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 انیسفر به دل اد
 مقدمه

منتشر  1931 سال در بهار آن را ی  و نوشتار یداریشن یهالیه فا" کونینروحا یهامغلطه" کتاب در

 متداول   یهاروش در اثر ا نوجوانیو  ک کودکی یایپو ذهن   که چگونه صحبت کردم نیاز انمودم 

 به کودکانمان یاقیبه س ن راید کاشیکه ا و گفتم شودیتعصب گرفتار م در گرداب ، نیآموزش د

 بر دوش خود فه راین وظیا پس آن از . نشوند ییگراو تقدس یشیانددچار جزم اهه آنک میآموزش ده

در  که یروش  ؛ ارائه دهم نید مفهومبا  کودکان و نوجوانان ی  جهت آشناساز یه روشک  کردمیم حس

به  ییگراتقدس ۀورطو در  سرکوب نگردد در ذهن کودک و نوجوان یپرسشگر ۀیروح نه تنها آن

 . شودده یاو بالدر  یشیو آزاداند ییجوقتیحق بلکه دیگران یخاموش

 یرانیا ۀسال 11 ۀپسربچک یآن دره ک ن استیآموزش د ی  شنهادیپ ۀنمونک ی" انیاد به دل   سفر" کتاب

 به جز اسالم ایبزرگ دن ان  یا ادب دهدیانجام م ایبه نقاط مختلف دن همراه پدرش که ییسفرها در طول

چنان ساده  ن کتابیا شده یسع اگر چهدارد.ینمبر یدست از پرسشگر تن مدیو در ا شودیآشنا م

 جالب ینکات تواندیاما م ا باشدیمفهوم و گوباالتر و سال  11 کودکان و نوجوانان یتا برا نوشته شود

 . داشته باشد نیتمام سن یبرا یخواندنو 

       1939ز یین.فخر      پا                                                                         
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  ؟ مرغتخم ای بوده مرغ اول

 کیبه آن داد و به  یچرخ کوچک ، ز برداشتیم یرا از رو ییایجغراف ۀو کر نا وارد اتاق شدیس پدر  

دنبال چه  » : گفت شاش بلند کرد و به پدریکتاب درس ینا سرش را از رویس ره شد.یخآن  یرو نقطه

  «؟یگردیم

  «امروز مدرسه چطور بود؟ ! پسرم خوب دنبال کشور هند.: » پدر

 « ؟ مرغا تخمیاول مرغ بوده  پدر! یراست  . بود خوب :  »نا یس

 »؟ مگر چطور: »پدر 

م و یشان نداریبرا یچ وقت جوابیکه ه هستند هاسؤال ی،بعض گفتیمها از معلم یکیامروز : »نا یس

یدرست است که ما م .مرغا تخمین سؤال که اول مرغ بوده یشوند؛مثالً هم  بهتر است به حال خود رها

 یهاگر سالیحاال د ی؛ول را به وجود آورده یگریو آن د ها اول وجود داشتهاز آن یکیم باالخره یدان

 » .وجود آمده اهد نبوده که اول کدام بهچ کس شیو ه شتهگذ یادیز

 

درست است که :«گفت کنار گذاشت و را ییایجغراف ۀکر بعد و دیکش شیپروفسور شیر به یپدر دست

بخصوص  ن سؤال  یمورد ا ها درکنم آدمیمن فکر م یتوان جواب داد؛ولیچ وقت نمیرا ه هاسؤال یبعض

 .»ن سؤال پاسخ داد یان به اتویکنم میتصور م.کشندیدست از تالش م دزو یکم

 »؟یچطور:«اق گفت یاشت با  به پدرش نشست و رو را بست و نا کتابشیس

 اسمشهمانطور که از مرغ تخم مرغ؟ "ا تخمیبوده   اول مرغ " نست کهیسؤال ا خوب، » پدر گفت:

ک یاول  د کهیآیوجود مهب یحتماً وقت  مرغتخم د ؛پسیآیوجود مهب ک مرغیکه از  یتخم یعنیداست یپ

گذاشته  اردک کی را یتخم مثالً اگر.ند یگویمرغ نموجود داشته باشد ؛وگرنه به آن تخم تخمگذار مرغ  

از آن تخم وجود داشته باشد تا ید مرغیپس اول با".مرغ تخم"ند،نه یگویم "اردک تخم  "آن  باشد،به

 .»بوده  مرغ اول پسول بوده باشد ؛تواند این حساب تخم مرغ نمیباشد .با ا وجود آمدههب یمرغ

 .»باشد  ک مرغی حاصل   هم حتماً آن تخم باشد که وجود آمدههب یتخم د ازیبا مرغ یول:« نایس
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یرون آمده باشد ؛بلکه میمرغ بتخم کیحتماً از داخل  ،مرغ کی ستین الزم که نستیمسئله هم:«پدر 

داخل  از،شده ایدن مرغ نیاول ل بهیکه تبد یاجوجه .رون آمده باشدیگر بید ۀک پرندی تواند از داخل تخم

 مرغ به ییهاشباهت گر کهید ۀپرند کی،بلکه  نگذاشته مرغ کی را آن تخم یآمده است ولدر تخم کی

 .» ، گذاشتهنبوده اما مرغداشته 

د به یهم که بزرگ شد با یوقت ود یایرون بیهمان پرنده ب ۀد جوجیآن پرنده با از تخم   یول:« نا گفتیس

یواقعاً م ای یگذاریم من سربهسر یدار تو!پدر :«گفت  زد و یلبخند سپس.»ل شود یهمان پرنده تبد

 »؟یبرس یدرست وحساب جواب   کی به یخواه

ا ید بدانم که آیقبل از آن با یبرسم؛ول یوعلم یک جواب منطقیخواهم به یواقعاً م:«گفت  و دیخند پدر

 .»ا نهی یآشنا هست "تکامل "ۀتو با مسئل

 .»ن سؤال دارد یا به یربط چه ست ویدانم تکامل چینم:«نا یس

 « ست؟یسلول چ یدانیتو م!جان نایس:«پدر 

در درس علوم خوانده ن رایا . بدن موجودات زنده است ۀسازند ن واحدیترکوچک سلول بله؛ :» نایس

ک سلول یفقط از  هایا باکتری هاروبکیاز موجودات ،مثل م یلیخ . امدهیمستند هم د یهالمیم و در فیا

 کروبیک میبه  ، خودش و هر قسمت شودیم میتقس به دو قسمت از وسط ن سلولیو ا اندل شدهیتشک

که از آن  هستند یقاً مثل همان باکتریدق دیجد یهاین باکتریهر کدام از ا شود.یل مید تبدیجد یا باکتری

 « اند.وجود آمدههب

 

 ه سلول اولید شبیجاد دو سلول جدیک سلول و ایم یمراحل تقس-

از  خوب؛ .یدانیالزم است را م تکامل ۀفهم مسئل یبرا که ییزهاین چیترمهم ! نیآفر » : پدر گفت

اشعه مثل یقو یهاا اشعهی ییایمیدر اثر مواد ش هاتوق یبعض ن؛یبب . ساده است یلیخ بعد نجا بهیا
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 هاسلول ، شوندیبه اطراف پراکنده م یاتم یکه از انفجارها ییهاا اشعهی  ندیآید میکه از خورش ییها

آن  ، آورندید را به وجود میجد یهاو سلول شوندیم میکه تقس یو موقع ، شوندیم یراتییدچار تغ

کارها را  یبعض نتوانند ممکن است یعنی ؛ ستندین یاول یهاه سلولیقاً شبیدق گرید ، دیجد یهاسلول

و از  هضم کنند ، کنندیط جذب میکه از مح را ییمواد غذا یبعض مثالً ممکن است نتوانند . انجام دهد

از دست  د رایجد یهاو ساختن سلول م شدنیتقس ییتوانا ا مثالً ممکن استی ؛ ندیاستفاده نما هاآن

 بدهند.

ی"مجهش" گر راید و عوامل مختلف   اطراف یهاا اشعهی ییایمیدر اثر مواد ش هاسلول ر کردن  یین تغیا

و  کرده باشد جهش ، دیک حالت جدیبه  خود ی  شگیو هم یاز حالت عاد سلول انگار که یعنی ؛ نامند

 . د بسازدیجد یهاو سلول م شودیه تقسیاول سلول   دهد کهیخودش را نشان م یزمان ، ن جهشیا

 دیجد یهاسلول در ، میپس از تقس خودشان را جاد شده استیه ایدر سلول اول که در اثر جهش یراتییتغ

 «  . دهندینشان م

 کارها را بکنند؟ یبعض نتوانند دیجد یهاکه سلول شوندیباعث م راتیین تغیا یعنی » : دینا پرسیس

 «  ؟ هستند یماریب یهالسلو ، ل جهشیبه دل ، دیجد یهاسلول یعنی

آن  ها هموقت یاما بعض . رندیمیاکثراً م افتهیجهش  یهاو سلول ن طور استیمعموالً هم ؛ بله » پدر:

مثالً ممکن  ؛ شوند دیو جد خوب یی  ک توانای که صاحب   شودیباعث م وجود آمدههها بکه در آن یرییتغ

یباکتر  ل بهیتبد ، با کمک جهش رفتندین میاز ب دارو ۀلیوسکه به زایماریب یهایباکتر یبعض است

ن یبه ا . ها اثر نداشته باشدآن یرو آن داروگر یو د ن ببرندیآن دارو را از ب که بتوانند شوند ییاه

ضد  یدر برابر داروها ، افتهی جهش ی  باکتر  نیا و حاال شده است یبه نفع آن باکتر ، جهش ، صورت

ن ین بردن ایاز ب یبرا شوندیها مجبور ماکنون آدم . شودیاد میتعدادش زو  مقاوم شده ،یباکتر

 .  بسازند یدیجد یداروها ، یباکتر

 جهات یلیاز خکه  ساخته شده است  یاز آن باکتر دیجد ۀک گونی بین ترتیبه ا ینیبیطور که منیهم

 یهاییبه توانا هم ییتواناک ی یول آوردیرا به وجود م یماریو همان ب ستیقبل یه همان باکتریشب

د یو تول یبه زندگ تواندیو م ستیقبل یاز باکتر "افته تریتکامل  " مییگویپس م ؛ اش اضافه شدهیقبل

 گر آنیو نام د تکامل"" ندیگوین میبه ا . همه جا پراکنده کند خودش را ۀو گون ادامه دهد مثلش

 . است "شترگ  ف  "

  « ؟ مرغ داردتخممرغ و به  یچه ربط فرگشت ای ن تکاملیحاال ا » : دیا پرسنیس

 ون سالیلیدر طول صدها م ، کنندیم یزندگ نیزم یکه امروز رو زندهموجودات  ۀهم ،خوب » پدر:

ن یو ا ل شدندیتبدمتنوع اهان  یوانات و گیبه انواع ح ، هایمثل باکتر یاز موجودات تک سلول ، تکامل

ها به آنه که امروز ییهاندهپر مینیتا ببم یبه عقب برگردان را ماناگر ز یعنی ؛ شودیشامل مرغ هم م

 یاز تخممرغ ن یکه اول میبرس ید به زمانیبا قاعدتاً آمدند وجود به ین بار ک  یاول مییگویم و خروس مرغ
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 یسلول یول گذاشته ،مرغ داشتهبه  یادیز یهاه شباهتک یگرید ۀپرند ه آن تخم راک باشد هسردرآورد

 که یاآن پرنده ن باعث شده است کهیو اه دچار جهش شده بود ل شودیبه آن پرنده تبده ار بودکه قر

 ۀپرند به یولمرغ م ییما به آن بگو کهیطور با مادرش داشته باشد ییهاتفاوت سر از تخم درآورده

  « ." یامروز مرغ   اجداد  " مییبگو قبل از او یهاو پرنده مادر

دچار  شود  لیتبدمرغ که قرار بود به  یسلول یگفت ! پدر » : سپس گفت رفتبه فکر فرو  ینا کمیس

  « ؟ستیمثل باکترهم جوجهمگر  ؟ دیآیوجود مسلول به " کی "ازمرغ  ۀمگر جوج .هجهش شده بود

 دور تا دور آن را که ک سلول وجود داردی،  مرغداخل هر تخم در واقع . ن طور استیبله هم » : پدر

درست مثل  ؛ شودیاد میو ز کندیم شدن میشروع به تقس ، آن سلول . فراگرفته مرغتخم ۀدیو سف هزرد

 ، وجود داشته اول داخل سلول  که  یطبق دستورالعملبه بعد  ییک جایاما از  ؛ هاکروبیم شدن میتقس

 ، مین تقسدر زما یبعض . دنیآیمتفاوت در م یهر کدام به شکل م شدن هستندیکه در حال تقس ییهاسلول

 یوبعض به چشم یبعض و اعصاب به مغز یبعض به عضله یبعضشوند،یل میاستخوان تبد یهابه سلول

و ند یآیبه وجود م شودیانجام مها سلولم یدر همان حال که تقس مختلف یهااندامکه نیا خالصه ر .به پ  

د در همان یایها به وجود باندام امکد،م ید در هر مرحله از تقسیگویکه م یدستورالعمل طور که گفتمهمان

  . ه وجود داردیسلول اول

 

 ن در تخم مرغیرشد جن-

رون یب تخمکه از  یاه پرندهک ن ممکن است باعث شودیا ، دچار جهش شده باشد ک سلولیآن  حاال اگر

بالغ  یوقتاو  ۀجوجاما  باشد یبلند یهاپا یدارا ،مثالً مادر ؛ داشته باشد یتفاوت مادر ۀبا پرند دیآیم

 جاد نکندیا آن جوجه ی  زندگ ۀادام یبرا یمشکل ، ن تفاوتیحاال اگر ا . داشته باشد یترتاهکو یپاها شد

همان  یدارا او هم یهاو بچه کندیدمثل میو تول شودیآن جوجه بزرگ م به نفعش هم باشد یا حتیو 

 یبه تخمه بعد بن یو از ا مینامیم مرغ د رایجد ۀگونن یو ما ا مانندیم کوتاه یپا یعنی دیت جدیخصوص

مرغ از آن بهتخم و بعده بود مرغاول  م کهیریگیجه مینت ین طوریا . مییگویمرغ متخم گذاردیکه م

  « . وجود آمده
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 سال گذشته  هاونیلیناسورها در طول میدا رییدانشمندان پرندگان از تغ ۀدیبه عق-

   ندارد. یعلم ست و دقتیلیر فوق تخیتصو اند .افتهیتکامل 

یدنبال کدام کشور م یگفت ! پدر یراست  .میگویمن مامعلمرا به  نیاا فرد » : گفت ینا با خوشحالیس

  « ؟یگرد

  « همان هندوستان ای کشور هند » : پدر

  « ؟ چه یبرا » : نایس

یآنجا چقدر طول م پروازمان تا تا حدس بزنمندازم یب ینگاه رانیا ازاش خواستم به فاصلهیم » : پدر

  « . کشد

  « ؟میبرو به هند مگر قرار است ؟مانپرواز » : گفت گرد شده بود نا که چشمانش از تعجبیس

 ک سفرین یا .میبه هند برو ک هفتهیبه مدت  گریقرار است چند روز د ، بله » : زد و گفت یپدر لبخند

  «من است. یدانشگاه با کار   ابطهدر ر

او  یمعموالً سفرها نیازاشیالبته پ . سفر کند کارش یبرا دیبا یو گاه استاد دانشگاه است نایپدر س

یم یسع در گذشته بودنا یکه مادر س شیپ یاما از چند ؛ دادیم انجام ییها را به تنهاو آن بودند یداخل

  . شتگیمزود بر فتریو اگر هم م کمتر به سفر برود کرد

  « ؟ شودیام چه مپس مدرسه ؟ یمرا هم با خودت ببر یخواهیم یعنی » : نا گفتیس

 کشمیخجالت م هم یاز طرف ، که در شهرستان هستندت پدربزرگ و مادربزرگ ؛ ستین یاچاره » : پدر

یت را ماهاجاز از مدرسه و میآین فردا میبنابرا ؛بگذارمات خاله ۀخانوادش یتو را پ ک هفتهی یه براک

  « ؟ ینیک ببیهند را از نزد یدوست دار م.یرویمهند و با هم به  رمیگ

آن ، یهند یهاریرگما ، یهند یهامرتاض . معلوم است که دوست دارم » : گفت ینا با خوشحالیس

تا  زنگ بزنم ! پدر . ب استیب و غریعج یزهایچپر از هند ؛  دنداریرا نگه م قطار ، که با نگاه ییها
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  « ؟ میبرو هندبه   قرار است ما میر بگویبه ام

  « . زنگ بزن ؟ ییگویرا م اتیکالسهمان هم » : پدر

 هند به سفر

نا به یس . کردندیتخت هند پرواز میپا نویو به سمت دهلبودند ما یهر دو سوار هواپ بعد ۀفتهک ی

و او از جوابم  گفتم مانبه معلم در کالس مرغ رامرغ و تخم ۀیقض ، شیپ ۀمن هفت » : پدرش گفت

نکه ما یدارد به ا یبستگ مرغا تخمیباشد مرغ ن که اول یا روز به من گفتید یول ؛ خوشش آمد یلیخ

  « م.یبزنحرف  یبه چه زبان

  « ؟ منظورش چه بود » : و گفت نا کردیبه س یپدر با تعجب نگاه

یاستفاده م" مرغتخم" ۀکلمچون از  " مرغا تخمی هبود مرغاول  "م یبپرس یبه فارس مثالً اگر » نا:یس

  « بوده است. "مرغ"اول  شود کهین میجواب ا میکن

  « ؟ مرغ باشدد تخمیو اول با شودیبرعکس م ، جواب یه زبانحاال به چ ،خوب » پدر:

ه آنک شودیمتوجه م دهدبجواب  یسین سؤال به انگلیبه هم اگر او بخواهد گفتیمعلم م یآقا : » نایس

تخم  یحت هاگذارتخم ۀهم به تخم   ا اصالً یو  هاپرنده ۀهم به تخم    یعنی eggندیگویمرغ مها به تخم

 یبه فارس یسیزبان انگل از سؤال را کلمه به کلمه میپس اگر بخواه ؛  egg ندیگویم حشرات هم

 میتوانینمگر یو حاال د " ؟مرغا ی هاول تخم بود " : شودین میا  هاآن ه سؤال  ک مینیبیم میترجمه کن

از جمله  ،هم یگرید ۀچون هر پرند ؛ "دیایاز مرغ به وجود ب دیه باک  داستیاز نامش پ تخم" : مییبگو

 یهامرغ به شکل   ک مرغی که در اثر جهش، یتخم ؛ دنبگذار تخمتوانستند یم، یاجداد مرغ امروز

  . دیایبرون یاز آن ب یامروز

 ک پرندهیچون مرغ  "هبود اول تخم " شود کهین میجواب ا ، مییبگو یسیپس اگر سؤال را به انگل

ه خودش مرغ نبود که یاپرنده تواندیم آن تخم را یول ؛باشد هد از تخم سردرآوردیهرحال بااست و به

رون یب از آنمرغ  نید اولبع ،ه بود"تخم"اول  پس . گذاشته باشد " هاز اجداد مرغ بود یکی " بلکه

  آمده.

  «ست. یآدم باهوش شما هممعلم ن یا » : و گفت دیشش کشیبه ر یپدر باز هم دست

 نیج   ن  ید

 «؟ ستندگاو پرها یا هندیآ » : دیاز پدرش پرس جان زده بودیه ینا که کمیس
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یشته ماحترام گذا گاوبه  هااز آن یکه در بعض وجود دارد یادیز یهانید در هند » : پدر پاسخ داد

 دارد یگاوبه محصوالت  یادیز یوابستگ شانیکه زندگ ن هندوهایب".1هندو"و " 1نی"ج  ن یمثل د ؛ شود

شخم  یبرااو گ یرویو از ن و غذا اتیلبن ۀیته یبرا ر گاویها از شآن . مرسوم است احترام به گاوها ،

کشتن  ،واقع در خورند.یگوشت گاو را نم یلو ؛ کنندیاستفاده م یکشاورز یبرا یگاوود و از ک زدن

  « .دانندینم یرا کار درست یوانیچ حیه

چرم  هم وستشپز وا میخوریگوشتش را هم م و میکنیم یشتریب یهااستفاده اوما که از گ یول »نا: یس

  « . میگذاریمنبه گاوها احترام  میکنیدرست م

یر گاو را هم بد میاستفاده از ش یحتن" ی"ج  ن یروان دیپ یعنین ها یج  از  یاریبس درست است.: » پدر

  «شود.یوانات مین حیباعث آزار اگاوها دن یدوش کنندیچرا که فکر مدانند 

یروانش نه گوشت می؟ اگر پ ستینین چه جور دیا . ده بودمیرا نشنن یج نیمن تا حاال نام د » نا:یس

  «؟ خورندیپس چه م ، اتیو نه لبنخورند 

 

 ن در انگلستانیک معبد جی-

تا  نین دیا . وجود آمده استبه شیسال پ1022 و از حدود ستیمیار قدین بسیک دین یج نید » : پدر

  .« دهکریحکومت م از هند یعیدر مناطق وس شیسال پ1922 تا حدود یعنی یالدیقرن هشتم م

                                                           
1 Jain 

2 Hindu 
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  « ؟"کردهیحکومت م"چه  یعنی » : نایس

 نین دیمردم را به داشتن هم هاو آنه بود  مختلف هند مناطق   ن حاکمان  ین ،دیج نید یعنی » : پدر

 ،""اسالم و "هندو" ن  یل رشد دیبه دل بعدها یول ساختند.یم یادیمعابد ز ، آن یو برا ندکردیق میتشو

و مساجد خودشان  معابد شیو به جا را خراب کردند هانیج و معابد ندنشان را عوض کردید ، حاکمان

 نین دیا در حال حاضر . ا مجبور کردندیو  ق کردندیا تشوی نشانید ر دادنییبه تغ و مردم را را ساختند

  . رو داردیپون یلیم4 حدود

 

 صلح ین در حال دعا برایج ن  یمومن-

  « .برابرندزنده با هم  موجودات   ۀهمو  صدمه زد یچ موجودیبه ه دینبان ین جید طبق دستورات  

  « ؟برابرندچگونه  ؟برابرنددرختان با هم  یگاوها و حت ها وانسان یعنی » : نایس

 به موجودات زنده هانیج البته برابرند.ت شوند ید اذیو نبا دارند یزندگ حق نکهیها در اآن » : پدر

که  هاو انسان دارند یت کمتریاهم اهانیگ مثالً  ؛ دهندیت میشتر اهمیب دارند نکه چند حسیا براساس

تا مجبور  هرحالبه یول دارند.ت را یو اهم ن ارزشیشتریب هم دارند عقل ، گانهحواس پنج عالوه بر

 یو برا حشرات را لگد نکنند ،  ه هنگام راه رفتنمراقبند کها آن زنند.یصدمه نم یبه درخت ، شوندن

با آزار  یاطیاحتیبر اثر ب واناتیآزار رساندن به ح هااز نظر آن . روندیرون میها بشب به ندرت نیهم

و  هامبادا به کرم نکهیا یبرازکار یو پره نی  دت  م   ین هایج یبعض یحت . ندارد یتفاوت ،یعمد رساندن  

ست زنبورها یغذاعسل را هم چون  و خوردنکنند یهم نم یکشاورز زده شود یبیآس یجانداران خاک

  « دانند.یممنوع م

 «؟ چه یعنیزکار یو پرهن یمتد : » نایس

 انش ریدستورات د ۀهمـ و مراقب است دهدیم یادیت زیاهم نشیبه دستورات د که یکس یعنی » : پدر

مبادا که  خورندینم از را همیو پ ینیزمبیمثل س یاهانیگ ۀشیر یحت نیمتد یهانیج . به دقت اجرا کند

از  یاو زننده زشت ۀکلمکه مراقبند ها آن . وارد شود یبه جاندار یبیآس هاشهیر دن  یرون کشیموقع ب

ک ی ۀفیوظ و آن را دانندیمجاز م از جان را دفاع یخشونت برا هاالبته آن . خارج نشود دهانشان
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 . آورندیحساب مبه  سرباز

  شده باشدنه یها هدبه آن صداقت یو از رو یبه راست یزیاگر چ یو حت د راست گفتیبا ندیگویها مآن

  « . ستیار خوبیکار بس ایترک دن ،نیدن یدر ا .رند یپذیآن را نم

 «؟ ایترک دن : » نایس

  « . دست بکشد خود ۀلیو قب لیو فام و خانواده روتاز ث یکس یعنی ایترک دن » : پدر

  «؟ بعد چه کار کند » : نایس

 که ییو از غذاند سفر در همواره برهنه یها با پاآن ، کنندیا میه ترک دنک ییهانیج در مورد » : پدر

 « . کنندیاستفاده م دهندیها مبه آن گرانید

از  هاتا آن دهندیها مرا به آن حاصل زحمت خودشان نگرایو د کنندیها کار نمآن یعنی » : نایس

  « ؟ ها خوب استآن ن  یددر  ین روشیچن چرارند؟ینم یگرسنگ

و خانوادهشغل  ، از ثروت ن شخصیکه ا دهندیت میاهم ن جنبهیشتر به ایبها نیج به هر حال » : پدر

و کند یه نمیخودش را ته یذاغ گر خودشید ن کهیاما به ا ؛ ستیسخت ن کار  یو ا دهیدست کش اش

  نند.یبیماو ک یکار ن کیشرخود را  با کمک کردن به او بلکهدهند یت نمیاهم شودیگران مید سربار  

 

 ک معبد در لندنیدر  ین در حال نماز صبحگاهیج   دو جوان  -

ک یکه مرگش نزد کندیحس م یکس یوقت . دارند"1مرگبه  منجر ۀ"روزبه نام  یصخا ۀها روزنیج

                                                           
1 Santhara 
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دن یخوردن و آشام ،جیتا به تدر ردیگیم میتصم ،دادهفش را هم انجام یوظا ۀهم ، و عالوه بر آن است

 به اصطالح و ارزشپر یکار و به عنوان کشدیطول م سال 11 حدود ن کاریا . ردیبم کمتا کم کم کند را

 آن ۀو انجام دهند دارد ایدر ترک دن یقو ۀارادو  ییبه توانا ازیه نک دیآیبه حساب م یار روحانیبس ،

  « . ده باشدیرس یمان واقعیاو  یبه کمال فکر دیبا

   «؟ یمان واقعیو ا یمال فکرک » : نایس

  « . میکنیبعداً با هم صحبت م یمان واقعیو ا یفکر کمال ی  معن ۀدربار » : پدر

 ؟ شودیچه م ردم   هو در اثر روز خوب را انجام داد ین کارهایا ۀهمن یج کی یوقتخوب، » : نایس

آن هم  ، کردن باشد یو زندگ که بهتر از زنده بودن دیآیرش میگ یزیچه چ کندیا میکه ترک دن یکس

  « ؟ شیو آسا همراه با ثروت خودش ۀخاندر  با خانواده یزندگ

و ه شه بودیهم یعنی ؛ رودین میاز ب و نه ده شدهینه آفر که جهان ده دارندیعقها نیج ، نیبب » : پدر

 که اگر طبق آن بر جهان حاکم است ینیه قوانک کنندیها فکر مآن در ضمن . شه هم خواهد بودیهم

  « م.یشویخوشبخت م میکن ین زندگیقوان

بر  ینیچون واقعاً قوان ؛ دارند ین خوبید هاآنپس ،  خوب » : و گفت دیان حرف پدرش پرینا به میس

یم ما معلم م داشت.یخواه یترار راحتیبس یزندگ میها توجه کنبه آن که اگر حاکم استجهان 

ن مربوط به یقوان ، مثل قانون جاذبه ک است؛یزین فیبر اساس قوان ز در جهانیکه همه چ دیگو

 یهر عمل " دیگویحرکت م ن  یاز قوان یکی . تن مربوط به حرکیقوانو  سیو مغناط تهیسیالکتر

 یکه وقت ستیبادکنک و مثال آن هم " جهت آن و برخالف با آن یمساو است یالعملعکس را

 ن قانونیو براساس هم شودیپرتاب م گریخودش به سمت د شودیم یک طرف خالیبه  بادش

 د به دانش و علمیباها نیج ن حسابیبا اشوند.یساخته م روندیکه به فضا م ییهاموشک ،

  « . بدهند یادیت زیاهم

 ند کهیگویو م ن مردم هند دارندیدر ب باسواد را صد  ن دریشتریبها نیجکه  شودیالبته گفته م » : پدر

 یگرید یزهایچ شودیها صحبت ماز آنن یج نیکه در د ینیاما قوان ؛ باسواد هستند هاآن %34 حدود

  اند.نداشته ینقش ، یعلوم امروز ا کالً ی یمیو ش کیزیت علوم فشرفیدر پها نیو ج هستند

و از  را انجام دهد یخاص یکارها یاگر شخص دیگویم ن حاکم بر جهانیه قوانک ده دارندیها عقآن

او  نیبنابرا ؛ شودیاد میاو ز خوب   "1یماکار" ها را انجام ندهدو آن ز کندیپره یگریخاص د یکارها

  « . خوشبخت خواهد بود ،یبعد ی  در زندگ

  « ؟ ستیگر چید"کارما"  ؟ بهشت و جهنم دارند هاآن یعنی؟یبعد یزندگ » : نایس
                                                           
1 Karma 



14 

 

 ن ثواب  یا ده ندارندیعقها نیجاما  ؛بدعمل  ی  و جزاخوب  عمل   ثواب   هیاست شب یزیچکارما  » : پدر

 یدگیرس به حساب شخص اس آنبر اس تا بعداً  ادداشت شودی ییدر جا ، عمل بد یو جزاخوب عمل 

که به  آوردیش میپ دنیر قابل دیغ یراتییتغ  در درونش، شخص  خوب   که عمل   ندیگویها مآن . شود

 که به آن دیآیوجود مهب اودر  یراتییتغگناه هم ،و بد ا در اثر اعمال یو  ندیگویمخوب  یکارما آن

 « .ردیگیها شکل مما انسان که دربد ت یصو شخخوب ت یشخص ه  یشب یزیچ . ندیگویمبد  یکارما

که به آن  شودیم خوبت یک شخصی کمتش کمیشخص کندیخوب م یکارها که یکس یعنی : » نایس

 «؟ ندیگویم خوب یکارما

یباعث مخوب  یکارما نیه اک  ن استیخوب ات یشخص با اما فرقش ؛ ن طور استیباً همیتقر : » پدر

 ترو خوشبخت ت بهتریبا موقع ک انسان  یبه صورت ش یبعد یدر زندگ ومرگ ،بعد از  که شخص شود

 ۀکر یو رو این دنیدر هم یو گاه ارواح یایمثل دن گرید ییایدر دن یگاه یبعد ین زندگیا . متولد شود

وان متولد یک حیا یو  بدبخت ک انسان  یبه شکل  ، بعد از مرگ ، بد باشداو  یاماگر کار . ن استیزم

  « . ک حشرهیالً به شکل مث ؛ شودیم

ن یاها نیج . اندکشف شده و مشاهده یپدریپ یهاشیبا آزما یعلم ن  یکه قوان گفتیما م معلم » : نایس

پس  ؛ شه بوده استیو هم امدهیکه جهان به وجود ن ندیگویها مآن ؟ اندکشف کرده ن را از کجایقوان

به مردم گفته  زها راین چیکه ا هم یامبریپس پ نباشد ییاگر خدا . ده باشدیآن را آفر هم ییخدا دینبا

بعد از  ، که افراد انددهیا خودشان دیآ . فرستاده شده باشد هاآن یسوبه  ییچ خدایه د از جانب  ینبا باشد

  « ؟ اندمتولد شده یدوباره به چه صورت ، مرگ

طور هم نیا یول ؛ د اعتقاد ندارندده باشیآفر که جهان را ییبه وجود خدا هادرست است که آن : » پدر

داد استع در درون خودش یکه هر انسان کنندیها فکر مآن .باشندرا قبول نداشته  ییچ خدایه ست کهین

مان یو اخوب با اعمال  ، شخص . ردیگیرا م او یجلو است کهبد  یکارما نیا و فقط خدا شدن دارد

  « . که همان خداست شودیم لیتبد آزاد یبه روح مرگ و بعد از بردین میرا از ببد  یکارما ، یواقع

  «؟ چه ازآزاد  : » نایس

از بدنو  از گناهان ، گرید یهاو جهان جهان نیدر ا یپدریپ یهاتولد از، هایآزاد از بدبخت » : پدر

 یدارا یروحن یچن . ندیگویمروانا" ی"ن ن حالتیبه ا .برود هاد به داخل آنیبا بعد از هر تولد  که ییها

  « . دانش کامل است ، ترو از همه مهم ت نامحدودقدر ، آرامش مطلق ، جاودان یشادمان

چه ش با قدرت نامحدود ، رسدیروانا میکه به ن یکس ؟ تر استاز همه مهم چرا دانش کامل : » نایس

  « ؟ کندیم

تا  گران کمک کندیبه د ن کهیز ابه ج تواند بکندیم یهر کارش با قدرت نامحدود ، ن خدایا » : پدر

ن حاکم یه قوانک دیو بگو کند ییها را راهنماآن تواندیاما با دانش خود م شوند.ل یتبد ک خدایبه  زودتر
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ک یا یو بهتر  ک بدن  یدر  ،مرگ پس ازکه  د چه کار کنندیبا تا مردم بفهمند چگونه است بر جهان

  .گردندرستگار  و به اصطالحشوند خالص  هاتولدن یاز ا ا زودتریو شوند متولد  بهتر یایدن

 اندنساخته هاآن یبرا یچ بهشت و جهنمیو هندارند  مردم یکارها یبرا ییا جزای چ پاداشیهخداها ن یا

در  شیسال پ 1022حدود ها نیج ۀدیکه به عق بود" 1رای"ماهاو  هاآن ن  یترمهم . و فقط راهنما هستند

 یرستگار یبرا کردن یزندگ و راه درست   ک انسان درآمدیبه شکل  یعنی ؛ حلول کرد ، ک انسانیبدن 

  « . شودیمحسوب مها نیجتگر یه کتاب هداک هم به جا مانده2 یاز او کتاب . به مردم آموخت را

 

 رایاز ماهاو یک نقاشی-

به  هاآن. دنیایا بیبه دن بهتر یایک دنی ایو بهتر  ک بدن  یدر  آرزو دارند هانیکه ج یگفت پدر! : » نایس

  «؟ اعتقاد دارند ییهاایدن چه جور

 تر  نییپا در طبقات یعذاب پر یااهیو دن نیزم التر ازبا یخوب یاهایکه دن ها اعتقاد دارندآن : » پدر

 ها کهو آن ییباال یاهایدر دن ممکن است داشته باشند یخوب یکارما که یو کسان وجود دارد نیزم

 « . متولد شوند ینییپا یاهایدندر  ممکن است دارند یبد یکارما

 « ؟ ا نهیدارند  بهشت و جهنم هاآن باالخره ! ماهج شدیمن گ : » نایس

پاداش  به منظورخدا ک ی که توسط مییگویم ا جهنمیبهشت  ییبه جا ما معموالً  ؛ ن پسرمیبب : » پدر

به  ییخداتوسط ها نیج و بد   خوب یاهایدن . ده شده باشدیو آفر یطراح مردم ا مجازات کردن  یدادن 

یممتولد ها این دنیدر اخود  یبا کارما متناسب که یمردم بلکه ساخته نشده است که گفتم یمنظور

 یرو یحت ایو  گرید یایک دنیدر مجدداً و باز  رندیمیدوباره م،  هاآندر یزندگ یبعد از مدت شوند

                                                           
1 Mahavira 

2 Acaranga sutra 
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خوب   یکنند و کارما نابوددر خود بد را  یکارما ۀهم موفق شوند که یفقط کسان ند .یآیا میبه دن نیزم

        «.رندینم در آن گر هرگزیو د دمتولد شونخوب  یهاایدن ۀطبقن یباالتر در توانندیم به دست آورند یکاف

و هر  ل شدهیتبد و به خدا کرده یط ن مراحل رایا واقعاً را "یکه "ماهاو دانندیاز کجا مها نیج » : نایس

  «؟ ستا درست آمدهچه در کتابش 

زاتشان معج مربوط به یهاقصهکند یمحکم مشان را در اعتقاداتها نیج که ییزهایاز چ یکی » : پدر

 ۀلیبه وس ده شده بودیگز مار که توسط گرید ن  یدک یاز  یاپسربچه یروز ندیگویمثالً م . است

 یمراسم یبا اجرا و در آنجا ها برده شدنیجبه معبد  وارد شده بود یدر بدن شخص که یروح یی  راهنما

مار یب وددر بهب آن مراسم یکه اجرا یاثر . دن کردیشروع به رقص بلکه  شد خوبنه تنها  یمذهب

درست  ۀنشان،  و خوب شدن آن پسر حاکم بر جهان است ن  یبر طبق همان قوانها ،نیج دیاز د داشت

  « . هاستآن ان  یگر خدایو درا یماهاو یهاحرف ۀهم درست بودن   جهیو در نت نیآن قوان بودن  

ل یتبد به خدا یحت نندتوایم یمان واقعیو اخوب که با عمل  ده دارندیعقها نیج یگفت ! پدر » : نایس

  «؟ چه یعنی یمان واقعیاما ا ؛ینام برد  شان راخوبو اعمال شوند 

 رودندهیزا یبر رو راو سه پل" ی"س و در آنجا میرویبه اصفهان م مثالً من و تو ؛ ن پسرمیبب » : پدر

 ینان باور داریاطمبا  ن که تویا . وجود داردسه پل ویکه س یدارور با گریو د،ت بعد از آن . مینیبیم

مان یا تو به وجود آن نیو بنابرا جه شده استینت آن م  یمستق ۀمشاهدبا  ، وجود داردسه پل ویکه س

از  اصفهانسه پل ویس به وجودمانت رایا ه مراقب باشک میمن هر روز به تو بگو ستیالزم ن .یدار

مثالً  . ستین ین سادگیکار به هم ، گفته شدهها نیج نیدر د که ییهااما در مورد حرف ؛ یدست نده

مانند آن  یماریب ، خاص یمراسم با انجام همانست که حاکم بر جهان نیاز قوان یکیکه  شودیگفته م

انجام  را ین مراسمیها چنبار مان دارندیا هان گفتهیکه به ا ییهانیج . ابدییبهبود م دهیمار گز کودک  

 ی  به راست مانیبه حفظ ا یازیگر نید افتییبهبود م رشانمایب ، ءو بدون استثنا اگر هر بار. اندداده

اما ؛یوسه پل نداریس به وجودت مانیا  به حفظ یازیو نت طور کههمان ؛ نداشتند نشانید یهاگفته

به هر  هاکه آن شودیگفته مها نیج به یول ؛ شودیخوب نم ، ماریب هاوقت یلیکه خ نجاستیمسئله ا

شک ها و به آن حفظ کنند گفته استرا یماهاو نشان و آنچهید یهابه تمام حرف ان رامانشیا دیبا حال

 یکمال فکربه  کامالً درست استرا یماهاو یهاگفته ۀهم فکر کند و شک نکند گاهچیه که یکسو  نکنند

از را یاوماه یهاگفته ی  به درست شان رامانیا یوقت شودیها گفته مبه آن . ده استیرس یمان واقعیاو 

ا یو  موجودبه  لیتبد ، و در آن شودیخراب م شانیدعب یزندگ ، کنندیها شک مو به آن دهندیدست م

 « . که دوست ندارند شوندیم یانسان
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 سه پل اصفهانویس-

ها آن ا ممکن استیآ » : دیاز پدرش پرسو  انداخت ما بودندیکه سوار هواپ یبه چند هند ینگاهنا یس

  « ؟ ن باشندیج

ینید دیفقط عقا؛ مردم یۀو بق مثل من و تو هستند ییهاانسانن ها هم یج به هر حال د؛یشا » : پدر گفت

یو دانشگاه م به مدرسه کنند،یمسافرت م ،دخندنیم ،دخورنیم همهاآن .دارد فرق با من و توان ش

 د انجام دهند راینبا نشان گفتهیکه د ییکارها هم یو گاه کنندیعمل م نشانیبه دستورات د یگاه ، روند

  . کنندیگناه م و به اصطالح شوندیمرتکب م

  هندو نید

 . ده بودیچیهوا پدر نامطبوع هم یبو یاندکو  ز نبودیچندان تم ، تخت هندوستانیپا ، یفرودگاه دهل

 شترشانیکه ب هالیاتومب . شتر بودیب در شهر نامطبوع یو بو شلوغ و پر سروصدا بود ، شهر هم

شان لیاتومب هر جا که . اد بودندیدر شهر ز گریوانات دیو ح هاسگ . زدندیبوق م یلیخد بودن یمیقد

در بغل  یترکوچک ۀبچ خودشان هم ، موارد یاریکه در بس ریفق یهابچه ستادیایم پشت چراغ قرمز

یب یهاخانواده ابانیدر کنار خ یگاه . کردندیم ییو گدا دانه گرسنهک فهماندندیم یبا حرکاتد داشتن

زن ، در حال ساخت یهاا ساختمانیو  ریدر حال تعم یهاابانیخ یدر بعض . شدندیده میهم د سرپناه

  . شدندیده مید مشغول کار بودند ل و کلنگیبا بو  به تن داشتند یهند ی  سار لباس که یدر حال ییها

 . ز بودیتم هتل ۀمحوطو  بد کمتر بود یبو در هتل .دندیسباالخره به هتل ر

  « ؟ ستیاز چ که در همه جا هست بد ین بویا » : دینا از پدرش پرسیس
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  . داندیپدر گفت که نم

گر یو د از هند یهمراه با دانشمندان قرار بود در آنجا ه پدررفتند ک یبه دانشگاه هر دو با هم روز بعد

 قرار است پدر گفت که . انجام دهد هم یک سخنرانی و شرکت کند شستک نیدر  جهان یکشورها

 یباز اوبا  دانشگاه سبز   یفضا ۀمحوطدر  نایتا س اوردیبا خود ب پسرش را هم ،"آکال" یآقااو دوست 

  . کند

 "آرمان" نامش او گفت که . صحبت کند یسیانگل توانستیم نایو مثل س نا بودیس سن  هم کالآ یپسر آقا

  . است

  « . میرا دار" آرمان"نام  یما هم در فارس » : نا به آرمان گفتیس

  « . آرزوست آن یو معن هندو استنام ک ی اسم من یول » : آرمان

  « . را دارد ین معنیهم هم یآرمان در زبان فارس » : نا با تعجب گفتیس

  « ؟ دیآیا از کشور من خوشت میآ » :  دینا پرسیس ازآرمان 

یب به نظر که ییهاو خانواده ستیشهر شلوغ یلده . ب استیعج یلیخ کشور شما » : فتنا گیس

 مید بگویبا یشویو اگر ناراحت نم اد استیز ریفق شوند.یده مید شهر یدر همه جا رسندیم خانمان

  .« دیآیم فیکثبه نظر  شهر

ت یپرجمع هانجا خانوادهیا . ییوگیتو درست م و به نظرم امهم رفته گرید یمن به کشورها » : آرمان

 . ندارند ییدستشو، نیرنشیفق یهادر محله مخصوصاً ، هااز خانه یاریبس دارند.اد یزبچه و  هستند

 شهر شودیباعث م هانیا ۀهم ندارند.کارند و شغل یها بیلیخ گردند.یآزادانه در آن مکه  وانات همیح

  « . دیدرآ ینیبیم که یروزن یبه ا

  « ؟ ستیمنظورت چ نام هندوست.ک ی که نامت یگفت ! آرمان » : نایس

که  محمد مانند نام ؛ اندانتخاب کرده من یبرا ن نام رایا امو خانواده ک هندو هستمیمن  » : آرمان

  « . گذارندیم شانیهابچه یرو مسلمان یهاخانواده

  « ؟ ستیتو چ یخانوادگنام » : نایس

پسر  ، من آرمان . ستین یخانوادگنام  ما هم ۀخانواددر  . ندارند یخانوادگنام هندها در یلیخ » : آرمان

 « . هستمآکال 

به  شام یکه برا دعوت کرد نایاز پدر سآکال  یآقا و برگشتند کارشان تمام شدآکال  یآقا و پدر یوقت
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  . و رفتند کردند یو سپس خداحافظبروند ها منزل آن

ک ی کردم که آرمانیمن فکر م . آرمان بودآکال، ینام پسر آقا » : پدرش گفت نا بهیس ، هنگام ناهار

  « . آرزوست یبه معن آرمان ، هم یدر زبان هند جالب است که . ستیرانینام ا

در جنوب که  ییایاز اقوام آر یاعده ، شیسال پ 9222که حدود  ده دارندیشناسان عقباستان » : پدر

 1222در  یاز طرف . ران و هند شدندیا و وارد مهاجرت کردند مت جنوبس  به  کردندیم یزندگ هیروس

دا یدر آنجا رواج پ یزبان فارس ، به هندوستان یرانیشاهان ا یهایل لشکرکشیبه دل سال گذشته هم

در هر دو کشور  ، ک اسمی یست که گاهیب نیعج ، دو کشور به هم یکیو نزد هانیبا توجه به ا کرد.

