستم : ولی این را بدان که       

  .و همچنین آگاهی و تجربه اي از آن. فقط کلّی از همه چیز، یک واحد وجود دارد

بلکـه  . قلمرو من قلمرو مطلقیت است، جایی که چیزي در رابطه با چیز دیگر وجـود نـدارد         

  .مستقل از هر چیز دیگري است

  .در ملکوت خداوند هر چه هست فقط عشق است و بس       

  

آیا پیامدهایی براي آنچه ما در روي زمین فکر می کنیم، می گوییم یا انجـام مـی دهـیم وجـود           

  ؟ندارد

  

  .البته که وجود دارد به اطرافت نگاه کن       

  

  .منظورم بعد از مرگ است       

  

تو فقط تغییر شکل . حیات هست. زندگی به روند خود ادامه می دهد. وجود ندارد» مرگی«       

  .می دهی

  

  .»تغییر شکل دادن«بسیار خوب پس از         

  

  . فقط دانایی هست. می شوندپس از تغییر شکل، پیامدها متوقف         



 
٥١ 

آنها در قلمرو مطلقیت جایی ندارند، چون متکی بـه زمـان   . پیامدها عنصر نسبیت هستند        

ایـن چیزهـا در قلمـرو    . و حوادثی هستند که در نتیجه چیزي به وجود آمده انـد  Linearخطی 

  . مطلقیت وجود ندارند

  .وجود ندارددر آنجا هیچ چیز جز آرامش، شادي و عشق        

تـو همـانی هسـتی کـه      .وجود نـدارد » شیطانی«: در آنجا تو اخبار شادیبخش می شنوي       

این عقیده که تو ممکن است چیزي جز این باشـی، از  . نیکی و عشق –همیشه تصور می کردي 

دنیـاي بیرونـیِ   . دنیاي ناسالمِ بیرونی آمده است و سبب شده از تو عملی ناسـالم سـربزند  

از قضاوتها و محکومیتها، دیگران تـو را مـورد قضـاوت قـرار داده انـد، و بـر اسـاس        سرشار 

  .قضاوت آنها تو خود را مورد قضاوت قرار داده اي

  .و حاال انتظار داري خداوند تو را مورد قضاوت قرار دهد، ولی من این کار را نمی کنم      

نمی کند، درك کنی، احساس سردرگمی و چون تو نمی توانی خدایی را که مثل انسان عمل       

  .می کنی

  .سیستم مذهبی تو کوششی است در جهت یافتن و پیدا کردن مجدد خودت        

  

ولـی چگونـه مـذهبی مـی توانـد بـدون        –تو با مطالعه مذاهب به صورت فعلی موافـق نیسـتی         

  عمل کند؟پاداش و جزا سیستم 

  

و  –تصور و ایدة تو در مورد هدف و مقصـود از زنـدگی   همه چیز بستگی به این دارد که        

نهایتاً اساس مذهب شناسی چه باشد؟ گاهی تصور تو بر این است که زندگی نوعی آزمـایش،  

آیـا  . نوعی محاکمه، و دوره اي است که طی آن تو مراحلی را طی می کنی براي آن کـه بفهمـی  

  هستی؟» ارزشمندي«انسان 



 
٥٢ 

ند که زندگی به صورت فرصتی وجود دارد، رونـدي کـه از طریـق آن    عده اي بر این باور       

  ).و همواره بوده اي(که تو موجودي ارزشمند هستی  –به یاد می آوري  –تو کشف می کنی 

پروردگار خدایی اسـت لبریـز از خواهشـها کـه نیـاز بـه توجـه،        . عده اي تصور می کنند       

  .را به دست آوردستایش، مدح و محبت دارد و می کوشد تا آن 

تعدادي بر این عقیده هستند که خداوند فاقد نفس و بی نیاز است، او منبـع همـه چیـز و           

  .مسند همۀ خردها و عشقها است

  .را انتقامجو، کیفر دهنده و غضبناك به هنگام خشم گرفتن می دانند برخی هم خداوند       

  .و سرور ربانی می دانندعده اي هم خداوند را تجلی آرامش، عشق        

مقصـود  . هدف و مقصود از زندگی خشنود کردن خداوند نیسـت : ولی این را به تو بگویم       

  .از زندگی این است که بدانی خود واقعی تو کیست و آن را مجدداً خلق کنی

  . با این عمل تو خداوند را خشنود می کنی وضمناً بزرگ می شماري         

اعمالی که از یـک   –الی را که از نقطه نظر خودت درست نیستند، اشتباه می نامی تو اعم        

ولی اشتباهها بـا محکومیـت قابـل تنبیـه نیسـتند، بلکـه از        –انسان تکامل نیافته سر می زند 

  .طریق فراهم ساختن فرصتی براي ا صالح یا تکامل باید با آنها برخورد شود

ت و کشتار عده اي می شوند، به آنهایی کـه موجـب قتلشـان    افرادي که موجب قتل یا کش        

  .شدند، صدمه نرسانده اند

  .آن روحها در واقع از بند زمین، نظیر پروانه اي که از پیله بیرون می جهد، رهایی یافتند        

افرادي که باقی ماندند، در سوگ عزیزانشان عزاداري می کننـد، چـون از نشـاطی کـه آن            

هیچ کدام از افرادي که مرگ را تجربه کرده انـد، در مـرگ    .داراي آن شده اند بی خبرندروحها 

  .کسی سوگواري نمی کنند



 
٥٣ 

از نقطه نظر عده اي، برخی از مرگها بی موقع و غیرعادالنه است ولی افرادي که شناخت         

صـلحتی اتفـاق   واقعی از  حق و حقیقت دارند می دانند که هیچ چیز در دنیا بدون حکمـت و م 

  .نمی افتد

کـار خداونـد اشـتباه و     در. هر چیزي که در دنیا رخ می دهد، به طور کامل اتفاق می افتد        

  .نقصی وجود ندارد

نه تنهـا چیزهـایی کـه بـا آن موافقـت داري؛       –وقتی تو در همه چیز کمال مطلق را ببینی        

  .آن وقت به رشد و تعالی می رسی –چیزهایی که با آن موافق نیستی ) بلکه بخصوص(

  

تصـور کـردم شـاید    . من همه اینها را می دانم، ولی براي آنهایی که کتـاب اول را نخوانـده انـد         

بهتر باشد درك بیشتري از مطالبی که تا کنون مطرح شده، به دسـت آورنـد، ابتـدا دوسـت داشـتم      

بـراي  . جـود آورده ایـم، صـحبت شـود    درباره برخی از مسائل پیچیدة مذهبی که ما انسـانها بـه و  

نمونه از کودکی به من القاء شده که من گناهکار به دنیا آمـده ام و کـاري هـم در مـورد آن از مـن      

  .زاده شده ایمما در گناه . ساخته نیست

  

  عقیده جالبی را مطرح کردي چگونه به این عقیده رسیدي؟        

  

بچـه هـاي   ما ممکن است گناهی مرتکـب نشـده باشـیم و    . من داستان آدم و حوا را شنیده ام       

و مـا اوالد گنـاه آنهـا هسـتیم و      .مرتکـب شـدند  ولی آدم و حوا  –مسلماً گناهی ندارند شیرخوار 

  .سرشتهاي گناهکار آنها را به ارث برده ایم

لـذا  از میوه ممنوعه خوردند و دانش خوب و بد را کسـب کردنـد و    آدم و حوا ما می دانیم که       

همه مـا بـا ایـن گنـاه نخسـتین بـه       . همه وارثین را به جدایی از خداوند در بدو تولّد، محکوم نمودند



 
٥٤ 

بنابراین به مـا ایـن انتخـاب آزاد داده مـی     . و هر یک از ما در این گناه سهیم می شود. دنیا می آییم

یا بـر تمایـل    می کنیم، نیم آیا ما از همان قماش آدم و حوا هستیم و از خداوند نافرمانیشود که ببی

است فائق آمده و بـا وجـود وسوسـه هـاي     » انجام کار بد«طبیعی به میراث رسیده خود که میل به 

  .کارهاي درستی انجام می دهیم. دنیوي

  

  و اگر کار بد انجام دادید؟        

  

  .به جهنم فرستاده می شویم       

  

  من شما را می فرستم؟        

  

  .ن که ما اظهار پشیمانی کنیمآري مگر ای       

  

  .که این طور        

  

تو مـا را از جهـنم    –اگر ما متأسف باشیم و واقعاً اظهار ندامت و پشیمانی کرده و توبه کنیم         

ولی نه از رنجی که ما به هـر صـورت بایـد در عـالم بـرزخ بـراي مـدتی متحمـل          –نجات می دهی 

  .شویم تا از گناه پاك گردیم

  

  چه مدت باید در برزخ بمانید؟        

  



 
٥٥ 

و هـر چـه مـا گنـاه     . البته این تجربۀ مطلوبی نیست. تا آنجا که از گناه پاك شویم. بستگی دارد      

این چیزهایی است که بـه مـن   . بیشتري مرتکب شده باشیم، مدت بیشتري باید در برزخ اقامت کنیم

  .گفته شده است

  

  .تو را درك می کنم        

  

از طرفی دیگر اگر ما با گنـاهی کبیـره   . ولی حداقل به جهنم که جایگاهی دائمی است نمی رویم       

  .خواهیم رفت جهنم از دنیا برویم مستقیماً به 

  

  گناه کبیره؟         

  

گنـاه کبیـره   . در مقابل گناه صغیره، اگر ما با گناه صغیره از دنیا برویم فقط به برزخ می رویم      

  .ا را روانه جهنم می کنداست که م

  

  آیا می توانی نمونه اي از این طبقه بندیها بدهی؟       

  

گناهـان صـغیره جزیـی هسـتند،     . مسلماً، گناهان کبیره جدي هستند، نظیر قتل، تجـاوز، دزدي        

نظیر رفتارهاي ناپسند، نرفتن به کلیسا در روزهاي یکشنبه یـا در زمانهـاي قـدیم خـوردن گوشـت      

  .زهاي جمعهدر رو

  



 
٥٦ 

پس خدایی که داري تو را مجبور می کند او را بپرستی و یکشنبه ها به کلیسـا بـروي و           

  اگر این کارها را نکنی تنبیه و مجازات می شوي؟

شرکت نکردن در مراسم دعا و اعتراف نکردن به گناه هر دو خطا محسوب مـی شـود و اگـر           

  .به برزخ خواهم رفتما با روحی آلوده از دنیا برویم 

  

پس تکلیف طفل خردسالی که به قـوانین الهـی آشـنا نیسـت و در خردسـالی مـی میـرد               

  چیست؟

  

  .می شود Limboچنین طفلی اگر غسل تعمید داده نشده باشد وارد برزخ        

ان هـم  تو نمی توانی با خدا باشی ولـی حـداقل بـا شـیط    . برزخ نه جاي تنبیه است و نه بهشت       

  .محشور نیستی

  

  از او که گناهی سر نزده؟. چرا  آن طفل معصوم نمی تواند به خداوند بپیوندد       

  

درست است، ولی از غسل تعمید نشده، و لذا صرف نظر از این کـه چـه قـدر معصـوم باشـد             

بـه همـین   . دباید غسل تعمید شده باشد تا بتواند وارد بهشت شود وگرنـه خداونـد او را نمـی پـذیر    

  .دلیل پس از تولد، طفل باید فوراً غسل تعمید داده شود

  

  چه کسی اینها را به تو گفته است؟       

  

  .خداوند، از طریق کلیساي مقدس کاتولیک رم به ما اعالم کرده است      
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از نقطه نظر یک کاتولیک رفتن به هر کلیسـایی جـز کلیسـاي کاتولیـک رم گنـاه محسـوب مـی              

  .دشو

  

  عقیده تو در این مورد چیست؟        

  

به عقیده من تو در هر کلیسایی با کمال میل حاضـر مـی شـوي همـان طـور کـه در کلیسـاي               

  .کاتولیکها حاضر می شوي

  

جایی که نه بهشت است و نـه  . خوب تو گفتی که ما بهشت داریم، جهنم داریم، برزخ داریم       

  صغیره داریم، چیز دیگري هم هست؟ جهنم داریم، گناه کبیره و

  

  .بله، تأیید، برقراري ارتباط با خداوند، اعتراف و بیرون راندن روح شیطان و روزهاي مقدس       

  

همین لحظه، لحظه مقدسی . هر لحظه اي مقدس است. مقدس است هر روزي براي خودش        

  .است

  

  .روزها ما باید به کلیسا رویم در آن. مقدس اندواقعاً ولی روزهاي معینی        

  

  و اگر نروید چه می شود؟         
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اگر با این گناه بمیریم وارد عالم برزخ می شویم بـه همـین دلیـل بـه کلیسـا رفـتن و اعتـراف               

عده اي از مردم هر هفتـه و برخـی هـر روز بـه کلیسـا      . هر چه بیشتر بهتر. کردن بسیار مهم است

  ... .که اگر روزي مردند . آنها روحشان را پاك نگاه می دارند با این کار. می روند

  

  !زندگی کردن با ترس دائم صحبت می کنی تواز –آه          

  

در آن صورت ما کـار  . آري هدف از مذهب همین است که تمام مدت ما را از خداوند بترساند       

  .نیمدرست انجام می دهیم ودر مقابل گناه و وسوسه مقاومت می ک

  .امیدوارم مردم تصور نکنند من قصد دارم عقاید آنها را مسخره کنم       

  

. تو واقعاً کسی را مسخره نمی کنی فقط هر چیز را آن طـور کـه هسـت بیـان مـی کنـی              

او عـادت داشـت بگویـد،    . حرفهاي تو نظیر گفته هاي ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکا است

من به آنها جهنم نمـی دهـم   «: مردم فریاد می کشند و هاري می گوید »هاري به آنها جهنم بده«

  .»حرفهایم حکم جهنم را پیدا می کندو . فقط آنچه در مورد جهنم گفته شده نقل قول می کنم

  

  

  

  

  

ما داشتیم درباره زمان صـحبت مـی کـردیم و بـه     . راستی ما چقدر از موضوع منحرف شدیم      

  .یممذهبِ نظام دار کشانده شد

٤ 
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تو به سختی می توانی مکالمه را محدود نگاه . با خدا صحبت کردن اینطور اقتضا می کند       

  .داري

  

  .اجازه بده ببینم می توانم نکات فصل سوم را خالصه کنم       

  وجود نداردکنونی لحظه اي جز لحظۀ . وجود نداردزمان فعلی زمانی جز. 

 بـاال و  «از نسبیت است که در الگو و نمونـه اي کـه    زمان یک پیوستار نیست، بلکه جنبه اي

کـه یکـی روي دیگـري انباشـته     » حادثه ها«یا » لحظه ها«همراه با . دارد، وجود دارد» پائین

 .اتفاق می افتندشده و در یک زمان 

  و همه زمانی در حرکتی پیوسـته   –بی زمانی  –هنگام خواب، معموالً ما در این وادي زمان

دیدن، یکی از راههایی اسـت کـه مـا را از ایـن واقعیـت      » چشم دل«با . هستیم میان واقعیتها

 .آگاه می سازد

 زمانی نبوده و نخواهد آمد که ما نباشیم. 

  در ارتباط با روحها، به سطوح آگاهی بر می گردد نه طول زمان» سن«مفهوم. 

 پلیدي وجود ندارد. 

 همه ما در وضعیت فعلی مان، کامل هستیم. 

 »واژه اي است که ذهن براساس تجربه نسبی از خود، ساخته و پرداخته است، »نادرست. 

     ما همین طور که جلو می رویم قوانینی را براي خود خلق می کنیم و آنهـا را بـراي آن کـه

با واقعیت فعلی ما جور دربیاید، تغییر مـی دهـیم و بـر ایـن کـار کـوچکترین ایـرادي وارد        

باشـد، اگـر قـرار باشـد مـا موجـودات در حـال تکـاملی         همین طـور  باید قاعدتاً هم . نیست

 .باشیم
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 ایـن نـه تنهـا بـه      .هـر چیـزي   –می افتد طبق مشیت و اراده پروردگـار اسـت    هر چه اتفاق

حوادث طبیعی نظیر، طوفانها، سیلها و زمین لرزه ها برمی گـردد بلکـه شـامل انسـانها هـم      

 .حوادث نهفته است، پی برد که در پس همۀمقصودي براي درك رمز، باید به . می شود

 همه پیامـدها در وادي نسـبیت   . بعد از مرگ، تنبیه و مجازات در قلمرو مطلقیت وجود ندارد

 .اتفاق می افتد

          برخی از تعالیم مذهبی از خداوند، خداي انتقـامجویی سـاخته انـد کـه بـه کلـی بـی معنـا و

  .مفهوم است

  

  .خیلی خوب خالصه کردي  

  

 ١١اران سؤال برایم پیش آمده ولی می توانم خـواهش کـنم در مـورد سـؤال     اگرچه اکنون هز      

  مقصودي که در پس همه حوادث خوابیده است چیست؟. توضیح بیشتري بدهی

  

حوادث و تجربه ها فقط . علت پیش آمدن همه حوادث و همه تجربه ها ایجاد فرصت است       

  .فرصتهایی هستند، نه کمتر نه بیشتر

یا چیزي در » پاداش از غیب«، »کیفر خداوند«، »کار شیطانی«شتباه است اگر آنها را این ا       

  .این بین بنامیم

  .آنها صرفاً حوادث و تجربه هایی هستند که اتفاق می افتند       

  .این برداشتها، اعمال یا واکنشهاي ما نسبت به حوادث است که به آنها معنی می بخشد       

و به طور فردي  –جربه ها فرصتهایی هستند که به طرف تو کشیده می شوند حوادث و ت       

تو سعی . هوشیاري تجربه به وجود می آورد. یا جمعی از طریق هوشیاري به وجود می آیند
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این فرصتها را به سوي خـود جلـب کـرده اي تـا از آنهـا بـه       . داري هوشیاري ات را باال ببري

خـود  . خود واقعی ات را خلـق کـرده و آن را تجربـه نمـایی    عنوان وسیله اي استفاده کنی تا 

  .واقعی تو وجودي است با هوشیاري باالتر از آنچه تو اکنون نمایش می دهی

چون ارادة من بر این قرار گرفته که تو خود واقعی ات را بشناسی و آن را تجربـه کنـی،           

  .ین مهم، خلق کنیپس اجازه می دهم هر جریان یا تجربه اي را براي تحقق ا

  

بـا برخوردهـاي کوتـاه، بـه      –به صورتهاي مختلـف   –سایر مردم  در این بازي جهانی          

صورت شرکت کننده، به صورت اعضاء تیم، اعضاء خانواده دوست یا همکار یا همسفر، گـاه  

  .و بیگاه به تو ملحق می شوند

ایـن  . توسط آنها به آنها جلب مـی شـوي   و تو. این افراد توسط تو به تو جلب می گردند        

  .یک تجربه خالق متقابل است که بیان کننده انتخابها و آرزوهاي متقابل است

  

  .هیچ کس به طور تصادفی با تو برخورد نمی کند        

  .چیزي به نام همزمانی وجود ندارد        

  .هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی افتد        

  .محصول اتفاق و تصادف نیست زندگی        

. حوادث، نظیر مردم، توسط تو، براي تحقق مقاصدي که داري، بـه تـو جلـب مـی شـوند             

در نتیجـۀ انتخابهـا و   . تجربه ها و تحوالت بزرگترِ جهـان، حاصـلِ هوشـیاري گروهـی اسـت     

  .ب گروه تو می شوندهاي کلّی گروه، همگی آنها باهم جذآرزو

  

  چیست؟» گروه تو«واژة  منظورت از       
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ولیکن بسـیار   –هوشیاري گروهی چیزي است که به طور وسیع هنوز درك نشده است          

پس اگـر دوسـت داري   . قدرتمند است و می تواند، اگر دقت نکنی، بر هوشیاري فردي فائق آید

شد، سعی کن تجربه تو در این سیاره، در ابعاد وسیعتر، تجربه اي توأم با نظم و هماهنگی با

  .هر کجا می روي، در هر کاري که انجام می دهی، هوشیاري گروهی به وجود آوري

اگر در گروهی هستی که هوشیاري آن منعکس کننده هوشیاري تو نیست، و تو در ایـن          

موقعیت خاص نمی توانی روي هوشیاري گروهی تأثیر بگـذاري عاقالنـه اسـت کـه گـروه را      

چون گروه، صرف نظر از خواسته هاي تو . هی توسط گروه هدایت شويترك کنی یا اجازه د

  .راه خود را ادامه خواهد داد

نقش رهبر را  اگر نتوانستی گروهی پیدا کنی که هوشیاري آن با تو تطابق داشته باشد،        

  .آنهایی که هوشیاریشان با تو مشابهت دارد به طرف تو جذب می شوند. به عهده بگیر

افراد و گروههاي کوچکتر باید روي گروههاي بزرگتر و نهایتـاً روي کـل بشـریت تـأثیر             

  .در چنین صورتی تغییري اساسی و پایدار بر روي سیاره پدید خواهد آمد –بگذارند 

نیاي تو و شرایطی که در آن به سر مـی بـري، بازتـابی اسـت از هوشـیاري جمعـی و       د        

  .در روي سیاره زندگی می کنندکه  يافراد فرد فردمرکب از

اگر نگاهی به اطراف خود بیندازي خواهی دید کارهاي بسیاري باقی مانده که باید انجـام         

  .مگراین که تواز دنیایی که در آن زندگی می کنی راضی باشی. شود

  .به همین دلیل است که دنیا تغییر نمی کند. متأسفانه اکثر افراد راضی هستند       

اکثر افراد از دنیایی خشنود هستند که در آن اختالفـات، نـه مشـابهت هـا، مـورد احتـرام              

  .است، و عدم توافقها با جنگ و نزاع حل و فصل می شود
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قـدرت، حـرف اول   «که در آن قانون تنازع بقا حاکم است،  اکثر افراد دنیایی را می پسندند       

  .و فتح و پیروزي، مورد تقدیس و ستایش است، رقابت، مورد تقاضا است، »را می زند

تا آنجایی که تو میـان آنهـا    –باشد ) Losers(اگر حاصل چنین سیستمی افراد بازنده اي        

  .بگذار که باشد –نیستی 

اکثر مردم چنین سیستمی را می پسندند، حتی در صورتی که، حاصلش مردمی باشد، کـه         

ته شوند، اگـر بازنـده باشـند بـی خانمـان و از هسـتی سـاقط        نباشند، کش» پسند«اگر مورد 

  .نباشند، سرکوب و استثمار گردند» قوي«شوند، و اگر 

بودن را به عنوان چیزي که از آنهـا متفـاوت اسـت، توصـیف مـی      » نادرست«اغلب افراد        

اختالفـات مـذهبی اغلـب غیرقابـل تحمـل اسـت، همچنـین اسـت بسـیاري از اختالفـات           . کنند

  .اجتماعی، اقتصادي، یا فرهنگی

استثمارِ طبقه پایین را طبقات باال این چنین توجیه می کنند، که هر چه باشد وضـع ایـن          

با این طرز تلقی، آنهایی که در رأس امـور قـرار   . قربانیان از دوران قبل از استثمار بهتر است

ادل باشـند و عادالنـه عمـل کننـد، بـا      دارند، به جاي آن که به این بیندیشند که اگر قرار بود ع

افراد چگونه باید برخورد می شد، فقط به فکر این هستند کـه موقعیـت وحشـتناك گذشـته را     

  .و از این عمل بی شرمانه خود، سود هم ببرند –کمی تغییر دهند 

اغلب مردم اگر فردي سیستمی را غیر از سیستم موجود پیشنهاد کند به او مـی خندنـد،           

توسـط فـرد   » غـارت و چپـاول  «ون عقیده دارند، رفتارهایی نظیر رقابت، کشت و کشتار و چ

  !فاتح آن چیزي است که تمدنِ آنها را بزرگ می سازد

بیشتر مردم حتی تصور می کنند راه طبیعی تري وجـود نـدارد، و هـر عملـی جـز ایـن،              

هـیچ کـس نیسـت    (ین مـی بـرد   انگیزه درونی که فرد را به طرف موفقیت سوق می دهد، از ب

  )سؤال کند، موفقیت در چه کاري؟
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اراي روشن بینی و بصیرت هم درك این مطلب مشکل است که چرا اکثـر  حتی براي افراد د      

مردم این سیاره این فلسفه را قبول دارند و به همین جهت بیشتر مردم اعتنـایی بـه رنجهـاي    

قات پایین یا نیازهاي بهزیستی هر کسـی جـز   توده اي، سرکوب شدن توسط اقلیتها، خشم طب

  .خودشان و خانواده هاي سببی شان، ندارند

تنها سیاره اي که بـه   –بیشتر مردم نمی بینند که در حال نابود کردن کرة زمین هستند         

چون اعمال آنها صرفاً در جهت بهبود کیفیـت زنـدگی خودشـان     –آنها حیات و زندگی می دهد 

رت است که آنها به اندازه کافی دورانـدیش نیسـتند کـه درك کننـد، منفعتهـاي      جاي حی. است

  .و اغلب می آورد و خواهد آورد –به وجود آورد  کوتاه مدت می تواند زیانهاي درازمدت

خـوبی  : عقایـدي نظیـر  . هوشیاري گروهی تهدیدي براي اکثریت افراد به شـمار مـی رود         

وحدت و هماهنگی با کل خلقت است و نه جدا از  داوندي که درجمعی، دید کلّی یک جهانی، یا خ

  .آن

موجب ترس از آنچه به وحدت و انسجام سیاره تو منجر می شود، و ارج نهادن به آنچه         

با وجود این بـه نظـر   . جدایی می شود، تفرقه، عدم هماهنگی و دسته بندي به وجود می آورد

از تجربه خود درس بیاموزي، و بنابراین به رفتارهـاي  نمی رسد تو قدرت داشته باشی حتّی 

  .خود، با همان نتایج قبلی، ادامه می دهی

عدم توانایی در تجربه کردن رنج دیگري به عنوان رنج خودت، اجازه می دهـد کـه ایـن            

در حـالی کـه   . رنجها ادامه پیدا کند، و جدایی، بی تفاوتی و تفـوق کـاذب بـه وجـود مـی آورد     

  .موجب شفقت و تساوي حقیقی و اصیل می شود وحدت

 –سال به طور منظم اتفاق افتاده  ٣٠٠٠و براي  –حوادثی که در سیاره تو اتفاق می افتد        

  .کلّ گروه سیارة تو –است » گروه تو«بازتاب هوشیاري جمعی  –همان طور که گفتم 

  .اولیه ندارد این سطح از هوشیاري، تعریفی جز هوشیاري ابتدایی و       
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بسیاري از مـردم عقیـده دارنـد کـه     . تجربه هیتلر در نتیجه هوشیاري گروهی ممکن شد       

هیتلر مردم مملکتش را، از طریق حیله و با زبانی شاعرانه و احساسات برانگیز، فریب داد تـا  

ـ   .مقاصد پلید خود را عملی سازد و  –ود در اینجا همۀ تقصیرها به گردن هیتلر انداخته مـی ش

  .این در حالی است که توده مردم دقیقاً طالب این وضعیت بودند

هیتلر بدون همکاري و پشتیبانی و تسلیم و رضاي میلیونها انسـان هـیچ کـاري نمـی              

  .توانست از پیش ببرد

گروه فرعی که خود را آلمانی می نامید، باید بار عظیم مسـؤولیت را بـراي آدم سـوزي،            

همچنین، و تا حدودي، گروه عظیم تري به نام انسانها، که اگر هـیچ کـاري نکـرد، بـه     . دبپذیر

خود اجازه داد نسبت به مصائبی که آلمان با آن روبه رو بود، بی تفاوت بماند، تـا جـایی کـه    

این مصائب به نقطه اوجی رسید که حتی خونسـردترین افـرادي کـه از مـاجرا کنـاره گرفتـه       

  .سبت به آن بی توجه باقی بمانندبودند نتوانستند ن

همان طور که می بینی این هوشیاري جمعی بود که محیطی مساعد بـراي رشـد نهضـت            

  .هیتلر از فرصت استفاده کرد و آن را به دست گرفت، ولی آن را خلق نکرد. نازي فراهم آورد

ه پیوسـته از جـدایی و   هوشیاري گروهی ک. درسی که این قضایا به ما می دهد مهم است        

برتري جویی صحبت می کند، موجب از دست رفـتن احسـاس دلسـوزي و شـفقت در ابعـادي      

وسیع شد، و از دست رفتن شفقت به گونه اي اجتنـاب ناپـذیر از دسـت رفـتن وجـدان را بـه       

  .دنبال داشت

گرفتـه،   عقیده جمعی که در ناسیونالیسم صرف ریشه دارد، مسائل دیگران را نادیـه یک         

و » اصالح سازي«ولی همه را در قبال خود مسؤول می داند و در نتیجه تالفی و انتقامجویی، 

  .جنگ را موجه می نمایاند

  .یهودیها بود مسئلۀ» اصالح«آشوتیز راه حل نازیها و کوششی در جهت        
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ري شـد، بلکـه،   جنبۀ وحشتزاي تجربه هیتلر این نبود که او مرتکب جنایتی علیه نژاد بش      

  .این بود که نژاد بشري به او اجازه این کار را داد

این فقط جاي تعجب نیست که هیتلر پا به جلو گذاشت، بلکه، این که بیشماري دیگـر او را        

  .همراهی کردند، بسیار تعجب آور است

ه این نیـز شـرم   شرم آور تنها این نیست که هیتلر میلیونها یهودي را به قتل رساند، بلک        

  .آور است که قبل از این که هیتلر را متوقف کنند، باید میلیونها یهودي کشته می شدند

  . هدف از تجربه هیتلر این بود که بشریت را به خودش نشان دهد         

در طول تاریخ، تو معلمین بزرگی داشتی، هر کدام بـا فرصـتهاي خـارق العـاده اي کـه               

این مربیـان، بـاالترین، و   . ، سعی کردند تا خود واقعی ات را به تو یادآوري کنندفراهم آوردند

  .پست ترین تواناییهاي بالقوه بشر را نشان دادند

آنها نمونه هاي روشن و تکان دهنده اي بودند از این که انسان بـودن چـه معنـایی مـی             

ا ببرد و این که با وجود هوشـیاري  ر این که تجربه به کجا می تواند شما –تواند داشته باشد 

  .اغلب شما به کجا ممکن است برده شوید

هوشیاري همه چیز است و تجربه آفرین مـی  : چیزي که باید به خاطر سپرد این است که        

هوشیاري گروهی بسیار قدرتمند است و نتایج حیرت انگیز زیبا یا زشتی به بـار مـی   . باشد

  .ما استانتخاب همیشه با ش. آورد

  .چنانچه شما با هوشیاري گروهی موافق نیستید سعی کنید آن را تغییر دهید        

  .بهترین راه، براي تغییر دادن هوشیاري دیگران، نمونه قرار دادن خویش است       

سـعی کـن    –اگر نمونه اي که ارائه می دهی کافی نیست، خودت گروهـی را تشـکیل بـده           

اگر تو منبع هوشـیاري باشـی    –باشی که آرزو داري دیگران تجربه کنند  منبع آن هوشیاري

  .دیگران هم تو را دنبال می کنند
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  .همه چیز و هر چیز از نو آغاز می شود       

  .دوست دارید دنیا تغییر کند؟ چیزهاي موجود در دنیاي خودتان را تغییر دهید       

تجربه هیتلر به خاطر . ادند تا این کار را انجام دهدامثال هیتلر فرصتی طالیی به انسان د      

بـا  . حقایق و مفاهیمی که در مورد انسان بر او آشکار می کـرد، عمیـق و قابـل مالحظـه اسـت     

وجود این، آگاهیهاي بزرگتر در مورد افرادي نظیر بودا، چنگیزخان، کریشنا، آتیال، یا حضـرت  

د که خـاطرات آنهـا توسـط تـو بـه فراموشـی       تا زمانی زنده و جاوید باقی می مانن –مسیح 

  .سپرده نشده باشد

به همین دلیل است که یهودیها یادبودهایی بـه یـاد آدم سـوزي سـاخته و از شـما مـی                

چون مقدار کمی از خصوصیات هیتلر در هر فردي هست، . هرگز آن را فراموش نکنید. خواهند

  .تفقط درجه آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت اس

چه ایـن کـار توسـط کـوره هـاي آدم سـوزي       . محو کردن ملتی، محو کردن آن ملت است       

  .صورت بگیرد یا به هر صورت دیگر

  

وحشـیگریهایی کـه یـک     پس هیتلر براي ما فرستاده شد تا بـه مـا درسـی بیـاموزد در مـورد            

  سقوط کند؟ انسان می تواند مرتکب شود و این که انسان تا چه اندازه می تواند

  

او از هوشـیاري جمعـی شـما    . او توسط شـما خلـق شـد   . هیتلر براي شما فرستاده نشد       

و درسـی کـه بایـد    . برخاست، و بدون آن هوشیاري، اصالً نمی توانست وجود داشـته باشـد  

  .بیاموزي، این است
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و » نهـا آ«را در مقابـل  » مـا «هوشیاري جدایی، تبعیض، نوعی برتـري طلبـی اسـت کـه             

قرار می دهد و تجربۀ امثال هیتلر را بـه وجـود مـی    » متعلقات آنها«را در مقابل » متعلقات ما«

  .آورد

داشـتن نـه   » مـا تعلـق  «هوشیاري، برادري دینی، احساس وحدت و یگانگی، احساس به         

  .بودن چیزي است که تجربه مسیح را به وجود می آورد» مالِ تو«/ » مال من«

تعلـق دارد و  » همه ما«، هنگامی که شادي به »مال شما«است نه فقط » مال ما« قتی دردو        

از آنِ ما است، این به طور واقعی، یـک  » تجربه کل زندگی«نیست، هنگامی که » من«فقط از آنِ 

  .تجربه کامل زندگی است

  

ی دانسـت کـه دارد   در مورد تجربه هیتلر، چیزي که براي من مهم است این است که هیتلـر مـ         

  .او می دانست دارد کار بدي انجام می دهد. انسانها را به نابودي می کشاند

  

او در واقـع تصـور مـی کـرد دارد بـه      . انجام می دهد» بدي«نه، او نمی دانست دارد کار         

  .این آن چیزي است که تو درك نمی کنی. مردمش کمک می کند

کـاري کـه   ) بـه عقیـدة خـودش   (ختیار انسانها است، هیچ کس با وجود الگوهایی که در ا       

اگر توتصور می کنی هیتلر غیرانسانی عمل کرد و در عین حال . باشد، انجام نمی دهد» غلط«

می دانست که دارد غیرانسانی عمل می کند، در آن صورت از پیچیدگی تجربه انسانی چیـزي  

عمل می کند و مردم هم این چنین تصـور  هیتلر تصور می کرد دارد به سود ملتش . نمی دانی

این جنبه غیر عقالنی بودن قضیه است که بخش اعظمـی از ملـت را بـا  او موافـق     ! می کردند

  .ساخت
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البته با این کار تو در واقع سـعی کـرده اي   . می کنی؟ بسیار خوب» محکوم«تو هیتلر را         

ار خوب، ولی یادت باشـد، تـو نمـی    بسی. خود را توصیف کنی و  بیشتر درباره خودت بدانی

بـاال  بـدون پـایین و چـپ بـدون      . توانی سردي را بشناسی اگر گرمایی وجود نداشـته باشـد  

بـا ایـن کـار تـو سـبب مـی شـوي        . دیگري را باال مبر. یکی را محکوم نکن. راست وجود ندارد

  .مسائل را درك نکنی

. ستین که مرتکب شدند محکـوم کـرده انـد   براي قرنها آدم و حوا را مردم به علت گناه نخ        

. ولی کار آنها برکت نخستین بود چون با این کار، انسان از احتمال وجود خوب و بد آگاه شـد 

هر کـس و هـر   . وجود نداشت» شیطانی«. البته قبل از هبوط آدم این دو احتمال وجود نداشت

انستی در بهشت به سر می ولی تو نمی د. آنجا بهشت بود. چیز در وضعیت کامل و تامی بود

بري و نمی توانستی آن را به صورت کامل تجربه کنی، چون دانشـی در مـورد چیـز دیگـري     

  . نداشتی

  پس آیا آدم و حوا را باید محکوم کنی یا سپاس گویی؟       

  می پرسی تکلیف تو با امثال هیتلر چیست؟       

شفقت او، علم او، قصد و هـدف او آن قـدر   این را به تو بگویم؛ عشق پروردگار، بخشش و       

  .وسیع و گسترده است که شنیع ترین جرم و جنایت را در بر می گیرد

تو آنچه را که بایـد کشـف کنـی،    . ممکن است با این حرفها موافق نباشی، ولی اهمیت ندارد     

  .فرا گرفتی

  

     

  

  
٥ 
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نظیر زمان و فضا، عشق و جنـگ، خـوبی    –متري مهدر کتاب اول تو قول دادي درباره مسائل       

  .و بدي و مالحظات سیاسی جغرافیایی در ابعادي وسیعتر صحبت کنی

  

  .آري من همه این چیزها را قول دادم        

در کتاب اول الزم بود بیشتر به مسائل شخصی، به زندگی انسـان بـه عنـوان یـک فـرد              

کتـاب سـوم بـه    . معی تـو در روي سـیاره مـی پـردازد    کتاب دوم، به زندگی ج. پرداخته شود

بـه طـور کلـی مـن از     . حقایقی در مورد جهان هسـتی و سـفر روح  . حقایق مهمتري توجه دارد

  .ساده ترین مباحث گرفته تا پیچیده ترین آنها، اطالعاتی در اختیار تو می گذارم

  

  آیا آنچه باید و شاید، در مورد زمان گفته شد؟      

  

  .آنچه تو نیاز داشتی بدانی گفتم من       

  .همه چیز یکباره اتفاق می افتد. وجود دارد همه چیز به طور همزمان. زمانی وجود ندارد       

  .، همین است»قبل از این که تو سؤال کنی، به آن پاسخ داده شده«منظور از این جمله که         

  

ی قـدري پیچیـده بـه نظـر مـی رسـد آیـا ایـن         اطالعات مربوط به زمان اگرچه جالب بـود، ولـ        

  اطالعات در زندگی واقعی کاربردي دارد؟
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درك صحیح تو از زمان سـبب مـی شـود تـو در چـارچوب واقعیـت نسـبی، در آرامـش                

بیشتري زندگی کنی، جایی که زمان به صورت یک حرکت، یـک جریـان، و نـه چیـزي پایـدار،      

  .تجربه می شود

  .زمان فقط یک لحظه است. که در حال حرکتی نه زمان، زمان حرکت ندارداین تو هستی        

به همین دلیل است که وقتی چیز بسـیار  . در سطوح خاصی تو عمیقاً این را درك می کنی       

  .»گویا زمان متوقف شده بود«مهمی در زندگی ات اتفاق می افتد، اغلب می گویی 

ضعیتی پیش می آید، تو  اغلب یکـی از لحظـات تعیـین    وقتی چنین و. و این واقعیت دارد      

  .کننده زندگی را تجربه می کنی

  

  برایم درك این مطلب مشکل است چگونه چنین چیزي می تواند ممکن باشد؟       

  

فرمولهاي نوشته شـده نشـان مـی    . علم هم اینک این را با زبان ریاضی ثابت کرده است        

ا سرعت کافی از زمین دور شوي می توانی به عقب به طرف زمـین  دهد اگر تو به حد کافی و ب

  .برگردي و خودت را در حال بلند شدن از زمین ببینی

این نشان می دهد که زمان، به خودي خود، حرکت نیست بلکه میدانی است که از میان آن،        

یک سـال  » روز« ٣٦٥تو می گویی . و در اینجا فضا پیماي تو زمین است –تو حرکت می کنی 

تو به طور کـامالً اختیـاري تصـمیم    . چه تعریفی دارد» روز«در این صورت . را پدید می آورد

، زمانی است که فضا پیماي تو طی می کند تا یک دور کامل حول محور »روز«گرفته اي که یک 

  .خود بچرخد

تو نقطـه  !) س کنیحرکت آن را نمی توانی ح(تو از کجا می دانی او چنین چرخشی دارد؟        

تمـام  » روز«تو می گـویی یـک   . که همان خورشید است –رجوعی در آسمان انتخاب کرده اي 
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طول می کشد تا فضا پیمایی که تو بر آن سواري، طلـوع خورشـید را در دو نوبـت مشـاهده     

  ).ابتدا خورشید طلوع می کند بعد غروب می کند و سپس مجدداً طلوع می کند. (کند

تـو مـی   . باز هم به طـور کـامالً اختیـاري    –تقسیم کرده اي » ساعت« ٢٤وز را به تو یک ر     

» دقیقـه « ٦٠بعد یـک سـاعت را بـه    . توانستی خیلی ساده به شماره هاي دیگري تقسیم کنی

یـک روز،  . اسـت » ثانیه«واحد کوچکتر به نام  ٦٠تقسیم کردي، که هر کدام از آن دقایق شامل 

تنها بـه دور خـود، بلکـه بـه     و نه . می چرخد بلکه پرواز می کند متوجه شدي که زمین نه تنها

روز طول می کشد تـا زمـین    ٣٦٥به طور دقیق حساب کردي که . دور خورشید نیز می چرخد

  .نام گذاشتی» سال«این تعداد چرخش زمین را تو یک . یک بار به دور خورشید بچرخد

کتر تقسیم کنی، واحدهایی بزرگتر از روز و بعد تصمیم گرفتی سال را به واحدهاي کوچ        

را خلق کردي، و ترتیبی دادي که همۀ سالها داراي تعـداد  » ماه«و » هفته«کوچکتر از سال، لذا 

  .معینی ماه باشند ولی تعداد روزهاي ماهها از هم متفاوت باشد

. پیـدا کنـی   )ماه١٢(به عدد زوج  )٣٦٥(تو نمی توانستی راهی براي تقسیم یک عدد فرد         

  .بنابراین تصمیم گرفتی بعضی از ماهها تعداد روزهایشان بیشتر از ماههاي دیگر باشد

را به عنوان یک تقسیم کننده فرعی در نظر بگیري، چون ایـن  ١٢تو حس کردي باید عدد        

براي این که ایـن سـه واقعـۀ    . طی می کند» سال«تعداد دورهاي ماه بود که مشاهده کردي در 

را با هم  –چرخش به دور خورشید، چرخش زمین به دور خودش، و چرخشهاي ماه  –یی فضا

  .تعیین و مشخص کردي» ماه«را در هر » روزها«تطبیق دهی، تعداد 

حتی این ابتکار و طرح ریزي، همه مسائل را حل نمی کرد، چون ابداعات اولیه تو موجـب         

بنابراین تصمیم گرفتی که هر . با آن چه کار کنیایجاد ساختاري از زمان شد که نمی دانستی 

تـو  . این را، سال کبیسه نام گذاشـتی . چند سال یک بار یک عدد به تعداد روزهی سال بیفزایی

می نـامی،  » غیر قابل باور«با همه این تغییرات مصالحه کردي، و با وجود این توضیحات مرا 
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ولـی   –به وجود آوردي » زمان«ه گیریهاي هم براي انداز» قرن«و » دهه«تو به طور اختیاري 

آنچه به طور واقعی در حال انجام آن بودي ابداع روشی براي اندازه گیري جنبشـها در درون  

  .فضا بوده است

بلکه اشـیایی هسـتند کـه از میـان یـا      » می گذرد«بنابراین می بینیم این زمان نیست که        

در واقـع اختـراع، و   » زمـان «. امید حرکت می کنندبرگرد میدانی ثابت که شما آن را فضا می ن

  !روش شما براي شمارش حرکتها یا جنبشها است

 –پیوسـتار فضـا   « دانشمندان این ارتباط را به طور عمیق درك کـرده و از آن در واژة           

  .صحبت می کنند» Space – Time Continuumزمان 

شدند که زمان یک ساختار ذهنی، یـک فکـر    متوجهو سایر دانشمندان  Einsteinاینشتین         

آن چیزي بود که در ارتباط بـا فضـایی کـه بـین اشـیاء بـوده،       » زمان«. و ایدة ارتباطی است

در آن صـورت زمـین بـراي     –کـه هسـت    –اگر جهـان در حـال گسـترش باشـد     (وجود داشت 

یـا  . بیشـتري دارد  چرخیدن به دور خورشید، در مقایسه با بیلیونها سال پیش نیاز بـه زمـان  

  ).بیشتري براي پوشش دادن وجود دارد» فضاي«

بنابراین، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، دهه و قرنهـاي بیشـتري بـراي همـۀ ایـن              

اتفـاق افتـاده،    ١٩٢١حوادث دوره اي که اخیراً اتفاق افتاده در مقایسه با آنهایی که در سـال  

  .طول کشیده است

  

  نیست؟» یک روز«و چه موقع یک روز، دیگر » یک سال«وقع یک سال، دیگر چه م       
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را ثبـت مـی   » زمـانی «زمان شما اکنون این اخـتالف   لوازم بسیار پیشرفته اندازه گیري        

کنند و هر سال ساعتهاي سراسر دنیا تنظیم می شوند تا دنیا به حرکـت و رونـد خـود ادامـه     

  .گویند این را زمان گرینویچ می! دهد

نظریه اینشتین این بود که اگر زمان در حرکت نبـود و بـه جـاي آن او بایـد از فضـا بـا              

سرعت مشخصی عبور می کرد، تنها کاري که باید می کرد این بود که مقدار فضاي بین اشیاء 

بـه   –را تغییر دهد یا میزان سرعتی که او را در فضا از یک شیئی به شیئی دیگر مـی رسـاند   

  .عوض کند -» زمان«نظور تغییر دادن م

تئوري نسبیت اینشتین درك امروز شما را از ارتباط میان زمان و فضا توسعه بخشیده         

  .است

حاال متوجه می شوید چرا اگر سفري طوالنی را در فضا آغاز کنیـد، در هنگـام مراجعـت،            

ستان شما در زمـین بـه سـن سـی     سال سن داشته باشید در حالی که دو ١٠ممکن است فقط 

زمان را بیشتر درهـم مـی شـکنید و     –هر چه دورتر بروید، پیوستار فضا . سالگی رسیده اند

امکان این که وقتی به زمین مراجعت می کنید آنهایی را که به هنگام عزیمت شما زنده بودنـد،  

  .مجدداً مالقات کنید، کمتر می شود

بتواننـد روشـی کشـف کننـد کـه خـود را       » آینـده «زمین در  با وجود این اگر دانشمندان       

در روي » زمـان واقعـی  «داده و با » فریب«به جلو رانند، می توانند عالم هستی را » سریعتر«

زمین، همزمان شوند، به طوري که در مراجعت به زمین متوجه شوند همـان مقـدار زمـانی در    

  .روي زمین طی شده که در فضا

نیروي محرکه بیفزایید سرعت زمان را در زمین می توانیـد حتـی از سـرعت    چنانچه بر         

  .زمان در فضا بیشتر کنید
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سال به زمین بر مـی گردیـد، در    ١٠به گونه اي که شما با حساب خودتان پس از گذشت         

و ده سال در فضا ممکـن   سرعت را افزایش دهید. سال گذشته است» ٤«حالی که از عمر زمین 

  .ا ده دقیقه روي زمین برابري کنداست ب

اینشتین و سایر دانشمندان باور داشـتند  (در فضا وارد شوید ) Fold(اکنون به الیه اي          

بسـیار بسـیار   » لحظـه «شما در یک ) وجود دارد و آنها درست می گفتند» الیه هایی«که چنین 

ـ   –زمان آیا چنین پدیده . به جلو رانده می شوید» فضا«کوچک در طول  بـه   دفضایی مـی توان

  برگرداند؟» زمان«طور واقعی شما را به 

در حال حاضر آنقدرها هم دور از ذهن نیست اگر قبول کنـیم کـه زمـان سـاخته ذهنیـت              

در حـال حاضـر    –و در حال اتفاق افتادن است  –هر چیزي که تا کنون اتفاق افتاده . بشر است

مکـان  « -اهده این پدیده، صرفاً بستگی به نقطه نظر شما دارد توانایی مش. دارد اتفاق می افتد

  .»شما در فضا

درسـت در لحظـه    –همه چیز را می توانستید مشـاهده کنیـد   . اگر شما به جاي من بودید       

  فعلی

  آیا متوجه حرفهایم می شوي؟      

  

  .در سطح تئوري کمی دارم متوجه می شوم      

 –اشـیاء غیـر فیزیکـی    ولـی   –فیزیکی برحسب سرعت محدود هستند در حال حاضر اشیاء       

  .می توانند با سرعتی غیرقابل باور در فضا حرکت کنند... روح من ... افکار من 

  

که خـارج از   دقیقاً همین طور است و این چیزي است که اغلب در رؤیاها و سایر تجاربی        

  .جسم و روان صورت می گیرند، اتفاق می افتد
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حاال این احساس که موقعیت فعلی را قبالً تجربه کرده بودي درك می کنـی؟ تـو احتمـاالً           

  !قبالً آنجا بوده اي

  

، بنابراین می توان نتیجه گرفـت کـه مـن در تغییـر آینـده ام      رخ دادهاگر همه چیز قبالً ... ولی        

  .چون سرنوشت من از قبل رقم خورده است. نقشی ندارم

  

این حقیقت ندارد و در واقع پی بردن به این واقعیـت بایـد   . به هیچ وجه این طور نیست        

. تو همیشه می توانی از اراده آزاد و انتخاب کامل اسـتفاده کنـی  . به تو خدمت کند نه برعکس

باید تشویقی براي تو باشد کـه زنـدگی مـورد عالقـه را پیـدا و دنبـال       » آینده«توانایی دیدن 

  .آن که آن را محدود سازي نمایی، نه

  

  .چگونه؟ من در این مورد به کمک نیاز دارم        

  

یا رویدادي در آینده انتظارت را می کشد کـه آن را دوسـت    اگر احساس می کنی تجربه         

  .نداري، از آن صرف نظر کن، موقعیت دیگري را انتخاب کن

  .وع نتیجه نامطلوب جلوگیري کنیرفتارت را عوض کن یا تغییر بده تا از وق       

  

  ولی چگونه می توانم از چیزي که به زودي اتفاق می افتد، جلوگیري کنم؟       
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زمان، در جـایی قـرار داري    –تو در پیوستار فضا  –د هنوز بر تو اتفاق نیفتاد این رویدا        

، تـو آینـده   »تفاق افتادها«چیزي » نمی دانی«تو . که به طور هوشیارانه از وقایع آگاه نیستی

  .»نمی آوري«ات را به یاد 

این چیزي است که سبب می شود تو بـازي زنـدگی را   . این فراموشی، رمز کل زمان است        

  .در آینده در این مورد توضیح خواهم داد. »باز کنی«

» آوري نمـی «چون تو آینده ات را به یـاد  . نیست» صورت«به این » نمی دانی«آنچه تو         

هـر  . »تجربـه شـده باشـد   «چیزي، زمانی اتفاق می افتد کـه  ! »حادث نشده«آینده هنوز بر تو 

  .، تجربه می شود»شناخته شده باشد«پدیده اي فقط زمانی که 

. را ببینـی » آینـده «فرض کنیم تو در یک لحظه زودگذر با حس شهودي توانسته باشـی          

بـه مکـانی در آن    –بخش غیر فیزیکـی تـو    –ت که روح تو آنچه در اینجا اتفاق افتاده این اس

مقداري تصویر یـا   –و مقداري انرژي باقیمانده ) با سرعت(زمان رفته،  –سوي پیوستار فضا 

  .از آن حرکت یا آن واقعه را با خود آورده است –تاثیرات به جا مانده 

ي کـه داراي قـدرت متـافیزیکی    یا گاهی فرد دیگر –کنی » احساس«اینها را تو می توانی         

» احسـاس «است می تواند این تصاویر یا انرژیهایی را که در اطراف تو در چـرخش هسـتند،   

  .»ببیند«کند یا 

، از »دوري کـن «می کنی دوست نداري، از آن » احساس» «ات آینده«اگر آنچه را در مورد        

و آرامش و سکون را فـوراً احسـاس    –تجربه ات تغییر می کند در همان لحظه ! آن کناره بگیر

  .می کنی

زمـان   –اکنون این آمادگی را پیدا کرده اي که بدانی که تو در هر مقطعی از پیوستار فضا        

دنیـايِ   –هست و خواهد بـود   –همزمان وجود داري به این معنی که، روح تو همواره بوده  –

  –بدون پایان 
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  ش از یک جا وجود دارم؟منظورت این است که من در بی       

  

  !البته تو در همه جا و در همه مواقع هستی       

  

  هم در آینده وجود دارم و هم در گذشته بوده ام؟» من«آیا        

  

امیدوار بودم تا اینجا ایـن موضـوع را درك   . اي وجود ندارد»گذشته«و » آینده«در واقع         

  .دارند و مورد استفاده هم قرار می گیرندولی خوب، این الفاظ وجود  –کرده باشی 

  

  وجود دارد؟» من«آیا بیشتر از یک        

  

  .وجود دارد، ولی تو خیلی بزرگتر از آن چیزي هستی که تصور می کنی» تو«فقط یک،         

  

نمی پسـندد  » آینده«که در حال وجود دارد چیزي را که در مورد ) Me(» منی«پس هنگامی که       

که در آینده هست دیگر آن را به عنوان بخشی از تجربـه خـود تجربـه    » هستی«می دهد، آن  تغییر

  نمی کند؟

  

ولی او هرگز تجربه اي را که نصیب خـود  . کلّ اساس تغییر می کند. لزوماً این طور است       

  .کرده است، از دست نمی دهد

  .نینباید آن مراحل را طی ک» تو«او فقط خوشحال است که        
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در مورد زندگیهاي گذشته چه طـور؟ اگـر مـن همـواره در     . اکنون سؤال دیگري پیش می آید       

» کـس دیگـري  «بوده ام، چگونه مـی تـوانم در زنـدگیهاي گذشـته     » من«یک » آینده«و در » گذشته«

  باشم؟

  

ـ » زمان«تو یک موجود الهی هستی و می توانی در یک          –ی بیش از یک تجربه داشته باش

  .مختلفی طبق انتخابی که داري، تقسیم کنی» خودهاي«را به » خودت«و می توانی 

را بارها و بارها به گونه هاي مختلف تجربه کنـی و مـی   » یک نوع زندگی«تو می توانی         

  .گوناگون زندگیهاي گوناگون داشته باشی» زمانهاي«توانی در 

ــ          ــودت هس ــو، خ ــه ت ــن ک ــمن ای ــابراین، ض ــور داري  بن ــا حض ــین ج ــی  –تی و در هم م

  .دیگر باشی» مکانهاي«دیگر و » زمانهاي«دیگر در » خودهاي«توانی

  

  .موضوع به تدریج پیچیده و پیچیده تر می شود      

  

