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   بحرانیبذرها:  اولبخش

  
  

 قت،ي آغاز نشد، در حقی مالستمي سی با فروپاش،مي ما با ان روبرو هستیآه همه ای  ی جهانبحران
 نی از ایی راه رهادني فهمیبرا. رد بشر داعتي در طبشهی رقايعمو  بوده شتري پیليآن از خشروع 

 با و عتي برخورد با طبري مسكی خودمان، ما را در تي ماهنهبفهميم چگو می دارازيبحران، ابتدا ن
  . دهدی قرار مگریدهم
  
  
  

   هنوز گمشدهلی نقشه و قطب نما، وكيبا : 1 فصل
  

 ی شمالی دامنه نگي پارآی قراضه ام را در محوطه یوتای بعد از ظهر بود آه من، تو9 ساعت حدود
 رفتن تا آبشار دره نیي پامان،ینقشه . می شدادهي پني پارك آردم و با دوستم، جاش، از ماشر،ينیآوه ر
 و ی روز آفتابكی یهواشناس.  در روز بعد بودی روادهي، گذراندن شب آنجا و پ"Cataract"به نام 

، ما در آمپ، مشغول جوشاندن عصر آه تا می آرده بود و مطمئن بودیني بشي را پهي ماه ژوئیبایز
   . بودمي شام خواهیاب برا
                                 
 به مانی اب و غذایاذوقه . مي باشنگي پارآی آه روز بعد در محوطه می آرده بودیزی برنامه رچون
 ساعت بعد از كی آرد ، حدود یني بشي توان پی حداقل بود، اما در آوهستان، آه هرگز نمزانيم
 ني سنگه مكی ریند و چشم انداز، زابرها، آوه را در بر گرفت.  آردريي آردن، ناگهان هوا تغیشرويپ

 آه می بوددواريو ام.  به سمت  دره خواهد بردن،یي ما را رو به پار،ي آه مسمي دانستیما م. پنهان شد
 ی شد جورظي غلاري نه تنها مه بسم،ی برود، اما در اشتباه بودني مه از بمی روی تر منیي آه پایهنگام

 دی ناپدزي نري مس خود شدن برف،آنده بلكه به خاطر پرا,ميني بب رامانی پاری زمي توانستی میآه به سخت
  . گذاشتی می باقمي رفتی م به سمت انكهیي جای شد و ما را بدون نشان، در باره یم
 از مكان خودمان، من و ی روشنی و بدون آگاهمي رفتین مآ آه به سمت یی جادنی از دی ناتوانلي دلبه

 یی راهنمای برا،یلي میبا ب. مي آنهي تكیابی محدودمان در جهت ی تا به مهارت هامیجاش مجبور شد
دو ) ود بی سریلي خی نظامی لهي وسكی GPSآن زمان،  (می مراجعه آردمانیبه نقشه و قطب نما

آب ( و دو، مقصدمان آبشار دره کتراکت می بودكهیي جای درباره ی مبهمی آگاهك،ی: مي دانستی مزيچ
 لی پنج مامی بوددواريام. بود!) مي که در آن قرار داشتیتياسب با موقع  من– ی دره کورای دیمروار

 یني بشياما دوباره در مورد پ. میيماي نقشه و قطب نما بپ کمک ناهموار را تنها باني مانده از زمیباق
  .می کردی احساس نگرانمانیها
  
  
ن جهت قرار آرا در  نوك قطب نما میدي خود، به سمت دره آشی احتمالتي از موقعمي خط مستقكی

 نقطه كی آه در مي دانستیم. مي دنبال آنمي توانستی آه می صورتنی ان را به بهترمی آردی و سعمیداد
 قدم جلو ستيب از شتري بمي توانستی در ان موقع نمی رفتن به سمت دره، ولنیي به پامي شروع آنیستیبا

 آرد ی را بدتر مطیانچه شرا.  دادینشان نم را یبي از سراشی ما، عالمتی پاری زني و زممينيتر را بب
 ی آه مجبورمان م،ی تخته سنگی به تپه هامی ان قدم گذاشته بودی آه ما رویان بود آه چمنزار ارام

  . شده بودلی تبد,ميآرد تا مواظب هر قدم مان باش
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 شد و  لحظه صافكی ی آرد، آسمان ناگهان برای مشتري هوا ترس ما را بیكی ساعت بعد آه تارچند
 آوه ی و برفدي سفی باشد، قله دی به سمت دره بانیي پامی ما فكر آرده بودكهیيدرست در برابر ما، آنجا

  . شكوهش، ظاهر شدی با همه ر،ينیر
 ی شد و غذا و آب آافی مكی حاال شب نزدمی آه آامال گم شده امی دادصي هنگام، تازه  تشخنی ادر

زمان   آه ی آه جنگل بانان آوهستان تا وقتمي دانستیم.  داردنگه مدت زیادی ی تا ما را برامينداشت
 ما نخواهند نبال گردش در آوهستان، پس از چند روز تمام نشود شروع به گشتن دیاجازه نامه ما برا

 چگونه به ای میري از آجا آمك بگای چطور مي دانستی نممیدی دی مبي ما آسی هر دوای یكیآرد و اگر 
  .مي کمک کنگریکدی

  
  

 مان را ی ما، نگرانی زده جاني هی صداهامی آردیابی مان را ارزتي موقعت،ي آه با عصبانیهنگام
.  خطرناآمانتي به خاطر وضعگر،یكدی به سرزنش آردن می زود شروع آردیلي آرد و خیفاش م
 من و یول. می را فراموش آرده بودمانی های آه ترس بر ما غالب شده بود دوستقهي چند دقیبرا

 ۀ مشاجریبعد از آم . مي، غلبه آن اوضاع چگونه برمي دانستی و م با هم دوست صميمی بودیم،جاش
 آرد چه به دوزخ برود چه بهشت، مي خواهداي پري مسكی آه صبح روز بعد، می ما عهد آردز،يغم انگ

 كی با ای و می شوگم می از آنچه قبال شده بودشي بمي خواستیچون نم. افتی مي خواهگریكدیو آنرا با 
   .مي آنی و شب را آنار قله، سپرمي تا همان جا بمانمي گرفتمي پس تصمميخرس سرگردان، برخورد آن

 شروع ،ی روز تابستانكی در انوسي اقكی و روشن همانند ی اسمان آبكی صبح روز بعد با خوشبختانه،
ع به بررسی شرو نقشه، ی مشخص شده رویرهاي و مسی اطرافمان با نواحطي محیبا مقاسه . شد

 یرهاي از مسیكی رمان،ي احتماال مسمی برونیي آه اگر از قله پامی دادصي و تشخموقعيت خود کردیم
  . نقشه را قطع خواهد آردیرو
 ما را در مقابل ی به سختمانیسه ساعت بعد زانوها. می رفتن آردنیي شروع به پادوار،ي امیی قلب هابا
 آاج آه ی سوزنیمشكالت با برگ ها( داشتند یه نگه م دار و لغزندبي شی خوردن در دامنه زيل

. می شدخوشحال اري انسان در گل بسكی ی رد پاافتنیما از ).  شدشتري خاك را پوشانده بودند بیرو
:  گفتی آه ممی آردداي آوچك پی عالمت چوبكی زود بعد از آن یلي و خمی آردداي پري مسكیسپس 

  ".آبشار دره"
  
  

 به ما پس ماني آه زندگمي دانستیم. غير قابل وصف است, که به ما دست دادلذتی  احساس ارامش و
 ما گر،ی به همدمانی و وفادارماني بود آه دوستنی از ای اگاه،بزرگتر ی حتازي امتیداده شده است ول
اثبات  ی برای گواهشهي همیبرا" آبشار دره "ژهی و به ورينی من آوه ریبرا.  دادییرا از آنجا رها

  .  خواهد بودیگانگیوحدت و  نيروی
                                                                   

 که نمي بی اندازد و می بر ما گذشت مرينی آنچه که در کوه رادیها به  امروز جهان، مرا بارتي وضع
  . ما استی کنونتي موقعهي شباري سرگذشت بسنیدر اغلب موارد، ا
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   از مهد تمدنيی درس ها :2 فصل
  

 کدر و ترسناک است و احتمال اري بس،ری تصومي آنی نگاه متی آه به وضع اآنون بشریهنگام
 با مياما درست همانطور آه من و دوستم توانست.  رسدی مشکوک به نظر م خيلیزي نندهی در آتيموفق

 مثبت مي توانی مزي نتی بشرۀندی آۀ دربار کوهستان خارج شویم ازیروزيهم متحد شده و با پ
 قت،يدر حق. مي آنی شده و با هم همكاریكی ی تا همگمی دارازي نتمان،ي موفقني تضمیبرا. ميشیانديب

 آتاب نیهمانطور آه ا.  بوده اندتی و بشرعتي طبتي موفقی برایی هالهي وس،شهي همیاتحاد و همكار
  .مي شكنی هم مدر ميو اگر از آنها اجتناب آن آرده شرفتي پم،ي از آنها استفاده آنینشان خواهد داد وقت

" ايمسوپوتام" پهناور و بارور به نام ني سرزمكی دو رود دجله و فرات، در ني سال قبل، بهزاران
شهر، سرشار از .  آردی میزندگ" بابل" به نام ی در شهری مترقه ی جامعكی، )نی النهرنيب(
  .  بودمي نامی مهد تمدن م امروز آنچه آه،یو مرآز بازرگان  و حرآتی زندگیاهويه
  

 متنوع ی و آموزشی اعتقادی هاستمي جوشان پر از سگی دكی تمدن جوان، بابل مانند كی حال مناسب
 گری مرموز دی هاوهي شیاري و بسی بت پرست،یني صورت و آف ب،ی آارت خوان،یی گوشيپ. بود

  . شده و معمول بودرفتهیدر بابل، پذ
 كی مرد، نیا. وجود داشت" ميابراه" به نام ی افراد بابل مردنیرجسته تر و بنی محترم تراني مدر

 حساس و خوش یلي خی فردني او همچنیول.  بت پرست بودزي بت پرست و خود نكیمجتهد، پسر 
  .قلب بود
 هستند و گریكدی دوستشان داشت در حال دور شدن از اري آه بسی متوجه شده بود مردمميابراه

از بين می  جی به تدر،ی روشنلي شهر بابل وجود داشت، بدون دلی اهالنير ب آه دیاحساس رفاقت
 ی دور مگریكدی شده است آه مردم را از ی وارد بازی پنهانییروي ن احساس آرد آهميابراه. رفت
  .  ظاهر نشده استنی از اشي از آجا آمده و چرا پروي ننی توانست بفهمد ای حال، نمنیبا ا. آند
 رتياو در ح.  خودش مشکوک شدی به اعتقادات و راه و رسم زندگميجواب، ابراه ی جستجوني حدر

و  چگونه و به چه دليل چنين اتفاقاتی رخ می دهند جهان چگونه ساخته شده است، نكهیبود از ا
  .  تواند بكندی مشی های آمك به همشهریبرا ی چه آارنيهمچن

  
  

  : در چادردانش
  

                    به طور ای و خواسته ها الي امیدر راستا جهان نكهی ادني از فهمند،شمی جستجوگر، مجتهد اندميابراه
 نی جهان، انشی آه در آفرافتیاو در.  در شگفت بود, شودیبخشش و گرفتن، اداره م: لي دو مقتريدق
             كی به صورت رست آنرا دمي توانی داده اند آه امروزه ملي تشكري و فراگقي چنان عمستمي سكی ال،يام
  . میري در نظر بگعلم)  پدیده علمی(

 ی آن برای آن نداشت و به جافی به تعریازي نميوجود نداشت اما ابراه" علم "ۀ در آن زمان واژالبته
 آه ی توانند به مردمیم ني قواننی چگونه اردي بگادی می خواست آرد و تالش دی جدني قواننیآشف ا

  .دوستشان داشت آمك آنند
و آنها نه تنها رفتار ما بلكه آل .  سازندی ما را می آل هستاني اساس و بن،الي امنی آه ادي فهمميابراه
 در ای و مي آنی لمس مم،ي چشی مم،ي آنی احساس مم،يني بی آه میزي هر چ: آنندی منيي را تعتيواقع

  . مي آنیموردش فكر م
 لي دو نوع منی اني حفظ تعادل بی برا)روشی (یزمي مكانی آه آشف آرده بود دارایني قوانمستيس
 ای خواست ها پونی که اافتی درميابراه.  تجاوز نكندیگری به دیكی آه یبود جور) بخشش و گرفتن(

ل ي گرفتن نسبت به مرای بلي شدن متری قولي به دل، شدن مردمختهي از هم گسو در حال رشد هستند و
  . شده استی خود شخص و خودپرستی ارضای برایلي به ملیتبد  آهطوری، به  است بخششرایب
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 یرشد خودپرست ان در برابر مردم، متحد شدنشی براندی فرانی اتغيير دادن تنها راه دي فهمميابراه
راهی ارتباط وهم با هم متحد شوند، گریکدی به شاني بدگمانرغمي دانست آه اگر مردم علیاو م .است
  .ه سطح و مرحله جدیدی خواهد رسيدانان ب
 شانی آرده بود و در مورد اداي اش پی دوستان همشهری های بدبختی برای جوابمي ابراهاآنون
  . نداشت, را بفهمندنی ازي آنها ننكهی از ازرگتر بییآرزو

  
  
 و ی حس وفاداریابی بازی آنچه او آشف آرده بود و برادني فهمی مردمش برای به همكارمي ابراهاما

 انها صادقانه نكهی تواند به آنها آمك آند مگر ای دانست آه نمیاو م.  داشتازي شان ننيشي پیدوست
 آار نیبنابرا. ستند دانی را نملشي اما دلدندی دی خودشان را میاگرچه مردم بدبخت. آمك او را بخواهند

 ی چادر برپا آرد و از همه براكیاو ، شوقی زیاد با . رنج بردنشان بودلي آشكار آردن دلميابراه
  . آه آشف آرده بود دعوت آردیني قوانۀ درباردني و شندني خوردن، نوشدن،ید

 ی برایاري پس بس, کهن به او اعتقاد داشتندنيسرزمم آن  بود و مردی مجتهد و مرد مشهورميابراه
 شان رفتند تا ی دنبال زندگیادگ مردم به سيۀ قانع شدند و بقیگوش دادن به او آمدند اما فقط تعداد آم

  . شناختند حل آنندی آه قبال مییمشكالتشان را با روشها
، حاآم "نمرود" زود با یلي تفاوت نماندند و او خی بم،ي ابراهی حاآمان امور، نسبت به آشف انقالباما

بردست  آه در علوم زمان خودش زی و نمرود، آسمي ابراهني مشهور بۀ مناظركیبابل روبرو شد در 
 زنده در ا رمي آرد ابراهی سع،یري انتقام گیشكست خورده، برا.  مغلوب شدیبود، نمرود به سخت

  .خارج شد و از بابل ختی شب همراه با خانواده اش گرمهي نمياما ابراه. آتش بسوزاند
رد  آی رفت چادرش را برپا می هر آجا آه ممي ابراه,ندگی در چادر بودبا وجود این که مجبور به ز

 سفرها نیدر ا.  آردی آه آشف آرده بود دعوت میني قواندني شنی و مسافران را برایو ساآنان محل
 آنچه تقال آمك به انیبرا. از حاران، آنعان و مصر گذشت و سرانجام دوباره به آنعان بازگشت

 و در آن اساس. مي شناسیم" آتاب خلقت" نوشت آه ما اآنون به عنوان یآشف آرده بود آتاب
  . آرداني را بشی و آموزش هایافشاگر

  
  

 به لی آه مای هر آسی البته برا, آشف ها بودنی احی و تشرحي توضی در زندگمي ابراهۀهدف تاز
شروع به تعليم دانش  , آه تحت آموزش او بودندی افرادگری همراه با د,پسرانش.  آن باشددنيشن

    به علت فداکاری.سعه داده و اجرا آرده اند آه روش او را از آن زمان تا آنون توآموزانی کردند
 آرد و ني تضمگری به نسل دی را از نسلمي ابراهی آشف هابقای، "خلقت"دانش آموزانش آتاب 

                      . نسل خود ما ، قرار گرفت یعنی ، داردازيبه آنها ندر اختيار نسلی که واقعا سرانجام 
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   خواستیانهايجر:  سومفصل
  
  

 ی آه چرا نمرود آشف انقالبمي بفهممي توانی مم،ی در زمان بابل برگردتی بشرتي ما به وضعاگر
 آه همه ی روش آاملی قرنها وقت در جستجوتی بشرنكهی، بعد از اوز امریحت. رفتی را نپذميابراه
برای ازه  از اندشي بت،ي در مورد واقعمي ابراهی، گفته هاصرف آرده است  دهدحي را توضزيچ

  .مي تا قبل از آنكه شروع به عمل آردن به آنها بكن فقط البته.دن رسیساده به نظر متوضيح واقعيت، 
 خواست یكی:  شامل دو خواست استتي آشف آرد که واقعمي ابراهم،ي آه در فصل قبل گفتهمانگونه

 از ی اجهيت نت آه هر آنچه وجود داشته، دارد و خواهد داشدياو فهم.  گرفتنیگری و ددنيبخش
 خواست ها در نی آه ایهنگام.  استروي دو ننی اانيفعل و انفعال و عمل متقابل م، برهمكنش

 آه در برخورد ی خواهد داشت و هنگامانی جررشي با آرامش در مسی با هم آار آنند، زندگیگهماهن
  .می شوی بزرگ روبرو می و بحران های اتمی هایرانی باشند، آنگاه با وگریكدیبا 
  
جهان ما . دي رشد آنها را فهمۀ و نحوی شروع جهان و زندگی چگونگمي ابراهات،ي آشفنی ااني مدر
 قابل ري و غمي عظی انفجارز،ی رۀ نقطكی آه از ی سال قبل متولد شد هنگامونيلي چهارده ببایتقر

 آهور درست همانط.  نامندیم" انفجار بزرگ" داد آه ستاره شناسان آنرا ی رویتكرار از انرژ
 آنوقت آه زي را به وجود آورند، جهان نني تا جنوندندي پی لقاح به هم مۀتخمك و تخمدان در لحظ

شد به " باردار "وستندي بار اول در انفجار بزرگ به هم پی برا"خواست بخشش و خواست گرفتن"
  . استروي دو ننی اوندي از پی اجهي هر آنچه در جهان ما وجود دارد نتلي دلنيهم
  
