
  

 در عالم هستی انگیــگـیمفهوم 

 دکتر رمضان میرعباسی

 اثر وین دایر"باور کنید تا ببینید"تاب کاقتباس از 

«Universe« »تجزیه کلمه  از.است«واژه انگلیسی به معنای عالم هستی«Universe »کلمه  دو«Uni » به معنای

سرود  و آنشود عالم تنها یک سرود نواخته میدر سراسر  پسشود. حاصل می« سرود»به مفهوم « Verse»و کلمه « یکی»

 .است یگانگی

ک و به کارگیری این مفهوم در زندگی روزانه ما بسیار دشوار است. چرا که ما به شدت به تفکیک و جدایی در

کنیم. ی میتلق –که در میان میلیاردها انسان مشغول کار و انجام وظیفه است  –واحدی از نوع بشر عتقدیم و خود را مها انسان

 هایی دیگرکنیم ؛ از دریچه جدایی ، به انسانهمه ما خود را با جسم و ذهنی جدا و متمایز از سایر افراد سیاره خاک معرفی می

 ها ارتباط برقرار کرد.توان با جهان و واقعیتنگریم و معتقدیم که تنها از این طریق میمی 

ه سطح هشیاری خویش را متحول کنیم. به مجرد استقرار در این اتصال با اصل جهانی یگانگی مستلزم آن است ک

ما پدید خواهد آمد. در  کتغییرات عمده و با شکوهی در زندگی یکای،جایگاه جدید و شناخت جامعه بشری به عنوان تن واحد

را به بیوگرافی شخصی ای که زندگیمان عین حال برای نقل مکان به این جایگاه رفیع ، الزم است که از افکار کوته بینانه

افرادی که از روز ازل تاکنون زندگی کرده و نیز افرادی که تا  کند دست بشوییم و به رابطه خود با تمامخودمان محدود می

 ابدیت پای به عرصه وجود خواهند گذاشت بیندیشیم.

به مطالب ماوراء الطبیعه نکه دیدگاه مناسبی نسبت کنم. برای ایروش خاصی را توصیه می من برای درک این آرمان

آنگاه « توانم برای مشاهده این تصویر تمام نما به اندازه کافی به عقب برگردم؟آیا می»پرسم: به دست آورم ، از خود می

امنه خلقت را مشاهده کنم. از دتوانم تمام ام و میند و روشن و شفاف و نیرومند قرار گرفتهلکنم که در جایگاهی بمجسم می

و آنچه را که کوشم به سوی دیگر ، به طرف کوچکترین ذره بنگرم که این کار در جسم مادی امری ناممکن است، می آنجایی

ار تلسکوپ پایان پذیرد ، وظیفه کجایی که »نهایت ادامه دهم. د بزرگ کنم و این کار را تا بیاردر داخل این ذره وجود د

توان از دید و نگرش بزرگتری برخوردار شد؟ به شما این دو وسیله میراستی با کدامیک از « شود.میکروسکوپ آغاز می

کنم که خیالپرداز باشید و افق دید خود را مدام بگسترانید. دست کم به طور موقت تلسکوپ را از چشم خود دور توصیه می

قت بنگرید. در این جایگاه عالی به شناسید ، یعنی بدنتان با دکنید و با استفاده از میکروسکوپ ، به جزییات چیزی که بهتر می

مفهومی مشترک دارد. حال بیایید به اتفاق از طریق میکروسکوپ ماوراءالطبیعه به همه « ما»و « من»ه ک بریدمیواقعیت پی این

های مختلف است که غالب آن برای ادامه حیات ضروری است. پلک چشم از اجزای زنده مچیز بنگریم:جسم ما مرکب از اندا

ار ریزی تشکیل شده است که هماهنگ با این مجموعه سرگرم کار است. روده بزرگ دارای صدها نوع میکروب با بسی

ویژیگیهای منحصر به فرد است. با وجود این جزیی از یک کل است و با سایر اندامهای بدن هماهنگ. پوست سر ، خانه 



  

آن را توان و تنها به وسیله میکروسکوپ بسیار قوی میموجودات زنده بسیار کوچکی است که هر یک هویت متفاوتی دارد 

بررسی کرد. به همین ترتیب ، جگر ، لوزالمعده ، پوست ، قلب ، ناخنهای پا و سایر اندامها مملو از موجودات زنده است، که با 

اکن است هرگز با ای که درون ناخنهای انگشت سشود هماهنگی کامل دارد. موجودات زندهنامیده می« من»که  ایمجموعه

کند در تضاد و تقابل نیست. این دو گرچه منحصر بفردند ، اما برای بقای یک های چشم زندگی میای که در پلکاجزای زنده

الزم و ملزوم یکدیگرند. دانشمندان به وسیله میکروسکوپهای بسیار دقیق ، صدها موجود  –شود که انسان نامیده می –کل 

جدا و متمایز از یکدیگر است ؛ با یکدیگر  اناند. منشاء ، رنگ و خصوصیات فیزیکی آنران مشاهده کردهزنده را درهر قطره با

 سرگرم کارند.« قطره باران»به کلی فاصله دارند، با وجود این صبورانه و در کمال هماهنگی در یک کل موسوم به 

ما باریزترین میکروب که درون ریزترین میکروب است به توان چنین استنتاج کرد که در جهان بیکرانه ، اندازه فیزیکی می

گاه با میکروبهای کوچک موجود در شبکیه کند، هیچتناسب یکسان است. گرچه کوچکترین موجودی که در ناخن پا زندگی می

نوا چشم ارتباط ندارد. در عین حال هر دو جزء جدا نشدنی یک کل شگفت انگیز است و با سنفونی طبیعت هماهنگ و هم

مندند و به ها در سراسر گیتی نیز از وضعیتی مشابه برخوردارند. گرچه آنان از خصوصیات منحصر به فرد بهرهاست. انسان

لّیت ناقص خواهد بود. ما حتی با ای هستند که بدون آنان این کظاهر همه با هم ارتباط ندارند. با این وصف جزیی از مجموعه

-تباطمان را در سطوح فیزیکی و مادی مشاهده کنیم. این موضوع به وسیله ابزارها و شیوهتوانیم ارنگرش محدود خویش می

که خود آن را ابداع  –گیری گیری فیزیکی نیز قابل اثبات است.با وجود این تمایل داریم که از معیارهای اندازههای اندازه

شود که تصور را محدود کرده ، تفسیر نگرش محدود موجب میسود ببریم. غافل از اینکه ، این معیارها ، دیدگاه ما  –ایم کرده

شود. حال آنکه بسیاری از چیزهای قابل سنجش از می هکنیم تنها آنچه با معیارهای ما هماهنگ و سازگار است حقیقت نامید

وپ شناخته و ارزیابی به وسیله میکروسک ،ها قبل از آن کهها سالها و باکتریدید و توجه ما خارج است. برای مثال میکروب

شود ، وجود داشته است. به بیانی دیگر اختراع میکروسکوپ موجب آفرینش انواع میکروب نشده است. به هرحال امروز بشر 

  ،بسیاری از چیزهایی را که در گذشته وجود داشت و قابل سنجش نبودتوان ابزارهایی اختراع کرده است که با توسل به آن می

با همین منطق احتمال دارد که هنوز هم بسیاری از ویژگیهای انسان حتی با تکنولوژی مدرن معاصر قابل گیری کرد.اندازه

ای تلقی کنید و خود را عضوی از این کل گیری نباشد. برای مشاهده تمام فضای هستی ، جامعه بشریت را مجموعهاندازه

ب فیزیکی خود خارج شوید و عالم خلقت را به طور کامل مشاهده انگیز به شمار آورید. حال با توسل به قوه تخیل از قالشگفت

کنید. هرگاه در چنین شرایطی عضوی از این مجموعه از میان برود ، چشمان شما بی درنگ و به طور خودکار فضایی خالی را 

ن و شما مجموعه کند. مخواهد برد. این قضیه از اهمیت و عظمت ما حکایت میحس کرده و به نبود و فقدان آن عضو پی