  « . میداشته باش یادیمشابه ز یزهایچها ید ما و هندیشا . هم داشته باشد یک معنیو  مرسوم باشد

 . منتظر مسافر بودند که در مقابل هتلد شدن ییهایاز تاکس یکیسوار ها آن ک غروب که شدینزد

 یبرا یک صندلیو  عقب در دوچرخو  ک چرخ در جلویبا  یسقف دار یدر واقع موتورهاها  یتاکس

با  ن راهیدر ب زدند تایبوق م وستهیو پ بودند رانندهدر پشت سر   مسافر یبرا یدو صندل و راننده

 کیمعبد و ها از مقابل چند آن نکنند.برخورد  ابان بودندیکه در خ یادیز یهاو آدم گرید یهالیاتومب

جا همانآکال  یآقا د.دنیرس آنجا بودآکال  یمنزل آقا که یابه سر کوچه باالخره . هم عبور کردند مسجد

  . کند ییراهنما شها را به منزلتا آن ستاده بودیمنتظر ا

 

 شوند.یده میها "توک توک" نامین تاکسی؛ایدر دهل یک تاکسی-

فلفل  یتعداد یرو ش رایپا راقب باشدکه م  نا گفتیسآکال به  یآقا زدندیقدم م که در کوچه یهنگام

 وسته بودیبه هم پ حیتسب یهامانند دانه ها راآن یو به قول ها گذشته بودن آنیک نخ از بیکه مو یول

فلفل و هفت مو یل کی  شامل یهارشته، هم هااز خانه یبعض یاز باالکه  نا متوجه شدیس . نگذارد

  . دیها پرسآن ۀدربارآکال  ینا از آقایس . زان بودیآو،
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شانس و  شیو افزا از چشم زخم یریجلوگ یو مردم برا است" 1توتکا " هانینام ا» :گفتآکال  یآقا

که  ندیگویم یبعض.  کنندیها را عوض مآن و هر هفته کنندیزان میآو از درها ها راآن،  کار رونق  

چشم  آثار آن بگذارد یرو ش رایپا یاگر کس نیو بنابرا کندیبه خود جذب م آثار چشم زخم راتوتکا 

 ،ند که توتکا یگویم هم یبعض . شودیاو منتقل مبه ، شدهتوتکا  که جذب یو بدشانس زخم

ترش و  یزهایچ،  ا خدای ن الههیرا ایز داردیدور نگه م شگون است بدکه فقر را  یخدا،"2یا ل کشم"

 « . دشوینم وارد خانه گریو د شودیم یراضل مو و فلفیلو با  را دوست داردتند 

از  یکیو  مادرش ، دختران و پسران ، همسر که شامل اشخانواده یاعضاآکال  یآقا ، در خانه

 یو برا بر تن داشت یدیسفلباس  هم بود که یخانم . کرد یمعرف به مهمانانش بودند را شیبرادرها

 شیگر از برادرهاید یکی او همسر گفت کهآکال  یاآق . حاضر نشد جمع نیب گریو د آمد چند لحظه

  . ا رفته بودیاز دن شیچند سال پ است که

 یلیاو خ .یبود سوگوار برادرت ل درگذشتیبه دل که چند سال قبل  اد دارمیبه  بله » : نا گفتیپدر س

  « . کندیم یهنوز با شما زندگ ب است که همسر اویعج . جوان بود

 یکه تو پسر باهوش دیآیبه نظر م » : و گفت  انیرو کرد به سآکال  یآقا ستندنکه همه نشیبعد از ا

ت یبرا یادهین کشور دیدر ا که ییزهایک از چیکدام  ؟ دیآیخوشت م ا از هندوستانیآ نمیبگو بب . یهست

  « ؟ اندجالب بوده

  « . نبوده  بودم دهیشن هند ۀآنچه دربار ی  به جالب امدهید یکه در دهل ییزهایچ » : نا جواب دادیس

  «؟ یبود هدیمگر چه شن » :آکال یآقا

ها به آن که شما فقط پدرم گفت یول پرستندیم وانات رایح یبعض ، که در هند ده بودمیمن شن » : نایس

  « . دیگذاریاحترام م

ما  یستند ولار محترم و مقدس هیوانات بسیح ین  هندو بعضید یهاگفته اگر چه بنا بر » :آکال یآقا

  « . ده استیکه جهان را آفر میپرستیرا م یکس ما هندوهام . یپرست یآنها را نم

                                                           
1 totka 

2 Alakshmi 
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 دانند.یوانات را مقدس میگر حیاز د یهندوها گاو و بعض-

  « ؟ دیپرستیماو را چگونه  » : نایس

و به  میاز او کمک بخواه ،  میکن ادیاو را همواره  ن کهیا یعنی ک خدای دن  یپرست » :آکال یآقا

  « . میعمل کنه به ما نشان داد یزندگ یکه برا ییهاو روش دستورات

  « ؟ دیگویبه شما م او چگونه دستوراتش را » : نایس

و روش  گفته را یادیق زیو حقا ن آمدهیبه زم به صورت انسان چند بار او در گذشته » :آکال یآقا

  « . ان کرده یب کردن را یدرست زندگ

  « ؟چه گفته ه ن آمدیبه زم به شکل انسان که یین خدایا » : نایس

 یزیو در هر چ وجود داشته یزیش از هر چیو آنچه پ یواقع ی  هست او گفته است که » :آکال یآقا

 که نامش اوست خود   ، ز استیهمه چ ۀمسرچشو  ز وجود خواهد داشتیز نیو پس از هر چ وجود دارد

 . است "بزرگ2 همن  ر  ب  "همان شنو یو یعنی ؛ است "1شنویو"

                                                           
1 Vishnu 

2 Brahman 
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 شنو یو-

  « ؟ برهمن بزرگ » : نایس

در مذهب  . ز استیهمه چ و منشأ نندهیکه آفر است یخداوند بزرگ برهمن   منظور از ! پسرم » : پدر

  « . استشنو یو، برهمن بزرگ ا همانی نام خداوند بزرگآکال  یآقا

ن یزم یبه رو ینیبه صورت موجودات زم ه بارن   گذشته ل  سا هزار چند در مدتشنو یو » :آکال یآقا

دا به نام ییهاو در نوشته اندنوشته کلمهبهکلمه آنچه را که گفته ، انیو دانا آمده "و 
جمع"2" و"پورانا1

  « . اندکرده یآور

 

 

                                                           
1 Veda 

2 Purana 
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 وداها کتاب مقدس هندوهاست که شامل چند کتاب کوچک تر است که -

 نامند. یهر کدام را ودا م

  « ؟ ها هنوز وجود دارندن نوشتهیا » : نا یس 

 زیو ن نوشته شده وجودآمدن جهانبه ۀپوراناها نحووداها و  در . ندالبته که وجود دار » :آکال یآقا

 . آمده است اندنقش داشته مردمکردن ت یکه در راه هدا هندو و بزرگان   و پادشاهان داستان قهرمانان

یممان و عبادت هنگام نماز ها رااز آن یما بعضکه  هست در وداها ییو سرودها ن دعاهایهمچن

  «م.یخوان

  « ؟ندیگویچه م وجودآمدن جهانبه ی  چگونگ ۀدربارپوراناها  و وداها » : نایس

ین میو از ب دیآیوجود مهب یدرپیپ جهانپوراناها ، درشنو" یو خداوند" یهاطبق گفته » :آکال یآقا

ست یصد وبیارد وسیلیچهار م ، جهان ۀدورر ه . و تا ابد خواهد بوده شه بودیهم روال، نیا .رود

 ؛ شودیم  بودان ا آتشیو  توسط آب جهان و سپس کشدیطول م سال ( 4،912،222،222ون)یلیم

هما بر بعد از آنکند.ینم یکار" 1همار  ب  " یعنی جهان خالق   ، سال 222،222،912،4 به مدت آنگاه

  « کند.یخلق م دوام خواهد آورد سال 4،912،222،222 را که یو جهان کار شدهبهدست دوباره

  «شنو؟یا وی سازدیجهان را مبرهما  » : نایس

شنو یو ی  دگاریآفر ۀجنب یا به عبارتی آوردیآن را به وجود مشنو یکه و ستییخداهما بر » :آکال یآقا

 911 حدود یعنی یطوالن یو بعد از مدت شودیمتولد م نست کهیاشنو یبا و و فرق آن است

یان میعمرش به پا ندیآفریبارها جهان را م ، که در آن(سال 911،222،222،222،222ون)یلیتر

                                                           
1 Brahma 
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  « . دهدین کار را ادامه میو ا دیآیبه وجود م یدیجد یبرهما و سپس رسد

 

 رسدیان میعمرش به پا یخودش روز یسازد ولیکه جهان را م ییبرهما خدا-

که  دیاعتقاد داربرهمن  مانه ای یو جاودان کامالً قادر یشما به خدا دمیطور که من فهمآن » : نایس

 باالخره یول ؛ آوردیجهان را به وجود مبرهما  نیو ا کندیرا خلق مشنو،برهما یو . استشنو یو نامش

  « .رسدیبه سر مهم خودش  عمر

 خودش به چهار دوره میکنیم یزندگ هم که در آن یادوره نیهم . ن طور استیبله هم » آکال: یآقا

دو  . پا گذاشته ما یایبه دن ینیو زم یانسان بار به صورت موجودات 3 تاکنونو شنی.و شودیم میتقس

آمده پوراناها  در که داستانشان اندبودهشنا" ی"کر حضرتحضرت "راما" و  هان آنیتراز مهم شکل

 م.ییگویم"1مان "آواتاریان آسمانیخداشنو ویو ی  نیزم یهان شکلیما به ا . است

                                                           
1 Avatar 
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 نیزم یشنو بر رویو یاز آواتارها یکیشنا یکر-

با ظلم  ریو با شمش که سوار بر اسب"1ی"کالک به نام خواهد آمد یبه صورت مرددهم در نوبت شنو یو

یپاک م ، یو ناپاک یدیاز پل و جهان را دید جنگخواه یامبریپ ن  یان دروغیو مدع شرور و مردم   و ستم

ت یهداان یخدا ک  ین به سمت حکومت   و جهان را حکومت خواهد کرد سال 1222به مدت  و خودش کند

سال طول خواهد  222،017،1" 2ییطال ۀدور"به  معروف ،  انیحکومت خدا ۀدورن یا فرمود.خواهد 

 ییطال ۀدور نیهمنش یآخر که همواره شودیتکرار م چهارگانه یهادوره پس از آن دوباره . دیکش

  « . خواهد بود

                                                           
1 Kalki 

2 Satya yuga 
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 پاک خواهد کرد ین را از ظلم و بدیشنو که زمیآواتار دهم و یکالک-

د آمدن یپد یچگونگ ۀدربار یگرید یزهایچن یج ن  یددر  یول » : گفت تعجب کرده بود یلیکه خنا یس

 دیا مطمئنیآ رود. یم نید و نه از بیآ یوجود مه؛آنجا گفته شده که جهان نه ب گفته شده است جهان

  «؟ ستا درست آمدهپوراناها  آنچه در

در پاسخ به  کردیبرادرش گوش م یهابه حرف اقیو با اشت که تاکنون ساکت بودآکال  یآقاجوان  برادر  

 ان  یدانا ، گفتیرا مپوراناها و وداها  و آمدین میبه زمآواتار  به صورت ییخدا یوقت : » ا گفتنیس

ها را حفظ کردهآنوها از هند یادیهمواره تعداد ز و تا امروزنوشتند یها را مآن ، ییایرآ منتخب  قوم  

سال  0222 و در طول اندداشته سال 12کمتر از  ینس  و پوراناها  وداها کل   ن  یحافظ یبعض یحت .اند

 هندوستانبر  هایسیو انگل هامغولکه  یزمان . ر نکردهییمقدس تغ ن متون  یک کلمه از ای یحت گذشته

بر  یلین خود دلیا ا به نظر شمایآ . نتوانستند یول دنر دهییها را تغآنتا  تالش کردند کردندیحکومت م

  «ست؟ین ن هندوید ی  درست

 ب است؟منتخ یزیچه چ یبرا ن قومیا ؟ ییایمنتخب آر قومد یشما گفت : » گفتآکال  ینا به برادر آقایس

  « ؟ ندو باشدکه ه قرار استقوم ن یا فقط همیآ

سعادت  یبراش یهاو دستورات و روش جهان است ی  قین حقید ن هندوید ؛ نه » : گفتآکال  یبرادر آقا

 عرضه  آن ان  یبه دانا نین دیکه ا باشد یقومن یتا اول انتخاب شده ییایآر قوماما  ؛ آمده مردم جهان ۀهم
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  . ه شوندآگا قتیاز حق مردم جهان ۀهم هاق آنیاز طر سپس تا شودیم

  «؟ ستیچ ن شما وجود داردیدکه در  ییهادستورات و روش : » دیا پرسنیس

د یبا که باشند "1کاست"از هر  هندوها ۀهمه ک هستند یفیوظا"راه جاودان"ا ی نیقوان » :آکال یآقا

 ، تیحسن ن ، تیخلوص ن ،  زار موجودات زندهآاجتناب از  ، شرافت : ها عبارتند ازنیا . کنند یرویپ

  « زهد.و  سخاوت ، گذشت ، ی، صبور یمهربان

 هم خوب استن یج نیدر د که یهمان کار یعنی . ایدن یهااز لذت یدور یعنیزهد دانم که یم  » : نایس

  « ؟ چه یعنی اما کاست ؛دانمید را هم میکه گفت ییزهایچ یۀبق یمعن

 ۀطبق : شامل کندیم  میتقس ا طبقهی استبه چهار ک جامعه را هندو نیدستورات د » :آکال یآقا

مردم و  فه دارندیکه وظ و جنگاورانن یحاکم : دوم ۀ، طبق ینیان دیشوایپ یعنیها"2ن یهمر  اول:"ب  

به  که یو کسان دامداران ، کشاورزان ، نیمالکان زم ، کسبه : سوم ۀطبقکنند ، حفظ  اداره و جامعه را

  . گر هستندید ۀسه طبق خدمتکار که یمردم : چهارم ۀبقط ، دهندیمردم پول قرض م

 به شغل  د ینبا ندیایا بیکه به دن  ن طبقاتیک از ای هرو مردم در  آمده استدر وداها  ین طبقه بندیا

 اعمال و رفتار ما کنند.ازدواج  گرید ۀطبق که با افراد    دنز اجازه نداریو ن  دنگر وارد شوید ۀطبق افراد  

و  میریقرار بگ در کدام طبقه یبعد یدر زندگ کندین مییتعم یکنیم یگردآور ن جهانیکه در ا ییو کارما

 م.یشو یچه اعمال مرتکب

 هستند یها مردمآن معروفند." 3ت یدال"ا ی سج  ن  به و  اندیبندن طبقهیخارج از اکه  هم هستند یمردم

ن یاز ب را ین نظام طبقاتیا دارد یسع البته دولت هند . با هندوها دارند یمتفاوت یهاها و زباننیکه د

  « . دندانین میآن را دستور د ،ن هندوییبه آ معتقد مردم   یول ببرد

 ۀطبقا در یو  نجس ۀطبقدر  یاگر کس یعنی » : گفت دیرسیناراحت به نظر م یقدر اشنا که چهرهیس

هندوها  دا کندیدست پ یت بهتریا موقعی ل وشغبه  و بخواهد با تالش و کوشش دیایا بیبه دن خدمتکار

  «شوند؟یمانع او م

  « . ستن هندویخالف دستورات د گر،یورود به طبقات  د ؛ بله » : گفتآکال  یبرادر آقا

  « ؟ دیکنین کار را میچگونه ا : » نایس

                                                           
1 cast 

2 Brahmin 

3 Dalit 
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که  کردندیم وضع ینیقوان ، خودشان هندو بودند ، و پادشاهان هادر گذشته که حکومت » :آکال یآقا

 ین نظام طبقاتیمخالف ا ، اکنون که حکومت یول شد؛یگر مید ۀطبقبه  ک طبقهی افراد   ی  ابیمانع از راه

باالتر را  ۀطبقشغل  تر،نییپا ۀطبق از یکه به افرادباشند د مراقب یخودشان با هندو ن  یمؤمن ، است

که در  یاخودشان به طبقهن ،یمتد یلبته هندوهاا ندهند.با فرزندانشان  ها راازدواج آن ۀاجازا یو  دننده

 « کنند.دا یراه پ باالتر ۀطبق به مشاغل   کنندینم یو سعهستند  یراض شوندیمتولد م آن

 

 .فتگر استر  ن زن که ین مشاغل را داشته باشند مانند ایترها ناچارند سختنجس-

  « ؟ شامل چند نفر است نام دارد ا نجسیت یدالکه  هطبقن یترنییپا » : نایس

  « . نفر 122،222،222 باً یتقر یعنی هستندت یدال ۀطبقجزو  از مردم هند %10حدود  » :آکال  یآقا

و  خاوتس ، از گذشت است " راه جاودان "  نامش دیه گفتتان کینیشما در دستورات د یول » : نایس

 یو آرزو شرفتید به پیام که ک انسانیزار ، آ ن کاریا ایآ . دیسخن گفت از آزار موجودات زنده یدور

  « ؟ستین داردا ین دنیدر ا یخوشبخت

د در یو ما نباه به دست آوردکه ست ا ییکارما حاصل ، انسانآن  ی  ن زندگیا » : گفتآکال  یبرادر آقا

  « .میآوریسر در نم ل آنیو دل کمتچون از حم یدخالت کنشنو یوکار 

  « ؟ شودیچه م دیو به او کمک کن دیاگر دخالت کن : » نایس

دا مخالفت با دستورات   » :آکال  یبرادر آقا   « . دهدیش میما را افزابد   ی  ماخودش کار ، ییو 

 ۀهمچون  دهندیمانجام و  دوست دارند ن هندو رایدستورات دهندو مردم  کردمیمن فکر م » : نایس

یمانجام  گفته شدهوداها  ها هر چه را که درآن رسدیبه نظر م یول ؛ هستند خوب  ، ن دستوراتیا

را  انسان 122،222،222 شرفتیپ یجلو مثالً اگر گفته شود . ابدیش یشان افزاخوب یکارما تا دهند

ن کار یهندوها ا ، دیدا کنیاه پر یبهتر ۀطبقبه  یبعد یو در زندگ دیخوب به دست آور یتا کارما دیریبگ

وداها  اگر در . ندارد یتیاهم هاآن انسان یشکستگو دل یدینج و ناامر شانیو برا دندهیم انجام را

یم یروین دستور پیاز ا یهمگ ، دیها مهربان باشو با آن دیآزار نده را یوانیچ حیکه ه گفته شده باشد
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که اجازه  در کنارش گفته شده باشدمثالً اگر  یولکنند؛یر هم مافتخا نشانیدخوب   ن دستور  یو به اکنند 

و کنند یخراب م ها راگنجشک ۀالن شان،خوب یکارما شیجهت افزا ، داشته باشند النه هاگنجشکد ینده

  « شوند.یچاره میب باعث رنجش آن پرندگان یبه راحت

 کنمیمن فکر م » : گفت یاهیچند ثان یاز مکث بعد ره شده بودیخ نیزم یرو یانقطه که بهآکال  یآقا

 «ستم.یموافق ن ین نظام طبقاتیچندان با ا و خودم ر نشده استیدرست تفس ، نهین زمیدر ا ن هندویکه د

هو  ن استید ن دستور  یا ! برادر یول » :گفت یبا ناراحتآکال  یبرادر جوان آقا  که عالمان  هم ها نیمب ر 

  برتر از آنچهما فکر  . ما بهتر است ۀهم یانجام آن برا و مسلماً  ندنکید مییآن را تأ هستند ینید

  « . میخواهند که ما سعادتمند شویو م دانندیها صالح ما را بهتر مآن . ستیاند نان گفتهیخدا

 کند یمعرف ایمردم دن ۀهمبه  ییایآر قومق یاز طر درست را یهاروش خواستهیمشنو یو اگر » : نایس

به  کنند و اگر حدس من درست باشد یشتر  هندوها در هند زندگیزنم بیحدس م ؟ نشده استچرا موفق 

به تان مقدس یهاکتاب سال است که 0222 د کهیشما گفت . دهیاش نرسو به خواستها ست کهین معنیا

ن حاال یهم . اندبودهن یج   از مردم هند یاریبس ، ش همیسال پ 1922اما تا حدود  ؛انددهیدست مردم رس

تا آن حد  شنوید که اگر ویکنیفکر نم دانند.ینم یادیز زیچ ن هندویاز د هستند ییایکه آر هایرانیا هم

سال  1222 ی  برقرار یبرا یو حت دیاین بیبه زم که قرار است خودش ش مهم استیبرا مردم سعادت  

و در  جهان به مردم   د راخو یبهتر بود به روش ، شخصاً به جنگ بپردازد ، ییدر دوران طال حکومت

که قبالً  دیبه هر حال شما اعتقاد دار ؟ مند شوندن سعادت بهرهیاز ا تا همه کردیم یها معرفزمان ۀهم

انجامش  پس ؛ انجام داده نوبت 3در  هاییایآر یبعض یعنی نیزم یرو مردم   یبعض یبرا ن کار رایا

ن هندو ید ی  نظام طبقات نکهیبر سر ا ما دو برادرش به اختالف  روش  ن یا حداقل با ه.ر ممکن نبودیغ

  « . د چه کار کنندیبا ن زمانیدر ا که مردم گفتیو م دادیخاتمه م ا نهیدرست است 

 کنندینم ییگویرا که تو م یهمان کار ، انیو خدا شنویچرا و نکهیل ایما از دل » :آکال یبرادر آقا

دا یپ یبرا یامروز مردم   اما احتماالً چون عقل   میکنیلت نمدخا ان همیخدا کار  م و در یآوریمنسردر 

ت مردم یهدا یند که برایبینم یلیدلگر یدشنو یو، خداوندست یکاف یو راه  درست  زندگ یقین حقیکردن  د

یها راه درست را به مردم نشان منیق برهمیم و از طریر مستقیطور غبهاو  ید ولیاین بیبه زم

  ا نهیست ه یواقع یخداشنو یو ایو آ کدام است درست ن  یبفهمند که د ردم بخواهنداالن هم اگر مدهد.

  « کنند.توجه  ستن مایدکه در  ن همه معجزهیو به ا نگاه کنند ن ماید خوب   به دستورات   ستیکاف

  « ؟ یزاتمعجچه  » : نایس

 عمر هر جهان ده کهگفته ش در کتب مقدس ما شیهزاران سال پ ن کهیا همیآ » :آکال یبرادر آقا

ن ین تخمیزم یکه اکنون برا یعمربه  ن عددیچرا که ا ؛ ستیمعجزه ن سال است 4،912،222،222

  « . ک استیار نزدیبس ، سال 4،022،222،222 یعنی زنندیم
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به  . ب استیعج یلیخ ن طور باشدیاگر واقعاً هم ! پدر » : دیو پرس به پدرش نگاه کرد نا با تعجبیس

  « ؟ ستیطور نن یا تنظر

ن و آسمان یشامل زم مربوط به کل جهان جهان آمده یبرا ن هندوهایدکه در  یعمر » : پدر پاسخ داد

سال  ( 19،022،222،222ارد)یلیم 19،0 ن زده شده استیکل جهان تخم یبرا که یعمر . است

  « . است

 ند.ها باخبرو همه از آنکرد  ها شکتوان در آنیه نمک ن هندو رخ دادهیدر د یمعجزات»  : آکال یآقا

ک معبد ی ب  او راه پدر   . ستیزیش میسال پ 1222که "1یآمبار نامب ی"نامب به نام یشخص ۀمعجز مثالً 

ن شا حضرت   کوچک  در  میده داریکه ما عق ان استیاز خدا یکیحضرت گنشا  . در جنوب هند بود "2"گ 

 ی  ویدن ی  زندگ یهایو سخت رفع موانع یو مردم برا کندیبه مردم کمک م این دنیا ی  زندگ حل مشکالت  

  « برند.یم3 یشکشیپ یغذا شیو برا کنندیخود،به درگاهش دعا م

 

 شان گ  -

  «خورد؟یو غذا م استزنده  خدا مانند مامگر آن  : » نایس

که در آن   یاهیاز مواد گ ییغذاد یکه با میده داریما عق ما.اما نه مثل  زنده است آن خدا » :آکال یآقا

 ۀیو در مدت ته میه کنیته و زحمت خودمانبا دست  نباشد یا ماهیو  مرغتخم ، گوشت جانوران

خودمان غذا را  دین مدت نبایدر ا . ن باشددر قلبما اد اویو  و ذکر به خدا باشد آن،تمرکز و حواسمان

به غذا  گذردیآن خدا م ۀدربار بلکه آنچه در فکر و ذهن ما ، ا نهی شدهمزه ا خوشیآ مینیتا ببم یبچش

                                                           
1 Nambi Ambar Nambi 

2 Ganesha 

3 prasada 
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 ۀمجسم ن غذا را در مقابلیسپس ا . کندیمزه مخوش مانیخدا یو آن را برا دهدیم یمعنو یطعم

ن یا م که او چگونهینیبیالبته ما نم . شدچیاست که از آن م یسن کیاول و او میدهین قرار مامیخدا

 ین کاریچن م .یآن غذا را بخور میتوانیم بعد از آن . شدچیم که او از آن میمان داریاما ا کندیکار را م

 دهدیش میما را افزاخوب  یکه کارما یمعنو یغذاک یبه  یماد یک غذایاز  که آن غذا شودیباعث م

  « . دیفزایما ب یزندگ و به برکت ودل شیتبد

  « . مهم است یلیخ هندوها  ی،کارما  برا از قرار معلوم » : نایس

ین مییبلکه تع م داشت یخواه یایزندگ چه نوع یبعد تولددر  کندین مییتع کارما نه تنها » :آکال یآقا

  «.م دادیخواه انجام را یا بدیو  خوب یچه کارها، یدر آن زندگکه  کند

 دارد بد یکارما که یکس و انجام خواهد دادخوب  یکارها دارد خوب یکارما که یکس یعنی » : نایس

  « ؟ ستا درست ؛ شودیبد م یمرتکب کارها

 « . یهست یو پسر باهوشت ! نیآفر » :آکال  یآقا

جمع  یخوب یکارما در گذشته شود کهیمعلوم م خوب انجام دهد یاالن کارها یپس اگر کس » : نایس

قبل یدر زندگکه ه ل بودین دلیبه اهم  کردهجمع  یخوب یکارما اشیقبل ینکه در زندگیو ا کرده است

ش کارمات   مقصر  کندیم یرا که کار بد یکس دیتوانیشما نم ، ن حسابیبا ا ه.جمع کرده بود یخوب یر 

بد   یو کارما شودیبد م یکارهان یمرتکب ا جمع کرده که قبالً  یبد یکارما او به خاطر چرا که ؛د یبدان

 یابه گذشته گرددیبرم ن رشتهیا ، و خالصه جه شدهینت قبل از آن یزندگ بد یاز کارها ،  و هما ی  قبل

  «.  دهدیانجام م یکه چه کار ستیدست خودش ن گریو اکنون هم د ندارد ییابتدا که

 کار بد مرتکبم یما آزاد م .یهم دار ارادهبه هر حال ما  . ستیطور هم ننیا ، نه پسرم » :آکال  یآقا

  « م.یبد بکن یکارها میباش مجبور ست کهین طور نیا م.یا نشویم یبشو

 « ؟ ا ارادهی میانجام ده ییچه جور کارها که ما کندین مییکه تعماست  یکارما نیباالخره ا » : نایس

  « . ن دو استین اینابیب یزیچ » :آکال یآقا

  « . آورمیرنممن سر د » : نایس

 علوم  ،ریاخ یهادر دهه .  حل شده است ییشنویو بزرگ   ۀفالسفتوسط  دهیچیپ ن مسائل  یا » :آکال  یآقا

 یهااز دانشگاه یدر بعض شودیگفته م ییشنویو ۀفلسفات و یاله که به آن ییشنویو یهندو ۀفلسفونید

  « . شودیس میهم تدر مثل آکسفورد ییاروپا

 ش رایا پاداش کارهایو  جزا یو هر کس دیاعتقاد ندارهشت و جهنم به بشما  ه هر حالپس ب » : نایس

 « . ندیبیاش میدبع یزندگ در شکل  
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مردگان جهان  به روحش ردیکه بم یوانیا حیو  هر انسان . میما بهشت و جهنم هم دار : »آکال  یآقا

  .کندیسلطنت م در آن که حکمران جهان مرگ است"1امای فرمانرواست که "ییآنجا جا . شودیبرده م

 فرمانروا یبرااو تا اعمال خوب و بد  برندیماماراجا ی نزد را مرده موجود   روح  اما ی فرمانروا ماموران  

 ایو " 2به "بهشت مورد نظر تا روح   کندیصادر م مناسب را اماراجا حکم  ی آنگاه . خوانده شود

 . برده شود" 3"جهنم

 

                                                           
1 Yamaraja 

2 Svarga loka 

3 Naraka loka 
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 ر  آنها عذاب مربوط به آن گناه است.یر زی، گناه و تصاوییر باالیجهنم هندوها؛تصاو-

به  یکوتاه مدت حداقل، دفر حمعموالً رو انجام داده است یگناهان اشیدر طول زندگ یهر کس کهازآنجا 

یبه جهنم برده نم سه گروهتنها  د.رویبه بهشت م گناهش بعد از پاک شدن   و سپس شودیجهنم برده م

 رندیمقدس بم یهامکان که در یکسان،ند اکردهصرف عبادت  شان رایزندگ ۀهمکه  افراد مقدسشوند:

 ارواح مردگان نکهیبعد از ا. دنباشده یاز تولد مجدد رس ییو رها"1یرستگار" ۀدرجکه به  یافرادو

خود  یبا کارما ت و شکل متناسبیدر موقعباره دو گرفتند خود را یهایبد یو جزاها یخوبپاداش 

    « شوند.یمتولد م

  « .  دیادامه ده را ینامب لطفاً داستان » : نایس

 یاز پسرش نامبن ینابراب ؛ برود یگرید ۀدهکدبه  مجبور شد ینامب پدر   یروز ، بله » :آکال  یآقا

ن شا  حضرت به درگاه 2 مراسم نماز او یبه جا که خواست   . بجا آوردمعبد را در گ 

 حضرت حس کرد که یقیبه طر یاما نامب ؛ عبادات را بجا آورد ، ن شکلیکرد که به بهتر یسع ینامب

و ه کرد یگرو ه کرد یو گرا. شداو  یشکستگن موجب دلیو اخورد ینماو  یشکشیپ یاز غذاهاگنشا 

بس  و گفت به حرف درآمدگنشا حضرت  ۀمجسمناگهان  . وار معبد نمودیسرش به د دنیشروع به کوب

 شودید میناپدگنشا  حضرت مقابل ید غذاهایدینکه میاز ا ینامب . و شروع به خوردن غذا کرد است

و  اموزدیبه او ب ن بداندید ۀد درباریبا ینامب هر آنچه که خواستگنشا  حضرتشد و از خوشحال 

  « کرد.ن یچنگنشا  حضرت

حرف او را  دید بایکنیا فکر میآ . ف کردهیگران تعرید ین داستان را برایخودش ا ینامب حتماً  » : نایس

  « ؟ باور کرد

 او هم ش گفتیداستان را برا یو نامب برگشت ینامب پدر یاتفاقاً وقت » : با خنده گفتآکال  یبرادر آقا

 یمشغول خوردن غذاگنشا  حضرتد که یو با چشم خودش د پس خودش به معبد رفت ؛ باور نکرد

ک یاو  . شد3راجاراجا کوال سلطان یگوهابیغ نیتراز سرشناس یکی ینامب، بعد از آن . بود یشکشیپ

  « . وجود ندارد یشکاتفاق ن یو در صحت ا است یخیتار تیشخص

  « ؟ دارد یچه معن یخیت تاریشخص » د:یپرساز پدرش  نایس

 خر  و  م   که دانشمندان   یخیتار یهاو در کتاب واقعاً وجود داشته که یشخص یعنی » : پدر پاسخ داد

                                                           
1 moksha 

2 puja 

3 Rajaraja Chola 
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 یاافسانه ، ن شخصیا ن کهیا یعنیگر یدبه عبارت  ؛ ذکر شده کردهیم یکه زندگ ینام و سال اندنوشته

  « ه.نبود

وا مثالً  ؛ هاستنیشتر از ایار بیبس ن هندویدر د معجزه یهاداستان » : آکال ادامه داد یآقا  "1"جناناد 

ک ساعت  یبه مدت  وانیو آن ح ش گذاشتیک گاومی یرو بر خود رادست ، شیسال پ 022حدود 

هم  ، آن و بعد از دندین را به چشم خود دیا،  از مردم یادیز ۀعدو  کردیرا تالوت م ییداو ات  یآتمام،

 ۀمجسمو   شیعبادتگاه آن گاوم . قرار گرفتند سیم و تقدیمورد تکر ، شیو هم آن گاومجنانادوا 

  « . ن استیارت زائریمحل ز ،"2 یا ل ند" در شهرجنانادوا 

ن یچن نکه واقعاً یاما ا ؛ ندارم یحرفا جنانادوا ی ینامب مثل یاشخاص بودن یواقع ۀدربارمن  » : نایس

  « رم.یبپذ یتوانم به راحتیرا نم ها افتاده باشدآن یبرا یبیفاقات عجات

و  و قابل اعتماد افراد محترمهمه آن یعنی » : گفت دیرسیناراحت به نظر م یکه کمآکال  یبرادر آقا

هم علما و اعمال  کردن افکار وپاک کوین یکارهاعبادت و که عمر خود را صرف  یبزرگ یهانیو ب ر 

شنو را در وداها و یو که سخنان یانیا دانایآ ؟ ندیگویدروغ م اندکرده یو ناراست یناپاک هرگونهخود از 

  «؟ ب مردم را داشتندیقصد فر ، نداهمشهور بود یدارو امانت یو به درست اندکرده یآورجمعپوراناها 

ن که شبیا یپدرم برا ودمب یکوچک ۀبچمن  یوقت یدانم ولینم : »اش را باال انداخت و گفتشانه نایس

ها هکوچها در شب یدار شاخ یوالیکه ه گفتیبه من م از خانه خارج شوم ییها هوس نکنم به تنها

 ز به اویو من ن ت داردیواقع ن داستانیاو اصرار داشت که ا .ردب  یبا خود مرا تنها  یهابچهو  گرددیم

  « . کردمین آن را باور میبنابرا ؛ اعتماد داشتم

به  هان جور داستانیگر با گفتن ایاالن د د اعتراف کنم کهیبا » : اش گرفته بود گفتکه خنده نایپدر س

به  دانستمیگرچه م نداشتم  نایجز مراقبت از س یقصد هرحال در آن زمانبه یول ؛ ستمیموافق ن هابچه

  « . میگویاو دروغ  م

به مردم  ها اعتماد دارندکه مردم به آن یحترماشخاص م ب استیمن عج یحال براهربه » : نایس

تر از بیعج اریار بسیاما بس ؛ تعجب کردم گفتهیپدرم به من دروغ م دمیهم که فهم یوقت ؛ندیدروغ بگو

 . د کندیو ناپد بخورد مقابلش را یغذا یاا مجسمهیو  ک ساعت حرف بزندی یشیگاوم نست کهیا آن

 ، انیمنیدرا نست کهیآن او  استب یعجکه کمتر  را باور کنم یزیچآن  ، ن دوین ایب دیگوین مم عقل

بارها   را ین مورد دومیمن ا .را از خودش ساخته باشد یداستان، صالح مردم یبرا یشخص محترم

  .« اتفاق افتادهکه   امدهید

                                                           
1 Jnanadeva 

2 Alandi 
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ر لب یو در ز کردین نگاه میو به زم گفتینم یزیگر چید دیرسیکه به نظر ناراحت مآکال  یبرادر آقا

 . بود ینید یهاذکره یکه شب کردیزمزمه م ییزهایچ

سه جهان  ، ن عالمیدر ا ! ن پسرمیبب » : نا گفتیو به سر بر لب داشت یکه لبخند یدر حالآکال  یآقا

که " 2ا برزخی ینینابیب جهان  "دوم  ،میکنیم یزندگ یماد با بدن   نآ در ه ما"ک1نی"زم اول : وجود دارد

و  که مربوط به خدا است" 3ییبرهماجهان " جهان سوم . رت استیا فرشته سی کیمتعلق به ارواح ن

  . ان استیخدا

از جهان  فقط ، یعاد یدر زندگما اما ؛ دارندوجود  گریکدیو در درون  در کنار هم هان جهانیا ۀهم

وجود ما و در کنار  خودمان ن جهان  یهم که در دل   گریدو جهان د تر  بزرگ ت  یاز واقعوم یدار خبر ینیزم

 992 گریو دگنشا  چون یانیو خدا کیارواح ن یعنی گرید آن دو جهان   موجودات   م.یغافل دارند

 به تکامل  ، ر قابل مشاهده یو غ دهیچیپ ییهابا روش ییبرهما جهان   یخدا ( 992،222،222ون)یلیم

در  یزیچ نیچن م.ینیبیبه وضوح م ها راها اعمال آنما انسان یاما گاه ؛نندرسایم یاری هاما انسان

ک یاز  یناگهان ی  بیغ ی  آگاه، و گاه  ازمندین ک شخص  ی یدعا تواند مستجاب شدنیم ن شکلشیترساده

  ند مرتبهبزرگ و بل ا همان زاهدان  یها 4 یوگی یهادر قدرت تر آنشرفتهیانواع پ .  و باشدرش یپ خطر  

 پرواز کنند شوند، بیغ توانندیها ممثالً آن . شودیگفته م "5یدهیس" هان قدرتیکه به ا شودیده مید

  . را کنترل کنند یزیو هر چ گران شوندیوارد بدن د ، نندینده را ببیگذشته و آ،

                                                           
1 Bhuloka 

2 Antarloka 

3 Brahmaloka 

4 yogi 

5 siddhi 
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 هاست.یوگی یهایدهیا سیها تیاز قابل یکیخ ، یماز  یتخت یدن بر رویخواب-

 ردیگیک خدا صورت می م  یتوسط دخالت مستق ، انددهیکه همه آن را در"یش ۀ"معجزمانند  ییمعجزه ها

  « . از او درخواست معجزه شود ن کهیبدون ا

دوباره به  دا کردهیپ یحال بهتر آمدیبه نظر م برادرش که حاال گفتیها را منیال آکا یکه آقا یزمان

العمل عکس دنیمنتظر دبازگشته بود به لبش  یلبخند مجدداً  که یو در حال کردیو پدرش نگاه م نایس

  .ش بودبرادر یهابه حرف نایس

   « ؟ انجام دهند یین کارهایچن هندو ا همان زاهدان  یها  یوگی که دیادهیا شما خودتان دیآ» : نایس

هدیخودشان د ام کهدهیشن مورد اعتمادم ان  یاز اطراف یاریاز بس یلو امدهیمن خودم ند » :آکال  یآقا

  «ند.ا

از  یکیبدن  وارد ، ک زاهدی که روح دمیک بار دیمن خودم  » : جان گفتیبا هآکال  یبرادر آقا

یانجام نم چ وقتیکه ه ییانجام کارهابه  و او شروع کرد گرفت و او را تحت کنترل دوستان خودم شد

روزه  ، زاهدانه ی  دو ماه زندگ ز بعد ازیخود من ن . زدیچ وقت نمیه که ییهاحرف و زدن داد

من موفق  . نبود یم باورکردنیبرا ش از آنیپکه  شدم ییزهایدن چیموفق به د ، و گفتن ذکر،تفکر یدار

و   به من نشان داد شنو خود رایو . صحبت کنمشنو یبا و یدارین خواب و بیب یدر حالتبارها  شدم

 « . م گفتیبرا ن هندوید ۀدرباررا  یقیحقا

یب ها را لمس نکردهآن که یها به کسو گفتن آنه داشت یاتین تجربیچن د کرد که برادرشییتأآکال  یآقا

 . ده استیفا
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 ا زاهد هندوی یوگیک ی-

  «؟ ستیر چیش ۀمعجز ۀقص » : دیپرس آکال یآقا از تعجب کرده بود یلینا که خیس

 . کنمیفراموش نم گاهچیخ را هین تاریا ، بله » : و سپس گفت ش را بستیهاچشم هیچند ثانآکال  یآقا

 یمقدار ، ین شهر دهلیدر هم ک معبدیدر  ک هندوی ، قبل از طلوع آفتاب . بود 1330سپتامبر  11

حل مشکالت  یخدا نکهیعالوه بر اگنشا  حضرت . آوردگنشا  حضرت ۀمجسمبه  شکشیپ یر را برایش