  
  
 آند و جسم نوزاد را به سرعت بعد از عمل ی شدن ممي شروع به تقسني جنكی آه درون ی سلولماننده

 بعد از انفجار بزرگ به سرعت شروع به زي نخواست بخشش و خواست گرفتن ند،ی آفریلقاح م
 ا تزي و امروزه ندي ها سال طول آشونيلي آه بیندی فراقیسپس از طر.  جهان ما آردندی ماده ليتشك
 شدند و ستاره ها درون آنها دهی ادامه دارد، گازها متناوبا منبسط و منقبض شدند، آهكشانها آفریحد

 دهد و ی و گسترش  مندی آفری خواست بخشش بود آه می جهي در گاز نتیهر انبساط. شكل گرفتند
  .  آندی خواست گرفتن بود آه جذب و جمع می جهي نتیهر انقباض
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 آنند و ی برهمكنش مگریكدی آامل شامل هزاران جزء است آه با ستمي سكی  همانند جهان،تیبشر
 ها ونيلي سازند، بی آه جهان را می آهكشانونهايلي درست مانند ب مثال.فعل و انفعال دوجانبه دارند

 م مرد, آه ستاره ها درون آهكشانها هستندی سازند و همانطوری را متی و بشروستهيانسان به هم پ
 ها وجود دارند و اندام ها، بافت ها و سلول ها در درون بدن هر فرد، مانند التیلت ها و ا درون مزين
  . شان هستنددي دنباله دار و اقمار چرخان به دور خورشی ستاره هاارات،يس

 دم آن را با خواست بخشش و كی دهند و ی ملي را تشكی زندگانی پایمد ب  وانقباض، جزر وانبساط
 به هم اراتي و سدهايخواه آنها آهكشانها و خورش.  برندی گرفتن به جلو م با خواستگری دیدم
 كی اختن سی براوستهي به هم پی جهان باشند و خواه سلول ها ، بافت ها و اندام هالي تشكی براوستهيپ

  .  استنشی قلب آفر،گریكدی برهمكنش خواست ها با نیا، یوجود انسان
 شامل انبساط و انقباض گر،یكدی برهمكنش خواست ها باۀليه وس بزي نني زمۀاري ستاره ها، سهمانند

هرگاه .  دادی می انقباض جزر و انبساط مد در سطح آن رو،ني ساخته شدن زمیدر ابتدا. شده است
 مذاب ی از گدازه های به صورت رودخانه اني زمی گرم درونی شد هوایآه خواست بخشش غالب م

 كی شد گدازه ها سرد شده و رد باری گرفتن غالب میروي ن شد و هرگاه آهی مری سرازروني ببه
 ني زمی بر رو، مستحكمی آافۀاندازبه  یسرانجام پوسته ا.  آوردندی را به وجود می از خشكیدیجد
  .امکان دهد, ن گونه که می شناسيمآتا به ظهور زندگی  شد ليتشك
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 مي خواه آه خلق شدهیهر موجود بخشش و گرفتن را در یروي همان دو نميجستجو آنعميقا  ما اگر
 بافتن، ابتدا خواست بخشش ماده را مانند ندیدر فرا.  انددهي را پوشی با شكوه زندگش، آه پوشیافت

 دهد همانگونه که ی مورت ماده صنی آند و خواست گرفتن به ای خلق م، نوزادكی ایانفجار بزرگ 
  . مختلف شكل گرفتندیستاره ها و سلول ها

  
  
  :ی زندگشيدايپ
  
 را آنترل شی تواند دست ها و پاهای شود نمی بچه متولد مكی یوقت.  جهان داستان تمام نشدنشی آفربا

 معقول، ري حرآات غنی در ای آنند ولی حرآت می رسد آنها به صورت سرگردانیآند و به نظر م
 جهي نتآتم حر آه آداردي گی مادی جی بچه به تدرار،ي وجود دارد چون بعد از تكرار بسی شگرفتياهم
 نخواهد گرفت آه چگونه بغلتد، آرام بخزد و سرانجام  ادیاگر بچه تالش نكند .  نهكی دهد و آدام یم

 آند، اما ی است که حرآت را خلق میزيچ) خواست بخشش (ی زندگیروي بچه، نكیدر . راه برود
 بخشش تخواس ۀ آند آه آدام جلوی منيي دهد و تعی جهت مرويخواست گرفتن است آه به آن ن

  .    دی نباكی بماند و آدام ی باقیستیبا
 رانده روني شد ذرات بی سرد مني زمكهيزمان.  بكار برودني زمی بچگی تواند برای می مشابهاصل

 آردند و خواست گرفتن باعث ی به اطراف حرآت می خواست بخشش به طور تصادفۀليشده، به وس
 ی گروه ها باقنی انیدارتری آه تنها پااورنديه وجود ب را بیی ذرات جمع شده و خوشه هانی شد ایم

  .ماندند و اتم ها را به وجود آوردند
 آنها را به ،ی آردند، چون خواست بخشش درونی به اطراف حرآت می به طور تصادفزياتم ها ن
 از اتمها یدارتری پای خواست گرفتن گروههاجی آرد و به تدری به اطراف پرتاب می قاعده ایطور ب

 زنده وق مخلني به وجود آمدن اولی راه برا, به بعدنیاز ا.  مولكولها بودندنيرا به وجود آورد آه اول
  .صاف شده بود

  
  
 به برای رسيدن حالت نی آه مناسب تریی هاوهي به ش، بخشش و گرفتنی بچه ها خواست هادر
 دهند آه آنها یرا گسترش م خود ی حرآتی هاییابتدا بچه ها توانا.  شوندی ظاهر م, باشدشانیازهاين

 ,رندي انگشت آوچك پدرشان را در چنگ بگای , بخورندري مادرشان شۀني آند تا از سیرا قادر م
 ی هایی شود و سرانجام آنها زبان و توانای مداي اخم آردن پای مانند تبسم ی اجتماعیهاسپس مهارت 

 آند و ی مدي و حرآت را تولیدر هر مورد خواست بخشش، انرژ.  دهندی تر را گسترش مدهيچيپ
  .   آندی منيي آن را تعییخواست گرفتن شكل نها

ابتدا .  آرده اندی تر همكارشرفتهي تر و پدهيچي خلق موجودات پی خواست ها برانی طول خلقت، ادر
 گر،یكدی با ی گرفتند آه چگونه با همكارادی موجودات نی به وجود آمدند سپس ایموجودات تك سلول

 سلول ها در تنفس توانا تر بودند و مامور فراهم یبعض.  دهندشی و زنده ماندن خود را افزاشانس بقا
 ی گرفتند آه به طور مناسب ترادی گری دی سلول ها, شدندگری دی سلولهاۀ همی براژنيآردن اآس

) مستعمره" (یآلن" موجود در ی سلول های باقی براییهضم آنند و مسئول فراهم آردن مواد غذا
  .شدند" یآلن" به مغز لیبد گرفته و تادی را نیری از سلول ها فكر آردن در مورد ساگری دیبرخ. دشدن
 و فهي هر سلول وظ، موجوداتنی به وجود آمدند و در ای موجودات چند سلول, صورتنی ابه

 ،تيفي آنيهم.  سلول ها وابسته بودگری اش به دی زندگی مخصوص خود داشت و برایتيمسئول
  . آندی مفي توص نيز انسان راژهی و به وواناتي ها، حاهي مانند گی تردهيچيپمخلوقات 
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  :تي بشرطلوع
  

.  آه انسان ها به وجود آمدندی رشد آرد تا وقتهی به الهی خودش به صورت الري در مسیزندگ
 و هر  آردندی مداي و درختان پني زمی ها بودند آنها از آنچه روموني مهي شبشتري بهي اولیانسانها

 آار را آامال از نی آردند اما ای میآنها همكار.  آردندی مهی توانستند شكار آنند تغذی آه میزيچ
  . دادندی انجام مزهی غریرو
 یستی باشانی شانس بقاشی افزای آه برادنديآنها فهم. ستندي نواناتي حری انسان ها مانند سان،ی وجود ابا
 به یی آموختند چگونه اسلحه هاجهيدر نت.  تمرآز آنندانشی از بدن هاشتري هوش شان بشرفتي پیرو
 جمع ی ظرفها براز استفاده اني شكار بسازند آنها هم چنی سنگ براای شانی استفاده از دستهایجا

 آرده و شرفتيبا گذشت زمان انسانها در استفاده از هوش شان پ.  گرفتندادی غذا را یآردن و نگهدار
  . شدني حاآم زم،شرب جیدند پس به تدر داشی را افزاشانیشانس بقا

 به ی اژهی وشرایط ما ی برا، غذا و ساختن سرپناه بهتردي تولشی افزای استفاده از وسائل، براییتوانا
برای  خودمان ريي تغی به جامیديما فهم.  موجودات استری دسترس سارقابليوجود آورد آه غ

 اناز آن زم. مي دهريي خودمان تغیازهايناسب ن را به تطي محمي توانی معتي طبهماهنگ شدن با جبر
  . اساس تحول بشر بوده است،یژگی ونیتا آنون ا

 ريي تغشهي همی نژاد بشر را براهندی خودمان آی به تناسب خواست هاطي محريي تغیی تواناصيتشخ
 یم" تمدن " تولد آنچه به عنوانی در عطفۀ نقطنی امی خودمان وابسته بودی تنها به آاردانگریما د. داد

  . بودميشناس
 ی آشاورزم،ی تر آردشرفتهي شكار را پیما ابزارها.  ده هزار سال  قبل بودبای تمدن، تقریبای زطلوع

. ت تر شدن است در حال راحی با خوشی آه زندگمیدی دی و ممی چرخ را اختراع آردم،یرا توسعه داد
 قدرتمند تر یلي بود آه ما خود را خنی ا،یتر آردن زندگبه ی براما یی تواناتشخيص  درتنها مشكل

 آرد مي آه اثبات خواهی مشكلمي دانستعتيو خود را مافوق طب. می احساس آردمياز آنچه واقعا هست
  . استمانی های بدبختۀ همۀشیر
  
  
  
  
  
  
  

  اسرار اين دو خواست: فصل چهارم
  

 .ماده، شكل می دهددر فصل قبل گفتيم خواست بخشش ماده را خلق آرده و خواست گرفتن به این 
خواست بخشش می  انرژی زندگی را از  مستثنی نيستند یعنی بر طبق آنقانوناین انسان ها نيز از 
 يم آه می توانيم محيط تموخآ وقتی کهبا وجود این . شكل پيدا می آنيم خواست گرفتن ۀگيریم و به وسيل

است گرفتن متمرآز شدیم و نسبت  پس آامال روی خو از انرا به تناسب خواست هایمان تغيير دهيم
كه از خواست بخشش دریافت می بلبه این واقعيت آه انرژی و زندگی مان را نه از خواست گرفتن 

  .آنيم بی اعتنا شدیم
وانایی تغيير محيط به نفع تشخيص تدرک و چون با : يم بخصوصی هستۀ گون،موجودات انسانیما 

 به وجود اوردیم و یاد گرفتيم آه به جای نآی برای انجام ی راههایی غير طبيع به طور فزاینده اخود،
  .قدرت فيزیكی می توانيم از هوشمان برای  افزایش لذت بردن استفاده آنيم
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 بایستی بدانيم آه چه بخش هایی از طبيعت را، چه هنگام و چگونه  این لذت اما برای افزایش موثر
ك ایجاد تغيير در طبيعت است چون به جای دروی برای مثال، آشاورزی ی. می توانيم تغيير بدهيم

 تا هم تعداد بيشتری ،انگی آرده و در یك زمين رشد دهيمن ها را خآمثال جوهای وحشی می توانيم 
سيب محيط، آشاورزان باید آرای جلوگيری از ولی ب. توليد آرده و هم خيلی راحت تر جمع شان آنيم

  .ن را به خطر نمی اندازندآاطمينان یابند آه تعادل آلی  تا را در نظر بگيرند بسيار زیادی نکات
 عناصری آه در ساختن محيط شرآت می آنند را بشناسيم و به ویژه ۀ همد بای،ن تعادلآ حفظ برای

 می با هم برهمكنشگونه این دو چینكه مهم ترین انها، یعنی خواست بخشش و خواست گرفتن و ا
 آه بخواهيم خانه ای بسازیم ولی ندانيم چطور یك پی محكم و در غير اینصورت مانند این است. آنند

ن خانه زندگی خواهند آرد برای تعداد اتاق ها نقشه آبدون دانستن تعداد افرادی آه در پایدار بسازیم یا 
   .بكشيم

 است و در یك  ساختار ماۀسان نيست چون پایآبين دو خواست برای ما  برهمكنش شناخت نحوه ی
اما وقتی یكبار بفهميم این خواست ها چگونه در . گاهی ما قرار داردآ ز سطحر ا عميق تۀمرحل

 نگاه می توانيم این اطالعات را درعمل به آار برده وآ ،ساختن زندگی با یكدیگر برهمكنش می آنند
  .نها سود بردآآشف آنيم چطور می توان از 

  
  

 معمول و منطق  بانگاهآخواست برپا آنيم  اگر زندگی مان را با در نظر گرفتن هر دو با وجود این،
که  متوجه اعمال و گرایش هایی خواهيم شد زیرا. گرفت خواهد نوعی تضاد قرار ما در رۀروزم

مثال دادن . برای خواست گرفتن که تنها می خواهد دریافت کند عاقالنه و معقول، بنظر نمی رسند
 تفاوتم و یا آسی آه هيچ وقت خوبی من را چيزی به شخصی آه او را نمی شناسم  و نسبت به او بی

  . بی معنی است،پاسخ نخواهد داد چه فایده ای برای من خواهد داشت؟ اینكار برای خواست گرفتن من
 را - خواست بخشش–ن خواهم توانست نيمه دیگر واقعيت آاگر شما به من می گفتيد آه با انجام 

نگاه احتماال من به جای فهميدن آی، عمل می آند ر نيروی خالق زندگبشناسم و اینكه می فهمم چطو
  .پزشك داریدراون می گفتم آه شما نياز به یك هست ارزشی  دارای چهنچه می گویيدآاینكه 

 احتمال  به چونسان استآر  بياندیشيد همفكری با نمرود، حاآم بابل باستان بسياش اگر در مورد
ابراهيم . شوب طلب نداشتآ در برابر ابراهيم  مواظبت از رعيت هایشفراوان او خواسته ای بجز

افزون و بالی جدایی شهروندان بابل از یكدیگر  روز گسستگی یگانگی را به صورت درمانی برای
نان از وجود خواست آگاهی آنا ،بيان می آرد او می گفت تنها دليل از هم پاشيده شدن همبستگی مردم

اگر که  بگویدمردم  می آرد به سعیاو  . است–ش  خواست بخش–ند آ دیگری آه زندگی را خلق می
 و داشته با روشی هماهنگ تر با یكدیگر ارتباط داشته ند می توانبشناسند را این خواست دیگرنها آ

  .ند با هر دو خواست را درو آن،اقعيت آل وۀحاصل تجرب
  
    

 پس او بيشتر ، نبود آافی خوش شانسۀبه اندازآشف این برای  ابراهيم بجزاما چون هيچكس دیگری 
نمرود فكر می آرد آه گفته های . شبيه فردی غيرعادی به نظر می رسيد تا فردی رهایی بخش

واقعيتی آه . ابراهيم نه تنها بی معنی هستند بلكه حتی نظم زندگی را در قلمروش تهدید می آنند
مردم صرفا، . ی آردابراهيم فرزند یك بت ساز مشهور و محترم بود نيز نمرود را بيشتر نگران م

البته او نمی . دنان را به هم بزنآسرگرم پرستش بت هایشان بودند و نمرود نمی خواست روش زندگی 
  .غاز شده استآ شادشان ۀای تمام شدن دوران جامع شمارش معكوس برتوانست ببيند آه

یش نيز از او  را در پيش گرفت و اآثریت بزرگی از رعيت هاانکار و تکذیببنابراین نمرود مسير 
  . رفتند خودشاننهایی به سمت نابودی  یعنی–پيروی آردند 
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  : بی مادرۀهمانند يك بچ
  

بين ۀ ور است می توانيم رابطآكه چرا بی خبری ما از خواست بخشش، بسيار زیان برای فهميدن این
 ۀیك رابطدر .  اش در نظر بگيریم بين مادر و بچهۀخواست گرفتن را مانند رابط خواست بخشش و

چه  به یا خسته است ش است سرد، است  بچه مادرش را شناخته و می داند هنگامی آه گرسنه،سالم
د امين نيازهایش پيش چه آسی بایولی اگر بچه ای مادر نداشته باشد چطور؟ برای ت. رجوع کندآسی 
؟ شانس بقا  گرم نگهش می دارد و به او عشق می ورزد،؟ چه آسی به او غذا و لباس می دهدبرود

   فقيری آه باید خودش مواظب خودش باشد چقدر خواهد بود؟ۀبرای چنين بچ
، بشریت ن روز شوم آه نمرود ابراهيم را از بابل بيرون راند، تقریبا چهار هزار سال قبلآاز زمان 

 و ما. نسته تالش آرده است بوده و برای پيش برد زندگی به بهترین صورتی آه می توان بچهآهمانند 
 ۀان نيروی خالق زندگی آه ما و بقيسرگردان بوده ایم چون خودمان را از خواست بخشش هم نيز

   .جدا آرده ایم جهان را پرورش می دهد
 خود را نجات خطا،زمایش و آروم بوده و در تالشيم تا با روش  از راهنمایی مح، بی مادرۀمانند بچ
زندگی در قبایل، بردگی، دمكراسی یونانی، سيستم در تالشهایمان برای یافتن نظمی پایدار، . بدهيم

، فاشيسم و حتی نازیسم را ملوك الطوایفی، سرمایه داری، سيستم آمونيستی، دموآراسی مدرن
رامش خاطری در برابر ترسهایمان از ناشناخته ها، ما مذهب، آهمچنين به دنبال . مایش آرده ایمزآ

. ليت بشر را جستجو آرده ایميقت هر زمينه از مشغوعرفان، فلسفه، علم، تكنولوژی، هنر و در حق
به قول خود وفا  این بت پرستی ها و حرفه ها به ما قول یك زندگی شاد را داده بودند اما هيچ یك ۀهم