 کنیم. بشریت را کامل می

اگر ما شاداب و سرحال نباشیم و در کمال هماهنگی با این مجموعه کار نکنیم ، نژاد بشر توازن و هماهنگی خود را از 

-میشد. با اتخاذ این نگرش دست خواهد داد و اگر تعداد قابل توجهی از ما از میان برود ، این مجموعه نیست و نابود خواهد 

همتا بودن با زیستن در پرتوی یگانگی اصل یگانگی را به طور کامل درک و زیستن با آن را آغاز کنیم.به ظاهر بیتوانیم 



  

و تضاد بخشی از واقعیت جهان هستی است. از این رو به مجرد اینکه متناقض و متباین است. اما فراموش نکنید که تناقص 

ل یگانگی واقف شویم، می توانیم این اصل را به خدمت خویش فرا خوانیم و سرود در جهان بیکرانه ، به شیوه عملکرد اص

یگانگی و برادری سر دهیم. به این ترتیب هماهنگی و یکنواختی و توازن در تن و ذهن ما برقرار شده و به موجوداتی تابناک 

های انگیز وحدت و یگانگی با یکایک نتلبخشد. نوای دشویم که نور محبت درونش را به همه افراد پیرامونش می تبدیل می

همنوا و هم طنین است. اجازه دهید به این نکته  –کند که چرخ و فلک و حرکت سیارات و کرات را تنظیم می –سنفونی طبیعت 

   های مختلف زندگی من در پی داشته است.ای درجنبههای عمدهاشاره کنم که پیروی از این اصل چه تفاوت

  

، هرگاه فکر و یا عمل خاصی در میان تعداد معینی از « هاتوده بحرانی گونه»موسوم به  ،ی مای علریهبراساس نظ

با سایر اعضای آن نژاد و یا گونه ، در نقاط دیگر بدون هیچ گونه ارتباط  ،یک نژاد و یا گونه رواج پیدا کند، این فکر و یا عمل

 ای به وقوع کافی و به حد نصاب به این باور برسند که عاقبت روزی جنگ هستهها به تعداد نیز نمایان خواهد شد. اگر انسان

دولتها و مردم به طور خودکار در جهت تحقق این پندار گام برداشته و « هاتوده بحرانی گونه»حکم نظریه به خواهد پیوست ، 

س هرگاه انسانها به تعداد کافی و به حد ندانسته راه را برای تخریب و انهدام و نیستی صاف و هموار خواهند کرد. به عک

کنند و برا این اساس عمل کنند ، این واقعیت برای تمام اعضای خانواده بشر  ای را نا ممکن تلقینصاب وقوع جنگ هسته

 تحقق خواهد یافت.

ها این فرآیند توان ارتباط نامریی بین اعضای یک نژاد و یا گونه را اثبات کرد. فیزیکدانامروزه، بیش از گذشته می

 ای خاص درکنار هم قرارگیرند ل به شیوهوهای یک مولککنند. به گفته دانشمندان ، هرگاه اتمتوصیف می« تقال فازنا»را 

 کنند. ها به طور خودکار و با همان شیوه آرایش پیدا میو از نظر تعداد به حد نصاب توده بحرانی برسند ، بقیه اتم

 3اثر لوئیز توماس« زندگیهای یک سلول»،  2اثر فرتیوف کاپرا « تائوی فیزیک»، 1اثر نیک هربرت« تومواقعیت کوان»های: کتاب

های اخیر ارتباط بین اصول فیزیک و شعور هایی است که در سالاز جمله کتاب 4اثر روپرت شلدرایک « علم جدید زندگی»

 اندجمعی را توصیف کرده

ها به حد کافی و به حد نصاب افکار و ندیشید ؛ این پندار که هرگاه انسانچند لحظه به این عقیده علمی نوپا بی

رفتارشان را با عشق و هماهنگی بیامیزند، جامعه بشری به طور کامل از این اندیشه و عمل متأثر خواهد شد و از این راه 

 تغییری بزرگ به وجود خواهد آمد.

-تعداد مادرانی یافت می چهول قرون و اعصار متمادی ، در طسراسر تاریخ بشر از جنگ و اغتشاش سرشار است.

پایانی از اختالف و درگیری مواجه اند. بشر از روز ازل با رشته بیهای جنگ گریستهشوند که در سوگ فرزندانشان در جبهه

                                                 
1 Quantum Reality , Nick Herbert  
2 Tao of physics , Fritjof capra 
3 The Lives of a cell , Lewis Thomas 
4 A New sience of Life , Rupert Sheldrake 



  

ید، به سهم خود، بوده است. حال وقت آن فرا رسیده که شما به عنوان عضوی از خانواده بشریت تعیین کنید که آیا قصد دار

اید بر ضد آشفتگی و دامن بزنید و یا آماده –که بخش عمده تاریخ زندگی بشر را در بر گرفته  –هایی ها و اختالفبه اغتشاش

اند هم آواز شوید و تا سرحد توانایی عشق و محبت و برادری سر داده یناامنی قیام کنید و با کسانی که سرود یگانگ احساس

برسد و « توده بحرانی»ار کنید. به طوری که این احساسات نیکو بر اذهان توده مردم حاکم شود و به حد نصاب و هماهنگی ایث

 تمام آدمیان را در سراسر کره خاک دربرگیرد.

کنند که همه اعضای یک گونه را به هم متصل می –ها ، درباره نیروهای نامریی تقریباً همه دانشمندان در تمام رشته

اند که وقتی محلولی خاص در بخشی از سیاره خاک به اند. برای مثال گروهی از محققان به این نتیجه رسیدهنظر کردهاظهار  –

شکل بلور درآید این نوع بلورسازی تقریباً به طور خودکار و بدون هیچ گونه ارتباط فیزیکی و یا اطالعاتی در نقطه دیگری از 

-گویند که ناگهان واکنش خود را عوض کردههایی سخن میه محققان درباره میکروبشنویم کشود ؛ گاه میجهان پدیدار می

اند و همین نوع میکروب در نقطه دیگری از جهان بدون مبادله اطالعات و یا ارتباط دیگر دقیقاً این واکنش جدید را به نمایش 

 ر جمعی سرشار است.رسد که سراسر تاریخ بشر از مبادالت اصل شعوگذاشته است. چنین به نظر می

قصد ندارم که در اینجا باب یک تحقیق و تفحض علمی را بگشایم ، بلکه فقط مایلم به این نکته اشاره کنم که اصل 

از نظر علمی نیز قابل توجیه بوده و پاسخگوی بسیاری از پرسشهای علمی  –که محور و مبنای یگانگی است  –شعور جمعی 

ای هماهنگ و کتوم مانده بود. به طور قطع هرگاه ، تعدادی معینی از ما ، اندیشیدن به شیوهها در پرده ابهام ماست که سال

برای همیشه در فاقد خشونت را آغاز کنیم و در این راستا ، از نظر تعداد به حد نصاب توده بحرانی برسیم ، جنگ و ستیز 

 ا هماهنگی و عشق و ایثار واکنش نشان دهد ، چندی جهان پایان خواهد یافت. اگر هر انسانی به جای دشمنی و خصومت ، ب

سر انجام هماهنگی و عشق و ایثار بر اذهان  و ها وجود نخواهد داشتگذرد که هیچ سربازی برای پیروی از فرمان ژنرالنمی

تولید کننده  حاکم خواهد شد. طبیعی است که وقتی کارخانه –کنند که انواع سالح جنگی را برای تخریب طراحی می –افرادی 

خودداری کرده و تأثیرات جنبی آن در مسئووالن دولت از انعقاد قرارداد خرید انواع سالح  ،ابزار و ادوات جنگی از کار بیفتد

گر خواهد شد. در چنین شرایطی افرادی که به صدور اسلحه اشتغال دارند، این رفتار را تمام شؤونات کار و زندگی مردم جلوه