ن یدر ا شانحل مسائل یبرا و هنرمندان و دانشمندان هم هم هست عقلو  هنر و دانش یخدا ، است

ییاها و بودنیج یکه حته از خود نشان داد یبزرگ و در معجزهقو آنا . دنخواهیکمک م اواز  هانهیزم

  « کنند.یبه درگاهش دعا م ها هم

  . کردیگوش مآکال  یبه داستان آقا یادیاق زیو اشت با دقت نایس

و  داشتنگه در کنار خرطوم مجسمه ر رایش ۀکاسک قاشق از ی آن هندو ، بله » : ادامه دادآکال  یآقا

  « . د شدیدناپ ریش د کهید

  «؟ رطومخ » : دینا با تعجب پرسیس

 یبه رول یفچون سر  یو سر یانسان یبا بدنگنشا  حضرت . بله خرطوم » : د و گفتیخندآکال  یآقا

 شوند.ین شکل ساخته میهم به همش یهاو مجسمه ن آمده استیزم

در سراسر  هندو عابد  م ۀهم یهامجسمه و معلوم شد کهشد  همه جا پخش، تا ظهر  ن واقعهیا خبر  

 کایآمر یهندوها و معابد   دیرون از هندوستان هم رسیخبر به ب خورند.یرا م یشکشیپر یش، هندوستان

ن ینشدر مناطق هندو ریروش شف . را گزارش کردند دهین پدیهم هم و نپالامارات  کانادا، ، انگلستان ،

تا خودشان  ستاده بودندیا معابد یرهاد یجلو یمتر 122چند  یهاو مردم در صف به شدت باال رفت

 دانانحقوق ،ها پزشکتا  از افراد ساده گرفته، اقشار ۀهمتوسط معجزه ن یا کنند.امتحان  ن معجزه رایا
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 . داشتند یاعتقاد سست و چه آنان کهبودند  دوآتشه مقدس   افراد   چه آنان که؛  شد دییتا نیو مهندس

ن یا . رفته شدیپذگنشا  حضرت توسط یهمگخداها  یها و بکیس ، مسلمانان ، انیحیمس یهاشکشیپ

 کنمیمن فکر م دهند.پوشش  به طور زنده واقعه را که وادار کرد جهان را ی  خبر یهانیدورب ، موضوع

  « . آن را به خاطر داشته باشد دیپدرت با

 

 ر به گنشا هجوم آوردندیشکش شیپ یمردم برا-

  . دیگویند که او چه میبب و منتظر بودد به سمت پدرش چرخان سرش را ، باز یو دهان نا با تعجبیس

و  بله به خاطر دارم » : و گفتل رو کرد اآک یو سپس به سمت آقا نا نگاه کردیمتعجب س ۀچهربه  پدر

ها آن . اعزام شدند یک معبد در دهلیبه  هندوستان وزارت علوم دانشمندان   دیآیم مادیکه من  ییتا جا

کنار مجسمه  ، اضافه شده بود با قاشقآن  بهز یکه رنگ نرا ر یش یمقدار ، ن موضوعیا ق  یجهت تحق

که  مجسمه از یکه قسمت دندیدانشمندان د ، ن رفتییقاشق پا داخل  ر  یش سطح   که یوقت . نگه داشتند

 که ینگییمو تیکه خاص نظر را داشتند نیآنها ا . ده شدیپوش  یرنگ ر  یتوسط ش تر از قاشق بودنییپا

ت یخاص شده است. دهیپدن یموجب ا مجسمه است ۀو بدنر یش یهامولکول نیکشش ب یروین حاصل

شهیاز ر ، یکیبار یا آوندهای اهدر لوله ، آب شودیکه باعث م است یکیزیت فیهمان خاص ، ینگییمو

  .باال رود،اهان یگ یهابرگبه سمت  ها

 ، گرفتندیه مک شده سیا خی تر مخصوصاً اجسام   ، نار هر جسم جامدر را کیقاشق ش هاآن در واقع

به سمت قاشق از داخل  ، جسم جامد بسته به جنس  ر ،یش ۀهما ی یبخش شدیموجب م ینگییت مویخاص

 یریتأث حاتین توضیالبته ا . دیکشیم نییپا ر را بهیش نیزم ۀجاذب و از آنجا به بعد ودده شیآن جسم کش

  « کرد.دا یکاهش پها صف کمکم یول نگذاشت ن هندویمؤمن یرو
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من فکر د یف کردیطور که شما داستان را تعرآن ! لاآک یآقا : و گفت ش را درهم کردیهااخم ینا کمیس

به گونه دین داستان گفتیکه شما از ا ییزهایچ . کردهید میناپدر را یشاز  یادیحجم ز مجسمه کردم که

ک یه ک شما یهاحرف از باورکردن   بعد توانستیم یبه راحت من بود یکه جا یا هر کسیمن  بود که یا

 و یقیحق ن  ید ن هندو رایو داورد یبمان یاه واقع نیا به معجزه بودن   دیهست یو دانشگاه معتبر فرد  

در  هجزمعن یا ، پدرم کوچک  حیتوض اما بعد از چند؛ ن جهان بداندیا ی  واقع ان  یخداشنو را یا ویشا گن

فکر  . شدمیهندو م ن امشبید همیشا نجا نبودیاگر پدرم ا . شد یعلم ۀساد ۀدیپد کی ل بهیتبد ذهن من

صورت  یراتییتغ" هم  شیتوسط گاوموداها  تالوتا "ی" و ی"نامب یهادر داستان دید که شایکنینم

  « . ف شده باشدیتعر ک معجزهیبه صورت  ساده ۀدیک پدیو  گرفته باشد

من در مورد  ؛ چ وجهینه به ه : » گفت دادیحرکت م دستش را به چپ و راست که یدر حالآکال  یآقا 

 « . ح دهمیتوض توانمیهم م ریش ۀمعجز

 یبرا یهمگ .و رفت که شام حاضر است د و گفتآمآکال  یآقا ۀگذشتدر  همسر برادر ن هنگامیدر هم

 و پدرش نایاز سآکال  یآقا . امدیان نیبه م ن هندویاز د یصحبت یهمانیم انیگر تا پایو دد برخاستن شام

دعوت  شدیبرگزار من یکه دو شب بعد از ا شیگر از برادرهاید یکی ی  شرکت در جشن عروس یبرا

 یآقا ۀگذشتدر  برادر   ۀویباما  آمدند و پدرش نایبا س یخداحافظ یهمه برا ، هنگام خروج از خانه . کرد

  . امدینآکال 

ش از یمردم پ . ز و خوشبو بودیار تمیبس، معبد  . رفتندهندو ک معبد یبه  نا و پدرشیس ، روز بعد

و  بود ک کتابیدر حال خواندن بلند  یبا صدا یمرد یادر گوشه . آوردندیشان را در میهاکفش ، ورود

 یادا هاآن بهکه مردم  قرار داشتمعبد  در اطراف   چند مجسمه . کردندیگوش م در مقابلش یاعده

 مردم از یبعض . انداختندیم پولکه مردم در آن  بود یهم در کنار یاشهیش یصندوق کردند.یاحترام م

با  یاما بعض ؛ فتندریو م کردندیاحترام م یادا، شدندیوارد م ، و بدون احساس یعاد یابا چهره

 یبا نگاه یادر مقابل مجسمه شان داشتندیبه اجابت دعا یدیاز شدین ییکه گو نیار غمگیبس یاچهره

  . ستندینگریبه آن م ملتمسانه

 یبرادر آقا ی  عروس ۀیبه عنوان هدپول جهت دادن   یه پاکتک م گرفتیپدر تصم ، از معبد داریبعد از د

ک ی ۀسکک ی یدارا داشت ییهان پاکتیکه چن یادر مغازه هیهد یهاپاکت ۀهم . ه کندیتهآکال 

  . دیها را پرسن سکهیا علت وجود پدر . چسبانده شده بود آن یه بر روبود ک یا1هیروپ

ک یبه  هک یو ارقام بد شگون هستند که اعداد زوج ده دارندیعق هایکه هندییازآنجا » : فروشنده گفت

 ک باشد.ی آخر آن که رقم   شودیه میته یبه شکل یپول یایشه رقم هدایهماند ،منی  خوش   شوندیختم م

به  هم که ییهاپول . میچسبانیم هیهد پاکت   یرو بر یاهیروپ کی ۀسکک عدد ی ، ما از قبل نیبنابرا

  « هستند. یاهیروپ 11 معموالً  شودیخته میر صندوق معابد
                                                           
 روپیه واحد پول کشور هند است 1



44 

 

 هندو مذاهب

که  برد یبه محل ها راو آن استقبالشان آمدآکال به  یآقا شدند یوارد محل عروس یوقت ،بعد  شب  

که دو  برد یزیبه طرف م ها راآنآکال  یآقا ند.نشسته بود جدا از هم یازهیم ر  ود در آنجا همانانیم

 کت و شلوار به تن داشت ، چاق بود یکه کم از مردها یکی . کنارش نشسته بودند ک پسر بچهیو  مرد

ده یچسب به صورتش اه رنگیس ی  تورک یکه با  داشت یاهیس شیو را . بود هم بر سرش یاو عمامه

  . زان شودیآو از صورتش ش بلندشیر دادیاجازه نم یتورآن  ییگو بود

 اشپنج سالهحدود  ۀپسربچ و در کنار او هم د داشتیسف یو شلوار دیبلند و سف یراهنیپ ، مرد دوم

 .گذاشته شده بود کنار گوشش یقرمز رنگ ه خال  ک نشسته بود

و  کرد یمعرف"راج ش"  یرا آقا ادهراهن سیبا پ و مرد   "هتابم  " یآقاعمامه را  یدارا مرد   ،آکال  یآقا

 . و رفت کرد ترکها را آنآکال  یسپس آقا اش هستند.ییجودوستان زمان دانش هاآن یکه هر دو گفت

 یاست براراجش  یآقا کنار گوش پسر  خال که  آن » : دینا از پدرش پرسیس ، قه سکوتیبعد از چنددق

  « ؟ ستیچ

  «؟یپرسیچرا از خودش نم » : پدر گفت

سؤال  شپدر . به پدرش نگاه کرد بلد نبود یسیانگل  ه ظاهراً او کاما  ؛ دیپرس نا از خود آن پسربچهیس

را  جواب ا خودش همیگو بازهم به پدرش نگاه کرداو  یول ؛ ترجمه کرد او یبرا یبه زبان هند نا رایس

 . دهدرا بپاسخ  خواست که پدرشیو م دانستینم

 یماریا بی یجاد بدشانسیا تواندیم" بد چشم  "که  ن استیده بر ایعق وستاندر هند » :ش گفت راج یآقا

جال به نام یرنگ یااز ماده زخما چشمی چشم بد رفع ین برایبنابرا ؛ کند  یرو یخال گذاشتن یبرا"1"ک 

 دیبه نظر آ زشت ، دککه کو شودیباعث م2 ن عملیا . شودیاستفاده م هاا پشت گوش بچهیو  یشانیپ

 «نخورد.گر چشم یو د

                                                           
1 kajal 

2 Nazar utarna 
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 شودیزخم گذاشته مافظت در برابر چشممح یکه برا یکجال ، خال-

  « ؟ استشنو یو دستور ن کاریاانجام ا یآ » : دینا پرسیس

  ست.یمیک رسم قدین یدر واقع ا . کنمیفکر نم » : گفتو  اش را باال انداختشانهراجش  یآقا

 ۀد همیکن ید که فکر مین هندو صحبت کرده اید ۀآکال دربار یکنم شما قبالً با آقا یدر ضمن فکر م

 «شود. یشنو صادر میدستورات، از طرف و

 «؟ ستیبزرگ نشنو برهمن  یو ن هندویمگر در د » : دینا پرسیس

 واست.یش ، بزرگبرهمن  قت ، یحقدر  » : و گفت تأسف تکان داد به عالمت یسرراجش  یآقا

 ،نگهدارنده  ، خالق او . ز استیو در همه چ ز استیهمه چ، وایش . ستیواقع برهمن   ای خدا"،1وایش"

و  هاشکل ، وایش . وجود اوست ۀجلوز یهمه چ . ز استیهمه چ ۀکنندو پنهان  آشکار کننده ،گر نابود

 نگه ۀشنو،جنبیست و ووایش ینندگیو آفر یخلق کنندگ ۀجنب گر  ینام دبرهما، . دارد یمختلف یهاجنبه

و هم آنچه  کندیخلق م هم که ییوایش ؛ وا هستندیهمان ش، ن دو یا ، در واقع یعنی ؛ست وایش ی  دارندگ

  « ند.یافریاز نو ب تا دوباره کندیران میو خودش هم آن را و داردیو نگه م کندیحفظ م را که خلق کرده

  « ؟ دیرا قبول ندارپوراناها و وداها  پس شما » : نایس

نوشته هانیا .میالبته که قبول دار » : پاسخ داد گرد شده بود یکم چشمانش که یدر حالراجش  یآقا

  « . مقدس ما هستند یها

 «؟شنو یست ،نه واویش یاعل برهمن  که د یدانیپس از کجا م : » نایس

 ؛میوا داریات شیبا خصوص یوجود خداوند یبرا یادیز یو فلسف یل عقلیما دال اوالً  : »جش را یآقا

 «کند.ید مییتأ ده راین عقیه ام کیادهیوا دیاز ش یادیزات زمعج اً یثان

                                                           
1 Shiva 
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 از معابد هندو یکیوا در یاز شبزرگ  یامجسمه-

 «د؟یشما هم معجزه دار: » زد و گفت ینا لبخندیس

ضیمر یشفا لیاز قب یتا اتفاقات در گذشته صورت گرفته که یاز معجزات بزرگ ؛ البته » :راجش  یآقا

 مان ما رایو اد ما یعقا ، وایه شک کنندیهمه ثابت م ، ودشیوا پرستش میش هاکه در آن یمعابددر  ها

 .« کندید مییتأ

  ف کند.یتعر از آن معجزات را یکیست که راجش خوا ینا از آقایس

سال  1122 حدود یعنی یالدیدر قرن نهم م » : آغاز کردن طور یو سپس ا کر کردف یجش کمرا یآقا

ت یو به مأمور.ا بود"1کاواساگارکی"مان رشیوز که نام ردکیسلطنت م از هند یالتیدر ا یسلطان ، شیپ

 داشت یر عادیغ یه حالتک سیک قدیبا  رشیدر مس . بخرد اسب ،مجاور الت یتا از ا فرستاده شد

 .« مواجه شد

  «؟ چه یعنیس یقد»نا: یس

                                                           
1 Manikkavasagar 
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و  از راه عبادت را ییانان تویو ا وا در ارتباط استیبا ش یقیبه طر که یکس یعنی : »راجش  یآقا

 هاو مردم از آن کندیشک نم سانیقد یهاحرف ی  در درست یکس . ا به دست آورده استیاز دن یدور

  . کنندیم یرویپ

 خودش انتخاب کرد و مرشد   استاد و او را به عنوان درآمد سیآن قدبه خدمت کاواساگار کیمانجناب  

 آن مرشد یهاییبا راهنما و دانششح و رو د انجام دهدیگویو آنچه او م شه به او خدمت کندیتا هم

رج خ ها را همد اسبیپول خر یو حت ش گرفتیدر پ یازاهدانه یو زندگ ا کردیاو ترک دن . رشد کند

  . ران کردیمه ویک معبد نی یبازساز

 سیقد آن مرشد   . دچال اندازاهیدر س تا او را احضار کرد تیبا عصبان از ماجرا باخبر شد سلطان یوقت

 دو روز یکیظرف  کند یداریخر ها که قرار بودرا آن اسبیز که نگران نباشد گفتکاواساگار کیمان به 

و  ل کردیتبد اسبها را به و آن جمع کرد جنگل را یهاشغال ، مرشد . شدیل داده میتحو به قصر،

و  پادشاه خوشحال شد . ل دادیها را به پادشاه تحوآناسب ، ۀفروشندک ی خودش در شکل و لباس  

و فرار  ل شدندیتبدبه شغال  ها مجدداً اسب ، اما همان شب . را آزاد کردکاواساگار کیمانجناب  رشیوز

  . کردند

 ساحل رودخانه داغ   یهاو او را به شن کرد ریگدستکاواساگار را کیمانجناب  دوباره ، یعصبان سلطان  

ن او را باز یبنابرا ؛ شد یدر رودخانه جارل یس ییآسار معجزهبه طو در همان زمان . ر نمودیزنج

یر خرابیدر مرمت و تعم ا خودشانیکه  ستندخوان محل یساکن ۀهمو از د و به زندان برگرداندن کردند

  . ها کار کندآن یتا به جا را قبول کنند یکس استخدام ۀنیهز ن کهیا ایو  کمک کنند ساحل رودخانه یها

ک یبه شکل  سیآن قد نیبنابرا ؛ توانست انجام دهدین دو کار را نمیچ کدام از ایکه ه بود یریزن فقریپ

به کنار رودخانه  کارگر یاما وقت . ش کار کندیبه جا ه حاضر استک رزن گفتیپ و به کارگر ظاهر شد

  . شدیگران میا مزاحم کار دیو  دیرقصیا می کرد ویم یتنبل،  رفت
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  یغذا برا یک کارگر ظاهر شد و قبول کرد که در مقابل کمیس به شکل یآن قد-

 رزن کار کند.یپ

ناگهان کارگر  . دیبه پشت کارگر کوب شیو با عصا او شد یمتوجه کارها آمد یسرکش یبرا پادشاه یوقت

 ۀهم و انییروستا ، خدمتکاران ، رانیوز ، بر پشت پادشاه ،عصا ۀضرباز  یناش ا درد  ام د شدیناپد

  «  . س شدکاواساگار حکیمانجناب  از جمله جهان ۀزندموجودات 

با   » : او ادامه داد . د اشک در چشمانش جمع شدیقسمت از داستان رسن یاه راجش ب یآقا یوقت

از آن کاواساگار کیمانجناب  .  بود متعال یاویش خود  ، ه آن کارگرک دیپادشاه فهممعجزه ، ن یا ۀمشاهد

یم یخاص یمذهب یسرودها اشیتا زمان آزاد ن مدتیو در تمام اا . شد لیتبدس یک قدیبه  به بعد

مانند به سخن درآوردن  هم انجام داد یگریزات دو معجا . موجود است هاآن ۀمجموعاکنون که  خواند

به مذهب  افرادش ۀهمو  النکایکه پادشاه سر ن معجزه باعث شدیا . النکایسر یی  بودا پادشاه   الل   دختر

 ند .یهندو درآ یی  وایش

او  یرا برا ییو خودش سرودها وا ظاهر شدیش گریک بار دیکاواساگار ، کیجناب مان عمر   ان  یدر پا

پس از  او دند.یپرسواساگار کاکیمان جناب آن سرودها را از یمعن ون هندویها و روحانراهب . نوشت

 دگان همگانیو در مقابل د قدم برداشت وایش به سمت عبادتگاه  آموخت ها سرودها را به آن یمعان نکهیا

  . د شدیناپد

  «.  اند د کردهییو تأ اند دهیصدها نفر د ن همه معجزه را یا

چند لحظه  کردینگاه ماجش ر یبه آقا نا که با تعجبیس تمام شدراجش  ینکه داستان آقایبعد از ا
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د او یه باک نشان داده  به مردم جهان ن معجزاتیبا ا یه زمانک وایچرا ش : » سپس گفتو  سکوت کرد

ان یپا یواقعآکال بر سر برهمن   یتا به اختالف شما و آقا دهدیمننشان  یگرید ۀمعجزاالن  را بپرستند

 ۀجلوز یبلکه همه چ ار اوستیز در اختیهمه چ دیکه گفتطور و همان ن کار را کردهیا  او که قبالً  ؟ دهد

 گرانیو دآکال  یست که آقایف نیح . ن کار شودیتواند مانع او از انجام اینم یزیپس چ ؛ وجود اوست

  « ؟ در اشتباه بمانند هستند ییایآر ۀدیو هم از قوم برگز که هم هندو هستند

 یآقا ه فقط اختالفیقض،تازه  » : گفت ها بودن صحبتیبه ادادن که تاکنون در حال گوش  مهتاب یآقا

یکه مذهبشان با هم فرق م کنندیم یدر جهان زندگ هندو اردیلیک می حدود . ستینراجش  یو آقاآکال 

  «.  کند

  «؟ستیگر چیمذهب د» : دیا پرسنیس

 مذهبشان ن هندویدر د یمثالً بعض .ن هستندیک دی مختلف   یهاشاخه هامذهب » : مهتاب یآقا

 یبعض ست.ییگن شا مذهبشان دانندیم یاعلبرهمن که گنشا را  هم یبعض آکال. یمثل آقا ، است ییشنویو

  مشخص یک خدای وجوده اصالً ب از هندوها هم یو بعض دانندیم یبرهمن اعلرا " 1ی"ش کت گرید

 . دانندیم یزندگ یبرا یاخالق یاهو درس هاهیاز توص یافقط مجموعه ن هندو رایو د اعتقاد ندارند

 ده دارندیعق هاییوایش از یمثالً بعض شوند.یم میتقس ترکوچک مذاهب   هم ، به هان مذهبیخود ا یحت

، ن یبنابرا ؛ امدهین نیزم یبه رو ینیک موجود زمیهرگز به شکل  یعنی ؛ نداشتهآواتار  هرگز وایه شک

  « .دنل نداررا قبو کردف یتعرراجش  یکه آقا یداستان

توان قبول یخ را نمیو تار ، خ استین تاریا یول : » گفت ناراحت شده بود یکه کمراجش  یآقا

 «نداشت.

چ یه امکه من مطالعه کرده یخیدر کتب تار کرد. یکارتوان دستیرا م  خیتار یول » : مهتاب گفت یآقا

ها آمده ییوایش ی  مذهب ها فقط در کتبنیو ا امدهیان نیبه م در عصر آن سلطان ن معجزاتیاز ا یصحبت

  .« است

  « . میداشت ییکه از دوران دانشجو یباز هم همان بحث : » د و گفتیخندراجش  یآقا

 «؟ فرق دارد مذاهب هندو ۀیبا بق ا دستورات مذهب شمایآ : » دیپرسراجش  ینا از آقایس

هد ،  ایاز دن یبه دورها ییوایشما  یول ؛ ندارد یچندان فرق ، نه : »راجش  یآقا  یشتریارزش بو ز 

  « م.یده داریساده عق یو به زندگم یدهیم

 «؟ شودیب شما مینص یزیچه چ ت دستورات هندویو رعا ساده ین زندگیاز ا : » نایس

                                                           
1 Shakti 



44 

 

به شکل ،  یبعد یو در زندگ میکنیخوب جمع م یکارما ، وایبا عمل به دستورات ش: »راجش  یآقا

و  میریش بگیو ذکر او را پ اگر زهد و عبادت یول ؛ مییآیا میو عمل بهتر به دن بهتر یبا زندگ یشخص

 میخالص شو ، مجدد ی  مرگ و زندگ ی  تکرار یهان چرخهیاز ا م هر چه زودتریتوانیم میبه تفکر بپرداز

 « . شود یکی یعلا  با وجود برهمن  و وجودمان کامالً 

 

 کیس نید

خالص شدن  یبرا ! دوست من راجش! : » و گفت سرش را به عالمت افسوس تکان داد مهتاب یآقا

و به  ردبهره ب   یزندگ یهانعمت د ازیبلکه بارو آورد د به زهد ینبا مجدد مرگ و تولد   یهاچرخهاز 

د به کسب و کار هم یبا م .یکن یزندگ مانعتید مطابق طبیما با . داشت یعیطب ید رفتاریبا یعبارت

  « . میبپرداز

و کفش  کت و شلوار و به نظرش آمد کهکرد نگاه  مهتاب یبا دقت به آقان بار یاما ا گریک بار دینا یس

 ؛ همانان متفاوت استیم ۀهماصالً لباسش با  ،سرش یرو ۀعماموجه به و با ت به تن دارد یمتیقگران

 «؟ دیدار ر از هندو یغ ینیا شما دیآ » : دیپرساو ن از یبنابرا

  « .هستم "1کیس"بله، من  » : و با افتخار گفت به غبغب انداخت یباد مهتاب یآقا

و  ایاز دن یدور، هر دو  هاچون آن دارد یادیتفاوت ز نیهندو و ج  ن یشما با د ن  یدظاهراً  »نا: یس

  .« دهدینجات م یبعد ی  ها را در زندگآندانند که یبا ارزش م ک کار  ی ش رایهانعمت

 .« میپرستیک خدا را میفقط ک ین سیدما در  .ک متفاوت استین سید . ستا درست : » مهتاب یآقا

ا فقط یاعالست برهمن  وایا فقط شیمثالً  شودیم دهیک خدا پرستی ن هندو همیظاهراً در د : » نایس

  « . اندک خدا به وجود آمدهیآن  ۀلیبه وس ، انیخدا ۀیو بقشنو برهمن اعالست یو

تر را ان کوچکیخدا یولدارند جهان اعتقاد  یبرا وجودآورندههو ب ک منشأیبه  هندوها : » مهتاب یآقا

یم نذرها هم آن یو براخواهند یها کمک ماز آنکنند و یمها هم دعا به درگاه آن یعنی پرستندیم هم

ک خدا سروکار یما فقط با  یول ؛ اندن آمدهیها به زماعتقاد دارند که آن یگاهو  برندیم یشکشیو پکنند 

 یهاجهان م که خدایما اعتقاد دار . خود دارد یبرا یمأموران ، ک خدایم که آن یدار باورالبته  . میدار

 . وجود آمده استز از خدا بهیکه همه چ ن ما گفته شدهیدر د . ده استیمانند جهان ما آفر یارشمیب

 ده استیآفر یصورت تکاملو جهان رابها.  ستیز نیچچ یاو ، هو بدون  همه کارهاست ۀکنندکه اوست 

                                                           
1 Sikh 
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و افرمان  با نید و ماه و زمیخورش  که هن طور نبودیا یعنی . آن یو به شکل فعل کجاینه به صورت 

 سنگبه شکل  و بعد از آن سپس به شکل آب درآمد ز به شکل هوا بودیاول همه چ بلکه ؛ دیوجود آبه

 د .وجودآمدنبه دین و ماه و خورشیزم،  یآخر ن شکل  یو از ا شد

ن ید که ایکنیفکر نم ، جهان است تکامل   ی  فعل ۀیبه نظر هیشب یلیخ  ما ن  ید یهانکه گفتهیبا توجه به ا

 «؟ ک باشدین سیبودن د یو آسمان یدرست ۀدهندنشان آسامعجزه امر  

  . ا شدینظر او را جو حرکت سرش و با به پدرش کرد ینا نگاهیس

و شواهد  مورد قبول است ، شناسهانیک ن اکثر دانشمندان  یکه در ب  یفعل ۀینظر ،خوب  » : پدر گفت

اتفاق  شیارد سال پیلیم 19،0 که حدود بزرگ انفجار   که بعد از دیگوید آن وجود دارد مییدر تأ یادیز

 .شروع به انبساط کرد ، ک بادکنکیمانند  ، و فشرده ار کوچکیبس ۀنقط کیاز  یفعل جهان   افتاد داد

 ، و رشد در حال انبساط  ین فضایا یجا یکم در جاکم ها هستندکه همان اتم  ماده ۀدهندل یذرات تشک

 ۀجاذبو  اد شدیار زیبس ، ن تراکمیا جاها یدر بعض شدند .و متراکم  وستندیم پو به ه کنار هم جمع شدند

منجر به  تاً یو نها ها شدن تودهیدر مرکز ا یادیجاد دما و فشار زیباعث ا ، متراکم یهان تودهیااد  یز

 . سوزان شد یهاستاره تولد ، جهیو در نت هادر مرکز آن یاهسته یهاواکنش آغاز  
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رود تا یبه شدت باال م یگاز ۀن تودیکز امر یها ، دمان آنیب ۀدر اثر جاذب گاز یهاشدن مولکول با جمع شدن و متراکم-

 شود.یسوزان م ۀک ستاریجاد یو ا یاتم آنجا که منجر به انفجار

ژن یمانند اکس مختلف عناصر   تاً ینها هانیکه ا وجودآمدبه یادهیچیپ یهااتم ، یاستهه یهان واکنشیا از

 ، ن عناصریاز ا . ندن کردین و ماه را تأمیزم ۀکراز جمله  ، اراتیس لیتشک یتروژن و آهن برایو ن

 .ودآمدوجن بهیزم یرو برت ایح ، دهیچیپ یهامولکولاز و ن و قند یمثل پروتئ دهیچیپ یهامولکول

ا یآب به  لیتبدز اگ ۀهمکه  یااما مرحله؛ درست است، ه ین نظریطبق ا،  بود گازز یهمه چ  ن که اولیا

 « . ستیه نین نظریدر ا ع شده باشدیما

و آنچه ک ین سیددر  نشیداستان آفر نیب ییهابه نظرم شباهت » مهتاب کرد و گفت: یو به آقارنا یس

 جه گرفتینت شودیبه هر حال نم . هم هست ییهاتفاوت یول ؛ سته ، هافتیامروز به آن دست ، که علم

  « .باشدگفته شده ک ین سید نش  یدر داستان آفر ییآسامعجزه که حرف
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آن  توانستندیبعد از اونم یمرشدهاو "1نان ک درش  م  "ه ک د توجه داشتیبه هر حال با » : مهتاب  یآقا

 ز راید همه چیو با دنیآن زمان بگو به مردم   میفهمیمو  میدانیامروز م شماکه من و  را یعلم ق  یحقا

  « .  صحبت کرده باشند آن روز مردم  حد  در تا  گفتندیساده م

ل یبه عنوان واحد تشک اتم ی  معنکالً  . قابل فهم بودهستم  یمن که دبستان یبرا آنچه پدرم گفت : »نا یس

و  ز سختیچ، فهممیکه من م یدر آن حد یاهسته یهاو واکنش انبساط ، انفجار ،گاز  ، ماده ۀدهند

نیا ۀهمدانستن  . دیاز آن سخن بگو با مردم نتواند دیکه شما نام برد یکه شخص ستین یر قابل فهمیغ

 اندوجود داشته یادیافراد ز ، که در آن زمان هم کنمیو فکر مه شتر وقت نبردیچند روز ب من یبرا  ها

نامش چه  یراست رند.یاد بگی دیکه نامش را برد یکساز  ها را ظرف چند روزنیا نداهوانستتیه مک

  «بود؟

به مردم  ق اویاز طر ک راین سید ، که خداوند بود یاو کس نان ک بود . مرشد نامش » : مهتاب یآقا

 .« کرد یمعرف

 «؟ دیکنیچرا او را باور م: » نایس

در  .ب رد یبه سر م شهیشه در اندیو هم پاک و درستکار بود،  یوانجنانک ،در مرشد : » مهتاب یآقا

در کنار  ش رایهاو لباسشد گم  او ، شیسال پ 022حدود  یعنی یالدیم 1433 سال یاز روزها یکی

در  . ظاهر شدنانک  مرشدبعد از سه روز  . افتندیخودش را ن اما هرچه گشتند ؛ دا کردندیرودخانه پ

یز نمیچ چیه ش افتادهیبرا یو چه اتفاق کردند که کجا بودهیهرچه از او سؤال م و روز اول ساکت بود

یپس من کدام راه را برم . ن اسالمیدنه و  هندو ن  ید "نه : و گفت به زبان آمد اما روز دوم ؛ گفت

 "ست.راه خدا د برومیکه با یو تنها راه هندو و نه خدا نه مسلمان است . د راه خدا را برومیبانم؟یگز

و گفته  تا بنوشد داده شد یجام ه اوو ب به بارگاه خدا برده شده بود در آن مدتنانک گفت که  مرشد

یو تو را م دهمیو به تو برکت م من با تو هستم،  آن را بنوش . ستخدا نام   اد  یاز  ین جامیا:"شد

که  اموزیگران هم بیو به د باش برو و با نام من شاد . من با او هستم اد کندیهر کس تو را  .پرورم 

  «."کنندن یچن

                                                           
1 Guru Nanak 
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 مرشد نانک-

 «؟ ش را باور کردندیهاو حرف مان آوردندیو مردم هم به او ا » : نایس

ر را پر از یک آبگی ، یلسامثالً در زمان خشک .داشت  یمعجزاتو ا ؛ ین راحتیبه ا نه : » مهتاب یآقا

که هر کس آن دارد یاو دستورات عالوه بر آن . مان آورندیبه او ا یاریکه بس ن باعث شدیو ا آب کرد

ب یتوانسته اهل دروغ و فریو نم خواستهیر و صالح مردم را نمیجز خکه او فهمد یم ندیها را بب

  «باشد.

د پر از یبا ی،  زندگنانک مرشد د  یاز د » : واب دادمهتاب ج یو آقا دیک پرسین سیاز دستورات د نایس

 یزندگ را ازها نیو ا.ا ت باشدیو خلوص ن یدارشتنیخو ، یشناسفهی، وظ ت، صداقتیت، خالقیفعال

کمک به ،اول  : داشتد یتأک سه اصل مهم یبر رو او . دانستیم بهتر ، از تفکر و عبادت و پر زاهدانه

اد ی، و سوم گرانیاز زحمت د یکشو بهره یکاربیبدون فر، درآمد و یکسب روز ،دوم ، ازمندانین

  « . از گناهان یجهت دور خدا یشگیهم

 «؟دیکن یها دوراد  خدا بودن از آنید با یکه با گناه است ن شمایدر د ییچه کارها : » نایس

 ، ایبه دن یبستگدل،  ، طمعخشم  : ن ما عبارتند ازیددر ره یکبا ی پنج گناه بزرگ : » مهتاب یآقا

 « . آمده است"1"گرانت صاحب در کتاب   کین سید دستورات   ۀهم . ا تکبری ینیو خودب شهوت

 «؟ از طرف خدا آوردهنانک  که مرشدست ین کتابیا ایآ : » نایس

بعد از او  مرشد    3 نانک و ه مرشدک ستیدستورات و نکات ۀمجموع ، ن کتابیا ؛ نه »مهتاب:  یآقا

 روح   ، هر مرشد بعد از مرگ   . از طرف خدا انتخاب شده بودندنانک  مرشد مانندم ها هآن . اندگفته

                                                           
1 Guru Granth Sahib 
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 « . شدیوارد م یبه مرشد بعداو  ی  مرشد ارات  یو اخت تقدس

 

 ل شده و به عنوانیتشک یمرشد قبل 12 یهاها که از گفتهکیگرانت صاحب کتاب مقدس س-

 شودین مرشد شناخته میازدهم و آخرید مرش

  « ؟ ستیچ یمرشد ارات  یو اخت تقدس روح  ن یا » : نایس

 کند ییمردم را راهنما، آنبا توانست یه مککرد یدا میپ یلمع از طرف خدا مرشد یعنی : »مهتاب یآقا

که " 1شانی"هار کر مرشد مثالً  د بکنند.یبا ییهاها چه کارو آن دخواهیها چه مد که خدا از آنیو بگو

 ن پدرشیجانش یدر سن پنج سالگ ، کرد یزندگ 1004تا  1000 و از سالها بود کیمرشد هشتم س

در  . ن او شدیش جانشیعمو درگذشت یهشت سالگ نکه در سنیو بعد از ا" شد  2ی"هار را مرشد

  یمعرف  مرشد نیو آخر ازدهمیمرشد  به عنوانگرانت صاحب  کتاب   ، یانسان مرشد   12بعد از  ، انیپا

 تا کنندن کتاب مراجعه یبه ا شهیهم ید برایمردم با . دیان رسیبه پا هامرشد ۀسلسلن یگر ایو د شد

یو فقط م وجود ندارد یروحان ن مایدر د . اموزندیب کردن را یزندگ و راه درست فیف و وظایتکال

ار محترم یها بسیاز قار یالبته بعض. ستا مرد و زن آزاد یبرا نیصاحب شد ،که اگرانت ی  قار توان

"گرانت یهاگفته ی  نند معند بتوایها بایپرسند و قاریها مشان را از آنینیومردم سؤاالت  د هستند

 « .دهندح یمردم توض یصاحب" را برا

 «دهند. یون انجام میست که روحانییباً همان کارهایها تقرنیا» نا گفت : یپدر س

                                                           
1 Guru Har Krishan 

2 Guru Har Rai 
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 ید و در سن هشت سالگیرس یخدا به مقام مرشد یاز سو یشان که در سن پنج سالگیمرشد هار کر-

 مارانیدرگذشت در حال شفا دادن ب

گانهیر ب ن مایاساس دن اسالم تفاوت دارد .ین هندوها و دین ما با دید : »ادامه داد  مهتاب یآقا

همه در برابر خدا  ،یادهیبا هر عق ، و چه مرد چه زنم ،یها اعتقاد دارانسان ی  ه برابرما ب . ستیپرست

نه  م.یباور ندار آن طور که هندوها به آن اعتقاد دارند مردم ا طبقات مختلف  ی هاما به کاست اند.یمساو

ن ما یدهم در  هروز . ن ما ممنوع استیددر ها هم ارت قبریبلکه ز میپرستیمن را یگرید یتنها خدا

که توسط مرشدها گفته شده  یاوهیهتر است بدن و سر خود را به ش. زنان و مردان ب ستیمجاز ن

  . ممنوع استه هم و زاهدان مرتاض گونه ی  و زندگ ییگدابپوشانند. 

 

 کیزنان س- 
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 . ف کندیش و تعریستا، د از خود یو شخص نبا خود ممنوع است ۀدربار بت و الف زدنیغدروغ ، 

اما استفاده از ؛ ن ما ممنوع استیدگار در یو استفاده از مواد مخدر و س یدن مشروبات الکلینوش

مگر در  ن ما ممنوع استیطالق هم در د . آزاد است1 یکمک به تفکر و تعمق مذهب یبرا شیحش

اصطالح مو و ،  اندکرده را اجراد یتعمغسل   ه  یشب 2 یاز ما که مراسم خاص یبعض یبرا . ط خاصیشرا

 « .  ش ممنوع استیر

 «؟ ستید چیتعم » : نا به پدرش نگاه کرد و گفتیس

شخص  ن  ید شودیکه در آن رسماً اعالم م فیه جشن تکلیباً شبیتقر یذهبم یمراسم : » پدر پاسخ داد

  .« ستیچ

 میت داریجمع ونیلیم 92که حدود ک ها یکه ما سن دستورات است یبا عمل به ا » : مهتاب گفت یآقا

 یو زندگم یبرخوردارن هستند یا جیکه هندو ، مسلمان و مردم هند  ۀینسبت به بق یبهتر یاز وضع مال

 « . ن ماستیاز برکت د،ن همه یا . میدار یخوب

یا وضع زندگیدر دن یاگر کسان ! مهتاب یآقا : » سپس گفت ؛کرد یساکت بود و فکر م یلحظات نایس

ش ید ریتا الاقل بتوان دییها درآن آنیو به د دین خودتان را رها کنیدد یا حاضریآ بهتر از شما باشد شان

  .« ستیها کار سختحتماً شستن و مراقبت از آن ؟ دیخود را هم کوتاه کن یو مو

  « دهم.ین کند انجام مییم تعینم برایدرا که  یمن هر کار سخت » : مهتاب یآقا

 ن  ید یهایراحت شدن از سخت یکه برا دیمثالً از هندوها هم انتظار ندار گرانیپس حتماً از د » نا:یس

 «. ن شما را انتخاب کنندید ، خودشان

                                                           
1 Meditation 

2 Ammrit Sancar 
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 ک ها همراه با قرائت گرانت صاحبیاز س یگروه ی  نیمراسم د-

نم که گرم یبیم : » با خنده گفتو آمد اش یمیز دوستان قدیمت مبه س  آکال  ین زمان آقایدر ا 

 «د.یصحبت

یم یبا شما زندگ تان را کهدرگذشته همسر برادر   ، همانانین میمن در بآکال!  یآقا » : نا گفتیپدر س

 «؟حالشان خوب نبوده  ایآ نم .یبیکند نم

  .« سخت است یحش کمیراستش توض » :آکال یآقا

ها اجازه ندارند مجدداً آن . هستند شگونبدوه یزنان ب دهم.ح ید من توضیاجازه ده » : گفتراجش  یآقا

 .ها شرکت کنندد در جشنیو نبا د از جواهرات استفاده کنندینبا . د بپوشندید سفیشه بایو همکنند ازدواج 

  « .است شگونبدرون رفتن از خانه یهنگام بوه یبزن ک ینگاه کردن به  یحت

 «؟ چه یعنیشگون بد : » دیپرسراجش  یاز آقا  نایس

د یرویرون میآن ب یکه برا یمثالً کار ؛ فتدیشما ب یبرا یممکن است اتفاق بد یعنی : »راجش  یآقا

 « . دهد یرو یگریا هر اتفاق بد دیو  ناتمام بماند

بعد از نگاه  اند کهدهیو داند ش کردهیا آزمایآ؟ شگون هستندبد وهیاند که زنان  بدهیچطور فهم »نا: یس

 اتفاقات  وه ،یزن ب کیبعد از نگاه کردن به  یول ش آمدهیپ یکمتر بد   اتفاقات  وه ،یبر  یغ ک زن  یکردن به 

  «؟ داده است یرو یشتریب بد  

را  هاآن اط هم که شدهیاحت یبراو مردم  استهیمیقد یهاها حرفنیبه هر حال ا : » گفتآکال  یآقا

 .« تر باشدالشان راحتیتا خ دهندیانجام م
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آن  باا شم یزندگ . دوست دارند را یک جشن عروسیشرکت در  ، هاکنم که خانمیمن فکر م : » نایس

ن جشن و یباعث شده که او ا او با شما یزندگ یول دین جشن را از دست بدهیا باعث نشده که شما خانم

گر ید یبا باورها یان مردمیو در م گرید یبه هر حال اگر او در کشور . از دست بدهد زها رایچ یلیخ

  « . شدیحاضر م یدر عروس ، امشب مانند یدر شب کردیم یزندگ

  «ه؟بود شگوناو بد یاست که براآکال  ین آقایا که ییبگو یخواهیا میآ ! پسرم : » اب گفتمهت یآقا

 صرف شام یهمه را براآکال  یسپس آقا دند.یخند همآکال  یآقا یحت ، و همه دیمهتاب خند یبعد آقا

 . دعوت کرد

  پرستش

 پدر! : » دینا از پدرش پرسیس د .ان بودنریا و در راه برگشت به مایدر هواپ نا و پدرشیس چند روز بعد

  « ؟ چه یعنیدن یپرست

ن کلمه یاز ا یمواقعچه  پرستندیرا م یزیچ که اعتقاد دارند یمردم خود  ، د ید دیبا ،خوب  : » پدر

  ن قدرت هستیا یدارا ییماورا یرویک نیا ی یسته کیکه اعتقاد دارند که  یمردم وقت کنند.یاستفاده م

  « بخواهند.از او کمک  یالهیکنند به وسیشروع م اثر بگذارد هاآن یزندگ ی  عیر طبیمس یرو که بتواند

 «؟ چه یعنی ییماورا » نا:یس

یمحس ناو را و با حواسمان  مینیبیماو را ن یچ دستگاهیا با هیو ماً یما مستق که یزیچ یعنی : » پدر

تواند یکه مشا ن  گ   ست به نامه یه موجودک میمثالً اگر باور داشته باش .میداربه وجودش باور  یولم یکن

ک موجود یما به  ، ما را بشنود یهاو حرف ندیتواند ما را ببیز میو ن ما را حل کند یمشکالت زندگ

مانند  یبا اعمال میکنیو تالش م میه نظر او را جلب کنک میکنیم یما سعحال ،م.یاعتقاد دار ییماورا

 یبرا ت او رایرضا هارل کاین قبیو از انذر  ، میاندازیم معبدکه در صندوق  پول مثل ییایم هدایدعا،تقد

 م.یپرستیرا مگنشا  که ما مییگویم ن کارهایبا انجام ا م.یکن جلب مانیبرآوردن آرزوها

و گفته  دهیبعد از مرگ را هم آفر یهاو جهانما  جهان   ، ییماورا وجود  که آن  میاگر اعتقاد داشته باش

پس دستورات او را هم اطاعت  ، میشویم خوشبخت ییچه کارها ا انجام ندادن  ی است که با انجام دادن

  .« مییگویدن مین کار هم پرستیو به ا میکنیم

بلکه فقط بر پرستند ینم گفتند که گاو رایم میدیکه ما د ییهندوها ن است کهیهم یپس برا : » نایس

نکه از یو نه ا رندیگیم گاوشان را از یچون نه دستورات زندگ ؛گذارند یبه آن احترام م نشانیاساس د

  « .دنخواهیکمک م او

خود  ، ن است که شخصیا هم گر از پرستشید شکل .یست که گفتان طوریکنم همیبله فکر م : » پدر
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و مثالً او را  پردازدیاو م ش  ید و ستایف و تمجیو به تعر کندیفرض م ییرا در حضور آن قدرت ماورا

 و تواضع خودش را یو کوچک کندیاد میها نیو ا ، بزرگ ، دانا ، قدرتمند بخشنده مانند یبا صفات

 نهیس یدن رویخواب ،سجده  ، میظتع،  سر به جلو کردن  مخ نندما یبا جمالت و حرکات شینسبت به خدا

  « کند.یم یادآوری ،ستادن یو مؤدب ا

 . ها را نگاه کندستاره کردیم یسع ما نشسته بودیهواپ ۀپنجرنا که کنار یو س ک شده بودیهوا تار

  د.یپرنور را د ۀستار شد چندیم یو به سخت ز نبودیپنجره چندان تم

  تابستان التیتعط

  مقدس یزهایچ

در  ؛ برگزار شد ن کالسیامروز آخر » : گفت یبا خوشحال پدرشبه سالم از و بعد  نا وارد خانه شدیس

 .« شودیشروع م یالت تابستانیو باالخره تعط شودیهم امتحانات برگزار م یبعد یروزها

برگزار شد مربوط  که ین کالسیآخر ! خوب پسرم ! گذردیز زود میچقدر همه چ » : د و گفتیپدر خند

 «؟  بود یبه چه درس

به مان ن معلمیبنابرا مینداشت یدیدرس جد وبود  ها تمام شدهراستش قبالً درس علوم؛ : » نا گفتیس

ن به دور خودش بهیروز از چرخش زمگفت شب و یکه م لهیمثالً گفت که گال . مطالب متفرقه پرداخت

توانست به یله نمیمگر گال ! پدر . ردیحرفش را پس بگ و ناچار شد محکوم به اعدام شد ، دیآیوجود م

 « ؟ ده استیرس یاجهین نتیکه چرا به چن مردم نشان دهد

 ؛ را نوشتلش یدال به طور مفصل،کتاب ک یو در  ن کار را هم کردیو هم توانستیالبته که م » : پدر

و گفته  بود ن به عنوان مرکز جهان ذکر شدهیزم ، انیحیمس قدس  که در کتاب م نجا بودیمشکل ا یول

  « . چرخدین مید به دور زمیکه خورش شده بود

باز هم حرف کتاب مقدس را قبول  ، ن دوین ایب دندیله را دیل گالیدال مردم یوقت چرا ،ب وخ : » نایس

  « کردند؟

  .« دانستندیمقدس م چون آن کتاب را » : پدر

  « .ییم بگویمقدس را برا ی  معند اول یپس با » : نایس

ک تکه یمثالً اگر  . خودش متفاوت باشد یهابا هم جنس ، در ذهن ما که یزیچ یعنی" مقدس" : » پدر

یگر مید یهاکند که با سنگیرا نم یهمان کارسنگ گر با آن یو دا مقدس باشد یکس یسنگ برا
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 «کند.