  .ما هنوز چیزي را شروع نکرده ا یم        

بخشـی از  . ريتو موجودي با ابعادي الهی هستی که حدود و ثغوري ندا: فقط این را بدان        

با این همه وجود تو در آنچه مـی  . موجودت بشناسدتو انتخاب می کند تو را به عنوان هویت 

  .بینی خالصه نمی شود، اگر چه تصور تو عکس این می باشد

  

  که تو به کار می بري چیست؟» هم اکنون«و » اینجا«پس مفهوم        
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د واقعی ات باشی، براي این که خـود واقعـی   تو براي این که باشی و تصمیم بگیري خو         

ات را انتخاب و خلق کنی، و براي این که عقیده اي را که از خودت داري تجربه کرده و تحقـق  

  .بخشی از کل زندگی استفاده می کنی

تو در لحظه جاودانیِ خلق خود برتر و تحقق خود برتر از طریق فرایند توصـیف خـود            

  .برتر هستی

تو از مردم، وقایع، و موقعیتها به عنوان وسیله اي براي شـکل بخشـیدن بـه بزرگتـرین             

  .پنداري که خود داري استفاده می کنی

هـم  «همـه چیـز   . فرایند خلق کردن و خلق مجدد کردن به گونه اي پایان ناپذیر ادامه دارد       

  .و در سطوح مختلف در حال وقوع  است» اکنون

تو تصور . قعیت خطی تو پدیده ها به صورت گذشته، حال، آینده، تجربه می شونددر وا        

  .می کنی یک زندگی داري و یا حداقل در یک زمان مشخص، بیش از یک زندگی نداري

وجود نداشت در آن صورت تو همه زندگیهایت را در لحظـه تجربـه مـی     ولی اگر زمانی         

آیـا تـا   . را در گذشته، حال و آینده خود یکجا، طی مـی کنـی  تواین زندگی، زندگیِ فعلی . کردي

و ایـن حالـت     –در مورد چیزي که می خواهد اتفاق بیفتد، بکنی » احساس خطري«کنون شده 

  به قدري قوي باشد که سعی کنی ذهنت را از آن دور نگاه داري؟

ی است که تـو ناگهـان   این حالت نوعی آگاه. می گویند» اخطار«در زبان تو به این حالت         

  .تجربه کرده اي، داري» آینده«از چیزي که در 

  .»این کار شوخی بردار نیست آن را انجام نده«به تو می گوید » آیندة تو«      

آنچـه آن را زنـدگیهاي گذشـته     -تو زندگیهاي دیگري را هم  در لحظه کنونی طی می کنی       

اگـر  . یزي که در گذشته اتفاق افتاده تجربه می کنـی اگر چه تو آنها را به صورت چ –می نامی 
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تو نسبت به آنچه می خواهد در زندگی ات اتفاق بیفتد آگاهی داشتی، برایـت مشـکل بـود بـه     

  .بازي شگرف زندگی ادامه دهی

به فرایند زندگی به صورت موهبتی که از جانب خالق مهربان به تو عطا شده نگاه کـن و         

از ایـن فراینـد   . ر، و از میان آن با صلح و آرامش و خرد و شادي عبور کنآن را در آغوش بگی

استفاده کن و آن را از چیزي که باید تحملش کنی به وسیله اي براي خلق ارزنده ترین تجربه 

  .هاي زمان و تحقق خود ربانی ات مبدل ساز

  

  ؟چگونه، چگونه می توانم به بهترین وجهی این کار را انجام دهم        

  .لحظات گرانبهاي کنونی را صرف گشودن و پرده برداشتن از همه رمزهاي زندگی نکن         

دارد که آفرینش را آن پروردگار این حق را . رمزها به دلیلی رمزگونه آفریده شده اند آن        

 از لحظه کنونی براي گرانبهاترین هدف. طور که اراده اش تعلق می گیرد، رنگ و شکل ببخشد

خلق و تحقق خود واقعی ات، تصمیم بگیر کی هستی و چه کسـی مـی خـواهی     –استفاده کن 

  .باشی و بعد با تمام قدرت سعی کن تا آن باشی

  .از وقت به عنوان یک چارچوب، در حیطه ادراکات محدود خود استفاده کن      

زندگی «اگر در مورد اگر در مورد آینده احساس و حس شهودي داري به آن احترام بگذار،       

و زود فکـرت   –ات عقیده اي به ذهنت می رسد، ببین آیا فایده اي بر آن مترتب اسـت  »گذشته

از همه مهمتر اگر روشی را می شناسی کـه در خلـق، نمـایش، بیـان و     . را به فراموشی بسپار

  .تجربه خود ربانی ات، اینجا و هم اکنون، به تو کمک می کند، آن را دنبال کن

تهیه این کتاب . مطمئن باش راهی به تو نشان داده خواهد شد، چون به دنبال آن بوده اي       

چون این امکان هم وجود داشت که تـو کتـابی تهیـه نکنـی و     . نشانه جستجو و طلب تو است
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چیزي در حال حاضر در مقابل تو نباشد، و تو بدون ذهنی روشن، قلبی شـفاف و روحـی کـه    

  .و شناخت است، باشیآماده براي یادگیري 

در مورد آنهایی که در حال حاضر در حال مطالعه این کتاب هستند نیز این امـر مصـداق           

  .دارد

کـه راه   -هر کس آن چیزي را که در حال حاضر در حال تجربه  آن اسـت، خلـق مـی کنـد           

هسـتم، خلـق مـی     دیگري است براي گفتن این واقعیت که من هر آنچه را که در حال تجربه آن

  .کنم، چون من همه کس هستم

  آیا تناسب و توازن و کمال موجود را درك می کنی؟     

  :به خاطر داشته باش همه چیز در یک حقیقت گنجانده شده است     

  .فقط یکی از ما هست      

  

  

  

  

       

  به من در مورد فضا بگو

  

  ... .که تظاهر پیدا کرده ... فضا، زمانی است          

. فضاي خالص، بدون هیچ گونه چیزي در آن، وجود نـدارد  –در واقع چیزي به نام فضا          

فضـاها از بخـاراتی رقیـق    » خـالی تـرین  «حتـی  . هر آنچه هست، نهایتاً چیزي در درون دارد

  .انباشته شده، که در فضاي الیتناهی چنان بسط یافته اند که به نظر نمی رسند

٦ 



 
٨٣ 

انرژي خالص، کـه بـه صـورت ارتعـاش؛     . وراي بخارها وجود دارد، انرژي استآنچه در         

  .مشخص هستند، ظاهر می شود Frequencyنوسانها و حرکاتی که همگی داراي بسامدي 

  .را منسجم نگاه می دارد» ماده«است که » فضایی«انرژي ناپیدا        

همه مـادة موجـود در عـالم در     -گیریماگر زمان خطی را به عنوان الگو ب –زمانی بود که        

ولـی، ایـن    –غلظت آن ماده را حدس بزنـی   تو نمی توانی. یک خال و نقطه کوچک متراکم بود

  .بدان جهت است که تصور می کنی ماده به صورتی که فعالً وجود دارد، غلیظ است

مـاده  % ٢» جامـد «همـه اشـیاء   . در واقع، آنچه تو اکنون ماده می نامی، بیشتر فضا است        

فضاي بین ریزترین جرمهاي مـاده، در همـه اشـیاء، بسـیار زیـاد      ! »هوا«% ٩٨جامد هستند و 

ـ  . است ود و چیزي است نظیر فاصله میان اجسام آسمانی در آسمان به هنگام شب، با ایـن وج

  .تو این اشیاء را جامد می نامی

 بین اجـزاء مـاده وجـود   » فضایی«قت در حقی. بود» جامد«در یک زمان، کل عالم در واقع         

آن ماده، جایی را کمتر  ،»فضا«و با خالی شدن از  –از ماده تهی شده بود » فضا«تمام . نداشت

  .از یک سر سوزن اشغال می کرد

فقط خالص  –که اصالً ماده اي وجود نداشت » زمان«هم بود قبل از آن » زمانی«در واقع         

  .عاش باال وجود داشت، که شما ضد ماده می نامیدترین شکل از انرژي با ارت

قبل از این که جهان فیزیکـی بـه    –از پیدایش زمان » قبل«این مربوط می شود به زمانی         

. هیچ چیـز بـه صـورت مـاده وجـود نداشـت      . صورتی که تو می شناسی، وجود داشته باشد

در آن » مـاده اي «نـد، چـون   تصور مـی کن ) عالم روحانی(بعضی از مردم این بهشت یا عرش 

  .»وجود نداشت«زمان 

شاید تصادفی نباشد که امروزه وقتی چیزي مورد ظن و گمان قرار می گیـرد شـما مـی    (        

  )?What is the matherچیست؟  –ماده  –گویید موضوع 
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کـل مـاده    –به ارتعاش، و نوسان درآمد و از این دورانِ، مـاده   –در ابتدا، انرژي خالص          

  .پدید آمد –جهان هستی 

تو هم می توانی این کار بزرگ را انجام دهی، در واقع هـر روز داري انجـام مـی دهـی،               

آنها می توانند ماده فیزیکی خلـق کننـد و خلـق هـم مـی       –تو ارتعاش خالص هستند » افکار«

نیـد آن را بـا قاطعیـت بیـان     اگر تعدادي از شما با هم فکر خاصی را دنبال کنید، مـی توا ! کنند

در کتاب اول بـه تفصـیل در ایـن مـورد     . کرده و حتی بخشهایی از جهان فیزیکی را خلق کنید

  .صحبت شد

  آیا عالم هستی در حال گسترش است؟        

  

  .به سرعتی که براي تو قابل تصور نیست        

  

  آیا این گسترش تا ابد ادامه دارد؟       

  

انی می رسد که انرژیهایی که سبب گسـترش شـده انـد از هـم پاشـیده شـده، و       زم. نه         

و دوباره هر چیـزي را    -انرژیهایی که اجسام را منسجم نگاه می دارند جاي آنها را می گیرند 

  .در می آورند» شکل اولیه اش«به 

  

  منظورت این است که جهان هستی منقبض خواهد شد؟        
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. و شما مجـدداً بهشـت را خواهیـد داشـت    ! »در جاي خودش قرار می گیرد« همه چیز. بله        

  .ماده اي دیگر در کار نیست، بلکه انرژي خالص است

  .من هستم –به عبارت دیگر        

  .همه چیز به اینجا می انجامد. در نهایت همه چیز به من بر می گردد       

  

  یم داشت؟منظورت این است که ما دیگر وجود نخواه       

  

تو نمی تـوانی وجـود نداشـته    . ولی تو همیشه وجود خواهی داشت. نه به شکل فیزیکی        

  .تو آن چیزي هستی که هستی. باشی

  چه اتفاقی می افتد؟ از هم می پاشدپس از این که دنیا        

  

ـ   ! کل فرایند مجدداً آغاز می شود         تی دیگـري  انفجار بزرگ دیگري خواهد بـود و عـالم هس

  .پدیدار خواهد شد

و این انبساط و انقبـاض تـا ابـد ادامـه     . جهان گسترش می یابد و سپس متراکم می شود       

  .جهان را پایانی نیست، این به عبارتی دم و بازدم حق است. دارد

  

  خوب، آنچه گفتی بسیار جالب بود ولی چه ارتباطی با زندگی روزمره من پیدا می کرد؟        

  

همان طور که قبالً گفتم وقت و زنـدگی را بـه هـدر دادن بـراي گشـودن رمزهـاي جهـان                

با این همه مـی تـوان از ایـن عالمـات و     . هستی، استفاده صحیح از زندگی به حساب نمی آید

  .نشانه ها و توصیفهاي مربوط به فرایند بزرگتر، منافعی به دست آورد
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  نظیرِ؟        

  

  .از جمله خود زندگی –رك این مهم که همه چیز چرخشی است نظیر د         

  .درك حیات عالم هستی به تو کمک می کند به درك حیات عالم درون خودت پی ببري        

وقتـی  . همه چیز. هر چیزي حالت دورانی دارد. زندگی به صورت دوایري در حرکت است        

  .فرایند لذت ببري نه این که آن را تحمل کنیاین را درك کنی، بیشتر می توانی از این 

طبیعـی در زنـدگی     Rythmضـرباهنگی  . همه چیز به صورت چرخشی حرکت مـی کنـد          

بـه  . وجود دارد، و همه چیز با ضرباهنگ جلو می رود، همه چیز با آن جریـان پـیش مـی رود   

هر مقصـودي در زیـر    براي هر چیز فصلی وجود دارد، و براي: همین دلیل است که می گویند

  .گنبد آسمان زمانی وجود دارد

  .خردمند کسی است که این را درك کند، زرنگ کسی است که از آن استفاده نماید         

زنان همه زندگی شـان را  . تعداد کمی، عالوه بر زنان، ضرباهنگ زندگی را درك می کنند         

  .هماهنگی هستند آنها با خود زندگی در. با ضرباهنگ طی می کنند

مردان بیشـتر تمایـل بـه     »جریان زندگی جلو بروند«زنان بیشتر از مردان می توانند با         

زنان این سیالن . فشار وارد آوردن، بیرون کشیدن، مقاومت کردن و هدایت کردنِ جریان دارند

مـاهنگی بـه   تـا ه ) خود را مطابقت می دهنـد (سپس با آن شکل می گیرند  –را تجربه می کنند 

  .وجود آورند

او تقال . او زیبایی را در ناپیدا می بیند. یک زن، آهنگ گلها را در خروش نسیم می شنود         

او مـی دانـد چـه موقـع بایـد بـدود و چـه موقـع         . زندگی را حس می کند Urgeو انگیزشهاي 

  .رها کند استراحت کند، چه موقع بخندد و چه موقع بگرید، چه موقع بچسبد و چه موقع
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بسیاري از زنان جسم را با شکوه و ابهت ترك می کنند ولی مردان با ستیز دنیا را تـرك          

. در طول زندگی زنان با جسم خود برخورد مهربان تري در مقایسه بـا مـردان دارنـد   . می کنند

  .آنها با زندگی هم چنین برخوردي دارند

من از روندي که تا کنون . ن از کلیات صحبت می کنمم. البته استثناء در هر قانونی هست       

ولـی  اگـر تـو بـه     . من در ابعاد وسیع کلمه صحبت می کـنم . در جریان بوده صحبت می کنم

اگر به آنچه می بینی و دیده اي اعتراف کنی، و اگر بـه آنچـه واقعیـت دارد،    . زندگی نگاه کنی

  .ا کنیاذعان کنی، می توانی در این کلیت، واقعیتی را پید

  

به مـن ایـن احسـاس را مـی دهـد کـه زنـان موجـودات برتـري          . ولی این مرا ناراحت می کند       

  .است» درست تر«آنها » خمیرمایه«و  این که . هستند

  

، »هسـتی «جنبـه اي از  . بخشی از ضرباهنگ شگفت انگیـز زنـدگی یـین و یانـگ اسـت               

  .از دیگري نیست» بهتر«یا » کاملتر«

  .جنبه هایی هستند –و شگفت انگیزي  –هر دو، به گونۀ ساده          

  .مردان آشکارا مظهر بازتابهاي دیگري از ربوبیت هستند که زنان به آن رشک می برند        

هنگامی کـه   –با وجود این می گویند که مرد بودن آزمایش حسن رفتار و صالحیت است         

هنگامی که به اندازه کافی از بـی خـردي خـود رنـج بـردي،      به حد کافی سنینی را طی کردي، 

کـه خـودت خـالق آن بـودي درد و رنـج بـه وجـود آوردي،         تهایی بهنگامی که به علت مصی

هنگامی که دیگران را آنقدر آزار دادي تا عاقبت رفتارت را متوقف کردي و منطق را  جـایگزین  

که به این نتیجه رسیدي که این بازي پرخاشگري و شفقت را جایگزین تحقیر نمودي، هنگامی 

  .آن وقت، ممکن است کیفیات یک زن را پیدا کنی –برَنده و بازنده ندارد 
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، حرف اول را نمی زند و زور، قدرت را بر کسی »توانایی«وقتی به این نتیجه رسیدي که         

یگران چیـزي را  تحمیل کردن نیست بلکه تشریک قدرت است و این که قدرت مطلق، مطلقاً از د

 -طلب نمی کند، وقتی اینها را درك کردي، آن وقت صالحیت داري که قبـاي زن را بـرتن کنـی   

  .درك کرده اي را  چون در نهایت گوهر وجود او

  

  .در آن صورت یک زن بهتر از یک مرد است       

  

ن قضـاوتی  این تـو هسـتی کـه چنـی    . نه زن از مرد بهتر نیست بلکه از او متفاوت است         

  .در واقعیت عینی وجود ندارد» بدتر«با » بهتر«چیزي به نام . داري

  . فقط چیزي که هست و چیزي که تو آرزو می کنی باشی، وجود دارد

بنـابراین  . همان طور که قبالً اشاره کردم، گرم، بهتر از سرد و باال بهتر از پـایین نیسـت          

ورتی که هست وجود دارد، همان طور که تـو همـانی،   فقط به ص. از مذکّر نیست» بهتر«مؤنث 

  .که هستی

تـو مـی تـوانی    . با وجود این هیچ کدام از شما محدود نیست یا محدودیت بیشتري ندارد       

در ایـن زنـدگانی یـا در زنـدگانی     . آنچه آرزو داري باشی، آنچه را که آرزو داري تجربه کنـی 

ن طور که در زندگی قبلی بودي هر کدام از شـما همیشـه   دقیقاً هما –یا دو تا بعد از آن  بعدي،

تـو مـی   . هر کدام از شما، هم از کیفیات یک مرد برخوردارید، و هم یـک زن . داراي اختیار است

بـا وجـود ایـن    . توانی آن جنبه اي از وجود را که تو را خشنود می سازد، بیان و تجربه کنـی 

  .بدان که همه درها به روي تو باز است
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دوسـت دارم روي همـین موضـوع کنـونی     . من دوست ندارم به موضوعات دیگري بپـردازیم        

  .تو در کتاب قبلی قول دادي بیشتر مسئله جنسیت را بشکافی. مدت بیشتري بمانم

  

  .حاضرم درباره آن صحبت کنیم     

  

  

  

  

  

  

           

  

لید مثل مـی توانسـتی بـه تصـویر     چرا تو دو جنس خلق کردي؟ آیا این راهی بود که براي تو       

  بکشی؟ ما چگونه باید با مسئله جنسیت، این تجربۀ غیر قابل توصیف برخورد کنیم؟

  

بـه   فارغ از احساس شرمساري، دور از احساس گناه و دور از ترس، چون شرم، فضیلت        

  .اشدشمار نمی آید، احساس گناه احساس خوبی نیست، و ترس کار شرافتمندانه اي نمی ب

جنسیت نباید توأم با شهوت باشد، چون شهوت، اشتیاق و عالقه شـدید نیسـت، و نبایـد           

به رها کردن بیانجامد، چون رها کردن و ترك گفتن، آزادي به شمار نمی آید، و نباید همراه بـا  

و مسلماً، نباید بـا ایـده هـاي    . خشونت باشد، چون خشونت، شوق و عالقه به حساب نمی آید

  .ارتباطی با عشق ندارندترل، ابراز قدرت، و ارعاب همراه باشد، چون اینها کن

٧ 



 
٩٠ 

براي ارضاء شخصی باشـد؟ پاسـخ مثبـت اسـت، اگـر       رابطۀ جنسی ممکن است... ولی          

چـون ارضـاء شخصـی واژه دیگـري     . مواردي که در باال ذکر شد در آن دخالت نداشـته باشـد  

  .خود است –به  –براي عشق 

ارضاء شخصی در طول زمان شهرت بدي پیـدا کـرده و بـه همـین دلیـل احسـاس گنـاه                

  .زیادي با رابطه جنسی همراه است

از کودکی به تو القاء شده که هر چه شدیداً از نظر شخصی تو را ارضـا مـی کنـد، خـوب            

ین تضـاد  این تضاد آشکار، بر تو روشن است، ولی تو نمی دانی چگونه می توانی از ا. نیست

بنابراین تصور می کنی اگر در مورد چیزي نظیر رابطه جنسـی، کـه احسـاس    ! نتیجه بگیري

خوبی نسبت به آن داري، احساس گناه کنی، حداقل می توانی خود را راضی کنی که بـر عمـل   

  .تو ایرادي وارد نیست

و هنگامی کـه  . دنظیر خواننده مشهوري که میلیونها دالر از آوازخوانی به دست می آور        

تقریبـاً  «: از او سؤال شد چه احساسی در مورد موفقیت و ثروتی که به دست آورده، دارد گفت

  .»احساس گناه می کنم، چون بی نهایت به حرفه ام عالقه مندم

نبایـد ایـن    اگر شما به کاري که انجام می دهید عشـق مـی ورزیـد   . داللت او روشن است        

بسیاري از افراد پول را از راههایی به دست می آورند کـه از  . وأم باشدعشق با پاداش مادي ت

  .نه شادي بی پایان –یا چیزي که نیاز به تالش و زحمت بسیار دارد  –آن نفرت دارند 

اگر نسبت به کاري احسـاس منفـی داشـتی، مجـازي از آن     «: بنابراین پیام دنیا این است        

  »لذت ببري

اغلب هنگامی بر شما غالب می شود که نسـبت بـه کـاري احسـاس خـوبی       احساس گناه        

و بنابراین مسئله خود را  –دارید ولی سعی می کنید احساس بدي نسبت به آن داشته باشید 
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با خدایی که تصور می کنید دوست ندارد شما نسبت به چیزي احساس خوبی داشته باشـید،  

  .حل می کنید

د مسائلی که با جسم ارتباط پیدا می کند، باالخص رابطه زناشـویی  این به ویژه در مور         

  .مصداق پیدا می کند

  .ولی خبر خوش این است که تو می توانی یک رابطه صحیح و قانونی را، دوست بداري       

  .ضمناً  ایرادي نیست اگر خودت را دوست بداري      

  .در واقع این امري الزم است       

نچه به ضرر و زیان تو است این است که در این کار یـا هـر عـادت دیگـري جنبـه      ولی آ        

  .افراط و اعتیاد را پیش بگیري

  .تو می توانی رابطه جنسی با همسرت را دوست بداري         

  .می توانی پول را دوست داشته باشی         

  .ت بداريمجازي قدرت، شکوه، شهرت، موفقیت، فتح و پیروزي را دوس         

تو این حق را داري که مورد تحسین دیگران قرار بگیري، از کسی برتر باشی، بیشـتر از           

  .دیگري داشته باشی، به چون و  چراي مسائل پی ببري

  .تو ضمناً حق  داري خداي خود را بشناسی        

اشـتی، وادار شـدي   آیا جالب نیست که در طول زندگی نسبت به هر چیزي خیلی عالقه د        

می توانی کارهایی را که به انجام آن شوق داري، دوسـت   نسبت به آن احساس گناه کنی؟ تو

  .چون عشق تو به آنها، آنها را به سوي تو جلب می کند –بداري 

وقتی تو آنها را دوست داري، در واقـع زنـدگی را دوسـت    . اینها خمیرمایه زندگی هستند        

می کنی شوق آنها را داري، در واقع همه چیزهاي خوبی را کـه زنـدگی مـی    وقتی اعالم ! داري

  .تواند تقدیم کند، انتخاب کرده اي
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تو مجاز هستی همه این  چیزها را دوست بداري، به شرط این که رابطه جنسی را نه در          

سـی؛  عوض عشق بلکه براي بزرگداشت آن انتخاب کنی، قدرت را نه براي تحمیل کـردن بـر ک  

بلکه براي سهیم کردن دیگران در آن بخواهی، شهرت را نه به عنوان هدف در زندگی بلکه بـه  

موفقیت را نه به قیمت شکست دادن  عنوان وسیله اي براي رسیدن به هدفی بزرگتر برگزینی،

را به هیچ وجه انتخاب نکنـی  و پیروزي . دیگران؛ بلکه به عنوان وسیله اي براي کمک به آنها

و بلکه فایـده اي هـم نصـیب    . یروزي و فتحی که به قیمت شکست هیچ کس تمام نشدهمگر پ

  .دیگران سازد

ولی این در صورتی است که تحسـین   –تو می توانی دیگران را مورد تحسین قرار دهی         

می توانی هر چه بیشتر داشته باشی، ولی به شرط . تو جنبه تملق و چاپلوسی نداشته باشد

  .این باشد که بیشتر بخشش کنی آن که هدفت

و البته می توانی انتخاب کنی چگونه و چرا در پی کسب دانش هستی صرفاً براي آن که         

  .دانش خود را با دیگران تقسیم کنی

در واقع این را بر همه کارها مقدم بشـمار، و  . با تمام وجود درصدد شناخت خداوند باش        

  .ه خود تحقق پیدا خواهند کردهمه هدفهاي دیگر، خود ب

ولی تو نمـی  . در طول زندگی به تو آموخته اند که انسان بهتر ا ست بدهد تا دریافت کند        

  .توانی از آنچه نداري ببخشی

به همین دلیل رضایت شخصی کامالً اهمیت دارد و جاي تأسـف اسـت کـه آن را آن قـدر             

است که رضایت شخصی که به قیمت ناشـاد کـردن دیگـران    کامالً آشکار . زشت جلوه داده اند

ضـمناً  . منظور نادیده شمردن نیازهاي دیگـران نیسـت  . تمام شود، موضوع صحبت ما نیست

از زندگی و مواهب آن به حد کـافی لـذت   . الزمه زندگی، نادیده انگاشتن نیازهاي تو هم نیست

  .نصیب دیگران سازيببر، خواهی دید به همان نسبت می توانی شادي بیشماري 
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راستی تصور می کنم وقت آن رسیده که نگاهی هم به این مسئله بیاندازیم که چرا انجام        

  .را براي تو به ارمغان می آورد» احساس خوبی«بعضی کارها 

  

  راستی چرا؟      

  

  .»این خود واقعی من است«، روش روح است براي اعالم این خبر که »احساس خوب«       

آیا تا به حال در کالس هنگام حضور و غیاب معلـم حضـور داشـته اي و یـادت مـی آیـد              

  .»حاضر«وقتی او نام تو را بر زبان می آورد پاسخ می دادي 

  

  .آري       

  

احساس خوب روشی است که ضـمن آن روح حضـور خـود را اعـالم مـی      . بسیار خوب         

  .دارد

اد داشتن احساس خوب یا پرداختن بـه کـاري کـه بـه تـو احسـاس       البته بسیاري از افر         

ولـی  . آنها می گویند این راه، به جهنم ختم مـی شـود  . خوبی می دهد را، به مسخره می گیرند

  .من می گویم این جاده به بهشت منتهی می گردد

ـ            ا وجـود  البته این بستگی به این دارد که چه تجربه اي به تو احساس خوبی می دهـد؟ ب

اگر تو باید تکامل پیـدا کنـی، بـه    . این هیچ روند تکاملی از طریق نهی و انکار صورت نگرفته

دلیل این نیست که به گونه اي موفقیت آمیز موفق شده اي از آنچه به تو احساس خـوبی مـی   

داد، خود را دور نگاهداري و آن را بر خود حرام بشماري؛ بلکه بـراي آن اسـت کـه تـو از ایـن      
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چون اگر تو طعم . و حتی به چیز بزرگتري دست یافته اي –دي، خود را برخوردار کرده اي شا

  .را نچشیده باشی چه طور می توانی چیز بزرگتري را تجربه کنی» کمتر«

بعضی از مذاهب لذت از مواهب زندگی را نهی می کنند و به همین دلیل نهایتاً با شکست         

  .مواجه می گردند

برخی از مذاهب از تو می خواهنـد از تجـارب   . طرفی دیگر، معنویت همیشه موفق است از       

معنویت . معنویت، تو را تشویق می کند شخصاً مسائل را تجربه کنی. دیگران درس بیاموزي

  .از تو دعوت می کند، افکار دیگران را کنار بگذاري و افکار و اندیشه هاي خود را به کار اندازي

روشی است که به وسیله آن تو به خودت می گویی که آخرین فکـر تـو   » اس خوباحس«        

  .آخرین عمل تو عشق بود. حقیقت بود، آخرین کالم تو خرد بود

مشاهده این که تو تا چه حد پیشرفت کرده اي، و پی بردن به این که تـا چـه حـد تکامـل              

  .داشته باشی» احساس خوبی«یافته اي، چیزي است که سبب می شود تو 

با نفی کردن آنچه به تـو احسـاس   . با این همه، تکامل را براي خود جبري و الزامی نساز         

خوبی می دهد، یا دور کردن خود از آن، سعی نکن تکامل خود را به جلو بینـدازي یـا سـرعت    

  .بخشی

  .نفی خود، نوعی خود تخریبی به شمار می رود         

  .خود انضباطی، نفی خود به حساب نمی آید: بداناین را هم         

نظم بخشیدن به رفتار خویش، انتخابی فعال است براي انجام دادن یا ندادن کـاري، بـر            

اگر تو اعالم کنی که بـه حقـوق   . اساس تصمیم فرد در مورد این که چه کسی می خواهد باشد

این در واقـع  . معنی دهد» انکار خود«تواند دیگران احترام می گذاري، این اعالم، به سختی می 

به همین دلیل می گویند میزان تکامل یک فرد، آن چیزي است کـه سـبب   . است تأیید  خویشتن

  .می شود او احساس خوبی داشته باشد
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اگر عملی غیرمسؤوالنه، و یا رفتـاري کـه بـه دیگـران صـدمه اي وارد مـی کنـد بـه تـو                 

  .بدان که هنوز تکامل پیدا نکرده اي می دهد، پس» احساس خوبی«

لذا بزرگان و پیش کسوتان فامیل و جامعه وظیفه دارند جوانان . آگاهی کلید گشایش است      

است که آگاهی را در بـین همـه آحـاد ملـت افـزایش       همچنین وظیفۀ مبلغین دین. را آگاه کنند

 –آثارش روي همه تأثیر می گذارد دهند، تا آنها درك کنند که آنچه براي یک نفر پیش می آید، 

  .چون همه ما یکی هستیم

» احساس خـوبی «عمل کنی امکان ندارد آزار رساندن به کسی » یگانگی«وقتی از موضع         

در واقـع در  . دیگـر از بـین مـی رود   » غیـر مسـؤوالنه  «نصیب تو سازد و رفتار به اصـطالح  

امل در صدد بر می آینـد زنـدگی را تجربـه    چارچوب این پارامترها است که انسانهاي روبه تک

در همین چارچوب است که من می گویم به خود ایـن اجـازه را بـده کـه از همـه مواهـب       . کنند

چگونه زندگی بـیش از آنچـه تصـور مـی کـردي،       آن وقت خواهی دید –زندگی استفاده کنی 

  .نعمت و موهبت به ارمغان می آورد

آنچه را . شما آنچه را بیان می کنید تجربه می کنید. ی کنیدشما همان هستید که تجربه م        

  .و آنچه را به خود روا می دارید، به دست می آورید. باید متجلی سازید، متجلی می سازید

  

  .مطالبی که گفتی دوست دارم ولی اجازه بده به موضوع اصلی برگردیم        

  

آوردم که همه چیـز را در عـالم بـه صـورت     آري من به همان دلیل دو جنس را به وجود         

را در همه چیز، در کل عـالم هسـتی مشـاهده    ) Yin Yang(تو یین و یانگ . جفت خلق کرده ام

آنها کـاملترین شـکل تجلـی موجـود     . مرد و زن هم بخشی از این یین و یانگ  هستند. می کنی

  .زنده  در طبیعت می باشند
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  .در یکی از متعدد شکلهاي فیزیکی. تندآنها در شکل، یین و یانگ هس         

باال و پایین، گرم و سرد، بزرگ و کوچک، تنـد و  ... این و آن ... یین و یانگ، اینجا و آنجا          

همه اینها براي تـو ضـروري اسـت تـا زنـدگی را آن طـور کـه مـی         ... ماده و ضد ماده  –کُند 

  .شناسی تجربه کنی

  

  .یگانه هدف از ازدواج و رابطه جنسی تولید مثل است عده اي عقیده دارند که       

تولید مثل یکی از اثرات شادیبخش و جانبی  ازدواج است، نـه  . این عقیده نادرستی است        

این عقیده که رابطـه جنسـی فقـط بـراي     . منطقی که بر مبناي آن ازدواج صورت گرفته باشد

چنین است این طرز فکر که پس از بـه دنیـا   تولید مثل است عقیده ساده لوحانه اي است و هم

طبیعتی کـه مـن    –این برخالف طبیعت بشر است . آمدن بچه، رابطه جنسی باید متوقف شود

  .به تو عطا کردم

رابطه جنسی نتیجه فرایند جذب و سیالن انرژیی است که نیرویی مجدد بـه زنـدگی مـی           

  .بخشد

آثار خود را به کل عالم هستی مـی فرسـتد، بـه ودیعـه      من در همه چیز این انرژي را که         

نظیـر یـک    –هر فردي، حیوانی، نباتی، سنگی، درختی، هـر نـوع شـیئی فیزیکـی     . گذاشته ام

  .فرستنده رادیویی از خود انرژي ساطع می کند

از مرکز ثقل وجود خود به همـه   –انتشار انرژي  –تو در لحظه کنونی در حال فرستادن          

بـه صـورت روح در بیـرون     –هسـتی   کـه تـو   –این انـرژي  . اف و جوانب خود می باشیاطر

انرژي، تو را ترك می کند، از میان دیوارها، از میان کوههـا، از پـس مـاه، و تـا     . حرکت می کند

  .عنوانی متوقف نمی شودهیچ انرژي هرگز، تحت . می رودابدیت جلو 
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وقتی به کسی فکـر  . (ین انرژي رنگ و شکل می بخشدهر فکري که تا کنون داشته اي به ا        

هر کلمـه اي کـه   ) می کنی، اگر آن شخص به اندازه کافی حساس باشد، فکر تو را حس می کند

هر کاري که تا کنـون انجـام داده اي روي آن   . تا کنون برزبان رانده اي به آن شکل می بخشد

  .تأثیر می گذارد

موج و بسامد آنچه از تو ناشی می شود، با توجه به افکـار،  ارتعاش، مقدار سرعت طول          

  .خلقیات، احساسات، کلمات و اعمال تو مرتباً تغییر می کند

این واقعیـت دارد، و  . »نَفَس فالنی شفا بخش است«آیا این ضرب المثل را شنیده اي که          

  .کامالً درست است

 -و بنابراین اتر . ادر است همین کار را انجام دهدطبیعی است که هر انسان دیگري هم ق         

مملو و لبریز از انرژي اسـت و ماتریسـی از ارتعاشـات شخصـیِ در هـم       –بین شما » هواي«

  .بافته و در هم پیچیده شده که پردة منقوش بسیار پیچیده اي، به وجود می آورد

رچوب آن تو زندگی مـی کنـی و   این بافت، میدان انرژي به هم پیوسته اي است که در چا        

  .آنچنان قوي است که روي هر چیزي از جمله خود تو تأثیر می گذارد

سپس تو ارتعاشات جدیداً خلق شده را منتشر می کنی، در حالی که خودت تحـت تـأثیر            

انرژیهاي ورودي که در معرض آنها قرار داري، می باشی و اینها، به نوبه خـود، بـه مـاتریس    

که باز به نوبه خود روي میدان انرژي هر انسان دیگري  –ه شده و آن را تغییر می دهند اضاف

تأثیر می گذارد و با انرژیهایی که آنها می فرستند، برخورد می کنـد، کـه روي ماتریسـی کـه     

  .روي تو تأثیر می گذارد، مؤثر خواهد بود و به همین ترتیب ادامه خواهد داشت

 –براي تو پیش بیاید که همه اینها تصور و اوهـام هسـتند    ت این توهماکنون ممکن اس         

ولی آیا تا کنون اتفاق افتاده وارد اطاقی شوي که هواي آن به قدري سنگین باشد که بتـوانی  

  آن را با چاقو بِبري؟
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در دو  –یا تا کنون شنیده اي که دو دانشمند روي مسـئله مشـابهی همزمـان کـار کننـد               

و هر کـدام بـه طـور    . و هر یک بدون اطالع دیگري روي مسئله کار کنند –ۀ مختلف دنیا گوش

  همزمان و مستقل از هم به راه حل یکسانی برسند؟

  .اینها حوادث معمولی هستند، و تجلیات آشکارتري از ماتریس         

یـک   –ر مشخص میدان انرژي جاري و به هم پیوسته در چهارچوب هر پارامت –ماتریس          

ماتریس می تواند اشیاء فیزیکی و حوادثی را خلق و روي آنهـا بـه طـور    . ارتعاش قوي است

  .مستقیم اثر بگذارد

  ... )هرجا دو یا سه تن به نام من جمع شوند من چهارمین آنها هستم (        

یـن  ا. »مـی گوینـد  هوشـیاري جمعـی   «در روانشناسی جدید به ایـن مـاتریس انـرژي،             

امکـان  : هوشیاري قادر است روي هر چیزي بر روي سیارة شـما تـأثیر بگـذارد و مـی گـذارد     

وقوع جنگ و امکانات موجود براي صلح، تغییرات فاحش سیاسی جغرافیـایی یـا آرام شـدن    

  .سیاره، بیماري گسترده و همه گیر یا رفاه و بهبودي جهانی

  .همه چیز نتیجه هوشیاري است        

  .ن در مورد حوادث و شرایط خاص زندگی شخصی تو نیز صدق می کندای        

انرژي سـاطع شـده از تـو بـه     . همه عالم هستی تمام مدت در حال تعویض انرژي است         

هر چیز و هر کس دیگـري در حـال   . بیرون می جهد، و با هر چیز دیگري تماس حاصل می کند

در نقطه اي بین راه، بین تو و هر کس . می افتد ولی اکنون چیز جالبی اتفاق. تماس با تواست

  .آن انرژیها با هم برخورد پیدا می کنند –دیگري 

براي روشن شدن بیشتر مطلب، فرض کـن دو نفـر بـه فواصـل دوري از هـم در اطـاقی               

  .بنامیم» )Tom(تام «و  »)Mary(ماري «نشسته اند، اجازه بده آنها را 
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درجه به عالم هستی می  ٣٦٠اکنون عالماتی در مورد تام در مدار » تام«انرژي شخصی         

  .تعدادي از این انرژي با ماري برخورد می کند. فرستد

ماري ضمناً در حال فرستادن انرژیهایی از جانب خویش است کـه مقـداري از آن بـا تـام            

  .برخورد می کند

. ا هم نمی شود کرد، با هم برخورد می کننـد ولی این انرژیها به طریقی که  حتی فکرش ر        

  .این دو انرژي در وسط راه، در فاصله بین ماري و تام با هم مواجه می شوند

یادت باشد که این انرژیهـا پدیـده هـاي فیزیکـی     (به هم می پیوندند  اکنون این دو انرژي       

ي جدیدي به وجـود مـی   و پس از به هم آمیختن، انرژ )قابل اندازه گیري و محسوس می باشد

  .این انرژيِ تام و ماري است که به هم پیوسته است. نام می گذاریم» تاماري«آید که ما آن را 

چون از قضا همین طور هم  –تام و ماري می توانند این انرژي را توده اي بین ما بنامند          

ژیهـایی را کـه پیوسـته    توده اي از انرژي که هر دو به آن مربوط هستند و هـر دو انر : هست

این توده انرژیهایی بـه دو فـردي کـه در امتـداد مسـیر یـا       . وارد آن می شود، تغذیه می کنند

  .ماتریس هستند می فرستد

و به این دوستی مقـدس اسـت   . این تجربه تاماري است که حقیقت تام و ماري می باشد         

  .که هر دو کشیده می شوند

لی که از هم دور هستند می توانند به طور فیزیکی آنچه را در ماتریس تام و ماري در حا        

آنهـا  . هر دو به گونه اي سریع به این تجربـه کشـیده مـی شـوند    . در جریان است، حس کنند

  .احساس می کنند به طرف هم کشیده شده اند

این طور آموختـه  جهان، به آنها . اکنون آنچه به آنها تعلیم داده شده قدم به جلو می گذارد      

  .که به احساسات خود اعتماد نکنند تا از صدمات بعدي در امان بمانند

  .می خواهد آن دو را به هم پیوند دهد... ولی روح      
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اگر این دو نفر به حد کافی آزاد باشند، ترس را کنار می گذارند و قبول می کنند کـه عشـق        

  .تنها چیزي است که وجود دارد

تامـاري بـه طـور     تـا اینجـا،  . اري و تام اکنون به طـرف تامـاري کشـیده مـی شـوند     م         

اکنـون  . می خواهند آن را به طور فیزیکـی تجربـه کننـد    متافیزیکی تجربه شده و تام و ماري

ن بین آنها وجود دارد، نزدیـک  هرکدام از آنها سعی می کند خود را به پیوند ربانی که هم اکنو

  .کند

که تجربه کـرده انـد حرکـت مـی کننـد و هرچـه ایـن        » احساسی«آنها به سمت  نبنابرای        

نزدیکی بیشتر می شود فاصله بین آنها کمتر می گردد، تا به جایی که فاصله به کلـی از بـین   

می رود و عشقی که بین این دو به وجود آمده آنها را بر آن می دارد که پیوند مشترکی با هـم  

  .برقرار سازند

و وجـودي ثالـث    –زن و مرد یکی شده اند . مره اي هم گاهی بر این ترکیب مترتب استث        

نتیجـه اي از تامـاري بـه دسـت مـی آیـد،       . مـی شـود  گاهی از این دو، به شکل فیزیکی خلـق  

  .موجودي که گوشتش از گوشت آنها و خونش از خون آنها است

  .آنها در واقع حیات دیگري خلق کرده اند       

  آیا نگفتم که شما انسانها خلیفه هاي خداوند بر روي زمین هستید؟       

  

  .تا کنون توصیفی به این زیبایی در مورد پیوند زن و مرد نشنیده بودم       

  

اگر دوستدار زیبایی باشی، زیبایی را می بینی و اگر از دیدن زیبایی بترسـی، زشـتی را          

  .می بینی

  .بسیاري، آنچه را در اینجا گفته شد کامالً نازیبا می بینند بدانی،شاید تعجب کنی اگر         
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اجازه بده قبل از این که تو سؤال دیگري را مطرح کنی، قدري بیشـتر در مـورد داسـتانی           

  .که شروع کرده ام، بگویم

  

  .حتماً، خواهش می کنم       

ه شـرحش را دادم، در تمـام مـدت    حرکتی را که اکنون توصیف کردم و آن تعامل انرژي ک       

  .در درون و به همراه چیزي، در حال حدوث است

تمام مدت در تعامل بـا هـر    –که به مثابه نوري طالیی از تو ساطع می شود  –انرژي تو         

  .چیز و هر کس دیگري است

ورتـر  هـر چـه از هـم د   . مـی شـود   هرچه شما به هم نزدیکتر باشید این انرژي متراکمتر        

  .با وجود این تو هرگز به طور مطلق از چیزي جدا نیستی. باشید، از تراکم آن کاسته می شود

در اینجـا  . بین تو و هر انسان، مکان، یا چیزي که وجود دارد، نقطـه تماسـی وجـود دارد           

است که دو انرژي با هم برخورد کرده، انرژي ثالثی به وجـود مـی آورنـد کـه اگرچـه تـراکم       

  .تري دارد ولی کامالً حقیقی است و یک واحد انرژي به حساب می آیدکم

در جهـت هـاي گونـاگون     –و در عـالم هسـتی    –از هر کس و هر چیزي در روي سـیاره          

این انرژي با سایر انرژیها می آمیزد، و آنها را در الگوهاي پیچیـده اي  . انرژي ساطع می شود

  .رایانه ها است، قطع می کند ینکه فراسوي قدرت تحلیل پیچیده تر

بین هر چیزي که بتوان آن را پدیدة  متقاطع، به هم آمیخته، و به  هم پیچیده اي انرژیهايِ       

فیزیکــی نامیــد بــه شــدت در حــال حرکــت اســت، و ایــن، همــان چیــزي اســت کــه جســمیت  

)Physicality (را منسجم نگاه می دارد.  
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در امتداد ایـن مـاتریس اسـت کـه شـما      . از آن صحبت کردم این همان ماتریسی است که        

که گـاهی   –پیامها معانی، درمانها و سایر تأثیرات فیزیکی  –عالئمی براي یکدیگر می فرستید 

  .توسط یک شخص ولی اکثراً توسط هوشیاري جمعی، خلق می شوند

این را قانون جذب می  .این انرژیهاي بی شمار، همان طور که گفتیم به هم جذب می شوند        

در این قانون هر چیزي شبیه خود را جذب می کند افکار مشابه، افکـار مشـابه خـود را    . گویند

شـدند،   جمـع » گـردهم «و هنگامی که به اندازه کافی از این انرژیهـاي مشـابه    –جذب می کند 

  .ارتعاشات آنها سنگین تر و آرامتر می شود، و تعدادي به صورت ماده در می آیند

و هنگامی که تعداد زیـادي از مـردم یـک فکـر را      –افکار، شکل فیزیکی به خود می گیرند         

  .دنبال کنند، احتمال زیاد دارد که افکار آنها شکل واقعیت به خود بگیرد

شـواهد  . آن قدر رایج و معتبر اسـت » ما براي شما دعا می کنیم« به همین دلیل، اصطالحِ        

  .تأثیرات مثبت دعا وجود داردکافی در مورد 

بـراي نمونـه یـک هوشـیاري     . البته افکار منفی هم می تواند مؤثر بیفتد و خواهـد افتـاد          

جهانی ترس، یا خشم، یا هر نوع کمبودي، می تواند همان تجربه را چه در سطح جهـان و چـه   

  .عقاید منفی جمعی در آن بسیار قوي است، به وجود آورددر محیطی که 

، )Indivisible(خداونـد، متحـد   ) حمایت(تحت «آمریکا زمانی این تصور را داشت که ملتی        

و تصـادفی نیسـت کـه ایـن ملـت       .مـی باشـد  » ناپیدا، برخوردار از آزادي و عدالت براي همه

و جاي تعجب هم نیست که همین ملـت بـه   . توانست یکی از موفق ترین کشورهاي جهان شود

دست دادن همه سرمایه هاي معنوي است که با آن همه تالش و سـختی بـه   تدریج در حال از 

  .دست آورده است

این واژه مبین حقیقت  .همان معنی مستفاد می شد »خداوند، متحد) حمایت(تحت «از واژه        

ولی این ماتریس . ماتریسی که از بین بردن آن بسیار مشکل بود: جهانیِ وحدت و یگانگی بود
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آزادي مذهبی معنی اصلی و واقعی خود را از دست داده و آزادي فـردي از  . ستضعیف شده ا

  .بین رفته، همان طور که مسؤولیت فردي ناپدید شده است

  .درآمده است» هر کس آقاي خودش«واژه مسؤولیت فردي تحریف شده و به صورت        

آمریکاییهـا اسـتوار    مسؤولیت فردي، که بر اساس آن، رؤیـا و تصـور   ولی معنی اصلی       

  .پیدا کرد» عشق برادرانه«بود، معنی عمیق و بهترین تجلی خود را در مفهوم 

آنچه آمریکا را قدرتمند و بزرگ ساخت این نبود که هر فردي براي بقاي خود تـالش مـی          

  .کرد؛ بلکه این بود که هر انسانی، مسؤولیت فردي خویش را براي بقاء کل جامعه می پذیرفت

بگوید، آغوش او بـراي  » نه«آمریکا ملتی نبود که به گرسنگی پشت کند، به افراد نیازمند        

  .افراد فقیر و بی خانمان همیشه باز بود و حاضر بود ثروت خود را با دنیا تقسیم کند

بـل  نه همه، ولی تعداد قا. طمع پیدا کردند پیدا کرد، آمریکاییها ولی پس از این که قدرت          

  .مالحظه اي و با گذشت زمان این حرص و آز بیشتر و بیشتر شد

آمریکاییها متوجه شدند که چه قدر خوب می توانند ثروتی را جمع کنند، و ضـمناً بـه آن           

با وجود این که فقط یـک راه بـراي بیشـتر و بیشـتر و بیشـتر       . به طور فزاینده اي بیفزایند

  .کمتر، و کمتر، و کمتر می داشتیک نفر دیگر باید : داشتن بود

به تدریج جـاي کمتـري بـراي شـفقت،     . بزرگی و اعتبار شد پس از این که طمع جایگزین       

گنـاه  «، اگـر آنهـا ثـروت نداشـتند،     به افراد کم درآمد گفته شـد . حداقل در میان مردم، باز ماند

ود؟ فقط افراد کم درآمد مـی  مگر نه این که آمریکا سرزمین فرصتها ب. از خودشان بود »لعنتی

همان طبقه اي که . توانستند اذعان کنند که فرصت آمریکا در اصل محدود به طبقه خاصی بود

به طور کلی، ایـن طبقـه، اقلیتهـا، یعنـی     . به تازگی جایی در جامعه براي خود باز کرده بودند

  .افرادي از رنگ و نژاد خاص را شامل نمی شد
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در حـالی کـه میلیونهـا    . از نظر بین المللی غرور و تکبر هم پیدا کردنـد آمریکاییها کم کم       

انسان، هر روز در سراسر دنیا از فقر و گرسنگی جان می سپردند، آمریکاییها غذایی را که می 

البته آمریکا نسبت به تعدادي از کشـورها  . توانست کل ملتها را تغذیه کند، به دور می ریختند

ت خارجی او هر روز بیش از روز دیگر سیاستی در جهت توسعه ولی سیاس –بخشش داشت 

آمریکا هر وقت منافعش اقتضا می کرد، به دیگران کمک . منافع و سرمایه هاي خویش، می شد

منظور زمانی است که این کمک به ساختار قدرت، طبقه ثروتمند یا ماشـین نظـامی   . (می نمود

  .)خدمت می کرد –حمایت می نمود  –معی آنها او که از طبقه بسیار مرفه، و سرمایه هاي ج

  .به کلی از صحنۀ تاریخ محو شد –عشق برادرانه  –آرمان اولیه آمریکا        

ولـی  . این حقیقتی انکارناپذیر است که هر انسانی موظف است مسـؤولیتهایی را بپـذیرد         

که هر شخصی مایـل باشـد    موقعی می تواند به طور واقعی کار کند –و تمامی دنیا   -آمریکا 

  .مسؤولیت دیگران را به عنوان یک کل قبول کند

  

  پس هوشیاري جمعی نتایج جمعی هم به بار می آورد؟       

  

  .و این واقعیت در طول تاریخ بارها خود را نشان داده است –دقیقاً همین طور است        

مان طور که دانشمندان شـما پدیـده   دقیقاً ه –ماتریس، خودش را به درون خود می کشد         

  .سیاه چاله را توصیف می کنند

ماتریس، انرژیهاي مشابه را به یکدیگر جذب، و حتی اشیاء فیزیکی را بـه هـم جلـب مـی            

  .کند
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وگرنه بـراي همیشـه    –این اشیاء سپس باید یکدیگر را دفع کنند و از یکدیگر دور شوند        

ع شکل موجود خود را از دست می دهند و شکلی نـو بـه خـود مـی     در واق –به هم می آمیزند 

  .گیرند

بنـابراین همـه   . همه موجـودات داراي هوشـیاري، بـه طـور شـهودي ایـن را مـی داننـد                

موجودات داراي هوشیاري از جذب شدن همیشگی احتراز می کنند، براي آن که رابطه شـان را  

نکنند، در سایر موجودات جذب شـده و یکـی شـدن را    اگر چنین . کنند با موجودات دیگر حفظ 

  .براي همیشه تجربه می کنند

  .این مرتبه اي است که ما از آن آمده ایم        

  .و پس از دور شدن از این مرتبه، مجدداً به سوي آن جذب خواهیم شد        

سـتی و آنچـه در   ضرباهنگ اولیه جهـان ه » جلو و به عقب«این فراز و نشیب، حرکت به         

  .انرژي است )Synergistic(این همان تبادل هم نیروزادي . درون آن است، می باشد

ولـی در لحظـه   . شما به طور پیوسته در حال جذب شدن و یکی شدن با دیگـري هسـتید          

انتخاب شما این اسـت کـه   . وحدت، با انتخابی هشیارانه خود را از این یکی شدن دور می کنید

چون اگر به صورت بخشـی از ایـن وحـدت در    . رها باشید، تا بتوانید آن را تجربه کنیداز آن 

آیید و آنجا توقف کنید دیگر آن را به صورت وحدت نمی شناسید، چون دیگر جـدایی را نمـی   

  .شناسید

براي این که خداوند خود را به صورت تکثـري مـی   : اجازه بده به طور دیگري مطرح کنیم      

  .ید ابتدا خود را به صورت پدیده اي تکثر نیافته می شناختشناخت، با

خداوند، در تو و در هر واحد انرژي عالم هستی، خود را به عنـوان بخشـهایی از کـل مـی            

شناسد و بنابراین به خود این امکان را می دهد که خود را به صورت کل در تجربـه اي کـه از   

  .خود دارد، بشناسد
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بنـابراین مـن   . تجربه کردن آنچه نیستم می توانم آنچه هستم را تجربـه کـنم   من فقط با       

ربانی را در می یـابی و مـن   ) Dichotomy(پس تو یک پدیدة دو حالتی  –آنچه نیستم، هستم 

  .همانی هستم، که هستم

اکنون، همان طور که گفتم، این جذر و مد، این ضرباهنگ طبیعی عـالم هسـتی، مشـخص            

از جمله همان حرکتهایی است که زنـدگی را در واقعیـت تـو     –و نمونه اي از کلّ زندگی کننده 

  .خلق می کند

  .همه زندگی طبق آهنگی حرکت می کند، همه زندگی نوعی ضرباهنگ است        

آنچه تـو   –و بنابراین همه زندگی ملهم از ضرباهنگ آرام و بی صداي باري تعالی است         

  .نامی چرخۀ زندگی می

سیارات بـه دور  . فصول می آیند و می روند. نباتات در چنین چرخه هایی رشد می کنند        

عـوالم هسـتی، حیـات را بـه درون و      .خورشیدها محترق و منفجر می شوند. خود می چرخند

همه چیز در چرخه ها، در ضرباهنگها در ارتعاشاتی که با بسامدهاي خداونـد  . بیرون می دمند

  .ابق است، اتفاق می افتددر تط

و بدون او هیچ چیز وجـود خـارجی نـدارد، و    . زیرا خدا مجموعه اي از همه هستیها است        

  .آنچه تا کنون وجود داشته، و اکنون هست، و تا ابد خواهد بود، جهان بی پایان تو است

  

         

        

  

  

       

٨ 
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چـرا بسـیاري از مربیـان روحـانی     . نسانی اسـت از تجربه ا اگر رابطه جنسی بخشی شگرف        

   تجرد را توصیه می کنند و بسیاري از آنها تنها می زیستند؟

  

افرادي که به درجۀ بـاالیی از  . به همین دلیل اغلب آنها زندگی ساده و بی آالیش داشتند         

  .تکامل می رسند، می توانند تمایالت جسمی و روحی خود را متوازن سازند

اکثر افراد خود را به عنوان موجودي که فقطـط جسـمیت   . تو یک وجود سه بخش هستی        

ایـن  . سالگی فراموش می شود ٣٠پس از ) در این نوع افراد( دارد، تجربه می کنند، حتی ذهن 