نامریی آنان را از کارهایی که به آشفتگی و  یکنند که نیروییابند و احساس میی خویش ناسازگار میبا هماهنگی درون

کند. یک حرکت انتقالی ، نظیر نیرویی که انجامد باز داشته و به سوی عشق و ایثار و هماهنگی رهنمون میاغتشاش عموم می

 و ذهنیات آدمیان را نظمی تازه ببخشد.تواند افکار کند میها را در درون مولکول منظم میسلول

متصل  –پنداشتم که در گذشته آن را جدا از وجود خویش می –خود را به یک هستی  ،برای نخستین بار در زندگیم 

کنیم ، از طریق ذهن شهودی صرفنظر از این که در کدام نقطه از سیاره خاک زندگی می، شدم. به روشنی دریافتم که همه ما 

 کننده ما به خرد الیتناهی است ، با یکدیگر در ارتباطیم . به این حقیقت واقف شدم که همه ما ، بدون توجه به رفتارکه متصل 

این مجموعه تفاوت بیافرینیم. یک نوای توانیم در روند پیشرفت ویژگیهای اخالقی ، جزیی از یک کل شگفت هستیم و میو 

ا به سوی تخریب و یا هماهنگی رهنمون باشد. برای این که عمق و ژرفای تواندکل هستی رکوچک در این ترانه جمعی می



  

ها شکوه و یگانگی را بسنجیم باید با جزء جزء کاینات در هماهنگی کامل به سر ببریم. با وقوف به این نکته که افکار ، احساس

که هیچ گاه آنان را  –هشیاری ، با افرادی  توانیم از طریق سطوح عالیگذارند ، میو رفتارمان بر تمامی افراد بشر تأثیر می

         چون یاری نازنین و خردمند و گرانقدر رابطه برقرار کنیم.  –ایم ندیده

هر یک از ما ترکیبی از تعداد محدود اجزای زنده است و هریک از این اجزای زنده نیز از موجودات زنده دیگر تشکیل شده 

مه دارد. عکس این اصل نیز صادق است. هنگامی که ما افق دید خود را از حد است و این وضعیت تا بی نهایت ادا

توانیم خود را به عنوان موجودی در هستی بزرگتر و بزرگتر که همان یگانگی است میکروسکوپ به تلسکوپ تغییر دهیم، می

 ببینیم. 

اخل بگیرم و به یک سلول ، در درون کنم به سوی داگر من میکروسکوپی را که به عنوان استعاره از آن استفاده می

سلول را با اسامی متنوع از قبیل هسته ، شبکه  دهد نگاه کنم ، اجزاء بسیار زیادی ازای که بدن را تشکیل میمجموعه

ل است ، این مجموعه در آن خواهم یافت. در حقیقت یک سلول به تنهایی یک کّ 6اِی( -اِن-و )آر  5اِ(-اِن-)دی،پروتوپالسم

اتکای به خود ، حاوی تمام موادی است که بدن برای ترمیم بافت و نسوج بدن به آن نیاز دارد. در حقیقت هر یک از ضمن 

سلولهای بدن شما تمام اجزای وجودتان را در بردارد. با فرض این که بدن ما حاوی شش میلیارد سلول است ، به طور نظری 

ز طریق عمل لقاح به آفرینش فردی دیگر ااست که از راه تقسیم سلولی و نه هر یک از این سلولها از این قابلیت برخوردار 

 بینجامد. 

گنجد و برای توصیف آن باید از دیگر نیز در ایجاد سلول نقش دارد ؛ چیزی که در تعریف و تعبیر نمیاما چیزی            

ه موجب نگهداری و انسجام تمام اجزای سلول محدوده جهان مادی گذشت و به قلمروی ماوراءالطبیعه گام نهاد. نیرویی ک

صلح و صفا ، آرامش و سکون  ،توان آن را برادری ، هماهنگی اند و مینام نهاده« منشاء»شود ؛ چیزی که دانشمندان آن را می

و ارکان عشق کششی است که عناصر :»کند عشق را اینگونه توصیف می 7و به اعتقاد من عشق نامید. پیر تیل هارد دِچاردین

ای هماهنگی و عشق به عنوان پدیده« دهد ... در حقیقت شالوده جهان هستی بر عشق استوار است.جهان را به هم پیوند می

 آفریند.نامریی و غیرقابل سنجش ، تن ما و جهان مادی ما را می

 مام بخشهای درونی الزم، به مند بودن از تهرگاه سلولی از هماهنگی و آرامش درونی برخوردار نباشد ، با وجود بهره

کند. بنابراین سلولی که از آرامش و ای که آن را در برگرفته از نظم خارج میزند و مجموعهو اغتشاش دامن می هماهنگینا

کند. به بیانی دیگر سلول معیوب که فاقد آرامش خودش را رعایت نمی همند نیست ، حق و حرمت کل، از جملصلح و صفا بهره

، هماهنگی و عشق است به حقوق سایر سلولها هرگز توجه ندارد. او نه تنها از همکاری و مشارکت با سلولهای مجاور درونی 

دهد که به فروپاشی این پردازد و این کار را تا بدانجا ادامه میجویی میکند بلکه با آنان به مجادله و ستیزهخودداری می

 شود.منجر می –که خود نیز جزیی از آن است  –مجموعه 

                                                 
5 DNA مولکولی که حاوی اطالعات ژنتیکی در یاخته جانوران است 
6 RNAمولکولی که شامل تعدادی از نوکلئوتیدهاست که به هم پیوست و رشته بلندی را به وجود میآورد 
7 Pierre Teilhard dechardin 



  

ای شیوه عملکرد یک سلول سرطانی در داخل بدن است سلول سرطانی ، یاخته ،آنچه در سطور باال توصیف شد 

دهد و در نهایت است که از ادای احترام و رعایت حقوق سایر سلولها سرپیچی کرده و هرگز به همکاری با آنان تن در نمی

 کشاند.د ، به نیستی و نابودی میهمه سلولها از جمله خود را در این فرآین

حال بررسی درون بدن به وسیله میکروسکوپ را ناتمام گذاشته و با استفاده از تلسکوپ ، سلولهای بزرگتر را که 

شش میلیارد سلول دیگر ، که جامعه ، که در میان خارج از بدنتان قرار دارد کانون توجه قرار دهید؛ خود را سلولی تلقی کنید

کند.کّل حیات شما به طور کامل به عملکرد یک سلول شباهت دارد. بدنتان از اجزای مختلفی شود زندگی میده میبشری نامی

 ای نامریی و اسرارآمیز آن را در قید گرفته و نگهداشته است.ساخته شده و پدیده

بدنتان است.  این چیز نامریی همان عشق است. آری حیات مادی شما حاصل عشق ، هماهنگی و مشارکت اجزای

انسان نیز به عنوان یک سلول ، باید از عشق و هماهنگی و ایثار سرشار باشد ؛ در غیر این صورت معیوب و ناقص بوده و ، 

-یطی او میرفتارش نسبت به سلولهای مجاور ، مانند برخورد سلول سرطانی نسبت به همسایگانش خواهد بود. در چنین شرا

با خشونت حق و و حقوق سلولهای دیگر را پایمال کرده و موذیانه به دستاوردهای ناموجه ،کوشد به جای مشارکت و همکاری

 توجه است ، دقیقاً مانند سلول سرطانی در بدن عمل خود بیفزاید. با این منطق فردی که نسبت به حق و حرمت افراد جامعه بی

 کند.می

ده انگاشتن حق و حرمت جامعه بشریت است. آدمی بدون هرگونه رفتار فاقد هماهنگی و عشق و ایثار به معنای نادی

دهد و خود نیز در خویش ، خشونت و خودخواهی را سرلوحه رفتارش قرار میاحساس وابستگی و تعلق نسبت به همنوعان 

-میمان یگانگی رتوجهی به آشود. همان طور که مالحظه شد عدم همبستگی نسبت به واحد کل و یا بیاین فرآیند نابود می

 تواند به بروز سرطان در سلول و یا از هم گسیختگی در اجتماع منجر شود.