 . دارمینگه م یمخصوص یدر جا ا جمع کردمیاز کنار در تهرا که سال گذش ییهامن سنگ : » نایس

  «؟ مقدسندمن  یها براآن سنگ یعنی

 ترس هابه آن سنگ یاحترامیاما اگر از ب هستند یداشتنز و دوستیتو عز یها براآن سنگ : » پدر

بلکه  یوست دارها را دسنگتنها آن و نهت ، ن حالتیدر ا . هستند همت مقدس یها براآن یداشته باش

  ن قدرتیکه ا،  هارون از آنیا در بیو  هاستسنگ آن  ا در خود  یه ک وجود دارد یقدرته ک یکنیفکر م

تواند از یم" یاحترامیب"ن یا . کندیمجازات م  هابه آن سنگ "یاحترام ی"ب در صورت  تو را  ،

ها با د آن سنگیبگو یکه کسن یهم یعنی گر شروع شودید یهابا سنگ هاآن سنگ کسان دانستن  ی

  .کند یرا ناراحت مز صاحب آن قدرت یو نندارد ، تو  یگر فرقید یهاسنگ

چ گاه ین جهت که هیاز ا ک انسانیکنند که یمردم فکر م یگاه . توانند مقدس شوندیها هم مانسان

ن انسان یا ، ن حالتیدر ا . ها متفاوت استانسان ۀیبا بق داندیم یز را به درستیچو همه کندیاشتباه نم

چون  ؛کنند یاش شک نمو درباره کنندیقبول م دیو مردم هر چه او بگو مقدس است ، آن مردم یبرا

اگر  . استد یشان قابل شک و تردیهاو گفته که ممکن است اشتباه کنند هستند یمعمول یهاانسان نیا

ممکن  ید کنیابراز ترد هاآن ی  و در درست یبحث کن مقدس آن شخص   یهاگفته ۀدربار تو با آن مردم

 یادانسته دی، قابل انتقاد و قابل ترد یهمچون افراد عاد مقدس را نکه تو آن فرد  یآن مردم از ا است که

ن به یک توهی تو را ن کار  یا یان آوردهییپا یک انسان معمولیو چون او را در حد  ناراحت شوند

  .« ب استین ترتیبه هم قدس همم کتاب  ک ی یهاگفته آورند.حساب 

 .« شودیمقدس م یزیکه چگونه چ توانم درک کنمیمن نم » : با تعجب گفت  نایس

کنم که یاما فکر م ؛ شودیمقدس م زیک چی ییهابه چه روشکه دانم یقاً نمیراستش من دق : » پدر

 .« هاستاز رسانه جانبههمه ۀاستفاد هان روشیتراز مهم یکی

 «؟ ستیچ رسانه » : نایس

 یوسائل یها همگنیا،  مدرسه یهادرس یا حتی نترنتیا ، یسخنران ، کتاب ، ویراد ، ونیزیتلو : » پدر

من در  ند.یگویک رسانه می هانیو به هر کدام از ا رسدیاطالعات به مردم م هاق آنیاز طرکه  هستند

مردم به  ۀیمانند بق و در کشورشان اندودهاصالً مقدس نب یکه زمان یکسان ام کهدهیطول عمر خودم د

 از مردم کشورشان یبعض یبرا ، هان رسانهیا ۀهم ۀجانبهمهت یچگونه در اثر فعال آمدندیشمار م

حال اگر  ه.و قابل بحث نبوده درست بود اندها گفتههر چه که آن د آن مردمیگر از دیو د اندمقدس شده

 مقدس بودن   ، غات شرکت کنندین تبلیدر اها هم پدر و مادر یو حت ابدیادامه  ان سالیغات تا سالیتبل نیا

 .« دا کندیها ادامه پتا قرن تواندیآن فرد م

ینممثالً من  شان بحث کرد.مقدس یزهایدر مورد چ مردم د باینبا ، ییگوین طور که میپس ا : » نایس
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  «خورد.یچون در واقع به هندوها برمبردم یر سؤال میز وداها را یهاگفته ، در هندوستان ستیبا

مردم دوست ندارند  یول شدندیکنم که میفکر م ا نهیشدند یها ناراحت منکه آنیا » : د و گفتیپدر خند

که با  دهند فکر کنندیح میها ترجآن . غات بودهیدر اثر تبل شانیز برایک چی مقدس شدن   که فکر کنند

و  مقدس است ، ک کتابیکه مثالً  انددهین باور رسیبه ا یاهد کافو شو یو استدالل عقل ل و مدرکیدل

که به  یل عقلیکنند دالیم یسع ید قرار دهین اگر آن را مورد تردیهم یبرا . ستا هر چه گفته  درست

به آن  یلین دالیخودشان هم با چن کنندین که وانمود میعالوه بر ا تا مطرح کنندرا رسد  یذهنشان م

د یدترممکن است  که در قدرت هستند یاما کسان . برطرف شودهم تو  د  یترد ،اند دا کردهیاد پاعتق، باور 

ن یاز ب مان مردم به مقدساتیو ا را مطرح نکندش دیشک و ترد یگر کسیتا د مجازات کنند کننده را

 انتشار کتاب   ، داشت یادیقدرت ز سا که در آن زمانیکل . له کردیبا گال سایکه کل یهمان کار یعنی نرود

 و در ظاهر توبه کرد که زده بود ییهانکه از حرفیا وجود با له همیگال خود  اعالم کرد. ممنوع له رایگال

  « . اش حبس بوددر خانه تا آخر عمرش ، تا سوزانده نشود کرد یمانیابراز پش

 «؟ کردید میتهد فقط ساین که کلیا ای اعدام شد یادهین عقیچن هم به خاطر یواقعاً کس » : نایس

از  یو بعض ده بودندیرسج مشابه یا نتایجه ین نتیکه به هم بودند یله هم دانشمندانیاز گال قبل : » پدر

 سیدر شهر پار ر"ی   ینیتولوز و"فونتا ا در شهر "ینی"وان،  در شهر رم وردانو برونو"ی"ج مانند هاآن

 .« فاق افتادله اتیگال ۀمحاکمقبل از  ها همهنیو ا سوزانده شدند

 

 اش سوزانده شدیعلم یهارکه به جرم باو یرونو در همان محلوردانو بیج ۀمجسم-
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 «؟ کردندین عمل اعتراض نمیا مردم به ایآ » : دیتعجب کرده بود پرس یلینا که خیس

چرا که  کردندیمهم  یشادمان ین مراسمیمردم معموالً در چن . ه پسرمن : » د و گفتیکش یپدر آه

  « . عملش برسد ید به سزایبا ن کردهیشان توهکه به مقدسات یکس اعتقاد داشتند

من »:نا گفتیقه سیدق چند بعد از . اش پرداختمطالعه ۀادامو پدر به  نا ساکت شد و به فکر فرورفتیس

مردم  مینیو بب میگر هم بروید یکاش به کشورهایا شوم.شتر آشنا یب هاند مردم جیدوست دارم با عقا

  « ؟ دندار ییهانیدچه 

 ان جهانیشتر با ادیب من هم دوست داشتم که تو را یو راستش را بخواه ستیفکر خوب » : پدر گفت

  « . تو هستم ی  الت تابستانیتعط  یبرا ک سفری مقدمات   ۀیدر حال ته نیهم یبرا آشنا کنم

  «به کجا؟: » دیجان پرسیبا ه زدیبرق م یش از خوشحالیهانا که چشمیس

  « به ژاپن : » پدر

  ژاپن به سفر

اسم  : » دیاو از پدرش پرس . اش سر رفته بودحوصله نایو س بود یطوالن یلیخو یکپرواز به تو

 «؟ ستیکند چیم یدر ژاپن زندگ یدوستت که گفت

 « یامراغه یآقا » : پدر

  .« منظورم اسم کوچکش است : » نایس

به ژاپن  ، اورستان یاز دببعد  . میرستان دوست هستیاز دوران دب یامراغه یمن و آقا ؛ نیحس»پدر: 

 . به ژاپن برگشت دوباره با همسرش و ازدواج کرد ، ران آمدیبه ا یاز مدت پس . و همان جا ماند ترف

 « . نمیبیو را ما دیآیران میکه به ا یو گاه کندیم یکه در ژاپن زندگ هاستاکنون سال

که  ینآخر کسا . اسم کوچکش را عوض کند هنبود یازیا نیآ . شده ییوداکه او ب یپدر! گفت »نا: یس

 « کنند.یاسمشان را عوض مشوند یمسلمان م

 « . دانم اسمش را عوض نکردهیکه م ییتا جا : » پدر

 « ؟ هستند ییبودا یا مردم ژاپن همگیآ »نا: یس
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  « . هستند "1تونی"شاکثر مردم ژاپن  باشند . ییبودا %12د حدود یشا؛ نه » : پدر

  « ؟ ستینیچگونه د نتویش : » نایس

بتواند اطالعات  یامراغه یکنم آقایفکر م . دارد یادیان زیدانم که خدایفقط م . دانمیقاً نمیدق » : پدر

 « . به ما بدهد یشتریب

م سرحال یدیرس یتا وقت میبخواب یفکر کنم بهتر است کم : » و گفتا . آلود بودخواب یلیخ پدر ۀچهر

  « م.یباش

 نتویش نید

نیو در ع تیپرجمع ، بزرگ یشهر  ویتوک متوجه شدند که رفتندیبه سمت هتل م یکه با تاکس یوقت

  . ز و مرتب استیار تمیحال بس

 

 ویتوک-

 هتل ی  در الب یو همگ با دخترش به هتل آمد، بودچاق  یکم یمرد که یامراغه یآقا،  صبح روز بعد

سونام سه سال  . کرد یمعرفبود  سونام که نامش دخترش را یامراغه یآقا.  گر را مالقات کردندیکدی

نا یو به سر نا و پدرشیس از یبعد از احوالپرس یامراغه یآقا .  سال داشت 10و  ا بودنیساز تر زرگب

به نظرم  یآشنا شو ژاپن د مردمیبا فرهنگ و عقا یخواهیم یکه گفته بود ییاز آنجا »کرد و گفت: 

                                                           
1 Shinto 
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  « . نتو ببرمیش ارتگاه  یک زیبه  شما را، ه امروز ک آمد

ا یآ : » دیپرس یامراغه ینا از آقایس . و حرکت کردند شدند یامراغه یآقا لیبسوار اتوم یها همگآن

  « ؟ ستینیچگونه د نتوین شید دیدانیشما م

 ، ن ارواحیو به ا ا هستندیدر دن یشماریب که ارواح   ده دارندیعقنتوها یش » : گفت یامراغه یآقا

در  ند کهیگویمها نتویش . هستند یادیز یهاکا در به انجامقاها یکام ایارواح ن یا . ندیگویم" 1یکام"

نو م به نام یامکن یاول و سپسه چ نبودیه این دنیا او  . خود به وجود آمده استخودبه"2ینا کانوشی"آم 

ین به دور خودش میزم یه وقتک در آسمان است یتیکه در موقع یاستاره؛  ستیشمال ۀروح ستار

به دور  دنیدر حال چرخ ستارگان یۀبق دیآیکه به نظر میدرحال ؛ رسدیبه نظر ثابت مستاره  نیا دچرخ

 چرخد.یاست که دور خودش م نین زمیا طور که گفتمو همان چشم است ین خطایالبته ا . ن هستندیزم

  « . ه استجهان را به وجود آورد، یکامآن  . آسمان است در جهت شمال   ستاره نیا

  « ؟ دارد یچه معن یشمال ۀروح ستار » : نایس

ن یگزیگر هم جاید یایتواند در اشیالبته م دارد؛ یجا یشمال ۀستار و درا یعنی : » یامراغه یآقا

آنست  ۀنشانن یا جاد کندیدر انسان ا را یبتواند حس شگفت یوانیا حی یجسم اگرنتوها ید شیاز د شود.

 « . ک کوه باشدیا ی ک صخرهی ، ک درختی تواندیئ میش نیا . در خود دارد یک کامی که

  «؟ چگونه جهان را به وجود آورد ، اول ی  آن کام »نا: یس

را به  یگرید یهایماو ک جهان معروفندخلقت  یهایکامکه به  گرید ی  ماک او و دو : » یامراغه یآقا

 یازهیکه با ن مأمور شدند "4یزانامی" و "ا3یزاناگی"ا یهابه نامها یکام از آن دو تاکه  وجود آوردند

ن یآخر یو وقتزدند ا را هم یآب در،زه یها با نآن کنند.را خلق  یدین جدیسرزم ها داده شده بودکه به آن

هم  ک کاخیو  کردند یره زندگیها در جزآن .  ا ظاهر شدیدر در یبزرگ ۀریجز ، دیچک هزیآب از ن ۀقطر

شروع به  دار شوندآرزو کردند که بچه یوقت . ک ستون بزرگ وجود داشتی ، ن کاخیدر ا . ندخلق کرد

ون ست دورزن به سمت راست به  ی  به سمت چپ و کاممرد  ی  ، کام آن ی  طکه  کردند یمراسم یاجرا

دو بچه ها له آنین وسیبه ا . دادیم مرد سالم ی  زن به کام ی  دند کامیرسیمهم و هرگاه به  دندیچرخیم

  . ره بودندیدو جزواقع ،در  بچهن دو یا .  دست آوردند به

                                                           
1 Kami 

2 Amenominakanushi 

3 Izanagi 

4 Izanami 
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به  یروحتواند یم ا صخرهی ک کوهیک جسم مثل یکه  گونههمانها نتوید شیاز د ینیبیطور که منیهم

آن دو  . ره داشته باشدیک جزی مثالً به شکل  ،ک جسم یتواند یهم م یماک کی ، داشته باشد یمانام ک

دند یها فهمآن . ها خواسته شده بود نبودندکه از آن یو به صورت بد بودند ،ره یدو جزآن که  دندید یکام

  « . اندعت اجرا نکردهیح طبین صحیطبق قوان که مراسم را

 

 ر ژاپن را خلق کردندیکه جزا ی،دو کام یزاناگیو ا یزانامیا-

ه ک کیزین فیا قوانی مثل جاذبه ینیقوان ، نتوین شیدر د عتین طبیکنم منظور از قوانیفکر م »نا: یس

  « . نباشد اندها را کشف کردهآن هادانکیزیف

با انجام آن  کنندیها فکر مآن ست کهییهاروش ، نیمنظور از قوان . ستا درست » : یامراغه یآقا

ها هم ی،خود  کام کنندیفکر منتوها یکنند و آن طور که شها را جلب ینظر کام توانندیها مروش

ستون  ر  ودبه دوباره  یو کامن دیر ابان یمثالً ا . در کارها دست ببرند توانندین مین قوانیبراساس هم

که  وجودآمدره بهیب هشت جزیترتنیابهکرد. یمرد بود که اول سالم م ی  ن کامیا ن باریاما اد دنیچرخ

 . ژاپن هستند ر  یهمان جزا

خواستند یها مدرواقع آن .ردزن م   ی  کام ن کاریان ایاما در جر گر هم به وجود آوردندید یها چند کامآن

ن یو هم شدزن  یتوسط کام آتش یخدا تولد   ن باعث  یو ا دهندانجام  ییکارها عتین طبیکه برخالف قوان

ن کار یچرا که ا زنش را زنده کند  کرد که یتالش ۀنتوانست با هممرد  ی  زن شد.کام یکام موجب مرگ

  هکنجا بود یاو در  خودش بازگشت بزرگ   ۀریپس مرد به جز . عت بودین طبیخالف قوان زین

و  وجودآمدماه از چشم راستش به ی  خدا، از چشم چپ او متولد شد" دیخورش ۀ"الها ی" 1"آمات راسو

                                                           
1 Amaterasu 



43 

 

 « . اش زاده شدینیطوفان از ب یخداا ی" 1"سوسانو

 «؟نوشته شده است هانتویها در کتاب مقدس شنیا ایآ: » نایس

ش وجود یل پسا 1022 نتو حداقل از حدودین شید . کتاب مقدس ندارندنتوها یش : » یامراغه یآقا

 مربوط به خلقت جهان یهاداستان ، شیسال پ 1922حدود  یعنی الدیاما در قرن هشتم بعد از م داشته

  . شد یآورجمع"2یکی"کوج به نام یدر کتاب ژاپن خلقتو 

تا  کنندرا درک  عت استینظم طب ه قانون  ک  "3"کاناگارا  دیباها که انسان  ده دارندیعق نتوهایش

 واقعدر  نند.یبیم ین علمیر از قوانیغ یگریز دیدر چ را یعین نظم طبیقوان هاآن . خوشبخت شوند

یما اثر م عت  یطب وها انسان یزندگ یها چطور بر رون که آنیو اهاست یکام ها درک عالم  منظور آن

ها آن که با  اجازه دهندا هیکام شودیباعث م تیو خلوص ن شرافت ، یکرنگی تیرعامثالً  . گذارند

موجب  و قتل ییدورو ، ، دروغ اعمال بد م.یها بخواهرا از آن مانیهاو خواستهم یارتباط برقرار کن

او  یبرا ینیو مراسم د  گذاشته نشود الزم او احترام   حو به رو ردیبم یاگر کس . شودیها میکام خشم  

  « . آزار دهد راها رد و آنیبه دل بگ افراد زنده را ۀنیکه کممکن است  برگزار نشود

 «؟ شودیل میتبد یبه کام ها همانسان روحمگر  : » نایس

گفته شده مرده  یهاانسان روح یبرا یمختلف یهاسرنوشت نتویالبته در ش بله، : » یامراغه یآقا

  « . است

 یز متفاوتیهر کدام چ که نتو وجود داردیدر ش یمختلف یهامذهب که نستیمنظورتان اا یآ »نا: یس

 «ند؟یگویها بعد از مرگ مسرنوشت انسان ۀدربار

به جهان  ها بعد از مرگانسان حند که رویگویم یبعض . ن طور استیباً همیتقر : »یامراغه یآقا

در که  هااز جهان زنده،ک رود ین جهان توسط یو ا شودیمنتقل م ن که مربوط به مردگان استیریز

 یاریو بس اعتقاد دارند خوبافراد  روح   یک بهشت برایبه وجود  یبعض .شودیجدا مآن است  یباال

به  ؛دارندافراد زنده را  یزندگ یر بر رویو قدرت تأث دنشویم یامکل به یتبدمرده که افراد  معتقدندهم 

  . هستند یکه معموالً خانگ  سازندیم ییهاارتگاهیز خود ۀمردافراد  ین جهت برایهم

شان به درگاه یهاو اجابت دعاها یکام نیا با ارتباط یمردم براا کاناگارا ،ی یعین نظم طبیبق قوانحال ط

ارتگاهیکه به ز ییهاهیکردن وهدر نذ مانند یانجام اعمال خاص بان کار یا . د پاک و طاهر شوندیبا هاآن

                                                           
1 Susanoo 

2 Kojiki 

3 kannagara 
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 خاص یمراسم یو طنتو یش ونیتوسط روحان محل کارشان را هم  هاآن . ردیگیصورت م برندیم ها

 ی  ارهیزنج یهاشرکت یگاه یحت . کنندیمتبرک م ییو با دعاها کرده ریسال تطهمثالً هر  یگاه از هر

یکه به محل دعوت م یونیبه کمک روحان ارخود  ی  صادرات یهالیا اتومبیو  در سرتاسر جهان  خود را

  « . کنندیمتبرک م کنند

  «؟ چه یعنیمتبرک  » :د یپرس نایس

ا به ی ان کمتریو ز شتریو سود ب بهتر کار کند یزینکه باعث شوند چیا یعنیمتبرک  » : پدر پاسخ داد

ر  یر  بیخ یعبارت   .« داشته باشد یکمتر شتر و ش 

ا ی عتین نظم حاکم بر طبیقوان همانها نیا ۀهم » : دیکرد و پرس یامراغه یآقابه  نا رویس

 «ست؟کاناگارا

به آنو کاناگارا  دانندیمها یکام در دست ا رایها امور دنآنواقع در  ، بله » : اسخ دادپ یامراغه یآقا

به  امور ران یا، هااز خشم آن یریجلوگ ها ویکام با جلب نظر توانیم ییهاکه به چه روش دیگویها م

خود را با آن  یکام هک یروش یعنی" است یکام یجل  ت   ه  را" یبه معنکاناگارا  ۀکلم .در دایینفع خود تغ

  « . انیراه خدا یعنیهم  نتویش ۀکلمو  دهدینشان م

  «؟فرق دارد عبدبا م ارتگاهیا زیآ م.یرویم نتویش ارتگاهیک زید که به یشما گفت ! یامراغه یآقا»نا: یس

ن یو ا دشویعبادت م ییکه در آن خدا ندیگویم ییبه جامعبد  دانمیکه من م ییتا جا : » یامراغه یآقا

ا یعمل عبادت مه یو آن محل برا شودیآن معبد محدود نم و حضورش به محل   سته ییهر جا درخدا 

در آنجا حضور  شودیکه عبادت م یزیچ که خود   هستند ییها جاهاارتگاهیاما ز . و حاضر شده است

حداقل در  . کرد ماً با او صحبتیتوان مستقینم اگر هست ای و ا حضور نداردیگر ید یو در جا دارد

 ، ارتگاهین به زیکه معتقد توان گفتیچ وقت نمیگرچه ه؛ نستیا ه بهیشب یزیچ نتوین شید د  یمورد عقا

 شوندیم یمتحمل زحمت چون در عمل یول . ده داشته باشندیعق ، ک محلیدر  ین حضور محدودیبه چن

در  شیکمابرا ن اعتقاد یکه ا وان گفتتیم ان کنندیخود را ب ۀخواستو آنجا  ارتگاه بروندیتا به محل ز

 در آن محل دارد. یحضور پررنگ تر مورد نظرشان یکه خدادارند قلب خود 

مثالً  . شوندیبه طور موقت مستقر م یبخصوص یهاجادر ها یکام ن است کهیده بر ایعق نتوین شیدر د

در  .دنشویها ساخته ممحل نیدر همنتو هم یش یهاارتگاهیز . ک صخرهیا یو  ک آبشاری ،کوه ک یدر 

 یهااز ساختمانبر فرکه ر یبرقگ ۀلیمک ی دارند مانندور که با شودیهم استفاده م یاماجسها ن محلیا

کنند ؛ یعمل م دین منتقل نمایو به زم به خود جذب حاصل از رعدوبرق رابرق تا  کنندیمستقر م بلند

 معابد نات  ییتز ، ریک شمشی مانند یاجسام . دکننیرا به سمت خود جلب م یکام که یاجسام یعنی

نیابه . نهیک آی شتریو از همه ب ک عروسکی ، زان استیاز آن آو ییه کاغذهاک ک طنابیهمچون 
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در  نیوش مؤمند ی،رو یر چوبیدو ت یکه بر رو هم ساخت1قابل حمل  یهاارتگاهیز توانیب میترت

که معموالً   ساخت یاارتگاه و نمازخانهیز یادر هر خانه توانیمن یهمچن . شوندیحمل م هاجشنواره

یم" 2دانای"کام  یخانگ یهان نمازخانهیبه ا . مدور است ۀنیک آی ، هادر آن یکام محل استقرار

  «.ندیگو

 

 یخانگ ۀا نمازخانیدانا یک کامی-

  « دارد؟حضور  یگریجسم دا هر ی نهیدر آ یفهمند که کامیاز کجا م : » نایس

جا و در همان دنفروشیم یمحل یهاارتگاهیدر زداناها را ین کامیا » : زد و گفت یلبخند یامراغه یآقا

که  داریخر موردنظر   ی  کاما یو  ارتگاهیآن ز ی  از کام یکنند که بخشیم یارک،  یمذهب یمراسم یهم ط

 « . خرد منتقل شودیکه م ییدانایبه کام دار استیخر شغل   مناسب   ی  کامک یمعموالً 

 «؟ فروشندیها نمازخانه مارتگاهیز : » نا با تعجب گفتیس

فروخته هم 3 ا کاغذیو ،پارچه  از چوب ییهاکهت هاارتگاهیدر ز عالوه بر آن ؛ بله : » یامراغه یآقا

 محافظت در برابر حوادث یبرا و به عنوان طلسم نوشته شدهها یکام یاسام هاآن یکه رو شودیم

ک سال که یو بعد از  کنندیم ینگهدارداناها یو در کام هاها را در خانهآن د .رویناگوار به کار م

و  کسب و کار ، یشرفت در رانندگیپ یبرا ییهاراً طلسمیاخ شوند.ن یگزیاد جیبا رفتن یاثرشان از ب

 .« شودیل هم ساخته میتحص

                                                           
1 hokora 

2 kamidana 

3 ofuda 
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 نتویش یطلسم ها-

مانند  یه جسمک ها واقعاً اعتقاد دارندآن یعنی » : دیپرس دیرسیب میبه نظرش عج زهاین چینا که ایس

  «؟ داشته باشد یین اثرهایچن،  طلسم

 یهاطلسم یول دانمیرا نم نتویش یهاطلسم » : گفت حاال ساکت بود که تا یامراغه یدختر آقاسونام ،

  .« اممن خودم امتحان کرده . واقعاً اثر دارند ییبودا

ک ینجا یا . میدیرس »: گفت یامراغه یبزند که آقا یحرف ییبودا یهاطلسم ۀدربارخواست ینا میس

 .« نتو استیارتگاه شیز

 

 نتویارتگاه شیزک ی-

 اط  یاطراف ح .ارتگاه شدندیز ۀمحوطو وارد  اده شدندیها پآن . ک تپه قرار داشتی، در کنار  ارتگاهیز

 .  ارتگاه قرار داشتیز اط  یح ک طرف  یدر  بایز یک ساختمان چوبی . پر از درخت و گل بود ارتگاهیز

ک ینار کسپس به  کردندیم میتعظ یورود در مقابل در   رفتندیبه سمت ساختمان مکه  ییهایژاپن
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ب پر آاز  ، داشتندیبرم  کنار حوضچه را یهامالقهاز  یکیو با دست راست  رفتندیکوچک م ۀحوضچ

دوباره  ؛بعد دادندیبرعکس انجام م ن کار رایسپس ا ؛ ختندیریدست چپ م یآن را رو و آب   کردندیم

و ه به دهان بردرا داخل دست چپ  و آب   ختندیریم را در دست چپ مالقهاز آب  یمقدار با دست راست

آنگاه مالقه را از آب پر  . گرداندندیو از دهان به دست چپ برم گردانندیآب را در دهان م ، بدون صدا

آن را  ۀدستو  خته شودیر آن ۀدست یبه رو آن آب  که  آوردندیآن را باال م یو به صورت کردندیم

به  مانند پول یشکشیسپس پ آوردندیرا به صدا در م یو زنگ شدندیک مینزدارتگاه یبعد به ز . دیبشو

 هم زدن  و در به زدندیمهم دست خود را به و دوبار کردند یمم یتعظ دوبار ، انداختندیم یصندوق

دو بار ، ان یدر پا . کردندیو دعا م داشتندیبه هم نگه م دهیچسب، ها را به همان صورت دوم،دست

 « . رفتندیو م کردندیمم یتعظ

و  نشسته بودند بر تن داشت یدیکه لباس سف نتویش ی  ک روحانیپشت سر  یاعدهگر هم ید یدر بخش

 . ها پراکنده شدندآن تمام شد یروحان یدعا یوقت . در حال دعا بود هاو پشت به آن او رو به نمازخانه

  . صحبت کنند یروحان با آنتوانند یا میکه آ دیپرس یامراغه ینا از آقایس

را قبالً  ین روحانیکه من ا اً مخصوص ؛ داشته باشد یکنم اشکالیفکر نم » : پاسخ داد یامراغه یآقا

 .« داشتماو هم بود  که یدر مجلس را یجالب ۀتجرب شیو چند سال پ امدهید

که  یامراغه یکمک آقا بانا یس . رفتند بر سر داشت یاهیکه کاله س نتویش یبه سمت روحان یهمگ

یمشما چطور  : » دیپرس سال داشته باشد 42د حدود یرسیکه به نظر م یاز روحان کردیترجمه م

  «؟ ده استیشن شما را یهاکه او حرف دیفهمیاز کجا مو  وجود دارد یکام یجسم در د کهیفهم

تان قابل درک یبرا میاگر به شما بگوکه  امرا تجربه کرده ییزهایمن چ : »دادپاسخ  نتویش یروحان

 به یکام کیبار ک ی یو حت ماهصحبت کرد هایکاممن خودم با  . دید خودتان تجربه کنیو فقط با ستین

 .« و با مردم سخن گفته  وارد شده است من بدن خود  
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 نتویش یک روحانی-

و  با آرامش یروحان . ن کار را کرده استید چگونه ایکه بگو تقاضا کرد یاز روحان اقینا با اشتیس

 هاماه .مسخت را شروع کرد یهانیک دوره تمری ، نتویم شیبر اساس تعال من :» ار پراحساس گفتیبس

 را یدعاها و جمالت و مگرفتیحمام آب سرد م .مدیخواب یم ار کمیو بس مدخوریم یار اندکیبس یغذا

دا یرا پ ییهایکام اقامت ی  آمادگ بدنمو  مشد پاکشتر یهر چه ب ،له ین وسیبه ا . مکردیمکرراً تکرار م

چار د التماس فراوان و دعاو بعد از  منشستدانا یکام کی در مقابل   من . زدندیکه در اطراف پرسه م کرد

ن یدر هم .  حال کردیو ب فرسوده مرا از آن یناش یکه خستگ اد شدیقدر زآن لرزش آن م .شد لرزش

 «. رفت مبه داخل بدن یو کام دست داد منبه  خلسه زمان حالت  

ط اطرافش یمح شخص که در آن ، یحالت : » گفت یامراغه یآقا . ستیکه حالت خلسه چ دینا پرسیس

که  دهدیبه او دست م یو احساساتد یآیدر نظر او م ییزهایچ در عوض ، و کندیرا خوب درک نم

 « . ستیشان قابل درک نیو براند اطالعیها بان از آنیاطراف

 «. دیپرس منرا از  یف آن کامیشر نام   من، اران  یاز دست یکی :» ادامه داد یروحان

  «؟ دیار داشتیمگر شما دست » : نا گفتیس 

مردم  . ار داشته باشمیدست ک تا هفت نفرین یب توانستمین مراسم من میدر ا ؛بله : » نتویش یروحان

ن یو ا دمیفهمیخود را نم در آن زمان من حال   .دنسؤاالتشان را بپرستا  ن جمع شده بودنددور مهم 

 یلو مردم هر سؤا گفتاو نام خود را   . کردیصحبت استفاده م یبرا که از زبان و دهان من بود یکام

 ۀندیآ تا وضع هوا گرفته ۀدربار یاز سؤاالت؛ دادیپاسخ م یو آن کام دندیپرسیم خواستندیرا که م

ن یا ایو چگونه است  ندهیدر آ ید ماهیت صیوضع ، شودیچگونه درمان م یماریک بین که یا ، یشغل

  .« دادیه را مجواب هم یو کام ا نهیسؤال کننده باشد  یبرا یهمسر خوب تواندیم یا دختریکه آ
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آمده  امیاز دوستان ژاپن یکیو با داشتم من هم در آن جلسه حضور  : » گفت یبه روحان یامراغه یآقا

م از یبگواست ا بهتر ی،  من از شما . بود یبستر رانیمارستان در ایبک ی پدرم در در آن روزها . بودم

  .«ل او خوب است و او جواب داد که حا حال پدرم سؤال کردم ۀدربار یآن کام

 «؟ حال او خوب بودخوب،  : » دینا پرسیس

 .« ا رفته بودیدرواقع در همان زمان پدر من از دن ؛ نه : » یامراغه یآقا

پس از مرگ  یایدر دنل  روح  او که حا هن بودیا یپس حتماً منظور آن کام : » نتو گفتیش یروحان

  .« خوبست

  .« طور بوده باشد نید همیبا ؛ بله : » یامراغه یآقا

که از  یامراغه یآقامتوجه شده است که  یکامآن  دیکنیا فکر میآ : » دینتو پرسیش ینا از روحانیس

  «؟ گفتهیسخن م تیو پر از جمع بزرگ یاین دنیدر ا یچه کس ۀدربارقاً یدقه دیپرسیحال پدرش م

 دانسته کهیو حتماً ما . ع باشدیوس اریتواند بسیم یکامک یعلم  ! البته : » جواب داد نتویش یروحان

 .« ن بودهیزم یرو قاً کدام انسان  یدق شان از پدرشانیمنظور ا

 یت سالمت بدنیوضع،  ت حال پدرشانیشان از وضعیمنظور ا پس چگونه متوجه نشده که : » نایس

  «؟ پدرشان ۀرفتا یاز دن روح  ت ینه وضع ستوا

هم  یو گاهم یفهمیها را نمما منظور آندهند که یجواب م یاونهها به گیکام یگاه » : نتویش یروحان

  .« ندیقت را بگویدانند که حقیصالح نم

 «؟ ذهن خودتان بوده باشد ۀساخت آمدهیرون میست که آنچه از دهان شما بیا ممکن نیآ : » نایس

ت یواقع وها آن ی  که در درست دمیرا د ییزهایمن خودم در آن روزها چ ! هرگز : » نتویش یروحان

 .« شان شک ندارمداشتن

 «؟ ییزهایمثالً چه چ : » نایس

به ،  دمیخوابیم که یکوتاه یهاا در زمانیو  یدارین خواب و بیب لحظات   یدر بعض : » نتویش یروحان

و با  دآمدنیم نزدمبه  ها ارتباط برقرار کنمتوانستم با آنینم قبل از آن که تا ینایکه خدا دمیدیوضوح م

ها کامالً نیا شناسنم .یا را میرؤچون من خواب و ند ا نبودیها هرگز خواب و رؤنیا . گفتندیمن سخن م

 « . بودند یواقع

به  گر رایهمد یو صدا مینیبیم  واضح قدرنیا گر رایکدین حاال هم که ما یهم : » نا گفتیپدر س
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 و گوش ما که از چشم ییهاامیپ که توسط ستیعاتر و اطالیتصاو هانیا ۀهمدرواقع  ، میشنویوضوح م

یدر مغز و ذهن ما شکل م ، هم یواقع یزهایاصوالً چ . شودیل میتشک در مغز رسدیم نبه مغزما

 ر  یتصاو توانستهیمها یکام ۀدربار و تفکر یدارو روزه همه ذکر و دعاد ذهن شما بعد از آنیشا رند.یگ

ه یشبر، یتصاوآن چون د یکه فکر کن ن موجب شدهیو هم بسازد یولمعم یاهاینسبت به رو یترواضح

  « . هستند  یپس واقع ستندین یمعمول یایخواب و رؤ

دعوت  یمن شما را به مراسم ه.م بوده  و  ت   ام دهیآنچه من د دیکنیا شما فکر میگو » : نتویش یروحان

ن یدر هم ن امشبیهم،ن مراسم یا . دیوشتر آشنا شیبها یکام قدرت   با دیتوانیکه در آن م کنمیم

  .« نتوین شیتوسط مؤمن آتش یمراسم عبور از رو . شودیارتگاه برگزار میز

 «؟مییاین مراسم بیم به ایتوانیا میآ : » دینا از پدرش پرسیس

 « م .یانجا آمدهین به ایهم یاصالً ما برا ! البته : » پدر پاسخ داد

  . ناهار بخورند تا ک رستوران رفتندیو به  کردند یاحافظنتو خدیش یاز روحان یسپس همگ

  طلسم

سونام  . دیده بود پرسید ییاکه از طلسم بود یاثر ۀدربار یاغهمرا ینا از دختر آقای، س در رستوران

  «. دارد یخوب ۀجیشه هم نتیو همبرم یبا خود مامتحاناتم در  ن طلسم رایمن ا  : » گفت

  «؟یبه سؤاالت پاسخ ده یتوانیم یبریطلسم را با خود م یو وقت یخوانیمن درس تو یعنی : » نایس

و   اورمیاد بیها را به ه پاسخک ودشین طلسم باعث میا یول ؛ خوانمیالبته که درس م : »سونام 

 .«باشم آرامش داشته 
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 ییبودا یهاطلسم-

 با خود دارد نتویطلسم ش ، ییطلسم بودا یکه به جا یآموزک دانشیاگر از  یکنیفکر م : » نایس

 « ؟ ن جواب را بدهدیو هم هما ، سؤال را بپرسمن یهم

نتو یکه طلسم ش چون خودم قبالً از چند تا از دوستانم دهدین جواب را میدانم که همیمن م : »سونام 

  .«امدهیسؤال را پرس نیهم دارند

 «؟ هستند یکی نتویو ش  ییبودا طلسم   یرو یهانوشته  ایآ »نا: یس

بوداها و  ی  اساما یر یتصاو ییطلسم بودا یرو ها ویکام یاسام ، یینتویش نوع یرو ؛ نه : »سونام 

تو  یبود"   .« شودیگر نوشته مید یزهایو چها"هس 

باشد  هاما به آن ۀدیعق حاصل،  ن اجسام وجود داردیم در ایکنیم تصور که یاثر یکنیفکر نم » : انیس

  «؟ نوشته شده استها آن یکه رو ییزهایا چی آن اجسام و نه از خود  

 « . به هر حال من به طلسم اعتقاد دارم : » و گفت اش را باال انداختانهشسونام 

  آتش یرو از عبور

  . ارتگاه برگشتندیبه ز ک غروبیو نزد فتندو ریتوک یدنید یگر جاهایبه د از ناهار بعد
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 یآن روحان . خته بودندیر داغ یهازغال،  یچندمتر یریدر مس یروحان یو تعداد یاز مردم عاد یاعده

سپس  ؛ خوشحال است ندیبیها را دوباره من که آنیاز ا و گفت آمدشان به سمت ده بودندیکه صبح د

 یخدا دانند کهیمها نتویشکه و افزود  . برافروخته است یهالزغا روح   همان ،گرما  ح داد کهیتوض

 ه کمکگرما را  ی  کام ،ماه  ی  کام با توسل به دارند یسع نتویون شیو روحان سرد است یماه،موجود

 . رون برانندیبتر است قدرت

بعد از  . ددنیپاشینمک مها زغال یو بر روبودند  ییدر حال خواندن دعاها ونیروحان ، ن زمانیدر هم

  . کردند یر را طیتمام طول مس،  برهنه یبا پا یعاد مردم  ،  هاو پس از آن ونیروحان یقیدقا