  .نکردند
ن، شبيه عناصر دیگر طبيعت، ما آ خواست بخشش و نياز به هماهنگ آردن خودمان با بدون شناخت

نها بهره آ عمل آرده ایم و به همين دليل جوامع ناقص و بدشكلی آه در تنها بر اساس خواست گرفتن
  . ورده ایمآده را به وجود آشی و استبداد حكمفرما بو

ون پزشكی مدرن، فراوانی غذا و توليد انرژی داشته چوردهای بزرگی آدرست است آه بشریت دست 
ستفاده آرده و همواره شكاف بين وردها سوء اآيشتر پيشرفت آردیم بيشتر از دست است اما هرچه ب

  .خودمان و هم چنين بی عدالتی اجتماعی را گسترش داده ایم
 بدشكل و به طور طبيعی غيرعادالنه می شوند اشتباه شخص خاصی نيست چون ، جوامع بشریاینكه

گرفتن هر چيزی آه در : بدون شناخت خواست بخشش ما تنها یك گزینه برای انتخاب خواهيم داشت
 فردا اگر به قدرت برسند ،نهایی آه امروز استثمار می شوندآ بنابراین .ممكن باشد انیزم هر

نچه می خواهيم گرفتن آ ۀبا خواست گرفتن آار می آنيم هم چون وقتی تنها خواهند بوداستثمارگر 
  .  است
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  بشريت سيرنشده: فصل پنجم 
  
  

، يعت طبۀياما بق.  خواست بخشش است ازبشر نا آشنایی تلخ ۀيج نتی براست، ماۀجهان در خطر افتاد
 ین، هر موجودي زمۀيارستم زنده و متنوع سيدر س. ن دو خواست استي بی باشكوه از هماهنگیشینما

ن آم بشود آوان از يا حیاه و ي، گی ماده معدنیك خواه ،ك عنصری خودش را دارد و اگر تنها ۀیژنقش و
  .ستم ناقص خواهد بودين سیا

  
  

 به سازمان 2003ب در اآتبر يت مك آیرن ساندرز و دآتر جودیرش جالب آه توسط اك گزایدر 
 به تعادل ی خواهد افتاد وقتی نشان داده شده آه چه اتفاقیكا ارائه شده است به روشنیمرآموزش آ

ك سمور یدر حال خوردن ) یك نهنگ قاتل(یك اورآا  1991در . "يمعت تجاوز آنيموجود در طب
این بار  آنند پس ی میستی همزیاورآا ها و سمورها معموال به صورت دوستانه ا. ده شدی دییایدر

ز يانوس ني اقی هایو شاه ماه) ی ماهینوع(يدند آه پرچ ها ست ها فهمی افتاده بود؟ اآولوژیچه اتفاق
 یه مینها تغذآ از ییای دریرهاي فوك ها و شی خورند ولی ها را نمین ماهیاورآاها ا. آم شده اند

. ی اورآا ها هستندافته بود غذایز آاهش ينها نآت ي هم آه جمعییای دریرهايو خود فوك ها و ش. ندآن
گوش به ی بازییای دری شروع به خوردن سمورهای دریاییرهاي با آاهش فوك ها و شپس اورآاها

  . عنوان غذا آرده بودند
ان غذا نمی خوردند و به  آاهش ماهی هایی بود آه هرگز به عنو،یعنی دليل آمياب شدن سمورها

نجا نبودند آهمين صورت موج منتشر شده بود یعنی چون دیگر سمورها برای خوردن خارپوست ها 
 پس جمعيت خارپوستان به سرعت رشد می آند از طرفی چون خارپوستان در جنگل آتانجك های

 گالها یند آه غذا ای ماهی نوعۀآتانجك ها خان. ی آشندنها را مآ آنند پس ی میانوس زندگيآف اق
دا آنند اما ي پیگری دی توانند غذایز مي، گالها نرآاهامانند او. و عقابها هستند) ییایدر ۀ پرندینوع(

   . شوندیدچار مشكل می توانند و  طاس نمیعقاب ها
  
  
 ی، نهنگ هایادان نهنگ ژاپني؟ چون ص چرا،غاز شدآی ها نها با آاهش پرچ ها و شاه ماهیا ۀهم
 آنند را آشته یه میسم ها تغذيكرو اورگانياز م)  گوشتخواری ماهینوع(همانند پوالك ها ی آه اريبس

 ها آه ی بزرگ شده بودند و به پرچ ها و شاه ماه،شتري بیجه پوالك ها با وجود غذايبودند و در نت
 ی، اورآاها مییایر دري پس با آاهش فك و شی آردند بودند حمله مییای دریرهاي فك ها و شیغذا
  .ست به سمت سمورها بروندیبا

 قسمت ۀيان هم و تعادل در مید آه هماهنگیآ ی بدست می، تنها وقتین سالمت و رفاه واقعیبنابرا
، یگر زندگی دیروي خبر از نیاما چون ما آامال ب. ستم وجود داشته باشديا سیسم يك اورگانی یها
 یرا به صورت" یسالمت "ی معنیا حتیم و ين تعادل برسیم به اي توانیم پس نمي، هستی بخششروين

  .ميف آنیمناسب تعر
  
  

یف تعر: "ی دهد ما را نشان می احساس سردرگمی، به روشنيكاتانی برۀی در دانشنامف سالمتیتعر
 مفهوم یستیف باین تعریسخت تر است چون ا)  يمار بودن استآه برابربا ب(سالم بودن از سالم نبودن 

 ی مثبت زندگیروي از نیچ درآي چون ما هیول" . ن محض، را برسانديمار نبود بی نسبت بهمثبت تر
  .ميف آنی وجود داشتن  تعری را برایم حالت مثبتي توانیم پس نمیندار
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ن است آه هرگز به یقت تلخ اي حقیول. يوندندت بپينها به واقعآم  یرزو دارآم و ی دارییاهایما رو ۀهم
م چند ي آنینها را عملآ اگر یم چون حتيم احساس آنيتوان یمان را نمیاهایرو ۀوستن هميت پيواقع
ت یچ وقت احساس رضايجتا هينت یم خواهند شد و آرده بودی آه عملیینهاآن یگزی تازه تر جایایرو

م تالش ی پندارینچه لذت بخش مآ، شهرت و هر ی ثروت، قدرتشتر برايو هر چه ب. يم آنیآامل نم
  .می شویشتر سرخورده ميو ب شود یشتر مي مان بیتی نارضا،ميآن
، سخت ی به شادیابي دستیم چون برای شوید و سرخورده مياميشتر نام بيشتر داشته باشي هرچه بیعنی

ل است ين دليبه هم. می خوری شكست میشتر و احتماال به صورت تلخ تري اغلب بیتر تالش آرده ول
   . برندی رنج می باالتریزان افسردگي ثروتمندتر از می آشورهایآه به طور آل

  
  

 فقط یعنیر نمرود، ين است آه ما از مسآ ۀی وجود دارد چون نشانمثبت ۀجنبی نكه در افسردگآجالب 
 و ی از شادی آه افسرده اند چشم اندازیافراد. می خواست گرفتن، دست برداشته ایتمرآز آردن رو

ن هستند آار با تجربه تر از يس بی زندگین ها در مورد شكست هاآن ينند و هم چني بینده نمیآلذت در 
نياز  شان ی درمان افسردگینچه براآحال . ه شادی به دام شکستی دیگر بيفتندبرای دست یابی بکه 
ن مردم یم به ايبتواناگر .  وجود دارد- بخشش ۀيم ن- در واقعيت یگری دۀيمنست آه نیص اي تشخدارند

 آه ییروي، نخواست گرفتن(درون خالء ت را از نها تالش آرده بودند آه لذآنند آه يم تا ببيآمك آن
  اثر درنهاآ آه ی اید و انرژي امۀنگاه همآبمكند ) ی داند نه چطور دادن راتنها چطور گرفتن را م

                                                        .نها بازخواهد گشتآ از دست داده اند به یافسردگ
د از یم پس چرا باینها استفاده آرده اآ از یكیپا است آه ما تنها از  ود دوك موجیت ي، واقعيقتدر حق
  ؟    یمت متعجب شوين واقعیدن ايلنگ

   
  
  
  
  

  ها سلولی در ميانگانگي : 6 فصل
  

مانند من .  گم بوده استی وحشیني در طول زمان، در سرزمتی بشرر،ينی من و جاش در آوه رمانند
و مانند من و . نكرد توجه ی در مورد خطرات احتماله،ي اولۀدهند به عالئم هشدارت،یو جاش، بشر
 از یمي ابزار نسبت به ننی اگر چه ا داد به رفتن ادامه داشت آهی به آمك همان وسائلت،یجاش، بشر

 است آه لي دلنيبه هم. شده باشد) کاتاراکت (دی آه دچار آب مرواری بودند همانند چشمانناي نابتيواقع
  . می قرار داریني سنگی بحران جهاننيچنامروز در 

 رفتن روني است آه تنها راه بتي واقعنی آورد ای مادمي خودم را بی شخصۀ تجربشتري آه بیزي چاما
 ی ما به آن بستگۀهم نابودی ای، بقا و ی آلبه طور قتاي بار، حقنیا.  بودن استگری بحران باهمدنیاز ا
  . دارد
آه . سلول است) 10000000000000 (ونيلی ده تری دارا، بدن انسان بزرگسالنيانگي طور مبه

 از آنها كی چي هیول!  زنندی بار دور م47 را ني آنها زمرندي پشت سر هم قرار بگكی به كیاگر 
 آنند را ی می آه در آن زندگی آامل هستند تا بدنی آنند بر عكس، در هماهنگیخودخواهانه رفتار نم

آنها به " یآگاه "یعنی.  جان خودشانمتي وقت ها به قی بعضی حت نگه دارندداری و پا کردهمحافظت
 بدن سالم را كیآنچه . ردي گی آند و آل بدن را در بر می مداي خودشان ادامه پی سلولی غشایآنسو
  . سلول ها استني بی سازد هماهنگی مبای آامل و زني ماشكیمثل 
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 فشی سلول، نسبت به وظاكی یند آه اگر حت هستی حفاظت مؤثرسمي چنان مكانی سالم ، دارای هابدن
 دهد ی شفا م یا آرده و سپس آن رایی توجه باشد و خودخواهانه عمل آند بدن، آن سلول را شناسایب

 یهرگز نم) ی زنده استميس (یسمي اورگانچي آل بدن ، ه داشتنتی اولورشیبدون پذ.  آشدی مایو 
  . آنندی آل بدن همكاری سالمتیبودند برا قادر نشی وجود داشته باشد چون سلول هانستتوا
.  شودی مدهينام" یسلول سرطان "كی آند ی خودش آار می آل بدن، برای آه بجای سلولقتي حقدر
 یی نهاۀجينت.  شودی شوند آنگاه شخص به سرطان دچار مري موفق به تكثیی سلول هاني چنیوقت

 ی آشته مروها بدن و داۀلي تومور به وسای آه آنمی دانيماست تنها ) غده(ر  مرگ توموشهيسرطان هم
 خودمان و ی آه ما برایهنگام.  خواهد آشت هم خودش رازبانش،ي با کشتن بدن منكهی اایشود و 

 در ی سرطانی نه، همانند سلول هاای مي چه از آن اگاه باشمي آنی آل، عمل می هاازيبدون توجه به ن
  .خواهيم بود " تیبشر" به نام یبدن
  دری سالمی خودمان، ما سلول هایازهاي به تناسب نطي محريي خود در تغیی تواناصيشخ از تشيپ

 را به سود خودمان عتي طبمي توانی آه ممیدي فهمی اما وقتمی بودعتي و هماهنگ با طبتی بشرکالبد
 عت،ي از اختالل در تعادل طبیري جلوگی برایعنی. می جدا شدینگاه از آن هماهنگآ ميآن" منحرف"
  .می آگاهانه با آن هماهنگ شویستیبا
  
  
 موفق می تاآنون نتوانسته ا، بخشش و گرفتنی خواست هاني از اثر متقابل بی ناآگاهلي هر حال به دلبه

، همواره ما  آه بدون توجه به نوع رفتارمی فرض آرده بودی اهی را هدعتي ما طبم،یبه انجام آن شو
  . خواهد ماندی باقمانیبرا
 از آن ستمي دهد و افراد سی دستور مستم،ي است آه سنی قانون اده،يچي پۀپارچكی ی هاستمي سدر
 شد و آنها شروع شتري آه تعداد افراد بشر بكهيهنگام.  بدنكی یدرست مثل سلول ها.  آنندی میرويپ

 الزم و شتريب ،كپارچهی ی هاستمي سني از قوانیروي به پازي آردند آنگاه نی تردهيچيبه ساختن جوامع پ
  .حساس شدا
   
  
  
   : نمرودراه
  
 ردی آرد بپذی ماني بمي را آه ابراهكپارچهی ی هاستمي خواست قانون سی نمرود نمیعي طور طببه

 ني سرزمنی گفت آه حاآم بزرگتری به او مشی هاتي از رعیكیچون او حاآم بابل بود و آنوقت 
  . شودمي مافوق و برتر از خودش تسلی به قانونیستیجهان با

 از یروي آه راه او و پدرانش در پردی توانست بپذی نمرود نم،ی خودپرست انسانماهيت  وجودبا
 تی آه بشری از راهی نگه داریبرا.  داده شودیراتيين تغآ در یستیخواست گرفتن، اشتباه بوده و با

 او سپ.  بردن خطر نداشتني از بی به جزء تالش برایخودش تا آن زمان ساخته بود، نمرود انتخاب
 شي در پ آردی  آه نژاد بشر از زمان ساخته شدن اسلحه ها، از آن استفاده م رایراهكارمان ه

  . را نابود آندميگرفت و خواست آه ابراه
 بود شهری بزرگاما بابل نمرود، .  دادی او را از بابل فراری را بكشد ولمي او نتوانست ابراهاگرچه

 از ی عدم اگاهلي وجود داشته باشد و به دلارچهكپی ی هاستمي قانون سیبدون اجرا ونمی توانست
مردم  د آردنی آردن مردمان بابل، آه بر اساس خواست گرفتن شان عمل میكی متحد و یچگونگ
  .  دي از هم پاشباین آالن شهر زآ بمانند و گریكدی نتوانستند با بابل
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   از آوهستانمتيعز : 7 فصل
  

 .دن آلمات نوشته نشده باشنیا ممكن بود امروز می شده بود از هم جدارينی من و جاش در آوه راگر
 مي نقشه داشتكی قطب نما و كی آه ما تنها یتيواقع (اوردي توانست تاب بمانيشانس با ما بود آه دوست

 از گری با همدميت گرفمي آه ما تصمیاما از همان لحظه ا)  بوددي مفزي نمي نداشتیگری دیو انتخاب ها
 آرده داي را پیی بود آه ردپانی آه مثل امی احساس آردیقي چنان آرامش عمیمخارج شوآن مخمصه 

  .ميباش
 ها به حالت بي من پس از آن آسی آه زانوهاديسان نبود و ماهها طول آشآ آمدن از قله نیي پامسلما
 احساس باهم بودنمان در ی براشهي بازگردند و پشت من هرگز آامال مانند قبل نشد اما من همهياول

 ی خاصارزش می بودگریكدی و مدام مراقب حال میمدآ ی منیي ناجوانمرد پاۀ آه از آن دامنیهنگام
  .قائل خواهم بود

پشت . دي بلعی را مدي آه نور خورشمی شدانبوهی وارد جنگل قهي آمدن پس از چند دقنیي پاهنگام
 توانستم ی از آنچه مرعتی سریليو ما خ.  بودقي عمۀ دركی دست ما نیيسرمان آوه و در باال و پا

 تخته یو تا در رستادمی ای وقتها من میبعض. می آمدی منیي پایبي از سراشگریتصور آنم با همد
ن حال با  آو در.  استراحت بدهممیورده بود به زانوهاآ سر بر ی سوزنی برگ هااني آه از میسنگ

 محكم ني به زمی بزرگی هاخيم با یستینها باآ" فكر آه نی ماندم و در ای مرهي به درخت ها ختعجب
 ی میق باستادهی بدهد آنها چگونه به صورت احي وجود ندارد آه توضیگری دراه  زیراشده باشند

 . آردی از ما محافظت موندماني قدرت پ،ميافتي تا نبه هم می پيوستيم آه ما ميزانیهمان  به ."مانند
  . داداز آنجا نجات ما را سرانجام ني آه هم دانمیامروز من م

  
  
 یتنها در آوهستان م: دی گوی خواندم می مادی بچه بودم آن را زی آه وقتیمی قداز شعر های یكی

  . بود چه  آنقي دقی فهمم آه معنیو حاال م.  هستندی تو چه آسانی دوستان واقعیفهم
فراتر  دارد آه ازي نیگكپارچی و یگانگی ی به نوعمي ما امروز با آن روبرو هستۀ آه همی بحراناما

در مقایسه  ی ترقي عممي مفاهتی بشرطبقات ۀ شدن همیكیبا هم .  افراد استني بۀاز روابط دوستان
 آن جالب نكهی ار نه به خاطمی شویكی تا با هم می دارازيما ن.  چند نفر ماجراجو داردی نجات زندگبا

 ی آه برایان قسمتهم . مي تا خواست بخشش را آشف آنمی دارازيبلكه چون ن) اگرچه هست(تر است 
آنوقت .  آردن آن استدي و تقلنین تمرآ و تنها راه آشف می توجه بوده ایهزاران سال نسبت به آن ب

  .  تا ذهن مان وجود دارده گرفتمانی مان از سلول های زندگی جنبه هاۀ آه در هممي فهمیاتفاقا م
 آه آن را مي را درك آنیزيچ وجود مي توانی می، تنها هنگام حواسی دارای به عنوان موجوداتما

 آن را مي توانی می اما تنها وقتمي آنی میاز خواست بخشش زندگ" یانوسياق"اگر چه در . مياحساس آن
ما به طور .  بر تن آرده باشدقابل حس برای ما لذت كیبه شكل " یلباس " این خواست آهمياحساس آن

 ی قرار م مانی زندگري آه بر سر مسیت و اتفاقااءي و از اشمي آنی لذت تمرآز میرو بر یعيطب
:  از هر دو هستندیبي بلكه ترآستندي فقط خواست گرفتن نچوقتي آنها هی  ولمیري گی جهت مرنديگ