. نه چیزي یاد می گیرند، نه می آموزند. گونه افراد مطلبی نمی خوانند، دیگر مطالعه نمی کنند

دادة جدیـدي بـه آن داده   . می کندنه تغذیه می شود و نه توسعه پیدا . می شود ذهن فراموش

خـود  . به فعالیت وادار نمی گردد، کسل مـی شـود  . بیدار نمی شود. نمی شود، و رشد نمی کند

تلویزیـون، سـینما، و سـایر    . آنها هم با کارهایی که می کنند، آن را از فعالیت بـاز مـی دارنـد   

فکر نکن، فکر نکن، فکـر  «: فکر کردن دور نگاه می دارد و به او القا می کند سرگرمیها ذهن را از 

  »نکن

لبـاس مـی   . آنهـا بـدن را غـذا مـی دهنـد     . بنابراین اکثر افراد یک زندگی جسمانی دارند         

بسیاري از افراد سـالها اسـت حتـی یـک کتـاب خـوب هـم        . پوشانند و از آن مراقبت می کنند

ولـی، تمـام برنامـه هـاي      –ورم کتابی اسـت کـه از آن درسـی بیاموزنـد     منظ  -نخوانده اند 

  .چیزي بسیار غم انگیز در این واقعیت نهفته است. تلویزیون را از بر می دانند

آنهـا رهبرانـی   . حقیقت این است که مردم دوست ندارند مجبـور بـه فکـر کـردن شـوند              

د و از مذهبی پیروي می کنند که نیاز بـه فکـر   انتخاب می کنند، از دولتهایی پشتیبانی می کنن

  .کردن مستقل ندارد

  ».مسائل را براي من ساده کن، به من بگو چه کار کنم«. شعار آنها این است        
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من کجا باید بنشینم؟ چـه موقـع بایـد    : بسیاري از مردم این گونه زندگیها را می پسندند        

ه موقع باید بدهیهایم  را بپردازم؟ از من می خواهید چـه  بلند شوم؟ چگونه باید سالم کنم؟ چ

  کار کنم؟

قانون و قواعد من کدامند؟ مرزهاي من کدامند؟ به من بگویید، به من بگوییـد، مـن همـان            

  فقط کسی به من بگوید  چه کار کنم؟ –طور عمل می کنم 

آنها که همه قوانین را . می شوند پس از مدتی این گونه افراد دچار تنفر و فریب خوردگی        

رعایت کرده، و طبق دستورات داده شده عمل کرده اند، پس عیب کار در چه بـود؟ چـه موقـع    

  چرا همه چیز از هم پاشید؟. اوضاع رو به وخامت گذاشت

را  –بزرگترین وسیله و ابـزار خالقیـت    –همه چیز در لحظه اي از هم پاشید که تو ذهن          

  .رها کردي

دوسـت و همـدم او   . اکنون وقت آن رسیده که مجدداً با ذهن خود دوستی را شروع کنـی         

نمـی دانـی چـه قـدر      –آن را تغذیه کن  –ی دانی او چه قدر احساس تنهایی می کند نم –باش 

  .گرسنه و نیازمند است

ـ            ا کنـون برخـورد   تعداد قلیلی از شما متوجه شده اند که جسم و ذهنی دارنـد، و بـا آن ت

ولی حتی در میان آنهایی که به ذهن احترام می گذارند، تعداد کمی از بـیش  . درستی داشته اند

اگر می دانستید مغز قـادر بـه انجـام چـه کارهـایی      . دهم ظرفیت آن استفاده می کنند –از یک 

  .است، از شگرفیها و قدرتهاي آن استفاده می کردید

اد افرادي که جسمیت و ذهنیت جدایی براي شما قائل هستند، کـم  اگر تصور می کنید تعد        

می باشد، بدانید که تعدادي که شما را به صورت یک انسان سه بخشی، مرکب از جسـم، ذهـن   

  .و روح می بینند، اندك ترند
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شما چیزي بیش از یک جسـم، و بـیش از   . با وجود این شما موجودي سه بخشی هستید        

آیا هرگز به ذهنتان رسیده که روحتان را هم تغذیـه کنیـد؟ آیـا    . می باشید جسمی با یک ذهن

به آن توجه دارید؟ آیا روح را شفا می بخشید یا بـه آن صـدمه مـی زنیـد؟ آیـا در حـال        اصالً

رشد، یا پژمردن هستید؟ در حال انبساط یا انقبـاض هسـتید؟ آیـا روحتـان هـم بـه تنهـایی        

د غفلت قرار گرفته است؟ آخرین باري کـه احسـاس کردیـد    ذهنتان است؟ یا بیش از ذهن مور

است کی بود؟ آخرین باري که بـا شـادي فریـاد کشـیدید؟ چنـد خـط شـعر        روحتان در تجلی 

نوشتید، آهنگی ساختید؟ در زیر باران مدتی خوشحال و سرمست ایسـتادید؟ کیکـی پختیـد؟    

چـه اي بوسـه زدیـد؟ او را در    چیزي را نقاشی کردید؟ ابزار شکسته اي را تعمیر کردید؟ بـر ب 

آغوش گرفتید؟ از تپه اي باال رفتید؟ در آب رودخانه اي شنا کردید؟ به هنگام طلوع آفتاب بـه  

پیاده روي رفتید؟ شروع به نواختن فلـوت کردیـد و سـاعتها آن را ادامـه دادیـد؟ سـاعتها در       

جسـتجوي خداونـد    طبیعت یا جنگل به گردش پرداختید و با آن ارتباط برقـرار نمودیـد؟ بـه   

  پرداختید؟ کی بود؟

آخرین باري که در سکوت، تنها و بی صدا نشستید، و به اعماق وجودتـان سـفر کردیـد،            

  کی بود؟ آخرین باري که به روحتان سالم گفتید کی بود؟

هنگامی که به صورت یک موجود یک بعدي عمل می کنیـد، بـه طـور عمیقـی در مسـائل              

پول، شهوت، قدرت، متعلقات، هیجانها و چیزهـاي ارضـا کننـدة جسـمی، امنیـت،      : مادي نظیر

  .شهرت و سودهاي مادي غرق می شوید

هنگامی که به صورت یک موجود دو بعدي زندگی مـی کنیـد، عالئقتـان را توسـعه مـی               

عقایـد  همدلی، خالقیت، ترغیب افکـار تـازه،   : دهید تا موضوعات ذهنی را هم در برگیرد نظیر

  .جدید، خلق هدفهاي نو، چالشهاي نو، و رشد شخصی
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هنگامی که به صورت موجودي سه بخشی زندگی مـی کنیـد، بـا خودتـان بـه تعـادل و                

هویت معنوي، هدف و مقصـود  : عالئق شما شامل موضوعهاي معنوي مانند. توازن می رسید

  .مقصد نهایی می شودزندگی، ارتباط با خداوند، مسیر تکامل، تکامل معنوي و 

هنگامی که به مراتب باالتري از آگاهی دست پیدا می کنید، به کلیه جنبـه هـاي وجـودي            

  .خود تحقق می بخشید

با وجود این تکامل، به معنی از کارانداختن بعضی از جنبه هاي وجـود بـه سـود جنبـه             

گیري با یک جنبه از وجود، و حرکت بلکه به معنی رشد کلی، دور شدن از در. هاي دیگر نیست

  .به سوي عشق واقعی براي کلیه جنبه هاي هستی و تحسین آن است

  

  پس چرا بسیاري از مربیان مذهبی تجرد کامل را توصیه می کنند؟       

  

آنها عقیده دارند انرژي . چون تصور نمی کنند انسان بتواند به اعتدالی در زندگی برسد         

قـویتر از آن اسـت کـه قابـل تعـدیل       –رژیهایی که تجارب دنیوي را احاطه کرده و ان –جنبی 

آنها بر این باورند که تجرد یگانه راه رسیدن به تکامـل معنـوي، و نـه ترجیحـاً نتیجـۀ      . باشد

  .احتمالی آن است

  

  ؟نکرده اندرا رها » رابطه جنسی«ولی آیا افرادي که به درجات متعالی باالیی رسیده اند       

  

عمل آنها از رهایی اجباري از چیـزي کـه   . ولی نه به معنی کالسیک کلمه» رها کرده اند«         

عمل آنها . شخص که شخص با آن تمایل دارد، ولی می داند براي او خوب نیست، متفاوت است

همان طور که فردي، مثالً از صرف کردن دسر بعد  –یک اجتناب و دوري گزینی اختیاري است 
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نه به دلیل این که دسر چیز خوبی نیست و نه حتی به دلیل ایـن کـه   . ذا خودداري می کندغ از

براي او خوب نیست، بلکه به دلیل این که، اگر چه دسر دلپذیر و جالب است، ولی او به انـدازة  

  .کافی غذا صرف کرده است

روشـنگري چیـزي   افرادي که وارد زندگی زناشویی شده اند، از نظر قابلیت رسـیدن بـه          

  .کمتر از آنهایی که تجرد را انتخاب کرده اند، ندارند

روشنگري و تکامل سبب می شود تا تو از اعتیاد به کارهاي نفسانی، و نیاز شـدید داشـتن       

  .به ارضاء نفس، و رفتارهاي اجباري دوري کنی

یر تجـارب جسـمی،   به همین نسبت مشغولیت تو با پول، قدرت، امنیت، متعلقات، و سـا          

. با وجود این تحسین تو از همه این مظاهر نباید محو و ناپدید شـود . محو و ناپدید خواهد شد

ستایش همۀ جنبه هاي زندگی، احترام گذاشتن به فرایندي است که من بـه وجـود آورده ام و   

ي جستن از حتی درحد ابتدایی ترین لذایذ فیزیکی بیزار –تنفر از زندگی یا هر یک از لذات آن 

  .من، خالق کل عالم هستی است

چون وقتی تو خلقت مرا ناپاك می شماري، پس مرا چه مـی نـامی؟ و حـال آن کـه وقتـی             

  .خلقت مرا مقدس می شماري، تجربه ات را از آفرینش، و همچنین مرا، مقدس می شماري

و همان طور که شکسپیر مـی  این را به تو بگویم که من هیچ چیز را نازیبا خلق نکرده ام        

  .»هیچ چیز پلید نیست مگر آن که فکر، از آن، چنین چیزي بسازد«گوید 

  

  .اکنون اجازه بده، در مورد بچه ها و مسئله جنسیت از تو سؤاالتی بکنم        

  

. بچه ها از ابتداي بچگی از خودشان به عنوان یک انسانِ مـذکر یـا مؤنـث آگـاهی دارنـد             

ر و مادرهاي امروزه سعی در  انجام آن دارند این است که مانع از توجه بچـه هـا بـه    آنچه پد
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هر حرکت به اصطالح نامعقولی از بچه ها در کـودکی، پـدر و مـادر را بـه     . این واقعیت شوند

  .وحشت می اندازد

ت مسئله اي که پدر و مادرها دارند این نیست که از چه سنینی بچه را بـا مسـئله جنسـی           

بلکه از چه سنینی از حرکات بچـه هـا در ارتبـاط بـا جنسـیت دچـار وحشـت و        . آشنا سازند

  .اضطراب نشوند

با وجود این تا آن موقع به بچه ضربه وارد شده است، چون بـه آنهـا از کـودکی القـاء               

حتـی بـه زبـان آوردن نـام     . شده که از بعضی از قسمتهاي بدن خود احساس شرمساري کنند

پدر و مادر به هنگام صحبت از این اندامها از اسامی مستعاري اسـتفاده  . ها اکیداً قدغن استآن

  .می کنند

به کودك خیلی روشن از ابتدا فهمانده می شود که هر چه با جنسیت ارتبـاط پیـدا کنـد             

 فرزنـد شـما ناگهـان بـه سـن     . باید مخفی بماند و هرگز در مورد آن صحبتی بـه میـان نیایـد   

. در درونش می گذرد چه کار بایـد بکنـد   می رسد بدون آن که بداند با آنچه پرتالطم نوجوانی

واضح اسـت نوجـوان بـه گونـه اي     . او به هیچ وجه آمادگی براي این دگرگونی نداشته است

ناراحت و معذب اگر نه نامناسب، به انگیزشهاي نو و تازه خویش که نیـاز بـه توجـه فـوري     

 به همین جهت نوجوانها با یـک سـري ممنوعیـت و تحـریم و تابوهـایی     . ددارد، پاسخ می ده

Taboo وارد دوران بلوغ می شوند.  

در برخی از جوامع به گونه اي روشنفکرانه با این موضوع برخورد مـی شـود و چـون             

ممنوعیت به صورت اعم و اخص وجود ندارد، در این نوع جوامع تجاوز و قتل تقریبـاً وجـود   

  .جی نداشته و به مسئله فحشا به صورت چیزي مسخره  نگاه  می شودخار
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اگر چه چنین بی بند و باریهایی در جوامع امروزي توصیه نمی شود، با وجود این وقـت          

آن رسیده که تمدنهاي جدید اقداماتی براي پایان دادن به سرکوبی احساس گناه و شرمساري 

  .به عمل آورندکه مسئله جنسیت را احاطه کرده، 

در مورد جنسیت با فرزند خود صحبت کنید و اجازه دهید آنها مسائل خـود را بـا شـما              

  .بازگو کنند، و مانع از آن شوید که آنها در مقابل شما احساس شرمساري و گناه کنند

  

  یک سؤال دیگر، آیا در مورد جنسیت باید حد و مرزي قائل شد؟          

البته که نه، ولی تو نباید اجازه دهی به هیچ چیـز در زنـدگی احسـاس نیـاز شـدید       نه،        

  .کنی

  از همه چیز لذّت ببر        

  به چیزي نیاز نداشته باش        

  

  از جمله انسانها؟       

  

از جمله انسانها، به ویژه آنها، احساس نیاز کردن بـه فـردي فـوریترین راه بـراي پایـان             

  .ه یک رابطه استدادن ب

  

  .ولی همه ما دوست داریم مورد نیاز باشیم       
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چون بزرگترین هدیه اي که می تـوانی بـه فـردي      -در آن صورت به این نیاز خاتمه بده        

دهی این است که به او توان و قدرت دهی تا به تو نیاز نداشته باشد و براي چیـزي نیازمنـد   

  .تو نباشد

  

  

  

  

  

  

        

       

  

تو قول دادي دربـاره جنبـه هـاي مهـم تـر       .بسیار خوب من آماده ام که به گفتگو ادامه دهیم        

زندگی بر روي کره ارض صحبت کنی و از موقع شروع اظهار نظرهاي تو در مورد نحـوه زنـدگی   

  .در این قاره، من سعی داشتم بیشتر در این زمینه ها صحبت کنیم

  

در کتاب دوم هم تمایل دارم در مورد مسائل مهم تري که سـیاره تـو بـا آن    . کامالً موافقم        

  .روبه رو است، صحبت کنم و هیچ مسئله اي مهمتر از آموزش بچه ها نیست

  

  .ما در این مسئله کامالً موفق نبودیم، از نحوه مطرح کردن موضوع کامالً مشهود بود        

  

٩ 
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در رابطه با آنچه می گویی، و سـعی در انجـام آن داري،    نه،. البته هر چیزي نسبی است        

هر آنچه من در اینجا مطرح می کنم، و می خواهم مطرح شود، باید در این . تو موفق نبوده اي

» خوب بـودن «، »نادرست بودن«، »درست بودن«من قضاوتی در مورد . چارچوب آورده شود

قیت تو در رابطـه بـا آنچـه مـی گـویی و      من فقط به میزان موف. چیزي نمی کنم» بد بودن«یا 

  .سعی در انجام آن داري، می نگرم

  

  .متوجه هستم      

  

می دانم، می خواهی بگویی متوجه هستی، ولی اطمینان دارم قبل از این که ایـن گفـت و            

  .شنود با پایان برسد، تو مرا به قضاوت کردن محکوم خواهی کرد

  

  .نمی کنم من هرگز تو را محکوم       

  

  .بسیار خوب، خواهیم دید         

خوب، من شاهد هستم که اغلب شما، معنی، مقصـود، و وظیفـه آمـوزش را درك نکـرده              

  .اید، چه برسد به روندي که تحت آن این موضوع به عهده گرفته شده است

ایـن اسـت کـه    بسیاري از نژاد بشري عقیده دارد که معنی، مقصـود و وظیفـۀ آمـوزش            

به طور کلی دانشی کلـی در مـورد خـانواده، طایفـه، قبیلـه،       –دانشی را نصیب بچه ها سازد 

  .جامعه، ملت و نهایتاً جهان، ولی آموزش ارتباط کمی با دانش دارد

  

  پس آموزش با چه چیز ارتباط دارد؟
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  .با خرد        

  

  ن دو در چیست؟تفاوت ای

  

  .ده استخرد دانشی به کار گرفته ش     

  

سعی کنیم به بچه هاي خود دانش بیاموزیم، بلکه قرار اسـت خـرد آنهـا     پس ما مجبور نیستیم      

  .را افزایش دهیم

  

و دوم، از دانش به نفع . نکن کاري انجام دهی فقط آن را انجام بده» سعی«در درجه اول         

  .می سازدخرد غافل مشو که این کار مصیبت بار است و آموزش را نابود 

  

  آیا ما از خرد به نفع دانش غافل هستیم؟

  

  .در بسیاري از موارد بلی       

  

  به چه صورتی؟       

  

شما به بچه هاي خود می آموزیـد بـه چـه چیـزي بیندیشـند، بـه جـاي آن کـه چگونـه                   

  .بیندیشند
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  .لطفاً شرح بده        

   

ار فرزندت می گذاري به او می گویی به چه چیـزي  بسیار خوب، وقتی تو دانشی در اختی        

به عبارت دیگر تو به او می گویی از او انتظار می رود چـه چیـز را بدانـد و ایـن کـه      . فکر کند

  .آنچه تو از او انتظار فهمش را داري، درست است

عـی  وقتی تو خردي به بچه می دهی به  او نمی گویی چه چیز را بداند، یـا چـه چیـز واق            

  .است، بلکه به او می گویی چگونه به حقیقت خود برسد

  

  .ولی بدون دانش خردي به دست نمی آید        

  

مقـدار معینـی   . قبول، به همین دلیل گفتم تو نمی توانی از دانش به سود خرد غافل شوي        

  .ولی هرچه کمتر بهتر. دانش باید از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد

خـرد  . دانش از بـین مـی رود  : یادت باشد. ازه بده کودك خودش پدیده ها را کشف کنداج        

  .هرگز فراموش نمی شود

  

  .پس مدارس ما باید حداقل دانش را به بچه ها بیاموزند       

  

در حال حاضر آنها بیش از همـه روي  . مدارس باید تأکیدشان را متوجه چیز دیگري کنند         

از نظر تعدادي از والدین، کالسهایی کـه در آن  . و توجه کمتري به خرد دارند دانش تکیه دارند

و بـا   از بچه خواسته می شود، با نظر انتقادي به موضوع نگاه کند، در صدد حل مسئله باشد،
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موضوعها به طور منطقی برخورد کند، جنبۀ تهدید کننده دارند و باید از برنامه درسی حـذف  

هایی که اجازه دارند با دیدي انتقادي بـه مسـائل نگـاه کننـد، احتمـال       براي آن که بچه. شوند

  .دارد اخالقیات، استانداردها و به طور کلی روش زندگی والدین را نپسندیده آنها را رها کنند

از روش زندگی خـویش، شـما سیسـتم آمـوزش و پرورشـی را       براي حمایت و پشتیبانی      

بچه ها آموزش داده . رشد حافظه بچه است نه قابلیتهاي او توسعه داده اید که در آن سعی در

داسـتانهایی کـه هـر جامعـه بـراي       –می شوند تا حقایق شما و داستانها را به خاطر بسپارند 

نه این که به بچه قدرت داده شـود، شخصـاً حقـایق خـود را      –خودش ساخته و پرداخته است 

  .کشف و خلق نماید

براي رشد تواناییهـا و مهارتهـاي کـودك و نـه حافظـه او، از جانـب       ترتیب برنامه هایی         

. آنهایی که تصور می کنند می دانند بچه به چه چیزي نیاز دارد، مورد تمسخر قرار مـی گیـرد  

آنچه شما تا کنون به بچه هاي خود آموخته اید، جهان را به سوي جهل سوق داده، به جـاي آن  

  .که از آن دور سازد

  

  .س ما حقایق و نه داستان به بچه ها می آموزندمدار        

  

  .شما به خودتان دروغ می گویید همان طور که به بچه هایتان دروغ می گویید         

  

  ما به بچه هایمان دروغ می گوییم؟       

  

کتابهـاي  . البته که می گویید، هر کتاب تاریخی را که مـی خـواهی انتخـاب کـن و بـردار             

ما توسط افرادي نوشته شده که مایلند بچه ها از زاویۀ دیـد نویسـنده بـه زنـدگی     تاریخی ش
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تجدیـد نظـر   «هر کوششی در جهت نگریستن به حوادث تاریخی با دیدي وسـیعتر،  . نگاه کنند

شما به بچه هایتان حقایق مربوط به گذشته را نمی گوییـد، از تـرس   . نامیده می شود» طلبی

  .را ببینید و بشناسند آن که آنها چهرة واقعی شما

کثر تاریخ از دیدگاه بخشی از جامعه کـه شـما آنهـا را مـردان سفیدپوسـت پروتسـتان       ا       

هنگامی که زنان، سیاهان و سایر اقلیتها اعتراض مـی  . آنگلوساکسونی می نامید، نوشته شده

ظیمی را نادیـده  این چیزي نبوده که اتفاق افتاده، شما قشر ع. قدري دست نگاه دارید«کنند که 

اجازه ندادنـد  » تجدیدنظر طلبان«، شما عکس العمل تند نشان می دهید و می گویید »گرفته اید

شما نمی خواهید بچه ها بدانند واقعاً چه اتفـاقی افتـاده اسـت،    . کتابهاي درسی را تغییر دهیم

نمونه اي برایـت  مایل هستی . با وقایع بدانند بلکه می خواهید آنها توجیهات شما را در رابطه

  بیاورم؟

  

  .خواهش می کنم       

  

در آمریکا شما به بچه ها، همه حقایق مربوط به تصمیم دولت مبنی بر انـداختن بمبهـاي           

اتمی بر روي دو شهر ژاپن، و کشته شدن، یا ناقص شدن صدها هزار مردم بـی گنـاه را، نمـی    

همان طور کـه انتظـار داریـد آنهـا ببیننـد،       و –برعکس حقایق را آن طور که می بینید . گویید

  .براي آنها بازگو می کنید

اگر کوششی، مثالً از جانب کشور ژاپن به عمل آید و آنها هـم بخواهنـد نقطـه نظرهـاي              

خود را در ارتباط با این حادثه بیان کنند، شما داد و فریاد وقیل و قال راه مـی اندازیـد، بـاال و    

به مدارس اعالم می کنید که حق ندارند این چنـین داده هـایی را در بررسـی    پائین می پرید و 

. پس شما تاریخ درس نمی دهید بلکـه سیاسـت را مـی آموزیـد    . خود از حوادث مهم بگنجانند
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سیاست هرگز درباره . تاریخ قرار است شرح کامل و درستی از آنچه واقعاً اتفاق افتاده، باشد

  .ست معموالً نقطه نظر یک نفر درباره حوادث اتفاق افتاده استآنچه واقعاً بوده نیست، سیا

تاریخ برمال می کند و همـه چیـز را مـی    . تاریخ آشکار می سازد، سیاست توجیه می کند        

  .سیاست می پوشاند و فقط یک روي سکه را نشان می دهد. گوید

د تنفر دارند و تـاریخی کـه   سیاستمداران از تاریخی که از روي حقیقت نوشته شده باش        

به درستی نوشته شده باشد، به همان نسبت درباره سیاستمداران مطالب خـوب و دلپـذیري   

  .ندارد

فرزندان شما، نهایتاً از طریق شما بـه  . با وجود این شما نمی توانید حقایق را کتمان کنید        

خـداي مـن،   «: نگریسته و می گویندبچه ها با نگاهی انتقاد آمیز به تاریخ . حقایق پی می برند

شما پدر و مادر، این را نمـی توانیـد   . »چگونه والدین و بزرگترهاي ما خودشان را فریب دادند

شما دوست دارید آنها حقایق مورد  .تحمل کنید، و سعی می کنید ذهنیت بچه ها را تغییر دهید

  .قبول شما را بپذیرند

  

  .راق گویی شده استتصور می کنم در اینجا قدري اغ       

  

واقعاً این طور تصور می کنی؟ اکثر مردم در جامعه شما دوست ندارند بچه هـا حتـی از           

وقتی مدارس شروع به آموزش چگونگی کار انـدامها  . ابتدایی ترین حقایق زندگی مطلع شوند

 AIDSییـد  شما در حال حاضر اجازه ندارید به بچه هـا بگو . کردند، مورد اعتراض واقع شدند

مگـر ایـن کـه نقطـه نظـر      . چگونه منتقل می شود و یا چگونه باید از انتقال آن جلوگیري کـرد 

ولـی حقـایق را   . خودتان را در این مورد بیان کنید، که در آن صورت ایرادي به آن وارد نیست
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به راحتی و سادگی بیان کردن و به بچه هـا اجـازه دادن تـا بـراي خـود تصـمیم بگیرنـد، در        

  .تم شما محلی از اعراب نداردسیس

  

آنهـا بایـد بـه طـور     . بچه ها هنوز آمادگی ندارند در مورد این چیزها مسـتقالً تصـمیم بگیرنـد         

  .صحیح هدایت شوند

  آیا به تازگی، نگاهی به دنیاي اطرافت انداخته اي؟        

  

  در مورد چه؟       

  

  .در گذشته راهنمایی کرده ایداین نتیجۀ روشی است که شما بچه ها را         

  

در زمینـه هـاي    –اگر دنیـاي امـروز   . بچه ها توسط ماستگمراه کردن این در واقع نتیجه . نه       

را بـه  قـدیمی  به این جهت نیست که ما سعی کـرده ایـم ارزشـهاي    . به بن بست رسیده –گوناگون 

  .زه داده ایم نوآوریها را بیاموزند؛ بلکه از جهت این است که به آنها اجافرزندانمان بیاموزیم

  

  تو واقعاً به آنچه می گویی باور داري؟       

  

اگر ما دانش فرزندانمان را به حقایق شخصی، محدود کرده بـودیم بـه   . حقیقتاً باور دارم. آري      

بـه آنهـا بخـورانیم،    » اظهـارنظر انتقـادي  «جاي آن که این مطالب پوچ و بی محتوي را تحت عنـوان  

اگر مسائل مربوط به جنسیت به جاي آن کـه در مـدارس تـدریس    . وضعمان امروز خیلی بهتر بود

در منزل تفهیم می شد، امروز ما شاهد مادرهاي هفده ساله بچه دار و مادرهاي مجردي کـه  . شود
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از دولت تقاضاي کمک مالی می کنند و دنیایی که گرفتار قتـل و جنایـت اسـت و کنتـرل خـود را از      

پیـروي کننـد، بـه     مـا اگر ما اصرار داشتیم که بچه ها از استانداردهاي اخالقی . اده، نبودیمدست د

خلق کننـد، ملتـی    جاي آن که به آنها اجازه دهیم از کنترل ما خارج شده و خودشان استانداردهایی

  .را که زمانی قوي و پر تحرك بود به مقلّد قابل ترحمی از شکل قبلی خود مبدل نمی ساختیم

و یک مطلب دیگر، لطفاً بر مسند قضاوت ننشین و نگو که ما باید امروز به اشـتباه و راه غلـط          

ما جان هزاران نفر از دو طـرف  . اما این ما بودیم که جنگ را خاتمه دادیم. رفتن خود، اعتراف کنیم

هـیچ کسـی آن    .این بهایی بود که باید براي اتمام جنگ پرداخته مـی شـد  . را نجات دادیم مخاصمه

  .بود که باید گرفته می شد تصمیم را نمی پسندید، ولی تصمیمی

  

  ! که این طور         

  

آري، تو از ما انتظار داري تاریخمان را از نو بازنگري کنیم و همین کار را در مورد خودمـان         

ال خود را بـه وجـود آورنـد    لیبرالها، دنیا را مجدداً در اختیار گیرند، و جوامع رو به زو. انجام دهیم

که هرگـز مـا را    و همه این کارهاي باطلی قدرت را به مردم دهند و ثروت را مجدداً توزیع کنند، و 

آنچه ما نیـاز داریـم، بازگشـت بـه گذشـته اسـت، بازگشـت بـه ارزشـهاي          . به جایی نرسانده است

  .اجدادي

  

  !ولی این کار انجام شده است       

  

  چگونه؟      
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  .به گونه اي مطلوب       

  

اگر چند سال به حرفهایی که از رادیو پخش می شود، گوش کنی همـه چیـز آسـان جلـوه مـی            

  .کند

  

  مگر جز این است؟ ولی این نحوه اي است که مردم سیاره شما فکر می کنند،      

  

توانسـتی نـام   تـو مـی   . آري این طور است، ولی این روند صرفاً به آمریکـا اختصـاص نـدارد         

کشور، و نام جنگ را تغییر دهی و هرگونه تجـاوز نظـامی، در هـر دوره اي از تـاریخ، توسـط هـر       

هـر کسـی   . هر کسی تصور می کنـد او حـرف حـق مـی زنـد     . تفاوتی نمی کرد. ملتی را مطرح کنی

بـه جـاي آن   . هیروشیما را فراموش کـن . می رود است که راه نادرستدیـري  تصور می کند این،

  .را بیاور» بوسنی«یا » برلین«

هر کسی مـی دانـد دنیـا روبـه     . هر کسی می داند این ارزشهاي قدیمی بودند که مؤثر افتادند        

نه تنها در آمریکا، بلکه در همه جـا غریـو و هیـاهویی بـراي بازگشـت بـه ارزشـهاي        . نابودي است

  .گذشته و بازگشت به ناسیونالیسم، بلند است

  

  .م که این طور استمی دان       

  

  .و آنچه من اینجا انجام دادم به تصویر کشیدن آن احساس، آن نگرانی و آن خشم بود      

  

  .قبول دارم تو خوب عقایدت را بیان کردي 
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  بسیار خوب، ولی تو براي آنهایی که عقیده اي نظیر من دارند چه داري بگویی؟

  

سال پیش وضع بهتر از امروز بود؟ من  ٥٠، ٤٠، ٣٠واقعاً باور داري که  من می گویم آیا       

و نه بـدترین آن،   می گویم حافظه ضعیف است، تو فقط جنبه هاي خوب قضیه را به یاد داري،

ولی گول نخور قدري هم با نظر انتقادي بـه قضـیه نگـاه    . که البته کامالً طبیعی و عادي است

خاطر داشته باشـی، در حافظـه نداشـته     کن و فقط آن قسمتهایی را که دیگران مایل هستند به

  .باش

براي نمونه، تو واقعاً تصور می کنی انداختن بمب روي هیروشیما الزم وضروري بود؟          

تاریخ نویسان آمریکایی درباره گزارشات آنهایی که ادعا دارند از آنچـه واقعـاً اتفـاق افتـاده     

ا براي پایان دادن به جنگ، پیش از انـداختن  خبر دارند، و این که امپراطوري ژاپن تمایل خود ر

  بمب، به اطالع دولت آمریکا رسانده بود، چه می گویند؟

، چـه  »پـرل هـاربر  «در تصمیم گیري براي بمباران، تالفی وحشت ناشی از قضیه خلیج          

نقشی داشت؟ و اگر ادعا داري که انداختن بمب ضروري بود، انداختن بمب دوم چه ضـرورتی  

  ت؟داش

فرض را بر این بگیریم که آنچه تو در اینجا مطرح کردي صحیح و آنچه تاریخ نویسان          

نکته اي که من بر آن اشاره دارم . اینها ارتباطی با این بحث ندارد. نوشته اند نیز درست باشد

هد بچه ها نمی دآموزشی شما اجازة برخورد انتقادي با این مسائل را به  این است که سیستم

  .یا  بسیاري از مسائل نظیر این  –
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می توانی تصور کنی اگر معلمی در آیووا سؤاالت مطرح شده در بـاال را بـراي بچـه هـا             

بازگو کند و از آنها بخواهد مسائل را به طور عمیق مورد بررسی و انتقاد قرار دهند و نتیجـه  

  گیري خود را بنویسند، چه بالیی به سرش می آید؟

شما نمی خواهید جوانها نتیجه گیري خودشان را . نکته اي که به آن اشاره دارم این است        

بنابراین آنها محکوم . شما انتظار دارید آنها به همان نتیجه هایی که شما گرفتید برسند. بکنند

  .هستند همان اشتباهاتی را تکرار کنند که نتیجه گیریهاي شما منجر به آن شد

  

مورد اظهار نظر بسیاري از مردم در مورد ارزشهاي گذشـته و از هـم پاشـیده شـدن      ولی در      

جوامع امروز چه داري بگویی؟ عقیده ات در مورد آمار روز افزون بچه دار شدن دخترهـاي هفـده   

  مجردي که تحت پوشش دولت هستند، یا سقوط اخالقی دنیا چیست؟ ساله و مادرهاي جوان

ولـی در دنیـا بـه علـت     . در مورد این تردیـدي نیسـت  . نابودي است دنیا رو به سقوط و       

دنیا رو به سقوط اسـت بـه دلیـل    . آموزش نادرست مدارس به بچه ها، در حال سقوط نیست

شما اجـازه ندادیـد در مـدارس بـه     . آنچه شما اجازه ندادید در مدارس به بچه ها آموخته شود

شـما بـه مـدارس اجـازه     . ه ارزش دارد بمانـد بچه بیاموزند که عشق همه و تنها چیزي است ک

  .ندادید از عشقی بدون قید و شرط با بچه ها صحبت کنند

  

  .اجازه این کار را نمی دهیم. ما به مذاهبمان هم حتی      

  

. شما به بچه هاي خود اجازه نمی دهید از انسان بودن خـود لـذت ببرنـد   . این درست است      

ید به این واقعیت پی ببرنـد کـه آنهـا در ابتـدا و پـیش از همـه،       شما به بچه ها اجازه نمی ده
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شما با بچه ها به عنوان روحهایی کـه  . موجوداتی معنوي هستند که در قفس بدن سکنی دارند

  .به بدن وارد شده اند، هم، نگاه، نمی کنید

، در جوامعی که تاریخ متکی به نقطـه نظرهـاي قـویترین و پرقـدرت تـرین افـراد نیسـت             

یک بار خطـا رفـتن بـراي    . اشتباههاي گذشته به راحتی اعتراف شده و هرگز تکرار نمی شوند

  .مخرب است، کافی است –رفتارهایی که آشکارا خود 

در جوامعی که اظهارنظر انتقادي، حل مسائل، و هنر زندگی به بچه ها آموخته مـی شـود،         

به خاطر بسپارند، حتی اعمـال بـه اصـطالح    به جاي این که از بچه ها خواسته شود حقایق را 

و هیچ چیز به طور سـطحی  . گذشته، مورد بررسی و انتقاد شدید قرار می گیرد» قابل توجیه«

  .و ظاهري قبول نمی شود

  

آن . ولی چگونه این کار ممکن است؟ اجازه بده جنگ جهانی دوم را به عنوان نمونه مطرح کنـیم      

را به جاي حقایق محـض بـه بچـه مـی آمـوزد چگونـه بـه واقعـه         سیستم آموزشی که هنر زندگی 

  تاریخی هیروشیما نگاه می کند؟

  

آنها همـه حقـایق   . معلمهاي شما دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاده، براي شاگرد بازگو می کنند      

آنهـا اظهـار نظرهـاي تـاریخ     . منظـور مـی کننـد    –همه حقایقی که منجر به آن واقعه شد  –را 

معلمـین  . ان دو طرف مخاصمه را جویا می شوند، چون می دانند هر سکه اي دو رو داردنویس

از شاگردان نمی خواهند که  حقایق را به خاطر بسپارند، در عوض کالس را به چـالش دعـوت   

ه می شد، شنیدید و آنچـه  آنها می گویند خوب تا اینجا شما آنچه مربوط به این قضی. می کند

در ایـن زمینـه داشـتیم در    » دانشـی «ما هـر  . ز حادثه به وجود آمد، می دانیدرا که قبل و بعد ا

نصیب شما شد؟ اگر از شما براي حـل  » خردي«چه » دانش«اکنون از این . اختیار شما گذاشتیم
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مسائلی که سران قوم آن روز با آن روبه رو بودند، کمک می خواستید، مسائلی که با انداختن 

  ارائه می دادید؟ آیا راه حل بهتري در نظر دارید؟ حل شد، چه راه حلّیبمب 

  

هـر کـس بـا     –پاسخهایی ارائـه دهـد    این مطلب،البته براي هر کس آسان است پس از شنیدن      

  .»اگر من بودم راه حل متفاوتی ارائه می دادم«شنیدن این حرفها می تواند بگوید، 

  

دي؟ چرا تو از گذشـته پنـد نگرفتـی و بـه     اگر این طور است تو چرا به همین نحو عمل نکر     

گونه اي متفاوت عمل نکردي؟ چون اگر به بچه هایت اجازه می دادي به گذشته تونگاه کننـد و  

و از آنها می خواستی به عنوان بخشی از کار آموزشی خـود   –با نظري انتقادي به آن بنگرند 

تـو انجـام دادي و چگـونگی آن،     این خطر را داشت که آنهـا بـا آنچـه    –به همه چیز نگاه کنند 

  .مخالفت کنند

ولی شما در کالسهاي خود اجـازه چنـین کـاري را نمـی     . آنها به هر حال مخالفت می کنند       

کارت نظـام وظیفـه   . بنابراین چاره اي ندارند جز این که به خیابانها بریزند، شعار دهند. دهید

ه از هر کاري که توجه شما را بـه سـوي آنهـا    پرچمها را بسوزانند، و خالص خود را پاره کنند،

راه حـل بهتـري بایـد    «جوانها بارها بر سرِ شما فریاد کشـیده انـد،   . جلب کند، استفاده نمایند

ضمناً . ولی شما صداي آنها را نشنیده اید؛ یعنی نمی خواهید که بشنوید. »وجود داشته باشد

مـورد حقـایق بـه تفکـر و بررسـی       نمی خواهید آنها را تشویق کنیـد کـه در کـالس درس در   

  .انتقادآمیز بپردازند

به آنها می گویید هرآنچه گفتیم فقط بپذیرند، و سعی نکنیـد بعـداً بیاییـد و بـه مـا       شما       

ایـن  . فقط آنچه به شما گفته شد درست است، قبول کنیـد . بگویید که آنچه کردیم نادرست بود

  .است که شما آموزش می نامید این آن چیزي. روش آموزش شما به بچه هاست
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ولی افرادي هستند که عقیده دارند ایـن جوانـان و عقایـد دور از خـرد، آزادیخواهانـه و دور از           

جوانـان همـه چیـز را بـه جهـنم      . عقل آنها است که این کشور و نهایتاً جهان را به قهقرا برده است

بر این باورند کـه ایـن عقایـد بایـد بـا ایـن       مبدل می کنند و مخالف ارزشها و فرهنگ قدیم هستند و 

» هر چیزي که به تو احساس خوبی می دهد و هر کاري کـه مـی پسـندي، انجـام بـده     «: که سیستم

  .همان اخالقیاتی که روش زندگی را تهدید می کند. جایگزین شود

  

ه ولـی  نسل جوان روش زندگی شما را مورد تهدید قرار داده، آنها همیشه کارشان این بـود      

  .وظیفه شما ناامید کردن جوانها نیست بلکه برخورد منطقی داشتن با آنها است

آنها از شما می خواهند که . این نسل جوان نیست که دارد جنگلهاي باران را از بین می برد      

آنهـا از  . این نسل جوان نیست که الیه اُزن را نازکتر و نازکتر می کنـد . را متوقف کنید این کار

  .ما می خواهند این کار را متوقف سازیدش

. ول استثمار طبقه پایین در مشـاغل یـدي و پرمشـقت اسـت    این نسل جوان نیست که مشغ     

این طبقه جوان نیست که ملـت را بـه دادن   . آنها از شما می خواهند این اعمال را متوقف سازید

آنها از شـما  . سلحه می کندمالیاتهاي عظیم مجبور می کند و پول آن را صرف جنگ و فروش ا

این طبقه جوان نیست که نسبت به مسائل ضعفا و طبقات . می خواهند این کار را متوقف کنید

محروم جامعه بی تفاوت است و اجازه می دهد  هر روز، صدها نفر از گرسنگی جان بسـپارند،  

از شـما مـی   آنهـا  . آن هم روي سیاره اي که بیش از حد کافی براي هر کس غذا موجـود اسـت  

  .خواهند این کار را متوقف سازید

آنهـا از شـما   . این طبقه جوان نیست که درگیر سیاستهاي عوام فریبانه و استثماري است      

این طبقه جوان نیست که از نظر جنسـی سـرکوب و   . می خواهند به این سیاستها خاتمه دهید
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ش متنفـر شـود و ایـن تنفـر و     تحقیر شده و به گونه اي با او برخورد می شـود کـه از خـود   

ایـن  . آنها از شما می خواهند این کار را متوقـف سـازید  . شرمساري را به بچه اش منتقل سازد

» حـق بـا قدرتمنـد   «نوعی سیستم ارزشی است کـه شـعارش    طبقه جوان نیست که بنیانگذار

مـی   آنهـا از شـما  . است و نیز دنیایی که مسائل را با توسل به زور و خشـونت حـل مـی کنـد    

  .خواهند این کار را متوقف سازید

  

کـه بـا گانگسـترها همدسـت      طبقه جوان است. با وجود این، طبقه جوان است که خشونت دارد      

هر نـوع نظـم    –طبقه جوان است که نظم و قانون را به هم می زند . کُشندمی شود و یکدیگر را می 

  .کشانده استجنون طبقه جوان است که بزرگترها را به . و نظامی را

وقتی فریاد و التماس طبقه جوان براي تغییر نظام جهانی بـه گـوش کسـی نمـی رسـد و            

وقتی جوانها می بینند که هدف و انگیزة آنها پایمـال مـی   . کوچکترین توجهی به آن نمی شود

راه خودتان را می رویـد، طبقـه جـوان هـم، کـه احمـق        –که شما صرفنظر از همه چیز  –شود 

اگر نتواند شما را مغلوب کند در خراب کردن با شما همدسـت  . قدم بعدي را برمی دارد نیست،

  .می گردد

اگر آنهـا خشـونت نشـان    . طبقه جوان در واقع اعمال و رفتار بزرگترها را دنبال کرده است     

اگر آنها مادي گـرا هسـتند، بـه    . می دهند، به دلیل این است که شما خشونت به خرج می دهید

اگر اعمال جنون آمیز انجام می دهند به این علت است . یل این است که شما مادي گرا هستیددل

اگر به سوء استفاده هاي جنسی بـه گونـه اي غیـر    . جنون آمیز انجام می دهیدکه شما اعمال 

مسؤوالنه و شرم آور متوسل می شوند به دلیل این است که همین رفتـار را شـما انجـام مـی     

اوت بین طبقه جوان و بزرگسال این است که طبقـه جـوان هـر کـاري را علنـی و      تنها تف. دهید

  .آشکار انجام می دهد
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بزرگترها رفتار خود را مخفی نگاه می دارند، و تصور مـی کننـد کوچکترهـا آنهـا را نمـی            

یـی  وروآنها د. ولی جوانها همه چیز را می بینند و هیچ چیز از دید آنها پنهان نمی ماند. بینند

 بـی فایـده بـودن   . و سالوس بزرگترها را می بینند و نومیدانه سعی دارند آن را تغییر دهنـد 

با این همه به جوانها هرگـز  . سعی آنها، راهی باقی نگذاشته جز این که از بزرگترها تقلید کنند

بـه آنهـا اجـازه داده نشـده بـا دیـدي انتقـادآمیز اعمـال         . آموزش متفاوتی داده نشـده اسـت  

  .به آنها فقط اجازه داده شده داده ها را به خاطر بسپارند. رها را تجزیه و تحلیل کنندبزرگت

  .آنچه شما به خاطر می سپارید، بعدها به عمل در می آورید      

  

  چگونه می توانیم جوانانمان را تعلیم دهیم؟      

ـ  . با آنها به صورت روح و نه جسم برخورد کنید        ه در جسـم تجسـد   آنها روحی هسـتند ک

عادت کردن بـراي روح، کـار آسـانی    در قفس تن محبوس ماندن و به این محدودیت . یافته اند

به همین دلیل بچـه هـا بـا احسـاس آن ناگهـان،      . نیست و این محدودیت بسیار فشارآور است

یـد  به بچه ها این احساس را القـاء کن  –این فریادها را بشنوید و درك کنید . فریاد برمی آورند

  .، و الیتناهی هستند»نامحدود«که آنها موجوداتی 

خیلی خیلـی  . سپس آنها را با نرمی، و دقت کامل به دنیایی که خلق کرده اید، معرفی کنید       

بچه ها هرچه را مـی بیننـد و تجربـه    . مراقب آنچه وارد حافظه و ذهنیت بچه می کنید، باشید

ض به دنیا آمدن بچه، به کفل او مـی زنیـد؟ آیـا ایـن     چرا به مح. می کنند، به خاطر می سپارند

یگانه راه و روش موجود براي اولین نفس کشیدنهاي بچه است؟ چرا بچه را به مجرد تولـد از  

مادر، تنها شکل زنده اي که در حال حاضر او می شناسد، جدا می کنید؟ آیا اندازه گیـري قـد و   

نداخت تـا بچـه تـازه بـه دنیـا آمـده امنیـت و        نمی شود چند دقیقه اي به تأخیر ا وزن بچه را

  آسایش ناشی از وجودي را که به او زندگی بخشیده چند لحظه اي تجربه کند؟
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چرا اجازه می دهید بعضی از اولین تصاویري که بچه در زندگی خود در معرض آن قـرار         

یـد اسـت؟ چـرا    چه کسی گفته اینها بـراي کـودك مف   می گیرد، تصاویر توام با خشونت باشد؟

  تصاویر عشق و محبت را از بچه پنهان می کنید؟

چرا بچه ها را در مدارسی می گذارید که در آن رقابت مجـاز اسـت و تشـویق مـی شـود،             

نمـایش  «جـایی کـه   . آموختن تحسین مـی شـود  » حداکثر«شاگرد بودن و » بهترین«جایی که 

. تن، به هیچ وجـه قابـل تحمـل نیسـت    درجه بندي می شود، و طبق سرعت خود جلو رف» دادن

  بچه شما از این کار چه چیزي را درك می کند؟

چرا به بچه ها هنر و موسیقی و رمز و راز داستانهاي پریان و شگفتیهاي زندگی را نمـی         

آموزید؟ چرا به جاي آن که سعی کنید چیزي غیـر طبیعـی بـه بچـه القـا کنیـد اسـتعدادهاي        

  کوفا نمی سازید؟طبیعی بچه را کشف و ش

چرا به بچه ها اجازه نمی دهید منطق، تفکر انتقادي، خالقیـت و حـل یـابی مسـائل را بـا             

استفاده از ابزار شهود و دانش درونی و فراست خود بیاموزند، به جاي این که تابع قوانین و 

و  سیستم هاي مسخ کننده جامعه اي باشند کـه خـودش هـم در توسـعه و رشـد ایـن متـدها       

  .روشها ناتوان بوده است

برنامه تحصـیلی   .و نهایتاً عقاید و افکار، و نه موضوعهاي مختلف را به کودك بیاموزید        

  :جدیدي ابداع کنید، و آن را برپایه سه کیفیت اصلی استوار سازید

  آگاهی؛           

  صداقت؛           

  .مسؤولیت پذیري          
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اجـازه دهیـد ایـن ایـده هـا در همـه دروس       . افکار را به بچه هـا بیاموزیـد  از کودکی این        

ایـن آموزشـها را   . همه الگوهاي آموزشی خود را بر اساس آنها استوار سازید.. گنجانیده شود

  .در عمق وجودشان بکارید

  

  .منظورت را درك نمی کنم       

  

بایـد بـر، آگـاهی، صـداقت و      منظور این است که هر چه به بچه هـا آموختـه مـی شـود            

از همـان دوران کـودکی تـا بزرگسـالی همـه داسـتانها و       . احساس مسؤولیت، اسـتوار باشـد  

یعنی داستانها باید به بچه درس آگاهی، . بچرخد» کیفیات اصلی«موضوعها باید بر محور این 

آنها تلقـین   بچه ها به این ایده ها معرفی شوند، این عقاید به. مسؤولیت پذیري و صداقت دهد

  .و به طور عمیق القاء شود

  . درسهاي نوشتنی هم باید بر محور این سه کیفیت استوار باشد        

هندسـه و  . حتی مهارتهاي ریاضی هـم بایـد در ایـن چـارچوب بـه بچـه آموختـه شـود                

مـره  ریاضیات جزء مجردات نیستند، بلکه ابتدایی ترین ابزار در عالم هستی براي زندگی روز

بـه   تعلیم همه مهارتهاي ریاضی باید در چهارچوب تجارب بزرگتـر زنـدگی باشـد،   . می باشند

گونه اي که توجه را به خود جلب کرده و تاکید و تمرکز را روي عقایـد اصـلی و مشـتقات آن    

  .قرار دهد

  

  از این مشتقات چیست؟ منظور      

  

  .دارس تدریس می شود با این نوآوریهایعنی جایگزین کردن موضوعهایی که فعالً در م       
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  مثالً، نظیر؟      

  

چه کیفیتهایی در زنـدگی بـراي تـو    . بسیار خوب اجازه بده از قوة تخیلمان استفاده کنیم       

  اهمیت دارند؟

  

شکیبایی، آزار نرسـاندن بـه دیگـران، انسـانها را بـا       –انصاف  –خوب چیزهایی نظیر، صداقت      

تن، به خود باور داشتن، با وقار و صالبت قدم برداشـتن، منظـورم از ایـن عبـارت     برابر دانس خود

روشی است که فرد خود را در جامعه پیش می برد، روشی که براساس آن به دیگران احتـرام مـی   

  .گذارد و روشی که دیگران در مقابل او اتخاذ می کنند

  

کیفیـات ارزشـمند   . ا درك مـی کنـی  کم کـم داري مطالـب ر  . عناوین خوبی را مطرح کردي       

دیگري هم هست که چنانچه بچه ها بخواهند به صورت انسانهاي کامل رشـد و تکامـل یابنـد،    

مواردي که درباره آنها صحبت شد، بسیار مهم و ضروري بودند؛ ولی . باید عمیقاً درك نمایند

را به بچـه هـا نمـی    شما معنی صداقت و صادق بودن . شما در مدارس آنها را تعلیم نمی دهید

شما معنی مسؤولیت پذیري، از احساسات دیگـران آگـاه بـودن، و بـه عقایـد و افکـار       . آموزید

  .دیگران احترام گذاشتن را به بچه ها نمی آموزید

شما می گویید این وظیفه پدر و مادرها است که این چیزها را به بچه ها بیاموزند، ولـی           

و گنـاه پـدر   . ا تعلیم داده شده، به فرزنـدان خـود منتقـل مـی کننـد     پدر و مادرها آنچه به آنه

شما در منزل همان چیزي را به بچـه هـاي خـود مـی     . همیشه به حساب پسر گذاشته می شود

  .آموزید که پدر و مادرهاي شما به شما در خانه آموخته اند
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  عیب کار در چه بوده؟      

  

  .به دنیاي امروز نگاهی بیندازهمان طور که مکرر اشاره کرده ام،       

  

مـا بـراي آنچـه    . ولی همه اینها تقصیر ما نیست. تو دوباره به همان موضوع اولیه برمی گردي     

  .بقیه دنیا می کند نباید مقصر شناخته شویم

  

اگـر تـو   . مسـئله، مسـئله انتخـاب اسـت    . موضوع، گناه را به گردن کسی انداختن نیسـت        

بشر امروزي می کند و مجدداً آن را تکرار می کند نیستی، پس چـه کسـی    مسؤول انتخابی که

  مقصر است؟

  

  .این حوادث بدانیمهمه به هر حال ما نمی توانیم خود را مسؤول        

  

این را به تو بگویم تا زمانی که تو مسؤولیت همه چیز را به عهـده نگیـري، نمـی تـوانی             

  .چیزي را تغییر دهی

نمی توانی مرتب این را تکرار کنی که آنها مقصر هستند، آنها این کارها را انجـام مـی    تو       

ایـن جملـه پنـدآموز را از    ! دهند، ولی اگر درست هدایت شوند راه راست را انتخاب مـی کننـد  

  :به خاطر بسپار و فراموش نکن )Walt Kelly(شخصیت داستان والت کلی ) Pogo(پوگو

  .»ده ایم، و او خود ما استما دشمن را مالقات کر«
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  .ما این اشتباه را صدها سال است داریم تکرار می کنیم       

  

پسرم بهتر است بگویی هزاران سال، بشر در بسیاري از غرایز اولیه هنوز از غارنشـینها         

هـر  . با وجود این هر اقدامی براي تغییر الگوها، با نکوهش روبـه رو مـی شـود   . جلوتر نرفته

لشی، براي نظر انداختن به ارزشهاي موجود و تجدید ساختمان آن با تـرس و حتـی خشـم،    چا

مـا در  . اکنون وقت آن رسیده که ارزشهاي معنوي در مـدارس تـدریس شـوند   . مقابل می شود

  .حال حاضر روي یخ نازکی در حال راه رفتن هستیم

  

براي همین است که ما نمـی تـوانیم   . دمسئله اینجا است که همه مردم به این اصول عقیده ندارن      

اگر کسی سعی در معرفی ایـن اصـول کنـد فـوراً عکـس      . در مدارسمان آنها را به بچه ها بیاموزیم

  .العمل نشان می دهند و می گویند مدرسه جاي تعلیم ارزشها نیست

  

باشـد،   اگر آن طور که تو می گویی قصدشان ساختن دنیایی بهتـر . آنها در اشتباه هستند       

از قضا مدارس بهترین مکان براي آموختن این . با این استدالل، راه غلطی را در پیش گرفته اند

دقیقـاً بـه   . به دلیل این که مدارس از تعصبات والدین بـه دور هسـتند  . گونه اصول می باشند

ز شما شـاهد نتـایج ارزشـهایی کـه ا    . علت این که مدارس از عقاید کهنۀ والدین به دور هستند

سیاره شما دچـار بلـوا و آشـفتگی    . والدین به بچه ها منتقل شده، در روي سیاره خود هستید

  .است

  .تو ابتدایی ترین اصول جوامع متمدن را درك نمی کنی       

  .تو هنوز نمی دانی چگونه می شود تضاد را بدون خشونت برطرف کرد       

  .کردنمی دانی چگونه می توان بدون ترس زندگی        
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  .نمی دانی چگونه می شود بدون در نظر گرفتن منافع شخصی زندگی نمود      