  .«دارندیتر قدم برمآهستهترند مانیبااو تر ارزکینان که پرهآ » : گفت یروحان

وجود آب  » : او ادامه دارد . دارند ین مراسمیچن ده است که هندوها همیشنآکال  ینا گفت از آقایپدر س

شیشان پیبرا یجد ی  ش از آنکه سوختگیپ ها بتوانندکه انسان دهدین اجازه را میا کف پا یهاافتبدر 

 تواندیم یعنی  دارد یادیز" ی  یت گرمایظرف" آب ،ا ریز ؛بردارند قدم  اجسام داغ یه رویچند ثان دیآ

عنوان به رود .ش کمتر باال یمااما د ندجذب ک یشتریب یگرما مثالً نسبت به آهن گرینسبت به اجسام د

 ؛ رودیش باال میمادبه سرعت  میریآتش بگ ۀشعل یرو لوگرم رایکک ی وزنبه  ک تکه آهنیگر ا مثال

تا  کندیرا جذب م شعله یگرما یشتریمدت ب میبگذار شعلههمان  یرو لوگرم آب رایگ کیاگر  یول

 « . دروباال  ش به همان اندازهیادم

 

 آتش ینتو از رویش یک روحانیعبور -

خواستند  یامراغه یآقا نا ویس .کند داغ عبور یهازغال یاز روتا  ش را درآوردیهاکفش سپس پدر

 ۀهم . گذشت آتش یاز رو تباسرع یمردم عاد یو در پ او کارش را ادامه داد یول رندیاو را بگ یجلو

 یپدر هم دچار قرمز یپا . دیند یب جدیآس یکس یول شدند یاندک یدچار درد و سوختگ شیکماب مردم

  . شد یکم دردو 



13 

 

  «؟ دیدیا شما صدمه دیآ : » دیو از پدر پرس جلو آمد یآن روحان

 .« هیشتر از بقینه ب : » پدر پاسخ داد

 «؟دیدا کردیپ ماه اعتقاد یابه قدرت خد حاال : » نتویش یروحان

ن ید به ایشا نمیبب بیآس یانکه ذرهیبدون ا آتش بمانم یرو یتوانستم مدت نامحدودیاگر م » : پدر

 یعیرطبیغ ز  یچچ یهاما هنوز ؛  باشد شما یو دعاهاه ما یخدا ار  ک ن ممکن استیکه ا دمیرسیجه مینت

 .« امدهیند

 

 آتش یک کودک هندو از رویعبور -

و امروز هم  مطالعه کرده بودم ن کاریمن قبالً در مورد ا : » و گفتو سونام کرد  نایسپس پدر رو به س

ن یبه هم افتادینم یشان اتفاقیو برا کردندین کار را میا ، از هر سن و گروه یادیز ی  عاد مردم   دمید

دست  ، مطالعه یکه ب دیشما هم در نظر داشته باش م .تش عبور کردآ یو از رو خطر کردم یقدر لیدل

 «د.ینزن ات خطرناکیبه تجرب

 ژاپن یهاجنگ و نتویش نید

 «؟ تو هستندنیشچند در صد مردم ژاپن  : » دیپرس یامراغه ینا از آقایس،  در راه بازگشت

 چون مراسم و عبادات باشند نتویش ژاپن یونیلیم 110 تیجمع %72 د حدودیشا » : مراغه گفت یآقا

حداکثر  و ار کمتر استیبسها نتویتعداد ش ، یاما در آمار رسم ؛ دندهیم گاه انجامیبورا گاه نتویش

 « . ت نشده استها ثبیدر سرشمار نتویش نفر ونیلیچهار مشتر از یب
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 ینتو معرفیخودشان را ش کنندینتو را اجرا میکه مراسم ش یمگر کسان چرا ؟ : » دینا با تعجب پرسیس

  «؟کنند ینم

  .« کنندیم یمعرفن ید یبودشان را ها خیریدر آمارگ هاآن شتر  یب نه ؛: » یامراغه یآقا

 یهادر سال نتوین شیدانم که دیم یول ؛ دانمیق آن را نمیمن علت دق : » ادامه داد یامراغه یآقا

نتو یش ، خیدر طول تار مردم ژاپن شتر  یب.  جاد کردهیا مردم ژاپن یبرا یادیز یهایگرفتار گذشته

 شد تا با آن،ملت   یالهیو وس دا کردیپ یادیت زیاهم دولت ژاپن یبرا 1707 از سال نین دیا بودند؛اما

 . دمتحد گردژاپن 

و  ژاپن هستند ن امپراتور  یاز نسل اول ژاپن یکه امپراتورها اعتقاد داشتند میقد یهازمان ها ازنتویش

 « . د بوده استیخورش ۀالها همان ی "آمات راسو" ۀنو ، ژاپن هم ن امپراتور  یاول

  «؟ آمد وجودمرد به ی  از چشم چپ آن کام که یاهمان الهه یعنی : » نایس

 

 دیخورش ۀآماتراسو اله-

 1707 سال تا قبل از . ان بودندیاز نسل خدا امپراتوران ژاپن بیترتنیابه ؛ بله : » یامراغه یآقا

اول تا  زد یعیسغات ویدست به تبلحکومت  ، اما از آن سال به بعد ؛ مهم بود ان  یاز خدا یکیآماتراسو 

 نکه امپراتور ژاپنیبا توجه به ا به مردم بقبوالند که و دومجهان نشان دهد  ین خدایترآماتراسو را مهم

 . ستین شخص مقدسید است بنابرایخورش یاز نسل خدا

ان یخدا ۀ،فرستاد ژاپن بود امپراتور    که در آن زمان "1یجی"م   ن که امپراتوریا یبررو عیغات وسیبا تبل

متولد  ک انسانی که در بدن   ستییکه او خدا ین معنیا ،آماتراسو است  ز از نسل  یو خودش ن است

                                                           
1 Meiji 
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 ک انسانیو به شکل  ندیآیم انیخدا م  از عال   که ییهایکام ها بهآن . جا افتاد نتویش در ذهن مردم  ،شده

چون  یب ، یین خداید از چنیهمه با است که و واضح گفتندیم" 1یکام یتسومی"آک گذارندین پا میبه زم

  . کردندیم یرویو چرا پ

 . کرداصرار ژاپن  ی  ریگشکل یهاقت داشتن  افسانهیبر حق ن بود کهیا که حکومت کرد ین کاریسوم

 ن  یترکه مهم ردندآوبوجود  هم یگرید یاهیکام ، رهیبر هشت جزعالوه مرد و زن ی  کامآن دو  گفتم که

 هم مردم ژاپن ۀیبق ند کهیگویها مافسانه . از نسل او بودند یو امپراتوران ژاپن د بودیخورش ۀاله هاآن

به بلکه  اما نه به عنوان افسانه شدیس میها در مدارس تدرن حرفیا . ندها بودیکام یۀبق از نسل  

 یاز اصل و نسب که خودشان دندیرسیجه مین نتین مردم به ایبنابرا ؛ و مقدس یخیتار ق  یعنوان حقا

 ق  یو ال جهان است فرد  ن یترمقدس  امپراتورشان و مردم جهان هستند ۀیبق تر از اصل و نسب  باارزش

ر ی  ستگیشا هم مردم ژاپنو  از او اطاعت کنند مردم جهان ۀهم ن است کهیا رو  جهان را  ۀهمبر  یس 

 . دنارد

 یکه خود را فدا کردندیاد میو قسم  کردندیم میتعظ هر روز در برابر عکس امپراتور آموزاندانش

 امپراتوران   قدرت   افته بودیکه در جامعه گسترش  یدگاهین دیا با .ندیمقدس نما ی  و امپراتور حکومت

عزل  ار  یاخت و یتمام قدرت نظام" 2تویروهی"ه امپراتور  که ییتا جاکرد یدا میش پیهر روز افزا  ژاپن

در بدن  ییا خدای" یکام یتسومی"آک کی او همانند پدرانش . در دست داشت رافرماندهان  و نصب

  « . آمدیانسان به حساب م

                                                           
1 Akitsumi kami 

2 Hirohito 
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 تویروهیامپراتور ه-

قت نداشته یها حقن حرفید ایکه شا کردیچ کس فکر نمیه یعنی ! چقدر مسخره » : با خنده گفتسونام 

 «؟ باشد

گر یو د مقدس شود ، که آن باور شودیک باور باعث می یاد رویز غات  یتبل ! دخترم » : نا گفتیپدر س

به ذهن شخص  گریب دین ترتیبه ا . و سؤال قرار داد یمورد بررس گرید یزهایمثل چ انتوان آن ر

  « .طا کندخ دانندیم خطا یب که او را ید انسانیو شا اشتباه باشد ،باورن ید ایکه شا کندیخطور نم

 یو در موارد ا حمله کردیشرق آس یژاپن به کشورها 1390 در سال : » ادامه داد یامراغه یآقا

تنام، ی، و نیپیلیف ، نیمانند چ ییکشورها اشغال نمود.ها را آن ۀهم ، موارد یها و در بعضاز آن یبخش

  .« مورد تهاجم قرار گرفتند یو اندونزکامبوج 

 «؟ بودند یقدر قونیها ایژاپن یعنی : » دیرت پرسینا با حیس

 یقو یی  هوا یرویک نی و مابریهواپ ناو   ژاپن . ار قدرتمند بودیارتش ژاپن بس ؛ بله » : یامراغه یآقا

اما به  امضا کرده بود یکربیم یهااز سالح جهت عدم استفاده یانکه عهدنامهیبا ا یاز طرف . داشت

بلکه  کرد یماستفاده  ییایمیش یهاو بمب یکروبیسالح م ازتنها نهتو یروهیه امپراتور م  یدستور مستق

 که شودین زده میتخم زد.یم دستهم  یجنگ یاسرا یبر رو دیجد ی  کروبیم یهاسالح ش  یآزمابه 

 یبر رو هایژاپن ی  کروبیسالح م یهاشیا آزمایو  یکروبیم یهاتوسط سالح نفر 072،222 حدود

  . ن رفتندیاز ب یجنگ یاسرا
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ن یا . کردندیاستفاده م ییایمیع شیاز بمباران وس سربازان دشمن ن بردن مقاومتیاز ب یها برایژاپن

 ها با به اسارت درآوردن  آن باشند.داشته  کار یرویبه ن یادیاز زیها نیکه ژاپن باعث شد هایشرویپ

ر یومموجب مرگ ا در مناطق اشغال شدهیو  در ژاپنکار  یهابه اردوگاه هاو فرستادن آن یمردم عاد

ها وجود آن یبرا یو غذا و بهداشت مناسب سخت بود ن اسرایا ی  ط کاریچرا که شرا ؛ شدند یادیز

  . نداشت

به اسارت گرفته  یکار اجبار یبرا یاز مردم عاد نفرهزار  ون و چهارصدیلی،پنج م رهتنها از کشور ک  

 02،222حدود  نفر 002،222ن یاز ا . فرستاده شدند ژاپن به خود   هانفر از آن 002،222و  شدند

کره یاز اسرا نفر 712،222تا  102،222 نیدر مجموع بو ردندم   1340و 1393 یهان سالیب نفر

تلفات مردم . کشته شدند ینیپیلیشهروند ف 122،222حدود  . ن رفتندیها از بدر طول آن سال یا

  .« ذکر شده است 32،222تا  0،222ن یب سنگاپور

  «؟ شدندیناراحت نم شانین کارهایچرا مردم ژاپن از ا » د:یپرس ن شده بودیاش غمگه چهرهسونام ک

از انجام اعمال  در  ست به حساب آو  گران را پ  یو د خود را برتر بداند نژاد یکس یوقت » : یامراغه یآقا

 هاطور که در همان سالهمان ؛ شودینم یو ناراحت دچار عذاب وجدان هانسبت به آن کارانهتیجنا

ان را پست به یهودیو نژاد  دانستیرا برتر م یو نژاد آلمان کردیحکومت م یحزب ناز ،که در آن آلمان

 . ان کردیدهویو کشتار  اروپا ۀیبق اشغال  شروع به  آوردیحساب م

راه دوم را به یجنگ جهان ، قایبا حمله به اروپا و شمال آفر ایتالیآلمان به همراه ا 1393 در سال

 یشورو یشورهاو ک ک طرفیدر ،  نیمتحد ی  اصل سه کشور   و ژاپن ایتالیدر واقع آلمان و ا . انداخت

به  . گر بودندیدر طرف د ،  نیاز گروه متفق یاصل یکشورها ، کایو آمر انگلستان ، فرانسه ، نیچ ،

 . وستندیهم پ یگرید یکشورهامتفق ،و  متحد یکشورها

حمله  ییر هاوایواقع در جزا"پ رل هارب ر" به بندر یبدون خبر قبل یژاپن یماهایهواپ 1341 در سال

  آن تا . کاستیاز خاک آمر یبخش انوس آرام قرار داردیکه در وسط اق ییر هاوایلجزاامجمع . کردند

از نظر  ژاپن را، کا یالبته آمر . طرف اعالم کرده بودیب دوم یکا خود را در جنگ جهانیمرآ ، خیتار

 یبه مالز  ژاپن ، ن زمانیدر هم . کا هم شدیوارد جنگ با آمر ن حملهیژاپن با ا . م کرده بودیتحر ینفت

 .کرد و هنگ کنگ هم حمله سنگاپور ،

اما  ؛ دیان رسیبه پا ییعمالً در بخش اروپا  دوم یجنگ جهان و م شدیآلمان تسل 1340 در بهار سال

 . دادندیبه مبارزه ادامه م فداکارانه یژاپن مان  یباا و سربازان   دادیبه جنگ ادامه م ژاپن همچنان

که  یفیکه به تکل خواستندیها مآن . زدندیم ییکایامر یبه ناوها شانیمایپهوا خود را با هاآن خلبانان  

 ت ارواح  مالقاو به  رندیمیم یتا وقت عمل کرده باشند ن کرده بودییشان تعیبراشان امپراتور مقدس

 یهایبه کشت شان رایمایخود و هواپ که یخلبانانبه  نباشند.شرمسار  روندیان میو خدا کشته شده



15 

 

 ، در طول جنگ .یباد  کاما ی یاله باد   یعنیکازه ی.کام گفتندیم"1کازهی"کام دندیکوبیم ییکایآمر

  . کشته شدندکازه یکام 9702

 

 شودیت میکازه که رهسپار ماموریکام ک خلبانی یدر حال تکان دادن گل برا یرستانیدختران دب-

رانه به یدل هایژاپن یول ما انداختیروشیشهر ه یرو را ین بمب اتمیکا اولیآمر 1340 در تابستان

 یازاکناگ شهر یور را ین بمب اتمیکا دومیرآم1340اوت  3در د عسه روز ب . جنگ ادامه دادند

 ن دو شهر رایاز مردم ا نفر 140،222تا  117،222ن یب ن دو بمبیکه ا شودین زده میتخم . انداخت

  . م شدیژاپن تسل 1340 اوت 10در  شش روز بعد . دنقتل عام کرده باش

 . ستیمشخص ن ل کردندیتحم دخو مورد تهاجم   یر کشورهاب یسربازان ژاپن که ییهاق کشتهیتعداد دق

 92نشان یشتریون کشته و بیلیم 9 ن هاین تخمیا ن  یکمتر .اندرا زده یمتفاوت یهانیتخم، نیمحقق

 .  اندبوده ینیچ هاآن %02که حدود  کشته استون یلیم

و  نیت از هر دیدولت از حما ، دیجد طبق قانون   . ر دادییاش را تغیژاپن قانون اساس ، بعد از شکست

 ییا خدای یکام یتسومیآک کیکه  رسماً اعالم کرد تویروهیامپراتور ه 1340 در سال منع شد. یمذهب

بابت  شدهاشغال یبارها از کشورها یژاپن ۀرتبیمقامات عال ، بعد یهادر سال ست.ین به شکل انسان

 « . کردند یعذرخواه ارتش کشورشان مرتکب شده بودکه  یات جنگیجنا

                                                           
1 Kamikaze 
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 ژاپن م  یتو در کنار ژنرال مک آرتور بعد از تسلیروهیامپراتور ه-

 «؟ دیندار ینید درس   گر در مدرسهیپس شما د : » کرد و گفتسونام  نا رو بهیس

 «. میاخالق داشت به نام یدرس ما فقط در دبستان ؛ نه » : گفتسونام 

 به عنوان امر   ینیهر د م  یتعل ژاپن در مدارس   » : اضافه کردسونام  حرف ل  یتکم در یامراغه یقاآ

،  هم یحیمانند مدارس مس، یو در مدارس خصوص ممنوع است ، یدولت یهارستانیدب ان  یتا پا ، مقدس

یس میر آن تدرد ینید ۀرشتآن  که ید توسط دانشگاهیبا س کنندیآنچه قرار است تدرو  ینید معلمان  

 .« دنرید قرار گییمورد تأ شود

 .« نجاستیمنزل ما ا:»و گفت  داشتنگه ابانیل را در کنار خیاتومب یامراغه یآقا ن لحظهیدر ا

ک یبه  یو همگ رون آمدیهمراه با همسرش ب قهی. پس از چند دق و به داخل خانه رفت اده شدیسپس پ

 رند.بخو یژاپن یتا غذا رفتند یرستوران ژاپن

  ییبودا نید

  . خوشحال شد نا و پدرشیدن سیاز دو  بود یاخالقو خوش زن خنده رو یاخانم مراغه

  ه هنوزداد کو جواب ا . ا نهی شده ییو هم بوداا ایکه آ دیپرس یانا از خانم مراغهیس ، در رستوران
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ح یتوض یین بوداید ۀدربارست که واخاو از و  یامراغه ینا رو کرد به آقایسسپس . مسلمانان است

  . دهد

در " 1دهارتا گوتامای"س به نام یشخص شیسال پ 1022 حدود : » ن طور آغاز کردیا یامراغه یآقا

  « . ا آمدیهند به دن ۀقار به  ش  

به  قار : » نا گفتیس   «؟ هند ۀش 

آن در  یۀو چند کشور همسا کشور هندکه  ینیبیم یاگر به نقشه نگاه کن بله؛ : » یامراغه یآقا

تا ردهایپدر  س. دنیگویهند م ۀقارشبهکه به آن  ا قرار دارندیدر جنوب آس یو مثلث شکل ن بزرگیسرزم

ا یاو   و گفت که پسر   دار او رفتیشگو به دیک پی ا آمدیپسرش به دن یوقت .بود اشحاکم منطقهگوتاما 

 مقدس شود مرد   کیتا  خواهد کرد یپوشچشم نکه از ثروت و قدرتیا ایو  خواهد شد ک پادشاه بزرگی

 .ندیا نبیند یرا بب قصررون از یب نکهیدارد به ا ین بستگیو ا

 

 هند ۀنقش-

او در سن  یول ؛ ل شودیک پادشاه تبدیبه  تا او شد قصررون رفتن او از یمانع بدهارتا گوتاما یس پدر

 ، رمایک مرد بی ، رمردیک پی ؛ دیچهار نفر را د و در چهار نوبتا . رون رفتیاز قصر ب یسالگ 13

یت و آرامش به سر میکه در رضا مرد زاهد بود ، ظاهراً تنها هانین ایاز ب . ک مرد زاهدیو  ک جسدی

و  را ترک کند قصره ک م گرفتیتصم ص دادیرنج و درد را تشخ،  اول که او در سه مورد  ییازآنجا . برد

رنج انسان را از ،  ییبه تنهاها نید که ایاما فهم ؛ به تفکر و عبادت بپردازد دردرنج واز  یخالص یبرا

 یطوالن یهاهروز . آورد یرون هندو یبراساس دستورات د ایسپس به زهد و ترک دن . دهدینم یی،رها

                                                           
1 Siddhartha Gautama 
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به  یول تلف شود یک بود که از گرسنگیباً نزدیو تقر قرارداد رنج و دردو خود را در معرض  گرفت

  . ا نخواهد کردن کارها هم او را از رنج رهیه اک دیجه رسین نتیا

 دهینرس "یداریو ب یروشن"که به  یتا زمان کرد که و عهد نشست یریر درخت انجیز یسالگ 90در 

له به ین وسیو به ا کند پارهذهنش را  یرهایکه غل و زنج تا باالخره موفق شد روزها گذشت . زدیبرنخ

ن او را یبنابرا ؛ شودیگفته م"1"بودا ده باشدیرس یداریبکه به  یبه کس .دیکامل رس ی  داریب و یروشن

 م. ینامیم بودا

 یااز دهکده شاگردانش و همراه   پرداخت یداریبه ب دنیرس روش   م  یتعل یبه سفر برا عمرش ۀیو در بقا

  .« ا رفتیاز دن یسالگ 72و در سن  رفتیگر میبه شهر د یو از شهر گرید ۀدهکدبه 

  «؟ کردیفرار م از کدام رنج بودا : » دینا پرسیس

یب،  از رنج هامعموالً ما انسان . خوب است ک سؤال  ین یا ! نیآفر : » د و گفتیخند یامراغه یآقا

ر ییدر تغ یزیهر چ متوجه شد که بودا یول . میستیان دادن به آن هم نیپا ن به دنبال روشیبنابرا ؛میخبر

زها یچ . رندییدر تغ که در آن هستند یطیاو هم شر زهایچ خود   هم . ستین یدائم یزیچچیه . است

ان دادن به یپا ط  یاز جمله شرا، مهم ن مفهوم  یدن به ایرس . روندین میو از ب ندیآیوسته به وجود میپ

  « . ستیجهالت و نادان

 

 بودا ۀمجسم-

 «؟ یکدام جهل و نادان » : نایس

                                                           
1 Buddha 
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 خانه ن  یساکن . که در حال سوختن استست یاخانهدر  یزندگ مانند این دنیدر ا یزندگ : » یامراغه یآقا

فرو یدو به زو در حال سوختن است خانهکه  ستندیکه متوجه ن یدر حال هستند یزندگ یهالذت یدر پ

  .« پاشدیم

 «؟ مرگ است ، خانه ی  منظورتان از فروپاش »نا: یس

 زودگذر خواهد بود ،م یبرسکه  یتیموفق به هرو  یدر واقع ما به هر لذت ؛مرگ ، بله : » یامراغه یآقا

کرد  یاو سع . ن رنج خاتمه دهدیکه به ا  خواستیمبودا  . ن دردآور استیو ا دیان خواهد رسیپا و به

  «دا کند.یها پن رنجیان دادن به ایپا یبرا  یراه " 1 نش  یت  یدم  "و  با تفکر که

 «؟ ستیشن چیتیمد » : نایس

 ذهناز  ، ختهیو به هم ر شانیافکار پر ۀهم شودیم یاست که در آن سع یروش : » یامراغه یآقا

به  قتیو حق یروشن ورود   ۀآمادنکه یاا یو  افکار خاص شود یرو بر تمرکز ۀتا ذهن ،آماد رون شودیب

چهار  دادیکه م ییهااو در درس . ق به ذهن او وارد شودیکه حقا کند یتوانست کار بودا . گردد خود

سوم  . ستین رنج چیعلت ا ،دوم .  ستیچ"2رنج انسان"نکه یاول ا  :گفتیقت بزرگ را به مردم میحق

  « رنج.راه خاتمه دادن به ،و چهارم  توان به رنج خاتمه دادیم نکهیا

ست را ین یشگیهمز یچ چین که هیا .میدانیوجود دارد را که همه ممرگ ا همان ی ن که رنجیا » : نایس

ید از فرصت زندگیبا و فقط ن مسئله نباشدیابه خاتمه دادن  یبرا یکنم راهیفکر م . میدانیهم همه م

م که موجب ید مراقب باشیبا . هدر برودجا   یب ۀغصبا غم و م یم و نگذاریاستفاده کن میکه دار یا

هم ،  م که در آنیداشته باش یاجامعه لهین وسیتا به ا میگر کمک کنیکدیو به م یگر نشویکدی ی  ناراحت

لذت  گریهمد یهایدن شادیو د کردن به هم کمکه از نکیا و هم میبکش یگر رنج کمتریکدیاز دست 

 .« میببر یشتریب

 . ستین یکاف یها که گفتنیا یول !یزنیو چه خوب حرف مت : » زد و گفت یلبخند یامراغه یآقا

و م یکنیم یو دوباره زندگ میشویو ما دوباره متولد م شودیز تمام نمیهمه چ، ست که با مرگنیا مسئله

 "3سارا"سامآن  بهکه  یپدریپ یهان مرگ و تولدیو ا رودین میاز ب یبعد یز در زندگیباز هم همه چ

 ی  جهل و نادان یهااز جنبه یکیو  استسامسارا  نیو رنج انسان هم همچنان ادامه دارد  ندیگویم

  « .انسان غفلت از سامساراست

 . نا بودیالعمل سو منتظر عکس ه سکوت کردیچند ثان کردینگاه منا یکه به س یدر حال یامراغه یآقا

                                                           
1 meditation 

2 dukkha 

3 Samsara 
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سرش را  سپس ؛شد ره یخ که در مقابلش قرار داشت یل شکلیبشقاب مستط به چند لحظه ینا برایس

یم ید که او در هند زندگیگفت ؟ وجود دارد ییکه سامسارا کردیچرا بودا فکر م : » و گفت  باال آورد

 یزین چیبه چنها کیو س هندوها ،ها نیطور که جهمان توان گفتیا میآ . هندو بود هاو سال کرد

ها هم آن ؟ کرد به دست آورده بودیم یانشان زندگیم که در ین اعتقادش را از مردمیاهم  وداب معتقدند

دستورات  ۀهمو  است یدرپیا تولد و مرگ پی ساراسام ،شان ین بدبختیترکه بزرگ کردندیفکر م

 .« خالص شوندسامسارا  نین است که از ایا یبرا نشانید

ق را به یو حقا دیرس یداریو ب یبه روشنبودا  یوقت چون ! وجهچ ینه به ه : » گفت یامراغه یآقا

سامسارا  از یخالص یبرا یاو راه . وجود نداشتن هندو یدکه در گفت ییزهایچ وضوح مشاهده کرد

 .« کردیفرق م هندوها که با راه نشان داد

 یو سالمت هاتیوفقو م هایخوش نماندن   یو باقسامسارا  رنج انسان هماناگر  ؛ ار خوبیبس » : نایس

یو به مردم ما که یقت بزرگین حقیدوم که دیگفت؟ چه بود بودا دیاز د ن رنجیعلت ا، هاستنیا ۀهمو 

 «بود. "ن رنجیعلت ا،" گفت

به عبادت  یاگر شخص هندوها ۀدیمثالً به عق یعنی ؛ است "یو نادان جهل" علت آن » : یامراغه یآقا

 یا حتی و ابدیدست  یبهتر یزندگ ا بهی، تواند پس از مرگیم کند کسب یادیخوب ز یو کارما بپردازد

وارد  تواند انسان رایمخوب  یکارما اگرچهکه  بودا گفت یول ؛ خالص شودسامسارا  ه ازک  ممکنست

 یدن به روشنیرس خاتمه دهدسامسارا  تواند بهیم که یزیاما تنها چ بعد از مرگ کند یبهتر یهاجهان

به  خواهدیکه م یا هر موجودی د به ذهن انسانیق بایحقا یعنین یو ا است "شدن وداب" ای یداریو ب

 «تواند بودا شود.یم یدر ضمن ، هر موجود زنده ا. ابدیراه  شودل یبودا تبد

 « ! ده داشتیعقبودا به کارما هم پس  : » نایس

یبدون واسطه م ز رایکه همه چبل ده نداشتهیعق یزیبه چ ، ا شدنبودبعد از  بودا » : یاغهمرا یآقا

  .« مینیبیگر را میکدیهمان طور که من و تو  ،ق رایحقا ۀهم ؛ دهید

ا ی بودا شده است هم یگریا کس دیآ شوند .بودا سامسارا  از ییرها ید برایکه همه با دیگفت » : نایس

  «؟ بوده استدهارتا گوتاما یس همان ، تنها بودا تا االن نکهیا

 . نوشته شده است ییبودا در کتب صدها بودا و نام وجود دارند یادیز یبوداها : » یامراغه یآقا

مانند  دهندیاد میگران هم یو به د رسندیقت میبه حق گرانیبدون کمک د شانبوداها خود از یبعض

که  درا ندارن یین توانایاما ارسند یقت میبه حقگران یبدون کمک دها خودشان یبعض دهارتا گوتاما .یس

 .«رسندیقت میگر به حقید یبوداها ها با کمک و آموزش  یو بعض ؛ دناد بدهیهم گران یبه د

  «؟ ستیا همان بودا شدن چیراه خاتمه دادن به رنج  : » نایس
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، عمل ک ینسخن  ، کیت نی  فکر و ن ،ک یندگاه ید : ز استیشامل هشت چه ن رایا : » یامراغه یآقا

بلکه هشت  ستندیها هشت مرحله ننیو اک؛ینشن یتیمدو  کیاد نی ، کین تالش ،ک ین ی، زندگ کین

 « . دنکامل شوزمان همد یبا یکه همگ هستند ک انسانی جهت  

ا روشیکه شامل چه نوع کارها و  توانم حدس بزنمیم دیکه گفت ییهایکیاز ن یبعض ۀدربار » : نایس

  «؟ چه یعنیک یندگاه یمثالً د . دیح دهید توضیبا یاما در مورد بعض ؛ هستند ییها

مثالً تو فکر  . مینیبب هبه ما آموزش داد طور که بوداجهان را همان یعنیک یدگاه نید : » یامراغه یآقا

ن یاما ا ؛ ندیبیم شرح دادم جهان را آن طور که نتویک شیا یو  ابدییان میبا مرگ پا یکه زندگ یکنیم

  .« که واقعاً هست دیطور فهمو همان که واقعاً هست دیطور دان را آند جهیو با قت نداردیها حقدگاهید

  «؟ دهدیح میتوض به همان شکل که بودا یعنی : » نایس

 نیبنابرا ؛ میابی دست" کیدگاه نید"م به یتوانینم ما بدون کمک بودا یعنی ! نیآفر : » یامراغه یآقا

به  بودا شدن یکه برا میشویم یینوع بوداهااز آن  میبرس یو روشن ییاگر هم قرار است به مقام بودا

  .« نداهمحتاج بود گرید یهاکمک و آموزش بودا

د یشما که گفت یول : » ش گفتیپس از تمام شدن غذا . ش پرداختیبه تمام کردن غذا یاقهینا چند دقیس

  .« ا رفتیاز دن یسالگ 72بودا در سن 

از  یگرید سطوح  و در  شه زنده استیهم یاو برا نم رد .قت یاو در حق یول بله؛ : » یامراغه یآقا

به بودا را که  یدیق جدیاجازه دارند که حقا ییبودا ون  یهمان روحانا یها هبرا . کندیم یزندگ،  یهست

ها ارتباط تواند با راهبیم باور ندارند که بوداها ییبودا ۀهمالبته  .ندیبه مردم بگو کندین میها تلقآن

 م.یهم اعتقاد دار یزین چیبه چن میهست"1انای"ماها رو مذهبیپ که ییهاییما بودا یول ؛ رار کندبرق

 . هستند "2راواداانا" و "ت  ی"ماها هاآن ن  یترکه بزرگ وجود دارد هایین بودایبدر  یمذاهب مختلف

 یهاییو بودا هستندانا یماها رویپ اکثراً  وانیو تا تنام، سنگاپوری، و ژاپن ،کره  ، نیچ یها ییبودا

 یدر بعض ن دو مذهبیا . هستندتراوادا  رو مذهبیاکثراً پ النکایو سر برمه لند،ی، تا الئوس ، کامبوج

  .« تفاوت دارند اتییجز

  «؟ دیگفته شده است باور دارانا یماها در مذهب ا شما به تمام آنچهیآ: » نایس

  « بله : » داد گفتیرا نشان م شنانیاطم که یبا حالت یامراغه یآقا

                                                           
1 Mahayana 

2 Theravada 
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شما االن انا ،تراوادا بود یماها یبه جا ژاپن یهاییمذهب بودا د که اگریکنیا فکر نمیآ : » دینا پرسیس

  «؟ دینان باور داشتیبا اطم گفته شده بود تراوادا مذهب  در  به تمام آنچه

ن مذهب یبه ا دیدیدیاگر شما هم مکه  امدهین مذهب دیدر ا یقیمن حقا : » د و گفتیخند یامراغه یآقا

رابطه  با بودا تواندیه مک خواهم برد بلند مرتبه ی  ک روحانی دنیمن شما را به د . دیکردیدا میپ مانیا

  .« ا انتقال دهدهییبه ما بودابودا از نزد  را یق قابل توجهیو حقا برقرار کند

صحبت را به فردا موکول  ۀیبق کنم بهتر استیفکر م : » گفت آمدیم خستهه به نظر ک یاخانم مراغه

  « م .یکن

 هاصحبت ۀیدوست دارم بق یول کندیگر مغزم کار نمید : » گفت آلود بودکه چشمانش خوابسونام هم 

  « م.یآیبه معبد م من هم فردا با شما بشنوم .را  یین بوداید ۀدربار

 نیتلق

نا به یس .بودند یامراغه ۀخانواد و منتظر آمدن هتل نشسته بودند یدر الب نا و پدرشیس صبح روز بعد

یماو  . گفت ییبودا یهاراهببه دیجد ق  یقاح ن  یتلق ۀدربار یزیچ یامراغه یروز آقاید : » پدرش گفت

 «؟ ستین چیتلق یمعن . کندین میها تلقبه راهب یین بوداید ۀدربار را یدیق جدیحقا که بودا گفت

قاً یکه منظورش دق یبپرس یامراغه یآقا بهتر است از خود   : » سپس گفتو  ه فکر کردیچند ثان پدر

او  که یطورنشاندن  یگریدر ذهن شخص درا  یا باوری فکر یعنین یکه تلق دانمیمن فقط م . چه بوده

 انجام شود یل و بحث منطقیدل ۀارائبا  ، ن کاریالبته اگر ا . قبول کند ا طرز فکر رای هم همان باور

باعث ند ها برترنکه مردها از زنیمثالً ا ، ک باوری تکرار  با  یبلکه وقت ندیگوین نمیگر به آن تلقید

 . میان کردهیبه او تلق ها رار زنب مردها ی  ما برتر ردین را بپذیهم هم یگریشخص د میشو

به  مقدس ک روح  یا یو  ییماورا یرویک نیتوسط  فکر کیکنند که یتصور م یوقت ،افراد هم یگاه

یدرحال ؛ درست است ،آن فکر  رندیه بپذک شودین باعث میهم ، ندیگوین میبه آن تلق ها افتادهذهن آن

مثالً  . که ممکن است غلط باشد رندیبپذ ناچارند ذهن خودشان بوده ۀساخت ، آن فکر ه اگر قبول کنندک

 م.یمنصرف شده باش میاها را داشتهآن بهرفتن  قصدکه  ییاز رفتن به جاها صدها بار ممکن است ما

 ای قطار ای مایثالً هواپم میاکه با آن قصد سفر داشته یالهیوس یبرابار ،دها صن یاز ا یکیحال اگر در 

با  یبه طور تصادف فقط ن دو اتفاقیا م کهیا قبول کنو م دیش آیپ یاحادثه میانشده سوارش که یاتوبوس

آن  لیبا منطق و دل از سفر به ذهنمان خطور کند انصراف هر بار که فکر   بعد از آن، اندهم همراه شده

م یو تصور کن میبدان ییماورا یرویک نین  یحاصل تلق خوب را ۀحادثن یاگر ا یول ؛ میکنیم یرا بررس

گر هر ید، به ذهنمان انداخته است حفظ جانمان و ما مصالح   یبرا رویرا آن ن فکر انصراف از سفر که

ه کن یو در ا دانسته رویآن ن یسواز  ینیآن را تلق به ذهنمان خطور کند انصراف از سفر فکر   بار که

 « .م کردینخواه یاشهیاند میکنیم یا نادرستی درست کار  
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  ییبودا معبد در

در  . فتندر ییک معبد بودایبه  با هم یو همگ آمدند و همسر و دخترش یامراغه یآقا ن زمانیدر هم

و مرد ا . شناسمیو را ماکه من هست  ییبودا یک روحانی ن معبدیدر ا : » گفت یامراغه یآقا ، راه

  .« دارد یادیو دانش ز ستیاار وارستهیبس

 م کهیگویم مخود چه یعنی "وارسته" یش از آنکه بپرسیپ : » نا کرد و گفتیس رو به نایپدر س

ا و یبه خاطر دن یبه قولو  ش دوست داشته باشدیایشتر از دنیب را نشیکه د ندیگویم یبه کس وارسته

 .« نش را فراموش نکندیدستورات د،  آن یهالذت

هی"بود کیواقع ، در او  : » ادامه داد یامراغه یآقا تو  س 
 یعنیستوه یکه بود میگویو االن م" است 1

توه یبود : چه  شودیخوانده م "2"سوتراها از یجمالت که در آن یمراسم یکه در ط ندیگویم یبه کسس 

بودا به  هاتا آن گران کندیصرف کمک به د اش رایبعد یهایو زندگ ین زندگیا ۀیه بقک بنددیعهد م

 یآورجمعبودا گوتاما  یهاکه از حرف است ییهانوشتهمجموعه سوتراها  ، در ضمن . ل شوندیتبد

  .« شده

 «؟ کنندیقاً چه کار میدقها ستوهیبود : » نایس

آن . ل شوندیتبدبودا ک یبه و  ق را درک کنندیحقا کنندیم یاول سع ۀدرجها در آن : » یامراغه یآقا

ز به یو در شش چ ندنت کیان تقورا در خودش یحو رو یک اخالقیصفات ن کنندیم تالش راهن یها در ا

در  یسع ، در کنار آن . یو خردمند شنیتی، مد یگر، تالش یصبور ،ادب ،  یبخشندگ : کمال برسند

 . هستند یقبل یهاابود ۀهم شیم و ستاین همواره در حال تکریهمچن . گران دارندیخدمت کردن به د

،  دور یهادر زمان . بودهستوه یک بودی،  اشیز در دوران جوانیو ن یقبل یدر زندگ بودا خود  

ق یکه حقا کردندیدا میاقت را پین لیو ا شدندیشناخته مستوه یبود وانبه عن زین النکایپادشاهان سر

 «. شدهیمحسوب م شانینیف دیاز وظا یقسمت یو امور پادشاه ن شودیها تلقبه آن توسط بودا،  ینید

از  ینیتلق آن را هممکن بود دهیرسیبه فکرشان م یزیچ ، اگر در مورد روش حکومت یعنی »نا: یس

  « ؟دنانبد اطرف بود

هد  که خواسته چند بار از پدرم  ین روحانیا : » گفتدهد سونام پاسخ  یامراغه ین که آقایا از شیپ  "ع 

  « .که او هم در آنجاست برود ین به همان معبدآو بعد از  اوردیبه جا ب" 3ستوهیبود

                                                           
1 Bodhisattva 

2 sutras 

3 Bodhisattva vow 
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 .« شده بودستوه یبود تا حاال دشیمانع پدرت نم د اگر اصرار منیشا »گفت:  یاخانم مراغه

 ، ادب ، ینکه انسان در بخشندگیا ؟ دارد یگرچه اشکالخوب م : » دیپرس یاغهنا از خانم مرایس

 «؟ دارد یرادیچه ا به کمال برسد یخردمند و یگرتالش ، یصبور

 . زندیریم پول و به صندوق معابد بخشندیمها ستوهیبود ه بهک ن مردم هستندیا » : یاخانم مراغه

به هر حال من از  . و مثل ما تالش کنند داشته باشند یعاد مردم مانند یلشغها که آن امدهیمن تاکنون ند

   .« دیآیخوشم نم ن کارها بپردازدین به ایحس نکهیا

به  یکه پا در راه نمیبیمن خودم هم از خودم نم ؛ نترس: » گفتبه همسرش د و یخند یامراغه یآقا

 « بگذارم. یتن سخیا

هم با  سنک مرد م  ی . در حال عبادت بودند ییچند بودا ، داخل معبد.  دندیبه معبد رس ن موقعیدر هم

 از همه خواست یامراغه یآقا .بود در حال تفکر نشسته بود و با چشم بسته یادر گوشه لباس قرمز

و مجسمه وارید یرو یهایه نقاشب هینا و بقیس ن مدتیدر ا . تا آن مرد کارش تمام شود صبر کنند که

 .کردندینگاه م معبد یها

 

 ییک معبد بودای-

و با کمک ا . خوشحال شد یامراغه یدن آقایو با د ها برگشتآن یبه سو تمام شد بعبادت راه یوقت

به درگاه  و گفت که در حال دعاا . از همه پرداخت یبه احوالپرس کردیترجمه م که یامراغه یآقا

یبود نیتربزرگه ،یتریم : » راهب پاسخ داد ست .یه کیتریکه م دینا پرسیس . بوده است "1هیتریم"
                                                           
1 maitreya 
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 « ستوه است.

 «؟ دیکنیم او دعا؟شما چگونه به درگاه  االن کجاست ! پس او زنده است : » نایس

 .« دیآیا مین دنینده به ایو در آا . این دنینه در ا یول او زنده است : » زد و گفت یندراهب لبخ

 «؟ دیدانیاز کجا م : » نایس

 .« بودا گفته است ن رایا : »ب راه

 ۀیبق با هیتری؛فرق م دیها هستاز آن یکیشما هم  خود   ؛ ا وجود داردیدر دنستوه یبود ن همهیا »نا: یس

 «؟ ستیشما چ

 ایو  وردآ یمرا به خاطر  یزیچ مات بودایاز تعل یگر کمتر کسیکه د خواهد آمد یو زمانا : »ب هرا

در آن زمان  . شوندیدور م مات بودایاز تعل روز مردمکه روزبه از حاال بدتر یحت یزمان .دهدیانجام م

مند بهره ماتشیا از تعلو همه ر مختلف سفر کند یهارهقابه  تا او بتواند  شوندیها  کوچک مانوسیاق

مقدس و  ی  ک زندگیبه  مردم ۀهم گاه آن ، آموزش دهد همهبه  ن رایقوان یو وقت دیایاو ب یوقت .کند

مال  و صاحب شدن   تیو به دنبال مالک را مال خود نخواهند دانست یزیگر چید .دنشویم ییک راهنماین

 یایمردم به در . زن و فرزند یخانه و نه برا ینه برانقره ،  یطال و نه برا ینه برا؛دنروینم ثروتو 

هارما ن  یقوان رایز ؛ یاز لذت و شاد یبا انبوه تفکر وارد خواهند شد  « .خواهند آموخت " را1"د 

 

 هیتریم-

                                                           
1 dharma 
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 «؟ ستیچه جور قانوندهارما  : » دینا پرسیس

یز مینسامسارا  از ییرها نیو شامل قوان ن حاکم بر جهان استیقوان دهارما  : » جواب داد براه

 «باشد.