 ی آند و خواست گرفتن آه به آن لذت به اشكالی لذت خلق می برادیجدس  احساكیخواست بخشش آه 
  . دهدی پول درآوردن شكل مای عاشق شدن و د،ی دوست جدكی ذ،ی لذكي تكه آكی مانند
 خواست نیا. ستي نی معمولی ساخته امي آنی آه امروز احساس مدني خواست بخشدی جدۀ ساختاما
 ني و هم. متصل بودن استی برای بار خواستنی استي شهرت نای پول، قدرت ،ی جنسۀ رابطیبرا
 مردم مرتبط بودن ازين.  استنترنتی در ای اجتماعی شبكه هاادی زاري رشد بسی اصلۀزي و انگليدل

 یري در مسدی دارند تا بفهمند چگونه باازي آنها ن حاالاز قبل احساس ارتباط می کردند چون  واست
 به " احساس متصل بودن"روش تنها یاز طرف.  ارضاء آندطور کامل را به شانیازهايعمل آنند آه ن

:  دهدی موندي پگریجود به همد موكی افراد را به صورت ۀ است آه همییرويطور آامل، شناخت ن
  .  بخشش تخواس
  .وارد کنيم مان ی خواست بخشش را به زندگمي توانی چطور مميني ببدیياي بشتري بی بدون گفتگوپس
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  عتيموختن از طبآ:  دومبخش
 

. می دهند انجام ی است که کارها را به درستی گرفتن از کسانادی، اصالح اشتباهات راه نی ترمطمئن
  . تواند معلم ما باشدی است که می مناسبی الگوعتي طبورد بحث ما،موضوع مدر 

 
  

  
  
  
  

  خارج شدن از جنگل:  هشتمفصل
   

 دي اجازه بدهوارد کنيم  مانی زندگدر درون خواست بخشش را مي توانی چطور مميني ببنکهی ایبرا
اده از حواس مان  خارج از خودمان را با استفیايما دن.  دهدی را انجام مآن چطور عتي طبمينيبب

 معتبر  وقي کنند دقی ما فراهم می، براقتي که حواس مان از حقیری تصومی و باور دارمي کنیدرک م
 هست؟ی  براستایآاست اما 

  م؟ی را احساس نکرده اآن است که ما دهي شنیزي چی، دوستا حاال هنگام  قدم زدن با دوستان بار تچند
 میي بگومي توانیتنها م.  وجود نداشته استیزي که چستي نی معننی به امی ادهي صدا را نشنآن ما نکهیا

 یاالتي دوستمان خدی شاای و می توجه نکرده اخود ما به آن ای نداده اند صي را تشخآن، که حواس ما
 !شده است

 مي دانی ما نمیعنی.  کندی فرق مآن است اما درک ما از کسانی، ی خارجواقعيت،  هر سه حالتدر
 مي کنی حس مآن در موردآنچه که ما تنها  . نهای اصال وجود دارد آن ی حتای و ستي چیقي حقتيواقع
  .مي شناسیرا م
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. مي کنی استفاده م،" همانندی" با عنوان ی ما چگونه است؟ ما از روشافتی روش حس کردن و دراما
 کی حواس به نیاۀ  دهند اما همی واکنش نشان مینوع محرک متفاوتاگرچه هر کدام از حواس ما به 

 یسلول ها( ی نورون هاند کی به مردمک چشم ما نفوذ می پرتو نوریمثال وقت.  کنندیروش عمل م
 شده ی کد گذارر،ی تصونیا.  سازندی می خارجقتي از حقیری، تصوچشمۀ يموجود در شبک) یعصب

 ی بازسازریو و تصرمزگشایی شده پالس ها  مربوط به اینیجا کدهاآن شود در یو به مغز منتقل م
 بدنمان ا بیزي چای کند و یصماخ گوش برخورد مۀ  به پردیی صدای وقتیاتفاقات مشابه.  شودیم

 . دهدی کند رخ می مدايتماس پ
 ی خارجئ با ش) ارزهم (همانند شکل ای ری تصوکی،  مغز من با استفاده از حواسگری دی عبارتبه
 ای ئ شوم و باور خواهم داشت که شیه نم نادرست باشد من متوجری تصونی اگر ای سازد ولیم

  . است که در مغزم ساخته امیری به صورت همان تصویقي حقیصدا
  
 

  مثال بچه ها با تکراریبرا.  کندی عمل مزي نه تنها در حواس ما بلکه در رفتار ما ن"همانندی" اصل
 اقي بچه ها با اشتمي نامیم" ديتقل" را نیما ا. رندي گی مادی نندي بی که در اطراف خود میکردن رفتار

 دي، از تقلی مهارت زبانهر گونه اشتن زاده شده اند و بدون دآن که در ییايموختن در مورد دنآ یبرا
 حرف زدن و به ستادن،ی همچون نشستن، ایی گرفتن مهارت هاادی ی برای الهيبه صورت وس

 یحرکت کردن لب هاۀ ها به نحوآن مي زنی ما حرف میوقت.  کنندیکاربردن کارد و چنگال استفاده م
صورت واضح با بچه ها  شود که به یه مي توصنی است که به والدلي دلنيبه هم.  کنندیما نگاه م

 یی از ما شکل هاديبچه ها با تقل).  شنوندیها بهتر از ما مآن بلند چون یاما نه با صدا(حرف بزنند 
 کنند ی می زندگآن که در ییاي در مورد دنبيت ترنیو به ا.  سازندیمشابه ما م) یی صداهاایحرکات (
  .نندي بیموزش مآ

 
 موثر بودن روش ای بری سندعتي بلکه کل طبرندي گی مادی روش نی نه تنها بچه ها به اقتي حقدر
 کنند و سپس با ی منيها کمآن . استزي انگجاني هرهاي توله شی بازدنید. موزش استآ در "همانندی"

 ی کوهیحشرات گرفته تا بزهاۀ ی از سایزيها هر چآن کنند ی حمله مگریکدی به ی جوانشور و شوق
 نی ای شکار کنند ولیزيها بتوانند چآن که وجود دارد ی مرحله احتمال کمنیدر ا . کنندیرا دنبال م

 را که یها کارآن ،ی شکارچکی کردن نقش ی بلکه با بازستي محض نیها بازآن یدنبال کردن ها برا
 روش عمل نیبا ا.  کنندی منیتمر  را اجرا کنندآن ی کامال جدی به صورتیسال در بزرگیستیبا

 توانند ینمها آن یژگی ونیبدون ا.  کنندی خودشان می بودن را وارد زندگی شکارچیژگیها وآنکردن 
مسلط  شود ی مشانی کنند و باعث بقای مهی که از آن تغذیشکاربر  دانند چگونه یزنده بمانند چون نم

 .شوند
اگر ما . میاوري در درون خودمان به وجود بآن از ی مدلیستی بازي، ما ن درک خواست بخششیبرا

 مي کنی را در درون خودمان کشف می خواستمي توجه کنالماني، به دقت به تفکرات و امهنگام بخشش
 با  که بچه های به همان صورتنیبنابرا.  وجود داردعتي است که در طبی با خواست بخششهمانندکه 
 نی خواست بخشش را با تمرزي ما نرندي گی مادی، حرف زدن را  هاالبي کردن صداها و سديتقل

  . کردميبخشش کشف خواه
  
 

 به همان مي کنزاني که چطور گرفتن و بخشش را با هم ممیري بگادی  طول بکشد تای است مدتممکن
موفق باالخره  و ما ه موثر استو تجرب کردن نی دهد اما تمری کار را انجام منی اعتي که طبیصورت
 نامحدود از درک یانی ما به صورت جریگاه زندگآن مي کار را انجام دهنی که ایو هنگام.  شدميخواه
  .می بوده اناي تا کنون چقدر نابخواهيم فهميد خواهد بود چنانکه ی و غنقي عماريبس یها
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 در گری چون دمي تفاوت باشیش ب نسبت به عملکرد خواست بخشمي توانی نمگری د جهان امروز،در
 جدا شده گریکدی خودمان از ني اختالفات در بشی از افزایري جلوگی برامي که بتوانميستيدوران بابل ن
 یی شده و ما جایون مسکیخاکۀ  کرنیاۀ ن هر گوشاکنو. می دور افتاده پراکنده شوی هانيو در سرزم

 که جدا کردن تخم می متصل و مرتبط شده اگریکدیا  ما اکنون چنان محکم بنيهمچن. می رفتن نداریبرا
 . ما استني بی جهانی کردن اتصال هایسان تر از باز کردن و خنثآ شده ی با هم قاطیمرغ ها
 که ی ارزانی کاال هامي توانستی چگونه می جهانی اتصال هانی چون بدون استي نی بدزي چنی االبته
 ی کشورها کار و غذا منی به کارگران در ای و چه کس؟مي کنهي شود را تهی مدي و هند تولنيدر چ

 نی که اميم بفهمي توانی گذرد ما می م گستردهی از مرحله رکود اقتصادیداد؟ امروزه که اقتصاد جهان
 .مي استفاده کنی بدرستآن باشد اگر از دي تواند مفی شدن چقدر میسراسر

 گریچون د.  داردیجهانۀ  اندازنیا امروز ا است امشهر بزرگ کی واقع جهان همانند دوران بابل در
ک یما . مي را نابود کنگریکدی نکهی اای و می شویکی گری با همدیستی باای پس می پراکنده شومي توانینم

 انجام ی براشتري و هر چه بميخود عمل کنۀ في که به وظمیري بگادی یستی و بامي بدن هستکیواحد و 
  . شودیکمتر م مانی جامعه ی سالمتمیاوري بهانه بفه،ي وظنیا

  
 
با  بحران را نی امي خواهی که ممیري بگمي همه با هم تصمدیياي بگریکدی ی اجتناب از نابودی براپس
دوست  را گری همدمی بوددر خطر که ی لحظاتآن من و جاش در رينیدر کوه ر. می پشت سر بگذار،هم

با تعجب  و مي  رفتار کنمي داشتیا دوست م رگری که اگر همدی مانند حالتمي گرفتمي تصمی ولمينداشت
 .دیدیم که این روش موثر بود

 موفق شدن ی برای ولمي و با هم حرف بزنميني بنشمي توانستی که ممی در کوهستان تنها دو نفر بودالبته
، لي دلنيبه هم. مي را مخابره کن"با هم بودن" تا مفهوم می دارازي نی ما به وسائل ارتباط جهانیجهان
  . می اندازی به رسانه ها مینون نگاهاک
  
  
  
  

  د که از ما مراقبت می کن ایساختن رسانه : 9فصل 
  

 به سوی حالت همراهی با گسستگی از حالت ،در انتقال فضای عمومی عمدهرسانه ها بایستی نقشی 
می کنند یکدیگر بازی کنند زیرا رسانه ها تقریبا همۀ آنچه دربارۀ دنيا می دانيم را برای ما فراهم 

حتی اطالعاتی که از دوستان یا خانواده می گيریم نيز معموال به وسيلۀ رسانه ها به آنها می رسد و 
  .نسخۀ مدرن شایعات هستند

اما رسانه ها تنها به صورت ساده ای اطالعات را به ما منتقل نمی کنند بلکه همچنين لقمۀ چرب و 
یعنی عقاید ما بر .  تایيد می کنيم و یا با آن مخالفيمنرمی به ما ارائه می کنند در مورد مردمانی که

اساس آنچه که در رسانه ها می بينيم، می شنویم یا می خوانيم شکل پيدا می کنند و چون قدرت نفوذ 
آنها در بين مردم بی نظير است پس اگر به سمت باهم بودن و یکی شدن گرایش پيدا کنند مردم جهان 

  .کردخواهند نها پيروی آنيز از 
 با نفوذ در  یا بر روی افراد موفق و،بحران مالی جهانی، تمرکز رسانهمتاسفانه تا پيش از شروع 

 و افرادی که ميليونها در رقابت با حریفانشان خرج می کردند بوده ميليونیرسانه ها، ستارگان پاپ 
 نمایش اعمال ، رسانه ها شروع کردند به از بحرانشاخۀ نورسته ایتنها اخيرا به صورت . است

دلسوزانه و با هم یکی شدن مردم مانند تالشهای سد سازی به وسيلۀ هزاران داوطلب در فارگو، 
بزرگترین  به نيروهای حوادث غيرمترقبه پيوستند تا 2009داکوتای شمالی، افرادی که در مارچ 

   . ثبت شده را متوقف کنند انطغيان رودخانۀ سرخ که در تاریخ
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، بدون شک، خوب است اما چند تالش انفرادی پراکنده و عجوالنه برای اینکه به اگر چه این گرایش
را تغيير  از واقعيت  مان و درکبرای اینکه جهانبينی.  کافی نيستبه هم نزدیک کنددرستی مردم را 

 تصویری کامل از حقيقت را ،گاه سازیم بایستی رسانه هاآدهيم و خود را از وجود خواست بخشش 
  .شنا کنندآن آد و ما را با ساختار ارائه کنن
د چگونه خواست بخشش بر همه مراحل طبيعت  برنامه هایی بسازند که نشان دهدنها بایآاکنون 

در برنامه . ن بکنندآاثر می گذارد و مردم را تشویق به تقليد از ) بيجان، گياهان، حيوانات و انسان(
افرادی را دعوت نمی کنند که بت می کنند چرا تنها دربارۀ خودشان صحمردم ، که دورهمنشينیهای 

سایر مردم را ستایش می کنند؟ در این مورد مثال ها چنان فراوانند که تنها باید آنها را بشناسيم و 
  .مورد توجه مردم قرارشان دهيم

  
  

پرستاری کردن از یکدیگر را به مردم نشان دهند و برایشان توضيح دهند محافظت و اگر رسانه ها 
 آنگاه تمرکز وارد نمایيمزندگی مان   نيروی بخشش را بهتانين تصاویری به ما کمک می کنند چکه 

در زمان ما محبوبترین دیدگاه  .مردم از خودمحوری به سوی همراهی و دوستی گرایش پيدا می کند
  .باشد" یگانگی جالب است، بيایيد به این مهمانی بپيوندیم"باید 

کامپيوترها و :  اینجا چند واقعيت و عدد بيان می شود که قابل تامل هستند به عنوان یک نمونه کلی در
مریکا و آ، اروپا واده می کنيم در چين و تایوان، ماشينهایمان در ژاپنتلویزیون هایی که استف

وودی را نگاه می کنند و تا مردم فيلم های هاليهند و چين ساخته می شوند تقریبا همۀ  لباسهایمان در
را درمقایسه با هر فرادی را که انگليسی صحبت ميکنند بيشترین تعداد اچين ) 2009(ال خر امسآ

  .کشور دیگری در جهان خواهد داشت
 ميليون 175فيس بوک ، یک شبکۀ اجتماعی اینترنتی، : همچنين نکتۀ جالب دیگری وجود دارد 

شمين کشور پر جمعيت در اگر فيس بوک یک کشور بود ش. ه کننده فعال در سراسر جهان دارداستفاد
  !جهان می شد

 حال .هم یکی بوده ایم ما از قبل بادر حقيقت جهانی شدن یک واقعيت است و به ما نشان می دهد که 
ما می توانيم در برابر آن مقاومت کرده و یا به آن بپيوندیم و از گوناگونی، موقعيت ها و فراوانی ای 

  .ستفاده کنيمورد اآکه جهانی شدن برای ما به بار می 
  
  
  
 با هم یکی شدن یک هدیه و  رسانه ها به ما نشان بدهندبرای اینکهد ن بسياری وجود داروش هایر

) جداشده از محيط(در حالت ایزوله اگر چه هر دانشمندی می داند که هيچ سيستمی . موهبت است 
 آن بی خبر هستيم و  شرط کار کردن آن است اما بيشتر ما از،نمی تواند کار کند و این وابستگی

، چطور زنبورهای  برای سودمندی کل بدن کار می کندعضویهنگامی که مشاهده کنيم چطور هر 
، چطور یک دسته ماهی چنان با هماهنگی شنا می کنند که سل در کندو با هم همکاری می کنندع

رگ ها به چطور گگاهی باعث اشتباه شده و فکر می کنيم که یک ماهی فوق العاده بزرگ است، 
تن  انسان ها بدون گرف_همراه هم شکار می کنند و چطور شامپانزه ها به دیگر ميمون ها و یا حتی

  . که قانون اصلی طبيعت هماهنگی و هم زیستی استه می فهميمهيچ پاداشی کمک می کنند آنگا
شان می دهند نشان رسانه ها می توانند و باید به ما چنين مثال هایی را خيلی بيشتر از آنچه معموال ن

به طور (بدهند چون وقتی ما تشخيص بدهيم که طبيعت به این صورت عمل می کند فورا 
در مورد جوامع مان بازنگری خواهيم کرد و مشاهده خواهيم کرد که اگر جوامع هم ) خودبخودی

  .جهت و هم صدا با این هماهنگی باشند شرایط زندگی چگونه خواهد بود
ید و یک آشروع به جابجایی به این سمت بکنند آن وقت جو متفاوتی به وجود می اگر اندیشه های ما 

چرا؟ .  را به کار ببریمشخواهد شد حتی قبل از آنکه این روروح اميد و توانایی وارد زندگی ما 
  .همسو خواهيم بود) خواست بخشش(چون با نيروی زندگی بخش طبيعت 
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، وابسته به نحوه احساس آنها در مورد ما بيشترنيز ادی ما هر چه ارتباط ما با دیگران بيشتر باشد ش
خواهد بود یعنی اگر دیگران دیدگاهها و اعمال ما را تایيد کنند احساس خوبی در مورد خودمان 
خواهيم داشت ولی اگر با آنچه انجام می دهيم یا می گویيم مخالفت کنند احساس بدی نسبت به خودمان 

اعمالمان را پنهانی انجام می دهيم یا حتی آنها را به صورتی متناسب با و آنگاه یا . خواهيم داشت
به عبارتی دیگر چون احساس خوب . اصالح می کنيم) هنجار اجتماعی(حالت معمول اجتماعی 

داشتن نسبت به خودمان برای ما بسيار مهم است پس رسانه ها برای انتقال و تغيير دیدگاهها و 
   .فوق العاده دارند اهميتی رفتارهای مردم

  
              