  .نمی دانی چگونه می توان بدون قید وشرط عشق ورزید      

اینها اصولی بسیار ابتدایی هستند، با وجود این تو هنوز بعد از هـزاران هـزار سـال بـه           

  ....که به آنها جامه عمل بپوشانی  درك کامل آنها نائل نیامده اي، چه رسد به این

  

  آیا راهی براي حل این معضل وجود دارد؟     

  

امید شما به نسـل  . در آموزش نسل جوان. راه حل در دست مربیان مدارس شما است. بلی       

ولی شما باید از پـذیرفتن و تکـرار روشـهاي گذشـته خـودداري      ! آینده ونسل بعد از آن است

. ؤثر نبوده و شما را به جایی که تمایل به رسیدن به آن داشتید، نبرده استم آن روشها. کنید

. برگردیـد ! پس تأمل کنید. حتی اگر دقت نکنید، شما دقیقاً به جایی که نباید، کشانده می شوید

با یکدیگر بنشینید و افکارتان را جمع کنید و بهترین تصویري که تا کنون در مـورد خـود بـه    

سـپس، ارزشـها، و افکـاري کـه بـه بـارور       . داشته اید، با فراست خلق کنیدعنوان نژاد بشري 

  .ساختن این تصویر کمک می کند، انتخاب و آن را در مدارس خود تدریس نمایید

  :موضوعات زیر دوره هایی هستند که می توانید براي بچه ها ترتیب دهید

 درك قدرت 

 خودیابی و خودسازي 

 چگونگی کار آنها: جسم، ذهن، روح 

 حل تنازعات به گونۀ صلح آمیز 

 خالقیت 
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 عناصر اصلی ایجاد روابط دوستانه 

 به خود ارج گذاشتن ودیگران را محترم شمردن 

 عدالت و مساوات 

 شکیبایی 

 آگاهی و بیداري 

 اختالفات و شباهتها 

 صداقت و مسؤولیت پذیري 

 اقتصاد بر مبناي اخالق 

 آشکاري و شفافیت 

 هوشیاري خالق و قدرت ذهنی 

  معنویتعلم و  

  

  .تدریس می شود مطالعات اجتماعی بسیاري از آنها در حال حاضر تحت عنوان 

  

من دربـاره  . واحدي در طول یک ترم طوالنی مدت صحبت نمی کنم٢من درباره یک درس        

من از یک تجدید نظر . دوره هاي جداگانه در مورد هر کدام از موضوعهاي باال، صحبت می کنم

  .صیلی مدارس صحبت می کنمکلی در برنامۀ تح

شما در حـال حاضـر برنامـه اي    . من از برنامه تحصیلی متکی بر ارزشها صحبت می کنم        

  .که اساس آن بر حقایق خودتان استوار است در مدارس تدریس می کنید
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حرف من این اسـت کـه توجـه بچـه هـا را هـر چـه بیشـتر روي درك کیفیـات اصـلی و                  

همـان  . که پیرامون آن، سیستم ارزشی باید ساخته شـود، متمرکـز سـازید    ساختارهاي نظري

در جوامـع تکامـل   . گونه که اکنون در مورد تاریخ وقوع حوادث، حقایق و آمار عمل مـی کنیـد  

مـی  » حقـایق «یافته از سنین پایین راه و روش زندگی به کودك آموخته می شود و آنچه شما 

  .دوم اهمیت قرار دارد، در سن باالتر آموخته می شود نامید و از نظر این جوامع در درجه

کوچولـو قبـل از رفـتن بـه     ) Jonnie(» جونی«در سیاره شما جامعه اي به وجود آمده که        

مهد کودك، خواندن را می آموزد، ولی هنـوز یـاد نگرفتـه چگونـه جلـوي خـودش را بگیـرد و        

ول و دوم ابتدایی ضـرب و جمـع را یـاد    در کالس ا) Susie(» سوزي«برادرش را گاز نگیرد و 

  .گرفته ولی در مورد بسیاري از مسائل اخالقی و اجتماعی خام و نپخته است

ولـی چـه قـدر    . در حال حاضر مدارسی وجود دارند، براي آن که جوابگوي مسـائل باشـند        

ـ «معنی صادق بـودن، مسـؤول بـودن،    . بهتر بود اگر وظیفه اصلی آنها سؤال کردن بود ادل ع

؟ چـه  چیسـت ٢+ ٢= ٤چیست؟ آنها بر چـه مفـاهیمی اسـتوارند؟ همـراه بـا آن معنـی       » بودن

مفاهیمی از آن مستفاد می شود؟ جوامع تکامل یافته  بچه را بـه کشـف و خلـق ایـن پاسـخها      

  .توسط خودش تشویق می کنند

  

  .ولی این کار منجر به آشفتگی می شود     

  

  ...ر حال حاضر تحت آن شما زندگی می کنید؟در مقابل شرایط غیر آشفته اي که د

  

  .این کار به آشفتگی بیشتري منجر می شود... بسیار خوب       
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من هرگز پیشنهاد نمی کنم که مدارس، فرزندانتان را با آموخته ها و کشفیات شـما سـهیم         

آموخته  درست برعکس مدارس زمانی به شاگردان خدمت می کنند که آنچه بزرگترها. نسازند

در آن صورت دانش آمـوز مشـاهده   . و کشف و انتخاب کرده اند، با کوچکترها در میان گذارند

در مدارسـتان، شـما داده هـا را بـه عنـوان      . می کند چگونه همه این روشها موثر افتاده اسـت 

  .ارائه می کنید» داده«چیزي که صحیح و درست است و نه صرفاً به عنوان یک 

داده یا تجربۀ دیـروز صـرفاً   . ز نباید به عنوان اساس حقیقت امروز ارائه شوددادة دیرو        

گنج مورد نظر همـواره بایـد در سـؤال    . باید به عنوان اساسی براي سؤاالت جدید، ارائه شود

  . جستجو شود نه در پاسخ

آیـا  با توجه به داده گذشته که به شـما نشـان داده شـد،    «و سؤالها همیشه یکسان است،        

همـواره  . سؤال کلیدي همواره این است. »شما موافق هستید یا مخالف؟ شما چه فکر می کنید؟

  شما چه تصوري دارید؟ شما چه فکر می کنید؟. این مرکز و هسته سؤالها است

در نتیجـه  . آشکار است که بچه ها در پاسخ، ارزشهاي پدر و مادر خود را ارائه مـی دهنـد        

نقش به ظاهر اساسی خود را در ایجاد  –مهم خود را کما کان حفظ می کنند پدر و مادرها نقش 

سیستم ارزشی کودك، در حالی که وظیفه و هدف مدارس باید این باشد که بچه ها را از همـان  

کالسهاي ابتدایی تا متوسط تشویق کنند، ایـن ارزش هـا را مـورد بررسـی قـرار داده و یـاد       

کنند و چگونه آنها را به کار برند، و  حتی آنهـا را مـورد سـؤال     بگیرند چگونه از آنها استفاده

قرار دهند مادرهایی که دوست ندارند فرزندانشان ارزشهاي آنها را مـورد سـؤال قـرار دهنـد،     

هستند که خـود را از طریـق    والدینی نیستند که بچه هاي خود را دوست دارند؛ بلکه والدینی

  .بچه ها دوست دارند

  

  .ش مدارسی وجود داشت که این الگو را رعایت می کرداي کا       
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را بخـوان و روشـهاي   ) R.Steiner(نوشـته هـاي رادولـف اشـتینر     . البته که وجـود دارد       

  .کرده، مورد بررسی قرار بده را که او تأسیس) Waldorf(» مدرسه والدورف«

  

  می خواهی بگویی که این مدرسه، بهترین مدرسه است؟      

نه، ولی الگویی ثمربخش است، این نمونه اي است که نشان می دهد چگونه آموزش مـی          

  .تکیه کند و موفق شود» دانش«و نه » خرد«تواند روي 

  

اخـتالف زیـادي میـان مدرسـه والـدورف و      . این مدرسه، الگویی است که من بسیار می پسندم     

  .اورماجازه بده من نمونه اي بی. سایر مدارس وجود دارد

در مدرشه والدورف معلم با شاگرد همه مراحل و درجات را از ابتدایی تا متوسط طی مـی کنـد        

  .و تجربه می آموزد

آیا پیوندي که در طی این مدت بین شـاگرد  . این سالها یکی است و تغییر نمی کند معلم در تمام     

بچه ها برخورد می کنـد کـه گـویی     و معلم به وجود می آید، می توانی مجسم کنی؟ معلم طوري با

بچه به درجه اي از اعتماد و عشق و محبـت بـه معلـم مـی رسـد کـه در       . آنها فرزند خودش هستند

یک معلم از خـود گذشـتۀ مدرسـه  والـدورف     . سایر مدارس سنتی حتی خواب آن را نمی شود دید

او جایگـاهی را در قلـب    ولی. ممکن است در طول خدمت، فقط با چهار یا پنج گروه شاگرد کار کند

  .و ذهن بچه باز کرده که در مدارس معمولی امکان آن وجود ندارد

پیوند و عشـقی کـه   رابطه انسانی، این مدل آموزشی با روش اتخاذي خود اعالم می دارد که       

تحت این الگو بین شاگرد و معلم به وجود آمده و استوار شده، همان قدر مهم و حیـاتی اسـت کـه    
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این درسـت درس خانـه و زنـدگی اسـت     . که از طریق معلم به شاگرد تفهیم می شود حقایقی سایر

  .که خارج از خانه آموخته می شود

  

  .آري، نمونه خوبی است      

  

  آیا نمونه هاي خوب دیگري وجود دارد؟     

  

ند و بطی در زمینه آموزش، شما به پیشرفتهایی نائل آمده اید ولی این پیشرفت بسیار ک        

حتی کوشش بعضی از مدارس دولتی در گنجاندن برنامه اي تحصیلی که در آن . ء بوده است

. هدفی توسط شاگرد دنبال شود یا مهارتهاي او تقویت شود، با مقاومت روبـه رو شـده اسـت   

  .را بیاموزند» حقایق«آنها از بچه ها می خواهند فقط 

بشري بود که می شد تغییر و تحولّی در آن صورت و این فقط یکی از زمینه هاي تجربه        

  .بگیرد

  

  .آري می توانم تصور کنم که عرصۀ سیاست هم می تواند پذیراي تغییراتی باشد      

  

  .مطمئناً می تواند      
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تـو بـه مـن قـول دادي در کتـاب دوم در مـورد مسـائل        . من مدتها بود منتظر این فرصت بـودم ! آه

بنابراین می خواهن با سؤالی که ممکـن اسـت ابتـدایی بـه     . طح جهانی صحبت کنیسیاره اي در س

  :نظر برسد شروع کنم

  آیا این نادرست است اگر سیاست خارجی کشوري براساس منافع مستقیم آن کشور باشد؟     

بنـابراین مـن در چـارچوب فرهنـگ     . نیست» نادرست«نه، اوالً از نقطه نظر من هیچ چیز        

را براي چیزي بکار می بـرم کـه در   » نادرست«من واژه . تو از این واژه استفاده می کنملغات 

 چـون در غیـر ایـن صـورت، درسـت و      . که تو انتخاب کرده اي باشی، نباشـد » خودي«خدمت

  .نادرستی وجود ندارد

بنابراین تحت آن چارچوب، این نادرسـت نیسـت کـه تصـمیمهاي سیاسـت خـارجی هـر               

نادرست، این اسـت کـه دولتـی تظـاهر کنـد کـه ایـن        . اساس منافع آن کشور باشدکشوري بر

آنها کاري را انجـام  . که البته اغلب کشورها چنین تظاهري می کنند سیاست را دنبال نمی کند،

، حـاال بـه هـر دلیلـی مـی خواهـد       ( –یا در انجام آن با شکست روبه رو می شوند  –می دهند 

  .براي آن ارائه داده و منطق تراشی هم می کنند ، بعد دالیل نادرستی)باشد

  

  چرا دولتها چنین می کنند؟       

  

چون می دانند اگر مردم از مقاصد واقعی آنها در مورد اکثر تصمیمهاي سیاسـت خـارجی          

  .مطلع شوند، دیگر از آنها جانبداري نمی کنند
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تعداد کمی حکومت پیدا مـی شـود کـه    . این در مورد دولتها در اکثر کشورها صدق می کند       

چـون مـردم   . فریب، بخشی از کار بعضـی از دولتهـا اسـت   . نخواهد عمداً مردمش را گمراه کند

کمی پیدا می شوند که نحوه حکومت مملکـت خـود را بپسـندند و تعـداد کمـی بـه طـور کلـی         

استش در جهـت  مگر این که دولت بتواند آنها را مجاب کند که سی –حاضرند که حکومت شوند 

  .خیر و نیکی آنها است

چون بسیاري از مردم عدم صـداقت دولتهـاي خـود را    . این مجاب کردن کار آسانی نیست       

دولـت، شـاید   . پس دولت ناگزیر است دروغ بگوید تا اعتماد مردم را جلب نماید. حس می کنند

 گ باشـد و در دراز مـدت   نمونه روشن این ضرب المثل باشد که اگر دروغ به اندازه کافی بـزر 

  .در می آید» حقیقت«گفته شود به صورت 

افرادي که بر مسند قدرت هستند هرگز نباید اجازه دهنـد مـردم بداننـد آنهـا چگونـه بـه              

چه کارهایی انجام داده اند و حاضرند بـراي بـر مسـند قـدرت مانـدن چـه        –قدرت رسیده اند 

  .کارهایی انجام دهند

چون سیاست هنرِ گفتن چیزهایی است کـه گفـتن آن   . حقیقت با هم نمی خواند سیاست و        

  .و ادا کردن آن به گونه اي قابل توجیه، تا هدف نهایی از آن حاصل شود –ضرورت دارد 

سیاسـت بـا زیرکـی    . همه سیاستها بد نیستند، ولی هنر سیاست، یـک هنـر عملـی اسـت           

ی داند که اکثر مردم بر اساس منافع فردي عمل می کنند و او م. روحیه اکثر مردم را می خواند

  .لذا سعی می کند آنها را مجاب سازد که منافع فردي آنها را تأمین می کند

دولتها منفعت فردي را خوب درك می کنند به همـین دلیـل در تـدوین برنامـه هـایی کـه              

  .منافعی را نصیب مردم می سازد، تبحر دارند

از منـافع  » نگاهداري و حمایـت «هدف آنها صرفاً . تدا دولتها وظایف محدودي داشتنددر اب       

هنگـامی کـه   . را هم به این وظـایف اضـافه کـرد   » فراهم کردن«سپس شخصی کلمه . ملت بود
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دولتها عالوه بر حمایت کنند، نقش فراهم کننده را هم به عهده گرفتند شروع به ایجاد جامعـه  

  .مودندبه جاي حفظ کردن آن ن

  

ولی آیا دولتها آنچه مردم به آن نیاز دارند تهیه می کنند؟ آیا کـار دولتهـا فقـط آمـاده سـازي            

امکاناتی نیست که به کمک آن مردم بتوانند آنچه را می خواهند، در سـطح جامعـه فـراهم سـازند؟     

همیـت وقـت و   ا براي نمونه، در آمریکا ما اهمیـت زیـادي بـه ارزش زنـدگی انسـان، آزادي فـردي،      

بنابراین قوانینی وضع و از دولت در خواست کردیم برنامه هـایی جهـت   . تقدیس کودکان می دهیم

فراهم کردن درآمدهایی براي سالمندان به وجود آورد، تا آنها پـس از بازنشسـتگی بتواننـد ارزش    

ي شـغلی و  و احترام خود را حفظ کنند و به همین علت از دولت خواستیم براي همه مردم فرصـتها 

از . حتی براي آن قشر از جامعه که مـا بـا نحـوة زندگیشـان موافـق نیسـتیم       –مسکن فراهم آورد 

دولت خواستیم به کودکان، از طریق قانون کار، تضمینی دهد که بچه ها برده هـاي ملـت نبـوده، و    

  .محروم نماند –پوشاك و مسکن  –غذا  –هیچ خانواده بچه داري از تسهیالت اولیه 

  

با وجود این به هنگام تامین نیازهـاي مردمـی،   . چنین قوانینی به جامعه اعتبار می بخشد      

باید  دقت کنید مردم را از بزرگترین موهبتی که می توانند کسـب کننـد، یعنـی اعمـال قـدرت      

فردي، خالقیت فردي و نبوغ فردي، که بـه شـخص ایـن اطمینـان را مـی دهـد کـه مـی توانـد          

بـه  . این توازن ظریفی است که بایـد حفـظ شـود   . رده سازد محروم نسازیدنیازهایش را برآو

همه «آنها یا از دولت انتظار دارند که . نظر می رسد که مردم نمی توانند اعتدال را رعایت کنند

و یـا  . را انجام دهد و یا تصمیم می گیرند همه برنامه هاي دولت را زیـر سـؤال ببرنـد   » کارها

  .ه منحل سازندهمه قانونها را یک شب
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بله، ولی مسئله اینجا است که در جامعه اي که بهترین فرصتها در اختیار افـرادي اسـت کـه از          

اعتبار و شهرت کافی برخوردارند، بسیاري از مردم از عملی کردن خواسته هاي خود محروم مـی  

، چـون در جامعـه اي   این طبقه، نمی توانند آنچه مورد نظرشان است براي خود فـراهم کننـد  . مانند

. زندگی می کنند که، براي نمونه صاحبخانه ها به خانواده هـاي پرجمعیـت خانـه کرایـه نمـی دهنـد      

عدالت، اغلب محصول مقام و منزلت است، و دسترسی بـه  . ا به خانمها ترفیع مقام نمی دهندشرکته

جامعـه اي زنـدگی    مزایاي بهداشتی، محدود به افرادي است که درآمد کـافی دارنـد، و خالصـه در   

  .می کنند که سایر تبعیضها و عدم تساویها در سطح وسیعی وجود دارد

  

  .پس دولتها باید جایگزین وجدان مردم شوند       

  

این از طریق دولتها است که مـردم، جسـتجو مـی کننـد، امیـد      . هستندنه، دولتها وجدان مردم       

  .کننددارند و تصمیم می گیرند مشکالت جامعه را حل 

  

خوب گفتی، با این همه باز هم تکرار می کنم تو باید دقت کنی خود را در قوانینی که سعی       

  .دارند صرفاً فرصت نفس کشیدن مردم را تضمین کنند، غرق نکنی

  .تو نمی توانی مساوات را تضمین کنی. تو نمی توانی قانون اخالقیات را وضع کنی      

ایجاد تغییراتی در وجدان جمعی است و نه کسی که وجدان جمعی را  آنچه مورد نیاز است      

رفتار و همه قوانین و همه برنامه هاي دولـت، بایـد بازتـاب خـود     . به زور به وجود می آورد

  .واقعی تو باشد
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در آمریکـا  «آنها به هر کس اعـالم مـی کننـد    . ما استخود واقعی قوانین جامعه ما همه بازتاب      

  .هستندو آمریکاییها این چنین » استوضع چنین 

  

قوانین شما ایجاب می کند که شما چیـزي  . در بسیاري موارد شاید، ولی در همه موارد، نه       

  .باشید که افراد در مسند قدرت از شما انتظار دارند، ولی در واقع نیستید

  

را تشـکیل مـی دهـد از    » کثریـت ا«که » طبقه ناآگاه«طبقه ممتاز که حداقلی را تشکیل می دهد به      

  .طریق قانون دستور می دهد

  

  .دقیقاً همین طور است       

  

عیب کار در کجا است؟ اگر عده قلیلی از بهترین و باهوشترین مردم حاضر باشـند بـه مسـائل          

  آیا این کار به سود اکثریت نیست؟. جامعه نگاه کنند و راه حلهایی را پیشنهاد کنند

  

را، بیش از ایـن کـه بـه    » اکثریت«در واقع، هیچ چیز . بستگی به انگیزة آن حداقل دارد این      

  .آنها اجازه داده شود بر خود حکومت کنند، کمک نمی کند

  

  .ولی اگر نتیجۀ کار به اکثریت سپرده شود، بی نظمی و آشوب پدید می آید      

  

کته می کند چگونه امکان رشـد برایتـان   وقتی دولت به طور مستمر همه چیز را به شما دی       

  .وجود دارد
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 –می توان ادعا کرد که دولت، یا به عبارتی قانونی که ما انتخاب کرده ایم بـر مـا حـاکم باشـد           

است، و این که جوامع پیشرفته قـوانین سـودمندي وضـع    ) یا عکس آن(بازتاب مترقی بودن جامعه 

  .می کنند

  

  .چون در جوامع پیشرفته نیازي به قانون نیست. نگشت شمارندالبته این جوامع ا       

  

قـدرت حـرف اول را مـی    «با وجود این جوامع بدون قانون، جوامع ابتدایی هسـتند، جـایی کـه          

بـدون  . آنچه حق و درست اسـت، حکومـت مـی کنـد    . قوانین وسیله اي هستند که به کمک آن. »زند

  توان به طور مسالمت آمیز زندگی کرد؟قوانین اخالقی مورد قبول، چگونه می 

منظـورم ایـن اسـت کـه     . مقصودم جامعه اي بدون قوانینِ رفتـاري مـورد قبـول نیسـت            

قراردادها و قوانین شما باید براساس درك باالتر و توصیف صـحیح تـري از منفعـت فـردي     

  .باشد

رتمند به عنوان منافع قانونی آنچه اکثر قوانین می گوید آن چیزي است که افراد بسیار قد      

Vested interestدخانیات: اجازه بده یک نمونه بیاوریم. ، در اختیار دارند.  

در حال حاضر قانون عقیده دارد شما نمی توانید نوع خاصی گیاه حشیش را کشت کنیـد         

ـ با وجود . چون براي سالمتی شما ضرر دارد نـه  . تاین از نظر دولت کشت تنباکو بالمانع اس

در واقع خود دولت اذعات دارد کـه تنبـاکو چیـز    (به دلیل این که تنباکو براي شما خوب است 

دلیـل ایـن کـه کشـت     . ، ولی ظاهراً به دلیل این که همیشه این گیاه کشت شده است)بدي است

گیاه اول قدعن و کشت گیاه دوم مجاز است، ارتباطی با سالمتی ندارد، بلکه ارتباط با اقتصاد 

  .به عبارتی دیگر با قدرت داردو 
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بلکـه بازتـاب جـایی     –پس قوانین شما منعکس کننده افکار و خواسته هاي جامعه نیست       

  .است که قدرت هست

  

اکثـر موقعیتهـا   . تو موقعیتی را انتخاب کردي که تناقض آن آشکار بود. این دور از عدالت است     

  .این چنین نیستند

  

  .ا این چنین اندبرعکس اکثر آنه      

  

  پس راه حل چیست؟      

  

  .این که تا جاي ممکن قوانین کمتري داشته باشید، منظورم قوانین محدود کننده است       

حقیقـت  . دلیل این که کشت حشیش غیرقانونی معرفی شده، ظاهراً به دلیل بهداشتی است       

حت حمایت قانون هستند، سالمتی را این است که حشیش بیشتر از سیگار یا الکل، که هر دو ت

ولی علت این که کشت آن ممنوع است این است که اگر کشت شـود، نیمـی   . به خطر نمی اندازد

از کشت کنندگان کتان، و تولید کنندگان نایلون، و ابریشم مصنوعی، و تولید کننـدگان الـوار   

  .در جهان ورشکست می شوند

رین، قوي ترین، خشـن تـرین، پایـدارترین مـواد یافـت      گیاه حشیش، از قضا یکی از مفیدت      

شما الیاف بهتري براي پارچه، ماده محکمتـري بـراي طنـاب،    . شدنی بر روي سیاره شما است

  .گیاه زود قابل رشدتري براي خمیر کاغذ پیدا نمی کنید

انیـد  را بتو Sundayشما در سال صدها هزار درخت را قطع می کنید تا روزنامه سـاندي          
گیاه حشیش مـی توانسـت   . به چاپ برسانید، و در آن درباره نابودي جنگلها مطالبی بخوانید
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براي شما فراهم سازد، بدون این که الزم باشد یک درخـت بریـده    Sundayمیلیونها روزنامه  
  .سایر گیاهان منبع ثروت، تمام شود   ١   در واقع این گیاه می توانست، به قیمت. شود

                                                                         ١٠  
نکته چشم گیر این است که یک نفر از کشت این گیاه معجزه آفرین ممکن است ورشکست         

به همین دلیل کشت ماري جوانا هم . شود، گیاهی که در پزشکی هم موارد استفاده بسیار دارد

  .ستغیر قانونی اعالم شده ا

و نیز به همین دلیل مدت زمان زیادي طول کشید تا تو توانستی به صـورت فلـه ماشـین           

  .برقی و لوازم بهداشتی تولید کنی یا از انرژي خورشیدي و قدرت آن در منزل استفاده کنی

پس چـرا  . تکنولوژي و چیزي که با آن همه اینها را تولید کنی، سالهاست در اختیار توست      

داشتن آنها بی بهره اي؟ نگاه کن ببین چه کسی، اگر تو می توانستی این کار را انجام دهی،  از

  .در آنجا پاسخت را پیدا کن. پولی از دست می داد

منـافع عمـومی   این جامعه  در. است که تو به آن افتخار می کنی» جامعه بزرگی«این همان       

هر گاه منافع عمومی یا مشترکی مطرح می . ی شودتنها با فریاد و فشار مردم در نظر گرفته م

در جامعه تو اگر تولیداتی بـه نفـع عمـومی باشـد     . بلند می شود» آي کمونیست«گردد، فریاد 

ولی سود کالنی براي گروه خاصی به بار نیـاورد، در ایـن صـورت منفعـت عمـومی در اکثـر       

  .اوقات، نادیده گرفته می شود

رد کشور تو صدق نمـی کنـد؛ بلکـه در بسـیاري از کشـورها وضـع،       البته این تنها در مو       

آیـا روزي مـی   : بنابراین سؤال اصلی که بشر با آن روبه رو است این اسـت . همین گونه است

  آید که منافع عمومی جایگزین منافع فردي شود؟

ا شکست در آمریکا شما سعی کرده اید منافع عمومی به کمک قانون تامین شود و شدیداً ب       

ملت شما غنی ترین و پر قـدرت تـرین ملـت روي زمـین اسـت، ولـی یکـی از        . مواجه شده اید

  چرا؟. باالترین ارقام تلفات نوزادان را دارد
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و  –چون افراد فقیر نمی توانند از عهده مخارج لوازم بهداشتی قبل و بعد از تولد برآینـد         

ـ  . جامعه شما جامعه اي منفعت طلب است ن را صـرفاً بـه عنـوان نمونـه اي از شکسـت      مـن ای

این حقیقت که بچه هاي شیرخوار شما با درصد بـاالتري از اغلـب   . مصیبت بار شما ذکر کردم

کتابهـایی مـی   . کشورهاي صنعتی جهان تلف می شوند، باید تو را نگران کند، ولی نمـی کنـد  

سایر کشورها بـراي  . شتجحیتهاي شما به عنوان یک جامعه چیست، نوتوان درباره این که ار

شـما بـراي افـراد غنـی و     . افراد مریض و نیازمند، سالمند و علیل مزایـایی قائـل مـی شـوند    

هشـتاد و پـنج   . ثروتمند، افراد صاحب نفوذ و صاحب مقام و جاه، مزایایی فراهم مـی سـازید  

کـم درآمـد   بسیاري از این افراد و افراد  .درصد آمریکاییهاي بازنشسته در فقر به سر می برند

استفاده کرده و صـرفاً در مـوارد   » دکتر خانواده«از اورژانس بیمارستانهاي محلی به عنوان 

نادر به دکتر متخصص رجوع می کنند، و در واقع هیچ گونه مزایاي بهداشـتی دریافـت نمـی    

  .نمایند

بـی  همان طور که می بینی کسی اهمیتی به قشر کم درآمد نمی دهد و بـه صـورت افـراد           

  ...آنها دیگر سوددهی خود را از دست داده اند. فایده به آنها نگاه می شود

  .و این است جامعه بزرگ شما      

  

تو همه چیز را به گونه اي ناخوشایند جلوه گر می سـازي، در حـالی کـه آمریکـا بـیش از هـر             

  .کمک کرده است –چه در داخل و چه در خارج  –کشور دیگري به افراد بیچاره و کم درآمد 

  

خیلی کارها انجام داده ولی می دانستی که به نسبت تولید ناخالص ملی، آمریکا از  آمریکا      

بسیاري از کشورهاي کوچکتر از خود کمتر کمک خارجی می دهد؟ نکته اینجا است کـه قبـل از   

ـ   اي اطـراف  این که به خود اجازه دهی زیادي از خودت خرسند باشی، شاید بهتر باشد بـه دنی
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چون اگر این بهترین کمکی است که جهان تو می تواند براي طبقه محروم . نظري بیندازي خود

  .فراهم کند، همه شما چیزهاي زیادي براي آموختن دارید

تو در هـر چیـزي کـه مـی سـازي،      . تو در جامعه مصرفی رو به انحطاطی زندگی می کنی       

ماشـینهاي  . می نامنـد، ملحـوظ مـی داري   » وخ شدهطرح هاي منس«آنچه را که مهندسان شما 

لباسـها پـس از چنـد بـار     . سه برابر و دوامی یک سوم سایر ماشـینها دارنـد  آمریکایی قیمتی 

شما به همه مواد غذایی براي آن کـه دوام بیشـتري پیـدا    . پوشیدن دیگر قابل استفاده نیستند

شـما  . مـر انسـان را کوتـاه تـر کنـد     کنند، مواد شیمیایی اضافه می کنید، حتی اگر ایـن کـار ع  

حقوقهاي گزاف و بی مورد به تیمهاي ورزشی می دهید و این در موقعیتی اسـت کـه معلمـان،    

مخترعان و پژوهشگران با سختی در حال پیدا کردن درمانی براي بیماریهایی هستند که جـان  

ها، رسـتورانها و  غذایی که هر روز در آن کشـور در سـوپرمارکت  . شما را به خطر انداخته است

  .منازل به دور انداخته می شود کافی است تا نصف دنیا را تغذیه کند

با این همه آنچه گفته شد یک ادعانامه نبود، بلکه بیان واقعیت بود و منظور تنهـا آمریکـا          

نبود، چون روشهایی که قلب را به درد می آورد تقریبـاً در سراسـر دنیـا رواج دارد و شـایع     

  .است

طبقه محروم در اکثر کشورها باید بـا چنـگ و دنـدان خـود را زنـده نگهدارنـد، و ایـن در               

موقعیتی است که طبقه مرفه و آنهایی که بر مسند قدرت هستند، بر ذخیره هـاي نقـدي خـود    

می افزایند، روي مالفه هاي ابریشمی می خوابند و هر روز در حمامی که دستگیره هـاي آن از  

و در حالی که بچه هاي الغر و ضعیف پوست و اسـتخوانی  . شده، حمام می گیرندطال ساخته 

در آغوش مادرهاي گریان جان می سپارند، رهبران کشورهایی نظیر آمریکا از رسـاندن مـواد   

  .غذایی اهدایی به توده هاي قحطی زده جلوگیري به عمل می آورند



 
١٥٢ 

یر دهد، با وجود این قدرت، مشکل و مسئله ظاهراً هیچ کس قدرت ندارد این شرایط را تغی       

  .ظاهراً هیچ کس اراده و اختیار این کار را ندارد. موجود نیست

و تا زمانی که هیچ کس مشکل دیگري را مشکل خودش نبینـد، ایـن وضـع ادامـه خواهـد             

  .داشت

  

ی و سـبعیت  کاري کنیم؟ چگونه مـا هـر روز شـاهد ایـن همـه بـی رحمـ        چرا ما نباید خوب،        

  هستیم و اجازه می دهیم ادامه پیدا کند؟

  

همه سیاره با بحـران  . علت، بی توجهی و اهمیت ندادن است. چون شما اهمیتی نمی دهید       

شما باید تصمیم بگیرید آیـا درصـدد هسـتید بـراي یکـدیگر ارزش      . هوشیاري روبه رو است

  قائل شوید؟

  

لـی چـرا مـا نمـی تـوانیم اعضـاء خـانواده خـود را دوسـت          این سؤال خیلی حزن آور است و      

  بداریم؟

  

ولی دید تو نسبت به این که چـه افـرادي اعضـاء    . تو اعضاء خانواده ات را دوست داري        

  .خانواده ات به حساب می آیند بسیار محدود است

مسـائل  بـه همـین دلیـل    . تو خودت را بخشی از خانوادة بشري بـه  حسـاب نمـی آوري           

  .خانوادة بشري را مسائل خودت نمی دانی

  

  ه زمین دیدگاه جهانی خود را تغییر دهند؟امکان دارد مردم کرچگونه        
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  .بستگی دارد به این که تو چه چیز را بخواهی تغییر دهی       

  

  چگونه می توان درد و رنجهاي کنونی را از بین برد؟      

  

با ایجاد الگوي جدید جهانی و نگاه داشـتن ایـن الگـو در    . هاي موجودبا از بین بردن جدایی      

  .چارچوب عقاید جدید

  

  این الگو چیست؟      

  

  .دوري گزیدن اساسی از دیدگاه فعلی جهانی        

بـه صـورت مجموعـه اي از     –در حال حاضر، تو دنیا را از دیـدگاه سیاسـی جغرافیـایی            

  .که هر کدام به گونه اي جدا و مستقل حکومت می کنند ملتهاي جدا از هم می بینی

مشکل داخلی تک تک کشورها را کسی به عنوان مشکل گروهی در نظر نمی گیرد، مگر تـا          

  .تأثیر بگذارد) یا روي اعضاء قدرتمند گروه(زمانی که روي گروه به صورت یک کل 

ت کشورهاي منفـرد، براسـاس منـافع    گروه به صورت یک کل، نسبت به شرایط و مشکال       

اگر کسی در گـروه بزرگتـر، چیـزي بـراي از دسـت      . مقرر گروه بزرگتر واکنش نشان می دهد

وخیم می شود و هـیچ کـس هـم بـه      Individualدادن نداشته باشد، شرایط کشورهاي منفرد 

  .این موضوع اهمیت نمی دهد

د، صدها نفر در جنگهاي داخلی می میرند، هر سال هزاران نفر از گرسنگی جان می سپارن        

حکام مستبد می توانند حومه شهرها را غارت کنند و ارتش آنها می تواند با تجـاوز، غـارت، و   
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و بقیه شما کاري انجام نمـی   –قتل و کشتار جمعی مردم را از حقوق اولیه اشان محروم سازد 

  .است» مشکل داخلی« چون عقیده دارید این یک . دهید

ولی وقتی منافع شما به خطر می افتد، هنگامی که سرمایه هـا، امنیـت و کیفیـت زنـدگی             

شما در خطر است، ملتتان را بسیج می کنید و سعی می کنید جهان را بسیج کنیـد، و بـه هـر    

  .طریق ممکن از منافع خود دفاع کنید

اي دالیل انسانی، براي کمک بـه  ادعا می کنید شما بر –و بعد، به دروغ بزرگ را می بافید         

مردم سرکوب شدة جهان، عمل می کنید، و این در حالی اسـت کـه شـما صـرفاً از منـافع خـود       

  .حمایت می کنید

  .دلیل آن هم این است که جایی که منافعی ندارید، نگرانی هم ندارید       

  

  دیگري جدید است؟ چه چیز. حول محور منافع فردي می گردد سیاست در جهان ظاهراً       

  

تو باید شروع کنی به این کـه  . اگر می خواهی دنیا تغییر کند، چیزي باید نو و جدید شود       

این در صورتی اتفاق می افتد که واقعیـت جهـانی را از نـو    . منافع دیگري را منافع خود ببینی

  .بسازي و طبق آن بر خود حکومت کنی

  

  منظورت جهان یک حکومتی است؟      

  

  آري        
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تو قول دادي در کتاب دوم بیشتر به مسائل مهمتر جغرافیـایی سیاسـی کـه سـیاره مـا بـا آن             

بپردازي ولی تصـور نمـی   ) اول به آن پرداختیدر مقابل مسائل فردي که در کتاب ( روبه رو است 

  .کردم وارد این بحث شویم

  

جدي گرفته، از خواب غفلت بیدار شده و درك کنـی کـه    وقت آن رسیده که این مسائل را         

  .یگانه مشکل بشریت کمبود عشق است

نتیجـۀ عـدم   . عشق، تحمل و شکیبایی، و شکیبایی، آرامش و سکون به ارمغـان مـی آورد         

  .شکیبایی، جنگ و نگرش بی تفاوت به شرایط غیر قابل تحمل است

  .عشق نمی تواند بی تفاوت باشد       

به کل بشریت، این اسـت  سریعترین راه براي رسیدن به عشق و احساس همدردي نسبت        

  .که همه انسانها را به صورت اعضاء خانواده خود ببینید

بهترین راه براي این که همۀ بشریت را به عنوان اعضاء خانواده خود به حسـاب آوریـد،         

کشـورهایی کـه بـه صـورت منفـرد در  جهـان        تمـامی . این است که خود را از آنها جدا نبینید

  .حکومت می کنند باید با هم متحد شوند

  

  .ولی ما سازمان ملل داریم     

  

١١ 
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براي این که این سازمان جان بگیرد، باید بـه طـور   . سازمانی که بی قدرت و ناتوان است       

  . این کار غیر ممکن نیست ولی مشکل است. کامل بازسازي شود

  

  شنهاد تو چیست؟پی        

  

آنچه به تصور من راه حلی عملی است، ایجاد یک مجمع سیاسی جهانی تازه است کـه در         

آن هر کدام از کشورها از یک رأي مساوي براي دخالـت در امـور دنیـا و حـق مسـاوي بـراي       

  .استفاده بردن از منابع جهانی، برخوردار باشند

  

هرگز قدرت، ثروت، و منابع خـود را در اختیـار   » دارند«که  این طرح هرگز عملی نیست آنهایی      

  قرار نمی دهند، و اصوالً چرا باید بگذارند؟» ندارند«آنهایی که 

  

  .چون این کار کامالً به سود آنها است       

  

  .آنها فایده اي در این کار نمی بینند همان طور که من نمی بینم      

  

دالرهـایی کـه بـه     –بیلیونها دالر به اقتصاد کشورت کمک کنی  اگر می توانستی در سال        

مصرف تغذیه گرسنه ها، لباس محتاجان، خانـه فقـرا، دادن امنیـت اجتمـاعی بـه بزرگسـاالن،       

آیا این کار به سود ملت تـو   –بهداشت بهتر، و باالبردن سطح زندگی کلیه اقشار جامعه برسد 

  نبود؟
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ند که تصور می کنند، کمک به طبقه مستضعف، به قیمـت از دسـت   ولی در آمریکا کسانی هست       

و این در حالی است کـه کشـور   . رفتن ثروت ثروتمندان و طبقه متوسط پرداخت کنندة مالیات است

قتل و جنایت خسارت عظیمی به بار آورده، تورم، مـردم را از هـر گونـه پـس     . رو به انحطاط است

  .ود است و دولت در حال بزرگتر و فربه تر شدن استاندازي باز داشته، بیکاري روبه صع

  .این نگرانی اکثر آمریکاییها است      

  

که میلیونها دالر در  –نمی بینی که اگر بیلیونها دالر در سال . این از کوته فکري آنها است       

بـه سیسـتم مـالی شـما      –ماه، صدها هزار دالر در هفته و مبالغی هنگفـت در روز مـی شـود    

و اگر شما می توانستید از ایـن پولهـا بـراي تغذیـه گرسـنه هـا، لبـاس        ... برگردانده می شد 

خانه براي فقیران، دادن امنیت به کهنساالن و خدمات بهداشتی بـراي همـه اسـتفاده    . محتاجان

که با این پولها پمـپ اقتصـاد بـه    ریشه جنایت براي همیشه خشک می شد؟ نمی بینی ... کنید 

و دولـت تـو هـم    . د و با بهبود اقتصاد، شغلهاي  جدید مثل قارچ از زمین می روییدکار می افتا

  کوچکتر می شد چون کار کمتري براي انجام دادن داشت؟

  

البته امکان کوچکتر شدن دولت از تصـور مـن    –فکر می کنم مقداري از این کارها شدنی است       

بیلیونهـا دالر از کجـا مـی آینـد؟ از مالیـاتی کـه       ولی می خواهم بدانم این میلیونهـا و  . بیرون است

و » کـار کـرده انـد تـا پـولی در بیاورنـد      «دولت جدید می بندد و با گرفتن پول بیشتر از کسانی که 

  .دادن آن به کسانی که بدون زحمت پولی به دست آورده اند، و ادامه دار بودن این روند

  

لزومـی نـدارد ایـن دالرهـا از مالیاتهـایی کـه        می پرسی این دالرهاي نو از کجا می آیـد؟        

یعنـی   –اگر چه اعضاء مجمع جدید (توسط مجمع جهانی جدید تحمیل می شود، پرداخت گردد 
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از درآمـد خـود را بـراي تـأمین     % ١٠حاضر است تحت حکومت جدیـد،   –هر یک از شهروندان 

مالیات جدیدي کـه توسـط    ضمناً این پول از.) نیازهاي جامعه به عنوان یک کل، پرداخت نماید

البتـه تعـدادي از دولتهـاي محلـی، مطمئنـاً مـی       . دولت محلی تعیین شده، نیز عاید نمی شود

  .توانند مالیات را کسر کنند

با تجدید ساختار نظریه جهانی، و نظام دادن مجدد بـه پیکـر    –همه این منافع  –همه اینها        

  .ت خواهد آمدو شکل سیاسی جهان و ساده تر کردن آن بدس

  

  چگونه؟     

  

  .از پول حاصل از ساخت سیستمهاي دفاعی و سالحهاي کشنده      

  

  تو از ما انتظار داري اسلحه خانه ها را ببندیم؟! آه متوجه شدم     

  

  .نه فقط شما، بلکه همۀ جهان       

ابل مالحظه اي کـاهش  فقط میزان آن را به طور ق. نه این که همه اسلحه خانه ها را ببندید       

شما می توانید پلیس داخلی . نظام و امنیت داخلی یگانه چیزي است که به آن نیاز دارید. دهید

کاري که همیشه ادعا می کنید تصمیم به انجام آن داشته اید ولی بـه هنگـام    –را تقویت کنید 

اً بایـد هزینـه   ضـمن  –تصویب بودجه ساالنه، می گویید نمی توانید این کـار را انجـام دهیـد    

سـالحهایی کـه بـراي حملـه،     . سالحهاي جنگی و آمادگی براي جنگ را به همان نسبت کم کنید

  .دفاع و کشتار جمعی مورد استفاده قرار می گیرند
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اول این که، تصور می کنم رقمی که تو ادعا داري می تـوان از طریـق صـرفه جـویی ذخیـره             

، تصور نمی کنم هرگز بتوان مردم را قـانع کـرد کـه دسـت از     و دوم. کرد، قدري اغراق آمیز باشد

  .دفاع از خود بردارند

  

) ، هنگام نوشتن این مطالـب ١٩٩٤مارس  ٢٥(اکنون . اجازه بده به ارقام نگاهی بیندازیم       

براي مقاصد نظامی خرج می کنند کـه مبلغـی حـدود     دولتهاي جهان هر ساله یک تریلیون دالر

  .در دقیقه می شودیک میلیون دالر 

ملتهایی که حداکثر هزینه جنگی را دارند می توانند این هزینه را متوجه ارجحیتهاي دیگر        

البتـه در  . بنابراین ملتهاي بزرگتر و غنی تر این کار را کامالً به سود خود خواهنـد دیـد  . کنند

انند خود را بی دفـاع  صورتی که آن را ممکن تصور کنند ولی دولتهاي قدرتمند و غنی نمی تو

تصور کنند، چون همواره از حمله و تجاوز کشورهایی که بـه آنهـا و ثـروت آنهـا رشـک مـی       

  .برند، وحشت دارند

  .دو راه براي از بین بردن این تهدید وجود دارد      

قسمت کردن کل ثروت جهان ومنابع آن با مردم جهان به گونه اي که کسـی بـه مـال و     -١      

   .ري رشک نبرد و هرکس در عزت و احترام زندگی کند و خود را از ترس رها سازدثروت دیگ

  .ایجاد سیستمی براي حل اختالفات که نیاز به جنگ و احتمال وقوع آن را از بین ببرد -٢     

  

  .مردم جهان احتماالً هرگز به چنین کارهایی دست نمی زنند     

  

  .ولی آنها شروع کرده اند        

   

  شروع کرده اند؟       
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که یـک  . آزمایش بزرگی در دنیا براي برقراري آن نظم سیاسی در شرف انجام است. آري       

نمونه آن سیستم ایالتی تحت یک دولت مرکزي است که در کشورهایی هم اکنون پیـاده شـده   

  .است

  

  آزمایشی که گفتی با شکست روبه رو شده؟     

  

با این . را هنوز دارند که طی کنند قبل از این که موفق نام بگیرنداین کشورها راه زیادي . آري

  .همه، این بهترین آزمایشی است که در شرف انجام است

دمکراسی بدترین سیستمها اسـت، و سیسـتمهاي   «. همان طور که وینستون چرچیل گفت        

  .»دیگر از آن  بدترند

رین سیاستها را اعمال می کنـد ولـی در ابتـدا    اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر متجاوزت       

ملت آمریکا اولین ملتی بود که کنفدراسیون نامتشکلی از کشورهاي منفـرد بـه وجـود آورده    

  .وموفق شد آنها را به یک گروه منسجم، که تابع یک قدرت مرکزي هستند، مبدل سازد

چـون  . رسختانه مقاومت می کرددر آن موقع هیچ یک از ایالتها مایل به این کار نبود و س       

می ترسید اهمیت فردي خود را از دست بدهد و ادعا داشت که این اتحاد بیشترین منـافع او را  

  .تامین نمی کند

  .پند آموز است اگر بدانی در آن موقع این ایالتها چه وضعیتی داشتند        

بسته بودنـد، از دولـت واقعـی    در موقعیتی که آنها در کنفدراسیون ضعیفی با هم پیوند        

  .آمریکا و قدرتی که مفاد کنفدراسیون را بر ایالتها تحمیل کند، خبري نبود



 
١٦١ 

حتـی موافقـت نامـه هـاي      ایالتها سیاسـت خـارجی خـود را اجـرا مـی کردنـد، و تعـدادي             

. خصوصی تجاري و غیرتجاري با فرانسه، اسپانیا، انگلستان، و سایر کشورها امضاء کردنـد 

لتها ضمناً با یکدیگر هم تجارت داشتند، و اگر چه این عمل مخالف مفـاد کنفدراسـیون بـود،    ایا

 –تعدادي، تعرفه هایی براي کاالهایی که از ایالتهاي دیگر با کشتی می آمد، تعیین مـی کردنـد   

. همان کاري که در مورد کاالهایی که از آن سوي اقیانوسـها وارد مـی شـد، انجـام مـی دادنـد      

انی که مایل بودند کاالهاي خود را در بندر خرید و فروش کنند، چـاره اي جـز رعایـت    بازرگان

اگر چه موافقت نامه اي کتبـی وجـود    –در اینجا از قدرت مرکزي خبري نبود . مقررات نداشتند

  .داشت که بستن چنین مالیاتی را قدغن می کرد

لتی جنگجویـان غیرنظـامی خـود را    هـر ایـا  . ایالتهاي منفرد با هم جنگ و نزاع هم داشتند      

  .ارتش دائمی به  حساب می آورد

در واقع شعار رسمی » به مرز من تجاوز نکن«نُه ایالت، نیروي دریایی خود را داشتند و         

اگـر چـه   . (نیمی از ایالتهـا حتـی پـول خـود را چـاپ مـی کردنـد       . همۀ ایالتها به شمار می آمد

  ).ن کار غیرقانونی استکنفدراسیون قید کرده بود که ای

به طور خالصه، ایالتهاي اصلی، اگرچه تحت مفاد کنفدراسیون به هم ملحق شده بودنـد،          

  .ولی دقیقاً نظیر دولتهاي مستقل امروزي عمل می کردند

نظیر دادن قدرت تـام بـه کنگـره    (اگرچه آنها می دیدند که موافقت نامه هاي کنفدراسیون        

قابل اجرا نبود با وجود این سرسختانه با هرگونـه انعطـاف و تسـلیمی در    ) براي ضرب پول

مقابل یک قدرت مرکزي که می توانست ایـن قراردادهـا را بـه مرحلـه اجـرا درآورد و روي آن      

  .چنگ بیندازد، مقاومت می کردند
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فـوذ و  در این شرایط، خیلی به موقع تعداد قلیلی از رهبران پیشرفته شروع بـه اعمـال ن         

آنها مردم را قانع کردند که ایشان از تشکیل یک فدراسیون بیشتر از آن که ضرر . اقتدار کردند

  .کنند، فایده می برند

بازرگانان شروع به ذخیرة پول و افزایش سودهاي خود کردنـد چـون کشـورهاي منفـرد            

  .دیگر نمی توانستند به کاالهاي یکدیگر مالیات ببندند

می توانستند پول کافی ذخیره کنند و آنها را صرف اجراي خدمات و برنامـه هـایی    دولتها      

نمایند که واقعاً به مردم کمک می کرد، چون منابع موجود نباید براي حمایت ایالتهاي منفرد از 

  .یکدیگر به کار می رفت

امنیت، آرامـش   مردم هم، از طریق همکاري و نه نزاع و درگیري با یکدیگر می توانستند از      

  .و موفقیت بیشتري برخوردار گردند

هر ایالتی می توانست بدون این که اهمیت خود را از دست بدهد، اهمیت بیشـتري هـم بـه          

  .دست آورد

  .و این دقیقاً چیزي است که اتفاق افتاده است        

، البتـه اگـر آنهـا    کشور جهان قابل اجرا و پیاده شـدن اسـت   ١٦٠همین سیستم در مورد         

  .و این به منزله پایان دادن به همه جنگها است. حاضر باشند به یک فدراسیون متحد بپیوندند

  

  .ولی قول می دهم باز هم اختالفاتی به وجود آید      

  

البتـه راهـی   . تا زمانی که بشر به مظاهر بیرونی دل خوش کرده، حرف تو صحیح اسـت        

گ و تمامی تجربیاتی که به عدم صلح و امنیت منتهی می شود، وجـود  براي پایان دادن به جن

در حالی که ما فعالً در حال پـرداختن بـه راه حلهـاي سیاسـی     . دارد و آن راه حل معنوي است
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حقیقت معنـوي بایـد   . راه حل واقعی، پیوند دادن مادیات به معنویات است. جغرافیایی هستیم

  .ا تجربه روزانه بشر را تغییر دهددر زندگی عملی روزمره پیاده شود ت

. تا زمانی که این تغییر پدید نیاید، اختالفها کماکان وجود خواهند داشـت . حق با تو است        

  .با وجود این نیازي به جنگ و خونریزي نیست

عقیده دارند که این به قیمت سنگینی برایشان تمام می شـود و حاضـر نیسـتند    » داراها«       

  .از دست بدهندچیزي را 

  

آیا چسبیدن به چیزي که براي به دسـت آوردن آن انسـانها مـدتها    . آیا این ترسی به جا نیست      

  مبارزه کرده اند، غیرمنطقی است؟

  

اگر الزم است به کسانی که در حال حاضر با قحطی، و بی آبی مواجه هستند و پناهگاهی        

  .دیگري فداکاري کنند و ثروت خود را از دست بدهندندارند، کمکی شود، الزاماً نباید عده 

ــه               ــت ک ــن اس ــد ای ــد بکنی ــما بای ــه ش ــاري ک ــا ک ــردم، تنه ــاره ک ــه اش ــور ک ــان ط  هم

دالري را که هر ساله صرف بودجـه نظـامی در سـطح جهـانی مـی      ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠

ین که یک پنـی  با این عمل شما مسئله را بدون ا. شود، بردارید و صرف مقاصد انسانی نمایید

)Penny (،حل کرده اید اضافی خرج کنید یا ثروتی را از جایی به جاي دیگري منتقل سازید.  