 «؟ خواهند کرد یزندگ یدر خوش همه تا ابد،  بعد از آنگر یپس د : »نا یس

ها خواهند آن آموزش ی  فراموش یبه سو ان درازیکه باز هم بعد از سالبل ؛ تا ابد نه ، ریخ : » راهب

ه دوباره جهاناآنگ . نابود خواهد شد ، گرید شمار  یب یهامانند جهان ما کوچک  و سپس جهان   رفت

  .« ساخته خواهد شد یدیجد یها

 « ؟ بودا ؟ سازدیها را مانجهن یا یچه کس : » نایس

 ۀشدیآورجمع یهاکه گفتهسوتراها  طبق . ح دهمیت توضیز را برایاجازه بده تا همه چ ؛ نه : »باهر

فاصله  ، ترنییو پا باالتر ۀطبقاز  هطبق و هر طبقات مختلف ساخته شده است ازجهان  ، بودا هستند

رو به نام وجود دارد یجهان ، در مرکز عالم . دارد برافراشته شده  یاهسومرو قل در مرکز   " .1"سوم 

 دور تا دور   . و پهناور است مسطح ینیسرزم ست بلکهیز نیت یمعمول یهامثل کوه آن یکه باال است

 ۀدامن یز رویو ن کوه یباال مسطح   ن  یآن سرزم یبررو . در بر گرفته است یانوسیاق ه بلند راکون یا

 یهادر کتاب هاآن که نام کنندیم یزندگ یگوناگونان و موجودات یخدا ، انوسین اقین در ایو همچن کوه

 . دهندیانجام م ییکارها و شوندیبشر ظاهر م یدر زندگ ین موجودات گاهیا . آمده است ییبودا

که گرداگرد آن را  ک رشته کوهیخودش توسط  ستارا احاطه کرده سومرو  ی  کوه مرکز که یانوسیاق

 بین ترتیبه هم . انوس احاطه شده استیک اقی کوه هم توسطو آن رشته محاصره شده است فراگرفته

 . قرار دارند ین کوه مرکزیا دورادور  ، تربزرگ و بزرگ یهاره یداها به شکل انوسیاق وها رشته کوه

ن یا اد  یل وسعت زیبه دل یول؛دارد قارهچهار  ، در خود ع استیار وسیانوس که بسین اقیآخر

قدر انوس آنین اقیا ند.یآیبه نظر نم میانوس عظین اقیدر ا کوچک یریز جزاش ایب هاقاره نیا،انوسیاق

ست که ما یا،قاره هان قارهیاز ا یکی . رفت و آمد کرد یبه راحتها قارهن ین ایتوان بیه نمک بزرگ است

 «ز آن به سمت جنوب است.یت نوک   است که یه مثلثیشب قارهن یا م.یکنیم یآن زندگ یها روانسان

ز آن به یو نوک ت ه مثلث استیکه شب اندازدیهند م ۀقارشبه ۀنقشاد ین مرا یا : » نا بالفاصله گفتیس

  .« سمت جنوب است

 کرد .یم ید که بودا در هندوستان زندگیشما گفت » : کرد و گفت یامراغه یآقا رو به نایس سپس

 «؟ ستا درست

                                                           
1 Sumeru 
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ها را ترجمه اق آنیو با اشتداد یگوش م ییبودا یوحانر یهابه حرف ت و عالقهبا دقه ک یامراغه یآقا

 .« ن طور استیبله هم »نا گفت: یبه س  کردیم

 محاصره شکل یارهیدا ک رشته کوه  یخودش توسط  ، که گفتم یآخرانوس یاق : » ادامه داد یروحان

به دور آن  ماهد و یخورش ست کهییاین همان دنیا سومرو است. یایدن انیپا،  و پس از آن  شده است

 « کنند.یآن عبور م یو از باال گردندیم

  « ! میکنیم یزندگسومرو  یاین دنیاز ا یدر بخش پس ما : » نایس

ان قرار یخدا یباغ هاو  هاکاخ، سومرو  کوه یر باال. ب ستا ن طوریهمسوتراها  بله طبق : » راهب

  .«  دارد

  «؟آورندیود مرا به وج یزیها چآن یعنیان!؟ یخدا : » نایس

 یبهتر یایو در دن  تر از ما دارندیطوالن یه عمرک مینامیها را خدا من جهت آنیاز ا ؛ نه » :ب راه

 چهارمسه حدود ، ن موجوداتیا ای انین خدایا . آورندیرا به وجود نم یزیها چآن . کنندیم یزندگ

  « .کشدیطول م سالون یلیم 90 هاآن ی  زندگ ۀدور و هر " قد دارند1وجانای"

ا همان یوداها  ه درک واحد مسافت استوجانا ی  »گفت:  یروحان یهاح حرفیدر توض یامراغه یآقا

هر  ندیگویم یبعض . اختالف نظر وجود دارد آنق یدق ۀاندازو در مورد  آمدهمقدس هندوها  یهانوشته

 .« ر استلومتیک 19 ندیگویم یو بعض لومتریک میشش و نوجانا ی

  «؟ لومتر استیک 12تا  0 نیها بآن قد یعنی : » رت گفتیبا ح نایس

انوس یاز سطح اق لومتریک 722ا حدود یوجانا ی 72کوه سومرو  یباال نیسرزم ؛ بله »گفت:  براه

لومتر یک 19و  0.0 نیب یکه عدد لومتریک 12 را معادلوجانا یست که هر ین در صورتیو ا ارتفاع دارد

 . میرینظر بگاست در 

لومتر ارتفاع یک 1222 حدودا یوجانا ی 122 ست کهیدرخت،  که گفتم یاقارهک از چهار یهر  در وسط  

 .« دارد

ن یارتفاع ا پس ؛ لومتر استیهشت ک ن استیزم یرو ۀقلن یکه بلندتر اورست ۀقلارتفاع  : » نایس

 .« برابر اورست است 122ش از یها هر کدام بدرخت

که ما  یاقاره سوتراها مردم   طبق : » سپس ادامه داد .« ح خواهم دادیتوض : » گفت ییبودا یروحان

 .سال است 142تا  12ن یو طول عمرشان بدارند متر قد یسانت 122تا  102 نیب میکنیم یدر آن زندگ

                                                           
1 yojana 
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ول و ط متر 0 معادل یدق سوم ۀقارمردم  . سال دارد 102متر و طول عمر  9.0 قدبا  یمردم دوم ۀقار

دارند که بر  ییهاخانه ار ثروتمند هستندیچهارم که بس ۀقارن یساکن دارند.سال  022برابر با  یعمر

 « .دنسال طول عمر دار 1222متر قد و  10نها آ . هوا ساخته شده است یرو

 .« ستیقبل دو برابر باً یدر هر قاره تقر، داد مربوط به قد و طول عمراعظاهراً  : » نایس

 . نندیبیم یگریشکل داما آن را به کنندیم یزندگ نیزم یز بر رویارواح گرسنه ن : » دادراهب ادامه 

  . کنندیم یها زندگو خرابه هاابانیها اغلب در بآن

موجودات  . ندیگویم "1"ناراکا ینیزم ر  یز یاهاین دنیکه به ا وجود دارد یطبقات متعدد،  نیزم ر  یدر ز

تا  در آن بمانند یو تا مدت ندیایا بیها به دنایدنن یدر ا دیبا یگاه آورندیکه به دست م ییکارما بر اساس

یم یزندگ یدیشد یدیافراد با ترس و ناام ، ینیزم ر  یز یهااین دنیدر ا . ها کامل شودآن یکارما ۀجینت

در هر طبقه  که یموجودات ی  زندگ یهادوره . استداغ  هشت طبقهناراکاها سرد و هشت طبقه از .کنند

 نیترنییدر پا یزندگ ۀدور عنوان مثالبه .باالتر از آن است ۀطبق یزندگ ۀدور برابر 14 ندیآیا میبه دن

 و 9ک یا ی 12به توان  12ضرب در ون یلیم922سال ،معادل بر حسب نام دارد " 2یسی"آو که طبقه

از ناراکا  نیترقیعم عمق  ،  . در مقابل آن است(9.222.222.222.222.222.222هجده صفر)

 .« لومتر استیک  722،222 انوسیسطح اق

  .« لومتر استیک 0422 تنها ن تا مرکز آنیسطح زم ۀفاصلست که ین در حالیا : » نایس

جهید زود نتینبا . هند دادخواح یتوض ، ندفرمودکه ستوه یبود جناب! جان نایس » : گفت یامراغه یآقا

 « .یکن یریگ
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 ییبودا یپر عذاب در ناراکا ی  از زندگ ینیچ یک نقاشی-

ن یه وزن تمام اک از طال وجود دارد ینیزم، ناراکا  نیترنییپا تر ازنییپا : »دادادامه  ییبودا یروحان

از  یاهیال یکه آن هم رو ادامه دارد یلومتریون کیلیمچهار  عمقو تا  کندیتحمل م را ییباال یهاایدن

تر نییلومتر پایک( 72،222،222ون )یلیهشتاد متا  ما یایاز سطح دنه هم یو عمق  آن ال ستاآب 

 ادامه دارد یلومتریون کیلیم 102که عمق آن تا  قرار دارد و باد از هوا میضخ یاهیال یهم روآن .است

. » 

  « .دیلطفاً ادامه ده یول لومتر استیون کیلیم 102 دین تا خورشیزم ۀفاصل : » نا گفتیس

 را ه گفته شدک این دنیا مثل ایدن 1222و  ع استیار وسیبسباد ، یۀالن یا : » ن طور ادامه دادیاراهب 

 « . داده است یخود جا یرو

 «؟ جهان است ۀهم، ن یا ایآ : » دینا پرسیس

ت ینهایو ب شماریب  هاتعداد جهان یعنی؛ نامحدود است  کل جهان عمرو طول  یبزرگ ؛ریخ : »ب راه

خودش طول عمر  یبرا کوچک ر جهان  هاما  . ستیم نعال   کل   عمر یبرا هم یانیآغاز و پا و است

و در  گذاردیم یرانیو سپس رو به و ماندیم یمدت ، دیآیبه وجود م ، هر جهان یعنی ؛ دارد یمحدود

 . ان ادامه داردیپایب ن به صورت  یو ا دیآیآن گاه دوباره از نو به وجود م شودیابود من یت به کلینها

که  است یکس یبرا یو روشن یداریاز ب یناش ی  خوشهمان ا ی "1روانای"ن شودیکه نابود نم یزیتنها چ

  .« ده باشدیرس ییمقام بودا یعنی ن مقامیبه ا
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 ده استین حالت رسیکه به ا یو به کس برسندروانا ین ه به حالت  ک کنند د تالشیهمه با یعنی : » نایس

 «؟ ستا درست . ندیگویمبودا 

 : است شامل چهار مرحله ما ر جهان  عم ۀدورر ه : » راهب ادامه داد « . ستا درست بله : »راهب 

ک ی،یامرحله چهار ۀدور به هر . کاملینابود رفتن وینابودبهرو ، یماندگار ، وجودآمدنبه

 ۀهم ، ین نابودیاما در ا؛ ردیگیآتش انجام مسومرو با  جهان کامل ینابود . ندیگویم" 1"ماهاکالپا

 ن جهانیفقط شامل هم با آتش ی  ن نابودیبلکه ا شوندینابود نمسومرو  تر ازنییطبقات باالتر و پا

ه ک کندیاست که جهان را نابود م آبن یا ،  هشتم ۀورد ان  یدر پاماهاکالپا ، ۀدور 0 بعد از سومرو است.

  شودیب نابود مآبا  ه جهانبار ک 0هر  . دشویهم نابود مسومرو  از طبقات باالتر ازچند طبقه ر بان یا

ن یو ا شودیجهان م یباعث نابود ،باد شصت و چهارم یماهاکالپا ان  یدر پا یا به عبارتی هشتم باردر 

 ۀهم ست کهین طور نیا یول  شودیم کرد همینابود م آب چهآن  طبقه باالتر ازشامل چند  ینابود

 « بروند .ن یاز ب ییطبقات باال

 «؟دارندهم وجود  ییمگر طبقات باال : » نایس

 « . شتر استیطول عمر ب باتر و ان  بزرگ یخدا ی  مخصوص زندگ ،طبقات آن  ! البته : » راهب

یده میست خدا ناما ادیز  و فقط چون طول عمرشان کنندینم خلق یزیچ ان همیا آن خدایآ : » نایس

 «؟ شوند

 "بزرگ 2ی"برهما ییاز طبقات باال یکیاما در  کنندیخلق نم یزیشترشان چیب . درست است : »راهب 

 دهیآفر میکنیم یرا که ما در آن زندگ یجهان ۀهمکه ت وسا . استسومرو  جهان و خالق  ا. دارد حضور

و   ناستیبز یبر همه چ .او و تسلط ندارد یو برتراز بر یچ چیو ه ره و مسلط استیز چیو بر همه چ

ست که یزیو پدر هر چ کندین مییه حق را تعت کوسا . گذار استحاکم و قانون و قدرت مطلق دارد

  « . هست و خواهد بود

ده یعق ساختیکه جهان را م ییبرهماود  وجبه  هم آورم که هندوهایاد میبه  ! جالب است »نا: یس

ن شما یبزرگ د یبرهما.  آمدیبه وجود م یاعلبرهمن  و خودش توسط عمر او محدود بود یول داشتند

  «؟ چگونه است

او در طول قت یحقدر  . باالتر از خود آمده است یهااز جهان خودش ، بزرگ یبرهما نیا : »ب راه

نییپا یدر جهان ، و بعد از مرگ اش را از دست دادهیستگیاز شا یقدر ، باالتر یهادر جهان اشیزندگ

خود را  ی  قبل ی  هست ست کهین در حالیا . تر از خود زده استنییپا جهان   ه خلقت  ب و دست تر متولد شده
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کند که بدون وجود یتصور ماو  م.یآوریاد نمیخود را به  یقبل ی  طور که ما هستهمان؛ فراموش کرده

حدود بزرگ  ی.برهما خبر استیب باالتر از خود یهاز جهانا و است هنهاد یهست ۀعرصبه  پا یعلت

  .« ستماهاکالپا چهارمسه طول عمرش و دارد قد لومتریک 10

که  برسد یتیتوانسته به موقعا بودا یدهارتا گوتاما یس ن حسابیپس با ا : » زد و گفت ینا لبخندیس

 یعنی .شتر شودیما هم ب ن جهان  یخالق ا یاز دانش خدا یو حت ل شودکام زیدانشش نسبت به همه چ

دا یجاودان پ یعمر بودا، و بعالوه  داندینمبرهما  خود   یول آمدهاز کجا بزرگ  یکه برهما دهیبودا فهم

  « ر است.یسامسارا اس ۀچرخکه هنوز در  ستیشمار موجوداتیاز ب یکیبرهما  خود   یول کرده

 یبودا پس بدان که او ؛ یکنیبودا را درک م ی  بزرگ یحاال دار ن!یآفر : » گفت یبا خوشحال براه

ه یتریاو هم مو بعد از  آمده بودند گرید یسه بودا ش از اویو پ ما پا گذاشت یایبه دن بود که یچهارم

 نیکه در ا ستیبزرگ یبودا نیآخر او . رسدیم ییبودا مقام   و به دیآیم استستوه یبود که االن

تا  از انسان گرفته، از موجودات یاکه عده کندیو کمک م دیآیم میکنیم یکه در آن زندگ ییماهاکالپا

  « دارند.خود را  یهابودا گر همید یهاجهان . برسند ییبودا به مقام، واناتیح

با  ینایخدا ، باالتر یهادر جهان : » گفت راهب . دیکه از طبقات باالتر بگوب خواست نا از راهیس

که  یا ارواحیان یکه خدا هستند یباز هم طبقات باالتر .دنوجود دار شتریب یو طول عمرهاتر بلند یهاقد

و از لذت  دندار یار طوالنیعمر بس ، انین خدایا .دنو اندازه ندار قدشکل و  کنندیم یزندگ هادر آن

  . ندارد یخالق یل هستک . ستندین یاما خالق هست ؛ مندندبهره یشتریب

 یعنی ندارد یمکان مشخص ، ن آن جهانیبنابرا ؛ و نه مکان دارند نه شکلان یخدا ، ن جهانیدر باالتر

 یهاطور که جهانهمان دارندسومرو  به جهان نسبت یارتفاع مشخصسومرو  یباال یهاجهان شتر  یب

 ،قلمرو ن یا و دهم ندار یگر ارتفاع مشخصید ، ییرو ن جهان  یا یول ؛ داشتند یمشخص عمق ، نیریز

در  .اندبه دست آورده یخوب یاند و کارماگرفتهخود  یاز زندگ جه راین نتیکه بهتر ستیمخصوص کسان

 ۀدورو  ندارند شکل، ا ارواح  آن ی ان یکه خدا قرار دارد ییایدن ، یآخر یاین دنیا تر ازنییپا ۀدرج

 « ست.ماهاکالپا 74،222 شانیزندگ

من  ! جالب بود یلیخ : » گفت کردیداد و ترجمه میگوش م یادیز ۀقعالکه با  یامراغه یآقا

 یزیانگجهان شگفت واقعاً در . اد گرفتمی یدیجد یزهایهم چ بازچون  نجا آمدمیخوشحالم که امروز به ا

  .« ش کردیستا ن جهانیا ۀدرباررا  بودا دانش دیو با میکنیم یزندگ

 .« دیآیجور درنم ما از جهان وز  با دانش امر،  ن دانشیا یول : » نایس

 یرو کرد به روحان سپس .« دنیگویباره چه منیارد ییون بودایروحان دید دیبا » : گفت یامراغه یآقا

 . ا شدینظر او را جو و ییبودا

  .« میپنج قلمرو دار ، ما در جهان : » گفتراهب 
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  «؟ ستیچ روقلم : » دیپرسنا یس

گر یو د اص باشدخ ک گروه  یا یک شخص و یکه متعلق به  ستیامحدودهقلمرو  : » پدرش پاسخ داد

 « . شوند واردبه آن  نتوانندها گر گروهیا دیو  اشخاص

 توانندیو نم ندیآیا میبه دن یمختلف یهادر قلمرو ، مرگ هر بار بعد از ، موجودات : »داد راهب ادامه 

 یهاجهنم مربوط بهناراکا  موجودات  رو  قلم به نام لاوقلمرو  . برقرار کنند ارتباطگر ید یبا قلمروها

تا دوم به نامرو قلم . ن استیر زمیز "پر 
 که اگرچه در کنار انسان هستند ستیمربوط به موجودات" 1

 روقلمکه  سوم رو  قلم .هستند قلمرو ن یدر ا ارواح گرسنه . ستندیندن یها قابل دانسان شتر  یب یبرا یول

 نندیبیوانات میآن گونه که ح جهان را میتوانیما نم یول هاستانسان ن جهان  یدر هم وانات استیح

یگر مید یابه گونه ز رایو همه چکنند یها را درک نمما انسان جهان   ، واناتیطور که حهمان ؛م ینیبب

 .ان استیا خدای" 2کیارواح ن"مربوط به قلمرو  نیو پنجم هاستانسانقلمرو ،قلمرو   نیچهارم نند.یب

 .« مینیم ببیتوانیرا م دمانخو یماد فقط جهان هاما انسان

 دیکرد ییهاشما صحبت از فاصله : » گفت نشده باشد یراضراهب از جواب  دیرسیکه به نظر م نایس

 وزنه ک دیکرد یلومتریون کیلیم 4عمق  در   از جنس طال ینیزماز صحبت  . هستند یریگه قابل اندازهک

 یلومتریون کیلیم 102تا عمق  و سپس باد آب ۀین طور صحبت از الیهم . کندین را تحمل میزم

ها آن مید بتوانیو ما با همه از جنس ماده هستندوزن ، طال ، آب و هوا  ،عمق  ، عرضطول ،  .دیردک

بلکه  ستیسطح نم آمده استسوتراها  یهانوشتهکه در  یطورن آنیزم که اصالً  یدر حال میرا درک کن

 0422 و اگر میرسین میزم ۀکربه مرکز  مین بروییلومتر به سمت پایک 0422 و اگر تنها ستا یکرو

ا جهنم از یناراکا  نیترقیعمعمق   آنکهحال؛  میرسین میزم ۀکر مقابل   به سمت   میگر برویلومتر دیک

 است. گفته شده لومتریک 722،222 انوسیاق سطح

 یاحداقل چهار قاره،  میم بدانیم آن را درک کنیتوانیکه نم یگریدقلمرو  مربوط بهرا کوه سومرو اگر 

 م.یدرک کن میتوانیرا که م رسدیسال م 1222و عمرشان به  متر 10به  هااز آن یبعض  مردم   قد    که

در  ومترلیک 1222به ارتفاع  یدرخت ۀدربار . کنندیم یها زندگانسانقلمرو   نیدر هم یها که همگآن

  «؟ لومتر ارتفاع داردیهشت کش ن کوهیکه بلندتر دییگویچه م خودمان ۀقارن یمرکز هم

ن یمثالً ا . گر استیق دیاز حقا ییهاهیکنا از آنچه که بودا گفته است یاریبس : » پاسخ دادراهب 

 « . ابدییتواند به آن دست میکه بشر م باشد یه از دانشیکنا تواندیدرخت م

 گر استید یزهایه از چیکنا هانیاند که اباور داشتهها ییبودا ۀ،هم سال گذشته 1022ا در یآ »نا: یس

نید ایکه شا انددهیجه رسین نتیبه ا اندشان را شناختهیر پایز ن  یزم هاه انسانک ریاخ یهاا تنها در سالی
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 «؟ گر باشدیق دیاز حقا هیها کنا

 بودا دیو با گر استید ق بزرگ  یه از حقایکنابودا  یهااز گفته یاریکه بسم یادهیما امروز فهم : »ب راه

 .«نو شناخترا از 

د ییتأ سرش را به عالمت کردیو ترجمه م دیشنیرا م یروحان یهاکه حرف همچنان یامراغه یآقا

  . دادیتکان م

 ، دا کردهیبه ذهنش راه پکه بوده  یدانشا بود که آنچه از نظر   میریجه بگید نتیچرا نبا : » دینا پرسیس

  «؟ ذهن خودش بوده است یهایال پردازیو خ تصورات، تنها  در واقع

 یاجهبه مقام و در او دگذاریبرجا نم یکه شک ده شده استیاز بودا د ییزهایچ : » پاسخ دادراهب 

 .« ده بودهیرس ار باالیبس

  «؟ نست که بودا معجزه داشتهیان امنظورت : » نایس

یم هم یباز حقهاد و یش که هر شخص   گفتیو م موافق نبود با نشان دادن معجزهبودا  البته : »براه

 نیو همچنا یلو ؛آورد  مانیا یمعجزه به کس د بر اساسین نبایبنابرا ؛ ب انجام دهدیعج یتواند کارها

 یکارها اندتویم ، قتیو حق یروشنکسب  یی  عالوه بر توانا ، اد شودیقدرت ذهن ز یوقتکه گفت یم

مثالً  . موافق بوده است کمک به مردم یبرا معجزه به هر حال او با نشان دادن .انجام دهد یاریبس

آن شاگرد  ، از معجزه استفاده کرد ده شده بودیدزدکه ک کودک ی نجات   یبرا از شاگردانش یکی یوقت

 « .کرد قیتشورا 

 «ا نه؟یانجام داد  یاخودش معجزه ا بودایآ : » نایس

ن یک از ای هردر  . به زبان آورد یو جمالت هفت قدم راه رفت،  ستادیتولد ا او بعد از ؛ بله : »ب راه

 د.ییروش یپشت پا یلوفر آبیک گل نی ،  هفت قدم

آب  ن بدنشییپا ۀمیکه از ن یدر حال دیآتش زبانه کش بدنش یسمت باالقز ه اک کرد یک بار کاریاو 

از سمت راست و چپ بدنش انجام  ن کار رایو بعد هم رعکس انجام دادن کار را بیسپس ا شدیم یجار

 . و دوباره در جهت مخالف اجرا کرد داد

شاگردش  یول وردایآب ب و خار و خاشاک بود که پر از علف یکه از چاه ک بار به شاگردش گفتی

 . کرد آب را پاک و زالل ، معجزه با بودا یول؛  است فیکثو گفت که آب آن چاه  رفتینپذ

و بودا به  کنار رفتبه آب  با فرمان بوداد دنیو غرق در آب رس گرفته لیس یاهیهم که به ناح یزمان

 . ن خشک پا گذاشتیزم
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توانست یم او .گردد لیتبدک شخص یو دوباره به  دکن لیون بودا تبدیلیک می توانست خود را بهیو ما

به ، کندعبور ا از دل کوه یو  ک مورچه شودی ۀاندازو سپس به  درآورد غولک ی ۀاندازخود را به 

 . و باز گردد ان درس دهدیو به خدا ها برودتوانست به آسمانیم . دیایرون بیو برود ن فرو یعمق زم

 ی  درست نیا بلکهباشد؛ یزندگ ک روش  یبه  مان آوردن مردمیل ایدل دیها نبانیکه ا گفتین حال میبا ا

 . او شود یهابه گفته آوردن مردم مانیا د باعثیکه با روش است

 

 از معجزات بودا  یکی-

د مردم یگفت که نبا ا آمدیهستند به دن یکاست ی  ستم طبقاتیبه س معتقدکه  ان هندوهایدر م که یاو در حال

یرا م یواناتیالبته فقط گوشت ح. خوردیگوشت م خالف هندوهاو بر ا . م کردیبه طبقات مختلف تقس را

 او ر کردن  یس یرا برا وانید که آن حیفهمیاگر مو  مصرف خودشان کشته بودند یکه مردم برا  خورد

خرس را  پلنگ ور، بب، مار، سگ،  لیف ،اسب خوردن گوشت  او . خوردیآن گوشت را نماند ، کشته

 « .ممنوع کرد

د قبول کرد یبا بهتر است اشین قبلیداده که به نظر از دستورات د یدستورات چون بودا ینعی »نا: یس

د به معجزات ینبا مان آوردن به اویا یبرا دیطور که گفتبه هر حال همان . درست بوده که هرچه گفته

 « م.یتوجه کن

ن یو اد یبگو اندهعقب م ۀجامعدر آن  را یاهشرفتیپ ن دستورات  یچن یشود کسیمگر م : » راهب

 «؟ کامل او نباشد یی  داناحاصل 

 . ها را ترک کندآن دعا یبرا دیگفت که با دیرسیگر خسته به نظر میکه دب راه
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  هاهینظر و ها هیفرض

 توانمیمن که نم . زده یبیعج یهان حرفیچن بودا دانستم کهیمنمن  : » گفت یامراغه یهمسر آقا

  «بدانم. یستن درید را یین بوداید

  .« پاسخ تمام اشکاالت را دادستوه یبود که جناب یدید یول : » به همسرش گفت یاغهمرا یآقا

  .« ش قانع کننده نبودیهاپاسخ من ه نظر  ب یول بله پاسخ داد »گفت: سونام 

  «دخترم؟ یچرا قانع نشد : » دیپرساز سونام  یامراغه یآقا

بودا  که کامالً با آنچه کهام دهیشن یگرید یزهایچ وجودآمدن جهانبه ی  چگونگ ۀدربارمن  : »سونام

 .« متفاوت است گفته

هیتنها نظر ، ندیگویوجودآمدن جهان مبه ی  گونگچ ۀدربار یامروز آنچه دانشمندان   : » یامراغه یآقا

طور همان اندکه اشتباه کرده شودداً معلوم و بع و ممکن است درست نباشد هاستآن یهاهیها و فرض

  .« اندن هم بارها دچار اشتباه شدهیازاشیپ ، که دانشمندان

 «؟ هستند ها چههیها و نظرهیفرض ! پدر : » دینا رو به پدرش کرد و پرسیس

 .«دارند یک معنیه هر دو یه و نظریفرض »پدر گفت: 

ک یما با  یوقت ؛هابچهد ینیبب : » نا ادامه دادیپدر س . نا جلب شدیبه پاسخ پدر سسونام هم  توجه

پدر رو به  « م.یح دهیتوض ییهاهیا نظریو  هیم تا آن را با فرضیکنیم یسع میشویت روبرو میواقع

همراه  د خانه رایکل یشویمتوجه م یگردیاز مدرسه باز م بار کهکیتو  مثالً  : » سونام کرد و گفت

د را یچگونه کل ینکه بفهمیا یبرا .حال ت باز کندیتا در را به رو ستیهم در خانه ن یو کس یخود ندار

 .یکنیم یپردازهیبه نظر شروع یدا کنیپ

 . یاد را در خانه جا گذاشتهیکل ن است کهیاول ا ۀینظر

    .  یاآن را در مدرسه جا گذاشته نست کهیدوم ا ۀینظر

 . یاهبت افتاده و متوجه نشدیا جیو  فیکاز  ، ریمس در طول   ییجا ، دین است که کلیسوم ا ۀینظر

و  خورده است دتیچشمت به کل یابوده در مدرسه یکه وقت یآوریبه خاطر م یکنیشتر فکر میب یوقت

و در همان زمان آن را به دست  یده نشان ات را به دوستتیدیجا کل یاستهکه خوا هبود ین زمانیا

ک ی تو . یاد را در خانه جا نگذاشتهیو کل  اول غلط است ۀیکه نظر یفهمیپس م . یادوستت داده

د را در یکه کل یهرحال چون مطمئناما به یممکن است اشتباه کن یگریو مانند هر انسان د یانسان
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که  یدانینم هگر عاقالنید،  یآن صحبت کرده بود ۀو با او دربار یداده بود دوستت ت  به دس مدرسه

که به هر حال امکان دارد که  دیبه تو بگو یاگر کس . یکناول اصرار  ۀیدرست بودن نظر یور باز هم

 یکنیرد منان یحرف او را با اطم،  یه را کنار بگذارین نظرید ایو نبا یدر خانه جا گذاشته باش د رایکل

 نکهیا ای امد را در مدرسه جا گذاشتهیکل مینان بگویتوانم با اطمیکه هنوز نم استکه درست  ییگویو م

به  ل و شواهدیدال یپس گاه .اول را کنار بگذارم ۀینظر نانیتوانم با اطمیاما مام انداختهر یآن را در مس

  « شوند.د کنار گذاشته یو با ت باشندتوانند درسیها هرگز نمهیاز نظر یبعضکه  دیگویما م

فصلم   یقدرا امکان دارد یآ . یم گفتیوجودآمدن جهان برابه یچگونگ ۀدربار یقبالً کم ! پدر : » نایس

 «؟ وجودآمده استجهان چگونه به ، که طبق نظر دانشمندان ییتر بگو

و  میط باز برویک محیه که ب ستا بهتر،ب خو  : » سپس گفت؛  کرد یو مکث دیکش یقیپدر نفس عم

 .« ف کنمیتان تعریدر حال قدم زدن برا

سپس به  .« ستهو یبا در توکیک پارک بزرگ و زی . خوب است یلیخ : » گفت یبا خوشحالسونام 

  . پدرش نگاه کرد

تا  میک رستوران برویبه مان یهابا مهمان ست قبل از آنیاما بد ن ؛ قبول است : » گفت یامراغه یآقا

  « .گر را هم امتحان کنندید یژاپن یغذا چند

  جهان شیدایپ

در  : » ف کردینه تعرگونیا داستان به وجود آمدن جهان را، پدر  بود یهوا ابر که یدر پارک و در حال

و در  بلکه مسطح است ستین یکرو نیکردند که زمیتصور م مردم ۀهمباً یتقر میقد یلیخ یهازمان

به  د و ماه و ستارگانیو خورش ن مرکز جهان استیکه زم کردندیدر ضمن فکر م . شودیتمام م ییجا

 گردند.یدور آن م

 رون آوردیسر از آب ب یاسپس تپه ؛ جا را فراگرفته بودهمه  آبکه ابتدا  ده داشتندیان باستان عقیمصر

ها اعتقاد آن .ها بودآن ان  یخدا کار  ها نیا ۀهمو  قرار داشتند  موجودات زنده ۀ،همن تپه یا یو بر رو

ن یزم یرو یهمگ د و ماهیستارگان و خورش یعنی هم افتاده بودند یرو برن یکه آسمان و زم داشتند

ن یزم تا دور   خود قرار دادند یو در جا ن جدا کردندیزم ی، آسمان را از رو انیآنگاه خدا . بودند

حرکت اجسام ، از اقوام هم  ی.بعضحرکت دادن آن را بر عهده داشتند ۀفیوظ ن هماین خدایو هم بچرخد

 ، محل میدمردم  ق . دانستندیان میخدا خود   را اجسام بلکه آن دانستندیمنان یخدا کار   را یآسمان

که قرار بود در  دانستندیم یاتفاقاتان و یخدا یهامیتصماز  یانشانهرا  ن اجسام در آسمان یا ی  ریقرارگ

 یسع ارات قرار داشتندیو س که ستارگان ییو جا با نگاه کردن به آسمان هاآن فتد.یب نیزم یرو ندهیآ

 . دهد یرون شایقرار است برا یخوب و بد چه اتفاقات   کنند که ینیبشیپ کردندیم
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یفکر م داشتند یو تمدن بزرگ کردندیم یزندگ یامروز در عراق   شیسال پ 9222که حدود  لباب   مردم 

 ر  وو د فراگرفته است یشور یایدر آن را که دورتادور   برعکس است ق  یک قاین به شکل یزم کردند

ن یزم ر  یبه ز در هنگام غروب دیخورش داشتند روها باآن . اطه کردهاح بزرگ کوه  ک رشتهیا را هم یدر

ن یکردند که همیو فکر م دیآیرون میب از مشرق یعنیاز طرف مقابل  ، و در صبح روز بعد رودیم

 .افتدیهم م هما یبرا اتفاق

ها کوه ،همان نیزم ی  یباال ۀطبق . ن هم سه طبقه داشتیو زم آسمان سه طبقه داشت ، بابل د مردمیاز د

 ر  یز ۀطبقو  ها بودانسان یزندگ یه جاک ها بودنددشت ، طبقه وسط ،بود ان یاگاه خدیکه جا بودند

ها هم یونانیدانستند همانطور که ین جهان میها شهر بابل را مرکز اآن . مربوط به مردگان بود،نیزم

 کردند.یرا مرکز جهان تصور م یلفمقدس د   کوه

 

ان یبه پا ییاها محاصره شده و در جایدر ۀلیوسن مسطح است و بهیکردند که زمیکهن تصور م یشتر مردم در زمانهایب-

ن کرات یان را فرا گرفته و با چرخش یزم ، دور   یاشهیش ۀک را چند یک یکردند که آسمان همچون یرسد.آنها گمان میم

در ن خود را یسرزمگاه  یجا یهر قومکنند.ید ، حرکت میها و ماه و خورش، ستارهن یبه دور زم یاشهیش یهاکا ف ل  ی

 دانست .ین  مسطح مین زمیمرکز ا

طبقه  3 هب نیزمر  یو ز طبقه داشت 19 آسمان کردندیم یزندگ یمرکز یکایکه در آمراها یما د  یاز د

 دانستند.یرا مرکز جهان مشان آنها هم شهر مقدس. شدیم میتقس
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 دانستند.یشهر مقدس خود را در مرکز جهان مآنها -اها از جهانیتصور ما-

؛ اما همچنان فکر  است ین کرویکه زم ده بودندیجه رسین نتیدانشمندان به ا یبعض ، بعد یهادر زمان

از  یار کمیالبته تعداد بس . چرخدیجهان به دور آن م ۀهمو  ن در مرکز جهان استیزمکه کردند یم

ن یبه ا کردیم یونان زندگیدر  الدیش از میپ سال 102که حدود  "1ستارخوسی"آر مثل دانشمندان

 یها توجهآن ۀگفت به ، گرید و دانشمندان   اما مردم د مرکز جهان است؛یکه خورش دندیجه رسینت

 .نکردند

 برعکس ق  یک قاین همچون یکه زم کردندیفکر م ، هایمانند بابل ، ار دوریبس یهاها در سالینیچ

 ستین کرویکه زم دندین باور رسیبه ا بعد یهاها هم در سالاما آن ؛ محاصره شدها یدراست که توسط 

 . در مرکز جهان قرار دارد یول

کینزد . دانستندیهشت طبقه م یآسمان را دارا ایآس اروپا و از مردم   یاریبس، شیسال پ 1222حدود 

 . د بودیمتعلق به خورش یدبع ۀطبق .کردیه ماه در آن حرکت مک بود یا آسمانیطبقه  ، آن ۀطبقن یتر

آخر،  آسمان   د ووان بودنیو ک یمشتر ، بهرام ، دیناه ،ر یت ارات  یمحل حرکت س ، گریآسمان د پنج

 شکل  یکرو آسمان   و با چرخش   آن نصب شده بودندغ به ستارگان مانند چرا بود که یچون گنبدهم

هم آسمان را هفت طبقه  یبعض. دندیچرخین میبه دور زمها هم ا چراغیها ستاره نیا ، یآخر

ها به آن د و ستارهیچرخ ین میبود که به دور زم یاشهیش ۀک کریاول همچون  ۀستند.طبقدانیم

گر، مخصوص  چهار تا ید ۀو چهار طبق د در آسمان پنجم بودیماه در آسمان دوم و خورشده بودند یچسب

 بود که نام بردم. یاارهیاز پنج س

                                                           
1 Aristarchos 
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لوله ک یدر دوسر  یاشهیش ی  ه با قرار دادن دو عدسک به نام تلسکوپ ار سادهیبس یالهیبا اختراع وس

مرکز جهان ، ن یگر مطمئن شود که زمید و داه کنگتر نقیدق بشر توانست آسمان را ، شدیساخته م

 «. ستین

 « ؟ شه ساخته نشده بودیا تا آن زمان شیآ ؟ چرا تلسکوپ زودتر اختراع نشد : » دیپرسسونام 

از و  شه را کشف کرده بودندیروش ساخت ش ، شیسال پ 0022 ها حداقل ازانسان : » نا گفتیپدر س

متوجه نشده بود که  یکس ، شیسال پ 422حدود  یعنی یالدیم 1027تا سال  یول کردندیآن استفاده م

 ۀلین وسیتا با ساختن ا نکرده بود ییها را راهنماهم انسان یکسو  تلسکوپ ساخت یتوان به راحتیم

 بشناسند. یجهان اطراف خود را به راحت ، ساده

 

 شد.یک لوله ساخته میدر دو سر  یتلسکوپ از قرار دادن دو عدس-

و او هم  دیله رسین خبر به گالیا 1023 و در سال ساخته شد هلندن تلسکوپ در یاول 1027 در سال

ن مرکز یمنان گفت که زیو با اطم و با آن آسمان را مشاهده کرد خودش ساخت یک تلسکوپ برای

 .چرخدید میبلکه خودش به دور  خورش ستیجهان ن

شامل  یابلکه مجموعه ستیمرکز جهان ن همد یکه خورش ددنیدانشمندان فهم ،ها شرفت تلسکوپیبا پ

ک کهکشان یدر  هاستاز آن یکیما  د  یکه خورش( ستاره  122،222،222،222ارد )یلیم 122 حدود

 چرخند.یم ستارهپر ن کهکشان  یا مرکز   به دور   یو همگ ندوجود دار یریبه نام کهکشان راه ش

اکنون مشاهده شده . ستیتنها کهکشان جهان ن یریدند که کهکشان راه شیفهم ترقیدق یهابا تلسکوپ

 .« در جهان وجود دارد یریکهکشان مانند کهکشان راه شارد یلیم 122تا  122حدود  است که
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 ل شده باشد که ید تشکیبزرگ و کوچک مانند خورش ۀاردها ستاریلیتواند از میک کهکشان می-

  ارد کهکشان است.یلیش از صد میچرخند. جهان شامل بیبه دور مرکز  کهکشان م یهمگ

باالخره معلوم شد که  نست کهیا منظورم ؟ چرخندیم یزیبه دور چ هان کهکشانیا ۀهما یآ : »سونام 

  «؟ ن جهان کجاستیمرکز ا

 شتر  یه بک دهدیبلکه مشاهدات دانشمندان نشان مچرخند ینم یزیها به دور چن کهکشانیا: » نایپدر س

  « باشند.یدر حال دور شدن از هم م هان کهکشانیا

   «ست؟ا درست ند .اهک بودیم نزددر گذشته به ه یعنیپس  اگر در حال دور شدن از هم باشند : » نایس

ن یا و محاسبات خود ذهندر  ، ها از همکهکشان سرعت دور شدن   دانشمندان هم براساس ؛ بله : پدر

یکه م یجهان ۀهمو  هاکهکشان ۀد همیگویمطرح کردند که م یاهیو نظربرگرداندند لم را به عقب یف

و با  وسته بودندیکامالً به هم پنقطه ،  کیدر  شیل پارد سایلیم 19.0 حدود یعنیدور  ۀگذشتدر  مینیب

ه که به آن ک انفجار بزرگی در  . شروع به جدا شدن و فاصله گرفتن از هم کردند ندیگویم "1بانگ"م 

ه را درست ین نظریا ، دانشمندان شتر  یب که باعث شده هبه دست آمد یشواهد مهم گذشته یهاسال

  « بدانند.