یک سلول بررسی کنیم. سیاره تری مجهز کرده و سیاره خاک را به عنوان حال بیایید تلسکوپ را به عدسی دقیق

افذ به تمام ابعاد جهان کنید و تا چه اندازه قبول دارید؟ هرگاه بادیدی وسیع و نخاک یک سلول است ، چگونه ارزیابی می

-ها را به عنوان یک سلول در وجود خودتان نیز میبنگرید ، تمام خصوصیات یک سلول را در آن خواهید یافت. همین ویژگی

شود و این نوک بینی شما وجود دارد نیز مشاهده می یابید ، این خصوصیات در سلول نوک بینی و سلولی که درون سلول

منزلگاه انواع سلولهای ریز و درشت است که جملگی از یک سری اصول و جهان هستی  امه دارد. آریوضعیت تا بی نهایت اد

 دهند.قواعد پیروی کرده و تن واحدی را تشکیل می

حال ببینیم که سلول نا هماهنگ و سرطانی در سیاره خاک دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی است. به عصر اتم 

کنیم چگونه بوده است؟ آیا ما سالح و مهماتی که احترام و ای که در آن زندگی میا با سیارهبه راستی برخورد م .بیندیشید

ایم؟ آیا سلول ما که کره زمین نام دارد مملو از انواع سالح مخرب نیست؟ حقوق خانواده بشریت را نادیده گرفته تولید نکرده

بلعد و سرانجام با نابود وب تشبیه کرد که سایر سلولها را میهای سرطانی و معیتوان به سلولدر حقیقت انواع سالح را می

هایی که در داخل و یا خارج یک کشور در جریان است نه کشاند. جنگها و کشمکشکردن خویش همه چیز را به نیستی می



  

مد. هر یک از ما بدون انجاشود بلکه عاقبت به نابودی جنگ افروزان میمیها( های دیگر )انسانتنها موجب از بین رفتن سلول

کند. این رعایت حقوق و احترام به خانواده بشریت و برخورداری از حس یگانگی مانند سلولی معیوب و سرطانی عمل می

سلول معیوب ، فاقد عشق و برادری و هماهنگی است. برای دستیابی به اتحاد و اتفاق باید از مسیر هماهنگی باطنی گذشت و 

ای سرشار از ای؟ اندیشهی باطنی باید از دروازه اندیشه عبور کرد. شاید بپرسید: چه نوع اندیشهبرای رسیدن به هماهنگ

 گوید: همه ما یکی هستیم.ای که میبرادری و یگانگی ؛ اندیشه

ی و ملموس نباشد ، با این وصف وجود دارد؛ درست مانند اتحادی که ئگرچه ممکن است پیوند اتحاد و یگانگی مر

 از اجزای سلول بدنتان وجود دارد و شما از رؤیت آن عاجزید. بین هر یک

هرگاه نتوانید روح خود را از هر آلودگی ، خصومت ، بغض ، عناد و انتقامجویی پاک و مصفا کنید و به جای آن عشق ، 

آیید و شمار می صفا و صمیمیت و احساس گذشت بنشانید ، تردید نکنید که فاقد هماهنگی باطنی بوده و یک سلول معیوب به

شما به سلولهای مجاور )اطرافیانتان( سرایت کرده و به شکل کینه ، خصومت و خشونت دیر یا زود اغتشاش و آشفتگی درونی 

امعه بشری ، در قبال عدم هماهنگی ، اغتشاش و آشفتگی در سیاره خاک نمایان خواهد شد. هر یک از ما به عنوان سلولی از ج

چیزهای دیگر همبسته و متصل است. بنابراین هرگونه بیماری در جسم و طرح طبیعت هر چیزی با  به تساوی مسؤولیم. در

 هرگونه کشمکش ، فشار و اضطراب در سایر وجوه هستی مفهومی یکسان دارد. 

توان منشاء سرطان را در بدن نیست و همانگونه که با لبریز کردن سلولهای بدن از عشق و هماهنگی و یگانگی می

توان نور محبت را به افراد پیرامون خود افکند و عرصه را برای ود کرد ، با تکیه بر فطرت خداگونه و ذهن کیهانی خویش میناب

ن هستی را از استیالی سلولهای سرطانی جامعه تنگ و محدود کرد. هر یک از ما به عنوان یک سلول ، مجال دارد که کل جها

 می متآثر سازد.هماهنگی و یا اغتشاش و نا آراعشق ، 

تاریخ بشر تاکنون با تعداد انگشت شماری سلول سرشار از عشق و هماهنگی و دوستی و تعداد قابل توجهی سلول 

پس برماست که برای  در حقیقت جامعه بشری در قبال عشق و ایثار متزلزل و دچار نقضیه است. سرطانی روبه رو بوده است.

ایجاد تعادل و توازن کّل بشریت بکوشیم و با سنفونی طبیعت همنوا شویم. این  دستیابی به طرح الهی زندگانی خویش در

 وظیفه را به عهده دیگران نگذارید. همه ما در این زمینه به تساوی مسؤولیم.

چنانچه گفتیم جامعه بشریت از روز ازل دچار تفرقه و نفاق بوده است. بنابراین هدف عالی و نهایی ما این است که 

توانیم درون سلول بزرگتری که با یکی ببینیم و حق و حرمت کّل عالم بشریت را رعایت کنیم. به این ترتیب می خودمان را

 کند ، چون سلولی واحد باقی بمانیم.هماهنگی کار می

 ماهنگی و عشق باطنیروشن است که با این نگرش تازه ، فردی که دارای رفتار مخرب و خشونت آمیز است از ه

ای ندارد. از این لحظه به بعد هرگونه خصومت ، بغض و رفتار خشونت آمیز را با جوهر راستین خود میانه ،ه ومحروم بود 

 که با زبانی متفاوت سخن « افراد دیگر»ای حاد و جدی تلقی کنید. برای این منظور ببینید که با سلولهای دیگر مسآله

کنید، کنید. بارهای نخست که هشیارانه رفتار خود را کنترل میرفتار می کنند چگونهای خاص عبادت میو یا به شیوه گویندمی



  

ها و افکار حسدآلود و کینه توزانه رود. به بیانی دیگر گاه که بر احساسآید و میبرید که این تجربه و به طور پراکنده میپی می

شوید ، به سوی که در برابر حس انتقامجویی مغلوب مییابید و گاه کنید ، خود را خالق و روشن و شفاف و نیرومند میغلبه می

این که با تمرین و ممارست و پشتکار ذهن را از افکار و  دهید. به محضآشفتگی و ابهام و احساس نا ایمنی تغییر مسیر می

ر جهت توازن و و سراچه دل را از عشق و صمیمیت و هماهنگی لبریز کنید، به خیل افرادی که د دهای نکوهیده بزداییاحساس

توان سلول بزرگی شوید. جامعه بشری را میپیوندید و در طرح کاینات سهیم میدارند و میهماهنگی و مشارکت گام بر می

تواند مدت دانیم که هیچ سلولی با این وضعیت نمیتلقی کرد که از سلولهای معیوب فراوانی تشکیل شده است و همه می

د را حفظ کند. انیشتین پس از تجزیه اتم به انسانها هشدار دادکه : عدم هماهنگی و توازن زیادی دوام آورد و موقعیت خو

ای را برای ای را برای اندیشیدن بیاموزند و راه چارهکشاند ؛ مگر اینکه آدمیان شیوه تازهعاقبت بشریت را به زوال و نیستی می

 حل و فصل اختالف و نفاق و ستیزه جویی پیدا کنند.