البته می توان این بحث را مطرح کرد که، شرکتهاي مختلط بین المللـی کـه منافعشـان از    (       

ندان ایـن  همان طور که کارم –جنگ و ابزار جنگی تأمین می شود، در این میان، بازنده هستند 

شرکتها و همه کسانی که ثروت و دارائی شان با نابودي دیگران بـه دسـت مـی آیـد، بازنـده      

ولی اگر منبع ثروت شما به غلط از جایی نادرستی تامین شـود، اگـر هسـتی و بقـاء     . هستند

کسانی به این بستگی دارد که عده اي تمام مدت با هم در نزاع و جنگ باشند، پس شـاید علـت   
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دنیا در مقابل هرگونه کوششی براي برقراري یک صلح پایدار، از خود مقاومـت نشـان   این که 

  ).می دهد، اتکاء به همین مسئله باشد

در مورد بخش دوم سؤال تو، یعنی حفظ آنچه در درازمدت به عنوان یک فرد یـا ملـت، از           

تی کـه نقطـه   طریق مبارزه به دسـت آورده انـد، حرفـت غیرمنطقـی نیسـت، البتـه در صـور       

  .نظرهاي تو ناشی از هوشیاري دنیاي خارج از تو باشد

  

  ناشی از چه؟        

  

اگر شادیهاي تو در زندگی ناشی از تجاربی باشد که فقط در دنیاي فیزیکی خـارج از تـو          

قابل دسترسی است، هرگز حاضر نخواهی بود حتّی یک مثقال از آنچه به عنوان یک فرد یا یک 

  .آوري نموده اي و موجب شادي تو شده، از دست بدهی ملت جمع

هستند ناراحتی خود را ناشی از کمبود لوازم مـادي مـی   » ندار«و تا زمانی که افرادي که        

دائماً چشمشان به دنبال ثروت شـما اسـت، و شـما    دانند، آنها هم در دامی گرفتار هستند زیرا 

  .ی کنیدهم پیوسته از سهیم کردن آنها خودداري م

به همین دلیل همان طور که قبالً اشاره کردم واقعاً راهی براي پایان دادن به جنگ وجـود          

امـا آن،  . همین طور براي خاتمه بخشیدن به همه تجارب مربوط به اغتشاش و ناآرامی –دارد 

  .یک راه حل معنوي است

شخصی، بـه یـک راه حـل معنـوي      نهایتاً هر مسئله جغرافیایی سیاسی، نظیر هر مسئله        

و  –و همه مسائل زندگی پایه و بنیادي معنوي دارنـد  . همه زندگی، معنویت است. نیازي دارد

  .از طریق معنوي قابل حل می باشند
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این انسانها هستند که جنگ می آفرینند چون هر کسـی چیـزي دارد کـه دیگـري هـم مـی              

  .وجب اختالف و جنگ شده استو این تضاد منافع م. خواهد داشته باشد

  .همه تعارضها از آرزوي گم شده اي ناشی می شوند       

  .تنها آرامشی که در دنیا باقی ماندنی است آرامش درونی است       

وقتی شما بـه آرامـش   . باید زمینه هایی فراهم کرد تا هر فردي آرامش درونی را پیدا کند       

این به منزلـه آن اسـت   . آرامش بیرونی را هم به دست آوریددرون دست می یابید می توانید 

بـی  . نعمت و موهبت بزرگی اسـت » بی نیازي«. که شما دیگر به ظواهر بیرونی نیازي ندارید

ترس از . نیازي ابتدا شما را از ترس رها می سازد؛ ترس از این که چیزي هست که شما ندارید

هید، و ترس از این که بدون داشـتن فـالن چیـز،    این که چیزي دارید که ممکن است از دست بد

  .خشنود و شاد نخواهید بود

وقتـی شـما   . خشم، ترس اعـالم شـده اسـت   . دوم، بی نیازي، شما را از خشم رها می کند       

چیزي ندارید که از دست دادن آن شما را بترساند، پس چیزي هـم کـه در مـورد آن بـه خشـم      

  .بیایید، ندارید

ما چیز موردنظر و دلخواه خود را ندارید، خشمگین نمی شوید، چـون نیـاز شـما    وقتی ش        

شما ترجیح می دادیـد فـالن چیـز را داشـته باشـید ولـی       (صرفاً نوعی ترجیح بوده نه الزام، 

پس، از نداشتن آن چیز، ترس و نهایتاً خشمی بر شما ) لزومی هم نداشت آن را به دست آورید

  .حاکم نمی شود

تی می بینید دیگران کاري را که شما نمی پسـندید انجـام مـی دهنـد، عصـبانی نمـی       وق        

  .چون نیازي ندارید به این که آنها کار خاصی را انجام بدهند یا ندهند. شوید

وقتی از کسی نامهربانی می بینید عصبانی نمی شوید، چون نیازي ندارید که دیگران بـه         

عشقی به شما نشان نمـی دهـد عصـبانی نمـی شـوید، چـون       وقتی فردي . شما مهربان باشند
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وقتی بـا فـردي ظـالم، مـردم آزار، یـا مـزاحم،       . نیازي ندارید کسی شما را دوست داشته باشد

روبه رو می شوید خشمگین نمی شوید، چون نیازي ندارید که او به گونـه دیگـر عمـل کنـد و     

  .مطمئن هستید که کسی نمی تواند به شما صدمه بزند

  .حتی اگر کسی قصد جانتان را هم بکند، خشمگین نمی شوید، چون ترسی از مرگ ندارید       

  .اگر ترس شما را رها کند، هر چیزي از شما گرفته شود، شما را عصبانی نخواهد کرد       

کرده اید، باز هـم مـی توانیـد    چون شما به طور شهودي و درونی می دانید که آنچه خلق        

  .این که اصالً هیچ چیزي در دنیا اهمیت ندارد –و از آن مهمتر  – خلق کنید

با کسب آرامش درون، حضور و یا عـدم حضـور کسـی، مکـانی، چیـزي، شـرایطی و یـا               

  .موقعیتی نمی تواند ذهنیت شما را دچار آشفتگی کند

بـه هـیچ وجـه    این، بدان معنی نیست که تو آنچه را به جسم مربوط می شود، نفی کنی،        

  .تو حتی از بودن در جسم و شادیهاي ناشی از هستی، خوشحال هم هستی. این طور نیست

با وجود این درگیر بودن تو با آنچه به جسم مربوط می شود، یک امر داوطلبانه است، نه        

ـ . اجباري ن تو ظواهر بیرونی را تجربه می کنی، چون این چنین انتخاب کرده اي نه به دلیل ای

  .که الزم است این کار را انجام دهی تا شاد باشی یا غم خود را توجیه کنی

افراد به وجود آید، بـه  ١اگر در  –جستجوي آرامش درونی  –همین تغییر کوچک و ساده         

همه جنگها پایان داده می شود، تضادها از بین مـی رود و صـلح و آرامشـی پایـدار در جهـان      

  .برقرار می گردد

صلح جهانی یـک  . به هیچ  فرمول دیگري نیاز نیست و هیچ فرمول دیگري عملی نیست         

  .مسئله شخصی است

  .آنچه مورد نیاز است تغییر اوضاع و شرایط نیست بلکه تغییر هوشیاري است        
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وقتی ما دچار قحطی و گرسنگی هستیم چگونه می توانیم به آرامـش درون دسـت پیـدا کنـیم؟           

ی تشنه هستیم چگونه می توانیم از آرامش برخوردار باشیم؟ وقتی در معـرض سـرما و گرمـا    وقت

هستیم و پناهگاه و جان پناهی نداریم چگونه می تـوانیم خونسـرد و آرام بـاقی بمـانیم؟ یـا وقتـی       

  عزیزي را بدون علت از دست می دهیم، چگونه از خشم خود جلوگیري کنیم؟

نی ولی شعر از عمـل خیلـی فاصـله دارد، آیـا شـعر و شـاعري مـی        تو شاعرانه صحبت می ک      

تواند مشکل مادر حبشه اي را که فرزندش در آغوش او به علت قحطی و گرسنگی جـان مـی دهـد،    

حل کند؟ یا مشکل مردي در آمریکاي مرکزي را که گلوله اي بدنش را پاره پاره کرده چـون سـعی   

ارد؟ شعر و شاعري تـو در پاسـخ زنـی در بـروکلین کـه      نموده ارتش را از گرفتن دهکده اش باز د

هشت بار توسط یک گروه ولگرد مورد تجاوز قرار گرفته، یا یک خانواده شش نفري در ایرلنـد کـه   

توسط بمب یک تروریست که در کلیسا روز یکشنبه صبح کار گذاشـته شـده بـود، بـه کلـی نـابود       

  شدند، چه دارد بگوید؟

  

سـعی  . اسفناك است ولی این را بدان؛ در هر چیزي کمالی وجـود دارد شنیدن این حوادث        

  .کن این کمال را ببینی، این همان تغییر هوشیاري است که از آن سخن می گویم

هر آنچه پیش می آیـد  . خود را از همه چیز بی نیاز کن، دامنۀ آرزوهایت را وسعت ببخش      

  .بپذیر

یه هایت گریه کـن و بـه خنـده هایـت بخنـد، بـه حقیقـت        براي گر. احساساتت را حس کن       

وجودي خود احترام بگذار وقتـی آتـش احساسـاتت فـرو نشسـت، آرام شـو و بـدان کـه مـن          

  .اینجا هستم) خداوند(

ردن     . به عبارت دیگر در اوج ناراحتی، شکوه زندگی را مشاهده کن        از (حتـی بـه هنگـام مـ

  .تجاوز قرار گرفتنهنگام مورد یا به ) ورود گلوله اي به سینه ات
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در ظاهر اینها کاري غیرممکن به نظر می رسد ولی اگر به هوشـیاري ربـانی برسـی مـی           

  .توانی آن را انجام دهی

این بستگی دارد به این که تو چه قدر بخـواهی لحظـه   . البته لزومی ندارد تو کاري انجام دهی

  .را تجربه کنی

چالش هموار این است که ذهن را آرام کرده و به درون روح سفر در لحظه مصیبت بزرگ،       

  .کنی

  .اگر کنترلی روي اوضاع نداشته باشی به طور خودکار این کار را انجام می دهی      

آیا تا کنون با شخصی که به طور تصادفی ماشینش از مسـیر منحـرف شـده باشـد، یـا             

فته باشد، صحبت کرده اي؟ آنها اغلب مـی گوینـد   کسی که ناگهان مورد اصابت گلوله قرار گر

  .که آرامش رمزگونه اي بر آنها حاکم شده و مطلقاً ترسی را احساس نمی کرده اند

این چیزي است که به هنگام هجوم ترس باید به خـودت تلقـین   » با تو هستم مننترس «       

ین لحظات، من آرامش دهندة در تلختر. در تاریکترین لحظات من راه تو را روشن می کنم. کنی

پس ایمـان داشـته   . موقعیتها من به تو قدرت می دهمدر مشکلترین و پر تالشترین . تو هستم

این من هستم که سـبب مـی شـوم تـو بـا شـناخت بـدایع        . چون من پشتیبان تو هستم. باش

نـدگی  من تو را در کـوره راههـاي ز  . طبیعت زیباییهاي حیات را درك کنی و از آنها لذت ببري

  .هدایت می کنم

  .من امید را به تو برمی گردانم و تو را در جاده هاي تقوي و فضیلت راهنمایی می کنم      

و، آري، اگرچه تو از جاده مرگ عبور می کنی، از شیطانی نمی ترسـی، چـون مـن بـا تـو            

  .هستم و فرشتگانم به تو آرامش می دهند

  .می کنم و به تو شجاعت و جسارت می دهممن تو را در مقابل دشمن مجهز       
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رحمت و عنایت من تو را در سفر زندگی همراهی می کند و تو نهایتاً به سوي مـن رجعـت         

  .خواهی کرد

         

  

       

        

  

  

  

  

  

  

آنچه گفتی واقعاً شگفت انگیز بود اي کاش دنیا هم بـه ایـن چیزهـا بـاور داشـته و آن را درك مـی       

  .کرد

  

تو نقش خود را ایفا می کنی، . تو خودداري کمک می کنی. این کتاب به این کار کمک می کند      

این کاري است کـه همـه   . تو قصد داري سهم خود را در باال بردن هوشیاري جمعی انجام دهی

  .باید انجام دهند

  

  .درست است       

  آیا اجازه دارم موضوع جدیدي را عنوان کنم؟       

١٢ 
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نگرشی است که بسـیاري از افـراد دارنـد و معتقدنـد     . رشی که می خواهم به آن اشاره کنمنگ       

نبایـد طبقـه ثروتمنـد را بـا مجبـور کـردن آنهـا بـه          که به افراد فقیر به اندازه کافی کمک شده و ما

و فراهم کردن حتـی پـول بیشـتر بـراي     » کسب ثروت«پرداخت مالیاتهاي باال به جرم تالش زیاد و 

  .تنبیه کنیم –محروم طبقه 

یـک حیلـۀ سوسیالیسـتی     -سهیم کردن دیگـران    –مردم عقیده دارند توزیع ثروت بسیاري از       

از هـر کـس برحسـب توانـاییش، بـه هـر کـس برحسـب         « -به عقیده آنها بیانیـه کمونیسـتها   . است

فـرد فـرد    یک ترفند شیطانی است که عقیده دارد شأن و مقـامِ همگـان از طریـق کوشـش     -»نیازش

  .افراد میسر می شود

اگـر کسـی بـه ایـن افـراد ایـراد       . تالش کنـد » هر کس باید براي خودش«این افراد معتقدند که        

پاسخ آنها این است که فرصت به طـور مسـاوي در   . بگیرد که نظریه شان سرد و بی رحمانه است

بـدبخت و محـروم نیسـت و اگـر     آنها ادعا می کنند که هیچ کس به طور فطري . اختیار همگان است

و اگـر کسـی    –هر کس مـی توانـد   . می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد .تالش کندهر کس 

  .»تقصیر از خود اوست« -موفق نشود 

  

  تصور می کنی این ادعا بی رحمانه است؟       

  

  تو چه احساسی داري؟       

  

سـؤالی کـه  در   . تم صـرفاً یـک اظهـارنظر بـود    آنچه گف. من قضاوتی در این زمینه ندارم       

بـا  . ارتباط با این یا هر فکر دیگري پیش می آید، این است که آیا این فکر خدمتی به تو می کند

  آنچه می خواهی باشی، آیا این فکر به تو کمک می کند؟توجه به خود واقعی تو و 
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ا بکنند، آیا داشتن چنین فکري به مـا کمـک   با نگاه کردن به دنیا، مردم باید از خود این سؤال ر      

  می کند؟

  

وقتی نگاه می کنم می بینم افرادي هستند که با محرومیت زاده شده اند، در این تردیـدي         

  .نیست

چـون هـر روحـی    . نیسـت » محروم«این هم حقیقت دارد که از جنبۀ متافیزیکی هیچ کس        

  .اوضاع و احوالی را خلق می کند که نیاز دارد خلق کندبراي خود، دقیقاً همان افراد، حوادث، 

همـه اوضـاع و    –والـدینت را، وطنـت را    –این تو هستی که همه چیز را انتخاب می کنـی        

  .شرایطی را که ورود مجدد تو را به هستی طلب می کند

طی کـه فـراهم   به طور مشابه، در طول عمر، تو به انتخاب و ایجاد افراد، حوادث، و شـرای        

آمده اند تا فرصتهاي دقیق، کامل و درستی را در اختیار تو قرار دهنـد، تـا خـود واقعـی ات را     

  .بشناسی، ادامه می دهی

به عبارت دیگر با توجه به آنچه روح در صدد کسب و نائل شدن به آن است، هـیچ کـس           

معلـول، یـا در جامعـه اي     براي نمونه، روح ممکن است آرزو کند در جسـمی . نیست» محروم«

تحت ظلم یا فشارهاي سیاسی و اقتصادي شدید سکنی گزیند، تا شرایطی را که بـراي انجـام   

  .مقاصد خود به آن نیاز دارد، فراهم سازد

مـی بینـیم، در حـالی کـه ایـن      » محـروم «کلمـه  » فیزیکـی «بنابراین ما مردم را به معنی         

  .به طور دقیق انتخاب شده اي استرایط کامل و محرومیت، از نقطه نظر متافیزیکی ش
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از نقطه نظر عملی استنباط ما از این شرایط باید چگونه باشد؟ آیـا مـا بایـد بـه افـراد محـروم             

کمک کنیم و دست یاري برسانیم یا این که قضاوتمان این باشد که در واقـع، آنهـا دقیقـاً در جـایی     

نتـایج اعمـال خـود را تجربـه     «یطی که به آنها اجازه می دهد در شرا باشند؛ می خواهند هستند که 

  .»کنند

  

  .سؤال بسیار خوبی را مطرح کردي

ابتدا این را به خاطر داشته  باش که هرچه به فکر تو می رسد، می گویی و انجام می دهـی،       

اقعـی  خـود و «اعمال تو جلوه اي است از . بازتابی است از آنچه درباره خود تصمیم گرفته اي

من مرتب به این نکته برمی گردم چـون  . کوششی است در خلق آنچه تو می خواهی باشی» تو

روح کـار  . این تنها چیزي است که تو در اینجا انجـام مـی دهـی و در صـدد انجـام آن هسـتی      

و  –تو درصدد هستی خود واقعی ات را جستجو و تجربه کنـی  . دیگري براي انجام دادن ندارد

  .تو در هر لحظه خود جدیدي خلق می کنی. به وجود آوري

در آن چارچوب وقتی با شخصی برخورد می کنی کـه بـه ظـاهر و طبـق اسـتانداردهاي             

در ارتبـاط بـا ایـن    : جامعه محروم می باشد، اولین سؤالی که باید از خود بپرسـی ایـن اسـت   

  شخص، خود واقعی من کیست و چه موقعیتی براي خود انتخاب می کند؟

به عبارت دیگر اولین سؤالی که در برخورد با فردي، در هر شرایطی، به ذهنت مـی رسـد          

  نقش من در اینجا چیست؟: باید این باشد

 –متوجه هستی سؤال تو همواره باید این باشد که نقش من در اینجا چیست؟ نه ایـن کـه         

  طرف مقابل من چه خواسته اي دارد؟

  



 
١٧٣ 

ضمناً آنچـه گفتـی   . ه اي بود که در ارتباط با روند روابط انسانی شنیده بودماین جالبترین نکت      

  .مخالف افکاري بود که تا کنون در ذهن می پروراندم

  

می دانم ولی علت این که روابط تو این چنین دستخوش بی نظمی شده، این است کـه تـو         

در آن صـورت  . حدس بزنی همواره سعی داري خواسته طرف مقابل یا خواسته هاي مردم را 

در این صورت تصمیمی که می گیري بدین سـان  . باید تصمیم بگیري آن را به آنها بدهی یا نه

اگر تصور . تو با کاري که از آنها انتظار داري برایت انجام دهند، تصمیم می گیري: خواهد بود

بـراي بـرآورده کـردن     می کنی کاري نیست که آنها بتوانند براي تو انجام دهند، لذا دلیلی هم

ولی اگر ببینی چیزي هست که از آنها بخـواهی، یـا ممکـن اسـت     . خواسته هاي آنها نمی بینی

بخواهی، در آن صورت فکر منفعت شخصی غلبه می کند و تو سعی می کنی آنچه آنها از تـو  

  .انتظار دارند انجام دهی

  .و ندهد، از او رنجش پیدا می کنیو بعد اگر طرف مقابل، آنچه از او انتظار داشتی به ت      

تـو  . تو توازن بسـیار ضـعیفی برقـرار مـی کنـی     » من با تو معامله می کنم«در این بازي       

سِ همـۀ      . نیازهاي مرا برآورده می سازي و من نیازهاي تو را با این همـه مقصـودي کـه در پـ

ارتباطی با هیچ کدام از  – رابطه میان ملتها و همچنین رابطه میان افراد –روابط انسانی است 

محل، یا چیزي، این نیسـت کـه    –هدف از برقراري رابطه با هر انسان دیگر  .پیدا نمی کند اینها

بلکه این است کـه بـدانی تـو    . حدس بزنی آنها از تو چه می خواهند یا به چه چیزي نیاز دارند

احتیـاج داري یـا آرزو   براي رشد و تعالی، براي آنچه واقعاً می خواهی باشی بـه چـه چیـزي    

  .داري برسی

اگر جز این بود، تو می توانسـتی   –به همین دلیل من رابطه با سایرین را به وجود آوردم        

  .به زندگی در کلیت و خأل، در کلیت و مطلقیتی که از آن آمدي ادامه دهی



 
١٧٤ 

ـ  » کُل«بنابراین وقتی تو در        وان فـرد خاصـی   وجود داري نمی توانی آگاهی خود را بـه عن

  .تجربه کنی، چون از دیگران جدا نیستی

پس من روشی بنا نهادم که تو خودت را مجدداً خلق کنی و خود واقعی ات را در تجربه ات       

  :بشناسی براي این کار من ابزار زیر را در اختیارت گذاشتم

باط بـا اجـزاء دیگـر    سیستمی که طبق آن تو می توانی به عنوان جزئی در ارت –ارتباط  -١     

  .وجود داشته باشی

بـه  . فرایندي که به کمک آن تو داوطلبانه خود را تسلیم فراموشی می کنـی  –فراموشی  -٢     

این ترتیب، دیگر نمی توانی درك کنی که ارتباط، صرفاً یک ترفند است و این که تـو از آن بـه   

  .هیچ وجه جدا نیستی

است که تو در آن رشد می کنی تا به آگاهی کامل برسی  مرتبه اي از هستی –ھوشیاری  -٣    

و به صورت یک خالق واقعی و حقیقی عمل کـرده و واقعیـت خـود را خلـق و تجربـه کنـی و       

خـود بـه    سپس آن را گسترش داده و کشف کنی و آن واقعیت را همراه با گسترش هشـیاري 

  .نیمجدداً خلق ک –یا به عبارت دیگر به بی مرزي  –مرزهاي جدید 

  .تحت این الگو، هوشیاري همه چیز است       

هوشیاري که تو از آن به طور کامل آگاهی، اساس همه حقایق و همه معنویتهـاي واقعـی          

  .است

  

فرامـوش کنـیم تـا    هستیم را آن که ولی منظور از همه این کارها چیست؟ تو از ما می خواهی       

  را به یاد بیاوریم؟خود واقعی مان 
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نه به طور کامل، بلکه براي این که بتوانی آن که هستی و آنچه می خواهی باشی را خلـق         

  .کنی

من از طریق تو خـودم را تجربـه مـی    . این همان خداي گونه عمل کردن و خلق کردن است       

دانستن و تجربـه کـردن دو   . بدون تو من خودم را می شناسم ولی نمی توانم تجربه کنم. کنم

  .ز کامالً متفاوت هستندچی

  

  .مثل این که از موضوع اصلی جدا افتادیم

  

  .خداوند را نمی توانی روي یک موضوع نگاهداري، خداوند بی کران است       

  .پرسیدن براي طبقه محروم چه کار می شود کرد       

  .اول باید ببینی در ارتباط با آنها چه کسی هستی و چه نقشی داري       

دوم اگر متوجه شدي که دوست داري خودت را به عنوان کمک کننـده، دوسـتدار، شـفیق،           

  .خوب دقت کن و ببین چگونه می توانی بهترین آنها باشی. عالقه مند و مسئول، تجربه کنی

توجه داشته باش، برخورداري تو از این توانایی که یکی از این ویژگیها را داشـته باشـی          

  .ا آنچه دیگران هستند یا می کنند نداردهیچ ارتباطی ب

گاهی بهترین نمایش عشق و باالترین کمکی که می توانی در حق کسی کنی این است کـه         

  .او را به حال خود رها کنی یا به او قدرت دهی به خودش کمک کند

نی بـه  تو می توا. زندگی یک سفره مجلل و گسترده است. درست مثل یک ضیافت می ماند       

  .اطرافیانت کمک کنی هرچه آرزو دارند از این سفره بردارند

یادت باشد بزرگترین کمکی که تو می توانی به کسی کنی این است که او را بیدار کرده و        

گـاهی بـا کمـی    . راههاي متعددي براي این کار وجود دارد. خود واقعی اش را به او نشان دهی
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و گاهی با رها کردن آنها، کـه راه خـود   ... تکان جدي یا مختصر  کمک، یک فشار، یک اشاره، یک

همۀ والدین این راه را بـه خـوبی   . (را بروند، بدون آن که از طرف تو مداخله اي صورت بگیرد

  .این کار عملی است) می شناسند و در عین حال نگران و مضطربند

ست کـه خـود واقعـی شـان را بـه      آنچه تو براي طبقه محروم می توانی انجام دهی، این ا      

  .یادشان بیاوري و به آنها کمک کنی تا دیدگاه جدیدي نسبت به خود پیدا کنند

چون اگر تو آنها را بـدبخت ببینـی آنهـا    . تو هم، باید ذهنیتت را نسبت به آنها تغییر دهی      

  .هم خودشان را همان طور می بیند

این بود که خود واقعی افراد را در برخورد با آنهـا   موهبتی که مسیح از آن برخوردار بود       

. او به عقیده نادرستی که مردم از خود داشتند بـاور نداشـت  . می دید، نه خود ظاهري شان را

  .او همیشه فکر بلندتري داشت، و همواره دیگران را به آن دعوت می کرد

عقایـد واالي خـود را بـه کسـی     . او ضمناً به انتخابی که مردم داشتند احترام می گذاشـت        

  .تحمیل نمی کرد، و فقط آنها را دعوت می کرد به این که خود واقعی شان را به یاد آورند

و اگر دیگران تصور می کردنـد نیـاز بـه     –او با شفقت و مهربانی با مردم رفتار می کرد         

ئل داشـتند رد نمـی کـرد،    کمک و مساعدت دارند، او آنها را براي ارزیابی نادرستی که از مسـا 

ولی به آنها اجازه می داد خود واقعی شان را دوست داشته باشند و مهربانانه بـه آنهـا کمـک    

مسیح می دانست سریعترین راه بـراي شـناخت خـود    . می کرد تا راه درستی در پیش بگیرند

ورد و او انسانها را ناکامـل بـه  حسـاب نمـی آ    . واقعی از طریق شناخت خود غیرواقعی ا ست

مشاهده می کرد و لذا به مردم کمک » کمالی«برعکس او این را هم به صورت . محکوم نمی کرد

  .می کرد آنچه می خواستند باشند

  .بنابراین هرکس از او درخواست کمک می کرد، از او دریغ نمی نمود         
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کسی مـی کنـد در   او دست رد به سینه کسی نمی زد ولی همیشه مراقب بود کمکی که به         

  .جهت تأمین خواسته هاي به حق و قانونی او باشد

اگر عده اي صادقانه بصیرت و روشندلی را جستجو می کردند و درصدد تعـالی روحـی          

او همیشه بـه  . خود بودند، او به آنها قدرت، شهامت، و خرد می بخشید تا به این مهم نایل آیند

داشت تا به مردمی که کار دیگري از دستشـان بـر نمـی     عنوان الگو و نمونه، حضوري آشکار

او اجازه نمـی داد آنهـا بـه بیراهـی کشـانده      . آمد، کمک کند به او ایمان و اعتقاد داشته باشند

  .شوند

تا به امروز او همواره به آنهـایی کـه   . بسیاري به او دل بستند و ایمان راسخ پیدا کردند        

او خود را متعهد کـرد  تـا بـه آنهـایی کـه مـی       . د پاسخ داده استصمیمانه او را فراخوانده ان

  .خواهند به بیداري و هشیاري ربانی برسند، دست یاري برساند

با وجود این مسیح نسبت به آنهایی هم که به بیداري نرسیده بودند احساس ترحم مـی          

و همـان طـور کـه پـدر      نمود و از تظاهر به تقوي و فضیلت اخالقی، خود را برحذر می داشت

  .هرگز قضاوتی نمی کرد –می کند  heaven His father inبهشتی 

عقیده مسیح در مورد عشق کامل این بود که باید به هر فردي کمکـی را کـه دقیقـاً بـه آن            

  .یا زمینه را براي او فراهم کرد تا به خودش کمک کند. نیازمند است، داد

مکی را که مردم از او درخواست می نمودند، و نه کمکی که صـرفاً  مسیح می دانست اگر ک       

او مایل بود ارزانی کند، به آنها ارزانی می داشت، اختیار و قدرت الزم را در حد و سـطحی کـه   

  .آمادگی دریافت آن را داشتند به آنها عطا می کرد

   .روش همه بزرگان دین چه در گذشته و چه در حال چنین بوده است       
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چه موقع کمک کردن نادرست است و به جاي آن که به رشد فـرد کمـک   . اکنون کمی گیج شدم      

  کند عکس آن عمل می کند؟

  

کمک تو به گونه اي باشد که طرف به تو متکی شود، به جاي آن که استقالل پیدا کنـد،   اگر       

بـه تـو و نـه بـه خـودش      هنگامی که تو به دیگري اجازه می دهی، تحت عنوان شفقت، کم کـم  

تو قـدرتت را  . متکی شود، عمل تو به جاي آن که دلسوزي باشد نوعی اجبار به حساب می آید

گاهی تـو حتـی خـودت هـم خبـر      . البته تشخیص این عمل بسیار مشکل است. تحمیل کرده اي

بـه  نداري که داري قدرتت را تحمیل می کنی و واقعاً باورداري که نهایت سعیت را می کنی تـا  

چـون بـه   . ولی مراقب باش درصدد نباشی ارزشمندي خود را ثابـت کنـی  ... دیگري کمک کنی 

همان اندازه  که تو به دیگران اجازه می دهی اختیار کارهاي خود را بـه دسـت تـو دهنـد، بـه      

و ایـن کـار، البتـه بـه تـو احسـاس       . همان اندازه به آنها اجـازه داده اي بـه تـو قـدرت دهنـد     

  .دارزشمندي می ده

  .هدف، به ضعیف قدرت بخشیدن است نه او را ضعیفتر کردن       

. آنها ضعفا را ضعیفتر می کننـد . مشکل برنامه هاي کمک رسانی دولت هم در همین ا ست       

هدف آنها می تواند ضمن این کـه لـزوم   . برنامه هاي دولت می تواند در جهت خودکفایی باشد

  .کند به آنهایی که نیاز به کمک دارند، یاري رساندپابرجا ماندن آنها را توجیه می 

رفاهی دولت محدودیتی داشت، به مردم هنگـامی کـه واقعـاً بـه کمـک       اگر برنامه کمکهاي        

نیاز داشتند، کمک می شد؛ که در این صورت آنها به این برنامه هاي رفاهی معتاد نمـی شـدند   

  .اتکایی نمی کردند –جایگزین خود  و آنها را
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به همین دلیل تا آنجا که بتوانند به مـردم  . دولتها، درك می کنند که کمک قدرت می بخشد        

چون هرچه دولت به مردم بیشتر کمک کند مردم بیشتري بـه دولـت کمـک مـی     . کمک می کنند

  .کنند

  .هر کس دولت از او پشتیبانی کند، از دولت پشتیبانی می کند        

  

  آیا شعار کمونیستها شعاري شیطانی نیست؟. تی نباید وجود داشته باشدپس توزیع ثرو       

  

  .شیطانی وجود ندارد، ولی من حرف تو را درك می کنم        

نهفتـه  » از هر کس برحسب توانش به هر کس بـر اسـاسِ نیـازش   «عقیده اي که در پسِ         

گفتن این مطلب که تو نگهبـان  این راه دیگري است براي . است شیطانی نیست، بلکه زیبا است

  .نحوة اجرا کردن این عقیدة زیبا است که آن را زشت جلوه می دهد. برادرت هستی

. سهیم کردن، باید روش زندگی هر فردي باشد و نه حکمـی تحمیـل شـده توسـط دولـت            

  .سهیم کردن باید داوطلبانه باشد نه اجباري

که بهترین دولت، دولتی است که از مـردم جـدا نباشـد و     ولی اینجا مجدداً باید اشاره کنم       

برنامه هایش سازکاري باشد که به کمک آن مردم سهیم شدن با دیگران را به عنوان خط مشی 

باید بگویم که مردم بـه طـور دسـته جمعـی و از طریـق سیسـتمهاي       . خود در زندگی بپذیرند

رده اند و تاریخ هم نشان داده است که سیاسی، این روش را پذیرفته اند چون عمالً مشاهده ک

  .سهیم نمی شوند» ندارها«با » داراها«

 –روسی صـبر مـی کـرد     تا قیامت به امید کمک و تقسیم ثروت اشراف دهقان روسی باید       

بـه  . ثروتی که معموالً از سختکوشی دهقان محروم به دست می آمد و به آن افـزوده مـی شـد   

میـري داده مـی شـد، آن هـم بـراي ایـن بـود کـه چرخهـاي ثـروت           دهقانها فقط نان بخور و ن
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و اما، در مـورد رابطـه اي   . و آنها را ثروتمندتر سازد –بارونهاي روسی از گردش باز نایستد 

اگر تو به من کمک کنی من به تـو کمـک   «که اتکاء به دیگري را تقویت می کند؛ این همان رابطۀ 

ثماري داشته و بیشتر از هر چیز دیگـري کـه تـا کنـون     را القاء می کند که جنبه است» می کنم

  .توسط دولت اختراع شده است، باعث نزول شان انسانها می شود

دولتـی کـه همـواره سـعی داشـت      . علیه این بی حرمتی بود که دهقان روسی قیـام کـرد         

یـدي ملتـی   اطمینان دهد که با همه رفتاري مساوي و عادالنه دارد، دولتی بود برخاسته از نوم

  .به میل و رغبت به نادارها نمی دهند» داراها«که می دانست 

او در حـالی کـه در صـندلی مرصـع     . این نظیر برخورد ماري آنتوانت با پابرهنه ها بود        

خود لم داده بود، و در ظرفهاي جواهر نشان غذا می خورد، به توده هاي پابرهنـه اي کـه زیـر    

  .»اگر نان ندارید کیک بخورید«ان می خواستند خطاب کرد و گفت، پنجره اش اجتماع کرده و ن

این همـان شـرایطی بـود کـه     . این همان وضعیتی بود که پابرهنه ها علیه آن قیام کردند       

  .منجر به انقالب شد و دولتهاي به اصطالح سرکوبگر را به وجود آورد

ند، دولتهاي سرکوبگر به حساب می آیند و یی که از ثروتمند گرفته به فقیر می دهدولتها        

مرفه به طبقه محروم، عکس العملی نشان نمی  دولتهایی که در مقابل فشار وارده توسط طبقه

  .دهند، دولتهاي ستمگر محسوب می شوند

از روستاییان مکزیکی حتی اگر امروز سؤال کنید به شما جواب می دهنـد کـه بیسـت یـا            

میلیـون   ٢٠-٣٠عمالً مکزیک را اداره می کنند و این در حالی اسـت کـه   سی خانوادة ثروتمند 

قیـام کـرده    ١٩٩٣-١٩٩٤بنـابراین دهقانهـا، در سـالهاي    . دیگر در فقر مطلق به سر می برند

درصدد برآمدند دولت را مجبور کنند به وظیفه خود عمـل کـرده و وسـایلی فـراهم آورد کـه      

بین دولتهاي طرفـدار  . ندگانی بخور و نمیري را بگذراندطبقه محروم بتواند با حداقل درآمد، ز

  .طبقه مرفه و دولتهاي مردمی تفاوت زیادي وجود دارد
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آیا دولتهاي مردمی توسط مردم خشمگینی که از خودخواهیهاي بشر به ستوه آمـده انـد،          

تند چاره اي به وجود نمی آید؟ آیا برنامه هاي دولت به عنوان چاره براي مردمی که مایل نیس

  براي خود بیندیشند، طراحی نمی شود؟

سبب پیدایش قوانین مربوط به مسکن، قوانین کار کودکان و برنامه هـاي   –آیا این خشم        

  حمایت از مادرانی که بچه هاي تحت تکفل دارند، نشده است؟

خواهد تـا معـادن   می گویند تعدادي از معدن چیها قبل از این که دولت از صاحبان معدن ب       

چرا صاحبان معدن از ابتـدا  . کثیف خود را پاك کنند تحت شرایط وحشتناکی به سر می بردند

از طرفـی  . این کار را انجام نمی دادند؟ چون حاضـر نبودنـد از منـافع آنهـا چیـزي کـم شـود       

ایط ثروتمندها اهمیت نمی دادند چند نفر فقیر و تهیدست، براي تامین منافع آنها، به علت شـر 

  .بد ایمنی جان بسپارند

قبل از این که دولت طبقه سرمایه دار را موظف سازد حقوق پایه حداقلی به کارگران تازه        

ولی آنهایی که طرفدار بازگشت . کار بدهد، کارفرمایان حقوق یک برده را به کارگران می دادند

مگـر  . شغل را فراهم می سازدهستند می گویند که چی؟ سرمایه دار است که » دوران قدیم«به 

جز این است؟ و چه کسی خطر می کند؟ کارگر؟ نـه، بلکـه سـرمایه دار و سـرمایه گـذار همـه       

  .پس باالترین منافع هم، باید نصیب او شود. خطرها را به جان می خرد

هر کسی که عقیده دارد کارگرانی که سرمایه داران به زحمت و تالش آنها متکی هسـتند،           

  .اید عزت و احترام داشته باشند، کمونیست لقب می گیردب

هر کس که عقیده دارد فردي را به علـت رنـگ پوسـت نبایـد از مزایـاي مسـکن محـروم                

هر کس که عقیـده دارد زنهـا بـه علـت جنسـیت نبایـد از       . لقب می گیرد ساخت سوسیالیست

  .و رادیکال لقب می گیرد فرصتهاي شغلی و ارتقاء مقام محروم گردند، طرفدار زنان
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و چنانچه دولتی، از طریق نمایندگان انتخابی بخواهد مسائلی را که مردم صاحب نفوذ و        

البتـه نـه   (صاحب قدرت جامعه قویاً مخالف حلّ آن هستند، حل کند، ظـالم نامیـده مـی شـود     

ان حاضر بـه  توسط مردمی که دولت سعی در کمک به آنها دارد؛ بلکه توسط مردمی که خودش

. و در هیچ کجا این بی عدالتی به اندازه خدمات درمـانی آشـکار نیسـت   .) بذل کمک نمی باشند

رئیس جمهور آمریکا و همسرش اعالم نمودند که این نهایت بی عـدالتی اسـت    ١٩٩٢در سال 

مطـرح کـردن   . که میلیونها آمریکایی به خدمات پیشگیري بهداشتی دسترسی نداشـته باشـند  

پزشکی و صنعت بیمه را هم دچـار وحشـت   ع آنچنان غوغایی برانگیخت که حرفه این موضو

  .کرد

سؤال اصلی این نیست که راه حل پیشنهادي از طرف دولت بهتر بود، یا طرح پیشـنهادي         

را مسئله این است کـه چـرا بخـش خصوصـی از مـدتها قبـل راه حـل خـود         . بخش خصوصی

  پیشنهاد نکرد؟

هـیچ کـس اعتراضـی    . چون نباید هم راه حلی پیشنهاد می کرد. ی گویم چرامن به شما م       

  .و چرخ صنعت با سودهاي حاصله در گردش بود. نکرده بود

  .سود. سود. سود       

ما می توانیم در مورد خواسته هاي خود داد و فغان و شـکایت  . نکته قابل اشاره این است       

موقعی درصدد پیدا کردن راه حل برمـی آینـد کـه بخـش      حقیقت ساده این است، دولتها. کنیم

  .خصوصی اقدامی نکند

ضمناً می توان ادعا کرد که دولتها، برخالف خواسته هاي مردم، هر کاري بخواهند انجـام         

ولی تا زمانی که مردم دولت را کنترل می کننـد، دولـت نـاگزیر بـه پیـدا کـردن راه       . می دهند

اجتماعی است، چون اکثریت مردم ثروت و قدرت ندارند، و لـذا هرچـه    حلهایی براي بیماریهاي

  .دولت داوطلبانه به آنها ندهد، خودشان به آن خواسته، جنبۀ قانونی می دهند
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فقط در کشورهایی که اکثریت مردم دولت را کنترل نمی کننـد، دولـت کـاري بـراي عـدم             

  .سیار ناچیز استتساویها انجام نمی دهد و اگر انجام می دهد، ب

پس اکنون این سؤال پیش می آید که چگونه دولتی جنبه افـراط و چگونـه دولتـی جنبـه            

  تفریط را در پیش می گیرد و چگونه می توان توازنی بین این دو به وجود آورد؟

  .صدها سال است رؤساي کشورها به دنبال راه حل می گردند       

  

  نظر تو چیست؟       

  

نظر من این است که جهان هنوز به یک سیستم دولتی که یک راه حل کلـی را ارائـه دهـد            

  .راه حل رسیده است اگرچه دولت آمریکا به نزدیکترین. نیازمند است

  .مشکل اینجا است که خوب بودن و عادل بودن مسائل اخالقی هستند نه سیاسی       

بـا وجـود ایـن    . تضمین خوبی و تامین عـدالت دولت کوششی است از جانب بشر براي          

فقـط یـک جـا وجـود دارد کـه      . خوبی فقط از یک منبع ناشی می شود و آن قلـب بشـر اسـت   

فقط یک جـا وجـود دارد کـه عشـق مـی      . مساوات می تواند ریشه بگیرد و آن، ذهن بشر است

  .ستتواند به طور واقعی تجربه شود و آن روح بشر است، چون روح بشر تجلی عشق ا

شما نمی توانید اخالقیات را به صورت قانون ارائه دهید و نمی توانید قانونی از مجلس         

  .بگذرانید که بگوید یکدیگر را دوست بدارید

ولی حتـی اگـر   . ما درباره همه اینها قبالً صحبت کرده بودیم. ما مرتب داریم دور می زنیم      

هدف رسـیدن بـه عمـق    . تکرار آن ایرادي وارد نیستدو یا سه بار هم صحبت کرده باشیم بر 

  .مسائل است
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آیا همه قـوانین، کوششـی از جانـب انسـان بـراي بـه       . پس من سؤال قبلی ام را تکرار می کنم      

توافق مشترك انسانها بر سر ایـن کـه   » قانون«صورت قانون در آوردن مفاهیم اخالقی نیست؟ آیا 

  است، نیست؟» تنادرس«و چه چیز » درست«چه چیز 

  

در . در جامعه بدوي شما الزم است –وجود مقررات و قوانین  –البته قوانین کشوري . بلی       

آیـا بایـد قبـل از عبـور از     . جامعه امروزي، شما هنوز با مسائل بسیار اولیه روبه رو هسـتید 

؟ آیـا  فرعی به اصلی توقف کرد؟ آیا باید خرید و فروش، طبق موازین خاصی صـورت بگیـرد  

  براي برخورد با دیگران محدودیتهایی وجود دارد؟

ممنوعیتهایی علیه قتل، وارد کردن خسـارت، تقلـب، و    –ولی قبول کن که به این قوانین اولیه 

نیازي نبود و نیازي نخواهـد بـود، چنانچـه مـردم در همـه جـا از        –حتی عبور از چراغ قرمز 

  .قوانین عشق و دوستی پیروي می کردند

  .که آن قانون ربانی است       

  .آنچه مردم به آن نیاز دارند رشد هوشیاري است نه رشد دولت       

  

  آیا آنچه تو براي دنیا پیشنهاد می کنی به هرج و مرج کامل منجر نمی شود؟      

  

من هم تصور نمی کنم که . من چیزي را پیشنهاد نمی کنم من صرفاً مشاهداتم را می گویم       

چنـین  . عملی باشـد  –نبودن، دولت، قوانین و مقررات، یا محدودیتهایی از هر نوع  –ی بی نظم

  .ترتیباتی فقط براي انسانهاي متعالی امکان پذیر است

بنابراین همه انسانها به نوعی دولت نیاز دارند تا زمانی که بشر به جایی برسـد کـه بـه           

  .هدطور طبیعی، آنچه را الزم و درست است انجام د
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مسئله این نیست که چرا دولتها قوانین و مقرراتی را بر مردم تحمیل می کنند، بلکه چـرا          

  باید قوانینی را تحمیل کنند؟

  .پاسخ به هوشیاريِ جدا بودن برمی گردد       

  

  این که ما خود را از یکدیگر جدا می بینیم؟      

  

  .آري       

  

هستیم و آیا این به آن معنی نیسـت کـه مـا در مقابـل     یکی اشیم با هم ولی اگر ما از هم جدا نب      

  هستیم؟یکدیگر مسؤول 

  

  .بلی        

  

ما را از رسیدن بـه قـدرت فـردي بـاز نمـی دارد؟ اگـر مـن در         ولی آیا این مسؤولیت پذیري،       

 از هـر کـس بـه اقتضـاي قـدرتش بـه هـر کـس        «مقابل همه مسؤول هستم پس شـعار کمونیسـتها   

  .، شعار درستی بود»برحسب نیازش

  

شعار، شعار شرافتمندانه اي است ولی اگر به طور ظالمانه اي به اجـرا در بیایـد شـکوه            

عقیدة آنها، عقیده بزرگی بـود ولـی   . مشکل کمونیستها هم همین بود. خود را از دست می دهد

  .اشکال در اجراي آن بود
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چـون ایـن طـرز فکـر بـا      . رند این ایده باید با زور به اجرا درآیـد ولی کسانی هستند که باور دا      

  .طبیعت اولیه بشر در تناقض است

  

در واقـع روي  . آنچه نیاز به تغییر دارد طبیعت اولیه بشـر اسـت  . دقیقاً درست می گویی       

  .طبیعت بشر باید کار شود

  

  صحبت کرده اي؟ منظورت ایجاد تغییري در هوشیاري است که قبالً از آن       

  

  .بلی       

  

آیا هوشیاري گروهی سبب سلب قدرت افـراد نمـی   . ولی دوباره ما داریم دور خود می چرخیم      

  شود؟

  

اگر  –اگر نیازهاي اولیه کلیۀ ساکنان کرة زمین تأمین می شد . اجازه بده به آن نگاه کنیم       

ه باشـد و مجبـور نبـود بـراي بقـا و      توده مردم می توانست زنـدگی شـرافتمندانه اي داشـت   

آیا این، سبب نمی شد مردم به دنبال هدفهاي باارزشتر و متعالی تـري   –برزیستی تالش کند 

  بروند؟

  آیا شأن و مقام جهانی باید قربانی شکوه فردي شود؟      

  .این چه شأن و شکوهی است که به قیمت از دست دادن شکوه دیگري به دست می آید      
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آن وقت چگونه است که هـر  . منابع زمین به قدري زیاد است که نیاز همه را تامین می کند       

سال هزاران نفر از قحطی جان می سپارند؟ چه طور است که صدها نفر بی خانمان می شوند؟ 

  چه طور است که میلیونها نفر تنها حسرت داشتن یک زندگی شرافتمندانه را دارند؟

اگـر  . ین نابسامانی خاتمه می دهد باعث سلب قدرت طبقه خاصی نمی شـود کمکی که به ا       

طبقه مرفه بگوید حاضر نیست به قحطی زده ها و بی خانمانها کمک کند چون نمی خواهد آنها 

اگر عده اي در رفاه باشـند و دیگـران   . را متکی و بدون قدرت کند، این نوعی خودخواهی است

  .در رفاه نیستدر حال نابودي در واقع هیچ کس 

همـان  . تکامل جامعه از روي رفتاري که آن جامعه با طبقه محروم دارد، سنجیده می شـود        

  .طور که گفتم، چالش، باید برقراري توازن میان مردم مرفه و طبقه محروم باشد

  

  آیا راهبردي داري؟     

  

  .شفقت خطر کن هرگاه شک داري، همواره به نفع: راهبرد کلی باید این باشد      

اگر می خواهی بدانی با کاري که انجام می دهی کمک می کنی یا صدمه می رسـانی، ببـین         

این کمک وضع بهتري پیـدا کردنـد یـا از آنچـه      آیا کسانی که تو به آنها کمک کردي در نتیجه

  .ربودند بدتر شدند؟ آیا تو آنها را بزرگتر کردي یا کوچکتر؟ تواناتر کردي یا ضعیف ت

  

معروف است که اگر تو هر نوع امکاناتی در اختیار افـراد بگـذاري آنهـا دیگـر انگیـزة خـود را             

  .براي کار کردن از دست می دهند
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با وجود این چرا عده اي باید براي ابتدایی ترین نیازهاي خود جان بکنند؟ آیا براي همـه         

  .د نداردمردم روي زمین به اندازه کافی مواد غذایی وجو

  آیا احترام و شأن اولیه، حق مسلم هر فردي نیست و نباید باشد؟        

غذاي بیشـتر، پناهگـاه بزرگتـر پوشـاك      –مسلماً، اگر فردي بیشتر از حداقل را طلب کند        

ولی آیا براي حفظ بقاء و برزیستی هم باید . باید کوشش کند تا آن را به دست بیاورد –بهتر 

  آن هم روي سیاره اي که براي همه بیش از مقدار کافی موجود است؟ – مبارزه کرد

  .این مسئله مهمی است که بشر با آن روبه رو است       

مبارزه و چالش براي برابر کردن انسانها نیست، بلکـه حـداقلی را ضـمن حفـظ شـرف و             

داشـته باشـد کـه تصـمیم     آبروي هر انسانی به او دادن، تا هر فردي این فرصت را در اختیار 

  بگیرد آیا از آن حداقل بیشتر هم می خواهد یا نه؟

  

بعضی بر این عقیده اند که حتی اگر فرصت را هم در اختیـار عـده اي بگـذاریم از آن اسـتفاده           

  .نمی کنند

آیا به آنهایی که : و این سؤال دیگري را پیش می آورد. از قضا اظهارنظر آنها درست است       

  ز فرصتهاي داده شده استفاده نکرده اند فرصت دیگري نباید داده شود؟ا

  

  .نه        

  

  .اگر من هم نسبت به بندگانم چنین دیدگاهی داشتم همه شما محکوم به نابودي بودید       

عشق هرگز متوقف . در دنیاي پروردگار شفقت هرگز پایان نمی پذیرد: این را به تو بگویم       

  .فقط در دنیاي انسانها خوبی محدود است. شکیبایی هیچ وقت تمام نمی شود نمی شود،
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  .در دنیاي من خوبی بی انتها است        

  

  حتی اگر ما شایستگی آن را نداشته باشیم؟       

  

  .تو این شایستگی را داري         

  

  حتی اگر من با ناسپاسی این خوبی را پاسخ دهم؟        

  

اگر مردي به گونه راست تو سیلی زد، گونـه چپـت را   « (ژه اگر تو، ناسپاسی کنی به وی         

). »و اگر شخصی از تو خواست که یـک مایـل بـا او بـروي تـا دومایـل بـا او بـرو        . جلو بیاور

که البتـه نـژاد بشـري هـزاران هزارسـال اسـت بـا        (هنگامی که تو شاکر نعمتهاي من نیستی 

تـو نمـی دانـی کـه     . می دانم که صرفاً در اشـتباه هسـتی  ) دبرخوردي داشته ان خداوند چنین

من به بندگانم شفقت و ترحم دارم چون اشتباه آنها ناشی از جهل ا ست . منفعت تو در چیست

  .نه شرارت

  

  .هستندذاتاً شرور و بد ذات ولی تعدادي از مردم       

  

  چه کسی این را به تو گفته؟      

  

  .ستاین یک قضاوت شخصی ا       
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هـرکس،  . هیچ کس ذاتاً پلید آفریده نشـده : قبالً هم این را گفتم. ولی تو در اشتباه هستی       

  .هر کاري را که در حال  حاضر بهترین عمل می داند انجام می دهد

  .اعمال هر فردي بستگی به داده اي دارد که در دست دارد       

  .هوشیاري، همه چیز ا ست –قبالً هم گفتم       

  

ولی وقتی مردم به ما حمله می کنند، به ما صدمه می زنند و حتی براي تأمین مقاصد خـود مـا         

  را می کُشند، آیا این اعمال شیطانی نیست؟

  

  .همه حمله ها در واقع فریادي است براي استمداد طلبیدن: قبالً هم گفتم      

آنهایی که چنـین کـاري انجـام مـی     . هیچ کس واقعاً دوست ندارد به دیگري صدمه برساند     

به علت قبول این عقیده نادرست اسـت کـه ایـن تنهـا راه      –از جمله دولتهاي خود شما  –دهند 

  .دست یافتن به خواستهاي آنها است

ارجحیت قائل . خیلی ساده، چیزي نخواه. من قبالً هم به راه حل این مسئله اشاره کرده ام       

این البته مرتبۀ باالیی از هستی است و در واقع جایگـاه سـالکان   . ششو، ولی نیاز نداشته با

  .است

چرا در سطح جهانی با هم متحد نمی شـوید و درصـدد تـامین نیازهـاي یکـدیگر برنمـی              

  آیید؟

  

  .یا حداقل سعی بر آن داریم –ما در صدد هستیم        

  

  ثر حرفی است که تو براي گفتن داري؟پس از گذشت هزاران سال از تاریخ بشر، این حداک       
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تو هنوز با این سـطح فکـر ابتـدایی    . حقیقت این است که تو به ندرت به تکامل رسیده اي       

  .باید تالش کند، زندگی می کنی» هر کس براي خودش«که 

 تو در حال غارت زمین، تجاوز به منابع آن و سوء استفاده از انسانهاي دیگر هستی و با        

چسباندن به آنهایی که با تو مخالفت می کنند، سعی در زایل کردن حقـوق  » رادیکال«برچسب 

  .قانونی آنها داري

بکی از    . تو همه این کارها را براي مقاصد خودخواهانه خود انجام می دهـی          چـون بـه سـ

  .زندگی عادت کرده اي که نمی توانی جز این عمل کنی

تو . را منتشر کنی Sundayریب درخت را هر سال قطع کنی تا روزنامه تو باید میلیونها ج      

باید مایلها الیه حفاظت کننده اُزون را از بین ببري، چـون در غیـر ایـن صـورت نمـی تـوانی       

باید رودخانه و نهرها را از بین ببري، چون در غیر این صورت . مو تهیه کنی )Spray(اسپري 

بزرگتر و بیشتري به تو بدهند و باید طبقه محرومـی را در  صنایع نمی توانند محصول بهتر، 

طبقه اي که از کمترین مزایـا، کمتـرین دانـش و کمتـرین آگـاهی       –میان خودتان استثمار کنی 

. زنـدگی کنـی  ) و غیر ضـروري (وگرنه نمی توانی در رأس امور با ثروتی کالن  -برخوردارند

  .نکار کنی وگرنه نمی توانی با خودت زندگی کنینهایتاً باید همه این بی عدالتیها را نفی و ا

را بپذیري و با این کار اجازه زندگی ساده اي را به دیگران » ساده زیستن«تو نمی توانی        

هرچـه باشـد تـو بـراي     . این توقعی زیاد است. این کار با نگرش تو جور درنمی آید. هم بدهی

و حاضـر نیسـتی مثقـالی از آن را از دسـت      .آنچه به دست آورده اي شدیداً تـالش  کـرده اي  

بایـد غرامـت ایـن     –صرف نظر از نوه و نتیجه هـاي خـودت    –و اگر بقیه نژاد بشري ! بدهی

بـراي حفـظ بقـاء خـود، تـو      . راحتی و آسایش را بپردازند و در رنج زندگی کنند، بگذار بکنند

می تواننـد همـین گونـه     آنها هم» تا به آنچه می خواهی برسی«ناگزیر بودي چنین عمل کنی 

  هرچه باشد، هر کس باید به فکر منافع خود باشد، مگر این طور نیست؟. عمل کنند
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  آیا راهی براي خروج از این بی نظمی و شرایط ناهموار وجود دارد؟     

  

تو نمی توانی مسائلی که بشـریت را  . آیا باید مجدداً تکرار کنم؟ تغییر در هوشیاري. آري       

بودي می کشاند با اقدامات دولتی یا ابزار سیاسی حل کنی و حـال آن کـه هـزاران سـال     به نا

  .است داري این کار را می کنی

  .تغییر مورد نیاز فقط باید در قلب انسانها پدید آید       

  

  آیا می توانی تغییر مورد نیاز را در یک جمله بیان کنی؟      

  

  .چندین بار، تکرار کرده ام        

  .انسانها باید خدا را از خود و خود را از یکدیگر جدا نبینند        

یگانه راه حل، کشف حقیقت نهایی است؛ هیچ چیز در طبیعت وجـود نـدارد کـه از سـایر            

هر چیـزي بـه طـور ذاتـی بـه اجـزاء دیگـر پیوسـته اسـت، و بـه گونـۀ            . پدیده ها جدا باشد

  .بسته، متأثر از آن، و به آن بافته شده استتغییرناپذیري به تار و پود زندگی وا

همه قوانین باید ریشـه در  . همه دولتها و همه سیاستها، باید بر این حقیقت استوار باشند       

  .این داشته باشند

  .این امید آینده بشر است، یگانه امید زمین       

  

  ست؟قانون عشق که قبالً به آن اشاره کردي چگونه قابل اجرا ا      
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  .عشق همه چیز می دهد و در عوض هیچ چیز نمی خواهد       

  

     چگونه می شود هیچ چیز طلب نکرد؟      

  

اگر همه ساکنین زمین ایثار می کردند، تو به چیز دیگري نیاز داشتی؟ یگانه دلیلی که تـو        

  .را کنار بگذاردریغ ورزیدن . نیازمندي، این است که دیگري چیزي را از تو دریغ می ورزد

  

  .این کار میسر نیست مگر آن که همه به طور دسته جمعی اقدام کنند      

  

  .در واقع هوشیاري جهانی چیزي است که تو به آن نیاز داري       

و اما این که چگونه می شود این هوشیاري را به وجود آورد؟ یک نفر باید کـار را شـروع          

  .کند

  .اختیار تو استفرصت اکنون در       

  .تو می توانی منشأ هوشیاري جدید باشی     

  .تو می توانی الهام بخش باشی     

  .در واقع تو باید این چنین باشی     

  