  «به دور شدن از هم کردند؟ بانگ ، شروعهم   ۀلحظاز  نیها و زمستاره یعنی : » دیپرس سونام

اتم یعنی زیر بلکه ذرات  د ن وجود نداشتنیها و زمستاره ، در آن زمان : » زد و گفت ینا لبخندیپدر س

                                                           
1 Big bang 
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فضا ،  ی  جا یجا کم درکم ، مثل جاذبه یلیاما به دال؛ گرفتندیهم فاصله مد که ازبودنها و مولکولها 

و فشار  مختلف شکل گرفتند یدر جاها،  یگاز م  یعظ یهاو توده ک شدندیبه هم نزد، پراکنده اتم   ذرات  

 که در مرکز   ن باعث شدیا . دیگراد رسیسانت ۀدرجها ونیلیتا به م باال رفت هان تودهیمرکز ا یدما و

 . دن کردندیها شروع به درخشن تودهیا ، یار اتمبا آغاز انفج . ردیصورت بگ یانفجار اتم، هان تودهیا

  م.ییگویمستاره  هانیما به ا

درس  ۀمطالعبعد و پس از  یهاخودتان در سال یول ح دهمیتان توضیتوانم برایمنکه االن  یلیبه دال

ون ریاز درونشان به ب یو مواد ها منفجر شدندستاره نیاز ا یبعض ، د شدیها آشنا خواهبا آن کیزیف

 وستن  یو به هم پ گرفتند شکلخ ی یهاها و تکهسنگ ،مواد آن  وستن  یبا دوباره به هم پ . پراکنده شد

 .اندساخته شده آبکه از سنگ و  ن شدیمانند زم ییهاهاریل سیموجب تشک ،خ ی یهاو تکه هان سنگیا

د یخواه کیزیف ۀمطالعد از بع ندهیآ یهادر سال .وجود آمدش بهیپ سال   اردیلیم 4.0حدود  ما ن  یزم

ن را بهیتوان عمر زمیم هاسنگ یدر بعض ویواکتیمواد راد ی  ریگاندازه قیکه چگونه از طر آموخت

 . دست آورد

 هایباکترا ی هاین تک سلولیاول ، شیارد سال پیلیم 9 که حدود انددهیفهم هالیفس ۀمشاهددانشمندان با 

 گریاز جانداران د یچ اثریه شیسال پارد یلیم 9مربوط به  یهالیدر فس . وجود آمدندن بهیزم یبررو

 یبعض مانند،یپرسلولن جانوران یآثار اول شیون سال پیلیم 042مربوط به  یهالیدر فس . ستین

 ستیها نیاز ماه یچ اثریه شیون سال پیلیم 042مربوط به  یهالیدر فس . شودیده میدها خرچنگ

در  . شودیبه بعد مشاهده م شیون سال پیلیم 432مربوط به  یهالیدر فس هاین ماهیبلکه آثار اول

دند ییرویها میدر خشک که یاهانیاز گ یچ اثریه شیون سال پیلیم 410 مربوط به قبل از یهالیفس

و  یخشک اهان  یاز گ یتوان آثاریش به بعد است که میون سال پیلیم 410 یهالیو در فس ستین

 کرد.دا یحشرات پ

 

 تیبه نام آمون یمیقد یی  ایک جاندار دریل یفس-

ش رشد یون سال پیلیم 902 انبوه   یهاکه در جنگل هستند یاهانیگ یهالیدرواقع فس معادن زغال سنگ

از  یاثر ، ن زمانیا یهالیدر فس م.یزانسویم و مینامیسنگ مزغال ها رالین فسیما او  کردندیم
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ون یلیم 00تا  102مربوط به  یهالیدر فس یتوان به فراوانیناسورها را میآثار دا. ستیناسورها نیدا

 . ش مشاهده کردیسال پ

که در  انددهیجه رسین نتیبه ا لیفس یشماریو تعداد بها هها و درکوه ، هاسنگ ۀمطالعدانشمندان با 

که  ییو مثالً جا ر بودهییوسته در تغیپ نیمناطق مختلف زم یآب و هوا ، گذشته ها سال  ونیلیطول م

رات یین تغیخود را با ا که نتوانسته یو هر جانور ل شدهیتبد کوه ایو  به صحرا ه بعداً بود ایدر یزمان

  .« نسلش منقرض شده استسازگار کند 

 «کنند؟یگار مرات سازییجانوران چگونه خود را با تغ : »سونام

ها ممکن است ن بچهیا آوردیبه وجود م ییهابچه و کندیدمثل میک جانور تولی یوقت : » نایپدر س

گرم  ییآب و هوا یراکه دا دیریرا در نظر بگ ینیسرزم .ن خود داشته باشندیوالد با یکوچک یهاتفاوت

 کنندیم ین زندگین سرزمیه در اک یجانوران . رودیم یرو به سرد هزاران سال یو طکم اما کم است

گرم  یجا و به ن کوچ کنندین اگر نتوانند از آن سرزمیبنابرا آورند.گرم دوام  یوهواتوانند در آبیفقط م

 با یکم ،" جهش"به علت  هاآن یهااز بچه یکیاما اگر  . شودیمنقرض م نسلشانکم کم بروند یگرید

ین بچه میا ، ره کندیذخ ر پوست خودیز یشتریب ی  ربچتواند و مثالً ب ن خود تفاوت داشته باشدیوالد

 ن ادامه دهدیخود در همان سرزم یو به زندگ سرما را تحمل کند ر پوستشیز ی  چرب ۀیبه خاطر ال تواند

اما برادر و  ؛ خود هم منتقل کند یهابه بچه ر پوست رایز ی  اضاف ی  داشتن چرب یعنی ، تین خصوصیو ا

به .در سرما ندارند یزندگ ۀادام یبرا یشانس ، فتادهیها اتفاق ندر آن یکه جهش هبچن یهم یخواهرها

که از  ییهالیو فس دیآیوجود مبه بچهن یاز هم اوردیتواند در سرما دوام بیکه م یدیجد ۀگون بیترتنیا

 .د بوداهخوبه سرما د  مقاوم یجد ۀگونمربوط به  یهمگ ، ردیگین منطقه شکل میدر ا به بعدن یا

البته  . ستا دعب هب شیسال پ و ششصد هزار ونیلیمدو  مربوط به حدود هیاول یهاآثار مربوط به انسان

ینشان م یدعب یهاآثار مربوط به انسان . تفاوت داشتندبا ما  از نظر قد و ظاهر ما در آن زمان اجداد  

 122 از حدود ه به ما بودندیشب یلیکه خ ییهان انسانیو اولکردند ر ییج تغیها هم به تدرکه انسان دهد

  « د.آمدن وجودبه شیسال پ هزار

  «؟ میها هم حاصل تکامل هستما انسان یعنی : »سونام
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 ها در طول چند صد هزار سال گذشتهشکل ، اندازه و حجم مغز انسان تکامل  -

 .« شمار استیب کندید میین را تأیکه ا یشواهد بله؛ : » پدر

 

ها در طول چند صد هزار سال رات انسانییانگر تغیها که نمادست آمده از اجداد انسانبه یهااز جمجمه ییهانمونه-

 گذشته است

گرچه امروز هوا  : » بلند گفت یبا صدا آمدیتر راه مچند قدم عقب که همراه همسرش یامراغه یآقا

  « م.یبرگرد دهمیح میگر ترجید من یول قابل تحمل است ویتوک یاو گرمست یابر
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 . ران برگشتندیسپس به اد دنید شهر را یهایدنیدماندند و  ویدر توک گریچند روز د پدرش نا ویس

هم به کشور سوئد داشته  یسفر ن تابستانیدر هم یا دوست داریآ : » نا گفتیپدر س مایدر هواپ

  «م؟یباش

  .« شودین بهتر نمیاز ا: » گفت یلنا با خوشحایس

  سوئد

یمم دق یابانیدر خ نا و پدرشیس . چندان گرم نبود تخت سوئدیپا استکهلم یهوا یول اواخر مرداد بود

مرکز را که  آنها آن .  در آنجا قرار دارد هاستیتور یراهنما ک مرکز  ی هتل گفته بود یه متصدد کزدن

به او  یسیپدر به زبان انگل . ز نشسته بودیپشت م یمرد شدند.و داخل کردند دا یپ ک دفتر کوچک بودی

که  پاسخ داد ییرون مرد با خوشآ هستند. استکهلم ی  خیتار یهادار از مکانیل به دیها ماآنکه  گفت

سپس با تلفن  ؛ ها خواهد گذاشتار آنیدر اخت ل و رانندهیک اتومبیرا همراه  یکس قهیظرف چند دق

 . تماس گرفت

 

 استکهلم-

نا یاز پدر س یدفتر جهانگرد ی  متصد ند.یایتا راهنما و راننده ب ندنشست یصندل یا رونیپدر و س

  «؟دینیبب دیرا دوست دار ییزهایشتر چه چیب :»دیپرس

در همان زمان که  میخواهین میبنابرادارد ؛ان یبه شناخت اد یادیز ۀعالقمن  پسر   : » پدر پاسخ داد

  .« میبشنو ان مردم سوئدیاد ۀدربارز ین یحاتیتوض مینیبیم شهر را یمذهب یهامکان

سپس  « !دیگفت ن رایکه اچه خوب شد  : » گفت داشتیتلفن را بر م یکه گوش یدر حال دفتر یمتصد

 یخوب برا یراهنماک یمن  : » و گفت ا و پدرشنیان رو کرد به سیو در پا گرفت یدرپیپ چند تماس  

 تواند شخص مناسب  یو م کرده لیان تحصیاد خ  یتار ۀرشتدر او  . است کیرا   نامش گرفتم.در نظر  شما



145 

 

 « . شما باشد

و  نا و پدرش دست دادیبا س؛روشن وارد شد یبا موهاو  الغر ،ه سال 42حدود  یمرد قه بعدیچند دق

اش در که راننده شدند یلیسوار اتومب یها همگآن خوش رو بود.ار یبساو  . کرد یک معرفیارخود را 

 . ها بودو منتظر آن ستاده بودیکنار آن ا

 هودی نید

 یدوست دار ایآ . ستیحیمس ، اروپا دار  نید شتر مردم  یب ن  ید : » گفتنا یک به سیار ، لیدر داخل اتومب

  «؟یت آشنا شویحیبا مس

  « بله : » نا یس

  «؟یهود آشنا هستی ن  یا با دیآ : » کیار

 « دانم.ینم یادیز زیآن چ ۀدربارنه؛  : » نایس

 شناخت یبرا . ان استیدهویمحل عبادت  سهیکن . میبرو "سهینک  "ک یبه  پس بهتر است اول : » کیار

 « .یهود را بشناسین ید د اولیبا یحین مسید

 یمرد . به داخل آن رفتند .ند که چندان بزرگ نبوددیرس د رنگیک ساختمان سفیبه  قهیدق چند بعد از

ست " ا1پایها "ککالهن ینام ا : » گفت کیار . سرشان بگذارند یرو تا داد یگرد کوچک یهاها کالهبه آن

  « .دنشویسه میسپس وارد کن گذارندیسر م یآن را روکه اول 

  «؟میسر بگذار یرا رو د آنیچرا با »نا: یس

 .« سه استیبه کن احترام ین کار برایا : » کیار

به  ل احترامین به دلیو ام یش از ورود درآوریها را پد کفشیبا معابد هم یدر بعض ، فهممیم »نا: یس

  .« معبد است

و  مار بودطوک ی یوراز  ک نوشتهیحال خواندن  درک نفر ی یول . سه نبودندیدر کن یادیراد زاف

در  . دنخورشته نوبود که دستش به  او مراقب . دادیانجام م یو لحن خاص خواندن آن را با آهنگ

 به ، آن وصل شده بود یبه انتها کوچک ی  فلز دست  ک یکه  ک چوب بلندیه یشب یالهیعوض با وس

 و نسبتاً  به سر داشتپا یک کیهم او . خواندیها را مو آنکرد یاشاره م ومارط یخطوط نوشته شده رو

                                                           
1 kippah 
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 . سن بودم  

  «؟ کندیآن مرد چه کار م : » دیپرس کیار نا ازیس

که به  است انیهودی از کتاب مقدس یبخشتورات  رات است.تو در حال خواندن او: » جواب داد کیار

 ک کار  ی ی  و ط سندهیک نویو توسط  حالل گوشت وان  یح کیپوست   یرو بر راتتو . دنیگویل میانج آن

 ید دست کسینبا . شودیلوله م طومار کیبه صورت  ن نوشتهیو ا شودینوشته م و پرزحمت یطوالن

به  ه دست استیشب شیانتها کهله یک وسیبا  انگشت یبه جا ن هنگام خواندن آنیبنابرا به آن بخورد

 . ندیگویم" 1دی  " لهین وسیبه ا کنند .یره مآن اشا

 

 دی  خواندن تورات با کمک -

د با یو با شودینوشته م ش بودیدر هزاران سال پ  میاورشل که زبان مردم شهر یبه زبان عبرتورات 

 سهیدر کن حاضران ۀهم فتدین بیو به زم سقوط کند سهیدر کن ک توراتی راگ . قرائت شود یلحن خاص

بی رمرد همیآن پ رند.یروزه بگ روز 42د یبا  « . است"2یک "ر 

 «؟ چه یعنی یرب »نا: یس

معلم " یبه معن است یعبر ۀکلمک ی یرب ، در واقع . شودیگفته م یهودیون یبه روحان یرب : » کیار

  .« کنندیصدا م یرب ون خود رایروحان ، انیهودی" و من ۀندرروپ  و 

ها آن بهو لبخند  و با حرکت سر ها برگرداندآن یش را به سویرو ؛ رمرد تمام شدیپ رات خواندن  تو

به  یپس همگ ؛ صحبت کند هودین ید ۀدرباربا آن مرد  خواهدیگفت که م کیاربه  نایس .خوشامد گفت

                                                           
1 yad 

2 rabbi 
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  رفتند.او  یسو

 ابتدا تقاضا کرد یول خوشحال بود بدهد یحاتیتوض نایسبه نش ید ۀدربار توانستین که میرمرد از ایپ

 . خوردنبه هم  سهیداخل کن بروند تا آرامش   سهیاط کنیکه به ح

به  هودین یآغاز د : » پاسخ داد یرب . چقدر قدمت دارد هودین یکه د دیرمرد پرسینا از پیس ، اطیدر ح

  .« گرددیش بازمیسال پ 4222

 

 سوئد یاز مقامات دولت یکیدر حال نشان دادن تورات به  یک ربی-

شما  امبر  یپ، یموس کردمیمن فکر م . یرب جناب دیمرا ببخش : » د و گفتیپر یرب ان سخنیبه م کیار

 .« شیسال پ 4222نه  کردهیم یش زندگیسال پ 9922 حدود هایهودی

یبازم امبریپ م  یابراه به زمان هودین ید اصل   اما ؛ دییگویبله شما درست م : » د و گفتیخند یرب

 « . کردیم یش زندگیسال پ 4222.اوست که حدود گردد

 « اوه بله ! از آن نظر! : » گفت کیار

 .ستیکیخدا  ما ۀدیبه عق . م استیاز زمان ابراه ما که اصل   میاعتقاد دار انیهودیما  : » ادامه داد یرب

 به و علم او بر انجام همه کار دارد کامل قدرت   او .ها از اوستیخوب ۀهمو  ز استیو خالق همه چا

و او  انجام دهد را یخاص یکارها م خواستیخدا از ابراه . داندیز را میو همه چ کامل است، ز یهمه چ

 .« رون آمدیدا سربلند باز امتحان خو  هم انجام داد

 «؟ و کدام امتحان کدام کارها : » نایس

 . کند یکنعان زندگ نیتا در سرزم اش را ترک کندین مادریکه سرزم م گفتیمثالً به ابراه : » یرب

در آن زمان  . هم در آنجا قرار دارد میو شهر اورشل لیکشور اسرائ،  ست که امروزییجا ن کنعانیسرزم
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 ن کار را بکنیکه ا م گفتیخدا به ابراه . ش سخت بودیبرا ین کاریچن نیابنابر داشت سال 33 میابراه

 « . کنمل یتبد بزرگ ک ملت  یتا من تو را به 

 «شود؟یل میک ملت بزرگ تبدیبه  ک انسانیچگونه  »نا: یس

و همسرش سارا  ر بودیپ یلیم خیآن زمان ابراه ها.ها و نوهبچها آمدن یو به دن لدو   و با زاد : » یرب

ها تا آن زمان هم صاحب بچه آن . تواند صاحب بچه شودینمه سال 32ک زن یو  داشتسال  32 هم

عمل  یخدا نشان داد که برا د .یایبا یبه دن اسحاقو  سارا باردار شود خواست کهاما خدا  ؛ نشده بودند

  . کندیو معجزه م بردیعت دست میطب در امور   ،اش وعدهبه 

و بر  م بدون مخالفتیابراه . ش کردیآزمااسحاق  با دستور به کشتن م رایابراه ی  بردارفرمان اسپس خد

  .« مانع انجام آن شدخدا  یول اسحاق شد کردن یقربان ۀآماد که داشت یاساس عهد

  «؟کدام عهد : » دینا پرسیس

 بدهد یملت و قوم بزرگ وه اب خدا هم م به فرمان خدا عمل کندیاگر ابراه ن عهد کهیا : » جواب داد یرب

  .« م را بزرگ کندیو نام ابراه دیت نمایها حماو از آن ت کندیها را هداو آن

 «؟ شودیبزرگ م یچگونه نام کس : »نایس

م نامش بزرگ ییگویم و همه به او احترام بگذارند مشهور شود یو بزرگ یبه خوب یکس یوقت : » یرب

را که  یعهد" 1نایس" کوهو خدا در  لیاسرائیبه نام بن وجود آمد به یقوم میاز نسل ابراه . شده است

 .تکرار کرد یموسو در حضور  لیاسرائیدوباره با قوم بن م بسته بودیبا ابراه

کرد خود را ید تعهد میه باک هود بودیقوم  ، ک طرفی : دو طرف حضور داشتند ، مانین عهد و پیدر ا

تر پاکبهتر و  ییل به جایجهان را تبد ،ن خدایبا عمل به قوان یعنی به خدا کند وقف خدمت  شهیهم یبرا

چون  شان را تنها نگذاردیو هرگز ا ان بماندیهودیبا قول داد که او هم دوباره  خدا بود، گر یطرف د .کند

 « .بودند او منتخب   م  قوها آن

  «؟ هندوها بودند یخدا که منتخب ییایقوم  آرمثل  »نا: یس

 یبراهود را یاو هم قوم و  ستیکیدانم که خدا یفقط م ؛ دانمینم یزیچ یآنچه گفت ۀدربار : » یرب

 . انتخاب کرده است یعهدن یچن

 ن پنج کتاب،یا و شامل پنج کتاب است راتتو . نازل کرد یبه موس در تورات دستورات خود را خداوند

 دستور وجود دارد 019 راتتودر  . مییگویم لیجان آن که به کل   است ییهامجموعه کتاب قسمت اول  

                                                           
1 Sinai 
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مجموعه  ، ا به عبارت بهتریو  کتاب . شودیفرمان گفته م 12 ، ن دستوراتیا ن  یتا از بهتر 12که به 

  .« خداست ون ما یب ۀنامهمان عهد  ، مییگویل میانج هابه کل آن که ییهاکتاب

 «؟ دیکه شما با خدا دار است ییقول و قرارها پر از لیانج تمام   یعنی »نا: یس

 ه به کتاب  کتاب  اول  تورات ک یا به عبارتی مثالً قسمت اول ؛ هم در آن هست یگرید یزهایچ : » یرب

 « . کندیخلقت جهان صحبت م یچگونگ ۀدربار معروف است "1خلقت"

عهد "ا ی میعهد قد ل  یانج به آن است یموس ن عهدنامه مربوط به زمانیا که ییاز آنجا : » گفتک یار

  .« شودیگفته م" 2قیعت

 «؟ هم هست یدتریز جدیمگر چ کند؟یم یچه فرق : » نایس

اضافه  یکه به قبل ستیدیجد ۀرا چون عهدنام نوشته شده یسیع بعد از که یلیانج ، بله : »ک یار

 یهالیانج ۀمجموعشامل  انیحیمس کتاب مقدس   توان گفتیم . اسندشنیم" 3دی"عهد  جد به نام ،شده

 « د است.یم و عهد جدیعهد قد

 ۀتورات درباردر  نچهکه آ خواست یاز رب اقیبا اشتبود رفته  قت جهانخل به سمت ه تمام فکرشک نایس

 . دیرا بگو آمده است خلقت جهان

 لیتشک ترکوچک از پنج کتاب خودشل است یجان بخش اولتورات که  طور که گفتمهمان » :گفت  یرب

  گفته که و پرداخته خلقت جهان یبه شرح چگونگ است" 4"خلقتکتاب  ه نامشک کتاب اول . شده

  .« ده استیآفر انسان را ن مرحلهیدر آخر و خداوند اندساخته شده در شش مرحله نیآسمان و زم

رات آمده تودر  ! یرب جناب یول : » گفت ستین یراض یرب حاتیاز توض دیرسیکه به نظر مک یار

 «مرحله.  ششنه ساخته  در شش روز ن جهان رایا ه خداک است

  «چه گفته شده ؟تورات در  قاً یدق : »دانست حرف کدام را قبول کند گفتیکه نم نایس

کتاب  یی  ابتداات یآ بود یمعتقد  ی  حیه مسک ق پدربزرگ مهربانمیبه تشو یمن در کودک : » گفت کیار

 اتیآ ، باب اول ،خلقت در کتاب  . اد دارمیها را در و هنوز هم آن کرده بودم حفظ رات راتواز خلقت 

                                                           
1 Genesis 
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  : شودیک تا پنج گفته می

خدا گفت  . ک بودیو همه جا تار بود یخال ، ن شکل نداشتیزم . دین را آفریخدا آسمان و زم در ابتدا

را  یکیو تارد یروز نامو خدا نور را  ...بود خوب د کهینور را دخدا و  وجودآمدپس نور به . باشدنور 

 « .ن روز بودیاول و صبح   د و غروبیشب نام

  «؟ ن روز بودیاول و صبح  غروب چه که  یعنی : » نایس

زمان ،  صبح تا غروب کیمعادل   خدا ن کار  یکه ا گرفتندیجه مینت ن جملهیشه مردم از ایهم : »ک یار

تا طلوع و  ده نشده بودید آفریخورش هنوز چرا که در آن زمان ساعت 11حدود  یعنی ، رده استب

  « .دید به وجود آیحرکت خورش غروب با

 «کار کرد؟ چه خدا بعد از آن : »نایس

از  یبخش . وجودآمدبه به خواست خدا، ینییپا که آسمان   شودیشش تا هشت گفته م اتیدر آ : »کیار

  . انجام شد ن کار در روز دومیا . بود ن آسمانین اییها پاآباز  یو بخش ان بودن آسمیا یها باالآب

که  دهدیدستور م نیزم یرو یهابه آب که خدا در روز سوم شودیشرح داده م راتتو ی  ات بعدیدر آ

و  دیایرون بیر آب بیاز ز ها پوشانده شده بودکه توسط آن ینیکه زم کنار هم جمع شوند یبه صورت

د یا نامیدر ک جا جمع شده رای یهاو آب دین نامیزم آشکار شده را خشک  ن  یو خدا سرزم کار شودآش

 .اوردیار بوه دیو م داردانه اهان  یگ ،علف و نیو خدا دستور داد که زم طور خوب استنید که ایو د

به کار خود نگاه  و خدا دید و ماه و ستارگان را آفریاز جمله خورش آسمان یهاخدا نور، در روز چهارم

 . د که خوب استیو د کرد

 . وجودآوردرا به و پرندگان ییایخدا موجودات در ، در روز پنجم

و ن یزم ۀهمکه بر  و به انسان اجازه داد دیز انسان را آفریو ن دیرا آفر ینیموجودات زم ، در روز ششم

ده یآفر هرچهد که یت خدا دیهاو در ن . تسلط و قدرت داشته باشد کندیم یآن زندگ یآنچه بر روهر

 . است خوب

که  شودیگفته م در تورات ن همیبعد از ا است. راتاز تو کتاب خلقت 91 یۀتا آاول  ۀیاز آ هانیا ۀهم

 که یبه صورت دهدیشرح م یرا تا زمان موس هاخ انسانیتار یو به قول ها افتادانسان یبرا یاتچه اتفاق

 یهان گفتهیهم یاز رو دانستندیم یکتاب آسمان ات راکه تور یام کسانتم سال گذشته هزار در طول چند

به  ؛ه گذشته بود سال 9222حدود  یتا زمان موس که از زمان خلقت جهان گرفتندیجه مینترات تو

با تمسخر و  ستان یشتر از ایار بیبس ن و جهانیعمر زم که متوجه شدند ین دانشمندانیاول لین دلیهم

  .« مواجه شدند داراننید د  یشد رخورد  د و بیتهد یگاه
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ها در کوه-ندن تورات از جهان داشته اندها در طول هزاران سال گذشته بعد از خوایحیها و مسیهودیکه  یتصور-

ماه و  د ویخورش، ن فلک یر ای.در زآنها بنا شده است یآسمان رو ۀرا کیهستند که ف ل ک  یین ستون هایگرداگرد زم

 ییهاچهین فلک دریاز ا ییهاآن آب قرار دارد. در قسمت یبر روآسمان قرار دارند و  یهانور یعبارتا به یستارگان 

ن یر سطح زمیو در ز قرار دارد ییهاستون ین بر روی.زم(floodgates)شودیم یل جاریجود دارد که از آنها سو

خوب و  یدر جاها روند ویا مین دنی، به ا که همان برزخ است وجود دارد .مردگان بعد از مرگ(sheol)ول ئیش یایدن

به جهنم  یبه بهشت )باغ عدن(و چه کس یامت فرا رسد و مشخص شود که چه کسیروز قشوند تا یبد  آن مستقر م

 نوم(خواهد رفت.ی)گه

 بد توراتو به نظرم  ستمیصورت گرفت موافق ن که با آن دانشمندان یمن با برخورد : » گفت یرب

  « .ر شده بودیتفس

 «؟ ر شده بودیتفس ست که بدیمنظورتان چ : » دیپرس یاز رب نایس

 ه منظور  ک نان گفتیبا اطم توانیو نم شدهیم ییهایریگجهین نتیچن دیات نباین آیاز اخوب ،  : » یرب

ده شده یروز آفرظرف شش شبانه ا جهانیو  گذردیسال م 0222 ه از عمر جهانه کن بودیخدا ا

 .«است

چرا  داشته یگریو منظور د شود ییهایریگجهین نتیسال چن 9922 که هخواستیاگر خدا نم »نا: یس

را شما یخواهد شد ز ییهایریجه گیها چه نتن جور حرفیاز ادانسته یاو که م؟ حرف نزده یگریجور د

  «داند.یز را میا همه چد که خدیگفت

من و شما  ها معلومات  آن .توانستند بفهمندینم آن زمانگفت مردم  یت را میاگر خدا واقعخوب  : » یرب

 .« را نداشتند
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به  ازین سال استارد یلیم 19.0 عمر جهان که بفهممنیا یو برا خوانمیمن در دبستان درس م »نا: یس

تکامل ، ج یوانات به تدریو ح عمر دارد ارد سالیلیم 4.0 نیپدرم گفت که زم ام.نداشته یادیمعلومات ز

 تر از قبول کردن  سخت که پدرم گفت ییزهایچ در واقع قبول کردن   . و من هم قبول کردم نداهدا کردیپ

 .« تر هم باشدساده ید حتیشا . ستین که در تورات آمده ییزهایچ

 

ن قرار داشت و با شکافته یباالتر از آسمان  زم یبارگاه اله-ان از جهان بر اساس توراتیهودیتصور از  یگریر دیتصو-

 کردند.ین رفت و آمد میشدن  آسمان ، فرشتگان به زم

یبهتر م ، یتوجه کن گفته شده نیدن یو به آنچه در ا یمش را بدانقوو  یاگر تو داستان موس : » یرب

 .«یببر یپ یموس یها و کارهابودن گفته یو الههود ین ید ی  به درست یتوان

  .« دییها را بگولطفاً داستان آن : » نایس

ه ک فرعون یکه به سو به او گفت دو با او صحبت کر دیبرگز یامبریرا به پ یموس خدا یوقت : » یرب

یو مصر که تحت فرمان فرعون لیاسرائیتا  قوم بن واهد که اجازه دهدو از او بخ حاکم مصر بود برود
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عذاب خواهد ، با  قورباغه ها راوگرنه آن با خود از مصر خارج کندرا داشتند  یبد ی  و زندگ ها بودند

 . کرد

و  رون آمدندیل بیرود نها از قورباغه ، به خواست خدا نیبنابرا ؛ توجه نکرد یبه خواهش موسفرعون 

خروج  ۀاجاز اوا ها را برگرداند تکه قورباغه خواهش کرد یفرعون از موس گرفتند.شهر را  یجاهمه

 . ر قولش زدیاو ز ها برگشتندقورباغه یوقت . ل را بدهدیاسرائیبن

فرعون ابتدا قبول  کرد .د یتهد یک عذاب الهیورا به ا و هر بار بارها و بارها نزد فرعون رفت یموس

یاجازه دهد بن تا او را برطرف کند خواست که آنیم یاز موس ، عذاب دنیسپس بعد از دو  کردینم

ک بار عذاب ی ، هاشپش ک بار عذاب  ی . زدیر قولش میز سر آخر   یولکنند مصر را ترک ،  لیاسرائ

ر بدن ب یچرک یهاگر عذاب جوشیو بار دمصر مردم  وانات  یح یبرا طاعون یماریک بار بی ، هامگس

بار  کیو  دن آتش بر سر مردم مصریگر بارید و بار دن تگرگیک بار باری،یمصروانات یو ح هاانسان

 نکرد.چ کدام اثر یه، هاهم هجوم ملخ

طرف و  ها را به دوو خون آن کشندبرا  ییهارهب لیاسرائیبن ، ک شبی که باالخره خدا دستور داد

از  خودش آن شب گفت کهخدا  . ها بخورنداز گوشت آن بره اهو داخل خانه ندبمالشان یهاخانه در   یباال

گفت که با  او . خواهد کشترا  یمصروان یانسان و ح هر اول   و فرزند   عبور خواهد کرد ن مصریسرزم

 .«ل در امان خواهند ماندیاسرائیو بن نخواهد شد هاآن خانهوارد درها ، یرو خون بر یهادن عالمتید

خون با آن هم درها  یرو یهابه عالمت یازین اً واقع داندیز را مید همه چیگفتیم که ییاخد : » نایس

 «؟ چاره داشتیب یهاهبر

  « . میفهمیما نم را خدا یهاکاراز  یاریبس یمعن : » یرب

 . « دیلطفاً ادامه ده: » نایس

ن یدر هم .کردند یرشروع به عزادا ههم فرعون مردند وفرزند اول  از جمله یاریبس یهاهبچ : » یرب

 « . از مصر خارج شد لیاسرائیهمراه بن یموس ، روداریگ

 ۀمعجزها با و آن ل پرداختیاسرائ یبنب ی. فرعون به تعقانمبدداستان را  ۀیبق کنمیکر مف» نا: یس

 « .از دست فرعون فرار کردند ان آنیو عبور از م ایشکافته شدن در

 « ا همان کنعان برد .یموعود  نیبه سرزم یت موسیبا هدا ل رایاسرائیبنخدا  بله ؛ : » یرب

 «؟ در جهان وجود دارد یهودیچه تعداد اکنون  »نا: یس

 «ون نفر یلیم 19حدود  : » یرب
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توجه به مان آوردند و با یا یبه موس یادیل مردم زیاسرائیر از بنینکه احتماالً غیتوجه به ابا  »نا: یس

سه با یدر مقا یهودین تعداد یا ایآ، کند لیتبد ملت بزرگ کیو را به اکه ت م بسیکه خدا با ابراه یعهد

  «؟ دیآیبه نظر نم کم  نیزم یاردیلیم 0 تیجمع

 نمانیرا از خانه و سرزما م و بارها شده است یادیز ی  دشمن یهودیمردم  با خیدر طول تار : » یرب

ون یلیشش م 1340و  1393 یهاسال نیب دوم ین جنگ جهانیدر هم . نداهو کشت نداهرون کردیب

از  یخدا به خوب ن همه،یکه با ا ینیبیم . است معروفبه هولوکاست کشتار  نیا . کشته شدند یهودی

 « . ما محافظت کرده است

ن یتواند ایمن یاز ابهتر محافظت کند ک ملتیاگر بخواهد از قادر  یک خدایکنم که یفکر م : »نایس

  .«  ردیها صورت گار نسبت به آنکشت و ین همه دشمنیا  دهدیالً اجازه نماصو  کار را انجام دهد

آرامش و  ، ندهیکه در آ ل آمده استیدر انج . ستیان نداست ن آخر  یکه ا مید بگویبله اما با : » یرب

که در  یکس ؛ ح موعود خواهد بودین کار به دست مسیو ا کامل برقرار خواهد شد ی  صلح و خداشناس

 او . باز خواهد گرداند لین اسرائیبه سرزم ان رایهودی ۀهمو  که خواهد آمد وعده داده شده است لینجا

 .« دهدیان میپا نهیبه ظلم و ک

  «ست؟یحیمسن ید ح  ین همان مسیا : » دینا با تعجب پرسیس

هم  یسیخود ع دانند .یم لیانجدر  شده عده دادهو ح  یهمان مس را یسیع هایحیمس : » پاسخ دادک یار

به  آن زمان یهایهودی ۀبا نقش ، را انجام دهد هاهوعدن ینکه ایا ش ازیپ اما او ؛ را داشت ادعان یهم

 یخدا را عمل ۀتا وعد دوباره باز خواهد گشت او کنندیفکر م انیحیمس . ده و کشته شدیب کشیصل

 «کند.

 «؟ رفتندینپذ موعود ح  یرا به عنوان مس یسیعها یهودیپس چرا  : » دیپرس یاز رب نایس

 چیهگر یو د دهدیان میها پایماریها و برنج ۀهمبه  دیایب حیمس یقتو لیانج ی  نیبشیطبق پ : » یرب

یبن یااو خد آموخت.نخواهد  یفنون جنگ یگر کسیو د دینخواهد کش ریگر شمشید ملت   هیبر عل یملت

و همه  شودیم یکی یا از نظر خداشناسیدن ۀهمکه یطوربه کندیم یدر سراسر جهان معرف ل رایاسرائ

پس او  ها ناتوان باشدییشگوین پیاز ا یکیاز انجام فقط  یکس است که اگر واضح پرستند.یاو را م

 ردشدند . یهمگ اما بودن کردند حیمس یاادع یادیافراد ز یاز موس بعد . ستین حیمس

 انیهودی کتب یول دومش انجام خواهد داد ت  را در بازگش خدا یهاوعده یسیکه ع ده دارندیان عقیحیمس

 . ستیدر کار ن یدوم بار  و  دهدیها را انجام منیا دیآیمکه  بارک یدر همان  حیدهد که مسینشان م

 ، انیحیمس ۀگفتکه طبق یدرحال پادشاه باشد د  داواز فرزندان  دیح موعود بایکه مس درضمن گفته شده

 درآورد کامل یبه اجراد تورات را یح بایمس . شد زادهداشته باشد  یرپد ن کهیم و بدون ایمر از یسیع

 یعنیو گر در زمان اید ،رات که دستورات توه ده داشتیعق یسیع، دیجد عهد   ل  یانج که طبق   یدر حال
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در  قرار است حیمس،  قیعت عهد   ل  یبراساس انج. قابل اجرا نبوده است یسال بعد از موس 1922 حدود

که از  یدر حال هستند یهودی،  نین سرزمین ایکه اکثر ساکن ظهور کند یو در زمان لین اسرائیسرزم

در  نیشه در آن سرزمیهم ، لیرانده شدن از اسرائ لیبه دل هایهودی یسیش از تولد عیپ سال 922

  اند .بودهت یاقل

 که ین سؤاالتیلاز او یکیکه  گفت یخداوند به موس . ار مهم استیبس هایهودیما  یبرا حیظهور مس

ح یظهور مس یدر آرزوواره ا تو همیآ"که ست نیشود ایده میپرس یهودین یامت از مؤمنیدر روز ق

ت یرا رعاتورات  م و دستوراتیت باشیعاشق انسانست که نیا حیمس انتظار   ین کار برایبهتر؟". یبود

 م.یکن قیتشون کار یگران را هم به همیو د میکن

و باعث اند برگشتهل ین اسرائیبه سرزم انیهودیچرا که  ؛ ک استیه ظهور نزدد کیآیبه نظر مامروز 

ه ک رودیهر روز انتظار م . اندبازگشتهتورات  یبه سو یاریبس و جوانان   نداهشد آن ۀدوباررونق 

 « .دارد یما بستگ ن به عمل  یو ا دیایب داده شده وعده ح  یمس

 د آنچه شمایشا چون  ؛ ح موعود استیمس نشان دهد که او تا نداشت یاچ معجزهیه یسیا عیآ »نا: یس

طور که همان به هر حال . باشدبوده  شما غلطر  یحاصل تفس دیابرداشت کرده حیمس ۀدربار لینجاز ا

بوده  ، غلطگفته شده بوددر تورات  جهان خلقت   ۀدربار از آنچه برداشت  مردم هزاران سال، د یگفت

 «.است

ح یبودن و مسامبر یپ ل بریدل هانیاما ا ؛ گفته شده است یسیمعجزات ع ۀدربار ییهاداستان : » یرب

 یتا وفادار دهدیاد میبه افراد ش قدرت معجزه را خدا یگاه ، میعهد قدل  یانجرا طبق یز ستیو نبودن ا

 .« دیازمایبان را به تورات یهودی

 د کهیدیچطور فهم ؟ عجزات او نبودهم دن داستانیحاصل شن یموس ن  یدبه  مان شمایمگر ا : » نایس

قدرت معجزه داده ؟اصالً از کجا  هال به آنیاسرائیان  بنامتح ینبوده که خدا برا یاز کسان یکیخود   او 

  «؟ نبوده است دروغ خود او معجزات   یهاو داستان یادیش او خود   یکارهاد که یمطمئن

 « .ستیاله یبراساس وح مامان یبلکه ا ؛میاوردیمان نیبه او ا یموس ما بر اساس معجزات   : »یرب

 « د.یان اتفاق نبودهیشما که شاهد ا . انجام شده است یبا موس، خدا سخن گفتن  و  یوح یول »نا: یس

ن اتفاق هم یهم و سخن گفته باشد هودیملت  ۀهم با خدا ن است کهیپس عاقالنه ا؛ ستا درست : » یرب

ا یدنبه که هنوز یو ارواح کسان دندیدند و شنینا دیه سکودر  خدا را یوح، یهمگ هودیمردم  .است هافتاد

 « . آنجا بودندعهد، بستن   در زمان   یو همگ نا حضور داشتندیدر کوه س امده بودندین

  « ؟دیآوریسال قبل به خاطر م 9922در  نایاز حضورتان در کوه س یزیشما خودتان چ »نا: یس
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 « نم.یبیو م آوردیاد میعهد را به ن یا یهاصحنه ایو رودر خواب  یمن گاه : »یرب

 

 نایعهد با خدا در کوه س بستن   از زمان   یک نقاشی-

و  رمآویاد نمیبه  نایاز عهد بستن در کوه س یزیکه من چ ییاز آنجا دییگویطور که شما منیا »نا: یس

ن کار یترعاقالنه من ین برایبنابرا ست باور کنمیالنه ند،عاقیطور که گفتهمان، معجزه را هم یهاداستان

 « نکنم.هود را باور ین ید ن است کهیا

و احکام آن را اجرا  را به کار بندد کین یانجام کارها ۀدربار هودین یدستورات د یاما اگر کس : » یرب

 « . د خواهد کردییآن را تأ بودن   ییخدا، که با تمام وجود دیخواهد د ر خودد یرییتغچنان  کند

 «؟ احکام کدام : »نایس

 ن احکامیا یاجرا . دن داردیخوردن و آشامگران و یعبادت ، رفتار با د ۀدربار که یمثالً احکام : »یرب

 « . دهدیسالمت و آرامش م یهودین یبه مؤمن

 « باشد؟ ممنوع هایهودی یها براآن خوردن ست کهه ییاهاغذا یآ »نا: یس

گوشت  اما است لحال مثالً گوشت گاو و گوسفند و بز.  ستندین"1"حالل از غذاها یبعض ؛ بله : » یرب

حالل  ندارندباله و ف لس که  ییایدر وانات  یح و باز و مانند عقاب یشکار یهاپرنده ،شتر ،  خوک

طبق دستور  دیان باویح در ضمن . ستندیحالل ننهنگ و هشت پا  ، نیدلف ،صدف  عنوان مثالبه .ستین

                                                           
1 kosher 
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پخته و  ، ر و گوشتیمخلوط ش دینبا .گوشت شسته شود یورد از یو خون با کشته شده باشد یهودی

وگرنه  پرداخته شود ینیامور د ید برایباو باغدار  ر کشاورزه از محصول   دهم کی .ه شودخورد

و  ساخته شود یهودی دستورات و روش   و طبق یهودیک یتوسط  دیاب هم بشرا.  ستیحالل ن،محصول

 « . ستیوگرنه قابل استفاده ن شود حالل یمراسم یط، یرب کی توسط

 یتا حاال زندگ که ییهایهودی یبرا یچه حاصل با خدا به عهد یوفاو  ن دستوراتیاعمل به  »نا: یس

ها یهودیهم از  یمراقبت چندان سال گذشته 9922 در طول خدا دیطور که گفتهمان ؟ اند داشتهکرده

 « اند.گرفتهو کشتار قرار ظلم  مورد ارهابها و آن نکرده

آن بروند.کوکاران است یکه همان بهشت ن" باغ عدن"بعد از مرگ به  توانندیم ارزکیپرهافراد : » یرب

 که یو دوباره با کسان درک خواهند کرد ستیف نیشرح و توص که قابل را یلذت واقع ها در آنجا

  . خواهند کرد یزندگ دوستشان دارند

ک ی بد، هر کار   .روندیم" 1نومی"گ ه به نام یمحل بعد از مرگ ،ابتدا به نداهخوب نبود یلیکه خ یافراد

در  ماه 11شتر از یب یهودیچ یاما ه . کندیما را شکنجه منوم یو،در گهید که همان کندیخلق م وید

 . رودیم در باغ عدناش یمحل جاودانبه پس از آن  . ماندینمنوم یهگ

از  یبعض بلکه دنروینمبه باغ عدن  ماه 11 آن بعد از ستندین یهودی که یا کسانیو  بد یلیخ افراد  

یم یزندگ یمانیپشبه حال که تا ابد  ندیگویم یو بعضشوند ینابود مها که آن ندیگویم ینید یهاکتاب

 .کنند

تا فرصت  دنگردیا برمیدنبه دوباره زکار یپره افراد آغاز کند را کیکامل و ن تا جهان   دیآیم حیمس یقتو

 .« باز نخواهند گشتبد  اما افراد ؛ باشنده اک را داشتپ ک جهان  ی ۀتجرب

که  گفت یرب . گفت یرب به یزیچ یو به زبان سوئدآمد رون یب سهیاز داخل کن یشخص ن لحظهیدر هم

 .  و رفت کرد یاز همه خداحافظ نیبنابرا ؛برود  دیبا گرید

 تیحیمس

 .انندبد میابراه قوم از همان اد خود ریباهم  هایحیمس ، ن حسابیبا ا : »گفتو  کیربه ا نا رو کردیس

 «؟ ستین طور نیا

 1 ش ازیبچون  واقعاً بزرگ است ، قومن یه اک د قبول کردین بار بایا و اتفاقاً بله  : »دادپاسخ ک یار

 .« در جهان داردرو را ین پیشتریبن ،ین دیو ا وجود دارد ایدر دن یحیمس ارد نفریلیم

                                                           
1 gehinnom 
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یمم یعهد قد ل  یانجدر  شده ح وعده دادهیو همان مس خداامبر یپ را یسیع هایحیمس چرا »نا: یس

 «دانند؟

 « .دانندیخدا م بلکه خود  و  پسر خدارا و ا انیحیمسدر واقع  : »ک یار 

 « ،نه خدا. ک انسان استیکه  او یول : » گفت تعجبنا با یس

که  ندیگویها مآن " .یگانگا "سهی" ثیتثل" هست به نام یزیچ ، انیحیمس ات  در اعتقاد ؛ بله : »ک یار

 ی  آسمان که شکل   یاصل یخدا همان شکل   یکی دهد:ینشان م به سه شکل اما خود را است یکیخدا 

 نیزم یرو آن بهبا  یسیع که یشکل همان یعنیاو  ی  نیشکل زم یگرید ند.یگویم "پدر"و به آن اوست 

یان کمک میحیبه مس ا آنباست که  یلآن شک ، خدا شکل سوم   .دنیگویم "پسر" که به آن ا آمدیدنبه

ن یا ند .یگویم "1الق د س،"روح ین آخریبه ا . نندین که او را ببیبدون ا، کندیم ییها را راهنماو آن کند

 درست ۀدیعق و درستکار   هاآنبه و  وجود دارد نیو مؤمن شانیکش  نیبو در  ساهایدر کل ست کهیآخر

 قرار گرفت میدر شکم مرالقدس روح نیق همیاز طر یسیعکه  ان باور دارندیحیمس. کندین میرا تلق

بر  از خدا یگریشکل د و خودش هم خداستهمان  پدرش بلکه نداشته یانسان در  پک ی یسیع نیبنابرا

 «ن است.یزم یرو

 

 شود. یالقدس استفاده مه از روحیر کبوتر به عنوان کنایومعموالً از تص-

 «. دهیرس به ذهنم یادیو سؤاالت ز کننده استجیگ یلیخ »نا: یس

ان هم یحیمس از یاریو بسندارم ها آن یبرا یچون جواب مطرح نکن را سؤاالتت لطفاً  : »ک یار

 فهمند،یکنند آن را میادعا م هم که یاریبس فهمند.ینمرا  یا سه گانگیث یمفهوم تثلکه  کنندیماعتراف 

 . انددهینفهم شود کهیمعلوم مها در سؤال و جواب

 : شامل دو بخش است انیحیکتاب مقدس مس، قتیدر حق . آمده استد یعهد جد ل  یدر انج یسیع داستان

کوچک کتاب 93و از  ستاان یهودی و همان کتاب مقدس ستیبرع   انبزکه به ق یعهد عت لیانج،  اول

                                                           
1 The Holy Spirit 
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 .« ل شدهیتشکتر 

  .« استتورات  همان آن اول   پنج کتاب   که : » نایس

 تا 02 که از سالد است یل  عهد جدیان ،انجیحیکتاب مقدس مس قسمت دوم   . بله درست است : »کیار

 یۀبق د  ید از نداهان نوشتیحیمس نیآنچه او  شدهنوشته  یحیتوسط چند مسح یمس الد  یبعد از م 122

  . و قابل قبول است مقدس ، انیحیمس

د ، یل عهد جدیانج یهاداستان طبق .ل شده استیتشک ترکتاب کوچک 10از د هم یعهد جد ل  یخود انج

 : الً مث . به مردم نشان داد هم یمعجزات ، ح موعود استیو همان مسکرد که ا ادعا یسیعنکه یبعد از ا

 شفا داد.چند روح   مار رایب چند نا کرد.یچند کور را ب .دکرچند مرده را زنده ل کرد.یتبد به شراب را آب

 « کرد.خارج  اشخاص بدن را از بد

 «رفته بود؟ ن اشخاصآ بدن هب چگونهروح بد »نا: یس

صاب و روان اع یهایماریاز ب یدچار بعض که یکسان ندردکیمردم فکر مم یقدزمان در  : »ک یار

و  دنرفتار کن یعاد یهاآدم نها مثلگذارند آینم بد ارواح   یعنی ؛ اندر شدهیتسخبد  ارواح  توسط  ، هستند

یم بد ارواح   آن رون کردن  یب افراد را در یشفا نیبنابرا. دنکنیرفتار آن افراد را کنترل مآن ارواح ، 

 خته استیبه هم ر یقدر، ماریب ن افراد  یا مغز   اخل  د یی  ایمیتعادل ش اند کهدهیفهمه امروز . دانستند

 . کنندیها را درمان منیو ا گردانندیبرم ن تعادل رایا، ن با دارویبنابرا

از همه  بود. اندک ییاغذبا  نفر هزار نیچند کردن  ر یآب و س یراه رفتن بر رو یسیع گر معجزاتیاز د

 .«دبوبعد از مرگ  یسیع خود زنده شدن  ، تر هممهم

 «؟ زنده شد دندیب کشیو را به صلا نکهیبعد از ا یعنی : »نایس

زنده  نیبه ا .استهیحید مسیعقا از اصول مهم   یکی او دوباره زنده شد نکهیبه ا مانیا ؛بله  : »ک یار

 «. ندیگویم"ز اولیرستاخمرگ ،"و بعد از شدن  ا
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 دند.ین را دیارانش ایاز  یاده شدن دوباره زنده شد و عدهیکش بیح پس از به صلیان ، مسیحیمس ۀدیبه عق-

 «؟چه یعنی دیعقا اصول مهم »نا: یس

 ،کردن چگونه با مردم رفتار  ، کردن یچگونه زندگ یبرا یدستورات ،مختلف انیدر اد ؛نیبب : »کیار

درست  انجام دهد ها رانیا یکس شود که اگریو گفته م وجود دارد دنیچگونه خوردن و چگونه پوش

ک شرط ی ینیدر هر د معموالً  اما . شودیممرگ بعد از  در جهان   یخوب ی  ق زندگیو ال کرده است یزندگ

 چندبه که او  ردبیبه بهشت م انسان را و رفتارها ن اعمالیا یدر صورت : نکهیو آن ا گذارندیمهم 

مان به یا هانیاز ا یکی ، انیحیدر مورد مس .د هستندیها اصول عقانیو ا مان داشته باشدیا ، خاص ز  یچ

 یرو بر نکهیو بعد از ا پسر خدا بود یسیع  نست کهیا مان بهیا یگریو د گانه استی یوجود خدا

 خوب انجام دهد یکارها هر چقدر هم که ، ها را باور نکندنیا یاگر کس . دوباره زنده شدم رد ، بیصل

 « .رودیبلکه به جهنم م ستین ق رفتن به بهشتیباز هم ال

ن یا؟ستیچ جرمشانمگر بروند؟ د به جهنم یبا ین کسانیچرا چن : » گفت کرده بود تعجب یلیخکه  نایس

 «اند.خوب کرده یها که فقط کارها

 «" اول گناه  " ل  یبه دل : »ک یار

 « اول ناه  گ کدام »نا: یس

خلق خوب بود آن  ز  یکه همه چ نقصیکامل و ب یجهان خدا در ابتدا ،ق یطبق کتاب عهد عت : »ک یار

 هآنکجز  تواند بکندیمرا  یو گفت که هر کار داد یجاعدن  باغدر  ن انسان بودیکه اول را او آدم کرد.