و  معاش و زندگی امراربدون شک، سياستمداران وابسته ترین افراد روی زمين هستند زیرا که 
پس اگر ما به آنها نشان دهيم که ارزش هایمان تغيير کرده . آنها به محبوبيت شان بستگی داردوجود 

اده ترین و البته و یکی از س. ا را دنبال کننداست آنگاه آنها خودشان را تغيير می دهند تا الگوی م
یی که به آنها بگویيم ما برای چه چيزهایی ارزش قائليم این است که به آنها نشان موثرترین راهها

چون سياستمداران می خواهند سر کارهایشان ! دهيم چه چيزی را می خواهيم در تلویزیون نگاه کنيم
نچه آ موقعيت شان را حفظ کنند بایستی شان دهيم که اگر می خواهندباقی بمانند پس ما بایستی به آنها ن

  .را که ما می خواهيم ترویج کنند یعنی یگانگی را
خود بزرگ  وقتی بتوایم رسانه ای بسازیم که یگانگی و همکاری را به جای جشن های خودستایی و

به اینکه یگانگی و تعادل بين بينی ترویج کند آنگاه محيطی فراهم کرده ایم که ما را ترغيب می کند 
  .خواست ها خوب است

  
  
  

  : عشقآبهای
  

 هستند ب هاییآ و رفتار های نيک ما مانند سنگ هایی هستندمرد حکيمی گفت که قلب های ما همانند 
 ذره ذره یک حفره و ،بهاآاین .  این سنگ ها ریخته می شوندمرکزیکه درست بر روی قسمت 

  .جاد می کنند که درون آن می تواند از عشق لبریز شودفرورففتگی در قلب یک شخص ای
همانطور که در سرتاسر این کتاب گفته ایم خواست بخشش سرچشمۀ تمام لذت های موجود در زندگی 

 رفتار نيک مان با در اثر. است و خواست گرفتن چيزی است که به این لذت ها، شکل می دهد
 از مورد عشق قرار گرفتن در آنها به وجود می ی لذت بيشتربدست آوردن برای ی خواستدیگران،

  .وریمآ
چنين چيزی  مورد عشق ورزی قرار بگيریم اما تعداد کمی از ما باور داریم که م می خواهيالبته همه

اگر به صورت گروهی تصميم بگيریم تا به یکدیگر عشق بورزیم حتی اگر . می تواند اتفاق بيافتد
وریم که عشق آه اعتقاد راسخی را در مردان و زنان به وجود می آن را احساس نکنيم آنگا براستی

ن چيزی است که آنها در قلب های تازه نرم هما را پس خواهند داد چون این، ممکن است و آنها آن
  .شدۀ خود احساس خواهند کرد

ا  این گفته ها ممکن است غير علمی و غير منطقی به نظر برسند اما در عمل کارایی دارند چون ب
 می و چون هميشه. هماهنگی دارند) نخواست بخشش و خواست گرفت( ترین نيروهای زندگی اساسی

توانيم از بعضی کمک های فوق العاده در هنگام کشف سرزمين های ناشناخته استفاده کنيم پس چندین 
ب چشم بقيۀ فصل ها در این کتا. تکنيک وجود دارند که می توانند شانس موفقيت ما را افزایش دهند

  .    خواهند کرد ارائه یک جهان متعادل را اندازی در مورد چگونگی زندگی در
  
  
  



23 
 

 
  رسيدن به تعادل: بخش سوم

  
 چندنها آدر  مسير گذار ما از بحران کنونی را به طور خالصه شرح می دهند و ،فصل های باقيمانده

  هم چنينلمس خواهيم کرد ورا )  شرایط جوی و سالمتی،موزشآ ، اقتصاد،هنر(جنبۀ اساسی زندگی 
  .روشی برای استفاده از خواست بخشش به سود خودمان ارائه می شود

  
  
  
  

  چگونه هنر می تواند الگويی در تالش برای ايجاد نگرشی نو باشد: 10فصل 
  
 دروغی است که توانایی تشخيص حقيقت را به ما ، حقيقت نيست بلکه هنر،ما همه می دانيم که هنر"

 قسمتی از حقيقت که برای ما قابل فهميدن است و هنرمند باید روشی برای متقاعد ،قل حدا،می دهد
  ." در دروغهایش  بشناسدحقيقتکردن دیگران در مورد وجود 

       پابلو پيکاسو
  
  

با وجود آن که رسانه ها برای فرهنگ ما بسيار مهم هستند، ولی آنها نمی توانند به تنهایی تغيير الزم 
 بایستی در ی تکميل این جابجایی در افکار،برا .نيت را در افکار ما به وجود آورندبه سوی روحا

. فرایند پيشرفت، بازیگران، خواننده ها، اشخاص نامدار و دیگر بت های عمومی را نيز درگير کنيم
 می زیرا توليداتشان نه تنها در تلویزیون بلکه در اینترنت، در سالن های نمایش فيلم و در رادیو پخش

  .ضروری است این افراد برای فرستادن پيامی تازه به سرتاسر جهان  مشارکتشود و
شنا بشویم سخت است چون ما آ با نيمۀ بخشندۀ زندگی  وقتی،پيش بينی دقيق نحوۀ گسترش هنر

 ن را در یک اندازۀ بزرگ امتحان نکرده ایم و نمی توانيم بگویيم وقتی که یگانگی وآهيچوقت 
ایده های زیر تغييرات ممکن . نگاه چگونه حقيقت ها اشکار می شوندآ عادت بشود بخشش یک مد و

در سينما و تئاتر را توضيح خواهند داد و البته قوانينی که در مورد این هنرها به کار می روند برای 
  .هنرهای قدیمی تری مانند نقاشی و پيکر تراشی نيز برقرارند

، از اطالعاتی که ما دریافت  درصد90هستند و تا حد موثر  ، قدرتمند ترین ابزارهنرهای تصویری
نچه می آمی کنيم اطالعات تصویری هستند به همين دليل جابجایی در افکار ما باید با ایجاد تغيير در 

  .نچه می شنویمآغاز شود حتی پيش ازایجاد تغيير در آبينيم 
  
  

جنگی :  بماندبه همان صورت قبلی باقیدر ظاهر، طرح و ساختار بيشتر فيلم ها می تواند تقریبا 
این طرح ۀ اما در پشت هم.  یا حتی یک نمایش غم انگيز،، یک داستان عاشقانهبرای یک دليل درست

  .ها بایستی مفهومی وجود داشته باشد که که پيغام یگانگی را انتقال بدهد
 را خاموش می کنيم تنها گیشویم یا دستگاه نمایش فيلم خانامروزه وقتی ما از سالن نمایش خارج می 

یک حس تحسين نسبت به قهرمان داستان در ما بر جای می ماند و خيلی به ندرت پيش می اید که ما 
  بخواهداین مورد حتی اگر فيلم یک ایده را.  مفهموم یا ایدئولوژی بياندیشيم،بعد از فيلم به یک ایده
عناصر ، فيلم نامه و دیگر یش، جلوه های ویژهمی افتد زیرا وسائل صحنۀ نمابرساند نيز اغلب اتفاق 
  .توليد شناسایی با فرد است و نه با راه و روش زندگیموجود در فيلم هدفشان 
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 را بررسی کنيم به یک نتيجۀ اجتناب ناپذیر خواهيم فيلمهای پرفروش  بيشترسناریوی دقيق تراگر ما 
این ممکن .  موجود در این داستان هاده هایا باعث فروش می شوند نه ایکه قهرمانان داستان ه: رسيد

 مردم به فيلم ها و نمایش نامه ،است تا پيش از این درست بوده باشد اما با توجه به واقعيت امروزی
نها به آینده را در آ نسبت به اميدواریهایی نياز خواهند داشت که یا مشکالتشان را فراموش کنند یا 

  .ام شود حالت دوم بسيار موثرتر خواهد بودوجود بياورد که اگر به درستی انج
نها اغلب برای ما ساده لوحانه به نظر آ ميالدی نگاه می کنيم 60 و 50وقتی به فيلم های دهه های 

 فيلم ،ینده نيز خيلی زود تماشاگرانآدر ". زندگی واقعی"ی غير ملموس و دور از می رسند و تا حدود
 برای ،هنر. ير ملموس و غير واقعی خواهند دیدنها را غآ امروزی را نگاه کرده وۀ های ساخته شد

 بایستی موقعيت های کنونی را منعکس کند و اخبار امروز یگانگی یا تعادل بين خواست ،موفقيت
  .بخشش و خواست گرفتن است

 وجود داشته است که توضيح می دهند چگونه بشر ،فيلم های زیادی وابسته به کتاب مکاشفات یوحنا
 ، امواج گرم بی پایان، با هرج و مرج،ره را ویران کرده است و به خاطر همين گناهانشاین سيا
ولی هنر نباید خودش  را به تصاویر روز قيامت محدود . ب و غذا مجازات می شودآ و قحطی ،جنگ

ۀ  نحو، هر دو نيروی زندگی، باید اطالعاتی فراهم کند در مورد تصویر کامل واقعيت،آنکند به جای 
ر عکس به حفظ این ها و اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ما به تعادل ضربه بزنيم یا بآن همکنش بر

 به ،در غير اینصورت هنرها و به ویژه هنرهای تصویری بسيار محبوب. تعادل کمک کنيم
 را هاآن گاه کردن ما از دو نيروی زندگی و نشان دادن اینکه چطور می توانيم آۀ هدفهایشان در بار

  .متعادل کنيم نخواهند رسيد
  
  
  

  :فيلم های اميد
  

برای اینکه مردم دليلی برای دیدن و دوباره دیدن فيلم ها و نمایش نامه ها داشته باشند بایستی طرح 
. اميد های قابل باور و دارای چشم اندازی واقعی از تغييرات مثبت باشندۀ  ارائه دهند، معتبر،ها

ها باید همچنين شامل شکلی استداللی آن تواند واقعيت کنونی باشد ولی غاز فيلم می آۀ اگرچه نقط
 سينما مکانی هنگامی که مردم بدانند. انده استباشند در مورد اتفاقاتی که ما را به حالت کنونی رس

وقت به سوی فيلم ها  آن وردن اطالعاتی که زندگی شان را بهتر خواهد کرد آشده است برای بدست 
  ! وردآهجوم خواهند 

 چطور عاشقانه و ،فکر کنيد که ما چطور به بچه هایمان عبور کردن از خيابان را یاد می دهيمبه این 
با دقت زیاد، بارها و بارها برایشان توضيح می دهيم که منتظر چراغ قرمز بمانند و فقط از محل 

هایی به خيابان می رفتند  اگر به تنآن این اطالعات حياتی هستند و بدون . های تعيين شده عبور کنند
  . بيافتد خطرممکن بود زندگی شان به 

امروزه نيز اطالعات مربوط به بازیابی تعادل در طبيعت و در بشریت درست به همان اندازه حياتی 
  ! فراوان استآنا و درخواست برای ضهستند و بنابراین تقا

این بحران همانند . قا برای ما دارنداما این جابجایی در افکار و نگرش ها نتایجی بيشتر از فقط ب
تا بحال ما فقط روی . ما استۀ سکوی پرتابی برای بهبودی غير قابل اندازه گيری در زندگی روزمر

این ۀ اینکه چقدر می توانيم بگيریم متمرکز بوده ایم و در حقيقت ما اصال نمی دانستيم که به وسيل
گی می خواستيم که لذت ببریم چون چيزی در مورد خواست گرفتن کنترل می شده ایم ما فقط به ساد

برهمکنش دو خواستی که زندگی را بر پا کرده اند نمی دانستيم پس چون به جستجوی لذت در یک 
  .حالت سطحی ادامه می دادیم هيچ گاه خوشی و شادی بادوام و پایایی را تجربه نمی کردیم

. همکاری و خود شکوفایی: رشد می کند) ندکه موازی و متضاد هست(اما نمایش زندگی در دو جهت 
  . خودشکوفایی تنها از طریق همکاری با دیگران ممکن است،در کل واقعيت
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 ماده با هم همکاری می کنند آن اتمهای مختلف برای تشکيل مولکول های ،برای مثال در مواد معدنی
  .معدنی تجزیه می شدۀ مادآن و اگر یکی از اتمها جدا می شد 

 ، بين مولکول ها،همکاری)  انسانهابه همراه(، یعنی در گياهان و حيوانات ح پيچيده تردر یک سط
 با هم یکی می ، این اجزاء برای خلق یک موجود مشخص.سلولها و ارگان های مختلف وجود دارد

 موجود مریض می شد یا آناینجا نيز اگر حتی یکی از مولکول ها در این سلول ها گم می شد . شوند
  . ی مردحتی م

  
ابسته به  محيطی و،جغرافيایی معينۀ گياهان و حيوانات در یک منطقۀ  هم،به همين صورت

مانند داستان اورکاها و سمورها که در فصل پنجم . ورندآبه وجود می همزیستی شان با یکدیگر 
ک بخشی از طبيعت که تشکيل ی ( اکوسيستمآنموجودات برای پایداری تعادل در ۀ توضيح دادیم هم

تعادل به دور خواهد ها کم بشود سيستم از حالت آن  یکی از اگر حتی.  مشارکت می کنند)واحد بدهد
گاه خود شکوفایی هر یک آنرا توسعه بدهد آن ساده است اگر طبيعت از یگانگی حمایت بکند و . افتاد

بخواهند و اگر .  تنها از طریق همکاری و مشارکت با محيط شان ممکن خواهد بود،از موجودات
ها را منقرض خواهد کرد یا آنگاه طبيعت یا نسل آن محيط شان توسعه بدهند  زیانخودشان را به قيمت

  .  تعدادشان را به زور متعادل خواهد کرد
رفتار کرده ایم طوری اگر چه مدت زمانی طوالنی است که ما این قانون طبيعت را می شناسيم اما 

 در ميان خودمان نيز ،نيستيم و حتی از این هم بدتر" ياره زمينس"که انگار ما قسمتی از اکوسيستم 
 مستند در حاليکه طبيعت به صورت.  برتر از دیگری است،احساس می کنيم که یک اجتماع یا بخش

 هيچ موجودی زائد نيست و هيچ قسمتی از هيچ عنصری در طبيعت نشان می دهد که هيچ چيز و
می کنيم که حق ویژه ای داریم که قسمت های دیگر طبيعت برتر از دیگری نيست پس چرا ما فکر 

 می توانيم رئيس وارانه با دیگر مردم و گونه ها رفتار کنيم؟ این خودبزرگ آن  استفاده ازندارند و با
  مده است؟آ، اگر از نادانی نباشد پس از کجا بينی

  
  

 هستيم در نتيجه این ویژگی گاهآ و دانش مان را می دهد ناا از خواست بخشش که به ما قدرتچون م
گاه بودیم که ما نيز محصولی از دو خواستی که زندگی را آو اگر . ربوط به خودمان می دانيمها را م

  .گاه می دانستيم چگونه در این جهان همراه با کل طبيعت  کامياب شویمآنبرپا می کنند هستيم 
و فایده های شکوفایی خود از طریق  را به ما یاد بدهند موضوعچقدر ساختن فيلم هایی که این 

همکاری را به ما نشان بدهند سخت است؟ تصور کنيد که ما بدانيم که با یکدیگر یکی شده ایم و هر 
مردم دیگر حمایت می شویم و تنها چيزی که دیگران می خواهند اینست که ما ۀ همۀ یک به وسيل
ۀ زندگی شگفت انگيز می بود اگر هر فرد همچقدر . ن را تا باالترین حد تحقق ببخشيمپتانسيل هایما

  استعدادش را در جامعه مشارکت می داد و در عوض از جامعه حمایت و قدردانی دریافت می کرد؟
 همان کاری که همواره انجام می دهيم نيست؟ یک مهندس کامپيوتر با ساختن ، مگر این،تازه

 مهمتر هاآن کدام یک از . کردن خيابان هاکامپيوتر در جامعه مشارکت می کند و یک رفتگر با تميز 
وردیم که  بر اثر خواست های خودمان این فرد کنونی نشده ایم بلکه به آهستند؟ اگر ما به یاد می 

 احساس اجبار نمی کردیم تا بسيار کهن در درون خودمان، آنگاهخاطر عملکرد یک سيستم باشکوه و 
وض از بودن به صورت همان فردی که هستيم لذت می به طور پيوسته خودمان را اثبات کنيم و درع

  به صورتو حقيقتا از بودن. بردیم و در هر جا و هر موردی که می توانستيم مشارکت می کردیم
 تصور کنيد که این  رافيلم هایی. همزمان، لذت می بردیم طور از بشریت یکی شده و یکتا به قسمتی

  !   را به ما نشان بدهند
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  هنگآ تعادل در ترانه و افتني: 11 فصل
   
  
 یدئولوژی ا، زبان هااني از مار،ي با سرعت بسیو مانند موج.  شده استی جهاند،ی جدیقلمرو صوت"
. ... ور است آ شگفت یقي موسی المللني زبان بنیاقتصاد ا.  کندی مرزها و نژادها عبور م،ها

 در مورد ،ی و عمومیخصوص ی رفتارهای محبوب به همراه خودشان جامع شناسی هایقيموس
   ".ورده اندآ را ی گروهیکارهم

  نریاجورج شت
  

 مي مفاهی قدرتمند، برای تواند توسعه دهنده ای هنر است و می شکل هانی از محبوب تریکی یقيموس
 ی موثر برای هاپ ابزار– پي مانند راک و هیی سبک ها،شهي از همشتري ب،امروز.  باشددیجد

ۀ ده یدر سالها) یقي گروه موسکینام ( ها تلي که بیاز زمان.  هستندیع اجتماميشناساندن مفاه
 اقوام یی گسترش شناسای محبوب برای ابزار،ی محلیقي کردند موسی را معرفیهند یقي موس1960

 یقي موسی براندی خوشایتي شدن موقعی که جهانیبراست.  کردن فرهنگ ها بوده استوستهيو به هم پ
ها مربوط به آن از ی کنند که بعضی را اجرا میقي نوع موسنی چند،ازندگان نوشترياست و امروزه ب

 کی اختصاص یستگی شایقي موسلي دلني به هم. هستندشانیمادر ني خارج از سرزمییفرهنگ ها
  .فصل کامل به خودش را دارد