  من باید این چنین باشم؟      

  

  پس انتظار داشتی چه کس دیگري باشد؟      
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  چگونه می توانم شروع کنم؟

  

ا نور خود روشن کنی، به کسی صدمه نزن، سعی کن سازنده باشی نه سعی کن دنیا را ب       

  .تخریب کننده، بکوش به همه، این واقعیت را بفهمانی

  

  چگونه؟      

  

  .بکوش همواره خداي گونه عمل کنی. با نمونه قرار دادن خود           

  .فقط از حقیقت سخن بگو           

  .مثل یک عاشق رفتار کن         

  .به قانون عشق اکنون و براي همیشه عمل کن          

  .از مادیات بپرهیز          

  .آنچه قابل قبول نیست نپذیر          

  .به همه خداي گونه بودن را بیاموز          

  .بکوش تا هر لحظه از زندگی ات تجلی عشق و ایثار باشد          

      به متعالی ترین افکار، بیان بهترین کلمـات و انجـام    از هر لحظه زندگی براي فکر کردن          

با این کار خود مقدس ات را اعتال ببخش و لذا مرا هم تسبیح بگـو،  . بهترین کارها استفاده کن

  .با دادن آرامش به همه آنهایی که با تو سروکار دارند، آرامش را به زمین بیاور

١٣ 
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  .مظهر آرامش باش         

ه از حیات، ارتباط الهی خود را با همۀ خلقـت، بـا همـه افـراد، مکانهـا و اشـیاء       در هر لحظ      

  .احساس و بیان نما

روي مظـاهر  . هر تقصیري را بپذیر، هر نشاطی را تقسیم کـن . از هر موقعیتی استقبال کن      

بـه  . را بـبخش ) و خـودت (گنـاه دیگـران   . مسائل دیگران را مسائل خودت بدان. خلقت تفکر کن

به شخصیت افراد . از حقوق دیگران پشتیبانی کن. بها  التیام ببخش به حقیقت احترام بگذارقل

. نیازهاي اطرافیانت را برآورده سازي. سعی کن منافع دیگران را در نظر بگیري. احترام بگذار

و به همه برکت ببخشی و نمونه بارز و مسلمی از خـود واقعـی و   . تقدس را در دیگران ببینی

  .باشیبرترت 

  .از خود تواضع نشان بده        

  .آرام صحبت کن، مبادا دیگران رفتار تو را حمل بر جلب توجه کردن نمایند        

  .با نرمی سخن بگو تا همه درس عشق و محبت را از تو بیاموزند        

  .داريآشکارا سخن بگو، مبادا دیگران تصور کنند می خواهی چیزي را از آنها پنهان         

  .از روي تعمق و تفکر سخن بگو تا دچار اشتباه نشوي        

  .همواره عقاید خوب را بیان کن تا فواید آن نصیب همگان شود         

  .با ادب و نزاکت سخن بگو تا کسی مورد بی احترامی قرار نگیرد        

  .از روي عشق سخن بگو تا هر کلمه آن شفا دهنده باشد        

  .در هر قدمی که برمی داري و هر حرفی که می زنی مرا به خاطر بیاور        

همـواره بـه خـاطر داشـته بـاش کـه تـو نیـز         . زندگی را به صورت موهبتی الهی بپذیر        

سعی کـن وجـودت بـراي دیگـران منشـأ خیـر و برکـت باشـد و اگـر          . موهبتی ربانی هستی

  .شونتوانستی منبع خیر باشی وارد زندگی دیگري م
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وقتی فردي به طور غیر منتظره وارد زندگی تو می شود، به خود رجوع کن و ببـین چـه          

  .چیزي قرار است نصیب او سازي

  

  .چقدر عجیب این موضوع را مطرح کردي       

  

هـر  : فکر می کنی به چه دلیل فردي ممکن است وارد زندگی تو شود؟ این را به تو بگـویم         

البتـه او هـم   . ون وارد زندگی تو شده، آمده تا خیري از جانب تو دریافت کندشخصی که تا کن

  .این که خود واقعی ات را شکوفا و تجربه کنی –در مقابل، خیري نصیب تو می سازد 

  . هر گاه به این حقیقت ساده پی بردي به حقیقت بزرگتري خواهی رسید       

  .تادممن چیزي جز فرشتگان را براي تو نفرس       

        

  

       

  

   

که گاهی رهـا کـردن    از یک طرف تو عقیده داري. در حرفهاي تو تناقضی می بینم. قدري گیج شدم

فرد و او را به حال خود گذاشتن بهترین نوع کمک است و اکنون می گویی هرگز از کمک کردن بـه  

  .فردي که نیاز به کمک دارد، دریغ نورزید

   

  .در این مورد روشن سازم اجازه بده تو را       

  .هرگز کمکی که کسی را به تو متکی می سازد، پیشنهاد نکن        

١٤ 
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  .هرگز روي کمکی که تو تصور می کنی الزم و ضروري است، اصرار مورز        

بعد بـه   –اول امکانات و تواناییهاي خود را براي کسی که نیاز به کمک تو دارد بازگو کن         

  .او و آنچه آماده دریافت آن است، توجه کنخواسته هاي 

فردي که ترجیح می دهد به حال خود گذاشته . کمکی که می توانی ارائه دهی پیشنهاد کن        

بنابراین با وجود این که تـو تصـور   . شود، اغلب با رفتار و کردار خود این را به تو می فهماند

ـ  ین فـردي ممکـن اسـت بهتـرین و بـاالترین      می کنی می توانی کمکی ارائه دهی، رها کردن چن

  .موهبت محسوب شود

البته در آینده ممکن است موقعیت تغییر کند و کمک تو مفید واقع شود که در آن صورت         

  .می توانی کمک خود را ارائه دهی

با وجود این، یادت باشد از بذل هر مساعدتی کـه سـبب سـلب قـدرت دیگـري مـی شـود،               

  .ی چون چنین کمکی باعث ایجاد یا زیاد شدن وابستگی می شوداجتناب کن

در واقع، همواره راهی براي کمک به نوعی که توانایی هاي دیگران را افزایش دهد، وجود        

  .دارد

از طرفی نادیده گرفتن موقعیت دشوار کسی که واقعاً در جستجوي کمـک اسـت، بـاز هـم            

وتی به مسائل اطرافیان همان قدر نادرسـت اسـت کـه کمـک     پاسخ مسئله نیست، چون بی تفا

کسی که هوشیاري ربانی دارد، تعهد اخالقی را که در قبال دیگـران دارد، بـا ایـن    . زیادي کردن

ایـن  . بگذار آنها در آتشی که خود برپا نموده اند بسوزند، عمـداً نادیـده نمـی گیـرد    : بهانه که

  .الت شخص را توجیه می کندنوعی غرور و تکبر است که صرفاً عدم دخ

  .مجدداً توجه تو را به زندگی مسیح و تعالیم او جلب می کنم       

به آن کسانی که در سمت راست من قرار دارند ) خداوند(این مسیح بود که به تو گفت من        

  .دخواهم گفت، فرزندان عزیزم بیایید و ملک هستی را که براي شما آماده ساخته ام وارث شوی
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من تشنه بودم وتو به من آب دادي، من بدون . غذا دادي زیرا، من گرسنه بودم و تو به من       

  .خانه بودم و تو به من پناه دادي

  .من بیمار بودم و تو به دیدنم آمدي. من عریان بودم تو بر تنم لباس پوشاندي        

. تو را گرسنه دیدیم و به تو غـذا دادیـم  پروردگارا چه موقع ما : و آنها به من خواهند گفت       

چه موقع ما تو را تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، چه موقع تو را بی خانمـان دیـدیم و بـه تـو     

  یا عریان بودي، بر تو لباس پوشاندیم و بیمار بودي به تو تسلی دادیم؟. پناه دادیم

  :و من به آنها پاسخ می دهم        

  .تو در حق بندگان من کنی مثل این است که به من کرده باشی هر کمک کوچکی که        

  .این حقیقت من است و در تمام اعصار به قوت خود باقی است        

  

   

  

  

  

  آیا می دانی؟. من تو را دوست دارم 

  

  .من هم تو را دوست دارم. می دانم مرا دوست داري
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سـیع تـرِ زنـدگی بـر روي کـره ارض را مـورد       چون قرار است در این کتاب ما جنبـه هـاي و         

مالحظه قرار دهیم و همچنین به چند عامل از زندگی فردي که در کتاب اول به طور سـطحی مـورد   

  .بررسی قرار گرفت، بپردازیم، دوست دارم در مورد محیط زیست از تو سؤال کنم

  

  چه چیز را می خواهی بدانی؟        

  

  ور که متخصصین عقیده دارند روبه نابودي است؟آیا محیط زیست، همان ط       

  

  .آري        

  

  .نابودي هستندحال آیا الیه اوزن در حال نازکتر شدن است؟ و جنگلهاي باران در        

اینها جنبه هاي آشکار قضیه هستند، موضوعهاي کمتر آشکاري هم وجود دارنـد کـه تـو           

  .الزم است نگران آن باشی

بـه  . ي نمونه، خاك خوب به طور فاحش و قابل مالحظه اي روبه کاهش گذاشته اسـت برا        

خـاك  : این معنا که تو کم کم خاك مناسبی که در آن مواد غذاییت را کشت کنی، نخواهی داشت

آنها به زمینـی  . نیاز به زمان دارد تا مجدداً خود را بسازد و تعاونیهاي کشاورزي وقتی ندارند

بنابراین، رسم اسـتفاده از زمینهـاي   . حصول دهد، محصول دهد، محصول دهدنیاز دارند که م

بـراي  . کشاورزي به طور متناوب، و فصل به فصل، یا فراموش شده یا کاهش پیدا کرده اسـت 

. جبران کمبود وقت، مواد شیمیایی به خاك اضافه می شود تا آن را سریعتر حاصـلخیز سـازد  

شما نمی توانید با جانشین ساختن مـواد مصـنوعی، کـار     و در این زمینه مثل سایر زمینه ها

  .مادر طبیعت را انجام دهید
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به عبارت دیگر شـما محصـول   . نتیجه این است که خاك به تدریج فرسایش پیدا می کند         

زیاد و زیادتري در زمینهایی که به مقدار کم و کمتري حاوي مـواد غـذایی و معـدنی هسـتند،     

هایی فاقد آهن، فاقد مواد معدنی و سایر موادي که خاك قابلیت سـاخت آن  کشت می کنید، زمین

از آن بدتر شما در حال خوردن غذاهایی هستید که مملو از مواد شیمیایی است که بـه  . را دارد

اگر چه در کوتاه مدت به جسم شما صـدمه اي  . منظور تقویت خاك به خورد آن داده شده است

نی مدت متوجه می شوید که این مواد شیمیایی بـه سـود و سـالمت    وارد نمی آید، اما در طوال

مسئله فرسایش خاك از طریق استفادة مکرر و بی رویه از زمین چیزي نیست . شما نبوده اند

و همچنین اسـت فقـدان عناصـر غـذایی در زمـین      . که اکثریت مردم از آن آگاهی داشته باشند

سئله اي است همه جـاگیر، در سـطح جهـانی، و    مسئله اي که به آن اشاره کردم، م. تحت کشت

  .بسیار جدي

این فقط یکی از مواردي است که شما به زمین، دهندة زنـدگی، بـه علـت بـی تـوجهی بـه              

  .نیازها و روندهاي طبیعی آن صدمه می زنید

شما نگران سیاره خود نیستید و فقط به فکـر تـأمین نیازهـاي فـوري، ارضـاء نفـس، و               

. ش کردن خواسته هاي بی پایان خود براي بزرگتر، و بهتر شدن و بیشتر داشتن هستیدخامو

از خـود سـؤال کنیـد، چـه موقـع کـافی        Species» نوع«ولی وقت آن رسیده که به عنوان یک 

  .است

  

  چرا ما به کارشناسان محیط زیست و اخطارهاي آنها توجه نداریم؟       

  

و سبک زندگی شما تأثیر مـی گـذارد،    مسائل مهم که روي کیفیتدر این و در بسیاري از         

نظیـر  ( شما عبارتی را ضرب المثل کرده ایـد  . الگویی وجود دارد که به راحتی قابل درك است
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راهی را که پول در آن اسـت  «: که به طور کامل به این سؤال پاسخ می دهد) ضرب کردن سکه

  .»دنبال کن

  

وار بود کـه بـراي مسـئله اي چنـین خطرنـاك و همـه جـاگیر بشـود راه         چگونه می توان امید       

  حلهایی پیدا کرد؟

  

  .ساده است، پول را از صحنه حذف کن       

  

  پول را حذف کنم؟      

  

  .یا  حداقل آشکار بودن آن را از میان ببر. آري       

      

  .نمی فهمم      

  

دارند و یا نمی خواهند دیگران از آن مطلـع شـوند،    اغلب افراد چیزهایی را که از آن شرم        

به همین دلیل شما سعی دارید مسائلی که با جنسیت یا پول ارتباط پیدا . پنهان نگاه می دارند

به عبارت دیگر شما در لفافه در مورد این موضوعها صـحبت مـی   . می کند از همه پنهان دارید

  .و مسئله در همین جا است. تبراي شما پول موضوعی کامالً خصوصی اس. کنید

اگر هر کسی از موقعیت مالی دیگري با خبر می گردید آنچنان آشـوبی در کشـورها و در           

ولی پس از مدتی عدالت و مسـاوات،  . سراسر زمین برپا می شد که نظیر آن را هرگز ندیده اي

  .می شد صداقت و پاي بندي به درستی و راستی در روابط انسانی حکمفرما
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در حال حاضر نمی توان در معادالت تجاري انتظار رعایت صداقت، عدالت یا مسـاوات را           

ضمناً وسـایل متعـدد و فراوانـی وجـود     . داشت، چون پول را به راحتی می توان پنهان ساخت

» ناپدیـد «یا حتی » مخفی«دارد که با توسل با آن حسابدارهاي ماهر می توانند پول شرکت را 

  .سازند

چون پول قابل پنهان سازي است، راهی وجود ندارد که فردي از اندوختـه دیگـري مطلـع            

این عمـل موجـب افـزایش نـابرابري در جامعـه مـی       . شود یا بداند او با پولش چه کار می کند

بـراي نمونـه شـرکتهایی    . شود، اگر برخوردهاي دوگانه با کارمندان را هم به حساب نیاوریم

آنهـا مـی   . دو نفر براي کار و شغلی مساوي، حقوقهاي بسیار متفاوتی می دهنـد  هستند که به

دالر در سال براي کار کامالً مشابه بدهنـد،   ٠٠٠/١٤٢دالر و به دیگري  ٥٧٠٠٠توانند به یکی 

  .به دلیل این که یکی از کارمندان شهامت و جسارتی دارد که دیگري ندارد

اشاره کنم این است که اگر معامالت پولی، آشکارا صـورت  نکته اي که می خواستم به آن        

می توانی تصور کنی اگر همـه  . می گرفت، امکان از بین بردن زمینه هاي تبعیض وجود داشت

کارگاهها و شرکتها مجبور به انتشار حقوق کارمندان خود بودند چه اتفاقی می افتاد؟ منظورم 

ست، بلکه مزایاي شغلی اسـت کـه بـه هـر     آشکار شدن میزان حقوق گروههاي شغلی خاص نی

  کارمندي پرداخت می شود؟

  

  .با این عمل برخوردهاي دوگانه با کارمندان از بین می رفت      

  

  .همین طور است        

  

  . آنچه کارمندي نمی داند، به او آزار نمی رساند: دیگر کسی نمی گفت       
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  .همین طور است        

  

  .بیشتر بدهیم حاال که می توانیم کمتر حقوق بدهیم چرا: ی گفتو دیگر کسی نم      

  

  .همین طور است       

  

و به دنبال اینها سایر تملقات و تظاهراتی که افراد براي جلب توجه رؤسا به کار می برنـد، نیـز         

  .از بین می رفت

  

دن روند مـالی از بـین   و بسیار بسیار چیزهاي دیگر از محیط اداري و شغلی، با آشکار ش       

  .می رود

خوب فکر کن اگر تو دقیقاً می دانستی هر یک از همکاران تو چه قدر حقـوق مـی گیرنـد و           

و ضمناً شرکت در چـه راههـایی از ایـن سـرمایه      –درآمد واقعی شرکت و رؤسا چه قدر است 

ـ   –خود استفاده می کند  د؟ حقیقـت ایـن   تصور می کنی این آگاهی منجر به تغییراتی نمـی ش

درصد از آنچه در دنیا می گذرد را، تحمل نمـی   ٩٠است که اگر مردم از بطن امور خبر داشتند، 

  .کردند

بـه طریـق اولـی    . جامعه هرگز با توزیع نامتناسب و غیرعادالنه ثروت موافقت نمی کنـد        

بـراي بـازدهی    راههایی را که از طریق آن این پول به دست می آید، یـا نحـوه اي را کـه پـول    

  .بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، هم نمی تواند بپذیرد

هیچ چیز بیشتر از این که مسئله اي را در معـرض قضـاوت عمـوم قـرار دهـیم، موجـب              

در برطـرف کـردن بـی نظمـی      Sunshineبی علت نیست که قوانین . تصحیح رفتار نمی شود
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دادگاههاي علنی، و در مقابـل  . قدر موفق بوده استهاي قانونی در دستگاه سیاسی و اداري آن

و  ٤٠و  ٣٠و  ١٩٢٠عموم پاسخ گو بودن در از بین بردن کارهاي پشت پرده که در دهه هاي 

در تاالرهاي شهرها، هیئت مدیره مدارس، و حوزه هاي سیاسی رایـج بـود، بسـیار مـوثر      ٥٠

  .بوده است

استفاده خود از خدمات و سرویسی که دریافت  اکنون وقت آن رسیده که شما هم در نحوه      

  .می کنید، تجدیدنظر کرده و ببینید چگونه خدمات دریافتی را جبران می کنید

  

  پیشنهاد تو چیست؟      

  

من به تو جرأت می دهم کـه هرچـه پـول، سـند،  سـکه و ارز داریـد       . من پیشنهادي ندارم       

تم پول بین المللی که کامالً آشـکار، و بـراي همـه    یک سیس. بیرون بریزید و از نو شروع کنید

قابل دسترسی است و می توان روي آن حسـاب کـرد را گسـترش دهیـد، یـک سیسـتم پـولی        

جهانی برقرار کنید سیستمی که به مردم در ازاء خدمتی که ارائه می دهنـد و محصـوالتی کـه    

ننـد و محصـوالتی کـه بـه     تولید می کنند، اعتبار می دهد، و بابت خدماتی کـه دریافـت مـی ک   

  .مصرف می رسانند، آنها را بدهکار می سازد

: در این شرایط همه امور مالی براساس سیسـتم اعتبـار و بـدهی اسـتوار خواهـد بـود              

هـیچ چیـز   . بازگشت سرمایه، میراث، سود کارگران، حقوقها و دسـتمزدها، انعامهـا و پاداشـها   

پول رایج قابل استفاده اي هم دیگـر وجـود نخواهـد    . بدون اعتبار قابل دسترسی نخواهد بود

  .داشت، و حساب هر کس براي دیگران روشن است

خود او را بـه تـو نشـان     مثلی است معروف که اگر حساب کسی را به من نشان دهی من        

مـردم خیلـی بیشـتر از آنچـه     . این سیستم خیلی نزدیک به این ضرب المثل اسـت . خواهم داد
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اره تو می دانند، خواهند دانست و شما نه تنها در مورد یکدیگر اطالعـات بیشـتري   اکنون درب

دارید، بلکه درباره همه چیز می دانید، درباره پرداختها و خرجهـاي شـرکتها و دربـاره قیمـت     

می توانی تصور کنی اگر شرکتها مجبور بودند دو برچسب قیمـت یکـی   ( خرید و فروش آنها 

ت فروش روي کاالهاي خود بگذارند، چه مـی کردنـد؟ آیـا ایـن عمـل      قیمت خرید و دیگري قیم

موجب کاهش قیمت می شد یا نه؟ آیا این کار رقابت را زیاد می کرد و بازار تجـارت را رونـق   

  .)می داد؟ تو  حتی نمی توانی تبعات چنین چیزي را پیش بینی کنی

به این معنـی  . و آشکار خواهد بودتحت سیستم مالی جدید، انتقال بدهی و اعتبار، فوري         

که هر کس می تواند حساب هر شخص یا سازمانی را که بخواهد و هـر موقـع کـه اراده کنـد،     

  .نیست» خصوصی«دیگر رمز و رازي وجود ندارد و هیچ چیز، . بازرسی نماید

مـی  درصد از کل درآمد آنهایی را که داوطلب هستند، کم  ١٠سیستم پولی جدید هر ساله        

از جـرائم  » گریـز «دیگر مالیات بر درآمد، پرونده سازي، کم کردن ارقام و دیگـر راههـاي   . کند

هر کس می تواند ببیند چه کسی حاضر شده . چون پرونده همه باز است. قانونی وجود ندارد

از کل درآمدش را بپردازد و چه کسـی حاضـر نشـده، ایـن پرداخـت      % ١٠به خاطر منافع عام 

  .منظور پشتیبانی از همه برنامه ها و خدمات دولت است داوطلبانه به

  .کل سیستم، هم ساده و هم آشکار است      

  

  .دنیا هرگز چنین سیستمی را نمی پذیرد     

  

می دانی چرا؟ چون با این عمل هیچ کس قادر نخواهـد بـود چیـزي را    . البته که نمی پذیرد      

ولی چرا تو چنین سیسـتمی را مـی   . ند، پنهان نمایدکه نمی خواست دیگري از آن اطالع پیدا ک

چون در حال حاضر تو در یک سیستم اجتماعی داراي تأثیر متقابل کـه  . پذیري؟ می گویم چرا
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است، زندگی مـی  » بقا قدرتمندان«و » کسب حداکثر در آمد«، »سوء استفاده«پایه و اساس آن 

  .کنی

ن، سـود و عـدالت بـراي همـه و فـراهم کـردن       اگر هدف اصلی و مقصود جامعه بقاء همگا      

امکانات زندگی خوب براي همۀ اقشار جامعه باشـد، در آن صـورت نیـازي بـه مخفـی کـاري،       

  .معامالت سري و مانورهاي پنهانی نخواهد بود

 –آیا می توانی تصور کنی که چه قدر از فسادها و انحرافات به جاي مانده از سالها پیش        

از طریق اجراي این سیستم از بین  می  –م تساویها و بی عدالتیهاي کوچکتر صرف نظر از عد

  رود؟

  .است» آشکار سازي«کلمۀ رمز در اینجا        

می خـواهم در ذهـنم دلیلـی بیـاورم کـه      . آشکاري مطلق در سیستم پولی ما!. چه عقیدة بِکري       

  .پیدا کنم است ولی نمی توانم دلیلی »نادرستی«چنین سیستمی، سیستم 

  

البته که نمی توانی، چون تو چیزي نداري که پنهان کنی ولی تصور کن افراد صاحب پـول        

وقتـی بشـنوند کـه هـر     . فریادشان به آسمان مـی رود و قدرت چگونه با شنیدن چنین خبري 

حرکت، هر خرید، هر فروش، هر معامله و هر عمل دسته جمعی و قیمت گذاري و هـر صـحبتی   

یین میزان دستمزد و خالصه هرگونه تصـمیمی توسـط هـر شـخص معمـولی قابـل       براي تع

  .کنترل و بازرسی است

  .این را به تو بگویم، هیچ چیز بیش از آشکارسازي، عدالت را به صحنه نمی آورد      

  .آشکار سازي کلمه دیگري براي حقیقت است      
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به همین دلیل است کـه هرگـز اجـازه نمـی      دولتها، شرکتها و قدرتمندها این را می دانند و      

اسـاس هـر نـوع سیسـتم اقتصـادي، اجتمـاعی و        –حقیقت ساده و بی آالیش  –دهند حقیقت 

  .سیاسی که آنها بنیانگذار آن هستند، باشد

آیا می دانی چرا برقراري چنین سیستمی فقط در جامعه اي که مردم آن روشنفکر هستند        

چنین جامعه اي هیچ کس حاضر نیسـت بـه بهـاي از دسـت رفـتن       امکان پذیر است؟ چون در

  .منافع دیگري چیزي داشته باشد یا به دست بیاورد

  

  .این تندروي در زندگی است      

  

بلی درست می گـویی، ولـی بـراي جوامـع     . براي جوامع ابتدایی، این روش، تندروي است      

  .پیشرفته روشی کامالً مناسب است

آیا این واژه را مـی تـوان فراسـوي امـور مـالی تعمـیم       . مرا وسوسه کرد» کارسازيآش«واژه       

  داد؟ آیا این واژه می تواند در روابط شخصی ما نیز کاربرد داشته باشد؟

  

  .می توان امیدوار بود         

  

  .ولی این طور نیست        

  

  .زیادي دارند که پنهان سازندبه عنوان قانون مسلماً نه، اکثر افراد هنوز چیزهاي           

  

  چرا؟ چرا باید این طور باشد؟        
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مـردم مـی ترسـند چیـزي را از دسـت      ) و اصوالً در همه رابطه هـا (در روابط شخصی           

ولی بهترین رابطه شخصی و دوستانه، رابطـه اي اسـت   . بدهند، یا چیزي را به دست نیاورند

اند، رابطه اي که در آن آشکارسازي تنها شعار نیست، بلکه که در آن هر کس همه چیز را می د

در این گونه روابـط هـیچ چیـز از    . رابطه اي که در آن مخفی کاري وجود ندارد. واقعیت است

دیگري پنهان نمی ماند، هیچ چیز در سایه نیست، رنـگ نباختـه، پنهـان نشـده، مـورد نفـرت       

. دس و گمان در این رابطه ها نقشی نـدارد ح. نیست، هیچ چیزي بیان نشده باقی نمانده است

نمـی خواهـد چیـزي را    » «نمـی رقصـاند  «کسی دیگـري را  . کسی دیگري را به بازي نمی گیرد

  .یا برتري طلبی کند» ببرد

  

  ...ولی اگر هر کس بتواند همۀ افکار دیگري را بخواند      

داشتن فضاي امنی که تو در آنچه من مطرح کردم در مورد حریم فکري یا ن. دست نگاهدار       

این چیزي نیست که من در مورد آن اینجا، صـحبت  . آن مسائل شخصی ات را مرور کنی، نبود

  .می کنم

منظورم این است که به هنگـام  . منظور من رعایت صداقت و درستکاري در معامالت است       

منظورم این . ي، نترسیسخن گفتن حقیقت را بیان کنی و جایی که باید حقیقت را بر زبان آور

است که هرگز دروغ نگویی، در لفافه صحبت نکنی، یا در ذهنت بـراي کسـی نقـش نریـزي، و     

  .حقایق را مرتب تحریف نکنی

منظورم، پاك و منزه بیرون آمدن، حقایق را آن طور که هست بیان کردن، با مردم از روبه       

مطمئن شدن از این است که همه افـراد   رو و به طور مستقیم برخورد کردن و خالصه منظورم
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حرفهـاي  . همه گونه اطالعاتی در اختیار دارند، و آنچه را باید در مورد هر موضوعی می دانند

  .من درباره عدالت، یک رویی و آشکار بودن همه چیز است

با وجود این منظورم این نیست که هر فکر شخصی، هر ترس پنهانی، هـر خـاطره تلخـی،          

این رك و راست . نه قضاوت، عقیده یا بازتابی در معرض قضاوت عمومی گذاشته شودهر گو

  .این بی عقلی است که پیامدهاي ناگواري در بر دارد. گویی نیست

و ) نـه در پـس پـرده   (ما در اینجا درباره روابط ساده، یکرنگ، راسـت و درسـت، آشـکار          

گونه رابطه ها هم کمتر افرادي ارج و احترام  با وجود این به همین. صادقانه، صحبت می کنیم

  .می گذارند

  

آنچه مطرح کردي عقیده فوق العاده اي بود، تصور کن اگر همه جامعه براساس عـدم کتمـان و        

  آیا مطمئن هستی چنین اصلی قابل پیروي است؟. پرده پوشی عمل می کرد چه می شد

  

سیسـتم بـیش از نیمـی از مشـکالت جوامـع،       بـا پیـاده کـردن ایـن    : چیزي به تو بگـویم        

نگرانیهاي دنیا، تعارضهاي جهانی، خشمهاي جهانی، یأس و نومیدیهاي جهـانی بـه سـرعت از    

  .بین می رود

اگـر معلـوم   . البته در ابتداي امر خشم و نومیدي بسیاري پدید می آید، در این تردیدي نیسـت 

چگونه مثل یک جـنس درجـه دوم برخـورد     شود افراد چگونه به بازي گرفته می شدند، با آنها

می شد، چگونه به آنها دروغ گفته می شد، استثمار و بهرکشی می شدند، فریب داده می شـدند  

ولـی در ظـرف دو مـاه، پـس از     . و دروغ می شنیدند، خشم و نومیدي زیادي به وجود می آید

  .آشکار شدن مسائل، همه خشمها فرو می نشیند

  .ه تو بگویم قدري درباره این موضوع فکر کنبگذار مجدداً ب       



 
٢١٠ 

آیا تصور می کنی می توانی چنین وضعی را بپذیري که رمز و رازي در زنـدگی نباشـد؟          

  آشکاري مطلق؟

  اگر نمی پذیري؟ چرا؟     

  چه چیزي را داري از دیگران پنهان می کنی که نمی خواهی آنها بدانند؟     

  فته اي که حقیقت نداشته؟چه چیزي به دیگران گ      

  آیا با دروغ و عدم صداقت زندگی تو به جایی که می خواستی رسیده است؟      

طریق مخفی کاري و دروغ،  آیا سوء استفاده از موقعیت یا شخص یا هرگونه معامله اي از      

ر عاملی است که سبب پیشـبرد کارهـا در امـو   » مخفی کاري«منفعتی نصیب ما می سازد؟ آیا 

  دولتی، شرکتی و زندگی فردي می شود؟

  چه می شد اگر هر کسی از راز و رمز دیگران اطالع داشت؟      

در اینجا معمایی وجود دارد آیا تصور نمی کنی همین راز و رمز و دروغها علت تـرس تـو         

بـازي   در مالقات اولیه ات با خداوند باشد؟ آیا تصور نمی کنی ترس تو ناشی از این باشد که

از کوچـک   –دیگر تمام شده، خفاکاري به پایان رسیده و خط طـوالنی و ممتـد دروغ و فریـب    

  به انتها رسیده است؟ –گرفته تا بزرگ 

هیچ کـس قـرار   . با وجود این، خبر خوش این است که هنوز علتی براي ترس وجود ندارد       

ن تـو را ثابـت کنـد و کسـی     نیست تو را به محاکمه بکشد هیچ کس قرار نیست بر حق نبـود 

نـه تـویی کـه پیـروِ مـذهب کاتولیـک       . تصمیم ندارد تو را تسلیم آتشهاي سوزان جهنم سازد

  .هیچ یک از شما به لعنت ابدي دچار نمی شود. هستی Mormonهستی و نه تویی که 

  .هر کسی که هستی... و نه تو          



 
٢١١ 

از شما، درچارچوب مذهب خاصی که داریـد،  هرکدام . امیدوارم سرنخ به دستت آمده باشد      

از بدترین کیفر و مجازات پروردگار ایده اي در ذهن دارید ولی کیفـر بـه ایـن صـورت وجـود      

  ... .ندارد

می توانم از تـو بخـواهم   . در اینجا فرمولی وجود دارد که در این راستا به تو کمک می کند      

 –حقیقت را جستجو کن . گویی را مجدداً بخوانیکه به اول کتاب برگردي و پنج مرتبه حقیقت 

در مورد خودت و هر کس که به گونه . حقیقت را در زندگی روزمره پیدا کن. حقیقت را بیان کن

  .اي با تو در تعامل است این را پیاده کن

  .و بعد براي آشکارسازي خودت، را آماده ساز      

  

  .ی رسدولی این افشاگري خیلی ترسناك به نظر م      

  

  .ببین از چه وحشت داري       

  

  .از این که همه، مرا ترك گویند و هیچ کس دیگر دوستم نداشته باشد       

  پس تو نیاز داري دروغ بگویی براي آن که مردم دوستت داشته باشند؟       

  

  .را به همه بگویمهمه چیز نه دروغ، فقط دوست ندارم      

  

یاد بیاور، منظور من ابراز بدون تامل احساسات، افکار، عقاید و ترس ها  آنچه قبالً گفتم به      

بلکه می خواهم همیشه پیرو حق و حقیقت بـوده و  . یا بیان خاطرات و یا نوعی اعتراف نیست

  .کردار و پندار خود صادق باشی –در گفتار 



 
٢١٢ 

نمـی خـواهی از    پس چـرا  تو در مقابل همسرت از نظر فیزیکی حجابی را رعایت نمی کنی،     

  نظر عاطفی عریان باشی؟

  

  .دومی به مراتب مشکلتر از اولی است     

  

  .می دانم، با این وجود نمی توانم آن را توصیه نکنم چون پاداش آن عظیم است     

  

از بین بردن مخفی کاریها، برپا ساختن جامعه اي کـه  در  : تا اینجا عقاید جالبی را عنوان کردي     

و درستی حاکم است و هر کس در هر موقعیت و به هـر کـس جـز راسـت چیـزي نمـی        آن راستی

  !اینها عالی است. گوید

  

  .می توان بر مبناي همین عقاید پایه هاي جامعۀ روشنفکر و کاملی را استوار ساخت     

  

  .ولی من پایه اي بنیاد نکرده ام   

ا ترك کنی تـا شـروع بـه تجربـۀ چنـین      البته لزومی ندارد تو این سیاره، یا حتی منزلت ر     

اگـر  . تو می توانی از خانواده خودت شـروع کنـی، در خانـه خـودت    . سیستم فکر جدیدي کنی

محصولی که تولید می کنی، پولی کـه شـرکت   . تجارتی داري، کار را از شرکت خود شروع کن

براي همه بازگو کن، در می آورد، مخارجی که دارد، و درآمدي که هر کدام از کارمندان دارند را 

اگـر هـر   . آنها واقعاً شوکه خواهند شد. این واقعیت دارد. حرفهاي تو مثل بمب صدا خواهد کرد

کس که شرکتی دارد این روش را به کار بندد، محیط اداري دیگر براي کارمندان جهنم نخواهـد  



 
٢١٣ 

صـاف  حـاکم   بود، چون با این عمل، همه احساس می کنند در محیطی که عدالت، مسـاوات و ان 

  .است، کار می کنند

ایـن دو رقـم را روي برچسـب    . به مشتریانت قیمت تمام شده محصول یا خـدمات را بگـو        

آیا از قیمتـی کـه گذاشـته اي راضـی هسـتی؟ آیـا       . قیمت تمام شده، قیمت فروش. قیمت بگذار

دارد کـاله  « تصور نمی کنی اگر دیگران قیمت تمام شده و قیمت فروش را بدانند احساس کنند

؟ اگر این طور است مجدداً نگاهی بینداز و ببین چـه تـوازنی مـی تـوانی در     »سر آنها می رود

قیمتهایـت ایجـاد کنــی تـا آن را بـه ســطحی عادالنـه برسـانی، بــه جـاي آن کـه از موقعیــت         

  .سوءاستفاده کنی

قـدر نسـبت بـه     تو باید همان. این عمل نیاز به تغییري اساسی در سیستم فکري تو دارد       

  .مشتریها و خریدارانت احساس دلسوزي کنی که نسبت به خودت می کنی

انتخاب بـا تـو   . وا قعیت را می گویم تو می توانی جامعه جدیدي هم اکنون به وجود آوري      

تو هم می توانی از سیستم قدیم و الگوي فعلی پشتیبانی کنی و هم می توانی انقالبـی  . است

  .دیدي را به دنیاي خود نشان دهیبپا کنی و راه ج

یا روابـط  . نه فقط در امور بازرگانی. در هر زمینه اي. تو می توانی شیوه اي جدید باشی      

شخصی، نه فقط در سیاست، یا اقتصاد یا مذهب یا این جنبه یا جنبه هاي دیگر زنـدگی، بلکـه   

  .در همه چیز

آن وقت است که مـی تـوانی بگـویی مـن     . باش برترین راه. راه جدید باش، راه برتر باش      

  .راهم، من زندگی ام، مرا دنبال کنید

اگر همه دنیا راه تو را تعقیب کند، آیا از مسیري که می خواهی آنها را به سوي آن هـدایت        

  کنی خشنود نخواهی شد؟

  



 
٢١٤ 

  

  

  

  

یعتر آن صـحبت کنـی؟   آیا ممکن است بیشتر درباره زندگی بر روي سیاره زمین در ابعاد وس      

  .به من بگو ملتها چگونه می توانند با هم کنار بیایند بدون آن که جنگی بین آنها باشد

  

و البته نشانه  –بین ملتها همیشه عدم توافق وجود دارد چون عدم توافق صرفاً یک نشانه       

ـ      –مثبتی  ر کـافی  از فردیت است با وجود این، تصمیمات خشونت آمیـز نشـانه عـدم رشـد فک

  .است

با توجه به این که ملتها اشتیاقی به جنگ و نتایج خشونت آمیـز آن ندارنـد، هـیچ دلیلـی           

  .نیست که  نتوان از بروز آن جلوگیري کرد

هر فردي تصور می کند تعداد عظیم قربانیان جنگها و خرابیهاي ناشی از آن، کافی است تا       

رد ولی در میان فرهنگهاي اولیه نظیـر فرهنـگ تـو، ایـن     میل به جنگ و خونریزي را از بین بب

  .چنین نیست

آن را دنبال می کنی و تـا   تو تا زمانی که تصور کنی می توانی در مجادله اي برنده شوي،     

  .زمانی که تصور کنی می توانی جنگی را بِبري به ستیز ادامه می دهی

  

  راه حل همه اینها چه می تواند باشد؟    

  

١٧ 



 
٢١٥ 

راه  حل ساده می تواند برقراري یک حکومت جهانی باشد، با یک دادگاه جهانی براي خاتمه      

و یـک  ) دادگاهی که احکام آن نباید مثل دادگاههاي قبلی، نادیده گرفته شـود (دادن به منازعات 

صرف نظر از این که چه قدر قدرتمنـد   –نیروي استقرار صلح براي تضمین این که هیچ ملتی 

نیـروي اسـتقرار   . نتواند ملت دیگري را مورد حمله و تهاجم قـرار دهـد   –وذ باشد و صاحب نف

همـان طـور کـه در    . صلح ممکن است براي متوقف ساختن ملتی ناچار به توسل به زور شود

گـاهی  . کتاب اول اشاره کردم شکست در متوقف ساختن یک دیکتـاتور او را قـوي مـی سـازد    

گاهی شما ناگزیر هسـتید کـاري را   . توسل به جنگ استیگانه راه براي متوقف ساختن جنگ، 

که تمایل به انجام آن ندارید انجام دهید تا مطمئن شوید مجبـور نخواهیـد بـود بـه آن ادامـه      

این تضاد ظاهري بخشی از دوگانگی ربانی است به این شکل کـه گـاهی تنهـا راه مـثالً     . دهید

  !ا صلح جو نباشیدصلح جو بودن این است که شاید الزم باشد در ابتد

به عبارت دیگر اغلب یگانه راه شناخت خود واقعی شما این است که خـود را بـه صـورت          

  .آنچه نیستید تجربه کنید

این کامالً آشکار است که در دنیاي کنونی قدرت دیگر نمی تواند به طـور نـا متناسـبی در          

فقـط از ایـن   . ي موجود در جهـان باشـد  دست ملت خاصی باشد، بلکه باید در اختیار همۀ ملتها

صـرف   –طریق دنیا می تواند در صلح باقی بماند و مطمئن باشد که هیچ حکومت اسـتبدادي  

نمی تواند و نخواهد توانست حدود و ثغور کشـور دیگـري    –نظر از وسعت و قدرتی که دارد 

  .را مورد تجاوز قرار داده یا آزادي آن را به خطر بیندازد

لزومی ندارد که ملتهاي کوچک، متکی به حسن نیـت ملتهـاي بـزرگ بـوده و نـاگزیر      دیگر       

باشند براي کسب امنیت، منابع یا زمینهاي خود را بـراي پایگاههـاي نظـامی در اختیـار آنهـا      

تحت سیستم جدید، امنیت کوچکترین ملتها تضمین خواهـد شـد نـه از طریـق بهـره      . بگذارند

  .رتمند؛ بلکه از طریق پشتیبانی ملل قدرتمند از ضعیفکشی ملتهاي کوچک توسط ملل قد



 
٢١٦ 

 ١٦٠و همۀ . ملت دیگر قیام خواهند کرد ١٦٠اگر یک ملت مورد تجاوز یا تهدید قرار گیرد        

  !ملت خواهند گفت به

به طور مشابه ملتها، دیگر مـورد تهدیـد اقتصـادي قـرار نمـی گیرنـد و توسـط شـرکاي                

دیگـر الزم نیسـت بـراي کسـب     . رد تهدید و ارعاب قـرار نمـی گیرنـد   بازرگانی بزرگ خود مو

را اجرا کنند یا ناگزیر باشند به منظور دریافت کمکهاي انسـان  » راهبردهایی«کمکهاي خارجی 

  .دوستانه روشهاي خاصی را به کار برند

قالل البته کسانی در میان شما هستند که تصور می کنند برقراري یک حکومت جهانی، است      

 –ولی حقیقت این است که، برعکس، افزایش می دهد . و بزرگی ملتهاي منفرد را از بین می برد

و  شده،و این همان چیزي است که ملتهاي بزرگ که استقاللشان از طریق قدرت طلبی تضمین 

از آن ترس دارند، چون در آن صورت تنها بزرگترین ملتها مقاصد خود  –نه با قانون یا عدالت 

از طرفـی  . ا جلو نمی برند؛ بلکه به خواسته هاي همه ملتها، باید به طور مساوي، توجه شـود ر

ملتهاي قدرتمند دیگر قادر نخواهند بود منابع کشورهاي دیگر را یک جا باال بکشند یـا کنتـرل   

کنند؛ بلکه ناگزیر هستند همه منابع را به طور مساوي با آنها تقسیم کنند، آنها را در معـرض  

تفاده سایر ملتها قرار دهند، و منافع حاصل از آن را به طور مساوي در اختیـار همـه مـردم    اس

  .جهان قرار دهند

این خط مشی ضمن ایـن کـه    –یک حکومت جهانی، میدان تاخت و تازها را همتراز می کند        

رنـد  کـه عقیـده دا  » دارا«شأن و حرمت هر ملتی را تامین می کند، تکفیـري اسـت بـه ملتهـاي     

و از این حقیقت غافل هستند کـه   –بگردند » خوشبختی«خودشان باید به دنبال » ندار«ملتهاي 

  .ها هستند که هر چه ملتهاي فقیر در کسب و جستجوي آن هستند، کنترل می کنند»دارا«این 

  



 
٢١٧ 

ولـی چگونـه مـی    . ظاهراً این طور به نظر می رسد که بحث ما درباره توزیع مجدد ثروت اسـت      

د، انگیزه آنهایی را که طالب ثروت بیشتري هسـتند و حاضـرند بـراي دسترسـی بـه آن کـار و       شو

کوشش کنند، تقویت کرد و در عین حال آنها را مجبور به شراکت با کسانی کرد که تمایلی بـه کـار   

  .و زحمت بیشتر ندارند

  

نـد و آنهـایی کـه    اوالً مسئله صرفاً مسئله کسانی نیست که مایل هستند تالش بیشتري کن     

ایـن جـا، بیشـتر    ) منظور صرفاً طرح کردن موضوع بود. (حاضر نیستند کار و فعالیت نمایند

بنابراین کار اصلی و  اولین قدم در ساخت مجـدد  . مسئله فرصت داشتن است تا تمایل داشتن

  .نظم اجتماعی، اطمینان از این موضوع است که هر فردي و هر ملتی فرصتی مساوي دارد

این کار هم، تا زمانی که آنهایی که ثروت و منابع جهان را در اختیار و تحت کنترل دارنـد،        

  .به این کنترل ادامه می دهند امکان پذیر نمی باشد

تعـداد انگشـت   . تصور می کنم این کشور نمونه بارزي باشـد . آري من مکزیک را مثال زدم     

سال اسـت   ٤٠ت و منابع کل کشور را متجاوز از شماري خانواده هاي ثروتمند و قدرتمند ثرو

چـون  . در این کشور به اصـطالح دمکراتیـک، انتخابـات کـامالً نمایشـی اسـت      . در دست دارند

خانواده هاي خاصی براي دهها سال است کنترل احزاب سیاسی را در دسـت دارنـد، بـدون آن    

وتمندتر و فقرا فقیرتـر مـی   نتیجه؟ ثروتمندها هر روز ثر. که با مخالفتی جدي روبه رو شوند

  .شوند

دالر در ساعت افزایش یابد، ثروتمندها به  ١٥/٣دالر به  ٧٥/١اگر قرار شود دستمزدها از       

. خدماتی که به فقرا در زمینه فرصتهاي شغلی و پیشرفت اقتصادي کرده اند، اشاره مـی کننـد  

 –ارنـد ثروتمنـدها هسـتند    با وجود این تنها کسانی که پیشـرفتهاي سـریع و فـوق العـاده د    
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صنعتگران و بازرگانانی که محصوالت خود را در بازارهاي داخلی و جهانی با سودهاي کالن، 

  .در مقابل پرداخت دستمزد پایین می فروشند

بـه همـین دلیـل بسـیاري از ثروتمنـدان و       –ثروتمند آمریکایی از این حقیقت باخبر است       

در مکزیک و سایر کشورهاي خارجی دایر می کنند، هاي خود را قدرتمندان آمریکایی، کارخانه 

به کارگران را فرصتهاي گرانبهایی بـراي روسـتائیان تلقـی     جایی که دادن دستمزدهاي پایین

 –ولی دولـت محلـی    –این کارگران در شرایط ناسالم و کامالً ناامنی به سر می برند . می کنند

. نین و مقــررات کمــی را تحمیــل مــی کنــدقــوا –کــه توســط ســودجویان کنتــرل مــی شــود 

  .استانداردهاي بهداشتی و ایمنی و حفاظتهاي محیطی در مکانهاي شغلی تقریباً وجود ندارد

نه براي مردم ستمدیده و نه براي زمینی که روي آن محرومین در کلبه هاي کاغذي مجاور      

ردم اغلب رختها خـود را مـی   در همین نهرها م. نهرها زندگی می کنند، کسی ارزش قائل نیست

شویند و گاهی هم در آن ادرار می کنند، چون این طبقه استحقاق لوله کشی داخل ساختمان را 

  .ندارند

آنچه توسط این طبقه محروم ساخته می شود، محصوالتی اسـت کـه خـود آنهـا از عهـده            

آنها کاالهاي خـود  . ندارد ولی براي کارخانه داران این کوچکترین اهمیتی. خرید آن برنمی آیند

  .را به کشورهایی صادر می کنند که مردم از عهده خرید آن برمی آیند

ولی تصور می کنم دیر یا زود پیامدهاي این بیدادگري، خود را نمایان سـازد، نـه تنهـا در          

  .مکزیک؛ بلکه در کلیه کشورهایی که مردم تحت استثمار و بهره کشی هستند

تحت نقـاب اعطـاي فرصـت بـه آنهـا مـی       » نادارها«درصدد استثمار » داراها«که تا زمانی      

  .باشند، انقالبها و جنگهاي داخلی و همچنین جنگ میان ملتها اجتناب ناپذیر است
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پیدا کـرده کـه حتـی بـراي مـردم      جنبه قانونی چنگ انداختن به ثروت و منابع انسانها آنچنان      

  .قبول به نظر می رسدقابل صاد بازار آزاد می بینند، کاري منطق پذیر، که این را یک اقت

  

با این وجود قدرتی که در دست افراد و ملتهاي ثروتمند است، ایـن تصـور باطـل را قابـل           

قبول ساخته، ولی حقیقت این است که این امر، براي قریب به اکثریت مـردم و ملتهـایی کـه از    

  .النه نیستمزایاي ثروتمندان محروم هستند، عاد

نوع دولتی که به آن اشاره رفت توازن قدرت را از طبقه ثروتمند بـه سـود طبقـه محـروم           

تغییر داده و طبقه استثمارگر را مجبور می سازد تا منابع به دست آورده را بـا فقـرا تقسـیم    

  .نماید و این همان چیزي است که قدرتمندان از آن وحشت دارند

 –راه حل کوتاه مدت براي بحران جهانی احتماالً یک ساختار اجتماعی جدید آري، بنابراین       

در میان شما، رهبران شجاعی وجـود داشـتند کـه، طـرح نظـم      . یک حکومت جهانی جدید است

. آنها افراد با خرد، با بصیرت، بی باك و دلسوزي بودنـد . جهانی جدیدي را پیشنهاد می کردند

میخائیل گورباچف اولین رئیس دولت شـوروي بـود کـه     از میان رؤساي جمهور شوروي هم

جایزه نوبل را کسب کرد و  اولین کسی بود که تغییرات سیاسی عظیمی پیشنهاد نمـود و بـه   

  .آنچه جنگ سرد می نامیدند خاتمه داد

جالب توجه است که همه این رهبران جسور و خردمند، که هر یک در زمان خود جهـان را از       

و نهضتهاي عظیمی را علیه ساختار سیاسـی حـاکم، پیشـنهاد کردنـد،     . ات دادهورطۀ جنگ نج

دوره در مسند قدرت بودند و توسط همان افرادي کـه درصـدد اعـتالي آنهـا بودنـد،       فقط یک

اگرچه این رهبران از نظر بین المللی چهره هاي بسیار به نـام و شـناخته شـده    . برکنار شدند

مثلـی اسـت   . فقیتی نداشتند، کـه البتـه جـاي تعجـب نیسـت     اي بودند ولی در داخل کشور مو

در مورد ایـن افـراد علـت ایـن     . معروف که می گویند مرد در منزل خودش احترام وعزت ندارد
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مردمی که دیـدي کـامالً محـدود     بود که آنها، از نظر دیدگاه کیلومترها از مردمشان جلو بودند،

نها چیـزي را جـز ضـررهاي ناشـی از تحقـق      آ. داشتند و نگرانیهایشان، سطحی و موقتی بود

  .نیافتن آرمانهاي خود نمی توانستند تصور کنند

ضمناً هر رهبري که به اندازة کافی شجاعت داشته تا قدم به جلو گذارد و براي پایان دادن       

  .به سرکوبی و ستمگریهاي قدرتمندان، قیام نماید، همواره ناامید و لکه دار شده است

  .هایت، همیشه راه حلهاي طوالنی مدت که سیاسی هم نبوده چارة کار بوده استدر ن      

  .انگیزه موفقیت و استفادة حداکثر از زندگی، هرگز نباید انگیزه اي مادي و اقتصادي باشد      

این ارجحیتهايِ نادرست، علت همه مسائلی بوده است کـه مـا  در اینجـا دربـاره آن بحـث           

  .کردیم

زمانی که همه از نظر نیازهاي  –انی که انگیزه رسیدن به بزرگی، جنبۀ اقتصادي ندارد زم      

نه تنها انگیزه از بین نمی رود بلکه بـه صـورت    –مالی اولیه وامنیت اقتصادي تامین هستند 

آن، افزایش یافته بزرگی واقعی، را پدید مـی آورد کـه    دیگري جلوه می کند و قدرت و قاطعیت

  .دگذر و موقتی که انگیزه هاي فعلی ایجاد می کند، متفاوت استاز بزرگی زو

ولی چرا داشتن زندگی بهتر، و فراهم کردن زندگی بهتر براي فرزندانمان نبایـد انگیـزه خـوبی          

  براي ما به شمار بیاید؟

  

بـراي بچـه هایمـان    » زندگی بهتر«ایجاد . داشتن یک زندگی بهتر انگیزة شایسته اي است      

ولی مسئله اینجا است که چه مقدمه اي زندگی بهتر را به ارمغـان مـی   . یز انگیزة خوبی استن

  آورد؟

  را چگونه توصیف می کنید، شما زندگی را چگونه توصیف می کنید؟» بهتر«شما واژه       
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خانه، ماشین، لباس، تجمـالت و  (در نظر شما، پول، قدرت، شهوت و ثروت » بهتر«اگر واژه       

را، صرفاً فاصله بین تولد و مرگ توصیف نماییـد، پـس   » زندگی«و اگر ... بیشتر باشد ) یرهغ

و معضالت فعلی به عمل نیـاورده   هیچ کوششی براي بیرون راندنِ جهان خود از دام مشکالت

  .اید

تجربه بیشتر و بیان بهتري از بزرگترین مرتبۀ بودن » بهتر«ولی چنانچه مقصود شما از       

روندي جاودانی، ادامه دار و پایان ناپذیر از بودن باشد، در آن صورت امکان » زندگی«و  باشد

  .دارد راه خود را پیدا کنید

اکثر شما این را می دانید و همه . ، از جمع کردن مال و منال به دست نمی آید»زندگی بهتر«      

شتر پرداختن به مادیات است تا بی –می گویید این را درك می کنید، با این وجود زندگیهایتان 

  .هر چیز دیگر

، و تالش براي به دست آوردن اشیاء هستید و زمانی که آن شما درصدد جمع کردن اشیاء      

  .را به دست می آورید حاضر نیستید از دست بدهید

به  اما کسانی که. انگیزة اکثر مردم این است که اشیاء را به دست آورند و نگاهداري نمایند     

  .اشیاء اهمیت نمی دهند، براي از دست دادن آنها حسرتی نمی خورند

از آنجا که انگیزة فعلی شما براي رسیدن به بزرگی، رسیدن به جاه و ثروتی است که دنیا      

بخـش عظیمـی از مـردم هنـوز     . هسـتید  به شما عرضه می کند، همگی در تالش دائم و پیگیر

هر روزِ آنهـا، مملـو از لحظـات پراضـطراب و پرتشـویش       .درصدد بقاء فیزیکی ساده هستند

آیا غذاي کافی خواهـد بـود؟   . ذهن همیشه مشغول و درگیر مسائل اولیه حیات می باشد. است

آیا پناهگاهی در دسترس خواهد بود؟ آیا ما می توانیم خود را گرم نگاه داریم؟ تعـداد زیـادي   

هزاران نفر در هر ماه بـه علـت کمبـود غـذا      از مردم هنوز نگران نیازهاي روزانه خود هستند

  .جان می سپارند
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تعداد کمتري به حداقلی که در می آورند قانع هستند، در عـین حـال تـالش بـراي فـراهم             

. امنیت بیشتر، خانه راحت و امن تر و فـرداي بهتـر هنـوز ادامـه دارد     –کردن چیزهاي بیشتر 