 

مده تاریخ زندگی بشر ، حدیث نفاق و دشمنی است ؛ با مرور و بررسی هر کتابی از تاریخ ، با ماجراهای دور بخش ع

ترین نکته درباره تاریخ زندگی بشر آن است که ما پیوسته با و درازی از دو دستگی انسان برخورد خواهید کرد. تکان دهنده

ما در ساخت و تولید انواع جنگ افزارهای پیشرفته و پیچیده در طی  ایم. پیشرفت مستمریکدیگر درحال جنگ و نزاع بوده

قرون و اعصار پی در پی برای از پای درآوردن برادرانمان قابل سنجش و شمارش نیست. ما جنگ و ستیز را از تبرزین و 

ار دور ، جمعی از برادرانمان را اتوماتیک ، از فواصل بسیهای توانیم با استفاده از اسلحهچاقوهای زمخت آغاز کردیم و اینک می

رو کجا به خاک و خون بکشیم. اکنون در عصر حاضر با ظرفیت بسیار زیاد سالحهای جدید و مرگ در سطح وسیع روبهی

 که این کلیت جسمانی را شکل و قوام بخشیده نیز قابل اطالق است.ه بدن ما و میلیاردها سلولی راین وضعیت دربا هستیم.

ها فرصت بیشتری برای فروپاشی هرچه ها و باکتریتوانست پنجاه هزار سال دوام پیدا کند میکروباگر بدن ما می

کرد و تمام سریعتر بدن در اختیار داشتند. تعارض بین سلولها ، کبد ، معده و شریانها را نابود و چند عضو بدن را جدا می

انداخت. تاریخ زندگی بشر ، کانون و عاقبت جسم را به طور کامل از کار میانگیخت بخشهای بدن را برعلیه یکدیگر بر می

های تاریخ بنگرید و رفتار متقابل جامعه بشری را در طول قرنها مرکز توجه قرار دهید. و دودستگی هاست. به کتابتفاوتها 

ها و این رشته تمدنها علیه بینسویها ، متمدنها علیه فراشرق برعلیه غرب ، تاریکی بر علیه روشنایی ، پیر علیه جوان، آلمانی

هایی برای غلبه بر یکدیگر و ها درباره افرادی که در جستجوی یافتن راهشماری درباره دو دستگیسر دراز دارد. رویدادهای بی

ر بدن شما با ها موجود زنده دسبقت گرفتن و شکست دادن هم بودند در تاریخ ثبت شده است. در مقیاسی کوچکتر ، میلیون

های بزرگ های کبد بر علیه سفیدی چشم، سلولفرستند. سلولهای متعارض مییکدیگر در تعارضند و مدام به یکدیگر پیام

های های دراز روده بر علیه سلولهای پاشنه پا ، سلولسلولهای مایعات بر علیه های کوچک خون ؛ سلولپوست بر علیه سلول

اختالف و نفاق ادامه دارد تا این که عاقبت یک گروه پیروز شده و بدن را به طور کامل از پای در  کوتاه گوش ؛ دو دستگی ،

کنید. برای این توز درون خویش را بسیار ناهنجار توصیف میآورد. به طور قطع شما زیستن با موجودات ناهماهنگ و کینهمی



  

ارد که اجزای تشکیل دهنده بدنتان با هماهنگی کار کرده و حق و که تا هشتاد ، نودسالگی جان سالم به در ببرید ، ضرورت د

تواندبااین همه تفرقه و نفاق آید که چگونه انسان میحرمت این کلّیت را که شما هستید رعایت کنند. حال این سؤال پیش می

ود را نسبت به مصادیق ها بینش خبه حیات خویش ادامه دهد؟ تنها راه چاره برای بقای جامعه بشری آن است که انسان

و  –یعنی نژاد بشر بدانند  –جهان هستی تغییر دهندو آنگاه آماده کمک به بشریت شوند. همچنین خود را عضو یک خانواده 

نسبت به یکایک اعضای این خانواده احساس برادری کنند. در غیر این صورت تفرقه و نفاق ، چون یک غده سرطانی ، جامعه 

 وال و نیستی خواهد کشاند.انسانی را به سوی ز

توزی است. این وضعیت بشریت را در آستانه همانگونه که گفته شد ، تاریخ انسان لبریز از نفاق و اختالف و کینه

اند که در طرح اند پیوسته بر این نکته تأکید داشتهزیستهزوال و نابودی قرار داده است. اندیشمندان بزرگی که در میان ما می

فی است که فالسفه یو هماهنگی و دوستی چیز دیگری نیست. در حقیقت مفهوم یگانگی بسیار فراتر از تعر قعشکاینات جز 

کنند. هر کس تخم نفاق و تفرقه بیفشاند با اراده جهانی از در مخالفت برآمده و به ضرر و رهبران ماوراءالطبیعه به آن اشاره می

ن کنیم که عطوفت و مهربانی و درمامی ای حسود نور گرم و تابان و درخشندهو زیان همگان یاری رسانده است. گاه در دل خ

که بر یکایک کنشهای عالم ما حاکم  –شود و ما را به ادراک یگانگی و وحدت و تعادل و هماهنگی کاینات را به ما یادآور می

ر ب جسمانی خود خارج شویم و انسانیت را دایم که از قالخواند. در عین حال ما در اصل یارای آن را نداشتهفرا می –است 

فکر و اندیشه خویش جستجو کنیم ؛ چرا که اتمسفر روانی ما پیوسته از تفرقه و جدایی سرشار بوده است. بهترین شیوه برای 

یت گام برداشتن به فراسوی خود و پیروی از فلسفه کل نگر ، آن است که با هر کس ، در هر مقام ، روابطی مهرآمیز و رضا

پیش رو داریم : یا به ابزاری برای اتحاد و پیوستگی تبدیل شویم  هبخش و شادی انگیز را آغاز کنیم . کوته سخن آن که دو را

 شری گام برداریم.ب، و یا نا آگاهانه در جهت سقوط و نابودی جامعه 

 جدا می کند. در دنیای کسب و کار دو  ویژگی که در زیر به آن اشاره می شود ، رییس را از مرئوس

کنیم ما همه روزه با صدها نمونه از افرادی برخورد می تمام رهبران مؤثر نسبت به منافع کّل دغدغه خاطر دارند. .1

که هیچ نوع دلبستگی نسبت به عموم ندارند. رفتار آنان در محدوده کسب و کارشان ، درست همانند تجاوز 

 شود:ات و عبارات زیر به کرات از زبان این افراد شنیده میسلولهای سرطانی به حریم سلولهای مجاور است. کلم

 این کار مربوط به من نیست ، شما باید با بخش حسابداری صحبت کنید. -

 دهم.کنم انجام میمن فقط کارهایی را که در قبالش حقوق دریافت می -

 فردی دیگر مسؤول این کار است. ، متأسفم -

 آیم.ه عهده بگیرم ؛ هر بار ، فقط از عهده انجام یک کار بر میکار دیگران را بتوانم مسؤولیت من نمی -

سخنان باال ممکن است از یک تحویلدار بانک ، صندوقدار ، اپراتور تلفن ، منشی و یا افراد دیگر شنیده شود. تمام این 

ه منافع خویش معطوف عبارات بر این اصل تکیه دارد که فرد نسبت به کلّیت کمترین توجهی ندارد و ذهن خود را تنها ب



  

نگر از دانند که توجه به منافع کل ، سرچشمه قدرت است و مولد اقتدار و پایداری. فلسفه کلکرده است. این افراد نمی

تواند استوار کند. اصولی که بدون رعایت آن ، هیچ چیز نمیتغذیه می –که نامش قانون هستی است  –منابع نامحدودی 

کنند و نسبت به هر چیز که فراد کوته بین خود را تنها در قالب یک سلول منفرد و مجزا مشاهده میو پابرجا باقی بماند. ا

توجهند. حال آن که این شیوه برخورد اثربخشی جامعه را در ولیت و منافع آنان دخالت ندارد بیؤبه طور مستقیم در مس

کشاند. از سوی دیگر فردی که جامع و جهانی ودی میهای مختلف به شدت کاهش داده و عاقبت آن را به زوال و نابجنبه

داند که زندگی همه مردم ، از جمله خودش ، از اندیشه و اندیشد ، همه چیز را در یک طیف وسیع مشاهده کرده و میمی