ع هر نو.  هنرمند استی درونیاي دناني بی برای اژهی زبان و،یقي موس، هنریشکل هاۀ  هممانند
 از تعادل ی تواند نوع متفاوتی منی از خواست گرفتن است و بنابراینوع متفاوتۀ  نشان دهند،یقيموس

 یوازآ: مي کنمي را به  دو گروه تقسیقي موسدي اجازه دهی سادگیبرا. با خواست بخشش را نشان بدهد
  ). کالمیب (یو ساز) ترانه(
  
  
  
  

   :اني پای از عشق بيی هاترانه
   
 ساده یناسب کند کمت جهت تازه منی ااآنرا ب که الزم است تا یريي نوع تغفیه ها، تعر مورد تراندر

 یستی بانماي بمانند و مانند سی باقی به همان شکل قبلبای توانند تقری عنوان ها م،نمايمانند س. تر است
است موجود  دهد و هر دو خو را انتقالیگانگی امي وجود داشته باشد که پیی محتوا،در پشت هر ترانه

  . کنداني را ب- و گرفتن دني بخش– تيدر واقع
 بخواهد انتقال یقي موسکی پس اگر ، احساسات اوستنی ترقي، نشان دهندۀ خود هنرمند و عمیقيموس

 مهم است که هنرمند سازندۀ اري بخشش و گرفتن باشد بسی خواست هاني و تعادل بیگانگی اميدهندۀ پ
 یاي دنانيچون در ب. گاه باشدآ کنند ی با هم برهمکنش مروهاي ننی چطور انکهی از ایآن، به خوب

 دو نی و ارتباط ای و بازیگانگی شخصا دی و هنرمند بامي کندي تقلگرانی از دمي توانی نم مانیدرون
 کی دی هر ترانه باجهيدر نت.  باشدی را تجربه کند تا بتواند انتقال دهندۀ آنها به صورت هنرروين

 از قبل رای زستي ندی جدی سبک هالق به خیازين. خود را برساندۀ ژی ویسرزندگ و یاحساس تازگ
 ی بومیقي و موسکي کالسیقي موس، جاز، راک اند رول، هاپ– پي ه،پاپ: می را داری تنوع جالبزين

 رشانيي که تغستي هستند و الزم ن مای از وجود درونی خالصی هاانيها بۀ آنهم. از انواع مختلف
روابط در   شدهجادی تمرکز بر مشکالت ایبه جا:  استین دروامي پمي دهريي تغدی که بایزيچآن. ميده
  . تالش کنندعتي در طبیگانگی شناساندن ی توانند برای اشعار م، زوج هانيب
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 ی متوننيچن. می ترانه ها بسازی برایاشعار تازه ا مي توانیما مدر حين آموزش بخشش در طبيعت، 
 در ای مردم و ني که در بوهيخواست گرفتن را به همان ش  خواست بخشش وني بی توانند گفتگویم
خواست ۀ وستي که تالش پديني بی مدي فکر کنشتري مورد بنیاگر در ا.  کننداني دهد بی رخ معتيطب

 است که ی به راههي خواست گرفتن نشان بدهد شبقی که خود را از طریی راه هاافتنی یبخشش برا
 تواند جالب تر از پوشاندن ی میزيچه چ.  کند تا عشقش را به خانمش نشان دهدی جستجو م، مردکی
   باشد؟ی ملودکی با آن،راستن آ درد عشق در اشعار و نیا

  
  
  
   :ی هماهنگی هاهنگآ

  
 ی تمرکز بر رو،ی غربیقيدر موس.  استی متفاوتی نواهمرفته یرو)  کالمیب (ی سازیقيموس

هنگ آ از یاريبس.  سازدی و تعادل میگانگی انتقال ی برایعي طبیطي محبای را تقرآن ،یهماهنگ
 شان یقي در موسی به حفظ تعادل و هماهنگی توجه خاص– باخ و موتزارت ژهی به و–سازان مشهور 

 مفيد متعادل و ، چنان خوب، موتزارتیقي مخصوصا موسکي کالسیقي موسقتيدر حق. ردند کیم
جا باال آن را در ري شدي ها تولی در دامدارآن پخش  کرده است کشفايتانی در برسترياست که دانشگاه ل

 ای و د کنی تواند طی تعادل منی که ا گسترده اییهنگسازان از مرزهاآ اگر چه احتماال خود ! بردیم
 سبب ،تيفي کنياما هم. گاه بوده اندآآنها استفاده خواهد شد نا ی شان برایقي موسی که روزییهدف ها

  .شان تا امروز شده استثارآمحبوب ماندن 
 یقيخصوص موس، بیقي هر نوع موسی برابای و تقرستي موجود نی غربیقي تنها در موستعادلولی 
 را آن ی حفظ بشود نه فقط چون ما صدادی تعادل با،در زمان ما.  استی و ضروری اساس،یبوم

 را تي از واقعدیگریکامل  تازه و قسمت کی تواند به ما کمک کند تا ی مآن بلکه چون میدوست دار
هر .  و خوشاهنگ باشدعی به شدت سر، به شدت نرم،ی تواند به شدت احساسی مآنۀ جي نتو بيان کنيم

 کننده اني برای همتا خواهد بود زی بی هر شنونده ای برای ایقي موسني چندني که باشد شنیسبک
  ! استما بخش ی زندگیروين

  
  

 رسد اما در ی و پررنگ به نظر می ما غنی برایرد باخ، موتزارت، بتهوون و ویقي موسامروز
 جهان در دنی شده باشد تفاوت شان همانند دی خواست ناشدو که از شناخت هر ی ایقي با موسسهیمقا

 . در سه بعد خواهد بودایتنها دو بعد 
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  پول، پول، پول: 12فصل 

  
  

 افزایش پيدا نکرده ،خوشحالی در آمریکا و بریتانيا به بعد 1950با وجود توليد ثروت کالن، از دهۀ "
شتاب   رشد اقتصادی در نتيجه. واقعيت ها پرسش نمی کندگونهو هيچ محققی، در مورد این... است
 یستیبانی کنيم  به ویژه نبا، هدفی نيست که  به خاطر آن  الزم باشد بسياری چيزها را قرزده

 است را - در خانه، در کار و در اجتماع –بط انسانی چشمۀ خوشحالی، که کيفيت رواسرمهمترین 
  ." قربانی کنيم

  ریچارد الیارد 
  فایننشنال تایمز 

                          2009مارچ 
  

  
که یکی وقتی . هيچ جنبه ای از زندگی، بهتر از اقتصاد، ارتباط درونی ما را با هم نشان نمی دهد

بشویم اقتصاد اولين موردی است که رونق پيدا می کند و همۀ جنبه های دیگر زندگی مان نيز همراه 
ردی است که فرو می پاشد و هر آن اولين مو شویم از هم جدااما زمانيکه . می یابندآن بهبود 
   . متوقف می شودهمراه آن، به فرایندی

 به داد و ستد با یکدیگر کردیم همان موقع نيز، ارتباطات قرن ها قبل، وقتی ما برای اولين بار شروع
اگر ما از خواست بخشش و خواست گرفتن آگاه بودیم . درونی ما شروع شدند و جهانی شدن متولد شد

 نسبت به انها از  ماآنگاه تاریخ بشریت، بسيار متفاوت از مسير خونينی می بود که در اثر نا آگاهی
  .کار درآمد

  
 نشان دادیم و 11ممکن است و همانطور که در فصل  غير،جهان" غير جهانی بودن"امروز دیگر 

 نيز اشاره می کند ما باید شروع به عملکردن به صورت یک بشریت واحد  این فصلنقل قول آغازین
 همانطوری زندگی کنيم که می  و یابکنيم همراستا با قانون طبيعت در مورد همکاری و خودشکوفایی

راه یکی شدن، آگاه بودن از خواست ها و به کار گرفتن هر دوی آنها در . یان می یابددانيم آن پا
  . که باعث بحران مالی امروزی شده اندیی در مورد سرمایه گذاری هاویژه به  استمعامالت

نيست که در "  سمی وسائل ساخته شده از مواد ارزان تر ولی"گذاشتن مقررات سخت تر یا خریدن 
طابع   باید است که آنچه نکته فهميدن این،د بلکه راه خروجمی تواند به ما کمک  کنبحران کنونی 

 تنها تصویری از ذهن های یک بعدی ما ،چون اقتصاد. بشود طبيعت انسان است نه اقتصادقوانين 
  .گرفتن، گرفتن و بيشتر گرفتن: است در مورد

  
  

 شانران در نقشه ها بيشتر به نفع خودر نظرگرفتن دیگ که دندباید تشخيص بده بشر  افرادامروز
، در نقشۀ گذر از بحران  اولقدمپس . نقشه ها شکست خواهند خورداست زیرا در غير اینصورت 

 اطالعات و نشان دادن واقعيت ها در مورد نوع جهانی است که در آن زندگی می گسترشمالی،  
  .هستندته  به یکدیگر وابسۀ اجزاء ان همش دروندرنی که  جهایعنیکنيم 

اول خواست گرفتن که اقتصاددانان آن را . مردم باید دو نيرویی که جهان را به پيش می برند بشناسند
و نيروی دوم خواست بخشش است که . می نامند یعنی همان سيستم سرمایه داری" اقتصاد سود ده"

  .می خواهد شکوفایی کلی و رفاه را افزایش دهد
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متوجه . ی امروزی یا باید همه سود ببرند یا هيچ کسی سود نخواهد بردبه سادگی در معامالت مال
  . اشاره می کندکل جهاننه به طرفينی که در قرارداد هستند بلکه به " هر کسی"باشيد که کلمه 

 تمام خانه بآیا معنی این حرف اینست که پيش از هر معامله یا توافق تازه ای، طرفين بایستی در
و پس از توضيح معاملۀ پيشنهاد شده، درخواست یک رضایت نامۀ امضاء شده های جهان را بزنند 

 همۀ معنی آن گفته اینست که باید نگرشمان را از سود .ن کار به سختی عملی خواهد بودبکنند؟ ای
  .بردن خودمان به تنهایی، به سوی در نظر گرفتن منفعت تمامی افراد، تغيير دهيم

.  فورا به دنبال شکست رقيبانش است،انۀ بازار می شود توليد کنندهمثال هر وقت محصول تازه ای رو
" کاپيتاليسم" هدفش افزایش سهم بازار خودش است و ما این جریان را ،یعنی کمپانی تازه وارد

مشتریان " دزدیدن"اگر چه در آخر کار، آنچه واقعا رخ می دهد اقدام به . می ناميم") سرمایه داری("
   .  پذیرفته شده استروشی ، در بازار بودند و البته اینه از قبلکمپانی هایی است ک

  
  

به همين شکل، بانکها، امروز خود را متعهد نمی دانند برای کمک به این اقتصاد مشکوک و یا 
بانک ها تنها یک چيز می . همکاری با مردمی که قصد شروع شغل هایی تازه یا خرید خانه دارند

تا بيشترین حدی که می ) مالکان، اعضای هيئت مدیره(ی سهامدارانشان پول در آوردن برا: خواهند
حال اگر آنها مجبور بشوند که به کارکنان با رتبه های پایين تر، دستمزد های شرم آوری . توانند

بپردازند یا به صورت خيانتکارانه وام های غير مسئوالنه ای را به مردم واگذار کرده و بعد آن وام 
 را پرتاب کنند تا داغزمينی ت های بيمه بفروشند و آنها نيز تالش کنند که سيب ها را به شرک

" معامله کردن به شکل معمول"زمانيکه در نهایت یکی، در این ماجرا گير بيافتد همۀ اینها قسمتی از 
  .زیرا تنها هدف شان یادداشت بيليونها، در ستون مربوط به افزوده ها، در آخر هر فصل است. است
ن نگرش فقط متعلق به بانک ها نيست بلکه اصوال هر موسسۀ بازرگانی از شرکت های بيمه و ای

که . ، به همين روش عمل می کنند زنجيره ایر گرفته تا فروشگاههایبانکها و موسسات تامين اعتبا
تم در هر حال، امروزه همۀ ما بایستی یک بازبينی در مورد این سيس. می گویيم" بازار آزاد"به آن 

و اگر چنين کاری بکنيم می بينيم که ایدۀ اشتباهی در . انجام دهيم تا ببينيم در کجاها اشتباه رفته ایم
زیرا بانک ها به طور بالقوه . مورد وجود بانک ها و شرکت های بيمه در جهان، وجود ندارد

. مایه تامين کنيمچيزهای خوبی هستند و بدون آنها نمی توانستيم برای برآورده کردن رویاهایمان سر
 روزی ما را به خيابان پرت بتی هستند زیرا تضمين می کنند کهشرکت های بيمه نيز نيروهای مث

  .اشکال چيز دیگری استپس . نمی کنند
  
  

اگر همه تصميم می . تنها چيزی که در معامالت ما باید تغيير کند نگرش های ما است نه اعمال ما
یا سهامداران مان سود برسانيم آنگاه کار ما و همۀ مشتریانمان رونق گرفتيم که به بيشتر از فقط خود 

به روشنی هر جایيکه پول مورد عالقه باشد . پيدا می کرد چون مردم به یکدیگر اعتماد می کردند
  .اعتماد کمتر می شود

ا به به طور معمول بانکها هيچ اعتمادی به بانک های دیگر ندارند شرکت های بيمه نيز به بانکها ی
یکدیگر اعتماد ندارند و هيچ یک از آنها به وام گيرنده اعتماد نمی کنند چون وام گيرنده ها نمی توانند 
به کارفرماهایشان اعتماد کنند زیرا نمی دانند فردا سرکارشان می گذارند یا نه، و کارفرماها خودشان 

  .تماد نداردبه تقاضای بازار وابسته هستند و این روزها هيچ کس، به بازار اع
  
 تا زمانی که نفهميم .مطالعۀ قوانين طبيعت:  گرداند، ما را به همان نقطۀ اول بازمی جریان اینو

چاره اینست انيم به یکدیگر اعتماد کنيم پس  نمی توایمل واقعيت چطور فرمول بندی شده خودمان و ک
 وقتی این کار را بکنيم وام و.  فرمول درونی تعادل پيروی کنيمطور گروهی تصميم بگيریم از به که

ازار گيرنده ها به کارفرماها، و بانکها به وام گيرنده ها، و شرکت های بيمه به بانک ها، و همه به ب
 یک خانوادۀ انسانی یکی شدۀ بزرگ عمل کنيم  همانندکه یاد نگيریموقتی  تا پس. اعتماد خواهند کرد
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ا وقتی آنگونه رفتار کنيم نه تنها هر چيزی که ام. از وضعيت رکود اقتصادی نجات پيدا نمی کنيم
برای یک زندگی راحت الزم است را خواهيم داشت بلکه مطمئن خواهيم بود که آن را در آینده هم 

  . بچه هایمان و بچه های بچه هایمان نيز، آنرا خواهند داشتچنينداریم و هم
  
  
  
  
  
  

 بچه هايتان را خوب آموزش دهيد : 13فصل 
 
 از نيزری می دانم که کل سيستم آموزشی فلج کنندۀ افراد را، من بدترین زیان سرمایه دا  ویژگیاین"

این زیان رنج می برد یعنی یک نگرش رقابتی بيش ازحد، که تلقين می شود به دانش آموز، کسی که 
                     ."                         برای پرستش موفقيت خواهی به صورت یک آمادگی اوليه، تربيت می شود

 آلبرت اینشتين
 
  

  
  

عمل یا فرایند یاد دادن یا یاد "، آموزش به معنی )Webster’s dictionary" (وبستر"در فرهنگ 
اما در جهانی که پنجاه درصد آنچه در سال اول دانشکده یاد می گيریم . است" }معلم/ محصل {گرفتن 

 و به انتهای سال سوم ربطی ندارد، مدرسه رفتن ما چه خوبی ای دارد؟ منسوخ شده است 
 مهم تر از آن، آیا با افزایش بحران سراسری، می توانيم آموزش بچه هایمان را حتی در دورۀ 
دبيرستان تضمين کنيم؟ چون بحران کنونی، جهانی و چند بعدی است پس سيستم آموزشی باید خودش 

  . ن را به گونه ای آماده کند که از عهدۀ شرایط کنونی جهان برایدرا با آن وفق دهد و جوا
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نيست البته در مقایسه با کسب مهارت اجتماعی زیاد بدست آوردن دانش   امروزی ماچارۀبنابراین 
، تردید و بی اعتمادی ای که  غلبه کنيمبرای کمک به خود و بچه هایمان تا بر از خود بيگانگی عميق

ها رن بيست و یکم، ابتدا باید به آندر آماده کردن بچه ها برای زندگی در ق. و هستيماالن با آن روبر
 یاد بدهيم که چه چيزی باعث به وجود آمدن واقعيت کنونی شده و آنها برای تغيير آن چه کاری می

 . توانند انجام دهند
 برنامه قسمتی از یک  درس ها، باید بلکه می گوید این،دانش نيست توسعۀ این به معنی متوقف کردن

 باشند که در آن، به دانش آموزان نحوۀ روبرو شدن با دنيایی که در حال ورود به آن  گسترده تر
آنها بایستی بتوانند که هنگام ترک کالس، از این دانش استفاده کنند تا . آموزش داده می شود؛هستند 

چگونه از  به چنگ بياورند و بفهمند ی کنندتصویر کاملی از واقعيت و نيروهایی که آن را طراحی م
  .آن به نفع خودشان استفاده کنند

  
 

تقریبا در تمامی کشورهای جهان، سيستم های آموزشی به گونه ای طراحی می شوند که دانش 
هر چه نمرۀ . آموزان را تشویق به هدف گيری و نشانه روی برای موفقيت های شخصی می کنند

در آمریکا همانند بسياری از . اجتماعی او نيز باالتر خواهد بوددانش آموز باالتر باشد، مقام 
ن در ارتباط با  نحوۀ برخوردشا عمل دانش آموزان را بلکهکشورهای غربی، این سيستم نه تنها نحوۀ

 همين باعث می شود دانش آموزان نه تنها برتر بودن خود را بخواهند یعنی.  می کند تعييندیگران را
 .تار شکست هم شاگردی هایشان نيز باشندبلکه ناچارا خواس

در جهان سراسری شده، جایيکه هر شخصی به موفقيت و رفاه اشخاص دیگر وابسته است این سيستم 
به جای دستيابی به برتری شخصی، هدف بایستی پيشی گرفتن در . از ریشه بایستی بازبينی بشود