می » جلو«اب و دلهره هستند که آیا از دیگران آنها سخت کوشش می کنند و همیشه در اضطر

  .ذهن آنها تمام مدت درگیر مسائل فوري و نگران کننده است. افتند یا نه

تعداد قلیلی هم هستند که از کلیه امکانات رفاهی برخوردارند ولی طبعی سـیري ناپـذیر          

  .دارند و تمام مدت در تقالي کسب مال بیشترند

ام مدت مشغول این است که چه طور آنچه را دارند حفظ کننـد و بـر مایملـک    ذهن آنها تم       

  .خود بیفزایند

  .عالوه بر این سه گروه، گروه چهارمی هم وجود دارد که در اقلیت به سر می برند       

این گروه خود را از کلیه عالیق دنیوي جدا نگاهداشته و صـرفاً در جسـتجوي حقیقـت و           

  .به معنوي می باشندواقعیت و تجر

می بینند، و بـه همـۀ    –سفر روح  –افراد این گروه زندگی را به صورت یک پدیده معنوي       

رویدادهایی که براي آنها اتفاق می افتد، در آن چهارچوب پاسخ داده و کلیۀ تجارب را با همین 

خشیدن به حـق  یافتن حق، شکوفایی خود برتر و تجلی ب تالش آنها در جهت. روش می سنجند

  .و حقیقت است

با تکامل معنوي این گروه، این کوشش از حالت مبارزه خارج شده و به صورت یک رونـد         

، رونـد  )نه یـادگیري ( ، روند رشد، )و نه کشف خود(توصیفی  –این روند خود . ظاهر می شود

  .است) و نه انجام دادن( بودن 

. کشف و موفقیت معانی کامالً متفـاوتی پیـدا مـی کننـد    در این مرحله، واژه هاي جستجو،        

او . علت انجام هر کاري تغییر می کند و همراه بـا آن کننـدة کـار نیـز تغییـر روش مـی دهـد       

  .تا کاري انجام دهد  be – erترجیح می دهد، باشد 
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ـ         ات مـادي  در گذشته تمام تالشها، پی گیریها، مبارزه ها و تقالها براي فراهم ساختن امکان

  .تجربه کردن مراتب معنوي است بود، در حالی که اکنون دلیل زیستن

در گذشته همه نگرانیها بر محور جسـم دور مـی زد، در حـالی کـه اکنـون اکثـر نگرانیهـا              

  .نگرانی روح است

در این مرحله همه چیز، دچار تغییر و جابه جایی شده و همـراه بـا آن، زنـدگی هـم رنـگ            

  .به خود می گیرددیگري 

رسیدن به جاه و مقام رنگ باخته و نیاز به دستیابی، حفاظت و افزودن متعلقات » انگیزه«      

  .دنیوي به کلی از بین می رود

در این مرتبه از هستی، عزت و مقام با ثروتی که شخص به دست آورده، محک زده نمـی          

در دنیایی که نعمت به اندازه کافی بـراي رفـع   . منابع دنیوي به کلیه انسانها تعلق دارد. شود

  .نیازمندیهاي همه وجود دارد، نیازهاي اولیه همه تامین خواهد شد

همه پیرو این راه  و روش هستند، و نیازي نیست از کسی به زور مالیـات گرفتـه شـود،           

از قشـر کـم   از ثروت خود را صرف برنامه هاي حمایـت  % ١٠همه شما داوطلب خواهید شد تا 

دیگر امکان ندارد هزاران نفر شاهد جان سپردن هزاران نفر دیگر بر اثر قحطی و . درآمد نمایید

گرسنگی باشند، آن هم نه از کمبود غذا، بلکه از کمبود اراده کـافی بـراي ایجـاد یـک مکـانیزم      

  .سیاسی ساده که تحت آن مردم بتوانند غذاي خود را تهیه کنند

به مجـرد ایـن    -قی که اکنون در جامعه شما این چنین معمول و رایج است، این هبوط اخال      

که شما انگیزه خود را از رسیدن به شان ومقام تغییر دهید، براي همیشه محو و نابود خواهـد  

  .شد

انگیزه جدید شما این خواهد بود که گوهر الهی خود را متجلی سازید و نمونـه انسـانی بـا         

  .صفات ربانی باشید



 
٢٢٤ 

هنگامی که انتخاب می کنید خداي گونه رفتار کنید و خود واقعی خویش را متجلی سازید،       

دیگر هرگز حاضر نیستید، غیرخدایی عمل کنید و دیگر مجبور نیستید از آزار ستمگران به من 

  :پناه بیاورید و بگویید

  بار پروردگارا مرا                

  .نت در امان نگاهداراز آزار بندگا                

         

        

  

        

آنچه مطمح نظـر اسـت، یـک دیـدگاه     . اجازه بده ببینم من حرفهاي تو را خوب دنبال کردم یا نه      

جهانی از برابري و آرامش ذهنی و روحی است، جایی کـه همـه ملتهـا پیـرو یـک حکومـت جهـانی        

  .بوده و ثروتهاي دنیا را با هم تقسیم می کنند

  

به خاطر داشته باش وقتی از برابري صحبت می کنی منظور فرصـت برابـر اسـت، و نـه           

  .محض هرگز به دست نمی آید و خشنود باش که این طور است» برابري«. برابري محض

  

  چرا؟      

  

  .به آن نیاز دارد چون برابري یعنی همسانی و این آخرین چیزي است که دنیا      

ینجا درباره دنیایی مملو از آدمهاي ماشینی که هر کـدام چیـرة یکسـانی از    بحث من در ا –نه 

  .یک دولت مرکزي دریافت می کنند، نیست

١٨ 
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  :من از دنیایی صحبت می کنم که در آن دو چیز تضمین شده است       

  تأمین نیازهاي اولیه -١        

  فرصت براي ارتقاء و پیشرفت -٢        

در این دو زمینـه انجـام    و فراوانیهاي موجود در عالم هستی، هنوز کاري  با تمام منابع         

به جاي آن، شما میلیونها نفر را به دامی انداخته اید که ناگزیرند در پـایین تـرین   . نشده است

سطح سیاسی اقتصادي بمانند و برنامه اي براي دنیا طرح ریزي کرده اید کـه ایـن عـده بـه     

شما اجازه می دهید هر سـاله هـزاران نفـر بـه     . طح باقی بمانندطور سیستماتیک در همان س

  .علت کمبود مواد اولیه غذایی جان بسپارند

با وجود اهمیت و شکوه جهان هستی، شما هنوز راهی پیدا نکـرده ایـد کـه خودتـان هـم             

نید، شکوهمند باقی بمانید و ساالنه از کشته شدن هزاران هزار نفر به علت قحطی جلوگیري ک

شما اجازه می دهید هـزاران کـودك در مقابـل    . چه رسد به جلوگیري از کشت و کشتار یکدیگر

در واقع کسانی را که بـا شـما هـم عقیـده نیسـتند بـه قتـل مـی         . شما از قحطی جان بسپارند

  .رسانید

  .شما جامعه اي بدوي هستید          

  

  .من تصور می کردم ما جامعه اي پیشرفته هستیم       

  

اولـین نشـانه   . اولین نشانه یک جامعه بدوي این است که فکر مـی کنـد پیشـرفته اسـت            

جامعه اي که از نظر هوشیاري عقب مانده است این است که تصـور مـی کنـد روشـن ضـمیر      

  .است

  



 
٢٢٦ 

جـایی کـه ایـن      -راه رسیدن به اولین پله پیشرفت . پس اجازه بده آنچه رفت را مختصر کنیم       

  ... ضمین اساسی در مورد کلیه افراد رعایت شده دو ت

  

یکی در الگوي سیاسی و دیگري در جنبه هاي معنـوي   –ولی این باید از طریق دو تغییر        

  .صورت بگیرد –

حرکت به سوي یک حکومت متحد جهانی مستلزم یک دادگـاه قدرتمنـد جهـانی بـراي حـل             

رار صلح براي قدرت بخشیدن به قوانینی است که بـه  منازعات بین المللی و یک نیروي استق

  .کمک آن، شما انتخاب می کنید بر خود حکومت کنید

و یـک   –بـا دو نماینـده از هـر دولـت      –حکومت جهانی باید مشتمل بر یک کنگره ملتهـا          

  .مجلس شورا، که نمایندگان آن متناسب با جمعیت هر کشور انتخاب می شوند، باشد

  

با دو مجلـس، یکـی بـا نماینـدگانی      –ین دقیقاً نظیر سیستم موجود در کشورهاي ایالتی است ا      

  .متناسب با جمعیت ودیگري با داشتن حق رأي مساوي در کلیه ایالتها

  .قانون اساسی برخی از کشورهاي ایالتی قانونی بسیار وزین و الهی است      

  .جدید جهانی رعایت شودهمین توازن قدرت باید در قانون اساسی       

هر کشوري باید پلیس داخلی خود را که ضامن استقرار صـلح اسـت داشـته باشـد، ولـی            

همان طور که هر یک از ایـاالت متحـده آمریکـا ارتـش و      –کلیه ارتشهاي ملی باید منحل شود 

لتهـا  نیروي دریایی اش را به سود نیروي استقرار صلح حکومت فدرال که در خـدمت کلیـه ایا  

  .است، منحل کرده است



 
٢٢٧ 

همه کشورها این حق را دارند که در صورت لزوم نیروي غیرنظامی خـود را فرابخواننـد،         

همان طور که هر یک از ایالتهاي شما اجازه دارد نیروي غیرنظامی خود را حفظ و در صـورت  

  .لزوم فرا بخواند

هر یک از کشورها نیز این حـق را   –ارند و همان طور که هر یک از ایاالت شما اکنون حق د      

  .دارد که  براساس یک همه پرسی عمومی خود را از اتحادیه ملتها، بیرون بکشد

  

  ولی براي کسانی که سرعت کمی دارند، یک فدراسیون متحده جهانی چه کار می تواند بکند؟      

  

  د؛به جنگ میان ملتها خاتمه داده و به منازعات پایان بخش -١      

به فقر مذبوحانه، مرگ ناشی از قحطی و استثمار مردم و منابع آنها توسط قدرتمندان  -٢      

  خاتمه بدهد؛

      به تخریب سیستماتیک محیطی زمین پایان دهد؛ -٣     

امکان رهایی از مبارزه بی پایان براي قدرت بیشتر، امکانات بیشتر و ثـروت زیـادتر را    -٤    

  فراهم کند؛

فرصتی واقعاً یکسان در اختیار همه مردم بگذارد، تا به باالترین حد تجلـی خـود واقعـی     -٥   

    برسند؛

چه در خانه، چه در محیط  –به همه محدودیتها و تمایزاتی که مردم را عقب نگاه می دارد  -٦   

  .کار و چه در سیستم سیاسی یا روابط شخصی، پایان دهد

  

  توزیع ثروت نیاز دارد؟ آیا نظم جدید جهانی به       

  



 
٢٢٨ 

  .توزیع منابع، به طور داوطلبانه و خودبخود انجام می شود. به هیچ چیز نیاز ندارد        

امکان آموزش مناسب در اختیار همه مردم قرار می گیرد و به همه ایـن فرصـت داده مـی            

خـود را دنبـال    شود تا از آن آموزش در محیط شغلی استفاده کـرده و مشـاغل مـورد عالقـه    

  .نمایند

  .براي همه مردم امکانات بهداشتی هر موقع و به هر گونه که بخواهند فراهم است        

به همه مردم اطمینان داده می شود که از گرسنگی تلف نمـی شـوند و بـدون پوشـاك و             

  .پناهگاه نخواهند ماند

بقا و برزیستی دیگـر   نه اي که مسئلۀبه همه مردم اعتبار و شخصیت داده می شود به گو      

  .مطرح نباشد، و همه اقشار مردم و از اعتبار و احترام برخوردار باشند

  

  ن تالشی هم نکنند؟آحتی اگر براي کسب       

  

این فکر که باید براي کسب این مزیتها تالش کرد، از این دیدگاه سرچشمه می گیرد که پیدا       

دنی است، ولیکن تو نمی تـوانی راهـی بـه سـوي مواهـب الهـی       کردن راه بهشت هم کسب کر

این واقعیتی است که تـو نمـی   . بگشایی و نباید هم چنین کنی چون تو هم اکنون آنجا هستی

وقتی یاد گرفتی بـدون  . توانی قبول کنی، چون احساس می کنی چیزي براي ایثار کردن نداري

، آن وقت یاد می گیـري  )و شرط دوست بداريیا به عبارتی بدون قید ( قید و شرط ایثار کنی 

زندگی وسیله اي است تا از طریق آن تـو بتـوانی ایـن    . که بدون قید و شرط هم دریافت کنی

  .مهم را تجربه کنی

مردم حق زنده ماندن و زندگی کردن را، حتـی اگـر   : سعی کن این فکر را به خود بقبوالنی       

دارند، من منابع کـافی در اختیـار تـو گذاشـته ام تـا هـم       کاري هم در این راستا انجام ندهند، 



 
٢٢٩ 

تنها کاري کـه  . خودت از این موهبت برخوردار شوي و هم این حق را براي دیگران قائل باشی

  .باید انجام دهی این است که زکات مال خود را بپردازي

  

  ره گیري کنند؟ولی چه چیز سبب خواهد شد مردم از به هدر دادن زندگی و منفعت طلبی کنا      

  

اگـر کسـی سـالهاي    . اوالً این در حد تو نیست که قضاوت کنی زندگی به هدر رفته چیست      

سال، عمر خود را صرف مطالعه کند و نهایتاً کتاب شعري تصنیف کند که الهام بخش هـزاران  

فردي هزار مردم باشد و چشم دل آنها را به حقایق معنوي بگشاید، هدردادن زندگی است؟ اگر 

دروغ بگوید، تقلب کند، از مردم بهره کشی کند، و به دیگران صدمه بزند ولـی ناگهـان بـه هـر     

دلیلی، گوهر ذات خود را به یاد بیاورد و به اشتباهات خود پی ببرد و به آگاهی و هوشـیاري  

  برسد، این را تو زندگی به هدر رفته می نامی؟

تـو فقـط اجـازه    . ري را مورد قضاوت قرار دهـی این وظیفه تو نیست که سفر زندگی دیگ       

داري گوهر ذات خودت را کشف کنی نه این که دیگري چه هست و یا در رسیدن به چـه مرتبـه   

  .اي دچار شکست شده است

پرسیدي چه عاملی ممکن است سبب شود مردم هدر دادن زندگی و منفعت طلبـی را کنـار          

  .هیچ چیز: گذارند

  

ور می کنی این نیز قابل پیاده شدن باشد؟ تصور نمی کنـی آنهـایی کـه ایثـار مـی      ولی آیا تص      

  کنند از کسانی که نمی کنند، رنجیده خاطر شوند؟

  



 
٢٣٠ 

چون روشـنگران بـا دلسـوزي و    . بله، ولی این در صورتی است که روشن ضمیر نباشند       

  .شفقت به افرادي که در ایثار کردن ممسک هستند، نگاه می کنند

  

  با شفقت؟      

  

آري به جهت این که ایثار کنندگان متوجه می شوند که افـراد ممسـک بـاالترین فرصـت و            

فرصت خلق کردن و شـکوه  : شکوهمندترین تجربه را براي تحقق خود واقعی از دست داده اند

  .تجربه کردن باالترین ایده اي که از گوهر الهی خویش دارند

  

ه اهل ایثـار هسـتند از افـرادي کـه ثمـره تـالش آنهـا را بـه رایگـان مـی برنـد            ولی آیا آنهایی ک     

  خشمگین نباید شوند؟

  

بـه آنهـایی کـه    . به همه فقط در حد یک رفع نیاز اولیـه داده خواهـد شـد   . تو گوش ندادي      

از درآمد خـود را داوطلبانـه بـراي کمـک بـه      % ١٠ثروت بیشتر دارند فرصت داده می شود تا 

  .پرداخت کنند محرومین

در مورد این که چگونه درآمدي ارزیابی مـی شـود، بـازار آزاد، ارزش کمکهـاي اهـدایی را            

  .همان طور که امروزه این کار را در کشور شما انجام می دهند. تعیین می کند

  

ایـن را  . داریـم همـان طـور کـه امـروز داریـم      » ثروتمنـد «و » فقیـر «ما باز هم در آن صورت      

  .نمی گویند» اواتمس«

  



 
٢٣١ 

ولی فرصت مساوي هست، چون هر فردي این فرصت را دارد تا از حـداقل مزایـاي زنـدگی          

برخوردار شود بدون آن که نگران بقا و برزیستی خود باشد، و به هر کـس فرصـت مسـاوي    

» محـل شـادي  «داده می شود تا کسب دانش و مهارت کند و از اسـتعدادهاي طبیعـی خـود در    

  .ار شودبرخورد

  

  محل شادي؟       

  

  .این اسمی است که بعدها به محل کار ابالغ خواهد شد       

  

  .ولی آیا دیگر غبطه و رقابت وجود نخواهد داشت      

  

رقابت هیجانی است طبیعی که شما را وادار مـی کنـد بیشـتر    . غبطه بلی ولی حسادت نه       

است که با جهد و اشتیاق می کوشد تا خـود را بـه   رقابت مثل کار بچه دوساله اي . تالش کنید

در رقابت هیچ کیفیـت بـدي وجـود    . دستگیره درب که برادرش به آن دسترسی دارد، برساند

  .یک خواسته و میل خالص و پاك، که بزرگی می آفریند. رقابت نوعی محرك است. ندارد

مـی شـود فـرد آرزو کنـد     حسد، از طرفی دیگر، یک احساس ناشی از ترس است که باعث        

  .دیگري کمتر از او داشته باشد

حسد از خشم ناشی می شود و منجـر  . اساس و پایه این احساس بر تلخی وکدورت است       

حسادت می تواند بکشد هـر کسـی کـه در دام حسـادت گرفتـار      . به خشم می شود، و می کُشد

  .شده، این را می داند

  .می کندحسد می کُشد، رقابت زنده        



 
٢٣٢ 

که دارنـد اسـتفاده مـی     کسانی که اهل رقابت هستند از فرصتها براي جلو رفتن در راهی       

هیچ کس از نظر اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در محدودیت قرار ندارد، همان طـور کـه   . کنند

به دالیل نژادي، جنسی و یا طبقاتی، موقعیت یا سن و یا هیچ دلیل دیگري محـدودیتی ایجـاد   

  .تمایز به هر دلیلی، دیگر قابل تحمل نیست. ی شودنم

آري، هنوز هم ممکن ا ست  ثروتمند و فقیر وجود داشته باشد، ولـی فقـر و قحطـی دیگـر           

  .وجود ندارد

  .فقط ناامیدي از بین می رود... همان طور که می بینی زندگی از انگیزه خالی نمی شود       

  

د که مـا بـه انـدازه کـافی اعانـه دهنـده خـواهیم داشـت تـا جـاي           ولی چه چیزي تضمین می کن     

  دیگرانی را که کمک نمی کنند، پر کند؟

  

  .اعتالي روح بشر     

برخالف عقیدة ظاهري تو، انسان معمولی به تأمین معـاش تنهـا بـا کمکهـاي دریـافتی از            

ـ       . دولت قانع نیست ت بـا جـایگزینی   به عالوه انگیـزه کلـی بـراي کسـب جـاه و مقـام و منزل

  .تغییر پیدا می کند) به جاي مادیات(معنویات، 

چه عاملی سبب این جابه جایی می شود؟ چون تا کنون، یعنی در دو هـزار سـال اخیـر، چنـین           

  .اتفاقی نیفتاده است

  پس چرا این دگرگونی اکنون باید اتفاق بیفتد؟      

  



 
٢٣٣ 

عدم ضرورت توسل به قواي نظامی بـه منظـور    چون با برداشتن تاکید از روي مادیات و       

کسب اندکی امنیت، راه دیگري براي تظاهر و خودنمایی و کسـب موفقیـت و شـأن مقـام جـز      

  .تجربه گوهر درونی باقی نمی ماند

  

  آیا این انگیزه اي کافی خواهد بود؟      

  

. ، نـزول نمـی کنـد   و پس از روبه رو شدن با فرصت واقعی. روح بشر تعالی پیدا می کند       

هر کـس کـه شـکوه و عظمـت را حتـی      . روح تجربه باالتر، و نه پست تري را جستجو می کند

  .براي یک لحظه تجربه کرده باشد، حرف مرا درك می کند

  

در مورد قدرت چه طور؟ پس از این نظم و هماهنگی مجدد، همچنان افرادي بـا ثـروت و قـدرت         

  .نامتناسب وجود خواهند داشت

  

همان گونه که محدودیتی براي درآمـد پـایین خواهـد    . کسب پول و مال محدود خواهد بود      

از درآمدش را % ١٠ابتدا هر کسی . بود، براي درآمدهاي باال نیز محدودیت وجود خواهد داشت

است که قـبالً بـه آن اشـاره    % ١٠این همان . به عنوان زکات مال به حکومت مرکزي می پردازد

  .کردم

  .قدیم است» مالیات مساوي«منظور همان پیشنهاد ... بله          

  

مردم آنقدر بصیرت ندارند  در جامعه فعلی این پرداخت شکل مالیات به خود گرفته، چون        

ببینند، کسرِ داوطلبانه از درآمد به منظور رفاه عمومی به نفع خود ملت است ولی هنگامی  که
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ند، این کسرِ درآمد آزاد، آشکار، و داوطلبانه از نظر تو خیلی هم که باورهاي اجتماعی تغییر ک

  .معمولی و مناسب خواهد آمد

  

  آیا اجازه دارم در اینجا به نکتۀ دیگري اشاره کنم؟      

  

  .بگو       

  

هرگز تصور نمی کردم ممکن اسـت زمـانی گفتگـویی    . این گفتگو به نظرم خیلی عجیب می آید      

چگونـه مـی   . باشم و او پیشنهاداتی در زمینه هاي سیاسی و اجتمـاعی داشـته باشـد   با خدا داشته 

  است؟مالیات مسلم طرفدار توانم مردم را قانع سازم که خداوند 

  

ولـی حـرف تـو را درك    . تو همچنان اصرار داري که به این کسر پول عنوان مالیات دهی        

. از دارایی، به نظـر تـو بیگانـه مـی رسـد      درصد ١٠هر چه باشد ایدة پرداخت سادة . می کنم

  بهرحال چرا برایت مشکل است که من ایده اي در این زمینه داشته باشم؟

  

تصور من بر این بود که خداوند اهل قضاوت نیست، عقیده اي ندارد و بـه ایـن چیزهـا اهمیـت           

   .نمی دهد

من . که با هم در کتاب اول داشتیم در گفتگویی. اجازه بده تو را روشن کنم. دست نگاهدار       

سـؤاالتی در  . سؤاالتی در مورد آنچه روابط را پایدار نگاه می دارد. به همه سؤالی پاسخ گفتم

مورد صحیح زندگی کردن، حتی سؤاالتی در مورد رژیم غذایی، این سؤال چـه فرقـی بـا آنهـا     

  دارد؟
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خداوند نقطه نظـري سیاسـی داشـته باشـد     نمی دانم ولی صرفاً قبول این برایم مشکل است که      

  .یا طرفدار چیز یا کسی باشد

  

من به هیچ وجه پیشنهاد یـا ترجیحـی در مـورد    . اجازه بده یک بار دیگر تو را روشن کنم      

تنها خواسته من ایـن اسـت کـه تـو     . این که تو کدام خط مشی را در زندگی انتخاب کنی ندارم

  .یک موجود خالق تجربه کنی و به گوهر ذات خود پی ببري خودت را به طور کامل، به عنوان

هر سؤالی که در اینجا به ان پاسخ داده ام، در چارچوب آنچه تو، به عنـوان یـک موجـود           

  .خالق، می گویی و کوشش داري باشی و انجام دهی، شنیده شده و پاسخ داده شده است

یعنـی تـو بـه    . سؤاالت تو پاسـخ مـی دادم  همان طور که مشاهده کردي، من در چارچوب       

و اکنـون هـم   . دنبال راهی بودي که باید در زندگی طی کنی و من راه را به تو نشان مـی دادم 

  .همین کار را می کنم

  

نمی دانم چرا، ولی برایم مشکلتر است قبول کـنم خداونـد ایـن پیشـنهادها را دارد تـا آنچـه در             

  .کتاب اول آمده است

  

  یا قبول برخی از مسائلی که در اینجا مطرح شده برایت مشکل است؟آ      

  ... خوب        

  

  .اگر این طور است، برخورد تو کامالً طبیعی است        
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  با خداوند مخالفت کردن عادي است؟       

  

 اگر توجه کنی می بینی که از بدوِ خلقت، بشر در حال مخالفت با من بوده، به ندرت کسـی       

  .راه مرا دنبال کرده است

  

  .تصور می کنم راست می گویی     

  

اگر مردم از دستورات من پیروي کـرده  . می توانی مطمئن باشی که حرف من حقیقت دارد       

دستوراتی که در طی هزاران هزار سال، توسـط رسـوالن و مربیـان دینـی تبلیـغ و       –بودند 

بنابراین اگر دوست داري با مـن مخالفـت کنـی    . شتدنیا شکل کامالً متفاوتی دا –اشاعه شده 

  .ادامه بده

  

  .ولی تا کنون تصور من این بود که راهبردهاي حقیقی را از تو دریافت می کنم      

  

بـه خـود   . راهبردي که من دارم این است که از آنچه قلبت به تـو مـی گویـد، پیـروي کـن            

نظر، یا موضوعی پیشنهاد می کنم، تو به هـیچ   حتی اگر به تو عقیده، نقطه. برترت گوش بده

نکته مهمـی کـه   . اگر می خواهی مخالفت کنی، مخالفت کن. وجه مجبور نیستی آن را قبول کنی

منظور این نیست که تو، اتکایی را که به هر کس . در این گفتگو روي آن تأکید دارم همین است

هدف این است که تو وادار به تحقـق  . نییا چیزي داري، با اتکا به محتویات این کتاب، عوض ک

و بگـویی مـن فکـر مـی     . و به گوهر ذات خود پی ببري. این که مستقالً بیندیشی. و تفکر شوي

  .کنم، پس هستم
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  منظورت این است که مطالب مطرح شده از باالترین منبع هستی نیامده؟      

  

و هنوز نمـی تـوانی بـاور کنـی کـه تـو       با وجود این، نکته اینجا است که ت. البته که آمده       

در اینجا واقعیتی است که تو ظاهراً نمی توانی درك کنی؛ تو خـالق هـر   . باالترین منبع حیاتی

تـو همـه چیـز را    ... تـو   –همه زندگی خودت درست در همین لحظه، و همین جا  –چیز هستی 

  .آري تو. خلق می کنی

ن سؤاالت سیاسی وجود دارد که تو دوست نـداري، آن  اگر پاسخی در میان ای... بنابراین         

قبل از این که آن را . قبل از این که آن را به عنوان سخن حق، بشنوي. را تغییر بده، همین حاال

قبل از این که افکـار قبلـی خـود را در مـورد چیـزي، مهمتـر، بـا        . به عنوان واقعیت قبول کنی

  .حساب آوريارزشتر و واقعی تر از افکار آینده ات به 

آیـا در  . همیشه –یادت باشد این همیشه افکار تازه تو است که واقعیت تو را خلق می کند        

  این بحث سیاسی چیزي بود که تو مایل به تغییر آن بودي؟

  

  .من ترجیح می دهم به این بحث ادامه دهیم. نه      

  

ن مقدار معینی از آنچه هـرکس بـه   کنار گذاشت –می خواهم بگویم که در جوامع پیشرفته        

براي تأمین رفاه عمومی روشـی کـامالً معمـول و    ) که تو درآمد نام گذاشته اي(دست می آورد 

و  –تحت سیستم جدید، هر فردي هر چه قدر که بتواند ساالنه به دست می آورد . متداول است

  .آنچه به دست آورده، در حد معینی نگاه می دارد
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  چه حدي؟        

  

  .حدي اختیاري و مورد توافق همه        

  

  ؟... و هر درآمدي باالتر از این حد       

  

تـا همـه   . به عنوان اعانه به صندوق خیریه جهانی، به اسم اعانه دهنده، واریز خواهد شد       

  .دنیا نیکوکاران را بشناسند

ک کرده اند، نظارت داشـته  درصد از آنچه کم ٦٠نیکوکاران حق دارند روي نحوة مصرف        

این مزیت به آنها امکان می دهد تا بیشتر پول خـود را در جـایی کـه مـی خواهنـد بـه       . باشند

  .مصرف برسانند

بقیه، به برنامه هاي تدوینی توسط فدراسـیون جهـانی تعلـق داشـته، و توسـط آن      % ٤٠      

  .خرج می شود

  

اب معینی، درآمد حاصله، از آنها گرفته می شـود  اگر مردم بدانند که پس از رسیدن به حد نص      

دیگر چه محرك و انگیزه اي براي کار کردن می توانند داشته باشند؟ چه عاملی سبب می شود کـه  

  توقف نکنند؟» حد نصاب«پس از رسیدن به  –در بین راه 

  

ر از حـد  البته تعدادي توقف دارند، خوب، چـه اشـکالی دارد؟، تنهـا کسـب درآمـدي بـاالت              

پـولی کـه از حـذف سـالحهاي     . نصاب، و کمک به صندوق نیکوکاري جهانی، مورد نیاز نیست

  .جنگی، در ابعاد وسیع ذخیره می شود، کافی است تا نیاز اولیه هر انسانی را برطرف نماید
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از کل درآمد جهانی به عالوه درآمدي که از ذخیره ها به دست می آید کافی اسـت تـا   % ١٠       

. زندگی تمامی افراد جامعه را باال ببرد و نه فقط تعـداد محـدودي را ثروتمنـدتر سـازد     سطح

وکمکهایی که از درآمدهاي باالتر از حد نصاب اخذ می شود، آنچنان فرصت و رضایتی نصیب 

  .افراد می کند که حسادت و خشمهاي اجتماعی به کلی از بین می رود

به ویژه آنهـایی کـه فعالیـت، برایشـان جنبـۀ       –می کنند  بنابراین عده اي کار را متوقف        

کاري جدي دارد، ولی آنهایی که فعالیت، برایشان جنبه شادي محـض دارد هرگـز توقـف نمـی     

  .کنند

  

  .ولی هر کسی نمی تواند این طور از شغل خود لذت ببرد      

  

  .بر عکس، هر کس می تواند       

طی با شغل و وظیفه ندارد ولی با هدف و مقصـود ارتبـاط   لذت موجود در محل کار ارتبا       

  .مستقیم دارد

صبح از خواب بیدار می شود تا پوشاك طفل خود را عوض کنـد، ایـن    ٤مادري که ساعت        

او کودك را در آغوش گرفتـه و نـوازش مـی کنـد اگرچـه ایـن کـار او        . را خیلی خوب می فهمد

با این همه، برخورد او با کـاري کـه انجـام    . می شودنامیده ن» شغل«توسط هیچ کس در دنیا 

می دهد، مقصودي که از این کار دارد، و هدف او از قبول این مسئولیت است کـه، آن را تبـدیل   

  .به تالشی لذت بخش می کند

من مادر و عشق او را مثال زدم چون عشق مادر به کودك، آن قدر به ذهن نزدیک است که        

قادر خواهید بود تعدادي از مفاهیمی را که من در ایـن کتـاب بـه آن اشـاره      با شناخت آن شما

  .دارم، درك کنید



 
٢٤٠ 

  

با وجود این، هدف از میان برداشتن عامل بالقوة کسب درآمد نامحدود چیست؟ آیا این عمـل،         

 تجربــه انســان را از یکــی از بــاالترین فرصــتهایی کــه در اختیــار دارد و یکــی از شــکوهمندترین  

  ماجراجوییهایی که دارد، دور نمی کند؟

  

تو هنوز هم فرصتهایی براي کسب درآمد بیشتر داري، محدودیتی که براي کسـب درآمـد          

گذاشته شده، در مورد سطح درآمدهاي بسیار باال اسـت، خیلـی بیشـتر از آنچـه یـک انسـان       

به دست آوري محـدودیتی  و درآمدي که تو می توانی ... معمولی ممکن است نیاز داشته باشد 

 –تا چه رسد به مبلغی که براي مخارج شخصی به مصرف خواهی رساند و باقی پول  –ندارد 

براي برنامـه هـا و خـدماتی کـه بـه سـود کـل         –میلیون دالر در سال  ٢٥هر مقداري، بیش از 

  .بشریت است به مصرف خواهد رسید

  ...و اما، در مورد دلیلی که این کار دارد          

محدودیتی که براي سطح معینی از درآمد تعیین شده، خود بازتابی از تغییر هوشـیاري         

کسب این آگاهی که باالترین هدف در زنـدگی جمـع آوري ثـروت کـالن     : در سطح سیاره است

و نیز رسیدن به ایـن آگـاهی کـه جمـع آوري پـول، نـه        –بلکه بذل نیکی و خوب است . نبوده

ا دیگران، باالترین عامل ایجاد مشکالت و معضالت مستمر سیاسی، اجتماعی تقسیم کردن آن ب

  .می باشد

     

سنگ پایۀ سیستم کاپیتالیسـتی اسـت، سیسـتم     –ثروت نامحدود  –فرصت جمع آوري ثروت        

بازرگانی آزاد و رقابت آشکار که بزرگترین جامعه اي را که تا کنون بشر مـی شـناخته بـه وجـود     

  .آورده است
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  .مسئله اینجا است که تو به این نظریه واقعاً اعتقاد داري         

  

  .به آن باور دارند مطرح کردم واقعاًمن شخصاً عقیده ندارم، فقط آن را از زبان کسانی که        

  

  .آنهایی که به آن باور دارند، شدیداً گمراه هستند و از واقعیت بویی نبرده اند       

افراد طبقه محـروم  % ٩٠از جمعیت که در صدر قرار دارند ثروتی بیش از % ٥/١ا در آمریک       

نفـر هسـتند، تقریبـاً یـک      ٠٠٠/٨٣٤ارزش خالص پول ثروتمندترین افـراد کـه حـدوداً    . دارد

  .میلیون نفر طبقه محروم است ٨٤تریلیون دالر بیش از دارایی 

  

  .اند ولی آنها با زحمت و تالش آن را به دست آورده       

  

حـاال کـه   «. شما آمریکاییها تمایل دارید مقام و موقعیت را نتیجـه کوشـش فـردي بدانیـد           

این ساده کردن مسئله است و مبتنی براین اصل » !بعضی ها توانسته اند، پس همه می توانند

می باشد که همۀ انسانها فرصتی مساوي در اختیار دارند، در حالی که در آمریکا، همـان طـور   

که در مکزیک مشاهده می کنیم، ثروتمندها و قدرتمندها کوشش و تالش می کنند وکه به پـول  

  .و قدرت خود بچسبند و دائماً بر آن بیفزایند

  

  چه ایرادي به این کار وارد است؟      
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آنها با از بین بردن رقابت به طور سیستماتیک، با به حداقل رساندن فرصت واقعی بـراي         

  .دم و با کنترل جمعی جریان و رشد ثروت به هدف خود نائل می شوندعموم مر

آنها این کار را با توسل به انواع ترفندها انجام می دهند، از اقدامات ظالمانه که توده هاي        

محروم جامعه را استثمار می کند گرفته تا اقدامات رقابت جویانۀ قدیمی که فرصتهاي هر تازه 

  .یدان رقابت آمده اي را به حداقل می رساندکار و تازه به م

آنها سپس درصدد کنترل سیاست عمومی و برنامه هاي دولتـی در اطـراف جهـان برمـی            

  .آیند تا بیشتر مطمئن شوند که عده اي کثیراز توده ها تحت کنترل، و مطیع آنان هستند

  

، حداقل در مورد قریـب بـه اتفـاق آنهـا     بعید می دانم ثروتمندان به چنین ترفندهایی دست بزنند      

  .این چنین نیست تعداد کمی ممکن است خیانت پیشه باشند

  

در اکثر موارد، این افراد ثروتمند نیستند که چنین می کنند، اینها سیسـتمهاي اجتمـاعی و         

ایـن سیسـتمها و موسسـات توسـط     . بنیادي هایی هستند که نماینده ثروتمندان مـی باشـند  

ندان به وجود آمده اند و این ثروتمندان و قدرتمندان هستند کـه بـه پشـتیبانی از ایـن     ثروتم

  .بنیادها ادامه می دهند

با پنهان کردن خود در پس این سیستمهاي اجتماعی، آنها خـود را از هرگونـه مسـؤولیت           

ري مـی  شخصی براي شرایطی که توده را در فشار قرار می دهد و از ثروتمند و قـوي طرفـدا  

  .کند، برکنار نگاه می دارند

میلیونهـا نفـر در   . براي نمونه اجازه بده به خدمات درمـانی در آمریکـا نظـري بینـدازیم          

هیچ کس نمی تواند انگشـت روي پزشـکی   . آمریکا به خدمات پزشکی رایگان دسترسی ندارند

روي زمـین،  ترین کشور تو است که در ثروتمند» خطا و اشتباه«ناشی از بگذارد و بگوید این 
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میلیونها نفر از دیدن پزشک محروم هستند، مگر در مواقع اضطراري کـه نـاگزیر هسـتند بـه     

  .بخش فوریتهاي پزشکی بیمارستانها رجوع کنند

یک پزشک نیست که بار این تقصیر را به گردن بگیرد ولی همه پزشکان اسـتفاده الزم را         

منافعی بیکران از سیستم خدماتی  –ه صنایع مربوط به آن و هم –کلّ حرفه پزشکی . می برند

  .خود که تبعیض علیه طبقه کارگر و بیکار در راس آن قرار دارد، به جیب می زند

، »سیسـتم «و این تازه یک نمونه از بیشمار نمونه هایی است که نشان مـی دهـد چگونـه           

  .ثروتمند را ثروتمند و فقیر را فقیر نگاه می دارد

نکته اینجا است که این ثروتمندان و قدرتمندان هستند که از این ساختار اجتماعی حمایت        

آنها در مقابـل  . کرده و در مقابل هرگونه کوششی براي تغییر دادن آن شدیداً مقاومت می کنند

هر رویکرد سیاسی اقتصادي که درصدد فراهم آوردن فرصت و شأن و مقامی براي کلیه آحاد 

  .است، می ایستند و مخالفت می کنندمردم 

اکثر افراد ثروتمند و قدرتمند بـه تنهـایی و بـه شخصـه انسـانهاي مشـفق و دلسـوز و                

مهربانی هستند، ولی اگر ایده اي مطرح شود که درآمد سـالیانه آنهـا را بـه خطـر بینـدازد و      

آنها شروع بـه  ) سال باشد میلیون دالر در ٢٥حتی اگر این درآمد (محدودیتی بر آن قائل شود 

» روش آمریکایی«ناله و شکایت کرده و مسائلی نظیر تجاوز به حقوق شخصی، از بین رفتن 

  .و از دست دادن انگیزه را مطرح می کنند

با وجود  این، تکلیف همه مردمی که حق دارند از حـداقل امکانـات اولیـه، غـذا، پوشـاك و             

برخوردار شوند چه می شود؟ تکلیـف مردمـی کـه  در کلیـه      هپناهگاه به گونه اي شرافتمندان

نقاط دنیا حق دارند از خدمات درمانی استفاده کننـد، و انصـاف نیسـت از کمبـود تسـهیالت      

پزشکی رنج ببرند یا بمیرند، چه می شود؟ همان تسهیالتی که براي ثروتمندان، با یـک چشـم   

  .برهم زدن فراهم است



 
٢٤٤ 

از جمله ثمرة زحمات توده هاي عظیم تهیدست که بـه طـور    –ة شما منابع و ذخایر سیار       

پیوسته و سیستماتیک در حال استثمار شدن هستند، به همه اقشار مردم تعلق دارد نـه فقـط   

ثروتمندان و قدرتمندانی که به اندازه کافی ثروتمنـد و قـوي هسـتند تـا بتواننـد عـده اي را       

  .استثمار نمایند

صاحبان منابع به روستاها و مناطقی که کار و حرفه اي : بدین گونه است نحوة استثمار        

وجود ندارد و فقر و بدبختی زیاد است رفته و کارخانه اي برپا می نمایند و به مردم شغلهایی 

سـاعت کـار در روز، بـا دسـتمزدي      ١٤، یـا  ١٢، ١٠گـاهی مشـاغلی بـا    . را پیشنهاد می کنند

البته نه به اندازه اي کـه بـه   . یم لفظ غیرانسانی را به کار بریمغیراستاندارد، حال اگر نخواه

آنها اجازه دهد از النه هاي آلوده به موش خود فرار کنند، بلکه فقط به اندازه اي کـه از فقـر و   

  .بی پناهی نمیرند

و اگر بخواهی در اینجا دم از حقوق انسانی بزنی، صاحبان صنایع اعتـراض کـرده، مـی           

مـا سرنوشـت آنهـا را بهبـود     . نمی بینید وضع آنها چه قدر بهتر از گذشته شده است«گویند، 

ما براي آنها فرصـتهایی فـراهم آورده ایـم و    . مردم اکنون شغل و موقعیت دارند. بخشیده ایم

  .»همه خطرات را خریده ایم

ت بـه  سـنت در سـاع   ٧٥راستی چه خطراتی این سرمایه داران را تهدید مـی کنـد، وقتـی          

  .دالر می فروشند ١٢٥کارگر می پردازند تا کفشهاي راحتی تولید کند که هر جفتش را 

  آیا این کار خطر کردن است یا استثماري ساده و خالص؟      

چنین سیستم ظالمانه اي فقط در جهانی می تواند حاکم باشد که انگیزة عده اي حـرص و        

  .ره و نه شأن انسانی، اولین اصل مورد نظر استآز باشد، جایی که حد و مرزِ سود و به

آنهایی که ادعا دارند روستاییان، در مقایسه با وضعی که در گذشـته داشـتند، اکنـون در           

آنهـا بـراي   . از آن خودپسندهاي درجـه اول هسـتند  » !به سر می برند«موقعیت بسیار خوبی 



 
٢٤٥ 

از این که او را به سـاحل برسـانند    غریقی که در حال غرق شدن است طنابی می فرستند، ولی

خودداري می کنند، و بعد با غرور و خودپسندي می گویند، هر چه باشد طناب بهتر از صخره 

  .است

» نادارهـا «فقط همان مقداري به » داراها«به جاي گرفتن دست محرومین، و باال کشیدن آن،       

چون اگـر  . ن قدر که آنها را قدرتمند سازدمی پردازند که آنها را به ثروتمندان متکی سازد، نه آ

افراد قدرت اقتصادي کافی به  دست آورند، این توانایی را پیدا می کنند که بـه جـاي ایـن کـه     

تابع سیستم باشند، درصدد برخورد با آن برآیند و این آخـرین چیـزي اسـت کـه بـه وجـود       

  .آوردندگان سیستم آرزوي آن را دارند

دامه پیدا می کند و از نقطه نظر اکثر ثروتمندان و قدرتمندان، این خیانت بنابراین خیانت ا      

  .آشکار نیست بلکه خیانت پنهان است

بنابراین بهتر است به راه خود ادامه دهی و چیزي درباره غیرانسانی و غیراخالقی بـودن        

ی متجـاوز از  سیستم اقتصادي اجتماعی نگویی سیستمی که به یک عده سرمایه دار پاداشهای

 ٧٠میلیون دالر جهت افزایش فروش مشروبات غیرالکلی می دهد، و این در حالی است که  ٧٠

بلکـه بسـیار کمتـر از     –میلیون نفر از مردم نه تنها از عهده خرید این مشروبات برنمی آینـد  

  .آنچه براي سالمتیشان الزم است، در اختیار دارند

نام بگـذار، و بـه همـه    » اقتصاد بازار آزاد«این را . دیده بگیرغیر اخالقی بودن قضیه را نا       

  .بگو چه قدر به این سیستم مباهات می کنی

  :با این وجود در جایی نوشته شده است که       

  اگر انسان کاملی هستی       

  .آنچه داري بفروش و به مستمندان کمک کن       

  .تا گنجهاي بهشت را نصیب خود سازي       
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  ولی وقتی مرد جوان این پندها را شنید، با غصه دور شد،       

  ).که دل کندن از آن برایش مشکل بود(چون متعلقات بسیاري داشت        

  

  

  

       

  

خداوند خشمگین نمی شـود، پـس آن کـه طـرف     . خشمناك دیده بودمبه ندرت تو را این چنین       

  صحبت من است ممکن است خداوند نباشد؟

  

و . چیزي نیست که خداوند تجلـی آن نباشـد  . خداوند همه چیز هست و همه چیز می شود       

ایـن در واقـع خشـم    . تجربه اي که خداوند از خودش دارد، در تو و از طریق تو تجربه می کند

  .درونی تو است که به من نسبت می دهی

  

  .واقعاً همین طور است       

  

طریق تجربه شخصی، درك که من به سوي تو می فرستم، تو از  این را بدان که هر فکري        

شخصی، حقیقت وجودي خود، تصمیمها، انتخابها و توصیفی که از خـود واقعـی ات و خـودي    

راه دیگري براي دریافت آن وجود نـدارد و  . که می خواهی باشی، داري، آن را دریافت می کنی

  .نباید هم وجود داشته باشد

  

١٩ 
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بـه تـو   تو عقیده داري که هیچ کدام از این عقیده ها و احساسـها  . باید شروع کنیمپس دوباره       

می تواند پیام نادرستی بدهد؟ آیا می خواهی بگویی کـه کـل تجربـه    این کتاب پس آیا . تعلق ندارند

اي که من از گفتگو با تو دارم ممکـن اسـت ترکیبـی پیچیـده از افکـار و احساسـاتم در مـورد یـک         

  .اشدموضوع خاص ب

  

فرض کن این من هستم که افکار وعقایدي در مورد موضوعهاي گوناگون بـه تـو القـا مـی           

کنم، و این که تجربه هایت را همران با تـو خلـق مـی کـنم، و ایـن کـه، بخشـی از تصـمیمات،         

فرض کن من تو را، همراه با بیشـماري دیگـر بـه عنـوان پیـام       .انتخابها و توجیهات تو هستم

  .مدتها قبل از ایدة تحریر این کتاب، انتخاب کرده باشم رسان، حتی

  

  .باور این فکر بسیار برایم مشکل است      

  

اگرچه در این مورد، در کتاب اول صحبت شد، بازهم در این جا به دنیا از طریق تو اعـالم         

. ی استمی کنم که سیستم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و مذهبی حاکم، هنوز سیستمی ابتدای

مـی بیـنم کـه    . همه دنیا دچار این غرور جمعی هستند که آنچه در اختیار دارند، بهترین اسـت 

 -تعداد عظیمی از انسانها در مقابل هرگونه تغییر یا بهبودي که منافعی را از آنها سـلب کنـد،   

  .مقاومت نشان می دهند –صرف نظر از این که به چه کسی فایده برساند 

رار می کنم آنچه سیاره تو به آن نیـاز دارد، یـک تغییـر اساسـی در هوشـیاري      مجدداً تک       

احترام تازه و مجددي به کل هستی، درك عمیقتر و آگاهانـه تـري از   . است، تغییري در آگاهی

  .ارتباط موجود میان کلیه پدیده هاي هستی

  



 
٢٤٨ 

چـرا آن را تغییـر نمـی     ولی تو خداوند عالم هستی، اگر با روند فعلـی اوضـاع موافقـت نـداري          

  دهی؟

  

همان طور که قبالً گفتم، تصمیم من از ابتدا این بوده که به تـو آزادي دهـم زنـدگیت را و           

اگـر بـه تـو بگـویم چـه چیـز را،       . خلق کنـی  –آن طور که آرزو داري باشی  –نهایتاً خودت را 

ب شوم کاري را انجـام دهـی،   چگونه خلق کنی و بعد تو را مجبور کنم، یا از تو بخواهم، یا سب

اگر چنین کنم، قصد و هدفی کـه از خلـق   . تو تجربه اي از خود به عنوان خالق خویشتن نداري

  .تو داشتم، از بین می رود

ولی اکنون اجازه بده ببینیم چه وقایعی در سیاره تو در حال حدوث اسـت و ببینـیم آیـا          

  ؟وقوع آنها تو را حداقل کمی خشمگین نمی کند

  .اجازه بده نگاهی به چهار صفحه اول یکی از روزنامه هاي پرفروش صبح بیندازیم     

  .روزنامه صبح امروز را بردار      

  

 ســان فرانسیســکو کرونیکــل«، بــه نــام ١٩٩٤روزنامــه صــبح شــنبه نُهــم آوریــل . بســیار خــوب

Francisco Chronicle  San «است.  