 او  ح . م باشدآدتا همسر د یبود آفر ن زنیاولکه  ا راو  خدا ح  سپس  . بخوردممنوعه  ک درخت  ی ۀویاز م

 . دبخورآدم هم داد تا  خورد و به آن درخت ۀویو از مب خورد یمار فرک یاز 
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از باغ  ها راپس آن . اندکرده ینافرمان هاآن متوجه شد که دکریتماشا مباغ را  که خدا ینوبت بعد در

هر کس از آن  که یاوهیم ؛ ع کردممنورا  یدرخت زندگ ۀویمخوردن  خدا نیهمچن اخراج کرد. عدن

 « .شد جهانوارد  مرگن یبنابرا . ماندیشه زنده میهم بخورد

 «؟ ماندندیزنده م شهیهم یبرا مردمممنوع نبود ، یدرخت زندگ ۀویم اگر خوردن یعنی »نا: یس

 . است نقص یبو  ک جهان کاملیباشند ، زنده  آندر  شهیهم یهمه برا که یو جهان ؛بله : »ک یار

از خدا  گریها دآن . آوردندن یبا خود به زم و گناه خود را ندآمد نیزم یبه رو آدم و حوا به هر حال

از خدا دور  تمام نسل بشر پس ، شدیمنتقل مهم  هابه فرزندان آن هاآن اثر گناه   و چون دور شده بودند

 د.دنبود آور کامل که یبه جهان با خودرا  یشر و بد هاآن یعنی ؛ شدند

 که یکسان ده داشتندیعق هستند یحیمس مذهب   نیترکه صاحب بزرگ هاکیکاتول یالدیم 19تا قرن 

 گناه،  دیو غسل تعم ن به خاطر گناه اول استیو اروند یبه جهنم م رندیو بم نشده باشند دیغسل تعم

ک ی یرو بر روغنآب وبا  یخاص یوشوشست که در آن ستیمراسم دیغسل تعم . کندیم پاکاول را 

 .« شودیم یحیمس کیل به یتبد و او شودیانجام م شده یحیمس تازه ک فرد  یا یو نوزاد 

 دیغسل تعم ش ازیپکه  یکردند نوزادانیفکر م یالدیم 19تا قرن  دییبگو دیخواهینم شما که »نا: یس

 «رفتند؟یبه جهنم ممردند یم

ک ی که یلیدال ۀواسطبه  یالدیزدهم مین سقردر  اما باالخره . طور هم بودنیهم ؛ چرا : »ک یار

و غسل  بودنده ا آمدیبه دن یسیعقبل از  که یز کسانیو ن که نوزادانپاپ قبول کرد آورد  یحیمتفکر مس

ف یبالتکل ، ن افرادیا نکهیو آن ا وجود داشت یمشکل البته هنوز . دنرویمنجهنم  به شدندید نمیتعم

 .« شت را هم نداشتندبهرفتن به  اقتیرا لیزبودند 

 « ؟ ستیکپاپ  : » نایس

و مذهب  مذهب پروتستان هاآن ن  یتراز بزرگتا و دکه  دارد یگوناگون یهامذهب ، تیحیمس : »ک یار

حاصل  دیگویکه آنچه او م ن استیده بر ایو عق جهان است یهاکیرهبر کاتول ،پاپ  هستند. کیکاتول

ک یدر .پاپ  دهدیانجام م مختلف یهابه روشخدا کل سوم ش یعنی القدسکه روح ستیتیهداهمان 

 « .کندیت محکومو  یزندگ قرار دارد ایتالیا که در شهر رم کانیبه نام وات کوچک کشور  
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 ن کتابیجهان در زمان نوشته شدن ا یهاکیس رهبر کاتولیپاپ فرانس-

 « . جهنم نه بهو  روندینه به بهشت م گناهیب نوزادان   ،ان یحید مسین از دیبنابرا »نا: یس

رفتن به  یبرا نکهیو دوم ا خدا مهربان است نکهیا اول : دندار یاساس اعتقاد  دو  انیحیمس : »ک یار 

تا  ،مورد بحث بود؛رگ پس از م سرنوشت نوزادان صدها سال نیبنابرا . الزم است دیغسل تعم ، بهشت

 .شود یتریجد قیتحق ن مسئلهیا یبر رواصرار کرد که  "ل دومپ  ژان پاپ" 1331 آنکه در سال

از  یالمللنیب ک گروه  ی که براساس مطالعات   اعالم کرد" کت شانزدهمیدن  ب  "پاپ  1220 باالخره در سال

به  داده نشده دیغسل تعم یهابچه روح   دهدیکه نشان م دا شدهیپ یل محکمیدال ، یحیمس متخصصان  

 « . رودیبهشت م

حاال  ؛ ها از خدا دور شدندانسان ، با گناه اول یاز طرف ؛ خدا مهربان است، انیحیمس دیداز  »نا: یس

  «؟ کندیم یمهربان از او دورند که ییهابا انسان خدا چگونه

در  .کرد دایپ بهبود دوباره یسیع مرگ   ۀلیبه وس مردم با خدا ۀشکست ۀرابط انیحیمسد یاز د : »ک یار

 گناهان مردم، بود که با آن یکار یعنیبود؛ مردم گناهان   ۀکفار، اصطالحبه  ایمرگ  او تاوان و  ، قتیحق

 « .شد پاک

 اندنشده دیغسل تعم که یو کسان وجود دارد اول گناه اثر که هنوز کردندیگر فکر مید پس چرا : »نا یس

  «؟ وندرببه جهنم  دیبا

 را به عنوان یسیع اوالً که  کند یپاک مرا  یکسان اه اول  گن یسیعشدن  ده یکش بیچون به صل»ک : یار

 .«باشندمان داشته یاش و دوباره زنده شدنبه مرگ  او  اً یثانو  داشته باشند قبول پسر خدا
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 یۀم و بقیبرو اسیک کلی دنید هو ب میل شویکه سوار اتومب است هترب : » گفتهنگام پدر ن یدر ا

 .« میده ادامهدر آنجا  صحبت را

  . خلوت بود یلیخ سایکل داخل . دندیرس سایکلک یبه  زود یلیخ هاو آن خلوت بود شهر استکهلم

 «؟ کندیچه کار مد یایکه ب یوقت؟ دیایبدوباره  یسیع چه وقت قرار است : » دیپرسک یاز ار نایس

 یتاز اتفاقا یشرح مفصلد است یعهد جد ل  یانج یهااز کتاب یکیکه  مکاشفات در کتاب : » گفتک یار

 انیحیمس ۀدیعق ن حالیا اما با گفته شده ؛فتد ایم او آمدن   و بعد از یسیع به آمدن کینزد در زمان که

 . دارد ییهاتفاوت یسیع آمدن ی  چگونگ ۀدربار

از  یاعده . ک استینزد حین مسو آمد ایدن ن  ایپاکه  اندکرده فکر شهیهم انیحیمس ، خیدر طول تار

و  حکومت خواهد کرد ایدن بر سال 1222 حیه مسک انددهیجه رسین نتیبه ا آمده استل یانج آنچه در

و در  قبول خواهند کرد ، گانه پادشاهی او را به عنوان ایدن مردم   ۀهمو  خواهد بود کین یحکومت نیا

که  شودیمعلوم م یعنی ؛ خواهند شد یداور حیمس ۀلیبه وس ان و زندگانمردگ ، سال 1222ن یا ان  یپا

 « به جهنم. یچه کس و دبروبهشت به  دیبا یچه کس

 «؟روندینم و جهنم بهشتبه مرگ بعد از  مگر االن : »نا یس

 ند که روح مردگان به بهشت  یگو یهم م ی.بعض رودیم اما فقط روحشان .دنرویم چرا ؛ : »ک یار

 که یتنها کس ، انیحیمس اور  به ب. رود یاست م نیر  زمیشت  جهان برزخ که زرود بلکه به بهینم یاصل

با بدنشان  هم هیبق ،یداور از روز   بعد بود . یسیمادر ع ، میمر ، رفت به بهشت جسمشهم روح و هم 

 .روندیم یبعد یایبه دن

و  جنگ ، یاز نابود یادوره ،ح یمسش از ظهور دوم یپ کنندیفکر م ، ن گروه که گفتمیا به هر حال

با شکست دوره ن یا . شودیگفته م"1"رنج ۀآن دور که به افتدین اتفاق میزم یبر رو یعیطب یایبال

 در کتاب مکاشفات   ،ل ینجدر انبرد  نیا . شودیتمام مآرماگدون  بنام یدر نبرد طان از خدایش خوردن

 . کشدیها را مو آن رودیم بد ادبه جنگ افر یسپاهبا ح ی.مس است آمده وحنای

تحمل  تا آنجا که شودیبدتر م روزروزبه ز در جهانیهمه چ ،ح یمس دومش از ظهور یپ،  دگاهین دیدر ا

باور  عیوقان یبه ا که یکسان . دیآیفاجعه به بار م بشر یو برا گرددیو وارد عمل م شودیخدا تمام م

چرا که قرار  ؛ شود یزندگ یبرا یهترب یجا کنند تا جهان یکار که ستیشان مهم نیچندان برا دارند

 غ  یبه تبل ها فقطآن قتیدر حق .کندها پاک یاز بد ، از آن یاریبس نابود کردن  را با ن جها خدا است

 شوندآماده   یروز داور یها براتا آندرآورند  یحین مسیبه د را یشتریافراد ب تا کنندیفکر م تیحیمس

 بروند. ه دوزخ ب یکمتر ۀعدو 
                                                           
1 tribulation 



121 

 

بهبود وضع  یبرامردم ،ا امور یو  یو کشوردار یاسیامور س د درینبا سایکه کل دارند دهیعق ن افرادیا

و  یاسیس یهاتیجهت فعالدر  گرید ان  یحیمس در مقابل اقدامات   هااز آن یبعض یحت . دخالت کند جامعه

 بدتر که جامعه به سمت  خداوند است ن طرح  یا کنندیچرا که فکر م ؛شوند یم یعصبان ، یاجتماع

 برود.شدن 

و با خودش  دیآین میح به زمیمسبزرگ ، رنج   ۀدور ش از وقوع  یکه پ آمده استد یل عهد جدیانجدر 

 هارنجن آ در طول برد.یرا به آسمان م انددهمرها که و چه آن اندها که زندهچه آن،  ین واقعیمؤمن ۀهم

با ها آن . دهدیکارها را انجام م لیاسرائ همراه مردم   ح بهیهستند و مسهشت ن در بیمؤمن هاو آن جنگ

و جهان  شودیظاهر م جهان ی  انیپا یهادر سالح ،یضد مس . جنگندیم که دشمن خداست" حیمس "ضد  

 و خداست کندیکه تظاهر م الم استظو  قدرتمند یک فرمانروایاو  . آوردیار خود درمیرا تحت اخت

م یخواه یو به زود کندیم یزندگ نیزم یهم در رو او هم اکنون ، انیحید مسیاز د .هم دارد یمعجزات

 . ستیک کهد یفهم

ح را یضد مس هایبعض . اندح بودن کردهیمس ضد متهم به خیدر طول تار را یادیشرور ز افراد  ان یحیمس

بعد از  است.ح یمس ضد کانیت واتدول اند کهو گفته اندک مجموعه دانستهیکه بل ندانسته  ک انسانی

 ضد اسالم را به عنوان هایبعض، کایدر آمر دوقلو یهابرج و خراب شدن 1221 سپتامبر 11 حمالت

ها یبعض ، داشتند یاسیبا هم جنگ س یکا و شورویکه آمر چندان دورنه یهادر سال . دح شناختنیمس

  . دانستندیح میمس ضدرا  یشوروها یو بعض کایآمر

 

س ین جا باراک اوباما رئیدر اکتاب مقدس بدانند. ح  یرا همان ضد مس یا گروهی یان در هر زمان ممکن است کسیحیمس-

 شده است. یح معرفیکا به عنوان ضد مسیجمهور آمر
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تحت  ن االن همیا همم یلو خواهد داد یروز حیگرچه مسه ک کنندیگر فکر مید یاعده ، ظهور ۀدربار

و  شده است او شروع  اول   ز  یرستاخ از همان روز  ح یمس یسیع حکومت   و میهست یسیع حکومت  

به  درست یهاروش ن  یو با تلق آسمان ح ازیرود و مسیم یکوکاریصلح و ن یبه سو جیجهان به تدر

نست یا ن طرز فکریا ۀجینت . ستیپاک یبه سو ش بردن جهانیال پدر ح ،  سایکل شان  یو کش مؤمن افراد  

 در امور مردم دخالت کند دیسا بایکل و اداره شوند ییسایکل و یمذهب یهاتوسط حکومت دیکه کشورها با

 .« او اجرا شود یهاو خواسته بتواند رشد کندح یتا حکومت مس

 رو کرد به ، به همه ییخوشامدگو و بعد از ها آمدآن یبه سو سایکل شانیکش از یکی ن لحظهیدر ا

 «؟ یخدا باز گرد یبه سو یخواهیتو نم : » گفتک و یار

 «؟یبردار تیدست از باورها یخواهیتو نم : » د و پاسخ دادیخندک یار

  . ها را ترک کردو آن دیش هم خندیکش

 «؟ ش چه بودیمنظور آن کش : » دینا پرسیس

تا ناهار  ک رستوران بردمیبه  شما را نکهیاما بعد از ا خواهم گفت رامنظور او  : » جواب دادک یار

 .« صحبت کنم سا ین کلیا ۀخچیتار ۀدربار یکم ش از آنید پیاجازه ده . دیبخور

 خواهندیرا م ییچه نوع غذاها دیها پرساز آنکرد ان یب سایکل آن ۀدربار را یمطالبک یار نکهیبعد از ا

 .« امتحان کنم دوست دارمرا  یدیجد یاغذهر  من : » نا گفتیس . امتحان کنند

 یغذاها نایس که ییجا میبرو یول شتر دوست دارمیبرا  یرانیا یغذاها من گرچه » : گفت نایس پدر

 .« را امتحان کند ییاروپا

 یغذاها دارد و هم یرانیا یغذاهاهم ه ک سراغ دارم یرانیک رستوران ای من : » گفتک یار

 .«ییاروپا

 نید یب مردم

 و پدرش نایس و جدا از گریز دیک می نارک خواستندیم لیاتومب ۀک و رانندی.ار به آنجا رفتند یهمگ

به  هاز آنیم . ادامه دهند و به صحبتشاننند یبنش که کنار هم دعوت کرد آن دو از نایس پدر اما نندیبنش

  . دیرا بگو ف کندیتعر قرار بود که ییماجرا خواستک یاز ار نایس . ک بودینزد صاحب رستوران زیم

 چندان افراد و مادرمپدر  . ا آمدمیبه دن یحیمس ۀخانواد کیدر من  : » کرد شروع ن طوریاک یار

ات یکه آ دکریم قیتشو و مرا بود یو مذهب نیمتد یلیخ داشتم که یپدربزرگ مهرباناما  نبودند  ینیتدم  

 یه اشکاالتک آمدیبه نظرم م کمکم . مان شومیبا ا ی  حیک مسی که او دوست داشت .  را حفظ کنمل یانج
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خدا  خود   در وجود   یحت . باشد از جانب خدا تواندینم نین دیو ا وجود دارد حین مسید در باور کردن  

 یبرا یاکننده قانع جواب معموالً  او کردم.یمطرح م با پدربزرگم ن اشکاالت رایمن ا . د داشتمیترد هم

 ای ک اشکالیکه با  گفتیبه من م شودیکم م تیحیبه مس من مان  یا دیدیمکه  اما هر وقت ؛ نداشت من

ه ک تا مطمئن شوم مطالعه کنم یلیخ دیه باک فتگیم او . بکشم تیحیاز مس دست دینبا دو اشکال

 .« ندارد یحیمس یلماع   از جانب یپاسخ واقعاً  رمیگیآن م و کتاب مقدس   تیحیه به مسک ییرادهایا

  « ؟ دیمطالعه کرد یلیخ ؟ دیچه کار کرد شما : » نایس

 د .داشتن ه منیشب یتسؤاال ها همو آن داشتند یگرید یهانیه دک آشنا شدم یبا دوستان من : »ک یار

 نشانید دست از نانیبا اطم تا بتوانند مطالعه کنند یلیخ دیه باک شدیداده م ن پاسخیهم ها همبه آن

 .« منصفانه نبود  نیه اک آمدیم به نظرم . شندبک

 «؟ منصفانه نبود یزیچه چقاً یدق : » نایس

 ینیتوچه د" دیپرسیم که از من مپدربزرگ سؤال که در مقابل کوچک بودم یلیمن خخوب، : »ک یار

بعد  یهادر سال . کردیق میو مرا تشو شدیو او خوشحال م ." هستم یحیک مسیمن " گفتمیم؟"یدار

مطالعه  یلیخ دیکه من با گفتینم چ وقتیه یول کرد.یت میابراز رضا منبودن   یحیاز مس شهیم همه

 گرید ایه ک بود ین معنیبه ا هستم یحیک مسی تمگفیمن م یوقت در واقع شوم. یحیتا بتوانم مس کنم

بدون  ها راآن ۀهم من یعنی .مستدانیح نمین مسید ی  ها را به خوبا آنیم ستدانینم ین  واقعیها را دنید

ن یا دیه باک فتهرگز نگ اما پدربزرگم ؛ کنار گذاشته بودم شیکماب کنم یکاف ۀمطالع شاندرباره ن کهیا

  . دادمیم نجاماان یآن اد یدن پاسخ علمایو شن ادیز ۀلعمطا بعد از کار را

و ا البته . پاسخ دهد گرفتمیم تیحیبه مس من که یبه اشکاالت توانستینم چ وقتیه او گرید از طرف

ن یپس به ا .کردیم شتر همیب د مرایترد یو حت قانع کننده نبود کدامچیه یول دادیم یادیز یهاپاسخ

نار ک گر رایان دیاد و هم قبول کرده بود ت رایحیمس هم ، بدون مطالعه دش همه خوک دمیجه رسینت

 نشیاو به د ۀعالقعشق و  فقط ، من ماندن   یحیمس یبرا او یهاحتینص در پشت یعنی ؛ گذاشته بود

  . گریز دیو نه چ بود

ندانم" کی و االن نه ای وجود دارد ییه خداک نان گفتیبا اطم توانیه نمک دمیجه رسین نتیبه ابعداً من 

 . « هستم" 1راگ  

 «؟ چه یعنیگرا ندانم » : نایس

م یتقس به سه دسته ، جهان یخالق برا کی به وجود   اعتقاد نظراز  ندارند، نید که یکسان : »ک یار

 یزیچ کنندیکه فکر م هستند یها کساننیا  . هستندن" یدب رون خداباور  " ها کهآن،  گروه اول :شوندیم
                                                           
1 Agnostic 
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 اندکرده یان معرفیباشد که اد ییه خداهایتواند شبین خدا نمیا یول ؛ ده باشدیآفر جهان را دیبا مانند خدا

 یجهان اعتقاد دارند ول یبرا یها به وجود  خالقنیا. فرستاده باشد ینیست دین خدا ممکن نیا و اصالً 

 ندارند. ینید

و  ا نهیهست   ییتوان با عقل ثابت کرد که خداینماصالً  ندیگویمها نیا . هستندراها ،ندانم گ   گروه دوم

 ییه خداکم یینان بگویبا اطم میتوانینه م یعنی . سکوت کرد جهان یبرا ک خالقی وجود   ۀدربار دیبا

 ییخدا ه اگر همک اعتقاد دارند هانیالبته ا . ستین ییه خداک مییبگو نانیبا اطم میتوانینه م ، سته

  . من مثل خود   ؛دارند  یلیدال ن همیا یو برا نفرستاده است مردم یبرا ینیا دیامبرو یچ پیه،باشد

 و جهان دهیافرین جهان را ییچ خدایه اصوالً  ده دارندیه عقک هستند  "1ناباورانخدا " ، گروه سوم

 . هاستذهن انسان ۀخدا فقط ساختو  دیایوجود ببه یخالق که توسط نداشته یازین

 . بترساند وجود ندارد ینید که در آن یجهان از رام کرد یسع رو شدروب من یهاربا باو پدربزرگم یوقت

 «فراخواهد گرفت.را همه جا  یو بد ومرجهرج ن نباشدیو د مان به خدایا اگر گفتیشه میهم او

همه جا  ، بد یکارها  رندکنار بگذارا ن ید همه بخواهند و اگر واقعاً  و راست گفته باشدد ایشا : » نایس

  .« اد شودیز

فه از یکیکه  سوئد نیدر هم . شود روطنیا کنمیفکر نم : »ک یار ر  ست ایدن یهاکشو نیترو آرام نیترم 

 ن کشوریا مردم   شتر  یب ست کهین در حالی؛ ا تر استنییپاا یدن گر  ید یجاها شتر  یاز ب تیجرم و جنا آمار

 .« اعتقاد ندارند به خدا سوئد مردم %72 حدود هایریآمارگ نیطبق آخر . ن هستندیدیب ،

خود را  سوئد مردم %00 متوجه شدم که ، آماربه  یبا نگاه به سوئد ش از آمدنیپ اما من : » نایس

  .« دانندیم سایکل عضو

 ارد  و خودکار به صورتها بچه نام باشد سایکل کی عضوها بچه ن  یاز والد یکی یوقت ؛ بله : » کیار

 اعتقادشان ۀدربار مردم از خود   ماً یمستق هاه در آنک گرید یهایریدر آمارگ اما . شودیم سایکلست یل

  . شودینشان داده م یگریز دیچ ، سؤال شده است

 فقط حدود دانانجام داده" 3" و "گالوپ2تریوروبارومی" مانند یو جهان ییاروپا ینهادها که ییدر آمارها

و  تیو از نظر امن ه ثروتمندترک شمال اروپا یکشورها و در باور دارند به خدا از مردم اروپا یمین

جنوب  یاز کشورها ترنییپا ،ان دارنید آمار اتفاقاً  هستند یسطح باالتر در ، یزندگ ت  یفیو ک آرامش

                                                           
1 Atheist 

2 Eurobarometer 

3 Gallup 
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 %11 ، مردم سوئد %17 تنها 1212 در سال ، ت ریوروبارومی نهاد   آمار   بر اساس مثالً  . اروپاست

 و ایتانیبر مردم %90 ، مردم فرانسه %10 ، مردم فنالند %99 ، مردم دانمارک %17 ، مردم نروژ

 ،تیه سطح امنک هستند ییهاها کشونیا . به خدا اعتقاد داشتند و آلمان شیو اتر سییسو مردم 44%

 « . باالتر است و جهان ییاروپا یورهار کشیسه با سایدر مقا هادر آن ت مردمیو رضا شیآسا

مرا  : » کرد و گفتک یرو به ار،  جلو آمد بود یرانیا مردک یکه  صاحب رستوران ، ن زمانیدر ا

و  کرد یزندگهم  نیبدون دتوان یکه م دیگفتیمخوب  پسر  ن یبه ا که شما دمیشن ناخواسته من !دیببخش

 .« دیاکنار گذاشته گر راید ان  یه ادک ستین معنیبه ا دیاا قبول کردهر تیحین مسید شما یوقت نکهیا

شما  کنمیخواهش م : » گفت ییروبا خوش نایس سپس پدر ؛ به او نگاه کردند با تعجب یالحظه یهمگ

 .« دییبفرما دیدار ینظر و اگر دینیبنش هم

 یئبها نید

 یخدا » : گفتکرد ینگاه م نایس به یو گاهک یار به یگاه که یو در حال نشست صاحب رستوران

، قتیدر حق . کندیم ییراهنما و مردم را دیگویبا بشر سخن م امبرانشیپ ۀلیبه وس یهرازچندگاه گانهی

از  آمدهشیپ ل مختلفیبه دال ه در گذشتهک بشر را یهاتا اختالف اندو آمده ستیکیحرفشان  ، انیاد ۀهم

ک ی یهمگ و محمدبودا  ، زرتشت ، یسیع ، یموس ، میابراه . شوند یلح جهانص و باعث دنن ببریب

 « . کردندیدنبال م هدف را

 «؟ دیدار ین تصوریچن چرا شما . زنندیم یمتفاوت یلیخ یهاحرف مختلف ان  یاد یول : » گفتک یار

 نیو ا شده است ف و عوضیتحر،  مردم ۀلیوسبه هاآن یهاحرف ، خیدر طول تار: » صاحب رستوران

 « .دنزنیم یمختلف یهاحرف نهاآ میکه ما فکر کن باعث شده

که  دیدانیکجا مپس از  ؛ دینبود گفتندیم مردم یبرا نشان راید هاهر کدام از آن که یزمان شما : »نا یس

 «؟ ف و عوض شده استیتحربعداً و ه بود یکی شانیهاحرف

 .« استء هللا" هاب  " حضرت ن سخن  یا بلکه میگوینم از خودم من : » صاحب رستوران

 «؟ ستیکبهاءهللا  حضرت : » انیس

  .« آمده است امبر اسالمیپ که بعد از ستیامبریو پا »صاحب رستوران: 

 .« دیآینم یامبریپ بعد از او که گفته ر اسالمامبیپ یول »نا: یس

د ینامیم یمهد که او را تیشرب  ۀدهندنجات  ای یم نجک ی به آمدن   امبر اسالمیپ : » صاحب رستوران
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امبر یپ یو به زود تمام شده امبر اسالمیپ ی  امبریپدوران  که  خبر داد یمنجو همان  و مژده داد بشارت

 .« دیآیم یدیجد

 «؟ افتاد ین اتفاقیچن یچه زمان : » دیپرس تعجب کرده بود یلیخکه  نایس

 است موعودی  مهد که همان ران گفتیدر ا"باب"  حضرت یالدیم 1744 در سال : » صاحب رستوران

 .« خواهد آمد گرید یامبریکه پ اعالم کرد و سپس

 «؟ افتاده است ین اتفاقیچن واقعاً  : » دیکرد و پرس نا رو به پدرشیس

 البته او ه.وجود داشت یین ادعایچن بامحمد باب" ی"عل با نام ین شخصیچنخوب، : » پاسخ داد شپدر

 « .اعدام شد یالدیم 1702 در سال . اوههم داشت یگرید یادعاها

 

 .موعود است ین بود که مهدیش ایاز ادعاها یکیمحمد باب  یعل-

است او ر کردید مییکه تأ بود یامعجزه خودش ، او اعدام   یماجرا : » نا گفتیبه س صاحب رستوران

ک  یشلاز  حاصل دود   یوقت .کردند کیشل ، کردندیم ماعدا که او را یبزرگ هگرو ابتدا رایز ؛ دیگویم

به او برخورد  ک گلوله همی یحتواقع در .  از آنجا رفته بودباب  حضرت دندیهمه د ها فرونشستگلوله

 اما اعدامش کنند دوباره خواستندو  دا کردندیپ نوشتیم یزیچ که یدر حال یدر اتاق. او را  نکرده بود

 اعدامو آن حضرت را  اورندیب را یگریگروه د که شدند . ناچار به اعدام او نشدندحاضر  اول گروه  

 حضرت پس از شهادت   زود یلیو خرا داد  یگرید امبریپ خبر ظهور ین شخصیچن به هر حال .کنند
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 .« نازل شدبهاءهللا  بر حضرت یاله یوحباب،

بعد  ؛ بله : » گفت پدرش . دارد بدهد یحیتوض که اگر خواستیاز او م ییگو ، نگاه کرد به پدرش نایس

به  یشخص از جمله ؛هستند وعده داده شده امبر  یپ ه همانک ادعا کردند یاعده ،باب  محمدیعل اعدام   از

 از سالباب  از یرویپ لیو به دلباب بود  روانیپ ه ازا همان بهاءهللا کی" ینور ینعلیحسرزا ی"م نام

 « .شودیم یوح که به او ادعا کرد 1301 و در سال به زندان افتاد 1347

 

 یین بهایامبر دیبهاءهللا پ-

ن ید به نام آورد یدین جدیبهاءهللا د حضرت . خداوند شکوه   یعنیبهاءهللا  : » گفت صاحب رستوران

با  زن و مرد،  نین دیدر ا . ستینجس ن یزیچ ییبها نیددر  . داشت اسالم نیبا د ییهاه تفاوتک یبهائ

 . شودیم واجب هانماز بر آن ، و از آن زمان رسندیبلوغ م به سن یسالگ 10 ازو هر دو  هم برابرند

 دفن که محل باشدیما" ک "ع   شهر ما ۀقبلو  شودیانجام م صبح و ظهر و شب در سه نوبت ما نماز  

هنوز ند آنجا دفن شدبهاءهللا  حضرت که یزمان تهالب . قرار دارد لیو در اسرائ است بهاءهللا حضرت

  . وجود نداشت لیاسرائ کشور

 ؛ ازدواج کنند توانندیم پدر و مادر ۀاجازفقط با  و زن و مرد ن ما حرام استیددر  شراب و مواد مخدر

 هروز 13 ک ماه  ی به مدتما  ۀروز . رممکن باشدی، غ ن اجازهیا ه گرفتنک مگر در موارد خاص

 .«است

 «؟ روز باشد 13 تواندیمه مگر ما : » نایس

یکه در جمع م ل شدهیتشکه روز 13 ماه   13از  سالک ی،  ییبها میدر تقو ؛ بله : » صاحب رستوران

و در  مینامیم بخشش یروزهارا  روز 900ا ی 900تا  مانده یباق ا پنج روز  یچهار  . روز 901 شود



134 

 

 .«م یکنیآماده مه روز ماه   یبرا خود را ، بخشش یروزها

 «؟ ستا درست ؛ دیرویبه جهنم م دیانجام نده ها رانیو اگر ا »نا: یس

به نام  ییجا . ستندین ینام مکان قتیدر حق اما بهشت و جهنم ؛ درست است » : صاحب رستوران 

  روح   .است مردهه ک است یحالت روح کس ، بهشت و جهنم مان  ید دیاز د . و جهنم وجود ندارد بهشت

 بردیبه سر م یدر حالت خوش کمک کرده باشد و به مردم انجام داده باشد اش راینیداعمال  که یکس

بدش  یکارها در رنج و عذاب   که یروح یعنی آن است برعکس   جهنم هم م.ییگویکه به آن بهشت م

 « . ستیجهنم روح   باشد

 یول ؛ ندارد ا جهنم برودی م بهشتبا نا ک مکانیبه  یشخصکه ن یبا ا یفرق چندان به نظر »نا: یس

 «؟ نشان مردم داد یابهاءهللا معجزه ایآ ؟ دیکنیباور م ها رانیچرا ا شما

 کتاب ." همان کتاب اوستاو  ۀمعجز . وجود دارد ن حاال همیهماو  ۀمعجز : » صاحب رستوران

س"  خدا یکه وح ن کتابیا . رداویمانند آن را ب تواندیچ کس نمیه ست کهیکتاب ستیعرب که به زبانا قد 

ینم گفتار آن ۀویسبک و ش شود کهیمتوجه م هر کس آن را بخواند چنان است که بر آن حضرت است

و نرفت به مدرسه بهاءهللا  حضرت نست کهیآن از  یآم معجزه گر  ید ۀجنب . باشد ک انسانیکار  تواند

 . در تهران متولد شد یالدیم 1710 شان در سالیا . خدا بود همه از جانب که داشت یادیدانش ز

رت یدر حاو از نبوغ  همه و از همان ابتدانرفت به مدرسه  شانیا یول دولت بود رانیاز وز یکی پدرش

در سراسر  ییبهاون یلیپنج م ه امروزک باعث شده استگر  او ید یهاو گفتهاقدس عظمت کتاب  . بودند

 .« وجود داشته باشد جهان

 

 شودیز محسوب میبهاءهللا ن ۀکتاب اقدس که معجز-
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 ؛ گفته شده است  انیاد ۀهمدر  میخوب انجام ده یو کارها میبه مردم کمک کند یبان که یا : » نایس

د یگوین مین دیا که یبه روشهم  را هروز و میبخوان یین بهاید به روش نماز را ن کهیا ۀدیفاحال 

 «؟  ستیم چیریبگ

و دستورات ها با انجام عبادتما تا  خلق کرده خدا انسان را یین بهایبر اساس د : » صاحب رستوران

که خدا دستور  یو اگر ما طبق روش هدف خلقت انسان است شناختن خدا . میخدا را بهتر بشناس ، ینید

  .«م شدیتر خواهکین هدف نزدیروز به ابهم روزییعمل نما یاحکام اله و به میکن یداده زندگ

 ندیبگو روانشیپو  وردایب یو کتاب امبر خداستیو پا دیو بگو دیایگر بید یکس امروز حاال اگر : » نایس

 کار،چهکند یبه مردم معرف خدا عبادت   یبرا یدیجد و روش اوردیب ن کتاب رایا مانند تواندینم یه کسک

 «؟ د کردیبا

که تا  گفته استبهاءهللا  را حضرتیز کرد وربا دیرا نبا ین کسیچن یهاگفته: »  صاحب رستوران

به "عبدالبهاء" را  حضرت پسرش، بعد از خودش،  آن حضرت . دیآینم یامبریپ گرید سال   1222

مشخص  ح دهدیضتو مردم یبرابهاءهللا را  حضرت یهاگفته دیبا که یو کسمعصوم  ن  یجانش عنوان

 3 ۀمجموعک یکه  بنا شدبهاءهللا ، حضرت خود   تیبنا به وصز یعبدالبهاء ن حضرت بعد از یمدت کرد .

به  ط روزیمطابق با شرارا  یین بهاید د  یجد دستورات   شوندیک بار انتخاب می که هر پنج ساله نفر

فا" ی"ح  در بندر ت العدل اعظم" ی"ب در ساختمان  نفر  3ن یا اجتماع محل . اعالم کند جهانان یبهائ ۀهم

 .« ل استیدر اسرائ

 

 لیفا واقع در اسرائیت العدل اعظم در بندر ح  یب-

 یکی : اعالم کرد معصوم از خطا دو تا از پسرانش رابهاءهللا  دانمیکه م ییتا جا : » گفت نایپدر س

 ن دویا یتبعد از مد . یرزا محمد علیم یگریو د دیکه شما نام بردعبدالبهاء  ا همانی"یافند "عباس

و  مردود ، گمراه برادر خود رابود  انییبها و رهبر ن پدریکه جانشو عبدالبهاء  دچار اختالف شدند
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 «. دینام طانیمظهر ش

 

 ن بهاءهللایعبدالبهاء،پسر و جانش-

 دچار ممکنست ما هموارهکه  دهدین نشان میا : » فتگ  سپسو  فکر کرد یکم صاحب رستوران

 « م.یمنحرف گرد راه راستاز  وم یشوطان یش یهاوسوسه

، گمراه شدهآن که  ن دو برادریو از ا شده بوده باشدگمراه ن یعلرزا محمدیکه م ا ممکن استیآ »نا: یس

 «؟ بوده باشدعبدالبهاء  همان

 

 گر بهاءهللای، فرزند د یرزا محمد علیم-

 . دیشتر بدانیب یین بهاید ۀدربارتا  شنهاد کنمیبه شما پ را ییهاکتاب توانمیمن م : » صاحب رستوران
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 .« نوشته شده است هادر آن ن مسئله همیپاسخ ا ، ادیبه احتمال ز

 « .دیاخواندهن ها راآن کتاب خودتان ا شمایگو » : نایس

 یین بهاید ی  ها متوجه  درستبعد از خواندن آن کنمیفکر م یول امنه نخوانده»صاحب رستوران : 

 «د.یبش و

ترک  رستوران را یهمگ قهیبعد از چند دقو  تشکر کردش حاتیبه خاطر توض از صاحب رستوران نایس

 .  حرکت کردند شهر گر  ینقاط د دنید یو برا کردند

 نایس میتصم

یم»:نا به پدرش گفتیس . گشتندیبرم رانیا یو به سو ما بودندیدر هواپ نا و پدرشیس،  چند روز بعد

 ک کتابی دررا  امدهید و امدهیشن ، امخوانده که آنچه ۀهم و سپس بخوانم انیاد ۀدربار باز هم خواهم

  .« سمیبنو

 «؟ یگذاریچه م نام کتاب را : » دیپدر پرس

  .« امفکر نکرده هنوز به آن ؛ دانمینم : » نایس

 یهابه چراغ نایس . شب بود کرد.یم کم و ارتفاعش را شدیآماده م فرود یبرا مایهواپ ، چند ساعت بعد

چرخ هکن یازاشیپ چند لحظه کرد .ینگاه م شدندیم ترکیو نزد کینزد که هر لحظه نیزم یرو روشن  

به دل  سفر : » و گفت به طرف پدرش کرد ش رایرو برخورد کند باند فرودگاه به سطح   مایهواپ یها

  - « انیاد

 

 ست:یابین آدرس قابل دستیون از ایروحان یهاکتاب مغلطه یو نوشتار یداریشن یلهایفا-
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