رمان و  به صورت یک آدای است که بایی این همان پيروز.  سطح موفقيت عمومی باشد دادنافزایش
  . ایده ال تشخيص داده شده و مورد احترام قرار بگيرد

  
   

 در تغيير هر مدرسه، بایستی جو و فضای آن باشد و در آنجا نيازی به سيستم بنابراین اولين مورد،
 ی جوانان چنان تاثير سنگينی بر رو،تنبيه کردن برای دانش آموزان خود محور نيست زیرا اجتماع

ای آن، به ج.  دستورالعمل ها و قوانين اجتماعی را دنبال می کنند غریزی،دارد که آنها تقریبا به طور
و این می تواند با تشویق گروه های آموزشی رواج پيدا کند  باید مشارکتیک فضای رفاقت و 

عوض تایيد دیگر تالش می کنند و در همدانش آموزان برای کمک و پيشرفت همساالن، جایيکه 
  .  اجتماعی را بدست می آورند شروع بشود

 و. به عالوه، تمرین های فراوانی وجود دارند که موفق شدن در انجام آنها، نياز به کار گروهی دارد
 هر در این روش امتياز.  کار بروندخيلی به آسانی می توانند برای دوره های تحصيلی موجود به

وهها داده می چون امتياز به گر  دیگر گروه بستگی خواهد داشتدانش آموز به عملکرد همۀ افراد
 .شود نه به افراد

در حقيقت با تماشای دنيای بزرگساالن، می بينيم بندرت یک محصول به وسيلۀ یک شخص تنها، 
براستی .  الزم است، افرادميانگروهی قوی  توليد می شود و حتی برای توليد محصولی موفق، کار

 به ما یاد می دهند که چقدر همکاری مهم است پس چرا این همکاری در مدرسه گیکه طبيعت و زند
  شروع نشود؟

 
اگر امروز بچه ها، برخالف تالش های ما برای تربيت آنها در راستای انسانيت و مهربانی، به 

 که  به گونه ای مدرسه هااصالح را با شرایط سرکش رشد می کنند، می توانيم این صورت تندخو و
این می تواند احساس تازه ای برای .  آنجا، برای موفقيت به یکدیگر وابسته باشند تغيير دهيمدر

 . پرستاری کردن از یکدیگر به وجود آورد و الگوهای خود محوری قبلی را حذف کند
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 طبيعی است از همان آغاز تولد، بچه، در مورد تمام چيزهایی ،برای بچه ها، وابستگی به اندازۀ تنفس
وقتی بچه ها وارد مدرسه می شوند . رای زنده ماندن به آن ها نياز دارد به والدینش وابسته استکه ب

نيازهای اجتماعی آن ها گسترش پيدا می کند و به طور کامل، به تایيد دیگران متکی می شوند تا یک 
 . تصویر مثبت از خود داشته باشند

ساس می کنند که در نتيجۀ این تاثير، یک جو آنها تاثير اجتماع را چنان قوی بر روی خودشان اح
.  نياز است تا جوانانی مراقب، تربيت کنيممورد تالش خيلی کمی از سوی ما. محافظ به وجود می آید

نشان دادن جهت درست به آن ها است، جهتی که منجر به : تمام آنچه برای انجامش الزم داریم
 .  سپس آن ها پيشقدم خواهند شدموفقيت برای خودشان و برای بشریت خواهد شد و

اولين کاری که باید انجام دهيم، آموزش نحوۀ عملکرد طبيعت است که دو نيرو در زندگيشان وجود 
دارند، که با هم برهمکنش می کنند و برای اینکه هر کسی خوشحال باشد بایستی این نيروها در تعادل 

ست تنها باید عنصر تعادل را به آن برنامۀ نيازی به تغيير هيچ یک از عناوین آموزشی ني. باشند
 .آموزشی اضافه کنيم

بنابراین بيولوژی هنوز، همان بيولوِژی خواهد بود تنها چاشنی توضيح، در مورد نحوۀ برهمکنش 
 هنگام گسترش موجودات تک سلولی به چند سلولی، به آن اضافه خواهد ،نيروهای بخشش و گرفتن

در مورد انسان شناسی، بررسی تاریخ  .  دیگر علوم انجام می شودهمين کار در مورد فيزیک و. شد
 آن  دوره ها، کامال پيش کسوتانبشریت و جوامع مختلف با استفاده از برهمکنش نيروها در مورد 

  .جالب خواهد بود
  
 

اگرچه این کار خارج از محدودۀ این کتاب است، اما یک فرد می تواند ببيند که چطور وقتی خواست 
بدون وجود چنين خواست های متغيير و . مان تغيير می کنند و شدید می شوند پيشرفت می کنيمهای 

هيچگونه . رشد یابنده، هيچگونه تحولی نمی داشتيم زیرا نمی خواستيم که زندگی مان تغيير کند
تکنولوژی ای را بدست نمی آوردیم چون با آن چه داشتيم کنار می آمدیم و هيچگونه سياستی وجود 

در حالت کلی اگر خواست هایمان . و هيچ قوانينی) البته، این ممکن است ایدۀ بدی نباشد(نمی داشت 
  .تغيير نمی کردند ممکن بود هنوز در غارها زندگی کنيم

 
  : دهد دو مرحله وجود داردآموزش مدرسه ای که اصل تعادل را برای دستيابی به

 
 به دانش آموزان خواست بخشش و خواست گرفتن و مدرسه ها باید: فراهم کردن اطالعات الزم. 1 

اینکه چطور این نيروها با همدیگر در طبيعت کار می کنند را یاد بدهند که این کار بایستی هم در 
 .کالس های طراحی شده و هم به صورت قسمتی از هر عنوان، در برنامۀ درسی مدرسه انجام بشود

که بچه ها آموزش مقدماتی در مورد مفاهيم را کسب کردند بعد از این:  اجتماعی جدیدایجاد قواعد. 2
 اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کنيم که همکاری، دوستی و حمایت نگاه به تدریج، بایستی قواعدآ

 .کردن را گسترش می دهند
 ، به دليل تحميل وقواعد پيروی از این برای موفقيت در این مرحله، بسيار مهم است که بچه ها بفهمند

 از روشی که در  کردنبلکه به طور مداوم باید آگاه بشوند که با استفاده. اجبار بزرگترها نيست
 پيروی از این روش، ی را تجربه خواهند کرد وهماهنگی با طبيعت است، آن ها بهترین حالت زندگ

  .باالترین ميزان سود شخصی را به همراه خواهد داشت
 

 چطور به عنوان همکار و نه حریف جنگی  درک کنيمالزم است نجات یافتن در دنيای امروزی برای
با آموزش . با یکدیگر رفتار کنيم درغير اینصورت هر آنچه که انجام می دهيم شکست خواهد خورد

ها را به مهم ، بزرگترین خدمت ممکن را به بچه هایمان می کنيم زیرا آن مشارکتهمکاری و هنر 
 .رات زندگی الزم دارند مجهز می کنيم مقابله با خطبرایترین وسيله ای 
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هيچ کس دیگری، آن ها را به این وسيله مجهز نخواهد کرد اگر ما از مسئوليت تحویل آن، شانه خالی 
 مدارسی که هدفشان اینست که به دانش آموزان یاد دهند چگونه در عصر جهانی برپا کردنبا . يمکن

زندگی را در نظر بگيرند ر اعمال خود هر دو نيروی شدن زندگی کنند، تقسيم کنند، مراقب باشند و د
  . تنها نوع مدرسه ای که ارزش توجه کردن دارد را ساخته ایمآنگاه،

  
  
  
  
  
  
  

  )توانيمبو بايد (بله، ما می توانيم : 14فصل 
  
  
عاشقان دانش، قدرت ... هرگز نوع بشر، پایان یافتن مشکالت خود را نخواهد دید مگر زمانيکه"

  ."عاشقان دانش بشوند... ر دست بگيرند و یا صاحبان قدرت سياسی را د
  افالطون، جمهوری

                                                                                                                                      
  

ایدۀ تغيير ارائه شده در این کتاب، گفته ای سطحی نيست بلکه تغييری بنيادی را پيشنهاد می کند که به 
فراتر از نحوۀ ساختن سيستم اقتصادی، سيستم آموزشی یا حتی سيستم سياستمداری می رود یعنی 

برای دوام و .  زندگی و در نتيجه، از جامعه ای که در آن زندگی می کنيمتغييری است در فهم ما از
 فردیبه صورت  نمی توانيم در مرحلۀ کنونی از توسعۀ بشری،پایداری این تغيير، ما باید بفهميم که 

  . پيشرفت کنيم مگر اینکه کل جهان نيز، پيشرفت بکند
بود چون با این کار، خودمان را با نيروی در گذشته، خوب رفتار کردن با خانوادۀ خودمان، کافی 

بخشندۀ طبيعت، در تنها مرحله ای که از آن آگاهی داشتيم، یعنی خانوادۀ خودمان، متعادل و هماهنگ 
  .می کردیم

  
پس از آن، وقتی اجتماع رشد کرد بایستی نسبت به گروههای بزرگتری، آگاهی می داشتيم و یاد 

انواده کافی نيست بلکه باید در برابر همشهری هایمان نيز مهربان گرفتيم که تنها خوب بودن با یک خ
  .و مراقب باشيم که همين رفتار، ما را در تعادل با نيروی بخشش در مرحلۀ اجتماع قرار داد

و فراتر از ) ملت(سپس ما بيشتر رشد کردیم و باید خود را با نيروی بخشش طبيعت در مرحلۀ ملی 
  .می کردیمخانواده و شهرمان متعادل 

  
آگاهی ما، چه از آن باخبر باشيم یا نه، . امروز، باید همان رفتار را در مقابل کل جهان انجام دهيم

بنابراین برای متعادل کردن خودمان با نيروی بخشش، باید . اکنون کل بشریت را در بر می گيرد
  .نسبت به هر کسی در هر جایی مثبت باشيم و برای کمک به او تالش کنيم

 البته مجازاتی وشکارا جلوی چشمان خود می بينيم تيجۀ انجام ندادن چنين کاری، بحرانی است که آن
از سوی یک نيروی باالتر نيست بلکه نتيجۀ طبيعی پيروی نکردن از یک قانون طبيعی است و 

 هنگام پریدن از یک پشت بام، بدون تجهيزات و ست که با سرپيچی از قانون گرانشهمانند دردی ا
  .برای ما انسان ها مهمترین ابزار دفاعی، آگاهی مان است. آمادگی الزم، احساس می کنيم
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و چون آگاهی از خواست بخشش طبيعت، اولين و مهمترین ابزار ما است پس ابتدا باید سياستمداران 
وده ایم و باید به آنها نشان دهيم که تا کنون از آن، آگاه نب. را دربارۀ نقش و اهميت آن آموزش دهيم

به این ترتيب سياستمداران، افرادی که بسيار .  آن در تفکرات ما دليل بحران امروزی استفقدان
نسبت به آنچه کارایی دارد و آنچه ندارد حساس هستند می فهمند که چرا و چطور باید سياست هایشان 

  .را متناسب با نياز های روز تغيير دهند
  

تمی براساس سياست های خودمحور زندگی می کنند سریعًا از چون سياستمداران، هر روز در سيس
در . متعادل شده است آگاه خواهند شد تفاوت های بين سيستم معيوب موجود و سيستمی که کامل و

  .حقيقت، این جریان به طور خودبخود از وقتی که بحران مالی نمایان شد آغاز شده است
ر کليسای باپتيست ابنزر در اتالنتا، جرجيا، نمونۀ  د2009 ژانویۀ 20سخنرانی باراک اوباما در 
یگانگی بزرگترین نياز این ساعت است نه به خاطر اینکه خوشایند به : "زیبایی از این آگاهی است

نظر می رسد یا احساس خوبی به ما می دهد بلکه چون تنها راهی است که می توانيم بر کمبود های 
ربارۀ کمبود بودجه یا کمبود های تجارتی صحبت نمی کنم، من من د. اساسی در این کشور غلبه کنيم

دربارۀ کمبود ایده های خوب یا نقشه های تازه صحبت نمی کنم، من دربارۀ یک کمبود معنوی و 
تا بفهميم گر صحبت می کنم  یکدین بادرباره ناتوانی در شناسایی خودماهمدلی صحبت می کنم من 

ما همه در تار و پود سرنوشت به یکدیگر ...   ن هستيم چرا که ما نگهبان برادرمان و خواهرماکه
  ."گره خورده ایم

با این حساب، برای مستحکم کردن این تار و پود، تنها به ماده ای برای افزایش چسبندگی نياز داریم 
ی است که در که لباس حاصل از آن را با دوام تر و همچنين نرم و لطيف تر می کند این ماده، آگاه

  . با نيروی بخشش طبيعت می کندسطحانگی ما را هم یگ
دستيابی به یگانگی، در ميان سياستمداران به معنی تمام شدن بحث ها و کشمکش ها نيست اما با 
وجود هر دو خواست طبيعت در ذهن آنها، این کشمکش ها می توانند زمين باروری، برای ایجاد 

به وسيلۀ رسانه ها تغيير بکند به همان روشی که در هنگامی که عقيدۀ عمومی . تغيير، فراهم کنند
 شکست دراز دست دادن رای ها، به خاطر از  توضيح داده شد، آنگاه سياستمداران نگران 10فصل 

برعکس، اگر یک سياستمدار بعد از اینکه تشخيص داد که ایدۀ طرف . بحث های سياسی نخواهند بود
تغيير دهد آنگاه انتخاب کنندگان، این انعطاف پذیری را دیگر، به سود عموم است بتواند نظرش را 

  . نشانه ای از قدرت برای او، در نظر خواهند گرفت
  

عالوه براین، با انجام چنين کاری، این سياستمدار در برابر موفق شدن این ایدۀ جدید، با وجود بحث 
 بيشتر مسئول خواهد ومخالفانش قبل از تصميم گيری برای حمایت کردن، حتیموافقان های جدی 

ببينيد، من انتخاب ها را سنجيده ام و به این : "پس سياستمدار می تواند به رای دهنده ها بگوید. بود
. نتيجه رسيده ام ایده ای که با آن مخالف بودم نسبت به ایدۀ خودم، منفعت بيشتری برای عموم دارد

  ".بنابراین فکر می کنم شما باید از آن حمایت کنيد
با این روش نه تنها . بحث ها" برندۀ"یک مسئوليت پذیری بزرگ است حتی بزرگتر از مسئوليت این 

 به طور کامل، مورد تفکر قرار می ییگانگی افزایش پيدا می کند بلکه ایده ها در ميان افراد بيشتر
  . گيرند

   
 ،راقبت از جهاندر عصر جهانی شدن، م. به همين صورت، سياست های بين المللی باید تغيير بکنند

شود به طور طبيعی برای اینکه این جریان موفق ب.  تنها از کشور خود استخيلی مهمتر از مراقبت
نياز است تا هر کسی، دو خواستی که اساس . وجود داشته باشد مشارکت باید در ميان همۀ ملت ها

تم حمایت از توليدات و سيس پراکندگیبدون این دانش، . جهان ما را پایدار نگه می دارند بشناسد
با انجام آن، ما سرانجام یک موقعيت واقعی، برای . داخلی غالب شده و جنگ ها آغاز می شوند

  .رسيدن به صلح جهانی خواهيم داشت
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  سالم بودن و سالم ماندن: 15فصل 
  
 

 می توان براحتی از پنجره به بيرون پرت کرد بجز آنهایی که ممکن ،نيمی از داروهای مدرن را"
 . خورده بشوند،است به وسيلۀ پرندگان

 دکتر مارتين هنری فيشر
  
 

در آن . داشت روشی کامال متفاوت با روش امروزی ابسال قبل در چين باستان، پزشکی، هزاران 
در جلوی در خانه می گذاشت و هنگامی که شفا دهنده گردش های روزانه  گلدانی ،روزها هر خانوار

تا انجام می داد، به داخل هر کوزه نگاه می کرد اگر سکه ای داخل آن اش را در ميان خانه های روس
 . در آن خانه سالم هستند،بود، آن را بر می داشت و به راهش ادامه می داد و می فهميد که همۀ افراد

 در آن خانه بيمار است و داخل می شد و با همۀ توانایيهایش  نفراگر کوزه خالی بود می فهميد یک
وقتی شخص بيمار دوباره سالمتی خود را باز می یافت آنگاه . د بيمار را مداوا کندتالش می کر

 . از سر گرفته می شد،پرداخت روزانۀ سکه
 تضمين می کرد زیرا پرداخت ها ا با وجود سالمتی مردم شفادهنده رسود این، روش ساده ای بود که

 شفادهنده باید تالش می کرد که ،ترین سودبرای بيش. تا زمانيکه مردم سالم بودند ادامه پيدا می کرد
به همين دليل شفادهنده در وقت آزادش در .  سالم بمانند،مردم تحت نظارت او تا حداکثر زمان ممکن

 و آنانی که نسبت به آموزش می داد  را زندگی سالمنحوه ی داشتن مردم  بهوستا قدم می زد وميان ر
و اگر فردی لجبازی می کرد و پيروی از روشی .  می کرد بی اعتنا بودند را سرزنش،این آموزش ها

سالم برای زندگی کردن را نمی پذیرفت شفادهنده او را از گردش های خود مستثنی می کرد و 
 .همچنين از رسيدگی پزشکی نسبت به او هنگامی که به آن نياز داشت خودداری می کرد

مقرر شده ای از حفظ سالمتی نده، منافع این روش ساده تضمين می کرد که هردوی بيمار و شفاده
 . که تفاوتی اساسی با روش کنونی پزشکی دارده باشندداشت

در پزشکی مدرن، دستمزد یک پزشک وابسته است به تعداد بيمارانی که روزانه معاینه می کند، 
دماتش کميسيون هایی که از شرکت های سازندۀ دارو می گيرد و اینکه نرخ دریافتی آن دکتر برای خ

در پزشکی خصوصی، بيماران ثروتمند تر هزینۀ بيشتری برای پزشکان بهتر می . چقدر باشد
 برای طبقۀ کم درآمد ،پردازند که همين باعث ایجاد یک عدم توازن در کيفيت مراقبت های موجود

  .می شود
  
 