  

  .کن هر صفحه اي را که می خواهی باز     

  

  .روزنامه است ٧بسیار خوب این صفحه     

  

  خوب چه چیزي در آن می بینی؟
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  .ملتهاي پیشرفته درباره حقوق کارگران بحث می کنند: عنوان مقاله این است     

میـان کشـورهاي صـنعتی و کشـورهاي در حـال توسـعه، در       » اختالفات قـدیمی «مقاله درباره      

رهبـران بعضـی از کشـورهاي در حـال     «: مقالـه مـی نویسـد   . مورد حقوق کارگران بحث مـی کنـد  

توسعه ترس دارند از این که هرگونه مبـارزه اي بـراي پیشـبرد و بهبـود حقـوق کـارگران موجـب        

بازتاب منفی شده و منافع شود از این کـه محصـوالتی کـه بـا دسـتمزد پـایین تهیـه مـی شـده در          

  .»برسد بازارهاي کشورهاي ثروتمند مصرف کننده، به فروش

سـنگاپور و سـایر   . مذاکره کننـدگانی از طـرف برزیـل، مـالزي، هنـد     : مقاله در ادامه می نویسد     

کشورهاي در حال توسعه از برگزاري کمیتۀ دائمی سازمان بازرگانی جهانی که مسؤل تهیه پـیش  

  .خواهد بود، امتناع ورزیده اند» خط مشی حقوق کارگري«نویس 

  

  قوقی صحبت می کند؟مقاله از چه ح        

  

ممنوعیـت کـار اجبـاري، ایجـاد و     : بحث مـی کنـد،  نظیـر   » حقوق اولیه براي کارگران«مقاله از       

فراهم ساختن استانداردهاي ایمنـی در محـل کـار و تضـمین اعطـاي فرصـتی بـه کـارگران بـراي          

  .گفتگوي جمعی در مورد مفاد موافقت نامه هاي کارگري

  

ا کشورهاي در حال توسعه حاضر به اعطاي چنـین حقـوقی بـه عنـوان     هیچ می دانی چر       

بخشی از موافقت نامه بین المللی نمی باشند؟ به تو می گـویم چـرا، ولـی ابتـدا، اجـازه بـده       

روشن کنم که این کارگران آن کشورها نیستند که از قبول چنین حقوقی امتناع می ورزند، این 

یندگان کشورهاي در حال توسـعه هسـتند کـه مـانع مـی      یا به عبارتی نما» مذاکره کنندگان«



 
٢٥٠ 

آنها دست در دست افرادي دارند که صاحب صـنایع بـوده و کارخانـه هـا را اداره مـی      . شوند

به عبارت دیگر همان ثروتمندان و قدرتمندان، نظیـر ایـام قبـل از نهضـت کـارگري در       –کنند 

  .کارگران سود می برند آمریکا، آنها همان کسانی هستند که از استثمار توده اي

اطمینان داشته باش که این معامله گران پنهانی توسط قدرتهاي بزرگ در آمریکـا و سـایر         

جایی که صاحبان صنایع دیگر قادر نیستند کارگران کشورهاي خـود را   –کشورهاي ثروتمند 

حبان صنایع در کمک و همراهی می شوند و یا با صا –به گونه اي غیرعادالنه استثمار نمایند 

تـا  ) یا کارخانه اي در آن کشورها برپا می کننـد (کشورهاي در حال توسعه قرار داد می بندند 

قدرتی حمایت نشده، و تحت بهره کشی هستند، استثمار کارگران خارجی را که هنوز از جانب 

  .نمایند و به منافع کثیف خود بیفزایند

  

است که براي بهبـود حقـوق کـارگري و     –کنگره فعلی  – ولی مقاله می گوید؛ این دولت آمریکا     

  .براي آن که این مسئله به صورت بخشی از قراردادهاي بازرگانی جهانی درآید، تالش می کند

  

البته کسانی در رأس کار هستند که حتی اگر صاحبان قدرتمند صنایع آمریکا، نخواهند به       

آنهـا شـجاعانه بـا سـرمایه داران     . معتقد می باشـند بهبود حقوق اولیۀ کارگران، عالقه مند و 

رؤساي جمهور اسبق و رهبران سایر کشورهاي دنیـا کـه بـراي    . منفعت طلب مبارزه می کنند

  .خواستهاي کمتر از این کوشیده و قیام کردند، همه کشته شده اند

  

کـارگران   پس آیا خطر مرگ براي افراد صاحب مقامی کـه در آمریکـا درصـدد بهبـود حقـوق           

  هستند، وجود دارد؟
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همانهایی که سالها پیش درصدد برکناري برخـی از رهبـران بودنـد، اکنـون هـم درصـدد             

  .هستند به افراد صاحب مقامی که به فکر تودة مردم هستند، لطمه وارد سازند

آن نفـرت   این افراد صاحب مقام، در حال انجام اقداماتی هستند که سرمایه داران بزرگ از       

» افراد محروم«آنها نه تنها براي حقوق کارگران در سطح جهانی تالش می کنند؛ بلکه با . دارند

  .در هر مسئله اجتماعی همدردي و همکاري می نمایند

براي نمونه آنها عقیده دارند این حق طبیعی هر فرد است کـه بـه خـدمات دارویـی کـافی             

از عهده مخارج گزاف و ویزیت باالي پزشکان بربیایـد، یـا   چه بتواند  –دسترسی داشته باشد 

این عده به هیچ وجـه مـورد   . آنها عقیده دارند هزینه هاي پزشکی باید تقلیل پیدا کند. نتواند

از صـاحبانِ صـنایع دارویـی گرفتـه تـا       –حمایت بخش عظیمی از ثروتمنـدان و قدرتمنـدان   

 –پزشـکی گرفتـه تـا بازرگانـان معتبـر       صاحبان شرکتهاي معظم بیمه، از شرکتهاي خـدمات 

  .نیستند، چون ناگزیرند کارگران را تحت پوشش مناسبی درآورند

گروه  کثیري که اکنون درآمدهاي کالن به جیب می زنند، فقط باید اندکی از سرمایه خـود        

را از دست بدهند، ولی در مقابل طبقه محروم آمریکا قـادر خواهـد بـود در سـطحی وسـیع و      

  .مگانی از خدمات درمانی بهره مند شوده

این چند نفر به هیچ وجه محبوبیتی  در جامعه ثروتمنـدان، یـا حـداقل در میـان عناصـر             

عناصري که ثابت کرده اند قدرت دارند حتی رئـیس جمهـور را از کـار برکنـار     . خاصی ندارند

  .کنند

  

  ... تو می خواهی بگویی که       
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همیشه و از قرنها پیش ادامـه  » نادارها«و » داراها«م بگویم  که مبارزه میان من می خواه       

و این مبارزه تـا زمـانی کـه    . داشته و مثل مرض واگیردار، سیاره تو را هم مبتال ساخته است

منافع اقتصادي، منافع انسانی را تحت شعاع قرار می دهد، بر دنیا حاکم است، و تا زمانی کـه  

  .ح نامیراي او باالترین نگرانی بشر است، ادامه خواهد داشتجسم انسان، نه رو

  

رکـود اقتصـادي در   : همین روزنامه یکی از عناوین ایـن اسـت   ١٤در صفحه . حق با تو است       

بـا رسـیدن بیکـاري بـه اوج     : در سوتیتر دیگر آمده اسـت . استآلمان خشم عمومی را برانگیخته 

  .هر چه بیشتر از فقرا دور می شوند ثروتمندان) بعد از جنگ جهانی(خود، 

  

  فکر می کنی این گزارش بیانگر چه باشد؟       

بیانگر این که شورش عظیمی از جانب مهندسین، پرفسورها، دانشمندان، کارگران کارخانـه هـا        

کشـور بـا رکـود    : مقالـه مـی نویسـد   . نجارها و آشپزهاي بیکار و غیره جامعـه را تهدیـد مـی کنـد    

احساسات عمومی داللت بر این دارد که این سختی هـا و مشـکالت بـه    «روبه رو بوده و اقتصادي 

  .»صورت عادالنه اي تقسیم نشده است

  

  گزارش، چیزي در مورد این که علت بیکاري چیست، نمی گوید؟. کامالً درست است       

  

آنهـا بـه کشـورهایی کـه      کارگرانی هستند که کارفرمایان«چرا، مقاله می گوید، افراد خشمگین،      

  .»دستمزد در آنجا پایین تر است مهاجرت کرده اند
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 ٧تصور نمی کنم کسانی که این روزنامه را خوانده اند متوجه ارتباط میان مقاله صـفحه        

  .آن شده باشند ١٤و 

  

از کـار بـر   مقاله اشاره به این دارد که به هنگام اخراج کارگران، زنان اولین کسانی هستند کـه        

زنان بیش از نیمی از قشر بـدون شـغل، و تقریبـاً دو سـوم از     «مقاله ادامه می دهد . کنار می شوند

  .»طبقه بیکار در شرق کشور را تشکیل می دهند

  

 –اگر چه اغلب شـما حاضـر بـه قبـول آن نیسـتید       –البته همان طور که قبالً اشاره کردم        

. ور اصولی بین طبقات مختلف مردم تفـاوت مـی گـذارد   سازوکار اقتصادي سیاسی شما به ط

کسانی که در رأس امور قرار دارند ادعا دارند براي همه، فرصتهاي مساوي وجـود دارد، ولـی   

آنها ناگزیرند داستانی را که خودشان ساخته اند، باور کنند چون این کار بـه  . دروغ می گویند

  .آنها احساس خوبی می دهد

هرکس حقیقت را به شما نشان دهد از او می رنجید، حتی اگـر حاضـر باشـد     ولی معموالً       

  .شواهد آن را ارائه دهد

شما عادت دارید مثل کبک سرتان را در برف فرو ببرید غافل از این کـه پاهایتـان بیـرون           

  .است

  خوب، چه چیز دیگري در روزنامه می بینی؟        

  

فشـار حکومـت فـدرال بـراي پایـان      طلبـی اسـت تحـت عنـوان     همین روزنامه م ٤در صفحه       

  .بخشیدن به مسئله تبعیض در امر مسکن
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مقامات خانه سازي فدرال در حال تنظیم و تدوین نقشه اي هستند کـه سـعی   «: مقاله می نویسد     

  .دارد با کوششی بسیار جدي به مسئله تبعیض نژادي در امر معامالت خانه پایان دهد

  

  دارد از خودت سؤال کنی چرا چنین کوششهایی باید صورت بگیرد؟جا       

  

ما قانون مدون و منصفانه اي داریم که هرگونه تبعیضی را در امر مسکن که بر اسـاس نـژاد،         

با وجود ایـن  . ملیت، ناتوانی و ترکیب خانواده باشد، ملغی و منتفی می سازد. رنگ، مذهب، جنسیت

بسـیاري از افـراد در ایـن    . ی براي از بین بردن تبعـیض انجـام نـداده انـد    بسیاري از ایالتها کوشش

مملکت عقیده دارند که هر فردي باید قادر باشد آنچه مایل است با ملک شخصی خـود انجـام دهـد    

  .آن، به هر کسی که مایل استندادن از جمله اجاره دادن یا  –

  

اجاره دارد، حق انتخاب داشته باشد، و اگـر  بنابراین، اگر هر کس که ملکی براي فروش یا        

این انتخابها، بازتاب هوشیاري گروهی، و یک نگرش کلی نسبت به طبقات و گروههاي معینی 

از مردم باشد، در آن صورت کل طبقات مردم به طور اصولی از این فرصت که جـاي مناسـبی   

سب و قابل خرید و فـروش  براي سکونت پیدا کنند، محروم می شوند و در نبود خانه هاي منا

و اجاره، صاحبان مسکن در مناطق فقیرنشین این قدرت را دارند که قیمتهـاي سـنگینی بـراي    

تسـهیالتی بـراي   خانه هایی که در وضعیت وحشـتناکی هسـتند وضـع کننـد، بـدون آن کـه       

بـار  ساکنان خانه ها قائل شوند، و بار دیگر ثروتمندان و طبقه قدرتمند، توده محروم را، ایـن  

  .، استثمار می نمایند»حقوق مسکن«تحت نقاب 

  

  .داشته باشند معینی خوب صاحبان امالك باید حقوق       
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  معدود با حقوق تعدادي بی شمار برخورد پیدا کند چه طور؟ ولی اگر حقوق عده اي       

  .این مسئله اي است که هر جامعه متمدنی با آن همواره روبه رو بوده و هست      

آیا ممکن است زمانی فرا برسد که حقوق همـه آحـاد، جانشـین حقـوق فـردي شـود؟ آیـا               

  جامعه مسؤولیتی نسبت به خود دارد؟

  .قوانین عادالنه مسکن به این سؤال پاسخ مثبت می دهد       

ایـن اسـت کـه    . علت این که این قوانین به هنگام اجـرا بـا شکسـت روبـه رو مـی شـوند             

می دهند و عقیده دارند آنچه باید به » پاسخ منفی«و قدرتمندان به این خواسته ها  ثروتمندان

  .حساب آید حقوق آنها است

البته معدودي از افرادي که رأس قدرت دارند درصدد هستند این قانون را به مرحله عمـل         

  .درآورند

  کرده است؟آیا روزنامه مطلب دیگري هم در مورد منازعات موجود درج         

  

همین روزنامه عکسی چاپ شده از یک رهبر سیاسـی شـوروي سـابق بـه      ١٤آري در صفحه      

زیــر تصــویر خبــري اســت بــه ایــن عنــوان کــه   .نــام زیرینوفســکی در حــال گــره کــردن مشــت 

: مقالـه مـی افزایـد   . »به همتایـان خـود در پارلمـان حملـه مـی کنـد       )Zhirinovsky(زیرینوفسکی «

وفسکی دیروز با مشت به یکی از مخالفین سیاسی خود حملـه کـرد و در حـالی کـه     والدیمیر زیرین

  .»اي فاسد من تو را به زندان می اندازم، و موهاي ریشت را می سوزانم«: فریاد می کشید گفت
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در اینجا رهبـر  . آن وقت تعجب می کنی از این که چرا کشورها با هم وارد جنگ می شوند       

ضت سیاسی عظیم را می بینی که در راهرو پارلمان با حمله کردن و کتـک  عظیم الشأن یک نه

  .زدن مخالفان خود می خواهد مردانگیش را ثابت کند

نژاد تو، هنوز نژادي بدوي و ابتدایی است، چون در میان افـراد آن قـدرت، همیشـه حـرف           

ـ  . یک قانون واقعی بر سیاره تو حـاکم نیسـت  . اول را می زند  –انون طبیعـی اسـت   قـانون، ق

  .قانونی توصیف ناپذیر که نیازي به توجیه و  آموزش ندارد، فقط قابل مشاهده است

. قانون واقعی قانونی است که مردم آزادانـه آن را مـی پذیرنـد و از آن اطاعـت مـی کننـد            

  .موافقت آنها بیشتر جنبه شناخت متقابل از آن چه حاکم است، دارد تا قبول چیزي

این قوانین لزومی ندارد به اجرا درآید، چون هم اینک به اقتضاء پیامد انکارناپـذیر آن بـه         

انسانهایی که رشد فکري کامل دارند با چکش به مغز . اجازه بده مثالی بزنم. اجرا درآمده است

ضمناً آنها به سر دیگري هم به همـین  . خود نمی کوبند چون می دانند این کار صدمه آور است

  .ل نمی کوبنددلی

آنها می دانند اگر تو بر سر کسی بکوبی به او صدمه می زنی و اگر به این کار ادامه دهـی        

طرف مقابل را خشمگین می کنی و اگر او را بیشتر عصبانی کنی او هم چکشش را برمـی دارد  

ـ . و بر سر تو می کوبد ر سـر خـود   افراد دانا می دانند که اگر تو بر سر کسی بکوبی در واقع ب

دیر یـا  . فرق نمی کند که تو چکس بیشتري داشته باشی یا چکش تو بزرگتر باشد. کوبیده اي

  .زود صدمه خورده و پیامد عملت را مشاهده خواهی کرد

هم پیامد عملشان را مشاهده می کنند ولی  –بدوي  –در حال حاضر انسانهاي رشد نیافته       

  .اهمیتی نمی دهند

، »فتح با کسی است که چکش بزرگتـري دارد «ل و رشد یافته دوست ندارند بازيِ افراد کام      

  .بازي دیگري نمی شناسد انسانهاي رشدنیافته جز این،. را شروع کنند
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، تعداد اندکی زن پیـدا  Speciesدر میان انواع بشر . تصادفاً بازي، بیشتر بازي مردها است      

آنهـا مـی گوینـد    . آنها بازي جدیدي اجرا می کننـد . شدبا» چکش«می شود که مایل به بازي با 

اگـر چکـش داشـتم آزادي را بـا     . اگر چکش داشتم با سخت کوشی عدالت را برقرار می کـردم «

اگر چکش داشتم، عشـق را میـان همـه جهانیـان گسـترش مـی       . تالش زیاد مستقر می ساختم

  ».دادم

  

  از مردها هستند؟ آیا منظورت این است که زنها تکامل یافته تر       

  

  .فقط مشاهد می کنم. من قضاوتی به نفع یا ضرر کسی نمی کنم        

  .قابل مشاهده است –مثل قانون طبیعی  –همان طور که می دانی، حقیقت         

بنابراین هر قانونی که طبیعی نباشد قابل مشاهده نیسـت و بایـد دربـاره آن توضـیح             

باید مفید بودن قـانون بـه   . فهمانده شود چرا این قانون به سود تو استباید به تو . داده شود

این کار ساده اي نیست چون اگر چیزي بـه صـالح تـو باشـد، خـوبی آن      . تو نشان داده شود

  .خودبه خود آشکار است

  .فقط باید دربارة آنچه به خودي  خود آشکار نیست توضیح داده شود       

یار مصمم و غیرمعمولی نیـاز اسـت تـا موافقـت مـردم را در مـورد       بنابراین به فردي بس      

  .چیزي که به خودي خود آشکار نیست، جلب نماید

  .براي این مقصود سیاستمداران به وجود آمدند      

  .و کشیشها      

آنها معموالً زیاد پرحرف نیسـتند و نبایـد هـم    . دانشمندان حرف زیادي براي گفتن ندارند      

اگر آزمایشی انجام دهند که به موفقیت بیانجامد، نتیجه آزمایش را به شما نشـان مـی   . باشند
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بنابراین دانشمندان معموالً افراد آرام و بی صـدایی  . دهند و نتیجه براي خودش حرف می زند

دلیل تـالش آنهـا خودبـه خـود     . لزوم هم ندارد که باشند. هستند و اهل سخن پراکنی نیستند

ه بر آن اگر آزمایشی انجام دهند و با موفقیت روبه رو نشوند، دیگر چیـزي  عالو. آشکار است

  .براي گفتن ندارند

آنها حتی اگر با شکسـت مواجـه شـوند، از سـخن     . این طور نیست در مورد سیاستمداران      

در واقع هرچه بیشتر با شکست مواجه شوند، بیشتر صحبت مـی  . پراکنی دست برنمی دارند

  .کنند

  .شیشها هم همین طور هستندک      

  :ولی این را بدان      

  در سکوت: خداوند و حقیقت در یک جا سکنی دارند      

وقتی خداوند را پیدا می کنی، وقتی حقیقت را می یابی، لزومی ندارد درباره آن صحبت کنـی،  

  .چیزي که عیان است چه حاجت به بیان است

کنی احتماالً  به دلیل این است کـه هنـوز داري او را    اگر زیادي درباره خداوند صحبت می      

فقط بدان چه موضعی . البته به این کار ایرادي مترتب نیست، و مانعی ندارد. جستجو می کنی

  .اتخاذ کرده اي

  

بـه همـین کـار    کتاب در ایـن  ما هم صحبت می کنند، و خداوند ولی اندیشمندان پیوسته درباره      

  .مشغولیم
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درست است که این کتـاب  . نچه را انتخاب کرده اي بیاموزي، به دیگران هم می آموزيتو آ      

از من سخن می گوید، و همچنین از زندگی، و این همان چیزي است کـه بـه ایـن کتـاب وزن و     

  .تو مشغول نوشتن این کتاب شدي چون هنوز در جستجوي خدا هستی. اهمیت می دهد

  

  .درست است     

  .نهایی که این کتاب را می خوانند هم این موضوع مصداق دارددر مورد آ      

فصـل از مـن سـؤال     تـو در ابتـداي ایـن    . ولی ما داشتیم درباره خلقت صحبت می کردیم      

کردي، اگر من از آنچه در روي زمین شاهد آن هستم، خشنود نمی باشم، چرا آن را تغییر نمی 

  .دهم

من صرفاً پدیده ها را مشاهده می کـنم  . نجام می دهی ندارممن قضاوتی در مورد آنچه تو ا     

  .و گاه گاهی، همان طور که در این کتاب انجام دادم، شرح می دهم

و احساسـاتی را کـه    –مشاهدات و توصیفهاي مرا فرامـوش کنـی    –ولی از تو می خواهم       

طالب یکی از روزنامه تو فقط به بعضی از م. نسبت به پدیده هاي سیاره خود داري بیان کنی

  :هاي روزانه پرداختی و نتیجه آنچه مشاهده کردي این بود

  

 کشورها از اعطاي حقوق اولیه به کارگران امتناع می ورزند. 

 ثروتمندان در حال ثروتمندتر  شدن و فقرا در حال فقیرتر شدن هستند. 

  مورد مسکن نمایددولت باید مالکین را ملزم به رعایت و اجراي قوانین عادالنه اي در. 



 
٢٦٠ 

 اي ملعون تو را به «: یکی از رهبران قدرتمند به مخالفان سیاسی خود در شوروي گفت

و سپس با مشت به  جان مخالفـان خـود   » !و ریشهایت را می سوزانم! زندان می اندازم

  .در سالن مجلس نمایندگان افتاد

  آیا مطلب جالب دیگري در این روزنامه پیدا کردي؟      

  

. روزنامه آمده، غیر نظامیها بیش از همه در جنگ داخلی آنگوال صدمه مـی بیننـد   ١٣در صفحه      

در مناطق تحت نفوذ شورشیان گرانترین اسلحه ها در دسـت شورشـیان   : سوتیتر مقاله می نویسد

  .است، در حالی که هزاران نفر در فقر و گرسنگی شدید به سر می برند

  

  .و این تازه یکی از روزنامه هاي صبح است. ستم دستگیرم شدآنچه می خوا. کافی است      

سیستمهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و مذهبی شما  –شاید بهتر باشد مجدداً تکرار کنم       

تو باید . من کاري براي تغییر دادن آن نمی کنم، به همان دالیلی که گفتم. هنوز ابتدایی هستند

یعنی، خودت  –ته باشی تا باالترین هدفی را که من براي تو دارم انتخاب آزاد و اراده آزاد داش

و تازه بعد از هزاران هزار سال، این حد تکامـل تـو   . را به عنوان خالق بشناسی و تجربه کنی

و این آن چیزي است که خلق کرده اي، آیا این واقعیت تو را خشمگین و متأسـف   –بوده است 

  نمی سازد؟

  .انجام داده اي و آن این است که براي گرفتن پند به نزد من آمده اي ی یک کار خوبلو       

کجـاي کـار مـا    «: ات به خداوند روکرده واز او پرسیده اندسیارة تو به کرّ» مردم متمدن«        

؟ این واقعیت که تـو از دسـتورات و احکـام مـن     »غلط است؟ چگونه می توانیم بهتر عمل کنیم

مثـل یـک   . ین که آماده براي هدایت تو باشم، هرگز بازنداشته اسـت سرپیچی کرده اي مرا از ا

والد خوب، من همواره مایلم هر وقت دست کمک به سویم دراز شود، بنده ام را یاري رسانم و 
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درست مثل یک والد خوب هرچه قدر هم که مورد غفلت بنده ام واقع شوم، او را دوست خواهم 

  .داشت

هست توصیف می کنم و به تو می گـویم چـه راههـایی تـو را بـه       من وقایع را آنچنان که      

البته این کار را به نحوي انجام می دهم کـه تـو قـدري احسـاس گنـاه و      . رستگاري می رساند

  .تأسف کنی، چون می خواهم توجهت را جلب نمایم و می بینم موفق شده ام

  

  کتاب به آن اشاره کردي، می شود؟چه چیز موجب تغییر هوشیاري جمعی که مکرراً در این        

  

ما در حال تراش دادن سـتونی هسـتیم کـه زیـاده رویهـاي      . حرکت ضعیفی شروع شده         

دقیقاً همان طور که یـک مجسـمه سـاز، سـنگ را آنقـدر      . ناخواسته بشر به وجود آورده است

اشـکاري آهسـته   تراش می دهد تا مجسمه مورد نظر خود را کم کم از آن میان نمودار سازد تر

  .اي شروع شده است

  

  چیست؟» ما«منظورت از        

  

تو به کمک من، و از طریق کتابهایی نظیر این کتاب، و تعـداد بـی شـماري پیـام رسـان               

دیگر، نویسندگان، هنرمندان، تولیدکنندگان تلویزیون، و سینما، آهنـگ سـازان، هنرپیشـگان،    

آري رهبـران خـوب و صـادقی هـم     (، سیاستمداران، رهبران معلمان، شامانها و مربیان مذهبی

، پزشکان، وکال، پدر و مادرها و مادربزرگها و پدربزرگها در سالنهاي نشـیمن و  )پیدا می شوند

  .آشپزخانه ها و حیاط پشت منازل، در سراسر آمریکا و در سراسر جهان

  .و هوشیاري تعداد زیادي به علت شما تغییر می کند        
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پـیش  آیا امکان یک فاجعۀ جهانی، در  ابعادي بسیار وسیع و گسترده، همان طور کـه عـده اي         

بینی کرده اند، وجود دارد؟ آیا زمین باید روي محور خود بچرخد و پـس از برخـورد بـا تـوده اي     

رات از کرات خارج، همه قاره ها را، قبل از این که مردم به خود آینـد، ببلعـد؟ آیـا موجـوداتی از کـ     

دیگر از ما بازدید می کنند و ما قبل از این که به این درجه از بصیرت برسیم که همه یکـی هسـتیم،   

از وحشت، عقل و هوش خود را از دست می دهیم؟ آیا الزم است که ما با تهدید مـرگ قبـل از ایـن    

  که راه جدیدي براي زیستن پیدا کنیم، روبه رو شویم؟

  

  .زم نیست ولی احتمال آن وجود داردوقوع حوادث ناگوار ال        

  

  خواهد افتاد؟آیا این حوادث اتفاق         

  

آینده، چیزي است که : آیا تصور می کنی آینده قابل پیش بینی باشد؟ این را به تو بگویم       

  .تو می توانی هرطور بخواهی آن را خلق کنی. تو آفریننده آن هستی

  

وجود نداشـته باشـد و ایـن    » آینده اي« ت واقعی زمان ایجاب می کندقبالً اشاره کردي که ماهی     

  .اتفاق می افتد .جاودانی حاللحظه  –که همه چیز در لحظه کنونی 

  .درست است       

  

خوب، آیا زلزله، سیل و توده اي از کرات دیگر در حال حاضر سیاره ما را تهدیـد مـی کننـد یـا          

  نه؟
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  چنین حوادثی رخ دهد؟آیا تو مایل هستی      

  

اتفـاق  حـال  و در  –وقوع است، از پـیش اتفـاق افتـاده    شرف ولی تو گفتی آنچه در . البته که نه     

  .افتادن است

  

درسـت مثـل   . این درست است ولی لحظه جاودانی فعلی هم پیوسته در حال تغییر اسـت        

ه در یک جا قرار دارد ولی تمـام  قرار دادن قطعات شیشه اي رنگارنگ در کنار هم است که اگرچ

هر وقت چشم برهم می زنید تأللؤ دیگري را مشـاهده مـی   . مدت رنگهایش در حال تغییر است

  .کنید

  .بار چیز دیگري مشاهده می کنیتو نگاه می کنی، نظر می اندازي، می بینی و هر        

  )البته از نقطه نظر تو(من پیوسته در حال تغییر هستم        

  

  چه چیز سبب تغییر تو می شود؟      

  

برداشتهاي شخصی تو از همه چیز عاملی است که سـبب  ! عقیده اي که نسبت به من داري      

  .تغییر فوري آن چیز می گردد

گاهی تغییر در کل، جزیی و ظریف است، و در واقع قابل لمس نیست و بستگی به قـدرت         

تأثیر آن فوق العـاده   –یا وقتی فکر دسته جمعی است  –وقتی قوت فکر، شدید است . فکر دارد

  .شگرف خواهد شد

  .در آن صورت همه چیز تغییر می کند      
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  منظورت این است که فاجعه عظیمی در کمین زمین است؟     

  

  تصور تو بر چیست؟       

یـت خـود   این تو هستی که تصمیم می گیري، یادت باشد تو هر لحظه در حـال خلـق واقع         

  .هستی

  

  .در این صورت، من انتخاب می کنم حادثه اي رخ ندهد      

  

  .پس چیزي اتفاق نمی افتد، مگر این که چیزي اتفاق بیفتد

  

  .ولی این دو جمله با هم تناقض دارد     

  

  :تو باید یاد بگیري در تناقضات زندگی کنی و ضمناً باید به یک حقیقت بزرگ پی ببري      

  .چیزي اهمیت ندارد هیچ      

  

  هیچ چیز اهمیت ندارد؟      

  در کتاب بعدي به این موضوع خواهیم پرداخت       

  

  .ولی من نمی خواهم براي گرفتن پاسخ صبر کنم      
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  تو بسیار چیزهاي دیگر براي آموختن داري       

  .به خودت قدري وقت بده، تو به زمان و فضا نیاز داري       

  

می توانیم به این بحث ادامه دهیم؟ احساس می کنم می خواهی مرا ترك کنی دوسـت دارم   آیا      

آیا چنـین موجـوداتی    –مثالً موجوداتی از کرات دیگر ... درباره چند موضوع دیگر هم صحبت کنم 

  وجود دارند؟

  

  .به این مطلب هم در کتاب سوم خواهیم پرداخت      

  

  .ه من بدهخواهش می کنم فقط سرنخی ب      

  

  تو می خواهی بدانی آیا زندگی هوشمند در نقطه دیگري از عالم وجود دارد؟      

  .البته که دارد      

  

  آیا آنها به اندازه ما غیرمتمدن هستند؟     

  

بعضی از اشکال حیات بیشتر متمدن هستند بعضی کمتر و عده اي بسیار پیشـرفته مـی          

  .باشند

  

  ودات هرگز به زمین آمده اند؟آیا این موج      
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  .آري به دفعات      

  

  به چه منظور؟      

  

  .کسب اطالعات، و در مواردي براي یاري رساندن       

  

  آنها چگونه به ما کمک می کنند؟      

  

سـال   ٧٥حتماً مـی دانـی کـه در    . آنها گهگاهی براي جلو راندن، و قدرت بخشیدن می آیند       

از یک بیلیون سال گذشته یعنی از ابتداي تاریخ تا کنـون از نظـر تکنولـوژي    اخیر بشر بیش 

  .پیشرفت داشته است

  

  .درست است، تصور می کنم همین طور باشد      

  

یا امکـان پروازهـاي فـوق     CATآیا تصور تو بر این است که دستگاه پرتونگاري مقطعی       

ربان قلب در بدن کار گذاشته می شـود،  سرعت صوت یا قطعات کامپیوتري که براي تنظیم ض

  همه زادة فکر بشر بوده است؟

  

  .آري تصورم بر این است      

  

  اگر چنین است چرا هزاران سال پیش این افکار به ذهنش نرسید؟       
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منظـورم ایـن اسـت کـه یـک      . نمی دانم، احتماالً در آن زمان تکنولوژي پیشرفت کـافی نداشـت        

  .منجر می شود و همه چیز بر اثر تکامل پدید می آیدعامل به دیگري 

  

سـال   ١٠٠تـا   ٧٥آیا عجیب نیست که بعد از یک بیلیون سال روند تکاملی حیات، فقط در       

  گذشته چنین جهش فکري عظیمی داشته است؟

آیا به نظرت عجیب نمی آید که بسیاري از مردم این سیاره در طول کوتاه زنـدگی شـاهد          

رفتهایی از رادیو گرفته تا رادار و کامپیوتر بوده اند؟ هیچ می دانی که آنچه در این مـدت  پیش

اتفاق افتاده نشان دهندة یک جهش کوانتومی و پیشرفتی آنچنان عظیم و در ابعـادي آنچنـان   

  گسترده بوده که عقل از درك آن عاجز  است؟

  

  نظر تو چیست؟       

  

  .ال این که تو در این مدت کمک شده باشی را از نظر دور نکننظر من این است که احتم       

شده ایم چرا از نظر معنوي کمک نشـده ایـم؟ چـرا در زمینـه     » کمک«اگر ما از نظر تکنولوژي        

  مساعدت نشده ایم؟» تغییر هوشیاري«

  

  .شما کمک شده اید        

  

  ما؟
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  پس تصور می کنی این کتاب چیست؟      

بر آن، هر روز عقاید جدید، افکار جدید و ایده هاي جدید در مقابل شما گذاشـته مـی    عالوه      

  .شود

. روند تغییر هوشیاري و افزایش آگاهی معنوي در تمامی زمین، روندي بطئی و کُند است      

و چنین روندي به زمان و شکیبایی زیاد و گذر چنـدین دورة زنـدگانی و چنـدین نسـل نیـاز      

  .دارد

بنابراین شما آهسته آهسته به هوش می آیید، آرام آرام تغییر مـی کنیـد و متحـول مـی            

  .شوید

  

پس منظور تو این است که در حـال حاضـر مـا توسـط موجـوداتی از کـرات دیگـر کمـک مـی               

  شویم؟

  

  .آنها در میان شما هستند، بسیاري از آنها سالهاست به شما کمک می رسانند. البته       

  

این کار تأثیر آنهـا را افزونتـر   اگر این طور است چرا آنها خود را بر ما آشکار نمی سازند؟ آیا       

  نخواهد کرد؟

  

هدف آنها این است که در تغییراتی که شما آرزوي آن را دارید به شما یاري برسانند، نـه         

  .به کاري هدف آنها تقویت شما است نه مجبور کردنتان. این که چیزي را خلق کنند

اگر آنها خود را بر شما آشکار می کردند، شما خـود را ملـزم مـی دیدیـد بـه دلیـل قـدرت              

در حالی که تـرجیح دارد،  . حضور آنها، به ایشان احترام گذاشته و حرفهایشان را عملی سازید
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خردي که از درون نشأت می گیرد، بـه راحتـی خـردي    . تودة مردم خودشان به نتایجی برسند

تو به خـردي کـه خـود کسـب کـرده اي      . ه از دیگري کسب می شود، زایل و ناپدید نمی گرددک

  .بیشتر عالقمند و متکی هستی تا فکري که از دیگري گرفته باشی

  

  آیا ما روزي این موجودات را مالقات خواهیم کرد؟     

  

ـ            ی نشـیند، آن  البته روزي می رسد که سطح هوشیاري شما باال رفتـه و ترسـتان فـرو م

تعدادي از آنها هم اکنون خود را بـه کسـانی نشـان داده    . وقت آنها بر شما آشکار خواهند شد

  .اند

  

در مورد این نظریه که این موجودات مضر و زیانبخش اند، چه می گویی؟ آیا عـده اي از آنهـا         

  قصد صدمه زدن دارند؟

  

  صد آزار و اذیت داشته باشند؟آیا ممکن است انسانهایی پیدا شوند که ق       

  .البته      

  

تو ممکن است چنین قضاوتی هم در مورد بعضی از این موجودات تکامل نیافتـه داشـته           

طبـق الگـوي عـالم    . باشی، ولی دستوري که به تو دادم به خاطر داشـته بـاش قضـاوت نکـن    

  .هستی از هیچ کس عمل نامناسبی سر نمی زند

وجودات از نظر تکنولوژي پیشرفت داشته اند ولی نه از نظـر فکـر، نـژاد تـو     تعدادي از م      

  .یکی از آنها است
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ولی اگر این موجودات فوق زمینی بدخواه از نظر تکنولـوژي آن قـدر پیشـرفته هسـتند، مسـلماً           

  قادر خواهند بود ما را نابود کنند پس چه چیز آنها را از این کار باز داشته؟

  

  .تحت حمایت و پشتیبانی هستید شما       

  

  واقعاً این طور است؟      

  

هوشیاري شما نتیجه را بـه  . به شما این فرصت داده شده تا سرنوشت خود را رقم بزنید      

  .وجود می آورد

  

  به چه معنی؟     

  

بـه دسـت مـی آوري نتیجـۀ     به این معنی که در این مورد خاص نظیر موارد دیگر، آنچـه         

  .کاري است که دارياف

  .آنچه از آن ترس داري همان چیزي است که به سوي خود جلب می کنی      

  .در مقابل هرچه مقاومت نشان می دهی، اصرار می ورزد      

این، به تو فرصت می دهد تا آن تصویر را یا مجدداً  –به آنچه نگاه می کنی، محو می شود       

  .به ات دور کنیخلق کرده یا براي همیشه از تجر

  .آنچه انتخاب می کنی، تجربه می کنی      
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  .ولی در زندگی شخصی ام ظاهراً این چنین نبوده     

  

  .به من شک داري. براي آن که به قدرت خود شک داري       

  

  .و این احتماالً چیز خوبی نیست       

  

  .مسلماً خوب نیست         

  

  

  

  

  ارند؟چرا مردم به تو شک د       

  

  .چون به خودشان شک دارند        

  

  .چرا به خودشان شک دارند       

  

  .براي آن که این طور به آنها گفته شده و آموخته شده است        

  

  توسط چه کسانی؟       

  

٢٠ 
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  .آنهایی که ادعا داشتند نماینده من هستند        

  

  چرا؟. متوجه حرفت نمی شوم        

  

تو بـاد بـه   . ین که این براي خود روشی است، در واقع یگانه راه کنترل مردم استبراي ا         

یعنی براي کسـانی  . و این به نفع عده اي نیست. خودت شک کنی، وگرنه ادعاي قدرت می کنی

آنها قدرت تو را در دسـت گرفتـه انـد و    . که در حال حاضر قدرت را به دست دارند مفید نیست

یگانه راهی که براي حفظ قدرت و موقعیـت خـود دارنـد ایـن اسـت کـه        و. این را هم می دانند

نهضت جهانی را از دیدن و سپس حل کردن دو مسئله که از بزرگترین مسائل تجربـه بشـري   

  .محسوب می شود باز دارند

  

  کدام دو مسئله؟        

  

طور خالصه مـی گـویم   بارها  و بارها در این کتاب به آنها اشاره کرده ام ولی باز هم به         

 ...  

و منازعات و تعارضات و مشـکالت تـو بـه     –اگر نه همه آنها  –بسیاري از مسائل جهانی       

  :عنوان یک فرد حل می شد و به نتیجه می رسید اگر همه شما به عنوان یک  جامعه

  ایده و فکر جدایی را به دور می انداختید؛ -١     

  .پذیرفتیدایده آشکارسازي را می  -٢     

هرگز خود را جدا از دیگري نبین و هرگز خود را جدا از من تصـور نکـن جـز حقیقـت بـه              

  .چیزي پایبند نباش و هرگز جز باالترین حقیقتی که از من داري، چیزي را نپذیر
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اولین انتخاب، دومی را به وجود می آورد، چون وقتی تو می بینی و درك می کنی کـه بـا          

کی هستی، نمی توانی جز حقیقت، چیزي بگویی یا چیزي را از کسی پنهان کنی، یـا جـز   همه ی

صداقت و راستگویی راهی را در پیش گیریی، چون برایت کـامالً روشـن اسـت کـه بیشـترین      

  .منافع تو ایجاب می کند که چنین باشی

چون . ده بسیار داردولی انجام چنین کاري نیاز به خرد و شهامت فوق العاده و عزم و ارا       

تـرس ایـن حقـایق را از    . ترس به قلب این حقایق حمله می کند و آنها را دروغ جلوه مـی دهـد  

تـرس حقـایق را تحریـف مـی کنـد،      . درون تهی می سازد و آنها را تو خالی جلوه گر می نماید

  .بنابراین ترس باالترین دشمن تو است. ویران می کند و بی ارزش می سازد

ا تو نمی توانی جامعه رویایی خود را به وجود آوري، مگر آن که با درایت و روشنگري ام       

یعنی این که آنچه تو با دیگران می کنی، در واقع به خودت می کنـی،  . حقیقت نهایی را دریابی

ایـن کـه درد   . آنچه در حق دیگران انجام نمی دهی، در واقع در حق خـودت انجـام نمـی دهـی    

ست، شادي دیگران، شادي تو است، و وقتی تو چیـزي را از کسـی دریـغ مـی     دیگران درد تو ا

اکنون وقـت  . پس وقت آن رسیده که خودت را دریابی. ورزي در واقع از خودت دریغ کرده اي

چون وقتـی  . آن رسیده که به گوهر ذات خود پی ببري و خود واقعی ات را مجدداً آشکارسازي

کار می شود، آن وقت خود را از من جداناپذیر مـی بینـی و   تو و رابطۀ واقعی ات با خداوند آش

  .هیچ چیز دیگر قادر نیست ما را از هم جدا کند

دیگـر هرگـز آن را بـه     اگر چه تو باز هم دچار اوهام جدایی از پروردگارت می شوي ولـی       

د خود دیگر لزومی ندارد از ترفند فراموشی براي خلق مجد. عنوان  یک واقعیت قبول نمی کنی

استفاده کنی، بلکه از این جدایی، دانسته استفاده می کنی، به عنوان چیزي که به دلیل خاصی 

  .و براي مقصود خاصی جدا است
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ممکن  –هنگامی که شفافیت کامل پیدا می کنی  –و هنگامی که به روشنگري کامل می رسی      

ـ   بـراي  » یـادآوري «ردي، تـا  ا ست حتی انتخاب کنی تا به دلیل خاصی به زندگی فیزیکـی برگ

ممکن است انتخاب کنی به زندگی فیزیکـی برگـردي، نـه بـراي ایـن کـه جنبـه        . دیگران باشی

جدیدي از خودت را خلق و تجربه کنی؛ بلکه به این دلیل که نور حقیقت را بر جایی که خیال و 

ـ  . اوهام حاکم است بتابانی، تا دیگران هم حقیقت را ببینند نگر حقیقـت  در آن صورت تـو روش

کسان دیگري هم هسـتند کـه   . بوده و بخشی ا ز بیدارسازي انسانها را به عهده خواهی داشت

  .از پیش به این مهم نائل آمده اند

  

  .آنها آمده اند تا به ما کمک کنند تا به گوهر ذات خود پی ببریم      

  

نهـا آن قـدر تکامـل پیـدا     آ. روحهایی تکامل یافتـه . آنها روحهاي پاك و روشنی هستند. بله      

آرزوي آنها فقط این است که اطالعاتی در مـورد آن  . کرده اند که نیازي به تجره باالتر ندارند

آنهـا راه را بـه شـما نشـان     . بـراي شـما دارنـد   » مژده هاي خوبی«آنها . تجارب به شما بدهند

هستم، من زندگیم، مرا من راه «آنها می گویند . خواهند داد و همین طور زندگی را و خداوند را

انی سپس نمونه اي خواهند بود براي نشان دادن چگونه زیسـتن در شـکوه جـاود   . »دنبال کن

  .که هوشیاري ربانی نامیده می شود –وحدت آگاهانه با خداوند 

جز این، غیر ممکن . جز این نمی توانیم باشیم. من و تو همواره در وحدت و یگانگی هستیم      

ایـن هـم   . مه تو در حال حاضر در تجربه ناآگاهی از این وحدت زندگی می کنـی با این ه. است

امکان دارد که تو در جسم فیزیکی ات باشی، و در عین حـال بـا همـه پدیـده هـا در ارتبـاط و       

وحدتی هوشیارانه باشی، در آگاهی هوشیارانه با حقیقت نهایی، در درکی هوشیارانه از خـود  

ی کنی، به صورت الگویی براي همه در می آیی، همه آنهـایی کـه   وقتی چنین عمل م. واقعی ات
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تو یک یادآور زنده می شوي و به این ترتیب دیگـران را از ایـن   . در فراموشی زندگی می کنند

  .که براي همیشه در فراموشی غرق شوند نجات خواهی داد

همـه مـن اجـازه نمـی     با این . جهنم واقعی چیزي نیست مگر غافل ماندن از ذات یگانۀ حق       

  .خواهم فرستاد... دهم حتی یک گوسفند هم در گله گم شود، بلکه چوپانی 

. در واقع راهنمایان زیادي خواهم فرستاد، تو ممکن است انتخاب کنی یکی از آنهـا باشـی         

وقتی انسانها توسط تو از غفلت به بیداري می رسند و به گوهر ذات خود پی می برنـد، همـه   

چون آنها راهی را که گم کرده بودنـد اکنـون   . ن آسمانی این بیداري را جشن می گیرندفرشتگا

  .پیدا نموده اند

  

این طور نیست؟ منظـورم در گذشـته نیسـت    . هم اکنون هم قدیسینی باید در روي زمین باشند      

   بلکه هم اکنون؟

  

انم را بـدون راهنمـا رهـا    من بنـدگ . درست است این قدیسین همواره بوده و خواهند بود       

در  در حال حاضر تعـداد زیـادي از قدیسـین   . من هرگز امتم را بی رهبر رها نمی کنم. نمی کنم

  .نقاط مختلف جهان پراکنده اند

در بعضی از نقاط جهان این روحهاي پاك با هم، و در  ارتباطی کامل به سر مـی برنـد و           

این همان جوامع روشنگري اسـت کـه از آن   . ی سازندمی کوشند تا حقیقت ذات احدیت را متجل

  .سخن گفتم، آنها وجود دارند و واقعیت دارند و نمایندگانی هم براي شما فرستاده اند

  

  منظورت بودا، کریشنا، مسیح و نظیر آنها است؟        
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ستند و بعد آیا قبول داري که این اندیشمندان قبل از ورود به زمین، در عالمی دیگر می زی       

  از مرگ، به همانجا بازگشتند؟

  

  .آري اعتقاد دارم      

  

  تصور تو از آن عالم چیست؟       

  

همیشه تصـور مـی کـردم    . می نامیم» بهشت«همیشه تصور می کردم آنجا جایی باشد که ما        

  .آنها از بهشت آمده اند

  

  تصور می کنی این بهشت کجا باشد؟       

  

نه عالمی که مـا  . می نامند عالم روح حدس می زنم در عالمی دیگر، عالمی که آن را . منمی دان      

  .دیگرسیاره اي نه . می شناسیم

  

ایـن   –با این وجود چه عاملی سبب شد تو تصور کنـی ایـن ارواح   . آنجا عالم ارواح است       

ا براي زندگی انتخـاب  نمی توانند یا نمی خواهند نقطه دیگري از عالم هستی ر –ارواح مقدس 

  .کنند، همان کاري که به هنگام ورود به این دنیا کردند

  

  .خاص هرگز فکر نکرده بودممورد حقیقت این است که به این       
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در زمین و در سایر عوالم هستی پدیده هایی وجود دارد، که با فلسفه تو به هـیچ وجـه   «       

  .شهور شما این جمله را بر زبان راندشکسپیر متافیزیکدان م. »هم خوانی ندارد

  

  .در آن صورت مسیح موجودي از عوالم باال بود      

  

از ابتدا به تو گفتم تو سه کتاب به رشته تحریر . به این نکته در کتاب سوم اشاره می کنم       

 دومی درباره حقایق زندگی به طـور . اولی با حقایق زندگی فردي سرو کار دارد. در می آوري

  .کلی بحث می کند و سومی به حقایق بزرگتر و به مسائل متافیزیکی می پردازد

  .در این کتاب رموز عالم خلقت آشکار می شود       

  .البته امکان آشکار نشدن هم وجود دارد        

     

مـن دوسـت دارم همـه چیـز      –. نمی دانم تا کی می توانم ضدیت هـا را بپـذیرم  ! آه خداي من        

  .ان طور که هست باشدهم

  

  .پس همین طور خواهد بود       

  

  .مگر عکس آن اتفاق بیفتد      

  

تو اکنون به وجود دوگانگی پدیـده هـا پـی    . تو نکته را گرفتی. درست است، درست است        

  .و طرح موجود را درك می کنی. حاال همۀ تصویر را می بینی. بردي
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الً بوده، اکنون هست و آنچـه در آینـده خواهـد بـود، در حـال      که قب –هر چیزي  –هر چه        

ولی آنچه هست مرتباً در حـال تغییـر   . هست... و بنابراین همه آنچه هست . حاضر وجود دارد

بنـابراین در هـر معنـایی کـه بگیـري، آنچـه کـه        . است، چون زندگی روند در حال تغییر است

  .نیست) در عین حال... (هست

  .هرگز یکسان نمی ماند، یا به عبارتی آنچه هست، در عین حال، نیست این بودن       

  

  پس چگونه چیزي می تواند معنی و مفهوم داشته باشد؟     

  

  .به همه اینها به موقع اشاره خواهد شد      

  

یا براي افرادي که ممکن اسـت هرگـز ایـن     –بسیار خوب بسیار خوب، ولی از حاال تا آن موقع      

تـا بـه خـرد برسـند، تـا بـه       . را نخوانند، چه راههایی در حال حاضـر برایشـان بـاز اسـت     دو کتاب

آیا ما نیاز داریم به مذهب برگردیم؟ آیا مـذهب حلقـه گـم    . روشنایی برسند، تا به خداوند بازگردند

  شده نیست؟

  

  .تو باید به معنویت برگردي      

  

  .مل منفی می کندولی این عبارت بسیاري را وادار به عکس الع      

  

مگـر  ... مردم در مقابل همه مفاد این کتاب با خشم عکـس العمـل منفـی نشـان مـی دهنـد              

  .واکنش نشان ندهند
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  چرا به مذهب اشاره نکردي؟      

  

چون تو به معنویت نیاز داري، یادت باشد، براي آن که مـذهب سـازمان یافتـه اي موفـق            

براي این که مـردم را متقاعـد کنـی بـه چیـز      . کند که به آن نیاز دارندشود، باید مردم را قانع 

وظیفـۀ دیگـر یـک مـذهب     . دیگري اعتقاد پیدا کنند، باید ابتدا اعتقاد به خود را، از دست بدهند

و سـومین و  . سازمان یافته این ا ست که بـراي سـؤالهاي بـی پاسـخ تـو جـوابی ارائـه دهـد        

  .را قانع کند پاسخهاي او را بدون چون و چرا بپذیريمهمترین وظیفه آن این است که تو 

وقتی فکر می کنـی بـه منبـع درونـی     . وقتی تو سؤالی کنی، شروع به فکر کردن می کنی       

به تو نمی دهند، چون این امکـان وجـود   برخی از مکتبها اجازه این کار را . خود رجوع می کنی

پـس بعضـی از مکاتـب    . به آن رسیده، برسی دارد که تو به پاسخی متفاوت از آنچه آن مکتب

  .سبب می شوند تو به خودت شک کنی و به توانایی خود در فکر کردن هم شک کنی

مسئله اي که این مکاتب دارند این است که اغلب اوقات، برخورد آنها تأثیر نـامطلوبی بـه          

یري، چگونـه ممکـن اسـت    چون اگر تو نتوانی بدون شک کردن، افکار خود را بپذ. جا می گذارد

  بدون شک کردن، عقاید جدیدي در مورد خداوند را، که این مکاتب به تو القا کرده اند، بپذیري؟

که هرگز نسبت به آن شـک نداشـتی شـک خـواهی      –خیلی زود تو حتی به وجود من هم        

ي کـه  زمانی که تو متکی به حس هاي شهودي خود بودي، شاید نیازي احساس نمی کـرد . کرد

  .مرا در فرم یا شکلی خاص به تصویر بکشی، چون اطمینان راسخ داشتی که من هستم

  .این گونه مکاتب و متعصبین مردم را از خدا دور می کنند       

هر فردي که داراي فکر و اندیشه است، وقتی به این متعصبان نگاه می کند شک مـی کنـد          

د؟ زیرا به دلیل وجود این مکاتب، قلب انسـانها از تـرس   که آیا در مذهب آنها خدایی وجود دار
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ولی زمانی بود که انسان همه پدیده هاي هستی را با همه ابهت و شـکوهش  . لبریز شده است

  .صمیمانه دوست داشت و می پذیرفت

این مکاتب به انسانها دستور می دهند در مقابـل خداونـد از وحشـت، خـم شـوند، همـان               

  .زمانی از شادي حضور حق پر می کشیدند و صعود می کردند انسانهایی که

این مکاتب قلب انسان را از خشم و انتقام جویی خداوند، تیره و سنگین می سـازد، همـان          

  .انسانی که زمانی امید داشت خداوند بارهاي غم او را بزداید و سبک کند

وظـایف آن شـرمگین باشـد، در حـالی کـه      این مکاتب به انسان القا می کنند که از جسم و       

  .زمانی انسان وظایف طبیعی جسم را موهبتی بزرگ تلقی می کرد

این مکاتب به انسان القا می کنند که جز از طریق واسـطه رسـیدن بـه خداونـد غیـرممکن            

در حالی که زمانی بود که انسان تصور می کرد بـا برخـوردار بـودن از زنـدگی پـاك و      . است

  .اشاعۀ نیکی می تواند به خداوند دست یابد خالص و

این مکاتب پرستش خداوند را جزء بایدها قرار می دهند، در حالی که زمانی بود که انسان        

  .خداوند را با تمام وجود می پرستید، چون جز این را غیر ممکن تصور می کرد

د آورده انـد کـه بـرخالف ذات    هر کجا این متعصبان نفوذ کرده اند عدم وحدت را به وجـو       

 –این مکاتب انسـان را از خـدا، مـرد را از مـرد، و مـرد را از زن دور سـاخته انـد        . احدیت است

بعضی از آنها به مردان القا کرده اند که از زنها برتر هستند همـان گونـه کـه خداونـد از مـرد      

  .تبرتر است و همین سبب پدید آمدن احساس حقارت در نژاد بشري شده اس

خداوند از همه چیز برتر و باالتر است ولی این برتري را چـون پتـک   : این را به تو بگویم       

بر سر انسان نکوبیده؛ بلکه او را خلیفه خود در زمین نام نهاده است، همچنین مرد از زن برتر 

 اشیاء است ولی این فکر و ایده اي بود کـه هـرکس  » نظم طبیعی«برخالف چون این  –نیست 

که قدرت داشت، به هنگام شکل دادن به مـذاهب مردپرسـت، مایـل بـود عملـی      ) منظور مردان(
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سازد، آنهایی که این مذاهب را به وجود آوردند نیمی از مطالب آخرین چـاپ انجیـل مقـدس را    

  .به گونه اي که موافق خواسته مردها بود، تحریف کردند

که زنها در مقایسه با مردها در درجه پایین تـري   این مکاتب تا به امروز اصرار داشته اند       

قرار دارند و از نظر معنوي انسا درجه دو به شمار می رونـد، و بنـابراین شایسـتگی ندارنـد     

  .خداپرستی و خداشناسی را به مردم بیاموزند یا مقام کشیشی داشته باشند

  .ل کشیشی مناسب می دانممثل بچه ها، تو اصرار داري بدانی من کدام جنس را براي شغ       

  .تک تک شما مقام و درجه اي باال دارید. همه شماها کشیش هستید: این را به تو بگویم       

و هیچ یک از شما براي اجـراي  ) مگر به تقوا(هیچ کدام از انسانها بر دیگري تفوق ندارند        

سیاري از کشورها تشـنه  انسانها نظیر ب» مناسب تر«بسیاري از دیگري . دستورات من نیست

آنها از تقسیم قدرت خوششان نمی آید، بلکه صرفاً در جسـتجوي اعمـال قـدرت    . قدرت هستند

هستند و لذا خداوندي نظیر خود در افواه عمـومی خلـق کـرده انـد، خداونـدي تشـنۀ قـدرت،        

یـن را  ولی ا. خداوندي که دوست ندارد قدرت را تقسیم کند، بلکه صرفاً درصدد اعمال آن است

  .باالترین موهبت خداوند تقسیم کردن قدرت ربانی است: به تو بگویم

  .من دوست دارم بنده هاي من مثل من باشند      

  

  .ولی ما نمی توانیم مثل تو باشیم این کفر است      

  

تو به تصـویر خداونـد خلـق شـده اي و از همـه      : کفر چیزي است که به تو آموخته شده       

و اراده خداوند بر این بود کـه تـو بـه ایـن کیفیـات تحقـق        –ی برخوردار هستی کیفیات ربان

  .ببخشی
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تو خلق نشدي براي آن که تمام مدت در حـال تـالش و مبـارزه باشـی بـدون آن کـه بـه               

  .من هم تو را به مأموریتی که از عهده آن برنیایی نفرستادم. برسی» جایی«

باور داشته باش و به چیزي که در پس آفرینش خلقت نهفته به رحمت بی منتهاي خداوند        

  .ایمان بیاور –یعنی خود مقدس ات  –است 

  

اکنـون کـه بـه    . تو به نکته اي در صفحات پـیش اشـاره کـردي کـه مـرا تحـت تـأثیر قـرار داد              

بـه   قـدرت مطلـق   «تـوگفتی  . صفحات پایانی کتاب نزدیک می شـوم دوسـت دارم بـه آن برگـردم    

  آیا فطرت خداوند هم چنین است؟. »مطلقاً نیاز نداردچیزي 

  

چیزي نیست که خداوند در آن . خداوند همه چیز هست و در همه چیز تجلی دارد«من گفتم       

» .تجلی نداشته باشد، و تجربه اي که خداوند از خود دارد، در تو و از طریق تو تجربه می کنـد 

چیز هسـتم و بنـابراین،   من به طور مطلق همه . در خالص ترین شکل خود، من مطلقیت هستم

  .به هیچ چیز مطلقاً نیاز ندارم

درسـت مثـل   . در چارچوب این شکلِ مطلقاً خالص، من همانی هستم که تو از من می سازي      

این است که تو خداوند را دیده باشی و بگویی حاال می خواهی او را به چه چیز تشـبیه کنـی؟   

ر شکلی که مرا بسازي تفاوت نمی کند، نهایتاً من، به خالص تـرین شـکل   با وجود این تو به ه

  .بقیه همه غیر واقعی و ساخته و پرداخته دست و ذهن تو است. خود برمی گردم

ولی کسی که همه چیز هست چگونه می . عده اي هستند که حسد را به من نسبت می دهند      

  .تواند حسود باشد

ا خداوند خشمگین خطاب می کنند، ولی وقتی هیچ کس و هـیچ چیـز   عده اي هستند که مر      

  .نمی تواند به من صدمه بزند چگونه می توانم خشمگین باشم
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ولی من از چه کسی می توان انتقام بگیرم وقتی هـر چـه   . عده اي مرا انتقام جو می نامند       

  .در عالم هستی وجود دارد از آن من است

را براي خلق آفرینش سرزنش کنم؟ یا، اگر تو خدا را جدا از خـود فـرض   و چرا باید خودم       

کنی، چه دلیلی دارد من تو را خلق کنم، به تو قدرت خالقیت بدهم، به تو آزادي انتخـاب بـدهم   

  که آنچه دوست داري تجربه کنی، و بعد براي انتخاب نادرستی که داشته اي تو را تنبیه کنم؟

و در این حقیقت، رهائی تـو از بنـده سـتم     –م؛ من چنین کاري نمی کنم این را به تو بگوی       

  .خداوند، نهفته است

  . به جز در تصورات تو –در واقع ستمی وجود ندارد        

تـو هـر زمـان کـه بخـواهی مـی       . تو همواره این فرصت را داري که به سوي من برگردي       

ناشی از وحدت با من سبب مـی شـود کـه    سرمستی و وجد . توانی با خداي خودت یکی شوي

در آن صورت تو نوازش نسیم را به گونۀ دیگري . دید تو نسبت به اشیاء به کلی عوض شود

صداي چلچله ها را در زیر گنبد فیروزه فام آسـمان، در شـب پـر    . بر چهره خود حس می کنی

  .ستاره تابستان به گونه دیگري می شنوي

هتی خاص ستایش می کنی و صداي نوزاد تازه به دنیا آمـده را بـه   تو رنگین کمان را با اب      

تو آخرین شعاع تابش خورشید را در یک غروب پـائیزي و آخـرین   . شکلی آهنگین می شنوي

  .نفسهاي محتضر را در واپسین دمهاي حیات به گونه اي متفاوت حس و تجربه می کنی

همواره بـوده و   –وحدت تو با من کامل است تا ابدیت، . من همواره و همه جا با تو هستم       

  .هست و خواهد بود

  .هم اکنون و تا ابد. من و تو یکی هستیم       

  .به زندگی در این چارچوب و با درك این واقعیت ادامه بده       
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تو بازتاب باالترین ایده اي باشد کـه از خـود داري، سـعی کـن      سعی کن روزها و شبهاي       

حضـور  . عمرت آکنده از وجد و سرور ناشی از تجلیی خداوند در درون تو باشدلحظات فعلی 

خداوند را در درون خود با جلوه گر ساختن عشق، عشقی پایدار و بدون قیـد و شـرط، بـراي    

همه آنهایی که به نحوي با تو در ارتباط هستند نمـایش بـده، سـعی کـن نـوري در تـاریکی       

  .باشی

  .بکوش آورندة نور باشی      

  .تو در واقع این کیفیت را دارا می باشی      

  .پس آن باش که هستی       

  

      

 