 شود.او متأثر میرفتار 

 نهند.تمام رهبران مؤثر حق و حرمت کّل بزرگتر را رعایت کرده و به آن ارج می .2

کنند ، وقت عامل این نکته را از یاد نبرید که برای افرادی که در سطوح عالی هشیاری زندگی می«. بزرگتر»تم کّل آری گف

آید. بنابراین ما نیز باید کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی خویش را خارج از بُعد زمان و به عمده و کلیدی به شمار نمی

دانند ایم بسنجیم. به همین دلیل ، رهبران اصیل و راستین نیک میریزی کردهوسیله ابزاری که برای ارزیابی کلّیت طرح

ها و گیری بر کسب و کارشان، در روزها، هفتهکه اگر امروز یک طرفدار و یا مشتری خود را از دست بدهند ، این کناره

ضی نه تنها امروز بلکه برای گذارد. رهبر دوراندیش به این نکته واقف است که مشتری ناراسالهای آینده تأثیر می

داند که مشتری ناخشنود تجربه نامطلوب خود را با ده همیشه اوضاع و شرایط کار او را تحت تأثیر قرار خواهد داد. او می

داند گذارند. یک پیشوای مؤثر میگذارد و آنان نیز به نوبه خود برای همیشه بر این مجموعه تأثیر مینفر دیگر درمیان می

کوچک ، در بقا و پیشرفت مجموعه نقش تعیین کننده به عهده دارد. او تباط بین کارکنان و مشتریان ، هرچند که ار

اندیشند و دهد. کارکنانی که تنها به منافع خود میپیوسته تصویری بزرگ از وضعیت اکنون و آینده را کانون توجه قرار می

آنچه برایم مهم است ، تمام کردن کار امروز و دریافت حقوق و »د:گوینتوجهند در دل میبه مراجعه دوباره مشتری بی

غافل از این که مشتریان ناراضی دیگر به او مراجعه نخواهند کرد و به سوی ...«. مزایا در پایان ماه است . به من چه که 

وی از آن است سست و ای که خود نیز عضدهند جذب خواهند شد و در نتیجه مجموعهرقبایی که همان کار را انجام می

انگارند و درست مانند سلول معیوبی که به لرزان خواهد گردید. این گونه کارکنان حق و حرمت کّل زرگتر را نادیده می

را به ضعف و سستی  نکشند و آت واحد کّل خط بطالن میکند ، بر انسجام و تمامیهای مجاور تجاوز میحریم سلول

 دهند.سوق می

توجه افراد را نسبت به ، کنید ، بد نیست که هنگام گزینش گزینی یک شرکت و یا مؤسسه کار میاگر در بخش کار

-تعلق خاطر دارند. آیا از این نکته آگاهند که ساده لمنافع جمع ارزیابی کنید. ببینید که آنان تا چه اندازه نسبت به واحد کّ

کارکنان با  طاند که آینده هر کسب و کار به چگونگی ارتبادترین عملکردشان در آینده شرکت مؤثر است؟ رهبر مؤثر می

کنم که کسب  و کار توجه است، حس میکنم که نسبت به واحد کّل بیمشتریان بستگی دارد. وقتی با فردی برخورد می

کت کند در آستانه یک بحران و مخاطره جدی است. طبیعی است که وقتی منشی یک شراو و یا واحدی که درآن کار می



  

کند ، میل و رغبت وی را انگارد و برای جلب رضایتش از هیچ کوششی فروگذار نمیمشتری را فردی مهم و بلند مرتبه می

شود که واحد کّل ، انگیزد. این منشی به منزله سلولی هماهنگ است و سبب میمیبرای مراجعه دوباره به آن شرکت بر

 ه کارش ادامه دهد.ای مؤثر بامروز و نیز در آینده ، به گونه

در محیط خانه ، هر یک از اعضا باید ضمن انجام وظیفه خود ، با واحد کل که سایر اعضای خانواده است هماهنگ و 

ها، کشورها و در هم صدا شود و حق و حرمت آنان را حفظ کند. این قاعده برای هر واحد اجتماع نظیر شهرها ، ایالت

 ست.نهایت جامعه بشری نیز قابل ذکر ا

-هرگاه ما وحدت و یگانگی را مرکز توجه قرارداده و آن را در زندگی هر روز خود به کار گیریم ، به تدریج حس می

کنیم که خویش ، جزیی از این کلّیت هستیم. احساس میجویی به اتفاق همنوعان هزکنیم که به جای میل و کشش و ستی

 –ای بر این واحد کل م و هرگونه رفتار از سوی هر فرد که باشد به گونهباشیبا اطرافیان خود در مزایا و منافع سهیم می

 گذارد.تأثیر می –شود که بشریت نامیده می

یگانگی به طور کامل واضح و روشن است. رهبران راستین در سراسر در یک تصویر گسترده و تمام نما ، مفهوم 

ان سالم به دربرد. آنان به این نکته واقفند که اختالف و تفرقه تواند با نفاق و دو دستگی جدانند که بشر نمیجهان می

ای در انحطاط و زوال کلّ بشریت دخیل است. مرور و گیرد ، به گونهبدون توجه به این که از چه چیزی سرچشمه می

نگر لبررسی تاریخ کشورهای جهان مؤید این نکته است که در سطوح مختلف انتخابات ، افرادی که تابع فلسفه ک

ریزی شده که افراد آورند. در حقیقت زمینه از پیش چنان طرحمیهستند و به مزایا و منفع عموم توجه دارند کمتر رأی 

اندیشند در مقابل یکدیگر قرارگیرند و با یکدیگر مبارزه کنند. حال آن که این جناحی که به مزایای گروه خاصی می

 زند. ابل است و به نفاق و دو دستگی دامن مینگر در تضاد و تقاستراتژی با فلسفه کل

از کوچکترین سلول، تا شما به عنوان یک سلول و تمام تشکیالت اجتماعی و بزرگترین واحد اجتماعی که کشور 

نگر باشند. برای این که بیشترین احترام را برای کل هستی فلسفه کلشود و حتی کل هستی باید جملگی تابع نامیده می

های و بهترین شرایط را برای حفظ و توسعه کل پدید آوریم ضرورت دارد که وحدت و یگانگی را در سلول قایل شویم

ها و شود که در مسیر واالترین هدفنگر تنها زمانی به راستی مؤثر واقع میخرد و کالن کانون توجه قراردهیم. نگرش کل

 رود.نیات ما ، و برای خیر و صالح همه موجودات به کار 

شود ، بلکه نگرشی نسبت به کل هستی است. وقتی ما از توجه به کل تنها به مقوله ماوراءالطبیعه محدود نمی

آمیزیم و آن گاه هر آنچه هماهنگی و عشق باطنی سرشار باشیم ، به طور خودکار هماهنگی و عشق را با تمام امورمان می

شار شویم و با خود پیمان ببندیم که آن رو هماهنگی باطنی س کنیم. هرگاه از عشقدر باطن داریم با دیگران قسمت می

 مند را حفظ خواهیم کرد ، در جریان توسعه عشق ، هماهنگی و ایثار جهانی مؤثر بوده ، خود نیز از این چشمه فیاض بهره

 خواهیم شد.



  

برید، به ب و رؤیا به سر میکنم که دیگر بار زندگی را از دریچه رویا مشاهده کنید. وقتی در خوااز شما تقاضا می

طلبید بیافرینید؛ ناگزیر نیستید چیزی ببینید ، خواهید و میمند ، که هر آنچه میبهره یاندیشه مطلق متصلیدو از این توانای

بشنوید ، ببویید ، لمس کنید و یا بچشید. گرچه افراد و رویدادها در رویای شما غیر واقعی بوده و ، زاییده تخیالت شما 

 دهد.ای ملموس و واقعی واکنش نشان میه گونهبستند ؛ با این وصف بدنتان نسبت به این افراد و رویدادها ه

د، آری درست خواندید، تنها یک رؤیا وجود دارد. ممکن است در رویای شما هزاران نفر شرکت رتنها یک رویا وجود دا

، رختخواب و یا هر چیز دیگر را به خدمت بطلبید. در عین حال در کنند و یا انواع اتومبیل ، قایق ، هواپیما ، چاقو ، بمب 

 این سطح از هشیاری ، تنها یک رؤیا و یک خواب بیننده وجود دارد.