يقت یک به عالوه، سيستم امروزی، پزشکی که بيمارانش سالم باشند را مجازات می کند در حق
 !، از لحاظ تئوری اگر در سالم نگه داشتن مردم موفق می شد ممکن بود از گرسنگی بميردپزشک

شرکت های داروسازی که هر وقت اعالم می کنند یک دارو یا روش معالجۀ تازه ای را برای یک 
کنند  گير می چرخبيماری خاص کشف کرده اند همۀ ما به آنها درود می فرستيم نيز، در دام همين 

یعنی اگر براستی دارویی که مردم را خوب می کرد توليد می کردند آنگاه به سوی ورشکستگی می 
در حقيقت، کل سيستم بيمارستان . بنابراین به نفع آنها است که ما زنده ولی ناسالم  باقی بمانيم. رفتند

ودن عدم سالمتی ما، ها، شرکت های داروسازی، دکترها، پرستار ها، و مسئوالن بهداشت از دائمی ب
می توانند انتخاب کنند و در مسوالن سيستم بهداشت ودرمان این تنها راهی است که . سود می برند

 . نگه دارند پایدار خودشان را درآمد هاینتيجه
دکترها آدمهای بدی نيستند یا حداقل از من و . اما این واقعيت نتيجۀ اشتباه هيچ شخص خاصی نيست

 سود دهی به جای تامين سالمتی  افزایشر افتاده اند که هدفشتنها آنها در سيستمی گيشما بدتر نيستند 
 باید با خرید بيمه های سالمتی گرانقيمت و – آدم های معمولی –در نتيجه بيماران . و رفاه است

 .وابستگی به سيستم قضایی در مورد معالجات اشتباه، از خودشان محافظت کنند
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کترها را مجبور به خرید برگه های بيمۀ گران می کند تا خودشان را در  د، موضوعدر عوض همين
 کل این سيستم،  یعنی در واقعبرابر شکایت های قضایی مربوط به معاجات اشتباهشان محافظت کنند

 . می کندمنعکس بسيار بيمار و نامناسب را شرایطی
در واقع سيستم مراقبت . ا به طبيعتحال، کدام بدکار این سيستم شکننده را ساخته است؟  بی توجهی م

 هر چه بيشترنظرگرفتن فقط نيمی از واقعيت،  نشانه های در در آنجایی باشد کهتنها بهداشتی شاید 
 .نمایان می شوند

  
  
 

  : معالجۀ سيستم مراقبت بهداشتی
 

هم تنيده  در طورما به . واضح است که نمی توانيم از سيستم مراقبت بهداشتی چين باستان تقليد کنيم
 ممکن ، که باز کردن آن بدون داشتن روشی مناسبم های خودپرستی مان رشد کرده ایمدر سيست

اما مدل چينی به عنوان نمونه ای بسيار ساده، ارزان و در . است باعث فروپاشی کل سيستم بشود
ن کمک ما امروزینحوۀ ساختن سيستم مراقبت بهداشتیراستای افزایش سالمتی می تواند به ما در 

 .کند
تعادل (هومئوستازیس "در پزشکی، این کلمه . هيچ کسی تعادل را بهتر از پزشکان درک نمی کند

حالتی از پایداری : "آن را به این صورت تعریف می کند" وبستر"فرهنگ . ناميده می شود)" حياتی
 وابسته یا گروهی نسبی در تعادل و یا تمایل به سوی چنين حالتی، در ميان اعضای متفاوت اما به هم

  ".از اعضای یک ارگانيسم
 در مورد آن صحبت کردیم بياد می آورید؟ در 10قانون همکاری و خودشکوفایی را که در فصل 

اعضای متفاوت اما به هم : "پزشکی، این قانون به صورت قسمت آخر این تعریف بيان می شود
  ". وابسته یا گروهی از اعضای یک ارگانيسم

بنابراین . مان چيزی است که بيماری یا سالمتی را درون یک بدن تعریف می کندهومئوستازیس ه
پس اولين کاری که بایستی انجام شود .  بياورنده دست توانند به آسانی این مفهوم را بپزشکان می

 است زیرا این کار نوعی آگاهی و احساس نياز – بخشيدن و گرفتن –مطالعۀ هر دو کيفيت طبيعت 
 .تغيير در سيستم ناقص امروزی به وجود می آورد برای ،فوری

 بيشترین پشتيبانی را از عضو ،هر کسی که تا حدودی بيولوژی خوانده باشد می داند یک سلول سالم
. ميزبان خود انجام می دهد و در عوض، بقا و محافظت خود را از سوی آن عضو دریافت می کند

تواند از عضو می ب یعنی هر چيزی را که .  دهدام مییک سلول سرطانی درست برعکس این را انج
در نتيجه عضو ميزبان، همراه با سرطان مصرف شده . گيرد و در برابر، هيچ چيزی به آن نمی دهد

 .و می ميرد
به همين دليل پزشکان و محقق ها مناسبترین نامزدها برای تغييری آگاهانه در قلب هستند زیرا بهتر 

 در ميان همۀ اعضای بشریت را درک می کنند و می ، متقابل محافظت واز هر کسی نياز به تضمين
 . مبرم و حتمی است،فهمند که شمارش معکوس برای سيستم امروزی شروع شده و نياز به تغيير

 را مهندسی و طراحی کرده اند "پزشکی مدرن "به نام کسانی که غولی ،که این افراد باهوش زمانی
 آن وقت می توانيم انتظار شفایافتن سيستم مراقبت ؛ را کشف کنند زندگیعنصر گمشده در معادله,

گی سيستم مراقبت بهداشتی به دليل پيچيد.  بودن آن داشته باشيمموثرپزشکی را برای آسان و 
هند  آن نه تنها از نياز به تعادل آگاه باشند بلکه بخوا دراست که همۀ شرکت کننده های الزم امروزی،

پس از آن، درست همانگونه که نشانه های بيماری بشریت . بياورند به وجودمان که آنرا به طور همز
به طور شدید در سيستم مراقبت بهداشتی ظاهر شده است شفا یافتن نيز، خودش را به طور 

  .   دراماتيکی دقيقا در همين سيستم نشان خواهد داد
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   ماندن خونسردو :  ... 16فصل 
  
  
  

  ". طبيعت بوده است، از این به بعد متضاد با طبيعت خودش خواهد بودتا اکنون بشر، متضاد با"
  

  1964دنيس گابور، ساختن آینده ، 
  
  

.  دادن در این کتاب باشدتوضيحایستی ساده ترین عنوان، برای ، ب)بوم شناسی(در ظاهر اکولوژی 
ی و تمام پالستيک ها اگر تمام ماشين ها را برقی و تمام دستگاه های توليد نيرو را خورشيدی یا باد

را قابل بازیافت کنيد، آن وقت جهان یکبار دیگر سبز، زیبا و جایی خنک می شود اما اگر کار به 
  همين سادگی است پس چرا هنوز موفق به انجام آن نشده ایم؟

  
روشن ترینشان، این است که ما به شدت مشغول . جواب های بسياری برای این سئوال وجود دارند

ا سوخت های فسيلی و پالستيک های ارزان قيمت بوده ایم و تمام چيزهای دیگر از جمله پولسازی ب
جواب بعدی اینست که انرژی . سياره مان که خانۀ خود و بچه هایمان است را به کناری گذاشته ایم

د  و گران قيمت است و استفاده از آن، قيمت الکتریسيته را بسيار باال می برکار برد نداردخورشيدی 
  .شودو در نتيجه کارکردن با آن برای مردم هم، بسيار گران تمام می 

 بی تفاوتی ما نسبت به آیندۀ خانۀ –این موارد بر جنبۀ تکنيکی مسئله، متمرکز هستند و مسئلۀ اصلی 
خالصه .  را کنار می گذارند- نيازهای سایرین توسط ما طرد کردن و تحمل نکردنزمينی مان و 

  . گابور به وضوح بيان کرده اند مشکل اصلی، طبيعت بشر استهمانطور که دکتر
ما قسمت هایی از : امروز، سهل انگاری ما نسبت به وضعيت سياره یمان تقریبا جنایتکارانه است

 نابود می کنند و  را  آنجا محصوالت زمينیرض خطر سيل هایی قرار می دهيم کهجهان را در مع
گی از تشنگی می چنان خشکی ای می کنيم که مردم به سادقسمت های دیگری از جهان را دچار 

   اینچنين نسبت به طبيعت و خودمان بی عاطفه هستيم؟اما چرا. ميرند
  

 تعادل بين خواست بخشش و خواست – ریشۀ بسيار کهن خود را فراموش کرده ایم جواب اینست که
ما انسانها خود را . داران می بينيمگياهان، و جانجامد، : این تعادل را در تمامی سطوح طبيعت. گرفتن

باالتر از طبيعت در نظر می گيریم هر چند نه به طور تئوری ولی در عمل، یقينا بر اساس آن رفتار 
  .حقيقت این است که ما به هيچ وجه باالتر از آن نيستيم و تنها بخشی از آن هستيم. می کنيم

همچنين با نفوذترین . ترین سطح طبيعت است قرار گرفته ایم که توسعه یافته متکلم،ما در سطح 
اعمال مان بر همۀ سطوح دیگر طبيعت تاثير می گذارند ولی مهم تر از این، شرایط : قسمت آن هستيم

شاید (  همانند قدرت تاثير اعمال ما استدرونی ما نيز بر بقيۀ طبيعت تاثير می گذارد و قدرت تاثيرش
ما در یکی از حاالت نامتعادل، خودپرست و ناآگاه از نيروی وقتی شرایط درونی ). حتی بيشتر از آن

 در وضعيت خودپرستی و عدم آگاهی از نيروی بخشش قرار ؛ آنگاه کل طبيعت,بخشش طبيعت باشد
  . و تمامی گياهان، حيوانات و مردم رنج می برنددمی گير

رژی های منابع قابل تجدید، به همين دليل حتی اگر همه، اتومبيل های الکتریکی برانيم یا تنها از ان
آنچه باعث چنين تغييری خواهد شد تشخيص خواست . استفاده کنيم جهان خوشایند تر نخواهد شد

  .بخشش است و اینکه بياموزیم چطور آنرا به زندگی خودمان بياوریم
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بر وقتی ما از یک بيماری خفيف مانند سرماخوردگی معمولی رنج می بریم همين، : در نظر بگيرید
 نمی توانيم به آسانی نفس بکشيم ، اشتهایمان را از دست می دهيم، تب می. کل بدن تاثير می گذارد

، جهان، مانند یک دهکدۀ کوچک  ترتيببه همين. می آیدعيف می شویم و تمرکزمان پایين کنيم، ض
 همين دليل به و .است و هر کاری که انجام می دهيم بر تمامی افراد و چيزهای دیگر اثر می گذارد

 آموزش ببينيم و آن – سطح خواست ها –بایستی در مورد تعادل در طبيعت در بنيادی ترین سطح آن 
     .را در زندگی مان به کار بریم

این گفته به آن معنی نيست که وقتی من در عبور از خيابان به خانم پيری کمک می کنم گردبادی که 
یستد بلکه معنایش اینست که اگر ما به خوشبختی تمامی در اتالنتيک در حال وزیدن بود باز می ا

افراد دیگر بياندیشيم حداقل به همان اندازه ای که برای خودمان می اندیشيم، چون می خواهيم شناخت 
از خواست بخشش را بدست بياوریم، پس آنوقت همۀ ما با همدیگر باعث می شویم که رنج، تنها 

  .چيزی مربوط به گذشته باشد
  

 است خيالی به نظر برسد اما اگر بياد بياورید که تنها عنصر ناهماهنگ و ازهمگسيخته در ممکن
، احساس کاملی این تغيير در ماماهنگی و در تعادل یکی بشویم طبيعت خود ما هستيم پس وقتی دره

به وجود می آورد و جهت جریآن جهنمی که سيارۀ ما در حال تبدیل شدن به آن است معکوس خواهد 
  .شد

و زیباترین قسمت این جریان اینست که برای اتفاق افتادن آن، مجبور به انجام هيچ کاری نيستيم چون  
خودبخود اتفاق می افتد و احساس های به تازگی متعادل شدۀ ما، هدایت مان خواهند کرد در مورد 

  .اینکه چطور خودمان را مدیریت کنيم و در روی زمين یک بهشت به وجود آوریم
موضوع در مورد اکولوژی به همان اندازه ای درست است که در مورد اقتصاد، آموزش، این 

  .سالمتی و بسياری از جنبه های دیگر زندگی ما
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  سخن آخر: 17 فصل 
  
  
گذاشته شد به این معنی که چطور می توانيد قدرتمندانه از بحران " رهایی از بحران"ام این کتاب ن

ج شوید، زیرا امروزه دیگر نمی توانيم به دیگران تکيه کنيم تا اینکار را برای ما انجام جهانی خار
همانطور که احتماال خودتان فهميده اید نکتۀ موجود در عنوان کتاب اینست که اگر چه تنها راه . دهند

 خود  کردن در این راستا بهخروج از بحران، همکاری با همدیگر است ولی تصميم گيری برای عمل
  . بستگی داردشخصهر 

  

  
  
  

 –همانگونه که در سرتاسر این کتاب بيان کرده ایم، جهان از تعادل بين دو نيرو به وجود آمده است 
و چون این نيروها، بنيان تمام آنچه وجود دارد هستند هر یک از . خواست بخشش و خواست گرفتن

اشياء و موجوداتی که از آن . تيبانی کنندعناصر جهان، بایستی از حفظ این تعادل در داخل جهان پش
  .پشتيبانی نکنند بقاء نخواهند داشت

به . در قلمرو حيوانات، حيوان آنچه نياز دارد را می خورد و بقيه را دست نخورده برجای می گذارد
این ترتيب به طور طبيعی از تعادل طبيعت حمایت می کند یعنی با اعمالی چون چریدن در جایی که 

ار کافی چمن هست و ترک زمين های چریده شده یا با شکارکردن تنها حيوانات بيمار یا به مقد
  . طبيعت، اینگونه برتری گياهان و حيوانات سالم تر و قوی تر را حفظ و حمایت می کند. ضعيف

اما بشر داستان متفاوتی دارد چون به دليل روابط موجود، ما نه تنها مانند حيوانات از طبيعت، بلکه 
از مردم دیگر نيز می خواهيم بگيریم و هنگامی که شروع به بهره کشی از سایر مردم می کنيم دیگر 
هم راستا با دو نيروی طبيعت نيستيم چون از خواست گرفتن بيش از حد استفاده کرده و خواست 

  .بخشش را بکار نمی بریم
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ده اند از پایه برهم می زنيم و با این روش، ما تعادل بين دو نيرویی که زندگی را به وجود آور
بحران های چند گانه ای که امروزه با آنها مواجه هستيم در . بنابراین کل طبيعت را آشفته می کنيم
حال اگر . یعنی عدم تعادلی که خود به طبيعت تحميل کرده ایم: حقيقت، نشانه های این آشفتگی هستند

 یعنی آنچه الزم داریم برداریم و –مان یاد بگيریم نحوۀ متعادل کردن این خواست ها را در ميان خود
و ) به حالت اوليه برگردانده( آنگاه فورا تعادل را ترميم کرده –بقيه را به طبيعت و بشریت بسپاریم 

  . تمام سيستم ها، هماهنگ خواهند شد همچون فرد بيماری که به یکباره شفا یافته باشد
 سطوح خلقت، از مرحلۀ اتمی گرفته تا پيچيده ترین روابط  گفتيم در تمامی10همانطور که در فصل 

پس برای نجات بشریت، . انسانی، وجود داشتن، تنها از طریق همکاری و خودشکوفایی ممکن است
همۀ ما بایستی پتانسيل و توانایی شخصی خود را به وسيلۀ مشارکت در جوامعی که در آنها زندگی 

  . امروز آن جامعه، کل جهان استبتهال تحقق ببخشيمو می کنيم درک کنيم 
در طول دهۀ دوم قرن بيست و یکم، به صورت روشن تری آشکار خواهد شد که دوران موفقيت های 
شخصی و همراه با خودمحوری، دارد به پایان می رسد از قرن نوزدهم اصل برجستۀ علم اقتصاد 

ین مفهوم که ما انسان ها، بوده است که رهنمودهایش استوار بوده است بر ا" انسان مقتصد"
  .هستيم" بازیگرانی در بند نفع شخصی"
  
  

 بارهبرای اینکه این جریان منفی را معکوس کنيم و به سرعت جهان را شفا دهيم، نياز داریم در این 
،  و رهنمودهای جدید باید بر اساس "بشریت مقتصد: "یعنی بکنيماصالحی کوچک ولی بسيار موثر 

  .هستند استوار باشد" بازیگرانی در بند نفع گروهی" ها این مفهوم که انسان
 اگر همۀ ما نگرشمان را به سوی سودبخشيدن به همدیگر تغيير دهيم در همان لحظه، تمام آنچه از 

امروزه بسياری از . دوران بابل اشتباه بوده است را اصالح خواهيم کرد و اثر آن فوری خواهد بود
تصاد دانان و شاغلين می دانند که همۀ ما به یکدیگر مرتبط و وابسته دانشمندان، سياست مداران، اق

به همين دليل این روزها همۀ رهبران جهانی از پرزیدنت اوباما گرفته تا براون و پوتين، در . هستيم
 – تک تک افراد جهان –مورد یگانگی سخنرانی می کنند ولی موفقيت در آن، نياز به همکاری همه 

ما، تحت قانون تعادل طبيعت هستيم پس براستی این مسئوليت بر عهدۀ تمامی افراد چون همۀ . دارد
 .جهان است

در نتيجه گيری نهایی مایلم که این واگن را به سوی یک ستاره هل دهم و پيشنهاد من برای انجام آن 
انجام دهد اینست که برای نجات خود، سئوال ما نباید این باشد که جهان چه کاری می تواند برای من 

  . بلکه باید پرسيد من چه کاری برای جهان می توانم انجام دهم
  
  
  
  
  
  
  
  

  )پايان(
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  ترجمه شده در بخش فارسی بنی باروخ
  
  : ایميل های زیر ارسال فرمائيدت خود را بهطفا پيشنهادات و نظرال
  

com.gmail@farsikab 
com.yahoo@kabstudent 

  
 بيشتر به ادرس های زیر مراجعه  متون فارسیهمچنين برای مطالعه

  :کنيد
  
/ir/info.kabbalah.www  

com.blogsky.28kabbalah.www  
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