که همه اشکال و اجسام در آن مانند حالت خواب و رویا خیال  – 8در ذهن مجسم کنید که به سطوح عالی هشیاری

آن را در قالب وح عالی هشیاری، به وضعیت خود در عالم بیداری بنگرید ، اید. اگر شما از سطباطل است دست یافته

 رویایی بزرگ مشاهده خواهید کرد.

ارواحی که از عالم مادی دست کشیده ، به سوی  –سطح هشیاری برتر، رویایی عظیم است که میلیاردها انسان 

استین شما از یک رویای بزرگ مایه گرفته در آن شرکت دارند. جوهره ر –اند سرشت و طبیعت الهی خویش جذب شده

انداز رفیع مرگ را مشاهده کنید. ما در عالم بیداری ، مرگ را چیزی هراسناک و رنج است. حال بکوشید از این چشم

توانید در کنیم. حال آن که در سطوح عالی هشیاری درست عکس این موضوع صادق است. شما هرگز نمیآورتلقی می

و آسمانی دچار درد و رنج شوید. رنج و عذاب تنها در عالم بیداری و در جسم  الیطلق و در سطوح عموقعیت اندیشه م

ها، جوانی و سالخوردگی ، روابط تیره، ها ، کوفتگیها ، بریدگیکند. انواع دردها ، بیماریمادی معنا و مفهوم پیدا می

 شود.گر میجملگی درد و رنجی است که تنها در جسم فیزیکی مشهود و جلوه

 

ایم که جدایی پایه و مقاومت کنید. چرا؟ زیرا ما آموخته –اصل یگانگی  –این اصل ساده  شما ممکن است عمری در برابر

ایم که دیگران ها پای بند و معتقدیم؛ آموختهها و سنتها، عنوانرود. ما به حد و مرز ، محدودیتاساس انسانیت به شمار می

ای شمار آوریم و در بسیاری موارد ، تقریباً نیمی از آدمیان را دشمن خویش تلقی کنیم. ما به گونه را موجوداتی مجزا به

ایم که فقط حافظ آداب و رسوم قومی خویش باشیم؛ با یافتن کوچکترین وجه تمایز ، دیگران را از گروه و دسته پرورش یافته

فرانسوی، کاتولیک، بلند قد، محافظه کار، ورزشکار ،  عرب ، عجم،، هایی نظیر مرد ، زنها و برچسبخود برانیم و با عنوان

کنند و در نتیجه قبول این نکته بندی میها ما را جدا و دستهها هویت خود را تعیین کنیم. این برچسبطبقه متوسط و جز این

اع قید و بندهای آن اسیریم ، شود. در جهانی که در انوکه همگی یکی هستیم و رنج بشریت ، رنج خودمان است دشوار می

و بدون محکوم کردن ، چندان هم آسان نیست. مشاهده هر پدیده، همان گونه که هست ، بدون هیچ گونه پیش داوری 

توانایی برای اداراک کل و باور کردن اصل یگانگی مستلزم آن است که دیدگاه خود را به حالت تعلیق درآوریم و جهان را از 
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ای ریز به بیرون نگریست و شاهد توان از روزنهگنجد ببینیم. هرگز نمیباالتر از آنچه در قوه تصورمان می اندازی بسیارچشم

 دورنماهای گسترده و دلپسند بود

ها و قید و ایم که از جاده باریک تر گذر کرده و از محدودیتتر است. ما عادت کردهها سادهانتخاب دنیای محدودیت

ریزی شده و کارآیی اند پیزیستهیستن در دنیایی که شالوده آن توسط افرادی که هزاران سال پیش میبندها دفاع نماییم.ز

تر است ولو این که ثمرات و فواید آن بسیار کمتر باشد. به جای اینکه در برابر نگرشی ها از محک آزمون گذشته آسانآن سال

تر است که دشمنان خود را کسانی بدانیم که بزرگترها از ن راحتشود مقاومت کنیم، برایماکه به خصومت و کینه منجر می

 اند.پیش آنان را به ما معرفی کرده

ها و کمبودهای گذارد تا با توسل به آن دیگران را مقصر کاستیدفاع از تفرقه و جدایی ، دستاویزی را در اختیارمان می

آن زندگی کنیم ، مقصر شمردن دیگران تقریباً نا ممکن خواهد  خود بشناسیم. به عکس هرگاه به یگانگی اعتقاد داشته و با

بود؛ چرا که ما جملگی یکی هستیم. هرگاه جدایی هدف تلقی شود ناخودآگاه مایلیم دیگران را در قبال کمبودها و فقدانهای 

ویش را به اطرافیانتان ها ، لغزش و کمبودهای خیابید؟ این که کاستیتر میکدامیک را ساده زندگی خویش مقصر بشماریم.

نسبت دهید و نفرت و انزجار خود را نثارشان کنید و یا این که بپذیرید جملگی یکی هستیم و رنج بشریت رنج خودمان است؟ 

 مادام که به مقصر شمردن دیگران برای توجیه مسایل خویش متکی باشید، در مقابل یگانگی مقاومت خواهید کرد.

کنند. گیرند و آن را استهزاء میبرند، اغلب مفهوم یگانگی را به صخره میجدایی سود میافرادی که تنها خودشان از 

افرادی که در تولید و خرید و فروش سالح برای از پای درآوردن خواهران و برادران خویش دخالت دارند، واژه یگانگی را 

بندی گی سنتی ، که ما را ، عالی، متوسط وضعیف دستهخندند. افرادی که به راه و رسم زندشمرند و به آن میچرند و مهمل می

ورزند. هر فعالیتی که شما را به داوری درباره وضعیت دیگران کرده، پایبندند، در برابر رهنمودهای من در این فصل مقاومت می

نظمی شاش و بیبرانگیزد ، با وحدت و یگانگی در تضاد و تقابل است. در حقیقت هر فرد که نیروی زندگیش در جهت اغت

 کند.صرف شود، مبحث یگانگی را موضوعی پر دردسر و مسأله ساز تلقی می

های تاریخ، بسیاری از رهبرانی که به وحدت و یگانگی اعتقاد داشته و مردم را در این راستا موعظه به گواهی صفحه

کوشند بیشتر به عنوان ز جنگ و خونریزی میاند. به عالوه افرادی که برای جلوگیری امورد سوء قصد قرار گرفته ،اندکرده

ها نیز به خاطر سرایانی که مضمون اشعارشان یگانگی است. آنگیرند و ترانههای نادان مورد تمسخر قرار میکمال طلب

 گیرند.تالشهایشان مورد تهاجم قرار می

کند. حال آنکه بقاء و انگی مقاومت میآنچه گفته شد، تعداد محدود از دالیلی بود که در مقابل اصل جهانی وحدت و یگ

سیر تکامل ما به عنوان نژاد بشر مستلزم آن است که فکر خود را یک سره به وحدت و یگانگی متمرکز کنیم و با تمام روح و 

زیر های شویم. توصیهفکر خود از پیام حیات بخش آن پیروی خواهند کرد. ما هر روز به این روز فرخنده و میمون نزدیکتر می

 انگیز یگانگی سرعت خواهد بخشید.حرکت شما را در مسیر دگرگونی و پیروی از اصل شگفت

 



  

 چند توصیه برای به کارگیری اصل جهانی وحدت 

نگیخته از جدایی و تفرقه را در ذهنتان مسکوت گذارید. در خالل این مدت ،  برا امروز ، به مدت یک ساعت افکار

ای نامریی ، متصل به خود تلقی کنید. به مجرد این که افکارتان در مسیر وحدت و دارند به گونه افرادی را که با شما سر و کار

کنید خشم و کینه و انزجار از دیگران ، برای شما کاری سخت و دشوار است. زیرا درست یگانگی به جریان بیفتد، حس می

سانیت را با دیگران سهیم هستید و هرچه کمتر به جدایی اید. شما انمثل آن است که با خودتان چنین رفتاری در پیش گرفته

 خودتان از آنان میل پیدا کنید، کمتر به احساسات ناگوار ناشی از جدایی دچار خواهید شد.

برید ، مرور و بررسی کنید. این نکته را از یاد نبرید که هر عنوان ، یی را که برای خود به کار میهاها و برچسبعنوان

و یا آفریقایی باشید و این عنوان را به خود نسبت  ایرانیشود. اگر از نژاد و تبار بند و محدودیت محسوب می نوعی قید و

و یا آفریقایی را تجربه کنید خودتان را تنها ایر انی دهد هر چیزی غیر اید که اجازه نمیدهید، مانعی را فرا راه خود قرار داده

 توان به طور دقیق به چند تکه مجزا تجزیه کرد. رچسب بی مورد است. افکار را نمییک انسان در نظر بگیرید. عنوان و ب

 بینی سیاسی وشما در قلمروی اندیشه پیر و یا جوان نیستید. این صفات تنها به قالب جسمانی شما قابل اطالق است.جهان

مه چیز باشید. پیوسته به خود خاطرنشان توانید هر چیز و ههای جسمانی نیز این گونه است. در عرصه اندیشه میمشخصه 

است برای ظهور روح درجهان  یکنید که جسم ، کوچکترین بخش وجود شماست. در حقیقت جسم وسیله و مستمسک

مادی.جامع و جهانی بیندیشید ؛ خود را سلولی همراه با میلیاردها سلول ، در سلولی بزرگ به نام بشریت مشاهده کنید. هرگاه 

آورید و این مفهوم واقعی فرآیند به دیگران حس کنید ، به طور خودکار به مساعدت و همکاری روی میخود را متصل 

 شفاست.

یابد و شما هرگز به یک هدف نهایی دست باور کنید که سفر و هدف یکسان است. سفر زندگی هرگز پایان نمی

ارچوب یگانگی ارزیابی کنید. هر گام در طول مسیر چدر های خود را یابید. زندگی عبارت است از رشد و تحول. تمام هدفنمی

شود. هرگز لحظات ای منفرد است، بخشی از کلیتی است که زندگی نامیده میو هر روز از زندگیتان ، ضمن این که تجربه

و جدا نیست. پا افتاده نینگارید. این لحظه بخشی از یک کلیت است و هرگز از کل زندگی شما منفک زندگی را معمولی و پیش

-رو میهای دیگر با آنان روبهرویدادهایی است  که در حین طراحی برنامه از زندگی عبارت»گوید:المثل قدیمی مییک ضرب

 کند که ذهن را به یگانگی هر چیز متمرکز کنید و در این حالت باقی بمانید.درک این پیام شما را یاری می«شوید.

. خانواده شما ذره کوچکی از کلی عظیم است که کنند ای خانواده خویش سهیم میهمه روزه انسانیت را با اعض شما

درنگ این نکته را به بشریت لقب گرفته است. هرگاه با کسانی که دوستشان دارید با درشتی و ترشرویی سخن گویید ، بی

که در درون داریم به دیگران عطا کنیم. اگر توانیم چیزهایی را اند. ما تنها مییادآورید که آنان در انرژی زندگی با شما سهیم

رید و مرا حقیر شکنید. اگر خود ها را به اطرافیان خود نیز ارزانی میبرای خویش عشق و احترام قایل باشید ، این موهبت

ن سزاوار احترام ندانید ، این احساس از طرزبرخوردتان به دیگران منعکس خواهد شد. هرگاه من حس کنم که در پذیرفت

کوشم آن نیروی نامریی را که در قلمروی انسانیت ، من و آنان را به هم سخن و یا رفتار فرزندانم دچار مشکل هستم ، می



  

کنم که رفتار آنان رفتار من است، و رفتار من رفتار آنان ؛ به این میمرتبط ساخته در ذهن ترسیم کنم. آنگاه به وضوح مشاهده 

ها درک کنم و محبت بیشتری به ایشان داشته باشم. با توجه به این اصل ، در مورد افرادی که آن توانم آنان را بهترترتیب می

ها در نقاط مختلف جهان دارای رنگ و نژاد و فرهنگ و خوانید تأمل و تعمق کنید. فراموش نکنید که انسانرا دشمن خویش می

 شوند و عضوی از جامعه بشری به شمار یی از کل محسوب نمیآداب و رسوم متفاوتند. اما این بدان معنا نیست که آنان جز

ای را برای کینه پا افتاده نظیر وضعیت جغرافیایی و یا فرهنگی زمینهآیند. هرگز اجازه ندهید که فرد دیگر و یا عوامل پیشنمی

 و نفاق و دشمنی به وجود آورند.

د آورید که کارکنان شما در آن فضا نسبت به کل ، اگر مدیر یک تشکیالت هستید، چنان فضایی در محیط کار پدی

از افرادی که در جهت پیشرفت ، بهبود وضعیت شرکت و رفاه همه کارکنان کمک احساس احترام و تعلق خاطر داشته باشند. 

همه  کنند تجلیل کنید وظایف افراد را چنان مجزا و تخصصی نکنید که از انجام کارهایی که به خیر و صالحو همکاری می

های آموزشی را توانند مجموعه را یاری و همراهی کنند؛ برنامهکارکنان است محروم شوند. ببینید که چگونه هر یک از افراد می

ریزی کنید که تأثیر کلی هر رفتار بر روی مجموعه به خوبی روشن باشد. در این مدت ، اصول آزادی فردی و ای طرحبه گونه

 م بشمارید. حق انتخاب افراد را محتر

ای از استقالل داخلی شمارند که تا اندازهکنند و خود را مهم و ارزشمند میتنها زمانی افراد یک مجموعه احساس استقالل می

دهد. به عکس های یک واحد را به اعمال و رفتار ناصواب سوق میبرخوردار باشند. یک سلول کج رفتار و منحرف تمام سلول

رساند. بنابراین اصول آزادی فردی و مند است، به تندرستی و شادکامی کل واحد یاری میدرونی بهرهسلولی که از هماهنگی 

گیرد. درک این نکته که دو جریان به حس کلیت ؛ گرچه ممکن است متقابل و متضاد به نظر آید ، اما از یک منبع سرچشمه می

 گذارد.بینی را به نمایش میای از اشراق و روشنجلوه توانند در یک مجموعه با هماهنگی کار کنند،ظاهر مخالف می

افرادی را که با آنان سر و کار دارید معلم تلقی کنید. هر فرد را بخشی از وجودتان که آماده رشد و تعالی است به 

وجود خویش  حساب آورید. به جای این که بر مسند قضاوت بنشینید و در مورد این و آن حکم صادر کنید، افراد را جزیی از

های به ظاهر متضاد زندگی خویش عشق توانید از آنان فرا بگیرید. به جنبهقلمداد کنید و آنگاه از خود بپرسید که چه نکاتی می

کنند: چیزی درون اند که به شما خاطرنشان میآورند کسانیشما پدید میبورزید. افرادی که بیشترین غم و اندوه را در 

انگیزد. این وضعیت را مشکل آنان تلقی نکنید، رویی با رفتار تحریک آمیز ، حساسیت شما را بر میشماست که هنگام رویا

ای از تفاوتهاست. خود شما کلی عظیم جموعهمبلکه آن را فرصتی برای یادگیری خویش به حساب آورید. سراسر سیاره زمین 

بنابراین از دیگران انتظار نداشته باشید که شبیه به شما اید. ها شکل گرفتههستید که از مجموعه بسیار وسیعی از تفاوت

 باشند.وجود منحصر به فرد آنان، را به عنوان بخشی از تنوع مولد عالم هستی تلقی کنید. 


